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�काशक�काशक 
सव��च अदालतसव��च अदालत    

रामशाहपथरामशाहपथ,,  काठमाड�काठमाड�  
फोन नं. फोन नं. ४२००७२८४२००७२८,,  ४२००७२९४२००७२९,,  ४२००७५०४२००७५०  EExxtt..२५१२५१११  (स�पादन)(स�पादन),,  २२११११ ११ (छापाखाना)(छापाखाना),,  २१३१ (२१३१ (िबिब��)��)  

�या�सः �या�सः ४२४२००७४९००७४९,,  पो.पो.बब.नं. २०४३८.नं. २०४३८  
Email: info@supremecourt.gov.np, admin@supremecourt.gov.np, Web: www.supremecourt.gov.np 
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स�पादकस�पादक  : : �ी �ी �वुकुमार ढकाल�वुकुमार ढकाल  
  

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

शाखा अिधकृत �ी देवीकुमारी चौधरीशाखा अिधकृत �ी देवीकुमारी चौधरी  
शाखा अिधकृत �ी ने� �साद पौडेलशाखा अिधकृत �ी ने� �साद पौडेल  
शाखा अिधकृत �ी शाखा अिधकृत �ी नरेश काक�नरेश काक�  
नायब स�ुबा �ी �� आचाय�नायब स�ुबा �ी �� आचाय�   
िसिनयर क�पोिजटरिसिनयर क�पोिजटर  �ी �ुव सापकोटा�ी �ुव सापकोटा  
क��यटुर अपरेटर �ी अजु�न सवेुदीक��यटुर अपरेटर �ी अजु�न सवेुदी  
क��यटुर अपरेटर �ी म�जु खड्काक��यटुर अपरेटर �ी म�जु खड्का  
काया�लय सहयोगी �ी काया�लय सहयोगी �ी अ�युत दाहालअ�युत दाहाल  

  

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

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

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

  
  

�कािशत सङ् �या : ३५०० �ित 
  

  
  

 
 
 
 

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

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



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

    
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
  
  
  
  

 
 

  

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

नेकाप, २०७७..., .........मिहना, िन.नं. ………, पृ� ...  
उदाहरणाथ� : नेकाप, २०७७, माघ-फागुन, िन.नं.१०५८२, प�ृ १८७९ 

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

िन�नानुसार गनु� पन�छ :  
 सअ बुलेिटन, २०७७, ... ... ...- १ वा २, प�ृ ...  

उदाहरणाथ� : सअ बुलेिटन, २०७७, माघ – १ वा २, प�ृ १ 
 

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

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

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

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

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

 



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

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

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

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

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

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

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

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

  

  

  

  

  

  

  

  

      

मू�य �.मू�य �.७५७५।।--    
  

  

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

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

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

  

सूचना 



 

i

िवषय सूची 

�.

स. 

िन.नं./इजलास/ 

िववरण 
प� / िवप� िवषयको सारसङ् �ेप पृ� 

1=  

१०५८३ 
 

पूण� 
 

लागु औषध 
िब�� िवतरण 

नेपाल सरकार 
िव�� 

राजे�� गोपाल 
राजभ�डारीसमेत 

 अपराधको ग�भीरता र सजायको 

मा�ािबच साम�ज�यता र तादा��यता 

�यायोिचत र अपेि�त ह��छ । कसुर 

गदा�को अव�था र अपराधमा आरोिपतको 

संल�नता र भूिमकासमेतलाई �ि�गत गरी 

सजायको मा�ा िनधा�रण गदा� नै �यायको 

मकसद पूरा ह�न जा�छ । यो मा�यतालाई 

नजर अ�दाज गरी कसुर �थािपत ह�दैँमा 

कानूनबमोिजमको अिधकतम हदको 

सजाय गदा� �यायको मकसद मन� गई 

अ�यायपूण� अव�थाको िसज�ना ह�ने खतरा 

रहने । 

१८७९ 

2=  

१०५८४ 
 

संयु� 
 

उ��ेषण / 
परमादेश / 
�ितषेध 

टेकबहादुर िघिमर े
िव�� 

नेपाल सरकार, 
मि��प�रषद् समेत 

 कुनै मु�ामा आफूलाई �ा� अिधकारको 

�योग गरी कसैउपर मु�ा चलाइएको वा 

नचलाइएको, कुनै कुराको दाबी िलएको 

निलएको भ� ने मा� आधारमा 

बदिनयतको पुि� ह�दैँन । सरकारी 

विकललाई �ा� अिधकार �वत�� तथा 

िववेकपूण� �पमा �योग गन�मा �वत�� 

छोिडिदनुपछ�, अंकुश लगाउनु ह�दैँन । 

ह�त�ेप वा अंकुश लगाउँदा वा�तिवक 

�याय मन� स�दछ तर �वत��ताको अथ� 

�व�छ�दता अव� य होइन, कानूनको 

दायरािभ� रहरे �योग ह�ने �वत��ता हो । 

मु�ा चलाउनु वा नचलाउनुबाट मा� 

बदिनयतको मापद�ड िनधा�रण गन� 

निम�ने । 

१९०५ 



 

ii

3=  

१०५८५ 
 

संयु� 
 

ब�दी 
��य�ीकरण 

रोमा�स राना 
िव�� 

अि�तयार 
दु�पयोग 

अनुस�धान 
आयोग, टंगाल, 

काठमाड� 

 एउटा कसुर गरकेो आरोपमा एक पटक 
सजाय पाएपिछ वा सफाइ पाएपिछ सोही 
कसुरमा पुनः मु�ा चलाउने वा सजाय गन� 
नह�ने िस�ा�त नै दोहोरो खतराको 
िस�ा�त हो । यसले एउटै कसुरमा एक 
पटकभ�दा बढी मु�ा चलाई सजाय गन� 
ह�दैँन भ�ने मा�यता रा�दछ । यो दोहोरो 
खतराको िस�ा�त याि��क �पमा �योग 
ह�ने िवषय भने होइन । मु�ाको आ-आ�ना 
िविश�ता ह��छन् । कुनै पिन कानूनी एवं 
िविधशा�ीय िस�ा�तको �योग गनु�अिघ 
स�बि�धत मु�ाको त�यगत स�दभ� र 
तत् स�ब�धी कानूनतफ�  �ि� िदनु 
आव�यक ह�ने । 

१९१९ 

4=  

१०५८६ 
 

संयु� 
 

उ��ेषण / 
परमादेश 

िदनकर शमा� 
िव�� 
म�य�थ 

�ाइबुनलसमेत 

 म�य�थता ऐन, २०५५ को दफा ३० ले 
केही खास अव�थामा मा� म�य�थ 
�ाइबुनलको िनण�य �मािणत आधारमा 
टेकेर पुनिव�चार गन� स�ने वा स�बि�धत 
�ाइबुनलमा पठाउन स�ने प�रक�पना 
गरकेो पाइने । िवशेष��ारा िछटो �याय 
िन�पण गन� सिकयोस् भ� ने 
उ�े�यसिहतको मूल भावना रहकेो 
म�य�थता ऐन, २०५५ को दफा ३०(२) 
को �यव�थाले पुनरावेदन सु� ने 
अदालतलाई म�य�थले गरकेो िनण�य 
�े�ािधकारको अभावमा, अस�म प�ले 
गरकेो करार, नेपाल कानून �ितकूल 
म�य�थताको गठन, प�ह�िबच स�प� न 
स�झौताअनु�प नभएको वा �य�तो 
स�झौता नै नभएकोमा ऐनअनुसार 
नभएको भ� नेलगायतका िवषयमा सीिमत 
�े�ािधकार �दान गरकेो पाइने । 

१९२८ 



 

iii
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१०५८७ 

 

संयु� 

 

मोही नामसारी 

गरी मोही 

�माणप� पाऊँ 

जोिग�� महतो 

नुिनया 

िव�� 

िसताराम साह 

 मोही हक �ाि�का लािग ऐनले तोकेको 

�ि�या पूरा गरी सकेको अव�थामा बाली 

बुझाएको रिसद भएको वा नभएको 

आधारमा हकवालाह�लाई मोही हक 

�ा� त गन� अिधकारबाट िवमुख गराउन 

नसिकने । 

१९३८ 
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१०५८८ 

 

संयु� 

 

परमादेश 

राम�साद राई 

िव�� 

राि��य वािण�य 

ब�क, के��ीय 

काया�लय, 

िसंहदरबार �लाजा, 

काठमाड�समेत 

 घरिबदा भनेको काया�लयमा उपि�थत 

भएको वा काया�लयको काय�मा संल�न 

रहकेो अव�थामा केही अविध फुस�द 

िदनुपछ� भ�ने मा�यतामा िदइने िबदा हो । 

पदबाट िनल�बन भएको अव�थामा पिन 

घरिबदा पाइरह�छ र सोबापतको सुिवधा 

िदनुपछ� भ�नु उिचत र तक� सङ्गत नह�ने । 

१९४४ 
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१०५८९ 

 

संयु� 

 

उ��ेषण / 

परमादेश 

छ�मान �े� 

िव�� 

नेपाल िव�ुत् 

�ािधकरणको 

स�चालक सिमित, 

दरबारमाग�, 

काठमाड�समेत 

 नेपाल िव�ुत् �ािधकरणमा िनर�तर सेवा 

गरी आएको कम�चारी मािथ�लो तहमा 

िनयुि� भएको कारणले िनजको सेवा 

टुट्न जाने वा िनवृि�भरणको �योजनको 

लािग कुनै तहको सेवा अविध गणना नह�ने 

भ�ने ह�दैँन । मािथ�लो तहमा िनयुि� �ा� 

गरकेो कारणले कुनै तहको सेवा अविध 

िनवृि�भरणको �योजनको लािग अमा�य 

वा शू�यकृत नह�ने । 

१९४९ 

8=  

१०५९० 

 

संयु� 

 

अदालतको 

अवहलेना 

िखलानाथ ढकाल 

िव�� 

कुमार भ�राईसमेत 

 कुनै पि�कामा �कािशत साम�ीमा 

स�पादकको �ि� पुगेको रहनेछ र �यो 

साम�ी कानूनिवपरीत रहछे भने पिन 

स�पादकले �यो साम�ी मैले छनौट गरकेो 

िथइन भनी उ�मुि� पाउन नस�ने । 

१९५५ 



 

iv

9=  

१०५९१ 

 

संयु� 

 

जबरज�ती 

करणी उ�ोग र 

कत��य �यान 

िम�लाल कामी 

िव�� 

नेपाल सरकार 

 भिवत�यबाट घटना घट्न गएको हो भ� ने 

िजिकर िलनेले सो काय� दुघ�टना िथयो, 

आपरािधक मनसाय र �ानले ग�रएको 

िथएन, काम गदा� उिचत सतक� ता र 

सावधानी रािखएको िथयो भ� ने �मािणत 

गनु�पन� । 

१९८० 

10=  

१०५९२ 

 

संयु� 

 

कत��य �यान 

टेकराज ��े 

िव�� 

नेपाल सरकार 

 कता� आवेश �े�रत छ र िनजले कसैउपर 

�हार गरकेो चोट �वाभािवक वा िनद�ष 

वा अ�जानमा नभई गैरकानूनी वा 

अनुिचत रहकेो र �यो काय�बाट कुनै 

मािनसको मृ�युस�म ह�न पु�दछ भने 

�य�तो काय�लाई भिवत�य मानी कम 

सजाय गन� कानूनले अनुमित निदने । 

१९८५ 
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१०५९३ 

 

संयु� 

 

परमादेश 

रामकुमार काक� 

िव�� 

नेपाल सरकार, 

�धानम��ी तथा 

मि��प�रषद् को 

काया�लय, 

िसंहदरबार, 

काठमाड�समेत 

 गलत अनुस�धान र अनुिचत अिभयोगका 

कारण थुनामा बसेको र म�ुाको अि�तम 

िनण�य ह�ँदा सफाइ पाएको िवषयमा कानून 

र �यायका जानकार, स�बि�धत िवषय 

िव�, अ�तरा�ि��य �तरमा अ�य 

�जाताि��क मुलुकह�ले यस स�ब�धमा 

गरकेा कानूनी �यव�थासमेत अ�ययन 

मनन गरी यस अदालतको 

पूव�आदेशानुसार उपयु�� कानून िनमा�ण 

गरी �यायोिचत तथा मानवोिचत �पले 

�ितपूित� �दान गन�तफ�  आव� यक 

कारबाही गनु� भनी िनद�शना�मक आदेश 

जारी ह�ने । 

१९९० 



 

v
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१०५९४ 

 

संयु� 

 

जबरज�ती 

करणी 

नेपाल सरकार 

िव�� 

दलबहादुर तामाङ 

 मिहलाह�उपर ह�ने कुनै �कारको िहसंा, 

बला�कारज�य कुकृ�य�ित �याियक 

संवेदनशीलता देखाउन अ�य�त 

आव�यक ह��छ । कानूनले समेत मिहला 

िव�� ह�ने िहसंा िनय��ण गन� 

अिभ�ायले िविभ�न संर�णा�मक 

�ावधानह� �यवि�थत गरकेो पाइ�छ । 

तथािप यी िवषयह�लाई �यायको मूल 

अपे�ा वा स�भािवत �याियक �ि�या 

दु�पयोगको अव�थातफ�  �ि� नपु� याई 

एक प�ीय ढङ्गबाट मु�ाको सु�वातमा 

िदएको जाहरेी वा उजुरीलाई नै 

िन�या�मक �माणको �पमा मा�यता 

िदई कुनै �यि�लाई दोषी ठहर गदा� 

अ�यायपूण� अव�था प�रणामले ��य 

पाउन स�छ । य�तो अ�यायपूण� र 

िवभेदकारी अव�था पैदा नहोस् भ� ने 

मा�यतालाई आ�मसाथ गररे फौजदारी 

�यायका आधारभूत मा�यताह�अनुकूल 

ह�ने गरी �याय िन�पण गनु� वा�छनीय 

देिखने । 

२००० 
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१०५९५ 

 

संयु� 

 

लागु औषध 

(खैरो हरेोइन) 

नेपाल सरकार 

िव�� 

मुकेशकुमार 

दाससमेत 

 समूहमा िमली लागु औषधको कारोबार 

तथा ओसारपसारको कसुरमा संल�न 

रहकेो पुि� ह��छ भने समूहका ��येक 

�यि�बाट लागु औषध बरामद ह�न 

आव�यक ह�ँदैन । �यो अव�थामा समूहका 

सबैले आपरािधक दािय�व वहन गनु�पन� 

ह��छ । तर समूहमा िमली कसुरमा संल�न 

रहकेो �माणह�बाट पुि� ह�न नसकेको 

अव�थामा लागु औषध बरामद नभएका 

२०११ 



 

vi

�ितवादीह�लाई समेत सँगै रहकेो वा 

अ�य �ितवादीह�सँग स�पक� मा रहकेो 

भ�ने आधारमा मा� कसुरदार ठहर गरी 

आपरािधक दािय�व वहन गराउनु 

�यायसङ्गत नह�ने । 

14=  

१०५९६ 

 

संयु� 

 

मानव बेचिबखन 

तथा 

ओसारपसार 

नेपाल सरकार 

िव�� 

मुना मगर मेचे 

 फौजदारी कसुरमा जसले जे ज�तो कसुर 

गरकेो हो सोहीअनुसारको नै सजाय ह�नु 

�यायोिचत ह�न जाने ह��छ । केबल कसुर 

कायम भयो भ�दैमा कसुरको मा�ालाई 

िवचारै नगरी ठुलो सजाय गराउने र गन� 

उ�े�यबाट अिभ�े�रत भई बलपूव�क 

�या�या गरी ठुलो सजाय तोिकनु 

फौजदारी �यायको मम�िवपरीत ह�न जाने 

भई �यायको अनुभूितसमेत ह�न स�दैन 

अतः कसुरअनुसारकै सजाय तोिकनु 

�यायको मम� पिन हो भने �यायोिचत कुरा 

पिन ह�न आउने ।  

२०१८ 
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१०५९७ 

 

संयु� 

 

उ��ेषण / 

परमादेश 

रि�जतकुमार िसंह 

िव�� 

ि�भुवन 

िव�िव�ालय 

क�ित�पुर, 

काठमाड�समेत 

 काम गदा� भएको मानवीय �ुिटलाई 

स�याई सुधार गन� निम�ने भ� न 

िस�ा�ततः निम�ने । �ुिट भएको 

काय�लाई कानूनी �ावधानअनुसार स�याई 

संशोिधत नितजा �काशन गरकेो 

काय�बाट िनवेदकको हक अिधकार हनन् 

भएको मा�न निम�ने । �ुिट स�याइएको 

अब�थामा सो काय�लाई चुनौती िदई 

संवैधािनक अिधकारको हनन् भएको भनी 

असाधारण अिधकार �े�मा �वेश गनु� 

�रट �े�को उपचारको दु�पयोग ह�ने । 

२०२७ 



 

vii
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१०५९८ 

 

संयु� 

 

लागु औषध 

(डाइजेपाम 

तथा 

नाइ�ोभेटसमेत) 

नेपाल सरकार 

िव�� 

सिमर 

राजभ�डारीसमेत 

 अिभयोजन प�ले ख�रद-िब�� तथा 

ओसारपसारतफ� को कसुर �माण�ारा पुि� 

गन� नसकेको, केबल केही मा�ाको 

�ितबि�धत लागु औषध बरामद भएको 

भ�ने आधारमा नै शंका गरी अिभयोग 

मागदाबीअनुसार ख�रद-िब��, स�चय 

तथा ओसारपसारको कसुर गरकेो भनी 

ठहर गनु� मनािसब नह�ने । 

२०३६ 
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१०५९९ 

 

संयु� 

 

उ��ेषण / 

परमादेश 

वेगनाथ पौडेल 

िव�� 

नेपाल सरकार, 

सामा�य �शासन 

म��ालयसमेत 

 कम�चारीले �ि�या पूरा नगरी 

समयाविधपिछ िनवेदन िदन आएको भए 

(करारको उ�लङ्घन भएको अव�था) 

सेवा सुिवधाबाट वि�चत गन� आधार ह�न  

स�छ । तर िनवेदक आफँै जाग�क भई 

समय समयमा िविभ�न स�बि�धत 

िनकायमा आ�नो सेवा अविध गणना गन� 

लािगपरकेो अव�थामा काया�लयको 

लापरबाहीका कारण सो 

िनवेदनबमोिजमको माग पूरा गन� निम�ने 

भनी िवप�ीह� आ�नो दािय�वबाट 

पि�छन निम�ने ।  

२०४२ 
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१०६०० 

 

संयु� 

 

उ��ेषण / 

परमादेश 

रामाका�त �साद 

जयसवाल 

िव�� 

भूिम सुधार 

काया�लय, रौतहट, 

गौरसमेत 

 िमलाप�बमोिजम ज�गाधनी आफँैले 

आ�नो ज�गा नकमाई पुनः उही पिहलेकै 

मोहीलाई कुनै सत�मा ज�गा कमाउन 

िदएको अव�थामा कानूनबमोिजम मोही 

कायम ह�न स�ने अव�था रहछे भने पुनः 

मोही कायम ह�न नस�ने भ� न निम�ने । 

२०५१ 
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१०६०१ 

 

संयु� 

 

उ��ेषण / 

िनषेधा�ा / 

परमादेश 

तौिकर मंसुर 

िव�� 

गा.िव.स.को 

काया�लय सु�दरपुर 

महो�रीसमेत 

 �थानीय समुदायको धम�, सं�कृित, मू�य, 

मा�यता संर�ण र संव��न गन� 

पर�परादेिख चली आएको क��थानको 

ज�गाको हकमा समते उिचत �यव�था 

गनु�पन� । 

२०६० 
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१०६०२ 

 

संयु� 

 

मानव 

बेचिबखन तथा 

ओसारपसार 

माया प�रयारसमेत 

िव�� 

नेपाल सरकार 

 वादी प�का सा�ीह�ले जाहरेवालाको 

कुरा सुनेकै भरमा बकप� गरकेो 

देिखएबाट �य�तो जाहरेी बेहोरा 

जाहरेवालाको बकप� र िनजले भनेकाले 

सुनी थाहा पाएको हो भ� ने सा�ी 

भनाइका आधारबाट मा� मानव 

बेचिबखनज�तो ग�भीर अपराधमा दोषी 

ठहर गनु� �याय र कानूनसङ्गत नह�ने । 

२०६८ 
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१०६०३ 

 

संयु� 

 

ब�दी 

��य�ीकरण 

स�तोषी सुनार 

िव�� 

िज�ला अदालत, 

दैलेखसमेत 

 मु�ामा अदालतमा �ितवाद वा बयान गन� 

उपि�थत नभई फरार रहने, �याियक 

�ि�यामा सहयोग नगन� र मु�ा फैसला 

भएको क�रव ११ वष�पिछ संयोगले प�ाउ 

पररे कैदमा रहदँाको अव�थामा मुलुक� 

फौजदारी काय�िविध संिहता, २०७४ को 

दफा १५५ बमोिजमको सुिवधा पाउनुपन� 

भनी िजिकर गरकेो कुरालाई उिचत मा�न 

नसिकने । 

२०८१ 
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सव��च अदालत, पूण� इजलास
माननीय �यायाधीश डा. �ी आन�दमोहन भ�राई 
माननीय �यायाधीश �ी �काशमान िसंह राउत

माननीय �यायाधीश �ी प�ुषो�म भ�डारी
फैसला िमित : २०७६।१०।१६
म�ुा : लाग ुऔषध िब�� िवतरण

०६७-CF-०००९
पनुरावेदक / वादी : �हरी �ितवेदन र रोयल �यानाडा 

माउ�टेड पिुलस नया ँिद�लीको टेिल�या�स 
मेसेजसमेतको जाहेरीले नेपाल सरकार

िव��
��यथ� / �ितवादी : काठमाड� िज�ला का.म.न.पा. वडा 

नं. २ ब�ने राजे�� गोपाल राजभ�डारीसमेत

०७१-CR-१५५६
पनुरावेदक / वादी : �हरी �ितवेदन र रोयल �यानाडा 

माउ�टेड पिुलस नया ँिद�लीको टेिल�या�स 
मेसेजसमेतको जाहेरीले नेपाल सरकार

िव��
��यथ� / �ितवादी : मकवानपरु िज�ला, सािबक 

आ�ा गा.िव.स. वडा नं. ३ �थायी वतन भई 
लिलतपरु िज�ला लिलतपरु महानगरपािलका 
वडा नं. ४ धोिबघाट ब�ने �ेमबहादरु अज�ल

§ अपराधको ग�भीरता र सजायको 
मा�ािबच साम�ज�यता र तादा��यता 
�यायोिचत र अपेि�त ह��छ । कसुर 
गदा�को अव�था र अपराधमा आरोिपतको 
सलं�नता र भूिमकासमतेलाई �ि�गत गरी 
सजायको मा�ा िनधा�रण गदा� नै �यायको 

मकसद पूरा ह�न जा�छ । यो मा�यतालाई 
नजर अ�दाज गरी कसुर �थािपत ह�दैँमा 
कानूनबमोिजमको अिधकतम हदको 
सजाय गदा� �यायको मकसद मन� गई 
अ�यायपूण� अव�थाको िसज�ना ह�ने खतरा 
रहने ।

(�करण नं.१५)

वादीका तफ� बाट : िव�ान्  सह�यायािधव�ा ह�र�साद 
जोशी

�ितवादीका तफ� बाट : िव�ान्  व�र� अिधव�ा �ी 
�याम�साद खरले, िव�ान्  अिधव�ा �ी 
नरबहादरु योगी

अवलि�बत निजर : 
स�ब� कानून :
§ लाग ुऔषध (िनय��ण) ऐन, २०३३

स�ु तहमा फैसला गन�ः
मा.िज�ला �या.�ी कुमार�साद पोखरले
मा.िज�ला �या.�ी शेखर�साद पौडेल
काठमाड� िज�ला अदालत

पनुरावेदन तहमा फैसला गन�ः 
माननीय �यायाधीश �ी केशरमान पित
मा.�यायाधीश �ी दामोदर�साद �जापती
माननीय �यायाधीश डा. �ी कुलर�न भतु�ल
मा.�यायाधीश �ी भरत�साद अिधकारी
पनुरावेदन अदालत पाटन

यस अदालतमा फैसला गन�ः
मा.�यायाधीश �ी मोहन�काश िसटौला
माननीय �यायाधीश �ी सिुशला काक�

फैसला
�या.डा.आन�दमोहन भ�राई : पनुरावेदन 

अदालत पाटनको िमित २०६०।१।९ र िमित 

�नण�य नं. १०५८३
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२०६९।१२।११ को फैसलाउपर वादी नेपाल 
सरकारको तफ� बाट परकेो म�ुा दोहो�याई हे�रपाउ ँ
भ�ने छु�ाछु�ै िनवेदनमा �याय �शाशन ऐन, २०४८ 
को दफा १२(१)(ख) अनसुार यस अदालतबाट 
िन�सा �दान भई पेस ह�दँा संय�ु इजलासका माननीय 
�यायाधीशह�िबच मतै�य ह�न नसक� सव��च अदालत 
िनयमावली, २०७४ को िनयम २३(२)(क) बमोिजम 
यस इजलासमा पेस ह�न आएको ��ततु म�ुाको संि�� 
त�य एवम् ठहर यस�कार छ:-

त�य ख�ड
नेपालबाट उलन �याकेटमा लकुाई िछपाई 

एयर काग� गरी �यानाडा पठाएको तथा �यानाडा 
टोर�टो अ�ट�रयोमा १७ जनवरी १९९८ मा बरामद 
भएको ५७६ के.जी लाग ुऔषध चरसे नेपालबाट को 
कसले िनकासी गरी �यानाडा टोर�ेटोमा पठाएको हो 
सो प�ा लगाई फेला पारमेा प�ाउ गरी दािखला गनु�  
भनी हामीलाई खटाई पठाएअनसुार सरुाक प�ा लगाई 
खोज तलास गद� जादँा उ� ५७६ के.जी. लाग ुऔषध 
चरसे उलन �याकेटमा लकुाई ए�सा �ेड िलङ्कमाफ� त 
कागजात तयारी गरी भ�सार ि�लयर गन� �यि� िज�ला 
नवुाकोट मदानपरु गा.िव.स. वडा नं. २ ब�ने िसताराम 
कँडेल हो भ�ने बिुझन आएकोले िनजको खोजतलास 
गद� जादँा िनजलाई िमित २०५४।१२।१६ गतेका िदन 
ठमेलमा घमुिफर ग�ररहेको अव�थामा फेला पारकेोले 
यस �ितवेदनसाथ दािखल गन� �याएका छ�, िनजले 
को को भई, के कित जनाको सलं�नताबाट सो लाग ु
औषध चरसे िनकासी गर े िनजबाटै खलुाई कारबाही 
ग�रपाउ ँभ�ने �.ना.उ. गोपाल�साद भ�डारीसमेतको 
�ितवेदन ।

बरामद भएको ५७६ के.जी. लाग ु औषध 
चरसे पठाउनको लािग पूण�लाल �े�ले मलाई यही िमित 
२०५४ साल पौष १९/२० गतेितर होला, लाग ुऔषध 
चरसे �यानाडा पठाउन ुछ, एउटा घर भाडामा खोज 
भनेकोले मैले बालाज ुवन�थलीनेर एउटा खाली घर 

पूर ैभाडामा िलएर सो घरको साचँो पूण�लाल �े�लाई 
िदएको हो । ३/४ िदनपिछ पूण�लाल �े�ले िवदेश 
पठाउने लाग ुऔषध चरसे आइस�यो, सामान �यािकङ 
गनु�  प�यो भनी मलाई भाडामा िलएको सो घरमा लगे । 
सो ठाउमँा जादँा इटँा आकारमा बनाइएको लाग ुऔषध 
चरसे र कागजको बा�साह� पूण�लाल �े�ले �याई 
राखेका रहेछन् । लाग ुऔषध चरसे पूण�ले �याएकोले 
पूण�लाल �े�लाई नै थाहा होला । मैले �याएको 
होइन । पूण�लाल �े� र भ�सारका कम�चारी राजे��गोपाल 
र �वजँ ुभ�ने खरदारसमेतको संल�नताबाट पूण�लाल 
�े�ले भनेबमोिजम �यानाडाको लािग चरसे िनकासी 
गरकेो हो भ�नेसमेत बेहोराको िसताराम कँडेलले 
अनसु�धान अिधकारीसम� गरकेो बयान ।

िनकासी गोदाममा काय�रत ख�रदार राजे�� 
गोपाल राजभ�डारी र �याम �वजँसुमेतको सलं�नतामा 
नेपालबाट उलन �याकेट िनकासी गन� बहानामा 
उलन �याकेटिभ� लाग ुऔषध चरसे राखी �यानाडा 
टोर�ेटोमा िनकासी गरकेो लाग ु औषध चरसेको 
फोटोह� देखे,ँ िचने ँ । पिहचान गरी सनाखतसमेत 
ग�रिदए ँ भ�नेसमेत बेहोराको िसताराम कँडेलको 
तित�बा बयान । 

२०५४ साल पसु मिहनाको ते�ो ह�ताितर 
पूण�लाल �े�ले लाग ु औषध चरसे Air Cargo 
गरी िवदेश पठाउन लागेको छु, भ�सारबाट ि�लयर 
गन�मा तपाइलेँ सहयोग ग�रिदन ु प�यो, म तपाइलँाई 
�.५०,०००।- िद�छु भनेकाले मैले सोचिवचार 
गरी म भ�सारमा गनु�पन� ि�लयरको काम गरी िद�छु 
भने ँ । �यसको केही िदनपिछ के कसरी पठाउने ? 
कसरी िनकासी ��ापनप� भन� ? भ�ने स�ब�धमा 
सरस�लाह गन� पूण�लाल �े� लगातार तीन पटकस�म 
मेरो घरमा आए । ��ापनप� दईु �ित भनु�पछ� , दईु �ित 
�याउन ुभने ँ। िमित २०५४।९।२७ का िदन पूण�लाल 
�े� र िसताराम कँडेल मेरो घरमा आई नेपाली उलन 
�याकेटह� िनया�त गन� डकुमे�ट तयार गरी �याएका 
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छ� भनी अ� कागजातसिहत २ �ित नभरकेो खाली 
िनया�त ��ापनप� �याई देखाएकोले सो कागजातह� 
हेरी दवैु ��ापनप�मा माल धनीले भनु�पन� महलमा मैले 
भनेबमोिजम िसताराम कँडेललाई भन� लगाए ँ। �यसपिछ 
भ�सार काया�लयमा पेस गन�का लािग सामानसिहत 
�याउन ु भनी िसताराम कँडेल र पूण�लाल �े�लाई 
िदए ँ । अक� �ित ��ापनप�मा भ�सार काया�लयले 
भनु�पन� सबै िववरण म आफँैले भरी भ�सार अिधकृतले 
द�तखत गनु�पन� ठाउमँा समेत िकत� द�तखत गरी सो 
िकत� िनया�त ��ापनप� मैले आफँैले राखे ँ। िसताराम 
कँडेल र पूण�लाललाई िदएको �ित चाही ँसामानसिहत 
िलएर गोदाममा आउन,ु �यहा ँ आएपिछ डकुमे�ट 
कागजात पेस गनु�  मैले ख�रदार �यामलाल �वजँलुाई 
सबै कुरा गरकेो छु, सामान चेकजाचँ गन� जसको नाममा 
तोक लागे पिन सो कागजात �यामलाललाई नै िदन,ु सो 
तोक लागेको डकुमे�टसिहतको ��ापनप� �यामलाल 
आफँैले रा�छन, �यसपिछ मसगँ भएको िकत� ग�रएको 
��ापनप�बाट �यामलाल र मैले ितमीह�ले �याएको 
सामान हेन� काम गछ�, चरसे नभएको बाकस अगािड 
रा�न ुर चरसे भएको बाकसचाही ँपछािड रा�न,ु यसरी 
सामान चेकजाचँ गन� काम पूरा भइसकेपिछ भ�सार 
अिधकृतबाट तोक लागेकै स�कल िनया�त ��ापनप�मा 
भनु�पन� सबै िववरण भरी हािकमकोमा �यामलालले 
पेस गछ�न्, भ�सार अिधकृतको द�तखत भएपिछ सो  
स�कल �ित त�ु�तै हामीले िख�ने र हामीले बनाएको 
न�कली �ित चाही ँ काया�लयमा रा�ने र पारवहनमा 
पठाउने भ�ने स�लाह भएबमोिजम २०५४।९।२८ 
का िदन म काया�लयमै िथए ँ । पूव�स�लाहबमोिजम 
िसतारामले लाग ु औषध चरसे भएको २३ बाकस 
पछािड र जाकेट मा� भएको ८ बाकस अगािड राखे । 
डकुमे�ट िलएर �यामलाल भ�सार अिधकृतको कोठामा 
आएपिछ म पिन गए ँ। भ�सार अिधकृतले सामान चेक 
गन� �यामलालको नाममा तोक लगाई िदनभुयो । मैले 
�यामलालसगँ सामान चेकजाचँ स�ब�धमा पिहले नै 

कुरा िमलाई सकेको िथए ँ। मैले र ख�रदार �यामलाल 
�वजँ ुभई भ�सार अिधकृतले द�तखत गरकेा स�कल 
��ापनप� मैले िखची सो ठाउमँा िकत� गरी घरमैा 
भरकेो िकत� ��ापनप�को �ित म�येबाट काब�नबाट 
लेिखएको १ �ित काया�लयमा राखी अक� १ �ित 
िकत� ��ापनप� पारवहन पठाउनेमा रािखिदए ँ । 
भ�सार अिधकृतको सहीछाप भएको स�कल �ितबाट 
एक�ित िसताराम कँडेललाई िदए ँ । यसरी पूण�लाल 
�े� र िसताराम कँडेलले अमे�रका पठाउने भनी 
�यानाडा पठाउन �याएको ५७६ िकलो लाग ुऔषध 
चरसे �याक ग�रएको कागजको बा�साह� भ�सार 
ि�लयर ग�रिदएको ह� ँ । यसरी लाग ु औषध चरसे 
राखेको बाकसह� िनया�तको लािग पास गन� मलाई 
पूण�लाल �े�ले िदएको �. ५०,०००।- म�ये �. 
२५,०००।- मैले ख�रदार �यामलाल �वजँलुाई िदए ँर 
बाकँ� �. २५,०००।- मैले िलए ँभ�नेसमेत बेहोराको 
राजे�� गोपाल राजभ�डारीले मौकामा अिधकार�ा� 
अिधकारीसम� गरकेो बयान । 

ि�भवुन अ�तरा�ि��य िवमान�थल भ�सार 
काया�लयको ३ नं. िनकासी गोदाममा काय�रत 
ख�रदार राजे��गोपाल राजभ�डारीले मसगँ भेट 
गरी मैले एकजना पूण�लाल �े� भ�ने �यि�को लाग ु
औषध चरसे बािहर पठाइिदने िज�मा िलएको छु, 
मलाई तपाइकँो पिन म�त चािहयो, तपाइलेँ म�त 
गरबेापत तपाइलँाई पिन केही फाइदा ह��छ भनेकाले 
मैले पिन राजे�� खरदारलाई ह��छ भनी राखेको 
िथए ँ। िमित २०५४।९।२५ गते िनज राजे��ले मलाई 
३ नं. िनकासी गोदाममै भेटी पस� िमित २०५४।९।२८ 
गतेका िदन उलन जाकेट रािखएको बाकसिभ� अबैध 
लाग ुऔषध चरसे राखी बािहर पठाउने काम ह�दँै छ, सो 
सामान िलएर िसताराम भ�ने मािनस सामान ि�लयर 
गराउनका लािग आव�यक कागजातसिहत आउछँन् 
भनी िसतारामसगँ िनजले स�लाह गरबेमोिजम 
कसरी सामान पास गराउने भनी सबै कुरा मलाई 
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भने । सोही स�लाहअनसुार िसताराम कँडेलले लाग ु
औषध चरसे रािखएको बाकस �याई डकुमे�टसिहत 
भ�सार हािकमकोमा पेस गर े । िसतारामले �याएको 
कागजमा हािकमले मेरो नामको तोक लगाइिदए । 
�यसपिछ मैले राजे��सगँ भेट गरी िनजसगँ भएको 
स�लाहअनसुार लाग ुऔषध भएको २३ वटा बाकस 
पछािडप�� राखी चरसे नरािखएका ८ वटा बाकसह� 
अगािडप�� रा�न लगाए ँ । लाग ुऔषध नभएको १/२ 
वटा बाकस हेर ेज�तो गनु�  भने । राजे��गोपाल र म 
भएर उलन जाकेट मा� भएको केही बाकस हेरी �याक 
गन� लगाय� । राजे��गोपाल राजभ�डारीले िमलाएको 
योजनाअनसुार मसमेत संल�न भई स�बि�धत पाट�ले 
�याएको ��ापनप�मा भ�रएको ठेगानाअनसुार उलन 
जाकेटको नाममा सोिभ� लाग ु औषध चरसे राखी 
िनकासी ग�रएको हो । राजे��ले भनेअनसुार मसमेत 
सलं�न भई य�तो कायम गरकेो ह� ँ। राजे�� ख�रदारले 
�लोभन देखाएकोले यसो गरकेो ह� ँभ�नेसमेत बेहोराको 
�यामलाल �वजँलेु अनसु�धानको �ममा गरकेो 
बयान ।

५७६ के.जी. लाग ु औषध चरसे िनकासी 
गन�का लािग �याक गन� �योग गरी बाकँ� रहेका कागजका 
बा�सा र कपडासमेत बालाजमुा शंखनारायण 
महज�नको घरमा कोठाभाडामा िलई राखेको छ भनी 
िसताराम कँडेलले बताएअनसुार िनज िसताराम 
कँडेलसमेतलाई साथै िलई िनजले देखाएअनसुार िनज 
िसताराम कँडेलसमेतले भाडामा िलएको कोठामा गई 
खानतलासी गदा� कागजका बा�सा र �याक गन� �योग 
भई बाकँ� रहेका कपडासमेत बरामद भएको िठक साचँो 
हो भ�ने िमित २०५५।१।२ गतेको बरामदी मचु�ुका । 

राजे�� गोपाल राजभ�डारी र �यामलाल 
�वजँलेु मलाई भेटी तपाइसँगँ भएको ��ापन 
प�को �ितिलिप हामीलाई िदनहुोस,् �हरीले र 
हा�ो काया�लयले मागेमा निदन ु भनेका िथए । उ� 
कागज छैन भनी हामीले िनजह�लाई िदएका 

िथएन� । २०५४।९।२८ गते भ�सार अिधकृतको 
द�तखतसमेत भएको भ�सार ��ापनप�को काब�न 
�ित �याई िसताराम कँडेलले मलाई िदएका ह�न् । सो 
��ापनप�को साथमा �यानाडामा पाउने �यि�को नाम 
ठेगाना िदएर एयर �यानाडाबाट Air Way Bill समेत 
बनाउन ु भनेकोले सोहीअनसुार मैले Air Way Bill 
बनाएर �यानाडा एयरलाइ�सको अिफस काि�तपथमा 
बझुाई िमित २०५४।९।२९ गते नेपालबाट जापानको 
ओसाका जाने रोयल नेपाल एयरलाइ�सको उडान�ारा 
पठाएको ह� ँ। ओसाकाबाट एयर �यानाडाको उडान�ारा 
टोर�टोस�म गएको हो । िनज िसताराम कँडेलले ३१ 
बाकस नेपाली ऊनी �याकेट �यानाडा पठाउन Air 
Way Bill बनाउन पेस गरेको ि�भवुन िवमान�थल 
भ�सार काया�लय अ�तग�त ३ नं. िनया�त गोदामबाट 
भ�सार ि�लयर ग�रएको दता� नं. ९७०२ िमित 
२०५४।९।२८ गतेको काब�नबाट लेिखएको िनया�त 
��ापनप� यसै कागज साथ स�कलै दािखला गरेको 
छु भ�नेसमेत बेहोराको Shangrila Freight Private 
Limited नामक क�पनीका साझेदार कुमार दाहालले 
गरकेो कागज । 

हाल प�ाउ परकेा िसताराम कँडेल भ�ने 
�यि� नै मलाई आ�नो नाम रामकृ�ण पा�डे हो भनी 
घर भाडामा खो�न आएका िथए । िनजको खास नाउ ँ
के हो मलाई थाहा भएन । घरभाडा िलने �यि� ियनै 
ह�न् । िनजले मेरो घरमा लाग ुऔषध चरसेको गोदाम 
गरी चरसेको कारोबार गद�छन् भ�ने कुरा थाहा िथएन 
भ�नेसमेत बेहोराको शरदमान शा�यको कागज । 

फोटो देखाउदँा दखेे,ँ सो फोटो पूण�लाल 
�े�को हो । िसताराम कँडेलसमेतका दईु जनाले मेरो 
घरमा कोठा भाडामा िलएका ह�न् । पिछ एउटा कोठा 
तीन मिहनापिछ छाडे भ�नेसमेत बेहोराको शंखनारायण 
महज�नले पूण�लाल �े�को फोटो सनाखत ग�रिदएको 
कागज । 

को कसले मेरो नाममा िकत� ��ापनप� 
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१०५८३ - नेपाल सरकार िव. राजे�� गोपाल राजभ�डारीसमेत

बनाई मैले समान जाचँ गरकेो भनी ��ापन प� र दता� 
रिज�टरमा नाम उ�लेख गर े गराए मलाई थाहा छैन 
भ�नेसमेत बेहोराको ि�.अ.िव. भ�सार काया�लयमा 
ख�रदार पदमा काम गन� �ीमती शा�ता खड्काको 
कागज ।

��ापनप� नं. ९७०२ मा उि�लिखत 
जाचँक�को नाम तोकेको आदशे, ��ापनप� �वीकृत 
गरकेो भ�सार अिधकृतको द�तखत । अिभय�ुले 
आ�नो कुकम� छ�न जाचँक�को नाउ ँ लकुाउन 
��ापनप�को िकत� �ित बनाई फाइलमा ह�नपुन� 
स�कली �ित गायब गरी सोको बदलामा िकत� 
��ापनप� रािखिदएको �माण ��ापनप� दता� 
रिज�टरमा उि�लिखत जाचँक�को नाम �ी �याम 
�वजँलुाई केरी सोको मािथ शा�ता लेिखएको कुराबाट 
पिन �प� ह��छ । सो ��ापनप� नं. ९७०२ मा �याम 
�वजँकुो नाममा तोक आदेश भई िनजबाट जाचँ पास 
भएको हो । िमित २०५४।९।२८ को ��ापनप� दता� 
गन� काम शकुनाथ खरलेले गरकेो हो । उ� िमितमा 
��ापनप� नं. ९७०२ दता� रिज�टरमा जाचँक�को नाम 
�ी �याम �वजँ ुभनी ��ापनप� दता� कता� शकुनाथ 
खरलेको ह�ता�र छ । उ� म�ुाको अनसु�धानको 
�ममा थुनामा परकेा अिभय�ुह�म�येबाट नै िकत� 
��ापनप�को काब�न �ित बनाएको ह�नपुछ�  भ�नेसमेत 
बेहोराको ि�भवुन अ�तरा�ि��य िवमान�थल भ�सार 
काया�लयमा काय�रत भ�सार अिधकृत भाइकाजी 
त�डुकारले अनसु�धानको �ममा ग�रिदएको कागज ।

��ापनप� दता�  नं. ९७०२ मा मैले 
जाचँक�को नाम �ी �यामलाल �वजँ ु लेखेको िथए ँ । 
अिहले पिछ हेदा�  सो ठाउमँा अका�को नाम पन� गएको 
र सो अका�को नाम लेखेको अ�र मैले लेखेको हैन 
भ�नेसमेत बेहोराको ि�भवुन िवमान�थल भ�सार 
काया�लयमा काय�रत Internee कम�चारी शकुनाथ 
खरलेको िलिखत �प�ीकरण ।

यस ��ापनप�मा उि�लिखत काया�लयबाट 

भनु�पन� महलमा भन� काम िभडको कारण मौिखक 
�पमा काया�लयबाट मलाई िज�मा लगाई राखेबमोिजम 
ख�रदार �यामलाल �वजँबुाट सामान जाचँपास 
भइसकेपिछ मैले लेखेको हो भ�ने बेहोराको ि�.अ.िव. 
भ�सार काया�लयमा काय�रत टा.ख. रामकृ�ण �े�को 
िलिखत �प�ीकरण ।

मैले सो िदन �यामलाल �वजँकुो नाममा तोक 
लगाएको ��ापनप� �यामलालले सामान जाचँपास 
गरी हािकमले पिन सहीछाप गरकेो ��ापनप� मैले 
दता� गरकेो हो । दता� रिज�टरमा सामान जाचँ गन� भनी 
मैले �यामलाल �वजँकुो नाम उ�लेख गरी लेिखिदएको 
िथए ँ । पिछ सो नाम काटी मािथबाट शा�ता भ�ने 
नाम लेखेको रहेछ । सो कसले ले�यो मलाई थाहा 
भएन । मैले �यामलाल �वजँकुो नाम काटी जाचँक�को 
नाम शा�ता लेखेको होइन । सो िदन भ�सार ��ापनप� 
दता� गन� काम मा� मैले गरकेो हो भ�नेसमेत बेहोराको 
ि�.अ.िव. भ�सार काया�लयमा काय�रत Internee 
कम�चारी शकुनाथ खरलेले अनसु�धानको �ममा 
ग�रिदएको कागज ।

सन् १९९८ जनवरी १७ मा �यानाडाको 
टोर�टोमा बरामद भएको ५७६ के.जी. लाग ु औषध 
चरसेको पूरा सेट फोटोह� अनसु�धानको लािग 
पठाएको छ भ�ने Royal Canadian Mounted 
Police, Liaison Office, New Delhi बाट सन् 
१९९८ अि�ल २३ गतेको प�साथ पठाइएको ४६ 
थान फोटोह� िमिसल सामेल रहेको ।

�ितवादी �ेमबहादरु अज�ल र पूण�लाल 
�े�को िमलेमतोबाट ए�सा �ेड िलङ्क नामक िनकासी 
फम� दता� गरी सोही फम�को मा�यमबाट चरसे िनकासी 
गन� पूव� तयारी र स�लाहबमोिजम �ितवादी िसताराम 
कँडेलको म�तबाट ३१ बा�सा उलन �याकेटम�ये 
२३ बाकसमा ५७६ के.जी. चरसेसमेत �याक गरी 
�ितवादी राजे�� गोपाल राजभ�डारीसगँ स�पक�  गरी 
िनजले दईु �ित ��ापनप� भरी �ितवादी �यामलाल 
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�वजँसुगँ िमलेमतो गरी िमित २०५४।९।२८ गते 
ि�भवुन अ�तरा�ि��य िवमान�थल भ�सारको ३ 
नं. गोदाममा प�ुयाई भ�सार अिधकृतबाट �ितवादी 
�यामलाल �वजँकुो नाउमँा उ� ३१ बाकस जाचँ गन� 
तोक लागेपिछ ८ बा�सा उलन �याकेट मा� जाचँ 
गरी स�कली ��ापनप� AIR WAY BILL बनाउन 
िसतारामलाई िदई न�कली ��ापन प� भ�सार 
काया�लयको फाइलमा राखी शा�ता खड्काको तोक 
आदशे लगाएको न�कली तोक आदेश बनाई दता� 
िकताबमा समेत �यामलाल �वजँकुो स�ा शा�ता 
खड्का बनाई �ितवादीह�ले ५७६ के.जी. लाग ुऔषध 
चरसे Shangri-La Freight को AIR WAY BILL 
बनाई शाही नेपाल वायसेुवा िनगमको जहाजमाफ� त 
जापानको ओसाका ह�दैँ �यानाडाको टोर�टोमा प�ुयाई 
लाग ुऔषध (िनय��ण) ऐन, २०३३ को दफा ४(क) 
बमोिजमको कसरु अपराध गरकेो स�माण पिु� ह�न 
आएकोले �ितवादी पूण�लाल �े�, िसताराम कँडेल, 
�ेमबहादरु अज�ल, राज��गोपाल राजभ�डारी र 
�यामलाल �वजँलुाई सोही ऐनको दफा १४(१)(घ)(५) 
बमोिजम सजाय गरी चरसे ओसारपसार गन� काममा 
�योग भएको ना.अ.च. ५७०९ को टोयोटा �यारीनो 
कार ऐ. ऐनको दफा १८ बमोिजम जफत ग�रपाउ ँभ�ने 
मागदाबी िलई दायर भएको अिभयोग प� । 

�हरीमा गरकेो बयानमा लागेको सहीछाप 
मेर ै हो । िमित २०५४।९।२८ को ��ापनप�मा 
मेरो ह�ता�र छ, मैले नै भरकेो ह� ँ । मैले Invoice 
अनसुार ६८२ थान उनीका जाकेट अमे�रका पठाएको 
हो । ए�सा �ेड िलङ्कमाफ� त अमे�रकाको माइकल 
अ�णको नाममा ��ापनप� भररे ६८२ थान ऊनी 
�याकेट पठाएको हो भनी िसताराम कँडेलले स�ु 
अदालतमा गरकेो बयान । 

घटना भएको िदन म काया�लयमा िथए ँ । 
न�कली ��ापनप� कहाबँाट आयो मलाई केही थाहा 
छैन र उ� लाग ुऔषध कताबाट �यानाडा गयो सो 

पिन थाहा छैन, जबरज�ती �हरीले कागज गराएका 
ह�न् भ�नेसमेत बेहोराको �ितवादी राजे�� गोपाल 
राजभ�डारीले स�ु अदालतमा गरकेो बयान । 

�हरीले गराएको बयान झ�ुा हो । �यसमा 
लागेको सहीछाप मा� मेरो हो । मैले लाग ुऔषध चरसे 
िनकासी गन� कुनै काय� गरकेो छैन । इ��वाइसमा जनु 
सामान उ�लेख ग�रएको िथयो मैले �यही सामान मा� 
चेक जाचँ गरी जाचँ पास गरकेो ह� ँ। इ��वाइसअनसुारको 
अमे�रका पठाउने सामान चेक जाचँ गरकेो हो भ�नेसमेत 
बेहोराको �ितवादी �यामलाल �वजँलेु स�ु अदालतमा 
गरकेो बयान । 

त�काल �ा� �माणबाट यी �ितवादीह� 
कसरुदार ह�न् भनी िव�ास गन� सिकने पया�� र मनािसब 
आधार देिखदँा पिछ ब�ुदै जादँा ठहरबेमोिजम ह�ने गरी 
हाल म�ुा पपु��का लािग �ितवादी िसताराम कँडेल, 
�ितवादी राजे�� गोपाल राजभ�डारी तथा �ितवादी 
�यामलाल �वजँसुमेतलाई अ.बं. ११८ नं. को देहाय 
२ बमोिजम थुनामा रा�न ुर फरारी �ितवादी पूण�लाल 
�े� तथा �ेमबहादरु अज�लका नाउमँा कानूनबमोिजम 
वार�ेट तथा �यादी पजु� जारी ग�ररहन ु भ�नेसमेत 
बेहोराको स�ु काठमाड� िज�ला अदालतको िमित 
२०५५।३।२४ को आदेश । 

िसताराम कँडेलले अपराधमा संल�न भएको 
भ�न पिन नसकेको प�र�े�यमा िनजह�लाई थनुामा 
रा�नपुन� गरी काठमाड� िज�ला अदालतबाट भएको 
आदेशमा त�काल �ा� �माणको व�तपुरक िववेचना 
भएको नदेिखदँा उ� िमित २०५५।३।२४ को आदेश 
बदर ग�रिदएको छ । अब अपराधको संल�नतासमेत 
िवचार गदा� िनज िनवेदकह� राजे�� गोपाल 
राजभ�डारी र �यामलाल �वजँलुाई हालस�मको 
अव�थाबाट अ.बं. ११८ को देहाय ५/१० अनसुार 
जनही एक लाख �पैया ँनगद वा सो बराबरको जेथा 
जमानी िदए िलई तारखेमा राखी पपु�� गराउन ु भ�ने 
�ी पनुरावेदन अदालत पाटन, लिलतपरुको िमित 
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२०५५।४।२८ गतेको आदशे । 
राजे�� गोपाल राजभ�डारीलाई अिभयोग 

प�अनसुार सजाय ह�नपुन� होइन भ�नेसमेत बेहोराको 
राजे�� गोपाल राजभ�डारीका सा�ी राजन राजव�त 
�े�ले स�ु अदालतमा गरकेो बकप� । 

अिभयोग प�अनसुार �यामलालले िमलोमतो 
गरी लाग ु औषध पठाएको कुरा झ�ुा हो । िनजलाई 
सजाय ह�नपुन� होइन भ�नेसमेत बेहोराको �ितवादी 
�यामलाल �वजँकुो सा�ी वेदबहादरु के.सी. को बकप� 
र यसै िमलानको िनज �यामलालकै सा�ी जीवन 
पौडेलले स�ु अदालतमा गरकेो बकप� । 

�ितवादी िसताराम कँडेललाई अिभयोग 
प�अनसुार सजाय ह�नपुन� होइन । िनजले लाग ु
औषधको कारोबार गरकेो छैन भ�नेसमेत बेहोराको 
�ितवादी िसताराम कँडेलका सा�ी तारा�साद पा�डे र 
गोपाल खड्काले स�ु अदालतमा गरकेो एकै िमलानको 
छु�ाछु�ै बकप� । 

यस म�ुामा �ितवादी बनाएका कुनै पिन 
�ितवादीसगँ मेरो िचनजान छैन । िसताराम कँडेल र 
�ेमबहादरु अज�लसमेतसगँ िचनजान नभएको ह�दँा 
िमलोमतोमा लाग ुऔषध �यानाडा िनकासी गरकेो भ�ने 
झ�ुा हो । लाग ुऔषध मैले पठाएको छैन भ�नेसमेत 
बेहोराको �ितवादी पूण�लाल �े�ले स�ु अदालतमा 
हािजर भई गरकेो बयान । 

हालस�म सङ्किलत कुनै �वत�� �माणबाट 
�ितवादी पूण�लाल �े�का िव�� मलुकु� ऐन, अ.बं. 
११८ देहाय (२) को अव�था िव�मान देिखन 
नआएकोले पिछ ठहरबेमोिजम ह�ने गरी हाललाई 
�ितवादी पूण�लाल �े�लाई मलुकु� ऐन अ.बं. ४७ 
नं. बमोिजम साधारण तारखेमा रा�न ु भ�ने स�ु 
अदालतको िमित २०५६।८।१६ को आदशे । 

�ितवादी पूण�लाल �े� कसरुदार ह�न् भनी 
िव�ास गन� पया�� र मनािसब आधार �माण भई अ.बं. 
११८(२) को अव�था िव�मान ह�दँा पूण�लाल �े�का 

िव�� अ.बं. ११८(२) को �यव�था िव�मान देिखन 
नआएको भ�दै तारखेमा रा�न ुभनी काठमाड� िज�ला 
अदालतबाट िमित २०५६।८।१६ मा भएको आदेश 
�िुटपूण� ह�दँा बदर ह��छ । मलुकु� ऐन, अ.ब.ं ११८(२) 
को अव�था िव�मान ह�दँा पिछ म�ुामा ठहरबेमोिजम 
ह�ने गरी अ.बं. ११८(२) बमोिजम �ितवादी पूण�लाल 
�े�लाई थनुामा राखी म�ुाको कारबाही िकनारा 
गनु�  भ�नेसमेत बेहोराको िमित २०५६।११।५ को 
पनुरावेदन अदालत पाटन लिलतपरुको आदशे । 

लाग ु औषध िनय��ण कानून काया��वयन 
एकाइको अिफसमा िमित २०५५।३।२ मा गरेको 
कागजको बेहोरा र सहीछाप मेरो हो भ�नेसमेत बेहोराको 
बिुझएका भ�सार अिधकृत भाइकाजी त�डुकारले स�ु 
अदालतमा गरकेो बकप� । 

िमित २०५४।१२।२६ मा िदएको �ितवेदनमा 
भएको बेहोरा र सहीछाप मेर ैहो भ�नेसमेत बेहोराको 
�.स.िन. वीरबहादरु िगरीले स�ु अदालतमा गरेको 
बकप� । 

िमित २०५४।१२।१६ मा िदएको 
�ितवेदनमा लेिखएको बेहोरा र सहीछाप मेरो हो 
भ�नेसमेत बेहोराको �.ना.िन. कृ�ण गोपाल �े�ले स�ु 
अदालतमा गरकेो बकप� । 

मैले �यामलाल �वजँकुो नाममा ��ापनप� 
दता� गरकेो हो । सो बेहोरा काटी शा�ता खड्काको नाम 
कसले ले�यो मलाई थाहा छैन भ�नेसमेत बेहोराको 
शकुनाथ खरलेले स�ु अदालतमा गरकेो बकप� । 

अनसु�धान अिधकारीसम� गरकेो कागज 
मेरो हो । मैले गरकेो ह� ँभ�नेसमेत बेहोराको शंखनारायण 
महज�नले स�ु अदालतमा गरकेो बकप� । 

ए�सा �ेड िलङ्कको नाममा िनकासी 
ग�रएका भ�ने ३१ वटा बाकस मैले चेकजाचँ ग�रन 
भ�नेसमेत बेहोराको शा�ता खड्काले स�ु अदालतमा 
गरकेो बकप� । 

मैले २०५४ साल पौष मिहनादेिख उ� घर 
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रामकृ�ण पा�डे भ�ने �यि�लाई मिहनाको िबस हजार 
भाडामा िदएको िथए ँ भ�नेसमेत बेहोराको शरदमान 
शा�यले स�ु अदालतमा गरकेो बकप� । 

फरारी �ितवादी �ेमबहादरु अज�लको हकमा 
म�ुा मलुतबी रािखिदनू । �ितवादी िसताराम कँडेल 
र पूण�लाल �े�ले हा�ो घर भाडामा िलएका ह�न् 
भनी घर धनीह� शखंनारायण महज�न र शरदमान 
शा�यले �ितवादी िसताराम कँडेललाई र फरार 
�ितवादी पूण�लालको फोटो सनाखत ग�रिदएको र 
�यानाडाको टोर�ेटोमा पठाइएको बाकससगँ िम�दो 
ज�ुदो कागजका बाकस भाडामा िलइएका घर कोठाको 
खान तलासी गदा� फेला परकेोसमेतका आधार कारण 
�माणबाट �ितवादी�य िसताराम कँडेल र पूण�लाल 
�े�ले अिभयोग दाबीबमोिजम लाग ु औषध िनय��ण 
ऐन, २०३३ को दफा ४(क) को कसरु गरकेो �मािणत 
भएकोले िनजह�लाई ऐ. ऐनको दफा १४(१)घ)
(५) बमोिजम जनही कैद वष� ५ (पाचँ) र ज�रवाना 
�.५०,०००।– (पचास हजार) ह�ने ठहछ�  । �ितवादी 
राजे�� गोपाल राजभ�डारी र �यामलाल �वजँलेु 
अिभयोग दाबीबाट सफाइ पाउने ठहछ�  भ�ने काठमाड� 
िज�ला अदालतबाट  िमित २०५७।१०।५ मा भएको 
फैसला । 

काठमाड� िज�ला अदालतको फैसलामा 
िच� बझेुन । �यानाडामा िखिचएको फोटो र बालाजमुा 
भएको कागजको बाकस िम�दो ज�ुदो छ भनी भ�न ु
हा�या�पद छ । म पनुरावेदकले ६८२ थान उलन 
�याकेट माइकल अ�ण (सयं�ु रा�य अमे�रका) का 
नाउमँा पठाउन आव�यक कागजात तयार गरकेो हो । 
म पनुरावेदकले उपयु��ानसुार गरी भ�सार काया�लय 
एयरपोट�मा बझुाइसकेपिछ के कसको संल�नतामा के 
कसरी अवैध लाग ु औषध �यानाडा पठाइयो मलाई 
थाहा ह�ने कुरा होइन । लाग ुऔषध मबाट बरामद भएको 
अव�था छैन । लाग ुऔषध िनय��ण ऐन, २०३३ को 
�माणको भारस�ब�धी �यव�था मेरो हकमा आकिष�त 

ह�न स�दैन । अतः मलाई दोषी करार गरी ग�रएको 
स�ु फैसला उपयु�� आधार कारणबाट �िुटपूण� ह�दँा 
उ�टी गरी अिभयोग दाबीबाट सफाइ िदलाई पाउ ँ
भ�नेसमेत बेहोराको �ितवादी िसताराम कँडेलको 
तफ� बाट पनुरावेदन अदालत पाटनमा दायर भएको 
पनुरावेदनप� ।

��यथ� राजे�� गोपाल राजभ�डारी र 
�यामलाल �वजँकुो सािबती बयान र स�ु अदालतको 
फैसलाबाट समेत कसरुदार ठहर भएका िसताराम 
कँडेलको सािबती बयान पोलसमेतबाट िवमान�थलको 
कम�चारी राजे�� गोपाल राजभ�डारी र �यामलाल 
�वजँकुो समेत �ितवादी िसताराम कँडेल र पूण�लाल 
�े�सगँ िमलोमतो गरी लाग ु औषध िनकासीसमेतको 
कारोबार गन�मा ��य� संल�नता रहेको देिखदँादेिखदँै 
सोको �यायोिचत मू�याङ्कन नगरी िनजह�लाई 
आरोिपत कसरुबाट सफाइ िदएको तथा ठुलो 
प�रमाणको (५७६ के.जी) चरसे ज�तो कडा लाग ु
औषध अवैध �पमा िनकासी गरेको त�यलाई 
म�यनजर गरी कसरुदार ठहर भएका �ितवादी 
पूण�लाल �े� र िसताराम कँडेललाई अिधकतम 
सजाय िनधा�रण गनु�पन�मा घटी सजाय गरी तथा 
बरामदी सवारी साधनसमेत जफत नगरी ग�रएको स�ु 
फैसला सो हदस�म �िुटपूण� ह�दँा सो हदस�म उ�टी 
गरी �ितवादी राजे�� गोपाल राजभ�डारी र �यामलाल 
�वजँलुाई समेत अिभयोग दाबीबमोिजम सजाय गरी 
पाउन, कसरुदार ठहर भएको ��यथ� पूण�लाल �े� 
र िसताराम कँडेललाई अपराधको मा�ाअनसुार 
अिधकतम सजाय गरी बरामद सवारी साधनसमेत 
अिभयोग दाबीबमोिजम जफत गरी पाउन सादर 
अनरुोध ग�र�छ भ�नेसमेत बेहोराको त�कालीन �ी ५ 
को सरकारको तफ� बाट पनुरावेदन अदालत पाटनमा 
दायर भएको पनुरावेदनप� । 

यसमा नेपालबाट िनकासी भएको अ�यिधक 
मा�ाको चरसे �यानाडाको टोर�ेटोमा फेला परकेो, सो 
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चरसे पठाउदँा आफूले एयरपोट�मा सामान जाचँ गरकेो 
र सो कसरुमा संल�न रहेको भनी �ितवादीम�येका 
राजे�� गोपाल राजभ�डारी र �यामलाल �वजँसुमेत 
सािबत रही अनसु�धान अिधकृतसम� बयान गरकेो 
र कसरुदार ठह�रएका अ�य �ितवादीह�ले पिन 
िनजह�लाई पोल गरी बयान गरकेो र उ� चरसे अनेक 
बाकसमा पठाइएकोमा सो बाकसह� ड्यटुीमा रहेको 
िनजह�बाट जाचँ गदा� िनयतपूव�क फेला नपा�रएको 
भनी �थािपत भएको मानी कसरुदार ठह�याउनपुन�मा 
नठह�याई सफाइ िदएको फैसला �िुटपूण� दिेखएको, 
�य�तै उ� चरसे पठाउने पूण�लाल �े� र िसताराम 
कँडेलसमेतलाई लाग ु औषधको मा�ा, िगरोह, िवदेश 
िनकासीमा सरकारी कम�चारीको �योगसमेतको 
अपराधको मा�ाको आधारमा िनजह�लाई लाग ु
औषध (िनय��ण) ऐन, २०३३ को दफा १४(१)(घ)
(५) बमोिजम अिधकतम सजाय गनु�पन�मा घटी सजाय 
गरकेोसमेत काठमाड� िज�ला अदालतको फैसला 
�िुटपूण� देिखदँा अ.बं. २०२ नं. तथा पनुरावेदन 
अदालत िनयमावलीको िनयम ४७ बमोिजम िवप�ी 
पूण�लाल �े�लाई िझकाई लगाउको म�ुा साथै राखी 
िनयमानसुार पेस गनु�  भ�नेसमेत बेहोराको पनुरावेदन 
अदालत पाटनको िमित २०५८।९।१० को आदशे । 

यसमा यसै लगाउको स.फौ. १२९।१९२६ 
मा झ.झी भएको र पनुरावेदक िसताराम कँडेल भएको 
स.फौ. १५९।१०५१ मा पनुरावेदन सरकारी विकल 
काया�लयलाई पेसीको सूचना िदएको िमिसलबाट 
नदिेखएकोले स.फौ. १५९।१०५१ मा समेत अ.बं. 
२०२ नं. को �योजनको लािग पेसीको जानकारी 
पनुरावेदन सरकारी विकल काया�लयलाई िदई 
िनयमानसुार पेस गनु�  भ�नेसमेत बेहोराको िमित 
२०५९।७।२६ को पनुरावेदन अदालत पाटनको 
आदशे । 

फरार �ितवादीम�ये �ेमबहादरु अज�ल 
हालस�म हािजर भएको नदेिखदँा स�ुले िनजको 

हकमा म�ुतबी राखेकोले हाल केही ग�ररहन ु परने । 
अ�य �ितवादीह�को हकमा िवचार गदा�, १७ जनवरी 
१९९८ मा �यानाडा टोर�ेटो अ�टा�रयोमा लाग ुऔषध 
चरसे ५७६ िक.�ा. बरामद भएको त�यमा िववाद 
छैन । नेपालबाट पठाएको १२ जनवरी १९९८ को 
��ापन नं. ९७०२ नं. को उलन �याकेटको काग�मा 
सो चरसे ५७६ िक.�ा. फेला परकेो पाइ�छ । ��ापन 
नं. ९७०२ मा गएको उ� सामान उनीको �याकेट 
भनी िनया�त गरकेो, तर सो ऊनीको जाकेट नभई चरसे 
भएको त�यमा पिन िववाद देिखदँैन । �ितवादीम�येका 
िसताराम कँडेलले अनसु�धान अिधकारीसम� 
गरकेो बयानमा कसरुमा आफू सािबत भई अ�य 
�ितवादीसमेतको िमलोमतोमा उ� आपरािधक काय� 
गरकेो भनी पोल गरकेो पाइ�छ भने िनजै �ितवादीले 
अदालतसम� आई बयान गदा� ��ापन नं. ९७०२ मा 
ऊनी �याकेट मैले नै पठाएको हो, तर �यानाडा नभई 
सो सामान अमे�रका पठाइएको भ�नेस�म �वीकार 
गरकेा छन् । यसैगरी �ितवादी िसताराम कँडेलको 
अनसु�धान अिधकारीसम�को सािबती बयानलाई घर 
भाडामा िदने शंखनारायण महज�न र शरदमान शा�यले 
�हरी र अदालतसम� गरकेो कागजातले समथ�न 
ग�ररहेको छ भने अक�तफ�  �यानाडामा चरसे बरामद 
गदा� िखिचएको Royal Canadian Mounted 
Police, International Liaison Office, New 
Delhi माफ� त �ा� भएका िमिसल संल�न फोटोह�मा 
दिेखने कागजका काटु�न र �ितवादीले भाडामा 
िलएको घर खानतलासी गदा� नेपाल �हरीले बरामद 
गरकेा कागजका काटु�न एकआपसमा उ�तै ज�तो 
दिेखने खालका पाइएकोले पिन �ितवादी उपरको 
अिभयोग दाबी समिथ�त भएको पाइ�छ । घरधनी 
शरदमान शा�यले �ितवादी िसताराम कँडेललाई र 
घरधनी शंखनारायणले �ितवादी पूण�लाल �े�को 
फोटो हेरी सनाखत ग�रिदएकोमा सो सनाखतलाई 
समथ�न गद� अदालतसम� बकप� गरकेोबाट ��ापन 
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नं. ९७०२ मा ऊनी �याकेट भनी चरसे स�चय, 
ओसार पसार, कारोबार गरी िनया�त गरकेो ��ट 
भएकोले �ितवादीह� िसताराम कँडेल र पूण�लाल 
�े�को अदालतसम�को इ�कारी बयानको आधारमा 
मा� कसरुदार होइनन् भनी मा�न निम�ने ह�दँा िनज 
�ितवादीह�ले अिभयोग दाबीबमोिजमको कसरु गरकेो 
प�ुी ह�न आयो । स�ुले सफाइ िदएको �ितवादीह� 
राजे�� गोपाल राजभ�डारी र �यामलाल �वजँकुो 
हकमा समेत वादी प�को पनुरावेदन परकेोले सोतफ�  
िवचार गदा� िनज �ितवादीह�को अपराधमा संल�नता 
भएको पाइएन । वादी �ी ५ को सरकारले जफत 
ह�न माग गरकेो ना.अ.च. ५७०९ को टोयटा कार 
पूण�लाल �े�को नाममा दता� नभई अ�य �यि� वा�ले 
इ�टर�ाइजेजको नामको रहेको देिखदँा सवारी जफत 
ग�रपाउ ँभ�नेतफ� को अिभयोग दाबी मनािसब दिेखएन ।

तसथ�, पनुरावेदक �ितवादी िसताराम 
कँडेललाई र पनुरावेदन नगन� �ितवादी पूण�लाल 
�े�लाई लाग ु औषध िनय��ण ऐन, २०३३ को 
दफा ४(क) को कसरुमा ऐ. ऐनको दफा १४(१)(घ)
(५) बमोिजम जनही ५(पाचँ) वष� कैद र जनही �. 
५०,०००।- (पचास हजार) ज�रवाना गन� गरी र 
�ितवादीह� राजे�� गोपाल राजभ�डारी र �यामलाल 
�वजँलुाई अिभयोग दाबीबाट सफाइ िदने ठहराई एवं 
सवारी जफत ग�रपाउ ँ भ�नेतफ� को अिभयोग माग 
दाबी प�ुन नस�ने ठहर गरी स�ु काठमाड� िज�ला 
अदालतबाट िमित २०५७।१०।५ मा भएको फैसला 
िमलेको ह�दँा सदर ह�ने ठहछ�  । पनुरावेदक वादी �ी ५ को 
सरकार तथा पनुरावेदक �ितवादी िसताराम कँडेलको 
पनुरावेदन िजिकर प�ुन स�दैन भ�नेसमेत बेहोराको 
पनुरावेदन अदालत पाटनबाट िमित २०६०।१।९ मा 
भएको फैसला ।

िमिसल सलं�न �माणबाट ��यथ� राजे�� 
गोपाल राजभ�डारी र �यामलाल �वजँलेु समेत 
अिभयोग दाबीबमोिजमको कसरु गरकेो ठहर 

गरी कसरु ठहर भएको �ितवादीह�लाई समेत 
अपराधको मा�ाअनसुार अिधकतम सजाय गनु�पन� 
अव�थाको र बरामद ना.अ.च. ५७०९ नं. को 
कारसमेत जफत गनु�पन� अव�थाको िव�मानता 
ह�दँाह�दैँ सोको �यायोिचत मू�याङ्कन नगरी �ितवादी 
राजे�� गोपाल राजभ�डारी र �यामलाल �वजँलुाई 
आरोिपत कसरुबाट सफाइ िदने, कसरु ठहर भएका 
�ितवादीह�लाई पिन अपराधको मा�ाभ�दा कम 
सजाय िनधा�रण गन� र बरामद सवारी साधन जफत 
नगन� गरी स�ु काठमाड� िज�ला अदालतबाट भएको 
फैसलालाई सदर गरकेो पनुरावेदन अदालत पाटनको 
�िुटपूण� फैसला सो हदस�म बदर गरी िनज �ितवादी 
राजे�� गोपाल राजभ�डारी र �यामलाल �वजँलुाई 
पिन अिभयोग दाबीबमोिजम सजाय गरी पाउन र कसरु 
ठहर भएका पूण�लाल �े� र सीताराम कँडेललाई पिन 
अपराधको मा�ाअनसुार अिधकतम सजाय गरी बरामद 
सवारी साधनसमेत अिभयोग दाबीबमोिजम जफत गन� 
�योजनाथ� ��ततु म�ुा दोहो�याई हे�रपाउ ँभनी वादी 
नेपाल सरकारका तफ� बाट िमित २०६०।५।२५ मा 
यस अदालतमा दायर ह�न आएको िनवेदन । 

राजे��गोपाल राजभ�डारी र �यामलाल 
�वजँलुाई समेत िमलाई कसरु गरकेो भनी कसरुदार 
ठहर भएका �ितवादीह� पूण�लाल �े� र िसताराम 
कँडेलले पोल गरकेो, िनज �यामलाल र राजे�� 
गोपालले आरोिपत कसरु गरकेो भनी अिधकार�ा� 
अिधकारीसम� सािबत भई बयान गरकेो, उ� 
लाग ु औषध चरसे भ�सार ��ापन नं. ९७०२ 
बाट उलन �याकेटिभ� लकुाई पठाएकोमा सो 
��ापनप�बमोिजमको सामान जाचँपास गन� 
�यामलाल �वजँकुो नाममा तोक आदेश भई िनजबाट 
जाचँपास भई गएको भ�ने भाइकाजी त�डुकारको 
बकप�समेतबाट दिेखदँा �ितवादी राजे�� गोपाल 
राजभ�डारी र �यामलाल �वजँलुाई सफाइ िदने गरी 
भएको स�ु काठमाड� िज�ला अदालतको फैसलालाई 
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सदर गरकेो पनुरावेदन अदालत पाटनको फैसलामा 
�माण ऐन, २०३१ को दफा ९ र दफा ५४ को �िुट 
भएको देिखएकोले �याय �शासन ऐन, २०४८ को 
दफा १२(१) को ख�ड (क) अनसुार म�ुा दोहो�याउने 
िन�सा �दान ग�रिदएको छ भ�नेसमेत बेहोराको यस 
अदालतको िमित २०६१।३।२ को आदशे ।

�ितवादी पूण�लाल �े�ले यस अदालतमा 
िदएको िनवेदनमा आ�नो वतन िचतवन िज�ला 
र�ननगर नगरपािलका वडा नं. २ मा घर दखेाएको, यस 
अदालतबाट �याद तामेल गदा� िनजका नामको �याद 
काठमाड� महानगरपािलका वडा नं. १४ मा तामेल 
भएको देिखएको, �यसैगरी अ�य �ितवादीह� िसताराम 
कँडेलका नाममा िमित २०६१।५।१२ मा र �यामलाल 
�वजँकुो नाममा िमित २०६१।४।२१ मा तामेल भएका 
�यादह� वडा काया�लयमा टासँ भएको, टासँ भएका 
�यादह�को बेहोरा अव�था हेदा� अ�वाभािवक देिखदँा 
उ� �याद टासँ बदर ग�रिदएको छ । �ितवादी पूण�लाल 
�े�को �याद िचतवन िज�ला र�ननगर नगरपािलका 
वडा नं. २ को वतनमा र �ितवादी िसताराम कँडेलको 
नामको �याद िनजको अदालतमा बयान गदा� लेखाएको 
वतन नवुाकोट िज�ला, मदानपरु गा.िव.स. वडा नं. 
२ मा र �ितवादी �यामलाल �वजँकुो नामको �याद 
िनजको अदालतमा बयान गदा�  लेखाएको काठमाड� 
महानगरपािलका वडा नं. ९ मा यस अदालतको िमित 
२०६१।३।२ को आदेशबमोिजम �याद तामेल गराई 
िनयमबमोिजम पेस गनु�  भ�नेसमेत बेहोराको यस 
अदालतको िमित २०६४।७।१२ को आदशे । 

�ितवादीम�ये िसताराम कँडेलका नाउमँा यस 
अदालतबाट जारी भएको तारेख मकुरर �याद िमित 
२०६४।८।१६ मा तामेल ह�दँा िनज फेला नपरकेो, 
उमेर पगेुका �यि�ले ब�ुन नमानेका भनी घर दलैोमा 
टासँ भएको देिख�छ । सो तामेली �यादको सा�ीमा 
�थानीय मदानपरु गा.िव.स. को काया�लयका रामकृ�ण 
फँुयालले सहीस�म गरकेो तर के कुन दजा�का �यि�ले 

सही गरकेा ह�न् भ�ने ख�ुन नसकेको र गा.िव.स. मा टासँ 
गन� �याद गा.िव.स. का �ितिनिधले बझुे नबझेुकोसमेत 
केही ख�ुन नसकेको दिेखदँा उ� बे�रतको �याद बदर 
ग�रिदएको छ । �ितवादी िसताराम कँडेलका नाउमँा 
िमित २०६४।७।१२ को पूव�आदेशअनसुार पनुः �याद 
जारी गरी अ.बं. ११० को रीत प�ुयाई तामेल भई 
आएपिछ पेस गनु�  भ�नेसमेत बेहोराको यस अदालतको 
िमित २०६५।११।५ को आदेश । 

�ितवादीह� िसताराम कँडेललाई र पूण�लाल 
�े�लाई लाग ुऔषध िनय��ण ऐन, २०३३ को दफा 
४(क) को कसरुमा ऐ. ऐनको दफा १४(१)(घ)(५) 
बमोिजम जनही ५ वष� कैद र �. ५०,०००।- ज�रवाना 
गन� गरी, �ितवादीह� राजे�� गोपाल राजभ�डारी र 
�यामलाल �वजँलुाई अिभयोग दाबीबाट सफाइ िदने 
गरी एवं सवारी साधन जफत ग�रपाउ ँ भ�ने नेपाल 
सरकारको पनुरावेदन िजिकर प�ुन नस�ने ठहर गरी 
पनुरावेदन अदालत पाटनबाट िमित २०६०।११।९ मा 
भएको फैसला मनािसब देिखदँा सदर ह�ने ठहछ�  । स�ु 
अदालत एवं पनुरावेदन अदालतले आरोिपत कसरुबाट 
सफाइ िदने ठहर गरकेा �ितवादीह� राजे��गोपाल 
राजभ�डारी र �यामलाल �वजँलुाई समेत कसरु ठहर 
भएका अ�य २ जना �ितवादीह�सरह लाग ु औषध 
िनय��ण ऐन, २०३३ को दफा ४(क) को कसरुमा ऐ. 
ऐनको दफा १४(१)(घ)(५) बमोिजम जनही पाचँ वष� 
कैद र जनही �. ५०,०००।- (पचास हजार) ज�रवाना 
गन� गरी माननीय �यायाधीश �ी सशुीला काक�बाट 
�य� भएको रायसगँ मतै�य ह�न नसकेकोले सव��च 
अदालत िनयमावली, २०४९ को िनयम ३(क) 
बमोिजम ��ततु म�ुा पूण� इजलासमा पेस गनु�  भ�ने यस 
अदालतका सयं�ु इजलासका माननीय �यायाधीश �ी 
मोहन�काश िसटौलाबाट �य� भएको राय ।

�ितवादी राजे�� गोपाल राजभ�डारी र 
�ितवादी �यामलाल �वजँकुो हकमा दवैु �ितवादीह� 
अिधकार�ा� अिधकारीसम� सािबती भई �ितवादी 
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िसताराम कँडेलले समेत अिधकार�ा� अिधकारीसम� 
पोल गरी के कसरी लाग ुऔषध माल सामान ि�भवुन 
अ�तरा�ि��य िवमान�थलबाट िनज �ितवादी�यको 
सलं�नतामा ओसार पसार भई �यानाडा पगेुको िथयो 
भ�ने कुराको बयान गरकेो साथै ियनै �ितवादीह�को 
िमलेमतोमा ठुलो प�रणामको चरसे ओसारपसार भई 
�यानाडामा बरामद भएको अव�था ह�नको साथै 
�यसपिछ पठाउने हवाई माग� ि�भवुन िवमान�थल 
मा� एउटै बाटो भएको त�यबाट पिु� भएको साथै 
�ितवादीह� पूण�लाल �े� र िसताराम कँडेललाई 
सजाय भएको अव�थामा �ितवादी राजे��गोपाल 
राजभ�डारी र �यामलाल �वजँकुो संल�नताबेगर ती 
सामान ओसार पसार ह�न नस�ने ��ट देिखएकोले तथा 
��ततु म�ुामा यस अदालतको सयं�ु इजलासबाट म�ुा 
दोहो�याई पाउ ँभ�ने िनवेदनमा िमित २०६१।३।२ मा 
िदएको िन�साको आधारसमेतबाट पनुरावेदन अदालत 
पाटनबाट भएको िमित २०६०।१।९ को फैसलामा 
�ितवादी राजे�� गोपाल राजभ�डारी र �यामलाल 
�वजँकुो हकमा केही उ�टी भई िनजह�समेतलाई 
जनही ५ वष� कैद र �. ५०,०००।- ज�रवाना 
ह�ने ठहछ�  । तसथ� उपयु�� आधार र कारणबाट 
�ितवादीह� राजे�� गोपाल राजभ�डारी र �यामलाल 
�वजँलुाई अिभयोग दाबीबाट सफाइ िदएको पनुरावेदन 
अदालत पाटनको िमित २०६०।१।९ गतेको फैसला 
आंिशक उ�टी ह�ने ठहछ�  । सबै �ितवादीलाई दाबी 
ठहर ह�नपुन�मा २ जना �ितवादीको हकमा मा� सजाय 
गरकेो पनुरावेदन अदालत पाटनको फैसला मनािसब 
ठहराएको माननीय �यायाधीश �ी मोहन �काश 
िसटौलाको रायसगँ सहमत ह�न सिकएन । ��ततु 
म�ुा सव��च अदालत िनयमावली, २०४९ को िनयम 
३(क) बमोिजम पूण� इजलासमा पेस गनु�  भ�ने यस 
अदालतका माननीय �यायाधीश �ी सशुीला काक�बाट 
�य� भएको राय ।

यसमा पूव�आदेशानसुारको िमिसल �ा� 

ह�न आएको नदेिखदँा �ितवादीम�येका �ेमबहादरु 
अज�लको हकमा काठमाड� िज�ला अदालतको िमित 
२०५७।१०।५ को आदेशानसुार म�ुा मलुतबी रहेकोमा 
िमित २०६५।१२।११ को आदेशबाट मलुतबीबाट 
जगाई उ� अदालतको िमित २०६५/०६६ सालको 
स.फौ.नं. २०३४ िनण�य नं. ८८ बाट िनज �ितवादी 
�ेमबहादरु अज�ललाई अिभयोग दाबीबाट सफाइ िदने 
ठह�याई िमित २०६६।८।२९ मा भएको फैसलाउपर 
वादी नेपाल सरकारको तफ� बाट पनुरावेदन अदालत 
पाटनमा पनुरावेदन परी फैसला भएको छ, छैन बझुी 
पनुरावेदन परी फैसला भइसकेको भए सो िमिसल साथै 
राखी र फैसला नभएको भए पेसीको िदन इजलासको 
अवलोकनाथ� मगाई िनयमानसुार पेस गनु�  भ�ने यस 
अदालतको िमित २०७१।१२।२६ को आदेश ।

उपयु�� स�ब�धमा म िनवेदक पनुरावेदक भई 
यस स�मािनत अदालतमा िवचाराधीन रहेको ��ततु 
म�ुा पपु��को लािग स�मािनत इजलाससम� पेस ह�दँा 
स�मािनत इजलासबाट आदेश भएअनसुार उ� आदेश 
काया��वयन गन� �ममा स�मािनत अदालतको च.नं. 
५७६२ िमित २०७२।१।६ को पनुरावेदन अदालत 
पाटनमा �ेिषत ग�रएको प�मा �ितवादीम�येका 
�ेमबहादरु अज�लको हकमा काठमाड� िज�ला 
अदालतको िमित २०५७।१०।५ को आदेशानसुार 
म�ुा म�ुतबी रहेकोमा िमित २०६५।१२।११ को 
आदेशानसुार म�ुतबीबाट जगाई उ� अदालतको 
०६५/०६६ सालको स.फौ.नं. २०३४ िन.नं. ८८ 
बाट िनज �ितवादी �ेमबहादरु अज�ललाई अिभयोग 
दाबीबाट सफाइ िदने ठह�याई िमित २०६६।८।२९ 
मा फैसला भएको देिखदँा उि� िमित २०६६।८।२९ 
को फैसलाउपर वादी नेपाल सरकारको तफ� बाट 
पनुरावेदन परी फैसला भएको छ छैन बझुी फैसला 
भइसकेको भए सो िमिसल साथै राखी र फैसला 
नभएको भए पेसीको िदन इजलासको अवलोकनाथ� 
मगाई पेस गन� हेत ुसो िमिसलमा वादी नेपाल सरकारको 
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तफ� बाट पनुरावेदन परे नपरकेो जानकारीसिहत उ� 
आदशेबमोिजमको जवाफ पठाई िदनहु�न भनी भएको 
प�को जवाफमा स�मािनत पनुरावेदन अदालत 
पाटनबाट िमित २०७२।१।६ च.नं. १००५ को प�मा 
वादी नेपाल सरकार �ितवादी �ेमबहादरु अज�ल 
भएको लाग ु औषध म�ुामा यस अदालतमा िमित 
२०६७।५।१८ मा पनुरावेदन परी यस अदालतबाट 
िमित २०६९।१२।११ मा भएको फैसलासिहतको 
स�कल िमिसल यस अदालतको च.नं. १४११ िमित 
२०७१।३।२ को प�साथ स�मािनत अदालतको च.नं. 
७१२४-१०५१७१ म�ुा नं. ०७०-RI-०१५६ िमित 
२०७१।२।२७ िनवेदन �ितवेदन शाखा (क) िनवेदन ४ 
को प� मागबमोिजम पठाएको भनी स�मािनत पनुरावेदन 
अदालत पाटनबाट �ेिषत भएको प�ानसुारको ��ततु 
म�ुाको अका� �ितवादी �ेमबहादरु अज�ल िव�� यस 
स�मािनत अदालतमा नेपाल सरकारको पनुरावेदन 
परकेोले र म पनुरावेदक भएको ��ततु म�ुा अङ्ग 
पिुगसकेकोले र म�ुाको िकनारा िछटो छ�रतो �पमा 
ह�नपुन� स�मािनत अदालतको मा�यताअन�ुप ��ततु 
म�ुा साथै िनवेदन �ितवेदन शाखा क िनवेदन ४ मा 
रहेको म�ुा नं. ०७०-RI-०१५६ नं. को म�ुासमेत 
यस म�ुासगँ अ�तर�भावी रहेकोले ��ततु म�ुा र उ� 
िनवेदन ४ को म�ुालाई समेत एकैसाथ लगाउमा राखी 
पपु�� गरी पाउन सादर िनवेदन गद�छु भ�ने बेहोराको 
राजे��गोपाल राजभ�डारीको िनवेदन ।

यसमा िनवेदकसिहतका �ितवादीह�को 
हकमा नेपाल सरकारको दोहो�याई पाउ ँ िनवेदन 
परी िन�सा �ा� भई म�ुा िवचाराधीन रहेको र 
अका� �ितवादी �ेमबहादरु अज�लको हकमा नेपाल 
सरकारको तफ� बाट दोहो�याई पाउ ँ िनवेदन परकेो 
देिखएकोले उ� िनवेदनसमेत ��ततु म�ुासगँ लगाउ 
राखी िनयमानसुार पेस गनु�  भ�ने यस अदालतका म�ुा 
महाशाखाका महाशाखा �मखुबाट िमित २०७२।२।५ 
मा भएको आदेश ।

यसमा ��ततु म�ुाका फरार �ितवादी 
�ेमबहादरु अज�लका हकमा म�ुा म�ुतबी रहने गरी 
काठमाड� िज�ला अदालतको िमित २०५७।१०।५ 
को फैसला रहेकोमा ियनै �ितवादी �ेमबहादरु 
अज�लउपर चलेको २०६५ सालको स.फौ.नं. १५८६ 
को लाग ु औषध चरसे म�ुामा यस अदालतको िमित 
२०६५।७।२२ को आदशेले पपु��का लािग थनुामा 
पठाई िनज हाल कारागार काया�लय न�ख ुलिलतपरुमा 
रहेको उ� स.वा.फौ.नं. १५८६ को लाग ुऔषध चरसे 
म�ुाबाट देिखएकोले ��ततु म�ुा आजै म�ुतबीबाट 
जगाई सरकारवादी फौजदारी दायरीमा दता� गरी िनज 
�ेमबहादरु अज�ललाई कारागारबाट िझकाई बयानका 
लािग इजलाससम� पेस गनु�  भ�ने काठमाड� िज�ला 
अदालतको िमित २०६५।१२।११ को आदेश ।

मैले पूण�लाल �े� र िसताराम कँडेलसमेतलाई 
िचि�दन, बलदेव खड्काले िकत� गरी मेरो नामबाट 
सं�था दता� गराई मलाई फसाएका ह�न स�छन् । मैले 
अिभयोग प�मा उि�लिखत कसरु गरकैे छैन । तसथ� 
मैले अिभयोग दाबीबाट सफाइ पाउन ुपछ�  भ�नेसमेत 
बेहोरो �ेमबहादरु अज�लले स�ु अदालतमा गरेको 
बयान ।

यसमा �ितवादी �ेमबहादरु अज�ल यसै 
लगाउको स.वा.फौ.नं. १५८६ को लाग ु औषध 
म�ुाबाट थनुामा रहेका देिखदँा उ� म�ुाबाट छुटी जाने 
भए ��ततु म�ुाबाट िनजलाई थनुछेकका लािग पेस 
गनु�  भ�नेसमेत बेहोराको िमित २०६५।१२।१४ को 
काठमाड� िज�ला अदालतको आदेश ।

यी �ितवादी �ेमबहादरु अज�लको उ� काय�मा 
कतै संल�नता नदेिखएको र पोल गन� �ितवादी िसताराम 
कँडेलले अनसु�धानमा बयान गदा� ियनै �ितवादीको 
नाउमँा दता� रहेको ए�सा �ेड िलङ्कमाफ� त बरामद 
लाग ुऔषध चरसे िनकासी गरकेो भनी उ�लेख गरेका 
भए पिन यी �ितवादी �ेमबहादरुको पिन संल�नता 
िथयो भ�न सकेको देिखदैँन । यी �ितवादीले यस 
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अदालतमा उपि�थत भई बयान गदा� मेरो नाउमँा कुनै 
�य�तो स�ंथा मैले दता� गरकेो छैन, बलदेव खड्का 
भ�ने �यि�ले २०५३ सालितर जािगर खान र �यापार 
गन� सिजलो ह��छ ित�ो नाग�रकता लेउ भनेकोले 
िदएको िथए,ँ उसैले बदिनयतपूव�क मलाई फसाउन 
य�तो फम� दता� गराएको ह�नपुछ� , सो स�ब�धमा 
मलाई केही थाहा छैन, �यसैले मैले अिभयोग दाबीबाट 
सफाइ पाउन ुपछ�  भनी बयान गरकेो तथा उ� सं�था 
िनज �ितवादी �ेमबहादरु अज�लले नै दता� गरकेा ह�न् 
भ�न स�ने अव�था िव�मान नह�दँा र िनज �ितवादी 
�ेमबहादरु अज�ल लाग ुऔषध चरसेको ओसार पसार 
तथा सङ्कलन गन� काय�मा ��य� अ��य� सलं�न 
रही कारोबार गरी अिभयोग दाबीबमोिजमको कसरु 
गरकेा िमिसल संल�न �माणबाट शंकारिहत तवरबाट 
पिु� ह�न आएको नदेिखदँा �ितवादी �ेमबहादरु 
अज�लले अिभयोग दाबीबाट सफाइ पाउने ठहछ�  भनी 
स�ु काठमाड� िज�ला अदालतले िनज �ितवादी 
�ेमबहादरु अज�लको हकमा िमित २०६६।८।२९ मा 
गरकेो फैसला ।

त�काल सजाय भएका �ितवादीह�ले 
मौकामा बयान गदा� उ� ५७६ के.जी. चरसे 
हामीह�ले ए�सा �ेड िलङ्कमाफ� त कागजात तयार 
पारी भ�सार ि�लयर गरी �यानडा पठाएको हो भनी 
बयान गरकेो, उ� ए�सा �ेड िलङ्क नामको फम� 
�ितवादी �ेमबहादरु अज�लको नाममा दता�  भएको 
भ�ने कुरा ख�ुन आएको, यी �ितवादीले प�ाउ परी 
बयान गदा� उ� फम� आ�नो होइन भनी िजिकर िलन 
नसकेको अव�थामा पिछ केवल सजायबाट ब�न 
सिक�छ िक भनी २०५३ सालितर मैले बलदेवलाई 
नाग�रकता र फोटो िदएको भनी बयान गरकेो 
देिख�छ । �यसरी सामा�य िचनजान भएको मािनसलाई 
िबना आधार, कारण र �योजन आ�नो नाग�रकता र 
फोटो िदनपुन� अव�था नै ह�दँनै । यी �ितवादी लाग ु
औषध कारोबारको पेसेवर अपराधी ह�न् भ�ने कुरा 

िनजको हकमा २०६५ सालको स.फौ.नं. १५८६ 
नं. को लाग ुऔषध चरसे म�ुामा कसरु ठहर भई िनज 
�ितवादीको समेत स�मािनत अदालतसम� पनुरावेदन 
प� पेस भई हाल िवचाराधीन अव�थामा रहेको देिखदँा 
िनज �ितवादीले ��ततु म�ुामा अपराधबाट ब�नको 
लािग मा� इ�कारी बयान गरकेो भ�ने कुरा पिु� ह�न 
आएको र िनज �ितवादीको नाममा फम� दता� भई उ� 
फम�माफ� त काग� गरी लाग ुऔषध चरसे िनकासी गन� 
गरकेो भ�ने त�य िमिसल �माणबाट पिु� भइरहेको 
अव�थामा िनज �ितवादीलाई सफाइ िदने गरी भएको 
फैसला िमिसल संल�न �माणिवपरीत एवं �यायको 
रोहमा समेत �िुटपूण� ह�दँा बदर गरी यी �ितवादी 
�ेमबहादरु अज�ललाई अिभयोग मागदाबीबमोिजम 
सजाय गरी पाउन स�मािनत अदालतसम� सादर 
अनरुोध छ भ�नेसमेत बेहोराको वादी नेपाल सरकारको 
तफ� बाट पनुरावेदन अदालत पाटनमा परकेो पनुरावेदन 
प� ।

सन् १९९८ जनवरी १२ मा ��ापन प� नं. 
९७०२ को नेपालबाट पठाइएको उलन �याकेटको 
काग� सामानको बाकसबाट ५७६ िकलो�ाम लाग ु
औषध चरसे �यानडा टोर�ेटो िवमान�थलमा बरामद 
भएप�ात् ��ततु म�ुाको उठान भएको पाइ�छ । 
�ितवादीह�म�ये िसताराम कँडेलले अनसु�धानमा 
बयान गदा� यी �ितवादी �ेमबहादरु अज�लको नाउमँा 
दता� रहेको ए�सा �ेड िलङ्कमाफ� त बरामद भएको 
लाग ु औषध चरसे िनकासी गरकेो भनी उ�लेख 
गरकेो देिखए पिन यी �ितवादी �ेमबहादरुको पिन 
संल�नता िथयो भ�न सकेको छैन । यी �ितवादीले स�ु 
अदालतसम� बयान गदा�  आफूले उ� नामको कुनै फम� 
दता� गरकेो र कारोबार गरकेो पिन छैन भनी उ�लेख 
गरकेो देिख�छ । उ� लाग ु औषध चरसे �यानडा 
िनकासी गन� काय�मा यी �ितवादीको पिन संल�नता 
िथयो भ�ने कुरालाई समथ�न गन� अ�य कुनै �वत�� 
�माण वादी प�ले पेस गन� सकेको छैन । ��ततु लाग ु
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औषध कारोबारमा िनज �ितवादी �ेमबहादरु अज�लको 
सलं�नता पिु� गन� �वत�� एव ं व�तिुन� �माणको 
अभावमा िनज �ितवादीले अिभयोग दाबीबाट सफाइ 
पाउने ठहर गरी स�ु काठमाड� िज�ला अदालतबाट 
िमित २०६६।८।२९ मा भएको फैसला िमलेको 
देिखदँा सदर ह�ने ठहछ�  भ�नेसमेत बेहोराको पनुरावेदन 
अदालत पाटनबाट �ितवादी �ेमबहादरु अज�लको 
हकमा िमित २०६९।१२।११ मा भएको फैसला ।

��ततु म�ुामा सह�ितवादी िसताराम 
कँडेल र पूण�लाल �े�लाई दाबीबमोिजम कसरु ठहर 
भएको दिेखएको, कसरु ठहर भएका �ितवादीले 
�ेमबहादरु अज�लको नाउमँा दता� रहेको ए�सा �ेड 
िलङ्कमाफ� त काग� गरी लाग ु औषध �यानाडा 
पठाएको भनी मौकामा बयान गरकेा, आ�नो नाउमँा 
दता� रहेको ए�सा �ेड िलङ्क नामक सं�था अ�यथा 
हो भ�न नसक� आफूलाई थाहै छैन भनी �ितवादीले 
गरकेो बयान प�यारलायक नदिेखएको तथा ए�सा 
�ेड िलङ्कमाफ� त काग� गरी पठाएको �याकेटमा 
टोर�टो िवमान�थलमा लाग ु औषध चरसे बरामद 
भएको देिखदँादेिखदँै �ितवादीको इ�कारीलाई मा� 
आधार िलई िमिसल �माणको यथोिचत मू�याङ्कन 
नगरी �ितवादी �ेमबहादरु अज�ललाई सफाइ िदने गरी 
पनुरावेदन अदालत पाटनबाट िमित २०६९।१२।११ 
मा भएको फैसलामा कानून एवं निजरको समेत �िुट 
भएको ह�दँा सो फैसला बदर गरी �ितवादी �ेमबहादरु 
अज�ललाई अिभयोग मागदाबीबमोिजम सजाय गन� 
�योजनाथ� ��ततु म�ुा दोहो�याई हे�रपाउ ँभनी वादी 
नेपाल सरकारको तफ� बाट िमित २०७०।४।२० मा 
यस अदालतमा दता� ह�न आएको दोहो�याई हे�रपाउ ँ
भ�ने िनवेदन ।

यसमा य�सा �ेड िलङ्क भ�ने फम�को 
�ितवादी �ेमबहादरु अज�ल �ोपाइटर रहेको भ�ने कुरा 
वािण�य िवभागबाट जारी भएको �ाइभेट फम� दता�को 
�माणप�बाट देिखनकुा अित�र� िनज �ितवादीको 

नामको आयकर दता� �माणप�बाट पिन ए�सा �ेड 
िलङ्कको �ोपाइटर ियनै �ितवादी भएको देिखन 
आएकोले िनज �ोपाइटर रहेको फम�बाट लाग ुऔषध 
चरसे िनकासी भई �यानडाको टोर�ेटोमा बरामद 
भएको देिखएकोले उ� लाग ु औषधको िनकासीमा 
िनजको संल�नता छैन भनी अनमुानको आधारमा 
िनजलाई सफाइ िदने ठह�याएको पनुरावेदन अदालत 
पाटनको िमित २०६९।१२।११ को फैसलामा लाग ु
औषध (िनय��ण) ऐन, २०३३ को दफा ४(क), दफा 
१४(१)(घ)५ तथा �माण ऐन, २०३१ को दफा ३ 
र ५४ समेतको �िुट दिेखएकोले �याय �शासन ऐन, 
२०४८ को दफा १२ को उपदफा (१) को ख�ड (क) 
बमोिजम म�ुा दोहो�याई हेन� िन�सा �दान ग�रएको 
छ । िनयमानसुार गरी पेस गनु�  भ�ने यस अदालतको 
पूण� इजलासको िमित २०७२।२।२८ को आदेश ।

ठहर ख�ड
िनयमबमोिजम पेसी सूचीमा चढी पेस ह�न 

आएको ��ततु म�ुामा िनवेदक वादी नेपाल सरकारको 
तफ� बाट उपि�थत िव�ान्  सह�यायािधव�ा ह�र�साद 
जोशीले �ितवादीह� िसताराम कँडेल र पूण�लाल �े�ले 
�ितवादी �ेमबहादरु अज�लको नाममा रहेको ए�सा �ेड 
िलङ्क नामक फम�बाट एलसी खोली एयर काग� गररे 
काठमाड�बाट �यानाडाको टोर�टो पठाइएको ऊनीका 
�याकेट राखेको काटु�न बाकसिभ� ५७६ िकलो लाग ु
औषध चरसे सन् १७ जनवरी १९९८ मा �यानडाको 
टोर�टो अ�टा�रयोबाट बरामद भएको, �ितवादीह� 
िसताराम कँडेल र पूण�लाल �े�ले लाग ुऔषध चरसे 
भ�डारण तथा �यािकङलगायतका ब�दोब�तीका 
स�पूण� काम गरी ि�भवुन अ�तरा�ि��य िवमान�थल 
भ�सार काया�लयको ३ नं. िनकासी गेटमा उ� िदन 
खिटएका कम�चारीह� राजे��गोपाल राजभ�डारी र 
�यामलाल �वजँकुो सहयोगमा ��ापनप�समेतका 
कागजात भरी जाचँ पास गररे उ� सामान �यानाडा 
प�ुयाइएको भ�ने त�य स�माण पिु� भएको, बरामद 
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भएको चरसे रािखएको काटु�नकै नाप साइजको काटु�न 
थान ८ �ितवादी पूण�लालले घर भाडामा िलई लाग ु
औषध भ�डारण कारोबारसमेतको काय� गरी आएको 
घरको कोठाबाट बरामद भएको, सो लाग ु औषध 
ओसार पसारको लािग सेतो रङ्गको ना.अ.च. ५७०९ 
को टोयटा कार �योग ग�रएको त�य �थािपत भएको, 
�ितवादीह� राजे��गोपाल राजभ�डारी र �यामलाल 
�वजँ ु िमित २०५४।९।२८ का िदन भ�सारको ३ 
नं. िनकासी गोदाममा काय�रत रहेको, सह�ितवादी 
िसताराम कँडेलले िनजह�लाई पोलेको र िनजह�ले 
भ�सार चेक जाचँ गरी पास गरकेो काटु�न बा�साबाट 
लाग ु औषध बरामद भएको त�यसमेतबाट िब�� 
िवतरणसमेतका �योजनका लािग बरामद लाग ुऔषध 
ओसारपसारसमेतको काय�मा िनजह�को ��य� 
सलं�नता र िमलेमतो देिखइरहेको अव�थामा िनज 
�ितवादीह� राजे��गोपाल राजभ�डारी र �यामलाल 
�वजँलुाई आरोिपत कसरुबाट सफाइ िदने गरी भएको 
फैसला िमलेको छैन । �यसैगरी, कसरु कायम भएका 
�ितवादीह� िसताराम कँडेल र पूण�लाल �े�लाई 
बरामद लाग ुऔषधको मा�ा तथा अपराधको �कृित र 
िनजह�को सलं�नतासमेतलाई म�यनजर गरी सजाय 
गनु�पन�मा तलुना�मक �पमा घटी सजाय गरकेो िमलेको 
छैन । साथै लाग ुऔषध ओसारपसारमा �योग भएको 
ना.अ.च. ५७०९ को टोयटा कार जफत गनु�पन�मा 
नगरकेोसमेतको आधारबाट पनुरावेदन अदालतको 
फैसला �िुटपूण� ह�दँा उ�टी बदर गरी बरामद लाग ु
औषधको मा�ाको आधारसमेत िवचार गरी सबै 
�ितवादीह�लाई अिधकतम सजाय गरी दाबीको 
सवारी साधनसमेत जफत ह�ने गरी इ�साफ ग�रपाउ ँ
भनी बहस गनु�भयो ।

�यसैगरी, �ितवादी राजे�� गोपाल 
राजभ�डारीको तफ� बाट उपि�थत िव�ान्  व�र� 
अिधव�ा �ी �याम�साद खरलेले �ितवादी 
राजे��गोपाल राजभ�डारी िमित २०५४।९।२८ गते 

ि�.अ.िव. भ�सार काया�लय ३ नं. गोदाम शाखामा 
उपि�थत भए पिन िववािदत काग� बाकस िनजसमेत भई 
चेकजाचँ गरकेो होइन । उ� सामानको ��ापनप�मा 
लागेको तोकमा �यामलालको नाम काटेर शा�ता 
लेिखएको छ । उ� ��ापनप� नं. ९७०२ को सामान 
USA का लािग जाचँपास गरी पठाइएकोमा �यानाडाको 
टोर�टोमा बरामद भएको छ । भ�सार काया�लयले 
एयरपोट�बाट अ�य मलुकुमा सामान िनकासी गदा� 
कम�चारी र अ�य �हरीसमेतको सहयोगबाट कम�चारीले 
जाचँपास गन� भनी लेखेको प�ले समेत सरु�ा 
िनकायको संल�नता देिखएको अव�थामा �ितवादीले 
मा� आरोिपत कसरु गर ेभ�न सिकने अव�था छैन । 
केवल �हरीमा भएको सािबती बयानको आधारमा 
कसरुदार ठहराई शंकाको भरमा सजाय गन� िम�दैन । 
सहअिभय�ुको पोललाई अ�य �वत�� �माणले पिु� 
गरकेो छैन । उि�लिखत अव�थासमेतका आधारमा 
�ितवादी राजे��गोपाल राजभ�डारीलाई आरोिपत 
कसरुबाट सफाइ िदने गरकेो स�ु फैसला सदर गरेको 
पनुरावेदन अदालत पाटनको फैसला सदर ह�ने ठहर 
गरी यस अदालतको संय�ु इजलासका माननीय 
�यायाधीश �ी मोहन �काश िसटौलाबाट �य� भएको 
राय सदर कायम ग�रपाउ ँभनी बहस ��ततु गनु�भयो ।

�ितवादी �ेमबहादरु अज�लको तफ� बाट 
उपि�थत िव�ान्  अिधव�ा �ी नरबहादरु योगीले 
अिभयोग दाबीबमोिजमको लाग ुऔषध ओसार पसार 
तथा िब�� िवतरणको काय�मा मेरो प� �ितवादी 
�ेमबहादरु अज�लको संल�नता र सहभािगता पिु� ह�ने 
कुनै सबदु �माण वादी प�बाट पेस ह�न नसकेको, 
ए�सा �ेड िलङ्क नामको फम� �ेमबहादरु आफूले 
दता� नगरकेो भनी स�ु अदालतमा बयान गरकेो, 
सह�ितवादी िसताराम कँडेलले अनसु�धानको 
�ममा बयान गदा� �ेमबहादरु अज�लको नामको ए�सा 
�ेड िलङ्कको नाममा एल.सी. खोली लाग ु औषध 
चरसे िनकासी गरकेो भनी बेहोरा लेखाए पिन उ� 
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काय�मा �ेमबहादरुको सलं�नता िथयो भनी भ�न 
नसकेकोसमेतका आधार �माणबाट अिभयोग दाबीको 
कसरुमा �ेमबहादरु अज�लको सलं�नता नरहेको 
त�य �थािपत भएको अव�थामा अिभयोग दाबीबाट 
�ेमबहादरु अज�ललाई सफाइ िदने गरी भएको स�ु 
फैसला सदर गरकेो पनुरावेदन अदालत पाटनको 
फैसला मनािसब देिखदँा सदर ह�नपुद�छ भनी बहस 
��ततु गनु�भयो ।

उि�लिखत बेहोराको बहस िजिकर सनुी 
िमिसल संल�न कागज �माणह�को अ�ययन गरी 
हेदा�  �ितवादी �ेमबहादरु अज�ल र पूण�लाल �े�को 
िमलेमतोबाट ए�सा �ेड िलङ्क नामक िनकासी फम� 
दता� गरी सोही फम�को मा�यमबाट चरसे िनकासी 
गन� पूव�तयारी र स�लाहबमोिजम �ितवादी िसताराम 
कँडेलको म�तबाट ३१ बाकस उलन �याकेटम�ये 
२३ बाकसमा ५७६ के.जी. चरसेसमेत �याक गरी 
�ितवादी राजे�� गोपाल राजभ�डारीसगँ स�पक�  गरी 
िनजले दईु �ित ��ापनप� भरी �ितवादी �यामलाल 
�वजँसुगँ िमलेमतो गरी िमित २०५४।९।२८ गते 
ि�भवुन अ�तरा�ि��य िवमान�थल भ�सार काया�लयको 
३ नं. गोदाममा प�ुयाई भ�सार अिधकृतबाट �ितवादी 
�यामलाल �वजँकुो नाउमँा उ� ३१ बाकस जाचँ गन� 
तोक लागेपिछ ८ बाकस उलन �याकेट मा� जाचँ 
गरी स�कली ��ापनप� AIR WAY BILL बनाउन 
िसताराम �वजँलुाई िदई न�कली ��ापन प� भ�सार 
काया�लयको फाइलमा राखी शा�ता खड्काको तोक 
आदशे लगाएको न�कली तोक आदेश बनाई दता� 
िकताबमा समेत �यामलाल �वजँकुो स�ा शा�ता 
खड्का बनाई �ितवादीह�ले ५७६ के.जी. लाग ुऔषध 
चरसे Shangri-La Freight को AIR WAY BILL 
बनाई शाही नेपाल वायसेुवा िनगमको जहाजमाफ� त 
जापानको ओसाका ह�दैँ �यानाडाको टोर�टोमा प�ुयाई 
लाग ुऔषध (िनय��ण) ऐन, २०३३ को दफा ४(क) 
बमोिजमको कसरु अपराध गरकेो स�माण पिु� ह�न 

आएकोले �ितवादी पूण�लाल �े�, िसताराम कँडेल, 
�ेमबहादरु अज�ल, राजे��गोपाल राजभ�डारी र 
�यामलाल �वजँलुाई सोही ऐनको दफा १४(१)(घ)(५) 
बमोिजम सजाय गरी चरसे ओसारपसार गन� काममा 
�योग भएको ना.अ.च. ५७०९ को टोयोटा �यारीनो 
कार ऐ. ऐनको दफा १८ बमोिजम जफत ग�रपाउ ँभ�ने 
मागदाबी िलई अिभयोग प� दायर भएकोमा फरार 
�ितवादी �ेमबहादरु अज�लको हकमा म�ुा म�ुतबीमा 
रा�ने तथा �ितवादीह� िसताराम कँडेल र पूण�लाल 
�े�लाई लाग ुऔषध िनय��ण ऐन, २०३३ को दफा 
१४(१)(घ)(५) बमोिजम जनही कैद वष� ५(पाचँ) 
र ज�रवाना जनही �. ५०,०००।– (पचास हजार) 
ह�ने र �ितवादीह� राजे��गोपाल राजभ�डारी र 
�यामलाल �वजँलेु आरोिपत कसरुबाट सफाइ पाउने 
ठहर गरी स�ु काठमाड� िज�ला अदालतबाट िमित 
२०५७।१०।५ मा फैसला भएको देिख�छ । उ� 
फैसलाउपर �ितवादीह� िसताराम कँडेल र पूण�लाल 
�े�लाई अिभयोग मागदाबीभ�दा कम सजाय गरेको 
हदस�म तथा �ितवादीह� राजे��गोपाल राजभ�डारी 
र �यामलाल �वजँलुाई आरोिपत कसरुबाट सफाइ 
िदएको हदस�म वादी नेपाल सरकारको तफ� बाट तथा 
लाग ुऔषध िनय��ण ऐन, २०३३ को दफा १४(१)
(घ)(५) बमोिजम ५ (पाचँ) वष� कैद र �. ५०,०००।– 
(पचास हजार) ज�रवाना भएउपर �ितवादी िसताराम 
कँडेलको तफ� बाट त�कालीन पनुरावेदन अदालत 
पाटनमा पनुरावेदन परकेोमा स�ु काठमाड� िज�ला 
अदालतबाट भएको फैसला सदर ह�ने ठहर गरी 
िमित २०६०।१।९ गते फैसला भएको पाइयो । सो 
फैसलाउपर वादी नेपाल सरकारको तफ� बाट यस 
अदालतमा म�ुा दोहो�याई पाउ ँभनी परकेो िनवेदनमा 
िन�सा �दान भई संय�ु इजलासमा पेस ह�दँा माननीय 
�यायाधीशह�िबच मतै�य ह�न नसक� सव��च अदालत 
िनयमावली, २०४९ को िनयम ३(क) बमोिजम पूण� 
इजलासमा पेस ह�न आएको देिखयो ।
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�ितवादी �ेमबहादरु अज�लको हकमा म�ुा 
म�ुतबीमा रहने गरी २०५७।१०।५ मा फैसला भएकोमा 
काठमाड� िज�ला अदालतको िमित २०६५।१२।११ 
को आदशेले िनजको हकमा म�ुा म�ुतबीबाट जागी 
�ितवादी �ेमबहादरु अज�लले अिभयोग दाबीबाट 
सफाइ पाउने ठहरी िमित २०६६।८।२९ मा फैसला 
भएको पाइयो । सो फैसलाउपर वादी नेपाल सरकारको 
तफ� बाट पनुरावेदन अदालत पाटनमा पनुरावेदन परी 
स�ु काठमाड� िज�ला अदालतको फैसला सदर ह�ने 
ठहरी िमित २०६९।१२।११ मा फैसला भएको पाइयो । 
पनुरावेदन अदालत पाटनबाट िनज �ितवादी �ेमबहादरु 
अज�लको हकमा भएको उ� फैसला दोहो�याई हे�रपाउ ँ
भनी वादी नेपाल सरकारको तफ� बाट यस अदालतमा 
परकेो िनवेदनमा पूण� इजलासबाट िन�सा �दान भई 
उ� िनवेदनसमेत लगाउको �पमा पूण� इजलासमा पेस 
ह�न आएको ��ततु म�ुामा मूलतः दहेायका ��नह�को 
िन�पण ह�नपुन� देिखयोः

१. स�ु अदालत एव ं पनुरावेदन अदालत 
पाटनको फैसलाबमोिजम अिभयोग दाबीबाट 
सफाइ पाएका �ितवादीह� �यामलाल �वजँ ु
र राजे��गोपाल राजभ�डारीको अिभयोग 
मागदाबीको कसरु अपराधमा संल�नता 
छ, छैन ? िनज �ितवादीह�लाई अिभयोग 
मागदाबीबाट सफाइ िदने गरी तथा लाग ु
औषध ओसारपसारमा �योग भएको भिनएको 
ना.अ.च. ५७०९ को गाडी जफत ग�रपाउ ँ
भ�ने अिभयोग दाबी प�ुन नस�ने ठहर गरी 
पनुरावेदन अदालत पाटनबाट भएको फैसला 
िमलेको छ, छैन ?

२. कसरु ठहर भएका �ितवादीह� िसताराम 
कँडेल र पूण�लाल �े�लाई लाग ु औषध 
िनय��ण ऐन, २०३३ को दफा ४(क) को 
कसरुमा ऐ.ऐनको दफा १४(१)(घ)(५) 
बमोिजम ५ वष� कैद र जनही �.५०,०००।– 

ज�रवाना गन� गरी पनुरावेदन अदालत 
पाटनबाट भएको फैसला िमलेको छ, छैन ?

३. �ितवादी �ेमबहादरु अज�ललाई आरोिपत 
कसरुबाट सफाइ िदने गरी स�ु काठमाड� 
िज�ला अदालतबाट भएको फैसला सदर 
गन� गरी पनुरावेदन अदालत पाटनबाट भएको 
फैसला िमलेको छ, छैन ?

िनण�यतफ�  िवचार गदा� , सन् १९९८ जनवरी 
१७ मा ि�भवुन अ�तरा�ि��य िवमान�थल काठमाड�बाट 
हवाई माग� ह�दँ ै�यानाडाको टोर�टो प�ुयाइएको ५७६ 
के.जी. लाग ु औषध चरेस बरामद भएको भ�नेसमेत 
बेहोराको Royal Canadian Mounted Police, 
Liaison office, New Delhi को टेिल�या�स मेसेज 
एव ंसो मेसेजको �ाि�प�चात् नेपालबाट एयर काग� गरी 
�यानाडा पठाइएको उलन �याकेटमा लकुाई िछपाई 
लगेको ५७६ के.जी. लाग ुऔषध चरसे �यानाडाको 
टोर�ेटो ओ�टा�रयोमा १७ जनवरी, १९९८ मा बरामद 
भएकोले उ� लाग ुऔषध चरसे नेपालबाट को कसले 
िनकासी गरी �यानाडा पठाएको हो ? सो प�ा लगाई 
फेला पारमेा प�ाउ गरी दािखला गनु�  भनी हामीलाई 
पठाएअनसुार सरुाक प�ा लगाई खोज तलास गद� 
जादँा उ� ५७६ के.जी. लाग ु औषध चरसे उलन 
�याकेटमा लकुाई ए�सा �ेड िलङ्कमाफ� त कागजात 
तयार गरी भ�सार ि�लयर गन� �यि� िज�ला नवुाकोट 
मदानपरु गा.िव.स. वडा नं. २ ब�ने िसताराम कँडेल 
हो भ�ने बिुझन आएकोले खोजतलास गद� जादँा 
िनजलाई िमित २०५४।१२।२६ गतेका िदन ठमेलमा 
घमुिफर ग�ररहेको अव�थामा फेला पारकेोले यस 
�ितवेदनसाथ दािखला गन� �याएका छ� । िनजले के, 
कसरी को कसको संल�नताबाट लाग ु औषध चरसे 
िनकासी गर े िनजबाटै खलुाई कारबाही ग�रपाउ ँभनी 
�.ना.उ. गोपाल�साद भ�डारीसमेतको �ितवेदन परी 
��ततु म�ुाको अनसु�धान तहिककात �ार�भ भई 



1897

१०५८३ - नेपाल सरकार िव. राजे�� गोपाल राजभ�डारीसमेत

��ततु म�ुाको उठान भएको देिख�छ ।
��ततु म�ुामा पनुरावेदन अदालत पाटनबाट 

िमित २०६०।१।९ र २०६९।१२।११ मा भएका 
फैसलाह� दोहो�याई हे�रपाउ ँभ�ने पनुरावेदक / वादी 
नेपाल सरकारले मूलतः (क) आरोिपत कसरुबाट 
सफाइ पाएका �ितवादीह� �यामलाल �वजँ ु र 
राजे��गोपाल राजभ�डारीलाई पिन अिभयोग माग 
दाबीबमोिजम सजाय ह�नपुद�छ । (ख) कसरु ठहर भएका 
�ितवादीह� पूण�लाल �े� र िसताराम कँडेललाई 
भएको सजाय कम भएकोले कसरुको मा�ाअनसुार 
कानूनमा �यव�था भएबमोिजम अिधकतम सजाय 
ह�नपुद�छ । (ग) आरोिपत कसरुबाट सफाइ िदइएका 
�ितवादी �ेमबहादरु अज�ललाई पिन अिभयोग माग 
दाबीबमोिजम सजाय ह�नपुद�छ । (घ) बरामद भएको 
ना.अ.च. ५७०९ नं. को कारसमेत जफत ह�नपुद�छ 
भ�ने िजिकर िलएको देिख�छ । 

२. िनण�याथ� ��ततु पिहलो ��नतफ�  �ि�गत 
गरी अवैध लाग ुऔषध लकुाई िछपाई �यानाडा िनकासी 
गन� काय�मा �ितवादीह� राजे��गोपाल राजभ�डारी र 
�यामलाल �वजँकुो के क�तो संल�नता रहेछ त भनी 
िवचार गदा�, नेपालि�थत ELSA TRADE LINK 
नामक िनकासी फम�ले ६८२ िपस उलन �याकेट 
अमे�रका िनकासी गन� �योजनका लािग आव�यक 
कागजी �ि�या अगािड बढाएको देिख�छ । सोही �ममा 
सन् १९९८ जनवरी ९ मा खडा भएको Invoice नं. 
०२/९८ मा सामान िनकासी गन� िनकासीकता�को नाम 
ELSA TRADE LINK, Kathmandu, Nepal भनी 
उ�लेख भएको दिेख�छ भने सामान �ा� गन�को नाम 
MICHAEL AARON, M. GONYA DESIGNS, 
253 NIAGARA, USA भनी उ�लेख भएको 
देिख�छ । सो Invoice को Description of Goods 
महलमा Woolen Goods of Nepal, Woolen 
Jackets तथा प�रणाम (Quantity) महलमा ६८२ 
िपस र महसलु ३४१०.०० US Dollar भनी उ�लेख 

भएको देिख�छ । सामान िवदशे िनया�तको िसलिसलामा 
तयार ग�रएका अ�य कागजातह� Federation of 
Nepalese Chamber of Commerce (FNCCI) 
ले िदने Certificate of Origin, नेपाल रा�� ब�कमा 
बझुाइएको िनया�त ��ापनप�को �ित, Himalayan 
Bank को िनया�तको अि�म भ�ुानी �ा� भएको 
�माणप�समेतका कागजप�मा आयातकता�, 
िनया�तकता�, सामानको िववरण एकनासको उ�लेख 
ह�दँै आएको देिख�छ । आव�यक सबै �ि�या पूरा गरी 
ि�भवुन अ�तरा�ि��य िवमान�थल भ�सार काया�लयमा 
भ�सार Clearing को लािग पेस भएको भ�सार 
��ापनप�मा समेत Invoice नं. ०२/९८ बमोिजमका 
सामान भनी उ�लेख भई अ�य िववरणह�समेत एउटै 
उ�लेख भएको देिख�छ ।

३. कसरु ठहर भएका �ितवादी िसताराम 
कँडेलले अदालतसम�को बयानमा एडभा�स पेमे�ट 
गरी Invoice मा उ�लेख गरअेनसुारको ६८२ िपस 
उलन �याकेटह� अमे�रका पठाएको हो (स.ज. 
९,१०), िमित २०५४।९।२८ को द.नं. ९७०२ 
को ��ापनमा मेरो ह�ता�र छ, मैले नै भरकेो ह� ँ
(स.ज. १५), अमे�रकाको माइकल अ�णको नाममा 
��ापनप� भररे ६८२ थान ऊनी �याकेट पठाएको 
हो, पठाउने �यि� मै ह� ँ (स.ज. २०) भनी बेहोरा 
लेखाएको देिख�छ । यसैगरी अका� �ितवादी ि�भवुन 
िवमान�थल भ�सार काया�लय ३ नं. गेटमा काय�रत 
कम�चारी �यामलाल �वजँलेु अदालतसम�को बयानमा 
उ� िदन म काया�लयमा हािजर छु (स.ज. १२), 
Invoice मा जनु सामान उ�लेख ग�रएको िथयो, मैले 
�यही सामान मा� चेक जाचँ गरी पास गरकेो ह� ँ(स.ज. 
९) भनी बेहोरा लेखाएको दिेख�छ । 

४. Shangri-La Freight का स�चालक 
कुमार दाहालले मौकामा कागज गदा� िसताराम 
कँडेलले भ�सार अिधकृतको सहीछापसमेत भएको 
��ापनप� �याई आफूलाई िदएको र �यसको साथमा 
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�यानडामा सामान पाउने स�बि�धत �यि�को नाम 
ठेगानासमेत िदई एयर �यानाडाबाट Air Way Bill 
बनाउन ु भनेकोले सोहीअनसुार मैले Air Way Bill 
भरी Air Canada को काि�तपथ ि�थत अिफसमा 
बझुाई २०५४।९।२९ (13 January, 1998) का िदन 
नेपालबाट जापानको  ओसाका जाने Royal Nepal 
Airlines को उडान�ारा पठाएको ह� ँ । ओसाकाबाट 
एयर �यानाडाको उडान�ारा �यानाडाको टोर�टोमा 
गएको हो भनी िसलिसलेवार िववरणसिहत बेहोरा 
लेखाई सोही बेहोरालाई समथ�न गद� अदालतमा आई 
बकप�समेत ग�रिदएको देिख�छ ।

५. Royal Canadian Mounted Police, 
Liaison Office, New Delhi ले लाग ु औषध 
िनय��ण कानून काया��वयन इकाइ, काठमाड�लाई 23 
April 1998 मा 97 DEL-DR-121 को प�माफ� त 
पठाएको 17 January, 1998 मा Toronto, 
Canada मा बरामद भएको ५७६ के.जी. चरसेसमेत 
�याक ग�रएका ३१ थान बाकसह�, बाकसिभ� 
रहेका ईटं आकारका चरसेका �लकह�, बाकस 
बे�रएका �लाि�क एवं कपडासमेत �प� दिेखने ४६ 
थान फोटोह� िमिसल सामेल रहेको देिख�छ । उ� 
बाकसह� बािहर टािँसएको ि�टकरमा �प� देिखने 
गरी Shangri-La Freight (P) LTD, Origin  
Kathmandu र Pieces 31 भनी उ�लेख भएको 
देिख�छ भने �ापकमा M. GONYA DESIGNS, 
253, NIAGARA, TORONTO, ONTARIO, 
CANADA भनी उ�लेख भएको देिख�छ । उ� 
फोटोह� हेदा� कोही बाकसमा कपडाह� मा� रहेको, 
कोही बाकसमा व�रप�र कपडा राखी िबचमा कागजले 
बे�रएको अव�थामा चरेसका इटँ आकारका �लकह� 
रािखएको देिख�छ भने कोही बाकसमा चरसेका 
�लकह� मा�ै �याक ग�रएको दिेख�छ ।

६. िमिसल सामेल रहेको Elsa Trade 
Link ले Shangri-La Freight माफ� त हवाई माग�बाट 

सामान �यानाडा पठाउने �योजनका लािग आव�यक 
श�ुक बझुाएको AIR WAY BILL हेदा� Consignee’s 
Name and Address मा M. GONYA 
DESIGNS, 253, NIAGARA, TORONTO, 
ONTARIO, CANADA भ�ने उ�लेख भएको 
दिेख�छ भने Shipper’s Name and Address 
मा Elsa Trade Link, Kathmandu भनी उ�लेख 
भएको देिख�छ । �यसैगरी िनया�त ह�ने सामानको 
िववरणमा PP NO.9702 (��ापनप� नं.९७०२), 
SN NO 9429/31 र Quantity of Goods मा 
३१ Pieces भनी उ�लेख भएको देिख�छ । िमिसल 
सामेल रहेको भ�सार ��ापनप� नं. ९७०२ मा 
उ�लेख भएको िववरण हेदा� INVOICE NO.02/98, 
माल चलान गन� एजे�सी SHANGRILA, िनया�तकता� 
फम� Elsa Trade Link र िनकासी मू�य ३४१० US 
Dollar भनी उ�लेख भएको देिख�छ ।

७. अब, िमिसल संल�न उि�लिखत कागज 
�माणह�को अ�ययन िव�लेषण गदा� नेपालि�थत 
िनकासी फम� Elsa Trade Link को INVOICE NO. 
०२/९८ बमोिजमकै सामान ��ापनप� नं. ९७०२ 
मा उ�लेख भएको र INVOICE NO. 02/98 तथा 
��ापनप� नं. (PP NO.9702) कै सामान Shangri-
La Freight ले AIR WAY बाट Canada पठाउन 
�वीकार गरी सामान स�बि�धत ग�त�यस�म प�ुयाएको 
कुरा िमिसल सलं�न AIR WAY BILL र Shangri-
La Freight का स�चालक कुमार दाहालले मौकामा 
तथा अदालतमा गरकेो बकप�बाट ��ट दिेखयो । यस 
अित�र� Toronto Canada बाट बरामद भएको 
सामान Shangri-La Freight ले नै M. GONYA 
DESIGNS, TORONTO, CANADA का नाममा 
काठमाड�बाट पठाएको भ�ने त�य �यानाडामा बरामद 
भएका बाकसमा टािँसएका ि�टकरमा उि�लिखत 
िववरणबाट पिु� ह�न आयो । यस�कार भ�सार चेक 
जाचँसमेत भइसकेको उ� सामान हवाई माग�माफ� त 
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ढुवानी गन� �ममा खडा भएको Air Way Bill को 
िववरणमा ��ापन प� नं. (PP. No) 9702, Serial 
Number (S.N.) ९४२९/३१ कै सामान भनी 
उ�लेख भएको देिखदँा Air Way Bill ब�नभु�दा 
अिघका हरके चरणमा खडा भएका कागजमा �ापकको 
नाम Michael Aaron, M. Gonya Designs, 253 
NiAgara, USA लेिखदँ ै आएकोमा Air Way Bill 
बनाउने �ममा िबचको अ�य सबै िववरण एउटै राखी 
अगािडको Michael Aaron भ�ने छुटाएर तथा सामान 
िनया�त ह�ने दशे अथा�त् Consignee’s Address मा 
USA को स�ा Toronto Canada लेखेर ऊनीका 
जाकेट USA िनया�त गन� बहानामा सिुनयोिजत �पमा 
लाग ुऔषध चरसे �यानाडा पठाएको देिखन आयो । 
घटनाको �कृित र �व�पलाई हेदा� यसलाई संयोगवश 
ह�न गएको वा भूलवश एउटा देशमा पठाउनपुन� 
सामान अक� देशमा गएको भनेर िव�वास गन� सिकने 
अव�थासमेत नदेिखदँा �ितवादीह�ले िनयतवश 
सिुनयोिजत र सङ्गिठत �पमा नै घटाएको देिख�छ । 
अपराध लकुाउने वा िछपाउने अिभ�ायबाट भिव�यमा 
केही गरी आपरािधक कृ�य उजागर भएको अव�थामा 
आपरािधक दािय�वबाट छुट्कारा पाइ�छ या ब�न 
सिक�छ िक भनी योजनाब� �पमै सबै कागजात 
USA मा Woolen Jacket पठाउने भनी तयार गरी 
Woolen Jacket को साथमा लाग ु औषध चरसे 
जानाजानी �यानाडा िनकासी गरकेो त�यमा स�देह 
रहेन ।

८. िमित २०५४।९।२८ गते �ितवादीह� 
�यामलाल �वजँ ु र राजे��गोपाल राजभ�डारी 
काया�लयमा �ज ु हािजर रहेको त�यमा िववाद 
रहेन । उ� िदन ि�भवुन अ�तरा�ि��य िवमान�थल 
भ�सार काया�लय िनकासी शाखाको ३ नं. गेटमा 
काय�रत भ�सार अिधकृत �ी भाइकाजी त�डुकारले 
मौकामा कागज गदा� ९७०२ नं. को ��ापनप�मा 
�याम �वजँकुो नाममा तोक आदेश भई िनजबाट 

जाचँपास भएको र अ�य जाचँक�को नाममा िकत� 
��ापन प� बनाई स�कली ��ापनप�  गायब गरेको 
ह�नपुछ�  भनी लेखाएको बेहोरालाई सनाखत एवं 
समथ�न गद� अदालतमा आई बकप�समेत ग�रिदएको 
दिेख�छ । �यसैगरी सोही िमितमा ��ापनप� दता� 
िकताबमा दता� गन� काममा खिटएका कम�चारी शकुनाथ 
खरलेले ��ापनप� दता� नं. ९७०२ को दता� िकताबमा 
जाचँक�को नाम �यामलाल �वजँ ु लेखेको िथए ँ । तर 
पिछ काटेर शा�ता लेिखएको रहेछ भनी लेखाएको 
बेहोरा समथ�न र सनाखत गद� अदालतमा आई 
बकप�समेत ग�रिदएको देिख�छ ।

९. कसरु ठहर भएका �ितवादी िसताराम 
कँडेलले मौकामा अनसु�धानको �ममा बयान 
गदा� पूण�लाल �े�ले मलाई ि�.अ.िव. भ�सार 
काया�लयअ�तग�त सामान िनकासी गोदाममा काय�रत 
ख�रदार राजे�� गोपाल राजभ�डारीलाई भेट्नपुछ�  जाउ ँ
भनी तीनचोिट जित भ�सारका ख�रदार राजे��गोपाल 
राजभ�डारीको काठमाड� गैरीधारामा रहेको घरमा 
िलएर गए । पूण�लाल �े�ले मलाई राजे�� खरदारको 
घरमा लगी राजे��सगँ भेट गराई भोली सामान िनकासी 
गनु�पछ� , भोिल खरदार सापलाई िनकासी गोदाममै 
सामान लगी भेट्न,ु कुराकानी भइसकेको छ भनी कुरा 
गराए । म र �यामलाल �वजँ ुभई लाग ुऔषध चरसे 
रािखएका बाकसह� भ�सार ि�लयर गराई िद�छु भनी 
राजे��ले भने । मैले र पूण�लाल �े�ले लाग ु औषध 
चरसे पास गन�स�ब�धी राजे��सगँ कुरा िमलायौ ँ । 
राजे�� खरदार र �वजँ ु भई न�कली ��ापनप�को 
आधारमा सामान हेरी पूव�योजनाको आधारमा सामान 
ि�लयर भइसकेपिछ फेरी न�कली ��ापनप� आफूले 
राखी हािकमले तोक लगाएको स�कली ��ापनप� 
भ�सारमा राखेको हो भ�दै भ�सारका कम�चारी 
राजे��गोपाल राजभ�डारी र �यामलाल �वजँसुमेतको 
संल�नतामा �यानाडामा चरसे िनकासी गरकेो हो भनी 
बयान गरकेो देिख�छ भने िनजले अदालतमा आई 
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बयान गदा�समेत Invoice मा उ�लेख गरअेनसुारको 
६८२ िपस उलन �याकेटह� अमे�रका पठाएको हो, 
(स.ज.९, १०) िमित २०५४।९।२८ को द.नं. ९७०२ 
को ��ापनमा मेरो ह�ता�ार छ, मैले नै भरकेो ह� ँ
(स.ज.१५) अमे�रकाको माइकल अ�णको नाममा 
��ापनप� भररे ६८२ थान ऊनी �याकेट पठाएको 
हो, पठाउने �यि� मै ह� ँ (स.ज. २०) भनी बेहोरा 
लेखाएको देिख�छ ।

१०. �ितवादी राजे��गोपाल राजभ�डारीले 
मौकामा अिधकार�ा� अिधकारीसम� बयान गदा� 
उ� लाग ुऔषध िनकासी गदा�को घटना िववरणसमेत 
�ङ्ृखलाब� �पमा उ�लेख गरी सो लाग ु औषध 
िनकासी गनु�भ�दा ८/१० िदन अिघदेिख नै �ितवादी 
पूण�लाल �े�ले िनजलाई भेटी लाग ुऔषध �यानाडामा 
िनकासी गन� स�ब�धमा सरस�लाहसमेत गरकेो, सोही 
िसलिसलामा �ितवादी िसताराम कँडेल र पूण�लाल 
�े� भई पटकपटक िनज राजे��गोपाल राजभ�डारीको 
गौरीधाराि�थत घरमा समेत गई सरस�लाह गरकेो, 
सरस�लाह ह�दँा िनज राजे��गोपालले आफूले 
भ�सार काया�लयकै कम�चारी �ितवादी �यामलाल 
�वजँसुगँ समेत कुरा िमलाएको र ��ापनप� भदा� 
आ�नै घरमा बसी २ �ित ��ापनप� भन� लगाई 
एक �ित आफूले िलई भ�सार काया�लयका �मखु 
भाइकाजी त�डुकारको द�तखतसमेत िकत� गरी 
िलई राखेको र अका� �ितवादी िसताराम कँडेललाई 
िदई िसताराम कँडेलले उलन �याकेट िझक� लाग ु
औषध िफट ग�रएका बाकसह�सिहत िलई ि�भवुन 
अ�तरा�ि��य िवमान�थल भ�सार काया�लयमा गई 
राजे��गोपाल राजभ�डारीसगँको पूव�स�लाहअनसुार 
�ितवादी �यामलाल �वजँलुाई भेटी पूव� िनयोिजत 
योजनाअन�ुप उ� बाकसह� जाचँपास गराएको 
र लाग ु औषध फेला परमेा पिन आफूह� नप�रयोस् 
भ�ने उ�े�यले भ�सार काया�लयमा रहने ��ापनप�मा 
३ नं. िनकासी गोदाममा नै काय�रत ख�रदार शा�ता 

खड्काको नाउमँा तोक लगाई दता� रिज��रमा समेत 
�यामलाल �वजँकुो नाउ ँ काटी शा�ता खड्काको 
नाउ ँ िसताराम कँडेलबाट ले�न लगाएको र सो लाग ु
औषध िनकासी ग�रिदएबापत �ितवादी पूण�लाल 
�े�बाट िनज राजे�� गोपालले �. ५०,०००।– 
िलई सोम�ये �. २५,०००।– �ितवादी �यामलाल 
�वजँलुाई समेत िदएको भ�नेसमेतको बेहोरा खलुाई 
उ� लाग ु औषधको िनकासीसमेतको कारोबारमा 
��य� संल�न रहेमा पूण��पमा सािबत भई बयान गरेको 
दिेख�छ । िनजको उ� सािबती बयान कसरु ठहर 
भएका �ितवादी िसताराम कँडेल र पूण�लाल �े�को 
एव ं सह�ितवादी �यामलाल �वजँकुो एकै िमलानको 
मौकाको सािबती पोलसमेतबाट त�यगत आधारमा 
समिथ�त भएको ि�थित छ । िनजको मौकाको सािबती 
एव ं सह�ितवादीह�को सािबती पोललाई िमिसल 
संल�न िनया�त ��ापनप�ह�ले पिन समथ�न गरेको 
दिेख�छ । िनज �ितवादी राजे��गोपाल राजभ�डारीले 
२ �ित ��ापनप� भन� लगाएको र लाग ुऔषध चरसे 
चेकजाचँ गदा�  एउटा ��ापनप� �योग गरी काया�लयमा 
अक�  ��ापनप� राखेको भ�ने ख�ुन आएकोमा 
िमिसल संल�न ��ापनप�ह�बाट सोको व�तगुत 
�पमा पिु�समेत भएको देिख�छ । यस ि�थितमा 
�ितवादी राजे��गोपाल राजभ�डारीको हकमा िनजको 
मौकाको त�यय�ु सािबती र सह�ितवादीको सािबती 
पोललाई �माणमा िलन िम�ने नै दिेखयो । िनज 
�ितवादी राजे��गोपाल राजभ�डारीले अदालतमा 
बयान गदा� अिभयोग दाबीबमोिजमको कसरु आफूले 
गरकेोमा इ�कारस�म देिखए पिन �यानाडाको टोर�टो 
ओ�टा�रयो िवमान�थलमा बरामद भएको ५७६ 
के.जी. अवैध लाग ु औषध चरेस नेपालबाट िनकासी 
गदा� भ�सार चेकजाचँ भएको िमित २०५४।९।२८ 
गतेका िदन आफू ि�भवुन िवमान�थल भ�सार 
काया�लयको ३ नं. िनकासी गोदाममा काय�रत रहेको 
कुरालाई �वीकार गरकेो देिख�छ । यो कुरा ि�भवुन 
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अ�तरा�ि��य िवमान�थल भ�सार काया�लयमा काय�रत 
कम�चारीह� भाइकाजी त�डुकार र शकुनाथ खरलेको 
बकप�समेतबाट पिु� भएको अव�था छ । यस�कार 
िनजको अदालतसम�को इ�कारी बयान कहीकँतैबाट 
व�तगुत �पमा पिु� पिन नभएको र मौकाको सािबती 
त�यगत आधारमा कहीकँतैबाट खि�डत नभई अ�य 
�वत�� र त�यगत आधार �माणह�बाट मालाकार 
कडीमा समिथ�तसमेत भएको अव�था छ । �यित ठुलो 
मा�ामा अवैध लाग ु औषध िनकासी गन� भ�सारका 
कम�चारीको िमलेमतोिवना स�भव पिन नदेिखने 
र िमिसल कागज एवं बिुझएका भ�सारका अ�य 
कम�चारीको कागजबाट भ�सारका कम�चारीह� यी 
�ितवादी राजे�� गोपाल राजभ�डारी र �यामलाल 
�वजँकुो संल�नता रहेको त�य पिु� ह�न आयो ।

११. �ितवादी �यामलाल �वजँ ु
अदालतसम�को बयानमा कसरुमा इ�कारस�म 
रहे पिन मौकाको बयानमा �ितवादी राजे��गोपाल 
राजभ�डारीको बयानसगैँ मेल खाने गरी आफूसमेत उ� 
५७६ के.जी. लाग ु औषध चरसेको िनकासीसमेतको 
कारोबारमा ��य� संल�न रही सोबापत �ितवादी 
राजे��गोपाल राजभ�डारीसगँ �.२५,०००।– 
िलए खाएकोमा समेत पूण� सािबत रहेको 
देिख�छ । सह�ितवादी िसताराम कँडेल र राजे��गोपाल 
राजभ�डारीको मौकाको सािबती पोलबाट समेत 
िनजको मौकाको सािबती त�यगत �पमा पिु� भएको 
अव�था छ । िनजको अदालतसम�को इ�कारी 
कहीकँतैबाट त�यगत �पमा समिथ�त भएको देिखदँनै । 
��ापनप�मा उि�लिखत बाकसह� आफूले चेकजाचँ 
गरकेो कुरा अदालतको बयानमा समेत �वीकार गरकैे 
देिखएको तथा सोही बाकसह�बाट ५७६ के.जी. 
लाग ु औषध चरसे िनकासी भई टोर�टोमा बरामद 
भएकोसमेतबाट सो चरसे िनकासी गन�मा िनजको 
सलं�नता रहेको कुरा �वतः पिु� भएको देिख�छ । 
िनकासी ��ापनप� दता� रिज��रमा ९७०२ नं. 

