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स�पादकस�पादक  : : �ी �ी �ु�ुबबकुमार ढकालकुमार ढकाल  
  

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

शाखा अिधकृत �ी शाखा अिधकृत �ी िदपक पोखरेलिदपक पोखरेल  
शाखा अिधकृत �ी शाखा अिधकृत �ी योमा मलुपतीयोमा मलुपती  
शाखा अिधकृत �ी शाखा अिधकृत �ी नरेश काक�नरेश काक�  
नायब स�ुबा �ी िनरज कुमार ढंुगानानायब स�ुबा �ी िनरज कुमार ढंुगाना  
नायब स�ुबा �ी नायब स�ुबा �ी भीमराज िघिमरेभीमराज िघिमरे  
िसिनयर �ुफ�रडर �ी रेशम शमा�िसिनयर �ुफ�रडर �ी रेशम शमा�   
क��यटुर क��यटुर अपरेटर �ी अजु�न सवेुदीअपरेटर �ी अजु�न सवेुदी  
क��यटुर अपरेटर �ी म�जु खड्काक��यटुर अपरेटर �ी म�जु खड्का  
काया�लय सहयोगी �ी काया�लय सहयोगी �ी अ�युतअ�युत�साद�साद  दाहालदाहाल  

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

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

मु�ण शाखामा काय�रत कम�चारीह�मु�ण शाखामा काय�रत कम�चारीह�    
म�ुण अिधकृतम�ुण अिधकृत  �ी �ी का�छा �े�का�छा �े�  
म�ुण अिधकृत �ी आन�द�काश नेपालम�ुण अिधकृत �ी आन�द�काश नेपाल  
िसिनयर हे�पर �ी तुलसीनारायण महज�निसिनयर हे�पर �ी तुलसीनारायण महज�न  
नायब स�ुबा �ी िशवह�र नायब स�ुबा �ी िशवह�र अअिधकारीिधकारी  
िसिनयर �ेस�यान �ी योग�साद पोखरेलिसिनयर �ेस�यान �ी योग�साद पोखरेल  
िसिनयर मेकािन�स �ी िनम�ल बयलकोटीिसिनयर मेकािन�स �ी िनम�ल बयलकोटी  
िसिनयर क�पोिजटर �ी �यामकृ�ण �जापितिसिनयर क�पोिजटर �ी �यामकृ�ण �जापित  
िसिनयर �ेस�यान �ी िसिनयर �ेस�यान �ी सिवता पोखरेलसिवता पोखरेल  
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 : २५०० �ि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�ा �ी कृ�णजीवी िघिमरेकृ�णजीवी िघिमरे,,  महा�यायािधव�ाको काया�लयमहा�यायािधव�ाको काया�लय    --  सद�यसद�य  
रिज��ार �ी रिज��ार �ी िनम�ला पौडेलिनम�ला पौडेल,,  सव��च अदालतसव��च अदालत          --  सद�यसद�य  
अिधव�ा �ी अिधव�ा �ी ���साद पो�े���साद पो�ेलल,,  कोषा�य�कोषा�य�,,  नेपाल बार एसोिसएसननेपाल बार एसोिसएसन      --  सद�यसद�य  
अिधव�ा �ी अिधव�ा �ी ऋिषराम िघिमरेऋिषराम िघिमरे,,  सिचवसिचव,,  सव��च अदालत बार एसोिसएसनसव��च अदालत बार एसोिसएसन    --  सद�यसद�य  
�ा.डा.�ा.डा.िवजय िसंह िसजापितिवजय िसंह िसजापित,,  िडनिडन,,  ि�भूवन िव�िव�ालयि�भूवन िव�िव�ालय,,  कानून संकायकानून संकाय    --  सद�यसद�य  
सहरिज��ार �ी सहरिज��ार �ी ह�रराज काक�ह�रराज काक�, सव��च अदालत, सव��च अदालत              --  सद�य सिचवसद�य सिचव  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

    
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
  
  
  
  

 
 

  

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

नेकाप, २०७८..., .........मिहना, िन.नं. ………, पृ� ...  
उदाहरणाथ� : नेकाप, २०७८, फागनु, िन.नं.१०७६९, प�ृ १६६७ 

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

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

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

  
  

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

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

पढ्न र पढ्न र डाउनलोड गन� सिकनेडाउनलोड गन� सिकने  छ ।छ ।    
साथै, नेपाल कानून पि�कामा �कािशत भएका फैसलाह� (२०१५ सालदेिख 