को ��ापनप�बमोिजमको सामान चेक जाचँ गन� 
जाचँक�को नाममा �यामलाल �वजँकुो नाम काटी शा�ता 
खड्काको नाम उ�लेख भएको तथा काया�लयमा रहने 
��ापनप�को �ितमा शा�ता खड्काको नाउमँा तोक 
लागेकोमा जाचँपास भएको िमित २०५४।९।२८ का 
िदन ��ापन दता� गन� ि�.अ.िव. भ�सार काया�लयकै 
कम�चारी शकुनाथ खरलेको कागज र अदालतसम�को 
बकप�समेतबाट िनजले दता� गदा� �यामलाल �वजँकुो 
नाउमँा तोक लागेको ��ापन प� दता� गरकेो देिखदँा 
िनज �यामलालको मौकाको बयानमा उि�लिखत 
बेहोरा त�यगत �पमा पिु� भएको देिख�छ । यसैगरी 
ि�.अ.िव. भ�सार काया�लय ३ नं. गोदाममा काय�रत 
भ�सार अिधकृत भाइकाजी त�डुकार र भ�सार 
काया�लयकै ख�रदार शा�ता खड्कासमेतको कागज 
र ि�.अ.िव. भ�सार काया�लयको िमिसल संल�न िमित 
२०५५।१।१३ को प�बाट समेत उ� लाग ु औषध 
िनकासी गन�मा �ितवादी �यामलाल �वजँकुो संल�नता 
रहेको त�य थप पिु� भएको देिखदँा िनज िव��को 
आरोप �थािपत ह�न आयो ।

१२. यसरी, मािथ नै िववेचना ग�रएअनसुार 
ELSA TRADE LINK ले अमे�रका पठाउने भनी 
कागजात तयार गरकेो Invoice Number 02।98 
तथा ��ापनप� नं.९७०२ बमोिजमको मालसामान 
Toronto Canada पगुी बरामद ह�दँा लाग ु औषध 
चरसे भनेर पिु� भइसकेको, �ितवादीह� िसताराम 
कँडेल, �यामलाल �वजँ ुर राजे��गोपाल राजभ�डारीले 
मौकामा गरकेो सािबती बयान अ�य प�रि�थितज�य 
�माणह�बाट समेत समिथ�त भएको देिखदँा 
�ितवादीह� पूण�लाल �े� र िसताराम कँडेलले लाग ु
औषध चरसे िब�� िवतरण गरी लाभ िलनेसमेतको 
मनसायले िवदेश िनकासी गन� सरस�लाह र 
योजना बनाई ऊनी जाकेट िवदेश िनकासी गन� भनी 
स�पूण� कागजात सोहीबमोिजम तयार गरी ि�भवुन 
अ�तरा�ि��य िवमान�थल भ�सार काया�लयको ३ नं. 
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िनकासी गोदाममा िवदेश िनकासी गन� सामान चेकजाचँ 
गन� काममा खिटएका कम�चारीह� यी �ितवादी राजे�� 
गोपाल राजभ�डारी र �यामलाल �वजँसुगँ भ�सारबाट 
लाग ुऔषध चरसे िवदेश पास गराउने िवषयमा भएको 
स�लाह र योजनाबमोिजम नै कागजका बाकसमा 
�याक गररे Woolen Jacket भनी लकुाइिछपाई 
कपडा िनकासी गन� बहानामा लाग ुऔषध चरसे िवदेश 
�यानाडा िनकासी गरकेो त�य स�माण िस� ह�न 
आयो ।

१३. अब, �ितवादी �ेमबहादरु अज�ललाई 
पिन अिभयोग मागदाबीबमोिजम सजाय ह�नपुद�छ भ�ने 
वादी नेपाल सरकारको िजिकरतफ�  हेदा�, यी �ितवादी 
�ेमबहादरु अज�लको नाममा ELSA TRADE LINK 
नामको फम� दता� रहेको त�यमा िववाद छैन । यी 
�ितवादीले स�ु अदालतमा उपि�थत भई बयान गदा� 
मेरो नाउमँा कुनै �य�तो स�ंथा दता� गरकेो छैन, बलदेव 
खड्का भ�ने �यि�ले २०५३ सालितर जािगर खान 
र �यापार गन� सिजलो ह��छ ित�ो नाग�रकता लेउ 
भनेकोले िदएको िथए,ँ बदिनयतपूव�क मलाई फसाउन 
य�तो फम� दता� गराएको ह�नपुछ� , सो स�ब�धमा मलाई 
केही थाहा छैन, �यसैले मैले अिभयोग दाबीबाट सफाइ 
पाउन ुपद�छ भनी बयान गरकेो देिख�छ । यी �ितवादी 
�ेमबहादरु अज�ललाई पोल गन� अका� �ितवादी 
िसताराम कँडेलले अनसु�धानको �ममा बयान 
गदा� ियनै �ितवादीको नाउमँा दता� रहेको ए�सा �ेड 
िलङ्कमाफ� त बरामद भएको लाग ुऔषध चरसे िनकासी 
गरकेो भनी उ�लेख गरकेो भए पिन आरोिपत लाग ु
औषध चरसे िनकासीस�ब�धी कसरुमा यी �ितवादीको 
पिन संल�नता िथयो भनी भ�न सकेको अव�था 
छैन । यस अित�र� अिभयोग दाबीबमोिजमको कसरुमा 
यी �ितवादीको पिन सहभािगता एवं संल�नता पिु� 
ह�ने कुनै सबदु �माण वादी प�ले दािखल गन� सकेको 
अव�थासमेत छैन । िनज �ितवादीको नाममा दता� 
भएको फम�को नामबाट कागजात तयार भएको दिेखए 

तापिन ती कागजात िनज �ितवादी �ेमबहादरु अज�ल 
आफँैले तयार गरकेो भ�ने नदिेखई कसरु कायम भएका 
अका� �ितवादी िसताराम कँडेलले म आफँैले कागजात 
तयार गरकेो ह� ँ भनी अदालतकै बयानमा �वीकारी 
सकेको अव�था छ । �ितवादीको �ेमबहादरु अज�लको 
नाममा दता� रहेको फम�को नाम �योग गरी अवैध 
लाग ु औषध िनकासीको �ि�या अगािड बढाइएको 
दिेखए तापिन उि�लिखत �ि�यामा यी �ितवादीको 
उपि�थित, सलं�नता र सहभािगता रहेको भनी िमिसल 
संल�न कुनै पिन �माणबाट पिु� ह�न सकेको छैन । 
यसरी िमिसल संल�न �माणबाट आरोिपत कसरुमा 
�ितवादीको संल�नता एव ं सहभािगता पिु� ह�न 
नसकेको अव�थामा िनजको नाममा फम� दता� भएकै 
कारणले अथा�त् िनजको नाममा दता� रहेको फम�को 
नाम �योग भएकै आधारमा िनजलाई कसरुदार ठहर 
गरी सजाय गनु�  �यायसङ्गत ह�ने देिखएन । अतः 
यस अव�थामा यी �ितवादी �ेमबहादरु अज�ललाई 
अिभयोग मागदाबीबमोिजमको कसरुबाट सफाइ िदने 
गरी भएको स�ु काठमाड� िज�ला अदालतको फैसला 
सदर ह�ने ठहर गरी पनुरावेदन अदालत पाटनबाट 
भएको फैसला मनािसब देिखदँा सदर ह�ने ठहछ�  । सो 
हदस�म वादी नेपाल सरकारको िजिकर प�ुन स�दैन ।

१४. कसरु ठहर भएका �ितवादीह� 
िसताराम कँडेल र पूण�लाल �े�लाई ठहर भएको 
सजाय कम भएकोले िनजह�लाई कसरुको 
मा�ाअनसुार अिधकतम सजाय ग�रपाउ ँ भ�ने पिन 
वादी नेपाल सरकारको अक� िजिकर रहेको देिख�छ । 
सो स�ब�धमा हेदा�, सबै �ितवादीह�लाई लाग ुऔषध 
(िनय��ण) ऐन, २०३३ को दफा ४(क) को कसरुमा 
ऐ. को दफा १४(१)(घ)(५) बमोिजम सजाय ग�रपाउ ँ
भ�ने अिभयोग माग दाबी रहेको देिख�छ । उि�लिखत 
ऐनको दफा १४(१)(घ)(५) मा दश िकलोदेिख मािथ 
जितसकैु भए पिन दईु वष�देिख १० वष�स�म कैद र 
प�� हजार �पैयादँिेख एक लाख �पैयासँ�म ज�रवाना 
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ह�ने भनी उ�लेख भएको दिेख�छ ।
१५. अपराधको गा�भीय� र सजायको 

मा�ािबच साम�ज�यता र तादा��यता �यायोिचत 
र अपेि�तसमेत ह��छ । कसरु गदा�को अव�था र 
अपराधमा आरोिपतको सलं�नता र भूिमकासमेतलाई 
�ि�गत गरी सजायको मा�ा िनधा�रण गदा� नै �यायको 
मकसद पूरा ह�न जा�छ । यो मा�यतालाई नजर 
अ�दाज गरी कसरु �थािपत ह�दैँमा कानूनबमोिजमको 
अिधकतम हदको सजाय गदा�  �यायको मकसद मन� 
गई अ�यायपूण� अव�थाको िसज�ना ह�ने खतरासमेत 
रह�छ । यही वा�तिवकतालाई �दयङ्गम गरी 
�यायकता�लाई कानूनले �विववेक�य अिधकार 
(Discretionary Power) समेत िदएको ह��छ 
जसलाई सबै �थािपत �याय �णालीले अवल�बन 
गरकेो पाइ�छ भने हा�ो �चिलत कानून र �याियक 
अ�यासले पिन आ�मसात् गरकेो छ । यस सै�ाि�तक 
�ि�कोणबाट ��ततु म�ुाको िवषयव�तलुाई िनया�दा 
स�ब� कानूनले अिधकतम १० वष� कैद र १ 
लाखस�म ज�रवाना ह�ने भ�ने �यव�था गरकेोमा 
�यायकता�ले �विववेक�य अिधकार �योग गरी ५ वष� 
कैद र �. ५०,०००।– (पचास हजार) ज�रवाना ह�ने 
ठहर गरकेोलाई अ�यथा भ�न िमलेन ।

१६. वादी नेपाल सरकारले लाग ु औषध 
(िनय��ण) ऐन, २०३३ को दफा १८ बमोिजम जफत 
गन� माग गरकेो ना.अ च. ५७०९ को टोयोटा कारको 
स�ब�धमा िवचार गदा�, उ� गाडी �ितवादी पूण�लाल 
�े�को नाममा नभई अ�य �यि�का नाममा दता� रहेको 
भ�ने िमिसलबाट दिेखएको छ । साथै उि�लिखत 
कार उ� लाग ु औषध ओसारपसारमा �योग भएको 
भ�ने देिखने िन�या�मक �माणसमेत वादी नेपाल 
सरकारबाट ��ततु ह�न सकेको नदेिखदँा उ� सवारी 
साधन जफत ह�न नस�ने ठहर गरी भएको स�ु फैसला 
सदर गरी पनुरावेदन अदालत पाटनबाट भएको फैसला 
सो हदस�म िमलेकै देिखयो । 

१७. अतः मािथ िववेिचत आधार 
कारणह�बाट �ितवादीह� राजे��गोपाल राजभ�डारी 
र �यामलाल �वजँलेु घटनाको िव�ततृ िववरण उजागर 
गरी कसरुमा सािबत भई मौकामा गरकेो बयान अ�य 
प�रि�थितज�य �माणबाट समिथ�त भएको अव�था 
दिेखयो । कसरु ठहर भएका �ितवादी िसताराम 
कँडेलले अिधकार�ा� अिधकारीसम� बयान गदा� यी 
�ितवादीह� राजे��गोपाल राजभ�डारी र �यामलाल 
�वजँलुाई पोल गरी के कसरी लाग ुऔषध मालसामान 
ि�भवुन अ�तरा�ि��य िवमान�थलबाट िनजह�समेतको 
संल�नतामा ओसारपसार भई �यानडा िनकासी गरेको 
भनी घटनाको मालाकार कडी नटुटाई गरकेो बयान 
अ�य सबदु �माणबाट समेत समिथ�त भएको पाइयो । 
Invoice No. ०२/९८ तथा ��ापन प� नं. ९७०२ 
बमोिजमकै सामान �यानाडाको टोर�टोबाट बरामद 
ह�दँा �यसमा ५७६ के.जी. लाग ु औषध चरसे रहेको 
त�य �थािपत भएको, Invoice No. 02/98 तथा 
��ापन प� नं. ९७०२ को सामान चेकजाचँ गरेको 
ह� ँ भनी �ितवादी �यामलाल �वजँलेु अदालतको 
बयानमा समेत �वीकार गरकेो पाइएको छ । िमित 
२०५४।९।२८ का िदन �ितवादीह� �यामलाल 
�वजँ ु र राजे��गोपाल राजभ�डारी ि�.अ.िव. भ�सार 
काया�लय ३ नं. गेटमा भ�सार चेकजाचँमा खिटएको 
तथा �यामलाल �वजँलुाई ��ापन प� नं. ९७०२ को 
सामान चेकजाचँका लािग खटाएको ह� ँभनी वारदातका 
िदन ि�.अ.िव. भ�सार काया�लय िनकासी शाखाको 
३ नं. गेटमा काय�रत भ�सार अिधकृतले कागज 
ग�रिदएको समेतका आधार �माणबाट उ� िदन 
भ�सार चेक जाचँमा खिटएका कम�चारीह� �ितवादी 
�यामलाल �वजँ ु र राजे��गोपाल राजभ�डारीको 
संल�नताबेगर ती सामान ओसारपसार ह�न नस�ने 
��ट देिखई िनजह�को संल�नता र सहभािगतामा नै 
उ� लाग ुऔषध चरसे िवदेश �यानाडा िनकासी भएको 
त�य �थािपत भएको अव�था देिखयो । तर स�ु र 
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पनुरावेदन अदालतले यी �ितवादीह� �यामलाल 
�वजँ ु र राजे��गोपाल राजभ�डारीलाई सफाइ िददँा 
िमिसलमा भएका त�यह�, सहअिभय�ुका बयान र 
भ�सारमा काय�रत अ�य कम�चारीका बयानह�लाई 
गिह�रएर हेरकेो देिखएन । यित ठुलो प�रमाणको लाग ु
औषध िवदेश पठाउने काय� भ�सारका कम�चारीह�को 
िमलेमतोबेगर स�भव नह�ने भएबाट िनजह�ले 
आ�नो पदीय हैिसयत िबस�र आिथ�क �लोभनमा परी 
य�तो आपरािधक काय�मा संल�न भएको पाइएको र 
य�ता �यि�ह�को हकमा स-साना िछ�ह� समाती 
िनजह�लाई िनद�ष ठहर गरी आरोिपत कसरुबाट 
उ�मिु� िददँा �याय नै िन�तेज ह�न जाने, स�भािवत 
अपराधीह� उ�सािहत ह�ने र नेपालको अ�तरा�ि��य 
छिवसमेतमा �ितकूल असर पन� भएबाट समेत िनज 
�ितवादीह� �यामलाल �वजँ ु र राजे��गोपाल 
राजभ�डारीलाई समेत लाग ु औषध (िनय��ण) ऐन, 
२०३३ को दफा १४(१)(घ)(५) बमोिजम ५ (पाचँ) वष� 
कैद र जनही �. ५०,०००।– (पचास हजार) ज�रवाना 
ह�ने ठहर गरी संय�ु इजलासका माननीय �यायाधीश 
�ी सशुीला काक�बाट �य� भएको राय मनािसब 
देिखयो । �ितवादी �ेमबहादरु अज�ललाई अिभयोग 
मागदाबीबमोिजम सजाय ह�नपुन�, ना.अ च. ५७०९ 
को टोयोटा कार जफत ह�नपुन� तथा कसरु ठहर भएका 
�ितवादीह� िसताराम कँडेल र पूण�लाल �े�लाई 
पिन कानूनमा �यव�था भएबमोिजमको अिधकतम 
सजाय ह�नपुन� भ�ने पनुरावेदक वादी नेपाल सरकारको 
पनुरावेदन िजिकर प�ुन स�दैन । तसथ� �ितवादीह� 
राजे��गोपाल राजभ�डारी र �यामलाल �वजँलुाई 
आरोिपत कसरुबाट सफाइ िदएको हदस�म पनुरावेदन 
अदालत पाटनको िमित २०६०।१।९ को फैसला केही 
उ�टी भई यी �ितवादीह� राजे��गोपाल राजभ�डारी 
र �यामलाल �वजँलुाई समेत लाग ुऔषध (िनय��ण) 
ऐन, २०३३ को दफा १४(१)(घ) (५) बमोिजम जनही 
५(पाचँ) वष� कैद र जनही �.५०,०००।– (पचास 

हजार) ज�रवाना ह�ने ठहछ�  । अ� तपिसलबमोिजम 
गनू� ।

तपिसल
मािथ ठहर ख�डमा िलिखएबमोिजम �ितवादीह� 
राजे��गोपाल राजभ�डारी र �यामलाल �वजँलुाई 
अिभयोग दाबीबाट सफाइ िदने गरी पनुरावेदन अदालत 
पाटनबाट भएको फैसला सो हदस�म केही उ�टी भई 
�ितवादीह� राजे��गोपाल राजभ�डारी र �यामलाल 
�वजँलुाई लाग ु औषध (िनय��ण) ऐन, २०३३ को 
दफा १४(१)(घ) (५) बमोिजम जनही ५(पाचँ) वष� 
कैद र जनही �.५०,०००।- (पचास हजार) ज�रवाना 
ह�ने ठहरी फैसला भएकोले िनज �ितवादीह�को 
हकमा यस फैसलाबमोिजमको लगत राखी असलुउपर 
गनु�  भनी स�ु काठमाड� िज�ला अदालतमा लेखी 
पठाउनू.........................................................१ 
फैसलाको �ितिलिप महा�यायािधव�ाको 
काया�लयलाई िदनू...........................................२ 
��ततु फैसला िव�तुीय �णालीमा अपलोड गरी 
दायरीको लगत क�ा गरेर िमिसल िनयमानसुार 
अिभलेख शाखामा बझुाइिदनू.............................३ 

उ� रायमा हामी सहमत छ� ।
�या.�काशमान िसंह राउत
�या.प�ुषो�म भ�डारी

इजलास अिधकृत:- िव�ण�ुसाद आचाय�
इित सवंत् २०७६ साल माघ १६ गते रोज ५ शभुम् ।

—— & ––
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१०५८४ - टेकबहादरु िघिमर ेिव. नेपाल सरकार, मि��प�रषद ्समेत

सव��च अदालत, सयं�ु इजलास
माननीय �यायाधीश �ी दीपककुमार काक�
माननीय �यायाधीश �ी प�ुषो�म भ�डारी

आदेश िमित : २०७४।६।२
०७३-WO-१०३५

म�ुाः- उ��ेषण / परमादेश / �ितषेध

िनवेदक : संखवुासभा िज�ला, खादँवारी 
नगरपािलका वडा नं.३ �थायी ठेगाना भई 
हाल महा�यायािधव�ाको काया�लयका 
सह�यायािधव�ा टेकबहादरु िघिमरे

िव��
िवप�ी : नेपाल सरकार, मि��प�रषद् समेत

§ िनजामती सेवा ऐन, २०४९ बमोिजम 
िनल�बनको �ि�यालाई िवभागीय 
कारबाहीबाट अलग गररे हने� िवषय 
नभएकाले सवैंधािनक �यव�थाबमोिजम 
�यसरी िनल�बन गदा� �याय सेवा आयोगको 
िसफा�रस अिनवाय� ह�ने ।

(�करण नं.५)
§ कुनै मु�ामा आफूलाई �ा� अिधकारको 

�योग गरी कसैउपर म�ुा चलाइएको वा 
नचलाइएको, कुनै कुराको दाबी िलएको 
निलएको भ�ने मा� आधारमा बदिनयतको 
पुि� ह�दैँन । सरकारी विकललाई �ा� 
अिधकार �वत�� तथा िववेकपूण� �पमा 
�योग गन�मा �वत�� छोिडिदनुपछ�, 
अकुंश लगाउनु ह�दैँन । ह�त�ेप वा अकुंश 
लगाउँदा वा�तिवक �याय मन� स�दछ तर 

�वत��ताको अथ� �व�छ�दता अव�य 
होइन, कानूनको दायरािभ� रहरे �योग 
ह�ने �वत��ता हो । म�ुा चलाउनु वा 
नचलाउनुबाट मा� बदिनयतको मापद�ड 
िनधा�रण गन� निम�न े।

(�करण नं.६)

िनवेदकका तफ� बाट : िव�ान्  व�र� अिधव�ा �ी 
य�मिुत� ब�जाडे, �ी ल�मीबहादरु िनराला 
र �ी ह�र उ�ेती तथा िव�ान्  अिधव�ाह� 
�ी �ोणराज र�ेमी, डा.ह�रवंश ि�पाठी, डा. 
ल�मी�साद मैनाली, �ी नर�े� पाठक, �ी 
िटकाराम भ�राई, �ी रमेश बडाल र �ी 
िच�बहादरु के.सी.

िवप�ीका तफ� बाट : िव�ान्  महा�यायािधव�ा �ी 
वस�तराम भ�डारी, सह�यायािधव�ा �ी 
रवेतीराज ि�पाठी र िव�ान्  अिधव�ा �ी 
रमणकुमार �े�

अवलि�बत निजर :
§ ने.का.प.२०६१, अङ्क ८, िन.नं.७४२९, 

प.ृ१०६५
§ ने.का.प.२०५९, अङ्क ३/४, िन.नं.७०८२, 

प.ृ२१०
स�ब� कानून :
§ िनजामती सेवा ऐन, २०४९

आदशे
�या.दीपककुमार काक� : नेपालको 

संिवधानको धारा ४६ र १३३ बमोिजम यस अदालतको 
�े�ािधकारअ�तग�तको भई दायर ह�न आएको ��ततु 
�रट िनवेदनको संि��त त�य एव ं आदशे यस�कार 
रहेको छ:-

म िनवेदक िमित २०५०।४।१ देिख नेपाल 
�याय सेवाको राजप�ाङ्िकत ततृीय �ेणीको शाखा 

�नण�य नं. १०५८४
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अिधकृत पदमा लोक सेवा आयोगबाट िसफा�रस 
भएबमोिजम सेवा �वेश गरी महा�यायािधव�ाको 
काया�लयअ�तग�तका िविभ�न सरकारी विकल 
काया�लयह�मा िज�ला �यायािधव�ा, 
उप�यायािधव�ालगायतका िविभ�न पद ह�दैँ 
िमित २०६७।१०।१५ दिेख नेपाल �याय सेवा, 
सरकारी विकल समूहको राजप�ाङ्िकत �थम 
�ेणीको सह�यायािधव�ा पदमा पदो�नित भै हाल 
महा�यायािधव�ाको काया�लयमा काय�रत छु । 

महा�यायािधव�ाको काया�लयको िमित 
२०७३।३।३ को िनण�यले मलाई िज�ला सरकारी 
विकल काया�लय, काठमाड�समेतको सरकारी 
विकलको हैिसयतमा काम गन� तोिकएअनसुार िवभागीय 
आदशे िशरोपर गरी िमित २०७३।३।१३ दिेख उ� 
काया�लयको समेत काय�भार स�हाली आएको िथए ँ।

यसैिबच कानून, �याय तथा संसदीय मािमला 
म��ालयको च.नं.६८७ िमित २०७३।१२।१ को गो�य 
अ�य�त ज�री भ�ने प� िमित २०७३।१२।२ मा 
महा�यायािधव�ाको काया�लयबाट मलाई बझुाइएकोले 
सो प� खोली हेदा�  मैले िविभ�न म�ुाह�मा अिभयोजन 
िनण�य गरकेाम�ये �हरी नायब उप�र�क अिपलराज 
बोहराको �ितवेदनले वादी नेपाल सरकार �ितवादी 
सजंयकुमार ग�ुासमेत भएको लाग ु औषध (क�चा 
पदाथ� �यडुोइिफि�न) कारोबार म�ुामा अनसु�धान 
तहिककातबाट म�ुा चलाउन ��ताव ग�रएका 
�यि�म�ये केही �यि�ह�लाई मा� म�ुा चलाएको, 
केही �यि�ह�लाई म�ुा नचलाएको अनसु�धानको 
�ममा रो�का रहेका चल अचल स�पि� जफतको 
दाबीसमेत निलएको र सङ्गिठत अपराधतफ�  कुनै 
माग दाबी निलई नेपाल सरकार वादी भएको म�ुामा 
बदिनयतसाथ अिभयोजन गरी म�ुालाई कमजोर 
बनाएको आधारमा िनजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा 
६१ को उपदफा (१) को ख�ड (क) को अिभयोगमा 
सोही ऐनको दफा ६४(१) बमोिजम जाचँबझु गन� र 

तपाइलँाई दईु मिहनास�म िनल�बन गन� गरी नेपाल 
सरकार, मि��प�रषदब्ाट िमित २०७३।११।२५ मा 
िनण�य भएको भ�ने बेहोराको मलाई जानकारी ह�न 
आयो । 

िवप�ीम�येको महा�यायािधव�ाको 
काया�लयबाट िमित २०७३।११।१० गतेको 
�ि� सा�ािहक पि�कामा “�ग मािफयासगँ    
महा�यायािधव�ा” शीष�कमा �कािशत समाचारमा 
उि�लिखत कुराको आधारमा उ� उि�लिखत म�ुाको 
िमिसल अ�ययन गरी स�य त�य िववरणसिहतको 
�ितवेदन पेस गन� िवप�ी महा�यायािधव�ा�यूको िमित 
२०७३।११।१० को िनण�यले नायब महा�यायािधव�ा 
�ी खगराज पौडेल�यूको संयोजक�वमा तीन सद�यीय 
सिमित गठन गरी सो सिमितले महा�यायािधव�ासम� 
िमित २०७३।११।११ मा �ितवेदन पेस गरेको 
रहेछ । उ� �ितवेदन बेहोराको अित�र� सरकारी 
विकलस�ब�धी िनयमावली, २०५५ को िनयम ३३ 
को पालना नगरकेो र िनण�य पिु�तका िज�ला सरकारी 
विकल काया�लयमा नरहेको भ�ने थप र गलत त�य 
उ�लेख गरी िवप�ी नायव महा�यायािधव�ा �ी 
दगुा�ब�ध ु पोखरलेले िवप�ी महा�यायािधव�ासम� 
िमित २०७३।११।११ मा ठाडो िट�पणी पेस गरी 
कानून म��ालयमा ��ताव पठाउने गरी सदर 
भएको, िवभागीय म��ी�यूको हैिसयतले िवप�ी 
कानूनम��ीबाट �वीकृित �ा� भएअनसुार मलाई 
िनल�बन गरी छानिबन गन�स�ब�धी ��ताव िवप�ी 
नेपाल सरकार मि��प�रषदब्ाट पा�रत ह�न िमित 
२०७३।११।१७ को मि��प�रषद ् बैठकमा ��ततु 
ह�दँा पनुिव�चारको लािग िफता� पठाउने भ�ने िनण�य 
भएको र पनुः िमित २०७३।११।२२ मा िवप�ी कानून 
म��ी�यूबाट िवभागीय �वीकृित �ा� भएको भनी िमित 
२०७३।११।२५ को िवप�ी मि��प�रषदक्ो बैठकमा 
सािबककै ह�बह� ��ताव ��ततु भई िनण�य भएअनसुार 
िवप�ी कानून सिचव�यूले उ� प� लेखेको  पाइयो ।
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उपयु�� कुराह�लाई आधार मानी मलाई 
िनल�बन गरी जाचँबझु सिमित गठन गन�स�ब�धी भए 
ग�रएका स�पूण� काम कारबाही एवम् नेपाल सरकार 
मि��प�रषदब्ाट िमित २०७३।११।२५ मा भएको 
िनण�य िन�निलिखत संवैधािनक एवम् कानूनी �ावधान, 
सव��च अदालतबाट �ितपािदत िस�ा�त एवम् �माण 
र कारणसमेतबाट ��य� �िुटपूण� भई �वतः बदरभागी 
ह�दँा नेपालको संिवधानको धारा ४६, १३३(२)(३) 
अ�तग�त िन�न बेहोराको िनवेदन गद�छु ।

म िनवेदक नेपाल �याय सेवाको 
राजप�ाङ्िकत �थम �ेणीको अिधकृत ह� ँ। नेपालको 
सिंवधानको धारा १५४ को उपधारा (१) ले 
�याय सेवाको राजप�ाङ्िकत पदमा बहाल रहेको 
कम�चारीलाई िवभागीय सजाय गदा� नेपाल सरकारले 
�याय सेवा आयोगको िसफा�रसबमोिजम गन� छ 
भ�ने बा�या�मक संवैधािनक �यव�था िवपरीत एवम् 
सव��च अदालतबाट �ितपािदत निजर िस�ा�त (ने.
का.प.२०६१, अङ्क ८, िन.नं.७४२९, प.ृ१०६५) 
समेतको िवपरीत आयोगबाट कुनै �ारि�भक कारबाही, 
जाचँबझु र ठहरिबना भएको िवप�ीह�बाट छानिबन 
गराउने, �ितवेदन िलने, िट�पणी उठाउने, सदर गन� र 
िनल�बन र जाचँबझु सिमित गठन गन�स�ब�धी िनण�यमा 
कुनै अिधकार एवम् कानूनी आधार कारण उ�लेख 
नगरी �याय सेवा आयोगलाई अव�ा गद� िसधै नेपाल 
सरकारसम� पठाउने गरकेो ठाडो िनण�य ��ताव र 
िनण�य Due Process of Law को िवपरीत र �याय 
सेवा आयोगको िवभागीय कारबाहीको उ�पि�स�ब�धी 
िनण�य िबना मलाई स�ु ग�रएको िवभागीय कारबाही 
�ार�भदिेख नै गैरसंवैधािनक र गैरकानूनी छ ।

अिभयोजनस�ब�धी काय� एउटा िवश�ु 
�यावसाियक काय� हो भ�नेमा िववाद छैन । �चिलत 
कानून सरकारी म�ुास�ब�धी ऐन, २०४९ को दफा 
१८ एवम् सरकारी म�ुास�ब�धी िनयमावली, २०५५ 
को िनयम ३५ समेतबाट अिभयोजनस�ब�धी िनण�यका 

हकमा �यवसाियक उ�मिु� मलाई �ा� छ । सरकारी 
विकलले बहस पैरवी गरकेो कारणलाई मा� आधार 
िलई िनजउपर कुनै कारबाही ग�रने वा गाली बेइ�जती 
म�ुा चलाइने छैन भनी सरकारी विकलस�ब�धी 
िनयमावली,२०५५ मा भएको �यव�थाबाट सरकारी 
विकलको अिभयोजन र �ितर�ालगायतका सरकारी 
म�ुास�ब�धी ऐन, २०४९ �ारा �द� काम, कत��य 
अिधकारह� िवश�ु �यावसाियक �कृितका ह�न् 
भ�ने कुरामा िववाद नरहने, �यवसाियक आचारणको 
प�रिधिभ� रही असल िनयतबाट ग�रएको काय�ह�मा 
सरकारी विकललाई �यवसाियक उ�मिु� �ा� नह�ने 
भ�न र अथ� गन� �याय तथा कानूनस�मत नह�ने भनी 
स�मािनत सव��च अदालतबाट ने.का.प.२०५९, 
अङ्क ३/४, िन.नं. ७०८२, प�ृ २१० मा निजर 
िस�ा�त �ितपादन भएको छ । साथै कानूनबमोिजम 
�ा� अिभयोजनस�ब�धी अिधकार �योग गदा� एउटा 
�यावसाियक �यि� वा िनकायले �ा� गन� अिधकार 
सिुवधा वा उ�मिु� सबै �ा� ह��छन् भनी स�मािनत 
सव��च अदालतबाट ने.का.प.२०५९, अङ्क 
५/६, िन.नं. ७००१, प�ृ २३९ मा �ितपािदत 
िस�ा�तसमेतलाई िवप�ीह�ले पूण�तः नजरअ�दाज 
गरकेो अव�था छ ।

म िनवेदकलाई िवप�ीह�बाट िवभागीय 
कारबाही�व�प िमित २०७३।११।२५ मा िनल�बन 
गदा� मािथ उ�लेख भएको म�ुामा उ�च लापरवाही 
गरी बदिनयतसाथ अिभयोजन गरकेो भनी सरकारी 
म�ुास�ब�धी ऐन, २०४९ को दफा ३४क. र िनजामती 
सेवा ऐन २०४९ को दफा ६१(१) को देहाय ख�ड(क) 
बमोिजम अयो�यताको कारणले आ�नो पदको काम वा 
िज�मेवारी पूरा गन� नसकेमा भ�ने अिभयोग उ�लेख 
गरी सेवाबाट हटाउनेसमेत कानूनी �यव�थाको गो�ारा 
उ�लेख गरी उपयु�� दईु कानूनी �यव�थाको िवभागीय 
सजाय गन� अिधकार�ा� अिधकारी छु�ाछु�ै भएकोमा 
एउटै िट�पणीबाट कारबाही उठाइ उि�लिखत कानूनी 
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�यव�थामा ह�दँै नभएको “उ�च लापवा�ही गरी” भ�ने 
वा�यांशसमेत थप गरी िवभागीय सजाय गन� खोिजएको 
काय� पर�पर उि�लिखत कानूनी �यव�थािवपरीत छ । 
सरकारी म�ुास�ब�धी ऐन, २०४९ को दफा ३४क को 
कारबाही �ार�भ गन� खोिजएको हो भने सो कारबाहीको 
स�दभ�मा िनजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा ५९ 
को देहाय ख�ड (क) बमोिजमको सामा�य कारबाहीको 
�यव�थास�म आकृ� ह�न स�ने र िनजामती सेवा 
िनयमावली, २०५० को िनयम १०६ ले सजायको 
आदशे िदन पाउने अिधकारी महा�यायािधव�ा ह�न 
स�ने कानूनी �यव�थालाई नजरअ�दाज गरी सामा�य 
र िवशेष सजायिबचको ठुलो अ�तरलाई नछुट्याई 
अमूत� �पमा कानूनी �यव�थाको उ�लेखन मा� गरी 
के कुन आधार कारणबाट कुन �माणले म िनवेदकले 
बदिनयत िचताई म�ुा कमजोर बनाएको हो वा कुन 
अयो�यताको कारणले आ�नो पदको काम वा िज�मेवारी 
पूरा गन� नसकेको हो भ�ने कुरा मलाई िनल�बन 
गन� िदइएको आदेशमा उ�लेख ह�न सकेको छैन । 
सरकारी म�ुास�ब�धी ऐन, २०४९ को दफा ३४क. 
बमोिजम िवभागीय कारबाही गनु�पन� अव�था िव�मान 
ह�न सव��थम कुनै सरकारी विकलले बदिनयतसाथ 
अिभयोजन गरी म�ुालाई कमजोर बनाएको भ�ने कुरा 
िमिसल �माणबाट सािधकार िनकायले पिु� गरकेो 
ह�नपुन�मा सोसमेत नभएको अव�थामा िवप�ीह�को 
काम कारबाही �ार�भदेिख नै गैरकानूनी भई बदरभागी 
छ ।

म िनवेदकलाई िनल�बन ग�रएको प�मा 
िनजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा ६४(१) बमोिजम 
२ मिहनाको लािग िनल�बन ग�रएको भिनएको छ, 
तर सजायको आदशे िदन पाउने अिधकारी नेपाल 
सरकारले साधारणतया िनल�बन ग�रने छैन भ�ने 
िनजामती सेवा ऐनको दफा ६४(१) को �ितब�धा�मक 
वा�यांश “तर” को �यव�था िवपरीत सो �यव�थालाई 
समेत नजर अ�दाज गरी सोही दफाको दहेाय ख�ड (क) 

मा विण�त सबदु �माण गायब गन� स�ने स�भावनालाई 
व�तिुन� �पमा उ�लेख गन� सकेको अव�था 
छैन । स�बि�धत म�ुा अदालतमा िवचाराधीन रहेको र 
अिभयोजन गदा� काय�रत रहेको काया�लयबाट िवप�ी 
काया�लयमा हािजर भइसकेको अव�थामा म िनवेदकले 
के, कसरी आ�नो िव��को सबदु �माण गायब गन� 
स�ने हो ? र मेरो के, कुन कारबाहीबाट के, क�तो 
सरकारी हािन नो�सानी ह�ने स�भावना देिखएको 
हो ? सो कुरा िवप�ीह�ले स�ुदेिख नै पूवा�व�थाको 
आधार र कारणसिहत उ�लेख गन� सकेको अव�था 
नह�दँा दरुाशयका साथ गैरकानूनी त�रकाले िनल�बन 
गरी स�ु ग�रएको िवभागीय कारबाही अनिधकृत, 
�वे�छाचारी र गैरकानूनी छ ।

िनजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा ६४(१) 
ले जाचँबझु गनु�  परमेा सो समा� नह��जेल सजायको 
आदेश िदन पाउने अिधकारीले िनल�बन गन� स�ने 
र ऐनको दफा ६६(२) बमोिजम सो अिधकारीले 
आव�यक ठानेमा �वयं वा कुनै अ�य अिधकृत�ारा 
जाचँबझु गन� वा गराउन स�ने भ�ने �यव�था छ। 
नेपाल सरकारले �वयं वा कुनै अ�य अिधकृतबाट 
जाचँबझु गराउन स�ने छ भ�ने ��ट कानूनी �यव�था 
िवपरीत िवप�ीह�बाट जाचँबझु गन� �योजनका लािग 
भनी २ जना नायव महा�यायािधव�ाह� र एकजना 
सह�यायािधव�ाको जाचँबझु सिमित गठन गन� भ�ने 
िवप�ी महा�यायािधव�ा�यूले नै तोकादेश िनण�य गरी 
सोही ��ताव िवप�ी कानून म��ालय ह�दँ ैनेपाल सरकार 
मि��प�रषदब्ाट समेत कानूनी �यव�थाको अनशुरण 
नगरी अनिधकृत िसफा�रसबमोिजम नै तीन सद�यीय 
जाचँबझु सिमितसमेत गठन गरकेो िनण�य उि�लिखत 
ऐनको दफा ६६(२) को मम� र भावना िवपरीत ह�नकुो 
साथै एकजना मा� जाचँबझु अिधकृत िनय�ु गन� 
सिकनेमा मािथ�लो तहका अिधकारीह�लाई समेत 
िवबि�धत त�ुयाउने गरी ३ जना अिधकृतह�लाई 
समावेश गरी जाचँबझु सिमित खडा गन� िनण�य र काम 
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कारबाही दरुाशयपूण� छ ।
म िनवेदकलाई हालस�म िनल�बन गन� प� 

�ा� भएको, िनजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा 
६६(२) िवपरीतको जाचँबझु सिमित गठन भएको 
भ�ने बेहोरास�म जानकारी भए पिन के, कुन िमितबाट 
िनल�बन ग�रएको भ�नेस�म पिन जानकारी छैन । सो 
िनल�बनप�साथ िनजामती सेवा िनयमावली, २०५० 
को िनयम १०७ बमोिजम सजायको आदशे िदन पाउने 
अिधकारीले िनल�बनप� र ऐनको दफा ६६ को उपदफा 
(१) बमोिजम सफाइ पेस गन� मौका िदनपुन� भ�ने प� 
“िनल�बन र सफाइको मौका” स�बि�धत कम�चारीलाई 
बझुाउनपुन� छ भ�ने बा�या�मक कानूनी �यव�था र 
काय�िविधको समेत पालना नगरी िनल�बनप� मा� 
िमित २०७३।१२।२ मा बझुाइएबाट उि�लिखत 
कानूनी �यव�थाको घोर उ�लङ्घन भएको छ । यसरी 
बा�या�मक �पमा पालना गनु�पन� कानूनी काय�िविधको 
अ�रशः पालना नग�रएबाट मलाई िनल�बन गन� गरी 
ग�रएको िवप�ीह�को िसफा�रस र िनण�य ने.का.प. 
२०६७ अङ्क ७ िन.नं. ८४०६ प�ृ १०८३ समेतमा 
�ितपािदत निजर िस�ा�तसमेतको िवपरीत भई �वतः 
बदरभागी छ ।

ऐन िनयमले िनजामती कम�चारीलाई �दान 
गरकेो सेवाको सरु�ा, ऐन िनयमकै अि�तयारबाट मा� 
समा� ह�न स�छ । कानूनी रा�य भनेको नै ��टसगँ 
कानून�ारा को�रएको िनिद�� घेराको मया�दा कायम 
रा�न ुहो भ�नेसमेतको ने.का.प.२०५० अङ्क २ िन.नं 
४७०३ प�ृ ११८ मा �ितपािदत िस�ा�तसमेतको 
बिख�लाप कानूनले िनिद�� गरकेो बा�या�मक �पमा 
पालना गनु�पन� काय�िविधबमोिजम काय� �ार�भ 
नग�रएबाट समेत उि�लिखत िनल�बन गन� नेपाल 
सरकारको िनण�य �िुटपूण� भई बदरयो�य रहेको छ ।

म िनवेदकलाई उिचत र पया�� कारण भएको 
अव�थामा कारबाही गनु�  पदा� पिन आधार र  कारण 
उ�लेख गरी उिचत �याद िदई लगाइएको आरोप कुन-

कुन कुरा र कारणमा आधा�रत छ सो कुरा सजायको 
आदेश िदन पाउने अिधकारीले खलुाउनपुन� र सोही 
अिधकारीले ��तािवत सजाय िकन निदने भनी िनण�य 
गन� िवषयमा, िवप�ी नायव महा�यािधव�ाबाट आ�नो 
अिधकार �े�बािहर गई नोकरीबाट हटाउनेस�मका 
िनजामती सेवा ऐनका �ावधानलाई उ�लेख गरी 
िट�पणी उठाउने र सोही िट�पणीलाई आधार मानी 
िवप�ी महा�यायािधव�ा�यूबाट सजायको आदेश 
िदन पाउने अिधकारीले आव�यक ठानेमा �वयं वा 
अ�य कुनै अिधकारीबाट जाचँबझु गराउन स�ने नेपाल 
सरकारको �विववेक�य अिधकारलाई आफूले �योग 
गरी कानूनमा ह�दँ ैनभएको तीन सद�यीय सिमितबाट 
जाचँबझु गराउने तोक आदशे गनु�  कानून �ा� ह�दँनै । 
कानूनी अिधकारिवना िवप�ीह�बाट म�ुामा ग�रएको 
अ�ययनको आधारमा उठाइएको िट�पणी िनण�यबाट 
उिचत र पया�� कारणिवना सेवाबाट हटाउन खोिजएको 
कारबाही व�तगुत त�यमा आधा�रत नभै कानूनी 
प�रिध नाघेर सजाय गन� खोिजएकोले उि�लिखत काय� 
कानूनी बल शू�य रहेको छ । कसैलाई पिन कारबाही 
गन� अिधकार भनेको अिधकार�ा� अिधकारीले मा� 
�योग गनु�पन� िवषय ह�दँा सोबाहेक अ�ले �योग गरमेा 
कानूनको �ि�मा आपि�जनक र दोषपूण� ह�न जाने 
र �य�तो �िुट अिधकारको �े�ा�मक �िुट ह�ने य�तो 
अिधकार �े�ा�मक �िुट भएको िनण�य कानूनको �ि�मा 
अमा�य ह�ने भनी ने.का.प. २०६५ अङ्क २ िन.नं. 
७९३० प�ृ १७१ मा निजर िस�ा�त �ितपादन भएको 
छ । यसैगरी ने.का.प. २०६७ अङ्क ५ िन.नं.८३६५ 
प�ृ ७१३ मा िनण�य गन� अिधकारीले िनण�य गदा� 
कसैको �भाव, िनद�शन, दबाबमा नपरी �वत�� �पले 
�याियक मन �योग गरकेो ह�नपुद�छ । यसो नभई 
िनद�िशत िनण�यले वा�तवमा िनण�यको �थान िलन 
नस�ने, िनजामती कम�चारीह�लाई �यि�गत �पमा 
पेसा रोजगारको उपभोगमा पन� जाने असरको िवषयमा 
ग�रने िनण�यलाई काय�कारी वा �शासक�य �कृितको 
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िनण�यका �पमा िलन निम�ने भनी स�मािनत सव��च 
अदालतको पूण� इजलासबाट िस�ा�त �ितपािदत 
भएको छ । ऐनले जनु अिधकारीलाई अिधकार िदएको 
ह��छ उसले मा� �यो अिधकार �योग गन� पाउने 
ह�दँा �यसमा थपघट ह�न वा अ�यथा गनु�  अिधकार 
�े�ा�मक �िुट ह�न जाने भनी ने.का.प. २०५१ 
अङ्क १० िन.नं ४९९५ प�ृ ८१४ मा �ितपािदत 
िस�ा�तसमेतको बिख�लाप गरी लेिखएको उि�लिखत 
प�समेत �िुटपूण� रहेकोले उपयु�� सवंैधािनक र 
कानूनी �ावधान, स�मािनत सव��च अदालतबाट 
�थािपत निजर एव ं कारण �माणसमेतका आधारमा 
िवप�ीह�को गैरकानूनी काम कारबाहीबाट नेपालको 
सिंवधानको धारा १८ को उपधारा (१) (२) धारा 
३३ को उपधारा (१), धारा ४६ समेतले सिुनि�चत 
एवं ��याभूत गरकेो मौिलक हक, सिंवधानको धारा 
१५४ को उपधारा (१), िनजामती सेवा ऐन, २०४९ 
तथा िनयमावली, २०५० समेतले �दान गरकेो सेवा 
सरु�ा, कम�चारीको बचाउस�ब�धी कानूनी हक, 
सरकारी म�ुास�ब�धी ऐन, २०४९ को दफा १८ 
एवं सरकारी विकलस�ब�धी िनयमावली, २०५५ 
एवं स�मािनत सव��च अदालतसमेतबाट �ितपािदत 
सरकारी विकललाई �यवसाियक उ�मिु� �ा� ह�ने 
िस�ा�तबाट �ा� हकसमेत हनन् ह�न गएको र अक� 
उपचारको �यव�था नभएकोले नेपालको संिवधानको 
धारा ४६ बमोिजम उि�लिखत हकह�को �चलनको 
लािग नेपालको संिवधानको धारा १३३ को उपधारा 
(२) र (३) बमोिजम मलाई असंवैधािनक र गैरकानूनी 
�पमा िनल�बन गरी नोकरीबाट हटाउनेसमेतको 
िवप�ीह�बाट भएको िमित २०७३।११।११ को 
िट�पणी िनण�य एवं नेपाल सरकार मि��प�रषदब्ाट 
िमित २०७३।११।२५ मा मलाई िनल�बन गन� र 
तीन सद�यीय जाचँबझु सिमित गठन गन� िनण�य एवं 
कानून सिचव�यूबाट मलाई िनल�बन ग�रएको भ�ने 
बेहोराको िमित २०७३।१२।२ को प� एव ं सोही 

िमितको ३ सद�यीय जाचँबझु सिमित गठन गन� भ�ने 
बेहोराको प� र िवप�ी जाचँबझु सिमितको प.सं. 
०२ च.नं. ०२ िमित २०७३।१२।९ को प�लगायत 
िवप�ीह�बाट भए गरकेा यावत् प�ाचार, सूचना, 
कामकारबाही, अिभलेख आिद स�पूण�लाई उ��ेषणको 
आदेश�ारा बदर गरी मलाई पूव�वत् �पमा कामकाज 
लगाउन ु भनी िवप�ीह�को नाउमँा परमादेशसमेत 
जारी ग�रपाउ ँ भ�नेसमेत बेहोराको यस अदालतमा 
िमित २०७३।१२।१६ मा पन� आएको �रट िनवेदकको 
िनवेदन प� ।

यसमा के कसो भएको हो ? िनवेदकको 
मागबमोिजम उ��ेषणको आदेश िकन जारी ह�न ुनपन� 
हो ? आदेश जारी ह�न नपन� मनािसब आधार, कारण 
र �माण भए सोसमेत खलुाई सूचना �याद �ा� भएको 
िमितले १५(प��) िदनिभ� महा�यायािधव�ाको 
काया�लयमाफ� त िलिखत जवाफ पेस गनु�  भनी यो 
आदेश र �रट िनवेदन प�को �ितिलिपसमेत साथै राखी 
िवप�ीह�को नाममा �याद सूचना जारी गरी िलिखत 
जवाफ पर ेवा अविध �यितत भएपिछ िनयमानसुार पेस 
गनू� ।

िनवेदकले आफूलाई िनल�बन गन� गरी 
नेपाल सरकारबाट िमित २०७३।११।२५ मा भएको 
िनण�य हाललाई काया��वयन नगनु� , नगराउन ु भनी 
िवप�ीह�को नाममा अ�त�रम आदेश जारी ग�रपाउ ँ
भनी िलएको मागदाबी स�ब�धमा िवचार गदा� यसमा 
यी िनवेदकउपर �हरी नायब उपरी�क अिपलराज 
बोहराको �ितवेदनले वादी नेपाल सरकार �ितवादी 
संजयकुमार ग�ुासमेत भएको लाग ु औषध क�चा 
पदाथ� (�यिु�नोिफ� न) कारोबार गरकेो भ�ने म�ुामा 
बदिनयतसाथ अिभयोजन गरी म�ुालाई कमजोर 
बनाएको भनी िनजामती सेवा ऐन,२०४९ को 
दफा ६१(१) को ख�ड (क) को अिभयोगमा सोही 
ऐनको दफा ६४(१) बमोिजम जाचँबझु गन�का लािग 
िनल�बनमा राखेको देिखयो । कानूनले �प�सगँ 
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सरकारी विकलले बदिनयतपूव�क म�ुाको अिभयोजन 
गरकेो देिखएमा सरकारी म�ुास�ब�धी ऐन, २०४९ 
को दफा ३४(क) अनसुार महा�यायािधव�ाले �य�तो 
सरकारी विकललाई िवभागीय कारबाही गन� स�ने 
देिख�छ। नेपालको संिवधानको धारा १५४(१) ले 
पिन �याय सेवाको राजप�ाङ्िकत पदमा बहाल 
रहेको कम�चारीलाई िवभागीय सजाय गदा� नेपाल 
सरकारले �याय सेवा आयोगको िसफा�रसबमोिजम 
गन� छ भ�ने �यव�था रहेको छ । य�तो अव�थामा 
सरकारी म�ुास�ब�धी ऐन, २०४९ को दफा ३४(क) 
को �ि�या नअपनाई िनवेदकलाई िनजामती सेवा 
ऐन, २०४९ को दफा ६१(१)(क) को अिभयोगमा 
दफा ६४(१) बमोिजम कारबाही �ि�या अगािड 
बढाई िनल�बनमा समेत राखेको िवषय �ार�भ भई 
िवचारणीय ह�दँा अ�त�रम आदेश जारी ह�ने, नह�ने 
स�ब�धमा दवैु प� राखी छलफल गरी िन�कष�मा 
प�ुन ुउिचत दिेखएको छ । �यसैले अ�त�रम आदेशका 
स�ब�धमा िमित २०७३।१२।३० को पेसी तोक� 
िवप�ीह�लाई समेत सो िदन महा�यायािधव�ाको 
काया�लयमाफ� त छलफलको लािग िझकाई पेस 
गनू�  । साथै यी िनवेदकउपर अनसु�धान तथा कारबाही 
�ि�या अगािड बढाएको नेपाल सकारको फाइलसमेत 
महा�यायािधव�ाको काया�लय माफ� त ५ िदनिभ� 
िझकाई उ� छलफलको लािग तोिकएको पेसीको 
िदन यसै िमिसल साथै राखी पेस गनू� । दवुै प�को 
छलफलबाट अ�त�रम आदशे जारी ह�ने वा नह�ने 
िन�कष�मा नपगेुस�मको लािग िमित २०७३।११।२५ 
को नेपाल सरकारको िनण�यको आधारमा कानून, �याय 
तथा संसदीय मािमला म��ालयको िनल�बन गन� च.नं. 
६८७ को िमित २०७३।१२।१ को तथा च.नं. ६८९ 
िमित २०७३।१२।१ को जाचँबझु गन� प� हालका लािग 
काया��वयन नगनु� , नगराउन ुतथा अ�य कुनै कारबाही 
यो अविधमा नगनु�  भनी िवप�ीह�को नाममा सव��च 
अदालत िनयमावली, २०४९ को िनयम ४१ बमोिजम 

यो अ�पकालीन अ�त�रम आदेश जारी ग�रिदएको 
छ । आदेशको जानकारी िवप�ीह�लाई िदन ुभ�नेसमेत 
बेहोराको यस अदालतबाट िमित २०७३।१२।२० मा 
भएको आदेश ।

�हरी नायव उपरी�क अिपलराज बोहराको 
�ितवेदनले वादी नेपाल सरकार �ितवादी सजंयकुमार 
ग�ुासमेत भएको लाग ु औषध कारोबार गरकेो भ�ने 
िवषयको म�ुामा �रट िनवेदकले नेपाल सरकार वादी 
भएको म�ुामा उ�च लापरवाही र बदिनयतसाथ 
अिभयोजन गरी म�ुालाई कमजोर बनाएको देिखएकोले 
सरकारी म�ुास�ब�धी ऐन, २०४९ बमोिजम अिनवाय� 
�पमा पालना गनु�पन� काय�िविध पालना नगरकेो तथा 
लाग ुऔषध ज�तो ग�भीर �कृितको कसरुमा संल�न 
आरोिपत �यि�ह�लाई सजायबाट उ�मिु� िदने िनयत 
राखेको देिखदँा िनजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा 
६१ तथा सरकारी म�ुास�ब�धी ऐन, २०४९ को दफा 
३४क. को उपदफा (१) बमोिजम िवभागीय कारबाहीको 
�ि�या अगािड बढाई िदन महा�यायािधव�ाको 
काया�लयको िमित २०७३।११।११ को प�बाट 
अनरुोध भई आएबमोिजम यस म��ालयबाट सो 
िवषयमा कारबाही �ि�या अगािड बढाइएको हो ।

िनजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा ६१ 
मा सेवाबाट हटाउने वा बखा��त गन� �यव�था रहेको 
छ । �यसैगरी सोही ऐनको दफा ६४ को उपदफा (१) 
मा कुनै िनजामती कम�चारीको स�ब�धमा दफा ६१ 
मा लेिखएको कुनै अिभयोगको जाचँबझु गनु�  परमेा 
जाचँबझु समा� नह��जेलस�म उ� कम�चारीलाई 
सजायको आदेश िदन पाउने अिधकारीले िनल�बन 
गन� स�ने छ भ�ने �यव�था रहेको छ । िनल�बन नगरी 
ओहदाको काम गन� िददँा झ�ुा सबदु �माण सङ्कलन 
गन� स�ने वा आ�नो िव�� सबदु �माण गायब गन� 
स�ने स�भावना दिेखएमा िनल�बन गन� स�ने �यव�था 
सोही उपदफाको �ितब�धा�मक वा�यांशको ख�ड 
(क) मा रहेको छ । िनजामती सेवा ऐन, २०४९ को 
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दफा ६२ को उपदफा (१) को ख�ड (क) बमोिजम 
राजप�ाङ्िकत �थम �ेणी र सोभ�दा मािथको पदमा 
काय�रत िनजामती कम�चारीलाई िवभागीय सजाय िदने 
अिधकारी नेपाल सररकार रहेको ह�नाले नेपाल सरकार, 
मि��प�रषदब्ाट िनवेदकलाई दईु मिहनाको लािग 
िनल�बन गन� र जाचँबझु गरी �ितवेदन पेस गन� तीन 
सद�यीय सिमितको गठन गन� िनण�य कानूनबमोिजम 
नै भएको ह�दँा �रट खारजे भागी छ ।

नेपालको संिवधानको धारा १५४ को 
उपधारा (१) मा नेपाल सरकारले कानूनबमोिजम 
सङ्घीय �याय सेवाको राजप�ाङ्िकत पदमा 
िनयिु�, स�वा, बढुवा गदा� वा �य�तो पदमा बहाल 
रहेको कुनै कम�चारीलाई िवभागीय सजाय गदा�  �याय 
सेवा आयोगको िसफा�रसबमोिजम गनु�पन� �यव�था 
रहेको छ । �रट िनवेदकलाई िवभागीय कारबाही 
नगरी नेपाल सरकार मि��प�रषदब्ाट िनजले गरकेो 
काम कारबाहीको स�ब�धमा जाचँबझु गन�को लािग 
मा� िनल�बन ग�रएको हो । िनजामती सेवा ऐन तथा 
िनयमावलीबमोिजम "िनल�बन" िवभागीय कारबाहीिभ� 
पद�न । िनवेदकउपर ग�रएको जाचँबझुबाट िनजलाई 
िवभागीय कारबाही गनु�पन� भएमा संिवधानबमोिजम 
�याय सेवा आयोगको िसफा�रस आव�यक पन� हो । 
तसथ� िनवेदकलाई िवभागीय कारबाही नग�रएको, 
िनजउपर हाल जाचँबझु र िनल�बनस�म ग�रएको एवम् 
सो काय�का लािग �याय सेवा आयोगको िसफा�रस 
आव�यक नपन� ह�दँा �रट िनवेदन खारजेभागी छ 
भ�नेसमेत बेहोराको िवप�ीम�येका कानून, �याय तथा 
ससंदीय मािमला म��ालय र आ�नैतफ� बाट समेत 
ऐ.का सिचव कमलशाली िघिमरकेो िलिखत जवाफ ।

�हरी नायव उपरी�क अिपलराज बोहराको 
�ितवेदनले वादी नेपाल सरकार �ितवादी संजयकुमार 
ग�ुासमेत भएको लाग ु औषध (क�चा पदाथ� 
�यडुोिफि�न) कारोबार गरकेो भ�ने िवषयको म�ुामा 
�रट िनवेदकले नेपाल सरकार वादी भएको म�ुा उ�च 

लापरवाही र बदिनयतसाथ अिभयोजन गरी म�ुालाई 
कमजोर बनाएको देिखएकोले सरकारी म�ुास�ब�धी 
ऐन, २०४९ बमोिजम अिनवाय� �पमा पालना 
गनु�पन� काय�िविध पालना नगरकेो तथा लाग ु औषध 
ज�तो ग�भीर �कृितको कसरुमा संल�न आरोिपत 
�यि�ह�लाई सजायबाट उ�मिु� िदने िनयत राखेको 
दिेखदँा िनजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा ६१ तथा 
सरकारी म�ुास�ब�धी ऐन, २०४९ को दफा ३४क को 
उपदफा (१) बमोिजम िवभागीय कारबाहीको �ि�या 
अगािड बनाउन ुपन� भएकोले िनजामती सेवा ऐन, २०४९ 
को दफा ६४ बमोिजमको कारबाही �ि�या अगािड 
बढाई िदन भनी महा�यायािधव�ाको काया�लयको 
िमित २०७३।११।११ को प�बाट अनरुोध भई 
आएबमोिजम यस म��ालयबाट सो िवषयमा कारबाही 
�ि�या अगािड बढाइएको हो । िनजामती सेवा ऐन, 
२०४९ को दफा ६१ मा सेवाबाट हटाउने वा बखा��त 
गन� �यव�था रहेको छ । �यसैगरी सोही ऐनको दफा 
६४ को उपदफा (१) मा कुनै िनजामती कम�चारीको 
स�ब�धमा दफा ६१ मा लेिखएको कुनै अिभयोगको 
जाचँबझु गनु�  परमेा जाचँबझु समा� नह��जेलस�म उ� 
कम�चारीलाई सजायको आदशे िदन पाउने अिधकारीले 
िनल�बन गन� स�नेछ भ�ने �यव�था रहेको छ । 
िनल�बन नगरी ओहदाको काम गन� िददँा झ�ुा सबदु 
�माण संकलन गन� स�ने वा आ�नो िव�� सबदु 
�माण गायब गन� स�ने स�भावना देिखएमा िनल�बन 
गन� स�ने �यव�था सोही उपदफाको �ितब�धा�मक 
वा�यांशको ख�ड (क) मा रहेको छ । िनजामती सेवा 
ऐन, २०४९ को दफा ६२ को उपदफा (१) को ख�ड 
(क) बमोिजम राजप�ाङ्िकत �थम �ेणी र सोभ�दा 
मािथको पदमा काय�रत िनजामती कम�चारीलाई 
िवभागीय सजाय िदने अिधकारी नेपाल सरकार रहेको 
ह�नाले नेपाल सरकार, मि��प�रषदब्ाट िनजले गरेको 
काम कारबाहीको स�ब�धमा जाचँबझु गन�को लािग 
मा� िनल�बन ग�रएको हो । िनजामती सेवा ऐन तथा 
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िनयमावलीबमोिजम िनल�बन िवभागीय कारबाही िभ� 
पद�न । िनवेदकउपर ग�रएको जाचँबझुबाट िनजलाई 
िवभागीय कारबाही गनु�पन� भएमा संिवधानबमोिजम 
�याय सेवा आयोगको िसफा�रस आव�यक पन� हो । 
तसथ�, िनवेदकलाई िवभागीय कारबाही नग�रएको 
िनजउपर हाल जाचँबझु र िनल�बनस�म ग�रएको एवम् 
सो काय�का लािग �याय सेवा आयोगको िसफा�रस 
आव�यक नपन� ह�दँा �रट िनवेदन खारजे भागी छ 
भ�नेसमेत बेहोराको िवप�ीम�येका कानून, �याय तथा 
ससंदीय मािमला म��ी अजय शंकर नायकको िलिखत 
जवाफ ।

िनजामती सेवाको गठन, स�चालन र सेवाको 
सत�समेत �यव�था गन� िनजामती सेवा ऐन, २०४९ 
जारी भएको हो । उ� ऐनले िनजामती कम�चारीह�को 
सेवा, सत�को िनधा�रण गनु�को साथै �य�तो कम�चारीले 
पदीय आचरण पालन नगरमेा ह�ने सजाय तथा �य�तो 
सजाय िदने अिधकारीसमेत िकटान गरकेो छ । 
�यसैगरी नेपाल सरकार वादी ह�ने म�ुाको �ितर�ा गन� 
स�ब�धमा सरकारी म�ुास�ब�धी ऐन, २०४९ जारी भई 
उ� ऐनको दफा ३४क ले िवभागीय कारबाहीस�ब�धी 
�यव�था गरी नेपाल सरकार वादी ह�ने म�ुामा कुनै 
सरकारी विकलले बदिनयतसाथ अिभयोजन गरी 
म�ुालाई कमजोर बनाएको िमिसलबाट देिखएमा 
महा�यायािधव�ाले �य�तो सरकारी विकललाई 
िवभागीय कारबाही गन� स�नेछ भ�ने �प� �यव�था 
गरकेो छ । िनजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा 
६४ को उपदफा (१) मा कुनै िनजामती कम�चारीको 
स�ब�धमा दफा ६१ मा लेिखएको कुनै अिभयोगको 
जाचँबझु गनु�परमेा जाचँबझु समा� नह��जेलस�म उ� 
कम�चारीलाई सजायको आदेश िदन पाउने अिधकारीले 
िनल�बन गन� स�ने छ भ�ने कानूनी �यव�थाबमोिजम 
िवप�ी िव��को अिभयोगमा जाचँबझु गन� सो अविधमा 
िनजलाई िनल�बनमा रा�ने र जाचँबझु सिमित गठन 
गन� िनण�य नेपाल सरकार, मि��प�रषद्बाट भएको 

काय�ले िनजको हक हनन भयो भनी मा�न िम�ने पिन 
ह�दँैन । कानूनले सरकारी विकललाई अिभयोजनको 
�वत��ता िदएको भए तापिन म�ुालाई कमजोर बनाउने 
तथा बदिनयतसाथ अिभयोजन गन� काय� �यावसाियक 
आचरण र मया�दािभ� पन� नभई कानूनले समेत उ�मिु� 
िदन स�दैन । िनवेदक िनजामती कम�चारी रहेकोमा 
कुनै दिुवधा नरहेको र राजप�ाङ्िकत �थम �ेणीको 
िनजामती कम�चारीलाई ऐनको दफा ५९ को ख�ड (ख) 
बमोिजमको कारबाही गन� अिधकार नेपाल सरकार 
मि��प�रषदम्ा रहेकोले सोही अिधकारको �योग गरी 
गरकेो िनण�य एवम् कारबाहीको िवषयलाई िनवेदकले 
अ�यथा िजिकर िलन िम�ने नह�दँा �रट िनवेदन 
खारजेभागी छ भ�नेसमेत बेहोराको िवप�ीम�येका 
नेपाल सरकार, मि��प�रषद ् एवम् �धानम��ी तथा 
मि��प�रषदक्ो काया�लयको तफ� बाट नेपाल सरकारको 
म�ुय सिचव डा.सोमलाल सवेुदीको िलिखत जवाफ ।

संिवधानको धारा १५४ को उपधारा (१) 
ले जाचँबझु गनु�अगािड नै �याय सेवा आयोगको 
िसफा�रस आव�यक पन� वा �याय सेवा आयोगको 
िसफा�रसिबना कुनै जाचँबझु नै नह�ने भ�ने �यव�था 
गरकेो छैन । जाचँबझु िबनै आयोगको िसफा�रस ह�नपुन� 
वा आयोगको िसफा�रसिबना कुनै जाचँबझु नै ह�न 
नस�ने भ�ने िनवेदकको भनाइ आफँैमा आधारहीन 
तथा खारजेभागी छ । िनवेदकले लाग ुऔषध क�चा 
पदाथ� म�ुामा �चिलत कानूनबमोिजम कसरु ठहन� 
काय� गन� �यि�ह�लाई उ�मिु� िदने, संगिठत �पमा 
गरकेो ग�भीर कसरुमा संगिठत कसरुअ�तग�तको 
मागदाबी निलएको, रो�का रहेका स�पि� जानाजान 
बदिनयतसाथ जफततफ�  मागदाबी निलई अरब�को 
िबगोमा �ितवादीह�लाई उ�मिु� िदने गरी भएको 
अिभयोजन स�ब�धमा िनजामती सेवा ऐन,२०४९ को 
दफा ६१(१) (क) र ६४(१) बमोिजम स�ु ग�रएको 
जाचँबझु िव�� परकेो �रट िनवेदन खारजेभागी 
छ । िनवेदकउपर के, क�तो कारबाही ह�ने भ�ने 
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कुरा जाचँबझुपिछ मा� यिकन ह�ने, राजप�ाङ्िकत 
�थम �ेणीको पदमा काय�रत िनवेदकलाई िनल�बन 
नग�रएको अव�थामा िनजले आ�नािव��को 
�माण न� गन� स�ने स�भावना भएकोले िनजलाई 
िनल�बन गरी िनजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा 
६६(२) बमोिजम जाचँबझु सिमित गठन भएको । 
सगंठनिभ� भएका अिनयिमतता एवम् बदिनयतपूण� 
काय� गन�उपर जाचँबझु र िवभागीय कारबाही गनु�  
स�बि�धत अि�तयारवालाको कत��य ह�ने र कारबाही 
गदा� कानून, �ाकृितक �यायको िस�ा�त उ�लङ्घन 
वा काय�िविधगत �िुट भएमा स�मािनत अदालतमा 
उपचार मा�ने अव�था ह�दँाह�दँै कुनै कारबाही नै नभई 
हालेको जाचँबझुकै अप�रप�व अव�थामा परकेो 
�रट िनवेदन खारजे ग�रपाउ ँ भ�नेसमेत बेहोराको 
िवप�ीम�येका महा�यायािधव�ा �ी रमनकुमार �े�, 
महा�यायािधव�ाको काया�लय तथा आ�नो हकमा 
समेत नायब महा�यायािधव�ा �ी दगुा�ब�ध ुपोखरले र 
जाचँबझु सिमितको तफ� बाट नायब महा�यायािधव�ा 
ब�ी�साद गौतमको पथृकपथृक िलिखत जवाफ ।

िनयमबमोिजम दिैनक पेसी सूचीमा चढी 
पेस ह�न आएको ��ततु िनवेदनमा िनवेदकतफ� बाट 
उपि�थत िव�ान्  व�र� अिधव�ा �ी य�मिुत� ब�जाडे, 
�ी ल�मीबहादरु िनराला र �ी ह�र उ�ेती तथा िव�ान्  
अिधव�ाह� �ी �ोणराज र�ेमी, डा.ह�रबंश ि�पाठी, 
डा. ल�मी�साद मैनाली, �ी नर�े� पाठक, �ी 
िटकाराम भ�राई, �ी रमेश बडाल र �ी िच�बहादरु 
के.सी.ले िनवेदकलाई िनल�बन गदा� कानून�ारा 
तोिकएका काय�िविधको अनशुरण नै ग�रएको छैन । 
िनज �याय सेवाको राजप�ाङ्िकत �थम �ेणीको 
अिधकृत भएकाले िनजलाई िवभागीय कारबाही गरी 
िनल�बन गदा�  संिवधानको धारा १५४(१) बमोिजम 
�याय सेवा आयोगको िसफा�रस अिनवाय� िलनपुन�मा 
निलई िनल�बन ग�रएको छ । महा�यायािधव�ाले 
जाचँबझु सिमित गठन गन� सो सिमितको �ितवेदन 

िलने र कारबाही गन� भ�ने कुरा ��य� �पमा कानूनको 
�िुट भएको छ । कुनै म�ुा चलाउने वा नचलाउने 
के, क�तो अिभयोग लगाउने भ�ने कुरा सरकारी 
विकलको �यवसाियक �वत��ता हो, �यसमा अंकुश 
लगाउन िम�दनै । �य�तो काय� गदा� सरकारी विकलले 
बदिनयतपूव�क काय� गरकेो छ भने कानूनअनसुार 
िवभागीय कारबाही गन� सिक�छ तर �य�तो बदिनयत 
भएको पिु� ह�नपुछ�  । िनवेदकउपर भिव�यमा सरकारी 
नोकरीको िनिम� अयो�य नठहन� गरी सेवाबाट 
हटाउने सजायको ��ताव गरी िनल�बन ग�रएको छ । 
िनजलाई �य�तो सजाय िदनपुन� कुनै त�यगत अव�था 
पिु� ह�न सकेको छैन । िनल�बन कुन अव�थामा 
गन� सिकने भ�ने ऐनमा भएको �यव�थाको िबलकुलै 
बेवा�ता गरी सेवाबाट नै हटाउने िनिहत उ�े�यका 
साथ कारबाही �ि�या अिघ बढाइएको छ । िनजलाई 
आ�नो कुरा भ�न पाउने अवसरसमेत िदइएको  छैन । 
िनवेदकलाई िवभागीय कारबाही गनु�पन� र गन� सिकने 
कुनै �प� आधार र कारण नै नभएको अव�थामा 
एउटा सा�ािहक पि�कामा �कािशत समाचारलाई 
आधार बनाई कारबाही उठान ग�रएको छ । िनजामती 
सेवा ऐन, २०४९ को दफा ६१(१) बमोिजम सरकारी 
सेवाबाट हटाउने गरी कारबाही भएकोमा िनजले के, 
क�तो अयो�यताका कारणले आ�नो पदको काम वा 
िज�मेवारी पूरा गन� नस�ने भएका ह�न् �प��पमा 
उ�लेख नै नगरी गो�वारा बोली लेखी लेखाई 
पदबाट हटाउन खोजेको काय� सवंैधािनक �यव�था 
र िनजामती कम�चारीलाई ऐन िनयमले �दान गरेको 
सेवाको सरु�ाको �यव�थाको �प� �ितकूल भएकाले 
�रट िनवेदकको िजिकरबमोिजम आदशे जारी ह�नपुन� 
भनी बहस ��तुत गनु�भयो ।

िवप�ीह�को तफ� बाट उपि�थत 
िव�ान्  महा�यायािधव�ा �ी वस�तराम भ�डारी, 
सह�यायािधव�ा �ी रवेतीराज ि�पाठी र िव�ान्  
अिधव�ा �ी रमणकुमार �े�ले िनजामती सेवा 
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ऐन,२०४९ को दफा ६१ मा सेवाबाट हटाउने वा 
बखा��त गन� �यव�था रहेको छ । �यसैगरी सोही 
ऐनको दफा ६४ को उपदफा (१) मा कुनै िनजामती 
कम�चारीको स�ब�धमा दफा ६१ मा लेिखएको कुनै 
अिभयोगको जाचँबझु गनु�परमेा जाचँबझु समा� 
नह��जेलस�म उ� कम�चारीलाई सजायको आदेश 
िदन पाउने अिधकारीले िनल�बन गन� स�ने छ भ�ने 
�यव�था रहेको छ । िनल�बन नगरी ओहदाको काम 
गन� िददँा झ�ुा सबदु �माण सङ्कलन गन� स�ने 
वा आ�नो िव�� सबदु �माण गायब गन� स�ने 
स�भावना दिेखएमा िनल�बन गन� स�ने �यव�था 
सोही उपदफाको �ितब�धा�मक वा�यांशको ख�ड 
(क) मा रहेको छ । िनजामती सेवा ऐन, २०४९ को 
दफा ६२ को उपदफा(१) को ख�ड (क) बमोिजम 
राजप�ाङ्िकत �थम �ेणी र सोभ�दा मािथको पदमा 
काय�रत िनजामती कम�चारीलाई िवभागीय सजाय िदने 
अिधकारी नेपाल सरकार रहेको ह�नाले नेपाल सरकार, 
मि��प�रषदब्ाट िनवेदकलाई दईु मिहनाको लािग 
िनल�बन गन� र जाचँबझु गरी �ितवेदन पेस गन� तीन 
सद�यीय सिमितको गठन गन� गरी भएको िनण�यसमेत 
कानूनस�मत रहेको छ । नेपालको संिवधानको 
धारा १५४ को उपधारा (१) मा नेपाल सरकारले 
कानूनबमोिजम संघीय �याय सेवाको राजप�ाङ्िकत 
पदमा िनयिु�, स�वा, बढुवा गदा� वा �य�तो पदमा 
बहाल रहेको कुनै कम�चारीलाई िवभागीय सजाय 
गदा� �याय सेवा आयोगको िसफा�रसबमोिजम गनु�पन� 
�यव�था रहेको छ । �रट िनवेदकलाई िनजले गरकेो 
काम कारबाहीको स�ब�धमा जाचँबझु गन�को लािग 
मा� िनल�बन ग�रएको हो । िनजामती सेवा ऐन तथा 
िनयमावलीबमोिजम"िनल�बन" िवभागीय कारबाहीिभ� 
पद�न । िनवेदकउपर ग�रएको जाचँबझुबाट िनजलाई 
िवभागीय कारबाही गनु�पन� भएमा संिवधानबमोिजम 
�याय सेवा आयोगको िसफा�रस आव�यक पन� हो । तर 
िनवेदकलाई कुनै िकिसमको िवभागीय कारबाहीसमेत 

नग�रएको, िनजउपर त�काल जाचँबझु र िनल�बनस�म 
ग�रएकोले सो काय�का लािग �याय सेवा आयोगको 
िसफा�रस आव�यक नपन� ह�दँा िवप�ीको िनवेदन 
मागबमोिजम �रट जारी ह�नपुन� होइन, खारजे ग�रपाउ ँ
भनी गनु�भएको बहससमेत सिुनयो ।

उपयु��बमोिजमको बहससमेत सनुी 
िनवेदनसिहतको िमिसल कागजात अ�ययन गरी हेदा�, 
��ततु िनवेदनको स�दभ�मा िन�न िलिखत ��नह�को 
िन�पण गनु�पन� देिखयो ।

क) िनवेदकलाई िनल�बन गन� काय� 
कानूनबमोिजम भएको छ, छैन ?

ख) िनल�बन गरी िवभागीय कारबाही गदा� �याय 
सेवा आयोगको िसफा�रस अिनवाय� छ,     
छैन ?

ग) म�ुा चलाउने, नचलाउने, क�लाई चलाउने 
के, क�तो दाबी िलने भ�ने स�ब�धमा 
सरकारी विकललाई �यावसाियक �वत��ता 
छ, छैन ?

घ) �रट िनवेदकको मागबमोिजम आदेश जारी 
ह�नपुन� हो, होइन ?

२. सव��थम पिहलो ��नका हकमा िवचार 
गदा� िनवेदकलाई िविभ�न म�ुाह�मा अिभयोजन 
िनण�य गरकेा म�ये �हरी नायब उपरी�क अिपलराज 
बोहराको �ितवेदनले वादी नेपाल सरकार �ितवादी 
संजयकुमार ग�ुासमेत भएको लाग ुऔषध (क�चा पदाथ� 
�यडुोईिफि�न) म�ुामा अनसु�धान तहिककातबाट 
म�ुा चलाउन ��ताव ग�रएका �यि�म�ये केही 
�यि�ह�लाई मा� म�ुा चलाएको, केही �यि�ह�लाई 
म�ुा नचलाएको, अनसु�धानका �ममा रो�का रहेका 
चल अचल स�पि� जफतको दाबीसमेत निलएको र 
सङ्गिठत अपराधतफ�  कुनै मागदाबी निलई नेपाल 
सरकार वादी भएको म�ुामा बदिनयतसाथ अिभयोजन 
गरी म�ुालाई कमजोर बनाएको आधारमा िनजामती 
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सेवा ऐन, २०४९ को दफा ६१ को उपदफा (१) को 
ख�ड (क) को अिभयोगमा सोही ऐनको दफा ६४(१) 
बमोिजम जाचँबझु गन� र तपाइलँाई २ मिहनास�म 
िनल�बन गन� गरी नेपाल सरकार, मि��प�रषद्बाट िमित 
२०७३।११।२५ मा िनण�य भएको भनी िनवेदकलाई 
जानकारी िदएको देिखयो । िनजामती सेवा ऐन, २०४९ 
को दफा ६४ अनसुार कुनै कम�चारीको स�ब�धमा दफा 
६१ मा लेिखएको कुनै अिभयोगको जाचँबझु गनु�परमेा 
जाचँबझु समा� नह��जेलस�म सजायको आदशे िदन 
पाउने अिधकारीले िनल�बन गन� स�ने �यव�था छ 
तर जनुसकैु अव�थामा सजायको आदशे िदन पाउने 
अिधकारीले िनल�बन गन� नपाउने �यव�था सोही दफा 
६४(१) को �ितब�धा�मक वा�यांश ख�ड (क) र (ख) 
ले �प� पारकेो छ । जस अनसुार (क) िनल�बन नगरी 
ओहदाको काम गन� िददँा झठुा सबदु �माण संकलन 
गन� स�ने वा आ�नो िव��को सबदु �माण गायब 
गन� स�ने स�भावना देिखएमा वा (ख) िनल�बन नगरी 
ओहदाको काम गन� िददँा सरकारी हािन नो�सानी ह�ने 
स�भावना दिेखएमा । यी दईु अव�था िनवेदकका हकमा 
के, कसरी �योग वा आकृ� ह�न स�ने भ�ने स�ब�धमा 
िनल�बन ग�रएको प�मा कुनै �प� आधार र कारण 
खलुाइएको पाइएन । ऐनमा �य�ु श�द उ�लेख गद�मा 
मा� सो अव�था परकेो हो भ�न िम�दैन । िनवेदक 
सह�यायािधव�ा ज�तो िज�मेवार पदमा बहाल रहेको 
र िनजबाट झठुा सबदु �माणको सङ्कलन गन�, आ�नो 
िव��को �माण गायब गन� वा सरकारी हािन नो�सानी 
ह�ने कुनै अव�था िव�मान रहेको भ�न सिकने एउटै 
मा� आधार पिन नदेिखएको अव�थामा िनवेदकलाई 
जनु कानूनको आधार देखाई िनल�बन ग�रएको हो 
सोही कानूनी �यव�थाको �ितकुल िनल�बन रा�ने 
िनण�य भएको देिखयो ।

३. िनवेदकलाई िनजामती सेवा ऐन, २०४९ 
को दफा ६१(१) को ख�डा (क) को अिभयोग 
लगाइएको देिख�छ । सो दफा ६१(१) मा दहेायको कुनै 

अव�थामा िनजामती कम�चारीलाई भिव�यमा सरकारी 
सेवाको िनिम� अयो�य नठह�रने गरी सेवाबाट हटाउन 
सिकने छ भ�ने उ�लेख भई ख�ड (क) मा िनजामती 
कम�चारीले अयो�यताको कारणले आ�नो पदको काम 
वा िज�मेवारी पूरा गन� नसकेमा भ�ने उ�लेख छ । 
कुनै कम�चारीलाई अिभयोग लगाउने नै पया�� ह�दैँन । 
अिभयोग �मािणत ह�न स�नपुछ�  । अिभयोग �मािणत 
ह�न स�ने अव�थामा िनल�बनको �ि�या अपनाउन 
नसिकने ह�दैँन तर सो गन� िनि�चत आधार र कारण 
ह�नपुछ�  । कसैले चाहना रा�दैमा मा� िनल�बन गन� 
कानूनी �यव�थाले िम�दनै ।

४. िनजामती सेवा ऐन, २०४९ को 
दफा ६५(१) ले िवभागीय सजाय गदा� स�बि�धत 
कम�चारीलाई सफाइ पेस गन� मौका िदनपुछ�  । िनजामती 
सेवा िनयमावली, २०५० को िनयम १०७ मा कुनै 
िनजामती कम�चारीलाई िनल�बन गनु�परेमा सजायको 
आदेश िदन पाउने अिधकारीले िनल�बनप� र ऐनको 
दफा ६६ को उपदफा (१) बमोिजम सफाइ पेस गन� 
लेिखएको प� स�बि�धत कम�चारीलाई बझुाउन ुपन�छ 
भ�ने �यव�था भएकोमा सफाइको मौका नै निदई 
सो कानूनी �यव�थाको �ितकूल िनल�बन गरेको 
दिेख�छ ।

५. अब दो�ो ��नतफ�  हेदा� , िनवेदकलाई 
िनल�बन गदा� �याय सेवा आयोगको िसफा�रस 
अिनवाय� छ, छैन भ�ने स�ब�धमा िवचार गदा� नेपालको 
संिवधानको धारा १५४(१) मा नेपाल सरकारले 
कानूनबमोिजम सघंीय �याय सेवाको राजप�ाङ्िकत 
पदमा िनयिु�, स�वा, बढुवा गरी वा �य�तो पदमा 
बहाल रहेको कुनै कम�चारीलाई िवभागीय सजाय 
गदा� �याय सेवा आयोगको िसफा�रसबमोिजम गन� छ 
भ�ने �यव�था भई �याय सेवा आयोग ऐन, २०७३ 
को दफा ११ ले िवभागीय कारबाहीस�ब�धी परामश� 
�दान गन� काय�िविध तय ग�रएको छ । संवैधािनक 
तथा ऐनमा भएका �यव�थाबमोिजम िनवेदकलाई 
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िवभागीय कारबाहीका िसलिसलामा िनल�बन गदा� 
�याय सेवा आयोगको िसफा�रस िलएको देिखएन । 
िनवेदकलाई िवभागीय कारबाही गनु�पन� भएमा �याय 
सेवा आयोगको िसफ�रस आव�यक पन� हो, िनजलाई 
िवभागीय कारबाही नग�रएको र िनल�बनस�म 
ग�रएकोमा िनल�बन िवभागीय कारबाहीिभ� पद�न 
भ�ने िवप�ीह�बाट िलिखत जवाफ ��ततु भएको 
देिख�छ । िनवेदकलाई िनजामती सेवा ऐन, २०४९ 
को दफा ६१(१) (क) को सेवाबाट हटाउने ��ताव 
गरी सो सजाय गन� िसलिसलामा दफा ६४ बमोिजम 
िनल�बन गरकेो देिखयो । िनजामती सेवा ऐन, 
२०४९ को दफा ५९ मा उिचत र पया�� कारण भएमा 
िनजामती कम�चारीलाई देहायबमोिजमको िवभागीय 
सजाय गन� सिकनेछ भ�ने �यव�था भई (क) सामा�य 
सजायअ�तग�त (१) निसहत िदने (२) दईु वष�स�म 
बढुवा रो�का गन� वा बढीमा दईु तलब विृ� रो�का गन� 
(३) दईु वष�देिख पाचँ वष�स�म बढुवा रो�का गन� वा 
दईुदिेख पाचँ तलब विृ�स�म रो�का गन� भ�ने उ�लेख 
भएको देिख�छ । ख�ड (ख) िवशेष सजायअ�तग�त (१) 
भिव�यमा सरकारी सेवाको िनिम� अयो�य ठह�रने गरी 
सेवाबाट बखा��त गन� भ�ने �यव�था भई िनवेदकलाई 
भिव�यमा सरकारी सेवाको िनिम� अयो�य नठह�रने 
गरी सजाय गन� ��ताव गरकेो र सोही िसलिसलामा 
िनल�बन गरकेो अव�थामा िनल�बनको अव�था 
िवभागीय कारबाहीिभ� पद�न भ�न िम�दैन । सजाय गन� 
�योजनका लािग नै िनल�बनको �ि�या अवल�बन 
ग�रने ह�दँा िनल�बन भ�ने िबि�कै िवभागीय कारबाहीको 
अव�था देिखयो । िनल�बनलाई िवभागीय कारबाहीको 
दायराभ�दा बािहर राखेर हेन� िम�ने अव�था ह�दैँन । कुनै 
ऐनको कुनै दफामा उ�लेख भएको �यव�थामा �यसमा 
मा� िसिमत रहेर हेन� होइन, �या�याको िस�ा�त पिन 
सो होइन । सो ऐनको उ�े�य र �यस ऐनले गरकेा सम� 
�यव�थाह�को गहन अ�ययन र िव�लेषण गररे िन�कष� 
िनका�नपुन� भई सोअनसुार िनल�बनको �ि�यालाई 

िवभागीय कारबाहीबाट अलग गररे हेन� िवषय नभएकाले 
संवैधािनक �यव�थाबमोिजम �यसरी िनल�बन गदा� 
�याय सेवा आयोगको िसफा�रस अिनवाय� ह�ने देिखयो । 
यस स�ब�धमा प.ुवे.�. पूव�सह�यायािधव�ा लेखनाथ 
पौड्याल िव�� िवप�ी वादी �शासिकय अदालत 
िसंहदरबारसमेतको म�ुा (ने.का.प. २०६१ अङ्क ८ 
िन.नं. ७४२९ प�ृ १०६५) मा �ितपािदत िस�ा�त 
तथा Due process of law को समेत �ितकूल 
दिेखन आयो । यसरी िनवेदकलाई कारबाही गदा� उठान 
ग�रएका स�ुवाती ि�याह� नै कानूनी �ि�यािवपरीत 
भई गैरकानूनी भएको अव�थामा छानिबनका नाममा 
गठन ग�रएका सिमित, �यसले िदएको �ितवेदन, 
मि��प�रषदक्ो िनण�यसमेतका कुनै पिन काम कारबाही 
तथा िनण�यले कानूनी मा�यता पाउन स�ने अव�था 
नह�दँा �यसतफ�  थप िववेचना ग�ररहन ुपरने । 

६. अब सरकारी विकललाई कसैउपर म�ुा 
चलाउने नचलाउने, के क�तो दाबी िलने वा निलने 
भ�ने स�ब�धमा �यवसाियक �वत��ता छ, छैन 
भ�ने स�दभ�मा हेदा� अिभयोजनस�ब�धी काय� एउटा 
िवश�ु �यवसाियक काय� (Professional Function) 
हो । �यवसाियक आचरणको प�रिधिभ� रही असल 
िनयतबाट ग�रएको काय�ह�मा सरकारी विकलह�लाई 
�यावसाियक उ�मिु� नह�ने भ�न र अथ� गन� �याय तथा 
कानूनस�मत नह�ने भनी यस अदालतबाट ने.का.प. 
२०५९ अङ्क ३/४ िन.नं. ७०८२ प�ृ २१० मा 
िस�ा�त �ितपादन भएको देिख�छ । सरकारी विकलले 
संिवधानको धारा १५८(७) बमोिजम म�ुा च�ने 
नच�ने िनण�य गन� महा�यायािधव�ा�ारा ��यायोिजत 
अिधकार अ�तग�त काय� स�चालन गद�छ । �य�तो 
अिधकार सरकारी विकलले संिवधान र कानून तथा 
�यायका मा�य िस�ा�त तथा सद ्िववेकका आधारमा 
स�पादन गनु�पन� कुरामा िववाद गनु�पन� ि�थित छैन । 
सरकारी विकलले �यसरी काम गदा� बदिनयत िचताइ 
गरकेो छ भने कारबाही ह�ने �यव�था पिन छ । सरकारी 
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म�ुास�ब�धी ऐन, २०४९ को दफा ३४क ले नेपाल 
सरकार वादी ह�ने म�ुामा कुनै सरकारी विकलले 
बदिनयतसाथ अिभयोजन गरी म�ुालाई कमजोर 
बनाएको िमिसलबाट देिखएमा महा�यायािधव�ाले 
�य�तो सरकारी विकललाई िवभागीय कारबाही गन� 
स�ने �यव�था छ तर बदिनयत रहेको भ�ने पिु� भने 
ह�नैपछ�  । कुनै म�ुामा आफूलाई �ा� अिधकारको �योग 
गरी कसैउपर म�ुा चलाइएको वा नचलाइएको, कुनै 
कुराको दाबी िलएको निलएको भ�ने मा� आधारमा 
बदिनयतको पिु� ह�दँैन । सरकारी विकललाई �ा� 
अिधकार �वत�� तथा िववेकपूण� �पमा �योग 
गन�मा �वत�� छोिडिदन ु पछ� , अकुंश लगाउन ु
ह�दैँन । ह�त�ेप वा अंकुश लगाउदँा वा�तिवक �याय 
मन� स�दछ तर �वत��ताको अथ� �व�छ�दता अव�यै 
होइन । कानूनको दायरािभ� रहेर �योग ह�ने �वत��ता 
हो । म�ुा चलाउन ुवा नचलाउनबुाट मा� बदिनयतको 
मापद�ड िनधा�रण गन� िम�दैन ।

७. यसरी �याय सेवाको राजप�ाङ्िकत 
�थम �ेणीका अिधकृत िनज िनवेदकउपर िनजामती 
सेवा ऐन, २०४९ को दफा ६१ को उपदफा (१) 
को ख�ड (क) को अव�था िव�मान रहेको भनी 
सोही ऐनको दफा ६४(१) बमोिजम जाचँबझु गन� र 
िनवेदकलाई २ मिहनास�म िनल�बन गन� गरी नेपाल 
सरकार मि��प�रषदब्ाट िमित २०७३।११।२५ मा 
भएको िनण�यका आधारमा िनवेदकलाई २ मिहनाको 
लािग िनल�बनस�मको कारबाहीमा �याय  सेवा 
आयोगको परामश� िलइएको नदेिखएको, िनल�बन नै 
रा�नपुन� कारण र अव�था िव�मान नदिेखएको तथा 
कुनै �यि�उपर म�ुा नचलाइएको वा कुनै कुराको दाबी 
निलएको भ�ने मा� आधारमा िनवेदकको बदिनयत 
रहेको भ�ने पिु� ह�न नस�ने ह�दँा िवप�ीह�बाट भएको 
िमित २०७३।११।११ को िट�पणी िनण�य एवं नेपाल 
सरकार मि��प�रषदब्ाट िमित २०७३।११।२५ मा 
िनवेदकलाई िनल�बन गन� र तीन सद�यीय जाचँबझु 

सिमित गठन गन� िनण�यलगायत िवप�ीह�बाट भए 
गरकेा यावत् प�ाचार, सूचना, कामकारबाही, अिभलेख 
आिद स�पूण� काय� उ��ेषणको आदेश�ारा बदर ह�ने 
ठहछ�  ।

८. िनवेदकलाई ग�रएको उ� िनल�बनको 
अविध सिकसकेको, िनज आ�नो पदमा पूनः काय�रत 
रहेको भ�ने देिखन आएकोले अब िनवेदकलाई पूव�वत् 
�पमा कामकाज लगाउन ु भनी िवप�ीह�को नाउमँा 
परमादेशको आदेश जारी ग�ररहनपुन� अव�थाको 
िव�मानता नरहेबाट िवप�ीह�को नाउमँा परमादेशको 
आदेशस�म जारी ह�ने ठहद�न । ��ततु आदेशको 
जानकारी महा�यायािधव�ाको काया�लयलाई समेत 
िदई ��ततु �रट िनवेदनको दायरीको लगत क�ा गरी 
िमिसल िनयमानसुार गरी बझुाइिदनू ।

उ� रायमा सहमत छु ।
�या.प�ुषो�म भ�डारी

इजलास अिधकृत : सरुथ�साद ितम�सेना
इित संवत् २०७४ साल असोज २ गते रोज २ शभुम् ।

—— & ––



1919

१०५८५ - रोमा�स राना िव. अि�तयार द�ुपयोग अनसु�धान आयोग, टंगाल, काठमाड�

सव��च अदालत, सयं�ु इजलास
माननीय �यायाधीश �ी ई�वर�साद खितवडा
माननीय �यायाधीश �ी सपना �धान म�ल

आदेश िमित : २०७५।६।२३
०७५-WH-००४८ 

म�ुा : ब�दी��य�ीकरण

िनवेदक : तलुाराम रोकायाको नाित बस�त रोकायाको 
छोरा दैलेख िज�ला, पादकुा गा.िव.स. वडा 
नं. ४ हाल प�रवित�त द�ुल ुन.पा. वडा नं. ४ 
घर भइ नेपाल सरकार क�पनी रिज��ारको 
काया�लय, ि�परु�ेर काठमाड�मा उपरिज��ार 
पदमा काय�रत रही हाल अितयार द�ुपयोग 
अनसु�धान आयोग टंगाल काठमाड�मा 
थनुामा रहेका वष� ४२ को धम�राज रोकायाको 
हकमा रोमा�स राना

िव��
िवप�ी : अि�तयार द�ुपयोग अनसु�धान आयोग, 

टंगाल, काठमाड�

§ एउटा कसुर गरकेो आरोपमा एक पटक 
सजाय पाएपिछ वा सफाइ पाएपिछ सोही 
कसुरमा पुनः मु�ा चलाउन ेवा सजाय गन� 
नह�ने िस�ा�त नै दोहोरो खतराको िस�ा�त 
हो । यसले एउटै कसरुमा एक पटकभ�दा 
बढी म�ुा चलाई सजाय गन� ह�दैँन भ�ने 
मा�यता रा�दछ । यो दोहोरो खतराको 
िस�ा�त याि��क �पमा �योग ह�ने िवषय 
भने होइन । मु�ाको आ-आ�ना िविश�ता 
ह��छन ्। कुनै पिन कानूनी एव ंिविधशा�ीय 

िस�ा�तको �योग गनु�अिघ स�बि�धत 
मु�ाको त�यगत स�दभ� र तत ्स�ब�धी 
कानूनतफ�  �ि� िदन ुआव�यक ह�न े।

§ वारदातको �ङ्ृखला (Chain of Crime) 
एउटै भए पिन �य�तो �ङ्ृखलामा भएका 
काय�ह� फरक-फरक फौजदारी कानून 
स�बि�धत िवषय ब�न स�ने ।

§ िव�ुतीय कारोबार, ठगी र ��ाचार 
फरक-फरक फौजदारी कसरुज�य काय� 
ह�न् । ठगी वा य�तै अ�य अिभयोगमा म�ुा 
चलेको छ भने पिन �यसमा ��ाचारको 
पिन कसुर ग�रएको देिखने अव�था छ भने 
��ाचारतफ�  कारबाही चलाउनमा कुनै 
कानूनी बाधा नह�ने ।

(�करण नं.८)

िनवेदकका तफ� बाट : िव�ान् व�र� अिधव�ा �ी 
जगिदश िघिमरे

िवप�ीका तफ� बाट : िव�ान सह�यायािधव�ा �ी 
�यामकुमार भ�राई

अवलि�बत निजर :
स�ब� कानून :
§ नेपालको संिवधान
§ मलुकु� फौजदारी काय�िविध (संिहता) ऐन, 

२०७४
§ �याय �शासन ऐन, २०७३
§ ��ाचार िनवारण ऐन, २०५९
§ अि�तयार द�ुपयोग अनसु�धान आयोग 

ऐन, २०४८

आदशे
�या.ई�र�साद खितवडा : नेपालको 

संिवधानको धारा ४६ तथा १३३(२)(३) बमोिजम 
पन� आएको ��ततु �रट िनवेदनको संि�� त�य एवं 

�नण�य नं. १०५८५
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आदेश यस�कार छः- 
िनवेदक धम�राज रोकाया  नेपाल सरकारको 

िनजामती कम�चारीअ�तग�त उपसिचव पदमा रही 
नेपाल सरकार उ�ोग म��ालयअ�तग�तको क�पनी 
रिज��ारको काया�लय ि�परु�ेर काठमाड�मा 
उपरिज��ार पदमा काय�रत कम�चारी ह�नहु��छ । िनजको 
क�पनी रिज��ार काया�लयमा दरब�दी रहेकोले सोही 
काया�लयमा काय�रत रहने �ममा क�पनी  रिज��ारको  
काया�लय  ि�परु�ेर, काठमाड�मा दता� रहेको �ा.िल.नं. 
५१३ को शकंर इलेि��क इ�डि��ज �ा.िल.को 
नामबाट क�पनी ऐन, २०६३ को तथा क�पनी िव�तुीय 
(फाएिलङ) िनद�िशका, २०६९ को �ि�याअ�तग�त 
यजुर आइडी िलने �ममा सो क�पनीको दता� �ा.िल.नं. 
५१३ बाट यजुर आइडी िलनका लािग अनरुोध गरी सो 
क�पनीका तफ� बाट �काश िव�म िम�ले अि�तयारी 
िलएको कागजह� यजुर आइडी िलने र िनज �वयम् ले 
२०७५।३।२७ मा यजुर आइडी प�रवत�न गरी उ� 
शकंर इलेि��क इ�डि��ज �ा.िल. को यजुर आइडी 
�योग गनु�  भएको रहेछ ।

शकंर इलेि��क इ�डि��ज �ा.िल.को 
नामबाट यजुर आइडी खोली सो आइडीको पासवड� 
आफँैले प�रवत�न गरी िनज �काश िव�म िम�ले 
सो क�पनीको यजुर आइडीबाट क�पनीको एकल 
सेयरधनी रामिनर�जन जटीयाको नाममा रहेको 
�ितसेयर �. १०० दरका २५,००० िक�ा सेयर 
िब�� स�ब�धमा शंकर इलेि��क इ�डि��ज �ा.
िल.को िमित २०७५।३।७ तथा िमित २०७५।३।१७ 
को सेयर दा.खा. िनण�य गरी रामिनरजंन जटीया िब�� 
गन� र ख�रद गन� िजतबहादरु मगर नाम उ�लेख गरी 
क�पनीको िनण�य माइ�यटुह�सिहतका कागजह� 
उ� क�पनीको यजुर आइडीमाफ� त् अनलाइन पेस 
गन� तथा फोटोकपी कागजह�समेत पेस गरी क�पनी 
रिज��ारको काया�लयमा सेयर लगत अिभलेख ग�रपाउ ँ
भनी िनवेदन पेस गरकेोमा िमित २०७५।३।२९ गतेका 

िदन १८,७५० िक�ा, िमित २०७५।३।३२ मा 
६२५० िक�ा गरी २५,००० िक�ा सेयर रामिनरजंन 
जटीयाको नामबाट िजतबहादरु मगरका नाममा 
सेयर लगत अिभलेख ह�ने गरी क�पनी रिज��ार 
काया�लयबाट िनण�य भएको िथयो । 

उपयु��बमोिजम शंकर इलेि��क इ�डि��ज 
�ा.िल.का तफ� बाट �काश िव�म िम�ले अि�तयार 
�ा� गरी सेयर िब�� गन� रामिनरजंन जटीया र सेयर 
ख�रद गन� िज�ला रामेछाप,  ग�ुसी गा.िव.स. वडा 
नं.४ ब�ने िजतबहादरु मगर उ�लेख भई क�पनी 
रिज��ारको काया�लयमा पेस भएका सेयर ख�रद 
िब�� स�ब�धमा भएका िनण�य माइ�यटुह� िकत� 
ह�न् । क�पनीले िनण�य माइ�यटुह� गरकेो होइन छैन, 
मैलेसमेत सेयर िब�� हक ह�ता�तरण नगरकेो ह�दँा 
िनज िजतबहादरु मगरका नाममा सेयर नामसारी भएको 
काय�लाई बदर गरी यथावत् मेरो नाममा यस क�पनीमा 
रहेको २५,००० िक�ा सेयर कायम ग�रपाउ ँ भनी 
क�पनीका सेयरधनी रामिनरजंन जटीयाले क�पनी 
रिज��ारको काया�लयमा २०७५।४।१७ मा िनवेदन 
िदन ु भएको िथयो । यसरी रामिनरजंन जटीयाको 
िनवेदनअनसुार क�पनी रिज��ारको काया�लयबाट 
सेयर ख�रदकता�  िजतबहादरु मगर एवं क�पनीका 
नाममा क�पनी ऐन, २०६३ को दफा १६, १७८ 
बमोिजम िनद�शनसिहतको प�ाचार गरी आिधका�रक 
जवाफ पेस गन� प�ाचार ग�रएकोमा शंकर इलेि��क 
इ�डि��ज �ा.िल.का तफ� बाट �ितउ�र जवाफ पेस 
गरी क�पनीका सेयरधनी रामिनरजंन जटीयाले सेयर 
िब�� नगरकेो र िजतबहादरु मगरका नाममा सेयर 
ख�रद िब�� गन�का लािग पेस भएका कागजह� 
िकत� झठुा भएको भनी जवाफ �ा� भएकोले क�पनी 
रिज��ारको काया�लयबाट िमित २०७५।३।२९ र 
२०७५।३।३२ गतेका िदन िजतबहादरु मगरका नाममा 
सेयर लगत अिभलेख गन� गरी भएको िनण�य र� गरी 
सािबकबमोिजम रामिनरजंन जटीया एकल सेयरधनी 
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रहने गरी िमित २०७५।४।२० मा क�पनी रिज��ारको 
काया�लयबाट िनण�य भएको िथयो ।

शकंर इलेि��क इ�डि��ज �ा.िल.का 
सेयरधनी रामिनरजंन जटीयाको नाममा कायम रहेका 
२५,००० िक�ा सेयर ख�रद िब�� गन� काय� िकत� 
भएको भनी क�पनी रिज��ारको काया�लयमा जानकारी 
ह�न आएकोले क�पनी रिज��ारको काया�लय ि�परु�ेर 
काठमाड�को च.नं. १२७ िमित २०७५।४।१६ गतेको 
प�माफ� त् शंकर इलेि��क इ�डि��ज �ा.िल.का 
नाममा रहेको ज�गाह� ख�रद िब�� रो�का राखी 
िदनभुनी मालपोत काया�लय िड�लीबजार एवं मालपोत 
काया�लय कलंक�का नाममा प�ाचार गरी क�पनीको 
नाममा रहेको ज�गा ख�रद िब�� गन� नपाउने गरी 
रो�कासमेत भएको िथयो ।

शकंर इलेि��क इ�डि��ज �ा.िल.का 
सेयरधनी रामिनरजंन जटीयाको िमित २०७५।४।१७ 
को िनवेदनबमोिजम सो क�पनीमा रहेका सेयर 
िजतबहादरु मगरका नाममा ख�रद िब�� ह�नेगरी 
भएको सेयर लगत अिभलेख रा�ने िनण�यह� बदर 
भएकोमा िजतबहादरु मगरले क�पनीका नाममा 
रहेको काठमाड� िज�ला, का.म.पा. वडा नं. ४ को 
िक.नं.४४१ �े.फ.३३७.६३ र िक.नं. ५०५ को 
�े.फ.१७८,७८ ज�गा िब�� गन� भनी राजभाइ �े�सगँ 
�. १,००,००,०००/- (एक करोड) बैना िलएको 
रहेछ । �यसैगरी क�पनीका नाममा रहेको काठमाड� 
िज�ला, सतङुगल गा.िव.स. वडा नं. ९ को िक.नं. 
११६ को �े.फ.७७१५.१० व.िम. ज�गा िब�� गन�का 
लािग �ेमसागर सापकोटासगँ �.२,००,००,०००/- 
(दईु करोड �पैया)ँ बैना िलन ुभएको रहेछ ।

शकंर इलेि��क इ�डि��ज �ा.िल.का 
सेयरधनी रामिनरजंन जटीयाको नामको सेयर 
िजतबहादरु मगरले गलत कागजह� पेस गरी आ�नो 
नाममा सेयर लगत अिभलेख गराउने काय� गरकेो ह�दँा 
सो िनण�य अिभलेख िनण�य बदर गरी यथावत् कायम 

ग�रपाउ ँ भनी शंकर इलेि��क इ�डि��ज �ा.िल.को 
तफ� बाट रामिनरजंन जटीयाले िमित २०७५।४।१७ 
मा िनवेदन माग गरअेनसुार क�पनी ऐन, २०६३ को 
दफा १६ बमोिजम स�बि�धत क�पनीसगँ जवाफ 
माग गन� िनद�शन भई क�पनीबाट �ा� �ितउ�र 
जवाफका आधारमा क�पनी रिज��ार काया�लयले 
िमित २०७५।३।२९ र २०७५।३।३२ गतेका िदन 
िजतबहादरु मगरका नाममा सेयर लगत अिभलेख गन� 
िनण�य र� गरी रामिनरजंन जटीयाको नाममा सेयर 
यथावत रहने गरी िमित २०७५।४।२० मा क�पनी 
रिज��ार काया�लयबाट िनण�य गरी िमित २०७५।५।७ 
गतेको आिथ�क राि��य दैिनक पि�कामा सोही बेहोराको 
सूचनासमेत �कािशत ग�रएको िथयो ।

िजतबहादरु मगरले शकंर इलेि��क 
इ�डि��ज �ा.िल.का स�चालक ह� ँ भनी क�पनीको 
िनण�य माइ�यटु िकत� गरी राजभाइ �े� र �ेमसागर 
सापकोटालाई ज�गा िब�� गन� भनी बैना रकम बझुी िलई 
िजतबहादरु मगरले ठगी गरकेो ह�दँा कारबाही ग�रपाउ ँ
भनी �ेमसागर सापकोटा र राजभुाइ �े�ले के��ीय 
अनसु�धान �यरुोमा िमित २०७५।४।३१ गतेका 
िदन जाहेरी दरखा�त िदन ु भएको रहेछ । �ेमसागर 
सापकोटा र राजभाइ �े�को जाहेरी दरखा�तका 
आधारमा अि�तयार द�ुपयोग अनसु�धान 
आयोगमा थुनामा रहेका धम�राज रोकायासमेतलाई 
िवप�ी बनाई काठमाड� िज�ला अदालतमा ठगी 
तथा संगिठत अपराध एवं रामिनरजंन जटीयाको 
जाहेरीका आधारमा िव�तुीय कारोबारअ�तग�तको 
कसरुमा म�ुा नं. ०७५-Cl-०१२९, म�ुा नं. ०७५-
CI-०१३० र म�ुा नं. ०७५-CI-०१३१ गरी ३ थान 
म�ुा दायर भएकोमा िमित २०७५।६।२९ गतेका 
िदन काठमाड� िज�ला अदालतबाट भएको थनुछेक 
आदेशले माग भएको धरौटी रकम बझुाइ तारखेमा रही 
आएकोमा िमित २०७५।६।१० गतेका िदन काठमाड� 
िज�ला अदालतबाट बािहर िन�कने �ममा धम�राज 
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रोकायालाई गेटबाटै अि�तयार द�ुपयोग अनसु�धान 
आयोगको टोलीले प�ाउ गरी हाल अि�तयार 
द�ुपयोग अनसु�धान आयोगमा थुनामा रहन ु भएको 
छ ।

काठमाड� िज�ला अदातलमा चिलरहेको 
उ� ठगी म�ुा तथा िव�तुीय कारोबारस�ब�धी 
३(तीन) थान म�ुामा जाहेरवालाले जाहेरी दरखा�तमा 
धम�राज रोकायालाई िवप�ी बनाउन सकेका छैन । 
जाहेरवालाको धम�राज रोकायासगँ िचनजानसमेत 
छैन । अ�य सहअिभय�ुह�ले समेत मेरो �वाइसँगँ 
िचनजान छैन भनी अनसु�धानको �ममा तथा 
अदालतको बयानमा समेत उ�लेख गरकेा छन् । 
मेरो �वाइ ँधम�राज रोकायालाई गलत झठुा अिभयोग 
लगाई नेपाल सरकारले क�पनी ऐन, २०६३ को 
दफा ४२ बमोिजम शंकर इलेि��क �ा.िल.को सेयर 
ख�रद िब�� गराउने �ममा क�पनीको यजुर आइडी 
गलत त�रकाले �योग गन�उपर कानूनी कारबाही ह�ने 
क�पनी िनद�िशका, २०७२ तथा क�पनी (िव�तुीय 
फाइिलङ) िनद�िशका, २०६९ मा रहेका कानूनी 
�यव�थािवपरीत झठुो कागज पेस गन�उपर आव�यक 
कानूनी कारबाही नगरी िनज धम�राज रोकायाउपर झठुा 
अिभयोग दता� गन� काम भएकोमा सोही िवषयमा पनुः 
��ाचार िनवारण ऐन, २०५९ बमोिजम कारबाही ह�न 
स�ैन । िवप�ीले धम�राज रोकायालाई हाल थनुामा 
रा�ने गरकेो काम कारबाहीह� नेपालको संिवधानको 
धारा २०(६) तथा मलुकु� अपराध (संिहता) ऐन, 
२०७४ को दफा ९ िवपरीत रहेको ��ट छ ।

शकंर इलेि��क इ�डि��ज �ा.िल.को 
नाममा रहेको ज�गा कानूनिवपरीत ख�रद िब��का 
लािग िजतबहादरु मगरले �ेमसागर सापकोटा तथा 
राजभाइ �े�सगँ ठगी गरी बैना रकम िलने काय� 
गरउेपर िनजह�को जाहेरी दरखा�तका आधारमा र 
अनिधकृत �पमा क�पनीको यजुर आइडी िलने �योग 
गन� िवषयमा रामिनरजंन जटीयाको जाहेरीका आधारमा 

धम�राज रोकायासमेतका िव��मा काठमाड� िज�ला 
अदालतमा नेपाल सरकारको तफ� बाट अिभयोगप� 
दता� भई हाल सो म�ुा िवचाराधीन रहेका अव�थामा 
सोही िवषयलाई िलएर धम�राज रोकायालाई अि�तयार 
द�ुपयोग अनसु�धान आयोगले प�ाउ गरकेो ह�दँा सो 
प�ाउ गरी थुनामा रा�ने काय� नेपालको संिवधानको 
धारा २०(६) को �यायस�ब�धी हक तथा मलुकु� 
अपराध (संिहता) ऐन, २०७४ को दफा ९ को कानूनी 
हक िवपरीत एकै कसरुमा एकपटकभ�दा बढी म�ुा 
चलाउने र सजाय िदने छैन भ�ने संवैधािनक तथा 
कानूनी �यव�थािवपरीत धम�राज रोकायालाई हाल 
िवप�ीले थुनामा रा�ने काम गरकेो ह�दँा सव��च 
अदालत िनयमावली, २०७४ को िनयम ३३ बमोिजम 
यो �रट िनवेदन िलई उपि�थत भएको छु ।

अत: िवप�ी ��यथ�ले नेपालको संिवधानको 
धारा २०(६) मा रहेका �यायस�ब�धी हक तथा मलुकु� 
अपराध (संिहता) ऐन, २०७४ को दफा ९ मा रहेको 
कानूनी हकिवपरीत धम�राज रोकायालाई काठमाड� 
िज�ला अदालतमा चिलरहेको दईु थान ठगी म�ुा तथा 
एक थान िव�तुीय कारोबारस�ब�धी म�ुाका िवषयमा 
पनु: प�ाउ गरी म�ुा चलाउने भनी थनुामा रा�ने काय� 
गरकेो ह�दँा िवप�ीलाई एकै िवषयमा दोहोरो म�ुा चलाउने 
अिधकार छैन । िवप�ीले उ� सवंैधािनक हक तथा 
कानूनी हक एवं यसै स�मािनत सव��च अदालतबाट 
एकै िवषयमा दोहोरो म�ुा चलाउन निम�ने भनी 
िविभ�न म�ुामा �ितपािदत भएका िस�ा�तिवपरीत 
थनुामा रा�नेलगायतका काम गरकेो ह�दँा नेपालको 
संिवधानको धारा १३३(२)(३) तथा सव��च अदालत 
िनयमावली, २०७४ को िनयम ३७(क) बमोिजम 
िवप�ीका नाममा ब�दी��य�ीकरणको आदेश जारी 
गरी धम�राज रोकायालाई गैरकानूनी  थनुाम�ु गनु�  भनी 
िवप�ीका नाममा ब�दी��य�ीकरणको आदेश जारी 
ग�रपाउ ँभ�नेसमेत बेहोराको िनवेदनप� ।

यसमा के कसो भएको हो ? िनवेदकको 
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मागबमोिजमको आदशे िकन जारी ह�न ु नपन� 
हो ? आदेश जारी ह�न ुनपन� कुनै आधार र कारण भए 
बाटाका �यादबाहेक ३ िदनिभ� महा�यायािधव�ाको 
काया�लयमाफ� त् ब�दीसिहत िलिखत जवाफ पेस गनु�  
भनी यो आदेश र िनवेदनको �ितिलिपसमेत साथै राखी 
िवप�ीह�को नाउमँा �याद सूचना जारी गरी िलिखत 
जवाफ पर ेवा अविध �यतीत भएपिछ िनयमानसुार गरी 
पेस गनु�  भ�ने यस अदालतको िमित २०७५।०६।१६ 
को आदेश ।

रामिनर�जन जटीयाको जाहेरीले वादी नेपाल 
सरकार �ितवादी धम�राज रोकायासमेत भएको िव�तुीय 
कारोबार, ठगी तथा सङ्गिठत अपराध म�ुाह�मा 
धम�राज रोकायासमेत उपर काठमाड� िज�ला 
अदालतमा म�ुा दायर भएको र िनज �ितवादीसमेतले 
अि�तयारको द�ुपयोग गरकेो देिखदँा ��ाचार 
िनवारण ऐन, २०५९ बमोिजम अनसु�धान ह�न भनी 
िज�ला सरकारी वक�ल काया�लय, काठमाड�बाट लेखी 
आएबमोिजम िनज �ितवादी धम�राज रोकायासमेतलाई 
िमित २०७५।६।१० गते प�ाउ गरी िवशेष अदालतमा 
पेस गरी अदालतबाट �याद थप गरी अदालतको 
आदशेानसुार िहरासतमा राखी अनसु�धान काय� 
भैरहेको छ । आयोगमा परकेो उजरुीको स�दभ�मा 
अि�तयार द�ुपयोग अनसु�धान आयोग ऐन, २०४८ 
को दफा १९ तथा ��ाचार िनवारण ऐन, २०५९ को 
दफा २५ बमोिजम तोिकएको कानूनी �ि�याअनसुार 
धम�राज रोकायाको बयानसमेत गराई अनसु�धान काय� 
जारी रहेको र िवशेष अदालतबाट िमित २०७५।६।१० 
गतेबाटै लाग ुह�ने गरी थनुामा राखी अनसु�धान काय� 
स�प�न गन�को लािग �याद थप िलई थनुामा रािखएको 
ह�दँा िनज धम�राज रोकायालाई गैरकानूनी  �पमा 
थनुामा राखेको भनी �रट िनवेदकले िलएको िजिकर 
झ�ुा ह�दँा �रट िनवेदन खारजेभागी छ ।

अि�तयार द�ुपयोग अनसु�धान आयोगमा 
�ा� उजरुीको आधारमा आयोगले कानूनबमोिजम 

अनसु�धान अिधकृत तोक� �ितवादी धम�राज 
रोकायाको बयान गराउनेसमेतका अनसु�धान काय�ह� 
भइसकेको एवं थप �ितवादीह� प�ाउ गरी अ�य थप 
अनसु�धान काय� जारी रहेको छ । ��ाचार िनवारण ऐन, 
२०५९ र अि�तयार द�ुपयोग अनसु�धान आयोग 
ऐन, २०४८ �ारा तोिकएको कानूनी �ि�याअन�ुप 
अनसु�धान अिधकृत�ारा अनसु�धान भइरहेको एवं 
अदालतबाट �याद थप िलई धम�राज रोकायालाई 
थनुामा रािखएको ह�दँा �रट िनवेदकलाई गैरकानूनी 
�पमा थनुामा रािखएको भनी ब�दी��य�ीकरण आदेश 
जारी गन� निम�ने ह�दँा �रट िनवेदन खारजे ग�रपाउ ँ
भ�नेसमेत बेहोराको अि�तयार द�ुपयोग अनसु�धान 
आयोगको िलिखत जवाफ ।

िनयमबमोिजम पेसी सूचीमा चढी िनण�याथ� 
 पेस भएको ��ततु �रट िनवेदनमा िनवेदकका तफ� बाट 
उपि�थत िव�ान् व�र� अिधव�ा �ी जगिदश िघिमरलेे 
�रट िनवेदक धम�राज रोकाया हाल नेपाल सरकारको 
उ�ोग म��ालयअ�तग�त क�पनी रिज��ारको 
काया�लय ि�परु�ेरमा उपसिचव पदमा काय�रत रहेका 
छन् । क�पनी रिज��ार काया�लय काठमाड�मा दता� 
रहेको �ा.िल.नं. ५१३ को शंकर इलेि��क इ�डि��ज  
�ा.िल. को यजुर आइडी �योग गरी पासवड� प�रवत�न 
गरी शंकर इलेि��क इ�डि��ज  �ा.िल. का सेयरधनी 
रामिनरजंन जटीयाको नाममा कायम रहेको २५००० 
िक�ा सेयर िकत� गरी िजतबहादरुलाई िब�� गरकेो, 
िजतबहादरुले क�पनीको नाममा रहेको ज�गा िब�� 
गन� भनी बैना रकमसमेत बझुी िलई ठगी तथा संगिठत 
अपराध एवं िव�तुीय कारोबार ऐनअ�तग�तको कसरुमा 
३ थान म�ुा दायर भई काठमाड� िज�ला अदालतको 
थनुछेक आदेशबमोिजम माग भएको धरौटी रकम 
बझुाई तारखेमा रही कारबाही भइरहेको अव�थामा 
सोही िवषयमा पनुः अि�तयार द�ुपयोग अनसु�धान 
आयोगले ��ाचार िनवारण ऐन, २०५९ अ�तग�त 
छु�ै म�ुा चलाउन प�ाउ गरी गैरकानूनी थनुामा 
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राखेको काय� दोहोरो खतराको िस�ा�तिवपरीत ह�दँा 
ब�दी��य�ीकरणको आदशे जारी गरी थनुाबाट म�ु 
ग�रन ुपद�छ भनी गनु�भएको बहस सिुनयो । 

िवप�ी अि�तयार द�ुपयोग अनसु�धान 
आयोगको तफ� बाट उपि�थत िव�ान् सह�यायािधव�ा 
�ी �यामकुमार भ�राईले �रट िनवेदक धम�राज 
रोकाया क�पनी रिज��ारको काया�लयमा उपसिचव 
पदमा काय�रत छन् । िनजसमेतको सलं�नतामा शंकर 
इलेि��क इ�डि��ज  �ा.िल. का सेयरधनी रामिनरजंन 
जटीयाका नाममा रहेका २५००० िक�ा सेयर तथा 
क�पनीका नाममा रहेका ज�गासमेत संगिठत तवरले 
यजुर आइडी पासवड� प�रवत�न गरी ठगीसमेतको काय� 
गरकेो अिभयोगमा �रट िनवेदक उपर ठगी तथा संगिठत 
अपराध र िव�तुीय कारोबारअ�तग�तको कसरुअ�तग�त 
छु�ाछु�ै तीनवटा म�ुा काठमाड� िज�ला अदालतमा 
चिलरहेको छ । िनवेदकले अि�तयारको द�ुपयोग गरी 
ठगीलगायतका काय� गरकेोले ��ाचार िनवारण ऐन, 
२०५९ बमोिजम प�ाउ गरी िवशेष अदालतबाट दो�ो 
पटक �याद थप गरी थनुवुा पजु�समेत िदई अि�तयार 
द�ुपयोग अनसु�धान आयोगको िहरासतमा रािखएको 
काय� कानूनस�मत भएकोले औिच�यहीन ��ततु �रट 
िनवेदन खारजेभागी छ भनी गनु�भएको बहस सिुनयो । 

अब यसमा िनवेदकको िनवेदन मागबमोिजम 
ब�दी��य�ीकरणको आदेश जारी ह�ने हो वा होइन ? 
सो स�ब�धमा िनण�य िदनपुन� दिेखयो ।

२. िनण�यतफ�  िवचार गदा� िनवेदक ठगी तथा 
सगंिठत अपराध र िव�तुीय कारोबारअ�तग�तको 
कसरुमा काठमाड� िज�ला अदालतबाट िमित 
२०७५।०६।०९ मा भएको थुनछेक आदेशबमोिजम 
तोिकएको धरौटी बझुाइ तारखेमा छुटेको देिख�छ । 
यसपिछ अि�तयार द�ुपयोग अनसु�धान आयोग ऐन, 
२०४८ तथा ��ाचार िनवारण ऐन, २०५९ बमोिजम 
अि�तयार द�ुपयोग अनसु�धान आयोगले �रट िनवेदक 
धम�राज रोकायालाई िमित २०७५।०६।१० गते 

प�ाउ गरकेो दिेखयो । िनवेदकलाई प�ाउ गरी िवशेष 
अदालतबाट पिहलो पटक िमित २०७५।०६।११ मा 
१० िदन र िमित २०७५।०६।२१ मा २० िदनको 
�याद अनसु�धान �योजनको लािग �दान भएकोसमेत 
पाइयो । कानूनबमोिजम म�ुा स�ुने अदालतको अनमुित 
िलई िनवेदकलाई थनुवुा पजु�समेत िदई हाल अि�तयार 
द�ुपयोग अनसु�धान आयोगको िहरासतमा रािखएको 
दिेख�छ । अि�तयार द�ुपयोग अनसु�धान आयोगबाट 
िनवेदकलाई प�ाउ गरी िवशेष अदालतबाट थनुामा 
रा�ने भनी भएको �याद थप आदेश गैरकानूनी रहेको 
भ�ने म�ुय िनवेदन दाबी रहेको दिेखन आयो ।

३. िनवेदनसिहतको िमिसल अवलोकन 
गदा� िनवेदक नेपाल सरकार उ�ोग म��ालयअ�तग�त 
क�पनी रिज��ारको काया�लय ि�परु�ेरमा उपसिचव 
पदमा काय�रत कम�चारी भ�ने देिखयो । िनज धम�राज 
रोकाया क�पनी रिज��ार काया�लयमा बहाल रहेको 
अव�थामा उ� काया�लयमा दता� रहेको �ा.िल. 
नं. ५१३ को शंकर इलेि��क इ�डि��ज  �ा.िल. 
को यजुर आइडी �योग गरी पासवड� प�रवत�न गरी 
शंकर इलेि��क इ�डि��ज  �ा.िल. का सेयरधनी 
रामिनरजंन जटीयाको नाममा रहेको २५००० िक�ा 
सेयर र क�पनीका नाममा रहेको काठमाड� िज�ला, 
का.म.न.पा. वडा नं. ४ िक.नं. ४४१ �े.फ. ३३७.८३ 
र िक.नं. ५०५ को �े.फ. १७८.७८ तथा काठमाड� 
िज�ला, सतङ्ुगल गा.िव.स. वडा नं. ९ को िक.नं. ११६ 
�े.फ. ७७१५.१० व.िम. ज�गा िकत� गरी िजतबहादरुका 
नाउमँा अिभलेख सारकेो र िजतबहादरुले उ� ज�गा 
िब�� गन� भनी राजभाई �े�सगँ �. १ करोड र 
�ेमसागर सापकोटासगँ �. २ करोड रकमसमेत 
बैनाबापत बझुी िलई ठगी तथा संगिठत अपराध एवं 
िव�तुीय कारोबार ऐनअ�तग�तको ३ वटा कसरु गरेको 
भनी चलेको म�ुामा यी िनवेदकलाई समेत �ितवादी 
बनाई काठमाड� िज�ला अदालतमा अिभयोगप� दायर 
भएको देिख�छ । काठमाड� िज�ला अदालतको िमित 
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२०७५।०६।०९ को थनुछेक आदेशबमोिजम माग 
भएको धरौटी रकम बझुाई �रट िनवेदक धरौटी तारखेमा 
छुटेको त�यमा समेत कुनै िववाद छैन । काठमाड� 
िज�ला अदालतको आदेशबमोिजम धरौटी तारखेमा 
छुिटसकेपिछ अि�तयार द�ुपयोग अनसु�धान 
आयोगले �रट िनवेदक धम�राज रोकायालाई िमित 
२०७५।०६।१० गते प�ाउ गरी िवशेष अदालतबाट 
पिहलो पटक िमित ०७५।६।११ गते १० िदन र िमित 
२०७५।६।२१ गते २० िदन अनसु�धानका लािग 
थनुामा रा�न �याद (�वीकृित) �दान भएअनसुार 
िनवेदक अि�तयार द�ुपयोग अनसु�धान आयोगको 
िहरासतमा रहेको देिखयो । 

४. �याय �शासन ऐन, २०७३ को दफा 
१५(१) मा “�चिलत कानूनमा जुनसुकै कुरा 
लेिखएको भए तापिन कुनै अदालत, िनकाय वा 
अिधकारीबाट म�ुाको पुप��को लािग �ितवादीलाई 
ता�रख, जमानत वा थुनामा रा�ने गरी भएको 
आदेश वा मु�ाको कारबाहीको िसलिसलामा भएका 
अ�य कुनै अ�तरकालीन आदेशउपर िच� नबु�ने 
प�ले एक तह मािथको पुनरावेदन स�ुने अदालतमा 
िनवेदन िदन स�नछे” भ�ने �यव�था रहेको 
देिख�छ । बे�रत वा गैरकानूनी काम कारबाही भएको 
अव�थामा कुनै िनकाय वा अिधकारीले गरकेो िनण�यउपर 
एक तह मािथको पनुरावेदन स�ुने अदालतमा िनवेदन 
िदन सिकने ह��छ । �रट �े�बाट अदालत �वेश गन�का 
लािग साधारण अिधकार�े�को माग� समा� भएको, 
िन��भावी देिखएको वा कानूनबमोिजमको �ि�या 
परुा नगरी वा कानून �ितकूल थुनामा रािखएकोले 
ग�भीर अ�याय परकेो देिखन ुपद�छ । अ�यथा साधारण 
अिधकार�े�बाट कानूनी उपचार �ा� ह�ने �भावकारी 
िवक�प िव�मान रहेको अव�थामा असाधारण 
अिधकार �े�अ�तग�त िववादको िन�पण गनु�  उिचत 
ह�दैँन । संिवधान एवम कानूनका �ावधानह�को 
अनशुरण गरी िनयिमत �ि�याबाट कुनै फौजदारी 

कसरुको स�दभ�मा अिभय�ुलाई म�ुा हेन� सािधकार 
अदालतको आदेश (अनमुित) बमोिजम िहरासत (थुना) 
मा राखी अनसु�धान, तहिककात ग�रएको कुरामा �रट 
�े�ािधकारबाट ह�त�ेप गनु�  �व�थ �याियक मा�यता 
र पर�परा �ितकूल ह�न जा�छ । 

५. अि�तयार द�ुपयोग अनसु�धान 
आयोग ऐन, २०४८ को दफा १६(१) मा “आयोगले 
��ाचारको आरोपमा कारबाही चलाएको कुनै 
�यि�ले कुनै �माण लोप वा नाश गन� स�ने वा 
आयोगको कारबाहीमा बाधा �यवधान वा �ितकूल 
�भाव पान� स�न े पया�� कारण िव�मान भएमा 
आयोगले िनजलाई �चिलत कानूनबमोिजम थनुुवा 
पुज� िदई थुनामा रा�न स�नेछ” भ�ने �यव�था 
रहेको छ । उपदफा (२) मा “उपदफा (१) बमोिजम 
थुनामा रािखएको �यि�को स�ब�धमा चौिबस 
घ�टािभ� तहिककात पुरा नह�ने भई िनजलाई 
थुनामा राखी तहिककात जारी रा�नपुन� देिखएमा 
आयोगले िनजलाई अदालतसम� उपि�थत गराई 
अदालतबाट अनुमित िलएर मा� थुनामा रा�नपुन� 
छ । सोबमोिजम अदालतसगँ अनमुित मा�दा थुनामा 
परकेो �यि�उपरको अिभयोग, �यसको आधार, 
िनजलाई थुनामै राखी तहिककात गनु�पन� कारण 
र िनजको बयान कागज भइसकेको भए बयान 
कागजको बेहोरा �प� �पमा उ�लेख गनु�पन� छ"
भ�ने कानूनी �यव�था रहेको पाइयो । अि�तयार 
द�ुपयोग अनसु�धान आयोगबाट �रट िनवेदकलाई 
िमित २०७५।०६।१० गते प�ाउ गरी तहिककातको 
लािग थुनामा रा�न िमित २०७५।०६।११ गते 
िवशेष अदालतबाट १० िदनको �याद �दान भएको 
दिेख�छ । सोबमोिजमको �यादिभ� तहिककातको 
काय� पूरा नभएको भनी िवशेष अदालतबाट पनु: िमित 
२०७५।०६।२१ गते िबस िदन �याद थप भएको 
पाइयो । अि�तयार द�ुपयोग अनसु�धान आयोगबाट 
�रट िनवेदकलाई िहरासतमा रा�न अनमुित माग गदा� 
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र िवशेष अदालतबाट �याद थप गदा�  आधार कारण 
खलुाई �याद थप ग�रएको िमिसल संल�न कागजातबाट 
देिखयो । यसरी अि�तयार द�ुपयोग अनसु�धान 
आयोग ऐनको दफा १६ बमोिजम �ि�या पूरा गरी 
�रट िनवेदकलाई थनुामा रािखएको दिेखदँा यसलाई 
गैरकानूनी थनुा भनी मा�न िमलेन । 

६. मलुकु� फौजदारी काय�िविध (संिहता) ऐन, 
२०७४ सामा�य कानून हो भ�ने कुरा उ� ऐनको दफा 
३ को बनोटबाटै ��ट ह��छ । उ� दफामा “कुनै खास 
कसुरको अिभयोजन, अनुस�धान, पुप��, सुनुवाइ, 
फैसला काया��वयन वा कुनै कारबाही वा म�ुा हने� 
अिधकार��ेको स�ब�धमा छु�ै ऐन�ारा िवशेष 
�यव�था भएको रहछे भन े �य�तो िवषयमा सोही 
ऐनमा �यव�था भएबमोिजम ह�नेछ र �य�तो िवषयमा 
यस ऐनको �यव�थाले असर पान� छैन” भनी उ�लेख 
भएको छ । ��ाचार िनवारणस�ब�धी िवशेष कानूनमा 
भएको �यव�थाअनसुार ��ततु िववाद स�ब�धमा 
अनसु�धान, तहिककात एवम् �याद थपस�ब�धी काम 
कारबाही भएको अव�था देिखएबाट िनवेदकलाई 
प�ाउ गनु� पूव� मलुकु� फौजदारी काय�िविध (संिहता) 
ऐन, २०७४ बमोिजम म�ुा हेन� अदालतको अनमुित 
निलएको भ�ने आधारमा उ� थुनालाई गैरकानूनी मा�न 
िम�ने देिखदँनै । ��ाचारस�ब�धी म�ुामा अि�तयार 
द�ुपयोग अनसु�धान आयोगले अनसु�धान गन� �ममा 
अिभय�ुलाई प�ाउ गनु� पूव� म�ुा हेन� अिधकारीबाट 
�वीकृित िलनपुन� कानूनी अिनवाय�ता देिखदँनै । प�ाउ 
गरपेिछ म�ुा हेन� अदालतको अनमुितले थुनामा राखेको 
देिखदँा यसलाई गैरकानूनी मा�न िमलेन ।

७. �रट िनवेदकउपर काठमाड� िज�ला 
अदालतमा ठगी तथा सङ्गिठत अपराध र िव�तुीय 
कारोबारअ�तग�तको कसरु गरी ३ वटा म�ुा चिलरहेको 
अव�थामा अि�तयार द�ुपयोग अनसु�धान 
आयोगबाट पनु: उही कसरुमा एकभ�दा बढी  पटक 
म�ुा चलाई दोहोरो खतराको िस�ा�तिवपरीत सजाय 

गन� पाउने होइन भ�ने िनवेदन िजिकर देिख�छ । �रट 
िनवेदक धम�राज रोकायासमेतको िमलेमतोमा क�पनी 
रिज��रको काया�लयमा दता� रहेको शंकर इलेि��क 
इ�डि��ज �ा.िल. को यजुर आइडी प�रवत�न गरी 
क�पनीका सेयरधनी रामिनरजंन जटीयाका नाउमँा 
रहेको काठमाड� ि�थत िविभ�न िक�ाका ज�गासमेत 
संगिठत �पमा ठगी गरी �ेमसागर सापकोटासगँ �. २ 
करोड र राजभाइ �े�सगँ �. १ करोड बैना रकमसमेत 
बझुी िलएको भ�ने आरोपमा धम�राज रोकायासमेत 
उपर ०७५-CI-०१३० को ठगी तथा संगिठत 
अपराध, ०७५-CI-०१२९ को ठगी तथा संगिठत 
अपराध र ०७५-CI-०१३१ को िव�तुीय कारोबार 
ऐनअ�तग�तको कसरुसमेत गरी ३ थान अिभयोगप� 
काठमाड� िज�ला अदालतमा िमित २०७५।०५।२२ मा 
दायर भएको देिख�छ । काठमाड� िज�ला अदालतबाट 
थनुछेक आदेश भई �रट िनवेदक अदालतबाट 
तोकेबमोिजमको धरौटी बझुाई िमित २०७५।०६।०९ 
मा धरौटी तारखेमा रहेको पाइयो । �रट िनवेदक क�पनी 
रिज��ारको काया�लयमा उपरिज��ार पदमा काय�रत 
रहेको समयमा िनजसमेतको सलं�नतामा क�पनीले 
�योग गन� गरकेो क�पनीको यजुर आइडी, पासवड� 
प�रवत�न गरी संगिठत �पमा ठगीसमेतको कसरुज�य 
काय� भएको भ�ने अिभयोग दाबी रहेको देिखयो । यही 
�सङ्गमा ��ाचार स�ब�धमा कारबाही उठान भएको 
दिेख�छ । यस अव�थामा रा��सेवक कम�चारी भएबाट 
िनवेदक धम�राज रोकायाउपर ��ाचारको अिभयोगमा 
कारबाही चलाएको देिख�छ । 

८. फौजदारी �यायको िस�ा�त तथा 
संिवधानले गरेको �यव�थाअनसुार कसैलाई पिन एउटै 
वा उही कसरुमा पटकपटक म�ुा चलाउन र सजाय 
गन� ह�दैँन । कुनै पिन �यि�लाई एउटै कसरुमा दईु 
पटक खतरामा रा�न ुह�दँनै भ�ने संवैधािनक कानूनको 
�वीकाय� मा�यता हो । नेपालको सिंवधानको धारा 
२० को उपधारा (६) ले “कुनै पिन �यि� िव�� 
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अदालतमा एकै कसुरमा एक पटकभ�दा बढी मु�ा 
चलाइन ेर सजाय िदइने छैन” भनी मौिलक हक �दान 
गरकेो देिख�छ । मलुकु� अपराध (संिहता) ऐन, २०७४ 
को दफा ९ मा" कुनै �यि� िव�� अदालतमा एकै 
कसुरमा एक पटकभ�दा बढी म�ुा चलाइन ेर सजाय  
ग�रन े छैन” भनी उ�लेख भएको छ । एउटा कसरु 
गरकेो आरोपमा एक पटक सजाय पाए पिछ वा सफाइ 
पाएपिछ सोही कसरुमा पनुः म�ुा चलाउने वा सजाय गन� 
नह�ने िस�ा�त नै दोहोरो खतराको िस�ा�त हो । यसले 
एउटै कसरुमा एक पटकभ�दा बढी म�ुा चलाई सजाय 
गन� ह�दैँन भ�ने मा�यता रा�दछ । यो दोहोरो खतराको 
िस�ा�त याि��क �पमा �योग ह�ने िवषय भने होइन । 
म�ुाको आ-आ�ना िविश�ता ह��छन् । कुनै पिन कानूनी 
एवं िविधशा�ीय िस�ा�तको �योग गनु�अिघ स�बि�धत 
म�ुाको त�यगत स�दभ� र तत् स�ब�धी कानूनतफ�  
�ि� िदन ु आव�यक ह��छ । ��ततु िववादमा एउटा 
रा��सेवकले आ�नो पदको द�ुपयोग गरी संगिठत 
�पमा क�पनीको यजुर आइडी प�रवत�न गरी ठगी तथा 
िव�तुीय कारोबारस�ब�धी कानूनको �ितकूल काय� 
भएको भ�ने अिभयोग रहेको देिख�छ । यसका अित�र� 
िवषयव�तकुो स�दभ� र प�ृभूिमअनसुार ��ाचारको 
अिभयोगमा म�ुा चलाइएको पाइयो । यो एउटै वा 
उही कसरुको कुरा नभएर फरक कसरुको िवषय भ�ने 
देिखयो । वारदातको �ङ्ृखला (Chain of Crime) 
एउटै भए पिन �य�तो �ङ्ृखलामा भएका काय�ह� 
फरक-फरक फौजदारी कानून स�बि�धत िवषय ब�न 
स�छन् । उदाहरणका लािगः कुनै एउटै वारदातको 
�ङ्ृखलामा डाकँा, जबरज�ती करणी, कत��य �यान, 
�यान मान� उ�ोग, घरमा आगलागी आिद िविवध कसरु 
भएको ह�न स�छ । यस अव�थामा कुनै एक �कारको 
अिभयोगमा म�ुा चलाएको छ भ�ने आधारमा अक� 
कसरुमा म�ुा चलाउन बाधा पद�न । िव�तुीय कारोबार, 
ठगी र ��ाचार फरक-फरक फौजदारी कसरुज�य काय� 
ह�न् । ठगी वा य�तै अ�य अिभयोगमा म�ुा चलेको छ 

भने पिन �यसमा ��ाचारको पिन कसरु ग�रएको देिखने 
अव�था छ भने ��ाचारतफ�  कारबाही चलाउनमा कुनै 
कानूनी बाधा ह�दैँन । यस अव�थामा दोहोरो खतराको 
िस�ा�त आकिष�त ह�ने दिेखदैँन । 

९. अत: मािथ िववेिचत आधार कारणह�बाट 
�रट िनवेदक धम�राज रोकाया क�पनी रिज��ारको 
काया�लयमा उपरिज��ार पदमा काय�रत रहेको रा�� 
सेवक दिेखएको, िनजउपर ��ाचार िनवारण ऐन, 
२०५९ अ�तग�तको कसरुमा अि�तयार द�ुपयोग 
अनसु�धान आयोगले िमित २०७५।०६।१० गते 
प�ाउ गरी िवशेष अदालत काठमाड�बाट अनसु�धान, 
तहिककातका लािग िहरासतमा रा�न िविधवत 
�याद थप (अनमुित) िलएको तथा िनवेदक धम�राज 
रोकायालाई थुनामा रा�ने पजु� िदनेलगायतका 
कानूनबमोिजमको �ि�या पूरा गरी अि�तयार 
द�ुपयोग अनसु�धान आयोगको िहरासतमा रा�ने 
काय� भएको देिखदँा सो थनुालाई गैरकानूनी मा�न 
िमलेन । तसथ�, िनवेदन मागबमोिजमको आदेश जारी 
ह�न स�ने देिखएन । ब�दी��य�ीकरणको आदेश जारी 
ग�रपाउ ँभ�ने �रट िनवेदन खारजे ह�ने ठहछ�  । दायरीको 
लगत क�ा गरी िमिसल िनयमानसुार गरी बझुाइिदनू ।

उ� रायमा सहमत छु ।
�या.सपना �धान म�ल

इजलास अिधकृतः- ड�लरुाम चौधरी
इित संवत् २०७५ साल असोज २३ गते रोज ३ शभुम् ।

—— & ––
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सव��च अदालत, सयं�ु इजलास
माननीय �यायाधीश �ी ह�रकृ�ण काक�

माननीय �यायाधीश �ी ह�र�साद फुयाल 
आदेश िमित : २०७६।३।३०

०६९-WO-०६४६

िवषयः उ��ेषण / परमादेश

िनवेदक : नेपाल सरकार, भौितक योजना तथा 
िनमा�ण म��ालय सडक िवभाग, बबरमहल, 
काठमाड�का अिधकार�ा�त महािनद�शक 
िदनकर शमा�

िव��
िवप�ी : लिलतपरु िज�ला, लिलतपरु 

उपमहानगरपािलका वडा नं.१० कुप�डोल 
ि�थत नेपाल म�य�थता प�रषद ्(NEPCA) 
मा सिचवालय रहेको म�ुय म�य�थ �ी 
सरुशेमान �े� तथा म�य�थ �ी कमला 
उ�ेती र म�य�थ �ी नर�े�कुमार �े�समेत 
रहेको म�य�थ �ाइबनुलसमेत

§ म�य�थता ऐन, २०५५ को दफा ३० ले केही 
खास अव�थामा मा� म�य�थ �ाइबुनलको 
िनण�य �मािणत आधारमा टेकेर पुनिव�चार 
गन� स�न े वा स�बि�धत �ाइबुनलमा 
पठाउन स�न े प�रक�पना गरकेो 
पाइने । िवशेष��ारा िछटो �याय िन�पण 
गन� सिकयोस ् भ�न े उ�े�यसिहतको मूल 
भावना रहकेो म�य�थता ऐन, २०५५ को 
दफा ३०(२) को �यव�थाले पुनरावेदन 
सु�ने अदालतलाई म�य�थले गरकेो 

िनण�य �े�ािधकारको अभावमा, अस�म 
प�ले गरकेो करार, नेपाल कानून �ितकूल 
म�य�थताको गठन, प�ह�िबच स�प�न 
स�झौताअनु�प नभएको वा �य�तो 
स�झौता नै नभएकोमा ऐनअनसुार 
नभएको भ�नेलगायतका िवषयमा सीिमत 
��ेािधकार �दान गरकेो पाइन े।

(�करण नं.७)
§ Pre-Bid Meeting को Minutes 

लाई करारमा सलं�न ग�रसकेप�चात् 
पिन करारको अङ्ग मा�न निम�न े भनी 
अथ� गन� हो भने Pre-Bid Meeting र 
�यसपिछ सो Minutes करारमा सलं�न 
(Attached) गरी रा�नुको औिच�य नै 
नरहने ।  

(�करण नं.१४)

िनवेदकका तफ� बाट : िव�ान् उप�यायािधव�ा �ी 
ह�रशकंर �वाली

िवप�ीका तफ� बाट : 
अवलि�बत निजर :
स�ब� कानून :
§ म�य�थता ऐन, २०५५
§ �माण ऐन, २०३१

आदशे
�या.ह�रकृ�ण काक� : नेपालको अ�त�रम 

संिवधान, २०६३ को धारा ३२ तथा १०७(२) 
बमोिजम यस अदालतमा दता� ह�न आएको ��ततु �रट 
िनवेदनको संि��त त�य एव ंआदेश यस�कार छः

त�य ख�ड
नेपाल सरकार, भौितक योजना, िनमा�ण 

तथा यातायात �यव�था म��ालय, सडक िवभाग 
आयोजना िनद�शनालय िवशालनगर काठमाड� र 

�नण�य नं. १०५८६



1929

१०५८६ - िदनकर शमा� िव. म�य�थ �ाइबनुलसमेत

िवप�ी नं. २ लिु�बनी मैनाचलुी संय�ु उप�मका िबच 
दमक गौरीग�ज सडक सधुारका लािग १६ फे�अुरी 
२००५ मा करार स�प�न भएकोमा उ� स�झौताको 
रकम �.३,८३,८८,८७३।९९ िथयो । स�ुमा ७२८ 
िदनिभ� काय�स�प�न गरी स�नपुन� अविध रहेकोमा 
पिछ �याद थप ह�न गई ३० जनु २००७ स�म करार 
अविध रहेकोमा सोही समयमा करारबमोिजमको काय� 
स�प�न भएको िथयो भने स�ु करार रकममा समेत 
विृ� भई �.४,०५,९३,०६७।२९ पगेुको िथयो ।

करारबमोिजमको काम स�प�न गन� �ममा 
ब�दका कारणले लामो समयस�म िविभ�न औजार एवं 
जनशि� िनि��य रहेका, दईु वष�का लािग ग�रएको 
स�झौताको �याद थप ह�दँा स�ुमा उ�लेख गरकेो 
दर रटेमा �याद थपको समयमा काम गन� नसिकने 
भई माग गरकेो थप �ितपूित� एवं सो रकमह�को 
करारबमोिजमको �याजसमेत दाबी गरी िवप�ी नं.२ 
ले यस िवभागलाई अनरुोध गरकेोमा िनजको दाबीउपर 
यस िवभाग सहमित नभएकोले उ�प�न भएको िववाद 
समाधान गन� करारको �यव�थाबमोिजम िववाद 
समाधानको लािग �ा�यापक खेम ड�लाकोटीलाई 
एडजिुडकेटर िनयिु� गरकेो र दवुै प�को सनुवुाइप�चात् 
िनज एडजिुडकेटरले िदएको िनण�यमा यस िवभागको 
िच� नबझुेकोले करारको �यव�थाबमोिजम सो 
िववादलाई िन�पण गन�का लािग िवप�ी नं. १ समेतको 
म�य�थता �ाइबनुल गठन भएको थयो ।  

दवैु प�को सहमितमा स�झौताको 
�यव�थाअनसुार गठन भएको म�य�थता �ाइबनुलले 
दवैु प�को दाबी, �ितदाबी, बहस िजिकर तथा स�ब� 
कानून एवं करारीय �यव�थासमेतलाई �यानमा राखी 
िमित २०६६/०५/१२ मा अवाड� �दान गरकेो िथयो । 
यसरी म�य�थले िदएको िनण�य सामा�यतया अि�तम 
ह�ने गद�छ । म�य�थतास�ब�धी अ�तरा� ि��य �चलन 
एवं म�य�थतास�ब�धी ऐनको आधारमा पिन िनि�चत 
�ािविधक अव�था िव�मान भएको अव�थामा बाहेक 

म�य�थताको िनण�य अि�तम ह��छ । म�य�थता ऐन, 
२०५५ को दफा ३० को उपदफा (२) ले देहायको 
अव�था िव�मान भए मा� पनुरावेदन अदालतले 
म�य�थताको िनण�यको िव��मा अ�यथा आदेश गन� 
स�ने �यव�था गरकेो छ ।

(क) स�झौताको कुनै प� स�झौता गदा�को 
बखत कुनै कारणले स�झौता गन� अस�म 
रहेको वा प�ह� जनु मलुकुको कानूनको 
अधीनमा रहेका छन् सो कानूनअनसुार वा 
�य�तो कानून �प�ट ह�न नसकेकोमा नेपाल 
कानूनबमोिजम सो स�झौता वैध नरहेको,

(ख) िनवेदन गन� प�लाई म�य�थ िनयिु� 
गन�का लािग वा म�य�थताको कारबाहीका 
स�ब�धमा समयमा नै रीतपूव�क सूचना 
निदएको,

(ग) म�य�थलाई नसिु�पएको िववादसगँ 
स�बि�धत िवषयमा वा म�य�थलाई 
सिु�पएको सत�िवपरीत वा म�य�थलाई 
सिु�पएको �े� बािहर गई िनण�य गरकेो, 

(घ) नेपाल कानून �ितकूल स�झौता भएकोमा 
बाहेक म�य�थताको गठन िविध वा 
�यसको काम कारबाही प�ह�िबच स�प�न 
स�झौताअन�ुप नभएको वा �य�तो स�झौता 
नभएकोमा यस ऐनअनसुार नभएको ।
िवप�ी नं. १ ले िमित २०६६/०५/१२ 

मा �दान गरकेो अवाड�मा �ािविधक �िुट रहेकोले 
सो स�याउन आदशे पाउ ँ भ�ने यस िवभागबाट 
तथा िवप�ी नं. २ को समेत िनवेदन परकेोले सो 
िनवेदनह�मािथ सनुवुाइ गद� िवप�ी नं. ३ ले िमित 
२०६६/१२/०५ को आदशेले िवप�ी नं. १ बाट िमित 
२०६६/०५/१२ मा भएको आदेश बदर ग�रिदएप�चात् 
िवप�ी नं. १ ले िनवेदक र िवप�ी नं. २ समेतलाई 
बोलाई पनुरावेदन अदालतको आदेशलाई म�यनजर 
गद� �.१६,१७,०००।– तथा सोको �याजसमेत 
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िनवेदकबाट िवप�ी नं. २ लाई भराइ पाउने ठहछ�  
भनी िनण�य गरकेोमा सो िनण�यउपर परकेो िवप�ी 
नं. २ को िनवेदनलाई �चिलत कानूनले �दान गरकेो 
अिधकारभ�दा बािहर गई म�य�थता �ाइबनुलले 
गरकेो िनण�यलाई अ�यथा गरकेो िवप�ी नं. ३ ले 
िववादको त�यिभ� �वेश गरी Pre-Bid Meeting को 
Minutes को बुदँा नं.१९ Agenda मा समावेश ह�नपुन� 
ह��छ । �यसैले दफा ७.५ र दफा १०.१ को �ि�या पूरा 
गरी Agenda स��ेषण नभई रहेकोमा सो करारको 
अङ्ग नह�ने ह�दँा सारभूत एवं �ि�यागत कुरासमेतलाई 
हेदा�  म�य�थताको िमित २०६७/०९/०९ मा भएको 
िनण�य निमलेको देिखदँा बदर ग�रिदएको छ । अब सो 
िववािदत िवषयमा पनुः िनण�य गनु�  भनी म�य�थता 
�ाइबनुलसम� दो�ो पटक िफता� पठाएको िथयो ।

म�य�थता ऐनको उपयु�� �यव�थाले 
िवशेष �ािविधक अव�थामा बाहेक अ�य अव�थामा 
म�य�थताको अवाड� अि�तम ह�ने र पनुरावेदन 
अदालतले म�य�थताले �दान गरकेो अवाड�को 
त�यमा �वेश गरी �य�तो अवाड� बदर गन� वा पनुः 
िनण�यका लािग आदेश िदन स�ने �यव�था अ�य 
कुनै कानूनमा समेत रहेको पाइदँनै । यसरी �चिलत 
कानून एव ं म�य�थताको स�ब�धमा �थािपत 
मा�यताह�समेतलाई भ�काउने गरी िववादको 
त�यिभ� �वेश गरी पटकपटक पनुः िनण�य गनु�  
भनी आदेश िदन पाउने हक पनुरावेदन अदालतलाई 
छैन । यसरी आफूलाई तोिकएको िज�मेवारी एवं आ�नो 
सीमाभ�दा बािहर गई पनुरावेदन अदालत पाटनले 
िमित २०६८/१०/०४ मा म�य�थ �ाइबनुलले गरकेो 
अवाड� बदर गरी पनुः िनण�य गनु�  भनी िदएको आदेश 
म�य�थतास�ब�धी �चिलत कानून एवं अ�तरा�ि��य 
अ�याससमेतको आधारमा गैरकानूनी एवं अिधकार 
�े� बािहर गई भएको आदेश बदरभागी छ ।

िवप�ी नं. ३ ले गरकेो आदेशको आधारमा 
िवप�ी नं. १ ले सोही िववादमा छलफलका लािग 

िमित २०६९/०८/२७ मा िनवेदक िवभागलाई समेत 
बोलाएकोमा हामीले मािथ िविभ�न �करणह�मा 
उ�लेख भएबमोिजमको कानूनी आधारमा यस 
िववादस�ब�धी िवप�ी नं. ३ को िनण�य निमलेको 
ह�दँा सोही आधारमा यस िववादस�ब�धी �ि�या 
अगािड बढाउन िम�ने होइन भनी िवप�ी नं. १ लाई 
अनरुोध गदा�समेत सो कारबाही रो�न नमानी िमित 
२०६९/०९/१२ गते पनुः सोही िवषयमा छलफलका 
लािग बोलाएकोले िवप�ीको सो गैरकानूनी काय� रोक� 
पाउन अ�य कुनै उपचारको बाटो नभएकोले स�मािनत 
अदालतसम� �यायका लािग उपि�थत भएको छु ।

अतः कुनै पिन कानूनी �ावधान, करारको 
�यव�था, करार कानूनका सव�मा�य िस�ा�त�ारा 
समिथ�त नभएको अनिधकृत त�रकाले िवप�ी नं. ३ 
ले कानूनले िदएको अिधकारभ�दा बािहर गई गरेको 
गैरकानूनी िनण�य बदर ग�रपाउ,ँ साथै सोही िनण�यका 
आधारमा िवप�ी नं. १ ले स�ु गरकेो �ि�यासमेत 
उपय�ु आदेशको मा�यमबाट बदर गरी िवप�ीह�को 
गैरकानूनी काय�का कारणले िनवेदकलाई परकेो एवं 
भिव�यमा पन� स�ने अ�यायपूण� �यवहार एवं सोको 
कारणबाट िसज�ना ह�ने दािय�वसमेतबाट म�ु� पाउन 
उ��ेषणलगायत जो चािहने आ�ा आदेश जारी ग�रपाउ ँ
साथै यो िनवेदनको अि�तम टुङ्गो नलागेस�म िवप�ी 
नं. १ ले स�ु गरकेो �ि�यालगायत िवप�ीह�बाट 
यस स�ब�धमा िनवेदकको अिहत ह�ने गरी कुनै पिन 
काम कारबाही नगनु�  नगराउन ुभनी सव��च अदालत 
िनयमावली, २०४९ को िनयम ४१ बमोिजम 
िवप�ीह�का नाममा अ�त�रम आदेशसमेत जारी 
ग�रपाउ ँभ�ने बेहोराको िनवेदन ।

िनवेदकको मागबमोिजमको आदेश िकन जारी 
ह�न ुनपन� हो ? यो आदेश �ा�त भएको िमितले बाटोको 
�यादबाहेक १५(प��) िदनिभ� स�बि�धत िमिसल 
साथै राखी महा�यायािधव�ाको काया�लयमाफ� त 
िलिखत जवाफ पठाउन ु भनी पनुरावेदन अदालत 
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पाटनसमेतलाई यो आदेश र �रट िनवेदनको एक �ित 
न�कलसमेत साथै राखी सूचना िदई �यसको बोधाथ� 
महा�यायािधव�ाको काया�लयमा पठाइिदनू । साथै 
िवप�ीम�येका सरुशेमान �े�समेतका हकमा यो आदेश 
�ा�त भएको िमितले बाटोका �यादबाहेक १५ िदनिभ� 
आफँै वा कानूनबमोिजमको �ितिनिधमाफ� त िलिखत 
जवाफ पेस गनु�  भनी �रट िनवेदन र यो आदेशको 
एक�ित न�कलसमेत साथै राखी सूचना �याद िदई 
िलिखत जवाफ परपेिछ वा सोको अविध नाघेपिछ 
िनयमबमोिजम पेस गनू� । साथै अ�त�रम आदेशको 
माग स�ब�धमा िवचार गदा� पनुरावेदन अदालतको 
िनण�यको �कृितलाई हेदा� त�काल अ�त�रम आदेश 
जारी ह�ने अव�थाको िव�मानता देिखएन िनयमानसुार 
गरी पेस गनु�  भ�ने यस अदालतबाट भएको कारण 
देखाउ आदेश ।

ि�-िबिडङ Meeting  को Minutes बाट मा�ै 
bidding documents संशोधन ह�ने ह�दैँन । ि�-िबिडङ 
Meeting  को Minutes को बुदँा नं.१९ Agenda मा 
समावेश ह�नपुन� ह��छ । �यसै दफा ७.५ र दफा १०.१ 
को �ि�या पूरा गरी Agenda स��ेषण नभई रहेकोमा 
�यसलाई करारको अङ्ग मा�न नह�ने ह�दँा सारभूत 
तथा �ि�यागत कुरासमेतलाई हेदा� म�य�थको िमित 
२०६७/९/९ को िनण�य निमलेकोले बदर गरी िदई 
करारीय सत�को Pre-Bid Meeting का Minutes 
एजे�डा ठेकेदारको मागदाबी र सडक िवभागको �ित 
िजिकरलाई �यानमा राखी म�य�थबाट समिुचत 
मू�याङ्कन एवं यथाथ� िव�ेषण ह�न �यायोिचत 
देिखएकोले म�य�थता ऐन, २०५५ को दफा 
३०(२) बमोिजम म�य�थ �ाइबनुलसम� म�ुा िफता� 
पठाइिदने भनी िमित २०६८/१०/४ मा दवुै प�बाट 
पेस भएका िमिसल संल�न कागजातह� अ�ययन गरी 
कानूनले िदएको अिधकारअ�तग�त कानूनबमोिजम यस 
अदालतबाट ग�रएको आदेश तथा काम कारबाहीबाट 
िनवेदनमा उ�लेख भएबमोिजमको हक अिधकार हनन् 

भयो भ�न निम�ने ह�दँा �रट िनवेदन खारजेभागी छ 
भ�नेसमेत बेहोराको पनुरावेदन अदालत पाटनको 
िलिखत जवाफ ।

िमित २०६६/५/१२ मा िनवेदक र लिु�बनी 
मैनाचलुी उप�मिबच परकेो िववादमा दवैु प�को 
सनुवुाइ गरी एवाड� �दान भएकोमा पनुरावेदन अदालत 
पाटनबाट सो िनय�ण बदर गरी पनुः िनण�य गनु�  भनी 
आदेश भएबमोिजम २०६७/९/९ मा यस �ाइबनुलले 
पनुः िनण�य गरकेोमा िमित २०६८/१०/४ मा सो 
िनण�यसमेत बदर गरी पनुः िनण�य गनु�  भनी िफता� आएको 
ह�दँा दवैु प�लाई बोलाई कारबाही अगािड बढाइएको 
र िनवेदकले यस िवषयमा स�मािनत अदालतमा �रट 
िनवेदन दता�  गरकेो सूचना �ा� भएपिछ अक� आदेश 
नभएस�मलाई कारबाही �थिगत गन� गरी �ाइबनुलबाट 
आदेश भएको भ�नेसमेत बेहोराको �ाइबनुलका सद�य 
सरुशेमान �े�, नर�े�कुमार �े� र कमला उ�ेतीको 
तफ� बाट सयं�ु �पमा यस अदालतमा पन� आएको 
िलिखत जवाफ ।

म�य�थता ऐन, २०५५ को दफा १८(२) 
अनसुार म�य�थले करारका सत�ह�बमोिजम 
िववादको िन�पण गन� छ भ�ने कानूनी �यव�थाको 
�ितकूल म�य�थताले िनण�य गनु�  भएको ह�दँा सो 
कानूनिवपरीतको िनण�य बदर गरी पनुः िनण�य गनु�  
भनी भएको पनुरावेदन अदालत पाटनको आदेश 
कानून �ितकूल छैन । म�य�थले Pre-Bid Meeting 
को Minutes को आधारमा िनण�य गनु�  भएको छैन, 
साथै जारी नै नभएको Pre-Bid Meeting को 
Minutes  लाई आधार मानी गरकेो िनण�य निमलेको 
भनी पनुरावेदन अदालत पाटनबाट भएको फैसला 
म�य�थता ऐन, २०५५ को दफा १८(३) को अ�रश: 
पालना गरी भएको छ । ITB को दफा ८ र दफा १० 
को सबै �ि�या पूरा नगरकेो Pre-Bid Meeting को 
Minutes  करारको भाग नह�दँा सो आधारमा िनण�य गन� 
निम�ने भनी करारको सत�मा आधा�रत भई पनुरावेदन 
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अदालत पाटनबाट म�य�थता ऐन, २०५५ को दफा 
३०(१) र (२) बमोिजम पनुः िनण�य गन� �ाइबनुलबाट 
आदशे भएको साथै Pre-Bid Meeting को बुदँा 
नं.१९ Agenda मा समावेश नभए पिन करारको अंश 
ह��छ भनी कुनै पिन करारको सत�ह�ले नभनेको र 
िवप�ी िनवेदकले करारका सत�बमोिजमको पनुरावेदन 
अदालत पाटनको फैसला कुन आधार र �माणबाट 
�िुटपूण� भयो भनी उ�लेख गन� नसकेका र पनुरावेदन 
अदालत पाटनको २०६८/१०/०४ को फैसलाउपर 
िवल�ब गरी िमित २०६९/०९/०९ मा �रट िनवेदकले 
�रट िनवेदन िदन आएका र सोको यिु�य�ु कारणसमेत 
�रट िनवेदनमा उ�लेख गन� नसकेका ह�दँा �रट िनवेदन 
खारजेभागी ह�दँा खारजे ग�रपाउ ँभ�नेसमेत बेहोराको 
लिु�बनी मैनाचलुी उप�मको िलिखत जवाफ ।

िमित २०६८/१०/४ गते पनुरावेदन अदालत 
पाटनबाट भएको फैसला, म�य�थको िनण�य बदर 
म�ुाको स�ु रकेड� तथा भए �माण िमिसलसमेत िझकाई 
आएपिछ िनयमानसुार पेस गनु�  भ�ने बेहोराको यस 
अदालतको िडिभजन बे�चको िमित २०७१/१०/२७ 
को आदशे ।

िमित २०७६/०३/१५ गतेस�म बहसनोट 
पेस गन� लगाई िमित २०७६/०३/२२ गते िन.स.ु 
पेसी तारखे तोक� िनयमानसुार गरी पेस गनु�  भ�ने यस 
अदालतबाट भएको आदशे ।

यसमा यस अदालतबाट िमित 
२०७६/०२/२० मा भएको आदेशानसुार सडक िवभाग 
बबरमहल काठमाड�को तफ� बाट महा�यायािधव�ाको 
काया�लयका उप�यायािधव�ा ह�रशकंर �वालीले पेस 
गरकेो बहसनोट िमिसल सामेल रहेको ।

आदेश ख�ड
िनयमबमोिजम दिैनक पेसी सूचीमा चढी 

पेस ह�न आएको ��ततु �रट िनवेदन संल�न रहेका 
स�पूण� कागजातह� अ�ययन गरी िनवेदकको तफ� बाट 
उपि�थत ह�न ु भएका िव�ान् उप�यायािधव�ा �ी 

ह�रशकंर �वालीले िवप�ी म�य�थ �ाइबनुलले 
िमित २०६७/०९/०९ मा िनवेदकबाट िवप�ीलाई 
�.१६,१७,०००।– तथा सोको �याजसमेत भराउने 
गरी अवाड� िदएकोमा सो अवाड�उपर िवप�ीको 
तफ� बाट पनुरावेदन अदालत पाटनमा िनवेदन परकेोमा 
म�य�थताको िमित २०६७/०९/०९ को िनण�य 
बदर गरी म�य�थता �ाइबनुलसम� िफता� पठाउने 
आदेश गदा� Pre-Bid Meeting को माइ�यटुको बुदँा 
नं.१९ Agenda मा समावेश ह�नपुन� ह��छ । �यसैले 
स�झौताको दफा ७.५ र दफा १०.१ को �ि�या पूरा 
गरी Agenda स��ेषण नभइरहेकोमा सो करारको 
अङ्ग नह�ने ह�दँा सारभूत एवं �ि�यागत कुरासमेतलाई 
हेरकेो भनी त�यिभ� �वेश गरकेो कुरालाई उ�लेख 
गरकेो �प�ट छ । म�य�थता ऐन, २०५५ को दफा 
३० मा भएको �यव�थाअनसुार पनुरावेदन अदालतले 
म�य�थले �दान गरकेो अवाड�को त�यमा �वेश गरी 
�य�तो अवाड� बदर गन� वा पनुः िनण�य गन� पठाउन 
आदेश िदन स�ने �यव�था नभएकोमा पनुरावेदन 
अदालत पाटनले त�यिभ� �वेश गरकेो ह�दँा उ� 
आदेश �िुटपूण� छ भनी गनु�भएको बहस सिुनयो ।

उपयु�� बहस िजिकर सनुी िनवेदकको 
मागबमोिजमको आदेश जारी ह�ने हो वा होइन ? सोही 
स�ब�धमा िनण�य िदनपुन� देिखन आयो ।

२. िनण�यतफ�  िवचार गदा�, िवप�ी पनुरावेदन 
अदालत पाटनले कुनै पिन कानूनी �ावधान, करारको 
�यव�था, करार कानूनका सव�मा�य िस�ा�त�ारा 
समिथ�त नभएको अनिधकृत त�रकाले िवप�ी 
पनुरावेदन अदालत पाटनले कानूनले िदएको 
अिधकारभ�दा बािहर गई म�य�थले गरकेो िनण�य 
बदर गरी पनुः िनण�य गनु�  भनी कुनै पिन कानूनी 
�ावधान, करारको �यव�था, करार कानूनका सव�मा�य 
िस�ा�त�ारा समिथ�त नभएको अनिधकृत त�रकाले 
िवप�ी पनुरावेदन अदालत पाटनले कानूनले िदएको 
अिधकारभ�दा बािहर गई गरकेो गैरकानूनी िनण�य 
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बदर ग�रपाउ,ँ साथै सोही िनण�यका आधारमा 
िवप�ी म�य�थ �ाइबनुलले स�ु गरकेो �ि�यासमेत 
उपय�ु आदेशको मा�यमबाट बदर गरी िवप�ीह�को 
गैरकानूनी काय�का कारणले िनवेदकलाई परकेो एवं 
भिव�यमा पन� स�ने अ�यायपूण� �यवहार एवं सोको 
कारणबाट िसज�ना ह�ने दािय�वसमेतबाट म�ु� पाउन 
उ��ेषणलगायत जो चािहने आ�ा आदेश जारी गरी 
गैरकानूनी िनण�य बदर ग�रपाउ,ँ साथै सोही िनण�यका 
आधारमा िवप�ी म�य�थता �ाइबनुलले स�ु गरकेो 
�ि�यासमेत उपय�ु आदेशको मा�यमबाट बदर गरी 
िवप�ीह�को गैरकानूनी काय�का कारणले िनवेदकलाई 
परकेो एवम् भिव�यमा पन� स�ने अ�यायपूण� �यवहार 
एवं सोको कारणबाट िसज�ना ह�ने दािय�वसमेतबाट 
म�ु� पाउन उ��ेषणलगायत जो चािहने आ�ा आदेश 
जारी ग�रपाउ ँ भ�ने िनवेदकको म�ुय दाबी रहेको 
देिख�छ ।

३. िमित २०६६/५/१२ मा िनवेदक र 
लिु�बनी मैनाचलुी उप�मिबच परकेो िववादमा दवुै 
प�को सनुवुाइ गरी अवाड� �दान भएकोमा पनुरावेदन 
अदालत पाटनबाट सो िनण�य बदर गरी पनुः िनण�य 
गनु�  भनी आदेश भएबमोिजम २०६७/९/९ मा यस 
�ाइबनुलले पनुः िनण�य गरकेोमा िमित २०६८/१०/४ 
मा सो िनण�यसमेत बदर गरी पनुः िनण�य गनु�  भनी 
िफता� आएको ह�दँा दवैु प�लाई बोलाई कारबाही 
अगािड बढाइएको र िनवेदकले यस िवषयमा स�मािनत 
अदालतमा �रट िनवेदन दता� गरेको सूचना �ा� भएपिछ 
अक� आदेश नभएस�मलाई कारबाही �थिगत गन� 
गरी �ाइबनुलबाट आदशे भएको भ�नेसमेत बेहोराको 
म�य�थता �ाइबनुलका सद�य सरुशेमान �े�, 
नर�े�कुमार �े� र कमला उ�ेतीको तफ� बाट संय�ु 
�पमा साथै अ�य िवप�ीह�को यस अदालतमा पन� 
आएको छु�ाछु�ै  िलिखत जवाफ रहेको दिेख�छ । 

४. अब यस स�ब�धमा िमिसल सलं�न 
स�पूण� कागजातह� अ�ययन गरी हेदा�, नेपाल 

सरकार, भौितक योजना, िनमा�ण तथा यातायात 
�यव�था म��ालयअ�तग�तको सडक िवभाग आयोजना 
िनद�शनालय, िवशालनगर काठमाड� र िवप�ी लिु�बनी 
मैनाचलुी सयं�ु उप�मिबच गौरीग�ज सडक सधुारका 
लािग लागत अङ्क �.३,८३,८८,८७३।९९ रही ७२८ 
िदनिभ� काय� स�प�न गन� गरी १६ फे�वुरी २००५ मा 
स�झौता भएकोमा सो समयिभ� काय�स�प�न नभएको 
ह�दँा �याद थप ह�न गई ३० जनु २००७ स�म �याद थप 
भएको िथयो । यस अविधमा लागत अङ्कमा विृ� ह�न 
गई ज�मा लागत �.४,०५,९३,०६७।२९ ह�न पगेुको 
दिेख�छ । उनीह�िबच करार स�झौताबमोिजमको काम 
स�प�न गन� �ममा ब�दसमेतको कारणले दररटे थप 
भएको भनी िवप�ी लिु�बनी मैनाचलुी संय�ु उप�मले 
�.२,२४,२३,०६५।– �ितपूित� र �याजसमेत 
भराइपाउ ँ भनी दाबी गरकेोमा सो दाबीमा िनवेदक 
सडक िवभाग सहमत नभएकोले िववाद समाधानका 
लािग एड्जिुडकेचर िनयिु� गरी एड्जिुडकेचरले गरेको 
िनण�यउपर िनवेदकको िच� नबझेुकोले म�य�थ 
�ाइबनुल गठन गरी म�य�थले िमित २०६६/०५/१२ 
मा अवाड� िदएकोमा सो अवाड�उपर दवुै प�को त�कालीन 
पनुरावेदन अदालत पाटनमा िनवेदन परकेोमा 
पनुरावेदन अदालत पाटनबाट िमित २०६६/१२/०५ 
मा पनुः िनण�य गनु�  भ�ने आदेश भएकोमा म�य�थता 
�ाइबनुलबाट िमित २०६७/०९/०९ मा िवप�ी 
लिु�बनी मैनाचलुी संय�ु उप�मले िवप�ी िवभागबाट 
�.१६,१७,०००।– र सोको �याजसमेत भरी पाउने 
ठहर गरी अवाड� िदएकोमा सोउपर िवप�ीले पनुरावेदन 
अदालत पाटनमा िनवेदन िदएकोमा पनुरावेदन 
अदालत पाटनबाट िमित २०६८/१०/०४ मा पनुः 
िनण�य गनु�  भनी म�य�थतासम� िफता� पठाउने 
िनण�य गरकेोमा उ� आदेशानसुार म�य�थताले 
छलफलका लािग भनी िनवेदक सडक िवभागलाई 
बोलाई कारबाही �ि�या अगािड बढाएको अव�थामा 
िनवेदक सडक िवभाग सािबक पनुरावेदन अदालत 
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पाटनबाट िमित २०६८/१०/०४ मा पनुः िनण�य 
गनु�  भनी म�य�थतासम� पठाएको आदशेउपर यस 
अदालतसम� उ� आदेश �िुटपूण� भएकोले जो चािहने 
आ�ा आदेश जारी ग�रपाउ ँभनी �रट �े�ािधकारमाफ� त 
�वेश गरकेो दिेखयो ।  

५. ��ततु �रट िनवेदनमा �याय िन�पण 
गनु�पन� म�ुय िवषयव�त ु सािबक पनुरावेदन अदालत 
पाटनबाट िमित २०६८/१०/०४ मा भएको आदेश 
िमलेको छ वा छैन ? भ�नेतफ�  िवचार गदा�, Pre-Bid 
Meeting को माइ�यटुको बुदँा नं.१९ Agenda मा 
समावेश ह�नपुन� ह��छ, �यसकारण स�झौताको दफा 
७.५ र १०.१ को �ि�या पूरा गरी Agenda स��ेषण 
नभई रहेकोमा सो करारको अङ्ग नह�ने ह�दँा सारभूत 
एवं �ि�यागत कुरासमेतलाई हेदा� म�य�थताको 
िमित २०६७/०९/०९ मा भएको िनण�य निमलेको 
देिखदँा बदर ग�रिदएको छ । म�य�थताबाट समिुचत 
मू�याङ्कन एवं यथाथ� िव�लेषण ह�न �यायोिचत 
देिखएकोले म�य�थता ऐन, २०५५ को दफा ३०(२) 
बमोिजम म�य�थता �ाइबनुलसम� पनुः िनण�यको 
लािग सािबक पनुरावेदन अदालत पाटनबाट िमित 
२०६८/१०/०४ मा आदेश भई म�य�थतासम� 
िफता� पठाएको देिख�छ ।

६. म�य�थता ऐन, २०५५ को दफा ३०(१) 
मा “यस ऐनबमोिजम म�य�थको िनण�य सनुी पाएको 
वा िनण�यको सूचना पाएको िमितले प�ितस िदनिभ� 
�य�तो िनण�यमा िच� नबु�न ेप�ले सो िनण�य बदर 
गराउन चाहमेा स�बि�धत कागजातह� र िनण�यको 
�ितिलिपसमेत सलं�न गरी सािबक पुनरावेदन 
अदालत पाटनमा िनवेदन िदनुपन� छ र �यसको 
�ितिलिप म�य�थ र स�बि�धत प�लाई िदनुपन� 
छ ।” भ�ने कानूनी �यव�था रहेको पाइ�छ । यसैगरी 
सोही दफाको उपदफा (२) मा देहायको अव�थामा 
मा� सािबक पनुरावेदन अदालत पाटनले म�य�थको 
िनण�य बदर गन� वा पनुः िनण�य गराउन आदेश िदन 

स�ने छः-
(१) स�झौताका कुनै प� स�झौता गदा�का 

बखत कुनै कारणले स�झौता गन� अस�म 
रहकेो वा प�ह� जुन मलुुकको कानूनको 
अधीनमा रहकेा छन ्सो कानूनअनुसार वा 
�य�तो कानून �प� ह�न नसकेकोमा नेपाल 
कानूनबमोिजम सो स�झौता वैध नरहकेो,

(२) िनवेदन गन� प�लाई म�य�थ िनयु� 
गन�को लािग वा म�य�थताको कारबाहीका 
स�ब�धमा समयमा नै रीतपूव�क सूचना 
निदएको,

(३) म�य�थलाई नसुि�पएको िववादसगँ 
स�बि�धत िवषयमा वा म�य�थलाई 
सिु�पएको सत�िवपरीत वा म�य�थलाई 
सिु�पएको ��े बािहर गई िनण�य भएको,

(४) नेपाल कानून �ितकूल स�झौता भएकोमा 
बाहके म�य�थताको गठन िविध वा 
�यसको काम कारबाही प�ह�िबच 
स�प�न स�झौताअनु�प नभएको 
वा �य�तो स�झौता नभएकोमा यस 
ऐनअनसुार नभएको भ�ने कानूनी �यव�था 
रहेको दिेखयो ।

७. म�य�थता करारीय �कृितका िवशेष 
म�ुाह�मा िनयिमत अदालतभ�दा िवषय िव�सिहतको 
वैकि�पक िववाद समाधानको उपाय हो । यसमा 
सामा�यतया म�य�थ �ाइबनुलमा छनौट भएका 
स�बि�धत िवशेष�को िवशेष�ता, िन�प�ता सगैँ शी� 
�याय स�पादनको प�रक�पना ग�रएको ह��छ । यही 
�योजनको लािग म�य�थता ऐन, २०५५ को दफा ३० 
ले केही खास अव�थामा मा� म�य�थ �ाइबनुलको 
िनण�य �मािणत आधारमा टेकेर पनुिव�चार गन� स�ने 
वा स�बि�धत �ाइबनुलमा पठाउन स�ने प�रक�पना 
गरकेो पाइ�छ । िवशेष��ारा िछटो �याय िन�पण 
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गन� सिकयोस् भ�ने उ�े�यसिहतको मूल भावना 
रहेको म�य�थता ऐन, २०५५ को दफा ३०(२) को 
�यव�थाले पनुरावेदन स�ुने अदालतलाई म�य�थले 
गरकेो िनण�य �े�ािधकारको अभावमा अस�म प�ले 
गरकेो करार, नेपाल कानून �ितकूल म�य�थताको 
गठन, प�ह�िबच स�प�न स�झौताअन�ुप नभएको 
वा �य�तो स�झौता नभएकोमा यस ऐनअनसुार 
नभएको भ�नेलगायतका िवषयमा सीिमत �े�ािधकार 
�दान गरकेो पाइ�छ ।

८. उपयु�� कानूनी �यव�थाअनसुार 
िवप�ी म�य�थ �ाइबनुलले िमित २०६७।९।९ मा 
िनवेदकबाट िवप�ीलाई �.१६,१७,०००।– तथा 
सोको �याजसमेत भराउने गरी अवाड� िदएकोमा सो 
अवाड�उपर िवप�ीको तफ� बाट सािबक पनुरावेदन 
अदालत पाटनमा िनवेदन परकेोमा सािबक पनुरावेदन 
अदालत पाटनबाट म�य�थको िमित २०६७।९।९ 
को िनण�य बदर गरी म�य�थ �ाइबनुलसम� िफता� 
पठाउने आदेश गदा� Pre-Bid Meeting को Minutes 
को बुदँा नं.१९ Agenda मा समावेश ह�नपुन� ह��छ । 
�यसैले दफा ७.५ र दफा १०.१ को �ि�या पूरा गरी 
Agenda स��ेषण नभइरहेकोमा सो करारको अङ्ग 
नह�ने ह�दँा सारभूत एवं �ि�यागत कुरासमेतलाई 
हेदा�  म�य�थको िमित २०६७।९।९ को िनण�य 
निमलेको देिखदँा बदर ग�रिदएको भनी उ�लेख भएको 
पाइयो । उ� िनण�यबाट Pre-Bid Meeting को 
Minutes लाई करारको अङ्ग मा�न िम�ने हो वा 
होइन भ�ने िवषय �मखु �पमा रहेको पाइयो ।

९. Pre-Bid Meeting को Minutes 
करारको अङ्ग ह�ने वा नह�ने भ�ने हेदा� Pre-
Bid Meeting के हो भ�ने स�ब�धमा a pre-bid 
Meeting is conducted to clear up any 
confusion regarding project details, scope 
of work, and solicitation of documents. It is 
during a pre-bid Meeting  that contractors 

can decide whether a project is in their 
company’s best interest भ�ने ब�ुन ु पद�छ । 
Pre-Bid Meeting भ�नाले कुनै अ�प� िवषयलाई 
�प� पान� र Employer ले आ�नो आयोजना र 
िबडरले आ�नो कामको �कृित र Ability लाई �प� 
पान� अव�था हो । उ� बैठकमा नै िबडरह�ले उ� 
आयोजना आफूलाई उपय�ु भए / नभएको िनण�य 
गन� स�दछन् । Employer ले Pre-Bid Meeting 
बोलाउने र �यसमा भएका िनण�यह� एक अका�का 
लािग सूचनाको �पमा रहने �प� दिेख�छ । Pre-Bid 
Meeting  मा उपि�थित ह�नपुन� अिनवाय�ता छैन तर 
स�बि�धत आयोजनाको Employer सगँ स�बि�धत 
कुनै िवषय ��ट पानु�  वा पा�रनपुन� भए उ� Meeting 
लाई मह�वपूण� मािन�छ ।   

१०. िनवेदक सडक िवभाग र लिु�बनी 
मैनाचलुी संय�ु उप�मिबच भएको स�झौताप�को 
दफा ७ मा िनमा�ण �थलको अवलोकन �मण र बोलप� 
पूव�को बैठक (Site visit and Pre-Bid Meeting) 
भनी स�झौताप�मा उ�लेख गरकेो पाइ�छ । यसैगरी 
सोही स�झौताप�को दफा ७.५ मा “Minutes of the 
Meeting  including the test of the questions 
raised and the response given, together 
with any responses prepared after the 
Meeting, will be transmitted without delay 
to all purchasers of the bidding documents. 
Any modification of the bidding documents 
listed in sub-clauses ८.१ which may become 
necessary as a result of the pre-bid Meeting 
shall be made by the Employer exclusively 
through the issue of an Addendum pursuant 
to clauses १० and not through the Minutes 
of the pre-bid Meeting.” भनी स�झौताप�मा 
उ�लेख गरकेो पाइ�छ । स�झौताप� भाग-१ को दफा 
१० मा Amendment of Bidding Documents को 
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�यव�था गरकेो पाइ�छ । यसैगरी सोही स�झौताप�को 
भोलमु-१ को १०.१ मा “Before the deadline 
for submission of Bids, the Employer  may 
modify the Bidding documents by issuing 
Agenda” यसैगरी १०.२ मा “Any addendum 
thus issued shall be part of the Bidding 
documents and shall be communicated in 
writing or by fax to all purchasers of the 
Bidding documents. Prospective Bidders 
shall acknowledge receipt of each addendum 
by fax to the Employer.” यसैगरी १०.३ मा “To 
give prospective Bidders reasonable time 
in which to take an addendum into account 
in preparing their Bids, the Employer  shall 
extend, as necessary, the deadline for 
submission of Bids, in accordance with 
sub-clause २०.२ below.” भ�ने �यव�था रहेको 
भ�नेतफ�  हेदा�  उ� �यव�था Bid Documents तयार 
गरी Bid पेस गन�का लािग ग�रएको हो भ�ने �प� 
छ । करार गदा�को अव�थामा Pre-Bid Meeting को 
Minutes लाई स�झौतामा संल�न ग�रसकेप�चात् 
अब Minutes मा मा� सीिमत नभई करारको अिभ�न 
अङ्गको �पमा प�रणत भइसकेको मा�नपुन� ह��छ ।

११. िनवेदक Employer ले ब�दका 
िदनह�को लािग समयाविध थप गन� तर भ�ुानीमा 
कुनै विृ� (Increase) नह�ने भनी Pre-Bid Meeting 
को बुदँा नं.१९ मा उ�लेख गरी ब�दका िदनह�को 
�ितपूित�बापत रकम नपाउने भनी िलएको दाबीको 
स�दभ�मा िवचार गनु�पन� देिख�छ । Pre-Bid Meeting 
को उ�े�य ��तािवत बोलप�को स�ब�धमा स�भा�य 
ठेकदारबाट उठाइने ��न तथा िज�ासाह� मेटाउन ु
रहेको ह�दँा सो �योजनको लािग Employer र 
ठेकदारह�िबच ६ अग�त २००४ मा Pre-Bid 
Meeting  भएको उ�लेख गरकेो पाइ�छ । उ� Pre-

Bid Meeting मा ठेकदार पिन उपि�थत भएको 
तथा Pre-Bid Meeting को िनण�यको एक�ित 
ठेकदारलाई १० अग�त २००४ मा Employer ले 
पठाएको देिख�छ । Pre-Bid Meeting  को १९ नं. 
बुदँामा “Will time Extension be granted in the 
case of Nepal Bandha” भ�ने ठेकदारह�को 
��नको स�दभ�मा Employer बाट “No time 
extension will be granted for Individual 
Bandha. Where Bandha directly prevent 
the execution of work on the site they will 
be recorded as Bandha days. In the Event 
that there are more than १५ days Bandha 
between the commencement and the 
complete date on extension of time equal 
to the Bandha days in excess of १५ days 
will be granted. These will be an extension 
of Time only and there will be no ground for 
any claim to any increase in payment due 
to an extension in respect of Bandha days” 
भनी �प� उ�लेख भएबाट काम स�ु भएदेिख काम 
समा�त ह�ने िदन अथा�त् फे�अुरी २००७ स�मको 
िबचको अव�थामा १५ िदनभ�दा बढी ब�द भएमा 
समयाविध थप गन�, समयाविध थप गरकेो आधारमा 
आिथ�क दािय�व थप नह�ने भनी िनण�य भएको दिेख�छ 
र सो िनण�यमा सहमत भई ठेकदारबाट उ� िनण�यमा 
ह�ता�रसमेत गरकेो देिख�छ ।

१२. अब Pre-Bid Meeting  लाई मा�यता 
िदनपुन� या नपन� भ�नेतफ�  िवचार गदा� (Conditions 
of Contract) CoC को दफा २ मा �या�या िशष�क 
राखी उपदफा २.३ मा “The documents forming 
the contract shall be interpreted in the 
following order of priority: 

1. Agreement,
2. Letter of Acceptance,
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3. Contractor’s bid,
4. Contract Data,
5. Conditions of Contract,
6. Specification,
7. Drawings,
8. Bill of Quantities, and
9. Any other document listed in the 

contract data as forming part of the 
contract” भनी उ�लेख भएको दिेख�छ ।

१३. Employer र ठेकदारिबच ठे�का 
स�झौता ह�दँा उ� Pre-Bid Meeting को Minutes 
पिन स�झौतासगैँ संल�न (Attached) गरी दवुै 
प�बाट Attached Minutes मा समेत ह�ता�र गरी 
Contract Agreement (Volume-I) तयार भएको 
देिख�छ । Pre-Bid Meeting मा ठेकदार उपि�थत 
ह�न,ु Minutes को �ितिलिप �ा�त गनु�  तथा करार 
स�झौतामा Pre-Bid Meeting को Minutes समेत 
सलं�न ग�रएको स�झौतामा ह�ता�र ग�रसकेपिछ 
Pre-Bid Meeting को Minutes करारको अङ्ग ह�न 
स�ैन भनी ठेकेदारले भ�न स�ने अव�था रहदँनै ।

१४. करारको �या�याको लािग �ाथिमकता 
तोिकएको कागजातह�मा Pre-Bid Meeting 
को Minutes बार े �ाथिमकता �ममा नरािखएको 
देिखए तापिन �ाथिमकता �मको १ नं.मा रहेको 
Agreement मा Pre-Bid Meeting को Minutes 
लाई सलं�न गरी दवुै प�को सहीछाप भएपिछ उ� 
Attached copy Contract Agreement को एउटा 
भाग भएको मा�नपुन� ह��छ । यिद Pre-Bid Meeting 
को Minutes लाई करारमा संल�न ग�रसकेप�चात् 
पिन करारको अङ्ग मा�न निम�ने भनी अथ� गन� हो 
भने Pre-Bid Meeting र �यसपिछ सो Minutes 
करारमा सलं�न (Attached) गरी रा�नकुो औिच�य नै 
रहदँैन । औिच�यहीन िलखत करारको संल�न ग�रएको 

भनी अथ� गनु�  कानून �या�याको िस�ा�तअनकूुल ह�ने 
दिेखदैँन ।  

१५. �माण ऐन, २०३१ को दफा ३४(१) मा 
“कुनै �यि�ले लेखेर, वचनले वा आचरण�ारा कुनै 
�यि�लाई कुनै कुरा य�तो हो भनी िव�वासमा पारी 
वा �य�तो िव�वासमा पन� िदई सो �यि�बाट कुनै 
काम गराएमा वा ह�न िदएमा िनज र सो �यि�का 
िबच चलेको कुनै म�ुामा सो कुरा �य�तो होइन वा 
िथएन भनी िनजले ख�डन गन� पाउन े छैन” भ�ने 
�यव�था भएको पाइ�छ । ��ततु िवषयमा हेदा�  Pre-
Bid Meeting मा बसी सोको Minutes मा ह�ता�र 
गरी सोको अथ�समेत बझुी Bid Documents पेस 
गरी �वीकृत भएप�चात् करारको िलखतमा संल�न 
ग�रसकेप�चात् Pre-Bid Meeting को Minutes 
करारको अङ्ग ह�दँनै भ�न ु िवब�धनको िस�ा�तले 
िम�ने देिखदँैन ।

१६. �यसथ�, Pre-Bid Meeting को 
Minutes लाई करारको अङ्ग मानी दाबी, �ितउ�र 
र �ितदाबीिभ� रही िववादका िवषयह�िभ�को 
त�यह�लाई स�झौताप�का सत�ह�को अधीनमा 
रही �.१६,१७,०००।– (सो� लाख स� हजार 
�पैया)ँ र सोको २०६७।९।९ स�मको १० �ितशत 
�याजसमेत �ितपूित�  पाउने ठहर गरी म�य�थबाट 
भएको िनण�यमा म�य�थता ऐन, २०५५ को दफा 
३०(२) को िव�मानता नरहेको अव�थामा उ� 
म�य�थको िनण�य बदर गरी पनुः िनण�य गन� पठाउने 
गरी त�कालीन पनुरावेदन अदालत पाटनबाट भएको 
िनण�य कानूनस�मत मा�न िमलेन ।

१७. अतः मािथ िववेिचत आधार र 
कारणह�समेतबाट एड्जिुडकेचरको िनण�यमा सडक 
िवभागको िच� नबझुी म�य�थ �ाइबनुल गठन भई उ� 
म�य�थ �ाइबनुलले िमित २०६६/०५/१२ मा अवाड� 
िदएकोमा सो अवाड�उपर त�कालीन पनुरावेदन अदालत 
पाटनमा दवैु प�को िनवेदन परी उ� अदालतबाट 
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िमित २०६६/१२/०५ मा पनुः िनण�य गनु�  भ�ने आदेश 
भएकोमा म�य�थले िमित २०६७/०९/०९ मा सडक 
िवभागले िवप�ीलाई �.१६,१७,०००।– र सोको 
�याजसमेत ितनु�पन� गरी िनण�य िदएकोमा सोउपर 
िवप�ीले त�कालीन पनुरावेदन अदालत पाटनमा 
िनवेदन िदएकोमा त�कालीन पनुरावेदन अदालत 
पाटनबाट िमित २०६८/१०/०४ मा म�य�थको िनण�य 
बदर गरी पनुः िनण�य गन� म�य�थ �ाइबनुलसम� 
िफता� पठाउने गरी भएको फैसला म�य�थता ऐन, 
२०५५ को दफा ३०(२) को �ावधान र भावनािवपरीत 
तथा �े�ािधकारभ�दा बािहर गई गरकेो देिखदँा उ� 
गैरकानूनी िनण�य उ��ेषणको आदशेले बदर ग�रिदएको 
छ । साथै म�य�थ �ाइबनुलबाट िमित २०६७/०९/०९ 
मा भएको िनण�य काया��वयन गराउने �ि�या अगािड 
बढाउन ु भनी िवप�ीह�को नाउमँा परमादेशको 
आदशेसमेत जारी ह�ने ठहछ�  । ��ततु �रट िनवेदनको 
दायरीको लगत क�ा गरी ��ततु आदशेको जानकारी 
महा�यायािधव�ाको काया�लयमाफ� त िनवेदकलाई 
िदई आदशे िव�तुीय �णालीमा अपलोड गरी िमिसल 
िनयमानसुार गरी अिभलेख शाखामा बझुाइिदनू ।    

उ� रायमा सहमत छु ।
�या.ह�र�साद फुयाल

इजलास अिधकृत: लोकबहादरु हमाल 
इित सवंत् २०७६ साल आषाढ ३० गते रोज २ शभुम् ।

—— & ––

सव��च अदालत, संय�ु इजलास 
माननीय �यायाधीश �ी �काशमान िसहं राउत

माननीय �यायाधीश �ी ह�र�साद फुयाल
फैसला िमित : २०७६।८।२५

०७२-CI-१२७१

म�ुा: मोही नामसारी गरी मोही �माणप� पाऊँ ।

पनुरावेदक / वादी : िज�ला महो�री, सािबक ३ नं. 
बहादरुग�ज हाल बेलगाछी गा.िव.स. वडा नं. 
२ मा ब�ने धैरज महतोको नाित िसताराम 
महतो निुनयाको छोरा जोिग�� महतो निुनया

िव��
��यथ� / �ितवादी : िज�ला महो�री, स�सी गा.िव.स. 

वडा नं. ४ ब�ने मगुाई साहको छोरा िसताराम 
साह

§ मोही हक �ाि�का लािग ऐनले तोकेको 
�ि�या पूरा गरी सकेको अव�थामा 
बाली बुझाएको रिसद भएको वा नभएको 
आधारमा हकवालाह�लाई मोही हक 
�ा�त गन� अिधकारबाट िवमखु गराउन 
नसिकने ।

(�करण नं.४)

पनुरावेदक / वादीका तफ� बाट : िव�ान् अिधव�ा �ी 
जगदेव चौधरी

��यथ� / �ितवादीका तफ� बाट : उपि�थत िव�ान् 
व�र�ठ अिधव�ा �ी महादेव�साद यादव 
तथा अिधव�ा �ी �ेमकुमार ठकुरी

�नण�य नं. १०५८७
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अवलि�बत निजर : 
§ ने.का.प.२०४५, अङ्क ५, िन.नं.३४५०

स�ब� कानून :
§ भूिमस�ब�धी ऐन, २०२१

स�ु तहमा फैसला गन� :
भूिम सधुार अिधकारी �ी ओमबहादरु खड्का
भूिम सधुार काया�लय महो�री

पनुरावेदन तहमा फैसला गन� :
मा.िन.म�ुय �यायाधीश �ी तेजबहादरु के.सी.
माननीय �यायाधीश �ी ई�वरी�साद िघिमरे
पनुरावेदन अदालत जनकपरु

फैसला
�या.�काशमान िसहं राउत : सािबक �याय 

�शासन ऐन, २०४८ तथा �याय �शासन ऐन, २०७३ 
को दफा ९(१) ले यसै अदालतको �े�ािधकारिभ�को 
भई पनुरावेदन दता� ह�न आएको ��ततु म�ुाको संि�� 
िववरण यस�कार छः-

त�य ख�ड
सािबक �े�तानसुार िज�ला महो�री, ३ नं. 

बहादरुग�ज गा.िव.स. वडा नं.२ अ�तग�तको िज�ला 
महो�री, सं�ामपरु ब�ने देवधारी �वारको मानबहादरु 
सौ पि�चम राधा सौ दि�णको ०-४-१६ ज�गा मेरो 
िपता िसताराम महतोले जोती कमाई भूिम सधुार 
काय��म लाग ु ह�दँा १ नं. लगत भरी २ नं. अनसूुची 
�कािशत भई ४ नं. जोताहा अ�थायी िन�सासमेत 
ज�गाधनी देवधारी �वार यादवको नामबाट �ा�त गरी 
ज�गा जोती कमाई आएको हो । सोही ज�गा सव� नापी 
ह�दँा िज.म. ३ नं. बहादरुग�ज (बेलगाछी) गा.िव.स. 
वडा नं.२ क िक.नं. २४ को ०-४-१६ कायम भई 
िफ�डबकुको जोताहा महलमा िनज िपताको नाम 
अंिकत भई सहीछाप गरकेो र िनजले मोहीमा जोती 
कमाई आएकोमा िमित २०३३।१०।१५ का िदन 

िनज परलोक भई हकखाने मतृकक� �ीमती मेरो 
आमा बिृ�या देवीको पिन धेर ै िदनअिघ नै परलोक 
भइसकेप�चात् हक खाने २ छोरा जेठा मेरो दाज ुरामदेव 
महतो र का�छा म वादी मा� भएकोमा दाज ु रामदेव 
महतोसमेतको म�ृय ु भई म वादीले उ� ज�गा जोती 
कमाई आएकोमा उ� िक.नं.२४ िक�ाकाट भई िक.नं. 
२८३ र २८४ मा प�रणत भई िक.नं.२८४ को ०-३-
६१/

२
 ज�गा हाल �ितवादीका नाममा कायम रहेकोले 

उ� ज�गा िसताराम महतोका नामबाट म वादीका 
नाममा मोही हक नामसारी गरी मोहीको �माणप�समेत 
पाउ ँभ�नेसमेत बेहोराको वादीको िफरादप� ।

िफरादप�मा उि�लिखत ज�गा वादीले किहले 
पिन कमाएका छैनन् । वादीले दाबी िलएको ज�गा 
मोहीमा कमाएको भए साल सालको कुतबाली बझुाएको 
�माण ह�नपुन� िथयो । �य�तो कुनै �माण छैन । वादी 
दाबीको ज�गा मेरो घरबारीको ज�गा हो र घरबारीको 
ज�गामा मोही ला�न स�दैन । वादीका बाब ु िसताराम 
महतोले दाबीको ज�गा कमाएका िथए तर वादीका 
बाबकुो �वग�वासपिछ सो ज�गा वादीले कमाएका 
छैनन् । मोहीको कुरा उठाएपिछ मोही हकबापत 
वादीले मसगँ �.१७,००१।- �पैया ँबझुी िलई कपाली 
तमसकुको कागज ग�रिदनभुएको छ । अतः वादी उ� 
ज�गाको मोही नभएकोले वादी दाबी खारजे ग�रपाउ ँ
भ�नेसमेत बेहोराको �ितवादीको �ितउ�र िजिकर ।

िज�ला महो�री, गा.िव.स. ३ नं. बहादरुग�ज 
(बेलगाछी) वडा नं.२क िक.नं. २४ िक�ाकाट भई 
हाल �ितवादीको नाममा कायम िक.नं.२८४ को ०-३-
६१/

२
 ज�गाको भूिमस�ब�धी ऐन, २०२१ को दफा 

२५ को उपदफा १ बमोिजम वादीका बाब ुसीताराम 
महतो िविधवत् मोही भई िनजले मोहीमा जोती कमाई 
आएकोमा िनजको म�ृयपुिछ हक खाने हकवालाह� 
सगोलको छोरा वादी जोिग�� महतो निुनयाले 
मोहीमा जोती कमाई आएको देिखदँा सोही ऐन 
संशोधनसिहतको दफा २६ को उपदफा-१ बमोिजम 
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वादी दाबीको ज�गा �व.सीताराम महतोको नामबाट 
वादी जोिग�� महतो निुनयाको नाममा मोिहयानी हक 
नामसारी गरी मोिहयानी हकको �माणप� िदने ठहछ�  
भ�नेसमेत बेहोराको स�ु भूिम सधुार काया�लय, 
महो�रीबाट िमित २०६९।३।२७ मा भएको िनण�य । 

मोहीको १ नं. लगत भरी २ नं. अनसूुची 
�कािशत भएको आधारमा मा� मोही हक �ा�त 
ह�न स�दैन । मोही हक �ाि�का लािग भूिमस�ब�धी 
िनयमह�, २०२१ बमोिजम मोहीको १ नं. लगत भरी 
२ नं. अनसूुची �कािशत भई मोहीको ४ नं. अ�थायी 
िन�सा �ा�त भएको ह�नपुद�छ । अ�थायी िन�सा 
�ा�त नगरकेो �यि�ले मोिहयानी हकको �माणप� 
पाउन स�दैन । वादीका बाबलेु मोहीको अ�थायी 
�माणप� नै �ा�त गरकेा छैनन् । भूिम सधुार काय��म 
लाग ुभएको क�रब ४७ वष� िबितस�दा पिन के कित 
कारणले िवप�ीका बाबलेु मोिहयानी हकको �माणप� 
�ा�त गन� नसकेको हो सोको यथोिचत कारणसमेत 
खलुाउन सकेका छैनन् । घरबारीको ज�गामा मोही हक 
�ा�त नह�ने कानूनी �यव�था रहेको र िववािदत ज�गा 
घरबारीको ज�गा भएको अव�थामा िवप�ीले मोहीको 
लगत भरकैे आधारमा मोही हक �ा�त ह�न स�दैन । 
वादीले आ�नो बाबकुो म�ृयपु�चात् मोहीको कुरा 
उठाई वादिववाद भएपिछ सोबापतमा �.१७,००१।- 
िदई कागज गराएको हो । उ� िलखतबाट िववािदत 
ज�गामा म पनुरावेदकसमेतको घर बसोबास छ भ�ने 
कुरा �थािपत ह�न आउछँ । मैले िदएको �ितउ�रमा 
िवप�ीलाई �.१७,००१।– िदएको कुरा उ�लेख 
भएबाट मोही �वीकार गरकेो भ�न िम�दैन । अतः मोही 
�वीकार गरकेो आधार िलई भूिम सधुार काया�लय, 
महो�रीबाट िमित २०६९।३।२७ मा भएको फैसला 
कानूनी �िुटपूण� रहेकोले उ� फैसला बदर गरी इ�साफ 
पाउ ँ भ�नेसमेत बेहोराको �ितवादी िसताराम साहले 
पनुरावेदन अदालत जनकपरुमा िदएको पनुरावेदनप� ।

यसमा भूिम सधुार काया�लयको िनण�य 

सव��च अदालत बलेुिटन २०६९, वष� २१, अङ्क 
१७, पूणा�ङ्क ४९१, प�ृ १३ मा �कािशत िस�ा�तको 
स�दभ�मा फरक पन� स�ने दिेखदँा मलुकु� ऐन, 
अ.बं.२०२ नं. तथा पनुरावेदन अदालत िनयमावली, 
२०४८ को िनयम ४७ बमोिजम छलफलको लािग 
��यथ� िझकाई आएपिछ वा अविध नाघेपिछ 
िनयमानसुार पेस गनु�  भ�ने बेहोराको पनुरावेदन 
अदालत जनकपरुबाट िमित २०७०।५।१० मा भएको 
आदेश ।

िववािदत ज�गा मैले मोहीको हैिसयतले जोती 
कमाई िवप�ीलाई सालबसाली कुतबाली बझुाउदँै 
आए तापिन िनज िवप�ीकै भनाइ मतुािबक िव�वासमा 
परी कुतबाली बझुाएको भरपाई निलएको ह� ँ। दाबीको 
ज�गामा १ नं. अनसूुचीबमोिजमको लगत भन� काम 
भई २ नं.अनसूुचीबमोिजमको लगतसमेत �कािशत 
भई ४ नं. अनसूचीबमोिजमको जोताहाको अ�थायी 
िन�सासमेत �ा�त ग�रसकेको अव�था छ । उ� 
ज�गामा िवप�ीको बसोबासी घर बारीसमेत भएको 
भए घर करको रिसद पेस गनु�पन�मा सो �माण पेस 
गन� सकेको देिखदँैन । म वादीले नै उ� ज�गा मोहीको 
हैिसयतले जोती कमाई कुतबाली धरौटसमेत बझुाई 
आएको ह�दँा भूिम सधुार काया�लयबाट भएको फैसला 
सदर कायम ह�नपुद�छ भ�नेसमेत बेहोराको वादीले 
पनुरावेदन अदालत जनकपरुमा िदएको िलिखत 
�ितवाद । 

वादीका �वयं िपता नै दाबीको ज�गामा मोही 
हक �ा�त भई मोही भएको नदिेखएको अव�थामा यी 
िफरादी छोरा जोिग�� महतोको सो ज�गामा मोिहयानी 
हक नामसारी गरी मोही �माणप� पाउने ठहर भएको 
भूिम सधुार काया�लय, महो�रीले गरकेो िमित 
२०६९।३।२७ को फैसला निमलेको ह�दँा सो उ�टी 
भई िक.नं. २४ को ज�गा िक�ाकाट भई कायम भए 
िक.नं.२८४ को ज�गाको मोही बाब ुिसताराम महतोको 
नामबाट म वादीका नाममा मोही हक नामसारी गरी 
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मोहीको �माणप� पाउ ँभ�ने वादी दाबी प�ुन नस�ने 
ठहछ�  भ�नेसमेत बेहोराको पनुरावेदन अदालत 
जनकपरुबाट िमित २०७१।१।९ मा भएको फैसला ।

िज�ला महो�री, गा.िव.स. ३ नं. बहादरुग�ज 
(बेलगाछी) वडा नं.२ क िक.नं. २४ िक�ाकाट भई 
हाल �ितवादीको नाममा कायम िक.नं.२८४ को 
०-३-६१/

२
 ज�गा मेरो िपताले जोती कमाई १ नं. 

अनसूुची भरी २ नं. लगत �कािशत भई ४ नं. जोताहा 
अ�थायी िन�सासमेत ज�गाधनी देवधारी �वार यादवकै 
नामबाट �ा�त गरी सकेको अव�था छ । उ� ज�गाको 
िफ�डबकुमा देवधारी �वार यादव र जोताहाको महलमा 
मेरो िपता िसताराम महतोको नाम उ�लेख भएको 
छ । सो कुरालाई िवप�ी �ितवादीले �ितउ�रप�मा 
�वीकार गरकेा छन् । उ�  ज�गा िवप�ीको प�ुय�ली 
ज�गा नभई देवधारी �वार यादवको नामबाट ख�रद गरी 
िलएको ज�गा हो । सािबक ज�गाधनीले किहले पिन 
ज�गा जो�न ुभएको छैन । उ� ज�गा मेरा िपता बाचँ�ुजेल 
िनजैले र िनजको म�ृयपु�चात् मैले मोहीमा जोती कमाई 
आएको छु । जहासँ�म िवप�ीले घरबारीको ज�गा हो, 
यसमा मोही ला�दैन भनी िलएको दाबीको स�ब�धमा 
सो ज�गा िवप�ीको पखु�ली ज�गा नभई ख�रद गरकेो 
ज�गा हो । मोही भएको ज�गा घरबारीको लािग ख�रद 
गरकेो भ�ने िवप�ीको दाबी गैरकानूनी छ । िवप�ीले 
मैले कुत बझुाएको छैन भनी िजिकर िलए तापिन सो 
स�ब�धमा ऐनका �यादिभ� कहीकँतै उजरु बाजरु गरकेो 
देिखदँनै । अतः सव� नापीको समयभ�दा अगािडदेिख 
नै ज�गा जोती कमाई आएको, िफ�डबकुको जोताहा 
महलमा मेरा बाब ु िसताराम महतोको नाम उ�लेख 
भएको र बाबकुो म�ृयपु�चात् म पनुरावेदक वादीले 
ज�गा जोतभोग गरी िवप�ीलाई कुत बालीसमेत बझुाई 
आएको अव�थामा वादी दाबीअनसुार िववािदत ज�गा 
मेरा नाममा मोही नामसारी गरी मोिहयानी हकको 
�माणप� िदने ठह�याई स�ु भिुमसधुार काया�लय 
महो�रीबाट भएको िनण�यलाई उ�टी गरी वादी दाबी 

प�ुन नस�ने गरी पनुरावेदन अदालत जनकपरुबाट 
भएको फैसला �िुटपूण� ह�दँा उ� फैसला बदर गरी स�ु 
फैसला सदर ग�रपाउ ँभ�नेसमेत बेहोराको पनुरावेदक 
जोिग�� महतो निुनयाको तफ� बाट यस अदालतमा 
परकेो पनुरावेदनप� ।

यसमा वादीले मोही नामसारीको लािग माग 
गरकेो ज�गाको मोही वादीका बाब ु िसताराम महतो 
रहेको त�य �ितवादीले �वीकार गरकेो देिख�छ । 
यस अव�थामा वादीका बाब ुिसताराम महतो मोही रहे 
भएको िलखत �माणबाट नदेिखएको भ�ने आधारमा 
वादी दाबी नप�ुने ठहर गरकेो पनुरावेदन अदालत 
जनकपरुको फैसला �माण मू�याङ्कनको रोहमा 
फरक पन� स�ने दिेखदँा मलुकु� ऐन, अ.बं. २०२ नं. 
बमोिजम ��यथ� िझकाई िनयमानसुार गरी पेस गनु�  
भ�नेसमेत बेहोराको २०७५।१।७ मा यस अदालतबाट 
भएको आदेश । 

ठहर ख�ड
िनयमबमोिजम म�ुा पेसी सूचीमा चढी 

यस इजलाससम� पेस ह�न आएको ��तुत म�ुामा 
पनुरावेदनप�सिहतको िमिसल अ�ययन गरी 
पनुरावेदक वादीको तफ� बाट उपि�थत िव�ान् 
अिधव�ा �ी जगदेव चौधरीले िमिसल संल�न १ नं. 
लगत, २ नं. अनसूुची तथा िफ�डबकु उतारसमेतबाट 
िववािदत ज�गाको दता�वाला मोही यी पनुरावेदकका 
बाब ु िसताराम महतो भएको त�यमा िववाद 
दिेखदैँन । िनज मोहीका नाममा ज�गा नामसारी 
नह�दँै म�ृय ु भएकाले शेषपिछका हकवालाह�मा यी 
पनुरावेदक मा� जीिवत रहेको र िववािदत ज�गा मोहीको 
हैिसयतले पनुरावेदकले जोतभोग गरी ज�गाधनीलाई 
बालीसमेत बझुाउदैँ आएको अव�था छ । जनु त�यलाई 
िवप�ीले आ�नो �ितउ�रप�मा समेत �वीकार गरेको 
दिेख�छ । मोही नामसारी नगराएकै कारण मोही हक 
�ा�त ह�ने अिधकारबाट वि�चत गन� िम�दैन । अतः यी 
पनुरावेदकका नाममा मोही नामसारी ह�ने ठह�याई भूिम 
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सधुार काया�लय महो�रीबाट भएको फैसलालाई उ�टी 
गरी वादी दाबी प�ुन नस�ने गरी पनुरावेदन अदालत 
जनकपरुबाट भएको फैसला �िुटपूण� ह�दँा उ� फैसला 
उ�टी गरी स�ु फैसला सदर कायम ह�नपुद�छ भनी 
गनु�भएको बहससमेत सिुनयो । 

िवप�ीतफ� बाट उपि�थत िव�ान् व�र�ठ 
अिधव�ा �ी महादवे�साद यादव तथा अिधव�ा 
�ी �ेमकुमार ठकुरीले मोही हक �ाि�का लािग 
भूिमस�ब�धी िनयमह�, २०२१ बमोिजम मोहीको ४ 
नं. अ�थायी िन�सा �ा�त भएको ह�नपुद�छ । अ�थायी 
िन�सा �ा�त नगरकेो �यि�ले मोिहयानी हकको 
�माणप� पाउन स�दैन । बादीका बाबलेु मोहीको 
अ�थायी �माणप� नै �ा�त गरकेा छैनन् । िववािदत 
ज�गा घरबारीको ज�गा भएको अव�थामा िवप�ीले 
मोहीको लगत भरकैे आधारमा मोही हक �ा�त ह�न 
स�दनै । मोहीमा िववाद भएपिछ वादीलाई रकम िदएकै 
आधारमा मोही �वीकार गरकेो भ�न कानूनत: िम�ने 
देिखदँनै । अतः मोहीको हैिसयतले ज�गा जोतभोग 
नगरकेो �यि�लाई मोही कायम गरी मोही �माणप� 
िदने गरी भूिम सधुार काया�लयबाट भएको फैसला 
�िुटपूण� रहेकोले उ� फैसला उ�टी गरी वादी दाबी 
प�ुन नस�ने गरी पनुरावेदन अदालतबाट भएको 
फैसला �यायोिचत नै देिखदँा उ� फैसला सदर कायम 
ह�नपुद�छ भनी बहस िजिकर ��ततु गनु�भयो ।

दवैु प�बाट ��तुत भएको उपयु�� बेहोराको 
बहस िजिकरसमेत सनुी पनुरावेदन अदालत 
जनकपरुबाट िमित २०७१।१।९ मा भएको फैसला 
िमलेको छ वा छैन ? पनुरावेदक वादीको पनुरावेदन 
िजिकर प�ुन स�ने हो वा होइन ? सोही स�ब�धमा 
िनण�य िदनपुन� देिखन आयो ।

२. अब िनण�यतफ�  िवचार गदा�, िज�ला 
महो�री, ३ नं. बहादरुग�ज गा.िव.स. वडा नं.२ 
को िक.नं. २४ को ०-४-१६ ज�गा बाब ु िसताराम 
महतोले जोती कमाई भूिम सधुार काय��म लाग ुह�दँा 

१ नं. लगत भरी २ नं. अनसूुची �कािशत भई ४ नं. 
जोताहा अ�थायी िन�सासमेत �ा�त गरी आएकोमा 
िमित २०३३।१०।१५ का िदन िनज बाबकुो म�ृय ु
भएको र आमा बिु�या देवीको पिन धेर ै िदनअिघ नै 
म�ृय ुभइसकेप�चात् हक खाने २ छोरा जेठा मेरो दाज ु
रामदेव महतो र का�छा म वादी मा� भएकोमा दाज ु
रामदेव महतोसमेतको म�ृय ुभई म वादीले उ� ज�गा 
जोती कमाई आएकोमा उ� िक.नं.२४ िक�ाकाट भई 
िक.नं. २८३ र २८४ मा प�रणत भई िक.नं.२८४ को 
०-३-६१/

२
 ज�गा �ितवादीका नाममा कायम रहेकोले 

बाब ुिसताराम महतोका नामबाट म वादीका नाममा मोही 
हक नामसारी गरी मोहीको �माणप�समेत पाउ ँभनी यी 
पनुरावेदक वादीले भूिम सधुार काया�लय, महो�रीमा 
िनवेदन िदएको देिख�छ । �ितवादी िसताराम शाहको 
�ितउ�र हेदा�, वादीका बाब ुिसताराम महतोले दाबीको 
ज�गा कमाए तापिन िनजको म�ृयपुिछ सो ज�गा वादीले 
कमाएका छैनन् । वादीले ज�गा कमाएको भए कुतबाली 
बझुाएको �माण पेस गन� स�नपुन�मा सो पेस गरेको 
अव�था छैन । दाबीको ज�गा मेरो घरबारीको ज�गा 
भएकाले मोही ला�न स�दैन । िवप�ीले मोहीको कुरा 
उठाएपिछ मोही हकबापत वादीले मसगँ �.१७,००१।- 
�पैया ँबझुी िलई कपाली तमसकुको कागज ग�रिदएका 
ह�न् । अतः वादी उ� ज�गाको मोही नभएकोले वादी 
दाबी खारजे होस् भ�नेसमेत िजिकर िलएको देिखन 
आउछँ ।

३. स�ु भूिम सधुार काया�लय, महो�रीबाट 
वादी दाबी प�ुने ठह�याई िमित २०६९।३।२७ मा 
िनण�य भएप�चात् �ितवादीको पनुरावेदन अदालत 
जनकपरुमा पनुरावेदन परी उ� अदालतबाट िमित 
२०७१।१।९ मा स�ु भूिम सधुार काया�लयको िनण�य 
उ�टी गरी वादी दाबी नप�ुने गरी फैसला भएको र 
सो फैसलाउपर वादीको तफ� बाट यस अदालतमा 
��ततु पनुरावेदन पन� आएको देिख�छ । वादीले यस 
अदालतमा गरकेो पनुरावेदनमा िववािदत ज�गा बाब ु
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िसताराम महतोले जोती कमाई १ नं. लगत भरी २ 
नं. अनसूुची �कािशत भई ४ नं. जोताहा अ�थायी 
िन�सासमेत �ा�त ग�रसकेको अव�था छ । उ� ज�गा 
सव� नापीको समयभ�दा अगािडदेिख नै बाब ुिसताराम 
महतोले जोती कमाई आएको, िफ�डबकुको जोताहा 
महलमा बाब ुिसताराम महतोको नाम उ�लेख भएको र 
बाबकुो म�ृयपु�चात् मैले ज�गा जोतभोग गरी िवप�ीलाई 
कुत बालीसमेत बझुाई आएको अव�थामा वादी दाबी 
प�ुन नस�ने गरी पनुरावेदन अदालत जनकपरुबाट 
भएको फैसला �िुटपूण� ह�दँा उ� फैसला उ�टी गरी 
स�ु फैसला सदर ग�रपाउ ँभ�ने म�ुय िजिकर िलएको 
देिख�छ ।

४. पनुरावेदक वादीले िलएको पनुरावेदन 
िजिकरतफ�  िवचार गदा�, भूिमस�ब�धी ऐन, २०२१ 
को दफा २६(१) मा ‘‘यस प�र�छेदको अ�य 
दफाह�को अधीनमा रही मोहीले कमाई आएको 
ज�गामा मोहीस�ब�धी िनजको हक िनजपिछ 
िनजको एकासगोलका पित, प�नी, छोरा, छोरी, 
आमा, बाबु, धम�पु�, धम�पु�ी, छोरा, बुहारी, 
नाित, नाितनी, नाितनी बुहारी, दाजुभाइ वा िददी 
बिहनीह�म�ये ज�गावालाले प�याएको �यि�लाई 
�ा� ह�ने छ’’ भ�ने �यव�था रहेको दिेख�छ । उ� 
कानूनी �यव�थाले मोहीले कमाई आएको ज�गा 
मोहीको म�ृयपु�चात् मोहीका हकवालाह�मा सन� 
कुरालाई ��ट पान� खोजेको पाइ�छ । िमिसल सलं�न 
१ नं. लगत, २ नं. अनसूुची र िफ�डबकु उतारको 
छाया�ँितबाट िववािदत ज�गाको ज�गाधनीमा दवेधारी 
�वारलाई ज�गाधनी देखाई १ नं. मोहीको लगत भरकेो, 
सोहीबमोिजम २ नं. अनसूुची �कािशत भएको, सव� 
नापीको बखत िफ�डबकुको जोताहाको महलमा यी 
पनुरावेदकका बाब ु िसताराम महतोको नाम उ�लेख 
भएको देिखन आउछँ । �ितवादीले वादीका बाबलेु 
िववािदत ज�गा जोतभोग गरी आए तापिन िनजको 
म�ृयपु�चात् वादीले सो ज�गा जोतभोग गरकेा छैनन् र 

सालसालको कुत बालीसमेत ज�गाधनीलाई बझुाएका 
छैनन् भ�ने कानूनी ��नका स�ब�धमा िववाद उठाएको 
र पनुरावेदन अदालतबाट स�ु िनण�य उ�टी गरी वादी 
दाबी नप�ुने ठहर गदा� दाबीको ज�गामा वादीका बाबकुो 
मोही हक �ा�त भई नसकेको ह�दँा वादीका नाममा मोही 
हक नामसारी ह�न नस�ने भनी आधार अवल�बन 
गरकेो देिख�छ । भूिमस�ब�धी ऐन, २०२१ को दफा 
२६(१) ले मोहीको म�ृय ुभई िनजको मोिहयानी हक 
हकवालाह�मा सन� कुरालाई सिुनि�चत ग�रिदएको 
दिेख�छ । व�ततुः ��ततु म�ुामा िववािदत ज�गाको 
दता�वाला मोही यी पनुरावेदकका बाब ुिसताराम महतो 
भएको त�य िमिसल संल�न कागजबाट पिु�ट भएको 
र सो त�यलाई �ितवादीले समेत �वीकार गरेको 
दिेखएको छ । वादीका बाब ु िसताराम महतोले उ� 
ज�गा जोतभोग गर ेतापिन िनजको म�ृयपु�चात् वादीले 
ज�गा जोतभोग नगरकेो र आफूलाई सालसालको 
बाली बझुाएको �माण पेस गन� नसकेको ह�दँा दाबीको 
ज�गामा मोही कायम गन� िम�दैन भनी �ितवादीले 
िजिकर िलए तापिन मोही लगत क�ा गराउने, बाली 
बझुाउने र मोही िन�कासन गन� स�ब�धमा वादीउपर 
�ितवादीले कुनै उजरुी गरकेो तथा कारबाही चलाई 
अि�तम टुङ्गोमा प�ुयाएकोसमेत देिखदँैन । मोही हक 
�ाि�का लािग ऐनले तोकेको �ि�या पूरा ग�रसकेको 
अव�थामा बाली बझुाएको रिसद भएको वा नभएको 
आधारमा हकवालाह�लाई मोही हक �ा�त गन� 
अिधकारबाट िवमखु गराउन सिकँदनै । यसै स�दभ�मा 
वलदेब म�डल ख�वे िव�� भूिम सधुार काया�लय 
महो�रीसमेत भएको म�ुामा मोिहयानी लेखाई देखाई 
गरी २ न.ंअनुसूची �कािशत भएकोलाई नै मोिहयानी 
हकको आधार मा�नुपन� । नापीमा मोही लेखाए 
वा नलेखाएको कुराले मोिहयानी हकको �ाि� वा 
समाि�त ह�ने होइन । मोही नामसारी ग�रपाउँ भनी 
भएको िववादमा रिसद भएको वा नभएको भ�ने 
कुराले िवशेष सा�दिभ�क मह�व नरा�ने भनी (ने.
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का.प.२०४५, अङ्क ५, िन.नं.३४५०) िस�ा�तसमेत 
�ितपादन भएको देिख�छ । साथै दता�वाला मोहीको 
म�ृय ु भई हकवाला जीिवतै रहेको अव�थामा मोही 
नामसारी नभएकै आधारमा हकवालालाई मोिहयानी 
हकबाट वि�चत गन� प�रक�पना भूिमस�ब�धी ऐन, 
२०२१ ले गरकेो पाइदँैन । �ितवादीले दाबीको ज�गा 
घर बसोबासको भएको ह�दँा मोिहयानी ला�न स�दैन 
भनी िजिकर िलए तापिन िनजले �ितउ�रप� पेस गदा� 
खलुाएको वतन र ज�गाको वतन एकआपसमा मेल 
खाएको नदिेखनकुा साथै सो िजिकरलाई पिु�ट गन� 
कुनै �माणसमेत िमिसल संल�न कागजातबाट देिखन 
आउदैँन । 

५. िववािदत ज�गा वादीका बाब ु िसताराम 
महतोले जोती कमाई १ नं. लगत भरी २ नं. अनसूुची 
�कािशत भई ४ नं. जोताहा अ�थायी िन�सासमेत 
�ा�त गरी िनिव�वाद मोही देिखएको, िनजको म�ृयपु�चात् 
ज�गा वादीले जोतभोग गरी आएको देिखएको र 
हकवालाह�मा यी पनुरावेदक वादी मा� जीिवत रहेको 
अव�थामा दता�वाला मोहीका नाममा मोही नामसारी 
नभएकै आधारमा हकवालालाई मोही हकबाट वि�चत 
गन� कानूनतः िम�ने नदेिखदँा वादी दाबी प�ुन नस�ने 
गरी पनुरावेदन अदालत जनकपरुबाट भएको फैसला 
�यायोिचत देिखन आएन । 

६. तसथ� मािथ िववेिचत आधार, कारण एवं 
�माणह�बाट िज�ला महो�री, ३ नं. बहादरुग�ज 
गा.िव.स. वडा नं. २ िक.नं.२८४ को ०-३-६१/

२

ज�गा मोही िसताराम महतोको नामबाट िनजका छोरा 
जोिग�� महतो निुनयाका नाममा मोही हक नामसारी 
गरी �माणप� िदने ठह�याई भूिम सधुार काया�लय, 
महो�रीबाट िमित २०६९।३।२७ मा भएको िनण�य 
उ�टी गरी वादी दाबी प�ुन नस�ने ठह�याई पनुरावेदन 
अदालत जनकपरुबाट िमित २०७१।१।९ मा भएको 
फैसला िमलेको नदिेखदँा उ� फैसला उ�टी भई 
िववािदत ज�गा यी पनुरावेदक वादी जोिग�� महतो 

निुनयाका नाममा मोही हक नामसारी गरी मोिहयानी 
हकको �माणप� िदने ठहछ�  । ��ततु म�ुाको फैसला 
काया��वयनको लािग स�ु भूिम सधुार काया�लय, 
महो�रीमा लेखी पठाई दायरीको लगत क�ा गरी 
िमिसल िनयमानसुार गरी बझुाइिदनू । 

उ� रायमा सहमत छु ।
�या.ह�र�साद फुयाल

इजलास अिधकृतः मनुा अिधकारी ढकाल
इित सवंत् २०७६ साल मङ्िसर २५ गते रोज ४ शभुम् ।

—— & ––

सव��च अदालत, संय�ु इजलास
माननीय �यायाधीश �ी ई�र�साद खितवडा

माननीय �यायाधीश �ी ह�र�साद फुयाल
आदेश िमित: २०७६।९।२०

०६९–WO–०२१२

म�ुाः- परमादशे

िनवेदक : िज�ला भोजपरु बोिखम गा.िव.स. वडा नं.१ 
�थायी वतन भएको तीलकबहादरु राईको 
नाित गंगाबहादरु राईको छोरा हाल राि��य 
वािण�य ब�क के��ीय काया�लय, मानव 
संशाधन िवभागमा काय�रत वष� ५८ को लेखा 
अिधकृत राम�साद राई

िव��
िवप�ी : राि��य वािण�य ब�क, के��ीय काया�लय, 

िसंहदरबार �लाजा, काठमाड�समेत

�नण�य नं. १०५८८
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§ घरिबदा भनेको काया�लयमा उपि�थत 
भएको वा काया�लयको काय�मा सलं�न 
रहकेो अव�थामा केही अविध फुस�द 
िदनुपछ� भ�ने मा�यतामा िदइन ेिबदा हो । 
पदबाट िनल�बन भएको अव�थामा पिन 
घरिबदा पाइरह�छ र सोबापतको सुिवधा 
िदनुपछ� भ�नु उिचत र तक� सङ्गत नह�न े।

(�करण नं.४)

िनवेदकका तफ� बाट : िव�ान्  अिधव�ा �ी  ठोक�साद 
िसवाकोटी

िवप�ीका तफ� बाट : िव�ान्  व�र� अिधव�ाह� �ी 
ई���साद खरले, �ी महेशकुमार नेपाल र 
िव�ान्  अिधव�ा �ी इि�दरा काक�

अवलि�बत निजर :
स�ब� कानून :

आदेश
�या.ह�र�साद फुयाल : नेपालको अ�त�रम 

सिंवधान, २०६३ को धारा ३३, १०७(२) बमोिजम 
यस अदालतमा दता� ह�न आएको ��ततु �रट िनवेदनको 
सिं�� त�य एवं आदेश यस�कार रहेको छ:-

त�य ख�ड
म िनवेदक िवप�ी राि��य वािण�य ब�क, 

बाने�र शाखामा काय�रत रहदँा एल.सी. स�ब�धी 
कारोबारमा अि�तयार द�ुपयोग एवं िवदेशी 
िविनमय अपचलन गरी ��ाचार गरकेो अिभयोगमा 
अि�तयार द�ुपयोग अनसु�धान आयोगले िमित 
२०५८।३।१९ मा मसमेतलाई िवप�ी बनाई िवशेष 
अदालत काठमाड�मा ��ाचार म�ुा दायर गरकेोमा 
स�मािनत िवशेष अदालतबाट िमित २०६४।३।१२ मा 
आरोिपत म�ुामा सफाइ पाउने फैसला भएको छ । उ� 
म�ुाको िसलिसलामा िनवेदक िमित २०५८।३।१९ 

दिेख िनल�बनमा रहेकोले िवशेष अदालतको िमित 
२०६४।३।२६ को प�साथ िवप�ी ब�कको मानव 
संशाधन िवभागमा हािजरको लािग अनरुोध गदा� 
िवप�ी ब�कको िनण�यबाट िनल�बन फुकुवा गरी हािजर 
गराउने िनण�य भई िमित २०६५।२।१४ बाट मानव 
संशाधन िवभागमा हािजर भई िवभागीय �मखुसगँ 
ब�कको िनयमावलीअनसुार िनल�बनमा रहेको आ.व. 
०५८/५९ देिख आ.व. ०६४/६५ स�म ज�मा ६ 
आ.व. को घरिबदाको ��येक िदनको तलब भ�ा 
बराबर नगद भ�ुानीको लािग अनरुोध गदा�समेत सो 
नभइरहेकोमा िमित २०६५।१०।१९ मा िलिखत 
िनवेदन िवभागीय �मखुसम� गदा� िवप�ी ब�कको 
स�चालक सिमितको िमित २०६९।२।१ मा बसेको 
बैठकको “यस ब�कमा काय�रत कम�चारीह� िनल�बनमा 
परकेो अव�थामा िनल�बनमा रहेको अविध भरको 
घरिबदाको स�ा तलब नपाउने” भ�ने िनण�य भएको 
बेहोरा जानकारी �ा� भयो । राि��य वािण�य ब�क, 
कम�चारी सेवा िविनयमावली, २०६१ को िविनयम 
३७(१) अनसुार कम�चारीले ��येक वष� ३० िदनको 
दरले घरिबदा पाउने �यव�था छ भने िविनयम ३७(२) 
मा घरिबदा बढीमा १५० िदनस�म सि�चत गरी रा�न 
सिकने छ । कुनै कम�चारीको घरिबदा ६० िदनभ�दा 
बढी सि�चत रहेमा िनजले यसरी ६० िदनभ�दा बढी 
रहेको घरिबदाको स�ा त�काल खाईपाई आएको तलब 
भ�ा बराबरको रकम वष�मा एक पटक पाउने छ । तर 
एक वष�मा ३० िदनभ�दा बढी घरिबदाको स�ा तलब 
पाउन स�ने छैन भ�ने �यव�था भएकोले िनवेदक 
िनलि�बत भएको आ.व. २०५८/५९ को ३० िदनको 
तलब �. १०,०५५।- (दश हजार पचप�न मा�) आ.व. 
२०५९/६० को ३० िदनको तलब �. १०,२३५/- 
(दश हजार दईु प�ितस मा�), आ.व. २०६०/६१ को 
३० िदनको तलब �. १०,७६५।- (दश हजार सात सय 
प�स�ी मा�) आ.व. २०६१/६२ को ३० िदनको तलब 
�. १२९२०।- (बाह हजार नौ सय बीस मा�), आ.व. 
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२०६२/६३ को �. १३५६६।- (ते� हजार पाचँ सय 
छैस�ी मा�) र आ.व. २०६३/६४ को �. १६८४६।- 
(सो� हजार आठ सय छयािलस मा�) र उ� आिथ�क 
वष�ह�मा �दान ग�रने भ�ा रकमह�समेत िनवेदकको 
काबबुािहरको प�रि�थित िसज�ना भई तत् तत् आ.व. 
मा िनयमानसुार पाउने सिुवधा िलनबाट वि�चत भएको 
र १५० िदन िनल�बन ह�नपूुव� नै घरिबदा सि�चत 
रहेको तर १५० िदनभ�दा बढी घरिबदा सि�चत गन� 
नपाइने भनी िविनयमावलीमा बा�या�मक �यव�था 
भएको आधारमा िवप�ी ब�कको स�चालक सिमितको 
िमित २०६९।२।१ मा भएको िनण�य म िनवेदकको 
हकमा लाग ु ह�न स�दैन िकनिक िनण�यपूव� नै िवप�ी 
ब�कमा घरिबदाको स�ा नगद उपल�ध गराई पाउ ँभनी 
िनवेदन िदइसकेको र िनयममा �प� �यव�था नभएको 
अव�थामा शंकाको लाभ सधै ँ पीिडतको प�मा रहने 
सव�मा�य िस�ा�तको मा�यताको आधारले समेत उ� 
िवप�ी ब�कको िनण�य बदरभागी छ । अतः िनल�बन 
ह�न ु पूव�सि�चत घरिबदा १५० िदन रही रहेकाले 
��येक आ.व.को ३० िदनका दरले तत् आ.व. को 
खाईपाई आएको तलब भ�ा बराबर घरिबदाको स�ा 
नगद िदनपुन� �ाकृितक �यायको िस�ा�तको िवपरीत 
काय� �यवहार िवप�ीह�बाट भएकोले कानूनबमोिजम 
उ��ेषण परमादेशलगायत अ�य जो चािहने आ�ा 
आदशेसमेत जारी ग�रपाउ ँभ�नेसमेत बेहोराको िनवेदन 
दाबी ।

यसमा के कसो भएको हो ? िनवेदकको 
मागबमोिजमको आदेश िकन जारी ह�न ु नपन� हो ? 
जारी ह�न ु नपन� भए यो आदशे �ा� भएका िमितले 
बाटाका �यादबाहेक १५ िदनिभ� िवप�ी आफँै वा 
कानूनबमोिजमको �ितिनिधमाफ� त िलिखत जवाफ 
पेस गनु�  भनी यो आदेश र �रट िनवेदनको एक �ित 
न�कल साथै राखी सूचना पठाई िलिखत जवाफ 
परपेिछ वा अविध नाघेपिछ िनयमानसुार पेस गनु�  भ�ने 

यस अदालतको िमित २०६९।०५।१८ को आदेश ।
�रट िनवेदकउपर िवदेशी िविनमयस�ब�धी 

कसरुसमेतका म�ुा चलेको, म�ुा चलेको अव�थामा 
िनल�बनमा परकेो र सफाइ पाएप�ात् िनजले �ा� 
गरकेो घरिबदाको स�ा नगद नपाएको भ�नेबाहेक 
अ�य सेवा सिुवधा स�ब�धमा ��ततु �रट िनवेदनको 
माग दाबी नभएकोले �यसतफ�  कुनै कुरा उ�लेख 
गनु�  परने । यस ब�कमा िमित २०६१।९।१५ गतेस�म 
राि��य वािण�य ब�क कम�चारी िनयमावली, २०५० 
बहाल रहेको र िमित २०६१।९।१६ गतेप�ात् राि��य 
वािण�य ब�क कम�चारी िविनयमावली, २०६१ लाग ु
भई हालस�म बहाल रहेको छ । िमित २०५८।३।१९ 
दिेख िनल�बनमा परकेो ह�दँा िनवेदकले उठाएको 
िववादका स�ब�धमा िमित २०६१।९।१५ गतेस�म 
राि��य वािण�य ब�क कम�चारी िनयमावली, २०५० 
अनसुार ह�ने र तत् प�ात् राि��य वािण�य ब�क 
कम�चारी िविनयमावली, २०६१ को �यव�था लाग ु
ह�ने ह��छ । राि��य वािण�य ब�क कम�चारी िनयमावली, 
२०५० को िनयम ४० मा घरिबदा स�ब�धमा ब�कको 
राि��य वािण�य ब�क कम�चारी िनयमावली, २०५० 
अनसुार अिधकतम घरिबदा १५० िदनस�म मा� 
सि�चत ह�ने, साठी िदनभ�दा बढी सि�चत भएको 
घर िबदाको स�ा त�काल खाईपाई आएको तलब 
भ�ा बराबरको रकम वष�मा एकपटक पाउने र एक 
वष�मा ३० िदनभ�दा बढी घर िबदाको स�ा तलब 
पाउन नस�ने �प� छ । िनवेदकको अनसुार नै पिन 
िनजको िबदा १५० िदन सि�चत रहेको र ��येक वष� 
घरिबदा निलए वा घरिबदाबापत नगद निलएप�ात् 
बहालवाला कम�चारीको पिन िबदा सि�चत नह�ने 
ह��छ । तसथ� िनवेदकले उ� िविनयमावलीबमोिजम 
पिन िमित २०६१।९।१५ गतेस�मका घरिबदाबापतको 
नगद रकम हाल आएर एकम�ु �पमा नपाउने �प� 
छ । यस ब�कको कम�चारी सेवा िविनयमावली, २०६१ 
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को िविनयम ३७ मा घरिबदाको स�ा नगद �ा� गन� 
स�ब�धमा �यव�थाअनसुार िमित २०६१।९।१५ 
गतेप�ात् ब�कमा बहाल रहेको कम�चारीले वष�मा ३० 
िदन घरिबदा पाउने र सो ३० िदन घर िबदाम�ये १५ 
िदन घर िबदा अिनवाय� िलनपुन� र १५ िदन घर िबदा 
मा� सि�चत रहने भ�ने भएकोले िनवेदकले िनल�बनमा 
रहेको अविधको घर िबदा पाउने भएकै अव�थामा पिन 
उ� िनयमावली लाग ु भएप�ात् िनजको ��येक वष� 
१५ िदन मा� घर िबदा सि�चत रहन स�ने हो । तसथ� 
िनजले उ� िनल�बन अविधको ��येक वष�को ३० 
िदनका दरले मेरो घर िबदा सि�चत रहने र सो सि�चत 
रहने घर िबदाको नगद उपल�ध गराई पाउ ँ भनी 
िनवेदन िजिकर िलएको िमलेको छैन । अतः िवप�ीले 
��येक वष� अिनवाय� घरिबदा निलएको र ��येक वष� 
दाबी नगरकेो ह�नाले िवप�ीलाई घरिबदाबापतको नगद 
उपल�ध गराउन नपन� ह�दँाह�दँा �रट िनवेदन खारजे 
ग�रपाउ ँ भ�नेसमेत बेहोराको राि��य वािण�य ब�क, 
के��ीय काया�लय, िसंहदरबार तथा ऐ. को मानव 
सशंाधन िवभागको तफ� बाट पन� आएको िलिखत 
जवाफ ।

आदेश ख�ड
िनयमबमोिजम दिैनक पेसी सूचीमा चढी 

इजलाससम� पेस ह�न आएको ��ततु �रट िनवेदनको 
स�दभ�मा िनवेदकको तफ� बाट उपि�थत िव�ान्  
अिधव�ा �ी ठोक�साद िसवाकोटीले िनवेदकउपर 
अि�तयार द�ुपयोग अनसु�धान आयोगको तफ� बाट 
म�ुा दायर ह�दँा िनज िनल�बनमा परकेो र पिछ 
अदालतबाट सफाइ पाएको अव�थामा िनजले 
कानूनबमोिजम पाउनपुन� सिुवधा िवप�ीले निदएको 
अव�था छ । आरोप �मािणत नभएपिछ िनयममा 
पाउने कुनै सिुवधामा कटौती गन� िम�दैन । तसथ�, 
मागबमोिजम िनल�बन अविधको घरिबदाबापतको 
रकम िनवेदकले पाउने गरी िवप�ीह�का नाउमँा 

आदेश जारी ह�नपुछ�  भनी बहस ��ततु गनु�भयो ।
िवप�ी राि��य वािण�य ब�क, के��ीय 

काया�लय, ऐ. ब�कको िव� िवभागसमेतका तफ� बाट 
उपि�थत िव�ान्  व�र� अिधव�ा �ी ई���साद 
खरले, िव�ान्  व�र� अिधव�ा �ी महेशकुमार नेपाल 
र िव�ान्  अिधव�ा �ी इि�दरा काक�ले राि��य 
वािण�य ब�क कम�चारी िविनयमावली, २०६१ 
बमोिजम घरिबदाबापतको रकम ��येक वष�को सि�चत 
िबदाबापत पाउने रकम भएको र सो रकम िनल�बन 
फुकुवा भएपिछ एकम�ु पाउने होइन । जनु वष� हो सोही 
वष� मा� दाबी गनु�पन�मा �य�तो अव�था नरहेकोले �रट 
िनवेदन खारजे ह�नपुछ�  भनी बहस ��ततु गनु�भयो ।

अब िनवेदन मागबमोिजम आदशे जारी ह�नपुन� 
हो वा होइन ? सो स�ब�धमा िनण�य िदनपुन� देिखयो ।

२. िनण�यतफ�  िवचार गदा�, �रट िनवेदनमा 
िनवेदक राि��य वािण�य ब�कको कम�चारी भई िनवेदक 
िव�� एल.सी. स�ब�धी कारोबारमा अि�तयार 
द�ुपयोग एव ंिवदशेी िविनमय अपचलन गरी ��ाचार 
गरकेो अिभयोगमा िवशेष अदालत काठमाड�मा 
��ाचार म�ुा चली िमित २०५८।३।१९ देिख 
िनल�बनमा रहेको अव�थामा िवशेष अदालतबाट 
िमित २०६४।३।१२ मा आरोिपत म�ुामा सफाइ 
पाउने फैसला भएको छ । िनल�बनमा रहेको आ.व. 
०५८/५९ देिख आ.व. ०६४/६५ स�म ज�मा ६ 
आ.व. को घरिबदाको ��येक िदनको तलब भ�ा 
बराबर नगद भ�ुानीको लािग अनरुोध गदा� िवप�ी 
ब�कको स�चालक सिमितबाट िमित २०६९।२।१ 
मा “यस ब�कमा काय�रत कम�चारीह� िनल�बनमा 
परकेो अव�थामा िनल�बनमा रहेको अविध भरको 
घरिबदाको स�ा तलब नपाउने” भ�ने िनण�य भएकोले 
उ� िनण�य राि��य वािण�य ब�क, कम�चारी सेवा 
िविनयमावली, २०६१ को िवपरीत भई िनवेदकको 
कानून �द� हकमा असर पन� गएकोले कानूनबमोिजम 
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उ��ेषण परमादेशलगायत अ�य जो चािहने आ�ा 
आदशेसमेत जारी गरी उ� िनण�य बदर ग�रपाउ ँभनी 
माग गरकेो देिख�छ । राि��य वािण�य ब�क कम�चारी 
िविनयमावली, २०६१ बमोिजम घरिबदाबापतको रकम 
��येक वष�को सि�चत िबदाबापत पाउने रकम भएको 
र सो रकम िनल�बन फुकुवा भएपिछ एकम�ु पाउने 
होइन । जनु वष� हो सोही वष� मा� दाबी गनु�पन�मा �य�तो 
अव�था नरहेको र िनवेदक िमित २०५८।३।१९ 
देिख िनल�बनमा परकेो ह�दँा िनजको हकमा राि��य 
वािण�य ब�क कम�चारी िविनयमावली, २०६१ नभई 
राि��य वािण�य ब�क कम�चारी िनयमावली, २०५० 
लाग ुह�ने र सो िनयमावलीको िनयम ४० मा घरिबदा 
स�ब�धमा ब�कको राि��य वािण�य ब�क कम�चारी 
िनयमावली, २०५० अनसुार अिधकतम घरिबदा 
१५० िदनस�म मा� सि�चत ह�ने, साठी िदनभ�दा बढी 
सि�चत भएको घर िबदाको स�ा त�काल खाईपाई 
आएको तलब भ�ा बराबरको रकम वष�मा एक पटक 
पाउने र एक वष�मा ३० िदनभ�दा बढी घर िबदाको 
स�ा तलब पाउन नस�ने �यव�था रहेको र िनवेदककै 
अनसुार पिन िनजको िबदा १५० िदन सि�चत रहेको 
र िनजले ��येक वष� घरिबदा निलएको र घरिबदाबापत 
नगद निलएकोले िनजको िबदा सि�चत नह�ने ह�दँा �रट 
िनवेदनको कुनै औिच�य नरहेकोले खारजे ग�रपाउ ँ
भनी िवप�ीह�को िलिखत जवाफ परकेो देिख�छ ।

३. िनवेदकउपर राि��य वािण�य ब�क, 
बाने�र शाखामा काय�रत रहदँा एल.सी. स�ब�धी 
कारोबारमा अि�तयार द�ुपयोग एव ं िवदेशी िविनमय 
अपचलन गरी ��ाचार गरेको अिभयोगमा िवशेष 
अदालत काठमाड�मा ��ाचार म�ुा दायर भई िमित 
२०६४।३।१२ मा िवशेष अदालतबाट आरोिपत 
म�ुामा सफाइ पाएको कुरामा िववाद छैन । िमित 
२०५८।३।१९ देिख २०६४।३।१२ स�म िनल�बनमा 
परी म�ुा िजती पनुब�हाली भएपिछ िनवेदकले आ.व. 