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



िन�द�त ुनीितिनपणुा यिदिन�द�त ुनीितिनपणुा यिद  वावा  �तवु�त ु�तवु�त ु  

ल�मील�मी::  समाऽिवशत ुग�छत ुवा यथेसमाऽिवशत ुग�छत ुवा यथे�ं�ं  ।।  

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

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

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

अथ�अथ� ::  िन�दा गिन�दा ग�न्�न्  वा �शंसावा �शंसा,,  ल�मी आउन्ल�मी आउन्  वा जाउन्वा जाउन्,,  
आजै मनु�परोस् वा काला�तरमाआजै मनु�परोस् 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�दैँनन् ।िवचिलत ह�दैँनन् ।  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

      

मू�य �.मू�य �.७५७५।।--    
  

  

म�ुकम�ुक  ::  सव��च अदालत सव��च अदालत छापाखानाछापाखाना  

नेपाल कानून पि�कामा 
फैसला खो�ने त�रका 

खो�ने त�रका 

सव��थम www.nkp.gov.np लगइन गरेप�ात् देिखन े प�ृमा श�दबाट भ�ने �थानमा 
आफूले खो�न चाहेअनसुारको कुनै श�द नेपाली यिुनकोड फ�टमा टाइप गरी ह�रयो बटनमा रहेको 
खो�नहुोस्  भ�ने बटनलाई िथची खोजी गन� स�नहु�ने छ । यसबाट खोजेअनसुारको फैसला �ा� 
गन� नसकेमा म�ुाको िकिसम, म�ुाको नाम एवं िनण�य नं. तथा ने.का.प. िववरणमा रहेका िविवध 
शीष�कबाट आफूले चाहेअनसुार फैसला खो�न सिकने छ । �यस अित�र� नेकाप ��येक वष� र 
हा�ो बारमेा समेतबाट हेन� स�नहु�न ेछ । 



 

i

 िवषय सूची 
 

�.
स. 

िन.नं./इजलास/ 
िववरण 

प� / िवप� िवषयको सारसङ् �ेप पृ� 

1=  

१०७६९ 
 

पूण� 
 

ब�दी��य�ीकरण 

अिधव�ा 
नवलिकशोर साह 

िव�� 
बागलुङ िज�ला 

अदालत 

 बाल �याय स�पादन गदा� िदशा�तरका 
िविभ�न िवक�पम�ये जुन िवक�पबाट 
बालबािलकाको सव��म िहत ह�न स�छ 
सोही �ि�यालाई �ाथिमकता िदनु 
मनािसब ह��छ । बाल �याय �णालीले 
अ�य िवक�प रहेस�म बालबािलकालाई 
थुनामा रा�ने कुरालाई कदािप �वीकार 
गन� स�दैन । बाल �याय �णालीको मु�य 
उ�े�य भनेकै सुधार र पुन�था�पना भएको 
ह�दँा थुनामा रा� ने भनेको अि�तम िवक�प 
हो । बाल �याय स�पादनमा संल�न �यि� 
वा िनकायले बालबािलकालाई थुनामा 
रा�ने अि�तम िवक�पको �योग गदा� 
अ�य िवक�प �भावकारी नभएकोले उ� 
अि�तम िवक�प �योग ग�रएको हो भनी 
�यसको औिच�य �मािणत गन� स�नुपन� । 

१६६७ 

2=  

१०७७० 
 

पूण� 
 

सरकारी छाप 
द�तखत िकत� 

नेपाल सरकार 
िव�� 

राजेश तामाङ 

 अदालतले �या�याको मा�यमबाट ऐनमा 
रहकेो ��ट �ावधानलाई िनि��य गन� वा 
अक� अथ� िदने काय� गद�न । िवधाियकाको 
मनसाय, भावना, उ�े�यलाई जीव�त 
तु�याउन मा� अदालतले कानूनको 
�या�या गद�छ । िकत� कागजको महलको 
११ नं. ल े िकत� गन� र गन� लगाउनेलाई 
िकत� गन� ठहरकेालाई ह�नेबमोिजमको 
सजाय ह�ने भनी गरकेो कानूनी �यव�थाले 
िकत� सवारी चालक अनुमितप� साथमा 
रा�ने र �योग गन� �यि� मलू कसुरदार 
ठहर ह�न नस�ने भ�न निम�ने । 