०५८/५९ देिख आ.व. ०६४/६५ स�म ज�मा ६ आ.व. 
को घरिबदाको ��येक िदनको तलब भ�ा बराबर नगद 
माग गरकेोमा िनज िमित २०५८।३।१९ मा िनल�बनमा 
परकेोले िनजको हकमा राि��य वािण�य ब�क कम�चारी 
िविनयमावली, २०६१ नभई राि��य वािण�य ब�क 
कम�चारी िनयमावली, २०५० लाग ु ह�ने देिख�छ । 
राि��य वािण�य ब�कमा िमित २०६१।९।१५ गतेस�म 
राि��य वािण�य ब�क कम�चारी िनयमावली, २०५० 
बहाल रहेको र िमित २०६१।९।१६ गतेप�ात् राि��य 
वािण�य ब�क कम�चारी िविनयमावली, २०६१ लाग ु
भई हालस�म बहाल रहेको देिख�छ । राि��य वािण�य 
ब�क कम�चारी िनयमावली, २०५० मा घरिबदा 
स�ब�धमा अिधकतम घरिबदा १५० िदनस�म मा� 
सि�चत ह�ने, साठी िदनभ�दा बढी सि�चत भएको घर 
िबदाको स�ा त�काल खाइपाई आएको तलब भ�ा 
बराबरको रकम वष�मा एकपटक पाउने र एक वष�मा 
३० िदनभ�दा बढी घर िबदाको स�ा तलब पाउन 
नस�ने �प� �यव�था छ । िनवेदकले िनवेदनमा नै 
िनजको िनल�बनपूव� नै १५० िदन घरिबदा सि�चत 
रहेको र िनजले ��येक वष� घरिबदा वा घरिबदाबापत 
नगद निलएको कुरा उ�लेख गरकेो देिख�छ । यसबाट 
पिन िनजले दाबी िलएको िनल�बन अविधको घरिबदा 
सि�चत नह�ने देिख�छ । राि��य वािण�य ब�क कम�चारी 
िविनयमावली, २०६१ अनसुार नै पिन ब�कमा बहाल 
रहेको कम�चारीले वष�मा ३० िदन घरिबदा पाउने र सो 
३० िदन घर िबदाम�ये १५ िदन घर िबदा अिनवाय� 
िलन ुपन� र १५ िदन घर िबदा मा� सि�चत रहने भ�ने 
भएकोले िनवेदकले िनल�बनमा रहेको अविधको घर 
िबदा पाउने भएकै अव�थामा पिन उ� िनयमावली 
लाग ुभएप�ात् िनजको ��येक वष� १५ िदन मा� घर 
िबदा सि�चत रहन स�ने देिख�छ । तसथ� िनजले उ� 
िनल�बन अविधको ��येक वष�को ३० िदनका दरले 
घरिबदा सि�चत रहने र सो सि�चत रहने घरिबदाको 
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१०५८९ - छ�मान �े� िव. नेपाल िव�त्ु �ािधकरणको स�चालक सिमित, दरबारमाग�, काठमाड�समेत

नगद उपल�ध गराई पाउ ँभनी िनवेदन िजिकर िलएको 
िमलेको देिखदँनै । 

४. घरिबदा भनेको काया�लयमा उपि�थत 
भएको वा काया�लयको काय�मा सलं�न रहेको अव�थामा 
केही अविध फुस�द िदनपुछ�  भ�ने मा�यतामा िदइने िबदा 
हो । पदबाट िनल�बन भएको अव�थामा पिन घरिबदा 
पाइरह�छ र सोबापतको सिुवधा िदनपुछ�  भ�न ुउिचत 
र तक� सङ्गत ह�दैँन । जब स�बि�धत �यि� िनल�बनमा 
छ भने ऊ घरिबदासरह अव�थामा छ भ�ने ब�ुन ु
पद�छ । तसथ� आिथ�क लाभ �ा� गन� मा� �योजनको 
लािग काम नगरकेो िनल�बनको अविधको जबरज�ती 
िबदा पाइ�छ भनी �या�या गनु�  �यायसङ्गत देिखदँनै ।

५. अतः मािथ उि�लिखत आधार र 
कारणबाट िनवेदक िमित २०५८।३।१९ बाट 
िनल�बनमा परकेो ह�दँा िनजको हकमा राि��य वािण�य 
ब�क कम�चारी िविनयमावली, २०६१ नभई राि��य 
वािण�य ब�क कम�चारी िनयमावली, २०५० लाग ु
ह�ने, िमित २०५८।३।१९ देिख िमित २०६१।९।१५ 
गतेस�म िनल�बन अविधको घरिबदाबापतको नगद 
रकम त�काल बहाल रहेको राि��य वािण�य ब�क 
कम�चारी िनयमावली, २०५० अनसुार हाल आएर 
एकम�ु �पमा दाबी गन� निम�ने, िनवेदकले  ��येक 
वष� पा�ने ३० िदन घर िबदा सि�चत गन� निम�ने 
भए सोही वष�िभ� घर िबदा वा नगद िलनपुन�, 
िमित २०६१।९।१६ गतेप�ात् को लाग ु भएको 
िविनयमावलीअनसुार पिन ��येक वष� पा�ने ३० िदन 
घर िबदाम�ये १५ घर िबदा िलएप�ात् मा� उ� १५ 
िदन बराबरको तलब भ�ा पाउने र बाकँ� १५ िदन पिन 
सि�चत गन� निम�ने अव�था रहेको भए सोही वष�िभ� 
नै दाबी गरी स�नपुन�, िनवेदकले ��येक वष� अिनवाय� 
घरिबदा निलएको र ��येक वष� घर िबदाबापतको नगद 
पिन दाबी नगरकेो ह�नाले िनवेदकको मागबमोिजमको 
आदशे जारी गनु�  परने । �रट खारजे ह�ने ठहछ�  । ��ततु 
आदशेको जनाउ महा�यायािधव�ाको काया�लयमाफ� त 

िवप�ीह�लाई िदई दायरीको लगत क�ा गरी िमिसल 
िनयमानसुार बझुाइिदनू ।

उ� रायमा सहमत छु ।
�या.ई�र�साद खितवडा

इजलास अिधकृत:- िबना गौतम
इित सवंत् २०७६ साल पौष २० गते रोज १ शभुम् ।

—— & ––

सव��च अदालत, संय�ु इजलास
माननीय �यायाधीश �ी ई�र�साद खितवडा

माननीय �यायाधीश �ी कुमार र�ेमी
फैसला िमित: २०७६।९।२१ 

०६७–WO–०२४०

म�ुाः- उ��ेषण / परमादेश

िनवेदक : सनुसरी िज�ला घर भई हाल काठमाड� 
िज�ला का.म.न.पा. वडा नं. ९ बि�सपतुली 
१६१ ख�रबोट कुमारीमाग� ब�ने गोिपलालको 
छोरा छ�मान �े�

िव��
िवप�ी : नेपाल िव�तु् �ािधकरणको स�चालक सिमित 

दरबारमाग�, काठमाड�समेत

§ नेपाल िव�ुत ्�ािधकरणमा िनर�तर सेवा 
गरी आएको कम�चारी मािथ�लो तहमा 
िनयुि� भएको कारणले िनजको सेवा 
टुट्न जाने वा िनवृि�भरणको �योजनको 

�नण�य नं. १०५८९
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लािग कुनै तहको सेवा अविध गणना नह�ने 
भ�ने ह�दैँन । मािथ�लो तहमा िनयुि� �ा� 
गरकेो कारणले कुनै तहको सेवा अविध 
िनवृि�भरणको �योजनको लािग अमा�य 
वा शू�यकृत नह�न े।

(�करण नं.४)

िनवेदकका तफ� बाट : िव�ान् अिधव�ा �ी छ�मान 
�े�

िवप�ीका तफ� बाट : िव�ान्  अिधव�ा �ी राजन 
अिधकारी

अवलि�बत निजर : 
स�ब� कानून :
§ नेपाल िव�त्ु �ािधकरण ऐन, २०४१

आदेश
�या.कुमार र�ेमी : नेपालको अ�त�रम 

सिंवधान, २०६३  को धारा ३२ र १०७(२) बमोिजम 
यस अदालतमा दता� ह�न आएको ��ततु �रट िनवेदनको 
सिं�� त�य एवं आदेश यस�कार रहेको छ:-

त�य ख�ड
��यथ� नेपाल िव�तु्  �ािधकरणले सो 

काया�लयको उपकाय�कारी िनद�शक उ�रकुमार 
�े�लाई िमित ०४७।११।२९ मा तह १० सहिनद�शक 
पदमा नया ँ िनयिु� िदई �मश: िमित ०६०।१०।२१ 
मा उपकाय�कारी िनद�शकको तह १२ को पदमा बढुवा 
भएपिछ िमित ०६५।७।२१ मा नेपाल सरकारले 
�ािधकरणको काय�कारी िनद�शकमा राजनीितक िनयिु� 
गरपेिछ �ािधकरणको �यव�थापनले २०६५।११।९ 
मा िनविृ�भरण िदने िनण�य गरी िमित ०६७।०१।०२ 
मा के��ीय काया�लयको भ�ुानी शाखाले िनविृ�भरण 
उपल�ध गराउदँै गरकेो जानकारी भयो । ��यथ� 
उ�रकुमार �े�ले आफू सं�था �मखु भएको हैिसयतले 
आ�नो मातहतका कम�चारीलाई आ�नो पदको 

गलत �भावमा पारी �ािधकरणको कम�चारी सेवा 
िविनयमावली, २०६२ को उपिविनयमको ८७ र ८८ 
�ितकूल िनण�य गरी गैरकानूनी त�रकाले िनविृ�भरण 
िदने र िलने काय� भएकोले सो िनण�य बदर गराउन िमित 
०६७।०२।१७ मा �ािधकरणको स�चालक सिमित 
र काय�कारी िनद�शककोमा िनवेदन दता� गराएकोमा 
हालस�म सो िवषयमा कुनै िनण�य ग�रएको छैन । सो 
स�ब�धमा अि�तयार द�ुपयोग अनसु�धान आयोगमा 
गैरकानूनी िनविृ�भरण िदलाउने िनण�य बदर गरी 
��ाचारमा कारबाही गरी पाउन उजरुी िदएकोमा सो 
िनवेदन तामेलीमा रा�ने आदशे भएको जानकारी �ा� 
ह�न आएको छ । यसरी नेपाल िव�तु्  �ािधकरण ऐन, 
२०४१ को दफा ३५ ले िदएको अिधकार �योग गरी 
�ािधकरणको स�चालक सिमितले िविनयम बनाउने, 
�या�या गन� र संशोधन गन� अिधकार �दान गर ेतापिन 
िविनयमावलीमा भएको कानूनी �ावधान �ितकूल 
ह�ने गरी िनण�य गन� अिधकार स�चालक सिमितलाई 
नभएको ह�दँा ��यथ� उ�रकुमार �े� �मखु भएको 
अव�थामा आ�नो मातहतका कम�चारीलाई पदको 
गलत �भावमा पारी िनविृ�भरण िदने िनण�यले 
�ािधकरणलाई थप आिथ�क भार पन� गएको 
छ । सव�साधारण जनताको लगानीबाट स�चािलत 
सङ्गिठत सं�थाको गैरकानूनी िनण�यबाट स�ंथाको 
हक िहतिवपरीत भएमा �यव�थापनको �वे�छाचारी 
�विृ�लाई िनय��ण गन� अ�य िनकायह�बाट उपचार 
नभएको ह�दँा यो �रट िनवेदन िलई उपि�थत भएको 
छु । अतः �ािधकरणको कम�चारी सेवा िविनयमावली, 
२०६२ को उपिविनयम ८४, ८७ र ८८ को मम� 
भावना र मनसाय�ितकूल �ािधकरणको �यव�थापनले 
कम�चारी सेवा िविनयमावली, २०६२ को िविनयम 
८७(३) को गलत �या�या गरी उपदान पाउने दायराको 
कम�चारी उ�रकुमार �े�लाई २० वष� �थायी सेवा 
अविध पूरा नगर ेतापिन ६० वष� उमेर प�ुयाउन सेवा 
अविध जोडी िनविृ�भरण िदने िनण�य गैरकानूनी भएको 
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र सो िनण�यबाट �ािधकरणलाई ��य� हािन नो�सानी 
प�ुयाएकोले ��ततु िवषय साव�जिनक िहत र सरोकार 
भएकोले कानूनी िन�पणको लािग तथा मलुकु� ऐनको, 
अ.बं.१० नं. ले साव�जिनक िहत र सरोकार िनिहत 
रहेकोले जनुसकैु �यि�ले म�ुा दायर गन� स�ने र म 
िनवेदक �ािधकरणबाट िनविृ�भरण �ा� ग�रराखेको 
�ािधकरणको भूतपूव� कम�चारी भएकोले िनविृ�भरण 
�ा� स�ंथाको हक र िहतिवपरीत �यव�थापनको 
गैरकानूनी िनण�यलाई चनुौती िदने अिधकार िनवेदकमा 
रहेको ह�दँा र �ािधकरणको िविनयमावलीमा कुनै 
हद�यादको उ�लेख नभएको ह�दँा ��यथ� काय�लयको 
उ�रकुमार �े�लाई िनविृ�भरण िदने िनण�य 
उ��ेषणको आदेशले बदर गरी िनवेदकको मागबमोिजम 
िवप�ीले िनविृ�भरणबापत भ�ुानी गरकेो सबै रकम 
असलुउपर गरी िनविृ�भरण निदन ु निदलाउन ु भनी 
परमादेशको आदेशलगायत अ�य जो चािहने उपय�ु 
आदशे ��यथ�ह�को नाममा जारी गरी ��ततु म�ुाको 
अि�तम टुङ्गो नलागेस�म िनविृ�भरणको रकम 
भ�ुानी निदन,ु निदलाउन ु भनी ��यथ�को नाममा 
अ�त�रम आदेश जारी ग�रपाउ ँ साथै िवषयव�तकुो 
ग�भीरतालाई म�यनजर गरी अ�ािधकार �दान 
ग�रपाउ ँभ�नेसमेत बेहोराको िनवेदन दाबी । 

यसमा के कसो भएको हो ? �रट िनवेदकको 
मागबमोिजमको उ��ेषणको आदशे िकन जारी ह�न ुनपन� 
हो ? आदशे जारी ह�न ुनपन� भए आधार र कारणसिहत 
यो आदेश �ा� भएको िमितले बाटोको �यादबाहेक 
१५ िदनिभ� िवप�ी नं.३ (अि�तयार द�ुपयोग 
अनसु�धान आयोग) बाहेक अ�य िवप�ीह�ले आफँै वा 
आ�नो �ितिनिध वा कानून �यवसायीमाफ� त िलिखत 
जवाफ पेस गनु�  भनी यो आदेश र िनवेदनको �ितिलिप 
साथै राखी सूचना पठाई �यादिभ� िलिखत जवाफ पर े
वा अविध नाघेपिछ िनयमानसुार पेस गनु�  भ�नेसमेत 
बेहोराको यस अदालतको िमित २०६७।५।३० को 
आदशे ।

�ािधकरणको िविनयमावलीको िविनयम 
८४(१) मा कम�चारी ५८ वष� उमेर पूरा भएमा 
वा तह १२ को पदमा पाचँ वष� सेवा अविध पूरा 
भएमा कम�चारीले अवकाश पाउने �ावधान छ । सो 
�यव�थाअनसुार उ�रकुमार �े� ५८ वष� पूरा भएको 
कारणले नभई िनज िमित २०६०।१०।२१ देिख तह 
१२ उपकाय�कारी िनद�शकको पदमा बढुवा भई सेवारत 
रहेको अव�थामा िमित २०६५।७।२१ मा काय�कारी 
िनद�शकको पदमा िनय�ु भई काय�रत रहदँा तह १२ 
मा िनयिु� �ा� गरकेो िमितले ५ वष� पूरा ह�ने अविध 
िमित २०६५।१०।२१ मा सोही पदबाट िनव�ृ 
ह�नभुएको हो । �ािधकरणको तह-१२ उपकाय�कारी 
िनद�शकबाट राजीनामा िदई उ�रकुमार �े� काय�कारी 
िनद�शकको पदमा िनय�ु भएको होइन । मािथ�लो 
तहमा िनयिु� �ा� गरकेोले कुनै तहको सेवा अविध 
िनविृ�भरणको �योजनको लािग अमा�य ह�ने ह�दँनै । 
�ािधकरणको �थायी सेवामा रहेको कम�चारीले अटुट 
�पमा �ािधकरणमा गरकेो सबै सेवा अविध गणना 
ह��छ । �ािधकरणको साधारण सभाको �यव�था 
नभएस�म �ािधकरणको �मखुको �पमा नेपाल 
सरकारले एक जना काय�कारी िनद�शक िनय�ु 
गन� स�ने �यव�था नेपाल िव�तु्  �ािधकरण ऐन, 
२०४१ मा ग�रएको छ । कानूनी �यव�थाअनसुार 
तह १२ बाट काय�कारी िनद�शकमा िनयिु� भएको 
त�यले �ािधकरणको सेवा िनर�तरता नरहेको भ�न 
िम�दैन । िव�तु्  �ािधकरणमा तह १२ को व�र� 
कम�चारीको पदमा काय�रत रहेकै अव�थामा िनज 
उ�रकुमार �े�लाई नेपाल िव�त्ु  �ािधकरण ऐन, 
२०४१ अनसुार काय�कारी िनद�शकको पदमा िनयिु� 
ह�नभुएको र िविनयमअनसुार काय�कारी िनद�शकसमेत 
िवभागीय �मखुिभ� परी कम�चारी भई सेवाको 
िनर�तरतासमेत भएको ह�नाले िनजको उमेर ६० वष� 
पूरा ह�न जित अविध बाकँ� छ सो अविधसमेत िनजले 
गरकेो ज�मा नोकरी अविधमा थप गरी िनविृ�भरणको 
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िहसाब ग�रएको र ��ततु िवषय साव�जिनक 
सरोकारको िवषय ह�न नस�ने ह�दँा �रट िनवेदन खारजे 
ग�रपाउ ँभ�नेसमेत बेहोराको नेपाल िव�त्ु  �ािधकरण 
स�चालक सिमित, नेपाल िव�त्ु  �ािधकरण के��ीय 
काया�लयसमेतको तफ� बाट पन� आएको िलिखत 
जवाफ ।

िनवेदकले यस आयोगबाट भएको के कुन 
काम कारबाहीउपर के क�तो मागदाबी िलइएको हो सो 
कुरा खलुाउन सकेको छैन । �रट िनवेदकले उि�लिखत 
िवषयमा यस आयोगसम� उजरुी िदएको भनी उ�लेख 
गरकेो कारणबाट मा� यस आयोगलाई िवप�ी 
बनाउनकुो �योजन पिु� ह�न स�दैन । यस आयोगका 
नाममा कुनै पिन आदेश जारी ग�रपाउ ँभनी मागदाबी 
िलएको अव�थासमेत नह�दँा उ� �रट िनवेदन खारजे 
ग�रपाउ ँ भ�नेसमेत बेहोराको अि�तयार द�ुपयोग 
अनसु�धान आयोगको तफ� बाट पन� आएको िलिखत 
जवाफ ।

हकदैयािवहीन िनवेदन �थम�ि�मा नै 
खारजेभागी छ । मैले नेपाल िव�तु्  �ािधकरण ऐन, 
२०४१ बमोिजम िनय�ु भई ऐन र िविनयमावलीबमोिजम 
सेवाको हदबाट अवकाश पाएकोमा िववाद छैन । �यही 
काय�रत रहेको कम�चारीलाई काय�कारी िनद�शक 
िनय�ु गन� नेपाल िव�तु्  �ािधकरण ऐन, २०४१ ले 
नेपाल सरकारलाई बाधा प�ुयाएको देिखदँनै । यस 
अव�थामा काय�कारी िनद�शक िनयिु� भएकै कारणले 
अगािडको पद �वतः खारजे ह�ने वा सेवाको अ�त ह�ने 
ऐन र िविनयमावलीमा �ावधान छैन । कानूनबमोिजम 
मैले तह १२ मा ५ वष� काम गरपे�ात् �वतः अवकाश 
पाउने नेपाल िव�तु्  �ािधकरण कम�चारी सेवा 
िविनयमावली, २०६२ को िविनयम ८४(१) र ८७(३) 
को �ावधानबमोिजम िव�त्ु  �ािधकरणले गरकेो काम 
कारबाहीबाट िवप�ीको कुनै कानूनी हक हनन नभएको 
र साव�जिनक िहतिवपरीत कुनै काम कारबाही भएको 
छैन । िवप�ीले मउपर पूवा��ह राखी �रट दायर गनु�भ�दा 

अिघ अि�तयार द�ुपयोग अनसु�धान आयोगमा पिन 
झठुा िनवेदन गरकेो िमित २०६५/०३/३२ को िनण�य 
उतारबाट दिेख�छ । जनु िनण�य उतारको �मािणत 
�ितिलिपमा अि�तयार द�ुपयोग अनसु�धान आयोग 
ऐन, २०४८ को प�र�छेद ३ बमोिजम समेत उजरुी 
गन� िवप�ीले आयोगबाट मेरो हकमा भएको काय� 
नेपाल िव�तु्  �ािधकरण कम�चारी सेवा िविनयमावली, 
२०६२ को िविनयम ८७(३) बमोिजम कानूनबमोिजम 
भएको ह�दँा केही ग�ररहन ुनपन� भनी िवप�ीको िनवेदन 
तामेलीमा राखी लगत क�ा गन� भनी िनण�य भएपिछ उ� 
ऐन, २०४८ को दफा ३५(ग) बमोिजम पनुरावेदनको 
माग� अवल�बनस�म नगरी अदालतसम� साव�जिनक 
सरोकारको िवषय र �यसमा सवंैधािनक र कानूनी �� 
समावेश भएको िजिकर िलई अदालत �वेश गरेको 
दिेखएको ह�दँा िन:�वाथ� �पमा सफाहात िलई अदालत 
�वेश गनु�पन�मा सो नभएको दखेदँा िवप�ीको �रट यस 
अदालतबाट �ितपािदत िस�ा�तसमेतको आधारमा 
खारजेभागी रहेको ह�दँा खारजे ग�रपाउ ँ भ�नेसमेत 
बेहोराको नेपाल िव�त्ु  �ािधकरणको भूतपूव� काय�कारी 
िनद�शक उ�रकुमार �े�को िलिखत जवाफ ।

आदशे ख�ड
िनयमबमोिजम  दैिनक पेसी सूचीमा चढी 

इजलाससम� पेस ह�न आएको ��ततु िनवेदनको 
स�दभ�मा िनवेदकको तफ� बाट उपि�थत िव�ान् 
अिधव�ा �ी छ�मान �े�ले नेपाल िव�त्ु  
�ािधकरणले सो काया�लयको कम�चारी उ�रकुमार 
�े�लाई नेपाल िव�त्ु  �ािधकरणको कम�चारी सेवा 
िविनयमावली, २०६२ को िविनयम ८७(३) को 
गलत �या�या गरी २० वष�भ�दा कम सेवा गरेको 
कम�चारीलाई िनविृ�भरण िदलाएको ह�दँा सो काय�ले 
�ािधकरणलाई हािन नो�सानी प�ुयाएकोले सो िनण�य 
उ��ेषणको आदेशले बदर गरी िनविृ�भरणबापत 
भ�ुानी गरकेो सबै रकम असलुउपर गरी िनविृ�भरण 
निदन ुनिदलाउन ुभनी परमादशेको आदेशसमेत जारी 
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ग�रपाउँ भनी बहस ��ततु गनु�भयो ।
िवप�ी नेपाल िव�तु्  �ािधकरण स�चालक 

सिमित र नेपाल िव�त्ु  �ािधकरण, के��ीय 
काय�लयसमेतका तफ� बाट उपि�थत िव�ान्  अिधव�ा 
�ी राजन अिधकारीले िव�त्ु  �ािधकरणमा तह १२ 
को व�र� कम�चारीको पदमा काय�रत रहेकै अव�थामा 
उ�रकुमार �े� नेपाल िव�त्ु  �ािधकरण ऐन, २०४१ 
अनसुार काय�कारी िनद�शकको पदमा िनय�ु ह�नभुएको 
र उ� पद राजनीितक पद नभएको र िविनयमअनसुार 
काय�कारी िनद�शकसमेत िवभागीय �मखुिभ� परी 
कम�चारी भई सेवाको िनर�तरतासमेत भएको ह�नाले 
िनजको उमेर ६० वष� पूरा ह�न जित अविध बाकँ� छ 
सो अविधसमेत िनजले गरकेो ज�मा नोकरी अविधमा 
थप गरी िनविृ�भरणको िहसाब ग�रएको र ��ततु 
िवषय साव�जिनक सरोकारको िवषय ह�न नस�ने 
ह�दँा �रट िनवेदन खारजे ह�नपुद�छ भनी बहस ��ततु 
गनु�भयो । िवप�ी अि�तयार द�ुपयोग अनसु�धान 
आयोगको तफ� बाट उपि�थत िव�ान्  उप�यायािधव�ा 
�ी च�� पोखरलेले ��ततु िवषयमा आयोगको कुनै 
पिन भूिमका नरहेको र िनवेदकले यस आयोगलाई 
अनाव�यक �पमा िवप�ी बनाई िवप�ी बनाउनकुो 
�योजन पिु� गन� नसकेको ह�दँा �रट खारजे ग�रपाउ ँ
भनी बहस ��ततु गनु�भयो । �य�तै िवप�ी उ�रकुमार 
�े�को तफ� बाट उपि�थत िव�ान्  अिधव�ा �ी 
रामच�� सवेुदीले िवप�ीले उ�रकुमार �े�उपर पूवा��ह 
राखी म�ुा दायर गरकेो हो । सं�थाको कम�चारीलाई 
काय�कारी िनद�शक िनयिु� गन� �ािधकरणको ऐनले 
बाधा प�ुयाएको छैन । उपकाय�कारी िनद�शकलाई 
काय�कारी िनद�शकमा िनयिु� गरी िज�मेवरी िदएको 
ख�डमा �वतः �ािधकरणको सेवाबाट अ��य ह�ने भ�ने 
ह�दैँन । उ�रकुमार �े�लाई १२ तहको पदािधकारीबाट 
िविनयमावलीको दफा ८७(१) बमोिजम ५ वष� सेवा 
अविध पगेुपिछ ऐ. िविनयमको दफा ८७(३) बमोिजम 
िनविृ�भरणसमेत पाउने गरी अवकाश िदएको िनण�य 

कानूनस�मत भएकोले �रट खारजे ह�नपुद�छ भनी बहस 
��ततु गनु�भयो ।

उि�लिखत त�य र िजिकर भएको ��ततु 
िनवेदनमा िनवेदकको मागबमोिजम आदेश जारी 
गनु�पन� हो वा होइन ? सो स�ब�धमा नै िनण�य िदनपुन� 
दिेखयो ।

२. िनण�यतफ�  िवचार गदा�, नेपाल 
िव�त्ु  �ािधकरणले �ािधकरणको कम�चारी सेवा 
िविनयामावली, २०६२ को उपिविनयम ८४, ८७ 
र ८८ को मनसाय �ितकूल ह�ने गरी उपदान पाउने 
दायराको कम�चारी उ�रकुमार �े�लाई २० वष� 
�थायी सेवा अविध पूरा नगर े तापिन ६० वष� उमेर 
प�ुयाउन सेवा अविध जोडी िनविृ�भरण िदने िनण�य 
गरकेोले उ� िनण�य गैरकानूनी भएको ह�दँा ��यथ� 
काया�लयको उ�रकुमार �े�लाई िनविृ�भरण िदने 
िनण�य उ��ेषणको आदशेले बदर ग�रपाउ ँ भनी �रट 
िनवेदन परकेो पाइयो । उ�रकुमार �े� ५८ वष� पूरा 
भएको कारणले िनव�ृ नभई तह १२ उपकाय�कारी 
िनद�शक पदमा बढुवा भई सेवारत रहेको अव�थामा 
काय�कारी िनद�शकको पदमा िनय�ु भई काय�रत रहदँा 
तह १२ मा िनयिु� �ा� गरकेो िमितले ५ वष� पूरा ह�ने 
अविधमा सोही पदबाट िनव�ृ ह�नभुएको हो । सरकार 
गठन एव ंप�रवत�नसगँ कुनै सरोकार नरा�ने काय�कारी 
िनद�शकको पद एवं िनयिु� राजनीितक होइन र कानूनी 
�यव�थाअनसुार तह १२ बाट काय�कारी िनद�शकमा 
िनयिु� भएको त�यले �ािधकरणको सेवा िनर�तरता 
नरहेको भ�न िम�ने होइन भ�ने िलिखत जवाफको 
बेहोरा रहेको पाइयो ।

३. नेपाल िव�तु्  �ािधकरण कम�चारी 
सेवा िविनयमावली, २०६२ को िविनयम ८४ मा 
“कम�चारीको उमेर अ�ठाउ�न वष� पूरा भएपिछ 
�ािधकरणको सेवाबाट अिनवाय� अवकाश पाउने छ । 
तर तह १२ को पदमा पाचँ वष� सेवा अविध पूरा भएमा 
उमेर अ�ठाउ�न वष� पूरा नभए पिन अिनवाय� अवकाश 
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पाउने छ” भ�ने �ावधान छ । यसरी �ािधकरणको 
िविनयमावलीको िविनयम ८४(१) मा दईु िकिसमबाट 
कम�चारीले �ािधकरणको सेवाबाट अिनवाय� अवकाश 
पाउने �ावधान रहेको दिेख�छ । �य�तै ऐ. को िविनयम 
८७(३) मा “िमित २०४९।८।१२ अगािडदेिख बहाल 
रहेका �थायी कम�चारी अ�ठाउ�न वष� पूरा भई वा 
सेवा अविधको कारणले अिनवाय� अवकाश पाउदँा 
िनजको उमेर साठी वष� पूरा ह�न जित अविध बाकँ� 
छ सो अविधसमेत िनजले गरकेो ज�मा नोकरी 
अविधमा थप गरी िनविृ�भरणको िहसाब ग�रने छ” 
भ�ने �ावधान छ । ��यथ� उ�रकुमार �े� िनव�ृ 
ह�दँाका बखत नेपाल िव�त्ु  �ािधकरण कम�चारी सेवा 
िविनयमावली, २०६२ काया��वयनमा रहेको देिखयो । 
��यथ� उ�रकुमार �े� िमित २०६०।१०।२१ देिख 
तह १२ उपकाय�कारी िनद�शकको पदमा बढुवा भई 
सेवारत रहेको अव�थामा तह १२ को ५ वष� पदाविध 
समा� ह�नअुिघ नै िमित २०६५।७।२१ मा काय�कारी 
िनद�शकको पदमा िनयिु� �ा� गरकेो दिेख�छ । 
उ�रकुमार �े�ले काय�कारी िनद�शकमा िनय�ु ह�दँा 
तह १२ बाट राजीनामा गरी काय�कारी िनद�शक िनयिु� 
निलई तह १२ को पदको पदाविधिभ�ैबाट काय�कारी 
िनद�शकमा िनयिु� पाई काय� गरकेो देिखदँा िनजलाई 
�ािधकरणको कम�चारी होइन भ�न स�ने अव�था 
देिखदँनै । सोही कारणले गदा� िनज उ�रकुमार �े�ले 
काय�कारी िनद�शकको पदमा िनय�ु भई काय�रत रहदँा 
तह १२ मा िनयिु� िमितले ५ वष� पूरा ह�ने अविध 
िमित २०६५।१०।२१ मा सोही पदबाट िनव�ृ भएको 
देिखन आएको स�दभ�मा िनज उ�रकुमार �े�  ५८ 
वष� पूरा भएको कारणले नभई �ािधकरणको तह १२ 
को पदमा ५ वष�को सेवा अविध पूरा भएको कारणले 
अवकाश भएको देिख�छ ।  

४. नेपाल िव�तु्  �ािधकरण ऐन, २०४१ को 
दफा १७ मा काय�कारी िनद�शक �ािधकरणको कम�चारी 
ह�ने, सोको िनयिु� अक� �यव�था नभएस�मको लािग 

नेपाल सरकारले गन� �ावधान छ । काय�कारी िनद�शक 
एव ं कम�चारीको पा�र�िमक एवं सेवाको अ�य सत� 
तथा सिुवधा तोिकएबमोिजम ह�ने छ भ�ने ऐनको 
दफा १७(२) र �ािधकरणको स�चालक सिमितबाट 
तोकेबमोिजम काय�कारी िनद�शक र कम�चारीले 
पा�र�िमक एव ं सिुवधा उपयोग गन� �ावधानबाट 
काय�कारी िनद�शक �ािधकरणकै कम�चारी ह�ने 
दिेख�छ । उ�रकुमार �े�लाई काय�कारी िनद�शकको 
पदमा �ािधकरण बािहरको �वत�� �यि�को �पमा 
नया ँ िनय�ु ग�रएको नभई त�कालीन अव�थामा 
�र� रहेको काय�कारी िनद�शकको पदमा �ािधकरणको 
सबैभ�दा व�र� कम�चारीलाई िनय�ु गरेको 
दिेख�छ । �ािधकरणको तह-१२ उपकाय�कारी 
िनद�शकबाट राजीनामा िदई उ�रकुमार �े� 
काय�कारी िनद�शकको पदमा िनय�ु भएको अव�था 
दिेखदैँन । �ािधकरणमा िनर�तर सेवा गरी आएको 
कम�चारी मािथ�लो तहमा िनयिु� भएको कारणले 
िनजको सेवा टुट्न जाने वा िनविृ�भरणको �योजनको 
लािग कुनै तहको सेवा अविध गणना नह�ने भ�ने ह�दँनै । 
मािथ�लो तहमा िनयिु� �ा� गरकेो कारणले कुनै तहको 
सेवा अविध िनविृ�भरणको �योजनको लािग अमा�य 
वा शू�यकृत ह�ने भ�ने ह�दैँन । तसथ� उपकाय�कारी 
िनद�शक पदबाट काय�कारी िनद�शकको पदमा िनयिु� 
�ा� गरकेो कारणले उ� उपकाय�कारी िनद�शक 
तहको सेवा अविध िनविृ�भरणको �योजनको लािग 
शू�यकृत ह�ने भ�ने िनवेदकको िजिकर मनािसब देिखन 
आएन । �यसैगरी उ�रकुमार �े�को िनयिु� 
२०४९।८।१२ भ�दा अगावै २०४७।११।२९ मा 
भएकोमा िववाद नभएकोले सेवा अविधको कारणले 
िनजको अवकाश भएको ह�दँा िनजको उमेर साठी वष� ह�न 
जित अविध बाकँ� छ सोसमेत थप गरी िनविृ�भरणको 
िहसाब गनु�पन� �ािधकरणको िविनयमावलीको िविनयम 
८७(३) बमोिजम िदइएको सिुवधालाई अ�यथा भ�न 
िमलेन ।



1955

१०५९० - िखलानाथ ढकाल िव. कुमार भ�राईसमेत

५. अतः काय�कारी िनद�शकको पद 
नेपाल िव�त्ु  �ािधकरण ऐन, २०४१ को दफा १७ 
बमोिजमको पद भएको ह�दँा उ� पद एव ं िनयिु� 
राजनीितक नभएको, नेपाल िव�तु्  �ािधकरण 
कम�चारी सेवा िविनयमावली, २०६२ को िविनयम 
८४(१) मा कम�चारीको अवकाश उमेरको आधारमा 
र सेवा अविधको आधारमा ह�ने �ावधान भएको, 
उ�रकुमार �े� िमित २०४७।११।२९ मा तह 
१० मा सहिनद�शकको पदमा िनयिु� भई �मश: 
िमित २०६०।१०।२१ मा तह १२ उपकाय�कारी 
िनद�शकको पदमा बढुवा भई सेवारत रहेको अव�थामा 
िमित २०६५।७।२१ मा नेपाल िव�त्ु  �ािधकरणको 
काय�कारी िनद�शकको पदमा िनय�ु भएको,  िनजले 
उमेरको आधारमा नभई �ािधकरणको तह १२ को 
पदमा ५ वष�को सेवा अविध पूरा भएको कारणले िमित 
२०६५।१०।२१ मा अवकाश भएको, िनज उ�रकुमार 
�े�को िमित २०४९।८।१२ भ�दा पिहलाको िमित 
२०४७।११।२९ को स�ु िनयिु� भएको कारणले 
िनजको हकमा नेपाल िव�तु्  �ािधकरण कम�चारी 
सेवा िविनयमावली, २०६२ को िविनयम ८७(३) 
बमोिजम िनविृ�भरणको िहसाब गरकेो कानूनस�मत 
रहेको र िनजले कानूनबमोिजमको िनविृ�भरण पाएको 
ि�थितमा साव�जिनक हक र िनवेदकको कुनै मौिलक वा 
कानूनी हक अिधकारमा असर परकेोसमेत नदेिखएको 
��ततु �रट िनवेदनमा िनवेदकको मागबमोिजम आदेश 
जारी गनु�  परने । �रट िनवेदन खारजे ह�ने ठहछ�  । ��ततु 
आदशेको जनाउ महा�यायािधव�ाको काया�लयमाफ� त 
िवप�ीह�लाई िदई दायरीको लगत क�ा गरी िमिसल 
िनयमानसुार बझुाइिदनू ।

उ� रायमा सहमत छु ।
�या.ई�र�साद खितवडा
इजलास अिधकृत : िबना गौतम
इित संवत् २०७६ साल पौष २१ गते रोज २ शभुम् ।

सव��च अदालत, संय�ु इजलास
माननीय �यायाधीश �ी अिनलकुमार िस�हा
माननीय �यायाधीश �ी ह�र�साद फुयाल

फैसला िमित : २०७६।१०।३
०६९-CR-१०७४

म�ुाः अदालतको अवहेलना

पनुरावेदक / �ितवादी : मेघनाथको छोरा, िज�ला 
ते�थमु,  ओ�े गाउ ँ िवकास सिमित वडा 
नं. २ घर भई सािबकमा नेपाल �रपि�लक 
िमिडया (�ा.) िल. बाट �कािशत नाग�रक 
दिैनक पि�काको िवराटनगर सवंाददाता हाल 
सेतोपाटी िडिजटल अनलाइनमा काय�रत 
िखलानाथ ढकाल

िव��
��यथ� / वादी : पनुरावेदन अदालत बार एसोिसएसन, 

िवराटनगरका त�कालीन अ�य� कुमार 
भ�राईसमेत

§ कुनै पि�कामा �कािशत साम�ीमा 
स�पादकको �ि� पुगेको रहनेछ र �यो 
साम�ी कानूनिवपरीत रहछे भने पिन 
स�पादकले �यो साम�ी मैले छनौट गरकेो 
िथइन भनी उ�मिु� पाउन नस�न े।

(�करण नं.१२)
§ अदालतको अवहलेना अिधकतम ग�भीर 

रहकेो र �य�तो �यि�लाई कारबाही नगदा� 
�याियक स�ंथा र लोकत��मै असर पन� 
स�न े अपवादज�य अव�थामा बाहके 
स�बि�धत �यि�ले ��य� नभई घुमाउरो 

�नण�य नं. १०५९०
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त�रकाबाट पिन �याियक िनकाय, �ि�या 
र अदालतको स�मान गरमेा �य�तो 
�यि�लाई �मा िदनु �वय ं �यायाधीश 
तथा �याियक िनकाय, �ि�या, अदालत र 
लोकत��को प�मा रहने ।

(�करण नं.१४)
§ �यायपािलका पिन कर ितन� नाग�रकको 

रकमबाट ज�मा भएको सि�चत कोष 
अथा�त ्साव�जिनक खच�बाट च�न ेिनकाय 
हो । य�तै साव�जिनक कोषबाट च�ने 
काय�पािलका, �यव�थािपका र सवैंधािनक 
िनकायह� साव�जिनक उ�रदायी ह�नुपन� 
र �य�ता आलोचनाका लािग �से �वत�� 
ह�ने तर �यायपािलका र �यसमा काय�रत 
�यायाधीश वा कम�चारी नह�ने भ�ने ह�न 
स�दैन । मा� �यायपािलका र �यायाधीश 
रा�यका अ�य िनकायभ�दा आफूलाई 
साव�जिनक आलोचना ग�रदँा �यही �पमा 
�ितरोध वा ख�डन गन� स�ने अव�थामा 
नह�ने ह�दँा तथा अदालत �याियक काम 
गन� सवेंदनशील अङ्ग भएको ह�दँा 
�यावसाियक स�चारजगतबाट अदालत र 
�यायाधीश िन:श� ह��छन ्भ�ने मा�यता 
राखी िज�मेवार �काशन, अिभ�यि� र 
आलोचनाको अपे�ा ग�रएको ह�न े।

(�करण नं.१८)
§ अदालतको मानहािनको अ� �य�तो 

बेलामा मा� �योग गन� सिक�छ, जब 
योजनाब� �पमा मनसायसिहत कसैले 
अदालतको �याियक �ि�यालाई तु�छ 
देखाउन े गरी वा �यायाधीश वा यसमा 
सलं�न कम�चारीलाई िनच देखाउने गरी वा 
�याय स�पादनको काय�लाई ��य��पमा 

�भाव पान� गरी कुनै काय� गरकेो ह�न े। 
§ �यसका अित�र� कुनै �यि�ले गरकेो 

अदालतको अपहलेनाज�य काय�का 
स�ब�धमा अदालतमा म�ुा परी सुनुवाइको 
�ममा �य�ता �यि�ले आ�नो असल 
मनसाय रहकेो ��ट पान� नसकेमा वा पार े
पिन िनजको काय�ले पारकेो असरलाई 
सजाय नगरी अदालतको मान पुन�था�पना 
ह�न नस�ने  अव�थामा इजलासले उिचत 
द�ड तो�न उपयु� ह�ने । 

(�करण नं.२१)

पनुरावेदक / �ितवादीका तफ� बाट : िव�ान्  अिधव�ा 
�ी माधव ब�नेत

��यथ� / वादीका तफ� बाट : 
अवलि�बत निजर : 
§ ने.का.प.२०४९, अङ्क ८, िन.नं.४६०४
§ ने.का.प.२०५५, अङ्क १०, िन.नं.६६०८
§ ने.का.प.२०६२, अङ्क ५, िन.नं.७५४२
§ ने.का.प.२०६२, अङ्क ६, िन.नं.७५५४
§ ने.का.प.२०६४, अङ्क ४, िन.नं.७८४०
§ ने.का.प.२०६७, अङ्क १२, िन.नं.८५३०
§ ने.का.प.२०६८, अङ्क १, िन.नं.८५३९
§ ने.का.प.२०६८, अङ्क ७, िन.नं.८६६०

स�ब� कानून :
§ नेपालको संिवधान
§ �याय �शासन ऐन, २०७३ / २०४८
§ छापाखाना र �काशनस�ब�धी ऐन, २०४८

स�ु तहमा फैसला गन�ः
माननीय �यायाधीश �ी िग�रराज पौड्याल
माननीय �यायाधीश �ी िशवनारायण यादव
पनुरावेदन अदालत िवराटनगर
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१०५९० - िखलानाथ ढकाल िव. कुमार भ�राईसमेत

फैसला
�या.ह�र�साद फुयाल : पनुरावेदन अदालत 

िवराटनगरको िमित २०६९।१०।८ को फैसलाउपर 
पनुरावेदक �ितवादीको तफ� बाट पनुरावेदन परी 
�याय �शासन ऐन, २०७३ को दफा ९(१) बमोिजम 
पनुरावेदनको रोहबाट पेस ह�न आएको ��ततु म�ुाको 
सिं�� त�य र ठहर यस�कार छ:-

त�य ख�ड
नाग�रक दैिनकको वष� ६ अङ्क २३५ 

िमित २०६८।९।६ मा �कािशत अपहरण म�ुामा 
सामा�य तारखे शीष�कअ�तग�त पनुरावेदन अदालत 
िवराटनगरको �याियक कारबाहीको स�ब�धमा 
�कािशत समाचारका स�ब�धमा िनवेदक तीनवटै बार 
एसोिसएसनको ग�भीर �यानाकृ� भएको छ । उ� 
समाचारमा पनुरावेदन अदालत िवराटनगरलगायत 
स�पूण� �यायालय, �यायकम� र �याय स�पादन 
�ि�या�ित जानी-जानी �ामक एवं कपोलकि�पत 
ला�छना लगाई अदालत�ितको जनआ�था, ग�रमा 
र �वत�� �यायपािलका�ित कुठाराघात गर े गराएको 
अव�था छ । िवप�ीह�को उ� काय�बाट �वत�� 
�यायपािलकाको ग�रमा, �वत��ता, �ित�ा र 
जनआ�थामा नै आघात प�ुन गई अदालतको अवहेलना 
ह�न गएकाले िवप�ीह�लाई �याय �शासन ऐन, २०४८ 
को दफा १८(२) बमोिजम कारबाही र हदसै�म सजाय 
ग�रपाउ ँभ�ने बेहोराको िनवेदन मागदाबी ।

यसमा िनवेदन मागबमोिजम नाग�रक 
दैिनकका संवाददाता िखलनाथ ढकाल र िज�ला 
�हरी काया�लय, मोरङका �हरी उपरी�क ���ुन 
काक�लाई अदालतको अवहेलनाको कसरुमा सजाय 
िकन ह�न ुनपन� हो ? सजाय ह�न ुनपन� आधार र कारण 
भए सोसमेत िलई िवप�ी िखलनाथ ढकाललाई बयान 
गन� �वय ं र अ�य िवप�ीह�ले िलिखत जवाफसिहत 
उपि�थत ह�न ुभनी िवप�ीह�का नाममा �याद सूचना 
जारी गरी बयान गन� वा िलिखत जवाफ पर ेवा अविध 

�यतीत भएपिछ िनयमानसुार पेस गनु�  भ�ने यस 
अदालतको िमित २०६८।९।७ को आदेश । 

अदालतको अवहेलनामा िनवेदन िदने हकदैया 
िनवेदकह�लाई छैन । के कुन काय�ले अवहेलना ह�न 
गएको हो, खलुाएको दिेखदँैन । म एक कत��यिन� �हरी 
कम�चारी ह�दँा समाजमा शाि�त स�ुयव�था र अमनचयन 
कायम गनु�  मेरो कत��य हो । कत��य िनवा�ह गन� �ममा 
अिभय�ुलाई प�ाउ गरी अनसु�धानपिछ सरकारी 
विकलमाफ� त म�ुा दायर गदा� अदालतको अवहेलना 
ह�ने होइन । �वत�� �यायपािलका र �यायमूित�ह�को 
अवहेलना गरकेो छैन । म एक िज�मेवार �हरी अिधकृत 
भएको र नाग�रक दिैनकमा �कािशत समाचारमा मेरो 
नामसमेत उ�लेख भएको आधारमा मा� अदालतको 
अवहेलना ह�ने होइन । अदालत�ित मेरो आ�था, िन�ा 
र िव�ास छ । मैले अदालतको अवहेलना गरकेो छैन र 
गन� पिन छैन । झठुा िनवेदनदाबी खारजे ग�रपाउ ँभ�ने 
बेहोराको िवप�ी �हरी उपरी�क ���ुन काक�को 
िलिखत जवाफ । 

स�मािनत अदालतको अवहेलना गन� वा 
अदालत�ितको िव�ास घटाउने मेरो कुनै उ�े�य 
होइन । अदालतबाट भएका आदेश वा िनण�य जनता 
साम ुप�ुयाउने िज�मेवारीलाई म�यनजर गद� स�माण 
समाचार लेखेको ह� ँ । नाग�रक दिैनकमा �कािशत 
समाचारको कुन भागले अदालतको अवहेलना ह�न 
गएको हो, िनवेदकह�ले उ�लेख गरकेो पाइदँनै । 
�कािशत समाचारबाट असर पगेुको वा �ामक �पमा 
�कािशत भएको भ�ने लागेमा �ेस काउि�सल ऐन, 
२०४८ को �ावधानअन�ुपको समाचारको ख�डन 
गन� वा �ेस काउि�सलमा उजरु गन� �ि�या अवल�बन 
गनु�पन�मा अवहेलनामा िनवेदन िदएको िमलेको 
छैन । मैले लेखेको समाचारको कुनै भागले स�मािनत 
अदालतको अवहेलना गरकेो छैन । अवहेलना भएको 
भए स�मािनत अदालत�ित �मा�ाथ� छु भ�ने बेहोराको 
िवप�ी िखलनाथ ढकालको िमित २०६८।९।१८ को 
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बयान । 
अदालतको अवहेलना गन�, अनाव�यक र 

�मपूण� समाचारह� �काशन र �सारण गरी अनिुचत 
चचा� बटु�ने वा अदालतको मया�दालाई गलत�पले 
��ततु गररे अदालतको �वत��ता र छिवलाई 
नकारा�मक असर प�ुयाउने �ेस जगतको मनसाय 
होइन । िनवेदकले उ�लेख गर ेज�तो �यायालय�ित �म 
फैलाउने समाचार �कािशत ग�रएको छैन । समाचारको 
कुन अंशले अदालतको अवहेलना ह�न गएको हो, 
िनवेदनमा �प� छैन । अदालतको कामकारबाही 
जनतासम� प�ुयाउन ु �ेस जगतको संवैधािनक एवं 
कानूनी दािय�व हो । त�यय�ु समाचार �काशन गदा� 
अदालतको अवहेलना भएको मा�न िम�दैन । सूचनाको 
हकस�ब�धी ऐन र पनुरावेदन अदालत िनयमावलीले 
�ितब�ध लगाएको बाहेक अ�य िवषयमा सूचना 
स��ेषण गनु�  �ेस जगतको अिधकार र दािय�व दवुै 
हो । �कािशत समाचार छापखाना तथा �काशनस�ब�धी 
ऐनको िवपरीत छैन । माननीय म�ुय �यायाधीशको 
िवषयमा �कािशत समाचार अदालतको अवहेलनाको 
िवषय ब�न स�दनै । �कािशत समाचारमा िच� नबझेु 
�ेस काउि�सल ऐन, २०४८ अ�तग�तको उपचारको 
माग� अवल�बन गनु�पछ� , अवहेलनामा िनवेदन गन� पाइने 
होइन । �कािशत समाचारबाट अदालतको अवहेलना 
नभएको ह�दँा िनवेदन दाबी खारजे ग�रपाउ ँ भ�ने 
बेहोराको िवप�ीह� िवनोदराज �वाली, शोभा �वाली 
र नारायण वा�लेको तफ� बाट पन� आएको िलिखत 
जवाफ । 

िमित २०६८।९।६ गते नाग�रक दैिनकमा 
�कािशत समाचारको िखलनाथ ढकाल सवंाददाता 
ह�नभुएको त�यलाई िनजले बयान गदा� �वीकार गरकेो 
र सो समाचारको स�यता पिु� ह�ने िव�ास�द त�य 
�माण पेस भएको अव�था नह�दँा थप �माण ब�ुद ैजादँा 
ठहरबेमोिजम ह�ने गरी हाल �याय �शासन ऐन, २०४८ 
को दफा १८(२) एव ंमलुकु� ऐन, अ.बं. ११८ को देहाय 

(५) र (१०) समेतका आधारमा िखलनाथ ढकालबाट 
�. ५०००।– नगद वा सो बराबरको धरौट वा जेथा 
जमानी माग गरी िदए िलई तारखेमा रा�न ु र िदन 
नसके िनयमानसुार कारागार काया�लय, िवराटनगरमा 
पठाइिदन ु भ�ने बेहोराको िमित २०६८।९।२० को 
पनुरावेदन अदालत िवराटनगरको आदेश ।

िवप�ी प�कार िखलनाथ ढकालले 
िववािदत समाचार आफूले �कािशत गरकेोमा 
सािबत रही समाचार जनुसकैु िवषयमा पिन 
ले�नपुन� मेरो िज�मेवारी हो, िववािदत समाचारले 
अदालतको अवहेलना गरकेो छैन भनी बयान गरेको 
दिेख�छ । समाचार जनुसकैु िवषयमा पिन ले�नपुन� मेरो 
िज�मेवारी हो भनी आ�नो �वाथ� वा सरोकार रहेको 
वा आफू सरोकारवाला भएको िवचाराधीन म�ुालाई 
�भाव पान� गरी वा �यायाधीशको मया�दा, स�मान वा 
�ित�ामा आघात पन� गरी समाचारको �पमा �कािशत 
गनु�  प�कारको िज�मेवारीअ�तग�तको िवषय हो भ�न 
िम�ने देिखदैँन । �याय �शासन ऐन, २०४८ को दफा 
१८(३) ले अिभय�ुले अदालतलाई स�त�ु ह�ने गरी 
�मायाचना गरमेा �मा गन� वा सजाय तोक� सकेको भए 
िमनाहा िदन वा मलुतबी रा�न स�ने �यव�था गरेको 
दिेख�छ । िवप�ी िखलनाथ ढकालले अदालतको 
अवहेलना गरकेो िस� ह�दँाह�दँ ै पिन सम��पमा 
आ�नो काय�लाई पिु� गन� �य�न गरी �यसपिछ मा� 
अवहेलना भएको भए �मा�ाथ� छु भनी बयान गरेको 
दिेख�छ । �मायाचना गन�ले �मा�ाथ� छु भनेर मा� 
प�ुदैन । �य�तो �मायाचना िनजको अ�त�करणबाट 
िन:सतृ सत�रिहतको देिखए मा� �मा गन� सिकने 
अव�था रह�छ । यी िवप�ीको �मायाचना िनजको 
अ�त�करणबाट िन:सतृ मनसायपूव�कको देिखन 
नआएकाले उि�लिखत कानूनी �ावधानअन�ुप 
िनजको �मायाचना �वीकाय� ह�न स�ने देिखएन । िनज 
िखलनाथ ढकालले िनवेदन दाबीबमोिजम अदालतको 
अवहेलनाको कसरु गरकेो ठहछ�  । िनजलाई सो कसरुमा 
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�याय �शासन ऐन, २०४८ को दफा १८(२) बमोिजम 
�.१००।– (एक सय) ज�रवाना ह��छ भ�नेसमेत 
बेहोराको पनुरावेदन अदालत, िवराटनगरको िमित 
२०६९।९।८ को फैसला ।

मैले स��ेषण गरकेो समाचार झठुो भएको 
भ�ने �मािणत नगरी, यिद समाचार झठुो र आचार 
सिंहतािवपरीत भएको भए कानूनले तोकेका िनकायमा 
कारबाही चलाउनपुन�मा सोसमेत नगरी, मैले पेस गरकेा 
�माण नबझुी ग�रएको पनुरावेदन अदालत िवराटनगरको 
फैसला कानूनिवपरीत भई �िुटपूण� भएको ह�नाले 
उ�टी गरी िन�प� इ�साफ पाउ ँभ�नेसमेत बेहोराको 
पनुरावेदक �ितवादी िखलनाथ ढकालको तफ� बाट यस 
अदालतसम� दता� भएको पनुरावेदन ।

यसमा पनुरावेदक �ितवादीले त�यगत 
�पमा पिु� भएका कुराह�स�म �काशनका लािग 
�रपोिट�ङ गरकेो भनी िजिकर गरकेो िवषयमा अवहेलना 
ठहर गरकेो साथै �ितवादी िखलनाथले गरकेो बयानको 
स.ज. ७ मा"�मा�ाथ� छु" भनी उ�लेख भएको 
�सङ्गतफ�  �यायोिचत मू�याङ्कन गरकेो नदेिखएको 
समेत सम� बेहोराको स�दभ�मा हेदा� पनुरावेदन 
अदालत िवराटनगरबाट िमित २०६९।१०।८ मा 
भएको फैसला फरक पन� स�ने देिखदँा छलफलका 
लािग मलुकु� ऐन, अ.बं. २०२ नं. समेतको �योजनाथ� 
िनवेदकह�लाई जनाउ िदई अ� िनयमानसुार गरी पेस 
गनु�होला भ�नेसमेत बेहोराको िमित २०७३।८।१६ को 
यस अदालतको आदेश ।

पनुरावेदकको म�ुासगँ स�बि�धत त�यगत 
�पमा समाचार लेखेको, अदालतको अवहेलना गन� 
मनसाय नरहेको अव�थामा त�या�मक �पमा पिन 
पनुरावेदन अदालतको फैसला �िुटपूण� रहेको, कानूनी 
�पमा पिन अि�तम िज�मेवारी िलने स�पादक तथा 
�काशकह�लाई सफाइ िदई समाचार सङ्कलकलाई 
मा�ै सजाय गरकेो �व�छ, िन�प� र �याियक 
मन �योग नभएको तथा सो फैसला अदालतको 

अवहेलनाको वत�मान अवधारणाह�अनसुार पिन 
नभएकोले पनुरावेदन अदालतको फैसला बदर गरी 
पनुरावेदकलाई सफाइ �दान ग�रपाउ ँ भ�नेसमेत 
बेहोराको �ितवादी िखलनाथ ढकालको तफ� बाट 
िव�ान्  अिधव�ा �ी माधवकुमार ब�नेतले पेस गरेको 
िलिखत बहस नोट । 

ठहर ख�ड
िनयमबमोिजम दैिनक पेसी सूचीमा चढी 

िनण�याथ� इजलाससम� पेस ह�न आएको ��ततु 
म�ुामा पनुरावेदक �ितवादीको तफ� बाट उपि�थत 
िव�ान्  अिधव�ा �ी माधव ब�नेतले  पनुरावेदक 
�ितवादीले अदालतको बयानमा �मायाचनासमेत 
गरकेो छ । अदालतको अवहेलनामा कारबाही र सजाय 
गन� पाउने अिधकारको �योग गदा� अदालतले धेर ै
होिसयारी र सचेतता अपनाउन ु पद�छ । अदालतको 
अवहेलना भयो भनेर मा� प�ुदैन, अवहेलनाज�य काय� 
भएको देिखन ुपिन पद�छ । अवहेलनाज�य काय� भएको 
त�यगत �पमा दिेखदँैन भने सजाय गन� पिन िम�दैन 
भनी गनु�भएको बहससमेत सिुनयो ।

नाग�रक दैिनकको वष� ६ अङ्क २३५ 
िमित २०६८।९।६ मा �कािशत"अपहरण म�ुामा 
सामा�य तारखे" शीष�कअ�तग�त पनुरावेदन 
अदालत िवराटनगरको �याियक कारबाहीको 
स�ब�धमा �कािशत समाचारले पनुरावेदन अदालत 
िवराटनगरलगायत स�पूण� �यायालय, �यायकम� 
र �याय स�पादन �ि�या�ित जानी-जानी �ामक 
एव ं कपोलकि�पत ला�छना लगाई अदालत�ितको 
जनआ�था, ग�रमा र �वत�� �यायपािलका�ित 
कुठाराघात गर े गराएको र उ� काय�बाट अदालतको 
अवहेलना ह�न गएकोले िवप�ीह�लाई �याय �शासन 
ऐन, २०४८ को दफा १८(२) बमोिजम कारबाही 
र हदैस�म सजाय ग�रपाउ ँ भ�ने िनवेदन मागदाबी 
भएकोमा िनवेदन िदने हकदयैा िनवेदकह�लाई 
छैन । के कुन काय�ले अदालतको अवहेलना ह�न गएको 
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हो, खलुाएको देिखदैँन । नाग�रक दिैनकमा �कािशत 
समाचारमा नाम उ�लेख भएको आधारमा मा� 
अदालतको अवहेलना ह�ने होइन, अदालतबाट भएका 
आदशे वा िनण�य जनता साम ुप�ुयाउने िज�मेवारीलाई 
म�यनजर गद� स�माण समाचार लेखेको ह� ँ। �कािशत 
समाचारको कुन भागले अदालतको अवहेलना 
ह�न गएको हो, उ�लेख गरकेो पाइदँैन । �कािशत 
समाचारबाट असर पगेुको वा �ामक�पमा �कािशत 
भएको भ�ने लागेमा �ेस काउि�सल ऐन, २०४८ 
बमोिजमको �ि�या अवल�बन गनु�पन� हो, अवहेलनामा 
िनवेदन िदन पाइने होइन । मैले लेखेको समाचारको 
कुनै पिन भागले अदालतको अवहेलना गरकेो छैन, 
समाचारको कुन अंशले अदालतको अवहेलना ह�न 
गएको हो, िनवेदनमा �प� छैन । त�यय�ु समाचार 
�काशन गदा� अदालतको अवहेलना भएको मा�न 
िम�दैन । सूचनाको हकस�ब�धी ऐन र पनुरावेदन 
अदालत िनयमावलीले �ितब�ध लगाएको बाहेक अ�य 
िवषयमा सूचना स��ेषण गनु�  �ेस जगतको अिधकार र 
दािय�व दवुै हो । माननीय म�ुय �यायाधीशको िवषयमा 
�कािशत समाचार अवहेलनाको िवषय ब�न स�दैन 
भ�ने �ितवादी िखलनाथ ढकालको म�ुय िजिकर 
रहेको ��ततु म�ुामा िनज िखलनाथ ढकालले िनवेदन 
मागदाबीबमोिजम अदालतको अवहेलनाको कसरु 
गरकेो ठह�याई िनजलाई सो कसरुमा �याय �शासन 
ऐन, २०४८ को दफा १८(२) बमोिजम �.१००।– 
(एक सय) ज�रवाना ह�ने भनी भएको पनुरावेदन अदालत 
िवराटनगरको फैसलाउपर पनुरावेदक �ितवादी 
िखलनाथ ढकालको यस अदालतमा पनुरावेदन पन� 
आएको देिख�छ । 

��ततु म�ुामा पनुरावेदक �ितवादी िखलनाथ 
ढकाललाई िनवेदन मागदाबीबमोिजम अदालतको 
अवहेलनाको कसरु गरकेो ठह�याई सजाय गरकेो 
पनुरावेदन अदालत िवराटनगरको फैसला िमलेको छ 
वा छैन भ�ने िवषयमा िनण�य िदनपुन� देिखयो । 

२. अब पनुरावेदक �ितवादीको पनुरावेदन 
िजिकर, पनुरावेदकको कानून �यवसायी िव�ान्  
अिधव�ा माधवकुमार ब�नेतको तफ� बाट ��ततु 
बहसनोटसमेतको अ�ययन गरी हेदा�  ��ततु म�ुा 
अदालतको अवहेलनासगँ स�बि�धत रहेकाले 
अदालतलाई अदालतको अवहेलनामा कारबाही 
चलाउने अिधकार िकन िदइ�छ र के क�ता काय�ह� 
ग�रएमा अदालतको अवहेलना ह��छ भ�ने सै�ाि�तक 
��मा सिं�� िववेचना गनु�  वा�छनीय ह�ने देिख�छ । 
अदालतको अवहेलनास�ब�धी अवधारणा व�ततुः 
अदालतको �वत��ता, स�मता तथा नाग�रकह�को 
�याय �ाि�को अिधकारसगँ जोिडएको िवषय हो । �याय 
कुनै पिन नाग�रकको नैसिग�क अिधकार हो जसको 
�ाि�त अदालतको स�मान, �ित�ा र स�मतामा 
अडेको ह��छ । �वत��, िन�प�, स�म र उ�रदायी 
�यायपािलकाले मा� नाग�रकलाई वा�तिवक �याय 
�दान गन� स�छ । यसथ� अदालतलाई �वत��, �व�छ, 
स�म र �भावकारी बनाई �यायपािलका�ितको 
नाग�रकह�को आ�था र िव�ासको जगेना� गद� �याय 
स�पादनको काय�मा कुनै �कारको बाधा, अवरोध र 
ला�छना आउन निदन िव�का हरके लोकताि��क 
मलुकुह�ले अदालतलाई आ�नो अवहेलनामा 
कारबाही चलाई सजाय गन� स�ने िवशेष अिधकार 
�दान गरकेो पाइ�छ । हा�ो स�दभ�मा हेदा� त�कालीन 
अ�त�रम सिंवधान,  २०६३ को धारा १५ र �चिलत 
नेपालको सिंवधानको धारा १२८ को उपधारा (४) मा 
सव��च अदालतले आ�नो र मातहतको अदालतको 
�याय स�पादनको काय�मा कसैले अवरोध गरमेा वा 
आदेश वा फैसलाको अव�ा गरमेा कानूनबमोिजम 
अवहेलनामा कारबाही चलाई सजाय गन� स�ने छ भ�ने 
�यव�था गरकेो देिख�छ । �चिलत �याय �शासन ऐन, 
२०७३ को धारा १७ मा पिन सव��च अदालत, उ�च 
अदालत र िज�ला अदालतलाई आ�नो र मातहतको 
अदालत वा �याियक िनकायको �याय स�पादनको 
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काय�मा कसैले अवरोध गरमेा वा आदशे वा फैसलाको 
अव�ा गरमेा अदालतको अवहेलनामा कारबाही 
चलाउन स�ने �यव�था गरकेो पाइ�छ । संिवधान तथा 
कानूनले नै अदालतलाई अदालतको अवहेलनामा 
कारबाही चलाउने अिधकार �दान गरकेो भए तापिन 
हा�ो स�दभ�मा अदालतको अवहेलना के क�तो काय� 
हो भ�ने बारमेा �प� प�रभाषा गन� िवशेष ऐन बनेको 
पाइदँैन । 

३. नाग�रक दैिनकमा �कािशत "अपहरण 
म�ुामा सामा�य तारखे" शीष�कको उ� िववािदत 
समाचारको िवषयव�त ु हेदा� अपहरणमा परी ६ घ�टा 
ब�धक ब�दा िवराटनगर १२ का खमानिसंह बोहराले 
शारी�रक तथा मानिसक क� बेहोर े। १० लाख मा�दा 
निदएपिछ सोही ठाउकँा  .......... पाट�को काय�कता� 
आजम परवेज िमयालेँ साउन २८ गते अपहरण 
गर े। घटनाको तीन सातापिछ २० गते प�ाउ ग�रएका 
परवेजलाई िज�ला अदालत मोरङले असोज १० 
गते कसरुदार ठहर गरी कारागार चलान ग�यो । दईु 
मिहनापिछ मङ्िसर १६ गते भने उनी सामा�य तारखेमै 
पनुरावेदन अदालत िवराटनगरबाट छुटे । आजम 
अदालतबाट छुटेपिछ बोहराले िवराटनगर नै छाड्न ु
प�यो । आजमले ठे�काप�ा, ह�तावारी, मिहनावारी, 
ग�ुडागद� र ध�क� िदई �यापारीबाट च�दा अस�ुदै 
आएको र म�ुय �यायाधीशसिहतको संय�ु इजलासले 
िमयालँाई तारखेमा छाड्यो भ�नेसमेत बेहोराको 
त�कालीन िवराटनगर पनुरावेदन अदालतका म�ुय 
�यायाधीश गोपाल�साद पराजलुीको त�वीरसिहतको 
समाचार छािपएको देिख�छ ।  

४. ��ततु म�ुामा एकातफ�  िनवेदकह�ले 
िवप�ीह�को समाचार र लेखले यस अदालतको 
िव�� �ामक ह�ला िफँजाई अदालत�ितको 
जनआ�थामा �ास प�ुयाउने काय� गरकेो भ�ने िजिकर 
िलएका छन् भने अक�तफ�  िवप�ीह�ले आफूह�ले 
गरकेो उ� काय� �ेस �वत��ताको उपभोग भएको 

र यसले अदालतको कुनै अवहेलना नगरकेो भ�ने 
िजिकर िलएको देिख�छ । लोकताि��क �णालीमा 
�ेस �वत��ताको अ�य�त मह�वपूण� �थान रहेको 
ह��छ भने �वत�� र स�म �यायपािलका अप�रहाय� 
मािन�छ । अिपत ु �ेस �वत��ताको अ�यास गन� 
�ममा अदालतको अवहेलना ह�न पगेुको भनी समय 
समयमा यस �कारका िववादह� उठ्ने गरेको 
दिेख�छ । िवप�ीह� मलुकुको एक �िति�त स�चार 
गहृसगँ स�ब� रहेको र �ेस तथा स�चारको िव�तार 
र िवकाससगैँ आगामी िदनह�मा पिन यस �कारका 
िववादह� उ�प�न भइरहने स�भावना रहेकोले �ेस 
�वत��ताको सीमा के ह�ने, �ेस �वत��ताको उपभोग 
गदा� अदालतको मया�दा कसरी कायम गन� तथा यस 
स�ब�धमा अ�य मलुकुह�मा के क�तो अ�यास रहेका 
छन् भ�ने स�ब�धमा �या�या ह�नपुन� देिख�छ ।

५. �ेस �वत��ता लोकत��को आधारभूत 
�त�भ हो । िवचार र राजनीितक �वत��ताको 
जग हो । लोकत��मा जनता वा�तिवक स��भ ु
भएकाले समाजमा घटेको त�कालीन घटनाको 
स�ब�धमा �वत�� र वा�तिवक �पमा जानकारी 
पाई ससूुिचत ह�ने अिधकार नाग�रकमा िनिहत रहेको 
ह��छ । जसको लािग �वत�� �ेसको आव�यकता 
पद�छ । �वत�� �ेसले नै रा�यका िनकायह�को काम 
कारबाहीमा पारदिश�ता कायम गरी ती िनकायह�लाई 
नाग�रकह��ित उ�रदायी बनाउछँ । �वत�� �ेसले 
नाग�रकह�को भावनालाई �ितिबि�बत मा� गद�न, 
ब� उ�रदािय�वलाई पिन माग�िनद�श गछ�  र मानव 
अिधकारको संर�ण र स�ब��न गन�को लािग रा�यका 
िविभ�न अङ्गलाई सचेत गराउछँ । साथै सव��च 
अदालत वा उ�च �याियक िनकायह�बाट ह�ने 
�याियक िनण�यका िवषयमा �व�थ र मया� िदत �पमा 
समी�ा वा िट�पणी गदा�  अदालतको काम कारबाही 
र सधुारलाई नै सहयोग प�ुदछ । �यसरी िट�पणी गदा� 
अदालतको वा�तिवक �ोतको सम�वय ह�न सकेमा 
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समाचारको िव�सनीयतालाई सघाउदँछ । स�चार 
जगत र �यायपािलकाको रचना�मक स�ब�ध �थािपत 
गन�समेत सघाउ प�ुदछ । यसथ� िव�वका हरकेजसो 
लोकताि��क संिवधानले �ेस �वत��तालाई मौिलक 
हकको �पमा मह�व िदई संिवधानमा नै यसस�ब�धी 
�यव�था गरकेो पाइ�छ । हा�ो स�दभ�मा हेदा� नेपालको 
सिंवधानको ��तावनामा नै पूण� �ेस �वत��ताको 
बारमेा उ�लेख ग�रएको तथा धारा १७ (२)(क) मा 
िवचार र अिभ�यि�को �वत��ता उ�लेख ग�रएको 
र धारा १९ ले स�चारको हकलाई मौिलक हकको 
�पमा सिुनि�त गरी िव�तुीय �काशन, �सारण तथा 
छापालगायतका जनुसकैु मा�यमबाट कुनै समाचार, 
स�पादक�य, लेख, रचना वा अ�य कुनै पाठ्य, ��य, 
��य��य साम�ीको �काशन तथा �सारण गन� वा 
छा�न पूण� �ितब�ध लगाइने छैन भ�ने �यव�था गरकेो 
छ । �य�तै धारा २७ ले सूचनाको हकको �यव�था 
गरकेो छ । अ�य धेर ै देशह�को तलुनामा नेपालको 
सिंवधान का�छो भएको ह�दँा समकालीन िव�वमा देखा 
परकेा स�चारको हकको नया ँआयाम र �यसमा पिन 
��तावनामै"पूण� �ेस �वत��ता" उ�लेख गरकेा ह�दँा 
हा�ो प�र�े�यमा �ेस तथा स�चार�े�को अिधकारलाई 
उदार �पमा हे�रनपुन� देिख�छ । य�िप धारा १९(१) 
को �ितब�धा�मक वा�यांशमा गाली बेइ�जती वा 
अदालतको अवहेलना ह�ने काय�मा ऐन बनाउन रोक 
लगाएको नमािनने �यव�था गरी संिवधानले ��याभूत 
गरकेो �वत��तालाई लोकताि��क समाजको 
मू�यमा�यताका आधारमा �ितब�ध लगाई मानहािनमा 
कारबाही ह�न स�ने �यव�था भएको पाइ�छ ।  �यसैगरी 
मानव अिधकारस�ब�धी िविभ�न अ�तरा�ि��य 
कानूनह�ले पिन �ेस �वत��तालाई मह�वपूण� �थान 
िदएको पाइ�छ । मानव अिधकारस�ब�धी िव��यापी 
घोषणाप�, १९४८ को धारा १९ मा अिभ�यि�को 
�वत��ताको स�ब�धमा �यव�था ग�रएको छ 
भने नाग�रक तथा राजनीितक अिधकारस�ब�धी 

अ�तरा�ि��य �ित�ाप�, १९६६ को धारा १९ 
ले "1. Everyone shall have the right to 
hold opinions without interference. 2. 
Everyone shall have the right to freedom of 
expression; this right shall include freedom 
to seek, receive and impart information and 
ideas of all kinds, regardless of frontiers, 
either orally, in writing or in print, in the form 
of art, or through any other media of his 
choice.” भनी अिभ�यि� �वत��ताको स�ब�धमा 
�यव�था गद� छापालगायतका मा�यमह�बाट िबना 
रोकावट िनवा�ध �पमा िवचार अिभ�य� गन� पाउने 
अिधकार ह�ने भनी �यव�था गरकेो पाइ�छ । पूण� �ेस 
�वत��तालाई नेपालको संिवधानको ��तावना र धारा 
१९ मा उ�लेख गरी अ�तरा�ि��य कानूनभ�दा एक 
हदमािथ �ेस तथा स�चार �े�को हक सरं�ण गरेको 
छ । य�िप अ�तरा�ि��य कानूनमा भएका य�ता 
�ावधान नेपाल सि�ध ऐन, २०४७ को दफा ९(२) तथा 
यस अदालतबाट �ितपािदत िविभ�न निजरह�को 
आधारमा नेपाललाई बा�या�मक रहेको स�ब�धमा धेर ै
चचा� ग�ररहन ुपरने । 

६. �ेस �वत��ता वैयि�क �वत��ताको 
आधार�त�भ भई संिवधान र अ�तरा�ि��य कानूनले 
यसलाई सवा�िधक मह�व िदएको भए तापिन यो 
ब�देजरिहत �वत��ता भने होइन । कुनै पिन 
�वत��ताको उपभोगसगैँ कत��य र उ�रदािय�व पिन 
जोिडएर आउछँ । �यसकारण �ेस �वत��ता वा पूण� 
�ेस �वत��ता जेसकैु भन� �यसका िनि�त सीमाह� 
रहेका ह��छन् र �ेस उ� सीमािभ� ब�नपुछ�  । तर यसो 
भ�दैमा �ेसलाई जनुसकैु �कारको अनिुचत सीमा 
वा ब�दजे लगाउन िम�छ भ�ने होइन । संिवधानले 
तोकेको आधारह�मा केि��त भई ऐनअनसुार �ेसलाई 
केही मनािसब सीमाह� िनधा�रण गन� सिक�छ र 
�ेस तथा स�चार मा�यमह�ले उ� सीमािभ� रही 
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�वत��ताको उपभोग गनु�पछ�  । नेपालको स�दभ�मा 
हेदा�  नेपालको संिवधानको धारा १९(१) ले स�चारको 
हकलाई मौिलक हकको �पमा �यव�था गर े तापिन 
उ� धाराको �ितब�धा�मक वा�यांशमा यसका केही 
सीमाह� तोकेको दिेख�छ । जसअनसुार नेपालको 
साव�भौमस�ा, भौगोिलक अख�डता, राि��यता वा 
सङ्घीय इकाइह�िबचको ससु�ब�ध वा िविभ�न 
जात, जाित, धम� वा स��दायिबचको ससु�ब�धमा 
खलल पन�, रा�य�ोह, गाली बेइ�जती वा अदालतको 
अवहेलना ह�ने वा अपराध गन� द�ु�साहन गन� वा 
साव�जिनक िश�ाचार, नैितकताको �ितकूल काय� 
गन�, �म�ित अवहेलना गन� र जातीय छुवाछुत एवं 
लैङ्िगक भेदभावलाई द�ु�साहन गन� काय�मा मनािसब 
�ितब�ध लगाउने गरी ऐन बनाउन रोक लगाएको 
मािनने छैन भ�ने �यव�था गरकेो पाइ�छ । अ�को 
अिधकार र इ�जतको संर�ण, साव�जिनक सशुासन, 
साव�जिनक �वा��य र नैितकताको सरं�ण गन� यी 
अिधकारह�को संसदबाट पा�रत भएको ऐन�ारा 
�ितब�ध गन� सिक�छ भ�ने �यव�था रहेको पाइ�छ । 
अदालतको अवहेलनाका स�ब�धमा ऐनमा �यव�था 
ग�रएको वा नग�रएको अव�थामा संिवधानको धारा 
१२८ (२) अनसुार सव��च अदालतले आ�नो र 
मातहत अदालतह�को �याय स�पादनको काय�मा 
कसैले अवरोध गरमेा वा आदेश वा फैसलाको अव�ा 
गरमेा कानूनबमोिजम अवहेलनामा चलाउन स�नेछ 
भ�ने �यव�था रहेको देिखदँा अदालतको अवहेलना 
स�बि�धत सारभूत कानूनको अपे�ा संिवधानले गरकेो 
भए पिन कानून नबनेको अव�थामा उ� सवंैधािनक 
�ावधान िनि��य ह��छ भनी �या�या गन� िम�ने 
देिखदँनै । सािबकको �याय �शासन ऐन, २०४८ तथा 
हाल �चिलत �याय �शासन ऐन, २०७३ ले समेत 
तीनैवटा तहका अदालतलाई अदालतको अवहेलनामा 
कारबाही चलाउन स�ने गरी �यव�था गरकेो 
देिख�छ । उपय�ु संवैधािनक एवं कानूनी �यव�था 

काया��वयन गदा� अपनाउने अदालती काय�िविधको 
स�ब�धमा सव��च अदालत िनयमावली, २०७४ को 
िनयम ५९ मा िव�ततृ �यव�था गरकेो देिख�छ भने 
सोही िनयम ५९(५) मा अदालतको अवहेलनास�ब�धी 
म�ुाको कारबाही र िकनारा गदा� उ� िनयममा भएको 
काय�िविधका साथै अदालतले उपय�ु ठानेको 
काय�िविध अपनाउन स�ने �यव�था गरकेो देिख�छ । 
यस �यव�थाबाट अदालतको अवहेलनाको कारबाही 
चलाउने वा नचलाउने तथा कुनै काय�िविध अपनाउने 
स�ब�धमा अदालतलाई �विववेक�य अिधकार िदएको 
दिेख�छ । 

७. �ेस �वत��ताको सीमािभ� अदालतको 
अवहेलना गन� नपाइने कुरा रहेको भए तापिन के क�तो 
िवषयव�त ु�काशन गदा� अदालतको अवहेलना ह�ने र 
कुनै िवषयव�तकुो �काशनबाट अदालतको अवहेलना 
भयो वा भएन भ�ने कुराको िनधा�रण गदा�  अवहेलनाज�य 
काय� भएको भनी उठाइएको िवषयव�तकुो स�ब�धमा 
अदालतले िव�ेषण गरी �याियक िन�कष� िनका�दै 
आएको देिख�छ । व�ततुः यो वा य�तो काय� गरमेा 
अदालतको अवहेलना ह�ने भनी �प�ट प�रिध िनमा�ण 
ग�रदँा अपरुो ह�न जाने भएर नै नेपालमा अदालतको 
मानहािनस�ब�धी छु�ै कानून नबनाई �याियक अ�यास 
र �या�याको मा�यमबाट यस स�ब�धमा सै�ाि�तक 
आधारको िवकास गरी उ� आधारह�लाई अनशुरण 
गद� आएको हा�ो �याियक पर�परा रहेको पाइ�छ । 
�ेस तथा स�चार मा�यमले आ�नो �काशन�ारा 
अदालत�ित �ामक ह�ला िफँजाई �याय �शासनमा 
अव�� ह�ने गरी वा अदालत�ित अना�था पैदा गरी 
�म फैलाउने (scandalize) काय� गद�छन् भने �यस 
�कारको काय�लाई अवहेलनाज�य काय� मािन�छ । 
�यायपािलकाको शि� भनेको यस�ितको नाग�रकको 
आ�था र िव�ास हो तर जब कुनै �कारको �ामक र 
कपोलकि�पत ह�ला िफँजाई यसका कामकारबाहीको 
स�ब�धमा गलत �चार गरी जनआ�था घटाउने र 
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काय�रत �यायाधीश तथा कम�चारीह�को मानहािन वा 
बदनामी गन� काय� ग�र�छ, �यस �कारको काय�लाई 
आम स�चार �े�को अ�यावसाियक र अन�ुरदायी 
काय� मा� नभई अदालतको अवहेलनासमेत मा�नपुन� 
ह��छ तर स�चार मा�यमले �काशन गरकेो कुनै साम�ी 
वा समाचारले अदालतको अवहेलना भयो वा भएन 
भ�ने स�ब�धमा िन�य�ल गदा�  जसरी स�चार मा�यमले 
कुनै समाचार �काशन वा �सारण गदा� आ�मसंयमता 
अपनाउछँ, �यसरी नै अदालतले पिन अवहेलना 
कारबाही चलाउदँा वा िनण�य गदा� अ�य�त सतक� ता 
र संयमता अपनाउनपुन� ह��छ । कुनै �ेस वा स�चार 
मा�यमबाट आएको साम�ीले अदालतको अवहेलना 
गरकेो छ छैन भ�ने िवषय उ� साम�ीको �काशनको 
समय, अ�तव��त ुर �यसले पान� �भावको अ�तिन�िहत 
त�वलाई ��येक घटनाको प�रि�थितअनसुार हेनु�  
पन� िवषयमा थोर ै मा� पिन असावधानी भयो भने 
�यसले नाग�रकको सूचना �ा� गन� र स�चार �े�को 
अिभ�यि�को �वत��ता, �ेस �वत��ता, सूचनाको हक 
ज�ता मह�वपूण� हक अिधकार कुि�ठत ह�न स�छ । यस 
स�ब�धमा िविभ�न देशह�को अ�यास तथा अदालती 
�या�या हेदा� बेलायतको अदालतले scandalization 
लाई अ�य�तै असहनशील (extremely intolerable) 
र गलत आरोपमा (false cases) मा अदालतको 
मानहािन ठह�याउने ग�रएको पाइ�छ । यसै स�दभ�मा 
R.V. Metropolitan Police Commissioner, 
ex-parte Blackburn1 मा Salmon LJ ले "No 
criticism of a judgment, however, vigorous, 
can amount to contempt of court if it keeps 
within the limits of reasonable courtesy and 
good faith” भनी �या�या गरकेो पाइ�छ । उि�लिखत 
िनण�यले अदालतको फैसला र काम कारबाहीको िटका 

1 R. v. COMMISSIONER OF POLICE, EX PARTE 
BLACKBURN (No. 2) [1968] 2 Q.B. 150, 154 (Court of 
Appeal) Retrieved from www.thewislangcase.com. 

िट�पणीबाट कानूनको उ�लङ्घन, साव�जिनक िहत 
वा �याय �शासनमा अवरोध नप�ुयाएको अव�थालाई 
अवहेलनाज�य काय� नमािनने भ�ने धारणालाई 
आ�मसात् गरकेो पाइ�छ ।

८. भारतको स�दभ�मा हेदा� अदालतको 
अवहेलना स�ब�धमा �यहा ँ िवशेष कानूनको �पमा 
The Contempt of Courts Act, 1971 रहेको छ 
जसमा देहायको अव�थामा अदालतको अवहेलना 
नह�ने भनी उ�लेख भएको पाइ�छ । 

Innocent publication and distribution 
of matter, Fair and accurate report 
of judicial proceedings, Fair criticism 
of judicial act. Bonafede complaint 
against the proceeding officer of a 
subordinate court, No substantial 
interference with due course of justice, 
and Justification by truth.2

भारतीय अदालतह�ले अवहेलनाका स�ब�धमा 
िवकास गरकेो अ�यास पिन यस स�दभ�मा हेन� 
उपय�ु ह�ने देिख�छ । जसअनसुार भारतीय 
सव��च अदालतको सवंैधािनक इजलासले 
Brahaman Prakash Sharma and 
Others vs. the State of Uttar Pradesh 
(1953 SCR 1169) को म�ुामा कुनै काय�ले 
�यायाधीशलाई गाली बेइ�जतीस�म गरकेो तर 
सो काय�ले �यायको माग�मा अवरोध िसज�ना 
नगरकेो तथा कानूनको उिचत काया��वयनमा 
असर नपारकेो ख�डमा �य�तो काय�लाई 
अदालतको अवहेलना मा�न िम�दैन तर कुनै 
काम कारबाहीले �याय स�पादनको माग�मा 
अवरोध िसज�ना गरकेो वा िसज�ना गन� �य�न 
गरकेो पिु� भएमा �य�तो काय� अदालतको 

2 Section 3, 4, 5, 6, 13(a) and 13(b) of The Contempt of 
Courts Act, 1971 (India) 
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अवहेलनाज�य काय� मािन�छ भनी बोलेको 
देिख�छ । 
CK Daphtary and Ors vs. OP Gupta 
and Ors (1971) 1 SCC 626 को म�ुामा 
भारतको सव��च अदालतको सवंैधािनक 
इजलासले िवप�ीले �यायाधीश�ित घणृा 
िसज�ना ह�ने गरी (scurrilous aspersion) 
प��लेट छपाएर िवतरण गरकेो काय�को �भाव 
�व�प जनमानसमा नकारा�मक असर पारी 
अदालत�ितको आ�था र िव�ास हराउन 
स�ने, साथै जनु कुराले �याय स�पादनको 
माग�लाई अवरोध प�ुयाउने देिख�छ भने �य�तो 
काय� अदालतको अवहेलनाज�य कसरु ह�न 
जा�छ भनी िवप�ीले गरकेो काय�ले अदालतको 
अवहेलना गरकेो ठहर गरकेो देिख�छ । 
Baradakanta Mishra vs. Registrar 
of the Orissa High Court and 
Others (1974 1 SCC 374) को म�ुामा 
�यायाधीश�ितको दूिषत आलोचनालाई 
दईु �कारले हेनु�पन� कुरा उ�लेख गद� कुनै 
�यायाधीशलाई �यायाधीशकै �पमा आलोचना 
ग�रएको हो वा उसलाई �यि�गत �पमा 
आलोचना ग�रएको हो भनी छुट्याई हेरी 
यिद �यि�गत �पमा आलोचना ग�रएको भए 
उसले अ�य िनजी उपचार खो�नपुद�छ न िक 
अदालतको अवहेलनाअ�तग�तको उपचार भनी 
बोलेको पाइ�छ । 
Re. S. Mulgaorkar (1978) 3 SCC 339 
को म�ुामा �यायाधीश कृ�ण ऐयरको धारणामा 
अदालतको उ�चतम उदारता दखेाउन 
बेमतलबका काय�ह�लाई वा�ता गनु�  ह�दैँन साथै 
अदालतको अवहेलनाको अ� �योग गदा� वा 
नगदा� संवैधािनक एवं अ�य िविवध प�ह�को 
सम�तामा िवचार गनु�  पद�छ । �यायालय�ित 

ग�रएको आलोचनाले �यायालयको ग�रमा 
घटाउने जनताको आ�था िगराउने अव�था 
िसज�ना गरमेा �यस�कारको गितिविधमा 
िनय��ण गरी अदालत�ित ग�रने �यूनतम 
मापद�डको �यवहार गन� गराउनको लािग �योग 
ग�रन ुपद�छ भ�ने पाइ�छ । 
P N Duda vs. P Shiv Shankar and 
Others (1988) 3 SCC 167 को म�ुामा 
कानून, �याय तथा क�पनीस�ब�धी म��ीले 
सव��च अदालतका �यायाधीशह�को उ�च 
वग�को �ितिनिध�व गन� भएकाले उनीह�ले 
धनी एवं उ�च वग��ित नै सहानभूुित दखेाएर 
काम गद�छन् भनी भाषण गरकेो िवषयलाई 
अवहेलनामा कारबाही गन� उिचत नह�ने भनी 
बोलेको पाइ�छ । 
Supreme Court Bar Association vs. 
Union of India and ANR (1998) 4 
SCC 409 मा अदालतको अवहेलनास�ब�धी 
�े�ािधकार �योग गदा� अ�य�त सावधानीका 
साथ गनु�पद�छ । �याय स�पादनको माग�लाई 
अवरोध प�ुयाउन खोजेको वा अदालत�ितको 
आ�था कमजोर पान� वा पान� खो�ने उ�े�यले 
कुनै काम कारबाही भएमा अदालत�ितको 
आ�था एवं कानूनको स�मानको ि�थित िसज�ना 
गन�को लािग अदालतको अवहेलनास�ब�धी 
�े�ािधकारको �योग ग�रन ुपद�छ भनी बोलेको 
पाइ�छ ।
Arundhati Roy, in Re (2002) 3 
SCC 343 को म�ुामा असल मनसाय तथा 
साव�जिनक िहतको लािग �यायाधीशको वा 
�यायालयको वा �याियक काम कारबाहीको 
�व�छ आलोचना ग�रएको ख�डमा �यसलाई 
अदालतको अवहेलना भएको मा�न िम�दैन । 
असल मनसाय र साव�जिनक िहतमा कुनै काम 
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भएको हो वा होइन भनेर अदालतले सोसगँ 
स�बि�धत अ�य गितिविध ज�तै आफूले गरकेो 
आलोचना�ित उ�रदायी एवं जवाफदेही रहे 
नरहेको तथा उ� िवषयव�तमुा उसको �ानको 
�तर हेररे मा� िन�य�ल गनु�पद�छ भ�ने उ�लेख 
भएको पाइ�छ ।

९. य�तै S vs. Van Niekerk को म�ुामा 
दि�ण अि�काका �धान �यायाधीश Ogilvie-
Thompson ले “first, it is important to bear in 
mind that the “ true basis”  of punishment 
for contempt of court lies in the interests of 
the public, as distinct from the protection of 
any particular judge or judges….Secondly, 
unless those last mentioned interests  
clearly so require, genuine criticism, 
even though it be somewhat empathically 
or unhappily expressed, should, in my 
opinion…preferably be regarded as an 
exercise of the right of free speech rather 
than as scandalous comment falling 
within the ambit of the crime of contempt 
of court.”3 भ�दै अदालतको अवहेलनाको उ�े�य 
�काशन, �सारण, समालोचना, सूचना र अिभ�यि� 
�वत��तालाई वि�चत वा िनय��ण गन� होइन । 
�यायािधकारीह�बाट �वत�� र कानूनबमोिजम 
�याय ह��छ भ�ने िव�ास कायम रािखरा�न र 
�यायपािलकाको साव�जिनक भरोसालाई कायम 
रा�नको लािग हो भ�ने मा�यता �थािपत गरकेो 
पाइ�छ । बेलायतमा Granada Television को 

3 Quoted by Gilbert Marcus in Afterword, in Barend Van 
Niekerk, THE CLOISTERED VIRTURE: FREDOM OF 
SPEECH AND THE ADMINISTRATION OF JUSTICE 
IN THE WESTERN WORLD; Praeger Publishers: NY; 
at p 364 [1987]. 

म�ुामा Lord Denning ले आमस�चारको िवषयमा 
“In order to be deserving of freedom, the 
press must show itself worthy of it. A free 
press must be a responsible press. The 
power of the press is great. It must not 
abuse its power. If a newspaper should 
act irresponsibility, then it forfeits its claim 
to protect its sources of information.” भनेर 
लेखेपिछ उनलाई"डेिनङ एउटा गधा हो"4 भ�द ैउनको 
साव�जिनक काय�को िव��मा �यि�गत �पमा नै 
आ�मण भए पिन उनले �यसका िव��मा अदालतको 
अवहेलनामा कारबाही चलाएको पाइएन । यसबाट के 
�प� ह��छ भने साव�जिनक ि�याकलापको िवषयमा 
समाचार �काशन ह�दँा �कािशत ह�ने ति�बरसिहतको 
साम�ी अवहेलनाको ग�भीरता बढाउने त�व ब�न 
स�दैन । �यसको प�रि�थित, उ�े�य र मनसाय 
पिन हे�रन ु पद�छ । बेलायतमा हालसालै Brexit 
स�ब�धी Gina Miller को म�ुामा फैसला गन� उ�च 
अदालतका तीनजना �यायाधीशको ति�बरसमेत राखी 
�यायाधीशलाई “Enemies of the People” को 
उपमा िदएर Daily Mail ले 4 November, 2016 मा 
�मखु समाचारको �पमा छा�यो । �यायाधीशह�लाई 
�यसरी िच�ण गन� Daily Mail र James Slack को 
धेर ैिवरोध भयो । बेलायती सव��च अदालतका अ�य� 
Lord Neuremberger ले BBC बाट अ�तरवाता� 
िदएर पिन िवरोध गर,े �यायाधीशलाई जनताका श�कुो 
�पमा िच�ण गन� Daily Mail को अ�य�तै िवरोध भयो 
तर अदालतको अवहेलनामा म�ुा चलाइएन । यसबाट 
अझ के ��ट ह��छ भने �यायाधीशह�को काय��ित 
िविभ�न िकिसमले अस�तिु�ह� �कट ह�न स�छन् तर 
�य�ता अस�तिु�ह�को जवाफ अदालतको अवहेलना 

4 For further detail see Lord Denning, WHAT NEXT IN 
THE LAW; Indian Rptg. by Aditya Books Pvt. Ltd. New 
Delhi; at pp 328-9 [1993]. 
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मा� ह�न स�ैन । �य�तै Adnre Paul Terence 
Ambard v. The Attorney-General of Trinidad 
and Tobago5 को म�ुामा Lord Atkin ले “But 
whether the authority and position of an 
individual Judge or the due administration 
of justice is concerned, no wrong is 
committed by any member of the public 
who exercise the ordinary right of criticizing 
in good faith in private or public, the public 
act done in the seat of justice. The path of 
criticism is a public way: the wrong-headed 
are permitted to err therein: provided 
that members of the public abstain from 
imputing improper motive to those taking 
part in the administration of justice, and 
are genuinely exercise a right of criticism 
and not acting in malice or attempting to 
impair the administration of justice, they are 
immune. Justice is not a cloistered virtue: 
she must be allowed to suffer the scrutiny 
and respectful even though outspoken 
comments of ordinary men.” भनेका छन् । 
यसरी अदालतको अवहेलनाको स�ब�धमा �याियक 
सूचना �वाह गन� आमस�चारको अिधकार मा� नभई 
कत��य पिन हो र �वाह भएको समाचार वा सूचनाबाट 
अदालत वा �याय �शासनलाई ग�भीर असर परकेो हो 
वा �यायाधीशलाई आलोचना ग�रएको हो र �यसको 
गा�भीय� अदालतको जनिव�वासमा कुन �पमा �भाव 
परकेो छ भ�ने घटना वा म�ुाको प�र�े�यमा हेनु�  पद�छ ।   

१०. यसरी �ेस �वत��ताको िविश�ता, 
�वत��ता र अदालतको अवहेलना स�ब�धमा नेपाल 

5 Ambard v. The Attorney-General of Trinidad and 
Tobago, [1936] 1 All E.R. 704; [1936] A.C. 322. (1) 
[1968] 1 All E.R. 763.  

तथा अ�य िविभ�न देशह�को अ�यास र कानूनी 
�यव�थालगायतलाई िवचार गरी हेदा� �ेस �वत��ता र 
अदालतको ग�रमा दवुै अ�य�त संवेदनशील �कृितका 
िवषयह� ह�न् । �ेस �वत��ताको अ�यासको काम 
गन� �काशक, सं�थापक वा संवाददातालाई दःुख िदने 
िनयतसिहतका काय� पिन लोकताि��क �णालीको 
लािग िहतकर ह�न स�दैन । यी दवुै स�ंथाह� आ-आ�नो 
सीमािभ� ब�नपुछ�  । अदालत एक साव�जिनक 
िनकाय भएकाले केही सीिमत अपवादबाहेक यसका 
कामकारबाहीह� �ेसको पह�चँभ�दा बािहर रहन 
स�दैनन् । अदालतको काम कारबाहीह�को स�ब�धमा 
नाग�रकको सूचना �ा� गन� हक नेपालको संिवधान र 
कानूनले �प� पारकेो छ । अझ कितपय अव�थामा 
�यायाधीश र अदालतका कामकारबाहीह�को अि�य 
आलोचना वा िट�का िट�पणी पिन ह�न स�छ तर 
अदालतको काम कारबाहीको आलोचना वा िट�पणी 
गद�मा अदालतको अवहेलना मा�नपुन� अव�थाबाट 
हा�ो �याियक अ�यास धेर ै अिघ बिढसकेको छ । 
आलोचनाह� दूिषत मनसायबाट �े�रत भई ग�रएको 
भए तापिन अदालत�ितको आ�था, सशुासन र 
िहतको लािग अवहेलना नमानी साव�जिनक �पमा 
ख�डन गन� पर�परा हामीले बसाली सकेका छौ ँ । तर 
अदालतको मया�दा तथा यस�ितको जनआ�थामा 
�ितकूल �भाव पान� आपरािधक मनसायसिहत दूिषत 
भावनाले अदालतका काम कारबाहीह�को आधारहीन 
�पमा आलोचना गन�, यसको िव�� �ामक ह�ला 
िफँजाई अदालतमा काय�रत �यायाधीशको �यि�गत वा 
साव�जिनक जीवनको मानमद�न गन� र �याय स�पादनको 
काय�मा ग�भीर ह�त�ेप वा अवरोध िसज�ना गन� ज�ता 
काम कारबाही ग�र�छ भने अिभ�यि� �वत��ताको 
नाममा �ेसले उ�मिु� पाउन स�ने देिखदँनै र 
अवहेलनामा कारबाही गनु�पन� ह��छ । य�िप खोजमूलक 
िसज�ननशील कानूनी एवं �याियक प�का�रतालाई 
कुनै पिन अव�थामा अवहेलनाको �ास देखाएर रो�न ु
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ह�दैँन साथै �याियक सधुारको अपे�ासाथ ग�रएका वा 
बोिलएका िवषयह�समेत अदालतको अवहेलनाको 
कोपभाजनमा पनु�  ह�दँनै । �यायपािलकालाई अवाि�छत 
�पमा हो�याएर वा िववादमा मछेुर जनसाधारणमा 
अदालत�ित अना�था उ�प�न गराउने �यासले 
�याियक उपचारको �योगमा हतो�साही ह�ने तथा 
िवचाराधीन म�ुामा िन�प� �पमा �याय स�पादन गन� 
नस�ने ि�थितमा प�ुयाउने र अदालतको फैसला वा 
आदशेको पालना ह�न नस�ने अव�थाको िसज�ना गन� 
र �य�ता काय�ले कानूनको शासन र लोकताि��क 
मू�य मा�यतामा नै असर पाद�छ । �यसको द�ुप�रणाम 
अदालत वा �यायाधीशले मा� होइन �ेस �वयम् 
तथा स�पूण� दशेले भो�नपुन� ह�दँा यस अव�थामा मा� 
अदालतले अवहेलनास�ब�धी कारबाहीलाई अ�कै 
�पमा चलाउन बा�य ह�नपुन� ह�नस�छ । य�िप �य�तो 
अव�थामा पिन िसज�ना भएको खतराको तलुनामा 
आव�यकताअनसुार मा� ��येक म�ुाका त�यह�को 
व�तगुत िव�ेषण गरी अदालतको अवहेलना भएको छ 
वा छैन भ�ने परी�ण गरी िन�कष� िनका�नपुन� ह��छ । 

११. अदालत यसै समाजिभ�को एउटा 
िनकाय हो भने अदालतमा काय�रत �यायाधीश 
तथा कम�चारीह� यसै समाजका सद�यह� 
ह�न् । अदालतमा काय�रत रहदँा ह�ने साव�जिनक पद 
र िज�मेवारीको अलावा �यायाधीशह�को �यि�गत 
र पा�रवा�रक जीवन पिन रहेको ह��छ । �यायाधीशको 
पिन अ�य नाग�रकसरह गोपनीयताको हक तथा 
वैयि�क �वत��ताको हक रहेको ह��छ । जसलाई 
सदैव िवचार र स�मान ग�रनपुछ�  । �यायाधीशह�ले 
गरकेा कामकारबाहीह�म�ये के क�ता कामह� 
�यायाधीशको हैिसयतमा ग�रएका ह�न् र के क�तो 
काय�ह� िनजको �यि�गत र पा�रवा�रक जीवनसगँ 
मा� स�बि�धत ह�न् भ�ने स�ब�धमा पिन सचेततापूव�क 
िवचार ग�रनपुछ�  । फे�र एउटा �यि�को िनजी 
आ�मस�मान र सं�थागत आ�मस�मानको िबचमा 

समेत दायराह� िनधा�रण गनु�पद�छ । �यायाधीशले 
�यि�गत हैिसयतमा गरकेा हरके �यि�गत वा 
पा�रवा�रक िवषयह� सबै साव�जिनक चासो वा 
जानकारीको िवषय नै हो भनी भ�न नसिकए तापिन 
�यायाधीशको हैिसयतमा गरकेा कामकारबाहीह� 
अदालतको मया�दा र �ित�ासगँ जोिडने िवषय भए 
तापिन �यस �कारको कामकारबाहीको स�ब�धमा 
भएको आलोचनाबाट अदालतको अवहेलना भयो 
वा भएन वा अवहेलना भ�दा अ�य कानूनी उपचार 
अपनाउनपुन� हो भ�ने स�ब�धमा म�ुाको िवषयव�तुका 
आधारमा िन�य�लमा प�ुन ुपद�छ । 

१२. हा�ो कानूनी �यव�थाको िव�लेषण गदा� 
छापाखाना र �काशनस�ब�धी ऐन, २०४८ को दफा 
२ को ख�ड (ञ) मा स�पादकको प�रभाषा ग�रएको 
र आफू स�पादक भएको पि�कामा कुन साम�ी 
�काशन गन� र कुन नगन� भ�ने िवषयको अि�तम 
िज�मेवारी स�पादकमा रहेको छ । कुनै पि�कामा 
�कािशत साम�ीमा स�पादकको �ि� पगेुको रहेनछ र 
�यो साम�ी कानूनिवपरीत रहेछ भने पिन स�पादकले 
�यो साम�ी मैले छनौट गरकेो िथइन भनी उ�मिु� 
पाउन स�दैन । कुनै साम�ीमा सवंाददाताको नाम 
�काशन गन� िक नगन� भ�नेमा िनण�य पिन स�पादक र 
�काशकले नै गनु�पन� ह��छ । स�पादकले कुनै समाचार 
By line �कािशत गरकेो आधारमा अ� िज�मेवार 
पदािधकारीले छुट पाउने र आफूले सङ्कलन 
गरकेो समाचार By line �कािशत भएकै आधारमा 
संवाददाता सजायको भागी ह�ने भ�ने ह�दँनै । पनुरावेदक 
�ितवादी समाचार सङ्कलक वा संवाददाता भएको, 
िनजले सङ्कलन गरकेो समाचार साव�जिनक 
ि�याकलापको िवषय भएको र माननीय �यायाधीशह� 
पिन साव�जिनक पदािधकारीह� भएकोले साव�जिनक 
ि�याकलापको िवषयमा समाचार �काशन ह�दँा 
�काशन ह�ने समाचारसिहत �यायाधीशको ति�बरले 
मा� अवहेलनाको ग�भीरता बढाउने भ�ने ह�दँैन । 
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१३. ��ततु म�ुामा कानूनबमोिजम नै 
�काशन ह�नपुन� साम�ीको अि�तम िज�मेवारी िलनपुन� 
�यि� / पदािधकारी स�पादक तथा �काशकलाई 
चाही ँ िनजह�ले अदालत�ित स�मान र आ�था 
�कट गरकेो दिेखन आएको भनी सफाइ िदएको र 
समाचार सङ्कलक वा संवाददातालाई मा� सजाय 
गरकेो देिखन आयो । पनुरावेदक �ितवादीले िववािदत 
समाचार आफूले संवाददाता भई �कािशत गरकेो भनी 
सािबती बयान गरकेो दिेख�छ । िनज पनुरावेदकले उ� 
पि�कामा छािपएको समाचार म आफँैले �ेिषत गरकेो 
ह� ँ (स.ज.६) । स�मािनत अदालतको अवहेलना गन�, 
मानहािन गन� वा अदालत�ितको जनिव�ास घटाउने 
मेरो कुनै मनसाय होइन । स�मािनत अदालतबाट 
भएका आदेश वा िनण�य जनतामाझ सूचना प�ुयाउने 
िज�मेवारीलाई म�यनजर गद� स-�माणसाथ समाचार 
लेखेको ह� ँ । ...मैले लेखेको समाचारको कुनै भागले 
स�मािनत अदालतको अवहेलना भएको रहेछ भने 
�यस�ित स�मािनत अदालतसम� �मा�ाथ� छु (स.ज. 
७, १४) मा भनेको पाइ�छ । अदालतको अवहेलना 
भनेको ग�भीर अपराध हो । अदालतको अवहेलना ह�ने 
गरी कुनै पिन ि�याकलाप गनु�  ह�दँैन (स.ज.१९) । मैले 
सत�सिहत �मायाचना मागेको होइन, मैले �कािशत 
समाचारबाट अदालतको अवहेलना भएको छैन / 
होइन, यिद मैले �कािशत गरकेो समाचारको ख�डले 
अदालतको अवहेलना भएको लागेमा �यसमा मैले 
�मा मा�दछु (स.ज.२६) भनी �ितवादीले बार�बार 
�मायाचना गरकेो वा माफ� मागेको िमिसल सलं�न 
�माणह�बाट दिेखन आउछँ । िनज �ितवादीले 
सवंाददाता भई �कािशत गरकेो समाचारले यिद 
अदालतको अवहेलना भएकै हो भने पिन िनजले 
बार�बार"�मा�ाथ� छु" भ�ने श�दावलीको �योग गरकेो 
देिख�छ । त�कालीन �याय �शासन ऐन, २०४८ को 
दफा १८(३) तथा �चिलत �याय �शासन ऐन, २०७३ 
को दफा १८(३) ले पिन अिभय�ुले अदालतलाई 

स�त�ु ह�ने गरी �मायाचना गरमेा �मा गन� वा सजाय 
तोिकसकेको भए िमनाहा िदन वा मलुतबी रा�न स�ने 
�यव�था गरकेो छ । इजलासलाई स�तिु� पान� गरी 
�मायाचना गरमेा आरोिपत कसरुदारलाई सजाय नगन� 
स�छ । यिद �मायाचनाका आधारह� अपया�� भएमा 
वा वा�तिवक नलागेमा इजलासले याचना �वीकार 
नगन� पिन स�दछ । 

१४. अदालतको मानहािनस�ब�धी कानूनी 
�यव�था ग�रनमुा �याियक �ि�यामा साव�जिनक 
स�मान र िव�वास कायम रा�ने उ�े�य अ�तरिनिहत 
ह��छ । यिद य�तो स�मान र िव�वास धरमराएमा 
�याियक सं�थाह��ितको िव�ास मा� धरमराउदैँन, 
न क� लोकताि��क �यव�था�ित नै िवत�ृणासमेत 
िसज�ना ह�न स�दछ । तसथ� �य�तो अप�रहाय�ताको 
संर�ण गन� अ�तरिनिहत उ�े�य भएको अदालतको 
अवहेलनामा �याियक काय�मा भौितक वा ��य� 
उपि�थित भई असर पन� फौजदारी प�ितको मानहािन 
गरकेो अव�थामा पिन त�काल स�बि�धत �यि�ले 
सत�रिहत �मा मागेमा �मा िदन ुपद�छ भ�ने मा�यता 
रहेको पाइ�छ । �मा मा�दा पिन सजाय गनु�पन� 
अव�था तब िसज�ना ह��छ, जितखेर �य�तो �यि�लाई 
सजाय नगदा� �याियक िनकाय वा लोकत��को नै 
उपहास ह�ने अव�था ह�न स�छ । अ��य� र देवानी 
�कृितको अवहलेनामा यिद अिधकतम ग�भीरता 
कायम रहकेो र �य�तो �यि�लाई कारबाही नगदा� 
�याियक स�ंथा र लोकत��मै असर पन� स�छ 
भ�न े अव�था िव�मानता भएको अपवादज�य 
अव�थामा बाहके स�बि�धत �यि�ले ��य� नभई 
घुमाउरो त�रकाबाट पिन �याियक िनकाय, �ि�या 
र अदालतको स�मान गरमेा �य�तो �यि�लाई �मा 
िदनु �वय�मा �यायाधीश तथा �याियक िनकाय, 
�ि�या, अदालत र लोकत��को प�मा रह�छ । 
सामा�यतया हा�ो पूव�य स�ंकृितमा दया, क�णा, 
�मा सांसा�रक छन् । म तपाइकँो स�मान र आदर गछु�  
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�मा पाउ ँभ�दा भगवानले पिन �मा िदएका कथाह� 
हामीले सनेुका पढेका छ� । तसथ� यस म�ुामा िववािदत 
भिनएको समाचारको अ�तरव�त ु र �यसले �याियक 
काय�मा पान� स�ने स�भािवत खतरालाई तलुना गदा� 
उ� िवषय नै मानहािनको कसीमा पन� नस�ने देिखदँा 
पनुरावेदकले बार�बार बयानको �ममा �मायाचना 
गदा� गद� सजाय गनु�  �याियक मनको िवचलन भएको 
मािनने अव�था दिेख�छ ।

१५. समाचार वा लेख ले�ने �यि�ले 
जानाजान अदालत�ितको जनआ�था र 
िव�वसनीयतामा �ास �याउने उ�े�यले सो काय� गरकेो 
हो िक यथाथ� कुरालाई �काशमा �याउन खोजेको हो 
भ�ने कुरा पिन िवचार गनु�पन� ह��छ । उसको आपरािधक 
मनसाय पिन हेनु�पछ�  । ने.का.प. २०६८,  अङ्क ७, 
िनण�य नं. ८६६०, सानुबहादुर �े� िव. उपरा��पित 
परमान�द झा, उपरा��पितको काया�लयको 
अदालतको अवहेलना म�ुामा"अदालतको अवहेलनामा 
आरोिपत �यि�लाई सजाय गन� सो �यि�को काय�ले 
अदालत�ितको जनआ�था र िव�सनीयतामा �ास 
भएको छ, छैन वा अदालतको मया�दा र स�मानमा 
खलल पगेुको छ, छैन भ�ने कुरा जित मह�वपूण� 
ह��छ, सो काय� गन� �यि�मा �य�तो काय� गदा� �य�तो 
प�रणामको अपे�ा गन� मनसाय िथयो, िथएन भ�ने कुरा 
पिन �यित नै मह�वपूण� ह�ने । अदालतको अवहेलनाको 
आरोप लागेको �यि�मा आ�नो काय��ितको प�ाताप 
वा ग�ती �वीकार गरी आ�नो �यवहार र आचरणमा 
सधुार �याउने मनोबल छ, छैन भ�ने कुरासमेतको 
िवचार गनु�पन� ।" भ�ने िस�ा�त �ितपादन भएको 
छ । �ितवादीले मैले �कािशत गरकेो समाचारबाट 
अदालतको अवहेलना भएको छैन / होइन, यिद 
समाचारले अदालतको अवहेलना भएको लागेमा 
�यसमा मैले �मा मा�दछु (स.ज.२६) भनी माफ� 
मागेकोले अदालतको अवहेलना गन� मनसाय त�वको 
अभाव देिख�छ । यसरी अदालतको अवहेलनामा 

सजाय गन� अिधकार �यायाधीशको ग�रमा, �यि�गत 
इ�जत र �ित�ाको लािग नभई सम� अदालतको 
ग�रमा र �याय स�पादनको काय�लाई �भावकारी 
बनाउने उ�े�यबाट �े�रत ह��छ । मनसायपूण� त�रकाले 
अदालतको ग�रमामा जानाजान आचँ आउने,  �ित�ा र 
इ�जतलाई अपमािनत गन� र �याियक कामकारबाहीमा 
जानाजान अवरोध िसज�ना गन� ि�याकलापलाई 
िन��सािहत गनु�पछ�  । तर यस म�ुामा िनण�य गदा� न त 
उि�लिखत समाचारले लोकताि��क समाजमा िसज�ना 
गरकेो खतरा, अदालतको जनआ�थामा प�ुयाएको 
असर र कारबाही गनु�पन� आव�यकता उ�लेख गरेको 
छ वा �मायाचना गरकेो कुरालाई ग�भीरताका साथ 
िलइएको छ । 

१६. अदालतको �व�छ आलोचना गनु�  
स�चारजगतको कत��य पिन हो । आलोचना गन� �यि� 
वा समाचार ले�ने प�कारको मनसाय त�व पिन हेनु�  
अ�याव�यक ह��छ । यिद दूिषत मनसाय (malafide 
intention) राखेर जानाजान अदालतको मानहािन 
गन� �ेषले समाचार लेखेको छ वा दूिषत आलोचना 
(vilification of criticism) अथवा �याय स�पादन 
काय�मा अवरोध खडा गरकेो छ भने �य�तो अव�थामा 
�य�ता �यि�लाई कदािप उ�मिु� िदन सिकँदैन । 
उि�लिखत समाचारमा vilification of criticism 
वा obstruction of public justice वा gross 
misstatement को अव�था िव�मान छ वा छैन 
भ�ने हे�रन ुपद�छ । उि�लिखत समाचारको िवषयव�त ु
अ�ययन गदा� अदालतमा िवचाराधीन म�ुाको बारमेा 
समाचार लेिखएको हो तर उ� समाचारमा पीडकलाई 
अदालतले उ�मिु� िदन नह�ने भ�ने �थलगत 
�रपोिट�ङको आधारमा समाचार लेिखएको देिख�छ । 
समाचारको अ�तव��तबुाट अदालतले िन�प� �याय 
गनु�पछ�  भ�ने आशय ब�ुन सिक�छ । �य�तै �ितवादीले 
बयानको �ममा पटकपटक �मा मा�नलेु vilification 
of criticism को िव�मानता पिन देिखदँनै । साथै उ� 
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समाचारले scandalize or tends to scandalize 
गरकेो तथा �याय स�पादनमा कुनै व�तगुत बाधा 
अवरोध िसज�ना गरकेो अव�था पिन नदेिखदँा दूिषत 
मनसाय �थािपत ह�न सकेको पाइदँनै । 

१७. सव��च अदालतबाट समाचार 
�काशनको िवषय कितस�म अदालतको अवहेलना 
ह�ने भ�ने स�ब�धमा थ�ैु िस�ा�तह� �ितपादन भएको 
पाइ�छ । िथर�साद पोखरले िव�� िवमश� �काशन 
(�ा.) िल. का िनिम� �काशक एवं स�पादक ह�रहर 
िवरही (ने.का.प. २०४९, अङ्क ८, िन.नं.४६०४)
भएको अदालतको अवहेलना म�ुामा"�काशनमा पूव� 
ब�देज लगाउन नपाउने, समाचार प�को दता� खारजे 
नह�ने तथा छापाखाना ब�द वा जफत नग�रने भ�ने 
नेपाल अिधरा�यको संिवधान, २०४७ को धारा १३ 
को सवंैधािनक ��याभूित साव�भौम जनताले �ेसमािथ 
गरकेो िव�ास हो" भ�ने उ�लेख भएको पाइ�छ । �य�तै 
रिडयो दाङ देउखरुी तथा स�चार िवकास समूहका 
अ�य� मुरारीकुमार शमा� िव�� एक�कृत नेपाल 
क�युिन� पाट� माओवादी राजनीितक दल र सो दलका 
�मुख एवं सभासद पु�पकमल दाहाल ‘�च�ड’ समेत 
(ने.का.प. २०६७, अङ्क १२, िन.नं. ८५३०) भएको 
अक� म�ुामा"लोकताि��क प�रवेशमा समालोचना�मक 
िट�पणीह�ले अदालतका कमी कमजोरीह�लाई 
�कािशत गरी अदालतलाई आ�नो कमी कमजोरीह� 
सुधान�समेत अिभ�े�रत गन� ह�नाले �य�ता िट�पणीह� 
�यायपािलकाको लािग सव�था नकरा�मक रहेको 
भ�न नसिकने । लोकत��लाई बिलयो बनाउने एवं 
�यायपािलका�ारा जनताको अिधकारलाई सुरि�त 
गराउने �ि�कोणले कसैबाट भएका समालोचनाह�लाई 
अदालतले सकारा�मक �पमा नै िलनुपद�छ । यसको 
िवपरीत �यायपािलकालाई जानीजानी कमजोर पान� 
उ�े�यले ग�रने कुचे�ाह�लाई अदालतलगायतका 
अ�य सं�थाह�ले लोकताि��क �यव�था मािथको 
आ�मणको �पमा नै बु�न ज�री ह��छ । �यसकारण 

अदालतको काम कारबाहीमािथको िट�पणीह�लाई 
बढो सतक� तासाथ केलाउनुपन� एवं िव�ेषण गनु�पन� 
ज�री ह��छ र अदालतको मानहािन वा अवहेलना 
स�ब�धमा अदालतको काम कारबाहीमा जानीजानी 
बाधा ग�रएको वा गराइएको छ वा छैन भ�ने कुरा �मुख 
�पमा हेनु�पन� कुरासमेत आव�यक देिखन आउँछ । 
अतएवः ��तुत िवषयका त�यह� एवं त�स�ब�धी 
�ा� �माणह�लई हेदा� िनवेदकले समाचार प�ह�मा 
�कािशत समाचारह�लाई आधार बनाई ��तुत िनवेदन 
दायर गरकेो देिखए पिन िनवेदकले आ�नो दाबी पुि� 
ह�ने गरी कुनै अ�य �माण पेस गन� नसकेको र समाचार 
प�ह�मा �कािशत अिभ�यि�ह� �यायपािलकालाई 
कमजोर बनाउने उ�े�यले िदइएको �मािणत ह�न 
नसकेको र िवप�ीह�ले अदालतको स�मान गद� 
आएको भनी �प��पमा िलिखत जवाफह�मा �य� 
गरकेो एवं सो अिभ�यि�ह� िनवेदक �वयम् ले सुनेको 
भनी भ�न सकेकोसमेत दिेखँदैन । यसका अित�र� 
िनवेदन बेहोरा वा अ�य कुनै त�यह�बाट िवप�ीह�ले 
अदालतको कामकारबाही रो�ने वा सो काय�मा बाधा 
पु�याएको कुरासमेत िमिसल संल�न कागजातह�बाट 
दखेा परकेो छैन ।" स�तोष भ�राई िव�� िहमाल खबर 
पि�का (ने.का.प. २०६४, अङ्क ४, िन.नं.७८४०)
को म�ुामा"अदालतको अवहेलना स�ब�धमा 
�यव�थािपकाले हालस�म कुनै कानून बनाएको 
दिेखँदैन । के क�तो कामले अदालतको अवहेलना 
ह��छ भ�ने कुरा �यसको प�रि�थितअनुसार अदालत 
आफँैले ठहर गन� कुरा हो । मा�य िस�ा�तअनुसार 
दहेायका कामह� अदालतको अवहेलना मा�नुपन�ः 
(१) अदालतको िनण�य वा आदेशको जानाजान 
willful अव�ा गन� काय� । (२) अदालतसम� गरेको 
�ित�ाको जानाजान willful भंग वा अव�ा गन� 
काय� । (३) बोलेर, लेखेर वा अ�य कुनै �काशन�ारा 
अदालत�ित �ामक ह�ला िफँजाई अना�था पैदा गरी 
का�ड म�चाउनु अथा�त् scandalize गन� काय� । (४) 
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बोलेर वा लेखेर वा अ�य कुनै �काशन वा काय��ारा 
अदालती कारबाहीमा ह�त�ेप गन� काय� । (५) बोलेर 
वा लेखेर वा अ�य �काशन वा काम�ारा अदालती 
कारबाहीमा ह�त�ेप गन� वा �याय �शासनमा अवरोध 
गन� काय� । (६) अदालतमा िवचाराधीन मु�ामा िट�पणी 
गरी �वत�� र िन�प� �याय स�पादनमा ह�त�ेप 
ह�ने काम गन� (७) मु�ाका प�ह�, मु�ाका सा�ीह� 
तथा अदालतका कम�चारीलाई बाधा िवरोध गन� काय� 
। (८) अदालतलाई िववादमा �याउने जुनसुकै काय� यी 
अव�था मा� होइन, अव�थाअनुसार िविभ�न अ�य 
काय�ले पिन अदालतको अवहेलना ह�नस�छ" भनी के 
के गदा� अदालतको अवहेलना ह�ने भ�ने मापद�डसमेत 
तोकेको पाइ�छ । अिधव�ा अ�णकुमार �वाली 
िव�� िहमाल िमिडया �ा.िल.�ारा �कािशत िहमाल 
खबर पि�काको स�पादक / �काशक  कनकमिण 
दीि�तसमेत (ने.का.प.२०६८, अङ्क १, िन.नं. 
८५३९) भएको अदालतको अवहेलनास�ब�धी 
म�ुामा"जनसाधारणमा अदालत वा �यसबाट ह�ने �याय 
�शासनको काय��ित अिव�ास वा अना�था ह�ने कुनै 
काय� गनु� वा अदालतको स�मान, मया�दा वा �ित�ामा 
आघात पु�ने काय� गनु�  अवहेलनाजनक काय� ह�ने । केवल 
औपचा�रकता िनवा�ह गन� �ममा पिछ�लो अङ्कमा 
�कािशत समाचार गलत रहेको भनी खेद �य� गद�मा 
पिहले �कािशत समाचारले पारकेो �ितलाई पया�� 
मा�ामा स�बोधन गन� स�ने अव�था रहदँनै । सु�मै 
समाचार �काशन गदा� नै �यसको आिधका�रकता 
र िव�सनीयता�ित सजग रहनु अ�य�त ज�री 
ह��छ । तसथ� य�तो घटना नदोहो�रनेतफ�  सम�त 
स�चार जगतले �ि� पु�याउनु आव�यक देिखने" भनी 
�या�या भएको पाइ�छ ।" अदालतसँग स�बि�धत 
समाचार लेख वा पाठ्य साम�ी �कािशत गदा� कही ँ
अस�य �ामक र �ेषपूण� समाचार छािपन जाने त होइन 
र य�तो साम�ीबाट अदालत�ितको जनआ�थामा 
�ितकूल असर पन� त होइन भ�ने कुरामा आम 

स�चारजगत सजग र सावधान रहनुपन� । अदालत 
िव�� बो�ने वा ले�ने जोसुकैलाई जुनसुकै अव�थामा 
अदालतको अवहेलनामा कारबाही चलाई सजाय गन� 
उ�े�य अदालतको ह�ँदनै । अवहेलनास�ब�धी िवषयमा 
अदालत �याद ैसंयिमत रह�छ । केवल अदालत�ितको 
जनआ�थामा �ितकूल असर पन� िदनबाट जोगाउन 
र अदालतका कामकारबाहीह� सुचा� �पले च�न 
नस�ने अव�था िसज�ना ह�ने गरी अदालत िव�� 
लि�त कामकारबाही िव��स�म �यादै संयिमत भई 
अदालतले आ�नो अवहेलनामा सजाय गन�" भनी 
अिधव�ा हेमांग शमा�समेत िव�� स�पादक तथा 
काय�कारी स�पादक, नव सु�ची सा�ािहक, सु�ची 
�काशन सहकारी स�ंथा िलिमटेडसमेत (ने.का.प. 
२०६२, अङ्क ५, िन.नं.७५४२) भएको म�ुामा 
अदालतको अवहेलनामा सजाय गदा� कितस�म 
संयिमत अपनाउने भ�ने िवषयमा �या�या गरेको 
पाइ�छ । 

१८. �य�तै पूव��धानम��ी सूय�बहादरु 
थापाले बो�नभुएको भनाइ काि�तपरु दिैनकमा 
छापेकोमा अदालतको अवहेलना भएको भ�दै परेको 
िनवेदनमा २०५९ भदौ ५ गते भएको िनण�यमा 
“नेपाल अिधरा�यको संिवधानले साव�जिनक मह�वको 
सूचना पाउने हक नेपालका नाग�रकलाई �दान गरेको 
प�र�े�यमा साव�जिनक मह�वको िवषयको सूचना 
जनतासम� पु�याउने िज�मेवारी पि�काकै रहेको ह�ँदा 
साव�जिनक मह�वका साँचो समाचार जनतासम� 
पु�याउने गहनतम दािय�व िनवा�ह गदा� सजायको भागी 
ब�नुपन� अव�था पद�न” (संवत् २०५७ सालको िविवध 
नं. १०६)  भनी फैसला भएको छ । कृ�ण�साद भ�डारी 
िव. मि��प�रषद् सिचवालय (ने.का.प.२०५५, अङ्क 
१०, िन.नं. ६६०८, प.ृ५६३) भएको अदालतको 
अवहेलना म�ुामा “अदालतको अवहेलनामा कारबाही 
चलाउने अिधकार �दान गन� उ�े�य अदालत वा 
�यायाधीशलाई िनरङ्कुश बनाउन होइन । यथोिचत 
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मया�दा र स�मान रा�दै अदालत�ारा ग�रएको कानूनी 
�या�यामा िभ�न र संयमपूण� त�रकाले असहमित �कट 
गरी आ�नो कानूनी राय �य� गन� वा पया�� र उिचत 
कारण देखाएर अदालतबाट भएको वा ह�न लागेको 
काम कारबाहीमा आपि� �कट गन� नसिकने हो वा 
कानूनी वा �ाकृितक �यायको िस�ा�तको िवपरीत कुनै 
�यायाधीशले आ�नो हक िहतिवपरीत गन� लागेको वा 
कानूनको �या�यास�ब�धी ��नमा अदालतबाट भएको 
िनण�य वा फैसलामा अक� कुनै कानूनी राय �कट 
गन� नसिकने हो भने अदालत वा �यायाधीशको काम 
कारबाही र अिधकार िनरङ्कुश ह�न जा�छ र �यसबाट 
�यायको उ�े�य िवफल ह�न जाने स�भावना रह�छ” 
भनी �या�या भएको पाइ�छ । �य�तै रिवराज भ�डारी 
िव. सभामुख संसद् सिचवालयसमेत (ने.का.प.२०६२, 
अङ्क ६, िन.नं.७५५४, पृ. ७२०) भएको अदालतको 
अवहेलना म�ुामा “अदालतको अवहेलनाको कारबाही 
अदालतलाई िनरङ्कुश वा �वे�छाचारी बनाउन नभई 
�व�छ एवम् �वत�� �याय �णाली, कानूनी रा�यको 
अवधारणामा आँच पु�न र सिंवधानले अदालतलाई 
सुि�पएको संवैधािनक दािय�व पूरा गन� आउने अवरोध 
हटाई �यायपािलकाको िव�सनीयतालाई �ढ रा�ने 
काय�को लािग यसको �योग ह�नुपन�, सव��च अदालत 
वा अ�य �याियक िनकायह�बाट भएका िनण�यह�का 
स�ब�धमा �व�थ एवम् मया� िदत �पमा रचना�मक 
समी�ा वा िट�पणीबाट िन�चय नै अदालतका काम 
कारबाहीको सुधार िनिम� सघाउन पु�ने, अदालतको 
िनण�य वा काम कारबाही स�ब�धमा �यायपािलकाको 
जनिव�वासमा आचँ आउने �याियक काय�मा अवरोध 
पु�ने ज�ता काय� नभएस�म ससंद्मा �व�थ र मया�िदत 
बहस ह�नुलाई अ�यथा मा�न निम�ने, समाचारमा 
�कािशत िवषयव�तु अस�य, �ामक कपोलकि�पत वा 
मनोगत रहेको भ�ने िनवेदकको दाबी पिन नरहेकोमा 
सदनमा भएको स�यत�य घटना साव�जिनक 
�पमा सूिचत गन� उ�े�यले �कािशत समाचारको 

िवषयलाई िलएर उ� समाचार �काशन गन� काि�तपुर 
पि�काका स�पादक तथा �काशकलाई समेत उ� 
समाचारमा उि�लिखत िवषयव�तुबाट अदालतको 
अवहेलना भएको भ�ने दाबीको आधारमा अदालतको 
अवहेलनामा सजाय गनु� �यायोिचत नदेिखने” भनी 
�या�या भएबाट पिन स�चार मा�यममा �कािशत 
साम�ीबाट अदालतको अवहेलना भएको भ�ने 
स�ब�धमा अदालतले सधै ँ द�डा�मक िहसाबले मा� 
हेनु�भ�दा िनरोधा�मक त�रकाले समेत हे�रन ुवा�छनीय 
दिेख�छ । यस स�ब�धमा यस अदालतबाट भएका 
�याियक �या�याह�समेत उदार दिेखएको ��ा�तमािथ 
उि�लिखत िविभ�न अदालतको अवहेलनासमेतका 
म�ुाह�समेतबाट �प�ट ह��छ । यथाथ�मा �यायपािलका 
पिन कर ितन� नाग�रकको रकमबाट ज�मा भएको 
सि�चत कोष अथा�त् साव�जिनक खच�बाट च�ने िनकाय 
हो । य�तै साव�जिनक कोषबाट च�ने काय�पािलका, 
�यव�थािपका र सवैंधािनक िनकायह� साव�जिनक 
उ�रदायी ह�नुपन� र �य�ता आलोचनाका लािग 
�ेस �वत�� ह�ने तर �यायपािलका र �यसमा 
काय�रत �यायाधीश वा कम�चारी नह�ने भ�ने ह�न 
स�दैन । मा� �यायपािलका र �यायाधीश रा�यका 
अ�य िनकायभ�दा आफूलाई साव�जिनक आलोचना 
ग�रदँा �यही �पमा �ितरोध वा ख�डन गन� स�ने 
अव�थामा नह�न ेह�दँा तथा अदालत �याियक काम 
गन� सवेंदनशील अङ्ग भएको ह�दँा �यावसाियक 
स�चारजगतबाट अदालत र �यायाधीश िन:श� 
ह��छन ् भ�ने मा�यता राखी िज�मेवार �काशन, 
अिभ�यि� र आलोचनाको अपे�ा ग�रएको ह��छ । 

१९. ग�भीर �कृितको दभुा�वनापूण� काय� 
जसले �यायाधीश, अदालत �शासन, �याय �शासन 
तथा �यायपािलकाको �ित�ालाई �यवि�थत तथा 
मनसायपूव�क आ�मण गद�छ �य�तोमा मानहािन 
ठह�याउन सिक�छ तर जहा ँ वाक तथा पूण� �ेस 
�वत��ताको हकलाई संिवधानको ��तावना तथा 
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िविभ�न मौिलक हकमै उ�लेख ग�रएको छ, �य�तोमा 
अिभ�य� भएको भनाइ वा काय�को घट्नै िप�छे 
��येक म�ुामा मू�याङ्कन गरी �य�तो कता�को 
मनसायसमेत हेरी अदालत र �याय �शासन तथा 
�वत�� �यायापािलकाको मान restore (पनु�था�पना) 
गन� सिकने नसिकने अव�थामा �योग गनु�  
पद�छ । अदालतको �व�छ आलोचना, वाक तथा 
�ेस �वत��ताको सीमािभ� रही लोकताि��क 
समाजको मा�यतािभ� �य�तो अिभ�यि� पछ�  पद�न 
भ�ने आधारमा मा� य�तो मानहािन ज�तो अिधकार 
अदालतले �योग गनु�  पद�छ । हा�ो ज�तो लोकत�� 
र अिधकारह�को दीघ�कालीन संघष�पिछ �ा�त भएको 
सिंवधान तथा �यसमा उि�लिखत अिधकारह� र 
�वत�� �यायापािलकाको अवधारणालाई अदालतले 
पिन कडा िमजास वा अवरोधा�मक मा�यताको 
आधरबाट �या�या िव�लेषण गनु�  ह�दैँन, ब� 
�यायपािलकाले संयमता, आ�नो �व�छता, �वत��ता 
र �यावसाियक काय�बाट मा� प�रवित�त स�दभ�मा 
�पा�तरण स�भव छ भ�ने मा�यता रा�न ु उपय�ु 
ह��छ । आमस�चार ��ेमा अदालतका 
समाचारह�को वृि� भइरहकेो िव�व�यापी 
स�दभ�मा नेपालमा समते िवगतदेिख देिखएको 
�य�तो प�रवत�नलाई �यायपािलकाको सम� 
�याियक �रपोिट�ङ गन� लोकत��को एक मह�वपूण� 
अथा�त ्�से जगतलाई थप िज�मेवार र �यावसाियक 
बनाउँदै नेपालको सिंवधानले अङ्गीकार गरकेो पूण� 
�से �वत��ताको मा�यतालाई �पा�तरणकारी 
�पमा �थािपत गन� �यायपािलकाले उ� �े�को 
�यावसाियकताको िवकास गन� सलं�नता र सहायता 
पु�याउन उपयु� ह��छ । 

२०. �य�तै अिधव�ा र�नकुमारी �े� िव. 
काि�तपुर पि�लकेसन (�ा.) िल. का �धान स�पादक 
सुिधर शमा�, ०७१-MS-०००४ अदालतको अवहेलना 
म�ुामा यस अदातलले “�यायपािलका पिन रा�यका 

अ� अङ्गह� ज�तै साव�जिनक उ�रदािय�व 
िनवा�ह गनु�पन� सं�था भएको भ�ने कुरा आधिुनक 
लोकताि��क शासन �व�थामा �थािपत भइसकेको 
मा�यता हो । �यायालयमा काय�रत �यायाधीश 
तथा कम�चारीह�ले साव�जिनक परी�ण (social 
audit) बाट उ�मिु� पाउने ह�दँैन । �यायपािलकाको 
स�ब�धमा ग�रने �व�थ र �व�छ िट�पणी तथा 
आलोचनाले नै यसको कामकारबाहीमा �भावका�रता 
र जवाफदिेहताको �व��न गद�छ । �यायपािलकाको 
स�पूण� कामकारबाहीह� साव�जिनक िनगरानीमा 
रहेका ह��छन् र सो स�ब�धमा नाग�रक समाज, स�चार 
जगतलगायतका िनकायह�बाट िटकािट�पणी ह�न 
स�दछ । यस �कारका िट�पणीह�बाट �यायालय 
डराउन ु वा आि�नपुन� कुनै कारण छैन । �याियक 
�वत��ता आफँैमा िनरपे� अवधारणा होइन । अदालत 
�वत�� छ भ�दैमा �यायालयको स�पूण� कामकारबाही, 
�याय स�पादन �ि�या र अदालतले गरकेो फैसला वा 
आदेश साव�जिनक छलफल वा सरोकारको िवषय नै 
ब�न नस�ने भ�ने ह�दैँन । स�चार मा�यममा �कािशत 
साम�ीबाट अदालतको अवहेलना भएको भ�ने 
स�ब�धमा अदालतले सधै ँ द�डा�मक िहसाबले मा� 
हेनु�भ�दा िनरोधा�मक त�रकाले समेत हे�रन ुवा�छनीय 
ह�ने देिख�छ । यस िनरोधा�मक त�रकाको म�ुय प� 
भनेको स�चार �े�का जनशि�को अदालतस�ब�धी 
�रपािट�ङका लािग िवशेष िवषयव�तकुो �मता 
अिभविृ�को उपाय तथा अदालत �शासन र स�चार 
जगतिबचको सहकाय� हो । जसको लािग स�चार 
मा�यममा अदालतस�ब�धी समाचार हेन� जनशि�लाई 
�याियक �ि�या, �याियक मया�दा, कानूनी श�द तथा 
यसस�ब�धी अवधारणाह�को बारमेा पया��त जानकारी 
ह�नसमेत आव�यक ह�ने र सही समाचार स��ेषण गन� 
गराउने िज�मेवारी स�बि�धत स�चार मा�यमको साथै 
अदालत �शासनसमेतको रह�छ भनी �या�या गरेको 
पाइ�छ ।   
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२१. पूव�य दश�नमा �याियक काय� दैिवक 
होइन ।6 यो उ�चतम मू�य मा�यतासिहत �ि�या प�ुयाई 
र �माणको मू�याङ्कन गरी �याियक मन राखी गन� 
काय� हो । यो �यि�बाट ह�ने काय� ह�दँा मानवीय �िुट ह�न 
स�दछ । कसैले �याियक मन नराखी वा िवचिलत भई 
�याियक काय�मा कलंक पिन लगाउन स�दछ । य�िप 
�यायाधीशलाई ग�रने आलोचना �व�छ र सधुारा�मक 
तथा िनजलाई �यि�गत �पमा उ�रदायी बनाउने 
उ�े�यबाट �े�रत ह�न ुपद�छ । �याय �शासनमा नै अवरोध 
िसज�ना ह�ने गरी ग�रएको अवहेलनाज�य काय�मा पिन 
��येक म�ुाको त�य र स�बि�धत प�ले आफूले कानून 
तथा अदालतको सव��चता �वीकार गरेको र मनसाय 
लगत नभएको अव�थामा अदालतले �य�तो म�ुामा 
उदार �ि�कोण रा�न ुपद�छ । मानहािनको अ� �य�तो 
बेलामा मा� �योग गन� सिक�छ, जब योजनाब� �पमा 
मनसायसिहत कसैले अदालतको �याियक �ि�यालाई 
त�ुछ दखेाउने गरी वा �यायाधीश वा यसमा सलं�न 
कम�चारीलाई िनच देखाउने गरी वा �याय स�पादनको 
काय�लाई ��य��पमा �भाव पान� गरी कुनै काय� गरकेो 
तथा आफूले गरकेो काय�का स�ब�धमा अदालतमा म�ुा 
परी सनुवुाइको �ममा आ�नो असल मनसाय रहेको 
��ट पान� नसकेमा वा पार ेपिन िनजको काय�ले पारकेो 
असरलाई सजाय नगरी अदालतको मान पनु�था�पना 
ह�न स�दनै भने �य�तो अव�थामा इजलासले उिचत 
द�ड तो�न उपय�ु ह�ने देिख�छ । 

२२. आमस�चारले साव�जिनक चासोका 
सबै �े�को सूचना �वाह गन� र यसैका मा�यमबाट ती 
�े�को रखवारी गन� काय�समेत गन� भएकोले �य�ता 
स�ंथा अ�य�त िज�मेवार र उदाहरणीय ह�नपुछ�  । 
यसका लािग अदालतसगँ स�बि�धत समाचार लेख वा 
पाठ्य साम�ी �कािशत गदा� कहीकँतै अस�य, �ामक, 
दोषपूण� र त�यहीन समाचार छािपन जाने त होइन 

6 हेनु�होस्, मदनमणी िद�ीत, िह�दू सं�कृितको प�रशीलन, म�जरी 
�काशन, दो�ो सं�करण २०७४, ५३-६२ र २४१-२५८ 

र य�तो साम�ीबाट अदालत�ितको जनआ�थामा 
�ितकूल असर पन� त होइन भ�ने िवषयमा सदा सजग र 
सावधान रहनपुन� भ�ने �यूनतम मा�यतासमेत रहेकोले 
�यसतफ�  �वयम् ले �यावसाियक मापद�डमा िवशेष 
�यान िदनपुन� ह��छ । अदालतको िवषयमा समाचार 
ले�ने िबि�कै अदालतको बदनाम ह�ने यगुबाट हामी 
अिघ बिढसकेका छौ ँ। अदालतको जनआ�था नघटोस्, 
िवकृितह� िनयि��त होउन् भ�ने उ�े�यबाट लेिखएका 
समाचारले �यायपािलकाको उ�रदािय�व बढाई ग�रमा 
विृ�को लािग सहयोग प�ुयाउने हेतलेु नै �कािशत 
भएका ह�न् भनी मा�नपुन� ह�न आउछँ । आमस�चारले 
गन� काम साव�जिनक सेवा हो । आमस�चारमा �काशन 
र �शारण ह�ने साम�ीमा जनतालाई ससूुिचत गन� उ�े�य 
रहेको ह��छ । पया�� र िन�प� सूचनाले नै जनताको 
िवचार र अिभ�यि�को �वत��तालाई �व��न गद�छ । 

२३. लोकत��मा �यायपािलकाको 
भूिमका जनताको अिधकारलाई संरि�त गनु�को 
साथै कानूनी रा�यको सरं�ण र स�ब��न गन� ह��छ 
भने �ेसको भूिमका जनतालाई ससूुिचत गनु�को 
साथै जनिहत र रा��िहतमा जनता एव ं साव�जिनक 
सं�थालाई उ�रदायी बनाउने उ�े�य ह��छ । तसथ� 
यी दवैु सं�था �यायपािलका तथा �से जगतले 
�यावसाियकताको िवकास गन� सहकम�को �पमा 
काम गनु� पद�छ र �से तथा �यायपािलका दुवैको 
�वत��ता कायम ग�रनुपद�छ । �ेस जगतले रा�यका 
िनकायह�को"वाचडग" समेत भई काय� गन� भएकोले 
�यायपािलकाको पिन कमीकमजोरीलाई औ�ँयाउन ु
कत��य नै भएको मा�न ुपद�छ । �यायपािलकािभ�बाट 
पिन �पा�त�रत �पमा अि�य आलोचना �वीकाय� 
छन् तर जानाजान �यायस�पादनको काय�मा बाधा 
प�ुयाउने काय�लाई अदालतले अ�देखा गन� स�दैन 
भ�ने मा�यता रा�न ुवा�छनीय देिख�छ । 

२४. �वत�� र स�म �यायपािलकाको 
अभावमा �ेस �वत��ता र प�का�रता फ�टाउन पिन 
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स�दनै । �वत�� र स�म �यायपािलका भएको रा��मा 
�ेस तथा प�का�रता स�व�ृ भएको पाइ�छ । तसथ� 
�वत�� र स�म �यायपािलका �ेस तथा प�का�रताको 
आधारभूत आव�यकता हो । किहलेकाही ँ �कािशत 
साम�ीह�मा �िुट रहन स�छन् । �य�ता �िुटह�को 
कारणले उठ्ने अवहेलनास�ब�धी िववादमा समय, 
िवषय र प�रि�थितको कारणले भएका ह�न् िक �याय 
�शासनमा दखल िदने उ�े�यबाट िसज�ना ग�रएका ह�न् 
भ�ने िनि�त गनु�पद�छ । समय, िवषय र प�रि�थितबसमा 
ह�ने �िुटह�को उपचार सजाय होइन, सधुार ह�नपुद�छ । 

२५. �जाताि��क समाजको िवकासमा 
अिभ�यि� �वत��ताको अ�य�त मह�वपूण� भूिमका 
ह�ने भएकाले अपवादा�मक अव�थामा मा� अिभ�यि� 
�वत��तामािथ �ितब�ध लगाउनपुन� मा�यता 
िवकास भएको दिेख�छ । अिभ�यि� �वत��ताको 
�योग गदा� �यसले समाजमा घणृा, िहंसा वा दङ्गा 
फैलाउने वा सो काय� गन� उ�साउने खालबाट ग�रन ु
ह�दैँन । कुनै अिभ�यि�ले सो िकिसमका काय�ह�को 
लािग उ�साएको छ वा छैन भनेर जा�ँनको लािग 
िविभ�न मापद�डह�को िवकास भएको दिेख�छ । 
यसै स�दभ�मा संय�ु रा��अ�तग�त िवकास भएको 
Rabat Plan of Action ले ६ वटा िविभ�न आधार 
एवं अव�थाह�को7 िव�मानता भएमा मा� कुनै 
7 िव�ततृ हेनु�होस् : https://www.ohchr.org/Documents/

issues/Opinion/SeminarRaBat/Rabat_threshold_test.
pdf
(1)  Context: Context is of great importance when 

assessing whether particular statements are 
likely to incite discrimination, hostility or violence 
against the target group, and it may have a direct 
bearing on both intent and/or causation. Analysis 
of the context should place the speech act within 
the social and political context prevalent at the 
time the speech was made and disseminated; 
(2) Speaker: The speaker’s position or status 
in the society should be considered, specifically 
the individual’s or organization’s standing in the 
context of the audience to whom the speech 

पिन अिभ�यि�लाई फौजदारी कसरु कायम ह�ने 
भनेको पाइ�छ । ती ६ वटा आधारह�मा अिभ�यि� 
गदा�को स�दभ� वा प�रवेश, बो�ने �यि�को सामािजक 
हैिसयत, �यसरी बोिलएको कुराको उ�े�य वा मनसाय, 
अिभ�यि�मा समावेश भएको भाषा, अिभ�यि�को 

is directed; (3) Intent: Article 20 of the ICCPR 
anticipates intent. Negligence and recklessness 
are not sufficient for an act to be an offence 
under article 20 of the ICCPR, as this article 
provides for “advocacy” and “incitement” rather 
than the mere distribution or circulation of 
material. In this regard, it requires the activation 
of a triangular relationship between the object 
and subject of the speech act as well as the 
audience; (4) Content and form: The content of 
the speech constitutes one of the key foci of the 
court’s deliberations and is a critical element of 
incitement. Content analysis may include the 
degree to which the speech was provocative 
and direct, as well as the form, style, nature of 
arguments deployed in the speech or the balance 
struck between arguments deployed; (5) Extent 
of the speech act: Extent includes such elements 
as the reach of the speech act, its public nature, 
its magnitude and size of its audience. Other 
elements to consider include whether the speech 
is public, what means of dissemination are used, 
for example by a single leaflet or broadcast in 
the mainstream media or via the Internet, the 
frequency, the quantity and the extent of the 
communications, whether the audience had the 
means to act on the incitement, whether the 
statement (or work) is circulated in a restricted 
environment or widely accessible to the general 
public; and (6) Likelihood, including imminence: 
Incitement, by definition, is an inchoate crime. 
The action advocated through incitement speech 
does not have to be committed for said speech to 
amount to a crime. Nevertheless, some degree 
of risk of harm must be identified. It means that 
the courts will have to determine that there was 
a reasonable probability that the speech would 
succeed in inciting actual action against the 
target group, recognizing that such causation 
should be rather direct.
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सव�साधारणस�मको पह�चँको ि�थित र �य�तो 
अिभ�यि�ले हािन प�ुयाउन स�ने स�भावनाको 
अव�थासमेतलाई �यानमा राखेर हे�रनपुन� ह��छ भनी 
उ�लेख भएको पाइ�छ । अदालतको अवहेलनामा 
पिन य�ता आधार एवं अव�थाह� आकिष�त ह�ने नै 
देिखयो । यसैगरी media independence and 
diversity in the digital age स�ब�धमा संय�ु 
रा�� संघअ�तग�तको Special Rapporteur on 
Freedom of Opinion and Expression, the 
Organization for Security and Co-operation 
in Europe (OSCE) Representative on 
Freedom of the Media, the Organization of 
American States (OAS) Special Rapporteur 
on Freedom of Expression and the African 
Commission on Human and Peoples’ Rights 
(ACHPR) Special Rapporteur on Freedom 
of Expression and Access to Information 
ले संय�ु �पमा सन् २०१८ को २ मईमा जारी 
गरकेो िव�ि�मा �ेस �वत��ताका िस�ा�तह� 
एवं �ेसमािथका िविभ�न �कारका खतराह�को 
उ�लेख गद� सोको �भावकारी उपचारको ��याभूित 
गनु�पन� िज�मेवारी रा�यको ह�ने भनी उ�लेख गरकेो 
देिख�छ । उ� सयं�ु िव�ि�मा उि�लिखत कानूनी 
खतराअ�तग�त �ेसमािथ िनय��ण लगाउने कानूनह� 
अ�याव�यक अव�थामा मा� अ�तरा�ि��य कानून एवं 
मा�य िस�ा�तअनकूुल बनाइनपुन� तथा अनलाइन 
एवं अफलाइन अिभ�यि�ह�लाई अपराध घोिषत 
गरी अ�वाभािवक �पमा कठोर द�ड िदने गरी कानून 
बनाउन नह�ने भनी उ�लेख गरकेो देिख�छ ।8 संय�ु 
रा�� संघअ�तग�त भएका य�ता काय� हा�ो लािग 
बा�या�मक छैनन् तर �य�ता काय�िभ� िवकिसत ह�दैँ 
गरकेो मा�यता पिहचान गन� सिकने ह�दँा अिभ�यि� 

8 िव�ततृ हनु�होस्, https://www.ohchr.org/Documents/
issues/Opinion/JointDeclaration2May2018_EN.pdf

तथा �ेस �वत��ताका स�ब�धमा यस अदालतले 
अवहेलनाका स�ब�धमा बनाउने ��कोण पिन �यसबाट 
�भािवत ह�ने स�ब�धमा कुनै ि�िवधा देिखदैँन । 

२६. उपयु�� िव�लेषणका आधारमा 
िववेचना गदा� पनुरावेदक �ितवादीले िववािदत 
समाचार स�पादकको हैिसयतले नभई संवाददाताको 
हैिसयतबाट �काशन गरकेो र उ� िववािदत भिनएको 
समाचारले �यायपािलकाको �वत��तामा कुनै खतरा 
िसज�ना गरकेो वा �याियक काय�मा दखल िदएको 
�मािणत ह�न सकेको पाइएन । कुनै �यायाधीश वा 
कुनै �याियक �ि�याको समालोचना वा �यायाधीशको 
ति�वरसिहत अि�य िट�पणी गद�मा अदालतको 
अवहेलना ह��छ भनी भ�न सिकने िवषय पिन 
होइन । अवहेलनाको स�ब�ध कसैको नाम र पदसगँ 
नभई �कािशत साम�ीको अ�तरव�तसुगँ स�बि�धत 
ह��छ । �यायाधीशह�ले गन� काम साव�जिनक काम ह�न् 
र उनीह�ले स�पादन गन� �य�तो कामको जवाफदेिहता 
�यायाधीशह�मा नै रहेको ह��छ । िनवा�िचत भएर 
रा�यका िविभ�न िनकायमा िनय�ु ह�ने पदािधकारीह� 
जनता�ित ��य� वा परो��पमा जवाफदेही ह��छन् 
भने �यायाधीशह� संिवधान एव ं कानून�ित कत��य 
िनवा�हको �ममा थप िज�मेवार ह�नपुद�छ । �यायाधीशले 
स�पादन गरकेो कामको ��य� �भाव म�ुाका प� एवं 
सव�साधारण जनतालाई समेत पन� भएकाले रा�यको 
�याय �शासनको सकारा�मक वा नकारा�मक 
सूचनाको बारमेा जानकारी पाउने, �यसको समथ�न वा 
समालोचना गन� अिधकार जनतामा समेत रहेको ह��छ । 

२७. साथै संवाददाताले समाचार �काशन 
�सारण गन�पवु� सूचनाको �ोतको प�ुट्याइँलाई 
जोड िदन ुपद�छ । समाचारको पिु� ह�न नस�ने अप�ु 
सूचनाका आधारमा थप प�ुट्याइ ँ नगरी अदालत 
तथा �याियक �ि�यासगँ स�बि�धत समाचार 
ले�दा �यायाधीश, अदालतका कम�चारी र सम�मा 
�यायपािलकाको आ�था र मम�मािथ नरा�ो असर पन� 
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स�दछ । समाचार �काशन गदा� आिधका�रकता र 
िव�सनीयतामा �यान िदन ुपद�छ । प�का�रताको स�य, 
स�तलुन र िव�सनीयता (Accuracy, Balance and 
Credibility) का िस�ा�तलाई अपनाउनपुन� ह��छ । 
यी तीन िस�ा�तमा कुनै एकको अभावले समाचारलाई 
पूण� बनाउदँैन । यस�ित संवाददाता, स�पादक सजग 
ह�न ुज�री छ ।   

२८. तसथ� कानूनबमोिजम �कािशत 
साम�ीको अि�तम िज�मेवार �यि� / पदािधकारी 
स�पादक तथा �काशकलाई िनजह�ले अदालत�ित 
स�मान र आ�था �कट गरकेो भनी आरोिपत 
कसरुबाट सफाइ िदने तर संवाददातालाई सजाय गन� 
काय�मा अ�तरिनिहत पूवा��ह िथएन भ�न सिकँदैन । 
छापाखाना र �काशनस�ब�धी ऐन, २०४८ को दफा 
२ को ख�ड (ञ) मा ग�रएको स�पादकको प�रभाषालाई 
हेदा�  पिन"स�पादक भ�नाले प�पि�कामा �कािशत 
ह�ने साम�ी चयन तथा स�पादन गन� उ�रदािय�व 
भएको �यि� स�झनपुछ� " भनेर प�रभाषा ग�रएबाट 
पिन आफू स�पादक भएको पि�कामा कुन साम�ी 
�काशन गन� र कुन नगन� भ�ने िवषयको अि�तम 
िज�मेवारी स�पादकमा रहेको छ । कुनै पि�कामा 
�कािशत साम�ीमा स�पादकको �ि� पगेुको रहेनछ र 
�यो साम�ी कानूनिवपरीत रहेछ भने पिन स�पादकले 
�यो साम�ी मैले छनौट गरकेो िथइन भनेर कानूनी 
दािय�वबाट उ�मिु� पाउने ह�दैँन । स�पादकले नै 
स�पादक�य �वत��ताको उपयोग गद� साम�ी छनौट 
गररे �काशन गनु�पन� ह��छ । यसरी पि�कामा �कािशत 
साम�ीमा समाचार सङ्कलकको �पमा रहेका 
सवंाददाता �ितवादी िखलनाथ ढकालले अदालतको 
अवहेलना गरकेो र आ�नो काय�लाई पिु� गन� �य�न 
गरी �यसपिछ मा� अवहेलना भएको भए �मा�ाथ� छु 
भनी बयान गरकेो भ�दै �मायाचना गन�ले �मा�ाथ� 
छु भनेर मा� प�ुदैन, �य�तो �मायाचना िनजको 
अ�त�करणबाट िन:सतृ सत�रिहतको देिखए मा� �मा 