१६७७ 



 

ii

3=  

१०७७१ 
 

संयु� 
 

उ��ेषण 

अनुपर�जन 
भ�राईसमेत 

िव�� 
नेपाल दूरस�चार 
क�पनी िलिमटेड, 
भ�काली �लाजा, 
काठमाड�समेत 

 कुनै पदमा यित समयभ�दा बढी काय� गन� 
नपाइने भनी सीमा तोिकएको कारणले 
कुनै कम�चारी अिनवाय� अवकाश िदनुपन� 
अव�था आए �य�ता कम�चारीलाई 
अवकाश िदँदा िनजह�ले िनयुि� 
पाउँदाको समयमा रहकेो अिनवाय� 
अवकाशको उमेर हद जितरहकेो िथयो सो 
उमेर हदलाई सेवा अविधमा गणना गरी 
अवकाश िदनुपन� । 

१६८८ 

4=  

१०७७२ 
 

संयु� 
 

मानव बेचिबखन 
ओसारपसार एवं 

बाल यौन 
दुराचार 

Kenneth 
Joseph 
Coombs 

िव�� 
नेपाल सरकार 

 बाल यौन दुराचार वा अ�ाकृितक 
मैथुनिभ� मुलुक� ऐन जबरज�ती 
करणीको १ नं.को �प�ीकरण ख�डको 
(घ) नं. र �चिलत मुलुक� अपराध 
संिहताको दफा २१९(२) को �प�ीकरण 
ख�डको (ग) को अव�थालाई समावेश 
ग�रएको मा�नुपन� । 

 बालयौन दुराचारलाई मुलुक� अपराध 
संिहताको मिहला िव�� ह�ने यौन 
दु�य�वहार िव��को दफा २२४ को कसुर 
वा बालबािलका िव�� ह�ने दफा २२५ 
को बालयौन दु�पयोगको कसुरस�म मा� 
मा�न सिकने देिखँदैन । यसलाई दफा 
२२६(३) अ�तग�तको कसुर मा� नुपन� । 

१६९६ 

5=  

१०७७३ 
 

संयु� 
 

कत��य �यान 

वीरबहादुर 
बोटसमेत 
िव�� 

नेपाल सरकार 

 मृतकले आफू मन� बेलामा आ�नो मृ�युको 
कारण स�ब�धमा बोलेको कुरालाई �हरी 
कम�चारीले नै आ�नो मोबाइलमा रकेड� 
गरी, रकेड� भएको बेहोरा मैले रकेड� गरकेो 
हो, मृतक िस�रयस भई रोिकई रोिकई 
बोलेक� िथइन् भनी अदालतमा उपि�थत 
भई बकप� गरी �मािणत ग�रिदएको 
अव�थामा उ� audio रकेड�लाई 
मृ�युकालीन घोषणा (dying 
declaration) को प�रभाषािभ� नपन� 
भ�न निम�ने । 
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१०७७४ 
 

संयु� 
 

जबरज�ती 
करणी 

अिमत कुमाल 
िव�� 

नेपाल सरकार 

 मुलुक� अपराध संिहता र मुलुक� 
फौजदारी काय�िविध संिहतामा �वेश 
पाएको सजाय छुट िदन सिकने वा सजाय 
कम गन� मागदाबीस�ब�धी �यव�थालाई 
दाबीको सौदाबाजी (Plea Bargaining) 
को अवधारणाअनुसार नेपालको 
प�र�े�यमा मूलत: अनुस�धानमा 
कसुरदार वा अिभयु�ले कसुर �वीकार 
गरकेो वा कसुरमा आफू सािबती भई 
संल�न अ�य �यि� र �माण जुटाउन 
सहयोग गरकेो अव�थामा अनुस�धान 
�ितवेदनमा उ�लेख भई वा �य�तो 
अव�था देिखएमा सरकारी विकलले 
अिभयोगप�माफ� त दाबी गरेको अव�था 
िव�मान ह�नुपद�छ । अपराध संिहता र 
फौजदारी काय�िविध संिहतामा उ�लेख 
भएको �यव�थाअनुसार अिभयोगप�मा 
दाबी नग�रएको अव�थामा अदालतले 
अनुमानको भरमा मुलुक� अपराध संिहता, 
२०७४ को दफा ४७ अनुसारको 
सजायमा छुट िदन स�ने वा सजाय कम 
गन� स�ने नदेिखने । 
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१०७७५ 
 