गन� सिकने अव�था रह�छ र यी िवप�ीको �मायाचना 
िनजको अ�त�करणबाट िन:सतृ मनसायपूव�कको 
दिेखन नआएकाले िनजको �मायाचना �वीकाय� ह�न 
स�ने देिखएन भ�दै कानूनी �पमा अि�तम िज�मेवार 
िलने स�पादक तथा �काशकह�लाई सफाइ िदई 
समाचार सङ्कलक तथा सवंाददाता �ितवादी 
िखलनाथ ढकाललाई आफूले ग�ती गरकेोमा मनन 
गरी अदालतसम� माफ�समेत मागी सकेको अव�थामा 
अदालतको अवहेलना गरकेो भनी सजाय गरेको 
दिेख�छ । 

२९. आजको लोकताि��क समाजमा 
अदालतको काम कारबाही, फैसला, आदेश र 
�यायाधीशउपर �व�छ एव ं पूवा��हरिहत सकारा�मक 
आलोचना तथा िटकािट�पणी वा त�यगत आधारमा 
ग�रने अि�य आलोचना गन� रोक लगाउने अ�को �पमा 
अदालतले अवहेलनाको कारबाही चलाउदैँन । संिवधान 
�द� खलुा समाज भएको लोकताि��क �यव�थामा 
िवचार तथा अिभ�यि� एवं �काशनस�ब�धी हकको 
�यापक �पमा �योग भएको ह��छ । अवहेलनाको िवषय 
बनाइएको समाचारको िववरण हेदा� त�या�मक समाचार 
रहेको र उ� समाचार अदालतको �याियक कारबाही 
वा म�ुाको अ�तरव�तमुा ताि�वक असर पन� स�ने 
अव�था देिखदैँन । य�तोमा अदालतका काम कारबाही, 
फैसला, आदेश स�ब�धमा वा�तिवकता (factual and 
truth) मा आधा�रत भएर �व�छ (fair) चचा�, प�रचचा�, 
�काशन, �शारण भएमा �यसलाई अदालतको 
अवहेलना मा�न िम�दैन । अतः पनुरावेदक �ितवादीले 
आफू संवाददाता भएको हैिसयतले अदालतको काम 
कारबाहीको स�ब�धमा िट�पणी गरी �काशन गरेको 
समाचार तथा लेखले अदालतको अवहेलना भयो भनी 
मा�न सिकँदनै साथै आ�नो कामकारबाहीबाट यिद 
अदालतको अवहेलना भएकै भए पिन �मा�ाथ� छु 
भनी अदालतसम� �मायाचनासमेत गरेबाट पिन यी 
पनुरावेदक �ितवादीले अदालतको अवहेलना गरेको 
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भनी सजाय गरकेो पनुरावेदन अदालत िवराटनगरको 
फैसला मनािसब देिखन आएन ।

३०. मािथ िववेिचत आधार र कारणह�बाट 
िवप�ीम�येका िखलनाथ ढकालले िनवेदन 
मागदाबीबमोिजम अदालतको अवहेलनाको कसरु 
गरकेो भनी िनजलाई सो कसरुमा �याय �शासन ऐन, 
२०४८ को दफा १८(२) बमोिजम �.१००।– (एक 
सय) ज�रवाना गरकेो पनुरावेदन अदालत िवराटनगरको 
िमित २०६९।९।८ को फैसला िमलेको नदिेखदँा उ�टी 
भई पनुरावेदक �ितवादीले आरोिपत कसरुबाट सफाइ 
पाउने ठहछ�  । 

३१. �यायपािलकाको समाचार स��ेषण 
तथा �याियक समाचार �काशनका स�ब�धमा 
देिखएका कितपय कमी कमजोरीह� भावी िदनमा 
नदोहो�रउन् र �ेस तथा �यायपािलकािबच सौहा��ता 
अिभविृ�को लािग स�ंथागत संय�� िवकास गन� एवं 
अ�य आव�यक उपायह� अवल�बन गन� वा�छनीय 
देिखएको छ । यसै स�दभ�मा नेपालको संिवधानले पूण� 
�ेस �वत��ता �दान गरी �ेसलाई सश� र अिधकार 
स�प�न बनाएको छ । प�रवित�त स�दभ�मा य�तो 
�वत�� र अिधकार स�प�न �ेस तथा अनलाइन 
र सामािजक स�जालसिहतका स�चार मा�यमले 
�यायपािलका, �यायाधीश तथा �याय �शासनका 
समाचारह�को �काशनलाई मह�व िदएको पाइ�छ । 
इ�टरनेटलगायतका िव�तुीय वा अ�य मा�यमबाट 
िसिज�त ह�ने �ि�टकोणमा �याियक �े�मा काम गन� �ेस 
तथा अदालत एउटै मा�यतामा रहन ु अप�रहाय� छ । 
तसथ� यस प�रवित�त प�रि�थितमा यस अदालतबाट 
जारी भएको स�चारस�ब�धी नीितलाई �भावकारी 
काया��वयन गद� �याियक �े�मा काम गन� स�पादक, 
प�ाकार वा अ�य सबै �कारका संवाददाताह�सगँ 
�भावकारी सम�वय गन� यस अदालतका �व�ाको 
मातहतमा रहने गरी एक पूण�कालीन �थायी �कृितका 

�ेस िव�सिहतको शाखा गठन गरी िज�मेवारी तो�न ु
भनी यस अदालतका म�ुय रिज��ारलाई लेखी 
पठाउनू । साथै उ�चतम अिधकार उ�चतम कत��यसिहत 
�ा�त ह�ने ह�दँा �ेस �वत��ताको अथ�, सीमा तथा 
�यायपािलकाको �रपोिट�ङका स�ब�धमा �ाय: कानून 
र �यायको �े�मा प�का�रता गन� संवाददाता तथा 
स�पादकह� कानून �यवसायी पिन ह�ने भएकाले 
कानून �यवसायी र प�का�रताको आचारसंिहताको 
दोहोरो मा�यतालाई थप बल प�ुयाउन नेपाल बार 
काउि�सल तथा यस अदालतबाट गठन ह�ने �ेस तथा 
स�चार शाखासगँ सम�वय गरी के�� र �देश�तरमा 
अि�म �पमा तयार पा�रएको पाठ्य साम�ीसिहत 
अिभमखुीकरण काय��म तथा तािलमह� स�चालन 
गरी �यावसाियकतामा आधा�रत �ेस तथा स�चार 
�े�को �पा�तरणको लािग आव�यक �यव�था गनु�  
भनी नेपाल �ेस काउि�सललाई लेखी पठाउनू । 
�ेस काउि�सलबाट यस स�ब�धमा भएका वािष�क 
काय�ह�को �गित िववरण िनयिमत �पमा म�ुय 
रिज��ारलाई समेत पठाउन ुभनी लेखी पठाउनू । 

तपिसल
मािथ ठहर ख�डमा उ�लेख भएबमोिजम पनुरावेदक 
�ितवादी िखलनाथ ढकाललाई आरोिपत कसरुबाट 
सफाइ िदने गरी फैसला भएकोले िनजको नाममा 
किसएको लगत क�ा गनु�  भनी उ�च अदालत 
िवराटनगरलाई लेखी पठाइिदनू । साथै पनुरावेदक 
�ितवादीले त�कालीन पनुरावेदन अदालत 
िवराटनगरमा र.नं. ४८१ िमित २०६८।९।२० बाट 
राखेको धरौटी रकम कानूनका �यादिभ� िफता� मा�न 
आएमा िफता� िदन ुभनी उ�च अदालत िवराटनगरलाई 
लेखी पठाइिदनू ..............................................१ 
मािथ �करण नं. ४२ मा यस अदालतका म�ुय 
रिज��ारका नाममा तथा �ेस काउि�सल नेपालका 
नाममा लेखी पठाउन ुभनी आदेश भएकाले सोबमोिजम 
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लेखी पठाइिदनू ..............................................२
��ततु म�ुाको दायरीको लगत क�ा गरी िमिसल 
िनयमानसुार अिभलेख शाखामा बझुाइिदनू............३

उ� रायमा सहमत छु ।
�या.अिनलकुमार िस�हा

इजलास अिधकृतः सीता अिधकारी / र�ाराम चमार 
(ह�रजन) 
इित संवत् २०७६ साल माघ ३ गते रोज ६ शभुम् ।

—— & ––

सव��च अदालत, सयं�ु इजलास
माननीय �यायाधीश �ी मीरा खडका

माननीय �यायाधीश �ी प�ुषो�म भ�डारी
फैसला िमित : २०७६।१०।१९

०७५-CR-१५३९

म�ुा:- जबरज�ती करणी उ�ोग र कत��य �यान

पनुरावेदक / �ितवादी : िज�ला बा�लङु, दिल�ङ 
गा.िव.स. वडा नं. ४ हाल ग�ुमी, मसुीकोट 
गा.िव.स. वडा नं. ४ घर भई हाल कारागार 
काया�लय, ग�ुमीमा थनुामा रहेको िम�लाल 
कामी

िव��
��यथ� / वादी : कृ�णबहादरु थापाको जाहेरीले नेपाल 

सरकार 

§ भिवत�यबाट घटना घट्न गएको हो भ�ने 
िजिकर िलनेले सो काय� दुघ�टना िथयो, 
आपरािधक मनसाय र �ानले ग�रएको 
िथएन, काम गदा� उिचत सतक� ता र 
सावधानी रािखएको िथयो भ�ने �मािणत 
गनु�पन� ।

(�करण नं.६)

पनुरावेदक / �ितवादीका तफ� बाट : िव�ान्  वैतिनक 
अिधव�ा �ी इि�दरा िसलवाल

��यथ� / वादीका तफ� बाट : 
अवलि�बत निजर :
स�ब� कानून :
§ मलुकु� अपराध संिहता, २०७४

स�ु तहमा फैसला गन� :
मा. �यायाधीश �ी मातकृा�साद मरािसनी
ग�ुमी िज�ला अदालत

पनुरावेदन तहमा फैसला गन� :
माननीय �यायाधीश �ी दयानाथ खरले
माननीय �यायाधीश �ी बामदेव �वाली
उ�च अदालत तलुसीपरु, बटुवल इजलास

फैसला
�या.मीरा खडका : �याय �शासन ऐन, 

२०७३ को दफा ९(१) बमोिजम दता�  भई िनयमबमोिजम 
पेसी सूचीमा चढी िनण�याथ� यस इजलाससम� पेस 
ह�न आएको ��ततु म�ुाको फैसला सव��च अदालत 
िनयमावली, २०७४ को िनयम ९१(४) र अनसूुची 
१२ को ढाचँामा तयार ग�रएको छ ।

स�ुको घटना�थल / लास जाचँ मचु�ुका, 
जाहेरी दरखा�त, शव परी�ण �ितवेदन, घटना 
िववरण कागज, अिभयोगप�, सा�ीह�को बकप�, 

�नण�य नं. १०५९१
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१०५९१ - िम�लाल कामी िव. नेपाल सरकार

�ितवादीको बयान, ग�ुमी िज�ला अदालतको 
फैसला, �ितवादीको उ�च अदालत तलुसीपरु, बटुवल 
इजलासमा परेको पनुरावेदनप� र उ�च अदालत 
तलुसीपरु, बटुवल इजलासको फैसलाको बेहोरासमेत 
उ�च अदालत तलुसीपरु, बटुवल इजलासबाट भएको 
िमित २०७५।४।२२ को फैसलाबाट देिखने ह�दँा यहा ँ
सो कुराको पनुराविृ� ग�रएको छैन ।

यस अदालतको ठहर
�ितवादी िम�लाल कामीले ७५ वष�य व�ृ 

मिहला कौिशला थापालाई जबरज�ती करणी गन� 
उ�े�यले मतृकको घरिभ� पसी मतृकलाई समाउदँा 
मतृक कराउने, भा�ने, उ�कने �यास गन� खो�दा 
मतृकको टाउको मझेरीमा ठो�काई िदएको र सोही 
चोटको कारण िनजको म�ृय ु भएकोले �ितवादी 
िम�लाल कामीको उ� काय� मलुकु� ऐन, जबरज�ती 
करणी महलको १ र ३(५) नं. बमोिजम तथा ऐ. ऐन 
�यानस�ब�धी महलको १ र १३(३) नं. बमोिजमको 
कसरु गरकेो दिेखदँा िनज �ितवादीलाई मलुकु� ऐन, 
जबरज�ती करणी महलको ३(५) नं. बमोिजम साथै 
�यानस�ब�धी महलको १३(३) नं. बमोिजम सजाय 
ग�रपाउ ँभ�नेसमेत बेहोराको अिभयोग मागदाबी भएको 
��ततु म�ुामा स�ु ग�ुमी िज�ला अदालतले �ितवादी 
िम�लाल कामीलाई अिभयोग मागदाबीबमोिजम 
मलुकु� ऐन, जबरज�ती करणी महलको १ र ३(५) नं. 
को कसरुमा सोही ३(५) नं. बमोिजम ३ वष� कैद र 
�यानस�ब�धी महलको १ र १३(३) नं. को कसरुमा 
सोही महलको १३(३) नं. बमोिजम सव��वसिहत 
ज�मकैदको सजाय ह�ने ठह�याई िनज �ितवादीलाई 
सव��वसिहत ज�मकैदको सजाय गदा� चक� पन� जाने 
देिखएकोले मलुकु� ऐन, अ.बं.१८८ नं. बमोिजम ५ 
(पाचँ) वष� कैद सजाय गन� रायसमेत �य� गरी िमित 
२०७३।८।३० मा फैसला गरकेो देिख�छ ।

उ� फैसलामा वादी �ितवादी दवुै प�को 
पनुरावेदन नपरकेो र मलुकु� ऐन, अ.बं. १८६, २१३ 

र २१४ नं. बमोिजम उ�च अदालत तलुसीपरु, बटुवल 
इजलासमा साधक जाहेर भएकोमा साधकको रोहबाट 
उ�च अदालत तलुसीपरु, बटुवल इजलासले स�ु 
ग�ुमी िज�ला अदालतको रायसिहतको फैसला सदर 
गरी िमित २०७५।४।२२ मा गरकेो फैसलाउपर ��ततु 
पनुरावेदन पन� आएको रहेछ ।

��ततु पनुरावेदनप�मा �ितवादी िम�लाल 
कामीले मतृकलाई मान� कुनै मनसाय र पूव�योजना 
नभएको आफू र�सीले मातेको अव�थामा मतृक 
कौिशला थापालाई ए�लै दखेेपिछ करणीका आशयले 
िनजको पाखरुामा समाएको र मतृकले इ�कार गदा� 
आफू सरुि�त भा�ने �ममा त�कालको आवेशमा 
मतृकको टाउको िभ�ामा ठोि�कएपिछ सोही 
चोटका कारण मतृकको म�ृय ु भएको कुरामा मलुकु� 
ऐन, जबरज�ती करणी महलको १ र ३(५) नं. तथा 
�यानस�ब�धी महलको १ र १३(३) नं. आकिष�त 
ह�नै नस�ने ह�दँा उ�च अदालत तलुसीपरु, बटुवल 
इजलासले जबरज�ती करणी महलको (५) नं. र 
�यानस�ब�धी  महलको १३(३) नं. बमोिजम सजाय 
गरकेो फैसला उ�टी गरी आशय करणी महलको १ नं. 
तथा �यानस�ब�धी महलको ५ नं. अनसुार कसरु ठहर 
गरी सजाय ग�रपाउ ँभ�ने पनुरावेदन िजिकर िलएको 
दिेख�छ । 

पनुरावेदक �ितवादी िम�लाल कामीको 
तफ� बाट उपि�थत ह�नभुएका िव�ान्  वैतिनक 
अिधव�ा �ी इि�दरा िसलवालले मेरो प�ले आफू 
र�सीले मातेको अव�थामा मतृक कौिशला थापालाई 
ए�लै दखेेपिछ करणीका आशयले िनजको पाखरुामा 
समाएको र मतृकले इ�कार गदा� मतृकको टाउको 
िभ�ामा ठोि�कएपिछ सोही चोटका कारण मतृकको 
म�ृय ुभएको हो । मतृकलाई जबरज�ती करणी गन� तथा 
�यानै िलनेस�मको काय� मेरो प�बाट भएको छैन । उ�च 
अदालत तलुसीपरु, बटुवल इजलासले जबरज�ती 
करणी महलको ५ नं. र �यानस�ब�धी महलको 
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१३(३) नं. बमोिजम सजाय गरकेो फैसला उ�टी गरी 
आशय करणी महलको १ नं. तथा �यानस�ब�धी 
महलको ५ नं. अनसुार कसरु ठहर गरी सजाय ह�नपुछ�  
भनी गनु�भएको बहससमेत सिुनयो ।

उपयु�� त�य तथा बहस िजिकर रहेको 
��ततु म�ुामा उ�च अदालत तलुसीपरु, बटुवल 
इजलासको फैसला िमलेको छ, छैन ? तथा पनुरावेदक 
�ितवादी िम�लाल कामीको पनुरावेदन िजिकर 
प�ुन स�छ, स�दनै ? भ�ने िवषयमा िनण�य िदनपुन� 
देिखयो ।

२. िनण�यतफ�  िवचार गदा� , िमित 
२०७३।१।२३ मा िदउसँो १६:३० बजेको समयमा 
�ितवादी िम�लाल कामीले मेरो ७५ वष�य आमा 
कौिशलाथापा मािथ चढी कु�ची रहेको अव�थामा 
देखी िनजले आमामािथ गरकेो हरकत सहन नसक� 
िनजलाई आमाबाट छुटाई घरबािहर िनका�ने �ममा 
मेरो हातबाट छुटी भागेपिछ िनजलाई समाउन भनी 
पिछ पिछ लखेट्द ैजादँा फेला पान� नसक� घर फक� र 
आउदँा आमा कौिशला मतृ अव�थामा सोही �थानमा 
लिडरहन ु भएको िथयो । �ितवादी िम�लाल कामीले 
आमालाई कत��य गरी मारकेा ह�न् भ�ने बेहोरा मतृकको 
छोरा जाहेरवाला कृ�णबहादरु थापाले िदएको जाहेरी 
दरखा�तबाट देिख�छ । उ� जाहेरी दरखा�तबाट 
उठान भएको ��ततु म�ुामा �ितवादी िम�लाल 
कामीले अिधकार�ा�त अिधकारीसम� बयान गदा� 
िमित २०७३।१।२३ गते िदउसँो म �ितवादी, 
जाहेरवाला कृ�णबहादरु थापा र मतृक कौिशला थापा 
िनज मतृककै घरमा बसी र�सी खाएपिछ कृ�णबहादरु 
थापा घर बािहर िनि�कएका िथए । मैले िबहानदेिख 
खाजा ना�ता केही नखाएकाले मलाई र�सीको नशा 
बढी नै लागेको िथयो, घरमा कौिशलाबाहेक अ�य 
कोही नभएको कारण आज बढुीलाई करणी गन� प�यो 
भनी म घरिभ� गए ँ । कौिशला थापा खाटमा बसेको 
देखी मैले पाखरुामा समाई उठाएपिछ के गन� खोजेको 

होस् भनी कराउदैँ उ�कन खोिजन् । अब बढुीले बािहर 
गएर कराइन् भने बबा�द ह��छ भनी कौिशलाको टाउको 
मझेरीको वालमा ठो�काई िदएपिछ बढुी ए�कासी 
टाउकाको भर परी उतानो भई पि�टइन् । मैले भुडँीमा 
घुडँाले कु�चीई छामछुम पारे ँ । बढुी बो�न च�न 
छािडन् । सोही समयमा पछािडबाट कृ�णले आमालाई 
के गरकेो भनी एक झापड हानेपिछ सरी सरी भ�दै म 
�यहाबँाट भागेको ह� ँ। कौिशलाको म�ृय ुमेरो कत��यको 
कारणबाट ह�न गएको हो भनी आरोिपत कसरुमा 
सािबती रही बयान गरकेो देिख�छ भने सोही बेहोरालाई 
समथ�न गद� मैले मतृक कौिशलालाई जबरज�ती 
करणी गन� �यास गदा�  िनज कराउने, िच�याउने गन� 
लागेपिछ िनजलाई समाती िभ�ामा टाउको ठोक� िददँा 
िनज भइुमँा ढलेको र �यसपिछ पिन िनजलाई घुडँाले 
�यापेको कारणबाट िनजको म�ृय ुह�न गएको हो भनी 
अदालतमा समेत बयान गरकेो पाइ�छ ।

३. मतृकको घरिभ� कोठामा कौिशला 
थापाको मतृ लास रहेको, उ� लासको दाया ँ बाया ँ
भइुमँा खोि�एको र चरुोटका िख�ली तथा िटप-
टप नामक र�सीको �वाटर रहेको, मतृक कौिशला 
थापाको िनधारको बाया ँ साइड र दाया ँ आखँाको 
आखँीभौमँा कोता�रएको, िनलडाम रहेको भ�नेसमेत 
बेहोरा घटना�थल, लास जाचँ मचु�ुकाबाट देिख�छ ।

४. जाहेरवाला कृ�णबहादरु थापाले 
अदालतसम� उपि�थत भई बकप� गदा� �ितवादी 
िम�लाल कामीले घरमा कोही नभएको अव�थामा 
मेरो व�ृ आमामािथ चिढरहेको अव�थामा मैले फेला 
पारी िनज �ितवादीलाई एक थ�पड हानेपिछ सरी सरी 
भ�दै भागेको हो । आमालाई हेदा�  आमा मतृ अव�थामा 
िव�तरामा लिडरहनभुएको िथयो भ�ने बेहोरा उ�लेख 
गरकेो र उ� बकप�को बेहोराबाट जाहेरी दरखा�तको 
बेहोरासमेत समिथ�त भएको दिेख�छ । साथै घटना 
िववरण कागज गन� �यि�ह� िसता थापा, बिु�बहादरु 
थापा, नरबहादरु थापा, िव�णबुहादरु थापा, उमकला 
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थापा र अजु�न िसंह ठकुरीसमेतका मािनसह�ले घटना 
िववरण कागज गदा� �ितवादीले व�ृ मिहला कौिशला 
थापालाई जबरज�ती करणी गन� खो�दा करणीमा 
अवरोध भएको कारण कत��य गरी मारकेो हो भनी एकै 
िमलानको बेहोरा लेखाएको र िनजह� अदालतसम� 
उपि�थत भई सोही बेहोरा समथ�न गरी बकप�समेत 
गरकेो पाइ�छ ।

५. मतृकको शव परी�ण �ितवेदनमा मतृकको 
म�ृयकुो कारण BLUNT FORCE INJURY TO 
THE  HEAD भएको भ�ने बेहोरा उ�लेख भएको 
देिख�छ ।

६. पनुरावेदक �ितवादी िम�लाल कामीले 
��ततु वारदात भिवत�य ह�न गई म�ृय ु भएको हो, 
कत��यतफ�  सजाय गरकेो िमलेन भनी पनुरावेदन िजिकर 
िलएतफ�  िवचार गदा�, भिवत�यको अथ� आकि�मक 
घटना वा मनसायरिहत अ��यािशत काय�को प�रणाम 
हो भ�न सिक�छ । भिवत�यबाट घटना घट्न गएको हो 
भ�ने िजिकर िलनेले सो काय� दघु�टना िथयो, आपरािधक 
मनसाय र �ानले ग�रएको िथएन, काम गदा� उिचत 
सतक� ता र सावधानी रािखएको िथयो भ�ने �मािणत 
गनु�पन� ह��छ । मलुकु� ऐन, �यानस�ब�धी महलको ५ 
नं. अनसुारको कसरु ठहर ह�न �यान िलने इिवलाग वा 
मनसाय नभई कसैले आफूले गरकेो कत��यले मािनस 
मला�  ज�तो नदेिखएको कुनै काम कुरा गदा� �यसै�ारा 
केही भई कुनै मािनस मन� गएको ह�नपुद�छ । �ितवादी 
िम�लाल कामीले मतृक ७५ वष�य व�ृ कौिशला 
थापालाई करणी गन� उ�े�यले पाखरुामा समाएको र 
िनज मतृकले �ितकार गन� खो�दा �ितवादीले जानी 
जानी िनजको टाउको िभ�ामा ठो�काइिदएको र सोही 
चोटका कारण मतृकको म�ृय ुभएको देिख�छ । शरीर 
कमजोर भइसकेको व�ृ मिहलाको टाउकोमा चोट 
ला�दा म�ृय ुह�न स�छ भ�ने कुराबाट सामा�य समझको 
�यि� पिन अनिभ� रहन स�दनै । �ितवादीले ७५ 
वष�य व�ृा मिहलालाई करणी गन� खो�दा करणी गन� 

नपाएपिछ टाउको ठो�काई िददँा टाउकोमा लागेको 
चोटका कारण मतृकको म�ृय ुभएको देिखएको र उ� 
त�यलाई �ितवादीको मौकाको बयान र अदालतमा 
समेत आरोिपत कसरु �वीकार गरी बयान गरेको 
अव�थामा �ितवादीले �यानस�ब�धी महलको ५ नं. 
अ�तग�त कसरु गरकेो भ�न िम�ने देिखएन ।

७. यसरी, �ितवादीले मतृक कौिशला 
थापालाई मैले करणी गन� उ�े�यले पाखरुामा 
समाई उठाएको र िनज कराउन उ�कन खोजेपिछ 
िनजको टाउको मझेरीको वालमा ठो�काई िदएको 
ह� ँ । कौिशलाको म�ृय ु मेरो कत��यबाट ह�न गएको हो 
भनी अिधकार�ा� अनसु�धान अिधकारीसम� र 
अदालतमा समेत कसरुमा सािबती रही बयान गरकेो, 
सो बयानलाई पिु� गद� जाहेरवालाले समेत आ�नो 
िकटानी जाहेरी बेहोरा समथ�न ह�ने गरी अदालतमा 
बकप� गरकेो र अ�य घटना िववरण कागज गन� 
�यि�ह�ले मौकाको कागज र बकप�मा समेत 
�ितवादी िम�लाल कामीले व�ृ मिहला कौिशला 
थापालाई जबरज�ती करणी गन� खो�दा करणीमा 
अवरोध भएको कारण कत��य गरी मारकेो हो भनी �प� 
उ�लेख गरकेो तथा शव परी�ण �ितवेदनमा Blunt 
Force injury to the head भ�ने उ�लेख भएको 
र मतृकको लास जाचँ मचु�ुकाबाट मतृक कौिशला 
थापाको िनधार, आखँा तथा आखँीभौमँा कोता�रएको, 
िनलडाम रहेको भ�नेसमेत उ�लेख भएबाट मतृकको 
म�ृय ु�ितवादीकै कत��यबाट भएको देिखन आउछँ ।

८. �यसैगरी �ितवादीले करणी गन� 
मनसायले मतृक कौिशला थापालाई हातमा समाएको 
भनी कसरुमा सािबती रहेको, करणी गन� �यासरत 
रहदँा मतृकले �ितकारसमेत गरकेो कुरामा �ितवादीले 
�वीकार गरकेो, जाहेरवाला कृ�णबहादरु थापाले 
बकप� गदा� �ितवादी आमाको शरीरमािथ चढेको 
अव�थामा देखेको भनी बकप� गरकेो र �ितवादी 
जबरज�ती करणी गन� मनसायबाट अिभ�े�रत भई 
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कत��य �यानको वारदातसमेत घिटत ह�न गएको 
अव�थाबाट �ितवादीले जबरज�ती करणी उ�ोगको 
कसरुसमेत गरकेो पिु� ह�न आउछँ ।

९. अब, सजायको स�ब�धमा मलुकु� ऐन, 
जबरज�ती करणी महलको ३(५) नं. मा िबस वष� 
वा सोभ�दा बढी उमेरक� मिहलालाई करणी गरमेा 
पाचँदेिख सात वष�स�म कैद सजाय ह�ने छ भ�ने 
�यव�था गरकेो छ । ऐ. महलको ५ नं. मा “जबरज�ती 
करणी गन� उ�ोग गरकेो करणी गन� भने पाएको 
रहनेछ भन ेजबरज�ती करणी गन�लाई ह�न ेसजायको 
आधा सजाय ह��छ” भ�ने �यव�था उ�लेख गरकेो 
पाइ�छ । �यसैगरी �यानस�ब�धी महलको १ नं. मा
“कानूनबमोिजम बाहके कसैले कुनै मािनसको �यान 
मान�, मान� लगाउन वा माना�को उ�ोग गन� ह�दैँन” 
भ�ने �यव�था उ�लेख गरकेो पाइ�छ । ऐ. महलको 
१३(३) नं. मा “लाठा, ढुङ्गा र साधारण सानाितना 
हातहितयारले कुटी, हानी, रोपी, घोची वा अ� 
�यान मन� गै� कुरा गरी �यान मरमेा एकैजनाले 
मा� सो काम गरी �यान मारमेा सोही एक जना र 
धेरैजनाको ह�ल भई मारमेा यसैले मारकेो वा यसको 
चोटले मरकेो भ�ने �माणबाट देिखन ठहन� आएमा 
सोही मािनस म�ुय �यानमारा ठहछ� । �य�तालाई 
सव��वसिहत ज�मकैद गनु�पछ� । सोबाहके अ�लाई र 
यसैले मारकेो वा यसैका चोटले मरकेो भ�ने कुरा सो 
हातहितयार छाड्न ेकसैउपर कुनै �माणबाट देिखने 
ठहन� नआएमा सबैलाई ज�मकैद गनु�पछ�” भ�ने 
�यव�था उ�लेख गरकेो पाइ�छ । उि�लिखत कानूनी 
�यव�था र िमिसल संल�न �माण कागजातसमेतबाट 
उ�च अदालत तलुसीपरु, बटुवल इजलासबाट दाबीको 
कसरु गरकेो ठहर गरी भएको फैसला िमलेको देिखयो । 

१०. अतः मािथ िववेिचत आधार, 
कारण �माणह�बाट �ितवादी िम�लाल कामीले 
कत��य �यानको कसरु गरकेो त�य िमिसल सलं�न 
�माणह�बाट पिु� भएको देिखदँा उ�च अदालत 

तलुसीपरु, बटुवल इजलासले स�ु ग�ुमी िज�ला 
अदालतको फैसला सदर गरी �ितवादी िम�लाल 
कामीलाई मलुकु� ऐन, �यानस�ब�धी महलको १ र 
१३(३) नं. को कसरुमा सोही महलको १३(३) नं. 
बमोिजम सव��वसिहत ज�मकैदको सजाय ह�ने ठह�याई 
िमित २०७५।४।२२ मा गरकेो फैसला िमलेकै देिखए 
तापिन मलुकु� अपराध संिहता, २०७४ को दफा 
४०(२) बमोिजम सव��व ह�ने गरी सजाय गन� िम�ने 
नदेिखदँा िनजलाई ज�मकैदको सजाय ह�ने ठहछ�  । 
साथै िनज �ितवादीले ७५ (पचह�र) वष�या कौिशला 
थापालाई जबरज�ती करणी उ�ोगसमेत गरकेो देिखदँा 
िनजलाई मलुकु� ऐन, जबरज�ती करणी महलको १ र 
३(५) नं. को कसरुमा सोही ३(५) नं. बमोिजम ३(तीन) 
वष� कैद ह�ने ठह�याएको उ�च अदालत तलुसीपरु, 
बटुवल इजलासको फैसलासमेत िमलेकै देिखदँा सदर 
ह�ने ठहछ�  । पनुरावेदक �ितवादी िम�लाल कामीको 
पनुरावेदन िजिकरसगँ सहमत ह�न सिकएन ।

११. �ितवादी िम�लाल कामीलाई 
सव��वसिहत ज�मकैदको सजाय गदा� चक� पन� 
भनी मलुकु� ऐन, अ.बं.१८८ नं. अनसुार ५ (पाचँ) 
वष� कैद सजाय गरी �य� गरकेो रायको स�ब�धमा 
िवचार गदा� �ितवादीको मतृकसगँ कुनै �रसइवी 
रहेको नदेिखएको, मतृकलाई मान� पूव�मनसाय तथा 
तयारीस�म नभएको, मादक पदाथ�को सेवन गरी 
नसाले माितएको अव�थामा करणी गन� मनसायले 
मतृकलाई समाउन गएको र मतृकले इ�कार गरेको 
अव�था भई त�काल यी �ितवादीले मतृकको 
टाउको िभ�ामा ठो�काउदँा सोही चोटका कारणबाट 
मतृकको म�ृय ुभएको भनी आरोिपत कसरुमा सािबत 
भई �ितवादीले आ�नो भएको बेहोरा खलु�त �पमा 
�य� गरी �याियक �ि�यामा अदालतलाई सहयोग 
गरकेो, �ितवादीले अ�य फौजदारी कसरुमा सजाय 
पाएकोसमेत नदेिखएको र िनजको १९ (उ�नाइस) 
वष�को उमेरसमेतलाई िवचार गदा� सव��वसिहत 
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ज�मकैदको सजाय चक� पन� जाने दिेखएको भनी िनज 
�ितवादी िम�लाल कामीलाई ५(पाचँ) वष� कैद सजाय 
गदा�समेत �यायको मकसद पूरा ह�ने देिखदँा मलुकु� 
ऐन, अ.बं. १८८ नं. बमोिजम ५(पाचँ) वष� कैद सजाय 
गन� गरी उ�च अदालत तलुसीपरु, बटुवल इजलासले 
�य� गरकेो रायसमेत िमलेकै देिखदँा सदर ह�ने ठहछ�  । 
अ�मा तपिसलबमोिजम गनू� ।

तपिसल ख�ड
क. मािथ इ�साफ ख�डमा लेिखएबमोिजम �ितवादी 

िम�लाल कामीलाई मलुकु� ऐन, अ.बं. १८८ नं. 
बमोिजम ५(पाचँ) वष� कैद सजाय गन� गरी उ�च 
अदालत तलुसीपरु, बटुवल इजलासले �य� 
गरकेो रायसमेत िमलेकै देिखदँा सदर ह�ने भनी 
फैसला भएको ह�दँा स�ु िज�ला अदालतको 
फैसलाको तपिसल ख�डको दहेाय १(एक) 
मा िनज �ितवादी िम�लाल कामीका नाममा 
सव��वसिहत ज�मकैद सजाय गन� गरी कायम 
भएको लगत क�ा गरी िनज �ितवादीका नाममा 
५(पाचँ) वष� कैदको लगत कायम गरी संशोिधत 
कैदीपजु� िदन ुभनी स�ु िज�ला अदालतमा लेखी 
पठाइिदनू................................................१

ख. ��ततु फैसलाको �ितिलिप थनुामा रहेका 
�ितवादी िम�लाल कामीलाई जानकारीका लािग 
स�बि�धत कारागार काया�लयमा पठाइिदनू .....२

ग. ��ततु फैसला िव�तुीय �णालीमा अपलोड 
गरी म�ुाको दायरीको लगत क�ा गरी िमिसल 
िनयमानसुार अिभलेख शाखामा बझुाइिदनू ......३

उ� रायमा सहमत छु ।
�या.प�ुषो�म भ�डारी

इजलास अिधकृत : म�ज ुशमा�
इित संवत् २०७६ साल माघ १९ गते रोज १ शभुम् ।

सव��च अदालत, संय�ु इजलास
माननीय �यायाधीश �ी मीरा खडका

माननीय �यायाधीश �ी प�ुषो�म भ�डारी 
फैसला िमित : २०७६।११।६

म�ुा: कत��य �यान

०७५-CR-१०२५
पनुरावेदक / �ितवादी : िज�ला डोटी, पूव�चौक� 

गाउपँािलका वडा नं. ६ घर भई हाल कारागार 
काया�लय, डोटीमा थनुामा रहेको टेकराज 
�े�ठ

िव��
��यथ� / वादी : दवेीलाल थापाको जाहेरी नेपाल 

सरकार

०७५-CR-०९४१
पनुरावेदक / वादी : दवेीलाल थापाको जाहेरी नेपाल 

सरकार
िव��

��यथ� / �ितवादी : िज�ला डोटी, पूव�चौक� 
गाउपँािलका वडा नं.६ घर भई हाल कारागार 
काया�लय, डोटीमा थनुामा रहेको टेकराज 
�े�ठ

§ कता� आवेश ��ेरत छ र िनजले कसैउपर 
�हार गरकेो चोट �वाभािवक वा िनद�ष वा 
अ�जानमा नभई गैरकानूनी वा अनुिचत 
रहकेो र �यो काय�बाट कुनै मािनसको 
मृ�युस�म ह�न पु�दछ भन े�य�तो काय�लाई 

�नण�य नं. १०५९२
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भिवत�य मानी कम सजाय गन� कानूनले 
अनुमित निदने ।

(�करण नं.७)

वादीका तफ� बाट : िव�ान् उप�यायािधव�ा �ी रािधका 
सवुाल

�ितवादीका तफ� बाट : िव�ान् अिधव�ा�य �ी 
रामे�वर�साद कोइराला र �ी मिनषकुमार 
�े�

अवलि�बत निजर : 
स�ब� कानून :

स�ु तहमा फैसला गन� :
माननीय �यायाधीश �ी नरनारायण पौडेल
डोटी िज�ला अदालत

पनुरावेदन तहमा फैसला गन� :
माननीय �यायाधीश �ी य��साद ब�याल
माननीय �यायाधीश �ी शेखरच�� अया�ल
उ�च अदालत िदपायल

फैसला
�या.मीरा खडका : �याय �शासन ऐन, 

२०७३ को दफा ९ बमोिजम दता� भई िनयमबमोिजम 
दैिनक पेसी सूचीमा चढी िनण�याथ� यस इजलाससम� 
पेस ह�न आएको ��ततु म�ुाको फैसला सव��च 
अदालत िनयमावली, २०७४ को िनयम ९१(४) र 
अनसूुची १२ को ढाचँामा तयार ग�रएको छ । 

जाहेरी दरखा�त‚ अिभयोगप�लगायतका 
त�य ख�ड, डोटी िज�ला अदालतको फैसला, उ�च 
अदालत िदपायल फैसलाको बेहोरासमेतबाट देिखने 
ह�दँा सोको यहा ँपनुराविृ� ग�रएको छैन ।

यस अदालतको ठहर
�ितवादी टेकराज �े� र मतृक मोहनिसंह 

थापासगँ िववाद भई �ितवादीले मतृकसगँ रहेको 

घगा�को आलो ल�ीले मतृकको टाउकोमा �हार 
गरकेो र सोही चोटका कारण मोहनिसंह थापाको म�ृय ु
भएको देिखदँा �ितवादीलाई मलुकु� ऐन, �यानस�ब�धी 
महलको १ र १३(३)) नं. बमोिजमको कसरुमा सोही 
महलको १३(३) नं. बमोिजम सजाय ग�रपाउ ँ भ�ने 
अिभयोग मागदाबी रहेकोमा डोटी िज�ला अदालतबाट 
�ितवादीलाई मलुकु� ऐन, �यानस�ब�धी महलको 
१४ नं. बमोिजम कसरु कायम गरी १० वष� कैदको 
सजाय ह�ने ठह�याई िमित २०७३।१२।०२ मा फैसला 
भएको देिखयो । सो फैसलाउपर िच� नबझुी वादी 
नेपाल सरकार र �ितवादी टेकराज �े�को पनुरावेदन 
परकेोमा उ�च अदालत िदपायलबाट स�ु फैसला 
सदर ह�ने ठह�याई िमित २०७५।०२।०६ मा फैसला 
भएको र सो फैसलाउपर िच� नबझुी वादी �ितवादी 
दवुै प�को तफ� बाट यस अदालतमा ��ततु पनुरावेदन 
पन� आएको दिेखयो ।

वादी नेपाल सरकारको पनुरावेदनप�मा 
�ितवादीलाई मतृकले चोरीको आरोप लगाएकोले 
सोको पूव��रसइवीका कारण मतृकको टाउको ज�तो 
सवंदनेशील अङ्गमा पटकपटक �हार गरी ला�न 
गएको चोटको कारणबाट मतृक मोहनिसहं थापाको 
म�ृय ुह�न गएको अव�था ह�दँा सो वारदातको �कृितबाट 
�यानस�ब�धी महलको १३(३) नं. बमोिजम कसरु 
कायम गरी सजाय गनु�पन�मा ऐ. महलको १४ नं. 
बमोिजम कसरु कायम गरी सजाय गन� गरकेो उ�च 
अदालत िदपायलको फैसला �िुटपूण� ह�दँा बदर गरी 
�ितवादीलाई अिभयोग दाबीबमोिजम सजाय ग�रपाउ ँ
भनी म�ुय िजिकर िलएको देिखयो ।

�ितवादी टेकराज �े�ले यस अदालतमा 
गरकेो पनुरावेदनप�मा आफूले उ� घटना 
घिटसकेपिछ इमा�दारीपूव�क �हरीलाई जानकारी 
गराई घटनाको अनसु�धान तहिककात गन� काय�लाई 
सघाएको अव�था ह�दँा उ�च अदालत िदपायलबाट 
�यानस�ब�धी महलको १४ नं. बमोिजम कसरु कायम 
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गरी सोही नं. बमोिजम सजाय गन� गरकेो फैसलामा 
फौजदारी �याय �णालीका िस�ा�तलाई पूण��पमा 
बेवा�ता ग�रएको ह�दँा सो फैसला बदर �यायोिचत 
इ�साफ ग�रपाउ ँभ�ने म�ुय पनुरावेदन िजिकर रहेको 
देिखयो ।

पनुरावेदक वादी नेपाल सरकारको तफ� बाट 
उपि�थत ह�न ु भएका िव�ान् उप�यायािधव�ा �ी 
रािधका सवुालले मतृकले �ितवादीलाई चोरको आरोप 
लगाएकोले सोही पूव��रसइवीका कारण �ितवादीले 
मतृकको टाउकोमा पटकपटक ल�ी �हार गरकेो र 
सोही चोटका कारण मतृकको म�ृय ु भएको अव�था 
ह�दँा �ितवादीलाई अिभयोग दाबीबमोिजम सजाय 
ह�नपुन�मा आवेश �े�रत ह�या कायम गरी सजाय गन� 
गरकेो फैसला �िुटपूण� ह�दँा बदर गरी �ितवादीलाई 
अिभयोग दाबीबमोिजम सजाय ग�रपाउ ँ भ�नेसमेत 
बेहोराको बहस ��तुत गनु�भयो ।

�ितवादी टेकराज �े�को तफ� बाट उपि�थत 
िव�ान् अिधव�ा�य �ी रामे�वर�साद कोइराला र �ी 
मिनषकुमार �े�ले �ितवादीको मतृकसगँ कुनै �रसइवी 
छैन, मतृकलाई मान� मनसाय पिन छैन । मतृकले 
�ितवादीलाई चोरीको आरोप लगाएको िवषयमा मतृक 
र �ितवादीिबच िववाद ह�दँा �ितवादीले त�काल उठेको 
�रस, आवेश था�न नसक� मतृकले िलएको ल�ी खोसी 
िहका�उदँा भिवत�य परी मतृकको म�ृय ु ह�न पगेुको 
अव�था छ । घटना घिटसकेपिछ �ितवादी आफँैले 
�हरीलाई जानकारी गराई इमा�दारीपूव�क अनसु�धान 
तहिककातलाई समेत सघाएको अव�थालाई बेवा�ता 
गरी मेरो प�लाई �यानस�ब�धी महलको १४ नं. 
बमोिजम १० वष� कैद सजाय गन� गरकेो उ�च अदालत 
िदपायलको फैसला �यायोिचत नह�दँा बदर गरी मेरो 
प�लाई भिवत�यमा सजाय ग�रपाउ ँ भ�नेसमेत 
बेहोराको बहस ��तुत गनु�भयो ।

उपयु�� त�य, पनुरावेदन िजिकर तथा 
बहस िजिकर रहेको ��ततु म�ुामा उ�च अदालत 

िदपायलबाट भएको फैसला िमलेको छ, छैन ? वादी 
नेपाल सरकार तथा �ितवादीको पनुरावेदन िजिकर 
प�ुन स�छ, स�दनै ? भ�ने स�ब�धमा िनण�य गनु�पन� 
दिेखयो ।

२. िनण�यतफ�  िवचार गदा�, िमित 
२०७३।१०।२२ गते िबहान अ�दाजी ७:३० को 
समयमा टेकराज �े�ठले मेरो भितजा मोहनिसहं 
थापाको टाउको, दािहने आखँामािथ घगा�को ल�ीले 
�हार गरी कुटिपट गदा� भितजा मोहनिसंह थापाको 
घटना�थलमै म�ृय ु भएकोले टेकराज �े�ठलाई 
कानूनबमोिजम कारबाही ग�रपाउ ँ भनी मतृकको 
काका देवीलाल थापाले िदएको जाहेरी दरखा�तबाट 
��ततु म�ुाको अनसु�धान कारबाही स�ु भएको 
दिेख�छ । �ितवादी टेकराज �े�ठले अिधकार�ा�त 
अिधकारीसम� बयान गदा� मतृक मोहनिसंह थापाले 
४ िदनअगािड आ�नो घरबाट नगद र सनुचादँी 
चोरकेो आरोप लगाएकोले िमित २०७३।१०।२२ 
गते िबहान ८ बजेको समयमा मतृकसगँ चोरीको 
आरोपको िवषयमा छलफल गन� भनी मतृकको घरतफ�  
जादँै गदा� मतृक आ�नो घरबाट पसलितर जान भनी 
वारदात�थलमा आउदँै गरकेो बखत भेट ह�दँा िनजलाई 
मलाई चोरीको आरोप िकन लगाएको भ�दा िनजले 
तैलेँ पैसा िदनपुछ�  भ�दा हामी दईुजनािबच िववाद 
भएको हो । मतृकले आ�नो हातमा रहेको घगा�को 
आलो ल�ीले मलाई �हार गन� खोजेपिछ मैले िनजको 
हातबाट ल�ी खोसी सोही ल�ीले ३ चोिट िनजको 
टाउकोमा �हार गदा� बाटोबाट अ�दाजी २० िमटरको 
दरुीमा खसी सोही ठाउमँा िनजको म�ृय ु भएकोले 
लासलाई घटना�थलमै छोडी आफँै कारागारमा ब�न 
कारागार शाखामा पगेुको ह� ँ भनी मतृकको टाउकोमा 
ल�ीले ३ पटक �हार गरकेो त�यमा पूण�त: सािबत भई 
बयान गरकेो देिख�छ । िनज �ितवादीले अदालतसम� 
समेत मैले चोरी नै नगरकेोमा मतृक िभनाजलेु मलाई २ 
तोला सनु र �.८०,०००।- चोरकेो भनी झ�ुा आरोप 
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लगाएकोले िमित २०७३।१०।२२ गते िबहान चोरीको 
िवषयमा कुराकानी गन� भनी िनजको घरतफ�  जादँा िबच 
बाटोमा िभनाजसुगँ भेट भई कुराकानी गदा�  िनजले मेरो 
गालामा एक थ�पड हानेकोले �रस उठी िनजसगँ भएको 
घगा�को ल�ीले िनज मतृकको टाउकोमा ३ पटक 
�हार गरको ह�,ँ �यसपिछ िभनाज ु घटना�थलबाट 
क�रब १५ / २० िमटर तल खसेकोले सो ठाउमँा 
गई हेदा� िनज म�रसकेको ह�दँा भा�नभु�दा ग�तीको 
प�चाताप गरी सजाय भो�न कारागार काया�लय, 
डोटीमा आफँै हािजर भएको ह� ँभनी वारदातको स�पूण� 
त�य खलुाई घगा�को ल�ीले मतृकको टाउकोमा ३ 
पटक �हार गरकेो र सोही चोटबाट मोहनिसंह थापाको 
म�ृय ु भएकोमा सािबत भई बयान गरकेो देिख�छ । 
मतृकको म�ृयकुो कारण Blunt force trauma to 
head भ�ने शव परी�ण �ितवेदनमा उ�लेख भएको 
पाइ�छ । यी त�यय�ु �माणह�बाट टाउकोमा �हार 
ग�रएको चोटको कारणबाट मोहनिसंह थापाको म�ृय ु
भएको त�य िनिव�वाद �पमा �थािपत ह�न आएको छ ।

३. �ितवादी टेकराजउपर त�काल �चिलत 
मलुकु� ऐन, �यानस�ब�धी महलको (यसपिछ 
�यानस�ब�धी महलको भनी स�बोधन ग�रएको) 
१ र १३ नं. को कसरुमा सोही महलको १३(३) नं. 
को सजाय मागदाबी भएकोमा ��ततु वारदातलाई 
�यानस�ब�धी महलको १४ नं. अ�तग�तको कसरु ठहर 
गरी �ितवादीलाई १० वष�को कैद सजाय ह�ने ठहर गरी 
स�ु डोटी िज�ला अदालतबाट भएको फैसलालाई 
उ�च अदालत िदपायलले सदर गरउेपर वादी नेपाल 
सरकार र �ितवादी टेकराज �े�ठ दवुै प�को यस 
अदालतसम� पनुरावेदन पन� आएको दिेख�छ ।

४. पूव��रसइवीको कारण �ितवादीले 
मतृकको टाउकोमा ल�ीले पटकपटक �हार 
गरकेोले ��ततु वारदात आवेश �े�रत नभई मनसाय 
�े�रत भएकोले यसमा अिभयोग मागदाबीबमोिजम 
�यानस�ब�धी महलको १३(३) नं. बमोिजम सजाय 

ह�नपुद�छ भ�ने वादी नेपाल सरकारको िजिकर रहेको 
छ । वादी नेपाल सरकारको तफ� बाट सरकारी गवाहको 
�पमा जाहेरवाला देवीलाल थापा र मौकामा घटना 
िववरण कागज गन� स�ंाम थापा, कण�बहादरु �े�ठ तथा 
कृ�णलाल �े�ठलाई बकप�का लािग अदालतसम� 
��ततु गरकेो दिेख�छ । वादीका यी सा�ीह� च�मिदद 
नभई वारदातको बारमेा अ�बाट सनेुर थाहा पाएको 
�यि� भएको कुरा िनज सा�ीह�को बकप�बाट 
दिेख�छ । जाहेरवालाको बकप�को बेहोरा हेदा�  
�ितवादीले मतृकलाई के कुन कारणले मारकेा ह�न् सो 
कुरा मलाई थाहा भएन । वारदातको समयमा म आ�नै 
घरमा िथए ँभनी बकप� गरी लेखाई िदएको पाइ�छ । 
वादी प�का सा�ी कृ�णलाल �े�ठले पिन मतृकलाई 
�ितवादीले के कुन कारणले मारकेा ह�न् सो कुरा मलाई 
थाहा भएन । वारदातको समयमा म आ�नै घरमा िथए ँ
भनी बकप� गरकेो दिख�छ । यसैगरी वादीको अक� 
सा�ी सं�ाम थापाले पिन बकप� गदा� मतृक मोहनिसहं 
थापाले �ितवादी टेकराज �े�ठलाई चोरीको आरोप 
लगाएकोले �ितवादी र मतृकिबच भनाभन भई झगडा 
ह�दँा �ितवादीले घगा�को आलो ल�ीले �हार गरी 
ह�या गरकेो हो भ�ने कुरा सनुी थाहा पाएको हो भनी 
बकप� गरकेो छ भने सा�ी कण�बहादरु �े�ठले मतृक 
मोहनिसंह थापा र �ितवादी टेकराज �े�ठ साला िभना 
नातेदार ह�न् । िनजह�िबच पूव��रसइवी के िथयो मलाई 
थाहा भएन । �ितवादीले मतृकलाई कत��य गरी मारी 
आफँै िज�ला �हरी काया�लयमा हािजर ह�न गएका 
ह�न् । बाटोभ�दा क�रब ५ िमटर तल जङ्गलमा 
िनजको लास देखेको ह� ँ। सो लास निजकै रगत लागेको 
ह�रयो घगा�को ल�ी पिन दखेेको ह� ँ। मैले सनुी थाहा 
पाएअनसुार सोही ल�ीले �ितवादीले मतृकलाई �हार 
गरी मारकेा ह�न् भनी बकप� गरकेो पाइ�छ ।

५. यसरी वादीको सा�ीह�को बकप�बाट 
मतृकलाई मानु�पन�स�मको �रसइवी �ितवादीसगँ रहे 
भएको िथयो भ�ने त�य पिु�ट ह�न सकेको देिखदँैन । 
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�ितवादीले अिधकार�ा�त अिधकारी र अदालतसम� 
गरकेो बयानको बेहोराबाट पिन मतृकसगँ �ितवादीको 
�रसइवी रहेको र सोही �रसइवीका कारण मान� 
मनसायले �ितवादीले �हार गरकेो कुरा ख�ुन सकेको 
पाइदँैन । �माण ऐन, २०३१ को दफा २५ अनसुार 
दाबी �मािणत गन� दािय�व वादीउपर भएकोले वादीले 
�ितवादीको मनसाय �मािणत गन� स�न ुपद�छ । ��ततु 
म�ुामा वादीले �ितवादीको मनसाय �मािणत गन� 
सकेको छैन ।

६. तसथ� मतृक र �ितवादीिबच �यान 
मानु�पन�स�मको �रसइवी रहेको नदिेखएको, मतृकलाई 
मान�स�मको षड्य��सिहतको तयारी �ितवादीले गरकेो 
पिन नदेिखएको र वारदातमा जोिखमी हितयारको 
�योग गरकेो पिन नदेिखएबाट समेत ��ततु वारदातमा 
�यानस�ब�धी महलको १३(३) नं. आकिष�त ह�न 
स�ने देिखएन ।

७. अब �ितवादीको पनुरावेदन िजिकरतफ�  
िवचार गदा� �ितवादीलाई �यानस�ब�धी महलको १४ 
नं. बमोिजम १० वष� कैदको सजाय ह�ने गरी उ�च 
अदालत िदपायलबाट भएको फैसला चक� पन� भएकोले 
सजायमा कमी ग�रयोस ् भ�ने पनुरावेदन िजिकर 
रहेको पाइ�छ । ��ततु म�ुाको वारदात हेदा� �ितवादी 
आवेशमा आएर मतृकसगँ रहेको ल�ी खोसी मतृकको 
टाउकोमा �हार गरकेो त�यमा �ितवादी सािबत 
रहेबाट �थम�ि�टमा नै �ितवादीको काय� िनद�ष रहेको 
देिखदँनै । यिद कता� आवेश �े�रत छ र िनजले कसैउपर 
�हार गरकेो चोट �वाभािवक वा िनद�ष वा अ�जानमा 
नभई गैरकानूनी वा अनिुचत रहेको र �यो काय�बाट कुनै 
मािनसको म�ृयसु�म ह�न प�ुदछ भने �य�तो काय�लाई 
भिवत�य मानी कम सजाय गन� कानूनले अनमुित 
िददँैन । ��ततु म�ुामा वारदात घटेपिछ �ितवादीले 
प�चाताप गद� आफँै �हरीसम� उपि�थत भई घटनाको 
यथाथ� कुरा नलकुाई �हरीलाई जानकारी िदएकै 
कारणले वारदातको �कृित नै प�रवत�न ह�न स�दैन ।

८. �ितवादीउपर मतृकले सनु र नगद 
चोरकेो झ�ुा आरोप लगाएकोले मतृकसगँ भेटी कुरा 
गन� िनजको घरमा जादँा बाटैमा मतृकसगँ भेट भई 
कुराकानी ह�दँा मतृकले �ितवादीलाई गालामा एक 
थ�पड हानेको कारणबाट �ितवादीले त�काल उठेको 
�रस था�न नसक� मतृकको हातमा रहेको ल�ी खोसी 
सो ल�ीले मतृकको टाउकोमा �हार गदा�  मतृक 
मोहनिसंह थापाको म�ृय ु भएको त�यमा �ितवादी 
सािबत रहेको देिखदँा ��ततु वारदात भिवत�यको 
प�रभाषािभ� परकेो नदेिखदँा �यानस�ब�धी महलको 
१४ नं. अनसुारको कसरु कायम गरी �ितवादी टेकराज 
�े�ठलाई १० वष� कैद सजाय गरकेो स�ु डोटी 
िज�ला अदालतको फैसला सदर गरकेो उ�च अदालत 
िदपायलको िमित २०७५।२।६ को फैसला मनािसब नै 
दिेखन आयो ।

९. अतः मािथ िववेिचत त�य, आधार र 
कारणसमेतबाट �ितवादी टेकराज �े�लाई  त�कालीन 
मलुकु� ऐन, �यानस�ब�धी महलको १४ नं. बमोिजमको 
कसरु कायम गरी सोही नं. बमोिजम १०(दश) वष�  कैद 
सजाय ह�ने ठहर गरी डोटी िज�ला अदालतबाट िमित 
२०७३।१२।०२ मा भएको फैसला सदर ह�ने ठह�याई 
उ�च अदालत िदपायलबाट िमित २०७५।०२।०६ 
मा भएको फैसला िमलेको देिखदँा सदर ह�ने ठहछ�  । 
वादी नेपाल सरकार र �ितवादीको पनुरावेदन िजिकर 
प�ुन स�दैन । ��ततु फैसला िव�तुीय �णालीमा 
अपलोड गरी म�ुाको दायरीको लगत क�ा गरी िमिसल 
िनयमानसुार गरी बझुाइिदनू । 

उ� रायमा सहमत छु ।
�या.प�ुषो�म भ�डारी

इजलास अिधकृत : रामान�द �साद अिधकारी, 
भगवती शमा� ढुङ्गाना
इित सवंत् २०७६ साल फागनु ६ गते रोज ३ शभुम् ।
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सव��च अदालत, सयं�ु इजलास
माननीय �यायाधीश �ी प�ुषो�म भ�डारी

माननीय �यायाधीश डा.�ी मनोजकुमार शमा�
आदेश िमित : २०७६।११।२१

०७५-WO-०१९७

म�ुा :- परमादेश

िनवेदक : का.िज. सािबक चा�नाखेल ३ हाल क�ित�परु 
नगरपािलका वडा नं.६ मा ब�ने रामकुमार 
काक�

िव��
िवप�ी : नेपाल सरकार, �धानम��ी तथा 

मि��प�रषद ्को काया�लय िसंहदरबार, 
काठमाड�समेत

§ गलत अनुस�धान र अनुिचत अिभयोगका 
कारण थुनामा बसेको र म�ुाको अि�तम 
िनण�य ह�दँा सफाइ पाएको िवषयमा कानून र 
�यायका जानकार, स�बि�धत िवषय िव�, 
अ�तरा�ि��य �तरमा अ�य �जाताि��क 
मलुुकह�ले यस स�ब�धमा गरकेा कानूनी 
�यव�थासमेत अ�ययन मनन गरी यस 
अदालतको पूव�आदेशानसुार उपयु�� 
कानून िनमा�ण गरी �यायोिचत तथा 
मानवोिचत �पले �ितपूित� �दान गन�तफ�  
आव�यक कारबाही गनु� भनी िनद�शना�मक 
आदेश जारी ह�ने ।

(�करण नं.२७)

िनवेदकका तफ� बाट : िव�ान्  अिधव�ा�य �ी सिुजत 
के.सी. र सागरबहादरु के.सी.

िवप�ीका तफ� बाट : िव�ान्  सह�यायािधव�ा �ी 
�यामकुमार भ�राई र िव�ान्  उप�यायािधव�ा 
�ी िवदरुकुमार काक�

अवलि�बत निजर :
§ ने.का.प.२०७५, अङ्क ७, िन.नं.१००६०
§ ने.का.प. संवैधािनक इजलास ख�ड, 

२०७५, िन.नं.०००६
स�ब� कानून :
§ नेपालको संिवधान
§ मलुकु� अपराध संिहता, २०७४
§ मलुकु� फौजदारी काय�िविध सिंहता, २०७४

आदशे
�या.पु�षो�म भ�डारी : नेपालको 

अ�त�रम संिवधान, २०६३ को धारा ४६, १३३(२) 
बमोिजम यसै अदालतको अिधकार �े�िभ�को भई 
पेस ह�न आएको ��ततु �रट िनवेदनको संि��त त�य र 
आदेश यस�कार छ:-

त�य ख�ड
�रट िनवेदक रामकुमार काक�उपर वादी नेपाल 

सरकारले काठमाड� िज�ला अदालतमा अपहरण, 
�यान मान� उ�ोग म�ुा र काठमाड� िज�ला �शासनमा 
हातहितयार खरखजाना म�ुामा म�ुा पपु��को लािग 
मलाई थनुामा पठाइएको िथयो । काठमाड� िज�ला 
अदालतको स�ु फैसला र त�कालीन पनुरावेदन 
अदालत पाटनको फैसलाले मलाई दोषी ठहर गरेको 
िथयो । फैसलाबमोिजम म ७ वष� ५ िदन जेल जीवन 
िबताउन बा�य भएको छु । सव��च अदालतबाट मैले 
सफाइ पाएको छु । मैले िबना अपराध, िबना कसरु सात 
वष� पाचँ िदनको अस� पीडासिहतको जेल जीवन 
भ�ुान गन� िववश ह�नपुरकेाले म �यायोिचत �ितपूित�को 
हकदार ह� ँ। सव��च अदालतको िमित २०७४।०९।२६ 

�नण�य नं. १०५९३
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को फैसलाले वारदात पिु� नभएको कारण देखाई 
सबै कसरुह�बाट म िनवेदकलाई सफाइ िदएको छ । 
वारदात नै पिु� नभएको अव�थामा उ� घटना कृि�म 
हो । �यि�लाई आरोप लगाएर थनुामा पठाएपिछ 
उसको �वत��ता रा�यले हरण गरकेो ह��छ । म�ुामा 
लेखापढी, बहस, िन:श�ुक पाइने सेवा सिुवधाह� 
होइनन् । यी सबै बेहोन� म िनवेदक बा�य भए ँ। िनद�ष 
नाग�रकको जीवनउपर खेलवाड गन� अनमुित कुनै 
कानूनले काही ँकसैलाई िदएको छैन । म िनवेदकलाई 
जेलमा पठाउदँा मेरो उमेर ३६ वष� िथयो, अिहले ४४ 
वष� भइसकेको छु । उब�र उमेर मैले िवदेशमा उिचत 
पा�र�िमकसिहत स�मानजनक रोजगारी पाउन स�थे,ँ 
मेरो वैदेिशक रोजगारीमा जाने अवसरसमेत रा�यले 
खोसेको छ । म पिहले वैदिेशक रोजगारीमा गएको िथए,ँ 
मािसक कमाईका साथै अित�र� कमाई ह���यो । म 
अ�यायपूव� ढङ्गबाट जेल ब�नपुरकेो अव�थाले मलाई 
ठुलो आिथ�क �ित भएको छ । उमेरले ६५ किटस�न ु
भएका शारी�रक �पमा अश� मेरा व�ृ माता िपता 
नाबालक ब�चाह�, गिृहणी अस� पीडा यातना सहन ु
परकेो छ । यातना र पीडाको मू�य कुनै पिन िकिसमको 
भौितक स�पि�ले चकुाउन स�दैन । सोबापत �यूनतम 
�.५,००,००,०००।- दाबी गद�छु । िवप�ीको नाममा 
परमादेश जारी ग�रपाउ ँभ�ने �रट िनवेदक रामकुमार 
काक�को िनवेदन प� । 

यसमा के कसो भएको हो ? िनवेदकको 
मागबमोिजमको आदेश िकन जारी ह�न ुनपन� हो ? िनवेदन 
मागबमोिजमको आदेश जारी ह�न ुनपन� कुनै कारण भए 
यो आदेश �ा�त भएका िमितले बाटाका �यादबाहेक 
१५ िदनिभ� महा�यायािधव�ाको काया�लयमाफ� त 
िलिखत जवाफ पठाउन ुभनी �रट िनवेदन र आदेशको 
एक�ित न�कलसमेत साथै राखी िवप�ीह�लाई 
सूचना पठाई �यसको बोधाथ� महा�यायािधव�ाको 
काया�लयलाई िदई �यादिभ� िलिखत जवाफ पर े वा 
अविध �यतीत भएपिछ िनयमानसुार पेस गनु�  भ�ने यस 

अदालतको िमित २०७५।०५।६ गतेको आदशे ।
नेपाल सरकार, �धानम��ी तथा 

मि��प�रषदक्ो काया�लय सिंवधान तथा कानूनको 
प�रपालना गरी, गराई कानूनी रा�यको अवधारणालाई 
साकार पान� र नाग�रकका संिवधान तथा कानून �द� 
हक, अिधकारह�को स�मान, संर�ण एवं स�ब��न 
गन� कुरामा �ितब� रहेको छ । नेपालको संिवधानको 
धारा १६ (१) मा ��येक �यि�लाई स�मानपूव�क 
बा�ँन पाउने हक ह�ने छ भ�ने �यव�था रहेको छ । 
धारा २० मा �यायस�ब�धी हकको �यव�था ग�रएको 
छ । िनवेदकले उठान ग�रएको �ितपूित�को िवषयमा 
िनवेदकउपर अपहरण / �यान मान� उ�ोग म�ुा दायर 
भई िज�ला अदालतले कसरुदार ठहर गरकेो सोउपर 
पनुरावेदन पदा�  त�कालीन पनुरावेदन अदालतले समेत 
स�ु फैसला सदर गरी अदालतको फैसलाबमोिजम 
कैद सजाय भ�ुान गन� िसलिसलामा कारागारमा रहे 
बसेको कुरालाई अ�यथा भ�ने िम�ने ह�दैँन । अदालतको 
फैसलाबमोिजम थनुामा रहेकाले �ितपूित�को दाबी 
िलई असाधारण �े�ािधकारअ�तग�त िनवेदन दायर गन� 
निम�ने ह�दँा िनवेदन खारजे ग�रपाउ ँभ�ने �धानम��ी 
तथा मि��प�रषदक्ो काया�लयको िलिखत जवाफ ।  

यस म��ालयको कुन र किहलेको िनण�य वा 
आदेश�ारा �रट िनवेदकको संवैधािनक तथा कानूनी 
हक अिधकारमा आघात प�ुन गएको हो ? भ�ने 
िनवेदनमा खलेुको छैन । नेपाल सरकार, गहृ म��ालय 
संिवधान तथा कानूनको प�रपालना गरी, गराई कानूनी 
रा�यको अवधारणालाई साकार पान� र नाग�रकका 
संिवधान तथा कानून �द� हक, अिधकारको 
स�मान संर�ण एवं स�ब��न गन� कुरामा �ितब� 
छ । िनवेदन िजिकरमा उठान ग�रएको �ितपूित�को 
िवषय अदालतको फैसलाबमोिजम कैद सजाय भ�ुान 
गन� िसलिसलामा कारागारमा रहे बसेको कुरालाई 
अ�यथा भ�न िम�ने होइन । िनवेदन खारजे ग�रपाउ ँ
भ�ने नेपाल सरकार, गहृ म��ालयको िलिखत जवाफ ।
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ठहर ख�ड
िनयमबमोिजम पेसी सूचीमा चढी पेस ह�न 

गएको ��ततु िवषयमा िनवेदनसमेतका िमिसल सलं�न 
कागजातह� अ�ययन ग�रयो । 

िनवेदक तफ� बाट उपि�थत िव�ान्  
अिधव�ा�य �ी सिुजत के.सी. र सागरबहादरु के.सी. 
ले िनवेदकउपर िज�ला �शासन काया�लयमा परकेो 
हातहितयार खरखजाना म�ुामा िज�ला �शासन 
काया�लयले ४ वष� कैद र ६०,०००/- ज�रवाना ह�ने 
ठह�याएको र िनवेदकउपर नै काठमाड� िज�ला 
अदालतमा परकेो अपहरण तथा शरीर ब�धक र 
�यान मान� उ�ोग म�ुामा �यान मान� उ�ोगतफ�  ७ वष� 
कैद र अपहरण गन� उ�ोगतफ� को दाबी प�ुन नस�ने 
ठह�याएको फैसलाउपर पनुरावेदन पदा� दवुै म�ुाह�मा 
स�ुबाट भएका फैसला सदर ह�ने ठहरी फैसला भएको 
छ । उ� फैसलाउपर िनवेदकको दोहो�याई हे�रपाउ ँ
भ�ने िनवेदन पदा� दोहो�याउने िन�सा �दान भई िमित 
२०७४।९।२६ मा दवैु अिभयोगबाट सफाइ पाउने 
ठहरी फैसला भएको छ । िनवेदक म�ुा पपु��को �ममा 
२०६६।९।२९ देिख �हरी िहरासतमा रही थनुामा 
रहेकोमा सव��च अदालतको फैसलाबमोिजम कैद 
म�ु ह�दँा िनवेदक ७ वष� ५ िदन कैदमा रहेका छन् । 
िनवेदकलाई िवनाकारण आरोप लगाएर थनुामा पठाई 
�यि�गत �वत��ता रा�यले अपहरण गरकेो छ । 
असा�य पीडासिहत जेल जीवन िनद�ष नाग�रकमािथ 
जबरज�ती थोप�रएको छ । िनवेदकलाई अनाव�यक 
म�ुा मािमलामा आिथ�क झमेला परकेो छ, िनवेदक उव�र 
उमेर जेलमा िबताउन बा�य भएको छ । िनवेदकका 
व�ृ बाब ुआमा, नाबालक छोराछोरी, गहृणीले असं�य 
पीडा सहन ुपरकेो छ, िनवेदकको स�मानपूव�क बा�ँन 
पाउने हक पेसा �यावसाय, रोजगार, उ�ोग �यापार 
गन� �वत��ता हरण भएको छ, मानिसक यातना 
सहन बा�य पा�रएको छ, स�पि� आज�न गन�, भोग 
गन�, बेचिबखन गन�, �यावसाियक लाभ �ा� गन� 

मौकाबाट वि�चत गराएको छ । रा�य�ारा अपहरण 
भएका यी हक अिधकारको उिचत �ितपूित�  �व�प 
िनवेदकले �.५,००,००,०००।- को दाबी गरकेो छ । 
दाबी ग�रएको �ितपूित�  रकम िनवेदकलाई िदन ुभ�ने 
परमादेशको आदेश जारी ह�नपुछ�  भनी बहस गनु�भयो । 

िवप�ीका तफ� बाट उपि�थत िव�ान्  
सह�यायािधव�ा �ी �यामकुमार भ�राई र िव�ान्  
उप�यायािधव�ा �ी िवदरुकुमार काक�ले िनवेदक 
अपराध अनसु�धानको �ममा प�ाउ परकेा ह�न्, 
�चिलत कानूनबमोिजम म�ुा हेन� अिधकारीबाट 
अनसु�धान तहिककातको लािग �हरी िहरासतमा 
राखी अनसु�धान गन� �याद थप गरकेो छ, म�ुा दता� 
भइसकेपिछ त�काल �ा�त �माणका आधारमा 
कसरुदार ह�न् भ�ने मनािसब आधार देिखएकाले म�ुा 
पपु��को िनि�त थुनामा रहेका ह�न् । अदालतज�तो 
�वत�� िनकायबाट मौकामा सङ्किलत सबदु 
�माणको िववेचना गरी िनवेदकले कसरु गरेको 
ठह�याई कानूनबमोिजम कैद, ज�रवाना ह�ने ठहरेको 
छ । अध��याियक िनकाय, िज�ला �शासन काया�लय 
र िज�ला अदालतबाट भएको फैसलाउपर पनुरावेदन 
परी इ�साफ जाचँ ह�दँासमेत स�ुका फैसला सदर 
भएका छन् । सव��च अदालतबाट िनवेदकले आरोिपत 
कसरुबाट सफाइ पाउने ठहरपेिछ िनवेदक कैदम�ु 
भएका ह�न् । िनवेदक गै�कानूनी थुनामा नरहेको, थनुामा 
रहदँा शारी�रक मानिसक यातना िदएको भ�ने दाबी 
नरहेको, िनवेदक कानूनिवपरीत िनवारक नजरब�दमा 
नरहेको, अदालतको आदेश र फैसलाबमोिजम कैदमा 
रहेका ह�दा यस िकिसमको �याियक कैदमा रहेको 
अव�थामा �ितपूित� िदने कानूनी �यव�था छैन । कानून 
िवधाियकाले आव�यक देखेमा बनाउने ह��छ । समाज 
र रा��को आव�यकताअनसुारको कानून बनाउने 
अिधकार र दािय�व िवधाियका को हो । कानूनमा 
�यव�था नभएको �ितपूित� िदन ु भनी अदालतले 
परमादेश जारी गन� नस�ने ह�दँा िनवेदन खारजे ग�रपाउ ँ
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भनी गनु�भएको बहससमेत सिुनयो । 
उपयु��बमोिजमको त�य र बहस िजिकर 

रहेको ��ततु िवषयमा िनवेदन मागबमोिजम 
िवप�ीह�का नाममा परमादेशको आदशे जारी गनु�पन�, 
नपन� के रहेछ ? सोही िवषयमा िनण�य गनु�पन� भएको 
छ । 

२. िनण�यतफ�  िवचार गदा�  िनवेदकउपर 
परकेा अपहरण, �यान मान� उ�ोग म�ुा, हातहितयार 
खरखजाना म�ुामा सव��च अदालतबाट िमित 
२०७४।०९।२६ मा सफाइ पाएको छु । स�ु र 
पनुरावेदन तहको फैसलाबमोिजम ७ वष� ५ िदन जेल 
जीवन िबताउन बा�य भएको, िबना अपराध, िबना 
कसरु ७ वष� ५ िदन जेल ब�नपुरकेाले �यायोिचत 
�ितपूित�को हकदार ह� ँ । �यि�लाई आरोप लगाएर 
थनुामा पठाएपिछ उसको �वत��ता रा�यले हरण 
गरकेो ह��छ । िनद�ष नाग�रकको जीवनउपर खेलवाड 
गन� अनमुित कसैलाई छैन । अ�यायपूण� ढङ्गबाट 
जेल ब�नपुरकेो अव�थाले ठुलो आिथ�क �ित भएको, 
उमेरले ६५ किटस�न ुभएका शारी�रक �पमा अश� 
मेरा व�ृ माता िपता नाबालक ब�चाह�, गिृहणी अस� 
पीडा यातना सहन ुपरकेो, यातना र पीडाको मू�य कुनै 
पिन िकिसमको भौितक स�पि�ले चकुाउन नस�ने 
ह�दँा सोबापत �यूनतम �.५,००,००,०००।- िदन ु
भ�ने िवप�ीको नाममा परमादेश जारी ग�रपाउ ँभ�ने 
म�ुय िनवेदन दाबी देिखयो । 

३. िवप�ीह�को िलिखत जवाफ हेदा� 
अदालतको फैसलाबमोिजम थुनामा रहेकाले 
�ितपूित�को दाबी गन� िम�दैन, अदालतको 
फैसलाबमोिजम कैद सजाय भ�ुान गन� िसलिसलामा 
कारागारमा रहे बसेको ह�दँा िनवेदन खारजे ग�रपाउ ँ
भ�ने िजिकर िलएको देिख�छ । 

४. िनवेदन दाबीको स�ब�धमा िवचार गदा� 
नेपालको संिवधानको ��तावनामा कानूनी रा�यको 
अवधारणालगायत लोकताि��क मू�य र मा�यतामा 

आधा�रत समाजवाद�ित �ितब� रही सम�ृ रा�� 
िनमा�ण गन� कुरा उ�लेख छ । नेपालको सिंवधानको धारा 
१६(१) मा "��येक �यि�लाई स�मानपूव�क बाँ�न 
पाउने हक ह�ने छ" भ�ने उ�लेख छ । संिवधानको धारा 
१७ मा कानूनबमोिजम बाहके कुनै पिन �यि�लाई 
�यि�क �वत��ताबाट वि�चत ग�रने छैन भ�ने 
संवैधािनक �यव�था छ । सोही धाराको उपधारा २ 
मा उि�लिखत सवंैधािनक �यव�थाको अधीनमा 
रही ��येक नाग�रकलाई िवचार अिभ�यि�को 
�वत��ता, िबना हातहितयार शाि�तपूव�क भेला ह�ने 
�वत��ता, राजनीितक दल खो�ने �वत��ता, सघं 
स�ंथा खो�ने �वत��ता, नपेालको कुनै पिन भागमा 
आवतजावत र बसोबास गन� �वत��ता, नेपालको 
कुनै पिन भागमा पेसा, रोजगार गन� र उ�ोग, �यापार 
तथा �यवसाय �थापना र स�चालन गन� �वत��ता 
ह�ने छ भ�ने �यव�था छ । 

५. प�ाउमा रहेको �यि�को संवैधािनक 
अिधकार हेदा� नेपालको सिंवधानको धारा २० मा कुनै 
पिन �यि�लाई प�ाउ भएको कारणसिहतको सूचना 
निदई थनुामा रािखने छैन । प�ाउ परकेो �यि�लाई 
प�ाउ गरकेो समयदेिख नै आफूले रोजेको कानून 
�यवसायीसगँ स�लाह िलन पाउने तथा कानून 
�यवसायी�ारा पुप�� गन� हक ह�ने छ, प�ाउ 
भएको �यि�लाई प�ाउ भएको समय र �थानबाट 
बाटोको �यादबाहके २४ घ�टािभ� मु�ा हने� 
अिधकारीसम� उपि�थत गराउनपुन� छ र �य�ता 
अिधकारीबाट आदेश भएमा बाहके प�ाउ परकेो 
�यि�लाई थुनामा रािखने छैन । त�काल �चिलत 
कानूनले सजाय नह�ने कुनै काम गरबेापत कुनै पिन 
�यि� सजायको भागी ह�ने छैन र कुनै पिन �यि�लाई 
कसरु गदा�को अव�थामा कानूनले तोकेभ�दा बढी 
सजाय िदइने छैन, अिभयोग लागेको �यि�लाई िनजले 
कसरु गरकेो �मािणत नभएस�म कसरुदार मािनने 
छैन । कुनै पिन �यि� िव�� अदालतमा एकै कसरुमा 
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एकपटक भ�दा बढी म�ुा चलाइने र सजाय ग�रने छैन, 
��येक �यि�लाई िनज िव�� ग�रएको कारबाहीको 
जानकारी पाउने हक ह�नेछ र हरके �यि�लाई �वत�� 
िन�प� र स�म अदालत वा �याियक िनकायबाट 
�व�छ सनुवुाइको हक ह�ने छ र धारा २२ मा याताना 
िव��को हकअ�तग�त"प�ाउ परकेो वा थनुामा 
रहकेो �यि�लाई शारी�रक, मानिसक यातना िदइने 
वा िनजसगँ अमानवीय अपमानजनक �यवहार 
ग�रन ेछैन य�तो काय� कानूनबमोिजम द�डनीय ह�ने 
र पीिडत �यि�लाई कानूनबमोिजम �ितपूित�को 
हक ह�ने छ" भ�ने �यव�था रहेको छ । धारा २३ मा 
"नपेालको साव�भौमस�ा, भौगोिलक अव�था वा 
साव�जिनक शाि�त र �यव�थामा त�काल खलल 
पन� पया��त आधार नभई कसैलाई पिन िनवारण 
नजरब�दमा रािखने छैन । िनवारक नजरब�दमा 
रहकेो �यि�को ि�थितको बारमेा िनजका प�रवारका 
सद�य वा निजकको नातेदारलाई कानूनबमोिजम 
त�काल जानकारी िदनपुन� छ, िनवारक नजरब�दमा 
रा�ने अिधकारीले कानूनिवपरीत वा बदिनयतपूव�क 
नजरब�दमा राखेमा �य�तो �यि�लाई 
कानूनबमोिजमको �ितपूित� पाउने हक ह�ने छ" भ�ने
सवंैधािनक �यव�था छ । 

६. अनसु�धान तहिककात वा पपु��को 
िसलिसलामा वा कुनै िकिसमले थुनामा रहेको 
�यि�को शारी�रक वा मानिसक याताना िदए वा 
िनण�य अमानवीय वा अपमानजनक �यवहार गरबेापत 
�ितपूित� िदने स�ब�धमा �यव�था गन� याताना तथा 
�ितपूित�स�ब�धी ऐन, २०५३ समेत रहेको देिख�छ । 

७. िनवेदकले आफूलाई प�ाउको सूचना 
निदएको, कानून �यवसायीसगँ स�लाह गन� निदएको, 
प�ाउ परकेो िमितले २४ घ�टािभ� म�ुा हेन� 
अिधकारीसम� दािखला नगरकेो, आफू �वत��, 
िन�प� र स�म अदालत �व�छ सनुवुाइको हकबाट 
वि�चत रहेको भ�ने उ�लेख गरकेो छैन । प�ाउपिछ 

शारी�रक र मानिसक याताना िदएको, अमानवीय र 
अपमानजनक �यवहार गरकेो भ�ने उ�लेख गरेको 
छैन । प�ाउपिछ शारी�रक र मानिसक याताना िदएको 
वा कानूनिवपरीत िनवारक नजरब�दमा राखेको िनम�म 
अमानवीय र अपमानजनक �यवहार गरकेो अव�थामा 
कानूनबमोिजम �ितपूित�  पाउने �यव�था छ ।

८. नाग�रकको िजउ धनको सरु�ा 
गन�, समाजमा शाि�त स-ु�यव�था कायम गन�, 
सव�साधारणको नैितकता, िश�ाचार, सदाचार, सिुवधा, 
आिथ�क िहत कायम रा�ने अपराधको िनय��ण गन�, 
अपराधीलाई कानूनबमोिजम दि�डत गन�, फौजदारी 
कसरुबाट पीिडत �यि� र कसरुदार दवैुलाई सामािजक 
पनुः�थापना गन� फौजदारी �याय �शासनको उ�े�य 
ह��छ । देशिभ� शाि�त स-ु�यव�था कायम रा�ने र 
अपराधको िनय��ण गन� काय� फौजदारी कानूनसगँ 
स�बि�धत ह��छ । फौजदारी �याय �शासनको यो उ�े�य 
पूरा गन� हरके रा�य �यव�थाले फौजदारी कसरुह�को 
प�रभाषा गरी के क�ता काय�ह� फौजदारी कसरु ह�न, 
कुन िकिसमको फौजदारी काय� गदा� के कित सजाय 
ह��छ, फौजदारी कसरुको अनसु�धान र अिभयोगको 
�ि�या क�तो ह��छ, सजायको काया��वयन कसरी 
ग�रएको ह��छ भ�ने िवषयमा कानून बनाई िनिद�� 
�यव�था ग�रएको ह��छ । 

९. �यि�का कुनै पिन काय� फौजदारी 
कानूनअ�तग�त अपराधको दायरिभ� पन� वा नपन� 
भ�ने कुरा िवधायकले बनाएको कानूनबमोिजम 
िनधा�रण ह��छ । कुन कसरुमा कित सजाय कसरी गन�, 
भएको सजायको काया��वयन स�ब�धमा पिन कानूनमै 
�यव�था ह��छ । कानून �ितकूल अपराध भए शंका�पद 
�यि�उपर कानूनबमोिजम उिचत �ि�या पूरा गरी 
रा�यले अनसु�धान तहिककात गरी �माण सङ्कलन 
गन�, घटनाको �कृित, त�य, सङ्किलत सबदु�माण 
�चिलत ऐन कानूनका आधारमा आरोिपत �यि�उपर 
अिभयोग लगाई िनण�यको लािग अदालतमा पेस ग�रने 
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ह��छ । 
१०. अपराध िनय��णका स�ब�धमा 

हा�ो कानूनी �यव�था हेदा� मलुकु� अपराध संिहता, 
२०७४ ले के क�तो काय�ह� फौजदारी कसरु ह�न, 
�य�ता कसरुमा के क�तो सजाय ह��छ भ�ने �यव�था 
गरी फौजदारी कसरुमा आपरािधक षड्य��, उ�ोग 
दरुसाहन मितयारका स�ब�धमा समेत �प� पारकेो 
छ । मलुकु� फौजदारी काया�िविध संिहता, २०७४ 
ले फौजदारी म�ुाको अनसु�धान अिभयोजन, 
दायरी, कारबाही, सनुवुाइ फैसला र फैसलाको 
काया��वयनस�ब�धी काय�िविधको �यव�था गरकेो छ । 

११. सामा�यतया फौजदारी कसरुह� 
कसरुको �कृित र गा�भीय� आधारमा २ �कारमा 
िवभाजन ग�रएको छ । �यि�लाई मा� असर पन� 
स-साना �कृितका फौजदारी म�ुा �यि� वादी ह�ने र 
समाज, रा��लाई नै असर पन� स�ने �कृितका ग�भीर 
र जघ�य म�ुाह� सरकारवादी भई अदालतमा दायर 
ह�ने ह��छन् । य�तो �कृितका म�ुाह�को अनसु�धान र 
अिभयोग सरकारतफ� बाट ह��छ । 

१२. अदालतमा पेस भएका िववाद म�ुाको 
त�य, घटनाको �कृित र सङ्किलत सबदु �माण, 
�चिलत ऐन कानून र �याियक मा�य िस�ा�तको 
आधारमा अदालतबाट िनण�य ह��छ । 

१३. कानून �ितकूल अपराध भए शंका�पद 
�यि�उपर कानूनको उिचत �ि�या पूरा गरी रा�यले 
अपराधको अनसु�धान तहिककात गरी �माण 
सङ्कलन गन�, घटनाको �कृित, त�य, �चिलत ऐन 
कानून, सङ्किलत सबदु �माणको आधारमा आरोिपत 
�यि�उपर अिभयोग लगाई िनण�यको लािग अदालतमा 
पेस गन� स�ने नै ह��छ । �यि�ले अपराध गरकेो हो 
भ�ने शंका भएमा, अनसु�धानबाट �यि�ले अपराध 
गरकेो हो भ�ने �प� आधार देिखएमा अपराध िनय��ण 
गन� र अपराधीलाई सजाय िदलाउने �योजनको लािग 
अनसु�धान गन� पाउने िज�मेवारी पाएको िनकायले 

रा�य संय��को अिधकार �योग गरी आरोिपत 
�यि�लाई िनय��णमा िलई कानूनबमोिजमको �ि�या 
पूरा अपराधको थप अनसु�धान गन� स�ने नै ह��छ । 

१४. कसरु अपराधको अनसु�धानस�ब�धी 
भएको �यव�था हेदा� सािबक स.म.ुस.ऐन, ०४९ को 
दफा १४ हाल मलुकु� फौजदारी काय�िविध संिहता, 
०७४ को दफा ९ मा कसरुसगँ स�बि�धत �यि� 
प�ाउ गन� सिकने �यव�था गरकेो छ, प�ाउ गनु�पन� 
मािनस कुनै ठाउमँा बसेको छ भ�ने शंका गनु�पन� 
मनािसब भएमा �य�तो ठाउकँो खानतलासी िलन, 
प�ाउ �यि�को शरीर तलासी िलन र अपराधमा 
�माण ला�ने फेलापरकेा दशी �माण आ�नो क�जामा 
िलन स�ने ह��छ । �यि� प�ाउ गदा�  खानतलासी 
गदा�, बरामदी गदा� र सामान दशी क�जामा िलदँा भने 
कानूनबमोिजमको �ि�या पूरा गनु�पन� ह��छ । 

१५. कुनै पिन �यि�लाई तहिककातको 
लािग २४ घ�टाभ�दा बढी थुनामा रा�न िम�दैन 
सो समयभ�दा बढी थुनामा रा�नपुरमेा म�ुा हेन� 
अिधकारीबाट अनमुित िलनपुन�स�ब�धी िववेचना 
मािथ उ�लेख ग�रसकेको छ । प�ाउ �यि�लाई �हरी 
िहरासतमा रा�नपुरकेोले अनमुित माग गदा� थनुामा 
परकेो �यि�उपरको अिभयोग �यसको आधार िनजलाई 
थनुामै राखी तहिककात गनु�पन� कारण र िनजको बयान 
कागज भइसकेको भए सो बयान कागजको बेहोरासमेत 
उ�लेख गरी अनमुित माग गनु�पन� र अदालतले 
स�बि�धत कागजात हेरी तहिककात स�तोषजनक 
भए नभएको िवचार गरी आव�यकता र औिच�यका 
आधारमा स�तोषजनक �पमा तहिककात भइरहेको 
दिेखएमा कानूनबमोिजम �याद थप ग�रिदन स�ने 
दिेख�छ । प�ाउ परकेो �यि�लाई अनसु�धानको 
लािग �हरी िहरासतमा नरा�दा आ�नो िव��का 
�माणह� न� गन�, समाजमा पनुः अक� अपराध गन� 
स�ने ह�न स�छ यसरी अपराध अनसु�धानका लािग 
शंका�पद �यि�लाई प�ाउ गन�, कानूनबमोिजमको 
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�ि�या पूरा गरी िहरासतमा रा�ने िनकायले 
कानूनबमोिजम थप ग�रिदएको �यादिभ� अनसु�धान 
�ि�या पूरा गरी िववादको िनण�यको लािग अदालतमा 
पेस गन� कुरा �यि�को �यि� �वत��ताको अपहरण 
नभई संिवधान�द� �यायस�ब�धी हकको काया��वयन 
भएको मा�नपुन� ह��छ । 

१६. अनसु�धानको काय� स�प�न 
भइसकेपिछ सङ्किलत सबदु �माणह�का आधार 
आरोिपत �यि�उपर म�ुा च�न स�ने, नस�ने िनण�य 
सरकारी विकलले गनु�पन� ह��छ । नेपालको संिवधानको 
धारा १५८(२) मा"सिंवधानमा अ�यथा �यव�था 
भएकोमा बाहके कुनै अदालत वा �याियक िनकाय 
वा अिधकारीसम� नेपाल सरकारको तफ� बाट मु�ा 
चलाउने वा नचलाउने भ�ने कुराको अि�तम िनण�य 
गन� अिधकार महा�यायािधव�ालाई ह�ने छ..." ऐ. 
धाराको उपधारा ७ मा"महा�यायािधव�ाले आ�नो 
काम कत��य र अिधकार तोिकएको सत�को अधीनमा 
रही �योग र पालना ह�ने गरी मातहतका सरकारी 
विकललाई ��यायोजन गन� स�ने संवैधािनक �यव�था 
छ । सिंवधानले �दान गरकेो महा�यायािधव�ाको 
यो अिधकार िविश� र �वाय� �कृितको अिधकार 
हो । संिवधानले यो अिधकार �दान गनु�को पछािड 
सवंैधािनक �याियक सं�थाले कसैउपर दरुभावना 
राखी मोलािहजा वा �वाथ�वश अिभयोजन गद�न, सही 
र िन�प� �पमा अिभयोजन ह��छ भ�ने उ�े�य राखेको 
ह��छ । अपराधको अनसु�धानप�चात् आरोिपत 
�यि�उपरको अिभयोग पिु� ह�ने �माणको अपया�� भए, 
म�ुा चलाउनपुन� अव�था नदेिखए आधार र कारणसिहत 
िनण�य ह�ने र त�लो िनकायबाट भएका य�तो िनण�य 
मािथ�लो िनकाय वा महा�यायािधव�ाबाट �वीकृत 
ह�नपुन� कानूनी �यव�था रहेको देिख�छ । 

१७. म�ुा अनसु�धान गद� जादँा 
तहिककातको िसलिसलामा �हरी िहरासतमा रहेको 
�यि�लाई िहरासतमा राखी रहन आव�यक नदेिखएमा 

तोिकएबमोिजम सरकारी विकलको सहमित िलई वा 
निलई मनािसब कारणसिहतको पचा� खडा गरी हािजर 
जमानीमा �हरी कम�चारीले छाड्न स�ने सािबक 
सरकारी म�ुास�ब�धी ऐन,०४९ को दफा २१ को 
�यव�थालाई हाल मलु मलुकु� फौजदारी काय�िविध 
संिहता, २०७४ को दफा १५ मा िनर�तरता िदएको 
दिेख�छ । हािजर जमानीमा छाड्न स�ने �यव�था 
म�ुाको �कृित, त�य र सङ्किलत सबदु�माणको 
आधारमा ह�ने भ�ने देिख�छ । 

१८. अदालतमा अिभयोग दता� भएपिछ 
अदालतको �वत�� प�रवेशमा आरोिपत �यि�को 
बयान काय� स�प�न भएपिछ त�काल �ा�त �ाणबाट 
कसरुदार हो भ�ने िव�वास गनु�पन� मनािसब आधार 
भएमा कानूनबमोिजम म�ुा पपु��को लािग �ितवादीलाई 
थनुामा रा�ने आदशे ह�ने, कानूनबमोिजम धरौट वा 
जमानत वा साधारण तारखेमा राखी म�ुाको सनुवुाइ 
ह�ने सािबक मलुकु� ऐन अ.बं. ११८ को �यव�थालाई 
हालको मलुकु� फौजदारी काय�िविध सिंहता, २०७४ 
को दफा ६७ मा �यव�था ग�रएको छ । 

१९. नेपालको सिंवधानको धारा १२६ 
मा"नपेालको �यायस�ब�धी अिधकार यो सिंवधान 
अ�य कानून र �यायको मा�य िस�ा�तबमोिजम 
अदालत तथा �याियक िनकायबाट �योग ग�रने 
छ” भ�ने संवैधािनक �यव�था छ, संिवधान, 
�चिलत ऐन कानून र लामो �याियक अ�यासबाट 
िवकिसत भएका मा�य �याियक िस�ा�तकै आधारमा 
अदालतले िववादमा आदेश र फैसला गन� हो । �याय 
स�पादनको �ममा कानूनले िनधा�रण गरकेो �यव�था 
र �ि�याभ�दा बािहर गएर अदालतले �याय स�पादन 
गन� स�दनै । फौजदारी म�ुाको �ममा अनसु�धान 
तहिककातको �ममा सङ्किलत ह�न आएका सबदु 
�माण, घटनाको त�य �कृित आरोिपत �यि�को 
भनाइ, मौकामा बिुझएका �यि�ह�को अदालतमा 
भएको बकप�, भौितक दशी �माण, िवशेष�का राय 
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१०५९३ - रामकुमार काक� िव. नेपाल सरकार, �धानम��ी तथा मि��प�रषद ्को काया�लय, िसहंदरबारसमेत

र परी�ण �ितवेदनका आधार �चिलत ऐन कानून र 
�याियक िस�ा�तका आधारमा अदालतले आदेश र 
फैसला गन� ह��छ । 

२०. िनवेदकले आफूउपर िवनाकारण 
आरोप लागी ७ वष� ५ िदन कैदमा परकेोले सो 
अविधमा आ�नो वैयि�क �वत��ता अपहरण भएको, 
स�मानपूव�क बा�ँन पाउने हकबाट वि�चत भएको, म�ुा 
मािमलामा अनाव�यक आिथ�क खच� बेहोनु�  परकेो, 
पेसा रोजगार �यवसाय उ�ोग �यापार गन� पाउने 
हकबाट वि�चत रहेको, आफू र आ�ना व�ृ बाबआुमा, 
नाबालक छोराछोरी र गहृणीसमेतले मानिसक पीडा 
सही आिथ�क सङ्कटको सामाना गनु�परकेो कारण 
�.५,००,००,०००/- (पाचँ करोड �पैया)ँ �ितपूित� 
माग गरी परमादेशको आदेश जारी गरी पाउन िनवेदन 
िदएको छ । िनवेदकले वैयि�क �वत��ताको 
सरं�णको िवषय उठान गरी गलत अनसु�धान र 
अनिुचत अिभयोगका कारण थनुामा बसेको म�ुाको 
अि�तम िनण�य ह�दँा सफाइ पाएकोले �ितपूित�  पाउ ँ
भ�ने दाबी िलएको छ ।

२१. नेपालको संिवधानको धारा २१(२) 
मा अपराध पीिडतलाई कानूनबमोिजम सामािजक 
पुनः�थापना र �ितपूित�सिहतको �याय पाउने हक 
ह�ने छ भ�ने �यव�था छ । संिवधानमा भएको यो �यव�था 
फौजदारी अपराधबाट पीिडत भएका �यि�ह�मा लाग ु
ह�ने �यव�था हो । संिवधानको धारा २२ मा याताना 
िव��को हकअ�तग�त प�ाउ परकेो वा थुनामा परकेो 
�यि�लाई शारी�रक र मानिसक याताना िदइने वा 
िनजसगँ िनण�य अमानवीय वा अपमानजनक �यवहार 
ग�रने छैन, य�तो काय� कानूनबमोिजम द�डनीय ह�ने छ 
र य�तो �यवहारबाट पीिडत �यि�लाई कानूनबमोिजम 
�ितपूित� पाउने हक ह�ने छ भ�ने संवैधािनक �यव�था 
छ, िनवेदकले आफू प�ाउ परी थनुामा रहेको 
अव�थामा शारी�रक र मानिसक याताना िदएको, 
अमानवीय वा अपमानजनक �यवहार गरकेो भ�ने दाबी 

िलएको छैन । य�तो दाबी भएको अव�थामा समेत 
कानून बनाई कानूनबमोिजम �ितपूित�को �यव�था 
ग�रने हो । संिवधानको धारा २३ मा नेपालको 
साव�भौमस�ा भौिगिलक अख�डता वा साव�जिनक 
शाि�त र �यव�थामा खलल पन� पया�� आधार नभई 
कसैलाई पिन िनवारक नजरब�दमा रािखने छैन,
िनवारक नजरब�दमा परकेो �यि�को ि�थितका बारमेा 
िनजको प�रवारका सद�य र नातेदारलाई जानकारी 
गराइने छ र िनवारक नजरब�दमा रा�ने अिधकारले 
कानूनिवपरीत बदिनयतले कुनै �यि�लाई नजरब�दमा 
राखेमा �य�तो �यि�लाई कानूनबमोिजम �ितपूित�को 
हक ह�ने छ भ�ने �यव�था गरकेो छ, िनवेदकले 
आफू िनवारक नजरब�दमा रहेको भ�ने दाबी गरेको 
छैन र िनवेदकलाई िनवारक नजरब�दमा रािखएको 
भ�नेसमेत दिेखएको छैन, य�तो अव�थासमेत कानून 
बनाई �ितपूित� िदन सिकने संवैधािनक �यव�था छ । 
कानूनबमोिजम भ�ने देिखदँा �ितपूित� िदनेस�ब�धी 
कानून बनेपिछ मा� �ितपूित� पाउने हकको िसज�ना 
ह��छ । 

२२. संिवधानको धारा २९ शोषण िव��को 
हकमा कसैले कसैलाई बेचिबखन गन�, दास वा ब�धक 
बनाउन नह�ने र इ�छा िव�� काममा लगाउन नपाइने 
�यव�था छ । यो िवपरीत काय� गरी कानूनबमोिजम 
द�डनीय भई पीिडतलाई पीडक �यि�बाट 
कानूनबमोिजम �ितपूित�  पाउने हक रहेको देिख�छ । 
�य�तै संिवधानको धारा ३० मा �व�छ वातावरणको 
हकअ�तग�त ��येक नाग�रकलाई �व�छ वातावरणमा 
बा�ँन पाउने हक ह�ने छ । वातावरण �दूषण वा �ासबाट 
ह�ने �ितबापत पीिडतलाई �दूषकबाट कानूनबमोिजम 
�ितपूित� पाउने हक ह�ने छ भ�ने संवैधािनक �यव�था 
छ । �यसैत मिहला िव�� धािम�क, सामािजक, 
सा�ँकृितक पर�परा, �चलन वा अ�य कुनै आधारमा 
शारी�रक, मानिसक, यौनज�य, मनोवै�ािनक वा 
अ�य कुनै िकिसमको िहंसाज�य वा शोषण ग�रने छैन, 
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य�तो काय� कानूनबमोिजम द�डनीय भई पीिडतले 
कानूनबमोिजम �ितपूित�  पाउने हकको सवंैधािनक 
�यव�था छ । गलत अनसु�धान वा अनिुचत अिभयोग 
लगाई �यि� थुनामा परकेोमा अदालतबाट सफाइ 
पाउने गरी फैसला भए �यि�गत �वत��ताको अपरहण 
भएको मानी �ितपूित�  िदलाइिदने कानूनी �यव�था 
छैन । तसथ� िनवेदन मागबमोिजम िनवेदकलाई �ितपूित� 
िदन ु भ�ने परमादेशको आदशे जारी गरी रहनपुन� 
देिखएन । िनवेदक वैयि�क �वत��ताको सरं�णको 
िवषय उठाएकोले सोतफ�  हेदा� कानून साव�भौम जनताले 
िनवा�िचत गररे पठाएका जन�ितिनिधह�ले बनाउने हो 
। अदालतले कानून बनाउने होइन, अदालतले �चिलत 
ऐन कानून र �यायका मा�य िस�ा�तका आधारमा 
िववादको समाधान गन� हो । कानून भई नभएको कुरा 
अदालतले िदलाउन स�दैन । 

२३. पनुरावेदक वादी नेपाल सरकार 
िव. ि�लोककुमार यादव भएको अपहरण उ�ोग 
(ने.का.प. २०७५, अङ्क ७ िन.नं. १००६०) 
म�ुामा"�यायालयले ऐन बनाउन ेहोइन, सशंोधन गन� 
र खारजे गन� पिन होइन । �या�याको मा�यमबाट 
ऐनमा रहकेो ��ट �ावधानलाई िनि��य गन� काम 
पिन अदालतले गन� ह�दैँन । कानूनको �योग गन� 
�ममा अदालतले िवधाियकाको मनसाय, भावना 
र उ�े�यलाई आ�मसात् गरी �या�या गनु�पन� ह��छ 
........ �यायको मकसद पूरा ह�ने भ�न े आडमा 
कानून �ितकूल िनण�य गन� ह�दैँन, अदालतबाट 
कानूनअनकूुल कानूनको सीमा र प�रिधिभ� रही 
�याय स�पादन गनु�पछ� ........... �यस�कारको 
�वृि� बढ्दै गयो भने �याियक अ�यौल अिनि�चतता 
र अराजकताको ि�थित पैदा ह�ने खतरा ह��छ" भ�ने 
�याियक िस�ा�तसमेत �ितपादन भइसकेको छ ।

२४. कानून अपराधको िनय��ण गन�, 
अपराधीलाई द�ड िदने, �यि�गत हक अिधकारको 
सरं�ण गन� मा� होइन यो समाज प�रवत�नको मा�यम 

पिन ब�नपुछ�  । समाज र रा��ले आव�यक ठानेका 
कानूनह� िनमा�ण गन�, िनयमन गन� काय� िव�ाियकाको 
हो । समाजका लािग क�तो कानून िनमा�ण गन� भइरहेको 
कानूनमा के कित प�रमाज�न वा संशोधन वा खारजे गन� 
भ�ने कुरा िव�ाियक� �े�ािधकारिभ� पन� िवषय हो । म�ुा 
मािमलाका रोहमा अदालतबाट जारी ह�ने िनद�शना�मक 
आदेश सरकारका लािग माग�दश�न ह�ने र अदालत नै 
संिवधान र नाग�रकको मौिलक हकको संर�क भएको 
हैिसयतले मानव अिधकार, संिवधान�द� मौिलक 
हक र नाग�रक अिधकार वैयि�क �वत��ताका प�मा 
अदालतले ग�भीरतापूव�क हेनु�पन� नै ह��छ । 

२५. य�तै गलत अनसु�धान र अनिुचत 
अिभयोगका कारण कुनै �यि� थनुामा बसेपिछ 
म�ुामा अि�तम फैसला ह�दँा कसरुबाट सफाइ पाएमा 
थनुामा बसेको अविधको �यायोिचत �ितपूित� �दान 
गन� कानूनको िनमा�णसमेत गनु�  भ�ने परमादेशको 
आदेशसमेतको माग गरी परकेो िनवेदक अिधव�ा 
अमतृकुमार �े� िव. मि��प�रषद ्का अ�य� 
�धानम��ी तथा मि��प�रषद ्को काया�लयसमेत 
भएको उ��ेषण परमादशे म�ुा (ने.का.प. संवैधािनक 
इजलास ख�ड २०७५, िन.नं.०००६) मा यस 
अदालतबाट कुनै म�ुामा गलत अनुस�धान एवं 
अनुिचत अिभयोजन भई त�काल अिभयु� थुनामा 
रह े तापिन म�ुामा अि�तम िनण�य ह�दँा कसुरबाट 
सफाइ पाएमा िनज थुनामा ब�नुपरकेो अविधलाई 
�यायोिचत थनुा मा�न नसिकने ... सरकारी 
मु�ास�ब�धी ऐन, २०४९ को अनुसूची १ मा 
सूचीब� फौजदारी म�ुा वा नेपाल सरकार वादी ह�ने 
फौजदारी म�ुाको कसुरका स�ब�धमा जानीजानी 
वा पूवा��ह पीिडत भई देखादेखी गलत अनसु�धान 
र अनुिचत अिभयोजनका कारण आरोिपत �यि� 
थुनामा ब�नपुन� भई थुनामा रहकेो तर म�ुामा 
अि�तम िनण�य ह�दँा सफाइ पाएको अव�थामा यसरी 
थुनामा ब�नुपरकेो अविधको रा�य�ारा �यायोिचत 
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�ितपूित�को �यव�थासिहतको कानून िनमा�ण 
गनु� भनी िवप�ीह�को नाममा िनद�शना�मक 
आदेश जारी ह�ने । भनी आदेशसमेत भइसकेको 
छ । उ�बमोिजमको आदेश भई िनद�शना�मक 
आदशेको पालना भए नभएको स�ब�धमा अनगुमन 
गनु�  भनी आदेशको जानकारी फैसला काया��वयन 
िनद�शनालयलाई िदन ु भ�ने िमित २०७२।१०।७ मा 
आदशे भइसकेको देिख�छ । 

२६. पटकपटक उही िवषयमा उ�तै �कारका 
िनद�शना�मक आदेश जारी गनु� , आदेश जारी गन� 
िनकाय, काया��वयन गन� िनकाय र काया��वयन भए 
नभएको हेन� िनकायका लािग शोभनीय िवषय होइन, 
कानून बनाउने कुरा अ�य�तै ग�भीर र संवेदनशील 
िवषय हो । अझ ��ततु िवषयमा कानून बनाउदँा 
मलुकुको फौजदारी �याय �शासन, फौजदारी 
म�ुाको अनसु�धान तहिककात, अिभयोगसमेतका 
िवषय, मानव अिधकार सिंवधानले ��याभूत गरकेा 
मौिलक हक, नाग�रक अिधकारसमेतलाई िवचार गरी 
आव�यकता र औिच�यका आधारमा गनु�पन� नै ह��छ 
तथािप यस िवषयमा कानून र �यायका जानकार, 
स�बि�धत िवषय िव�, अ�तरा�ि��य �तरमा अ�य 
�जाताि��क मलुकुह�ले यस स�ब�धमा गरकेा 
कानूनी �यव�थासमेत अ�ययन मनन गरी उपयु�� 
कानून िनमा�ण गन� नै नस�ने ह�दँैन । 

२७. तसथ�ः मािथ िववेिचत त�य, कानून, 
आधार �माण र यस अदालतबाट �ितपािदत 
िस�ा�तसमेतको आधारमा िनवेदन मागबमोिजमको 
िवप�ीह�का नाममा परमादेशको आदेश जारी 
गनु�पन� अव�था नदिेखए पिन िनवेदकले वैयि�क 
�वत��ताको संर�णको िवषय उठान गरी गलत 
अनसु�धान र अनिुचत अिभयोगका कारण थनुामा 
बसेको, म�ुाको अि�तम िनण�य ह�दँा सफाइ पाएकोले 
�ितपूित� पाउ ँभ�ने दाबी िलएको दिेखदँा यस िवषयमा 
कानून र �यायका जानकार, स�बि�धत िवषय िव�, 

अ�तराि���य �तरमा अ�य �जाताि��क मलुकुह�ले 
यस स�ब�धमा गरकेा कानूनी �यव�थासमेत अ�ययन 
मनन गरी यस अदालतको पूव�आदेशानसुार उपयु�� 
कानून िनमा�ण गरी �यायोिचत तथा मानवोिचत �पले 
�ितपूित� �दान गन�तफ�  आव�यक कारबाही गनु�  भनी 
िवप�ीह�को नाममा िनद�शना�मक आदेश जारी ह�ने 
ठहछ�  । दायरीको लगत क�ा गरी िमिसल िनयमानसुार 
अिभलेख शाखामा बझुाइिदनू ।  

उ� रायमा सहमत छु ।
�या.डा.मनोजकुमार शमा�

इजलास अिधकृतः- मदन पराजलुी
इित संवत् २०७६ साल फागनु २१ गते रोज ४ शभुम् ।

—— & ––
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  सव��च अदालत, सयं�ु इजला�
माननीय �यायाधीश �ी तेजबहादरु के.सी.
माननीय �यायाधीश �ी ह�र�साद फुयाल

फैसला िमित : २०७७।२।२९
०७५-CR-२३३५

म�ुा:- जबरज�ती करणी

पनुरावेदक / वादी : प�रवित�त  नाम D-D1 को जाहेरीले 
नेपाल सरकार

िव��
��यथ� / �ितवादी : धनबहादरुको छोरा ता�लेजङु 

िज�ला आङखोप वडा नं २ घर भई हाल 
ते�थुम िज�ला लालीगुरँास नगरपािलका 
वडा नं. २ ब�ने दलबहादरु तामाङ

§ मिहलाह�उपर ह�ने कुनै �कारको िहसंा, 
बला�कारज�य कुकृ�य�ित �याियक 
सवेंदनशीलता देखाउन अ�य�त आव�यक 
ह��छ । कानूनले समेत मिहला िव�� ह�ने 
िहसंा िनय��ण गन� अिभ�ायले िविभ�न 
सरं�णा�मक �ावधानह� �यवि�थत 
गरकेो पाइ�छ । तथािप यी िवषयह�लाई 
�यायको मलू अपे�ा वा स�भािवत 
�याियक �ि�या दु�पयोगको अव�थातफ�  
�ि� नपु�याई एक प�ीय ढङ्गबाट मु�ाको 
सु�वातमा िदएको जाहरेी वा उजुरीलाई नै 
िन�या�मक �माणको �पमा मा�यता िदई 
कुनै �यि�लाई दोषी ठहर गदा� अ�यायपूण� 
अव�था प�रणामले ��य पाउन स�छ । 
य�तो अ�यायपूण� र िवभेदकारी अव�था 

पैदा नहोस ्भ�ने मा�यतालाई आ�मसाथ 
गररे फौजदारी �यायका आधारभूत 
मा�यताह�अनुकूल ह�ने गरी �याय 
िन�पण गनु� वा�छनीय देिखन े।

(�करण नं.५)

वादीका तफ� बाट : िव�ान् उप�यायािधव�ा �ी खेमराज 
�वाली

�ितवादीका तफ� बाट : 
अवलि�बत निजर : 
स�ब� कानून :
§ �माण ऐन, २०३१

स�ु तहमा फैसला गन�ः
मा. �यायाधीश �ी नारायण�साद पराजलुी
ते�थमु िज�ला अदालत

पनुरावेदन तहमा फैसला गन�ः-
माननीय �यायाधीश �ी नीता गौतम दीि�त
माननीय �यायाधीश �ी �ीमण कुमार गौतम
उ�च अदालत िवराटनगर, धनकुटा इजलास

फैसला
�या.ह�र�साद फुयाल : �याय �शासन ऐन, 

२०७३ को दफा ९(१)(ग) बमोिजम यसै अदालतको 
�े�ािधकारिभ�को भई दायर ह�न आएको ��ततु 
म�ुाको संि��त त�य एवं ठहर यस�कार छः- 

त�य ख�ड
िमित २०७४/०८/२५ गते िबहानको 

अ.४:३० बजेको समयमा म आ�नो �ीमान् प�रवित�त 
नाम D-D2 सगँ घरमा सिुतरहेको अव�थामा �ितवादी 
दलबहादरु तामाङ र�सी बोक� मेरो घरमा आई मेरो 
�ीमान् लाई र�सी िदई मलाई आज सोमबारको 
बस�तपरु बजार लागेको छ मसगँ िहड्ँ मास ु ख�रद 
ग�रिद�छु भनेकोले मेरो �ीमान् को स�लाहमा 

�नण�य नं. १०५९४
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िबहानको अ.५:०० बजे म �ितवादी दलबहादरु 
तामाङसगँ बस�तपरु बजारतफ�  गइरहेको अव�थामा 
िज�ला ते�थमु लालीगुरँास न.पा.१ ि�थत देवे�� 
थापाको बारीको पि�मप��को िडलको िभ�ामा मलाई 
जबरज�ती भइुमँा लडाई मैले लगाएको स�ुवाल 
तानी खोली आ�नो पाइ�ट क��समेत खोली मेरो 
ई�छािवपरीत मेरो योिनिभ� आ�नो उ�ेिजत िलङ्ग 
िछराईिभ� बािहर गरी मलाई जबरज�ती करणी गरी 
भागी फरार भएको ह�दँा अ�यायी दलबहादरु तामाङलाई 
प�ाउ गरी कानूनबमोिजम कारबाही ग�रपाउ ँभ�नेसमेत 
बेहोराको पीिडत वष� ५० क� प�रवित�त नाम D-D1 ले 
िमित २०७४।०८।२५ मा िदएको जाहेरी दरखा�त ।

िज�ला ते�थुम लािलगुरँास न.पा. वडा 
नं.१ ि�थत देवे�� थापाको बारीदिेख पूव�मा देवे�� 
थापाको गोठ, पि�ममा क�पना अिधकारीको ज�गा, 
उ�रमा दलबहादरु ग�ुङको ज�गा र दि�णमा ब�ु 
कुमारी िल�बकुो ज�गा यित चार िक�लािभ�मा 
पन� देवे�� थापाको बारीको पि�म प��को िडलको 
िभ�ामा असारकेो स-सानो िब�वा घासँ रहेको उ� 
िब�वा घासँ मडा�रएको अव�थामा रहेको, जिमनको 
घासँ मडा�रएको, ज�ुाको पाइलाको डामज�तो 
देिखएको �थानमा दलबहादरु तामाङले प�रवित�त 
नाम D-D1 लाई जबरज�ती करणी गरकेो �थान 
देखेबमोिजम लेखाई िदएको भ�नेसमेत बेहोराको िमित 
२०७४।०८।२५ को घटना�थल मचु�ुका ।

िमित २०७४/०५/२५ गते िबहानको 
अ.०४:३० बजेको समयमा म मेरो �ीमती प�रवित�त 
नाम D-D1 सगँ घरमा सिुतरहेको अव�थामा �ितवादी 
दलबहादरु तामाङ र�सी बोक� मेरो घरमा आई 
मलाई िदई मेरो �ीमती प�रवित�त नाम D-D1 लाई 
आज सोमबार बस�तपरुमा बजार लागेको छ, मसगँ 
िहडँ मास ुख�रद गरी िद�छु भनेपिछ मैले �ीमतीलाई 
जाउ भनेकोले िनज �ितवादी दलबहादरु तामाङसगँ 
बस�तपरु बजारतफ�  गएको केही समय पछािड 

�ितवादी दलबहादरु तामाङले मलाई जबरज�ती 
करणी ग�यो भ�दै मेरो �ीमती प�रवित�त नाम D-D1 
घरमा आएकोमा मैले �ीमतीलाई के कसरी करणी 
ग�यो भनी सो�दा मेरो �ीमती प�रवित�त नाम D-D1 
ले बस�तपरु बजारतफ�  गइरहेको अव�थामा िज�ला 
ते�थमु लालीगुरँास न.पा. वडा नं. १ ि�थत देवे�� 
थापाको बारीको पि�म प��को िडलको िभ�ामा प�ुदा 
�ितवादी दलबहादरु तामाङले मलाई जबरज�ती भइुमँा 
लडाई जबरज�ती करणी गरकेो हो भनी बताएको ह�दँा 
िनज �ितवादी दलबहादरु तामाङलाई कानूनबमोिजम 
कारबाही ग�रपाउ ँभ�नेसमेत बेहोराको प�रवित�त नाम 
D-D2 ले िमित २०७४।०८।२५ मा गरकेो घटना 
िववरण कागज ।

In regard to injuries on the bodies; 
there was no any visible injury, no any 
abrasion, no cut marks and bite marks, no 
laceration and no old scar seen. In regard 
to genital injuries; no any edema, no injury 
seen, no any bite marks, no any laceration 
detected, the vagina and hymen was intact 
no any tear in hymen seen, also the vulva, 
perianal area and anal orifice and oral 
cavity was normal and no any injury, foreign 
materials seen. She is having slight mental 
retardation भ�नेसमेत बेहोराको ते�थमु िज�ला 
अ�पतालका मेिडकल अिधकृत स�जयकुमार झा�ारा 
जाचँ ग�रएको िमित २०७४।०८।२६ को प�साथ 
संल�न पीिडत प�रवित�त नाम D-D1 को शारी�रक 
परी�ण �ितवेदन ।

The accused was medically, 
emotionally fit and fine. In regard to 
injuries on the bodies; there was not any 
visible injury detected. Likewise, there was 
insignificant genital injuries, no any injury or 
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swelling of penis, the perineum and scrotum 
looks normal. There is no any injury in 
perianal and anal orifice. No any matted, 
stained or foreign hair on pubic area. There 
is no any bite mark, visible cut or scratches 
marks seen. The genital organs are intact 
भ�नेसमेत बेहोराको ते�थमु िज�ला अ�पतालका 
मेिडकल अिधकृत स�जयकुमार झा�ारा जाचँ ग�रएको 
िमित २०७४।०८।२६ को प� साथ संल�न �ितवादी 
दलबहादरु तामाङको शारी�रक परी�ण �ितवेदन ।

िमित २०७४/०८/२५ गते म पीिडत 
प�रवित�त नाम D-D1 को घरमा अ�दाजी िबहानको 
०४:३० बजेको समयमा गई िनजको �ीमान्  प�रवित�त 
नाम D-D2 लाई काका टुटे दउेरालीमा २६ गते िववाह 
छ काक�लाई भाडँा मा�न भोली पठाइिदन ुभ�दा काका 
(पीिडत को �ीमान् ) ले ह��छ पठाइिद�छु भने पिछ म 
िहडेँकोमा काकाले मलाई काक� (पीिडत) पिन त सगैँ 
जा�छे, बजारमा गएर एक बोतल र�सी र मास ुिकनेर 
पठाई देऊ भनेपिछ म र काक� (पीिडत) बजारतफ�  
जादैँ गदा� नया ँ बाटो खनेको �थानमा पगेुपिछ काक� 
(पीिडत) बाटोको िडलबाट िचि�लएर लड्न ु भयो । 
�यसपिछ मैले िनजको हात समातेर ताने मैले हात 
समातेर ता�दा माटोमा िघि�एर काक� (पीिडत) को 
स�ुवाल फुि�कयो मैले काक� (पीिडत) लाई बाटो 
मािथ �याई काक� (पीिडत) ले स�ुवाल मािथ ता�दै 
िहड्ँन ु भयो �यसपिछ हामी दवुैजना मेरो डेरामा 
पगेुपिछ र�सी िकनी िदए ँ र मास ु िकनेर खान ु भनी 
�.३००/- िदई म िववाह भएको घरमा आए �यसपिछ 
मलाई काक� (पीिडत) ले जबरज�ती करणी गन� 
यही हो भनेपिछ �हरीले मलाई प�ाउ गरकेो हो मैले 
पीिडत प�रवित�त नाम D-D1 लाई जबरज�ती करणी 
गरकेो छैन भ�नेसमेत बेहोराको �ितवादी वष� ४० 
को दलबहादरु तामाङले अनसु�धानको �ममा िमित 
२०७४।०९।०३ गते अिधकार�ा� अिधकारीसम� 

गरकेो बयान कागज ।
िमित २०७४/०८/२५ गतेका िबहान मलाई 

जबरज�ती भइुमँा लडाई जबरज�ती करणी गन� 
प�ाउमा परकेा िज�सको िनलो पाइ�ट र �याकेट 
लगाएको वण� गह� ँगोरो, उचाई ५ िफट भएको दलबहादरु 
तामाङले नै हो देखी िचनी मलुकु� ऐन, अ.ब. १७३ नं. 
बमोिजम सनाखतको कागज लेखी लेखाई िदएको छु 
भ�नेसमेत बेहोराको प�रवित�त नाम D-D1 ले गरेको 
सनाखत कागज ।

िमित २०७४/०८/२५ गते िबहानको 
अ.५:०० बजेको समयमा म आ�नो घरमा नै 
सिुतरहेको िथए ँ । भोिलप�ट िबहान प�रवित�त नाम 
D-D1 लाई �ितवादी दलबहादरु तामाङले जबरज�ती 
करणी गरकेो भ�ने कुरा सनुी थाहा पाई पीिडत 
जाहेरवाली प�रवित�त नाम D-D1 लाई सोधपछु गदा� 
िमित २०७४/०८/२५ गते िबहानको राित अ.५:०० 
बजेको समयमा अ�यायी दलबहादरु तामाङ र�सी 
बोक� मेरो घरमा आई मेरो �ीमान् लाई िदई मलाई आज 
बस�तपरुमा बजार लागेको छ मास ुख�रद ग�रिद�छु, 
मसगँ िहडँभ�दा िनजसगँ म बजारतफ�  गइरहेको 
अव�थामा बाटोमा दवेे�� थापाको बारीको पि�मप�� 
िडलको िभ�ामा मलाई भइुमँा लडाई जबरज�ती 
करणी गरकेो भनी बताएको ह�दँा �ितवादी दलबहादरु 
तामाङलाई कानूनबमोिजम कारबाही ग�रपाउ ँ
भ�नेसमेत बेहोराको िहकमाक तामाङ, टेकबहादरु 
ग�ुङ र िनरकुमार राईसमेतले िमित २०७४।०९।०७ 
मा ग�रिदएको व�तिु�थित मचु�ुका ।

��ततु म�ुामा �ितवादी दलबहादरु 
तामाङउपरको जाहेरी दरखा�त, घटना�थलको 
चार िक�लासिहतको घटना�थल �कृित मचु�ुका, 
प�रवित�त नाम D-D2 ले गरकेो घटना िववरण कागज, 
पीिडत प�रवित�त नाम D-D1 र �ितवादी दलबहादरु 
तामाङको �वा��य परी�ण �ितवेदन, �ितवादी 
दलबहादरु तामाङले अिधकार�ा� अधाकरीसम� 
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गरकेो बयान कागज, पीिडत प�रवित�त नाम D-D1 ले 
गरकेो सनाखत कागज, िहकमक तामाङ, टंकबहादरु 
ग�ुङ, िनरकुमार राईसमेतले गरकेो व�तिु�थित 
मचु�ुकासमेतका आधार �माणबाट �ितवादी 
दलबहादरु तामाङले वारदात िमितमा बीस वष�भ�दा 
मािथ उमेर भएक� प�रवित�त नाम D-D1 लाई 
जबरज�ती करणी गरकेो पिु� ह�न आएको देिखदँा 
िनज �ितवादी दलबहादरु तामाङलाई मलुकु� ऐन, 
जबरज�ती करणीको महलको १ नं. बमोिजमको कसरु 
अपराधमा सोही महलको ३ नं. को देहाय ५ बमोिजम 
सजाय गरी पीिडत प�रवित�त नाम D-D1 को �वा��य 
परी�ण �रपोट�मा slight mental retardation भनी 
उ�लेख भएको देिखदँा िनज �ितवादीलाई जबरज�ती 
करणीको महलको ३(क) नं. बमोिजम थप सजायसमेत 
गरी पाउन र िनज �ितवादीबाट पीिडतलाई मलुकु� ऐन, 
जबरज�ती करणीको महलको १० तथा १०(ग) नं. 
बमोिजम �ितपूित�समेत िदलाई भराई पाउ ँभ�नेसमेत 
बेहोराको िमित २०७४।०९।१७ को अिभयोग प� ।

िमित २०७४/८/२५ का िदन िववाहमा भाडँा 
मा�नका लािग मा�छे खो�द ै पीिडत प�रवित�त नाम 
D-D1 को घरमा सगनु एक(१) माना र�सी िलएर 
गई िववाहमा ध�दा गन� टुङ्गो गरी िहडेँपिछ काकाले 
एकिछन पख काक�लाई सगैँ िलएर गई एक िकलो मास ु
र र�सी िकनी पठाइिदन ुभनेपिछ पीिडत \ काक�सगँ 
जादैँ गदा� बस�तपरु निजकै गाडीको बाटो छेउमा काक� 
पछािड धख��रदै लड्नभुयो । �यसपिछ मैले काक�लाई 
हातमा समाइ तानेर �याउन खो�दा माटोमा अि�झएर 
काक�को स�ुवाल घुडँास�म सरकेो िथयो । मैले 
काक�लाई समाइ रोडस�म िनकाली पसल गई र�सी 
िकनी मास ुिक�न पैसा िदए ँ�यसपिछ काक� वस�तपरु 
हिटयातफ�  ला�नभुयो । िदउसँो १ बजेितर म बिहनीको 
िववाह घरबाट प�ाउ परकेो हो । मैले जबरज�ती 
करणी गरकेो होइन । काक�को मानिसक अव�था खासै 
ठीक छैन । भोिलप�ट काक�ले मलाई औशंी पूिण�मामा 

खै केले छो�छ । िहजो के भएर उजरुी गरे ँमलाई माफ 
गर भ�दै भ�न ु भएको िथयो । मलाई झ�ुा अिभयोग 
लागेको ह�दँा मलाई अिभयोग दाबीबमोिजम सजाय 
ह�नपुन� होइन भ�नेसमेत बेहोराको �ितवादी दलबहादरु 
तामाङले िमित २०७४।०९।१७ गते ते�थुम िज�ला 
अदालतसम� गरकेो बयान ।

िमिसल सलं�न �ितवादीउपरको िकटानी 
जाहेरी दरखा�त, घटना�थल मचु�ुका, घटना िववरण 
कागज गन� मािनसका भनाइ, �ितवादीले अनसु�धान 
अिधकारी तथा यस अदालतमा गरकेो इ�कारी बयान, 
पीिडतको �वा��य परी�ण �रपोट� , व�तिु�थित 
मचु�ुकामा ब�ने मािनसह�को भनाइ, पीिडतले गरेको 
सनाखत कागज तथा अिभयोगप�समेतका त�काल 
�ा� �माण कागजातह�को आधारमा यी �ितवादी 
दलबहादरु तामाङले आरोिपत कसरु गरकेा रहेनछन् 
भनी िन�चया�मक �पले मा�न नसिकने देिखदँा 
पिछ �माण ब�ुदै जादँा ठहरबेमोिजम ह�ने नै ह�दँा हाल 
मलुकु� ऐन, अ.बं.११८ को दहेाय २ का आधारमा 
पपु��का लािग कानूनबमोिजम िसधा खान पाउने गरी 
थनुामा रा�न �थानीय कारागार काया�लयमा पठाउन ु
भ�नेसमेत बेहोराको िमित २०७४।०९।१७ को 
थनुछेक आदशे ।

िमित २०७४/८/२५ मा मेरो �ीमती 
बजारबाट घरमा आई तपाईले �ितवादी दलबहादरु 
तामाङसगँ िकन पठाएको िनजले मलाई आधा बाटोमा 
जादँाजादँै बाटो छेउमा रहेको गोठको िभ�ामा लगी 
जबरज�ती करणी ग�यो भनी सनुाएपिछ मसमेत 
इलाका �हरी काया�लय बस�तपरु गई उजरुी िदएको 
हो । पीिडत जाहेरवाली बजार गई घर फिक� दँा 
�ितवादीसगँ मलाई िकन पठाएको भनी �ँदै गनुासो 
गरकेो िथइन् भ�नेसमेत बेहोराको घटना िववरण 
कागज गन� D-D2 ले ते�थमु िज�ला अदालतमा गरेको 
बकप� ।

��ततु म�ुाका स�ब�धमा मैले सनुी थाहा 
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पाएको मा� हो । मैले यो घटना बारमेा नदखेेको ह�दँा 
मलाई थाहा भएन । �ितवादीले जबरज�ती करणी 
गर े ज�तो ला�दैन । िमित २०७४/९/७ मा भएको 
कागजको बेहोरा र सहीछाप मेरो हो भ�नेसमेत बेहोराको 
व�तिु�थित मचु�ुकामा कागज गन� टेकबहादरु ग�ुङले 
ते�थुम िज�ला अदालतमा गरकेो बकप� ।

घटना मैले आखँाले नदखेी सनेुको मा� 
हो । यी �ितवादी मसगँ काम गरी िहड्ँने मािनस 
भएकोले िनजले जाहेरवाली पीिडत प�रवित�त नाम 
D-D1 लाई जबरज�ती करणी गरजे�तो ला�दैन । 
मैले अनसु�धानको �ममा गरकेो कागजको बेहोरा 
र सहीछाप मेरो हो भ�नेसमेत बेहोराको व�तिु�थित 
मचु�ुका गन� मािनस िनरकुमार राइले ते�थुम िज�ला 
अदालतमा गरकेो बकप� ।

देवे��बहादरु थापाको गोठको पि�चमप�� 
मङ्िसर मिहनामा �ितवादी दलबहादरु तामाङले 
पीिडत प�रवित�त नाम D-D1 लाई जबरज�ती करणी 
गर ेभ�ने सनुी थाहा पाएको ह� ँ। अनस�धानको �ममा 
गरकेो कागजको बेहोरा र सहीछाप मेर ैहो । �ितवादीले 
पीिडतलाई जबरज�ती करणी गरकेो ज�तो ला�दैन 
भ�नेसमेत बेहोराको व�तिु�थित मचु�ुका गन� मािनस 
िहकमक तामाङले स�ु ते�थुम िज�ला अदालतमा 
गरकेो बकप� ।

मङ्िसर मिहनामा �ितवादी दलबहादरु 
तामाङ मेरो घरमा आइ मलाई िववाहमा जाउ ँ भनी 
बोलाई आउदँा आउदैँ बस�तपरु जाने बाटो मनुी 
बारीमा उसले सतुाउन खो�यो । मैले मा�छेले दे�छन् 
भनी मािनन भनी स.ज. ५ मा र आ�नो िलङ्ग रा�ो 
िछराउन पाएन आधा मा�ै िछरायो मैले मािनन अिन 
छाडी गयो भनी स.ज.६ मा लेखाई िमित २०७४/८/२५ 
गतेको जाहेरी दरखा�तको बेहोरा र सहीछाप मेरो हो 
भ�नेसमेत बेहोराको पीिडत जाहेरवाली प�रवित�त 
नाम D-D1 ले ते�थमु िज�ला अदालतसम� गरकेो 
बकप� ।

Slight mental retardation भनेको 
मा�छेको उमेरअनसुार पूण��पले मानिसक िवकास 
नभएको जसले गदा�  उसको िनयिमत ि�याकलापमा 
अ�ठ्यारो ह��छ र मा�छेको आई.�यू. (I.Q) सामा�य 
मा�छेभ�दा कम ह��छ । होस ठेगाना नभएको 
अव�थाचाही ँह�दँनै । �य�तो मा�छेले सामा�य मा�छेले 
ज�तो काम गछ�  । नेपाल सरकारको अपाङ्गतास�ब�धी 
िनद�िशकाअनसुार slight mental retardation 
लाई िदमागी अपाङ्गतामा िलइदैँन भ�नेसमेत 
बेहोराको पीिडतको शारी�रक परी�ण गन� मेिडकल 
अिधकृत स�जयकुमार यादवले स�ु अदालतमा िमित 
२०७५।०१।१९ मा गरकेो बकप� ।

�ितवादी दलबहादरु तामाङले अनसु�धानको 
�ममा बयान कागज गदा� र अदालतमा बयान गदा�  पिन 
पीिडत सगँसगैँ बजार गएको र पीिडत लड्दा तानी 
उठाएकोस�म लेखाई घटना वारदातमा सगैँ भएका 
�वीकार गरी जबरज�ती करणी गरकेो त�यस�म इ�कार 
रहे पिन उ� इ�कारी बेहोरा �वत�� �माणबाट समिथ�त 
भएको देिखदँनै । यी �ितवादीले मलाई जबरज�ती 
करणी गरकेा ह�न् भनी जाहेरवालीले िकटानीसाथ 
जाहेरी िदएको, पीिडतको पितले बजार जादँा बाटोमा 
�ितवादीले पीिडत मेरी �ीमतीलाई जबरज�ती करणी 
गरकेा ह�न् भनी पोल गरी लेखाएको, घटना�थलमा 
घासँ एवं जिमन मडा�रएको भ�ने उ�लेख भएको, 
व�तिु�थित मचु�ुकामा ब�ने नीरकुमार राईसमेतले यी 
�ितवादीले पीिडतलाई जबरज�ती करणी गरकेो सनेुको 
भनी पोल गरी लेखाएको पाइ�छ । �य�तै जाहेरवाली र 
िनजको पितले मौकाको बेहोरा समथ�न गरी �ितवादीले 
जबरज�ती करणी गरकेा ह�न् भनी लेखाई बकप� 
गरकेो देिख�छ । जबरज�ती करणी म�ुामा पीिडतको 
भनाइ मह�वपूण� �माण ह�ने र मौकाको बेहोरा समथ�न 
गरी गरकेो बकप�को भनाइ �माण ऐन, २०३१ को 
दफा १० र १८ नं. समेतले �माणयो�य ह�ने भएकोले 
यी �ितवादीले अिभयोग दाबीबमोिजम पीिडतलाई 
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जबरज�ती करणी गरी आरोिपत कसरु गरकेो पिु� 
एवं �मािणत ह�न आयो । �य�तै कसरुको �कृित एवं 
�व�पसमेतलाई िवचार गरी िनजलाई मलुकु� ऐन, 
जबरज�ती  करणीको महल ३ नं. को देहाय ५ अनसुार 
५(पाचँ) वष� कैदसमेत ह�ने ठहछ�  । �ितवादी एवं िनजका 
प�रवारका नाममा कुनै स�पि� वादी प�ले दखेाउन 
सकेकोसमेत नह�दँा ऐ.१० ग नं. बमोिजम पीिडतले 
स�बि�धत मिहला तथा बालबािलका काया�लयबाट 
�.३५,०००/- �ितपूित�समेत भराई पाउने ठहछ�  । 
अिभयोगप�मा पीिडत slight mental retardation 
भएकोले जबरज�ती करणीको महल ३(क) नं. बमोिजम 
थप सजाय �ितवादीलाई ग�रपाउ ँ भनी माग गरकेो 
देिख�छ तर पीिडत अपाङ्गता वा अस� भएको वा 
होस ठेगाना नभएको भ�ने कुनै आिधका�रक प�रचय-
प� वा �माण-प� वादी प�ले पेस गरी दाबी िलन 
सकेको छैन । यसरी पीिडत होस ठेगानामा नभएको 
भ�ने कुनै आिधका�रक �माण-प� पेस ह�न नसकेको र 
िवशेष� डा�टर स�जयकुमार यादवले बकप� गदा� यो 
होस ठेगाना नभएको अव�था होइन, सामा�य मािनस 
ज�तै काम गन� स�दछ र यसलाई िदमागी अपाङ्गता 
भ�न िम�दनै भनी खलुाई बकप�समेत गरकेो ह�दँा 
�ितवादीलाई अिभयोग दाबीबमोिजम जबरज�ती 
करणीको महल ३(क) नं. बमोिजम थप सजाय 
ग�रपाउ ँभ�नेस�म अिभयोग दाबी मनािसब नदेिखदँा 
सो हदस�म वादी दाबी प�ुन स�दैन भनी ते�थुम 
िज�ला अदालतबाट िमित २०७५।०२।०९ मा भएको 
फैसला ।