संयु� 
 

जालसाजी 

स��या अिधकारी 
िव�� 

पृ�वीमाया 
�े�समेत 

 िवधाियकाले लेनदेन �यवहारको महल र 
िकत� कागजको महलमा छु�ाछु�ै 
हद�यादको �यव�था गरकेोमा यी दुई 
माग�म�ये कुनैमा मु�ा चलाउन स�ने 
अि�तयारी �दान गरकेो अव�थामा 
वादीह�लाई लेनदेन �यवहारको 
महलअ�तग�तको मु�ा िलएर आउनुपछ� 
भनी बा�य गन� कानूनतः निम�ने । 
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१०७७६ 
 

संयु� 
 

ज�गा हक 
िनखनाई पाऊँ 

देवे��कुमार दाहाल 
िव�� 

राम सेवक साह� 
तेली 

 िनख�न िदनुपन� अव�था छ वा छैन भनी 
�माण बुझी यिकन गनु�पन� कुरामा िनण�य 
गन� पाउने अिधकार कानूनले मालपोत 
काया�लयलाई �दान गरकेो देिखँदैन । 
िलखत ग�रिदने �यि�सँग दाज-ुभाइको 
नाता स�ब�ध रहकेो, ज�गा सािबकको 
एउटै िक�ाबाट िक�ाकाट भई आएको, 
ज�गाको साँध-िसमाना जोिडएको ज�ता 
कुरालाई नै िनख�न पाउने कुराको एक 
मा� िनणा�यक आधार मा�न िम�ने पिन 
देिखँदैन । वा�तिवक अथ�मा वा 
�यावहा�रक �पमा िनकास नै ब�द ह�ने 
गरी सि�ध-सप�न परकेो अव�था छ वा छैन 
भ�ने कुराका आधारमा नै िनखनाई पाउने 
वा नपाउने कुराको िन�पण ग�रनुपन� । 
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१०७७७ 
 

संयु� 
 

उ��ेषण / 
परमादेश 

भगवान दास 
मान�धरसमेत 

िव�� 
िडिभजन सडक 
काया�लय, हटे�डा 
मकवानपुरसमेत 

 िवकास िनमा�णको �ममा ह�ने 
िव�थापनको िवषयमा उपयु�� कुराको 
सा�दिभ�क अथ� िवकास िनमा�णमा 
िव�थापनलाई �यूनतम ग�रनुपन� र 
कमभ�दा कम �यि�ह�लाई �ितपु�ने 
गरी िवकास िनमा�णका काय�ह� ग�रनुपछ� 
भ� ने ह��छ । िवकास िनमा�णका काय�को 
लािग �यि�को स�पि� �ा� गदा� �चिलत 
ऐन कानूनले िदएको अि�तयारी वा 
कानूनले िनिद�� गरकेो मापद�ड पालन 
गद� �यि�को भौितक स�पि�को �ित 
नह�ने वा �यूनतम �ित ह�ने गरी योजना 
बनाउनुपद�छ । िवक�पिवहीन अव�थामा 
बाहके �यि�को आवासको सुर�ालाई 
असर पन� गरी कुनै काय� गनु� ह�दैँन । यिद 
�यि�को भौितक स�पि�मा �ित पु�ने 
भएमा �यसको उिचत र पया�� �ितपूित� 
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िदएर मा� िवकास िनमा�णको काय� गनु�पन� 
ह��छ, जहाँ कानूनी हक ब�दैन अथा�त,् 
कानूनको आधारमा �यि�को दाबी ला�ने 
अव�था छैन �यहाँ मानवीयताल ेसरकारी 
िनण�यह�लाई िनद�श गनु�पन� । 

10=  

१०७७८ 
 

संयु� 
 

उ��ेषण / 
परमादेश 

च��मान 
महज�नसमेत 

िव�� 
काठमाड� 

उप�यका िवकास 
�ािधकरण, िज�ला 
आयु� काया�लय, 

मानभवन, 
लिलतपुरसमेत 

 साव�जिनक िहतको लािग बाटो िव�तार 
गन� असल िनयत र उ�े�यका साथ 
��यथ�ह�ले काम गरकेो भए तापिन उ� 
काय�मा �यसबाट �भािवत ह�ने टोल 
समुदाय वा �यि�ह�सँग परामश� गरी 
पूव�सूचना िदई कानूनले तोकेको �ि�या र 
काय�िविध अपनाई काय� अगािड बढाउँदा 
यिद कोही �यि�को ज�गा क�पाउ�ड 
बाटो िव�तारमा पन� रहछे भने 
कानूनबमोिजम मुआ�जा वा �ितपूित� िदई 
बाटो िव�तार गनु�पद�छ । हाल ज�गाको 
च�र�, अव�था र �वािम�वमा �यापक 
प�रवत�न भइसकेको भए तापिन यिद 
पिहला कसैल े सडक वा साव�जिनक 
िहतको िनिम� केही योगदान िदएको छ 
भने �यसलाई मू�याङ्कन गिद�न भ� न 
निम�ने । 

 बाटो िव�तारलगायतका िवकास 
िनमा�णका काय�ह� गदा� सहमितमा 
अ�यथा भएकोमा बाहके दायाँ बायाँ पन� 
दुवै प�ले बराबर ज�गा पन� गरी नै गनु� 
�यायोिचत ह�ने । 
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१०७७९ 
 

संयु� 
 

उ��ेषण / 
परमादेश 

इ���साद शमा� 
िव�� 

नेपाल रा�� ब�क, 
के��ीय काया�लय, 
बालुवाटारसमेत 

 �रट �े�बाट कुनै कानूनी िनकायबाट 
भएको काम कारबाहीको िवषयमा सोही 
िनकायबाट पुनरावेदनसमेत सुनी िनण�य 
भएको मु�ाको त�यिभ� �वेश गरी िनण�य 
गनु�भ�दा कानूनको उिचत �ि�या (due 
process) अवल�बन भएको छ, छैन, 
�ाकृितक �यायको िस�ा�तको पालना 
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भएको छ, छैन, अि�तयार�ा� 
पदािधकारीबाट िनण�य भएको छ, छैन, 
िनण�य �वृ� वा बदिनयतपूण� छ, छैन, 
कानूनको देखादेखी �ुिट (apparent 
error of law) भएको छ वा छैन, भ� ने 
�� नह� ह�ेर�छ । तर कुनै िनण�यमा 
त�काल देिखने गरी �याियक मन �योग 
नभएको कारण अ�याय पन� गएको 
देिखएमा �रट �े�बाट पूण� �यायको 
�योजनाथ� िवचार नै गन� नसिकने भ� ने 
नह�ने । 

12=  

१०७८० 
 

संयु� 
 

लागु औषध 
�ाउनसुगर 

नेपाल सरकार 
िव�� 

अिकल अहमद 
अ�सारी 

 लागु औषधस�ब�धी अपराधमा �माण 
पु� याउने भार अिभयु�मा िनिहत छ 
भ�दैमा सबै  मु�ामा वादी प�ले �माण 
जुटाउन पद�न भ� ने ऐनको मनसाय पिन 
होइन । िमिसल संल� न �माणह�बाट 
�ितवादी िनद�ष देिखने ि�थित छ भने 
सोको िव�� आफूल े लगाएको अिभयोग 
�मािणत गन� �माण पु� याउनुपन� भार र 
कानूनी दािय�व वादी प�को पिन हो । 
वादीले अनुमानका आधारमा िलएको 
दाबीबाट मा� �ितवादीलाई कसुरदार 
ठह� याउनु �यायोिचत नह�ने । 
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१०७८१ 
 

संयु� 
 

ब�दी��य�ीकरण 

CHEN 
ZHAOYANG 

समेत 
िव�� 

अ�यागमन िवभाग, 
कािलका�थान 

काठमाड� 

 कानूनले तोिकिदएको समयिभ� कुनै 
िवदेशी नाग�रकलाई कोिभड १९ को 
�ितकूल प�रि�थितका कारण िन�काशन 
गन� नसिकएको देिखए पिन �य�ता 
�यि�ह�लाई साव�जिनक सुर�ाका 
नाममा वैयि�क �वत��ताको हनन ह�ने 
गरी गैरकानूनी �पमा िहरासतमा रा� न 
�चिलत कानूनले अिधकार �दान गरकेो 
नदेिखने । 
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१०७८२ 
 