जाहेरीमा पीिडत प�रवित�त नाम D-D1 ले 
जनु बेहोरा लेखेर �हरीसम� दता� गराइ� भिनएको छ 
सो बेहोराको ख�डन पीिडत प�रवित�त नाम D-D1 ले 
नै अदालतमा भएको बकप�को �ममा स.ज.१२ मा 
प�रवित�त नाम D-D2 ले झ�ुा बेहोरा लेखाइ� िदएछन् 
भनी उ�लेख गरकेो ह�दँा जाहेरी बेहोरा नै झ�ुा भएपिछ 
अ�य सबतु, �माण, त�यह� सबै झ�ुा ह�न् भ�ने पिु� 

भएको छ । व�तिु�थित मचु�ुकामा ब�ने िनरबहादरु 
राइ�समेतले मलाइ�  िनद�ष देखाइ� बकप� गरेको 
अव�था छ । �हरीसम� भएको कागजलाइ� अदालतले 
िनण�याधार बनाउन िम�दनै । पीिडतले बकप� गदा� 
कितपय �थानमा करणी गरकेो होइन भनेको छ भने 
कितपय �थानमा आधा मा� िछरायो भनी बकप� 
गरके� िछन् । य�तो अव�थामा करणी भयो वा भएन 
शंकाको अव�था देखापछ�  । फौजदारी �यायमा शकंाको 
सिुवधा अिभय�ुले पाउने ह��छ । पीिडतको योिनको 
परी�ण ह�दँा र �योगशालामा परी�ण ह�दँा िनजको 
दहेबाट वीय�का सेलह� नभेिटएको भ�ने देिखएको 
साथै जाहेरवालीले स.ज.९, १०, ११ र १४ मा �प� 
�पमा गरकेो बकप�समेतबाट म िनद�ष रहेको त�य 
पिु� भइरहेको छ । ��ततु म�ुामा शकंारिहत तवरले 
वादीले आ�नो दाबी �मािणत गन� नसकेको अव�थामा 
मलाइ� अिभयोग दाबीबाट सफाइ� िदनपुन�मा अिभयोग 
दाबीबमोिजम जबरज�ती करणी गरकेो ठहर गरी 
सजाय गरकेो स�ु ते�थुम िज�ला अदालतको िमित 
२०७५/०२/०९ को फैसला िमलेको नह�दँा उ�टी 
(बदर) गरी अिभयोग दाबीबाट सफाइ पाउ ँभ�नेसमेत 
बेहोराको �ितवादी दलबहादरु तामाङले उ�च 
अदालत िवराटनगर, धनकुटा इजलाससम� िमित 
२०७५।०४।२२ गते पेस गरकेो पनुरावेदनप� ।

पीिडतको शारी�रक परी�ण �ितवेदनमा 
she is having a slight mental retardation 
भनी खलुाएको बेहोराले पीिडत स�ुत मनि�थितक� 
मिहला भएको त�य थप समिथ�त भएको छ । �ितवादी 
दलबहादरु तामाङले अदालतसम� बयान गदा� 
पीिडतको मानिसक अव�था खासै िठक छैन भनी 
लेखाएबाट पिन िनज पीिडत स�ुतमनि�थित भएको 
दिेख�छ । साथै पीिडतको �वा��य परी�ण गन� 
िचिक�सकको जवाफमा पीिडतको पूण��पमा मानिसक 
िवकास नभएको र I.Q. सामा�य मािनसको भ�दा 
कम रहेको भ�नकुो अथ� पीिडत स�ुतमनि�थितक� 
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रहेको त�य पिु� भइरहेको अव�थामा �ितवादीलाइ�  
जबरज�ती  करणीको महलको ३(क) नं. बमोिजम 
थप सजायसमेत गनु�पन�मा सो नगरकेो हदस�मको स�ु 
फैसला िमलेको नह�दँा सो हदस�मको स�ु फैसला 
बदर गरी िनज �ितवादीलाइ�  अिभयोग दाबीबमोिजम 
जबरज�ती  करणीको महलको ३(क) नं. बमोिजम 
थप सजाय ग�रपाउ ँभ�नेसमेत बेहोराको वादी नेपाल 
सरकारको तफ� बाट उ�च अदालत िवराटनगर, 
धनकुटा इजलासमा िमित २०७५।०५।१३ गते पेस 
भएको पनुरावेदनप� ।

यसमा अिभयोग दाबीबमोिजम जबरज�ती 
करणीको कसरु सजाय ठहर भएउपर �ितवादीको र 
जबरज�ती करणीको ३क नं. बमोिजम थप सजाय 
नभएउपर वादी नेपाल सरकारको दोहोरो पनुरावेदन 
परकेो देिखदँा त�काल �चिलत अ.ब.ं२०२ नं. तथा 
मलुकु� फौजदारी काय�िविध (संिहता) ऐन, २०७४ को 
दफा १४०(३) को �योजनाथ� �ितवादीको पनुरावेदन 
प� उ�च सरकारी विकल काया�लय, धनकुटालाइ�  र 
वादीको पनुरावेदनप� कारागार काया�लय, ते�थमुमाफ� त 
�ितवादीलाइ�  जानकारी गराइ�  िनयमानसुार पेस 
गनू�  । साथै थनुामा रहेका �ितवादीको तफ� बाट कानून 
�यवसायी मकुरर गरकेो नदेिखदँा िनजको तफ� बाट 
बहस पैरवी गन�को लािग यसै अदालतका वैतिनक 
कानून �यवसायीलाइ�  पेसीको सूचना िदनू भ�ने यस 
अदालतको िमित २०७५/०८/११ गतेको आदेश ।

स�पूण� घटना प�रि�थितको मू�याङ्कन गदा� 
�ितवादी पीिडतको घरमा हिटया ला�ने िदन एकािबहानै 
िववाहको काम गन� बोलाउन गएकोमा िववाद छैन । 
घटना लग�ै भएको पीिडत जाहेरवालीको शारी�रक 
परी�ण गन� िचिक�सकको परी�ण �ितवेदनमा उ�लेख 
गरकेो िववरण (history) मा the victim denied 
that the accused had tried to attempt rape. 
The accused grabbed her hand but did not 
do sexual intercourse. यस सगैँ It was normal, 

no any injury seen भ�ने उ�लेख भएको देिखदँा 
पीिडतले आफूउपर जबरज�ती करणी भएको त�यमा 
इ�कार भइ� �ितवादीले हातस�म समाएको बेहोरा 
उ�लेख गरकेो देिख�छ । जहासँ�म वारदात�थलमा 
घासँ एव ंजिमन मािडएको भ�ने उ�लेख छ सो �थानमा 
पीिडत लडेको त�यमा िववाद छैन । �ितवादीले पिन 
पीिडत लडेको र आफूले हात समाती तानेको बेहोरा 
उ�लेख गरकेो दिेख�छ । घटना�थलमा ज�ुाको डाम 
दिेखएको भए पिन दईुवटा ज�ुा वा ४ वटा पाइला 
ह�नपुन� �यो छैन । पीिडत लडेको कारण नै घासँ एवं 
जिमन मािडएको ह�न स�ने अव�था दिेख�छ । सयजना 
कसरुदार छुटे पिन एकजना िनरपराध �यि� सजायको 
भािगदार बनाउन नह�ने, शंकाको भरमा कसैलाई दोषी 
ठहर गन� निम�ने, अिभयोग दाबी �मािणत गन� भार 
अिभयोजन प�मा रहने, शंकाको सिुवधा अिभय�ुले 
पाउने आिद फौजदारी �यायका िस�ा�तह�को 
सापे�तामा िवचार गदा� बािलग भएक� पीिडतसमेतले 
अदालतसम� अिभय�ुको िनद�िषताको प�मा गरेको 
बकप�लाई एकातफ�  प�छाएर �ितवादीलाई दोषी 
ठहर गनु�  िववेकसङ्गत देिखदँैन । अतः पनुरावेदक 
�ितवादीले मौकामा अनसु�धान अिधकारीसम� र 
अदालतमा गरकेो इ�कारी बयान, पीिडतको शारी�रक 
परी�ण �ितवेदन, पीिडत जाहेरवालीलगायत 
वादी नेपाल सरकारका सा�ीह�ले अदालतमा 
गरकेो बकप�समेतका �माणह�बाट स�ु ते�थुम 
िज�ला अदालतले �ितवादी दलबहादरु तामाङलाइ� 
त�कालीन मलुकु� ऐन, जबरज�ती  करणीको महलको 
३ नं. को देहाय ५ बमोिजम ५ (पाचँ) वष� कैद ह�ने 
ठहर गरी भएको िमित २०७५/०२/०९ को फैसला 
िमलेको नदेिखएकाले उ� फैसला बदर (उ�टी) भइ� 
पनुरावेदक �ितवादी दलबहादरु तामाङले जबरज�ती 
करणीको आरोिपत कसरुबाट सफाइ� पाउने ठहछ�  भ�ने 
उ�च अदालत िवराटनगर, धनकुटा इजलासबाट िमित 
२०७५।११।१४ मा भएको फैसला ।
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जाहेरवालीबाट िनजको पितले मौकाको बेहोरा 
समथ�न गरी �ितवादी दलबहादरु तामाङले जबरज�ती 
करणी गरकेा ह�न् भनी लेखाई स�ु अदालतमा बकप� 
गरकेो अव�था र जबरज�ती करणी ज�तो अपराधको 
�मखु एवं मह�वपूण� च�मिदत सा�ी भनेकै �वयम् 
पीिडता नै ह�ने भएकोले िनज �वयम् ले िदएको भनाइ 
जबरज�ती करणी म�ुामा मह�वपूण� �माण ह�ने र 
मौकाको कागज समथ�न ह�ने गरी पीिडतसमेतको 
बकप� �माण ऐन, २०३१ को दफा १० र १८ 
समेतले �माणयो�य दिेखने अव�थामा दईुवटा ज�ुाका 
चारवटा पाईला ह�नपुन� भ�ने ज�ता सानो ितनो खोट 
देखाई जबरज�ती करणी ज�तो मिहला अि�त�वसगँ 
जोिडएको ��ततु वारदात घटाएका यी �ितवादीलाई 
�यायोिचत ढङ्गले स�ु अदालतले कैद सजाय तोकेको 
फैसलासमेतलाई बदर गरी अ�यायीलाई सफाइ िदएको 
उ�च अदालत िवराटनगर, धनकुटा इजलासको फैसला 
�िुटपूण� भएको ह�दँा उ� फैसला बदर गरी ��याथ� / 
�ितवादीलाई स�ु अिभयोग मागदाबीबमोिजम सजाय 
गरी पीिडतलाई �ितपूित�समेत िदलाई भराई पाउ ँ
भ�नेसमेत बेहोराको वादी नेपाल सरकारको तफ� बाट 
यस अदालतमा िमित २०७६।१।२२ मा दायर भएको 
पनुरावेदनप� ।

ठहर ख�ड
िनयमबमोिजम पेसी सूचीमा चढी पेस 

ह�न आएको ��ततु म�ुामा पनुरावेदक वादी नेपाल 
सरकारको तफ� बाट उपि�थत उप�यायािधव�ा �ी 
खेमराज �वालीले �ितवादी दलबहादरु तामाङले 
पीिडतलाई जबरज�ती करणी गरकेा ह�न् भ�नेसमेत 
बेहोराको जाहेरी दराखा�त र सो बेहोरालाई समथ�न 
गरी स�ु अदालतमा पीिडतले बकप�समेत गरकेो 
िमिसल संल�न �माणह�बाट �प� �पमा देिख�छ । 
जबरज�ती करणीज�तो ग�भीर अपराधको मह�वपूण� 
च�मिदत सा�ी भनेकै �वयम्  पीिडता नै ह�ने भएकोले 
िनज �वयम् ले िदएको भनाइ मह�वपूण� ह�ने र �माण 

ऐन, २०३१ को दफा १० र १८ समेतले �माणयो�य 
दिेखने अव�थामा यी �ितवादी दलबहादरु तामाङलाई 
�यायोिचत ढङ्गले स�ु अदालतले कैद सजाय 
तोकेको फैसलासमेतलाई बदर गरी यी �ितवादीलाई 
सफाइ िदएको उ�च अदालत िवराटनगर, धनकुटा 
इजलासको फैसला �िुटपूण� भएको ह�दँा उ� फैसला 
बदर गरी ��याथ� / �ितवादीलाई स�ु अिभयोग 
मागदाबीबमोिजम सजाय ग�रपाउ ँभनी गनु�भएको बहस 
िजकरसमेत सिुनयो ।

िमिसल अ�ययन गरी हेदा� , ��ततु म�ुामा 
�ितवादी दलबहादरु तामाङउपर त�काल बहाल 
रहेको मलुकु� ऐन, जबरज�ती करणीको महलको १ नं. 
बमोिजमको कसरु अपराधमा सोही महलको ३ नं. को 
दहेाय ५ नं. बमोिजम सजाय गरी पीिडत प�रवित�त नाम 
D-D1 को �वा��य परी�ण �रपोट�मा slight mental 
retardation भनी उ�लेख भएको देिखदँा िनज 
�ितवादीलाई जबरज�ती करणीको महलको ३(क) 
नं. बमोिजम थप सजायसमेत गरी िनज �ितवादीबाट 
पीिडतलाई ऐ.ऐन ऐ. महलको १० नं. तथा १०(ग) नं. 
बमोिजम �ितपूित�समेत िदलाई भराई पाउन �ी ते�थुम 
िज�ला अदालतसम� अिभयोप� दायर ग�रएकोमा 
उ� अदालतबाट िनज �ितवादीलाई जबरज�ती 
करणीको महलको ३ नं. को दहेाय ५ बमोिजम ५ वष� 
कैद र िनज �ितवादीबाट �.३५,०००।– �ितपूित�  
पीिडतलाई भराई पाउने तर दाबी िलइएको म�येको 
सोही जबरज�ती करणीको महलको ३(क) नं 
बमोिजम थप सजायतफ� को दाबी नप�ुने गरी भएको 
फैसलामा थप दाबी नठहरकेो हदस�म िच� नबझुी 
वादी नेपाल सरकारको तफ� बाट र कसरु ठहर भएका 
�ितवादीकोतफ� बाट समेत पनुरावेदन परकेोमा उ�च 
अदालत िवराटनगर, धनकुटा इजलासबाट िनज 
�ितवादीले अिभयोग मागदाबीबाट पूण� सफाइ पाउने 
ठहरी फैसला भएको अव�था छ । उ� फैसला कानूनी 
तथा सै�ाि�तक ��कोणबाट बदरभागी भएकोले 



नेपाल कानून पि�का, २०७७, माघ - फागनु

2008

�ितवादीलाई स�ु अिभयोग मागदाबीबमोिजम सजाय 
गरी पीिडतलाई �ितपूित�समेत िदलाई भराई पाउ ँभनी 
वादी नेपाल सरकारको तफ� बाट यस अदालतसम� 
परुावेदनप� पेस भएको देिखन आयो ।

अब यसमा ते�थुम िज�ला अदालतबाट 
भएको फैसलालाई उ�टी गरी उ�च अदालत 
िवराटनगर, धनकुटा इजलासबाट भएको फैसला 
िमलेको छ वा छैन ? वादी नेपाल सरकारको पनुरावेदन 
िजिकर प�ुन स�ने हो वा होइन ? भ�ने स�ब�धमा 
िनण�य िदनपुन� देिखयो ।

िनण�यतफ�  िवचार गदा�, िमित २०७४/०८/२५ 
गते मेरो पितसमेतको स�लाहबमोिजम िबहानको 
अ. ५:०० बजेको समयमा �ितवादी दलबहादरु 
तामाङसगँ बस�तपरु बजारतफ�  गइरहेको अव�थामा 
िज�ला ते�थुम लालीगुरँास न.पा. १ ि�थत देवे�� 
थापाको बारीको पि�म प��को िडलको िभ�ामा 
पगेुपिछ �ितवादीले मलाई लडाई मैले लगाएको 
स�ुवाल खोली आ�नो हाफपाइ�ट क��समेत खोली 
मलाई जबरज�ती करणी गरी भागी फरार भएको 
ह�दँा कारबाही ग�रपाउ ँभनी प�रवित�त नाम D-D1 ले 
िकटानी साथ जाहेरी दरखा�त  िदएको पाइ�छ भने 
अदालतसम� िनज पीिडतले बकप� गदा� कितपय 
सवाल जवाफमा �ितवादीले करणी गरकेो होइन भनी 
लेखाएको देिख�छ, िकतपय �थानमा �ितवादीले 
जबरज�ती करणी गन� चाही ँ खोजेको हो तर गन� 
पाएन मैले मािनने भनी उ�लेख गरकेो छ भने कतै 
मेरो इ�छािवपरीत �ितवादीले आ�नो आधा िलङ्ग 
पसाएको कुरा उ�लेख गरकेो पाइ�छ ।

जाहेरवाली पिछको अक� �मखु सा�ी 
पीिडतको �ीमान्  अथा�त प�रवित�त नाम D-D2 ले 
िमित २०७४/०५/२५ गते िबहानको अ.ं०४:३० 
बजेको समयमा म मेरो �ीमती प�रवित�त नाम D-D1 
सगँ घरमा सिुतरहेको अव�थामा �ितवादी दलबहादरु 
तामाङ र�सी बोक� मेरो घरमा आई मसगँ िहडँ मास ु

ख�रद ग�रिद�छु भनेपिछ मैले �ीमतीलाई जाउ 
भनेकोले �ितवादी दलबहादरु तामाङसगँ बस�तपरु 
बजारतफ�  गएको केही समयपछािड िनज �ितवादीले 
मलाई जबरज�ती करणी गर ेभ�दै मेरो �ीमती D-D1 
घरमा आएकोमा मैले �ीमती D-D1 लाई के कसरी 
करणी गरकेो भनी सो�दा मेरो �ीमती / पीिडतले 
बस�तपरु बजारतफ�  गइरहेको अव�थामा िज�ला 
ते�थमु लािलगुरँास न.पा. वडा नं.१ ि�थत देवे�� 
थापाको बारीको पि�मप��को िडलको िभ�ामा 
प�ुद दलबहादरु तामाङले मलाई जबरज�ती भइुमँा 
लडाई जबरज�ती करणी गरकेो हो भनी बताएको हो 
भ�नेसमेत बेहोराको प�रवित�त नाम D-D2 ले घटना 
िववरण कागज गरकेो देिख�छ । तर प�रवित�त नाम 
D-D2 ले अदालतमा बकप� गदा� भने �ितवादी 
दलबहादरु तामाङ िववाहको िन�ता िदन आएको र सो 
िदन �थानीय बजार भएको कारण मेरो �ीमती पिन 
िबहान सबेर ैबजारमा मास ुपाइ�छ भनी िनजसगँ बजार 
गइन भ�ने बेहोरा खलुाएको देिख�छ । यसरी पीिडत 
प�रवित�तन नाम D-D1 ले िदएको जाहेरी दरखा�त 
र प�रवित�त नाम D-D2 (िनज पीिडतको �ीमान् ) 
ले गरकेो घटना िववरण कागजसमेत यस म�ुामा 
िववादा�पद देिख�छ ।

२. अब पिहलो ��तफ�  िवचार गदा�, �ितवादी 
दलबहादरु तामाङ पीिडत प�रवित�त नाम D-D1 को 
घरमा हिटया ला�ने िदन एकािबहानै िववाह घरमा 
भाडँा मा�ने काम गन� बोलाउन गएको िवषयमा िववाद 
छैन । पीिडत जाहेरवालीको �ीमान्  प�रवित�त नाम 
D-D2 �वयंले पिन पीिडतलाई बजार मास ु िक�न 
लैजान ु भनी �ितवादीसगँ पठाएको देिख�छ । घटना 
लग�ै �ितवादीउपर उजरु परी पीिडतको शारी�रक 
परी�ण भएको अव�था छ भने घटनामा पीिडतले 
लगाएको लगुा नधोएको र िनज पीिडतले आ�नो िजउ 
तथा जनि��य अङ्ग सफा गरकेो वा नहुाएको पिन 
िमिसल संल�न �माणबाट देिखदँनै । यसैगरी घटना 
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लग�ै आ�नो प�नी पीिडतलाई भेटेका प�रवित�त 
नाम D-D2 ले गरकेो घटना िववरण कागजबाट र 
अदालतमा भएको िनजको बकप� (स.ज.१४) मा 
आ�नो प�नी बजार जादँा ज�तो अव�थामा गएक� 
िथइन घर फिक� दँा िनजको लगुा, कपडा र कपाल 
उही अव�थामा रहेको भ�ने बेहोरा उ�लेख गरकेो 
पाइ�छ । यस अथ� जबरज�ती करणी ज�तो जघ�य 
वारदातपिछको पीिडतको जनु अव�था ह�नपुन� हो 
सो नभएको त�य िनज पीिडतको ि�मान �वयम् 
प�रवित�त नाम D-D2  ले �वीकार गरकेो देिख�छ । 
घटना िववरण कागजमा प�रवित�त नाम D-D2 ले 
आ�नो प�नी बस�तपरु बजारतफ�  गएको केही समय 
पछािड नै फक� को भनी उ� िववरणसमेतमा उ�लेख 
गरकेो र िनज पीिडत कित समयमा घर फक� को भ�ने 
बेहोरा खलेुको अव�था पाइदँैन । यसैगरी �ितवादीलाई 
फरार भनी देखाए तापिन िमिसल संल�न कागजातबाट 
िनज वारदात िमित २०७४/०८/२५ मा �हरीले िववाह 
भएको घरबाट प�ाउ गरकेो त�य उ� िमितको प�ाउ 
पजु�बाट अवगत ह��छ । व�तिु�थित मचुलुका गन� 
टेकबहादरु ग�ुङ, िनरकुमार राई र िहकमाक तामाङले 
उ� घटना आफँै आखँाले नदेिख सनुी थाहा पाएको 
र पीिडत प�रवित�त नाम D-D1 लाई �ितवादीले 
जबर�ती करणी गरकेो कुरामा िव�ास ला�दनै भ�ने 
बेहोरासमेत उ�लेख गरी बकप� गरकेो देिख�छ ।

३. यसैगरी घटनाको लग�ै भएको पीिडत 
जाहेरवाली प�रवित�त नाम D-D1 को शारी�रक 
परी�ण �ितवेदनमा in regard to injuries on 
the bodies; there was no any visible injury, 
no any abrasion, no cut marks and bite 
marks, no laceration and no old scar seen. 
In regard to genital injuries; no any edema, 
no injury seen, no any bite marks, no any 
laceration detected, the vagina and hymen 
was intact no any tear in hymen seen, also 

the vulva, perianal area and anal orifice 
and oral cavity was normal and no any 
injury, foreign materials seen. She is having 
slight mental retardation भ�नेसमेत बेहोरा 
उ�लेख भएको र �ितवादी दलबहादरु तामाङको 
शारी�रक परी�ण �ितवेदनमा the accused was 
medically, emotionally fit and fine. In regard 
to injuries on the bodies; there was not 
any visible injury detected. Likewise, there 
was insignificant genital injuries, no any 
injury or swelling of penis, the perineum 
and scrotum looks normal. There is no any 
injury in perianal and anal orifice. No any 
matted, stained or foreign hair on pubic 
area. There is no any bite mark, visible 
cut or scratches marks seen. The genital 
organs are intact भ�नेसमेत बेहोरा उ�लेख 
भएको पाइ�छ । अत पीिडत प�रवित�त नाम D-D1 को 
परी�ण �ितवेदनमा उ�लेख गरकेो िववरण (history) 
मा the victim denied that the accused had 
tried to attempt rape. The accused grabbed 
her hand but did not do sexual intercourse 
भ�नेसमेत उ�लेख भएको देिखदँा पीिडतले आफूउपर 
करणी भएको त�यमा इ�कार भइ� �ितवादीले हातस�म 
समाएको बेहोरा उ�लेख गरकेो ह�दँा पीिडतले �य� 
गरकेो उ� बेहोरालाई नजरअ�दाज गन� स�ने अव�था 
रहदँनै । जहासँ�म वारदात�थलमा घासँ मडा�रएको 
भ�ने उ�लेख भएको छ सो �थानमा पीिडत लडेको 
त�यमा िववाद छैन । �ितवादीले पिन पीिडत लडेको 
र आफूले हात समाती तानेको बेहोरा उ�लेख गरेको 
दिेख�छ । पीिडत लडेको कारणनै घासँ मडा�रएको 
ह�न स�ने अव�था ह�ने एव ंउ� �थान मिनस िहड्ँने 
बाटो भएकाले ज�ुाको डाम दिेखन ुवा घासँ मडा�रएको 
अव�थामा ह�न ु �वभािवक मा�न सिकन अव�था 
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भएकोले मािथ उि�लिखत �करणह�बाट �ितवादी 
दलबहादरु तामाङलाई जबरज�ती करणीको आरोिपत 
कसरुबाट सफाइ पाउने ठहर गरी उ�च अदालत 
िवराटनगर, धनकुटा इजलासबाट भएको फैसलालाई 
अ�यथा मा�न स�ने अव�था रहदँैन ।

४. अब दो�ो ��तफ�  िवचार गदा�, �ितवादी 
कसरुमा पूण��पमा इ�कार रही अिधकार�ा� अिधकारी 
र अदालतसम� बयान गरकेो देिख�छ भने �ितवादीले 
गरकेो सो बयानलाई पीिडत प�रवित�त नाम D-D1 
ले अदालतसम� बकप�को स.ज ९ देिख १२ स�म 
हेदा�  �ितवादी दलबहादरु तामाङले मलाई जबरज�ती 
करणी गन� पाएन, म बाटो खनेको �थानमा ख�ुा 
घस�रएर लडेक�ले �ितवादीले मेरो हातमा समातेर 
तानेको मा� हो जबरज�ती करणी गरकेो होइन । मेरो 
�ीमान्  प�रवित�त नाम D-D2 ले झ�ुा बेहोरा लेखाई 
िदएछन् भ�ने बेहोरा उ�लेख गरकेो पाइ�छ । अत: 
पीिडतले बकप� गदा� कितपय �थानमा करणी गरकेो 
होइन भनेको छ, कितपय �थानमा �ितवादीले आ�नो 
आधा िलङ्ग िछराएको हो भनी बकप� गरकेोमा 
�ितवादीले पीिडतलाई जबरज�ती करणी गरकेो हो 
वा होइन भनी यिकन साथ मा�न सिकने अव�था 
देिखदँनै । �ितवादीले जबरज�ती करणी गरकेो भ�ने 
त�य शंकारिहत ढङ्गबाट �थािपत ह�न नआएकोले 
�ितवादीले जबरज�ती करणी गरकेा ह�न् भनी जाहेरी 
दरखा�त र सोही बेहोरालाई समथ�न गन� गरी घटना 
िववरण कागज गरकेो भरमा एवं अनमुान र शङ्काको 
आधारमा दोषी ठहर गनु�  मनािसब देिखदँैन ।

५. मिहलाह�उपर ह�न े कुनै �कारको 
िहसंा, बला�कारज�य कुकृ�य�ित �याियक 
सवेंदनशीलता देखाउन अ�य�त आव�यक ह��छ । 
कानूनले समेत मिहला िव�� ह�ने िहसंा िनय��ण 
गन� अिभ�ायले िविभ�न सरं�णा�मक �ावधानह� 
�यवि�थत गरकेो पाइ�छ । तथािप यी िवषयह�लाई 
�यायको मूल अपे�ा वा स�भािवत �याियक �ि�या 

दु�पयोगको अव�थातफ�  �ि� नपु�याई एक प�ीय 
ढङ्गबाट मु�ाको सु�वातमा िदएको जाहरेी वा 
उजुरीलाई नै िन�या�मक �माणको �पमा मा�यता 
िदई कुनै �य�लाई दोषी ठहर गदा� अ�यायपूण� 
अव�था प�रणामले ��य पाउन स�छ । य�तो 
अ�यायपूण� र िवभेदकारी अव�था पैदा नहोस ्
भ�न े मा�यतालाई आ�मसाथ गररे फौजदारी 
�यायका आधारभूत मा�यताह�अनुकूल ह�नेगरी 
�याय िन�पण गनु� वा�छनीय देिख�छ । English 
Jurist William Blackstone को “It is better 
that ten guilty persons escape than one 
innocent suffer” (दसजना कसरुदार छुटे पिन 
एकजना िनरपराध �यि� सजायको भािगदार बनाउन 
नह�ने) भ�ने भनाइ, (presumption of innocence) 
शङ्काको भरमा कसैलाई दोषी ठहर गन� निम�ने, 
अिभयोजन प�ले �प� र अकाट्य �माणह�को 
सङ्कल र ��तिुत गरी अदालतलाई आ�नो दाबी 
पिु� गन� स�नपुद�छ सो गन�नसके शङ्काको सिुवधा 
अिभय�ुले पाउने आिद फौजदारी �यायका सव�मा�य 
िस�ा�तह�को सापे�तामा िवचार गदा� आ�नो 
िजवनको आधा उमेर �यितत ग�रसकेक� मिहला 
पीिडत प�रवित�त नाम D-D1 समेतले अदालतसम� 
अिभय�ुको िनद�िषताको प�मा गरकेो बकप�लाई 
एकातफ�  प�छाएर �ितवादीलाई दोषी ठहर गनु�  �याय 
एव ं िववेकसङ्गत देिखदँैन । यसका अित�र� �माण 
ऐन, २०३१ को दफा २५ अनसुार फौजदारी म�ुामा 
अिभयोग दाबी �मािणत गन� भार वादी नेपाल 
सरकारमा रहन े मा अिभयोजन प�ले अिभयोग 
दाबी �मािणत ह�ने कुनै ठोस, �वत��, व�तिुन� 
र भरपद� �माण वादी प�बाट पेस गन� सकेको 
दिेखदैँन । य�तो अव�थामा पीिडत जाहेरवालीले 
शङ्काज�य प�रि�थित उ�लेख गरी िदएको जाहेरी 
बेहोरा र िनजले अदालतसम� गरकेो िववादा�पद 
बकप�को आधारमा �ितवादीलाई दोषी ठहर गन� 
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�याियक िन�कष�मा प�ुन सिकएन । 
६. ��ततु म�ुामा �ितवादी दलबहादरु 

तामाङले अिभयोग दाबीबमोिजमको कसरु गरकेो 
बार े उि�लिखत �करणह�मा िववेचना भई िमिसल 
सलं�न सबदु �माणबाट िनज �ितवादीले अिभयोग 
दाबीबमोिजमको कसरु गरकेो पिु� नभई सफाइ पाउने 
ठहर भइसकेकोले िनज �ितवािदले मलुकु� ऐन, 
जबरज�ती करणीको महलको ३(क) नं. बमोिजम थप 
सजाय पाउनपुन� र �ितवादी दलबहादरु तामाङबाट 
पीिडतलाई �ितपूित�समेत िदलाई भराई पाउने 
स�ब�धमा थप िववेचना गनु�पन� अव�था देिखएन । 
वादी नेपाल सरकारको बहस िजिकरसगँ सहमत ह�ने 
सिकएन ।

७. तसथ�, मािथ िववेिचत आधार 
कारण, कानूनी �यव�था एवं फौजदारी कानूनका 
िस�ा�तह�समेतका आधारमा �ितवादी दलबहादरु 
तामाङले मलुकु� ऐन, जबरज�ती करणीको महलको 
१ नं. कसरु गरकेोमा सोही महलको ३ नं. को देहाय 
५ बमोिजम ५(पाचँ) वष� कैद ह�ने ठहर गरी ते�थुम 
िज�ला अदालतबाट िमित २०७५।०२।०९ मा भएको 
फैसलालाई उ�टी गरी �ितवादी दलबहादरु तामाङले 
जबरज�ती करणीको आरोिपत कसरुबाट सफाइ 
पाउने ठहछ�  भनी उ�च अदालत िवराटनगर, धनकुटा 
इजलासबाट िमित २०७५।११।१४ मा भएको फैसला 
िमलेको देिखदँा सदर ह�ने ठहछ�  । पनुरावेदक वादी 
नेपाल सरकारको पनुरावेदन िजिकर प�ुन स�दनै । 
��ततु म�ुाको दायरी लगत क�ा गरी फैसला िव�तुीय 
अपलोड गरी िमिसल अिभलेख शाखामा बझुाई िदनू ।

उ� रायमा सहमत छु ।
�या.तेजबहादरु के.सी.

इजलास अिधकृत: सिद�ा नेपाल
इित संवत् २०७७ साल जे� २९ गते रोज ५ शभुम् ।

सव��च अदालत, संय�ु इजलास
माननीय �यायाधीश �ी दीपककुमार काक�
माननीय �यायाधीश �ी स�ुमालता माथेमा

फैसला िमित : २०७७।३।१
०७१-CR-०९६८

म�ुाः- लाग ुऔषध (खैरो हेरोइन)

पनुरावेदक / वादी : �हरी �ितवेदन जाहेरीले नेपाल 
सरकार

िव��
��यथ� / �ितवादी : िज�ला स�तरी राजिवराज 

नगरपािलका वडा नं. १ घर भई हाल 
काठमाड� िज�ला का.म.न.पा. वडा नं. १३ 
ताहाचल ब�ने मकेुशकुमार दाससमेत

§ समूहमा िमली लागु औषधको कारोबार तथा 
ओसारपसारको कसुरमा सलं�न रहकेो 
पुि� ह��छ भने समूहका ��येक �यि�बाट 
लागु औषध बरामद ह�न आव�यक ह�दैँन । 
�यो अव�थामा समूहका सबैले आपरािधक 
दािय�व वहन गनु�पन� ह��छ । तर समूहमा 
िमली कसुरमा सलं�न रहकेो �माणह�बाट 
पुि� ह�न नसकेको अव�थामा लाग ुऔषध 
बरामद नभएका �ितवादीह�लाई समेत 
सगैँ रहकेो वा अ�य �ितवादीह�सगँ 
स�पक� मा रहकेो भ�ने आधारमा मा� 
कसरुदार ठहर गरी आपरािधक दािय�व 
वहन गराउनु �यायसङ्गत नह�ने ।

§ सामूिहक �पमा लाग ु औषधको कसरुमा 
सलं�न भएका �यि�ह�ले कुनै न कुनै 

�नण�य नं. १०५९५
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�पमा कसुर गन�मा भूिमका िनभाएको वा 
कुनै न कुनै �पमा कसुरमा सलं�न रहकेो 
तथा �ा� ह�ने लाभमा िह�सेदार भएको 
अव�था देिखनुपन� ।

(�करण नं.९)

पनुरावेदक / वादीका तफ� बाट : िव�ान्  उप�यायािधव�ा 
�ी शाि�त�साद लइुटेँल

��यथ� / �ितवादीका तफ� बाट : 
अवलि�बत निजर :
§ ने.का.प.२०६८, अङ्क १२, िन.नं.८७२८

स�ब� कानून :
§ लाग ुऔषध (िनय��ण) ऐन, २०३३

स�ु तहमा फैसला गन�ः
मा. िज. �यायाधीश �ी शेखर�साद पौडेल

 काठमाड� िज�ला अदालत
पनुरावेदन तहमा फैसला गन�ः

मा. �यायाधीश �ी सहदेव�साद बा�तोला
 मा. �यायाधीश �ी नारायण�साद िधताल
 पनुरावेदन अदालत पाटन 

फैसला
�या.दीपककुमार काक� : �याय �शासन 

ऐन, २०४८ को दफा ९(१)(ख) र (ग) बमोिजम यस 
अदालतको �े�ािधकारिभ� पन� ��ततु म�ुाको फैसला 
सव��च अदालत िनयमावली, २०७४ को िनयम 
९१(४) र अनसूुची १२ को ढाचँामा तयार ग�रएको 
छ । म�ुाको त�य एवं पनुरावेदन अदालत पाटनको 
फैसलाको बेहोरा सो अदालतको फैसलाबाट देिखने 
ह�दँा यसमा पनुराविृ� ग�रएको छैन । पनुरावेदक 
वादीको पनुरावेदन िजिकर तथा यस अदालतको 
िनण�य यस�कार छः 

पनुरावेदक वादीको पनुरावेदन
��ततु म�ुामा �ितवादी मकेुशकुमार दासले 

अिधकार�ा� अिधकारीसम� बयान गदा� आफूसमेतको 
संल�नता र िमलेमतोमा भारतीय नाग�रक ब�बन 
िसंहले िदएको हातहितयारसमेत �याएको र आ�नो 
साथबाट हितयार बरामद भएको, गणेश�साद िसहं 
र अिनल बािनयाकँो साथबाट हातहितयार र लाग ु
औषध िहरोइनसमेत बरामद भएको कुरा �वीकार 
गरकेा र अका� �ितवादी ओम�काश साहले आफू 
ना. २ ख ५२८२ नं. गाडीको क�ड�टर भएको र 
सो गाडीमा लाग ु औषधसमेत राखी राजिवराजबाट 
काठमाड�स�म �याइिदएबापत �. २१ हजार िलएको 
भनी अिधकार�ा� अिधकारीसम� सािबती रहेको 
दिेख�छ । लाग ुऔषधको कारोबार सङ्गिठत �पमा 
ग�रने भएको ह�दँा अपराधमा संल�न ��येक �यि�को 
सगँसाथबाट �यि�गत �पमा दशी बरामद नह�न 
पिन स�छ । सङ्गिठत �पमा ग�रने लाग ु औषधको 
कारोबारमा अलगअलग �ितवादीह�ले अलगअलग 
भूिमका वा काय�को िज�मेवारी िलई आपसी सम�वय 
र स�चारबाट अपराधलाई पूण�ता िदइ�छ । अत: लाग ु
औषध ज�तो संवेदनशील र ग�भीर म�ुामा �ितवादीले 
अदालतमा गरकेो इ�कारी बयानलाई मा� मह�व िदई 
अ�य भौितक र िलखत �माणको उपे�ा ह�ने गरी 
स�ु तथा पनुरावेदन तहको अदालतबाट फैसला 
भएको छ । �माण ऐन, २०३१ को दफा ९ बमोिजम 
�ितवादीह�ले मैकामा �य� गरकेो कुरालाई �माणमा 
िलन ह��छ । लाग ुऔषधको कसरुमा strict liability 
सिहत �माणको भार �ितवादीमा रहने ह��छ । जनु कुरा 
फैसलाले अनदखेा गरकेो छ । 

��ततु स�दभ�मा लाग ु औषधस�ब�धी 
अपराध िनर�ेप दािय�वअ�तग�त पन� अपराध भएको 
र समूहमा रहेका अव�थामा कसैबाट लाग ु औषध 
बरामद भएमा बरामद नह�ने �यि� लाग ु औषधको 
कारोबारका लािग समूहमा िहडेँका होइन भ�ने पिु� 
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नभएमा सबै �यि�ह�मा  कसरुको दािय�व रहने 
ह��छ (ने.का.प.२०६८, अङ्क १२, िन.नं.८७२८, 
प�ृ १९८२) भनी स�मािनत सव��च अदालतबाट 
�ितपािदत िस�ा�तसमेतको �ितकूल ह�ने गरी फैसला 
भएको छ । यसरी लाग ुऔषध ओसार पसार गन� सहयोग 
तथा िमलेमतो गन� यी �ितवादीह� ओम�काश साह र 
मकेुशकुमार दासलाई सफाइ िदने गरी भएको फैसलामा 
िमिसल संल�न �माणह�को उिचत मू�याङ्कन नभई 
�माण ऐन, २०३१ को दफा १० र ५४ को ग�भीर 
कानूनी �िुट भएको छ । अतः यी �ितवादीह�लाई 
अिभयोग मागदाबीबमोिजम सजाय ह�नपुन�मा स�ु 
फैसला केही उ�टी गरी बरामद मोटरसाइकल जफत 
गन� र यी �ितवादीह�को हकमा स�ु सदर गन� गरी 
भएको पनुरावेदन अदालत पाटनको फैसला कानून 
एवं �ितपािदत िस�ा�तसमेतको �ितकूल ह�दँा बदर 
गरी �ितवादीह�लाई अिभयोग मागदाबीबमोिजम 
सजाय ग�रपाउ ँभ�ने बेहोराको पनुरावेदक वादी नेपाल 
सरकारको यस अदालतमा परकेो पनुरावेदन ।

यस अदालतको िनण�य
िनयमबमोिजम पेस ह�न आएको ��ततु 

म�ुाको िमिसल अ�ययन ग�रयो । पनुरावेदक 
वादी नेपाल सरकारको तफ� बाट उपि�थत िव�ान्  
उप�यायािधव�ा �ी शाि�त�साद लइुटेँलले �ितवादी 
मकेुशकुमार दास, सह�ितवादीह� अिनल बािनया र 
गणेश�साद िसंहसिहत वारदात�थलबाट प�ाउ परकेा 
छन् । यी �ितवादीले अिधकार�ा� अिधकारीसम� 
भारतबाट तीनैजना िमली हातहितयार �याएको 
भनी बयान गरकेा छन् । अ�य �ितवादीह�ले समेत 
मकेुशकुमारको कोठामा जादैँ गदा� प�ाउ परकेो भनी 
बयान गरकेो ह�दँा यी �ितवादीसमेत बरामद लाग ु
औषधको कारोबारमा संल�न रहेको दिेख�छ । अका� 
�ितवादी ओम�काश साहको हकमा अनसु�धानको 
�ममा िनज �ितवादीले आफूले काम गन� गाडीमा 
लकुाएर सह�ितवादीह�को लाग ु औषध काठमाड� 

�याइिदएको हो भनी कसरुमा सािबत रहेका तथा 
सह�ितवादीह� अिनल बािनया र गणेश�साद िसंहले 
समेत सोही िमलानमा यी �ितवादीलाई पोल गरी 
बयान ग�रिदएको ह�दँा यी �ितवादीह�समेत उ� लाग ु
औषधको ख�रद िब�� तथा ओसार पसारमा संल�न 
रहेको ह�दँा यी �ितवादीह�लाई अिभयोग दाबीबमोिजम 
सजाय ग�रपाउ ँभनी गनु�भएको बहस सिुनयो । 

यसमा �ितवादीह� िब�क� भ�ने अिनल 
बािनया, िटङ्कु भ�ने गणेश�साद िसंह, मकेुशकुमार 
दास र ओम�काश साहको संल�नतामा लाग ुऔषधको 
ओसार पसार भइरहेको अव�थामा िमित ०६५।१२।४ 
गतेका िदन काठमाड� िज�ला का.म.न.पा. ८ 
िसफलबाट लाग ु औषधसिहत �ितवादीह� अिनल 
बािनया, गणेश�साद िसहं र मकेुशकुमार दास प�ाउ 
परकेो ह�दँा िनज �ितवादीह�उपर लाग ु औषध 
(िनय��ण) ऐन, २०३३ को दफा ४(घ)(ङ) र (च) 
बमोिजमको कसरुमा सोही ऐनको दफा १४(१)(छ)
(२) बमोिजम सजाय ह�न तथा बरामद मोटरसाइकल 
सोही ऐनको दफा १८ बमोिजम जफत ह�नसमेतको 
मागदाबीसिहत स�ु काठमाड� िज�ला अदालतमा 
अिभयोग प� पेस भएको देिख�छ । काठमाड� िज�ला 
अदालतबाट �ितवादीह� गणेश�साद िसंह र अिनल 
बािनयालाई लाग ुऔषध (िनय��ण) ऐन, २०३३ को 
दफा १४(१)(छ)(२) बमोिजम जनही १० वष� कैद र 
�. १ लाख ज�रवाना ह�ने र �ितवादीह� मकेुशकुमार 
दास र ओम�काश साहले आरोिपत कसरुमा सफाइ 
पाउने गरी फैसला भएको र सो फैसलाउपर वादी नेपाल 
सरकारको र �ितवादीह� गणेश�साद िसंह र अिनल 
बािनयाकँो छु�ाछु�ै पनुरावेदन अदालत पाटनमा 
पनुरावेदन परकेो र उ� अदालतबाट स�ु फैसला 
केही उ�टी गरी बरामद मोटर साइकल अिभयोग 
दाबीबमोिजम जफत ह�ने र अ�मा स�ु फैसला सदर 
ह�ने गरी फैसला भएको ह�दँा सो फैसलाउपर वादी 
नेपाल सरकारको यस अदालतसम� पनुरावेदन परी 
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इजलाससम� पेस ह�न आएको दिेखयो । 
�ितवादीह� मकेुशकुमार दास र ओम�काश 

साहले अनसु�धानको �ममा आफूह�समेतको 
सलं�नतामा उ� लाग ु औषध खैरो िहरोइनको 
ओसारपसार भएको कुरामा �वीकार रही बयान गरकेा 
छन् । लाग ुऔषध ज�तो संवेदनशील र ग�भीर म�ुामा 
�ितवादीले अदालतमा गरकेो इ�कारी बयानलाई मा� 
आधार िलन सिकँदनै । यी �ितवादीह� समूहमा रहेर 
काय� गरकेो ह�दँा चारजैनाको साथबाट लाग ु औषध 
बरामद ह�नपुन� अिनवाय�ता रहदँैन । लाग ु औषधको 
कारोबारको कसरुमा �माणको भार �ितवादीमा ह�ने 
ह�दँासमेत �ितवादीले आ�नो िनद�िषता पिु� गन� 
सकेका छैनन् । अतः अदालतको इ�कारी बयानलाई 
मा� आधार िलई �ितवादीलाई आरोिपत कसरुमा 
सफाइ िदन ु�िुटपूण� भएकोले �ितवादीलाई अिभयोग 
दाबीबमोिजम सजाय ग�रपाउ ँ भ�ने वादी नेपाल 
सरकारको पनुरावेदन िजिकर रहेको देिख�छ । 

यसमा स�ु फैसला केही उ�टी गरी भएको 
पनुरावेदन अदालत पाटनको फैसला, वादी नेपाल 
सरकारको पनुरावेदन िजिकर, उपि�थत िव�ान्  
उप�यायािधव�ाको बहस िजिकर तथा िमिसल सलं�न 
कागज �माणको अ�ययन िव�ेषणसमेतको आधारमा 
हेदा�  पनुरावेदन अदालत पाटनको फैसला िमलेको छ, 
छैन ? र पनुरावेदक वादी नेपाल सरकारको पनुरावेदन 
िजिकर प�ुन स�ने हो, होइन ? भ�ने स�ब�धमा िनण�य 
िदनपुन� देिखन आयो ।

२. िनण�यतफ�  िवचार गदा� काठमाड� िज�ला 
का.म.न.पा. वडा नं. ८ िसफलबाट स.१ प. ९७९० 
नं. को रातो रङको कालो प�सर मोटरसाइकल चढी 
आएका िटङ्कु भ�ने गणेश�साद िसहं, िब�क� भ�ने 
अिनल बािनया, मकेुशकुमार दासलाई िनय��णमा 
िलई िनजह�को साथ तथा झोला खानतलासी िलदँा 
�ितवादीह� गणेश�साद िसहंबाट ३५ �ाम र िब�क� 
भ�ने अिनल बािनयाको साथबाट ३१ �ाम लाग ुऔषध 

खैरो िहरोइन अवैध हातहितयार तथा खरखजानासिहत 
बरामद भएको बरामदी मचु�ुका र �हरी �ितवेदनबाट 
दिेख�छ । �ितवादीह� गणेश�साद िसंह र िब�क� 
भ�ने अिनल बािनयाले अिधकार�ा� अिधकारीसम� 
बयान गदा� हामी दवैुजनाको िमलोमतो र सलं�नतामा 
बरामदी मचु�ुकामा उि�लिखत अवैध हातहितयार 
खरखजाना तथा लाग ु औषध खैरो िहरोइन ना.२ख 
५२८२ को िशवबाबा �ाभ�सको गाडीको क�ड�टर 
ओम�काश साहमाफ� त उ� गाडीमा राखी काठमाड� 
�याई प�ुयाउन क�ड�टर ओम �काश साहलाई �. 
२१,०००।- िदएको हो भने १४ हजार िदन बाकँ� िथयो । 
उ� लाग ुऔषध खैरो िहरोइन अवैध हातहितयारसमेत 
बोक� ताहाचलि�थत मकेुशकुमार दासको कोठामा जाद� 
गदा� �हरीले प�ाउ गरी हामीह�को साथबाट बरामदी 
मचु�ुकामा भए मतुािबकको लाग ुऔषध बरामद गरेको 
हो । उ� लाग ुऔषध बढी मू�यमा िब�� गन� उ�े�यले 
भारतमा गई बबन िसहंबाट ख�रद गरी �याएको हो भनी 
बयान गरकेो दिेख�छ ।

३. �ितवादीह� गणेश�साद िसंह र अिनल 
बािनयाको साथबाट लाग ुऔषध खैरो िहरोइन बरामद 
भएको त�यमा कुनै िववाद रहेको छैन । स�ु काठमाड� 
िज�ला अदालतबाट �ितवादीह� गणेश�साद िसहं 
र िब�क� भ�ने अिनल बािनयालाई लाग ु औषध 
(िनय��ण) ऐन, २०३३ को दफा १४(१)(छ)(२) 
बमोिजम जनही १० वष� कैद र �. १ लाख ज�रवाना ह�ने 
र �ितवादीह� मकेुशकुमार दास र ओम�काश साहले 
आरोिपत कसरुमा सफाइ पाउने गरी फैसला भएको र 
पनुरावेदन अदालत पाटनबाट सवारी साधन जफतको 
हकमा केही उ�टी भए तापिन �ितवादीह�को हकमा 
स�ु फैसला सदर ह�ने गरी फैसला भएको देिख�छ भने 
�यसउपर कसरु ठहर भएका �ितवादीह� गणेश�साद 
िसंह र िब�क� भ�ने अिनल बािनयाको यस अदालतमा 
पनुरावेदन परकेो देिखदँनै । 

४. उ� वारदातमा �ितवादीह� मकेुशकुमार 
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दास र ओम�काश साहको कसरुमा संल�नता रहेको ह�दँा 
िनज �ितवादीह�लाई अिभयोग दाबीबमोिजम सजाय 
ग�रपाउ ँभ�ने वादी नेपाल सरकारको पनुरावेदन िजिकर 
रहेको देिख�छ । यस स�ब�धमा िनज �ितवादीह�को 
कसरुमा संल�नता रहेको छ, छैन ? र िनजह�लाई 
सजाय ह�नपुन� हो, होइन ? भ�ने स�ब�धमा हेदा� 
�ितवादी मकेुशकुमार दासले अनसु�धानको �ममा 
बयान गदा�  सह�ितवादीह� िब�क� भ�ने अिनल 
बािनया र िटङ्कु भ�ने गणेश�साद िसंहसगँ िमलोमतो 
गरी भारतीय नाग�रक बबन िसंहले डेिलभरीको लािग 
िदएको ठुलो प�रमाणको अवैध हातहितयारसमेत 
राजिवराजबाट काठमाड� िभ�याई �याएको र आ�नो 
साथबाट अवैध हातहितयार खरखजाना बरामद भएको 
र अ�य �ितवादीह�बाट लाग ुऔषध खैरो हेरोइन र 
हातहितयार खरखजानासमेत बरामद भएको हो । 
सह�ितवादीह�को साथबाट बरामद भएको लाग ु
औषध खैरो िहरोइन ख�रद िब��, ओसार पसारमा 
मेरो कुनै सलं�नता छैन । सह�ितवादीह�बाट लाग ु
औषध बरामद भएपिछ मा� उनीह�को साथमा लाग ु
औषध रहेको भ�ने थाहा पाएको ह� ँभनी बयान गरकेो 
देिख�छ । िनज �ितवादीले आफूबाट हातहितयार 
बरामद भएको भए तापिन लाग ुऔषध बरामद भएको 
होइन भनी िजिकर िलएका छन् । िनजले अदालतमा 
बयान गदा� अनसु�धान अिधकारीसम� गरकेो 
बयान र बरामदी मचु�ुकामा भएको बेहोरा झ�ुा हो । 
अिभयोगबमोिजम कसरु गरकेो छैन भनी बयान गरकेा 
छन् । सह�ितवादीह� िब�क� भ�ने अिनल बािनया र 
िटङ्कु भ�ने गणेश िसंहले समेत बरामद भएको लाग ु
औषधको ओसार पसार तथा कारोबारमा यी �ितवादी 
मकेुशको संल�नता नरहेको, िनजलाई आफूह�ले 
�याएको लाग ु औषधको बारमेा थाहा नभएको र 
आफूह�बाट बरामद भएप�ात् मा� िनजले थाहा 
पाएका ह�न् भनी अनसु�धानको �ममा लेखाएका 
छन् । अदालतमा बयान गदा� लाग ु औषध ओसार 

पसारको कसरु गरकेो होइन भनी कसरुमा पूण��पमा 
इ�कार रहेका छन् भने यी �ितवादीलाई पोलसमेत गरेका 
छैनन् । अदालतमा आई बकप� गन� �ितवेदकह�ले 
मौकाको �ितवेदनलाई सनाखत गरकेा छन् । तथािप 
मौकाको �ितवेदन तथा बरामदी मचु�ुकाबाट यी 
�ितवादीबाट लाग ुऔषध बरामद भएको भ�ने देिखन 
आउदँैन । 

५. यसरी यी �ितवादी मकेुशकुमार दास 
सह�ितवादीह�बाट लाग ु औषध बरामद ह�दँा 
िनजह�सगँ सगैँ रहेको देिखए तापिन िनजबाट लाग ु
औषध बरामद नभएको, सह�ितवादीह�ले िनजलाई 
पोल नगरी लाग ु औषधको स�ब�धमा िनजलाई 
जानकारी नभएको भनी अनसु�धानको �ममा बयान 
गरकेो, िनज �ितवादीले अनसु�धानको �ममा बयान 
गदा� हातहितयार �याउने काय�मा सह�ितवादीह�सगँ 
कसरुमा संल�न रहेको भए तापिन लाग ुऔषधको ओसार 
पसारमा संल�न नरहेको भनी गरकेो बयानसमेतबाट यी 
�ितवादीउपरको आरोिपत कसरु शकंारिहत तवरबाट 
पिु� भएको देिखन आएन ।

६. अका� �ितवादी ओम�काश साहको हकमा 
हेदा� िनजले अनसु�धानको �ममा िटङ्कु भ�ने गणेश 
िसंह र िब�क� भ�ने अिनल बािनया गाडीमा आएर लाग ु
औषध खैरो हेरोइनसमेत रािखएको झोला काठमाड� 
प�ुयाइिदन ु सोबापत धेर ै पैसा िद�छ� भनी भनेकोले 
मैले िनजह�ले मलाई िदएको लाग ुऔषध खैरो हेरोइन 
र हातहितयार खरखजानासमेत रािखएको झोला म 
क�ड�टर काम गन� गरकेो ना. २ ख. ५२८२ नं. को 
गाडीमा राखी काठमाड�स�म �याइिदएको ह� ँ भनेका 
छन् । यसरी िनज �ितवादीले बरामद लाग ुऔषध ख�रद 
िब�� नगरकेो तर ओसार पसारस�म ग�रिदएको कुरा 
�वीकार गरी बयान गरकेो भए तापिन अदालतमा बयान 
गदा� कसरुमा पूण� इ�कार रही अ�य �ितवादीह�लाई 
िचनेको छैन, लाग ुऔषध ओसार पसार गरकेो होइन 
र अनसु�धानको बयान मैले भनेबमोिजम लेिखएको 
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होइन भनी बेहोरा लेखाएको देिख�छ । सह�ितवादीह� 
िटङ्कु भ�ने गणेश�साद िसहं र िब�क� भ�ने अिनल 
बािनयालेँ अनसु�धानको �ममा बयान गदा� यी 
�ितवादीलाई पैसा िदएर िनजले क�ड�टर काम गन� 
गाडीमा राखी ियनैमाफ� त लाग ु औषध काठमाड�मा 
�याएको भनी बयान गरकेो देिखए तापिन अदालतमा 
बयान गदा� आफूले कुनै लाग ुऔषधको ओसारपसार 
गरकेो छैन भनी कसरुमा पूण� इ�कार रहेका छन् भने 
यी �ितवादीलाई समेत पोल गरकेो देिखदँैन । मौकाको 
�ितवेदनलाई अदालतमा बकप� गदा� �ितवेदकह�ले 
सनाखत गर ेतापिन उ� �ितवेदनमा यी �ितवादीबाट 
लाग ुऔषध बरामद भएकोसमेत दिेखदैँन ।

७. यी �ितवादी ओम�काश साहलाई 
सह�ितवादीह�ले लाग ुऔषध ख�रद िब��मा सलं�न 
रहेका होइनन् पैसा िलएर आफूले काम गन� गाडीबाट 
लाग ु औषध �याइिदएका ह�न् भनी अनसु�धानको 
�ममा बयान गरकेो दिेखए तापिन अदालतमा कसरुमा 
इ�कारी रहेका र यी �ितवादीलाई पोल गरकेो अव�था 
छैन । यी �ितवादी अ�य ितनजना �ितवादीसगैँ 
वारदात�थलबाट प�ाउ परकेा छैनन् भने िनजबाट 
लाग ु औषध बरामद भएकोसमेत देिखदैँन । िनज 
�ितवादीले अनसु�धानको �ममा कसरु �वीकार 
गरकेो भए तापिन अदालतमा बयान गदा� कसरुमा 
पूण� इ�कार रहेका छन् । यी �ितवादीबाट लाग ुऔषध 
बरामद नभएको, सह�ितवादीह�सगैँ प�ाउ परकेो 
नदिेखएको र अदालतको बयानमा कसरुमा पूण� इ�कार 
रही सह�ितवादीह�को पोलसमेत रहेको नदेिखएको 
ह�दँा मौकाको सािबती बयानलाई मा� आधार बनाएर 
कसरु कायम ह�न स�ने नदिेखदँा यी �ितवादीउपरको 
कसरु पिु� ह�न सकेको देिखदँनै । 

८. यी �ितवादीह�उपर लाग ु औषध 
(िनय��ण) ऐन, २०३३ को दफा ४ (घ)(ङ) र (च) 
बमोिजमको कसरु गरकेो भ�ने अिभयोग दाबी रहेको 
छ । ऐ. दफा ४ (घ)(ङ) र (च) ले लाग ु औषधको 

िब�� िवतरण गन�, लाग ुऔषधको िनकासी वा पैठारी 
गन� र लाग ुऔषध ख�रद गन�, स�चय गन�, रा�ने वा 
ओसारपसार गन� काय�लाई िनषेध गरी कसरु कायम 
गरकेो छ । सह�ितवादीह�बाट अिनलकुमार बािनया ँ
र गणेश�साद िसहंको साथबाट लाग ु औषध बरामद 
भएको भए तापिन उ� लाग ुऔषधको ओसार पसार 
तथा कारोबारमा यी �ितवादीह� मकेुशकुमार दास 
र ओम�काश साहको सलं�नता पिु� ह�न सकेको 
दिेखदैँन । �ितवादी अिनलकुमार बािनयाकँो साथबाट 
३१ �ाम लाग ु औषध खैरो हेरोइन र हातहितयार र 
गणेश�साद िसंहको साथबाट ३५ �ाम लाग ुऔषध र 
हितयार बरामद भएको हो भनी मौकाको �ितवेदनलाई 
समथ�न गद� �ितवेदकह� �.ना.िन. स�जय ितमि�सना, 
�हरी िनरी�क रिव��बहादरु िसंह र �.स.िन. 
च�दाकुमार िसंहसमेतले अदालतमा बकप� ग�रिदएको 
र बरामदी मचु�ुकामा भएको सहीछाप, बेहोरा मेरो 
हो, �ितवादी गणेश�साद िसंहको साथबाट ३५ �ाम 
र अिनल बािनयाको साथबाट ३१ �ाम लाग ु औषध 
बरामद भएको हो भ�ने बरामदी मचु�ुकाका मािनस 
�.स.िन. िदपेश कौिसकले अदालतमा बकप� गरेको 
दिेख�छ । यसरी बकप� गन� �ितवेदकलगायतका 
सा�ीह�ले �ितवादीह� अिनलकुमार बािनया ँ र 
गणेश�साद िसंहबाट लाग ु औषध बरामद भएको 
भनी बेहोरा लेखाएको भए तापिन उ� कसरुमा यी 
�ितवादीह�को समेत संल�नतालाई िकटान गन� 
सकेका छैनन् । भने यी �ितवादीह�बाट लाग ुऔषध 
बरामद भएको हो भनी लेखाउनसमेत सकेका छैनन् । 
यी �ितवादीह�बाट लाग ुऔषध बरामद नभएको तथा 
अदालतमा बयान गदा� कसरुमा पूण��पमा इ�कार रही 
बेहोरा लेखाएको, सह�ितवादीह�ले अदालतमा बयान 
गदा� ियनीह�लाई िकटान पोल गरकेो नदेिखएको तथा 
�ितवेदकलगायतका सा�ीह�को बकप� बेहोराबाट 
समेत यी �ितवादीह� लाग ुऔषध ख�रद िब�� तथा 
ओसार पसार काय�मा संल�न रहेका िथए भनी पिु� 
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ह�न सकेको देिखदँनै । िमिसल सलं�न कागज �माणले 
यी �ितवादीह�को हकमा आरोिपत कसरु शंकारिहत 
तवरबाट पिु� ह�न नसकेको ह�दँा यी �ितवादीह�ले 
अिभयोग दाबीबाट सफाइ पाउने गरी भएको स�ु 
काठमाड� िज�ला अदालतको फैसला सदर गरकेो 
पनुरावेदन अदालत पाटनको फैसला अ�यथा देिखन 
आएन । 

९. �ितवादीह� मकेुशकुमार दास र 
ओम�काश साह लाग ुऔषध बरामद भएका �ितवादीह� 
िब�क� भ�ने अिनल बािनया, िटङ्कु भ�ने गणेश�साद 
िसंहसगँ समूहमा िमली लाग ुऔषधको कारोबार तथा 
ओसार पसार गरकेो ह�दँा यी �ितवादीह�बाट लाग ु
औषध बरामद नभए तापिन ियनीह�ले आपरािधक 
दािय�वबाट उ�मिु� �ा� गन� स�दैनन् भ�नेसमेत 
वादी नेपाल सरकारको पनुरावेदन िजिकर रहेको 
छ । यदी समूहमा िमली लाग ुऔषधको कारोबार तथा 
ओसारपसारको कसरुमा संल�न रहेको पिु� ह��छ भने 
�यो अव�थामा समूहका ��येक �यि�बाट लाग ुऔषध 
बरामद ह�न आव�यक ह�दैँन । �यो अव�थामा समूहका 
सबैले आपरािधक दािय�व वहन गनु�पन� ह��छ । तर 
समूहमा िमली कसरुमा संल�न रहेको �माणह�बाट 
पिु� ह�न नसकेको अव�थामा लाग ु औषध बरामद 
नभएका �ितवादीह�लाई समेत सगैँ रहेको वा अ�य 
�ितवादीह�सगँ स�पक� मा रहेको भ�ने आधारमा मा� 
कसरुदार ठहर गरी आपरािधक दािय�व वहन गराउन ु
�यायसङ्गत ह�दैँन । सामूिहक �पमा लाग ुऔषधको 
कसरुमा संल�न भएका �यि�ह�ले कुनै न कुनै �पमा 
कसरु गन�मा भूिमका िनभाएको वा कुनै न कुनै �पमा 
कसरुमा संल�न रहेको तथा �ा� ह�ने लाभमा िह�सेदार 
भएको अव�था देिखन ु पछ�  अ�यथा केबल शंकाको 
भरमा समूहमा रहेको भ�ने आधारमा मा� कसरु कायम 
ह�न प�ुछ । �ितवादीह� मकेुशकुमार दास र ओम�काश 
साह अ�य �ितवादीह�सगँ समूहमा आब� भई कसरु 
गरकेो पिु� ह�न नसकेको ह�दँा पनुरावेदन अदालत 

पाटनको फैसला ने.का.प. २०६८, अङ्क १२, िन.नं. 
८७२८ को निजर िस�ा�तसमेतको �ितकूल रहेको 
भ�ने वादी नेपाल सरकारको िजिकरसमेत �थािपत 
ह�न स�दैन । 

१०. अतः �ितवादीह� मकेुशकुमार दास र 
ओम�काश साहउपरको आरोिपत कसरु शकंारिहत 
तवरबाट पिु� ह�न नसकेको ह�दँा यी �ितवादीह�लाई 
आरोिपत कसरुमा सफाइ िदने गरी भएको स�ु 
काठमाड� िज�ला अदालतको फैसला बरामद 
मोटरसाइकल जफत गन� हदस�म केही उ�टी भई 
यी �ितवादीह�को हकमा स�ु फैसला सदर गरेको 
पनुरावेदन अदालत पाटनको िमित २०७१।१।२ को 
फैसला िमलेकै देिखदँा सदर ह�ने ठहछ�  । पनुरावेदक 
वादी नेपाल सरकारको पनुरावेदन िजिकर प�ुन 
स�दैन । ��ततु म�ुाको दायरीको लगत क�ा गरी 
िमिसल िनयमानसुार गरी अिभलेख शाखामा बझुाई 
िदनू ।

उ� रायमा सहमत छु ।
�या.स�ुमालता माथेमा

इजलास अिधकृत : महे���साद पौड्याल
इित सवंत् २०७७ साल असार १ गते रोज २ शभुम् ।

—— & ––
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सव��च अदालत, सयं�ु इजलास
माननीय �यायाधीश �ी तेजबहादरु के.सी.
माननीय �यायाधीश �ी प�ुषो�म भ�डारी

फैसला िमित : २०७७।३।१
०७६-CR-०६६४

म�ुा:- मानव बेचिबखन तथा ओसारपसार

पनुरावेदक / वादी : L उपनामसमेतको जाहेरीले नेपाल 
सरकार

िव��
��यथ� / �ितवादी : िज�ला झापा, धाइजन गाउ ँ

िवकास सिमित वडा नं. ७ घर भई हाल 
प�रवत�न मेचीनगर नगरपािलका वडा नं. ११ 
�थायी घर भई हाल कारागार काया�लय, 
झापामा कैदमा रहेको मनुा मगर मेचे

§ फौजदारी कसरुमा जसले जे ज�तो कसुर 
गरकेो हो सोहीअनुसारको नै सजाय ह�नु 
�यायोिचत ह�न जाने ह��छ । केबल कसुर 
कायम भयो भ�दैमा कसुरको मा�ालाई 
िवचारै नगरी ठुलो सजाय गराउने र गन� 
उ�े�यबाट अिभ��ेरत भई बलपूव�क 
�या�या गरी ठुलो सजाय तोिकनु 
फौजदारी �यायको मम�िवपरीत ह�न जाने 
भई �यायको अनभूुितसमेत ह�न स�दैन 
अतः कसुरअनुसारकै सजाय तोिकनु 
�यायको मम� पिन हो भने �यायोिचत कुरा 
पिन ह�न आउने । 

(�करण नं.७)

पनुरावेदक / वादीका तफ� बाट : िव�ान् उप�यायािधव�ा 
�ी गोिव�द�साद उपा�याय

��यथ� / �ितवादीका तफ� बाट : 
अवलि�बत निजर : 
स�ब� कानून : 
§ मानव बेचिबखन तथा ओसारपसार 

(िनय��ण) ऐन, २०६४

स�ु तहमा फैसला गन�ः- 
मा. �यायाधीश �ी पणु��वर�साद उपा�याय
झापा िज�ला अदालत

पनुरावेदन तहमा फैसला गन�ः- 
माननीय �यायाधीश �ी �काशच�� गजरुले
माननीय �यायाधीश �ी अ�यतु िव�
उ�च अदालत िवराटनगर, इलाम इजलास

फैसला
�या.पु�षो�म भ�डारी : �याय �शासन 

ऐन, २०७३ को दफा ९(१) (ग) बमोिजम दायर 
ह�न आएको ��ततु म�ुाको संि��त त�य एवं ठहर 
यस�कार छः-

त�य ख�ड
िमित २०७१।०५।१६ गते िबहान ०८:०० 

बजेको समयमा हा�ा छोरीह� नाबालक S उपनाम र 
M उपनाम घर डेराकोठाबाट �कुलमा कोिचङ �लास 
िलनको लािग भनी �कुल �ेस लगाई झोला बोक� 
गएकामा �कुल छु�ी भएप�चात् पिन घरमा नआएपिछ 
छोरीह�को खोजी गद� जादँा िवप�ीम�येका मनुा मगर 
मेचेले आ�नो डेराकोठामा बोलाई मास ुकोकलगायतका 
खाने कुरा िदई लोभलालचमा पारी वे�याविृ�मा लाउने 
उ�े�यले िविभ�न केटा (प�ुष) मािनसह�सगँ स�पक�  
गराइिदनेसमेतको काय� गरकेो र िवप�ीम�येका केदार 
चौलागाइलेँ स�चालन गरकेो होटलमा लगी होटलमा 
आउने प�ुषह�सगँ िचनजान गराई सगैँ िबयर खान 

�नण�य नं. १०५९६
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लगाई पैसा कमाई ह��छ भनी प�ुषह�सगँ शारी�रक 
स�पक� समेत गन� लगाएको ह�दँा िनज �ितवादीह�लाई 
प�ाउ गरी कानूनबमोिजम कारबाही ग�रपाउ ँभ�नेसमेत 
बेहोराको जाहेरी दरखा�त । 

 िमित २०७१।०५।१६ गते िबहान अ�दाजी 
८:३० बजेको समयमा म र M उपनाम भएक� साथीलाई 
मनुा मगर मेचेको घर डेरामा बोलाएकाले गय� िनजले 
�कुल �ेस चे�ज गन� लगाई बसपाक� मा मेरो घर छ हेन� 
जाउ ँ भनी हामीलाई एउटा �र�सामा पठाइन् । िनज 
ए�लै अक� �र�सामा आइन् । बसपाक� मा पगेुपिछ नाम 
थाहा नभएको होटलमा सरासर लगी तलामािथ गएपिछ 
अका� �ितवादी केदार चौलागाइ ँ आई हा�ो छेउमा 
बसे । िनज केदार चौलागाइलेँ िबयर मगाई जबरज�ती 
हामीलाई खान लगाए र इ�कार गदा� मनुा मगर मेचेले 
समेत गाली ग�रन् । सोही होटलमा आउने परप�ुषसगँ 
साथी M उपनामलाई पैसा आउछँ भनी कोठामा 
जबरज�ती िछराई बािहरबाट केदार चौलागाइलेँ ढोका 
लगाई िदएका ह�न् । यसरी िनज मनुा मगर मेचे र केदार 
चौलागाइलेँ हामीलाई िविभ�न होटलमा लगी यौन 
स�पक�  गन�लाई जबरज�ती गन� र भारतको मोतीगाडा 
साइन िसटी घ�ुन जाउ ँभनेको ह�दँा हामीलाई बेचिबखन 
गन� उ�े�यले वे�याविृ�मा लगाउन �यसरी िविभ�न 
होटलमा लगी क�टमरबाट पैसासमेत मनुा मगर मेचे र 
केदार चौलागाइलेँ िलएको ह�दँा िनजह�लाई कारबाही 
ह�नपुछ�  भ�नेसमेत बेहोराको वष� १५ क� पीिडता S 
उपनामले संर�कको रोहबरमा गरकेो बयान कागज । 

यी मनुा मगर मेचे र केदार चौलागाइलेँ म र 
S उपनाम गरके� साथीलाई डर �ासमा पारी िविभ�न 
िमितमा खानेकुरा खान भनी बोलाई निचनेका प�ुष 
मािनससगँ राखी िनजह�ले क�टमरबाट रकम िलने 
गरकेो र भारतस�म लाने योजना बनाई हामीलाई 
समेत जाउ ँभनी फकाउने काय� गरकेो ह�दँा िनजह�ले 
हामीलाई बे�ने कुरा प�का भएको हो । िनज मनुा 
मगर मेचेले केदार चौलागाइकँो होटलमा लगी प�ुष 

मािनससगँ बस पैसा कमाई ह��छ भनेको हो िनजह�लाई 
कानूनबमोिजम ह�नपुछ�  भ�नेसमेत बेहोराको वष� १५ 
क� M उपनामले संर�कको रोहवरमा गरकेो बयान 
कागज । 

मनुा मगर मेचेले अ�य M र S उपनामका 
केटीह� र अक� प�ुष मािनससमेतसगँ आई मेरो 
तमोर होटल लजमा बसी िबयर, रडेबलु, ��ाइट र 
पानी खाएका ह�न् । काउ�टरमा अ�य मािनस नभएको 
ह�दँा अड�रअनसुारको सामान मैले लगी िदएको ह� ँ । 
िनजह�सगैँ बसेर मैले िबयर खाएको होइन । िनजह� 
लगभग १ घ�टा जित बसी गएका ह�न् मैले िबयर 
रडेबलु ��ाइट पानी र कोठाको पैसा िलएको ह� ँ। मैले त 
िनजह�लाई सबै एकआपसमा िचनजान भएर आएको 
होला ज�तो ला�यो । अ�य मलाई थाहा भएन भ�नेसमेत 
बेहोराको �ितवादी केदार चौलागाइकँो अिधकार�ा�त 
अिधकारीसम�को बयान ।  

जाहेरवालाह� L र B उपनाम भएका 
मिहलाह� र पीिडताह� S उपनाम र M उपनाम 
गरकेालाई िच�दछु । िनज पीिडताह� S उपनाम र 
M उपनामका बािलकाह� घ�ुन खान रमाइलो गन� 
उ�सािहत ह�ने भएकाले मसगँ िहडेँका ह�न् । �यसरी 
किलला उमेरका केटीह�सगँ केटाह�सगैँ ब�ने खाने 
र यौन स�पक�  गन� गराउन पाएमा हामीलाई िमठो 
खवुाउने र पैसासमेत िदने र �यसरी िदएको पैसा 
मेरो खटनमा रह�छ भ�ने आशाले मैले नाबािलका 
S उपनाम र M उपनामलाई िलई िहडेँको हो । गफ 
गद� जादँा रा�ो पैसावाल केटा कोही भए भारत 
मोतीगाडा घ�ुन जानपुछ�  भ�ने कुरा भएको हो । गएका 
िथएन� । िमित २०७१।०५।१६ गते S उपनाम र 
M लाई �लोभनमा पारी िलएर केदार चौलागाइकँो 
होटलमा गई िबयरलगायतका खानेकुरा खाएको 
हो । एउटा मंगोिलयन निचनेको केटा मािनससगँ M 
उपनामक� बिहनी एकिछन कोठािभ� बसेक� ह�न् तर 
पैसा िलनिुदन ु भएन भ�नेसमेत बेहोराको �ितवादी 
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मनुा मगर मेचेले अिधकार�ा�त अिधकारीसम� गरकेो 
बयान । 

िज�ला झापा शिनअजु�न नगरपािलका वडा 
नं. ९ ि�थत पूव�मा केशव भ�राईको घर, पि�ममा 
राजमाग�बाट बसपाक�  जाने बाटो, उ�रमा दगुा�  दधु 
डेरी पसल, दि�णमा वीरबहादरु कु�ङवाङ्गको घर 
यित चार िक�लािबचमा रहेको दामोदर िघिमरकेो 
घर सोही घरमा केदार चौलागाइलेँ तमोर गे� हाउस 
स�चालन गरकेो सोही गे� हाउसको दो�ो तलामा 
िमित २०७१।०५।१६ गते िदउसँो मनुा मगर मेचेले 
पीिडताह� S उपनाम र M उमनामलाई िलई प�ुष 
मािनससगँ राखी मादक पदाथ� िबयरलगायत ��ाइट, 
रडेबलु, जसुसमेत खवुाएको भ�नेसमेत बेहोराको 
घटना�थल मचु�ुका । 

�ितवादी केदारनाथ चौलागाइलँाई �हरीले 
प�ाउ गरकेो सनुी ब�ुदा �ितवादीम�येक� मनुा मगर 
मेचेको साथमा िमित २०७१।०५।१६ गते िदउसँो 
S उपनाम र M उपनाम भएका मिहला पिन आई 
केदारनाथ चौलागाइकँो होटलमा बसी िबयर खाई 
केही बेरपिछ िनजह�सगैँ आएको केटा मािनससगँ 
गएको भ�ने सनेुको हो । पिछ ब�ुदा उ� राित ती 
पीिडताह� घरमा नपगेुपिछ अिभभावकले सोधीखोजी 
ह�दँा मनुा मगर मेचेले �कुल �ेस चे�ज गराई केदारनाथ 
चौलागाइकँो होटलमा S उपनाम र M लाई लगेको 
रहेछ । �ितवादी मनुा मगर मेचेले कोसगँ के कसरी 
स�पक�  गरी �यसरी केदारनाथ चौलागाइकँो होटलमा 
प�ुयाए थाहा भएन । �ितवादीह� मनुा मगर मेचे र 
केदारनाथ चौलागाइकँो िमलेमतोमा योजनासाथ S 
उपनाम र M लाई होटलमा �याई शारी�रक स�पक�  
गराई सोबाट आिथ�क लाभ िलने उ�े�यले राखेको 
ज�तो ला�दैन भ�नेसमेत बेहोराको �याम शाह ठकुरीले 
गरकेो कागज ।

िमित २०७१।०५।१७ गते �ितवादीह� 
केदारनाथ चौलागाइ ँ र मनुा मगर मेचे प�ाउ परकेो 

भ�ने सनुी ब�ुदा �ितवादी मनुा मगर मेचेले पीिडताह� 
S उपनाम र M लाई �ितवादी केदारनाथ चौलागाइलेँ 
स�चालन गरकेो होटलमा अक� केटासिहत िलई आई 
खाने कुरा खाई गएको भ�ने बझुेको हो । िनज �ितवादी 
केदारनाथ चौलागाइलेँ होटलमा मिहला रा�ने यौन 
�यवसायमा लगाउने काय� गरेको थाहा छैन । िनज मनुा 
मगर मेचेले के कुन उ�े�यले जाहेरवालाह�को छोरीह� 
S उपनाम र M लाई �यहासँ�म �याइन् थाहा भएन । 
�ितवादीह�ले पीिडताह�लाई बे�ने नै उ�े�यले �याई 
होटलमा राखेको ज�तो ला�दैन । �यसरी �कुल जाने 
िव�ाथ� केटीह�लाई मनुा मगर मेचेले िकन होटलमा 
प�ुयाइन् थाहा भएन भ�नेसमेत बेहोराको भेषराज 
िम�ले गरकेो कागज । 

िमित २०७१।०५।१६ गते जाहेरवालीह� 
L र B उपनामका मिहलाह�को छोरीह� S उपनाम 
र M उपनाम गरकेो मिहलाह� हराएकाले �हरीमा 
खबर गरी अिभभावकसमेत भई खोजी गन� �ममा ऐ. 
१७ गते पीिडताह�लाई फेला पारी सोधीखोजी गदा� 
आफूह�लाई मनुा मगर मेचेले �ितवादी केदारनाथ 
चौलागाइकँो होटलमा प�ुयाई केटासगँ गफ गरी बसेको 
भ�ने कुरा सनुाएका ह�न् । अ�य कुरा थाहा भएन । 
�ितवादीह�ले के कुन �योजनको लािग S उपनाम र 
M लाई होटलस�म प�ुयाए भ�न सि�दन । वे�याविृ�मा 
लगाउन लगेको होइन ज�तो ला�छ भ�नेसमेत बेहोराको 
नारायण राजवंशीसमेतले एकै िमलान ह�ने गरी लेखाई 
िदएको व�तिु�थित मचु�ुका ।

�ितवादीह�ले पीिडताह�लाई बेचिबखन 
गन� उ�े�यले संर�कको म�जरुीबेगर �कुल जाने 
समयमा िविभ�न �लोभन दखेाई मादक पदाथ�समेत 
खवुाई वे�याविृ�मा लगाउने उ�े�यले उि�लिखत 
वारदात घिटत गराएको दिेखदँा �ितवादीह� मनुा 
मगर मेचे र केदारनाथ चौलागाइकँो उि�लिखत  काय� 
मानव बेचिबखन तथा ओसारपसार (िनय��ण) ऐन, 
२०६४ को दफा ३ र ४(२)(ख) को कसरु अपराधमा 
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ऐ. ऐनको दफा १५(१)(छ) बमोिजम सजाय ह�न र ऐ. 
ऐनको दफा २२ समेतको कसरु कायम ह�नसमेतको 
मागदाबीसिहतको अिभयोगप� ।

मौकामा भएको बयान बेहोरा मेरो होइन । 
सहीछाप मा� मेरो हो । मैले पीिडताह�लाई वे�याविृ�मा 
लगाउने, बेचिबखन गन� उ�े�यले कुनै कसरु गरकेो 
छैन । मैले कसरु नगरकेो ह�दँा मलाई सजाय ह�नपुन� 
होइन भ�नेसमेत बेहोराको �ितवादी मनुा मगर मेचेले 
स�ु अदालतमा गरकेो बयान ।

मौकामा भएको बयान बेहोरा र सहीछाप मेर ै
हो । मैले कुनै कसरु अपराध गरकेो छैन । मउपरको 
आरोप झ�ुा हो । मैले कसरु अपराध नगरकेो ह�दँा 
मलाई अिभयोग दाबीबमोिजम सजाय ह�नपुन� होइन 
भ�नेसमेत बेहोराको स�ु अदालतमा �ितवादी केदार 
चौलागाइलेँ गरकेो बयान ।

यी �ितवादीह� िनद�ष रहेनछन् भ�नस�ने 
अव�था िव�मान नदेिखदँा पिछ थप �माण ब�ुदै 
जादँा ठहरबेमोिजम ह�ने नै ह�दँा हाल ��ततु म�ुाको 
घटनाको अव�था र �कृितसमेतका आधारमा मलुकु� 
ऐन,  अदालती ब�दोब�तको ११८ को देहाय ५×१० 
बमोिजम �ितवादी मनुा मगर मेचेबाट �.१,००,०००।- 
(एक लाख �पैया)ँ र �ितवादी केदार चौलागाइबँाट 
�.५०,०००।- (पचास हजार �पैया)ँ नगद वा सो 
बराबरको जेथा जमानत िदए िलई म�ुा पपु��का 
लािग तारखेमा रा�नू । माग भएको धरौट िदन नसके 
अदालती ब�दोब�तको १२१ नं. बमोिजमको थनुवुा 
पजु� िदई कारागार काया�लय, झापामा पठाइिदन ु
भ�नेसमेत बेहोराको झापा िज�ला अदालतको िमित 
२०७१।६।६ को थनुछेक आदशे ।

घटना िववरण कागजको बेहोरा र सोमा 
भएको सहीछाप मेर ैहो । �ितवादी केदारले कसैलाई 
मानव बेचिबखन तथा ओसारपसार गरकेो छैन । यी 
�ितवादी र होटलसमेतको बदनाम गरी होटल �यवसाय 
ब�द गन� खेिलएको खेल मा� भएकोले झ�ुा अिभयोग 

माग दाबीबाट सफाइ पाउनपुछ�  भ�नेसमेत बेहोराको 
स�ु अदालतमा उपि�थत भई घटना िववरण कागज 
गन� भेषराज िम�ले गरकेो बकप� ।

घटना�थल मचु�ुकाको बेहोरा र सोमा भएको 
सहीछाप मेर ै हो । यस म�ुामा �ितवादी केदारको 
संल�नता छैन र उनलाई लगाइएको आरोप झ�ुा हो 
भ�नेसमेत बेहोराको स�ु अदालतमा उपि�थत भई 
घटना�थल मचु�ुकाका मािनस कृ�ण भ�राईले गरेको 
बकप� ।

�ितवादी केदारले कसैलाई बेचिबखन तथा 
ओसारपसार गरकेो छैन । उनी पूण��पमा िनद�ष 
छन् । �ितवादीले अिभयोग माग दाबीबाट सफाइ 
पाउनपुछ�  भ�नेसमेत बेहोराको स�ु अदालतमा 
उपि�थत भई �ितवादी केदार चौलागाइकँा सा�ी 
अजय देवले गरेको बकप� ।

अनसु�धानको �ममा भएको बयान कागजको 
बेहोरा र सोमा भएको सहीछाप मेर ैहो । �ितवादी मनुा 
मेचेले ढाट्ँदै स�ुदेिख लगेको ह�दँा ढाटेँकोमा सजाय 
ह�नपुछ�  र �ितवादी केदारलाई शंकाको भरमा उनको 
नाम लेखाएकोले उनी िनद�ष भएकोले सजाय ह�नपुन� 
होइन भ�नेसमेत बेहोराको स�ु अदालतमा उपि�थत 
भई पीिडता S उपनामले गरकेो बकप� ।

जाहेरी दरखा�तको बेहोरा र सहीछाप मेर ै
हो । पीिडताह�लाई यहासँ�म प�ुयाउने �ितवादी 
मनुा मगर मेचेलाई सजाय ह�नपुद�छ । �ितवादी केदार 
चौलागाइकँो यस अपराधमा कुनै सलं�नता नरहेको ह�दँा 
सफाइ पाउनपुछ�  भ�नेसमेत बेहोराको स�ु अदालतमा 
उपि�थत भई जाहेरवाली L उपनामले गरकेो बकप� ।

जाहेरी दरखा�तको बेहोरा र सोमा भएको 
सहीछाप मेर ैहो । बेचिबखन गर ेनगरकेो थाहा भएन । 
पीिडताह�लाई ह�काएर पठाउनपुन�मा आ�नो छोरीको 
कपडा लगाई �य�तो काय� गरेकोमा सजाय ह�नपुद�छ । 
�ितवादी केदारको यस अपराधमा सलं�नता रहेको छैन 
भ�नेसमेत बेहोराको स�ु अदालतमा उपि�थत भई 
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जाहेरवाली B उपनामले गरकेो बकप� ।
अनसु�धानको �ममा भएको बयान कागजको 

बेहोरा र सहीछाप मेर ै हो । �ितवादी मनुाले मलाई 
झ�ुकाई �ितवादी केदारको होटलमा प�ुयाएको हो । 
यसमा �ितवादी केदारको कुनै संल�नता छैन । उनले 
सफाइ पाउनपुछ�  भ�नेसमेत बेहोराको स�ु अदालतमा 
उपि�थत भई पीिडता M उपनामले गरकेो बकप� ।

��ततु म�ुामा पीिडता र जाहेरवालासमेतको 
अदालतमा आई भएको बकप� र यी �ितवादीह� 
�हरी र अदालतमा भएको बयानलाई समेत 
िमिसलसंल�न अ�य सबदु �माणलाई िववेचना गरी 
हेदा� , यसमा �ितवादीम�येका केदार चौलागाइलेँ वादी 
नेपाल सरकारले िलएको अिभयोग दाबी पिु� ह�ने 
कुनै शकंारिहत �माण पेस ह�नसकेको नपाइदँा िनज 
�ितवादी केदार चौलागाइलेँ ��ततु म�ुाको अिभयोग 
दाबीबाट सफाइ पाउने ठहछ�  । यी �ितवादी मनुा 
मगर मेचेको हकमा वादी नेपाल सरकारले िलएको 
अिभयोग दाबी पिु� भएको पाइदँा िनजलाई वादी नेपाल 
सरकारले िलएको अिभयोग दाबी मानव बेचिबखन 
तथा ओसारपसार (िनय��ण) ऐन, २०६४ को दफा 
३ र ४(२)(ख) को कसरुमा ऐ. ऐनको दफा १५(१)
(छ) बमोिजम ८ (आठ) वष� कैद ह�ने ठहछ�  । िनज मनुा 
मगर मेचेले नाबालकह�को हकमा ��ततु कसरु गरकेो 
�थािपत भएको पाइदँा ऐ. ऐनको दफा २२ बमोिजमको 
वादी नेपाल सरकारको अिभयोग दाबीसमेत प�ुने 
ठहछ�  भ�ने स�ु झापा िज�ला अदालतबाट िमित 
२०७१।८।१० मा भएको फैसला । 

नौजना अपराधी छुटुन्, एकजना पिन 
िनरअपराध �यि� पनु�  ह�दँैन भ�ने फौजदारी कानूनको 
�थािपत िस�ा�त नै हो । म पनुरावेदकको िनद�िषता 
�थािपत त�य र कानूनिवपरीत �माण ऐन, २०३१ 
को दफा ३,१८, ५४ तथा मानव बेचिबखन तथा 
ओसारपसार िनय��ण ऐन, २०६४ को ३ दफा 
४(२)(ख) र दफा १५(१)(छ) को �या�या�मक एवं 

�योगा�मक �िुट गरी म पनुरावेदक मनुा मेचेलाई ८ 
वष� कैद ह�ने ठहर गरी िमित २०७१।०८।१० मा स�ु 
झापा िज�ला अदालतले गरकेो ठहर फैसला �िुटपूण� 
ह�दँा सो फैसला उ�टी गरी म पनुरावेदकको पनुरावेदन 
िजिकरबमोिजम ग�रपाउ ँभ�नेसमेत बेहोराको �ितवादी 
मनुा मगर मेचेको पनुरावेदनप� ।

यसमा �ितवादी मनुा मगर मेचे 
अदालतसम�को बयानमा कसरुमा इ�कार रहेको, 
जाहेरवालीले बकप� गदा� मानव बेचिबखनमा उजरुी 
िदएको होइन, बेचिबखन गरकेो हो होइन थाहा छैन 
भनी बकप� गरकेो देिखएको र पीिडतह�को बकप� 
बेहोरामा समेत �ितवादीले िनजह�लाई बेचिबखन 
गरकेो भ�ने �प� उ�लेख भएको नदेिखदँा स�ु झापा 
िज�ला अदालतबाट िमित २०७१।०८।१० मा 
पनुरावेदक �ितवादीलाई आरोिपत कसरुमा सजाय 
ह�ने गरी भएको फैसला �माण मू�याङ्कनको आधारमा 
फरक पन� स�ने दिेखदँा मलुकु� फौजदारी काय�िविध 
संिहता, २०७४ को दफा १४०(३) र (४) बमोिजम 
उ�च सरकारी विकल काया�लय, इलामलाई आदेशको 
जानकारी िदई िनयमानसुार गरी पेस गनु�  भ�ने उ�च 
अदालत िवराटनगर, इलाम इजलासबाट िमित 
२०७६।०२।२९ मा भएको आदेश । 

जाहेरवालाह�को बकप�समेतबाट घरबाट 
�कुल �ेस लगाई पठाइएका पीिडतह� �ितवादी मनुा 
मगर मेचेको घरमा �कुल �ेस चे�ज गरी आउट �ेस 
लगाई िनज पीिडतह�लाई बसपाक� मा रहेको घरमा 
ल�ने भनी �ितवादी केदार चौलागाइकँो होटलमा 
लगी पीिडतह�म�ये प�रवित�त नाम M लाई अक� 
मािनस रहेको कोठािभ� पठाई कोठाको चकुुल 
बािहरबाट लगाइएको र कोठािभ� मािथ �करण २ 
मा लेिखएबमोिजमको प�रि�थितमा पीिडत M परेको 
दिेखएबाट �ितवादी मनुा मगर मेचेले पीिडतह�लाई 
शोषण गन� उ�े�यले �ितवादीको होटलमा प�ुयाई मानव 
बेचिबखन तथा ओसारपसार (िनय��ण) ऐन, २०६४ 
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को दफा २ (ख) को कसरु गरकेो देिखएकाले स�ु झापा 
िज�ला अदालतको अिभयोग दाबीबमोिजमको कसरुमा 
ऐ. को दफा १५ (१) (छ) बमोिजम िनज �ितवादीलाई 
आठ वष� कैद गन� गरी भएको फैसला सो हदस�म 
िमलेको देिखन आएन । पनुरावेदक �ितवादी मनुा मगर 
मेचेको सफाइ पाउ ँभ�ने पनुरावेदन िजिकरसगँ सहमत 
ह�न सिकएन । कसरुसगँ सा�दिभ�क त�य स�ब� 
�माणबाट पिु� भइरहेको अव�थामा कोठाको चकुुल 
कसले खोली पीिडत कोठाबाट बािहर िन�केको भ�ने 
ज�ता असा�दिभ�क त�यमा एक�पता नदेिखएको 
भ�ने कुरा �ितवादीको हकमा सफाइको आधार ह�न 
स�ैन । �ितवादी मनुा मगर मेचेले पीिडतह� वष� १५ 
का प�रवित�त नाम S र M लाई शोषण गन� उ�े�यले गे� 
हाउसस�म लगी मानव बेचिबखन तथा ओसारपसार 
(िनय��ण) ऐन, २०६४ को दफा ४(२) (ख) को कसरु 
गरकेो दिेखएकोमा ऐ. को दफा १५(१)(च) बमोिजम 
सजाय ह�नेमा ऐ. को दफा ३,४(२)(ख) को कसरुमा ऐ. 
को दफा १५(१)(छ) बमोिजम आठ वष� कैदको सजाय 
ह�ने गरी भएको स�ु झापा िज�ला अदालतको िमित 
२०७१।०८।१० को फैसला सो हदस�म िमलेको 
नदिेखदँा उ� फैसला केही उ�टी भई �ितवादी 
मनुा मगर मेचेले मानव बेचिबखन तथा ओसारपसार 
(िनय��ण) ऐन, २०६४ को दफा ४(२)(ख) को कसरु 
गरकेो ठहछ�  । सो ठहना�ले िनज �ितवादीलाई ऐ. को 
दफा १५(१)(च) बमोिजम एक वष� कैद ह�ने र िनज 
�ितवादीले ऐ. को दफा २२ बमोिजम नैितक पतन ह�ने 
कसरु गरकेोसमेत ठहछ� भ�ने िमित २०७६।०३।२२
मा उ�च अदालत िवराटनगर, इलाम इजलासबाट 
भएको फैसला ।

�ितवादी मनुा मगर मेचेले नाबािलका 
पीिडताह�लाई ललाई फकाई गरी होटलस�म लगी 
केटाह�सगँ कोठािभ� रा�ने काम गरकेो र भारतस�म 
जानपुछ�  भनी भनेकोसमेत भनी यी पीिडताह�ले 
अदालतमा समेत आई बकप� ग�रिदएकोसमेतका 

िमिसल सलं�न �माणबाट पीिडताह�लाई बेचिबखन 
गन� उ�े�यले संर�कको म�जरुीबेगर �कुल गएको 
समयमा िविभ�न �लोभन दखेाई मादक पदाथ�समेत 
खवुाई वे�याविृ�मा लगाउने उ�े�यले उि�लिखत 
वारदात घटाएको पिु� भएको त�यलाई स�ु 
फैसलामा नै �वीकार ग�रसकेको अव�थामा उ�च 
अदालत िवराटनगर, इलाम इजलासबाट शोषण 
गन� उ�े�यले �ितवादीले पीिडतलाई होटलमा 
िलएर गएको भ�ने आ�मिन� आधार �हण गरी 
भएको फैसला कानूनी�पमा �िुटपूण� छ । पीिडत 
बािलकाह�लाई �ितवादीम�येक� मनुा मगर मेचेले 
िमित २०७१।०५।०२, २०७१।०५।०९ र ऐ. 
२०७१।०५।१६ गते गरी िविभ�न िमितमा आफूकहा ँ
बोलाई �कुल �ेससमेत चे�ज गन� लगाई िविभ�न 
होटलमा लगी निचनेका प�ुष सगँसगैँ बसाई मादक 
पदाथ� खवुाउने र िहड्ँने बेलामा रकमसमेत िदई 
लोभ लालचमा पारी ललाई फकाई, �लोभनमा पारी 
िविभ�न �प�च िमलाई �ितवादी केदार चौलागाइकँो 
तमोर गे�हाउसमा लगी जबरज�ती िबयर खान लगाई 
अ�य मािनसह� आउछँन् भनी कोठामा गएर बस भनी 
पीिडताह�लाई अप�रिचत प�ुष मािनससगँ कोठािभ� 
ब�न लगाई कोठा बािहरबाट चकुुलसमेत लगाई �पैया ँ
पैसा कमाई ह��छ भनी वे�याविृ�मा लगाउन उ��े�रत 
गरकेो र धनी केटाह� फेला परमेा भारत मोतीगाढा 
साइ�स िसटीसमेत घ�ुन जानपुछ�  भनी पीिडतह�लाई 
बेचिबखन गन� उ�े�यले �कुल गएका समयमा िविभ�न 
�लोभन दखेाई मादक पदाथ�समेत खवुाई वे�याविृ�मा 
लगाउने उ�े�यले उि�लिखत वारदात घिटत गराएको 
त�य जाहेरी दरखा�त, पीिडताह�को �मािणत 
बयान, पीिडताह�ले अदालतमा ग�रिदएको बकप� 
जाहेरवालाको बकप�लगायतको िमिसल संल�न 
�माणह�बाट पिु� भइरहेको अव�थामा यी �ितवादी 
मनुा मगर मेचेलाई अिभयोग मागदाबीबमोिजम सजाय 
गनु�पन�मा सो नगरी दाबी प�रवत�न गरी कम सजाय 
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ग�रएको उ�च अदालत िवराटनगर, इलाम इजलासको 
फैसला �माण मू�याङ्कनको रोहमा �िुटपूण� छ । 

�ितवादी मनुा मगर मेचेले कसरुज�य कुरामा 
अनसु�धान अिधकारीसम� सािबत भई अदालतसम� 
इ�कारी बयान गर ेतापिन िनज मनुा मगर मेचेले के कित 
कारणले नाबािलका पीिडताह�लाई िविभ�न होटलमा 
िविभ�न समयमा लगी परप�ुष मा�छेसगँ भेटाई मादक 
पदाथ� खवुाई पटकपटक पैसा िदनकुो कारण, ितमीह� 
केटाह�सगँ ब�नपुछ�  पैसा कमाई ह��छ भ�नकुो कारण 
र जबरज�ती पीिडतलाई अप�रिचत प�ुष मािनससगँ 
तमोर गे� हाउसको कोठािभ� ब�न लगाई बािहरबाट 
चकुुल लगाउनकुो कारणबार ेकुनै व�तिुन� र िव�सनीय 
�माण पेस गन� सकेक� छैनन् । यसै स�दभ�मा “मानव 
बेचिबखन तथा ओसारपसार (िनय��ण) ऐन, २०६४ 
को दफा ९ ले �माणको भार �ितवादीउपर रहने गरी 
िवशेष �यव�था गरकेो पाइ�छ । सो दफामा �चिलत 
कानूनमा जनुसकैु कुरा लेिखएको भए तापिन कुनै 
�यि�लाई यस ऐनअ�तग�तको कसरु गरकेो अिभयोग 
लागेकोमा सो कसरु आफूले गरकेो छैन भ�ने कुराको 
�माण िनजले नै प�ुयाउनपुन� छ भ�ने कानूनी �यव�था 
रहेको छ । अत: उि�लिखत आधार �माणबाट ��यथ� 
/ �ितवादी उपरको अिभयोग दाबी पिु� भइरहेको 
अव�थामा ��ततु म�ुाको त�यसगँ मेल नखाने गरी 
अिभयोग दाबीभ�दा फरक कसरु कायम गरी अिभयोग 
दाबी प�रवत�न गरी �ितवादीलाई कम सजाय ग�रएको 
उ�च अदालत िवराटनगर, इलाम इजलासको फैसला 
�िुटपूण� ह�दँा सो फैसलालाई बदर गरी �ितवादीलाई 
स�ु अिभयोग दाबीबमोिजम सजाय ग�रपाउ ँभ�नेसमेत 
बेहोराको  पनुरावेदक वादी नेपाल सरकारको तफ� बाट 
यस अदालतमा पन� आएको पनुरावेदनप� ।

ठहर ख�ड
िनयमबमोिजम दिैनक पेसी सूचीमा चढी 

िनण�याथ� इजलाससम� पेस ह�न आएको ��ततु 
पनुरावेदनप�सिहतको िमिसल अ�ययन गरी 

पनुरावेदक वादी नेपाल सरकारका तफ� बाट उपि�थत 
िव�ान् उप�यायािधव�ा �ी गोिव�द�साद उपा�यायले 
��ततु म�ुामा �ितवादी मनुा मगर मेचेले १५ वष�का 
नाबािलका उपनाम M र S दईुजना पीिडताह�लाई 
आिथ�क �लोभनमा पारी ितमीह� केटाह�सगँ ब�नपुछ�  
पैसा रा�ो कमाई ह��छ भनी जबरज�ती अप�रिचत 
प�ुष मािनससगँ तमोर गे� हाउसको कोठािभ� ब�न 
लगाई बािहरबाट चकुुल लगाई राखेको अव�था छ । 
यी �ितवादीले आफू िनद�ष भएको कुनै व�तिुन� 
र िव�सनीय �माण पेस गन�सकेको अव�था छैन । 
यसरी �ितवादीउपरको अिभयोग दाबी पिु� भइरहेको 
अव�थामा ��तुत म�ुाको त�यसगँ मेल नखाने गरी 
अिभयोग दाबीभ�दा फरक कसरु कायम गरी अिभयोग 
दाबी प�रवत�न गरी �ितवादीलाई कम सजाय गरेको 
उ�च अदालत िवराटनगर, इलाम इजलासको फैसला 
�िुटपूण� भएकाले सो फैसलालाई बदर गरी िनजलाई 
स�ु अिभयोग दाबीबमोिजम सजाय ग�रपाउ ँ भनी 
गनु�भएको बहससमेत सिुनयो ।

��ततु म�ुामा उ�च अदालत िवराटनगर, 
इलाम इजलासबाट िमित २०७६।०३।२२ मा भएको 
फैसला िमलेको छ, छैन ? वादी नेपाल सरकारको 
पनुरावेदन िजिकर प�ुन स�छ वा स�दैन ? सोही 
स�ब�धमा िनण�य िदनपुन� देिखन आयो ।

��ततु म�ुामा �ितवादी मनुा मगर मेचेले 
पीिडताह�लाई बेचिबखन गन� उ�े�यले संर�कको 
म�जरुीबेगर �कुल जाने समयमा िविभ�न �लोभन 
दखेाई मादक पदाथ�समेत खवुाई वे�याविृ�मा लगाउने 
उ�े�यले उि�लिखत वारदात घिटत गराएको देिखदँा 
�ितवादीह� मनुा मगर मेचेको उि�लिखत काय� मानव 
बेचिबखन तथा ओसारपसार (िनय��ण) ऐन, २०६४ 
को दफा ३ र ४(२)(ख) को कसरु अपराधमा ऐ. ऐनको 
दफा १५(१)(छ) बमोिजम सजाय ह�न र ऐ. ऐनको 
दफा २२ समेतको कसरु कायम ग�रपाउ ँ भ�नेसमेत 
बेहोराको वादी नेपाल सरकारको म�ुय अिभयोग दाबी 
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रहेको पाइ�छ । 
िनण�यतफ�  िवचार गदा�, स�ु झापा िज�ला 

अदालतबाट यी �ितवादी मनुा मगर मेचेलाई ८ वष� कैद 
सजाय ह�ने ठहर भएकोमा उ�च अदालत िवराटनगर, 
इलाम इजलासले सो फैसलालाई केही उ�टी गरी यी 
�ितवादीलाई स�ु अिभयोग मागदाबीभ�दा कम सजाय 
ह�ने गरी १ वष� मा� कैद सजाय ह�ने ठहर गरकेोमा 
सो फैसलाउपर िच� नबझुाई ��ततु पनुरावेदन पन� 
आएको पाइ�छ ।

२. अब, उि�लिखत पनुरावेदन िजिकर रहेतफ�  
हेदा� , �ितवादी मनुा मगर मेचेले अदालतमा गरकेो 
बयानमा मौकाको बयान नसनुाई सही गराएको ह�दँा 
उ� बयान बेहोरा मेरो होइन भनी लेखाएको देिख�छ । 
िनज �ितवादी मनुा मगर मेचेले अदालतसम� गरकेो सो 
बयानबाट पीिडतह� प�रवित�त नाम S र M सगँ अका� 
�ितवादी केदार चौलागाइकँो होटलमा गएको भ�ने 
देिख�छ । पीिडतह�ले अदालतमा गरकेो बकप�बाट 
�ितवादी मनुा मगर मेचेले िनजह�लाई िबता�मोड 
बसपाक� मा आ�नो घर छ भनी भने पिन उनीह�लाई 
�यहा ँ नलगी �ितवादी केदार चौलागाइकँो होटलमा 
लगेको भ�ने त�य िमिसलसंल�न कागजातह�बाट 
देिख�छ । �ितवादी केदार चौलागाइकँो अदालतको 
बयानमा पिन �ितवादी मनुा मगर मेचेसिहत पीिडतह� 
केदार चौलागाइकँो होटलमा ब�न गएको भ�ने उ�लेख 
भएको देिख�छ । 

३. ��ततु म�ुाका अका� �ितवादी केदार 
चौलागाइकँो होटलमा पीिडतह�म�ये प�रवित�त नाम 
M लाई �ितवादी मनुा मगर मेचेले कोठामा अङ्कलसगँ 
गफ गन� जाउ भनी पठाएको र कोठािभ� पसेपिछ 
बािहरबाट िनज �ितवादीले चकुुल लगाई कोठािभ�को 
मािनसले पीिडत M को हात समाई एकिछन बसाएको 
भ�ने िनजको बकप�बाट समेत दिेख�छ । घटना भएको 
िदन िमित २०७१।०५।१६ मा वष� १५ का नाबािलका 
दवैु पीिडतह� उ� िदन िबहान �ितवादी मनुा मगर 

मेचेको घरमा �कुल �ेसमै आएको र सोही �थानमा 
िनजह�ले आउट �ेस चे�ज गरकेो भ�ने बेहोरा िनज 
�ितवादी मनुा मगर मेचेको अदालतको बयानमा 
लेखाएको पाइ�छ । 

४. �यसैगरी पीिडतह�को अनसु�धानको 
�ममा भएको बयान कागज र िनजह�ले अदालतमा 
गरकेो बकप� र जाहेरवालाह�को बकप�समेतबाट 
पिन यी पीिडतह�लाई �ितवादी मनुा मगर मेचेले 
उनीह�लाई ललाई फकाई गरी िबयर तथा रडेबलु 
ज�ता कुराह� खान िदई रा�ो कमाई ह��छ भनी 
आिथ�क �लोभनमा पारी अका�  �ितवादी केदार 
चौलागाइकँो होटलको कोठामा केटाह�सगँ राखी 
बािहरबाट यी �ितवादी मनुा मेचेले चकुुलसमेत लगाई 
िदएको भ�ने त�य िमिसल संल�न कागजातह�बाट 
दिेखन आएको छ । 

५. ��ततु म�ुामा जाहेरवालाह� L र B 
ले आ�नो जाहेरी बेहोरा तथा िनजह�ले अदालतमा 
बकप� गदा� घरबाट �कुल �ेस लगाई पठाइएका 
पीिडतह�लाई �ितवादी मनुा मगर मेचेले ललाई 
फकाई गरी आ�नो घरमा लगी �कुल �ेस चे�ज 
गरी आउट �ेस लगाई पीिडतह�लाई बसपाक� मा 
रहेको घरमा ल�ने भनी �ितवादी केदार चौलागाइकँो 
होटलमा लगी पीिडतह�म�ये प�रवित�त नाम M लाई 
अक� मािनस रहेको कोठािभ� पठाई कोठाको चकुुल 
बािहरबाट लगाई िदएको र कोठािभ� पीिडत M परेको 
दिेखएबाट �ितवादी मनुा मगर मेचेले पीिडतह�लाई 
शोषण गन� उ�े�यले �ितवादीको होटलमा प�ुयाइएको 
दिेख�छ । 

६. मानव बेचिबखन तथा ओसारपसार 
(िनय��ण) ऐन, २०६४ को दफा ४(२)(ख) मा 
“ वे�यावृि�मा लगाउन ेवा शोषण गन� उ�े�यले कुनै 
�कारले ललाई फकाई, �लोभनमा पारी, झु�याई, 
जालसाज गरी, �प�च िमलाई, जबरज�ती गरी, 
करकापमा पारी, अपहरण गरी, शरीर ब�धक राखी, 
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नाजुक ि�थितको फाइदा िलई, बेहोस पारी, पद वा 
शि�को दु�पयोग गरी, अिभभावक वा सरं�कलाई 
�लोभनमा पारी, डर, �ास, धाकध�क� िदई वा 
करकापमा पारी कसैलाई बिसरहकेो घर, �थान 
वा �यि�बाट छुटाई ल�ने वा आफूसगँ रा�ने वा 
आ�नो िनय��णमा िलने वा कुनै �थानमा रा�ने 
वा नेपालिभ�को एक ठाउँबाट अक� ठाउँमा वा 
िवदेशमा लैजाने वा अ� कसैलाई िदन े” ज�ता 
कुनै काय� कसैले गरमेा मानव ओसारपसारको कसरु 
गरकेो मािनने छ भ�ने �यव�था र सोही ऐनको दफा 
१५(१)(च) मा “शोषण गन� उ�े�यले दफा ४ को 
उपदफा (२) को ख�ड (ख) बमोिजम नेपालिभ�को 
एक ठाउँबाट अक� ठाउँमा लैजानेलाई एक वष�देिख 
दुई वष�स�म कैद” ह�ने भ�ने कानूनी �यव�था रहेको 
पाइ�छ । तर मानव बेचिबखन तथा ओसार पसार 
(िनय��ण) ऐन,  २०६४ को दफा ४(२) (ख) 
अनसुार वे�याविृ�मा लगाउने काय�समेत गरेको नभई 
जबरज�तीसमेत नग�रएको र �य�तै �कारले अपहरण 
गरकेो वा शरीर ब�धक राखी नाजकु ि�थितको फाइदा 
िलई बेहोस पारी बल शि�को समेत द�ुपयोग गरी 
डर, धाक, ध�क�समेत �योग गरी कर कापमा पारी 
अपहरण गरकेो अव�थासमेत नदिेखदँा अिभयोग 
दाबीबमोिजमको कसरु भएको अव�था देिखदैँन । 
�ितवादीले शोषण गन� उ�े�यबाट एकाठाउबँाट अक� 
ठाउमँा िलएको अव�थास�म देिखन आएबाट �ितवादी 
मनुा मगरको उ� काय� मानव बेचिबखन तथा ओसार 
पसार (िनय��ण) ऐन, २०६४ को दफा ४(२) को 
ख�ड (ख) बमोिजम नेपालिभ�को एक ठाउबँाट अक� 
ठाउमँा (शोषण गन� उ�े�यले) िलएकोस�म देिखदँा 
सोही ऐनको दफा १५ (१) (च) अनसुार सजाय गनु�पन� 
अव�था देिखन आयो ।

७. फौजदारी कसरुमा जसले जे ज�तो 
कसरु गरकेो हो सोही कसरुअनसुारको नै सजाय ह�न ु
�यायोिचत ह�न जाने ह��छ । केवल कसरु कायम भयो 

भ�दैमा कसरुको मा�ालाई िवचार ैनगरी ठुलो सजाय 
गराउने र गन� उ�े�यबाट अिभ�े�रत भई बलपूव�क 
�या�या गरी ठुलो सजाय तोिकन ुफौजदारी �यायको 
मम�िवपरीत ह�न जाने भई �यायको अनभूुितसमेत ह�न 
स�दैन अतः कसरुअनसुारकै सजाय तोिकन ु�यायको 
मम� पिन हो भने �यायोिचत कुरा पिन ह�न आउछँ । 

८. ��ततु म�ुामा �ितवादीम�येक� मनुा 
मगर मेचेले जाहेरवालाह� र पीिडतह�ले उ�लेख 
गरकेो बेहोराबाट पिन यी �ितवादीले अिभयोग 
दाबीबमोिजमको कसरु नगरी मानव बेचिबखन तथा 
ओसारपसार ऐनको उि�लिखत कसरुस�म गरेको 
दिेखन आउछँ । यसरी �ितवादी मनुा मेचेले उ� 
ऐनको दफा २(ख) को कसरु गरकेो देिखएकाले स�ु 
झापा िज�ला अदालतको अिभयोग दाबीबमोिजमको 
कसरुमा ऐ. को दफा १५ (१) (छ) बमोिजम िनज 
�ितवादीलाई आठ वष� कैद सजाय गन� गरी िमित 
२०७१।०८।१० मा भएको फैसला सो हदस�म 
िमलेको नदिेखएकोले उ� फैसला केही उ�टी भई 
िनज �ितवादी मनुा मगर मेचेलाई मानव बेचिबखन 
तथा ओसार पसार (िनय��ण) ऐन, २०६४ को दफा 
१५(१) (च) अनसुार १ वष� कैद सजाय ह�ने ठहर गरी 
उ�च अदालत िवराटनगर, इलाम इजलासबाट भएको 
फैसलालाई अ�यथा गनु�पन� देिखन आएन ।

९. अतः उि�लिखत कानूनी �यव�था, 
िमिसल संल�न �माण, कागजह�समेतका आधार 
र कारणह�समेतबाट �ितवादी मनुा मगर मेचेलाई 
िनजउपर लगाइएको स�ु अिभयोग दाबीबमोिजम मानव 
बेचिबखन तथा ओसार पसार (िनय��ण) ऐन, २०६४ 
को दफा ४(२) (ख) अनसुारको कसरु गरकेो ठह�याई 
सोही ऐनको दफा १५(१) (छ) बमोिजम ८ वष� कैद 
सजाय ह�ने ठह�याएको स�ु झापा िज�ला अदालतको 
फैसलालाई केही उ�टी गरी िनज �ितवादी मनुा मगर 
मेचेले मानव बेचिबखन तथा ओसार पसार (िनय��ण) 
ऐन, २०६४ को दफा ४(२)  (ख) अनसुारको कसरु 
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गरकेो ठह�याई सोही ऐनको दफा १५(१) (च) अनसुार 
१ वष� मा� कैद सजाय ह�ने ठह�याएको उ�च अदालत 
िवराटनगर, इलाम इजलासको िमित २०७६।३।२२ को 
फैसला िमलेकै देिखदँा सदर ह�ने ठहछ�  । �ितवादीलाई 
स�ु अिभयोग मागदाबीबमोिजम सजाय ग�रपाउ ँ
भ�ने वादी नेपाल सरकारको पनुरावेदन िजिकर प�ुन 
स�दनै । ��ततु म�ुाको दायरीको लगत क�ा गरी 
िमिसल िनयमानसुार अिभलेख शाखामा बझुाइिदनू । 

उ� रायमा सहमत छु ।
�या.तेजबहादरु के.सी.

इजलास अिधकृत : िमनबहादरु कँुवर / गोिव�द आचाय�
इित संवत् २०७७ साल असार १ गते रोज २ शभुम् ।

—— & ––

सव��च अदालत, सयं�ु इजलास
माननीय �यायाधीश  डा. आन�दमोहन भ�राई
माननीय �यायाधीश �ी  टंकबहादरु मो�ान

आदेश िमित : २०७७।३।१८
०७३-WO-०१५८

िवषयः- उ��ेषण / परमादशे

िनवेदक : स�री िज�ला कोइलाडो गा.िव.स.वडा नं.३ 
ब�ने रि�जतकुमार िसंह

िव��
िवप�ी : ि�भवुन िव�विव�ालय क�ित�परु, 

काठमाड�समेत

§ काम गदा� भएको मानवीय �ुिटलाई स�याई 
सधुार गन� निम�ने भ�न िस�ा�ततः 
निम�ने । �ुिट भएको काय�लाई कानूनी 
�ावधानअनुसार स�याई सशंोिधत नितजा 
�काशन गरकेो काय�बाट िनवेदकको हक 
अिधकार हनन् भएको मा�न निम�न े । 
�िुट स�याइएको अब�थामा सो काय�लाई 
चुनौती िदई सवैंधािनक अिधकारको हनन ्
भएको भनी असाधारण अिधकार �े�मा 
�वेश गनु� �रट �े�को उपचारको दु�पयोग 
ह�ने ।

(�करण नं.७)

िनवेदकका तफ� बाट : िव�ान् अिधव�ा �ी नरशेकुमार 
साह

िवप�ीका तफ� बाट : िव�ान्  अिधव�ाह� �ी नारायण 
खनाल र �ी राजे�� खनाल, �ी �वल शमा�

अवलि�बत निजर : 
स�ब� कानून :

आदशे
�या. टंकबहादुर मो�ान : नेपालको 

संिवधानको धारा ४६ तथा १३३ बमोिजम यस 
अदालतको असाधारण अिधकार�े�अ�तग�त दायर 
भएको ��ततु िनवेदनको संि��त त�य एवं ठहर 
यस�कार छ:

म िनवेदक ि�भवुन िव�विव�ालय, 
महे�� िव�द�ेवरी बह�मखुी �या�पस राजिवराजको 
रसायनशा� िवषयको िश�ण सहायक पदमा काय�रत 
िश�क ह� ँ। िवप�ी सेवा आयोग�ारा िव�विव�ालयमा 
�र� रसायन शा�को उप�ा�यापक पद ख�ुला तथा 
समावेशी (मधेसी) कोटा�ारा पदपूित�  गन�, िव�ापन 
नं.८/२०७०।०७१ �ारा दरखा�त आ�ान ग�रयो । 

�नण�य नं. १०५९७
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म पिन सो पदको लािग यो�य उ�मेदवार भई आवेदन 
िदई रोल नं. ६० कायम भई िमित २०७२।१२।२७ 
मा स�चालन भएको समायोिजत िवशेष आ�त�रक 
ख�ुला �ितयोिगतातफ� को िलिखत परी�ामा समावेश 
भएको िथए ँ । आयोग�ारा नितजा �कािशत ह�दँा म 
िनवेदकको रोल नं.६० पिन रसायनशा�को ख�ुला 
र मधेसीतफ� को आरि�त िसटमा �कािशत भएको 
िथयो । तर म िनवेदकलाई अ��यािसत �पमा 
सफल उ�मेदवारको सूचीबाट हटाई आरि�त कोटा 
नै प�रवत�न (मधेसीबाट मिहलामा) गरी रोल नं. ५८ 
भएक� असफल उ�मेदवार िवप�ी शा�ता पोखरले 
भ�राईलाई मिहला उ�मेदवारतफ�  र रोल नं.३ 
भएक� िवप�ी स�यवती त�डुकारलाई आिदवासी 
जनजाित मिहलातफ�  िसफा�रस ग�रएको भनी िवप�ी 
िव�विव�ालय सेवा आयोगबाट िमित २०७३।४।२२ 
को गोरखाप�मा िलिखत परी�ाको संशोिधत नितजा 
�काशनस�ब�धी सूचना �कािशत भएको रहेछ । यसरी 
भएको सूचना �काशनबार ेब�ुन न�कल पाउन िमित 
२०७३।४।२५ मा द.नं.१६३ को िनवेदन िदएकोमा 
न�कलसमेत िदन इ�कार ग�रयो । 

उ� उ�लेख गरअेनसुार िवप�ी ि�भवुन 
िव�विव�ालय सेवा आयोग�ारा सफल उ�मेदवारलाई 
असफल र असफल उ�मेदवारलाई सफल गराई 
पनुः �कािशत िमित २०७३।४।२२ को संशोिधत 
सूचनालगायतका िवप�ीह�बाट भए गरकेा िनण�य 
काम कारबाहीबाट म िनवेदकको नेपालको संिवधानको 
धारा १७(१)(च), १८(१)(२), २७, ३३(१) 
�ारा �द� सवंैधािनक हकका अित�र�, ि�भवुन 
िव�विव�ालय िश�क कम�चारी सेवास�ब�धी िनयम, 
२०५० को िनयम ४, ६ र ९३(१) समेत�ारा �द� 
कानूनी हकसमेत आघाितत भएको र सोको �चलनका 
लािग अ�य उपचारको अभावमा नेपालको संिवधानको 

धारा ४६ एव ं १३३ (२) र (३) अ�तग�त िनवेदन 
गरकेो छु । नेपालको संिवधानको धारा १३३ (२) (३) 
अनसुार िमित २०७३।४।२२ को पि�कामा �कािशत 
सूचना, सोको िनण�य आदशे प�समेत उ��ेषणको 
आदेश�ारा बदर गरी �यसरी संशोधनका आधारमा 
अ�यथा नगनु�  भनी �ितषेधको आदशे र िनवेदकका 
स�दभ�मा पूव��कािशत �ारि�भक नितजाअनसुार गनु�  
गराउन ुभनी परमादशेको आदेश जारी गरी आघाितत 
हक �चलन गराई पाऊँ । साथै ��ततु �रट िनवेदनको 
अि�तम टुङ्गो नलागेस�म ��यथ� सेवा आयोगबाट 
िमित २०७३।४।२२ को पि�काबाट �कािशत 
सूचनाअनसुारको सशंोिधत नितजा काया��वयन नगनु� , 
नगराउन ुभनी सव��च अदालत िनयमावली, २०४९ 
को िनयम ४१(१) बमोिजम अ�त�रम आदेश जारी 
ग�रपाउ ँभ�नेसमेत बेहोराको �रट िनवेदक रि�जतकुमार 
िसंहको िनवेदन मागदाबी । 

यसमा के कसो भएको हो ? िनवेदकको 
मागबमोिजमको आदेश िकन जारी ह�न ुनपन� हो ? जारी 
ह�न ु नपन� कुनै आधार र कारण भए यो आदेश �ा� 
भएका िमितले बाटोको �यादबाहेक १५ िदनिभ� आफँै 
वा आ�नो कानूनबमोिजमको �ितिनिधमाफ� त िलिखत 
जवाफ पेस गनु�  भनी यो आदेश र �रट िनवेदनको 
�ितिलिप साथै राखी िवप�ीह�को नाममा सूचना 
�याद जारी गरी िलिखत जवाफ �ा� भएपिछ वा अविध 
नाघेपिछ िनयमबमोिजम पेस गनू� । िनवेदकले अ�त�रम 
आदेश माग गरतेफ�  िवचार गदा�  दवुै प�को कुरा बझुी 
िनण�यमा प�ुन ु उपय�ु ह�ने ह�दँा अ�त�रम आदेश 
छलफलको लािग िमित २०७३।५।२६ को पेसी तोक� 
िवप�ीह�लाई सोको सूचना िदई िनयमानसुार पेस गनु�  
भ�ने बेहोराको यस अदालतबाट िमित २०७३/०५/१० 
मा भएको आदेश ।

यसमा ि�भवुन िव�विव�ालय सेवा आयोग 
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िवशेष आ�त�रक ख�ुला �ितयोिगताअ�तग�त 
उप�ा�यापक पदको िनयिु�का आधार एवं 
िसफा�रसस�ब�धी �ि�या २०६९ को १८(ख) मा 
ि�भवुन िव�विव�ालय सेवा आयोगलाई"उ�मदेवारको 
मू�याङ्कन तािलकामा कुनै भुलचुक भई पिहले 
िसफा�रस वा िनयुि�समते भइसकेको कुनै 
उ�मदेवारको िसफा�रस वा िनयुि� ह�न नस�ने 
अव�था �मािणत ह�न आएमा सेवा आयोगले 
�य�ता उ�मेदवारको िसफा�रस बदर गन� स�ने"
भ�ने �यव�था रहेको प�र�े�यमा िलिखत परी�ाको 
नितजा सशंोधन गन� स�ने या नस�ने िवषय पूण� 
सनुवुाइ ह�दँाका बखत िन�पण ह�ने भएको र यस 
अदालतबाट उ�रपिु�तका िझकाई अवलोकन गरी 
हेदा�समेत िनवेदकलाई अपूरणीय �ित ह�ने अव�था 
िव�मान रहेको नदिेखदँा िनवेदन मागदाबीबमोिजम 
अ�त�रम आदेश जारी ग�ररहन ुपरने । आदेशको सूचना 
िवप�ीह�लाई िदई िनयमानसुार गनु�  भ�ने बेहोराको 
यस अदालतबाट िमित २०७३/६/११ मा भएको 
आदशे ।

म रसायन शा� िवषयको िश�ण सहायक 
पदमा िमित २०५९/०८/०२ देिख २०६५/०१/१४ 
स�म आंिशक �पमा र िमित २०६५/०१/१५ देिख 
हालस�म करार सेवामा ि�च�� बह�मखुी �या�पसमा 
काय�रत रहदँै आएक� छु । यसैिबच ि�भवुन 
िव�विव�ालय सेवा आयोगले िव.नं. ७/२०७२/०७३ 
ख�ुला �ितयोिगता�ारा पदपूित� गन� गरी िमित 
२०७२।५।२४ मा रसायनशा� िवषयको िव�ापन 
ग�यो । मेरो पिन िव�ापनमा तोिकएको �यूनतम 
यो�यता भएकोले मैले रीतपूव�कको आवेदन दरखा�त 
फाराम भरी सेवा आयोगमा बझुाएक� िथए ँ । �यसैगरी 
सोही िमितमै ि�भवुन िव�विव�ालय सेवा आयोगमा 
अ�थायी वा करार सेवामा क�तीमा तीन वष� सेवा 

गरकेा िश�कह�ले आवेदन फाराम भन� पाउने 
गरी िव.नं. ८/२०७२/०७३ (िवशेष आ�त�रक 
ख�ुला �ितयोिगता) राखी रसायन शा� िवषयको 
उप�ा�यापक पदको िव�ापन भएको र सो िव�ािपत 
पदमा पिन आवेदन फाराम भन�को लािग मेरो यो�यता 
भएकोले मैले िवशेष आ�त�रक ख�ुलातफ� को ख�ुला 
र समावेशीतफ�  मिहलामा आवेदन फाराम भरी 
बझुाएक� िथए ँ। िव.नं.७/२०७२/०७३ तफ� को ख�ुला 
�ितयोिगताको रोल नं.२७० र िव.नं. ८/२०७२/०७३ 
िवशेष आ�त�रक ख�ुला समावेशीतफ�  रोल नं. ५८ 
रहेको िथयो ।

मैले िनधा��रत पाठ्य�मअनसुार मेहनतपूव�क 
अ�ययन गरी िलिखत परी�ाको लािग सोधेको 
��ह�को उ�कृ� उ�र िदएको ह�दँा उ�चतम अङ्क 
�ा� गरी सफल ह�ने अपे�ा राखेक� िथए ँ। उ� िव.नं. 
७/२०७२/०७३ र िव.नं. ८/२०७२/०७३ को 
िलिखत परी�ाको नितजा िमित २०७३/०४/०१ 
मा �कािशत ह�दँा िव.नं.७/२०७२/०७३ ख�ुलातफ�  
मिहला समवेशीतफ�  मा� नाम िनि�कयो तर िव.नं. 
८/२०७२/०७३ तफ�  िवशेष आ�त�रक ख�ुला मिहला 
समावेशीतफ�  नाम िनि�कएन । ख�ुलातफ� को मिहलामा 
समेत मेरो नाम िन�केको छ भने िवशेष आ�त�रक 
ख�ुला �ितयोिगतामा सीिमत �यि�ह�को िबचमा 
�ित�पधा� ह�ने ह�दँा �यसमा मेरो नामआउने स�भावना 
अझ बढी रह�छ । तसथ�, नितजामा म स�त�ु ह�न 
नसकेकोले नितजा �काशनस�ब�धी सूचनाको बुदँा नं. 
४ मा “उि�लिखत नितजामा भूलवश कुनै �ुिट ह�न 
गएमा सो स�याउन ेअिधकार ि�भुवन िव�विव�ालय 
सवेा आयोगमा सरुि�त रहने छ" भ�ने �प� उ�लेख 
भएको, ि�भवुन िव�विव�ालय सेवा आयोग िवशेष 
आ�त�रक ख�ुला �ितयोिगताअ�तग�त उप�ा�यापक 
पदको िनयिु�को आधार एवं िसफा�रसस�ब�धी 
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�ि�या २०६९ को १४ (च) मा “�ा� गरकेो अङ्क 
स�तोषजनक नलागे ��येक उ�मेदवारले सेवा 
आयोगसम� पुनय�ग माग गन� स�न े छ” भ�ने 
�यव�था रहेकोले आफूलाई िच� नबझेुका कुराह� 
उ�लेख गरी िनयममा उि�लिखत �यादिभ� ि�भवुन 
िव�विव�ालय सेवा आयोगमा पनुय�ग ग�रपाउ ँ भनी 
िनवेदन पेस गरके� िथए ँ।

सोअन�ुप पनुय�ग गदा�  िनवेदकको नामको 
स�ा मेरो नाम �कािशत भएको हो । परी�ा भनेकै 
�ित�पधा� हो, जसले बढी अङ्क �ा� गद�छ ऊ नै 
मे�रट िल�मा आउने कुरालाई िनवेदकले �वाभािवक 
�पमा िलनपुन�मा मलाई िवप�ी बनाउन ुपना�को कुनै 
आधार कारण उ�लेख गन� सकेको पाइदँैन । सेवा 
आयोगबाट संशोिधत सूची �काशन गन� गरी भएको 
काय� ि�भवुन िव�विव�ालय ऐन, िनयम र िनद�िशकाको 
कुन �ावधानिवपरीत भयो िनवेदकले खलुाउन स�न ु
भएको छैन । मािथ उि�लिखत कारणह�ले गदा� �रट 
िनवेदन खारजे ग�रपाउ ँ भ�नेसमेत बेहोराको िवप�ी 
शा�ता पोखरले भ�राईको िलिखत जवाफ ।

�रट िनवेदकले िनवेदनमा उ�लेख गरकेो 
रसायनशा� िवषयको उप�ा�यापक पदको िवशेष 
आ�त�रक ख�ुला �ितयोिगताको िव�ापनमा 
आवेदन फाराम भरकेा परी�ाथ�ह�को िलिखत 
परी�ा िलएप�ात् ि�भुवन िव�विव�ालय िश�क 
/ कम�चारी सवेास�ब�धी िनयम, २०५० र सेवा 
आयोगको परी�ास�ब�धी िनद�िशकाबमोिजम 
उ�रपिु�तकाह�को स�बि�धत िवषयका 
िवशेष�ह�बाट परी�ण गराई िमित २०७३/३/३१ गते 
नितजा �काशन गदा�  रोल नं.६० को िवशेष आ�त�रक 
ख�ुला �ितयोिगताअ�तग�त ख�ुला र आरि�ततफ� को 
मधेसी कोटामा िलिखत परी�ामा सफल भएको भनी 
सूचना �काशन ग�रएको िथयो । सूचना �कािशत गदा� 

उि�लिखत नितजामा भूलवश कुनै �िुट ह�न गएमा सो 
स�याउन े अिधकार स�बि�धत आयोगमा सरंि�त 
रह�छ भ�ने �ावधान रािखएको िथयो । िवशेष आ�त�रक 
ख�ुला �ितयोिगताअ�तग�त उप�ा�यापक पदको 
िनयिु�का आधार एवं िसफा�रसस�ब�धी �ि�या, 
२०६९ को १४(च) मा उ�मदेवारले �ा� गरकेो 
अङ्क स�तोषजनक नलाग े ��येक उ�मेदवारले 
सवेा आयोगसम� पुनय�गको माग गन� स�ने छ
भ�ने �ावधान रहेको छ । सो �ावधानअनसुार रोल नं. 
६३, ५४, ३, ८३ र ५८ का परी�ाथ�को पनुय�गको 
लािग िनवेदन पन� आयो । कुनै पिन उ�रपिु�तकाको 
परी�ण गदा� गराउदँा कोिडङ न�बर रािखने र परी�ण 
ग�रएका उ�रपिु�तकाको िडकोिडङ गदा� कोिडङको 
न�बर राखेर िडकोिडङ ग�रने ग�रएकोमा रोल नं.६० 
को उ�रपिु�तकाको िडकोिडङ गदा� अक�  परी�ाथ�को 
कोिडङ न�बर पन� गएको रहेछ । सो कुरा नितजा 
�काशनपिछ पनुय�गको लािग परकेो िनवेदनको 
आधारमा उ�रपिु�तका हेद� जादँा दिेखएकोले िमित 
२०७३।४।२१ मा आयोगको बैठक बसी िमित 
२०७३।४।२२ को गोरखाप�मा संशोिधत सूची 
�कािशत ग�रएको हो । उ� भलुवश भएको काय�लाई 
स�याउदँा नितजामा अ�यथा पन� गएको हो ।

िसफा�रसस�ब�धी �ि�या, २०६९ को 
�ि�या १८(ख) मा उ�मेदवारको मू�याङ्कन 
तािलकामा कुनै भुलचुक भई पिहले िसफा�रस वा 
िनयुि�समेत भइसकेको कुनै उ�मदेवार िसफा�रस 
वा िनयुि� ह�न नस�ने अव�था �मािणत ह�न आएमा 
सवेा आयोगले �य�ता उ�मेदवारको िसफा�रस 
बदर गन� स�न े छ भ�नेसमेत �यव�था रहेको छ । 
उि�लिखत कानूनले िदएको अि�तयारीिभ� रही िमित 
२०७३।४।२२ मा संशोिधत नितजा �काशन ग�रएको 
ह�दँा िनवेदकले िलएको िजिकर कानूनस�मत छैन । 
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िनवेदकको सफल सूचीबाट नाम हटाएको नभई परी�ा 
�णालीमा बढी अङ्क �ा� गन�को नाम �कािशत 
ह�दँा कम अङ्क �ा� गन�को नाम सफल सूचीबाट 
�वतः हट्न गएको हो । तसथ� �रट िनवेदन खारजे 
ग�रपाउ ँ भ�नेसमेत बेहोराको ि�भवुन िव�विव�ालय 
सेवा आयोग, ऐ. को काय�कारी प�रषद ् र ि�भवुन 
िव�विव�ालयका रिज��ारको तफ� बाट ��ततु ह�न 
आएको िलिखत जवाफ ।

म स�यवती त�डुकार ि�भवुन िव�विव�ालय, 
प�क�या बह�मखुी �या�पसमा िमित २०५४।५।४ 
गतेदेिख २०६५।१।१४ गतेस�म आंिशक �पमा र 
िमित २०६५।१।१५ देिख हालस�म करार सेवामा 
रही रसायनशा� िवषय अ�यापन गराई आएक� छु । 
यसैिबच िमित २०७२।५।२४ मा ि�भवुन िव�विव�ालय 
सेवा आयोगबाट हालस�म अ�थायी / करार सेवामा 
िनर�तर क�तीमा तीन वष� सेवा गरकेो िश�क / 
िशि�काह�ले एकपटक �थायीको लािग दरखा�त 
िदन पाउने गरी िव�ापन नं.८/२०७२-२०७३ 
(िवशेष आ�त�रक ख�ुला �ितयोिगता) राखी िविभ�न 
िवषयह�को उप�ा�यापक पदको िव�ापन भयो । मेरो 
रसायनशा� िवषयको िव�ािपत उप�ा�यापक पदमा 
तोिकएको सबै �यूनतम यो�यता भएकोले मैले पिन सो 
िव�ापनअ�तग�तको रसायनशा� िवषयको ख�ुलातफ�  
ख�ुला / मिहला र आिदवासी / जनजाित मिहलामा 
आवेदन िदए ँ । मेरो रोल नं.३ कायम भई �वेश प� 
�ा� भयो । मैले िनयिमत अ�ययन र कुशल मेहेनतका 
साथ तयारी गरी सोिधएका ��को स�तोषजनक 
उ�रसिहत परी�ा िदएको ह�दँा पूण� आ�मिव�वासका 
साथ नितजाको लािग �ित�ारत िथए ँ। 

तर नितजा �कािशत ह�दँा सफल 
उ�मेदवारको सूचीमा मेरो रोल नं. नदेिखएकोले िच� 
बझुाउन नसक� सोही �कािशत सूचनाको ४ नं. मा 

उि�लिखत नितजामा भुलवश कुनै �िुट ह�न गएमा 
सो स�याउने अिधकार ि�भुवन िव�विव�ालय 
सवेा आयोगमा सुरि�त रहने छ भ�ने �ावधान 
र ि�.िव. सेवा आयोग िवशेष आ�त�रक ख�ुला 
�ितयोिगताअ�तग�त उप�ा�यापक पदको िनयिु�का 
आधार एवं. िसफा�रसस�ब�धी �ि�या २०६९ को 
१४(च) बमोिजम ि�भवुन िव�विव�ालय सेवा आयोगमा 
पनुय�ग ग�रपाउ ँभनी िनवेदन गरके� िथए ँ। मलगायत 
परी�ाथ�ह�को पनुय�गको लािग परकेो िनवेदनलाई 
अङ्िगकार गरी ि�भवुन िव�विव�ालय सेवा आयोगले 
पूव��कािशत िलिखत परी�ाको नितजालाई पनुः �ज ु
गरी रसायनशा� िवषयको रोल नं.३ को मेरो नामसमेत 
समावेश गरी िमित २०७३/४/२२ मा िलिखत परी�ाको 
संशोिधत नितजा �काशन ग�यो । सो संशोिधत नितजा 
�काशनस�ब�धी िनण�य, सूचना र सोसगँ स�बि�धत 
सबै काम कारबाही कानूनबमोिजम भए ग�रएको ह�दँा 
बदर ह�नपुन� होइन । ि�भवुन िव�विव�ालय सेवा 
आयोगले पनुय�गका लािग �ा� म िवप�ीसमेतका 
िनवेदनका आधारमा उप�ा�यापक पदको िनयिु�का 
आधार एवं. िसफा�रसस�ब�धी �ि�या २०६९ 
को १८ अनसुार गरकेो िनण�यमा कुनै कानूनी �िुट 
छैन । तसथ�, िवप�ीको �रट िनवेदन खारजे ग�रपाउ ँ
भ�नेसमेत बेहोराको िवप�ी स�यवती त�डुकारको 
तफ� बाट ��ततु ह�नआएको िलिखत जवाफ ।

यसमा स�ुमा सूचना �कािशत ह�दँा रोल 
नं.६० उ�ीण� भएको भनी �कािशत भएकोमा पनुः 
सूचना �कािशत ह�दँा रोल नं.६० को स�ा रोल नं.५८ 
उ�ीण� भएको भनी उ�लेख भएको देिखदँा रोल नं.६० 
लाई रोल नं.५८ ग�रनपुन� स�ब�धमा भएको संशोिधत 
सूचनासिहतको स�पूण� कागजात तथा िनण�यसिहतको 
स�कल फाइल ि�भवुन िव�विव�ालय, सेवा 
आयोगबाट पेसीको िदन इजलाससम� दखेाई 



नेपाल कानून पि�का, २०७७, माघ - फागनु

2032

िफता� लाने गरी िझकाउन ु होला भ�ने बेहोराको 
यस अदालतबाट भएको िमित २०७४/७/२८ को 
आदशेबमोिजम स�कल फाइलसमेत �ा� ह�न आएको 
रहेछ ।

आदेश ख�ड
िनयमबमोिजम आजको दैिनक म�ुा 

पेसीसूचीमा चढी िनण�याथ� यस इजलाससम� पेस 
ह�न आएको ��ततु �रट िनवेदनमा िनवेदकतफ� बाट 
उपि�थत िव�ान् अिधव�ा �ी नरशेकुमार साहले 
िवप�ी आयोगले पदपूित�को सूचना �कािशत गदा� 
रसायन शा�तफ�  ख�ुला र आरि�त (मधेसीसमेत) 
�ारा पदपूित�को लािग िसट छुट्याई िव�ापन गरी 
परी�ा िलएकोमा �थमपटक �कािशत परी�ाफलमा 
ख�ुला र मधेसी कोटातफ�  उ�ीण� भएका �रट 
िनवेदकलाई दवुैतफ� को उ�ीण� सूचीबाट हटाएको 
काय� कानूनिवपरीत छ । तसथ�, िवप�ी ि�भवुन 
िव�विव�ालय सेवा आयोग�ारा �कािशत िमित 
२०७३।४।२२ को संशोिधत सूचनालगायतका 
िवप�ीह�बाट भए गरकेा िनण�य, कामकारबाही बदर 
गरी �यसरी सशंोधन�ारा अ�यथा नगनु� , नगराउन ु र 
िनवेदकका स�दभ�मा पूव��कािशत नितजाअनसुार गनु�  
गराउन ुभनी आदेश जारी ग�रपाउ ँभनी बहस ��ततु 
गनु�भयो ।

िवप�ी ि�भवुन िव�विव�ालय सेवा 
आयोगसमेतको तफ� बाट उपि�थत िव�ान्  
अिधव�ा�य �ी नारायण खनाल र �ी राजे�� 
खनालले िनवेदकसिहतका परी�ाथ�ह�ले 
ि�भवुन िव�विव�ालय िवशेष आ�त�रक ख�ुला 
�ितयोिगताअ�तग�त उप�ा�यापक पदको िनयिु�का 
आधार एवं िसफा�रसस�ब�धी �ि�या २०६९ को दफा 
१४(च) अनसुार पनुय�गको लािग िदएको िनवेदनको 

आधारमा उ�रपिु�तका हेद� जादँा रोल नं. ६० को 
उ�रपिु�तकाको िडकोिडङ गदा� अक�  परी�ाथ�को 
कोिडङ न�बर पन� गएको कुरा प�ा लागी भलुवश भएको 
सो काय�लाई स�याउदँा नितजा प�रवत�न गनु�  परेको 
दिेख�छ । ऐ. िसफा�रसस�ब�धी �ि�या, २०६९ को 
दफा १८(ख) मा सेवा आयोगले नितजा र िसफा�रस 
प�रवत�न गन� स�ने �यव�था रहेको छ । पनुय�ग गदा� 
िनवेदकको भ�दा अ�य परी�ाथ�को �ा�ाङ्क बढी 
भएको कारण बढी अङ्क पाउने परी�ाथ�को नाम 
�कािशत गरी पनुः सूचना िनकािलएको कुरा िनवेदक 
र िवप�ीह�समेतको उ�रपिु�तकाबाट समेत 
दिेख�छ । िनवेदकले भने ज�तो ि�भवुन िव�विव�ाल 
सेवा आयोगसमेतको तफ� बाट अिनयिमतता भएको 
छैन । तसथ� िनवेदन मागबमोिजम आदेश जारी ह�नपुन� 
अव�था नह�दँा �रट िनवेदन खारजे ग�रपाउ ँभनी बहस 
��ततु गनु�भयो ।

िवप�ीह� स�यवती त�डुकार र शा�ता 
पोखरले भ�राईको तफ� बाट उपि�थत िव�ान् 
अिधव�ा �ी �वल शमा�ले मेरो प�ह�ले पनुय�गको 
लािग िनयमानसुार िदएको िनवेदनबमोिजम ि�भवुन 
िव�विव�ालय सेवा आयोगले उ�रपिु�तका दोहो�याई 
हेदा� िनवेदकको भ�दा मेरो प�ह�को �ा�ाङ्क 
बढी भएको कारण िमित २०७३/४/२२ मा िलिखत 
परी�ाको सशंोिधत नितजा �काशन गरकेो हो । सो 
संशोिधत नितजा �काशनस�ब�धी िनण�य, सूचना र 
सोसगँ स�बि�धत सबै काम कारबाही उप�ा�यापक 
पदको िनयिु�का आधार एव.ं िसफा�रसस�ब�धी 
�ि�या २०६९ को दफा १४(च) र १८(ख) अनसुार 
ग�रएको हो । सो कामकारबाहीमा कुनै कानूनी �िुट 
नह�दँा �रट िनवेदन मागबमोिजम आदेश जारी ह�नपुन� 
अव�था छैन । िवप�ीको �रट िनवेदन खारजे ग�रपाउ ँ
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भनी बहस ��ततु गनु�भयो ।
उपयु�� अनसुार दवुैतफ� बाट ��ततु 

भएको बहस िजिकर सनुी �रट िनवेदन र िलिखत 
जवाफसिहतको िमिसल कागजात अ�ययन गरी 
िनवेदन मागबमोिजम �रट जारी ह�नपुन� हो वा होइन 
भ�ने स�ब�धमा नै िनण�य िदनपुन� ह�न आयो ।

२. िनण�यतफ�  िवचार गदा�, िवप�ी ि�भवुन 
िव�विव�ालय सेवा आयोगले रशायनशा�को 
उप�ा�यापक पद ख�ुला तथा समावेशी (मधेसीसमेत) 
कोटा�ारा पदपूित� गन�को लािग खलुाएको िव�ापन 
नं.८/२०७०।०७१ अनसुार मैले पिन आवेदन 
फाराम भरी कायम भएको रोल नं.६० बाट िलिखत 
परी�ा िदएको िथए ँ। नितजा �कािशत ह�दँा ख�ुला र 
मधेसीतफ� को आरि�त कोटामा मेरो नाम �कािशत 
भएको िथयो । पिछ नितजा संशोधन गरी दवुै सूचीबाट 
मेरो नाम हटाई रोल नं. ५८ भएक� उ�मेदवार िवप�ी 
शा�ता पोखरले भ�राईलाई ख�ुला मिहलातफ�  र रोल 
नं.३ भएक� उ�मेदवार िवप�ी स�यवती त�डुकारलाई 
आिदवासी जनजाित मिहलातफ�  भनी िसफा�रस गरी 
िमित २०७३।४।२२ को गोरखाप�मा संशोिधत नितजा 
�काशन ग�रयो । यसरी िलिखत परी�ामा सफल भएको 
म िनवेदक उ�मेदवारलाई नितजाबाट हटाई नितजामा 
नपरकेा उ�मेदवारलाई सफल उ�मेदवार कायम गरी 
पनुः �कािशत भएको सूचनासमेतका काम कारबाहीले 
मेरो सवंैधािनक र कानूनी हकमा आघात प�ुयाएको ह�दँा 
पनुः �कािशत सूचना तथा सोसगँ स�बि�धत सबै काम 
कारबाही बदर ग�रपाउ ँभ�ने म�ुय िनवेदन मागदाबी 
रहेको देिखयो ।

३. िवप�ीह� ि�भवुन िव�विव�ालय सेवा 
आयोगसमेतले िलिखत जवाफ ��ततु गदा� िनवेदकले 
उ�लेख गरबेमोिजम कानूनी आधारिबना िनवेदकलाई 

सफल उ�मेदवारको सूचीबाट हटाइएको होइन । 
उ�मेदवारम�येका रोल नं.६३, ५४, ३, ८३ र ५८ 
का परी�ाथ�ह�ले पनुय�गको लािग िनवेदन िदएप�ात् 
उ�रपिु�तका दोहो�याएर हेदा�, परी�ण गदा� रािखने 
कोिडङ र िडकोिडङ नं. फरक पन� गएको कारण कम 
�ा�ाङ्क भएको नाम सफल उ�मेदवारको सूचीमा 
र बढी �ा�ाङ्क भएको नाम असफल उ�मेदवारको 
सूचीमा परकेोले िमित २०७३।३।३१ मा �कािशत 
नितजामा �िुट भएको त�य प�ा ला�यो । सो �िुट 
स�याई पनुः नितजा �काशनको सूचना िनका�दा 
िनवेदकको �ा�ाङ्क नै कम भएको कारण सफल 
ह�नेको सूचीबाट हटाइएको ह�दँा �रट जारी ह�नपुन� होइन 
भनी ि�भवुन िव�विव�ालय सेवा आयोगसमेतका 
िवप�ीह�ले एकै िमलान बेहोराको भनाइ ��ततु गरेको 
पाइयो ।

४. उपयु��अनसुार िनवेदन माग र िलिखत 
जवाफ रहेको ��ततु �रट िनवेदनमा ि�भवुन 
िव�विव�ालय सेवा आयोगसमेतको तफ� बाट भए 
ग�रएका काम कारबाहीह� रीतपूव�क भए नभएको र 
�यसरी पनुः सशंोिधत नितजा �काशन गन� कानूनी 
आधार रहे नरहेको भ�ने ��न नै �मखु �पमा रहेको 
दिेखई सोस�ब�धमा हेदा�, ि�भवुन िव�विव�ालय िश�क 
कम�चारी सेवास�ब�धी िनयम २०५० को िनयम ७ को 
(२) र (३) ले िदएको अिधकार �योग गरी बनाइएको 
ि�भवुन िव�विव�ालय सेवा आयोग िवशेष आ�त�रक 
ख�ुला �ितयोिगताअ�तग�त उप�ा�यापक पदको 
िनयिु�का आधार एवं. िसफा�रसस�ब�धी �ि�या 
२०६९ को दफा १४(च) मा “आफूले �ा� गरकेो 
अङ्क स�तोषजनक नलाग े ��येक उ�मेदवारले 
सवेा आयोगसम� पुनय�गको माग गन� स�न े छ” 
भ�ने कानूनी �यव�था रहेको पाइ�छ । �यसैगरी सोही 
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�ि�याको दफा १८(ख) मा"उ�मेदवारको मू�याङ्कन 
तािलकामा कुनै भुलचुक भई पिहले िसफा�रस वा 
िनयुि�समते भइसकेको कुनै उ�मेदवार िसफा�रस 
वा िनयुि� ह�न नस�ने अव�था �मािणत ह�न आएमा 
सेवा आयोगले �य�ता उ�मेदवारको िसफा�रस बदर 
गन� स�न ेछ" भ�ने �ावधान रहेको दिेख�छ । ��ततु 
िववादमा ि�भवुन िव�विव�ालय सेवा आयोग�ारा 
िमित २०७३।३।३१ मा �थमपटक �कािशत ग�रएको 
िलिखत परी�ाको नितजा �काशनस�ब�धी सूचनाको 
बुदँा नं. ४ मा “उि�लिखत नितजामा भुलवश कुनै 
�ुिट ह�न गएमा सो स�याउने अिधकार ि�भुवन 
िव�विव�ालय सेवा आयोगमा सरुि�त रहने छ"
भ�नेसमेत उ�लेख भएको सोही सूचनाको िमिसल 
सलं�न �ितिलिपबाट दिेखयो ।

५. पनुय�गको लािग िनवेदन िदने रोल नं. 
६३, ५४, ३, ८३ र ५८ का परी�ाथ�ह�ले सोही 
बुदँा नं.४ र िसफा�रसस�ब�धी �ि�या २०६९ को 
१४(च) मा रहेको �यव�थाको आधारमा िनवेदन 
िदएको देिख�छ । �यसैगरी ि�भवुन िव�विव�ालय 
सेवा आयोगसमेतबाट भएको पनुय�ग र संशोिधत 
नितजा �काशनसगँ स�बि�धत काम कारबाही 
िसफा�रसस�ब�धी �ि�या, २०६९ को १८(ख) मा 
रहेको"उ�मदेवारको मू�याङ्कन तािलकामा कुनै 
भुलचुक भई पिहले िसफा�रस वा िनयुि�समेत 
भइसकेको कुनै उ�मेदवार िसफा�रस वा िनयुि� ह�न 
नस�ने अव�था �मािणत ह�न आएमा सवेा आयोगले 
�य�ता उ�मेदवारको िसफा�रस बदर गन� स�ने 
छ" भ�ने कानूनी �यव�थाबमोिजम नै भए ग�रएको 
पाइ�छ । परी�ा तथा नितजा �काशन ज�तो संवेदनशील 
िवषयसगँ स�बि�धत काम कारबाही गदा� �िुट नहोस् 
भ�ने �ि�कोण रािखन ुज�री ह��छ । तथािप कितपय 

अव�थामा मानवीय �िुट ह�नस�ने कुरालाई मनन गररे 
नै �िुट स�याउने कानूनी �ावधान रा�ने ग�रएको 
ह��छ । ि�भवुन िव�विव�ालय सेवा आयोग िवशेष 
आ�त�रक ख�ुला �ितयोिगताअ�तग�त उप�ा�यापक 
पदको िनयिु�का आधार एव.ं िसफा�रसस�ब�धी 
�ि�या २०६९ को दफा १४(च) र १८(ख) मा रहेको 
�ावधानसमेत सोही मानवीय �िुटलाई सधुान�को लािग 
नै रािखएको देिख�छ । िवप�ी ि�भवुन िव�विव�ालय 
सेवा आयोगले िलिखत परी�ाको नितजामा अस�त�ु 
परी�ाथ�ह�ले पनुय�गको लािग कानूनबमोिजम 
िनवेदन िदएप�चात् कानूनी �ावधानअनसुार नै 
आ�नो काय�को पनुरावलोकन गरकेो पाइ�छ । मािथ 
उि�लिखत कानूनी �यव�था रहेको प�र�े�मा ि�भवुन 
िव�विव�ालय सेवा आयोगले िलिखत परी�ाको 
नितजा संशोधन गन� स�ने नै देिख�छ ।

६. िलिखत परी�ाको उ�रपिु�तका परी�ण 
गदा� ि�भुवन िव�विव�ालय िश�क / कम�चारी 
सवेास�ब�धी िनयम, २०५० र सेवा आयोगको 
परी�ास�ब�धी िनद�िशकाबमोिजम स�बि�धत 
िवषयका िवशेष�ह�बाट उ�रपिु�तकाह�को परी�ण 
गराउनपुन�, परी�णलाई व�तिुन� र भरपद� बनाउनको 
लािग पिहला कोिडङ नं. रािखन ुपन� र सो परी�णको 
िव�सनीयता �प� गन�को लािग पनुः परी�ण गदा� 
िडकोिडङ नं. रा�नपुन� देिख�छ । यसरी िडकोिडङ 
गदा� स�बि�धत उ�रपिु�तकामा पिहलाको कोिडङ 
नं. समेत रा�नपुन� देिख�छ । सो काय� गदा� मानवीय 
�िुट भई रोल नं. ६० को उ�रपिु�तकामा िडकोिडङ 
गदा� अक�  उ�रपिु�तकाको कोिडङ नं. पन� गएको कुरा 
पनुय�गको िनवेदन परपे�ात् सबै उ�रपिु�तकाह� 
दोहो�याई हेदा� प�ा लागेको भ�ने कुरा िलिखत 
जवाफमा उ�लेख भएको पाइ�छ । उ�रपिु�तका 
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दोहो�याई हेदा� सफल सूचीमा रहेका उ�मेदवार यी 
�रट िनवेदकको �ा�ाङ्कभ�दा पनुय�गको िनवेदन 
िदने उ�मेदवारको �ा�ाङ्क बढी रहेको पाइएपिछ 
सो �िुट स�याउने �ममा सफल उ�मेदवार असफल 
र असफल उ�मेदवार सफलको सूचीमा परकेो हो 
भनी ि�भवुन िव�विव�ालय सेवा आयोगसमेतको 
िलिखत जवाफमा उ�लेख भएको पाइ�छ । यस 
अदालतको आदेशबमोिजम इजलाससम� �ा� ह�न 
आएको िनण�यसिहतको स�कल फाइलसाथ रहेको 
उ�रपिु�तका हेदा�, िनवेदकले �ा� गरकेो अङ्क 
उ�ीण� ह�नको लािग चािहने �यूनतम अङ्कभ�दा कम 
रहेको पाइएको ह�दँा िनवेदनमा उ�लेख भएबमोिजम 
सफल उ�मेदवार यी �रट िनवेदकलाई गैरकानूनी 
�पमा एवं बद ्िनयतपूव�क सूचीबाट हटाई असफल 
गराइएको अव�था रहेको पाइएन ।

७. यस�कार आ�नो काय�मा भएको �िुट 
प�ा लगाई कानूनी �ावधानको आधारमा �िुट स�याई 
पनुः नितजा �काशन गरकेो काय�लाई बे�रतको काय� 
भ�न िम�ने नदेिखएबाट िवप�ी ि�भवुन िव�विव�ालय 
सेवा आयोगसमेतबाट िनवेदकलाई नितजाको सफल 
सूचीबाट हटाई नितजामा नपरकेा उ�मेदवारलाई सफल 
ह�नेको सूचीमा राखेको अव�था रहे भएको देिखएन । 
�ित�पधा��मक परी�ा �णालीअनसुार जो परी�ाथ� 
परी�ामा बढी अङ्क �ा� गरी उ�ीण� भएको हो उसैको 
नाम सफल ह�नेको सूचीमा रहनपुन� कुरामा िववाद 
रहदँैन । काम गदा� भएको मानवीय �िुटलाई स�याई 
सधुार गन� निम�ने भ�न पिन िस�ा�ततः िम�दैन । 
यसरी �िुट भएको काय�लाई कानूनी �ावधानअनसुार 
नै स�याई सशंोिधत नितजा �काशन गरकेो काय�बाट 
िनवेदकको हक अिधकार हनन् भएको मा�न िमलेन । 
�िुट स�याइएको अव�थामा सो काय�लाई चनुौती िदई 

संवैधािनक अिधकारको हनन् भएको भनी असाधारण 
अिधकार�े�मा �वेश गनु�  �रट �े�को उपचारको 
द�ुपयोग गनु�समेत हो । 

८. अतः मािथ िववेिचत आधार, कारण र 
�माणबाट ि�भवुन िव�विव�ालय सेवा आयोग�ारा 
�कािशत िमित २०७३।४।२२ को संशोिधत नितजा 
�काशनको कामकारबाही �िुटपूण� नभई कानूनअन�ुप 
नै रहेको देिखदँा िनवेदकको मागबमोिजम आदशे जारी 
गन� िमलेन । ��ततु �रट िनवेदन खारजे ह�ने ठहछ�  । 
��ततु आदेशको जानकारी िवप�ीह�लाई िदनू । यो 
आदेश िव�तुीय �णालीमा अपलोड गनु�  र दायरीको 
लगत क�ा गरी िमिसल िनयमानसुार गरी अिभलेख 
शाखामा बझुाइिदनू ।

उ� रायमा सहमत छु ।
�या.डा.आन�दमोहन भ�राई

इजलास अिधकृत: फणे�वरी िघिमरे
इित संवत् २०७७ साल असार १८ गते रोज ५ शभुम् ।

—— & ––
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सव��च अदालत, सयं�ु इजलास
माननीय �यायाधीश �ी ई�वर�साद खितवडा

माननीय �यायाधीश �ी कुमार र�ेमी
फैसला िमित: २०७७।३।२१

०७२-CR-०७७८

म�ुाः लाग ुऔषध (डाइजेपाम तथा नाइ�ोभेटसमेत)

पनुरावेदक / वादी : �हरी नायब िनरी�क अ�णकुमार 
चौधरीको �ितवेदनले नेपाल सरकार

िव��
��यथ� / �ितवादी : का�ेपला�चोक िज�ला, पनौती 

नगरपािलका वडा नं.१ घर भई काठमाड� 
िज�ला, काठमाड� महानगरपािलका वडा 
नं. ३५ कोटे�वर जडीबटुी ब�ने �ी�साद 
राजभ�डारीको छोरा सिमर राजभ�डारीसमेत 

§ सेवनकता�ले पिन कही-ँन-कहीबँाट लागु 
औषध �ा� गन� ह��छ । यसरी �ा� गन� र 
आ�नो साथमा िलई िहड्ँन ेकाय� �यापा�रक 
�कृितको अथा�त् अ� मािनसलाई िब�� 
गरी नाफा वा लाभ �ा� गन� गरकेो भ�ने 
नदेिखएको अव�थामा �यसलाई ख�रद-
िब��, स�चय वा ओसारपसारको कसुर 
ठहर गनु� �यायोिचत नह�ने । 

§ अिभयोजन प�ले ख�रद-िब�� तथा 
ओसारपसारतफ� को कसरु �माण�ारा 
पुि� गन� नसकेको, केबल केही मा�ाको 
�ितबि�धत लागु औषध बरामद भएको 

भ�न े आधारमा नै शकंा गरी अिभयोग 
मागदाबीअनुसार ख�रद-िब��, स�चय 
तथा ओसारपसारको कसुर गरकेो भनी 
ठहर गनु� मनािसब नह�न े।

(�करण नं.३)

पनुरावेदक / वादीका तफ� बाट : िव�ान्  उप�यायािधव�ा 
�ी �काशकुमार मरािसनी

��यथ� / �ितवादीका तफ� बाट : 
अवलि�बत निजर :
स�ब� कानून :
§ लाग ुऔषध (िनय��ण) ऐन, २०३३

स�ु तहमा फैसला गन�ः
मा. �यायाधीश �ी �यामस�ुदर अिधकारी
पसा� िज�ला अदालत

पनुरावेदन तहमा फैसला गन�:
माननीय �यायाधीश �ी डा. कुलर�न भतु�ल
माननीय �यायाधीश �ी ितल�साद �े�ठ
पनुरावेदन अदालत हेट�डा

फैसला
�या.ई�र�साद खितवडा : �याय �शासन 

ऐन, २०४८ को दफा १२(१)(क) बमोिजम पनुरावेदन 
गन� अनमुित �दान भई यस अदालतमा दायर ह�न 
आएको ��ततु म�ुाको संि�� त�य एव ंठहर यस�कार 
छः 

त�य ख�ड
पसा� िज�ला, वीरग�ज उपमहानगरपािलका 

वडा नं. १७ ि�थत उ�र दि�ण सडक, पूव� ग�डक 
अ�पताल तथा पि�म ग�डक �हरी पो� सो 
चारिक�लािभ� सडकमा सिमर राजभ�डारी, �ेम भ�ने 

�नण�य नं. १०५९८
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१०५९८ - नेपाल सरकार िव. सिमर राजभ�डारीसमेत

�काश महत र सिुनल �जापतीको कानूनबमोिजम 
शरीर खानतलासी गदा�  सिुनल �जापितको साथबाट 
लाग ु औषध नाइ�ोभेट ट्याबलेट ४५ वटा, बसको 
िटकट थान १, िनजको नाउकँो सवारी चालक 
अनमुितप�, �ेम भ�ने �काश महतको साथबाट लाग ु
औषध इ�जे�सन २ एम.एल.को डाइजेपाम ५० िपस, 
फेनारगन ५० िपस, लिु�जेसीक ५० िपस र सिमर 
राजभ�डारीको साथबाट िनजको नाउकँो सवारी 
चालक अनमुितप� थान १ फेला परकेोले बरामद 
गरकेो भ�ने खानतलासी तथा बरामदी मचु�ुका ।

िमित २०७०।३।१२ गते मेरो कमा�डमा 
टोली खटी िविभ�न सवारी साधन तथा पैदल 
या�हु�समेतको चेकजाचँ ग�ररहेको अव�थामा ३ 
जना प�ुष मािनसह� दि�णतफ� बाट उ�रतफ�  जाने 
उ�े�यले पैदल िहडँी आई रहेको देखी रोक� नाम, 
थर, वतन सोधपछु गदा� सिमर राजभ�डारी, �ेम 
भ�ने �काश महत र सिुनल �जापती भनी बताएकोले 
िनजह�को शरीर खानतलासी िलदँा िनज सिुनल 
�जापतीको साथबाट लाग ुऔषध नाइ�ोभेट ट्याबलेट 
४५ वटा, बसको िटकट थान १, िनजको नाउकँो 
सवारी चालक अनमुितप�, �ेम भ�ने �काश महतको 
साथबाट लाग ु औषध इ�जे�सन २ एम.एल.को 
डाइजेपाम ५० िपस, फेनारगन ५० िपस, लिु�जेसीक 
५० िपस र सिमर राजभ�डारीको साथबाट िनजको 
नाउकँो सवारी चालक अनमुतीप� थान १ फेला पारी 
बरामद गरी िनजह�लाई समेत दािखला गरकेो छु भ�ने 
�हरी �ितवेदन ।

म लाग ु औषध सेवन गन� ह�दँा काठमाड� 
कोटे�रको सकुु�बासी टोलितर लाग ुऔषध िकनी खान 
आउदँा साथी सिुनल �जापतीसगँ भेट भई िचनजान 
भएकोमा िनजबाट �ेम भ�ने �काश महतसगँ िचनजान 
भएको, �काश महतले काठमाड�मा �. ८००।- देिख 

१,०००।- पन� इ�जे�सन भारतको र�सौलमा �. 
१००।- मा पाउछँ जाउ ँभनेकोले भारतको र�सौल गई 
आफूह� सेवन गन� र सेवनकता� साथीह�लाई िब�� 
गरी आ�नो खच� उठाउने भनी िमित २०७०।३।१२ 
गते भारतको र�सौल गई �. ५,०००।- मा डाइजेपाम 
५० िपस, फेनारगन ५० िपस, लिु�जेसीक ५० 
िपस र �. ५००।- मा नाइ�ोभेट ट्याबलेट ४५ वटा 
िकनी सबै पैसा मैले ितरी साथी �ेम भ�ने �काश 
महतलाई डाइजेपाम, फेनारगन, लिु�जेसीक र 
सिुनल �जापतीलाई नाइ�ोभेट ट्याबलेट बोकाई 
काठमाड�तफ�  जादैँ गदा� वीरग�ज ग�डक चोकमा प�ुदा 
�हरीले सो लाग ुऔषध फेला पारी प�ाउ गरी �याएको 
हो भ�नेसमेत बेहोराको �ितवादी सिमर राजभ�डारीको 
अनसु�धान अिधकारीसम�को बयान ।

मसगैँ प�ाउ परकेा सिमर राजभ�डारी र �ेम 
भ�ने �काश महतसगँ काठमाड� कोटे�रको सकुु�बासी 
टोलितर लाग ु औषध िकनी खान जादँा िचनजान 
भएको, �ेम भ�ने �काश महतले भारतको र�सौलमा 
लाग ु औषध स�तोमा पाउछँ पैसा भए जाउ भनी 
भ�दा सिमर राजभ�डारीले मसगँ पैसा छ भनेकोले 
भारतको र�सौल गई आफूह� सेवन गन� र सेवनकता� 
साथीह�लाई िब�� गरी आ�नो खच� उठाउने भनी 
स�लाह भई िमित २०७०।३।१२ गते भारतको र�सौल 
गई �. ५,०००।-मा डाइजेपामसमेतका इ�जे�सनह� 
१५० िपस र �. ५००।- मा नाइ�ोभेट ट्याबलेट ४५ 
वटा ख�रद गरकेो हो । म र �ेम भ�ने �काश महतसगँ 
पैसा नभएकोले सो पैसा सिमर राजभ�डारीले िदएको 
हो । �ेम भ�ने �काश महतले डाइजेपामसमेतका 
इ�जे�सनह� १५० िपस र मैले नाइ�ोभेट ट्याबलेट 
४५ वटा बोक� काठमाड�तफ�  जादैँ गदा� वीरग�ज ग�डक 
चोकमा प�ुदा �हरीले फेला पारी प�ाउ गरी �याएको 
हो भ�नेसमेत बेहोराको �ितवादी सिुनल �जापतीको 
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अनसु�धान अिधकारीसम�को बयान । 
लाग ु औषध िकनी खान जादँा सिुनल 

�जापती र सिमर राजभ�डारीसगँ भेट भई िचनजान 
भएको काठमाड�मा लाग ु औषध ख�रद गन� नपाइने, 
पाइए पिन महगँो पन� भएकोले हामीह�ले स�लाह 
गरी िमित २०७०।३।१२ गते भारतको र�सौल गई 
�. ५,०००।- मा डाइजेपामसमेतका इ�जे�सनह� 
१५० िपस र �. ५००।- मा नाइ�ोभेट ट्याबलेट 
४५ वटा ख�रद गरकेो हो । म र सिुनलसगँ पैसा 
नभएकोले पैसा सिमर राजभ�डारीले िदएको हो । 
मैले डाइजेपामसमेतका इ�जे�सनह� १५० िपस 
र सिुनलले नाइ�ोभेट ट्याबलेट ४५ वटा बोक� 
काठमाड�तफ�  जादँ ैगदा� वीरग�ज ग�डक चोकमा प�ुदा 
�हरीले फेला पारी प�ाउ गरी �याएको हो भ�नेसमेत 
बेहोराको �ितवादी �ेम भ�ने �काश महतको 
अनसु�धान अिधकारीसम�को बयान । 

परी�णको लािग पठाएको भौितक सबदुमा 
डाइजेपाम, �यिु�नोिफ� र र नाइ�ाजेपाम पाइएको 
भ�नेसमेत बेहोराको परी�ण �ितवेदन ।

िमित २०७०।३।१२ गते �ितवादीह� सिमर 
राजभ�डारी, सिुनल �जापती र �ेम भ�ने �काश 
महतलाई वीरग�ज १७ ि�थत �हरी टोलीले फेला 
पारी िनजह�को शरीर खानतलासी िलदँा सिुनल 
�जापतीको साथबाट नाइ�ोभेट ट्याबलेट ४५ वटा 
र �ेम भ�ने �काश महतको साथबाट २ एम.एल.को 
डाइजेपामसमेतका इ�जे�सनह� १५० िपस फेला 
परकेोले बरामद गरी िनजह�लाई प�ाउ गरी लगेको 
हो भ�नेसमेत बेहोराको व�तिु�थित मचु�ुका ।

�ितवादीह� सिमर राजभ�डारी, सिुनल 
�जापती र �ेम भ�ने �काश महतले लाग ु औषध 
ख�रद, पैठारी, ओसारपसार तथा स�चय गरी लाग ु
औषध (िनय��ण) ऐन, २०३३ को दफा ४ को देहाय 

(ङ) (च) र दफा १४(१)(झ) को कसरु गरकेो देिखदँा 
�ितवादीह� सिमर राजभ�डारी, सिुनल �जापती र 
�ेम भ�ने �काश महतलाई सोही ऐनको दफा १४(१) 
को देहाय (झ) अनसुार सजाय ह�न मागदाबी िलइएको 
अिभयोगप� ।

मलाई �हरीले िमित २०७०।४।१० गते 
ग�डक चोकबाट प�ाउ गरकेो हो, म वीरग�ज घ�ुन 
आएको बखत सामा�य िचनजानका �काश महत 
र सिुनल �जापतीसगँ प�ाउ परकेो हो । मसगँ लाग ु
औषध बरामद भएको छैन । अ�य �ितवादीह� मलाइ 
वीरग�ज बसपाक� मा छाडी कहा ँ गए थाहा भएन । 
पिछ �हरीले प�ाउ गरपेिछ मा� लाग ुऔषध िक�न 
गएको र िनजह� लाग ुऔषधको द�ुय�सनी ह�न् भ�ने 
थाहा भयो । खानतलासी तथा बरामदी मचु�ुका 
बेहोरा स�य हो, �यसमा भएको सहीछाप मेरो हो । मैले 
किह�यै लाग ुऔषध सेवन गरकेो छैन । मैले सो लाग ु
औषध ख�रदका लािग पैसा िदएको पिन होइन । उ� 
बेहोरा भएको कागजमा �हरीले जबरज�ती सहीछाप 
गराएका ह�न् । अिधकार�ा� अिधकारीसम� गरेको 
बयान बारमेा मलाई थाहा छैन । �हरीको डरले �यसो 
भनेको ह�न स�छ । व�तुि�थित मचु�ुकाको बेहोरा 
िठक हो । मसगँ कुनै लाग ुऔषध बरामद भएको छैन । 
अ�य �ितवादीह� �काश र सिुनलसगँ बरामद भएको 
हो । म उ� वारदातमा संल�न नभएकोले अिभयोग 
मागदाबीबाट सफाइ पाउ ँभ�नेसमेत बेहोराको �ितवादी 
सिमर राजभ�डारीले अदालतमा गरकेो बयान ।

मलाई �हरीले ग�डक चोकबाट िमित 
२०७०।३।१० गते प�ाउ गरकेो हो । खानतलासी 
तथा बरामदी मचु�ुका साचँो हो, �यसमा परेको 
सहीछाप मेरो हो । सेवनको लािग काठमाड� िलई जान 
लागेको िथए,ँ काठमाड�मा महङ्गो पन� भएकोले धेर ै
प�रमाणमा लाग ुऔषध बोकेको ह� ँ। अ�य �ितवादीसगँ 
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सामा�य िचनजान छ । सिमरलाई बसपाक� मा राखी म 
र सिुनल उ� लाग ु औषध ख�रदको लािग र�सौल 
गएका ह� । सिमरको ��ततु वारदातमा कुनै संल�नता 
छैन । मौकाको मेरो बयान बेहोरा साचँो हो, �यसमा 
भएको सहीछापसमेत मेरो हो । मैले सेवनको लािग 
उ� लाग ुऔषध ख�रद गरी �याएको ह� ँ। व�तिु�थित 
मचु�ुका बेहोरा िठक साचँो हो, �यसमा भएको सहीछाप 
मेरो हो । अिभयोग मागदाबीबमोिजम सजाय पाउनपुन� 
होइन । सेवनको लािग भएकोले १ पटकलाई सजायबाट 
छुटकारा पाउ ँभ�नेसमेत बेहोराको �ितवादी �ेम भ�ने 
�काश महतले अदालतमा गरकेो बयान ।

मलाई �हरीले िमित २०७०।३।१० गते 
ग�डक चोकबाट प�ाउ गरकेो हो । ४५ िपस लाग ु
औषध बरामद भएको कुरा साचँो हो । अ�य कुरा मलाई 
थाहा छैन । म आफँैले खानको लािग लान लागेको 
िथए ँ । िबगत २-३ वष�देिख सेवन गद� आएको छु । 
दवैुजनासगँ सामा�य िचनजान भएको २ वष�जित 
भयो । सिमरलाई वीरग�ज बसपाक� मा राखी म र 
�काश महत र�सौलमा लाग ु औषध ख�रद गन� 
गएका िथय� । अ� बेहोरा िठक छ । उ� लाग ुऔषध 
सेवनको लािग �याएको हो, िब�� गन�को लािग होइन । 
मौकाको बयानमा भएको सहीछाप मेरो हो । अिभयोग 
मागदाबीबमोिजम सजाय ह�नपुन� होइन, मैले सेवनको 
लािग ख�रद गरकेोले १ पटकलाई अिभयोग दाबीबाट 
सफाइ पाउ ँ भ�नेसमेत बेहोराको �ितवादी सिुनल 
�जापतीले अदालतमा गरकेो बयान ।

�ितवेदक �.ना.िन. अ�णकुमार चौधरी, 
�ितवादीह� सिुनल �जापतीको सा�ी समुन �जापती, 
सिमर राजभ�डारीको सा�ी रिवराज भ�डारीसमेतले 
गरकेो बकप� िमिसल सामेल रहेको ।

�ितवादीम�येका �ेम भ�ने �काश महत र 
सिुनल �जापतीले आफूह� लाग ु औषध सेवनकता� 

भएको ह�दँा अिभयोग मागदाबीअनसुार सजाय 
ह�नपुन� होइन भनी बयान गरकेो तथा �ितवादी सिमर 
राजभ�डारीबाट लाग ुऔषध इ�जे�सन बरामद नभएको 
ह�दँा �ितवादीह�को उमेरसमेतलाई �ि�गत गरी लाग ु
औषध (िनय��ण) ऐन, २०३३ को दफा १४(१)(ज) 
अनसुार कैद मिहना २ (दईु) र �.२,०००।- ज�रवाना 
ह�ने ठहछ�  भ�ने स�ु पसा� िज�ला अदालतबाट िमित 
२०७०।९।१६ मा भएको फैसला । 

�ितवादीह� लाग ु औषध सेवन गदा�कै 
अव�थामा प�ाउ परकेो भ�ने नदेिखई काठमाड�देिख 
वीरग�ज ह�दँै भारतको र�सौलमा पगुी बरामदी 
मचु�ुकामा उि�लिखत ठुलो मा�ाको लाग ु औषध 
ख�रद गरी सामूिहक �ममा ओसारपसार गरी िहड्ँदाको 
अव�थामा प�ाउ परकेो देिखएको, िनजह�ले मौकामा 
बयान गदा� उ� लाग ुऔषध सेवनकता� साथीह�लाई 
स�पक�  गरी िब�� गरी खच� उठाउने उ�े�यले िलई 
आएको हो भनी बयान गरकेो, िनजह�को �वा��य 
परी�णबाट लाग ुऔषध सेवन गरकेो भ�ने नदेिखएको, 
िनजह� लाग ुऔषध सेवनकता� रहेको भ�ने पिु� ह�ने 
कुनै कागजातह� पेस गन� नसकेको तथा िनजह�को 
साथबाट लाग ुऔषध डापजेपामसमेतका १५० िपस 
इ�जे�सन र नाइ�ाभेट �याबलेट ४५ वटा बरामद 
भएको देिखदँा बरामद लाग ु औषधको मा�ाले समेत 
िब�� िवतरणसमेतको �योजनको लािग �याएको 
भ�ने पिु� भएको अव�थामा �माणको उिचत 
मू�याङ्कन नगरी �ितवादीह� लाग ु औषधको 
सेवनकता�  रहेको भनी सेवनतफ�  सजाय गन� गरी भएको 
फैसला कानूनसङ्गत नह�दँा उ� फैसला बदर गरी 
�ितवादीह�लाई अिभयोग मागदाबीबमोिजम सजाय 
ग�रपाउ ँ भ�नेसमेत बेहोराको वादी नेपाल सरकारको 
पनुरावेदन अदालत हेट�डामा परकेो पनुरावेदनप� । 

�ितवादीह�ले बरामद भएको लाग ु औषध 
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बरामद भएको बेहोरालाई �वीकार गरी अनसु�धान 
अिधकारी तथा अदालतमा बयान गदा� आफूह� लाग ु
औषध सेवनकता� भएको र सेवनका लािग काठमाड� 
लान िहिँडरहेको अव�थामा प�ाउमा परी लाग ु
औषध बरामद भएको हो भनी बयान गरकेा, एकैसाथ 
काठमाड�बाट आई एकै ठाउमँा तीनैजना प�ाउ परकेा 
र िनजह�बाट बरामद भएको लाग ुऔषधको मा�ा र 
प�रमाणबाट अिभयोग दाबीबमोिजमको ख�रद िब��, 
ओसारपसार गरकेो भ�न िम�ने नदेिखएको अव�था 
ह�दँा �ितवादीह�लाई लाग ु औषध (िनय��ण) ऐन, 
२०३३ को दफा १४(१)(ज) बमोिजम २ मिहना कैद 
र २,०००।- ज�रवाना ह�ने ठहर गरकेो स�ुको फैसला 
सदर ह�ने ठहछ�  भ�ने पनुरावेदन अदालत हेट�डाको 
िमित २०७१।८।१४ को फैसला ।

�ितवादीह�ले भारतको र�सौलबाट 
लाग ु औषध ख�रद गरी सामूिहक �पमा लकुाई 
िछपाई िहिँडरहेको अव�थामा िनजह�को साथबाट 
ठुलो प�रमाणको लाग ु औषध बरामद भएको 
त�यलाई अदालत �वयम् ले �वीकार ग�रसकेपिछ 
दाबीअनसुारको दफा १४(१)(झ) बमोिजम नै सजाय 
गनु�पन�मा बरामद लाग ुऔषध सेवन गन� �याएको भनी 
�ितवादीह�ले अदालतमा बयान गरकैे आधारमा 
सेवनतफ�  सजाय गन� गरी भएको स�ु अदालतको 
फैसलालाई सदर गरकेो पनुरावेदन अदालत हेट�डाको 
फैसला निमलेकोले बदर गरी �ितवादीह�लाई 
अिभयोग मागदाबीबमोिजम सजाय ग�रपाउ ँभ�ने वादी 
नेपाल सरकारको यस अदालतमा परकेो पनुरावेदन 
गन� अनमुित पाउ ँभ�ने िनवेदन ।

�ितवादी �काश महतको साथबाट २ml. को 
डाइजेपाम ५० वटा, फेनारगन ५० वटा र लिु�जेिसक 
५० वटा इ�जे�सनह� र �ितवादी सिुनल �जापतीको 
साथबाट नाइ�ोभेट ट्याबलेट ४५ वटा बरामद भएको 

दिेख�छ । �ितवादीह�ले अदालतसम�को बयानमा 
आरोिपत कसरु गरमेा इ�कार रही बयान गरकेो भए 
तापिन अनसु�धानको �ममा बयान गदा� उि�लिखत 
प�रमाणको लाग ु औषध अ�य साथीह�लाई समेत 
िब�� गन� ख�रद गररे �याएको हो भनी कसरुमा सािबत 
रही बयान गरकेो देिखयो । �ितवादीको मौकाको 
बयानलाई खानतलासी बरामदी मचु�ुका तथा मौकामा 
बिुझएका �यि�ह�को भनाइसमेतबाट पिु� भइरहेको 
अव�थामा लाग ु औषध सेवनमा मा� सजाय गरेको 
पनुरावेदन अदालत हेट�डाको फैसलामा लाग ुऔषध 
(िनय��ण) ऐन, २०३३ को दफा १४(१)(झ), �माण 
ऐन, २०३१ को दफा ३, ५४ मलुकु� ऐन, अ.बं. 
१८४क. र १८५ नं. समेतको �या�या�मक �िुट 
िव�मान रहेको देिखदँा �याय �शासन ऐन, २०४८ 
को दफा १२(१)(क) बमोिजम ��ततु म�ुा दोहो�याई 
हेन� िन�सा �दान ग�रिदएको छ भ�ने यस अदालतको 
िमित २०७२।६।१४ मा भएको आदेश ।

ठहर ख�ड
िनयमबमोिजम पेस ह�न आएको ��ततु 

म�ुामा वादी नेपाल सरकारको तफ� बाट उपि�थत 
िव�ान्  उप�यायािधव�ा �ी �काशकुमार मरािसनीले 
र�सौलबाट �ितवादीह�ले लाग ु औषध ख�रद गरी 
काठमाड� लैजाने �ममा िनजह�को साथबाट ठुलो 
मा�ामा बरामद भएको छ, मौकामा �ितवादीह�ले 
आरोिपत कसरुमा सािबत रही बयान गरकेा छन्, 
िनजह�बाट बरामद भएको व�त ु लाग ु औषध नै 
भएको भ�ने परी�ण �ितवेदनबाट देिखएको र बरामद 
भएको लाग ु औषधको मा�ासमेतले ठुलो रहेको ह�दँा 
स�ु अदालतबाट सेवनतफ� को मा� कसरु ठहर गरेको 
फैसलालाई सदर गरकेो पनुरावेदन अदालत हेट�डाको 
फैसला निमलेको र �माण मू�याङ्कनमा �िुट रहेकोले 
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सो फैसला उ�टी गरी �ितवादीह�लाई अिभयोग 
दाबीबमोिजम सजाय ह�नपुछ�  भनी गनु�भएको बहस 
सिुनयो । �ितवादी तथा िनजह�को तफ� बाट कोही 
पिन उपि�थत ह�न आएको पाइएन । 

अब यसमा �ितवादीह�लाई सेवनतफ� को 
कसरुदार ठहर गरकेो पनुरावेदन अदालत हेट�डाको 
फैसला िमलेको छ, छैन ? वादी नेपाल सरकारको 
पनुरावेदन िजिकर प�ुन स�छ वा स�दैन ? भ�ने 
िवषयमा िनण�य िदनपुन� दिेखन आयो ।  

२. िनण�यतफ�  िवचार गदा�, पसा� िज�ला 
वीरग�ज उपमहानगरपािलका वडा नं. १७ ि�थत 
सडकमा पैदल िहड्ँदै गरकेो अव�थामा सिुनल 
�जापतीको साथबाट लाग ुऔषध नाइ�ोभेट ट्याबलेट 
४५ वटा, बसको िटकट थान १, िनजको नाउकँो 
सवारी चालक अनमुितप�, �ेम भ�ने �काश महतको 
साथबाट २ एम.एल.को डाइजेपाम इ�जे�सन ५० 
िपस, फेनारगन ५० िपस, लिु�जेिसक ५० िपस र 
सिमर राजभ�डारीको साथबाट िनजको नाउकँो सवारी 
चालक अनमुितप� थान १ बरामद भएको दिेखयो । 
बरामद भएको पदाथ� लाग ुऔषध हो भ�ने कुरा परी�ण 
�ितवेदनबाट समेत �मािणत भएको पाइयो । उ� 
लाग ुऔषध सेवन गन� �योजनको लािग काठमाड�बाट 
भारतको र�सौल गई ख�रद गरी काठमाड� फक� आउन 
ला�दा वीरग�जमा �हरीले प�ाउ गरकेा ह�न् भनी सबै 
(तीनजना) �ितवादीले अनसु�धान अिधकारीसम� 
बयान गरकेो दिेख�छ । अदालतमा बयान गदा� �ितवादी 
सिमर राजभ�डारी आरोिपत कसरुमा इ�कार रहेको र 
अ�य �ितवादीह� �ेम भ�ने �काश महत र सिुनल 
�जापतीले आफू सेवनकता� भएको कुरा �वीकार गरी 
बयान गरकेो पाइयो । �ितवादी सिमर राजभ�डारीले 
आरोिपत कसरुमा इ�कार रही अदालतसम� बयान 
गरकेो भएपिन अनसु�धान अिधकारीसम� सेवनतफ� को 

कसरुमा सािबत भई बयान गरकेो, अ�य दईुजना 
�ितवादीसगँ काठमाड�बाट वीरग�जस�म साथसाथै 
गएको देिखएको र िनजउपर सहअिभय�ुह�ले 
�हरीसम� बयान गदा� पोल गरकेोसमेत देिखदँा 
िनजसमेत सेवनकता� ह�न् भ�ने देिखएको छ । तसथ�, 
�ितवादीह�लाई लाग ु औषध सेवनकता� ठहर गरी 
सोहीबमोिजम सजाय ह�ने गरी भएको फैसला मनािसब 
नै देिखयो ।  

३. ख�रद-िब��, ओसारपसारतफ� को 
अिभयोग दाबी ठहर ह�नपुद�छ भ�ने वादी नेपाल 
सरकारको दाबीतफ�  हेदा� बरामद भएको लाग ुऔषधको 
मा�ा खासै ठुलो प�रमाणको दिेखदँैन । तीनजना 
�यि�बाट कूल �.५,५००।- मा ख�रद गरकेो भिनएको 
नाइ�ोभेट ट्या�लेट ४५ वटा, २ एम.एल.को डाइजेपाम 
इ�जे�सन ५० िपस, फेनारगन ५० िपस, लिु�जेिसक 
५० िपस बरामद भएको देिख�छ । सेवनकता�ले पिन 
कही-ँन-कहीबँाट लाग ुऔषध �ा� गन� ह��छ । यसरी 
�ा� गन� र आ�नो साथमा िलई िहड्ँने काय� �यापा�रक 
�कृितको अथा�त् अ� मािनसलाई िब�� गरी नाफा 
वा लाभ �ा� गन� गरकेो भ�ने नदेिखएको अव�थामा 
�यसलाई ख�रद-िब��, स�चय वा ओसारपसारको 
कसरु ठहर गनु�  �यायोिचत ह�दँनै । अिभयोजन 
प�ले ख�रद-िब�� तथा ओसारपसारतफ� को कसरु 
�माण�ारा पिु� गन� सकेको दिेखदैँन । केवल केही 
मा�ाको �ितबि�धत लाग ुऔषध बरामद भएको भ�ने 
आधारमा नै शंका गरी अिभयोगप� मागदाबीअनसुार 
ख�रद-िब��, स�चय तथा ओसारपसारको कसरु 
गरकेो भनी ठहर गनु�  मनािसब ह�दँैन ।

४. मािथ िववेिचत आधार, कारण र 
�माणह�बाट �ितवादीह� सिमर राजभ�डारी, 
�ेम भ�ने �काश महत र सिुनल �जापतीलाई लाग ु
औषध (िनय��ण) ऐन, २०३३ को दफा १४(१)
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(ज) बमोिजम सेवनतफ� को कसरुमा जनही २ मिहना 
कैद र �. २,०००।- ज�रवाना ह�ने गरी भएको 
स�ु पसा� िज�ला अदालतको फैसला सदर गरकेो 
पनुरावेदन अदालत हेट�डाको िमित २०७१/८/१४ 
को फैसला मनािसब देिखदँा सदर ह�ने ठहछ�  । 
वादी नेपाल सरकारको पनुरावेदन िजिकर प�ुन 
स�दनै । फैसलाको �ितिलिपसिहत जानकारीका लािग 
महा�यायािधव�ाको काया�लयमा लेखी पठाई, फैसला 
िव�तुीय �णालीमा �िव� गरी, म�ुाको दायरीको लगत 
क�ा गरी, िमिसल िनयमानसुार अिभलेख शाखामा 
बझुाइिदनू । 

उ� रायमा सहमत छु ।
�या.कुमार र�ेमी

इजलास अिधकृत:- मकुु�द िनरौला
इित सवंत् २०७७ साल असार २१ गते रोज १ शभुम् ।

—— & ––

सव��च अदालत, संय�ु इजलास
माननीय �यायाधीश �ी दीपककुमार काक�
माननीय �यायाधीश �ी तेजबहादरु के.सी.

आदेश िमित : २०७७।३।२८
०७३-WO-०८४७

म�ुाः उ��ेषण / परमादेश

िनवेदक : पव�त िज�ला पकुवा गा.िव.स. वडा नं. ६ 
घर भई हाल भ�परु िज�ला ि�थत परी�ा 
िनय��ण काया�लय, सानोिठमीमा लेखा 
िनय��क पदमा काय�रत कम�चारी सकेंत नं. 
१४०५३४ को वेगनाथ पौडेल

िव��
िवप�ी : नेपाल सरकार, सामा�य �शासन 

म��ालयसमेत

§ रा�य�ारा िनिम�त ऐन िनयमह�मा 
रा�यको भ�दा पिन कम�चारीह�को हक-
िहत स�ब��न ग�रएको ह��छ । िनजामती 
सवेाको सेवा सत�स�ब�धी �यव�था रा�य 
र कम�चारीिबचको स�ब�धलाई िनि�त गन� 
र कम�चारीको सेवाको सुर�ाको ��याभूित 
िदने मह�वपूण� कडीको �पमा रहकेो छ । 
िनजामती सेवा रा�य र कम�चारीिबचको 
करारको �पमा िलइ�छ भन े करारको 
सत�को �पमा िनजामती सवेा ऐन तथा 
िनयमावलीमा भएका �यव�था रहकेा 
ह��छन ्। तसथ�, �य�तो करारको उ�लङ्घन 

�नण�य नं. १०५९९
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दुवै प�बाट ग�रदैँन भ�ने मा�यतामा 
सेवाका सत�ह� िनि�त ग�रएको ह�ने । 

(�करण नं.६)
§ कम�चारीले �ि�या पूरा नगरी 

समयाविधपिछ िनवेदन िदन आएको भए 
(करारको उ�लङ्घन भएको अव�था) 
सेवा सुिवधाबाट वि�चत गन� आधार ह�न 
स�छ । तर िनवेदक आफँै जाग�क भई समय 
समयमा िविभ�न स�बि�धत िनकायमा 
आ�नो सवेा अविध गणना गन� लािगपरकेो 
अव�थामा काया�लयको लापरबाहीका 
कारण सो िनवेदनबमोिजमको माग पूरा 
गन� निम�न े भनी िवप�ीह� आ�नो 
दािय�वबाट पि�छन निम�न े। 

(�करण नं.७)

िनवेदकका तफ� बाट : िव�ान्  व�र� अिधव�ा �ी 
य�मूित� ब�जाडे

िवप�ीका तफ� बाट : िव�ान्  सह�यायािधव�ा �ी 
खेमराज �वाली

अवलि�बत निजर :
स�ब� कानून :
§ िनजामती सेवा ऐन, २०४९

आदेश
�या.दीपककुमार काक� : नेपालको 

सिंवधानको धारा ४६ एवं धारा १३३ को उपधारा (२) 
र (३) बमोिजम दता� भई पेस ह�न आएको ��ततु �रट 
िनवेदनको संि�� त�य र आदेश यस�कार रहेको छः-

म िनवेदक िमित २०४२/१/१९ मा 
नेपाल �शासन सेवा लेखा समूहको सहलेखापाल 
(रा.प.अनं. ि�तीय �ेणी) पदमा �थायी िनयिु� भई 

िमित २०५२/१०/६ स�म अिवि�छ�न १० वष� 
८ मिहना १८ िदन सोही पदमा सेवारत रहेकोमा 
सोही सेवा समूहको लेखापाल रा.प.अनं. �थम �ेणी 
पदमा ख�ुला �ितयोिगताबाट उ�ीण� भई रा.प.अनं. 
ि�तीय �ेणी पदबाट राजीनामा िदई सोही िमितबाट 
लेखापाल (रा.प.अनं. �थम �ेणी) को �थायी िनयिु� 
पाई सोही पदबाट पदो�नित ह�दँ ै हाल सोही सेवा, 
समूहको उपसिचव (रा.प. ि�तीय �ेणी) मा काय�रत 
छु । सहलेखापाल (रा.प.अनं. ि�तीय �ेणी) पदमा 
रहदँाको काय� अविध पिन हालको सेवा अविधमा 
गणना ग�रपाउ ँ भिन िनजामती िकताबखानामा 
िनवेदन िदएकोमा िनजामती िकताबखानाबाट िमित 
२०७३/८/१५ च.नं. ३७३९ को प�मा “िव�मान 
िनजामती सेवा िनयमावली, २०५० को िनयम १२३ 
को �यव�थाबमोिजम िनजको त�कालीन सेवा हाल 
आएर गणना गन� सिकने आधारह� संल�न कागजातमा 
नदेिखएको ह�दँा पिहलेको सेवा गणना गन� नसिकने 
बेहोरा िनण�यानसुार अनरुोध छ” भनी परी�ा िनय��ण 
काया�लय, सानोिठमीमा पठाई मलाईसमेत बोधाथ� 
गरकेोमा सो िनण�यउपर सामा�य �शासन म��ालयमा 
उजरुी-िनवेदन िदएकोमा सो म��ालयबाट िमित 
२०७३/९/१९ च.नं. ३१४ को “िनजको पिहलेको 
�थायी सेवा अविध हालको सेवा (पदमा) िनजामती 
सेवा िनयमावली, २०५० को िनयम १२३ बमोिजम 
गणना गन� आधारह� नदेिखएको ह�दँा गणना गन� 
नसिकने बेहोरा नेपाल सरकार (सिचव �तर) िमित 
२०७३/९/१८ को िनण�यानसुार अनरुोध छ” भ�ने 
बेहोराको प� परी�ा िनय��ण काया�लयमा पठाई 
मलाईसमेत बोधाथ� िदइएको छ । सो िनण�यह�ले 
मेरो त�कालीन िनजामती सेवा ऐन, २०१३ को दफा 
७, िनजामती सेवा िनयमावली, २०२१ को िनयम 
७.१(१)(क) तथा उपिनयम २, िनजामती सेवा ऐन, 
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२०४९ को दफा ५८, िनजामती सेवा िनयमावली, 
२०५० संशोधनपूव�को िनयम १२३(१)(ख) र 
नेपालको सिंवधानको धारा ४६ �ारा �द� हकािधकार 
कुि�ठत भएको छ साथै िनजामती िकताबखाना र 
सामा�य �शासन म��ालय (सिचव �तर) को िनण�य 
ने.का.प. २०५३, अङ्क ७, िन.नं. ६२२७, ने.का.प. 
२०५३ अङ्क ७ िन.नं. ६२३६ तथा ०७०-WO-
०२९१ (ई�रराज र�ेमी िव�� नेपाल सरकार सामा�य 
�शासन म��ालयसमेत) को म�ुामा �ितपािदत 
िस�ा�तसमेतको �ितकूल भएको ह�दँा नेपालको 
सिंवधानको धारा १३३(२),(३) बमोिजम िवप�ी 
िनजामती िकताबखाना र सामा�य �शासन म��ालय 
(सिचव �तर) को िनण�यानसुार पिहलेको सेवा अविध 
गणना नगन� उि�लिखत िनण�यह� र सोस�ब�धी 
सबै काम कारबाही उ��ेषणको आदेश�ारा बदर गरी 
पिहलेको सेवा अविध िनय�ु ह�दँा बहाल रहेको कानूनी 
�यव�थाबमोिजम गणना ग�रपाउन िवप�ीह�का 
नाममा परमादेशको आदेशसमेत जारी गरी पूण� �याय 
िदलाइपाउ ँ भ�नेसमेत बेहोराको िनवेदक वेगनाथ 
पौडेलले िमित २०७३/११/३ मा यस अदालतमा 
िदएको िनवेदन ।

यसमा के कसो भएको हो ? िनवेदकको 
मागबमोिजम उ��ेषणको आदेश िकन जारी ह�न ु
नपन� हो ? आदेश जारी ह�न नपन� आधार, कारण 
र �माण भए सोसमेत खलुाई सूचना �याद �ा� 
भएका िमितले बाटाका �यादबाहेक १५ िदनिभ� 
महा�यायािधव�ाको काया�लयमाफ� त िलिखत जवाफ 
पेस गनु�  भनी यो आदेश र �रट िनवेदनको �ितिलिप 
साथै राखी िवप�ीका नाममा �याद सूचना पठाई सोको 
बोधाथ� महा�यायािधव�ाको काया�लयलाई समेत 
िदई िलिखत जवाफ पर ेवा अविध नाघेपिछ सव��च 

अदालत िनयमावली, २०४९ को िनयम ६३ (३)(च५) 
बमोिजम अ�ािधकार िदइएको छ भ�नेसमेत बेहोराको 
यस अदालतको िमित २०७३/११/८ को आदेश ।

िनजामती सेवा िनयमावली, २०५० को 
िनयम १२३ (१)(ख), िनयम १२३(३) तथा िनयम 
१२३ (३क) को कानूनी �यव�थाअनसुार िनजामती 
कम�चारीले िनयिु� पाएको एक वष�िभ� परुानो सेवा 
अविध जोड्न िनवेदन िदनपुन� र सो नगरपेिछ उजरु 
नला�ने भनी �यव�था गरकेोमा िवप�ी वेगनाथ 
पौडेलले सो नगरी बसेको र अिहले आई अ�याय भयो 
भनी िदएको िनवेदन खारजेभागी छ । नोकरी अविध 
जोडाई आ�नो हक अिधकारको जगेना�  गन� सकुन् भ�ने 
उ�े�यले नै सरकारले �श�त समय िदई सेवा अविध 
जोडाउने अवसर �दान गरकेोमा जानाजान समय 
गजुारकेो िवषयलाई मका� परकेो वा अवसरबाट वि�चत 
भएको भनी मा�न सिकने अव�था नरहेको र कानूनले 
�दान गरकेो हद�याद समा� भइसकेको ह�दँा िनजको 
परुानो सेवा अविध हालको सेवा अविधमा गणना गन� 
िम�ने नह�दँा �रट खारजे ग�रपाउ ँभ�नेसमेत बेहोराको 
नेपाल सरकार, सामा�य �शासन म��ालयको 
तफ� बाट ऐ.का सिचव �ी मोहनकृ�ण सापकोटाले 
महा�यायािधव�ाको काया�लयमाफ� त पेस गरकेो िमित 
२०७३/११/२३ को िलिखत जवाफ ।

िनजामती सेवा िनयमावली, २०५० को 
िनयम १२३ मा िनजामती कम�चारीको पिहलेको सेवा 
अविध गणना गदा� अपनाउनपुन� िविध र �ि�याको 
स�ब�धमा �यव�था गरी िनयिु� पाएको एक वष�िभ� 
िनजले राजीनामा िदएको पदमा काम गरबेापत �ा� 
उपदान रकम ज�मा गरी सोको सेवा अविध जोडाउन 
िनवेदन िदनपुन�मा सो नगरी िच� बझुाई बसेकोमा 
हाल कानूनिवपरीत िनजको सेवा अविध जोड्न िम�ने 
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नदिेखदँा �रट िनवेदन खारजे ग�रपाउ ँ भ�नेसमेत 
बेहोराको िनजामती िकताबखाना प�ुचोक, लिलतपरुको 
तफ� बाट ऐ.का महािनद�शक �ी केशव�साद आचाय�ले 
महा�यायािधव�ाको काया�लयमाफ� त पेस गरकेो िमित 
२०७३/१२/३ को िलिखत जवाफ ।   

�रट नं. ०७१-WO-०७८९ को उ��ेषण 
म�ुामा यस अदालतबाट िमित २०७३/१२/१ मा भएको 
फैसलासिहतको िमिसल साथै राखी िनयमानसुार 
पेस गनु�  भ�नेसमेत बेहोराको यस अदालतबाट िमित 
२०७४/६/२४ मा भएको आदेश ।

आदेश ख�ड
िनयमबमोिजम दैिनक पेसीसूचीमा चढी 

िनण�याथ� इजलाससम� पेस ह�न आएको ��ततु �रट 
िनवेदनमा िनवेदक वेगनाथ पौडेलको तफ� बाट उपि�थत 
िव�ान्  व�र� अिधव�ा �ी य�मूित� ब�जाडेले िनवेदक 
वेगनाथ पौडेल िमित २०४२/१/१९ मा नेपाल �शासन 
सेवा लेखा समूहको सहलेखापाल (रा.प.अनं. ि�तीय 
�ेणी) पदमा �थायी िनयिु� भई िमित २०५२/१०/६ 
स�म अिवि�छ�न १० वष� ८ मिहना १८ िदन काम 
गरी हाल सोही सेवा समूहको उपसिचव (रा.प. ि�तीय 
�ेणी) मा पदो�नित भई काय�रत रहेकोमा पिहलाको 
१० वष� ८ मिहना १८ िदन पिन हालको सेवा अविधमा 
गणना गन� िनजामती िकताबखानामा िनवेदन िदएकोमा 
िनवेदन मागअनसुार गन� निम�ने भनेकोले पनुः 
सामा�य �शासन म��ालयमा िनवेदन िदएको ह�दँा 
सोमा समेत सिचव�तरको िनण�यले पिहलेको अविध 
जोड्न िम�दैन भनी कानूनिवपरीतको िनण�य गरकेो 
छ । िनविृ�भरण, उपदान, �थायी सेवाको अविध 
जोड्ने आिद ज�ता कामह� कानूनले नै िनधा�रण 
गरकेोमा सो िव�� गई गरकेो िनण�य गैरकानूनी भई 
नेपालको संिवधानले ��याभूत गरकेो रोजगारीको 
मौिलक हकसमेतको उपे�ा गरकेो छ । यसरी िनजामती 

सेवा ऐन तथा िनयमावली�ारा �द� हक-अिधकार 
तथा सेवा-सिुवधा �दान गन� रा�य र यसका िनकाय 
Promissory Estoppel को िस�ा�तले बािँधएका 
छन् । यसरी सबै �ि�या पूरा गरी, कानूनले िदएको 
�यादिभ�ै पिहलेको सेवा अविध जोड्न पटकपटक 
स�बि�धत िनकायमा िनवेदन िदएकोमा सो िनकायह�ले 
बेवा�ता गरी िनवेदकको हकािधकार कुि�ठत गरेको 
ह�दँा िवप�ीह�का नाममा उ��ेषणसिहत परमादेशको 
आदेश जारी गरी िनवेदकको पिहलाको सेवा अविध 
गणना गरी हक सिुनि�त ग�रपाउ ँभनी गनु�भएको बहस 
सिुनयो ।

िवप�ी सामा�य �शासन म��ालय तथा 
िनजामती िकताबखानाको तफ� बाट उपि�थत 
ह�न ु भएका िव�ान्  सह�यायािधव�ा �ी खेमराज 
�वालीले िनजामती सेवा िनयमावलीको िनयम १२३ 
को उपिनयमह�मा उ�लेख ग�रएका �ावधानह� 
िनजामती कम�चारीको सिुवधा तथा हक संर�णको 
लािग ग�रएको हो । �थायी सेवा अविध गणना गन� 
उ� कम�चारीले िनजामती सेवा िनयमावली, २०५० 
को िनयम १२३(३) को �यव�थाअनसुार िनयिु� 
पाएको एक वष�िभ� सो सेवा अविध जोडाउन �ि�या 
स�ु गनु�पन�मा िनज िनवेदकले सो नगरी समय �यतीत 
गरी हाल आएर मा� अ�याय भयो, सेवा अविध 
जोिडपाउ ँ भनी अदालतको असाधारण अिधकार�े� 
�योग गनु�भएकोमा सो काय� कानूनिवपरीत रहेको छ । 
�यसैगरी, ऐ. िनयमावलीको िनयम १२३(५) मा समेत 
सरकारी सेवाको कुनै पदमा �थायी िनयिु� पाई काय�रत 
कम�चारी ख�ुला �ितयोिगता�ारा िनजामती सेवाको 
अक� पदमा िनयिु�का लािग िसफा�रस भएपिछ िनजले 
सािबकको पदबाट राजीनामा िदएमा �यसरी राजीनामा 
िदई छोडेको पदमा गरकेो सेवा अविध यस िनयमको 
�योजनको लािग जोिडने छैन भनी उ�लेख भएको छ 
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। यसरी यी िनवेदकले िनयमावलीबमोिजम एकवष�िभ� 
सेवा अविध जोडाउन नसकेको तथा पदो�नित ह�दँा 
पिहलाको पदबाट राजीनामा िदएको ह�दँा अिहले आएर 
सो सेवा अविध जोड्न िम�दैन । ने.का.प. २०६६, 
िन.नं. ८२८४ मा समेत कानूनले निदएको हक 
अदालतले िसज�ना गन� स�ैन भनी िस�ा�त �ितपादन 
भएकोमा कानूनमा ��ट�पले एक वष�िभ� सेवा अविध 
नजोडाए, सो समयाविधप�ात् सो सेवा अविध जोड्न 
नसिकने भनी �यव�था गरकेो ह�दँा �रट िनवेदन खारजे 
ग�रपाउ ँभनी गनु�भएको बहससमेत सिुनयो ।

उपयु��अनसुारको त�य, िव�ान्  व�र� 
अिधव�ा तथा िव�ान्  सह�यायािधव�ाको बहस 
िजिकर तथा िमिसल संल�न कागजातह�समेत 
अ�ययन गरी हेदा� , िनवेदकको मागबमोिजमको 
िवप�ीह�का नाउमँा उ��ेषणसिहतको परमादेशको 
आदशे जारी गनु�पन� हो वा होइन ? भ�ने ��को 
िन�पण गनु�पन� देिखन आयो ।

२. िनण�यतफ�  िवचार गदा�, �रट िनवेदक 
वेगनाथ पौडेल िमित २०४२/१/१९ मा नेपाल �शासन 
सेवा, लेखा समूहको सहलेखापाल (रा.प.अनं. ि�तीय 
�ेणी) पदमा �थायी िनयिु� भई िमित २०५२/१०/६ 
स�म अिवि�छ�न सोही पदमा सेवा गरकेोमा सोही 
सेवा समूहको लेखापाल (रा.प.अनं. �थम �ेणी) 
पदमा खलुा �ितयोिगताबाट उ�ीण� भएपिछ रा.प.अनं. 
ि�तीय �ेणीको पदबाट राजीनामा िदई सोही िमितमा 
सोही सेवा समूहको लेखापाल (रा.प.अनं. �थम �ेणी) 
मा �थायी िनयिु� पाई हाल पदो�नित ह�दैँ उपसिचव 
पदमा काय�रत रहेको देिख�छ । िनवेदकले िमित 
२०४२/१/१९ देिख िमित २०५२/१०/६ स�मको 
१० वष� ८ मिहना १८ िदन सोही सेवा समूहको 
�थायी पदमा अिवि�छ�न सेवा गरकेो अविधलाई 
पिन त�कालीन कानूनअनसुार िनजको सेवा अविधमा 

गणना ग�रपाउ ँभिन िनजामती िकताबखाना र सामा�य 
�शासन म��ालयमा िनवेदन िदएकोमा िनजको 
पिहलेको �थायी सेवा अविध हालको सेवा (पदमा) 
िनजामती सेवा िनयमावली, २०५० को िनयम १२३ 
बमोिजम गणना गन� आधारह� नदिेखएको ह�दँा गणना 
गन� नसिकने भनी िनण�य भएको जानकारी िनजामती 
िकताबखानाबाट िमित २०७३/८/१५ च.नं. ३७३९ 
को प� तथा सामा�य �शासन म��ालयको िमित 
२०७३/९/१८ च.नं. (सिचव�तर) को प�बाट भएको 
ह�दँा सो िनण�य िनजामती सेवा ऐन तथा िनयमावली 
र नेपालको सिंवधानले �द� गरकेो हक अिधकारको 
�ितकूल भएकोले िवप�ीह�को उ� िनण�य र काय� 
नेपालको संिवधानको धारा १३३(२),(३) बमोिजम 
उ��ेषणको आदेश�ारा बदर गरी पिहलेको �थायी सेवा 
अविध जोड्न परमादेशको आदेश जारी ग�रपाउ ँभनी 
िनवेदन िदएको देिख�छ । िनजामती सेवा िनयमावली, 
२०५० को िनयम १२३ मा िनजामती कम�चारीह�ले 
िनयिु� िलएको एक वष�िभ� पिहलाको �थायी सेवा 
अविध गणना गन� िम�नेमा िनवेदकले सो समयाविधिभ� 
िनवेदन निदई बसेको र सो समय �यतीत भएपिछ मा� 
िनजामती िकताबखाना र सामा�य �शासन म��ालयमा 
िनवेदन िदएको ह�दँा सो काय� कानूनतः नह�ने ह�दँा 
िनवेदन िजिकरबमोिजम सेवा अविध नजोिडएको हो । 
उ� काय� कानूनस�मत भएको ह�दँा �रट िनवेदन खारजे 
ग�रपाउ ँ भनी िवप�ीह�को िलिखत जवाफ पेस ह�न 
आएको देिख�छ ।

३. यसरी, यी िनवेदक सहलेखापाल पदमा 
१० वष� ८ मिहना १८ िदन अिवि�छ�न काय�रत 
रही सोही सेवा समूहमा २०६० सालमा अिधकृत 
पदमा िनय�ु भई २०७१ सालदेिख हालस�म 
उपसिचव पदमा रहेकोमा सहलेखापालमा काय�रत 
ह�दँाका बखतको सेवा अविध गणना गन�को लािग 
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िनजामती िकताबखाना तथा सामा�य �शासन 
म��ालयमा िनवेदन िदई िनवेदनबमोिजमको काय� गन� 
कानूनस�मत�पले निमलेको भनी बोधाथ� प� पाई 
हाल यस अदालतको असाधारण �े�ािधकार �योग 
गरी आ�नो हकािधकार �चलनको लािग िनवेदन 
िदएको दिेख�छ । िनजामती सेवा िनयमावली, २०५० 
को िनयम १२३(३) बमोिजम िनजामती कम�चारीले 
पिहलेको �थायी सेवा अविध गणना गन� एक वष�िभ� 
िनवेदन िदनपुन� कानूनी �यव�था रहेकोमा िनवेदकले 
सेवा अविध गणना ग�रपाउ ँभनी एक वष�िभ� िनवेदन 
निदएको भनी िलिखत जवाफ परकेोमा िज�ला िश�ा 
काया�लय, वीरग�ज, पसा�को िमित २०७४/७/२३ 
च.नं. ७६० को प�मा “लेखा िनय��क �ी वेगनाथ 
पौडेल आ.व. २०५५/५६ र २०५६/५७ मा यस 
काया�लयको लेखापाल पदमा काय�रत रहँदाको 
अव�थामा िनजले पिहले सहलेखापाल पदमा गरकेो 
�थायी सेवा अविधलाई अिवि�छ�न राखी लेखापाल 
पदमा �थायी िनयुि� भएको ह�दँा सािबकको सेवा 
अविधलाई �चिलत ऐन कानूनअनुसार िनवृि�भरणको 
�योजनको लािग पिहलेको �थायी सेवा अविध हालको 
पदमा गणना ग�रपाउँ भनी कानूनको �यादिभ� 
िदनुभएको स�कल िनवेदनलाई आव�यक कारबाहीका 
लािग �ी िनजामती िकताबखाना ह�रहरभवन, 
लिलतपुरमा यस काया�लयको च.नं.१६९५ िमित 
२०५७/१/१८ को प�साथ संल�न राखी पठाइएको 
प�को फोटोकपी �मािणत गरी �ी परी�ा िनय��ण 
काया�लय, सानोिठमी, भ�पुरमा पठाएको” भ�ने 
बेहोरा रहेको देिख�छ । यसरी, िनज िनवेदक आ.व. 
२०५५/५६ र २०५६/५७ मा िज�ला िश�ा काया�लय, 
वीरग�ज, पसा�मा काय�रत रिह २०५७/१/१८ मा नै 
काया�लयमाफ� त िनजामती िकताबखानामा िनवेदन 

िदएको पिु� भइरहेको अव�थामा आ�नो कानून 
�द� हकको �चलनका लािग िनवेदकले स�बि�धत 
िनकायमा प�ाचार गरकेो तर सो काया�लयले 
कानूनबमोिजम िनवेदकको सेवा अविध नजोडेको 
��ट�पले देिखइरहेको छ । यसमा िनवेदकभ�दा पिन 
काया�लयको कमजोरी रहेको देिख�छ ।

४. यसै स�दभ�मा िनजामती सेवा िनयमावली, 
२०५० को िनयम १२३ को कानूनी �यव�था उ�लेख 
गन� अप�रहाय� देिख�छ । िनयम १२३ मा पिहलेको सेवा
अविधको गणना भनी उ�लेख गरी  िनयम १२३(१) 
मा “िनजामती कम�चारीको पिहलेको सेवा अविधको 
गणना गदा� दहेायबमोिजम गणना ग�रने छ :– 
(क) बढुवाको लािग �ये�ता गणनाको �योजनको 

िनिम� पिहले िनजामती सेवा वा पदमा �थायी 
िनयुि� भई गरकेो सेवा अविध (िबचमा टुटेको 
भए टुटेको अविध कटाई) बापत शत-�ितशत 
र पिहले िवकासतफ� को पदमा सेवा गरी सो 
सेवालाई अिवि�छ�न राखी तथा पिहले िनजामती 
सेवाको साधारणतफ� को पदमा एक वष�भ�दा बढी 
अ�थायी सेवा गरी सो सेवालाई अिवि�छ�न 
राखी िनजामती सेवारत �थायी िनयुि� पाएका 
िनजामती कम�चारीको सािबकको िवकास वा 
अ�थायी सेवा अविधको गणना देहायबमोिजम 
ग�रने छ :–
(१) राजप�ाङ्िकत �थम �ेणीमा गरकेो सेवा 

अविधबापत तेि�स �ितशत
(२) राजप�ाङ्िकत ि�तीय �ेणीमा गरकेो सेवा 

अविधबापत पचास �ितशत
(३) राजप�ाङ्िकत तृतीय �ेणीमा गरकेो सेवा 

अविधबापत छैस�ी �ितशत
(४) राजप� अनङ्िकत �ेणी र प�रचर पदमा 
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गरकेो सेवा अविधबापत पचह�र �ितशत
(ख) िनविृ�भरणको �योजनको िनिम� पिहले 

सरकारी सेवा वा पदमा �थायी िनयुि� भई गरकेो 
सेवा अविध (िबचमा टुटेको भए टुटेको अविध 
कटाई) र ………….. िवकासतफ� को पदमा िमित 
२०२६।८।११ भ�दा पिहले िनयुि� भई �य�तो 
पदमा गरकेो सेवालाई अिवि�छ�न राखी �थायी 
सेवामा आएका िनजामती कम�चारीको �य�तो 
साधारण तथा िवकासतफ� को पदमा �थायी �पमा 
गरकेो सेवा अविध ।” तथा िनयम १२३ (३) मा 
“यो िनयमावली �ार�भ ह�दँाका बखत िनजामती 
सेवामा काय�रत रहेका िनजामती कम�चारीले 
यो िनयम �ार�भ भएको िमितले एक वष�िभ� र 
यो िनयमावली �ार�भ भएपिछ िनयुि� पाएका 
िनजामती कम�चारीले िनयुि� पाएको िमितले एक 
वष�िभ� यस िनयमबमोिजम सेवा अविध जोडाई 
सकेको ह�नुपन� छ । उ� अविधिभ� सेवा अविध 
नजोडाएमा �य�तो सेवा अविधपिछ जोिडने छैन” 
भनी उ�लेख गरकेो देिख�छ ।

५. िनजामती सेवा िनयमावली, २०५० को 
�यव�थाह� रा�यले िनजामती कम�चारीको अिधकार 
सिुनि�त गन� �चलनमा �याएका �यव�थाह� ह�न् । 
यसरी हेदा�  िनयमावलीमा लेिखएका �ि�याह�को 
अवल�बन गरी कुनै कम�चारी आ�नो अिधकार 
सिुनि�त गन� आउछँ भने रा�य र यसका िनकाय 
Promissory Estoppel को िस�ा�तले बािँधएका 
ह��छन् । Promissory Estoppel को िस�ा�तलाई 
Black’s Law Dictionary ले “The principle that 
a promise made without consideration may 
nonetheless be enforced to prevent injustice 

if the promisor should have reasonably 
expected the promise to rely on the promise 
and if the promise did actually rely on 
the promise to his or her detriment” भनी 
प�रभािषत गरकेो छ, अथा�त् यो िस�ा�तले कानून�ारा 
�द� हकािधकार चलायमान गन� दािय�वबाट कुनै पिन 
प�लाई उ�मिु� िददँैन ।

६. रा�य�ारा िनिम�त ऐन िनयमह�मा रा�यको 
भ�दा पिन कम�चारीह�को हक-िहत स�ब��न ग�रएको 
ह��छ । िनजामती सेवाको ��ततु सेवा सत�स�ब�धी 
�यव�था रा�य र कम�चारीिबचको स�ब�धलाई िनि�त 
गन� र कम�चारीको सेवाको सरु�ाको ��याभूित िदने 
मह�वपूण� कडीको �पमा रहेको छ । िनजामती सेवा 
रा�य र कम�चारीिबचको करारको �पमा िलइ�छ 
भने करारको सत�को �पमा िनजामती सेवा ऐन तथा 
िनयमावलीमा भएका �यव�था रहेका ह��छन् । तसथ�, 
�य�तो करारको उ�लङ्घन दवैु प�बाट ग�रदँैन भ�ने 
मा�यतामा सेवाका सत�ह� िनि�त ग�रएका ह��छन् । 

७. यसरी, Promissory Estoppel को 
िस�ा�त तथा िनजामती सेवा िनयमावलीको िनयम 
१२३ (३) को �यव�थालाई त�यको रोहमा िव�ेषण 
गदा� यिद कम�चारीले �ि�या पूरा नगरी समयाविधपिछ 
आएको भए (करारको उ�लङ्घन भएको अव�था) सेवा 
सिुवधाबाट वि�चत गन� आधार ह���यो तर यस �रटमा 
िनवेदक आफँै जाग�क भई समय समयमा र िविभ�न 
स�बि�धत िनकायमा आ�नो सेवा अविध गणना गन� 
लािगपरकेो देिखदँा काया�लयको लापरवाहीका कारण 
सो िनवेदनबमोिजमको माग पूरा गन� निम�ने भनी 
िवप�ीह� आ�नो दािय�वबाट पि�छन िम�ने अव�था 
दिेखदैँन । 

८. यसै स�दभ�मा योगे���साद पराजुली 
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िव�� िनजामती िकताबखानासमेत भएको 
उ��ेषणय�ु परमादेश (�रट नं.०७१-WO-०७८९) 
को म�ुामा “िनजामती िकताबखानाको दरपीठ 
आदशेमा िनवेदक १६ वष�पिछ सेवा अविध जोडाउन 
आएको भ�ने उ�लेख भएको देिखएकोले सो 
स�ब�धमा िवचार गदा�  िनवेदकले पुनरावेदन अदालत 
धनकुटामा िमित २०५५।१०।१५ मा िदएको िनवेदन 
सो अदालतबाट िमित २०५५।१०।१९ मा िनजामती 
िकताबखानामा पठाएको भ�ने कुरा सो अदालतको 
िलिखत जवाफबाट देिखएकोमा िनवेदकले सेवा 
अविध जोडाउन पुनरावेदन अदालत धनकुटामा 
िदएको िनवेदन सो अदालतका उपरिज��ारले 
�मािणत गरकेो �ितिलिप िनवेदनसाथ पेस गरकेो 
देिख�छ । सो िनवेदनमा उपदान रकम दािखला गराई 
िमित २०४३।१२।९ देिखको सेवा अविध जोडाई 
पाउन माग गरबेाट पिन सो कुरा �प� ह�न आएको 
देिखयो । जबस�म उ� िनवेदन अ�यथा ह�दँैन, तबस�म 
िनवेदनको अि�त�वलाई अ�वीकार गन� आधार ब�न 
स�दनै । �यसैले आजभ�दा १८ वष� पिहले िनवेदकले 
सेवा अविध जोडाउन माग गरकेो िवषयमा िढला गरी 
आएको भ�ने िवप�ी िनजामती िकताबखानाको जवाफ 
युि�यु� देिखन आएन । ह�लाकमाफ� त पठाएको 
िनवेदनसमेतका कागजात िनजामती िकताबखानामा 
नआई पुगेको होला भ�न सिकने अव�था देिखएको 
छैन । ह�लाकमाफ� त वा �वयं िनजामती कम�चारीमाफ� त 
िनजामती िकताबखानामा आएका िववरण िनजामती 
कम�चारीको वैयि�क फायलमा अ�याविधक गरी 
सुरि�त गन� दािय�व िनजामती सेवा िनयमावलीअनुसार 
िनजामती िकताबखानाको नै हो । आ�नो काया�लयले 
�ा� गन� गरी अदालतज�तो िज�मेवार िनकायबाट 
�ेिषत िनवेदनसमेत �यि�गत फायलमा सामेल गन� र 

आव�यक िनण�य गन� कानूनी दािय�व पिन िनजामती 
िकताबखानाको हो ।” भनी सव��च अदालतबाट 
िस�ा�त �ितपादन भएको छ । ��ततु �रटमा समेत 
िनवेदकले सेवा अविध गणना गन�को लािग िनजामती 
सेवा ऐन, २०४९ तथा िनजामती सेवा िनयमावली, 
२०५० को िनयम १२३ को उपिनयम (१) को ख�ड (ख) 
तथा िनयम १२३(३) को �यव�थाबमोिजम सािधकार 
िनकायमा पटकपटक िनवेदन िदएकोमा िनवेदकको 
काय�िविधगत कमजोरी दखेाई िवप�ीह�बाट सेवा 
अविध नजोड्ने िनण�य भएको देिखएकाले सो िनण�यह� 
कानूनस�मत देिखएन । िनजामती िकताबखाना 
तथा सामा�य �शासन म��ालयको य�तो िनण�यले 
कम�चारीको रोजगारीस�ब�धी हक, स�पि�स�ब�धी 
हक र सामािजक सरु�ास�ब�धी हकमा आघात पन� 
जाने देिखन आयो । 

९. कुनै कम�चारीको पिहलाको सेवा अविधलाई 
िनजको वत�मानको सेवा अविधमा �वतः जोिडने नभई 
�यसका लािग कानूनले िनधा�रण गरकेो �ि�याको 
अवल�बन गनु�पन� ह��छ । यसरी िनवेदकले आ�नो 
पिहलाको सेवा अविध हालको सेवा अविधमा जोडाउन 
िमित २०५७/१/१८ मा नै िज�ला िश�ा काया�लय, 
वीरग�ज, पसा�माफ� त िनजामती िकताबखानामा स�पूण� 
कागजातसिहत प� पठाएको देिखदँा िवप�ी िनजामती 
िकताबखानाले आ�नो दािय�व समयमा नै पूरा गन� 
नसकेको कारण यी िनवेदकको कानूनी हक कुि�ठत 
भएको छ । िनवेदकले जोडाउन चाहेको सेवा अविध 
िनजले सेवा नगरकेो अविध भएको भ�ने िवप�ीह�को 
िलिखत जवाफसमेत छैन । कुनै पिन �यि� आ�नो 
लापरवाही, भलु र �िुट�ित िन�य नै िज�मेवार 
ह��छ । तर, अ� कसैको लापरवाही, भलु र �िुटका कारण 
कानून �द� हकािधकारबाट वि�चत गराउन ु�यायको 
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उपहास ह�न जा�छ । िज�ला िश�ा काया�लय, पसा�ले 
परी�ा िनय��ण काया�लयलाई िमित २०७४/७/२३ 
मा लेखेको प�बाट िनवेदकले �थायी सेवा अविध 
जोडाउन आ.व. ०५५/५६ र ०५६/५७ मै िनवेदन 
िदएको देिखदँा यसपिछको काम कारबाही िनजामती 
िकताबखाना वा स�बि�धत िनकायको भएकोले सो 
काम स�बि�धत िनकायले नगरकेो दोष िनवेदकलाई 
िदन िम�दैन । िनजामती सेवा िनयमावली, २०५० को 
िनयम १२३(३) को �ावधान अिनवाय��पमा लाग ुह�ने 
�ावधान भए तापिन यस म�ुामा सो िनयम आकिष�त 
ह�दैँन िकनभने िनवेदकले िनवेदन कानूनबमोिजम एक 
वष�िभ� नै िदएको र �यसपिछको कत��य िनजामती 
िकताबखानाको रहेकोमा सो नगरकेो ��ट�पले 
देिखएको छ । तसथ�, िनजामती सेवा ऐन, २०४९ 
तथा िनजामती सेवा िनयमावली, २०५० का मािथ 
िववेिचत कानूनी �यव�थाबमोिजम िनवेदकको िमित 
२०४२/१/१९ देिख िमित २०४२/१०/६ स�मको 
१० वष� ८ मिहना १८ िदनको सेवा अविध िनवेदन 
मागअनसुार हालको सेवा अविधमा गणना गनु�  मनािसब 
नै दिेखयो । 

१०. अतः िनवेदकले िमित २०४२/१/१९ 
देिख िमित २०५२/१०/६ स�मको १० वष� ८ मिहना 
१८ िदनको नेपाल �शासन सेवा, लेखा समूहको 
�थायी पदमा अिवि�छ�न सेवा गरकेो दिेखई सो 
सेवा अविध हालको सेवा (पद) मा िनजामती सेवा 
िनयमावली, २०५० को िनयम १२३(३) बमोिजम 
गणना गन� एक वष�िभ� िनवेदन िदए तापिन सो गणना 
गन� आधारह� नदेिखएको ह�दँा गणना गन� नसिकने 
भनी आ�नो ग�तीलाई िनवेदकले गरकेो देखाई 
िनजामती िकताबखानाको िमित २०७३/८/१५ च.नं. 
३७३९ तथा सामा�य �शासन म��ालयको िमित 

२०७३/९/१९ च.नं. ३१४ (सिचव�तर) को प�बाट 
अवगत भएको िनण�य िनवेदकको हकमा िनजामती 
सेवा ऐन तथा िनयमावली र नेपालको संिवधानले 
�द� गरकेो हक-अिधकारको �ितकूल भएकोले 
िवप�ीह�को उ� िनण�य र काय� नेपालको संिवधानको 
धारा १३३(२),(३) बमोिजम उ��ेषणको आदेश�ारा 
बदर गरी िनवेदकको मागअनसुार िनजको पिहलाको 
�थायी सेवा अविध हालको सेवा अविधमा गणना गरी 
सेवा अविध कायम गनु�  गराउन ु भनी िवप�ीह�को 
नाममा परमादशेको आदशे जारी ग�रिदएको छ । यसको 
सूचना िवप�ीह�लाई िदई ��ततु �रट िनवेदन िव�तुीय 
�णालीमा �िव� गरी ��ततु म�ुाको दायरीको लगत 
क�ा गरी िमिसल िनयमानसुार अिभलेख शाखामा 
बझुाइिदनू । 

उ� रायमा सहमत छु ।
�या.तेजबहादरु के.सी.

इजलास अिधकृतः अनजुा शमा�
इित संवत् २०७७ साल असार २८ गते रोज १ शभुम् ।

—— & ––
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सव��च अदालत, सयं�ु इजलास
माननीय �यायाधीश �ी िव�व�भर�साद �े�ठ

माननीय �यायाधीश �ी कुमार र�ेमी
फैसला िमित : २०७७।३।२९

०७१-CI-०९०९

म�ुाः उ��ेषण / परमादेश

पनुरावेदक / िनवेदक : रौतहट िज�ला बस�तप�ी 
गा.िव.स. वडा नं. ८ ब�ने वष� ३९ को 
रामाका�त �साद जयसवाल

िव��
िवप�ी / ��यथ� : भूिम सधुार काया�लय, रौतहट, 

गौरसमेत

§ िमलाप�बमोिजम ज�गाधनी आफँैले 
आ�नो ज�गा नकमाई पुनः उही पिहलेकै 
मोहीलाई कुनै सत�मा ज�गा कमाउन 
िदएको अव�थामा कानूनबमोिजम मोही 
कायम ह�न स�ने अव�था रहछे भने पुनः 
मोही कायम ह�न नस�ने भ�न निम�ने ।

(�करण नं.१४)
§ एकपटक मोही हकबाट अलग भए पिन 

सदाको लािग मोहीको हैिसयतले ज�गा 
कमाउन निम�न ेर मोही कायम ह�न नस�ने 
भ�ने प�रक�पना भूिमस�ब�धी ऐन, २०२१ 
को कानूनी �यव�थाले गरकेो नदेिखने ।

(�करण नं.१५)

पनुरावेदक / िनवेदकका तफ� बाट : 
िवप�ी / ��यथ�का तफ� बाट : िव�ान् सह�यायािधव�ा 

�ी गंगा�साद पौडेल
अवलि�बत निजर :
स�ब� कानून :

स�ु तहमा फैसला गन� :
माननीय �यायाधीश �ी िवनोद�साद शमा�

 माननीय �यायाधीश �ी स�रता शमा�
 पनुरावेदन अदालत हेट�डा   

आदशे
�या.िव��भर�साद ��े : पनुरावेदन 

अदालत हेट�डाको िमित २०७१।०५।२५ को 
फैसलाउपर िनवेदकका तफ� बाट �याय �शासन ऐन, 
२०४८ को दफा ९(१) बमोिजम यस अदालतको 
अिधकार�े�अ�तग�त पन� ��ततु म�ुाको सिं�� त�य 
र ठहर यस�कार रहेको छ:
त�य ख�ड

म िनवेदकको नामदता�को िज�ला रौतहट 
गा.िव.स. वस�तप�ी वाड� नं. ७(ख) िक.नं. १३५ 
ज.िव. ०-१०-० ज�गा सािबक िक.नं. ५९ को ज�गाबाट 
िक�ा काट भई कायम भएको सािबक ज.ध. जानक� 
दवेी क�वारनीबाट मोही जादोलाल साह कलवारउपर 
२०४२ सालमा कुत िदलाई मोही िन�कासन गरी 
पाउन िवप�ी भूिम सधुार काया�लय, रौतहटमा म�ुा 
परी २०४३/९/२३ मा मोिहयानी हक छोडाई िमलाप� 
भई भूिम सधुार काया�लय, रौतहटको �े�ता र मालपोत 
काया�लय रौतहटको �े�तामा िवप�ी भूिम सधुार 
काया�लय, रौतहटको च.नं.१०१९ प.स.ं ८३७ िमित 
२०४३/१०/२ को प�बमोिजम मोही लगत क�ा भएको 
िथयो । यसपिछ उ� फैसला हालस�म चनुौतीिवहीन 

�नण�य नं. १०६००
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रही अि�तम छ । यसप�ात् जादोलाल साहको मोही 
हक नै नरहे नभएको अव�थामा जादोलालका छोरा 
िवप�ी महे�� साहले उि�लिखत ज�गासमेतको �व. 
िपता जादोलाल साहको हकदार भनी जादोलालको 
नामबाट मोही नामसारी ह�ने गरी २०५७/५/२१ गते 
िनण�य भएको छ भनी िनण�य भएको दखेाइ पनुः महे�� 
साह कलवारको नाममा मोही �माण प� तयार भएको 
रहेछ तथािप उ� मोही नामसारी म�ुाको िमिसल भने 
िनण�य गन� काया�लयमा भेिटएको छैन । मोही �माण प�मै 
२०५७/१०/२५ को च.नं. २०४३ को मोही �माणप� 
भनी २०५७/११/४ मा जिनई नामसारी गन� �े�तामा 
नामसारी भएको नभई नया ँमोही �माण प� लगत खडा 
गरकेो ��ट देिख�छ । यसप�ात् िवप�ी महे�� साहले 
िमित २०७०/६/३० को फैसला र मोहीयानी हक 
�माणप�बमोिजम ज.ध. पजुा�को मोही महलमा नाम 
जनाइ पाउनलाई प� लेिखपाउ ँभनी िदएका िनवेदनमा 
यसमा िमित २०४३/९/२३ को िमलाप�बाट 
जादोलालको नाम क�ा ह�नेगरी िमलाप� भएकोमा सो 
िमितप�ात् िमित २०६९/११/२३ को प� ले�नअुगावै 
िमित २०५७/५/२१ को िनण�यबाट मोही नामसारी भई 
महे�� साह कलवारको नाममा मोिहयानी हक �थािपत 
भइसकेको अव�था देिखदँा यसमा २०५७/५/२१ को 
िनण�य हालस�म कायम रहेको िमित २०४३/९/२३ को 
प�को आधारमा च.नं.१११८ िमित २०६९/११/२३ 
को प�बाट मोही लगत क�ा नलेिखएको भए तापिन 
कुत िदलाइ मोही िन�कासन म�ुाको २०५४/३/२४ 
को फैसला २०५७/५/२६ को मोही नामसारीको 
फैसलासमेतको आधारमा िमित २०५७/५/२१ को 
फैसला बदर नभएस�म सािबक अव�थामा मोही लगत 
�े�ता तथा मालपोत काया�लय रौतहट गौरमा रहेको 
ज.ध. दता� �े�तासमेत यथाि�थितमा रा�ने" भनी 
िमित २०७०/१०/८ मा आदेश भएको छ ।

उि�लिखत िमित २०७०/१०/८ को आदेश 
गदा� िक.नं. ५९ िक.का. भई कायम िक.नं. १३५ को 
ज.िव. ०-१०-० ज�गाको मोही सािबक ज�गाधनीसगँ 
िवप�ीकै िपताकै पालामा िमित २०४३/९/२३ को 
िमलाप� भई सोही लगत क�ा ह�ने गरी सोही िमलाप�बाट 
मालपोत काया�लय र भूिम सधुार काया�लयमा लगत 
क�ा भइसकेको छ । जादोलालको मोिहयानी लगत अब 
कहीकँतै बाकँ� रहेको अव�था छैन । यसरी एकपटक 
मोही लगत क�ा भइसकेको अव�थामा मोही लगत 
क�ाको िनण�य काया��वयन भइसकेपिछ मोहीको लगत 
वा मोहीको लगत भएको भनी मा�न िम�दैन । य�तो 
लगत नभएको मोिहयानी हक नामसारी ह�ने अव�था 
नह�दँा मोही जादोलालका नाममा नरहे नभएको मोही 
लगत िमित २०४३/९/२३ को िमलाप� कायम रहेको 
अव�थामा पिछ�लो प�ुताको हक छ भनी भएको 
ठहरलाई कानूनी मा�यता िदन िम�दैन । यसरी मेरो 
न�बरी एकलौटीहकको ज�गाको �वािम�व हकभोग र 
उपभोगमा अवरोध प�ुयाउन गरी कुनै आदेश वा िनण�य 
गदा� वा मेरा �े�तामा केही थपघट गरी गराउदँा मैले 
सूचना पाउन ुपन�, मैले �ितवाद गन� मौका पाउन ुपछ�  । 
�ाकृितक �यायको िस�ा�तसमेतको आधारमा सफाइ 
पेस गन� पाउने मेरो अिधकार हो, सो आ�नो सफाइ 
पेस गन� मौकाबाट मलाई वि�चत राखी ग�रएका काम 
काय�वाही बदरभागी ह�दँा िवप�ी भूिमसधुार काया�लय 
रौतहटले िमित २०७०/१०/८ मा मेरो िक.नं. १३५ 
को ज�गामा मोही लगत कायम ह�ने यथावत् रा�ने 
भनी लगत सि�चने गरी िमित २०६९/११/२३ 
गते मोही लगत क�ा गन� आदशे भइसकेपिछ पनुः 
स�याउनेसमेतका सबै काम काय�वाही गैरकानूनी ह�ने 
ह�दँा िमित २०७०/१०/८ को भूिम सधुार काया�लय, 
रौतहटको आदेश उ��ेषणको आदेश�ारा बदर गरी 
जानक� देवीले िमित २०४३/९/२३ मा िमलाप� गरी 
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िमित २०४३/१०/२ को च.नं. १०१९ को प�ले क�ा 
भएको मोही लगतमा कुनै प�रवत�न नगनु� , नगराउन ु
भनी िवप�ीह�को नाममा परमादेशको आदेशसमेत 
जारी ग�रपाउ ँ भ�ने पनुरावेदन अदालत हेट�डामा 
परकेो िनवेदन । 

यसमा के कसो भएको हो ? िनवेदन 
मागबमोिजमको आदशे जारी ह�नपुन� हो वा होइन ? 
�य�तो आदेश जारी ह�न ु नपन� कुनै आधार र कारण 
भए सोसमेत उ�लेख गरी कानूनबमोिजम �याद सूचना 
तामेल भएको िमितले बाटाको �यादबाहेक १५ िदनिभ� 
पनुरावेदन सरकारी विकल काया�लय, हेट�डामाफ� त 
यस अदालतमा िलिखत जवाफ पेस गनु�  भनी यो आदेश 
र िनवेदनको �ितिलिपसमेत साथै राखी िवप�ीह�का 
नाममा �याद सूचना जारी गरी िलिखत जवाफ पर ेवा 
अविध �यतीत भएपिछ िनयमानसुार गरी पेस गनु�  भ�ने 
पनुरावेदन अदालत हेट�डाको आदेश । 

ज�गावाला जानक� देवी नाम दता�को 
गा.िव.स. बस�तप�ी वडा नं. ७ ख िक.नं. ५९ को 
ज.िव. १-८-६ ज�गाको मोही जादोलाल साह कलवार 
भएकोमा त�कालीन ज�गाधनी र मोहीिबच यसै 
काया�लयमा चलेको २०४२ सालको कुत मोही म�ुामा 
मोही हक छोड्ने छोडाउने गरी यस काया�लयमा िमित 
२०४३/९/२३ मा िमलाप� भई ज.ध. पजुा�को मोही 
महलबाट िनज मोही जादोलाल साह कलवारको नाम 
क�ा गरी िदन भनी मालपोत काया�लय रौतहटलाई च.नं. 
१०१९ िमित २०४३/१०/२ को प�बाट लेिखएको 
देिख�छ । उपयु��बमोिजम मोिहयानी हक समा� 
ह�नेगरी म�ुा िमलाप�स�म भए पिन िमलाप�अनसुार 
ज.ध.को एकल जोत भोगमा नरही पूव�वत् मोही प�बाट 
जोत भोग ह�दैँ ज�गाधनीलाई कुत ितरी बझुाई आउने 
�म अटुट �पमा जारी नै रिहरहेको कुत निदएको 
भनी यसै काया�लयमा ज.ध.ले मोही जादोलाल साह 

कलवारउपर कुत िदलाई मोही िन�काशन ग�रपाउ ँ
भनी म�ुासमेत गरकेो छ ।  

िमलाप� भइसकेको पिछका वष�मा पिन 
ज�गावालाले साल सालको कुत बझुी गरी िदएको 
भरपाइह�, काया�लयमा रािखएको कुत धरौटीका 
रकमह� ज�गावालाले िफता� बझुी िलने भए गरकेोबाट 
पिन त�कालीन ज�गावालाले सािबक मोही जादोलाल 
साह कलवारलाई �यवहारबाटै मोही �वीकार ग�ररहेको 
अव�थामा जादोलालको म�ृयपुिछ िनजका छोरा 
महे�� साह कलवारले मोही नामसारीतफ�  काय�वाही 
चलाएकोमा िमित २०५७/५/२१ को िनण�यानसुारको 
महे�� साह कलवारको नाम मोहीमा कायम भएको 
छ । महे�� साह कलवारको मोिहयानी हक �थािपत 
रहेको कुरा �वीकार गरी ज�गाको �वािम�व �हण गन� 
रामाशंकर �साद जैसवालले �हण गरकेोमा िमित 
२०४३/९/२३ को िमलाप�अनसुार मोही लगत क�ा 
ग�रपाउ ँभनी िमित २०६९/६/२६ को िनवेदनमा यस 
काया�लयबाट मालपोत काया�लय, रौतहटलाई िमित 
२०४३/९/२३ को िमलाप�अनसुार भनी च.नं.१११८ 
िमित २०६९/११/२३ को प�बाट मोही लगत क�ाका 
लािग लेिखएकोले महे�� साह कलवारको मोही लगत 
क�ा भए ग�रएको देिखएको छ । िमित २०४३/९/२३ 
को िमलाप�बमोिजम मोही लगत क�ा ग�रपाउ ँ भनी 
रामाशंकर �साद जैसवालको िनवेदनबाट िमित 
२०५७/५/२१ को िनण�यले मोही हक �थािपत भएका 
मोही महे�� साह कलवारको नाम क�ा गन� गरी भए 
ग�रएको काम प�ाचार कानूनस�मतको नभई अ�यथा 
ह�न गएको देिखएकोले िमित २०५७/५/२१ को 
िनण�यबाट �थािपत मोही महे�� साह कलवारको नामको 
मोही नामसारीतफ� को िनण�य कायम रिहरहेस�म मोही 
लगत �े�ता तथा मोठ �े�ता यथाि�थितमा रा�ने 
भ�ने यस काया�लयबाट िमित ०७०/१०/८ मा आदेश 
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भए ग�रएको छ । अतः यसमा िमित २०४३/९/२३ को 
िमलाप�बाट मोही लगत क�ा ग�रपाउ ँ भनी िदएका 
िनवेदनबाट उ� िमित २०४३/९/२३ पिछका िमित 
२०५७/५/२१ को िनण�यले मोही लगत �थािपत 
भएको मोही महे�� साह कलवारको नाम कायम भए 
गर ेगराएको ह�दँा �रट िनवेदकको �रट खारजे ग�रपाउ ँ
भ�नेसमेत बेहोराको भूिमसधुार काया�लय रौतहटको 
िलिखत जवाफ । 

िमित २०६९।२।१ मा िनवेदक रामाश करले 
र.नं.१६६८४ बाट राजीनामा पा�रत गराई िलदँाको 
िलखतमा महे�� साह मोही जिनएको देिखएको 
अव�थामा भूिम सधुार काया�लयले िनिव�वाद पूव� 
िनण�यसमेतको रोहमा �े�ता स�याउने तवरबाट 
यथाि�थितमा रा�ने भनी गरकेो आदेश अ�यथा 
नदिेखदँा ��ततु िनवेदन खारजे ह�ने ठहछ�  भ�ने 
पनुरावेदन अदालत, हेट�डाको िमित २०७१।५।२५ 
को आदशे ।

भूिम सधुार काया�लय रौतहटमा भएको िमित 
२०४३।९।२३ को िमलाप� महे�� साह क�वारका 
िपता जादोलाल साहको मोिहयानी हक छोडाउने गरी 
भएको छ । िमलाप�बमोिजम िमित २०४३।१०।२ मा 
िक.नं. ५९ मा मोहीको लगत क�ा ग गरी कैिफयत 
महलमा जनाएको छ । उ� िक.नं. ५९ को मोिहयानी 
हकको लगत नै क�ा भइसकेपिछ सोबाट िक�ाकाट 
भई कायम भएको मेरो िक.नं. १३५ को ज�गामा मोही 
ह�न स�दैन । िमित २०५७।५।२१ मा भएको भिनएको 
मोही नामसारीको िनण�यका आधारमा महे�� साह 
क�वारको नाममा मोही यथावत कायम रा�ने गरी िमित 
२०७०।१०।८ मा भएको िनण�य कायम रहन नस�ने 
ह�दँा उ� िनण�यलाई सदर कायम गन� गरी पनुरावेदन 
अदालत हेट�डाबाट भएको आदेश बदर ग�रपाउ ँभ�ने 
भ�ने िनवेदक रामाका�त �साद जयसवालको यस 

अदालतमा पन� आएको पनुरावेदन प� ।
यसमा िमित २०४३।०९।२३ मा भएको 

िमलाप�प�ात् जानक�देवीले नै कूत िदलाई मोही 
िन�काशन ग�रपाउ ँ भनी भूिम सधुार काया�लयमा 
िनवेदन िदई िमित २०५४।०३।२४ मा भूिम सधुार 
काया�लयबाट िनण�य भएको प�र�े�यमा सो िवषयमा 
िववेचना नगरी पनुरावेदन अदालत हेट�डाबाट 
िमित २०७१।०५।२५ मा भएको आदशे �माण 
मू�याङ्कनको रोहमा फरक पन� स�ने दिेखदँा मलुकु� 
ऐन, अ.बं. २०२ नं. को �योजनाथ� छलफलको लािग 
��यथ� िझकाई िनयमानसुार पेस गनु�  भ�ने िमित 
२०७४।११।२७ को यस अदालतको आदेश ।

ठहर ख�ड
िनयमबमोिजम दैिनक पेसी सूचीमा 

चढी िनण�याथ� पेस ह�न आएको ��ततु म�ुामा 
पनुरावेदनप�सिहतका िमिसल संल�न कागजात 
अ�ययन ग�रयो ।

यसमा िनवेदक पनुरावेदकले यस 
अदालतबाट तोक� पाएको िमित २०७६।१।९ को 
ता�रख गजुारी बसेको, सनुवुाइको �ममा पकुार ह�दँा 
कोही उपि�थत नभएको, िवप�ीका तफ� बाट उपि�थत 
िव�ान् सह�यायािधव�ा �ी गंगा�साद पौडेलले 
ज�गाधनी र मोहीिबच २०४२ सालमा कुत िदलाई 
मोही िन�काशन म�ुा च�दा ज�गाधनीले कुत माफ� 
िदने र मोहीले मोिहयानी हक छािडिदने गरी िमित 
२०४३।९।२३ मा भूिमसधुार काया�लय रौतहटमा 
म�ुा िमलाप� भएको छ । िमलाप�बमोिजम मोहीको 
नाम क�ा गरी िदन मालपोत काया�लय रौतहटलाई 
िमित २०४३।१०।२ मा प� लेिखएको छ । मोिहयानी 
हक छोड्ने गरी िमलाप� भए पिन ज�गाधनीले ज�गा 
जोतभोग नगरी पूव�वत मोहीबाट ज�गा जोतभोग गरी 
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अटुट �पमा कुत बझुाउदँै आएको छ । २०५२ सालको 
कुतवाली निदएकाले कुत िदलाई मोही िन�कासन 
ग�रपाउ ँभनी उनै वादीले उनै �ितवादीउपर भूिमसधुार 
काया�लय रौतहटमा कुत िदलाई मोही िन�काशन म�ुा 
िददँा मोहीतफ� बाट कुत बझुेको भपा�ई पेस भएको, 
वादीले तारखे गजुारकेो ह�दँा िमित २०५४।३।२४ 
मा िडसिमस भएको छ । िमलाप� भइसकेपिछका 
वष�ह�को ज�गावालाले सालसालको कुत बझुी भपा�ई 
ग�रिदएको, मोहीले कुतबापत काया�लयमा राखेको 
धरौटीका रकमह� ज�गाधनीले िफता� बझुी लगेका 
छन् । ज�गाधनीह�ले �यवहारबाटै मोही �वीकार 
ग�रसकेकोले दता�वाला मोही जादोलालको म�ृयपुिछ 
छोरा महे�� साह क�वारले मोही नामसारीतफ�  
कारबाही चलाएकोमा भूिमसधुार काया�लय रौतहटको 
िमित २०५७।५।२१ को िनण�यबाट मोही नामसारीको 
िनण�य भएको छ । दता�वाला मोहीका छोराले मोिहयानी 
हकको �माणप� �ा� गरकेा छन् । िनवेदन दाबी 
खारजे गन� गरकेो पनुरावेदन अदालत हेट�डाको िमित 
२०७१।५।२५ को आदेश सदर कायम ग�रपाउ ँभनी 
गनु�भएको बहससमेत सिुनयो ।

िमिसल संल�न कागजात हेदा� म िनवेदकले 
ज�गा �ा� गदा� मोठ �े�ताको मोही महलमा कसैको 
नाम उ�लेख छैन, मोही महलमा मोही जनाउदँा 
मलाई जानकारी िदएको छैन । मोही जनाउदँा मैले 
सूचना पाउनपुन�, �ितवाद गन� पाउनपुन�मा सफाइ 
पेस गन� मौकाबाट बि�चत गरी मेरो िक.नं. १३५ को 
ज�गामा मोही लगत यथावत् कायम रा�ने भनी िमित 
२०६९।११।२३ को भूिम सधुार काया�लय, रौतहटको 
प�िवपरीत लगत सि�चने गरी िमित २०७०।१०।८ 
मा भूिम सधुार काया�लयले गरकेो आदेश निमलेकोले 
उ��ेषणको आदेशले बदर गरी भूिम सधुार काया�लयको 
िमित २०४३।९।२३ को िमलाप�बमोिजमको िमित 

२०४३।१०।२ को प�ले क�ा भएको मोही लगतमा 
कुनै प�रवत�न नगनु� , नगराउन ु भ�ने परमादेशको 
आदेशसमेत जारी ग�रपाउ ँ भ�ने िनवेदन परकेोमा 
भूिम सधुार काया�लयले िनिव�वाद पूव�िनण�यसमेतको 
रोहमा �े�ता स�याउने तवरबाट यथाि�थितमा रा�ने 
भनी गरकेो आदेश अ�यथा नदिेखदँा ��ततु िनवेदन 
खारजे ह�ने ठहछ�  भ�ने पनुरावेदन अदालत हेट�डाको 
आदेशउपर िच� नबझुाई िनवेदकतफ� बाट ��ततु 
पनुरावेदन पन� आएको देिखयो । 

िनवेदकले पनुरावेदनप�मा मूलतः भूिम 
सधुार काया�लय रौतहटमा भएको िमित २०४३।९।२३ 
मा महे�� साह क�वारका िपता जादोलाल साहको 
मोिहयानी हक छोडाउने गरी िमलाप� भई िमित 
२०४३।१०।२ मा उ� िक.नं. ५९ को ज�गाको 
मोहीको लगत क�ा गन� गरी कैिफयत महलमा जनाएको 
छ । मोही लगत क�ा भइसकेपिछ सोबाट िक�ाकाट 
भई कायम भएको मेरो िक.नं. १३५ को ज�गामा मोही 
ह�न स�दैन । िमित २०५७।५।२१ मा भएको भिनएको 
मोही नामसारीको िनण�यका आधारमा महे�� साह 
क�वारको नाममा मोही यथावत् कायम रा�ने गरी िमित 
२०७०।१०।८ मा भएको िनण�य कायम रहन नस�ने 
ह�दँा उ� िनण�यलाई सदर कायम गन� गरी पनुरावेदन 
अदालत हेट�डाबाट भएको आदशे बदर ग�रपाउ ँभ�ने 
िजिकर िलएको देिखयो ।

उपयु��बमोिजमको त�य र बहस िजिकर 
भएको ��ततु म�ुामा पनुरावेदन अदालत हेट�डाबाट 
भएको आदेश िमलेको छ, छैन । िनवेदकको पनुरावेदन 
िजिकरबमोिजम ह�ने नह�ने के हो ? सोही िवषयमा िनण�य 
िदनपुन� देिखयो ।

२. िनण�यतफ�  िवचार गदा� िज�ला रौतहट 
बस�तप�ी गा.िव.स. वडा नं. ७(ख) िक.नं. ५९ को 
ज.िव. १-८-६ ज�गा  सािबक ज�गाधनीमा छिवलाल 
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चौधरीको र मोहीमा जादोलाल चौधरीको रहेको भ�ने 
ज�गाधनी �माण पजुा�को �ितिलिपबाट देिख�छ । 
मोहीले जोतभोग गरी कुत बझुाई आएकोमा २०४२ 
सालको कुतवाली निदएकाले कुत िदलाई मोही 
िन�कासन ग�रपाउ ँभनी दता�वाला छिवलाल चौधरीको 
�ीमती जानक� दवेी क�वारनीले मोही जादोलाल साह 
क�वारउपर भूिमसधुार काया�लय रौतहटमा िफराद गदा� 
ज�गाधनीले २०४२ सालको कुत माफ� िदने र मोहीले 
मोिहयानी हक छािडिदने गरी िमित २०४३।९।२३ मा 
िमलाप� भएको देिख�छ । िमलाप�बमोिजम मोहीको 
नाम क�ा गरी िदन मालपोत काया�लय रौतहटलाई 
िमित २०४३।१०।२ मा प� पठाएको देिखयो ।

३. मोही हक समा� ह�ने गरी म�ुा िमलाप� 
गर े पिन ज�गाधनीले ज�गा जोतभोग नगरी पूव�वत् 
मोहीले नै जोतभोग गरी ज�गाधनीलाई कुत बझुाई 
आएको देिख�छ । २०५२ सालको ह�ने कुतबाली 
मोही जादोलालले नबझुाएकाले कुत िदलाई मोही 
िन�काशन ग�रपाउ ँभनी दता�वाला छवीलाल चौधरीक� 
�ीमती जानक�दवेी क�वारनीले भूिम सधुार काया�लय, 
रौतहटमा िफराद िददँा ज�गाधनीले कुत बिुझसकेको 
भ�ने भपा�ई मोहीले पेस गरकेो, वादीले तारखे गजुारी 
बसेकाले म�ुा िडसिमस ह�नेगरी िमित २०५४।३।२४ मा 
फैसला भएको �माणमा रहेको भूिमसधुार काया�लयको 
िमिसलबाट देिखयो ।

४. त�प�चात् का वष�ह�मा समेत कुतबाली 
ज�गाधनीले बझुी िलएका िमिसल सलं�न भपा�ई 
कागजका �ितिलिपबाट देिख�छ । दता�वाला 
छिबलाल चौधरीपिछ कायम भएका ज�गाधिनह� 
�जिवहारी�साद क�वार र रामिवहारी �साद क�वारले 
समेत हातैमा कुत बझुी भपा�ई गरी िदएको भपा�ईका 
�ितिलपीबाट दिेख�छ । मोिहका छोरा महे�� साह 
क�वारले भूिम सधुार काया�लयमा ज�गाधनीको नाममा 

धरौट राखेको कुतवाली ज�गाधनीले िफता� लगेको 
िमिसल संल�न कागजातबाट दिेखन आएको छ ।

५. मोिहयानी हक छािडिदने गरी िमलाप� 
भइसकेप�चात् पिन मोहीले नै सो िक�ा ज�गा जोतभोग 
गरकेो, सािबक ज�गाधनीह�ले मोहीमा �वीकार 
गरपेिछ दता�वाला मोही जादोलालको म�ृयपुिछ 
िनजको छोरा महे�� साह क�वारले मोही नामसारीतफ�  
कारबाही चलाएको भ�ने िवप�ीको िलिखत जवाफबाट 
दिेख�छ । दता�वाला छिवलाल साह क�वार नाम दता�का 
ज�गाम�ये िक.नं. ५९ को ज�गाको मोही नामसारी 
ग�रपाउ ँ भ�ने दता�वाला मोही जादोलालका छोरा 
महे�� साह क�वारको िनवेदन परकेाले मोहीको लगत 
िभडेको ह�दँा िक.नं. ५९ को ज�गाको मोही िनजको 
छोरा महे�� साह क�वारको नाममा नामसारी ह�ने ठहछ�  
भनी सधुार काया�लय रौतहटले िमित २०५७।५।२१ 
मा िनण�य गरकेो कुरा िनण�यको �ितिलिपबाट देिख�छ ।

६. िमित २०५७।५।२१ को भूिमसधुार 
काया�लय रौतहटको िनण�यानसुार दता�वाला मोही 
जादोलाल क�वारको नामबाट दाबीको िक�ा नं. 
५९ समेतका ज�गाको मोही महे�� साह क�वारको 
नाममा नामसारी गरी िदनेबारकेो च.नं. २०७३ िमित 
२०५७।१०।२५ को प�अनसुार मोहीको �माणप� 
तयार भएको उ�लेख गरी दाबीको िक.नं. ५९ समेतको 
ज�गाको मोही महे�� साह क�वार भएको देिखने 
मोिहयानी हकको �माणप�को �ितिलिप िमिसलसाथ 
रहेको छ । 

७. ज�गाधनी कायम रहेका �जिवहारी �साद 
क�वार र रामिवहारी �साद क�वारले र.नं. १६८८४ 
िमित २०६९।२।१ मा राजीनामाको िलखत गरी 
रामाशंकर �साद साहलाई उि�लिखत दाबीको िज�ला 
रौताहट बस�तप�ी गा.िव.स. वडा नं.७ख  िक.नं.५९ 
को �े�फल १-८-६ को सिसम ज�गा हक ह�ता�तरण 
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गरकेो भ�ने िमिसल संल�न राजीनामाको �ितिलिपबाट 
देिखएको छ । उ� राजीनामाको िलखतमा पिन मोही 
महलमा महे�� साह क�वारको नाम उ�लेख भएको 
देिख�छ । महे�� साह क�वारलाई उ� ज�गाको 
मोही �वीकार गरी रामाशकंर �साद साहले ज�गाको 
�वािम�व �हण गरकेो देिखयो ।

८. राजीनामाबाट ज�गा �ा� ग�रसकेपिछ 
िमित २०४३।९।२३ मा भएको िमलाप�अनसुार मोही 
लगत क�ा ग�रपाउ ँर दता�वाला मोही जादोलालभ�दा 
फरक िमित २०५७।५।२१ को िनण�यबाट मोही हक 
�थािपत भएका मोही महे�� साह क�वारको नामको 
मोही लगत क�ा ग�रपाउ ँ भनी िमित २०६९।६।२६ 
मा भूिमसधुार काया�लयमा िनवेदन िदएको र िमित 
२०४३।९।२३ को िमलाप�बमोिजम मोही लगत 
क�ाको लािग भनी २०६९।११।२३ को प�बाट लेखी 
पठाएको भ�ने िवप�ीको िलिखत जवाफमा उ�लेख 
छ ।

९. फैसला र मोिहयानी हकको 
�माणप�बमोिजम ज�गाधनी �माण पजुा�को मोही 
महलमा समेत मोहीको नाम जनाई पाउ ँ भनी िमित 
२०७०।२।३० मा मोही महे�� साह क�वारको 
भूिम सधुार काया�लयमा परकेो िनवेदनमा कारबाही 
ह�दँा वादी दाबीको बस�तप�ी वडा नं. ७ ख सा.िक.
नं. ५९बाट िक�ाकाट भएका िक.नं. १३५ र िक.नं. 
१३६ को मोही नामसारी ह�ने गरी भएको िमित 
२०५७।५।२१ को फैसला बदर नभएस�म सािबक 
अव�थामा मोही लगत �े�ता तथा मालपोत काया�लय 
रौतहट गौरमा रहेको ज�गाधनी दता� �े�तासमेत 
यथाि�थितमा रा�ने गरी िमित २०७०।१०।८ मा 
िनण�य भएको देिखयो । सोही भूिम सधुार काया�लय, 
रौतहटको िमित २०७०।१०।८ मा मेरो िक.नं.१३५ 
को ज�गामा मोही लगत कायम ह�ने यथावत् रा�ने लगत 

सि�चने गरी िमित २०६९।११।२३ गते मोही लगत 
क�ा गन� आदेशानसुार मोही लगत क�ा भइसकेपिछ 
पनु: स�चाउनेसमेतका काम कारबाही गैरकानूनी ह�दँा 
उ��षणको आदेशले बदर गरी िमित २०४३।९।२३ 
को िमलाप�बमोिजम २०४३।१०।२ को प�ले क�ा 
भएको मोही लगतमा कुनै प�रवत�न नगनु� , नगराउन ु
भनी िनवेदक ��ततु िनवेदन िलई पनुरावेदन अदालत 
हेट�डा गएको दिेखयो । 

१०. भूिम सधुार काया�लयले िमित 
२०७०।१०।८ मा उि�लिखत आदेश गरपेिछ उ� 
आदेश बे�रतको ह�दँा बदर ग�रपाउ ँ भनी ज�गाधनी 
दिेखएका रामाशंकर �साद साह अ.बं. १७ नं. को 
िनवेदन िदएकोमा २०४३।९।२३ मा िमलाप� भएको 
िमिसल िमित २०५७।५।२१ को मोही नामसारी 
िनण�य भएको राय, िमित २०७०।१०।८ को 
भूिमसधुार काया�लयको िनण�य िमिसलसमेत िझकाई 
हेरी पूव� �थािपत िनण�यह�को रोहमा �े�ता स�याउने 
ग�रएको �यहँाको िमित २०७०।१०।८ को िनण�य 
अ�यथा नदेिखदँा प�रवत�न गनु�  परने भनी पनुरावेदन 
अदालत हेट�डाबाट िमित २०७१।५।२५ मा आदेश 
भएकोसमेत दिेख�छ ।

११. पनुरावेदन अदालत हेट�डाबाट िमित 
२०७१।५।२५ मा उ� आदेश भएप�चात् सािबक 
िक.नं. ५९ को ज�गाबाट िमित २०४३।९।२३ मा 
नै मोही लगत क�ा गन� गरी भएको िमलाप�िवपरीत 
पटकपटक मोिहयानी हक नामसारी गन� मोिहयानी 
हकको �माणप� िदने िनण�य गरकेो, गैरकानूनी उ� 
िनण�यका आधारमा मेरो िनिव�वाद हक भएको िक.नं. 
१३६ को ज�गामा मोही कायम गन� गरी �े�ता 
स�याउनेलगायतका भूिमसधुार काया�लयको िमित 
२०७०।१०।८ गते भएको िनण�य र सो िनण�य सदर 
गन� गरकेो पनुरावेदन अदालत हेट�डाको िनण�यसमेत 
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उ��ेषणको आदशेले बदर गरी मोही महे�� साह 
क�वारको नाम िक.नं. १३६ को ज�गाधनी दता� 
�े�ताबाट हटाउने गरी परमादेश आदेशसमेत ग�रपाउ ँ
भनी सािबक िक.नं. ५९ िक�ाकाट भई कायम िक.नं. 
१३६ का ज�गाधनी रामाशंकर �साद साहले यसै 
अदालतमा िदएको ०७१-WO-०६३४ को उ��ेषण 
/ परमादशे म�ुासमेत वादीले तोक� पाएको तारखे 
गजुारकेाले िमित २०७६।५।१८ मा यस अदालतबाट 
तामेली भइसकेको देिखयो ।

१२. उ� त�य �माणका बारमेा िववेचना 
ग�रसकेपिछ मोहीस�ब�धी हकको कानूनी �यव�था 
के रहेछ भ�नेतफ�  िवचार गदा�  ज�गामा  मोहीको हक 
�ा� ह�ने अव�थाका स�ब�धमा त�काल �चिलत 
भूिमस�बि�ध ऐनको कानूनी �यव�था ऐनको दफा 
२५ को उपदफा (१) मा यो दफा �ार�भ भएको 
िमितस�म कुनै ज�गावालाको ज�गा मोहीको 
हैिसयतले कमाई आएको �यि�लाई सो ज�गामा 
यस प�र�छेदबमोिजमको मोहीको हक �ा� ह�नेछ
भ�ने �यव�था छ । भूिमस�ब�धी ऐनले गरकेो कानूनी 
�यव�थाको अधीनमा रही मोहीले कमाई आएको ज�गामा 
मोहीस�ब�धी िनजको हक िनजपिछ कानूनबमोिजमका 
िनजका एकासगोलका हकवालाम�ये ज�गावालाले 
प�याएको �यि�लाई �ा� ह��छ । सो अव�थामा बाहेक 
कसैले कुनै ज�गावालाको ज�गा कुनै सत�मा कमाएबापत 
�य�तो �यि�लाई सो ज�गामा मोिहयानी हक �ा� नह�ने 
�यव�था भूिमस�ब�धी ऐनको चौथो संशोधन, २०५३ 
ले गरकेो छ ।

१३. कानूनमा भएको यो �यव�थाको 
अित�र� कुनै ज�गावालाको ज�गा मोिहयानीमा कमाउन 
ज�गावाला र मोहीका िबच दोहोरो कबिुलयतनामा भएको 
अव�थामा ज�गामा मोिहयानी हक कायम ग�रपाउ ँभनी 
मोहीले िनवेदन िदएमा तोिकएको अिधकारीले ज�गा 

कमाउन िदएको दोहोरो िलखत कबिुलयत र अ�य 
�माण बझुी मोिहयानी हक कायम गराइ िदन स�ने नै 
ह��छ ।

१४. अब एक पटक मोही हक छोडी 
िमलाप� ग�रसकेको �यि� सोही ज�गामा पनुः 
मोहीको हैिसयतले ज�गा कमाउन र मोही ह�न स�दछ 
वा स�दैन भ�ने स�ब�धमा हेदा� दता�वाला मोही र 
ज�गाधनीका िबच िववाद परी मोही हक छािडिदने 
गरी िमलाप� भएकोमा िमलाप�बमोिजम मोहीले 
कमाई आएको ज�गा ज�गाधनीले आफँै जोतखन गरी 
कमाई आएको अव�थामा पनुः मोही कायम नह�ने 
हो । िमलाप�बमोिजम ज�गाधनी आफँैले आ�नो ज�गा 
नकमाई पनुः उिह पिहलेकै मोहीलाई कुनै सत�मा 
ज�गा कमाउन िदएको अव�थामा कानूनबमोिजम 
मोही कायम ह�न स�ने अव�था रहेछ भने पनुः मोही 
कायम ह�न नस�ने भ�न िम�दैन । िविवध कारणले 
मोही र ज�गाधनीको िबचमा िववाद भई म�ुा परी वा 
�वेि�छक �पमा मोही हक छोड्ने, छोडाउने िनण�य ह�न 
स�ने देिख�छ । एकपटक मोहीको हैिसयतबाट अलग 
भए पिन ज�गाधनीले पनुः सोही मोहीलाई सािबक झ� 
मोहीमा ज�गा कमाउन िदन उ� भूिमस�ब�धी ऐनको 
�यव�थाले बाधा िदएको दिेखदैँन । कितपय अव�थामा 
ज�गाधनी र मोहीको िबचमा मनमटुाव ह�न स�दछ, 
िववाद उ�प�न ह�न स�दछ । समयको अ�तरालमा पनुः 
दईु प�को िबचमा ज�गा आवाद गन� काय�मा समझदारी 
नह�ने भ�ने ह�दैँन । एकपटक ज�गाबाट मोहीको हक 
गमेुपिन सो ज�गामा सोही मोहीले पनुः ज�गा आवाद 
गरी, बाली लगाई सोही ज�गाधनीले बाली निदएको 
भनी पनुः भूिम सधुार काया�लयमा म�ुा िदई मोहीले 
िनर�तर कुतबाली बझुाएमा र साथै ज�गाधनीले कुत 
बझुेको भपा�ईसमेत ग�ररहेको त�य रहेको छ । अतः 
िन�काशन गरकेो मोहीलाई ज�गाधनीले पनुः आफँैले 
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मोहीको �पमा �वीकार ग�रसकेको देिख�छ । मोही 
हक ज�गाधनी र मोहीको िबचमा ज�गा आवाद गन�, कुत 
िदने, िलने िवषयसगँ स�बि�धत ह��छ ।

१५. ज�गाधनीले आ�नो स�पि�को उपभोग 
गन� जिहलेसकैु पिन मोहीलाई स�ुपन स�ने नै ह��छ । 
व�ततुः एकपटक मोही हकबाट अलग भए पिन सदाको 
लािग मोहीको हैिसयतले ज�गा कमाउन निम�ने र मोही 
कायम ह�न नस�ने भ�ने प�रक�पना उ� भूिमस�ब�धी 
ऐन, २०२१ को कानूनी �यव�थाले गरकेो देिखएन । 
अतः भूिम सधुार काया�लयमा िमित २०४३।९।२३ 
मा िमलाप� गरी िक.नं.५९ को मोही जादोलालले 
मोहीहकबाट अलग ह�ने भनी म�जरु गरपेिन िनजैले 
सोही ज�गाधनीबाट पनुः मोहीको हैिसयतबाट ज�गा 
आवाद गरकेो, कुतबाली बझुाएको र ज�गाधनीले 
िनजलाई मोहीकै हैिसयतमा नै �वीकार गरी कुत 
बाली िदलाई पाउ ँभनी २०५२ सालमा भूिम सधुार 
काया�लयमा म�ुासमेत दता� गरकेो �माणह�बाट िनज 
सािबक मोही जादोलाल �रतपूव�क उ� िक.नं. ५९ 
ज�गाको मोही कायम भइरहेको देिखयो । 

१६. यसका अित�र� सािबक ज�गाधनीबाट 
िक.नं. ५९ को ज�गा २०६९ सालमा यी पनुरावेदकका 
दाता रामाशकंर �साद क�वारले राजीनामा गरी 
िलदँासमेत मोहीको महलमा जादोलालका छोरा 
महे�� साह क�वार रहेको त�य �वीकार ग�रसकेका 
छन् । िनज रामाशकंर �सादले सो िक.नं. ५९ को 
ज�गाम�ये ०-१०-० ज�गा आ�नो भाइ यी पनुरावेदक 
रामाका�त �साद जयसवाललाई िमित २०७०।१।१६ 
मा ज�गा हालैदेिखको बकसप� ग�रिदएको पाइ�छ । 
अतः ज�गाका दाता �वयम् ले महे�� साह क�वारलाई 
मोही �वीकार गरी ज�गा �ा� गरकेो ि�थितमा यी 
पनुरावेदकले सो मोही हकको स�ब�धमा �� उठाउन 
पाउने अव�था रहेको देिखदँनै ।

१७. यही िवषयमा ियनै पनुरावेदकका दाता 
रामाशंकर �साद साहले िमित २०७०।१०।८ को 

भूिम सधुार काया�लयको आदेश बे�रतको ह�दँा बदर 
ग�रपाउ ँ भनी पनुरावेदन अदालत हेट�डामा सािबक 
मलुकु� ऐन, अ.बं. १७ नं. बमोिजम िनवेदन िददँा 
स�बि�धत िमिसलह� िझकाई हेरी, सबतु �माण बझुी 
उ� िमित २०७०।१०।८ को िनण�य यथावत् कायम 
रहने भनी िमित २०७१।५।२५ मा आदशे भएको 
दिेख�छ । दाबीको सािबक िक.नं. ५९ बाट िक�ाकाट 
भई कायम भएका िक.नं.१३६ ियनै पनुरादवेदकका 
दाता रामाशंकर �साद साहले यसै िवषयमा उ� 
भूिम सधुार काया�लयको यही िमित २०७०।१०।८ 
को िनण�य उ��ेषणको आदेशले बदर ग�रपाउ ँ भनी 
यसै अदालतमा िदएको ०७१-WO-०६३४ को 
िनवेदनमा तोिकएको तारखे गजुारी बसेकाले िमित 
२०७६।५।१८ मा तामेली भइसकेको छ । यस �कार 
एउटै िवषयमा पटकपटक यसअिघ नै ज�गाको दाता नै 
अदालतमा �वेश गरी भूिम सधुार काया�लयको िमित 
२०७०।१०।८ को िनण�य बदर ह�न नसक� यथावत् 
रहेको पाइ�छ । ज�गाको दाताले नै सो िनण�य बदर 
गराउन नसकेको ि�थितमा पिछ ज�गा �ा� गरेका 
यी पनुरावेदकलाई सोही िवषयमा �� उठाउन स�ने 
अव�था रहदँैन । 

१८. अतः उपयु�� िववेिचत त�य, कानून, 
आधार, �माणह�बाट िनवेदन खारजे गन� गरेको 
पनुरावेदन अदालत हेट�डाको िमित २०७१।५।२५ 
को आदेश िमलेकै दिेखदँा सदर ह�ने ठहछ�  । िनवेदकको 
पनुरावेदन िजिकर प�ुन स�दैन । दायरीको लगत क�ा 
गरी िमिसल िनयमानसुार अिभलेख शाखामा बझुाई 
िदनू । 

उ� रायमा सहमत छु ।
�या.कुमार र�ेमी

इजलास अिधकृतः मदन पराजलुी
इित संवत् २०७७ साल असार २९ गते रोज २ शभुम् ।
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सव��च अदालत, सयं�ु इजलास
माननीय �यायाधीश �ी िव��भर�साद �े�

माननीय �यायाधीश �ी कुमार र�ेमी
फैसला िमित : २०७७।३।२९

०७३-CI-१२१४

म�ुा :  उ��ेषण / िनषेधा�ा / परमादेश

पनुरावेदक / िनवेदक : िज�ला महो�री गा.िव.स. 
स�ुदरपरु वडा नं.३ ब�ने तौिकर मंसरु

िव��
िवप�ी : गा.िव.स. को काया�लय स�ुदरपरु महो�रीसमेत

§ �थानीय समुदायको धम�, स�ंकृित, मू�य, 
मा�यता सरं�ण र सवं��न गन� पर�परादेिख 
चली आएको क��थानको ज�गाको हकमा 
समेत उिचत �यव�था गनु�पन� ।

(�करण नं.१० र १३)

पनुरावेदक / िनवेदकका तफ� बाट : 
िवप�ीका तफ� बाट : 
अवलि�बत निजर :
स�ब� कानून :
§ नेपालको सिंवधान

स�ु अदालतमा फैसला गन�ः-
मा. म�ुय �यायाधीश �ी प�ुषो�म भ�डारी
माननीय �यायाधीश �ी रामच�� यादव
पनुरावेदन अदालत, जनकपरु

आदशे
�या.िव��भर�साद ��े : पनुरावेदन 

अदालत, जनकपरु िमित २०७३।०३।२८ को 
फैसलाउपर िनवेदकका तफ� बाट �याय �शासन ऐन, 
२०४८ को दफा ९ बमोिजम यस अदालतको �े�िभ� 
पन� ��ततु म�ुाको सिं�� त�य र ठहर यस �कार छः- 
त�य ख�ड

हामी मिु�लम समदुायले परापूव�कालदेिख 
उपयोग ग�ररहेको महो�री िज�ला स�ुदरपरु गा.िव.स. 
वडा नं. ३ को सािबक मौजा ६३३ नं. तथा हालको 
िक.नं. ६३२, ६३३ र ६३४ तथा वडा नं.३ (ख) 
िक.नं.६६ को २-११-१९ मिु�लम समदुायले आ�नो 
धािम�क आ�था पर�परा सं�कारबमोिजम पोखरीको 
िडलको ज�गामा लास दफनाउने पोखरीको पानीले 
लासलाई पिव� पान� लास दफनाइसकेपिछ स�ंकारमा 
भाग िलने �यि�ह� पिव� ह�न हातख�ुा धनेु नहुाउने 
र वष�मा एक पटक आ�ना पखुा�को स�झनामा ज�मा 
भई पूजाआजा गन� ज�ता काय�को लािग िनिव�वाद 
�पमा उपयोग ग�ररहेकोमा िवप�ी गा.िव.स. तथा 
सिचवले वडा नं.३ को जंगलिहया पोखरीलाई वडा 
नं.२ भनी दूिषत सूचना �कािशत गरी हा�ो रीित�रवाज 
पर�परािवपरीत �यावसाियक तथा आिथ�क �योजनका 
लािग िमित २०७०/३/७ मा ठे�काप�ा लगाउने 
सूचना �काशन गरकेोले सो सूचनाले िनवेदकसमेतको 
नाग�रक हकमा ग�भीर आघात प�ुयाएको र पनुः 
प�ुयाउन स�ने आशंका भएको ह�दँा िवप�ीको ठे�का 
प�ास�ब�धी सूचना सो स�ब�धमा िवप�ीले िनण�य 
प�ाचार गरकेो भए सोसमेत उ��ेषणको आदेश�ारा 
बदर गरी पनुः ठे�का टे�डरको सूचना र �कािशत 
सूचनालाई काया��वयन नगरी लास दफनाउने काय�मा 
ह�त�ेप नगनु� , नगराउन ु तथा भौितक सरंचनालाई 

�नण�य नं. १०६०१
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१०६०१ - तौिकर मंसरु िव. गा.िव.स.को काया�लय स�ुदरपरु महो�रीसमेत

प�रवत�न नगनु� , नगराउन ु शाि�त सदभाव कायम 
रा�न ु साव�जिनक पोखरीय�ु ज�गालाई क��थानकै 
�पमा संर�ण गनु� , गराउन ुभनी िवप�ीह�को नाउमँा 
िनषेधा�ाय�ु परमादेशलगायतको उपय�ु आदेश 
जारी ग�रपाउ ँभ�नेसमेत �रट िनवेदन बेहोरा ।

यसमा के कसो भएको हो ? िनवेदन 
मागबमोिजमको आदेश िकन जारी नह�ने हो ? आदेश 
जारी ह�न ुनपन� कुनै कारण र आधार भए सोसमेत खलुाई 
बाटाको �यादबाहेक १५ िदनिभ� िलिखत जवाफ पेस 
गनु�  भनी िवप�ीह�का नाममा �याद सूचना जारी गरी 
िनयमानसुार पेस गनु�  । साथै िनवेदकले अ�त�रम आदेश 
माग गरकेो स�ब�धमा िमिसल संल�न कागजातको 
अ�ययन गदा� िवषयव�तुको संवेदनशीलतालाई समेत 
िवचार गदा�  अ�त�रम आदशे जारी गन� आव�यक 
देिखदँा िनवेदनमा उि�लिखत जंगलिहया पोखरीको 
िडल तथा सो पोखरीमा �यावसाियक �योजनको 
काय� हाल नगनु�  नगराउन ुयथाि�थतमा रहन िदन ुभनी 
िवप�ीह�का नाममा पनुरावेदन अदालत िनयमावली, 
२०४८ को िनयम ३३ क. बमोिजम अ�त�रम आदेश 
जारी ग�रिदएको छ । आदशेको जनाउ िवप�ीह�लाई 
िदन ु भ�ने िमित २०७०/०६/०७ को पनुरावेदन 
अदालत जनकपरुको आदेश ।

जंगलिहया पोखरीको उपयोग कुनै खास धम� 
अथवा मिु�लम धम� मा�नेको लािग मा� उपभोग गन� 
काय� किहले भएको छैन । सला�ही िवशेष अदालतको 
दे.नं. ६४७ को ज�गा म�ुाको २०२२ साल फा�गनुको 
फैसला, २०४० सालको दे.प.ुनं. ६४५ को िमलाप� 
बदर म�ुाको जनकपरु पनुरावेदन अदालतको फैसला, 
२०५० सालको द.ेप.ुनं. १३९० को िनषेधा�ा म�ुामा 
भएको सव��च अदालतको फैसलाह�समेतबाट 
जंगलिहया पोखरी िवना कुनै भेदभाव सबैको 
साव�जिनक उपभोगमा रहेको �प� छ । उ� पोखरी 

जीण��ार गरी पनुः सबैको लािग उपयोगी बनाउन 
गा.िव.स. �ारा योजना बनाई बजेट छुट्यपिछ सो बजेट 
खाने उ�े�यले केही �यि�ह�ले कवरगाहलगायतको 
नाम िदई उ� रकम आफू पाउनपुन� पोखरी पिन 
क�जा गन� सि�य भएका ह�न् । �रट िनवेदन खारजे 
ग�रपाउ ँभ�ने गा.िव.स.को काया�लय स�ुदरपरु र ऐ. का 
सिचवको िलिखत जवाफ ।

िनवेदन र िलिखत जवाफमा उि�लिखत 
ज�गा क��थानको बारमेा यिकन ह�न न�सा र सज�िमन 
गनु�पन� देिखन आउदँा िनवेदकले क��थान भनी 
उ�लेख गरकेो ज�गाका साथै िक.नं. ६४/७६ को 
ज�गाको नापन�सा सज�िमन गनु�  भ�ने यस अदालतको 
िमित २०७१/१/२ को आदशे र सो आदेशअनसुार भई 
आएको िमित २०७१/४/३ को नाप न�सा सज�िमन 
मचु�ुका िमिसल सामेल रहेको ।

दाबीको पोखरी ज�गा िवप�ी गा.िव.स. 
काया�लयले �यावसाियक तथा आिथ�क �योजनका 
लािग िमित २०७०/३/७ मा ठे�काप�ा लगाउने सूचना 
�काशन गरकेोले सो सूचना उ��ेषणको आदेश�ारा 
बदर गरी िनषेधा�ाको आदशे�ारा यथाि�थितमा 
रािखपाउ ँ भनी माग गरकेोमा यस अदालतको 
िमित २०७०/०६/०७ को अ�त�रम आदेशले 
यथाि�थितमा रही हाल उ� िमितको ठे�का प�ाको 
सूचनाको औिच�यसमेत समा� भइसकेको अव�थामा 
िनवेदन मागबमोिजम उ��ेषण िनषेधा�ाको आदेश 
जारी ग�ररहन ु परने । िनवेदकले साव�जिनक पोखरी 
कि��थानय�ु ज�गालाई कि��थानकै �पमा सरं�ण 
गनु�  गराउन ु भनी परमादेशको माग गरकेोमा मिु�लम 
समदुायले कि��थानको �पमा उपभोग गद� आएको 
िवषयलाई उिचत �ब�ध गन� भनी िवप�ी गा.िव.स.को 
काया�लयको नाउमँा परमादशेको आदेश जारी ह�ने 
ठहछ�  भ�ने पनुरावेदन अदालत जनकपरुको िमित 
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२०७३।३।२८ को आदेश ।
िववािदत ज�गाह� १९९६ सालमा �यामवित 

िमयायीनले ख�रद गरेको र उनको ससरुा गोपाल िमयाले 
पोखरी खनाएको र िनज िनःस�तान ह�दँा सोको रखेदखे 
सरं�ण र सबै धम� सं�कृित�ित सदभ्ाव स�ब�ध 
रा�न राम औतार राय (राउत) लाई २००५।८।१ मा 
कागज गरी पा�रत गरी िदएको भ�ने रामिवर राय यादव 
िव�� महबलु नदाफसमेत िबच चलेको िमलाप� बदर 
म�ुामा महो�री िज�ला अदालतबाट ०३९।१२।६ 
मा भएको फैसला, ०२२।११।१२ मा सला�ही िवशेष 
अदालतबाट भएको फैसला एवम् ०२६।१०।२४ मा 
राम औतारले गरी िदएको भपा�ईबाट मिु�लम समदुायले 
�योग गरी आएको दिेखनकुा साथै राम िवहारीले 
िदएको िनषेधा�ा म�ुामा ०५०।४।२७ मा पनुरावेदन 
अदालत जनकपरुले गरकेो फैसलालाई ०५२।११।१ 
मा सव��च अदालतले सदर गरकेोबाट समेत �यामवित 
िमयायीनको ज�गा साव�जिनक �योगलाई रखेदेख गन� 
िज�मेवारीसमेत िदई आएको र मिु�लम समदुायले 
क��थानसमेतको काय�लाई �योग गरी आएको 
त�य न�सा सज�िमनबाट समेत �प� दिेखएको छ । 
पोखरीको िडललाई परापूव�दिेख क��थानको �पमा 
�योग गरी आएकोलाई �यव�थापन गन� िज�मा 
गा.िव.स. काया�लयकै �े�ािधकारिभ�को भएको भ�दै 
क��थानको स�ब�धमा उिचत �ब�ध गनु�  भ�ने आदेश 
भएको छ । मिु�लम समदुायले �योग गरी आएको 
क��थानलाई मागअनसुार क��थानकै �पमा संर�ण 
गनु� , गराउन ु भ�न सकेको छैन । मिु�लम समदुायले 
धािम�क र सां�कृितक �पमा �योग भई आएको 
पोखरीलाई मागअन�ुप �यावसाियक एवम् �यापा�रक 
�योजनको लािग ठे�कामा लगाउने काय� नगनु� , 
नगराउन ु भ�नपुन�मा ठे�का सूचनाको समयाविध 
सिकएको कारण औिच�यहीन भएको भनी िददँा फेरी 

फेरी ठे�काको सूचना �काशन गरी ठे�का लगाउन 
स�ने वातावरण पैदा गराई दाबीबमोिजम सूचना बदर 
गरी ठे�का लगाउने काय� गन�, गन� पाउने, नपाउनेतफ�  
�प� नबोली ग�रएको आदेश बदर ग�रपाउ ँ भ�ने 
िनवेदकको यस अदालतमा परकेो पनुरावेदन प� ।

ठहर ख�ड
िनयमबमोिजम दिैनक पेसी सूचीमा चढी पेस 

ह�न आएको ��ततु म�ुामा पनुरावेदन प�सिहतको 
िमिसल संल�न कागजात अ�ययन ग�रयो ।

यसमा िनवेदक पनुरावेदकलाई यस 
अदालतबाट तोिकएको िमित २०७३।१२।२८ 
को ता�रख गजुारी  ब�न ु भएको म�ुा सनुवुाइको 
�ममा इजलासबाट पकुार ह�दँा उपि�थत ह�न ु
भएन । िमिसल संल�न कागज हेदा�, मिु�लम समदुायले 
परापूव�कालदिेख उपभोग ग�ररहेको िज�ला महो�री 
स�ुदरपरु गा.िव.स. वडा नं.३ सािबक मौजा ६३३ 
तथा हालको िक.नं.६३२, ६३३, ६३४ तथा वडा 
नं. ३(ख) िक.नं.६६ को ज.िव. २-११-१९ पोखरी र 
पोखरीको िडलको ज�गामा लास दफनाउने, पोखरीको 
पानीले लास पिव� पान�, लास दफनाएपिछ स�ंकारमा 
भाग िलने �यि�ले हात, ख�ुा धोई पिव� ह�ने, वष�मा 
१ पटक आ�ना पखुा�ह�को स�झनामा भेला ज�मा 
भई पूजाआजा गन� ज�ता काय� गरी आएकोमा हा�ो 
रीित�रवाज पर�परािवपरीत �यावसाियक तथा आिथ�क 
�योजनको लािग गा.िव.स. ले िमित २०७०।३।७ मा 
ठे�का प�ामा लगाउने सूचना �कािशत गरकेोले हा�ो 
नाग�रक हकमा आघात परकेोले िवप�ी ठे�कास�ब�धी 
सूचना र सो स�ब�धमा िवप�ीह�ले प�ाचार गरेको 
भए सोसमेत उ��ेषणको आदेशले बदर ग�रपाऊँ । हा�ो 
हकिहतमा पनुः आघात प�ुयाउने स�भावना भएकाले 
अब उ�ा�त य�तो काय� नगनु�  नगराउन,ु साव�जिनक 
पोखरी क��थानय�ु ज�गालाई क��थानकै �पमा 
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सरं�ण गनु�  गराउन ु भ�ने आदेश जारी ग�रपाउ ँ
भ�ने िनवेदन दाबी रहेकोमा िमित २०७१।४।३ को 
नापन�सा र सज�िमनबाट िक.नं. ६६ न.नं. १५ पोखरी 
र न.नं. १६ पोखरीको िडलमा क��थान भनी उ�लेख 
भएको, साव�जिनक स�पि�को संर�ण संव��न, उपयोग 
स�बि�धत गा.िव.स. काया�लयको �े�ािधकारिभ�कै 
भई �यव�थापन गन� िज�मा सोही िनकायको भएको, 
गा.िव.स. ले �य�ता साव�जिनक स�पि�को रखेदखे 
सरं�ण सदपुयोग र �योगका लािग उिचत �ब�ध गन� 
अिधकार रा�दछ, पोखरी र सामािजक र धािम�क 
पर�पराअनसुार सामािजक सदभ्ाव रा�न ु पिन 
गा.िव.स. को कत��यिभ� रहेको ह��छ । सामािजक 
पर�पराअनसुार ग�ररहेका काय�लाई उिचत �ब�ध गरी 
�यव�थापन गनु�  आव�यक ह��छ । क��थानको हकमा 
उिचत �ब�ध ग�रिदनपुन� नै दिेख�छ । िनवेदन दाबीको 
स�ब�धमा यस अदालतको िमित २०७०।६।७ को 
अ�त�रम आदेशले यथाि�थितमा रही हाल उ� 
ठे�काप�ाको सूचनाको औिच�य समा� भइसकेको 
ह�दँा उ��ेषण िनषेधा�ा जारी ग�ररहन ुपरने, मिु�लम 
समदुायको क��थानको स�ब�धमा कुनै �थान 
उपल�ध गराई उिचत �यव�थापन ग�रिदनपुन� देिखदँा 
मिु�लम समदुायले क��थानको �पमा उपभोग गद� 
आएको िवषयलाई उिचत �ब�ध गनु�  भनी गा.िव.स. 
को काया�लयको नाममा परमादेशको आदशे जारी 
ह�ने ठहछ�  भ�ने पनुरावेदन अदालत जनकपरुबाट 
भएको आदशेउपर िच� नबझुाई िनवेदकका तफ� बाट 
पनुरावेदन परी आज िनण�याथ� पेस भएको देिखयो ।

िनवेदकले गरकेो पनुरावेदनप�मा मूलतः 
मिु�लम समदुायले �योग गरी आएको क��थानलाई 
मागअनसुार क��थानकै �पमा सरं�ण गनु� , गराउन ु
भ�न नसक� उिचत �ब�ध गनु�  भनी र मिु�लम 
समदुायले धािम�क र सां�कृितक �पमा �योग भई 

आएको पोखरीलाई मागअन�ुप �यावसाियक एवम् 
�यापा�रक �योजनको लािग ठे�कामा लगाउने काय� 
नगनु� , नगराउन ुभ�नपुन�मा ठे�का सूचनाको समयाविध 
सिकएको कारण औिच�यहीन भए भनी िददँा फेरी फेरी 
ठे�काको सूचना �काशन गरी ठे�का लगाउन स�ने 
वातावरण पैदा गराई दाबीबमोिजम सूचना बदर गरी 
ठे�का लगाउने काय� गन�, गन� पाउने, नपाउनेतफ�  �प� 
नबोली ग�रएको आदेश बदर ग�रपाउ ँ भ�ने िजिकर 
िलएको देिखयो ।

उपयु��बमोिजम त�य रहेको ��ततु म�ुामा 
पनुरावेदन अदालत जनकपरुबाट िमित २०७३।३।२८ 
मा भएको आदेश िमलेको छ, छैन ? िनवेदकको 
पनुरावेदन िजिकरबमोिजमको आदेश जारी ह�नपुन� हो 
वा होइन ? भ�ने िवषयमा िनण�य िदनपुन� दिेखयो । 

२. िनण�यतफ�  िवचार गदा�, मिु�लम समदुायले 
परापूव�कालदिेख उपयोग ग�ररहेको महो�री िज�ला 
स�ुदरपरु गा.िव.स. वडा नं. ३९ख) को िक.नं.६६ को 
२-११-१९ पोखरी र िडलको ज�गामा लास दफनाउने 
पोखरीको पानीले लासलाई पिव� पान� लास दफनाई 
सं�कारमा भाग िलने �यि�ह� पिव� ह�न हातख�ुा धनेु 
नहुाउने र वष�मा एक पटक आ�ना पखुा�को स�झनामा 
भेला ज�मा भई पूजाआजा गन� काय�को लािग िनिव�वाद 
�पमा उपयोग ग�ररहेकोमा हा�ो रीित�रवाज र 
प�परािवपरीत �यवसाियक तथा आिथ�क �योजनको 
लािग गा.िव.स. ले िमित २०७०।३।७ मा ठे�का प�ामा 
लगाउने सूचना �कािशत गरकेोले ठे�का स�ब�धी 
सूचना र सो स�ब�धमा प�ाचार गरकेो भए सोसमेत 
उ��ेषणको आदेशले बदर गरी अब उ�ा�त य�तो काय� 
नगनु�  नगराउन,ु साव�जिनक पोखरी, क��थानय�ु 
ज�गालाई क��थानकै �पमा संर�ण गनु�  गराउन ुभ�ने 
आदेश जारी ग�रपाउ ँभ�ने म�ुय िनवेदन दाबी रहेको 
पाइ�छ ।
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३. िवप�ीह�को िलिखत जवाफ हेदा� 
दाबीको जंगलिहया पोखरी परापूव�कालदेिख नै कुनै 
जात धम� िवशेषको नभई सबै जाित एवम् धम�ह�का 
मािनसह�ले सामूिहक �पमा पानी खाने, नहुाउने, 
पशहु�को लािग पानी खाने काय�का लािग उपभोग भई 
आएको छ, यो पोखरी कुनै खास धम� वा मिु�लम धम� 
मा�नेका लािग मा� उपभोग गन� काय� किह�यै भएको 
छैन, सला�ही िवशेष अदालतको िमित २०२२।११।१२ 
को फैसला, २०४० सालको दे.�.नं. ६४५ को 
िमलाप�बदर म�ुाको पनुरावेदन अदालतको फैसला 
०५० सालको द.ेनं. १३९० को िनषेधा�ा म�ुामा 
सव��च अदालतको फैसलासमेतबाट यो पोखरी सबैको 
साव�जिनक उपभोग रहेको ��ट छ । ियनै िनवेदकका 
बाब ुमहवलु नदाफले फरवे रची पोखरीको िडलसमेत 
आ�नो नाममा िमलाप�बाट दता� गराएकोमा २०४० 
सालको उि�लिखत िमलाप� बदरबाट दता� बदर भई 
साव�जिनक कायम र�ो, जंगलिहया पोखरी कवरगाहको 
�पमा �योग भएको छैन, िमित २०२६।१०।१४ को 
भपा�ई राम औतारले ग�रिदएको छ यो आिधका�रक 
�माण होइन, पोखरी राम औतारको नभएको ह�दँा 
राम औतारले कसैलाई िदने हक छैन, �यामवती 
िमयाइनले राम औतारलाई संर�णको िज�मा मा� 
िदएको हो, उ� पोखरी कुनै �यि� िवशेष वा धम�को ह�न 
स�दनै । जीण� अव�थामा रहेको पोखरी जीण�दार 
गरी सबैको लािग उपयोगी बनाउने गा.िव.स.ले बजेट 
छुट्याएपिछ बजेट खाने उ�े�यले िववाद गरकेा ह�न् । 
पोखरी साव�जिनक उपयोग एवम् गा.िव.स. को िहतको 
लािग समिुचत उपभोग गा.िव.स. बाट ह�न ुउिचत रहेको 
कुरा २०५० सालको द.ेनं. १३९० को िनषेधा�ाको 
म�ुामा भएको सव��च अदालतको फैसला उ�लेख 
छ, �यि� िवशेषको हक भोगमा नरहेको पोखरीमा 
गा.िव.स. को हक ह�ने कुरा �थािनय �वाय� शासन 

ऐन, २०५५ को दफा ६८(१ख) मा उ�लेख छ भ�ने 
िलिखत जवाफ रहेको पाइ�छ । 

४. अब िनवेदन दाबीका स�ब�धमा हेदा�, 
दाबीको िज�ला महो�री स�ुदरपरु गा.िव.स. वडा नं. 
३(ख) िक.नं. ६६ को ज.िव. २-११-१९ पोखरी जिनई 
ज�गाधनीको नाम र वतनको महल खाली भई नापजाचँ 
भएको कुरा िफ�डबकु उतारबाट देिखयो, िफ�डबकु 
िकसानको बेहोराको महलमा कुनै बेहोरा उ�लेख 
भएको छैन, उ� पोखरी नेपाल सरकारका नाममा दता� 
रहेको भ�ने िमिसल संल�न ज�गाधनी दता� �माणप�को 
�ितिलिपबाट देिखएको छ । नेपाल सरकारका नाममा 
भएको दता� बदर भएको भ�ने ख�ुन आएको छैन । 
यसै पोखरीका स�ब�धमा राम औतार राय र महवलु 
िमया धिुनयािबच सला�ही िवशेष अदालतमा ज�गा 
म�ुा च�दा धम� क�ित�को ज�गा दता� गन� नह�ने, दता� 
गराएकोले �ितवादीलाई �.१ ज�रवाना गरी िमित 
२०२२।११।१२ मा फैसला भएको देिख�छ । राम 
औतार राय र ियनै िनवेदकका बाब ुमहवलु नदाफ र 
रास िवहारी रायिबच २०३९ सालमा महो�री िज�ला 
अदालतमा चलेको िमलाप� बदर म�ुामा �ितवादीह� 
िमली ज�गा िखचोला म�ुा गरी पोखरी र पोखरीको 
िडल वादीको कायम रहने गरी िमित २०३९।१।२२ मा 
गरकेो िमलाप� बदर ह�ने ठहरी िमित २०३९।१२।६ मा 
फैसला भएको फैसलाको �ितिलिपबाट दिेख�छ । उ� 
फैसलाउपर ियनै िनवेदकका बाब ु महवलु नदाफको 
जनकपरु अ�चल अदालतमा पनुरावेदन पदा� िफरादी 
महबलु नदाफकै कायम रहने गरी भएको िमलाप� 
िमित २००५।८।१ को िलखत र २०२२ सालको 
फैसलाअन�ुप भ�न िम�ने अव�था नभएबाट स�ुको 
इ�साफ सदर ह�ने ठहछ�  भनी िमित २०४१।७।३० मा 
फैसला भएको छ ।

५. िनवेदक रामवीर यादव र िवप�ी ियनै 
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िनवेदकका बाब ुमहवलु नदाफसमेत भएको पनुरावेदन 
अदालत जनकपरुको २०४९ सालको िनषेधा�ा 
म�ुामा �यामवतीदेवी िमयाइनले िमित २००५।८१ मा 
ग�रिदएको िलखतमा िडलसिहतको पोखरीमा गाउकँा 
चौपाया र मािनसह�समेतले पानी खाई नहुाईसमेत 
आएको आजस�म सो पोखरी आफँैले �याहारस�भार 
गरी रखेदेख गरी आएको हकवाला कोही नभएको र 
व�ृ अव�था भएको कुरा उ�लेख गरी पोखरीको 
देखभाल सरं�कको िज�मा राम औतारलाई िदएको 
बेहोरा उ�लेख छ । पोखरीको हक ह�ता�तरण भएको 
नभई पोखरीको देखभाल राम औतारलाई िदएको ��ट 
ह��छ । िलखतमा राम औतारलाई स�पूण�को िज�मेवारी 
शेषपिछ स�तान दरस�तानले पूरा गन� बोली नपरकेो 
ह�दँा बाबकुो िज�मेवारी िनवेदकमा सन� भ�ने देिखएन । 
िलखतको �विृ� िलिखतकता�को मनसाय अदालतका 
फैसलाह�लाई िववादको पोखरी दाताले साव�जिनक 
�योगका लािग िदएको दिेखन आएको, र िनवेदक तथा 
िवप�ीह�ले समेत पोखरी साव�जिनक भएको कुरा 
�वीकार गरकैे देिखदँा �य�तो साव�जिनक पोखरीको 
िवषयलाई िलएर �यि�ले अक� �यि�उपर ह�त�ेपको 
��न उठाउन ु नै िन��योजन भएको बेहोरा उ�लेख 
भई िनवेदन खारजे ह�ने ठहरी िमित २०५०।४।२७ मा 
आदशे भएको देिखन आएको छ । उ� फैसलाउपर 
िनवेदकको सव��च अदालतमा पनुरावेदन पदा� 
सािबकबमोिजम नहुाउन, गाइव�तलुाई पानी खान िदने, 
धम� क�ित� कायम राखी रा�ने मनसायले साव�जिनक 
�पमा उपयोग गन� िदएको र य�तो कसैको पिन िनजी 
हकमा नरहेको साव�जिनक उपयोगको िवषयव�तकुो 
रखेदेख गा.िव.स. बाट ह�नपुन� कानूनी �यव�थाको 
प�र�े�यमा िनवेदकको िनजी हकको स�पि� मा�न 
निमलेकाले िनषेधा�ा जारी नगन� गरकेो पनुरावेदन 
अदालत जनकपरुको इ�साफ िमलेकै दिेखदँा सदर ह�ने 

ठहछ�  भनी िमित २०५२।११।१ मा यस अदालतबाट 
फैसला भएको दिेख�छ ।

६. यसै पोखरीका स�ब�धमा गाउ ँ िवकास 
सिमितको काया�लय स�ुदरपरु महो�रीले िमित 
२०७०।३।७ मा पोखरी ठे�कास�ब�धी सूचना 
�कािशत गरकेो देिखयो । �कािशत सूचनामा 
गा.िव.स.को अधीन�त रहेको पोखरीमा माछा पालन 
गन�को िनि�त आ.व.२०६९/०७०, २०७० साल 
आषाढ १ गतेदिेख २०७२/०७३ स�म जे� ३० 
गतेस�म ३ वष�को लािग खलुा डाक बढाबढ�ारा 
ठे�का ब�दोब�त ग�रने, ठे�का िलन चाहने �यि�ले 
िमित २०७०।३।१६ िबहान १० देिख ५ बजेस�म 
गा.िव.स. काया�लयमा डाकँ बढाबढ गरी डाकँ सकार 
गन� सूिचत गरकेो देिख�छ । गाउ ँ िवकास सिमितले 
सूचना �कािशत गरपेिछ िज�ला �शासन काया�लय 
महो�रीमा क��थान (िचहान) को ज�गा तथा पोखरी 
संर�ण गरी सद ्भाव कायम ग�रपाउ ँ भ�ने िनवेदन 
िदएको र इलाका �हरी काया�लय गौशालाबाट िमित 
२०७०।३।१६ मा गा.िव.स. काया�लय भवनमा सो 
िवषयमा छलफल भएको देिखएको बेहोराको �ितवेदन 
िज�ला �हरी काया�लय पठाएको भ�नेसमेत िमिसल 
संल�न कागजातबाट देिखएको छ । 

७. मिु�लम समदुायले परापूव�कालदेिख 
उपयोग गरी आएको मिु�लम समदुायको धािम�क 
आ�था पर�परा सं�कारबमोिजम पोखरीको िडलमा 
दाह स�ंकार लास दफनाउने र स�ंकार सिकएपिछ 
पोखरीको पानीबाट श�ु पिव� ह�ने गरकेो ह�दँा 
रीित�रवाज, पर�परािवपरीत �यावसाियक तथा 
आिथ�क �योजनका लािग ठे�का ब�दोब�तको 
सूचना �कािशत गरकेोले उ� सूचना र सोस�ब�धी 
प�ाचारह� भएका भए सोसमेत उ��ेषणको आदशेले 
बदर ग�रपाऊँ । पनुः मिु�लम स��दायको हक िहतमा 
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आघात प�ुयाउने आशंका भएकाले अब उ�ा�त �य�तो 
काय� नगनु�  नगराउन,ु साव�जिनक पोखरी क��थानय�ु 
ज�गालाई क��थानकै �पमा संर�ण गनु� , गराउन ुभनी 
ठे�का ब�दोब�तको सूचना जारी भएको िमितले ३ 
मिहनापछािड िमित २०७०।६।६ मा ��ततु िनवेदन 
िलई अदालत �वेश गरकेो देिखएको छ । िवषयव�तकुो 
सवंेदनिशलतालाई िवचार गदा� अ�त�रम आदेश जारी 
ह�न आव�यक देिखदँा िनवेदनमा उि�लिखत जंगलिहया 
पोखरीको िडल तथा सो पोखरीमा �यवसाियक 
�योजनको काय� हाल नगनु� , नगराउन ुयथाि�थितमा 
रहन िदन ुभनी िवप�ीह�को नाममा िमित २०७०।६।७ 
मा पनुरावेदन अदालत जनकपरुबाट अ�त�रम आदेश 
जारी भएको देिख�छ ।

८. पनुरावेदन अदालत जनकपरुको 
आदशेानसुार िमित २०७१।४।३ मा भएको नापन�सा 
सज�िमन हेदा� न.नं.१४, पोखरीको िडल न.नं. १५ 
पोखरी जिनई २-११-१९ �े�फल रहेको न�सा नं.१४ 
को पूव� उ�र कुनामा १ वटा र पि�चम उ�र कुनामा २ 
वटा जोडी प�क� िचहान भएको, िचहानमा उदु� भाषामा 
लेिखएको, जिमनिभ� िविभ�न ठाउठँाउमँा माटोले 
प�ुरएका िचहानह� रहेको, न.नं.१५ को चारतैफ�  
झारपात घासँ रहेको र सज�िमनमा २००५ सालदेिख 
२०५२ सालस�म रामवीर रायको रखेदेखमा रहेको 
२०५२ सालदेिख गा.िव.स.को रखेदेखमा रहेको, 
भगरथाना टोलका मिु�लम समदुायको क��थानको 
भोगमा सिदय�देिख रही आएको भ�ने भोगस�ब�धी 
िमि�त सज�िमन भई आएको देिख�छ ।

९. नेपालको संिवधान, २०७२ को धारा 
२६ मा “धम�मा आ�था रा�ने ��येक �यि�लाई 
आ�नो आ�थाअनुसार धम�को अवल�बन, अ�यास 
र सरं�ण गन� �वत��ता ह�ने छ” भ�ने �यव�था 
छ । आ�नो आ�थाअनसुार धािम�क �वत��ताको 

अ�यास र संर�ण गन� हक सबै नाग�रकलाई ह��छ । 
संिवधानको धारा ३२(३) मा “नेपालमा बसोबास गन� 
��येक नपेाली समदुायलाई आ�नो भाषा, िलिप, 
स�ंकृित र सां�कृितक स�यता र स�पदाको सवं��न 
र सरं�ण गन� हक ह�न ेछ” भ�ने संवैधािनक �यव�था 
छ । य�ता हकह�को �ितकूल ह�ने गरी कुनै काय� गनु�  
ह�दँैन । सिंवधान �द� यी हकह� सबै जातजाित 
भाषा र स��दायका मािनसह�ले िवना अवरोध 
�योग गन� पाउन ु पछ�  । रा�यले पिन उ�पि�, भाषा, 
धम�, जातजाित, स��दायका आधारमा भेदभाव गन� 
िम�दैन । संिवधान �द� यी हकह� स�बि�धत �यि� 
वा समदुायले उपयोग गन� स�ने उिचत वातावरण 
रा�यले िसज�ना गनु�पछ� , यो रा�यको दािय�विभ� पन� 
िवषय हो । 

१०. क��थान मिु�लम जाित स��दायको 
आ�ना िपता पखुा�को �वगा�रोहण भएपिछ जातीय 
पर�पराअनसुार लास दफनाउने (गाड्ने) �थान 
भएकोले यो �थान ती समदुायको आ�थाको के�� 
हो । य�ता व�तहु�को संर�ण गन� पाउने यी जाित 
धम� समदुायका मािनसको सां�कृितक हक हो, कसैको 
आ�था वा भावनामा चोट प�ुयाउने कुरा �यायोिचत 
ह�दँैन । जाित िवशेषको धािम�क, सां�कृितक वा 
ऐितहािसक मह�व बोकेका य�ता के�� न� ह�ने भएमा 
ती समदुायको भावनामा चोट प�ुछ । िवशेष जाित 
समदुायको सां�कृितक तथा धािम�क मू�य मा�यतामा 
आघात प�ुने काय� कोही कसैबाट ह�न ुह�दँनै । �थानीय 
समदुायको धम�, स�ंकृित, मू�य, मा�यता सरं�ण र 
संव��न गन� िवषय अ�य�तै ग�भीर र संवेदनिशल िवषय 
रहेको ह�दँा रा�य र रा�यका िनकायह�ले समेत उिचत 
�यान िदन ुअप�रहाय� ह��छ ।

११. िनवेदकले मिु�लम समदुायले �योग 
गरी आएको क��थानको ज�गा र पोखरीलाई 
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क��थानकै �पमा सरं�ण गनु�  गराउन ु र धािम�क र 
सां�कृितक �पमा �योग गरी आएको पोखरीलाई 
�यावसाियक वा �यापा�रक �योजनको लािग �योग 
गन� ठे�कामा लगाउने सूचना �कािशत गरकेाले उ� 
सूचना र सोस�ब�धी प�ाचार उ��ेषणको आदशेले 
बदर गरी पनुः मिु�लम समदुायको हकमा आघात 
प�ुयाउने आशंका ह�दँा �य�तो काय� नगनु� , नगराउन,ु 
यथाि�थितमा रा�न ु भनी भ�ने परमादेशसमेतको 
माग गरकेो छ । िनवेदनबाटै दाबीको िक.नं.६६ को 
पोखरी ज.िव. २-११-१९ �े�फलमा फैिलएको भ�ने 
देिखएको छ । अदालतको आदेशअनसुार भई आएको 
नापन�सामा समेत सोही �े�फल देिखएको छ । उ� 
पोखरी साव�जिनक िहतका लागी दाताले �दान गरकेो 
भ�ने देिखएको, िविभ�न समयमा पोखरीका स�ब�धमा 
अदालतमा परकेा म�ुाह�मा भएका फैसलासमेतबाट 
उ� पोखरी साव�जिनक उपयोगमा रहेको, साव�जिनक 
उपयोगको िवषयव�तकुो रखेदखे गा.िव.स.बाट 
ह�नपुन� कानूनी �यव�था रहेको भ�ने उ�लेख भएको 
देिख�छ । साव�जिनक पोखरी �यि� िवशेष वा जाित 
िवशेषको ह�दँैन । उ� पोखरी नेपाल सरकारको ह�ने 
र कानूनबमोिजम तोिकएका िनकायह�ले रखेदेख र 
स�चालन गनु�पन� ह��छ ।

१२. उ� पोखरीका स�ब�धमा २०२२ 
सालदेिख िववाद रहेको, ियनै िनवेदकका बाब ुमहवलु 
नदाफ र रास िवहारी रायिबच चलेको ज�गास�ब�धी 
िववादका पोखरी र पोखरीको िडल वादीको कायम 
रहने गरी िमित २०३९।१२।२२ मा महो�री िज�ला 
अदालतमा भएको िमलाप� बदर ग�रपाउ ँ भनी राम 
 औतार रायले यी िनवेदकका बाब ुमहवलु नदाफ र रास 
िवहारी रायउपर िमलाप� बदर म�ुा िददँा िमलाप� बदर 
ह�ने ठहरी िमित २०३९।१२।६ मा महो�री िज�ला 
अदालतबाट भएको फैसलाउपर यी िनवेदकका बाबलेु 

जनकपरु अ�चल अदालतमा पनुरावेदन गदा� स�ुको 
फैसला सदर ह�नेगरी फैसला भएको देिख�छ ।

१३. अतः साव�जिनक स�पि�को सरं�ण, 
स�ब��न, उपयोग, �यव�थापन र स�चालनको 
अिधकार गन� दािय�व स�बि�धत िनकायको हो । 
उ� �थानको पोखरीको िडलमा मिु�लम समदुायको 
क��थान रहेको भ�नेसमेत दिेखदँा सामािजक, धािम�क 
पर�पराअनसुार सामािजक सदभ्ाव कायम रा�नपुन� 
कत��य पिन स�बि�धत िनकायकै हो । पर�परादेिख 
चिल आएको भए �य�ता क��थानको ज�गाको हकमा 
समेत उिचत �यव�था गनु�पन� नै ह��छ । �ाकृितक 
वातावरणमा �ितकूल असर नपान� गरी धम� क�ित�को 
लािग पिव� भावनाले साव�जिनक उपभोगका िनि�त 
पिछ�ला िपढँीह�लाई पूव�जह� दाताह�ले �दान 
गरकेा य�ता साव�जिनक उपभोगका िचजव�तहु�को 
संर�ण गद� सोही उ�े�यमा �योग गनु�  पछ�  । िनवेदकले 
गा.िव.स.को काया�लयले �यावसाियक तथा आिथ�क 
�योजनको लािग िमित २०७०।३।७ मा ठे�का प�ा 
लगाउनेस�ब�धी सूचना गरकेोमा पनुरावेदन अदालत 
जनकपरुको िमित २०७०।६।७ को अ�त�रम आदेशले 
यथाि�थितमा रा�न आदेश ग�रसकेको देिखयो । 
सूचनामा उि�लिखत ठे�का अविध (२०७० आषाढ १ 
दिेख २०७३ जे� ३०) समेत समा�त भई िनवेदनको 
औिच�य समा�त भइसकेको ह�दँा अब उ��ेषणको 
आदेशले उ� सूचना बदर गरी रहनपुन� दिेखएन । 
मिु�लम समदुायको क��थानको स�ब�धमा �थानीय 
िनकायका �ितिनिध, नाग�रक समाजका अगवुा, 
बिु�जीवी स�बि�धत समदुायका �ितिनिधिबच आपसी 
छलफल गरी उिचत िनण�यमा प�ुन सिकने अव�था 
दिेखएको ह�दँा मिु�लम समदुायले उपयोग गद� आएको 
क��थानको िवषयलाई उिचत �ब�ध गनु�  भनी िवप�ी 
गाउ ँ िवकास काया�लको नाममा परमादेशको आदेश 
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जारी ह�ने ठह�याएको पनुरावेदन अदालत जनकपरुको 
आदशे अ�यथा देिखएन । 

१४. मािथ िववेिचत त�य, आधार र 
कारणह�समेतबाट िनवेदन मागबमोिजमको उ��ेषणको 
आदशे जारी नगरी िवप� गा.िव.स. काया�लयका 
नाममा क��थानको �पमा �योग भई आएको ज�गाको 
िवषयलाई उिचत �ब�ध गनु�  भ�ने िमित २०७३।३।२८ 
मा पनुरावेदन अदालत जनकपरुले गरकेो आदेश 
िमलेकै देिखदँा सदर ह�ने ठहछ�  । िनवेदकको पनुरावेदन 
िजिकर प�ुन स�दैन । दायरीको लगत क�ा गरी िमिसल 
िनयमानसुार अिभलेख शाखामा बझुाई िदनू । 

उ� रायमा सहमत छु ।
�या.कुमार र�ेमी

इजलास अिधकृत :- मदन�साद पराजलुी
इित सवंत् २०७७ साल असार २९ गते रोज २ शभुम् ।

—— & ––

सव��च अदालत, संय�ु इजलास
माननीय �यायाधीश �ी ई�वर�साद खितवडा

माननीय �यायाधीश �ी स�ुमालता माथेमा
फैसला िमित :  २०७७।३।२९

म�ुाः- मानव बेचिबखन तथा ओसारपसार

०७२-CR-०४२९
पनुरावेदक / �ितवादी : िज�ला किपलव�त,ु मोितपरु 

गा.िव.स. वडा नं. ८ घर भई हाल िज�ला 
कारागार काया�लय, पा�पामा थुनामा रहेको 
लाल बहादरु प�रयारको �ीमती माया 
प�रयारसमेत

िव��
��यथ� / वादी : उमा प�रयारको जाहेरीले नेपाल 

सरकार

०७२-CR-११३१
पनुरावेदक / वादी : उमा प�रयारको जाहेरीले नेपाल 

सरकार
िव��

��यथ� / �ितवादी : िज�ला �यठुान, बाङ्गेसाल 
गा.िव.स. वडा नं. २ ब�ने सिुनल िम�को 
�ीमती मा�न� भ�ने गीता िम�समेत

§ वादी प�का सा�ीह�ले जाहरेवालाको 
कुरा सुनेकै भरमा बकप� गरकेो देिखएबाट 
�य�तो जाहरेी बेहोरा जाहरेवालाको बकप� 
र िनजले भनेकाले सुनी थाहा पाएको हो 

�नण�य नं. १०६०२
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भ�ने सा�ी भनाइका आधारबाट मा� 
मानव बेचिबखनज�तो ग�भीर अपराधमा 
दोषी ठहर गनु� �याय र कानूनसङ्गत 
नह�ने ।

(�करण नं.७)

वादीका तफ� बाट : िव�ान् उप�यायािधव�ा �ी गोिव�द 
उपा�याय

�ितवादीका तफ� बाट : िव�ान् व�र�ठ अिधव�ा �ी 
कृ�ण�साद सापकोटा र िव�ान् अिधव�ा�य 
�ी मकुु�द �यौपाने, �ी कमलेश ि�वेदी र �ी 
�यामकुमार �े�ठ

अवलि�बत निजर : 
स�ब� कानून :
§ मानव बेचिबखन तथा ओसारपसार िनय��ण 

ऐन, २०६४

स�ु तहमा फैसला गन� :
मा. �यायाधीश �ी अ�यतु�साद भ�डारी
किपलव�त ुिज�ला अदालत

पनुरावेदन तहमा फैसला गन� :
माननीय �यायाधीश �ी �काशच�द गजरुले
माननीय �यायाधीश �ी वीर�े� कुमार कण�
पनुरावेदन अदालत बटुवल

फैसला
�या.सु�मालता माथेमा : �याय �शासन ऐन, 

२०४८ को दफा ९(१)(ख) बमोिजम यस अदालतमा 
दता� ह�न आएको ��ततु म�ुाको संि�� त�य एवं ठहर 
यस�कार रहेको छः-
त�य ख�ड

िमित २०६८ सालको जाडो मिहनामा 

मलाई माया प�रयारले �यटुीपाल�रमा काम गन� भनी 
ललाई फकाई गरी मोितपरु गा.िव.स.को वनगाईस�म 
�याई िलला ग�ुङ र िवना भ�ने मिहलाह�को 
िज�मा लगाइ िदएको र तीनजना मिहलाह�ले मलाई 
वनगाईबाट नेपालग�ज ह�दैँ भारतको िद�ली प�ुयाई 
िलई जानेम�ये िवनाको घरमा ४ िदन राखी िज.िव. 
रोड ि�थत वे�यालयमा बेिचिदएकोमा एकजना नेपाली 
केटाको सहयोगमा �यहाबँाट भा�न सफल भएक� ह�दँा 
उ� �ितवादीह�लाई कारबाही ग�रपाउ ँ भ�नेसमेत 
बेहोराको उमा प�रयारले िदएको जाहेरी दरखा�त ।

मेरो घरमा सौतेनी आमा तथा ग�रबी भएको 
कारण रोजगारीको खोजीमा रहेक� र मैले माया 
प�रयारलाई जािगर खोिजिदन भनी अनरुोध गरके�मा 
िमित २०६८ सालको जाडो समयमा माया प�रयारले 
मलाई बोलाई ितमीलाई भारतको कोटला शहरमा �यटुी 
पाल�रमा काम लगाई िद�छु भनेकोले म पिन सहमत 
भएपिछ िनजले मलाई मेरो घर ढोडेकोलबाट वनगाई 
�याइ मलाई िवना र िललासगँ भेट गराई माया प�रयार र 
३ जना मिहलाले कुराकानी गर े। �यसपिछ मलाई माया 
प�रयारले ितमी उहा ँिददीह�सगँ जान ुर िददीह�ले भने 
ज�तै गनु�  भनी अ�ाई माया प�रयार सोही वनगाईबाट 
फिक� इन् । मसमेत नेपालग�ज जाने माइ�ो बसमा चढी 
तीनजना िददीह�सगैँ नेपालग�जतफ�  ला�यौ । दाङ 
पगेुपिछ मा�न� दाङ झ�रन् भने हामी ३ जना िवनाको 
भाउजकुो घर नेपालग�जमा गई बसी अक� िदन िबहान 
िवना, िलला र म िद�ली पगुी िवनाको िद�ली ि�थत 
घरमा प�ुय� । िलला िवनासगँ पैसा मागेर नेपाल फक� 
भने मलाई िवनाले आफूले स�चालन गरकेो कोठीमा 
लगी वे�ाविृ�मा लगाइन् । �यसपिछ म एकजना नेपाली 
केटाको सहयोगमा एक वष�पिछ नेपालमा फक� क� ह� ँ
भ�नेसमेत बेहोराको उमा प�रयारको िज�ला अदालत 
किपलव�तबुाट भएको �मािणत बयान ।
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प�ाउमा परके� िलला ग�ुङले आफूलाई 
िद�लीस�म लगी िब�� गरकेो, प�ाउमा परके� मा�न� 
भ�ने िगता िम�ले दाङस�म प�ुयाई िलला र िवनाको 
साथ लगाई भारत पठाएको भनी जाहेरवाला उमा 
प�रयारले ग�रिदएको छु�ाछु�ै सनाखत कागज ।

उमा प�रयारले मलाई जािगर खोिजिदन भनी 
अनरुोध गरके� र िलला ग�ुङले �यटुीपाल�रमा काम 
गन� मािनस चािहएको छ, खोजी देउ भनेक� ह�दँा उमा 
प�रयारसगँ सो िवषयमा कुरा गदा� सहमत भएक�ले उमा 
प�रयारले जा�ँछु भनेक� छ, भनी िलला ग�ुङलाई 
खबर गरके� िथए ँ । िलला ग�ुङले �यसो भए उमा 
प�रयारलाई िलई वनगाईस�म आउनँ ु भनेक� ह�दँा म 
उमालाई िलई वनगाई आए ँ। �यहा ँअ�य २ जना मिहला 
पिन रहेका र िललाले काम रा�ो छ, उमालाई स�झाउ 
भनेक�ले उमालाई स�झाई म िनजह� ४ जनालाई 
नेपालग�ज जाने माइ�ो बसमा चढाई फक� घर गएक� 
ह� ँभ�नेसमेत बेहोराको �ितवादी माया प�रयारले गरकेो 
बयान । 

मैले माया प�रयारलाई �यटुीपाल�रमा काम 
गन� मािनस खो�न भनेकोमा माया प�रयारले उमा 
जाने भनेपिछ मायालाई उमालाई िलई वनगाई चोकमा 
आउन ु भनी म वनगाई गई मलाई पिह�यै बोलाएका 
�ानी वादी र िगता िम�सगँ भेट गरे ँ। �यसपिछ माया र 
उमा प�रयारसमेत आएपिछ सगैँ खाजा खाई उमालाई 
िलई म, �ानी वादी, िगता िम� भई नेपालग�ज जाने 
बसमा चढी नेपालग�ज गय�, िगता िम�िबचमा दाङ 
झ�रन् । �यसपिछ हामीह� नेपालग�ज �ानी वादीको 
भाउजू िव�द ुकाक�को घरमा प�ुय� । �यहा ँएकिदन बसी 
अक� िदन म, �ानी वादी र उमा नेपालग�जबाट िव�द ु
काक�समेत भई �पैिडयास�म पगेुका र िव�द ु काक� 
�यिहबाट फिक� न् । हामी ३ जना भारतको िद�ली 
गई �ानी वादीको घरमा ब�य� । �यसपिछ म ३ िदन 

पिछ नेपाल फिक� ए ँ । �ानी वादीले उमा प�रयारलाई 
वे�याविृ�मा लगाएको पिछ थाहा पाए ँ भ�नेसमेत 
बेहोराको �ितवादी िलला ग�ुङले गरकेो बयान ।

िलला ग�ुङले आ�नो दःुखको कुरा गरके�ले 
म र �ानी वादी स�लाह गरी पिछ िवचार गर�ला 
भनेकोमा २०६८ सालको पषुमा पनुः िलला ग�ुङसगँ 
स�लाह गन� म र �ानी वादी वनगाई आय� । �यसपिछ 
िलला ग�ुङ आइन् �यसपिछ उमा र माया प�रयार 
आए । हामी पाचँजना वनगाईको होटलको एका�त 
कोठामा बसी स�लाह गदा� िलला ग�ुङ र उमा 
प�रयारले काम गन� इ�छा गरकेा र माया प�रयारले 
समेत ियनलाई जािगर लगाइिदन प�यो भनेक� ह�दँा 
मैले भाउजू (�ानी वादी) ले भारतमा �यटुीपाल�र 
खोलेक� छन्, �यही ँकाम गर भनेकोमा िलला र उमाले 
�यित टाढा ह�दैँन भनेका िथए, मायाले टाढा भए पिन 
काम िसक� नेपालमै गनु�ह��छ भनेपिछ िनजह�समेत 
राजी भएका ह�दँा �ानी वादीले माया प�रयारलाई अं. 
पाचँ हजार भा.�. िदई म �ानी वादी, उमा प�रयार 
र िलला ग�ुङ भारत जान भनी नेपालग�जतफ�  
ला�य� । भाउजूले म ए�लै जान स�छु भनेक� ह�दँा म 
दाङ भालवुाङ झरके� ह� ँभ�नेसमेत बेहोराको �ितवादी 
िगता िम�ले गरकेो बयान । 

२०६८ सालको माघ मिहनाितर �ानी 
वादी र निचनेका अ�य २ जना मेरो डेरामा आए, सो 
िदन �यही ँ बसी मसमेत िद�ली जान �पैिडया प�ुदा 
�हरीसमेतले सोधपछु गरकेा र मैले �हरी िचनेको 
ह�दँा �यही ँ पारी बजार जाने हो भनेकोले छोिडिदए । 
�यसपिछ हामीह� ४ जना भई िद�ली गएको र �यहा ँ
�ानी वादीको लो�ने अजय वादी िलन आए । हामी 
िनजको घरमा गई २ िदन बसी िलला ग�ुङ, म र �ानी 
वादीको सासू नेपाल आएका ह� । हामी आएपिछ �ानी 
वादीले उमा प�रयारलाई वे�याविृ�मा लगाएक� हो 
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भ�नेसमेत बेहोराको िव�द ुवादी काक�ले गरकेो बयान । 
माया प�रयारलाई �हरीले प�ाउ गरकेो भ�ने 

थाहा पाई प�ाउबार े ब�ुदा उमा प�रयारलाई माया 
प�रयार, िलला ग�ुङ र िगता िम�समेत भई ललाई 
फकाई भारतको वे�यालयमा लगी िब�� गरकेो भ�ने 
थाहा पाएको ह� भ�नेसमेत बेहोराको पदम भषुाल, 
आकाश भ�ने ढु�ड प�रयार, रमेश आचाय�, नारायण 
प�रयार र िव�ण ुप�रयारले लेखाइिदएको व�तिु�थित 
मचु�ुका । 

िज�ला किपलव�तु मोितपरु गा.िव.स.वडा नं 
३ ि�थत �टाप होटलमा बसी उमा प�रयारलाई माया 
प�रयार, िलला ग�ुङ र िगता िम�समेतले ललाई 
फकाई बे�ने उ�े�यले भारतमा लगेको �थान रहेको 
भ�नेसमेत बेहोराको घटना�थल �कृित मचु�ुका । 

यसरी उि�लिखत आधार �माणह�बाट 
�ितवादी िवना भ�ने �ानी वादीले वष� १६ क� उमा 
प�रयारलाई भारतमा �यटुीपाल�रको काम लगाई िदने 
भनी झ�ुयाई ललाई फकाई गरी नेपालबाट भारतमा 
लगी आफूले फाइदा िलने उ�े�यले वे�याविृ�मा 
लगाई िनज �ितवादी िवना भ�ने �ानी वादीले मानव 
बेचिबखन तथा ओसार पसार िनय��ण ऐन, २०६४ 
को दफा ४ को उपदफा (१) ख�ड (ख) र दफा ४ को 
उपदफा (२) ख�ड (ख) को कसरु अपराध गरकेोले 
िनज �ितवादी िवना भ�ने �ानी वादीलाई उ� ऐनको 
दफा १५ को उपदफा (१) ख�ड (ख) र ख�ड (ङ) 
उपख�ड (१) बमोिजम सजाय ह�न मागदाबी िलई र 
िलला ग�ुङले आफूले उमा प�रयारलाई वे�याविृ�मा 
लगाउने उ�े�यले नलगेको भनी िजिकर िलएपिन 
िनजले मािनस खोिजिदन माया प�रयारलाई भनेको, 
आफूसगँसगैँ भारतस�म गएको र आफू फक� ने बेलामा 
उमा प�रयारको जािगरको अव�थाको बारमेा नबझुी 
आफू मा� फक� आएको र वे�याविृ�मा लगाएको थाहा 

पाएपिछ कतै जानकारी नगराएबाट िनजको िजिकर 
पिु� नभएको एवं उमा प�रयारले िनजलाई िकटानी 
गरी जाहेरी, बयान एवं सनाखत ग�रिदएबाट िनजले 
वे�याविृ�मा लगाउने उ�े�यले वष� १६ क� उमा 
प�रयारलाई नेपालको भारत िद�लीस�म प�ुयाएको 
पिु� भएको एवं िव�द ुवादी (काक�) ले उमा प�रयारलाई 
िलई वे�याविृ�मा लगाउने उ�े�यले नेपालग�जबाट 
�पैिडया ह�दँै भारत िद�लीस�म गएको, सीमा पार 
गन� �ममा �थानीय �हरीलाई झ�ुयाई सीमा पार गन� 
सहयोग प�ुयाएको पिु� भएको र दवैुले उमा प�रयारलाई 
�यटुीपाल�र वा घरले ु कामदारमा लगाउने उ�े�य भए 
१ जना मिहलालाई िलई ३ जना मिहलाह� जानपुन� 
औिच�यसमेत पिु� गन� नसकेको ह�दँा िनज �ितवादीह� 
िलला ग�ुङ र िव�द ुवादी (काक�) ले मानव बेचिबखन 
तथा ओसारपसार िनय��ण ऐन, २०६४ को दफा ४ 
को उपदफा (२) को ख�ड (ख) को कसरु अपराध गरेको 
�मािणत भएकोले िनज �ितवादीह� िलला ग�ुङ र 
िव�द ु वादी (काक�) लाई उ� ऐनको दफा १५ को 
उपदफा (१) ख�ड (ङ) उपख�ड (१) बमोिजम सजाय 
ह�न मागदाबी िलई �ितवादी माया प�रयारले आफूले 
उमा प�रयारलाई �यटुी पाल�रमा लगाई िदने उ�े�यले 
भारत पठाएको भनी िजिकर िलएपिन उमा प�रयारले 
भारत टाढा भयोभ�दा जान उ�साएको, �ानी वादीबाट 
मािनस खोिजिदएबापत भा.�.५०००।- िलएको, १ 
जना मािनसलाई ३ जनाले िलई जादँा बेिचन स�ने 
कुरातफ�  �यान नप�ुयाएको तथा िगता िम�ले आ�नो 
भाउजू नाताक� �ानी वादीको कोठी रहेको थाहा पाई 
सो कोठीमा वे�याविृ�मा लगाउने उ�े�यले वष� १६ 
क� उमा प�रयारलाई �यटुीपाल�रमा जाने भनी फकाई 
माया प�रयारले मोितपरु गा.िव.स.को ढोडेकोलबाट 
वनगाईस�म �याई र िगता िम�ले वनगाईबाट दाङको 
भालवुाङस�म �याई �ानी वादीसमेतलाई िज�मा 
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लगाई िनज �ितवादीह� िगता िम� र माया प�रयारले 
मानव बेचिबखन तथा ओसारपसार िनय��ण ऐन, 
२०६४ को दफा ४ को उपदफा (२) को ख�ड (ख) को 
कसरु गरकेो �मािणत भएकोले िनज �ितवादीह� िगता 
िम� र माया प�रयारलाई उ� ऐनको दफा १५ को 
उपदफा (१) ख�ड (ङ) उपख�ड (२) बमोिजम सजाय 
ह�न तथा िव�� ख�डमा उि�लिखत �ितवादीह� 
िवना भ�ने �ानी वादी, माया प�रयार, िलला ग�ुङ, 
मा�न� भ�ने गीता िम� र िव�द ु वादी (काक�) बाट 
पीिडत उमा प�रयारलाई उ� ऐनको दफा १७ 
बमोिजम मनािसव �ितपूित� िदलाई भराई पाउन माग 
दाबी भएको अिभयोग प� ।

मैले जाहेरवालीलाई �यटुी पाल�रमा काम 
लगाई िद�छु भनी लगाएको होइन िनज उमा प�रयारले 
िलला ग�ुङसगँ म पिन काम गन� जा�छु भनी निचनेका 
२ वटी आइमाईसगँ गएका ह�न् मैले बे�ने काम गरके� 
होइन । अ�ले के गर े मलाई थाहा छैन । मैले उमा 
प�रयार र िलला ग�ुङलाई िच�दछु । मा�न� भ�ने 
िगता िम�, िव�द ु वादी काक�, िवना भ�ने �ानी 
वादीलाई पिहलो पटक वनगाईमा एक पटक देखेको 
हो । िलला ग�ुङले उमा प�रयारलाई पाल�रमा काम 
गन� जाने हो भिन िलला ग�ुङ, उताबाट आएका गीता 
िम� र नाम थाहा नभएको अक� आइमाईसमेत भई 
पि�मतफ�  बटुवलतफ� बाट आएको सानो गाडीबाट 
गएका ह�न अिधकार�ा� अिधकारीसम� भएको बयान 
मैले भनेअनसुार लेिखएको होइन नपढीकन सहीछाप 
गराएका ह�न् मैले कसरु नगरकेो ह�दँा सजाय ह�नपुन� 
होइन भ�नेसमेत बेहोराको �ितवादी माया प�रयारले 
स�ु अदालतमा गरकेो बयान । 

उमा प�रयार र माया प�रयार गाउकैँ ह�दँा 
िच�दछु, अ�लाई िचि�दन जाहेरी बेहोरा र बयान झठुा 
हो मैले उमा प�रयारलाई ललाई फकाई बेचिबखन 

गरके� होइन �रसइबीले पोल गरकेो ह�नपुद�छ । 
अिधकार�ा� अिधकारीसम� भएको बयान मैले 
भनेअनसुार लेिखएको होइन मैले नभनेको कुराह� 
लेखी नपढी नसनुाई सहीछाप गराएका ह�न  मैले कसरु 
नगरकेो ह�दँा दाबीअनसुार मलाई सजाय ह�नपुन� होइन 
भ�नेसमेत बेहोराको �ितवादी िलला ग�ुङले स�ु 
अलदालतमा गरकेो बयान ।

जाहेरी बेहोरा र िनजको बयान झठुा हो । 
िनजलाई मैले बेचिबखन गरकेो होइन । म मानिसक 
िबरामी भएिकले मैले बटुवलबाट औषधी िलई फक� दा 
वनगाईबाट निचनेका आइमाईह� पिन चढेका िथए 
नेपालग�ज जाने गाडी िथयो म भालवुाङमा झरके� ह� ँ
मैले सह�ितवादीह� कसैलाई पिन िचि�दन । जाहेरी र 
बयानको िवषयमा मलाई केही थाहा छैन । अिधकार�ा� 
अिधकारीसम� भएको बयान मैले भनेअनसुार 
लेिखएको होइन मैले नभनेको कुराह� लेखी नपढी 
नसनुाई सहीछाप गराएका ह�न मैले कसरु नगरकेो ह�दँा 
दाबीअनसुार मलाई सजाय ह�नपुन� होइन भ�नेसमेत 
बेहोराको �ितवादी मा�न� भ�ने िगता िम�ले स�ु 
अदालतमा गरकेो बयान । 

जाहेरवालीलाई मैले िचि�दन । जाहेरीमा 
उि�लिखत �यि�ह� मेरो नाताका होइनन् । मेरो घरमा 
आएर बसेका होइनन । �ानी वादीसगँ मेरो कुनै नाता 
छैन । कैलाश भ�ने मेरो भाइ होइन । अिधकार�ा� 
अिधकारीसम� भएको बयान मैले भनेअनसुार 
लेिखएको होइन । मैले नभनेको कुराह� लेखी नपढी 
नसनुाई सहीछाप गराएका ह�न् । मैले कसरु नगरकेो ह�दँा 
दाबीअनसुार मलाई सजाय ह�नपुन� होइन । मउपरको 
अिभयोग दाबी झठुा हो भ�नेसमेत बेहोराको �ितवादी 
िव�द ुवादी काक�ले स�ु अदालतमा गरकेो बयान ।

��ततु म�ुा पपु��को लािग कानूनबमोिजमको 
िसदा खान पाउने गरी अ.बं. ११८ नं. को देहाय 
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दफा (२) बमोिजम थनुामा रा�न अ.वं. १२१ नं. 
बमोिजम थुनवुा पजु� िदई िनज �ितवादी िलला ग�ुङ 
र �ितवादी िव�द ुवादी काक�लाई कारागार काया�लय 
किपलव�तमुा पठाइिदनू । अका� �ितवादीह� मा�न� 
भ�ने गीता िम� र माया प�रयारलाई मलुकु� ऐन अ.बं. 
११८ नं. को दहेाय दफा (२) बमोिजम थुनामा रा�न 
अ.बं. १२१ नं. बमोिजमको थुनवुा पजु� िदई िज�ला 
कारागार काया�लय किपलव�तमुा पठाई िदन ुभनी स�ु 
अदालबाट आदेश भएको । 

�ितवादी िव�द ु वादी काक� र �ितवादी 
मा�न� भ�ने गीता िम�लाई अ.बं.४७ नं. बमोिजम 
तारखेमा राखी म�ुा पप�� गनु�  भ�ने पनुरावेदन अदालत 
बटुवलको िमित २०६९।९।१९ को आदेश ।

िमित २०६९।७।२१ गतेको जाहेरीमा भएको 
सहीछाप मेरो हो । िलला ग�ुङ र माया प�रयारले 
पिहलेदिेख मलाई मािसक २० हजार पाइ�छ भनी 
फकाई रहेका िथए । भारत जाउ भ�ने िवना भ�ने �ानी 
वादी र िगता वनगाई होटलमा आई र�सी मास ुखाई 
खवुाई मा�न� भ�ने गीता िम�ले दाङस�म लगी िलला 
र िवनाले नेपालग�ज लगेका ह�न् । बोडर िसमाना कटाइ 
इि�डयाको िज.िव. रोड होटलमा छोडी आफूह� नेपाल 
फिक� एपिछ एकवष� पिछ नेपाली केटा मेरो कोठीमा 
वे�याविृ�को लािग (यौनस�पक�  गन�) आएको बेला म 
रोए ँर मेरो स�पूण� कहानी बताएपिछ �यसको दइुिदन 
पिछ केटाको सहयोगमा भैरहवा ह�दँ ैआई िपपरा �हरी 
चौक�मा उजरु गरके� ह� ँभ�नेसमेत बेहोराको जाहेरवाली 
उमा प�रयारले स�ु अदालतमा गरकेो बकप� । 

उमा प�रयार भारतबाट छुटेर आएपिछ मलाई 
भारतमा वे�याविृ�को लािग बेचेकोमा एकजना नेपाली 
दाइले कोठीबाट फु�काएर �याउन ु भएको भनेक� 
िथइन् भ�ने वादीका सा�ी व�तिु�थित मचु�ुकाका 
िव�ण ुप�रयारले स�ु अदालतमा गरकेो बकप� ।

यी �ितवादी िव�द ुकाक� घरायसी कामबाहेक 
बािहरी काम नगन� भएकोले मानव बेचिबखनको म�ुामा 
संल�नता छैन । िनज िनद�ष ह�दँा सफाइ पाउनपुछ�  
भ�नेसमेत बेहोराको �. िव�दकुो सा�ी शोमबहादरु 
िव.क.ले स�ु अदालतमा गरकेो बकप� ।  

गीता िम� िमित २०६८ साल जाडो मिहनामा 
बटुवलबाट औषधी गराई आउने �ममा म पिन एउटै 
गाडीमा साथै िथए ँ। �यठुान जान ुपन� भएकोले दाङको 
भालवुाङमा झरी अक� गाडीमा गएका ह� । िनजको 
मानव बेचिबखन म�ुामा कुनै सलं�ना छैन । िनजको 
चालचलन रा�ो छ । सफाइ पाउन ुपछ�  भ�ने बेहोराको 
�ितवादी गीता िम�को सा�ी दिधराम भ�डारीले स�ु 
अदालतमा गरकेो बकप� । 

माया प�रयार आ�नो गाउ ँघरमा लेवर काम 
गरी बालब�चा हे�र बसेिकिछन् । िनजले कुनै गलत काम 
नगरके�ले अिभयोग दाबीबाट सफाइ पाउनपुछ�  भ�ने 
बेहोराको �ितवादी माया प�रयारको सा�ी सर�वती 
दज�ले स�ु अदालतमा गरकेो बकप� । 

िलला ग�ुङ घरमा काम गन� र मलाई िमलमा 
सहयोग गिथ�न् । म�ुाका बारमेा मलाई थाहा छैन भ�ने 
बेहोराको �ितवादी िलला ग�ुङको सा�ी �ेमबहादरु 
ग�ुङले स�ु अदालतमा गरकेो बकप� ।

�ितवादी िलला ग�ुङलाई मानव बेचिबखन 
तथा ओसारपसार िनय��ण ऐन, २०६४ को दफा 
१५(१) ख�ड (क)(१) बमोिजम १२ (बा�) वष� कैद र 
�.६०,०००।- साठी हजार ज�रवाना �ितवादीम�येका 
माया प�रयार जसले जाहेरवालीलाई �यटुीपाल�रमा 
काम लगाई िदने बहानामा भारत प�ुयाउने काय�मा 
एक ठाउबँाट अक� ठाउमँा लैजाने काय� गरकेाले 
यी �ितवादी माया प�रयारलाई मानव बेचिवखन 
तथा ओसारपसार िनय��ण ऐन, २०६४ को दफा 
१५ को (१)ङ(२) बमोिजम १० वष� कैद सजाय 
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ह�ने �.५०,०००।- (पचास हजार) ज�रवाना ह�ने र 
�ितवादीह�लाई भएको ज�रवानाको ५० �ितशत 
बराबरको रकम �ितवादी�यबाट जाहेरवालीलाई भराई 
िदनेसमेत ठहछ�  भ�ने स�ु किपलव�तमुा िज�ला 
अदालतबाट िमित २०७१।८।२९ मा भएको फैसला । 

स�ु अदालतबाट भएको फैसलामा िच� 
बझेुन । �ितवादीह� दवुैजना अदालतसम� बयान गदा� 
इ�कारी भए तापिन मौकाको बयानमा पीिडतलाई भारत 
प�ुयाउन आफूह�को भूिमका �प� झि�कने गरी बयान 
गरकेो र सो बयानलाई अ�यथा �मािणत गन� �माण 
यी �ितवादीह�ले गजुान� सकेको नदिेखदँा मौकाको 
बयानलाई आधार निलई गरकेो फैसला �िुटपूण� छ । 
�ितवादी िगता िम�लाई बाकँ� �ितवादीह�ले मौकाको 
बयानमा वनगाई भ�ने �थानमा पीिडतसगँ भेट भई सगैँ 
िलई गएक� र पीिडतलाई अ�य �ितवादीह�को िज�मा 
लगाई आफू दाङ झरकेो भनी लेखाई िदएको र �ितवादी 
िव�द ु काक�ले मौकाको बयानमा �ानी वादीसिहत 
िनजको डेरामा बास बसी भोिलप�ट �पैिडया ह�दैँ 
पीिडतलाई िद�ली प�ुयाई �ानी वादीको घरमा २ िदन 
बसेर िलला ग�ुङ र �ानी वादीको साससुिहत नेपाल 
फिक� एको पीिडतलाई �यही छाडी आएको भनी बयान 
गरकेोले िनजको भूिमका ��ट भइरहेको अव�थालाई 
बेवा�ता गरी भएको स�ु फैसला �िुटपूण� ह�दँा अिभयोग 
दाबीबमोिजम सजाय ग�रपाउ ँ भ�ने वादी नेपाल 
सरकारको पनुरावेदन प� ।

 मेरो िब�� गन� गलत मनसाय र आशय 
नभएको, िवनाले मेरो घरमा मा�छे चािहएको छ 
�याउनस्ु भनी मैले नै मगाएक� ह� ँभनी बयानमा भनेक� 
छु । िगता िम�को बयान हे�रएमा पिन उमा प�रयारले 
काम गन� इ�छा गरके�, माया प�रयारले समेत ियनलाई 
जािगर लगाइिदन प�यो भनेको ह�दँा मैले भाउज ु�ानी 
वादीले भारतमा �यटुीपाल�र खोलेक� छन् �यही काम 

गर भनेकोमा िलला र उमाले �यित टाढा ह�दँैन भनेका 
िथए । मायाले टाढा भए तापिन काम िसक� नेपालमै 
गनु�पछ�  भनेपिछ िनजह�समेत राजी भएको ह�दँा यसमा 
मानव बेचिबखन तथा ओसारपसार स�ब�ध नभएको 
त�य �थािपत भएको छ । हामीह� सबैको बयान 
हे�रएमा समेत कुनै योजना स�ब�धमा कुरा नभएको 
पिु� ह��छ । �ानी वादीबाट भएको अक�पनीय दघु�टना 
हामीले गराएको नभई िवना भ�ने �ानी वादी फरार 
भएकै कारणले उनी मानव बेचिबखन तथा ओसारपसार 
म�ुामा पूण� दोषी छन् । यसरी घटेको घटनालाई आधार 
मानेर स�ु अदालतबाट मलाई १२ वष� कैद र �. 
६०,०००।- ज�रवाना तथा ५० �ितशत �ितपूित�  
पीिडतलाई भराउने भनी गरकेो फैसला कानूनअन�ुप 
नह�दँा उ�टी ह�नपुछ�  भ�ने पनुरावेदक िलला ग�ुङको 
पनुरावेदन िजिकर । 

मैले पीिडतलाई �यटुी पाल�रमा काममा 
लगाउने उ�े�य मा� िलएको हो । यी पीिडतलाई 
वे�याविृ�का लािग बे�न अ�य �ितवादीह�सगैँ 
पूव�जानकारी िलने स�लाह योजना गरकेो कहीकँतैबाट 
दिेखदैँन । अ�य सह�ितवादीको बयानसमेतबाट िब�� 
गन� उ�े�य कहीकँतैबाट देिखदँनै । �यि�लाई छुटाई 
लगेको, �यि�बाट छुटाई आफूसगँ राखेको आ�नो 
िनय��णमा राखेको �यि�बाट छुटाई कुनै �थानमा 
राखेमा एक ठाउबँाट अक� ठाउमँा राखेमा �यि�बाट 
छु�ाई कुनै �थानमा राखेमा �यि�बाट छु�ाई िवदेश 
लगेमा �थान वा �यि�बाट छु�ाई कसैलाई िदएमा 
भ�ने ज�ता प�रभाषाह� यथावत् छत् भने पिन िवषय 
व�तसुगँ िमलान भएको ि�थित छैन त�यसङ्गत छैन । 
यसरी अिभयोग माग दाबीअनसुारको सजाय त�यगत 
तहबाट हेदा�  मलाई स�ु अदालतले गरकेो फैसला 
कानूनअन�ुप नह�दँा स�ु फैसला उ�टी ह�नपुद�छ 
भ�ने पनुरावेदक �ितवादी माया प�रयारको पनुरावेदक 
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िजिकर ।
�ितवादी िलला ग�ुङलाई मानव बेचिबखन 

ओसार पसार (िनय��ण) ऐन, २०६४ को दफा १५ 
(१) ख�ड (क)(१) बमोिजम १२ (बा�) वष� कैद र 
�. ६०,०००।- (साठी हजार) ज�रवाना ह�ने र अक� 
पनुरावेदक �ितवादी माया प�रयारलाई उ� ऐनको 
दफा १५ को (१)(ङ)(२) बमोिजम १० वष� कैद तथा 
�ितवादी�यलाई भएको ज�रवानाको �.५०।- �ितशत 
बराबरको रकम �ितवादीह�बाट जाहेरवालीलाई 
भराई िदने साथै �ितवादीह� मा�न� भ�ने गीता िम� 
र िव�द ुवादी (काक�) लाई अिभयोग दाबीबाट सफाइ 
िदने ठहराई स�ु किपलव�त ु िज�ला अदालतबाट 
भएको फैसलालाई अ�यथा मा�न िमलेन । तसथ�, स�ु 
किपलव�त ुिज�ला अदालतबाट िमित २०७१।८।२९ 
मा भएको फैसला िमलेकै देिखदँा सदर ह�ने ठहछ�  भ�ने 
पनुरावेदन अदालत बटुवलको िमित २०७२।२।१९ मा 
भएको फैसला ।

हामी पनुरावेदक �ितवादी माया प�रयार 
र िलला ग�ुङले अनसु�धान अिधकारी र 
अदालतसम� कसरुमा इ�कारी रही बयान गरकेा 
छ� र अ�य सह�ितवादी िव�द ु वादी काक� र िगता 
िम�ाले अनसु�धान अिधकारीसम� बयान गदा� 
�ानी वादीले माया प�रयारलाई अ. पाचँ हजार 
भा.�. िदएको र हामी नेपाल फक� पिछ �ानी वादीले 
जाहेरवालीलाई वे�याविृ�मा लगाएको हो भनेर बयान 
गर ेतापिन अदालतमा आई बयान गदा� उ� अनसु�धान 
अिधकारीसम� भएको बयान हामीलाई पढी बाची 
नसनुाई जबरज�ती सहीछाप गराएको हो भनेर बयान 
गरकेाबाट सो बयान �माण ऐन, २०३१ को दफा ९ ले 
�माण ला�ने होइन । वादीको सा�ी िव�ण ुप�रयारबाहेक 
अ�य सा�ीह� अदालतमा आई बकप� नगरेको । 

हामीले जाहेरवालीलाई जािगरस�म लगाई 

िदने उ�े�यले भारत पठाएको हो । भारतमा िनजलाई 
अ�य �यि�ले वे�याविृ�मा लगाउछँ भने �यसमा हा�ो 
के कसरु, हामीले िनजलाई कित �पैयामँा कसलाई 
बेचेको वा िनजलाई वे�याविृ�मा लगाएबापत हामीले 
के कुन बेहोराको फाइदा नाफा पाय� वा िनजलाई 
वे�यागमन गराएबापत हामीले के �ा� गय� सो 
कुरा कहीकँतैबाट ख�ुन सकेको छैन । हा�ा सा�ी 
सर�वती दज� र �ेमबहादरु ग�ुङले िनजह� लेवर 
मजदरुी गन� �यि� भएको र कुनै गलत काम नगरेको 
ह�दँा अिभयोगबाट सफाइ पाउन ु पछ�  भनी बकप� 
ग�रिदएकोसमेतका आधार �माणबाट हामी िनद�ष 
ह�दँा ह�दँै म माया प�रयारलाई १० वष� कैद र पचास 
हजार ज�रवाना तथा म िलला ग�ुङलाई १२ वष� 
कैद र �. पचास हजार ज�रवाना तथा ज�रवानाको 
५०% �ितपूित� िदलाउने गरी गरकेो फैसला �िुटपूण� 
ह�दँा उ�टी गरी अिभयोग दाबीबाट पूण� �पमा सफाइ 
िदलाई इ�साफ पाउ ँभ�नेसमेत बेहोराको �ितवादी�य 
माया प�रयार र िलला ग�ुङको यस अदालतमा परेको 
संय�ु पनुरावेदनप� ।

�ितवादी मा�न� भ�ने गीता िम�समेतले 
भारतको कोटला शहरमा �यटुीपाल�रमा काम लगाई 
िद�छु भनी नेपालग�जको �पैिडया ह�दैँ िद�ली 
लगी वे�यालयमा लगी बेिचिदएको भनी पीिडतले 
यी �ितवादीसमेतलाई पोल गरी जाहेरी िदएको 
र �मािणत बयानसमेत भएको । �ितवादी माया 
प�रयारले अिधकार�ा� अिधकारीसम� बयान गदा� 
आफूले पीिडतलाई मा�न�समेतका �यि�ह�को 
िज�मा लगाइिदएको भनेक� तथा �ितवादी िलला 
ग�ुङको अिधकार�ा� अिधकारीसम� गरेको 
बयानबाट समेत यी �ितवादी गीता िम�को संल�नता 
रहेको भ�ने देिखएको, यी �ितवादीह�समेतको 
िमलोमतोमा ललाई फकाई गरी इि�डया लगी 



नेपाल कानून पि�का, २०७७, माघ - फागनु

2076

कोटलाको कोठीमा लगी छाडेको भनी पीिडतले गरकेो 
बकप�समेतका िमिसल संल�न कागज �माणबाट यी 
�ितवादीह�समेतको िमलोमतोमा पीिडतलाई िब�� 
गरकेो पिु� ह�दँाह�दैँ सफाइ िदने गरी भएको फैसला 
�िुटपूण� रहेको छ । �ितवादीम�यका �ानी वादीले 
पीिडतलाई फकाई �यिुटपाल�रमा काम लगाई िदने 
बहाना बनाई िलला ग�ुङ, गीता िम�समेतसगँ भेट 
गराई कुराकानी िमलाई िदई आफूलाई सिु�पएको काय� 
स�प�न गरी पाउने आिथ�क लाभ �ा� गरी फक� क� र 
�यसपिछ िलला ग�ुङ र गीता �े� �ानी वादी भई 
पीिडतलाई नेपालग�ज लान गाडीमा हाली लगेका र 
बाटोमा गीता िम�ले अ�य �ितवादीह�को साथ यी 
पीिडतलाई लगाई आ�नो काय� स�प�न गरी घर गएको 
अ�य �ितवादीह�ले पीिडतलाई संगिठत अपराधको 
चरणब� काय� पूरा भएको िमिसल संल�न कागज 
�माणबाट पिु� ह�दँाह�दँ ै यी �ितवादीह�लाई सफाइ 
िदने गरी भएको फैसला �िुटपूण� रहेको ह�दँा बदर गरी 
स�ु अिभयोग मागदाबीबमोिजम ग�रपाउ ँ भ�नेसमेत 
बेहोराको वादी नेपाल सरकारको पनुरावेदनप� ।

यसमा �ितवादी माया प�रयार र िलला 
ग�ुङले अिधकार�ा� अिधकारी र अदालतमा समेत 
आरोिपत कसरुमा इ�कार रही बयान गरकेो दिेखएको, 
अनसु�धानको �ममा बिुझएका मािनसह�को 
अदालतसम� बकप� नभई िनजह�को भनाइ 
�माणयो�य नह�नेमा िनजह�को भनाइसमेतलाई 
�माणमा िलई �ितवादीह�लाई अिभयोग दाबीबमोिजम 
सजाय गन� गरी पनुरावेदन अदालत बटुवलबाट 
िमित २०७२।२।१९ मा भएको फैसला �माण 
म�ुयाङ्कनको रोहमा फरक पन� स�ने देिखदँा अ.बं. 
२०२ नं. बमोिजम िवप�ी िझकाई िनयमानसुार पेस 
गनु�  भ�ने यस अदालतको िमित २०७३।११।१० मा 
भएको आदेश ।

यसमा नेपाल सरकारको तफ� बाट िमित 
२०७२/०९/२३ मा �ितवादी मा�टन� भ�ने गीता 
िम� र िव�द ुकाक�को िव��मा पनुरावेदन परकेो भनी 
नेपाल सरकारको तफ� बाट उपि�थत सह�यायािधव�ा 
�ी िव�राम कोइरालाले जानकारी गराउनभुएको ह�दँा 
सो स�ब�धमा के भएको छ । यिकन गरी िनयमानसुार 
पेस गनु�  भ�ने यस अदालतको िमित २०७५।१।१० मा 
भएको आदेश ।

यसमा यसै लगाउको ०७२-CR-०४२९ 
पनुरावेदक �ितवादी माया प�रयारसमेत िव�� 
िवप�ी वादी नेपाल सरकार भएको मानव बेचिबखन 
तथा ओसारपसार म�ुामा िमित २०७३।११।१०।३ 
मा अ.ब.ं२०२ नं. बमोिजम ��यथ� िझकाउने आदेश 
भएको र ��ततु म�ुासमेत उ� म�ुासगँ अ�तर�भावी 
रहेको ह�दँा ��ततु म�ुामा पिन मलुकु� ऐन, अ.बं. २०२ 
नं. बमोिजम ��यथ� िझकाई उ� लगाउको म�ुा साथै 
राखी िनयमानसुार गरी पेस गनु�  भ�ने यस अदालतको 
िमित २०७५।७।१२ मा भएको आदेश ।
ठहर ख�ड

िनयमबमोिजम पेसी सूचीमा चढी पेस 
ह�न आएको ��ततु म�ुामा पनुरावेदक वादी नेपाल 
सरकारका तफ� बाट उपि�थत िव�ान् उप�यायािधव�ा 
�ी गोिव�द उपा�यायले �ितवादी�य गीता िम� 
र िव�द ु वादी (काक�) लाई स�ु िज�ला अदालत र 
पनुरावेदन अदालत बटुवलबाट सफाइ िदने ठहर गरी 
गरकेो फैसला सो हदस�म निमलेकाले सो हदस�म 
उ�टी गरी �ितवादी िगता िम� िव�द ुवादी काक�लाई 
पिन स�ु अिभयोग माग दाबीबमोिजम कसरु कायम 
गरी सजाय ग�रपाउ ँभनी गनु�भएको बहससमेत सिुनयो 
। पनुरावेदक �ितवादीह� माया प�रयार र लीला 
ग�ुङको तफ� बाट उपि�थत िव�ान् व�र�ठ अिधव�ा 
�ी कृ�ण�साद सापकोटा र िव�ान् अिधव�ा �ी 
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मकुु�द �यौपानेले स�ु किपलव�त ुिज�ला अदालतले 
�ितवादी माया प�रयार र िलला ग�ुङको हकमा 
अिभयोग माग दाबीबमोिजको कसरु कायम गरी सजाय 
गन� ठहर गरकेो फैसलालाई पनुरावेदन अदालत 
बटुवलले सदर गदा� यी �ितवादीह�को अदालतमा 
गरकेो �वत�� बयानलाई बेवा�ता गरी अनसु�धान 
अिधकारीसम� गरकेो बयानलाई �माणमा िलएको 
छ । जनु कुरा �माण ऐन, २०३१ को दफा ९ ले गि�भीर 
�िुटपूण� छ । व�तिु�थित मचु�ुकाका मािनसह� पदम 
भसुालसमेतले िकटान गरी लेखाउन नसक� अनमुान 
र शंकास�म �य� गरी लेखाएका छन् । वादीका सा�ी 
िव�ण ुप�रयारदिेख बाहेक अ�य सा�ीह�ले अदालतमा 
बकप� गरी मौकाको कागज बेहोरालाई प�ुटाई ं 
गन� सकेको अव�था छैन । कहा ँ कोसगँ वे�याविृ� 
गराइयो । के कित �पैया ँ लेनदेन भयो सोसमेत 
कहीकँतै नखलेुको अव�थामा यी �ितवादीह� िनद�ष 
ह�दँाह�दँ ैअिभयोग माग दाबीबमोिजम कसरुदार कायम 
ठहर गन� गरकेो स�ु िज�ला अदालतको फैसला 
पनुरावेदन अदालत बटुवलबाट सदर गरकेो निमलेको 
ह�दँा उ�टी भई स�ु अिभयोग माग दाबीबाट �ितवादी 
माया प�रयार र िलला ग�ुङले सफाइ पाउनपुछ�  भनी र 
अका� �ितवादी िगता िम�का तफ� बाट उपि�थत िव�ान् 
अिधव�ा�य �ी कमलेश िदवेदी र �ी �यामकुमार 
�े�ठले �ितवादी िगता िम�का हकमा स�ु किपलव�त ु
िज�ला अदालतले अिभयोग मागबमोिजमको कसरुमा 
सफाइ िदने ठहर गरी गरकेो फैसलालाई सदर गन� 
ठहराएको पनुरावेदन अदालत बटुवलको फैसला 
िमलेकै ह�दँा सदर ह�नपुछ�  भनी बहस ��ततु गनु�भयो ।

उपयु��बमोिजम दवुै प�को कानून 
�यवसायीह�को बहस िजिकर सनुी िमिसल अ�ययन 
गरी हेदा� स�ु किपलव�त ु िज�ला अदालतको िमित 
२०७१।८।२९ को फैसला सदर ह�ने ठहर गरी 

पनुरावेदन अदालत बटुवलबाट िमित २०७२।२।१९ 
मा भएको फैसला िमलेको छ, छैन ? पनुरावेदक 
वादी �ितवादीह�को पनुरावेदन िजिकर प�ुन स�छ, 
स�दैन ? भ�ने स�ब�धमा िनण�य िदनपुन� ह�न आयो ।

अब िनण�यतफ�  िवचार गदा�, �ितवादीह�ले 
मानव बेचिबखन तथा ओसार पसार िनय��ण 
ऐन, २०६४ को िवपरीत कसरु काय� गरकेाले उ� 
ऐनअनसुार सजाय गरी मनािसब �ितपूित�समेत िदलाई 
पाउ ँ भ�नेसमेतको अिभयोग मागदाबी रहेको ��ततु 
म�ुामा स�ु किपलव�त ु िज�ला अदालतबाट िलला 
ग�ुङ्गलाई १२ (बा�) वष� कैद र �. ६०,०००।- 
ज�रवाना �ितवादी माया प�रयारलाई १० (दश) वष� 
कैद र �. ५०,०००।- ज�रवाना ह�ने तथा �ितवादी दवैु 
जनालाई भएको ज�रवानाको ५०% बराबरको रकम 
जाहेरवालीलाई भराइिदने ठहनु�का साथै �ितवादी 
गीता िम� िव�द ुवादी (काक�) ले अिभयोग दाबीबाट 
सफाइ पाउने ठहछ�  भ�ने िमित २०७१।८।२९ 
को फैसला िमलेकै ह�दँा सदर ह�ने ठहर गरी िमित 
२०७२।२।१९ गते पनुरावेदन अदालत बटुवलबाट 
भएको फैसलाउपर िच� नबझुाई �ितवादीह� माया 
प�रयार र िलला ग�ुङको र �ितवादीह� गीता िम� र 
िव�द ुवादी (काक�) ले अिभयोग माग दाबीको कसरुमा 
सफाइ पाउने ठहरकेो हदस�मको उ� फैसलाउपर 
वादी नेपाल सरकारको पनुरावेदन पन� आएको 
दिेखयो ।

२. सव��थम पनुरावेदक वादी नेपाल सरकारको 
पनुरावेदन िजिकरतफ�  िवचार गदा� �ितवादीह�म�ये 
िव�द ु वादी र मा�न� भ�ने गीता िम�लाई अिभयोग 
माग दाबीबमोिजमको कसरुमा सजाय ह�नपुछ�  भ�ने 
िजिकर रहेको देिखयो । िनजह�म�ये िव�द ु वादीका 
हकमा पीिडत उमा प�रयारलाई वे�याविृ�मा लगाउने 
उ�े�यले नेपालग�जबाट �हरीलाई झ�ुयाई सीमापार 
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गराई �पैिडयाबाट िद�लीस�म प�ुयाएको भनी मानव 
बेचिबखन तथा ओसारपसार िनय��ण ऐन, २०६४ को 
दफा ४(२)(ख) को कसरुमा १५(१)(ङ)(१) बमोिजम 
सजाय मागदाबी ग�रएको छ भ�ने �ितवादीम�येका 
गीता िम�लाई िनजको भाउज ुनाताको �ानी वादीको 
भारतमा कोठी छ भ�ने थाहा ह�दँाह�दँै वे�याविृ� 
गराउने उ�े�यले उमा प�रयारलाई �यटुीपाल�रमा काम 
िमलाई िदने भनी फकाई माया प�रयारले वनगाईस�म 
�याइिदएपिछ वनगाईबाट भालवुाङस�म प�ुयाई 
�ानी वादीसमेतको िज�मा लगाई िदएको भनी मानव 
बेचिबखन तथा ओसारपसार िनय��ण ऐन, २०६४ 
को दफा ४(२)(ख) को कसरुमा १५(१)(ङ)(१) 
बमोिजम सजाय मागदाबी गरी अिभयोग परकेोबाट यी 
२ �ितवादीह�लाई एउटै कसरुमा फरक सजायको 
मागदाबी परकेो देिखयो । मानव बेचिबखन ऐन, 
२०६४ को दफा १५ को उपदफा १ (ङ) को १ मा 
िवदेश लैजानेलाई  “दश वष�देिख १५ वष�स�म कैद 
र पचास हजार �पैयाँदेिख एक लाख �पैयासँ�म 
ज�रवाना र बालबािलका लगेको भए प�� वष�देिख 
िबस वष�स�म कैद र एक लाख �पैयँादेिख दुई लाख 
�पैयासँ�म ज�रवाना” ह�ने भ�नेका साथै ऐ. ऐनको ऐ. 
दफाको उपदफा २ मा “नपेालिभ�को एक ठाउँबाट 
अक� ठाउँमा लैजानलेाई दश वष� कैद र पचास 
हजार �पैयादँेिख एक लाख �पैयासँ�म ज�रवाना र 
बालबािलका लगेको भए दश वष�देिख बा� वष�स�म 
कैद र एक लाख �पैयाँस�म ज�रवाना” ह�ने भ�ने 
�यव�था भएको देिख�छ ।

३. यी ��यथ� �ितवादीह� िव�� उजरु गन� 
�ममा पीिडत जाहेरवाला उमा प�रयारले आफूलाई 
माया प�रयारले �यटुीपाल�रमा काम गन� भनी फकाई 
वनगाईस�म �याई िलला ग�ुङ र िवना भ�ने मिहलाको 
िज�मा लगाएको, �यसपिछ ३ जना मिहलाह�ले 

वनगाईबाट नेपालग�ज ह�दँै िद�ली प�ुयाई िवनाको 
घरमा ४ िदन राखी िज.िब. रोडि�थत वे�यालयमा 
बेचेको भनी जाहेरी िदएक� िछन् भने �मािणत बयानमा 
३ जना िददीह�सगँ नेपालग�जको माइ�ोबसबाट 
गएकोमा दाङ पगेुपिछ मा�न� झरकेो र आफूह� ३ 
जना िवना भाउजूको घर नेपालग�जमा बसी अक� िदन 
िबहान िवना, िलला र आफू िद�ली पगुी िवनाको घरमा 
बसेको र िवनाले आफूलाई वे�याविृ�मा लगाएको 
भनी लेखाएको पाइयो । िनजले अदालतमा बकप� 
गदा� आ�नो जाहेरी र �मािणत बयानलाई समथ�न गद� 
आफूलाई िलला प�रयार र माया प�रयारले मािसक २० 
हजार पाइ�छ भनी फकाएको, िवना भ�ने �ानी वादी र 
गीता बनगाई होटेलमा र�सी मास ुखाई खवुाई मा�न� 
भ�ने गीता िम�ले दाङस�म लगी िलला र िवनाले 
नेपालग�ज लगेको भनेक� िछन् । िनजको भनाइबाट 
समेत ��यथ� गीता िम�सगँ िनजको पूव�िचनजान 
नभएको, वनगाईको होटलमा मा� भेट भई �यहाबँाट 
नेपालग�जको गाडीमा सगैँ बसी गएकोमा िनज गीता 
िम� भालवुाङ झरकेो भ�ने देिख�छ भने िव�द ु
काक�को घर नेपालग�जमा १ रात बसेको भ�नेस�म 
उ�लेख गरी सगैँ भारत गएको भ�न सकेको पाइएन ।

४. ��यथ� �ितवादी गीता िम�ले मौकामा 
बयान गदा� उमा प�रयारले काम गन� इ�छा गरकेोले 
भाउजूको भारतमा भएको �यटुीपाल�रमा काम गर ेह��छ 
भनी स�लाह गरी भारत जान िहड्ँदा भाउजूले ए�लै 
जान स�छु भनेको ह�दँा आफू भालवुाङ झरकेो भनी 
आरोिपत कसरुमा इ�कार रहेक� िछन् भने अदालतमा 
बयान गदा� सह-�ितवादीह�लाई समेत निचनेको भनी 
कसरुमा इ�कार रहेको पाइयो । यसरी िनज �ितवादी 
मा�न� भ�ने गीता िम� र पीिडत जाहेरवाली एउटै 
गाडीमा चढी किपलव�तकुो वनगाईदेिख दाङको 
भालवुाङस�म गएकोस�ममा िववाद नदेिखए पिन 
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िनजह�को िबच के क�तो स�लाह भएको के उ�े�यले 
लगेको भ�ने �प� खलेुको पाइदँैन । जाहेरवालीसमेत 
यी �ितवादीले के क�तो मत स�लाहमा परी क�तो 
लाभ हािन �ा�त गरी िनज जाहेरवालीलाई बेचिबखन 
गन� काय� गरके� ह�न् �प� खलुाउन सकेक� छैनन् । 
�य�तै अ�य सह�ितवादीह�ले पिन यी �ितवादीको 
कसरुमा संल�नता स�ब�धमा �प� पोल गन� सकेको 
अव�था देिखदँैन । 

५. �ितवादीम�येकै िव�द ु वादी (काक�) 
का हकमा िवचार गदा� यी उपर जाहेरवालीको �प� 
पोल उजरुी रहेको पाइदैँन । यी �ितवादीले मौकाको 
बयानमा �नी वादी र निचनेका २ जना आ�नो डेरामा 
आई बसी आफूसमेत िद�ली जान �पैिडया प�ुदा 
�हरीले सोधपछु गरकेो, पारी बजार जाने भनेपिछ 
जान िदएको, िद�लीमा �ानी वादीको घरमा २ िदन 
बसी आफू फक� को भनी आरोिपत कसरुमा इ�कार 
रहेक� िछन् भने अदालतसम� पिन कसरुमा इ�कार 
रही कसैलाई निचनेको भनी बयान गरके� छन् िमिसल 
सलं�न अ�य �माण कागजातबाट समेत यी पीिडतलाई 
बेचिबखन गन� गराउने काय�मा मतस�लाहमा परकेो 
वा �प� भूिममा रहेको आिधका�रक �पमा पिु� ह�न 
सकेको अव�था देिखदँैन । य�तो अव�थामा �प�,ठोस 
र खि�बर �माणबेगर मानव बेचिबखन ज�तो ग�भीर 
अपराध यी �ितवादी मा�न� भ�ने गीता िम� िव�द ु
वादी (काक�) ले आरोिपत कसरु गरकेो भ�ने ठहर 
गन� �यायोिचत नह�ने ह�दँा िनजह�ले अिभयोग माग 
दाबीबाट सफाइ पाउने ठह�याएको हदस�म स�ु 
किपलव�त ुिज�ला अदालतको िमित २०७१।८।२९ 
को फैसला सदर गन� गरी भएको पनुरावेदन अदालत 
बटुवलको िमित २०७२।२।१९ को फैसला िमलेकै 
देिखयो ।

६. अब पनुरावेदक �ितवादीह� माया 
प�रयार र िलला ग�ुङ्गको पनुरावेदन िजिकरका 
हकमा िवचार गदा� यी पनुरावेदक �ितवादी माया 

प�रयारका उपर मानव बेचिबखन तथा ओसारपसार 
िनय��ण ऐन, २०६४ को दफा ४(२)(ख) को कसरुमा 
१५(१)(ङ)(२) बमोिजम र पनुरावेदक �ितवादी िलला 
ग�ुङउपर सोही दफाबमोिजम कसरुमा दफा १५(१)
(ङ)(१) बमोिजम सजाय मागदाबी गरी अिभयोगप� 
परकेो दिेख�छ । पीिडत जाहेरवालीले जाहेरी िददँा 
िनज माया प�रयारले ललाई फकाई �यटुीपाल�रमा 
काम लगाई िद�छु भनी किपलव�त ु िज�ला मोतीपरु 
गा.िव.स. वडा नं. ३ वनगाईस�म प�ुयाई िदएको भ�ने 
बेहोरा लेखाएको देिख�छ । सोही बेहोरा िनजको 
�मािणत बयानमा र अदालतसम�को बकप�मा समेत 
लेखाइिदएको पाइ�छ । िनज �ितवादी माया प�रयारले 
िनज जाहेरवालीलाई के-क�तो बेहोराले ललाई 
फकाई गरकेो, सोबापत िनजले के क�तो लाभ �ा� 
ग�यो भ�ने िनजको जाहेरीलगायत बकप�बाट समेत 
ख�ुदैन । माया प�रयारले अिधकार�ा� अिधकारीसम� 
बयान गदा�समेत आरोिपत कसरुमा इ�कार रही उमा 
प�रयारले काम खोजीदेउ भनेको र िलला ग�ुङले 
�यटुीपाल�रमा काम गन� मािनस चािहएको भनेकोले कुरा 
गरी सहमत भएकोले िललाले भनेबमोिजम बनगाईस�म 
प�ुयाइिदएको भनी बयान गरके� िछन् भने अदालतमा 
पिन उमा प�रयार िलला ग�ुङसगँ काम गन� जाने भनेर 
गएक� ह�न् र आफूले बे�न लगेको होइन भनी इ�कारी 
बयान गरके� िछन् । उनका सा�ी सर�वती दज�ले 
बकप� गदा� ियनले आरोिपत कसरुको काय� गरेक� 
होइनन् भनी लेखाएको पाइ�छ । यी �ितवादीले िनज 
जाहेरवालीलाई भारतको िद�लीसमेत िलई गएको 
पिन कहीकँतैबाट देिखदँैन । अ�य सह�ितवादीह�को 
बयानबाट समेत आरोिपत कसरुमा ियनको ��ट 
भूिमका ख�ुन सकेको पाइदँैन ।

७. �यसैगरी अक� �ितवादी लीला ग�ुङका 
हकमा पिन उपयु��ानसुारकै बेहोरा भई माया प�रयारले 
िनज जाहेरवालीलाई �यटुीपाल�रको काममा लगाई 
िदने भनी िलला ग�ुङलाई भेटाई िदएपिछ िनज िलला 
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ग�ुङसमेत भई िद�ली लगेको भ�ने जाहेरी �मािणत 
बयान र पीिडतको बकप� रहेको छ । पनुरावेदक 
�ितवादी िलला ग�ुङले िनजलाई नेपालग�ज-
�पैिडया ह�दैँ भारतको िद�लीस�म िवना भ�ने �ानी 
वादी जाहेरवाली र आफू भई गएको र �ानी वादीको 
घरमा बसी आफू फक� आएकोमा पिछ �ानी वादीले 
उनलाई वे�याविृ�मा लगाएको भ�ने थाहा पाएको ह� ँ
भनी आ�नो बयानमा लेखाएक� िछन् । जाहेरवालीले 
पिन अपराध कसरुमा ियनको कहाकँहा ँ के-क�तो 
भूिमका र�ो, सो कसरु गरबेापत के क�तो लाभ 
ियनले �ा� ग�रन् सोसमेत खलुाएको देिखदँनै । यी 
जाहेरवालीले अनसु�धान अिधकारीसम� गरकेो 
बयानमा कोठीवाली िवना उसको पंजावी लो�ने र अ� 
३ जना केटी भई इि�डया गेट घ�ुन जाने �ममा िपसाब 
लागेको बाहना गरी भागी नेपाली केटोको स�पक� मा गई 
नेपाल आएक� ह� ँभनेक� छन् भने अदालतसम� भएको 
िनजको बकप�मा नेपाली केटोको सहयोगमा छतबाट 
उ�ार भएको हो भनी लेखाएबाट िनजको बेहोरा नै 
िवरोधाभाषपूण� देिखएको छ । साथै आफूलाई उ�ार 
गन� भनेका नेपाली केटाको प�रचयसमेत खलुाउन 
सकेको पाइएन । वादी प�का अ�य सा�ीह�ले 
पिन िनजै जाहेरवालाको कुरा सनेुकै भरमा बकप� 
गरकेो देिखएबाट �य�तो िववादा�पद जाहेरी बेहोरा 
जाहेरवालाको बकप� र िनजले भनेकाले सनुी थाहा 
पाएको हो भ�ने सा�ी भनाइका आधारबाट मा� मानव 
बेचिबखन ज�तो ग�भीर अपराधमा दोषी ठहर गनु�  
�याय र कानूनसङ्गत ह�दँैन ।

८. तसथ�, मािथ उि�लिखत िववेिचत आधार 
कारणबाट �ितवादी माया प�रयार र िलला ग�ुङले 
जाहेरवालीलाई बेचिबखनसमेतको उ�े�यले लगेको 
भ�ने पिु� ह�ने ठोस �प� �माण वादी प�बाट प�ुयाउन 
नसकेको अव�थामा अिभयोग मागदाबीबमोिजम कसरु 
कायम गरी सजाय गन� ठहर गरकेो स�ु किपलव�त ु
िज�ला अदालतको िमित २०७१।८।२९ को फैसला 

सदर गन� ठहर गरी पनुरावेदन अदालत बटुवलबाट 
भएको िमित २०७२।२।१९ को फैसला सो हदस�म 
िमलेको नदिेखदँा उ�टी भई �ितवादी माया प�रयार 
र िलला ग�ुङले अिभयोग माग दाबीबमोिजमको 
आरोिपत कसरुबाट सफाइ पाउने ठहछ�  । ��यथ� 
�ितवादीह� गीता िम� र िव�द ु काक�लाई पिन 
अिभयोग दाबीबमोिजम सजाय ह�नपुछ�  भ�ने पनुरावेदक 
वादी नेपाल सरकारको पनुरावेदन िजिकर प�ुन 
स�दैन । तपिसलबमोिजम गनू� ।

तपिसल
मािथ इ�साफ ख�डमा लेिखएबमोिजम �ितवादीह� 
माया प�रयार र िलला ग�ुङले अिभयोग मागदाबीबाट 
सफाइ पाउने ठहरी फैसला भएको र यस अदालतको 
िमित २०७७/३/३० मा भएको संि�� आदेशानसुार 
थनुाम�ु गन� लेखी पठाई सकेकोले थप केही ग�ररहन 
परने । स�ु किपलव�त ुिज�ला अदालतका फैसलाले 
कायम ग�रएको िनज �ितवादी माया प�रयारका नाममा 
रहेको १० (दश) वष� कैद र ५०,०००।- ज�रवानाको 
लगत साथै �ितवादी िलला ग�ुङका नाममा रहेको १२ 
(बा�) वष� कैद र ६०,०००।– ज�रवानाको लगत क�ा 
ग�रिदन ु भनी स�ु किपलव�त ु िज�ला अदालतलाई 
लेखी पठाइिदनू ..............................................१
फैसला िव�तुीय �णालीमा �िव� गरी दायरीको लगत 
क�ा गरी िमिसल िनयमानसुार अिभलेख शाखामा 
बझुाइिदनू .....................................................१

उ� रायमा सहमत छु ।
�या.ई�र�साद खितवडा

इजलास अिधकृत:- िवर�े� म�ल
इित संवत् २०७७ साल असार २९ गते रोज २ शभुम् ।

—— & ––
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१०६०३ - स�तोषी सनुार िव. िज�ला अदालत, दलेैखसमेत

सव��च अदालत, सयं�ु इजलास
माननीय �यायाधीश �ी ई�वर�साद खितवडा

माननीय �यायाधीश �ी स�ुमालता माथेमा
फैसला िमित : २०७७।७।२३ 

०७७-WH-००३१

म�ुा: ब�दी��य�ीकरण

िनवेदक : िज�ला दैलेख, द�ुल ुन.पा., वडा नं.११ घर 
भई हाल कारागार काया�लय दैलखमा थनुामा 
रहेक� स�तोषी सनुार

िव��
िवप�ी : िज�ला अदालत, दैलेखसमेत

§ म�ुामा अदालतमा �ितवाद वा बयान 
गन� उपि�थत नभई फरार रहने, �याियक 
�ि�यामा सहयोग नगन�, र म�ुा फैसला 
भएको क�रव ११ वष�पिछ सयंोगले प�ाउ 
पररे कैदमा रहदँाको अव�थामा मलुुक� 
फौजदारी काय�िविध सिंहता, २०७४ को 
दफा १५५ बमोिजमको सुिवधा पाउनुपन� 
भनी िजिकर गरकेो कुरालाई उिचत मा�न 
नसिकने ।

(�करण नं.३)

िनवेदकका तफ� बाट : िव�ान् अिधव�ाह� �ी रमा 
�याकुरले र �ी स�तोष भ�डारी

िवप�ीका तफ� बाट : िव�ान् उप�यायािधव�ा �ी 
िवदरुकुमार काक�

अवलि�बत निजर :
स�ब� कानून :
§ मलुकु� फौजदारी काय�िविध सिंहता, २०७४

आदशे
�या.ई�र�साद खितवडा : नेपालको 

संिवधानको धारा १३३(२)(३) तथा सव��च अदालत 
िनयमावली, २०७४ को िनयम ३३ तथा ३७(क) 
बमोिजम पन� आएको ��ततु िनवेदनको संि�� त�य 
एव ंआदेश यस�कार छः-

त�य-ख�ड
िनवेदक स�तोषी सनुारउपर चलेको बह�िववाह 

म�ुामा दैलेख िज�ला अदालतबाट िनजलाई १ वष� 
कैद सजाय ह�ने फैसला भएको, िनज अदालतबाट 
जारी भएको �यादमा हािजर नभएको र सो फैसला 
काया��वयनका लािग िमित २०७६।१२।०२ मा 
�हरी�ारा प�ाउ गरी थुनामा राखेको छ । कोिभड-१९ 
महामारी भएको, बालब�चाको हेरचाह गनु�पन� भएको 
र अक� प�नी भएको कुरा थाहा नपाई िववाह गरेको 
भ�नेसमेत कारण खलुाई मलुकु� फौजदारी काय�िविध 
संिहता, २०७४ को दफा १५५ अनसुार कैदबापत 
नगद िलई कैदबाट छािडपाउ ँ भ�ने िनवेदन गरकेोमा 
स�ु िज�ला अदालतले ब�चाको हकमा कारागार ऐनले 
छु�ै सिुवधाको �यव�था गरेको, कोिभडको जोिखम 
कारागारमा नदिेखएको र शाि�त सरु�ामा खलल पन� 
स�ने देिखएको भनी सिुवधा �दान नह�ने गरी आदेश 
भयो । सो आदशेउपर उ�च अदालत सखु�तमा मलुकु� 
काय�िविध संिहता, २०७४ को दफा ७३ बमोिजम 
िनवेदन गरकेोमा स�ु आदशे नै सदर गन� गरी आदेश 
भयो । सव��च अदालतको िमित २०७६ साल चै� 
७ गते बसेको फूल कोट�को आदशे / िव�ि�को बुदँा 
नं.६ ले मलुकु� फौजदारी काय�िविध संिहता, २०७४ 

�नण�य नं. १०६०३
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को दफा १५५ अनसुार कैदबापत नगद िलई कैदबाट 
छाडी िदने भनी गरकेो िनण�यअनसुार य�तै �कितका 
म�ुाह�मा १ वष�स�म कैद सजाय पाएका कैदीह�ले 
सिुवधा पाउने ह�दँा स�ु दलेैख िज�ला अदालतबाट 
भएको आदेश गैरकानूनी भएकाले उ� स�ु िज�ला 
अदालतको िमित २०७६।१२।१२ को आदेश बदर 
गरी कैदबापतको रकम िलई कैदबाट म�ु ग�रिदन ु
भनी िवप�ीह�को नाममा नेपालको संिवधानको धारा 
१३३ (२) तथा सव��च अदालतको िमित २०७६ 
साल चै� ७ गतेको फुल कोट�को आदेशबमोिजम 
ब�दी��य�ीकरणको आदेश ग�रपाउ ँ भ�ने िनवेदन 
दाबी । 

यसमा के कसो भएको हो ? िनवेदकको 
मागबमोिजम ब�दी��य�ीकरणको आदेश िकन जारी 
ह�न ु नपन� हो ? आदेश जारी ह�न ु नपन� भए आधार 
कारणसिहत आदेश�ा� भएका िमितले बाटाका 
�यादबाहेक ३(तीन) िदनिभ� महा�यायािधव�ाको 
काया�लयमाफ� त िलिखत जवाफ पेस गनु�  भनी आदेश 
र �रट िनवेदनको �ितिलिप साथै राखी िवप�ीह�का 
नाममा �याद सूचना पठाई िलिखत जवाफ पर ेवा अविध 
नाघेपिछ िनयमानसुार पेस गनू�  भ�ने यस अदालतको 
िमित २०७७।०५।७ को आदेश ।

िनवेदक स�तोषी सनुारले अका� �ितवादी 
िडलबहादरु सनुारसगँ घरमा जेठी �ीमती छन् भ�ने 
कुरा जानीजानी दो�ो िववाह गरकेाले िनजह�लाई 
मलुकु� ऐन, िबहाबारीको ९ नं. िवपरीतको कसरु 
गरकेाले ऐ.१० नं. बमोिजम कारबाही ग�रपाउ ँ
भ�ने अिभयोग मागदाबी भएको, िनज �ितवादीह� 
अदालतमा उपि�थत नभई स�ु �यादै गजुारी बसेकोले 
िनज स�तोषी सनुारलाई मलुकु� ऐन, िबहाबारीको 
१० नं. बमोिजम कैद वष� १ (एक) र �.१०,०००।- 

(दश हजार �पैया)ँ ज�रवानासमेत ह�ने ठहरी यस 
अदालतबाट िमित २०६५।०६।०८ गते फैसला 
भएको छ । िनज �ितवादी स�ुदेिख नै फरार रहेक� र 
िनजलाई िमित २०७६।१२।०२ गते �हरीले प�ाउ 
परी आएको ह�दँा यस अदालतको च.नं. १२७४  
िमित २०७६।१२।०३ गते िनजको नाउमँा कैदी पजु� 
जारी भई कारागार काया�लय, दलेैखमा कैद भ�ुान 
गन� पठाइएको हो । िनज �ितवादी स�तोषी सनुारले 
िनजलाई लागेको ज�रवाना बझुाइसकेक� र िनजलाई 
लागेको कैद वष� १ (एक) बापत मलुकु� फौजदारी 
काय�िविध संिहता, २०७४ को दफा १५५ बमोिजम 
बाकँ� कैदबापतको नगद रकम िलई कैदबाट छाड्ने 
आदेश ग�रपाउ ँभनी िनवेदन िदएक�मा यस अदालतबाट 
िनवेदन मागबमोिजम िनजलाई बह�िववाहको कसरुमा 
लागेको कैदबापत रकम िलई कैदबाट छािडिदन 
उपय�ु नदेिखएकाले िनवेदन मागबमोिजम गन� िमलेन 
भनी िमित २०७६।१२।१२ मा आदेश भएको र उ� 
आदेशउपर िनवेदकले मलुकु� फौजदारी काय�िविध 
संिहता, २०७४ को दफा ७३ बमोिजम उ�च अदालत 
सखु�तमा िनवेदन िदएक�मा उ�च अदालतबाट यस 
अदालतको िमित २०७६।१२।१२ को आदेश प�रवत�न 
गनु�पन� देिखएन भनी िमित २०७७।०२।१३ मा आदेश 
भएको छ । कानूनस�मत् त�रकाले कैदी पूज� जारी 
भई कैदमा रािखएको ह�दँा ब�दी��य�ीकरणको आदेश 
जारी ह�नपुन� होइन । िनवेदन खारजे ग�रपाउ ँभ�नेसमेत 
बेहोराको दलेैख िज�ला अदालतको िलिखत जवाफ ।

सािबक कालभैरव गा.िव.स. वडा नं. ५ हाल 
द�ुल ुन.पा., वडा नं.११ घर भई हाल कारागार दैलेखको 
मिहला ब�दीगहृमा बह�िववाह म�ुामा कैदमा रहेका वष� 
२५ क� स�तोषी सनुारलाई दलेैख िज�ला अदालतको 
िमित २०६५/०६/०८ गतेको फैसलाबमोिजम १ वष� 
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कैद �.१०,०००।- ज�रवाना भएको लगतबमोिजम 
अदालतको प.सं. ०७६/०७७ च.नं. १२७४ िमित 
२०७६/१२/०३ गतेको कैदी पजु� आदेशानसुार िनज 
�ितवादी स�तोषी सनुार दैलेख कारागारको मिहला 
ब�दीगहृमा िमित २०७६/१२/०३ गतेदेिख हालस�म 
कैदमा रहेक� िछन् । िनज �ितवादी स�तोषी सनुार 
र अका� �ितवादी िनजको पित िडलबहादरु सनुारका 
साथमा आएका दईुजना नाबालक िशिशर सनुार र 
िस�न सनुारसमेत दईु वष�भ�दा बढी उमेरका भएकोले 
कारागार ऐन, २०१९ को दफा ८ बमोिजम दवुैजना 
�ितवादीलाई तपाइहँ�को साथमा उमेर पगेुका 
नाबालक कारागार ब�दीगहृमा नरा�न ह�न् भनी अनरुोध 
गदा� लालनपालन भरणपोषण गन� संर�क कोही 
नभएको भनी आमा �ितवादी स�तोषी सनुारको साथमा 
िनज कैदमा परकेो िमित २०७६/१२/०३ गतेदिेख नै 
आि�त बालबािलकाको �पमा आमाको साथमा रहेका 
िथए । िनज �ितवादी स�तोषी सनुारको एकाघरको 
देवर नाता पन� कलमबहादरु सनुारले लालनपालन 
र भरणपोषण गन� गरी आि�त बालबािलका िशिशर 
सनुार र िस�न सनुारलाई आमाको साथबाट िमित 
२०७७/०१/३० गते िज�मा िलइसकेका छन् । दैलेख 
िज�ला अदालतको िमित २०६५/०६/०८ गतेको 
फैसलाबमोिजम ठेिकएको कैद १ वष� र �.१० हजार 
ज�रवाना असलुउपरका लािग िमित २०७६/१२/०३ 
गते कैदमा राखी पठाइएको िमित २०७६/१२/०३ 
गतेदेिख नै कैदमा रहेक� र ज�रवाना रकम असलु 
तहिसल भइसकेको ह�दँा िनजलाई रीतपूव�क कैदमा 
रािखएकोले िनवेदन खारजे ग�रपाउ ँ भ�नेसमेत 
बेहोराको कारागार काया�लय दैलेखको िलिखत 
जवाफ ।

िनवेदक स�तोषी सनुारले अका� �ितवादी 

िडलबहादरु सनुारसगँ घरमा जेठी �ीमती छन् 
भ�ने कुरा जानीजानी दो�ो िववाह गरकेो कसरुमा 
िनजह�लाई मलुकु� ऐन, िबहाबारीको १० नं. बमोिजम 
कैद वष� १ (एक) र �. १०,०००।-(दश हजार 
�पैया)ँ ज�रवानासमेत ह�ने ठहरी स�ु अदालतबाट 
िमित २०६५।०६।०८ गते फैसला भएको, िनज 
�ितवादी स�ुदेिख नै फरार रहेक�, िनजलाई िमित 
२०७६।१२।०२ गते �हरीले प�ाउ गरी स�ु 
अदालतमा उपि�थत गराएको र स�ु अदालतको च.नं. 
१२७४  िमित २०७६।१२।०३ गते िनजको नाउमँा 
कैदीपूज� जारी भई कारागार काया�लय, दलेैखमा कैद 
भ�ुान गन� पठाइएको हो । िनज �ितवादी स�तोपी 
सनुारले िनजलाई लागेको ज�रवाना बझुाइसकेक� र 
कैद वष� १ (एक) बापत मलुकु� फौजदारी काय�िविध 
संिहता, २०७४ को दफा १५५ बमोिजम बाकँ� 
कैदबापतको नगद रकम िलई कैदबाट छाड्ने आदेश 
ग�रपाउ ँ भनी िनवेदन िदएक�मा स�ु अदालतबाट 
िनवेदन मागबमोिजम िनजलाई बह�िववाहको कसरुमा 
लागेको कैदबापत रकम िलई कैदबाट छािडिदन उपय�ु 
नदेिखएको भनी िमित २०७६।१२।१२ मा दलेैख 
िज�ला अदालतबाट भएको आदेश यस अदालतबाट 
सदर भएको हो । ब�दी��य�ीकरणको आदशे जारी 
ह�नपुन� होइन । िनवेदन खारजे ग�रपाउ ँभ�नेसमेत उ�च 
अदालत सखु�तको िलिखत जवाफ ।

ठहर ख�ड
िनयमबमोिजम दैिनक पेसी सूचीमा चढी 

िनण�याथ� इजलाससम� पेस ह�न आएको ��ततु 
िववादमा िनवेदकको तफ� बाट उपि�थत िव�ान् 
अिधव�ाह� �ी रमा �याकुरले र �ी स�तोष भ�डारीले 
दलेैख िज�ला अदालतले बह�िववाह म�ुामा मलुकु� ऐन, 
िबहाबारीको १० नं. बमोिजम एक वष� कैद र दश हजार 
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�पैया ँ ज�रवानासमेत ह�ने ठहरी िमित २०६५/६/८ 
मा गरकेो फैसला काया��वयनको िसलिसलामा िनज 
स�तोषी सनुारलाई िमित २०७६/१२/२ गते �हरीले 
प�ाउ गरी कैद �याद ठेक� कारागार काया�लय, 
दैलेखमा गैरकानूनी �पमा थनुामा पठाएको छ । 
िनवेदक �ितवादीलाई ह�ने ठह�रएको  ज�रवाना रकम 
बझुाइसकेको छ । कैदको हकमा मलुकु� फौजदारी 
काया� िविध सिंहता, २०७४ को दफा १५५ बमोिजम 
नगद िलई कैदबाट छाड्न िम�ने कानूनी �यव�था 
ह�दँाह�दँ ैसोको िवपरीत प�ाउ गरी थनुामा राखेको काय� 
गैरकानूनी भएकोले िनवेदकलाई थुनाम�ु ग�रिदन ुभनी 
िवप�ीह�का नाउमँा ब�दी��य�ीकरणको आदेश 
जारी ग�रपाउ ँभनी बहस गनु�भयो । गरकेो बहससमेत 
सिुनयो । ��यथ�ह�का तफ� बाट उपि�थत िव�ान् 
उप�यायािधव�ा �ी िवदरुकुमार काक�ले िनवेदकउपर 
चलेको बह�िववाह म�ुामा दैलेख िज�ला अदालतबाट 
मलुकु� ऐन, िवहावरीको १० नं. बमोिजम एक वष� 
कैद ह�ने ठहरी िमित २०६५/६/८ मा भएको फैसला 
काया��वयनको िसलिसलामा िनवेदक िनज स�तोषी 
सनुारलाई िमित २०७६/१२/२ गते �हरीले प�ाउ गरी 
कैद �याद ठेक� कारागार काया�लय दैलेखमा थनुामा 
पठाएको ह�दँा कानूनी �ावधान थुनालाई गैरकानूनी 
भ�न िम�दैन । यस �कारको म�ुामा मलुकु� फौजदारी 
काया� िविध सिंहता, २०७४ को दफा १५५ बमोिजम 
सिुवधा िदन िम�दैन । िनवेदन खारजे ह�नपुद�छ भनी 
गनु�भएको बहससमेत सिुनयो ।

अब यसमा िनवेदकलाई कानूनिवपरीत 
थनुामा रािखएको छ वा छैन ? िनवेदन मागबमोिजम 
आदशे जारी ह�ने हो वा होइन ? भ�ने स�ब�धमा िनण�य 
गनु�पन� देिखयो ।

२. िनण�यतफ�  िवचार गदा�, िनवेदीका स�तोषी 

सनुारलाई बह�िववाह म�ुामा मलुकु� ऐन, िबहाबारीको 
महलको १० नं. बमोिजम एक वष� कैद र दश हजार 
�पैया ँज�रवानासमेत ह�ने ठहरी िमित २०६५/६/८ मा 
दलेैख िज�ला अदालतबाट फैसला भएको, सो फैसला 
अि�तम भई बसेको, फैसलाअनसुारको ज�रवाना 
असलु भएको, र कैद असलु ह�न बाकँ� रहेको त�यमा 
कुनै िववाद देिखएन । असलु ह�न बाकँ� कैदबापत 
िनजलाई िमित २०७६/१२/२ गते प�ाउ गरी दलेैख 
कारागारमा रािखएको देिख�छ । िनजले मलुकु� 
फौजदारी काय�िविध सिंहता, २०७४ को दफा १५५ 
बमोिजम नगद बझुाई कैदबाट म�ु ह�ने सिुवधाका लािग 
िनवेदन गरकेोमा स�ु दैलेख िज�ला अदालतबाट 
तथा उ�च अदालत सखु�तबाट समेत सोबमोिजमको 
सिुवधा िदन निम�ने भनी आदशे गरकेो पाइयो । 
यसरी भएको आदेशको िवषयसमेतलाई िलएर ��ततु 
ब�दी��य�ीकरणको �रट िनवेदन पन� आएको देिखयो ।

३. यस �कार सािधकार अदालतबाट 
बह�िववाह म�ुामा भएको फैसलाअनसुार ठहर भएको 
एक वष� कैद असलुीका स�दभ�मा िनवेदीका स�तोषी 
सनुारलाई रीतपूव�क कैदी पजु� िदई कैदमा रािखएको 
दिेखदँा यसलाई गैरकानूनी थनुा भनी मा�न िम�ने 
दिेखदैँन । मलुकु� फौजदारी काया�िविध संिहता, 
२०७४ को दफा १५५ बमोिजमको सिुवधा पाउन ुपन� 
हो भनी िनवेिदकातफ� बाट िलइएको िजिकरतफ�  िवचार 
गदा� �थमतः यस िवषयमा तहतह अदालतबाट िवचार 
भई आदेश भएको देिख�छ । ती आदशेह�मा कानूनी 
�िुट िव�मान छन् भनी मा�न सिकने कुनै िच�ब�ुदो 
आधार तथा कारण पेस ह�न आएको दिेखएन । यसका 
अित�र� उ� दफा १५५ को �यव�था अदालतको 
तजिवजमा �योग ग�रने सामा�य �ि�यागत �यव�था 
हो भ�ने देिख�छ । यो �ावधानले िनवेिदकालाई कुनै 
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हक अिधकार �दान गरकेो देिखदँैन । एक वष�स�म 
कैद ह�ने ठहर भएका जनुसकैु म�ुाका कसरुदारका 
हकमा यो दफा १५५ को �ावधान आकिष�त ह�ने 
पिन होइन । यस �कारको सिुवधा �दान गनु�  अगािड 
िनण�यकता�ले कसरुको �कृित, ग�भीरता, कसरुदारको 
उमेर, कसरु गरकेो त�रका, आचरण ज�ता दफा १५५ 
मा तोिकएका सत�ह� र साव�जिनक नीिततफ�  पिन 
िववेकपूण� �ि� िदन ुआव�यक ह��छ । िवशेष असाधारण 
कारण र प�रि�थितमा बह�िववाह म�ुाका स�दभ�मा 
पिन उ� दफा १५५ बमोिजम सिुवधा �दान गनु�  पन� 
अपवाद �व�पका अव�था पिन देखा पन� स�लान् !! 
तर, सामा�यतयाः, बह�िववाह म�ुाका कसरुदारलाई 
केही रकम बझुाएर कैद ब�नबाट फुस�द पाउने गरी 
उि�लिखत सिंहताको दफा १५५ बमोिजम छुट िदन ु
मनािसब देिखदैँन । िववािदत कसरु ह�दँाका अव�थामा 
�चिलत कानूनी �यव�थाअनसुार बह�िववाहको म�ुाका 
कसरुदारलाई त�काल �चिलत मलुकु� ऐन, द�ड 
सजायका महलको ११क. नं. बमोिजमको सिुवधा 
िदन िम�ने अव�था पिन िथएन । म�ुामा अदालतमा 
�ितवाद वा बयान गन� उपि�थत नभई फरार रहने, 
�याियक �ि�यामा सहयोग नगन�, र म�ुा फैसला 
भएको अिहले क�रब ११ वष�पिछ सयंोगले प�ाउ पररे 
कैदमा रहदँाको अव�थामा मलुकु� फौजदारी काय�िविध 
सिंहता, २०७४ को दफा १५५ बमोिजमको सिुवधा 
पाउन ुपन� भनी िजिकर गरकेो कुरालाई उिचत मा�न 
सिकएन ।

४. यस अदालतको पूण� बैठकबाट 
िमित २०७६/१२/७ मा ग�रएको िनण�यलाई पिन 
िनवेिदकाको तफ� बाट छुटकारा पाउने आधारको 
�पमा उ�लेख गरकेो दिेखयो । व�ततुः उि�लिखत 
पूण� बैठकको िनण�यले कुनै अिधकार �दान गरकेो, 

नभएको अिधकार िसज�ना गरकेो वा निजरको �पमा 
कुनै िस�ा�त कायम गरकेो भ�ने अथ�मा हे�रन ु
ह�दँैन । कानूनको आिधका�रक �या�या अदालतले 
औपचा�रक �याियक �ि�याबाट नै गन� हो । कोिभड-
१९ महामारीको स�दभ�लाई िलएर केही �ि�यागत 
�प�ता वा सरलीकरणका लािग पूण� बैठकबाट ग�रएको 
सामा�य �यव�थापक�य �कृितको िनण�यमा उ�लेख 
भएको कुरालाई कैदबाट म�ु ह�ने कानूनी आधारको 
�पमा �हण गन� िम�ने देिखदँनै । उि�लिखत िमित 
२०७६/१२/७ को पूण� बैठकको िनण�य अदालतको 
नीितगत तथा �शासिनक �कृितको िनण�य हो भ�ने 
दिेख�छ । यसलाई ब�दी��य�ीकरणका लािग कानूनी 
आधारको �पमा �हण गन� िम�ने देिखदँनै । पूण� 
बैठकको िनण�यमा केवल महामारीको स�दभ�लाई िलएर 
केही �ि�यागत सरलीकरण गन� अिभ�ाय रहेकोस�म 
दिेख�छ । यसलाई सजाय उ�मिु� पाउने अिधकारको 
�पमा �हण गन� िम�दैन । 

५. िनवेिदकाले महामारीको स�दभ�लाई 
पिन सिुवधा पाउने कारणको �पमा उ�लेख गरेको 
दिेख�छ । िन:स�देह अिहले कोिभड-१९ महामारीको 
अव�था धेर ैठाउमँा छ । यो एक सवंेदनशील िवषय पिन 
हो । तर यसको ता�पय� महामारीलाई नै कारण दखेाएर 
अदालतको फैसलाअनसुार कैदमा रहेका �यि�लाई 
कैदबाट छुटकारा िदएर छाड्न ु तक� सङ्गत ह�ने 
दिेखदैँन । स�ंमणको जोिखम अव�य नै कारागारिभ� 
तथा बािहर जताततै छ । यसको यथोिचत �यव�थापन 
िमलाई कानून काया��वयनको �ि�या पिन स�चािलत 
ह�न ु वा ग�रन ु पद�छ । महामारीको जोिखम दखेाएर 
द�डहीनताको ि�थित पैदा ह�न िदइन ुिववेकपूण� ह�दँैन । 

६. अत: िनवेिदका स�तोषी सनुारलाई 
बह�िववाह म�ुामा अदालतबाट फैसला भएअनसुार 
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ठहर भएको कैद असलुीका लािग कानूनबमोिजम कैदी 
पजु� िदई थनुामा रािखएको देिखदँा यसलाई गैरकानूनी 
थनुा भनी मा�न िमलेन । िनवेिदकालाई कानून 
�ितकूल ब�दी बनाएको देिखन नआएकोले िनवेदन 
मागबमोिजमको आदेश जारी गन� िमलेन । ��ततु �रट 
िनवेदन खारजे ह�ने ठहछ�  । यो आदशेको जानकारी 
��यथ�ह�लाई िदन ु भनी एक�ित �ितिलिपसिहत 
महा�यायािधव�ाको काया�लयमा लेखी पठाई 
िदनू । �रट िनवेदन दायरीको लगत क�ा गरी, फैसला 

िव�तुीय �णालीमा �िव� गरी, िमिसल िनयमानसुार 
अिभलेख शाखामा बझुाई िदनू ।

उ� रायमा सहमत छु ।
�या.स�ुमालता माथेमा

इजलास अिधकृतः- मोहन�साद बेलबासे
इित संवत् २०७७ साल काित�क २३ गते रोज १ शभुम् ।
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