संयु� 
 

ब�दी��य�ीकरण 

व�ण ढकाल 
िव�� 

उ�च अदालत पाटन, 
लिलतपुरसमेत 

 मु�ामा आरोपीले हानु� वा िज� नु एउटा 
�� न हो तर मु�ामा �ितवाद नै गन� नपाई 
कुनै अदालत वा कुनै �याियक वा 
अध��याियक िनकायको फैसलाअनुसार 
प�रणाम भो�नु �यायको उपहास ह�न जाने 
ह��छ । �याद सूचना पाउनुपन� �यि�का 
नाममा जारी भएको �याद र भएको 
तामेली �ुिटरिहत भए मा� स�ब� 
�यि�ले उ� �याद पाएको मािन�छ । 
य�तो अव�थामा स�ब� �यि�ले 
कानूनको �यादिभ� �ितवाद नगरकेो 
ि�थितमा मैले �याद सूचना पाइन भ� ने 
याचनालाई सुनुवाइ गन� िनकायले इ�कार 
गन� स�ने । 
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१०७८३ 
 

संयु� 
 

ब�दी��य�ीकरण 

िव�णु महरासमेत 
िव�� 

जनकपुर भ�सार 
काया�लय, 

जनकपुरधामसमेत 

 अिभयोग दाबी गदा� एक वष� एक मिहनाको 
सजायको मागदाबी गरी एक वष� एक 
मिहना सजाय ह�ने गरी फैसला ह�नु र 
सजाय काया��वयनको तहमा सजाय 
गािभनु वा घटाइनुको कारणबाट एक वष� 
सजाय गनु� फरक िवषय हो । तसथ� एक 
वष�भ�दा बढी सजाय ह�ने कसुरमा सजाय 
काया��वयनमा सजाय गाभी एक वष� ह�न 
स�ने ह�दँा �े�ािधकारमा िववाद ह�न 
स�दैन भनी मा� न िम�ने नदेिखने । 
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१०७८४ 
 

संयु� 
 

उ��ेषण / 
परमादेश 

�ाने��राज 
आरणसमेत 

िव�� 
नेपाल सरकार, 

�धानम��ी तथा 
मि��प�रषद् को 

काया�लय, 
िसंहदरबारसमेत 

 सश� ���कालमा त�कालीन िव�ोही 
प� र रा�य प�बाट भएका ग�भीर 
�कृितका मानव अिधकार उ�लङ्घनका 
घटनाका कारणले िव�ालयमा गएर 
पढाउन स�ने अव�था नभएकोले पदीय 
दािय�व पूरा गदा�गद� रा�यल ेसुर�ा �दान 
गन� नसकेर िव�थािपत ह�न गई 
िव�ालयमा पठनपाठन गन� नसकेको 
अव�थामा िश�क पदबाट भूत�भावी 
िनण�य गरी सेवाबाट हटाउने गरकेो 
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काय�लाई �वाभािवक �पमा 
कानूनअनुकूलको काय� भ� न निम�ने । 

 िव�थािपत िश�कह� आ�नो �वे�छाल े
नभई सश� िव�ोहको अव�थाल े
बा�यतावश िव�थािपत भएको ह�ँदा 
उनीह�को पुनब�हाली ह�ँदाको अव�थामा 
मु�ाबाट पुनब�हाली भएका कम�चारीसरह 
नै िव�थापनबाट पुनब�हाली भएका 
िश�कह�लाई पिन समान �पको 
कानूनी �यवहार गनु�पन� ह�दँा िव�थािपत 
िश�कह�लाई पुनब�हाली गदा� 
िव�थािपत भएदेिख पुनब�हाली ह�दँाको 
अविधस�मको तलब पिन िदनुपन� र सेवा 
अविध पिन अटुट ह�ने गरी नै जोड्न र 
गणना गन� �यायोिचत ह�ने । 

17=  

१०७८५ 
 

संयु� 
 

करकाप 

च��बहादुर तामाङ 
िव�� 

�यामबहादुर 
िगरीसमेत 

 कुनै पिन िलखत िकत� जालसाजीबाट 
खडा गनु� र डर �ास देखाई िलखतमा 
करकापबाट कारणीको सहीछाप गराउन ु
फरक फरक अव�था हो । एउटामा 
िलखतमा सहीछाप गन� �यि� आ�नो 
सहीछापबार े अनिभ� रहकेो ह��छ भने 
अक�मा कारणी अथा�त ् िलखत 
ग�रिदनेलाई डर �ास देखाई दबाबमा 
पारी करकापबाट सहीछाप गराएको 
अव�था ह��छ । एकैपटक एउटै िलखतको 
स�ब�धमा िकत� र करकाप दुई फरक 
फरक वारदात िसज�ना ह�न स�ने अव�था 
नह�ने । 

१८७८ 

 



1667

�नण�य नं. १०७६९

सव��च अदालत, पूण� इजलास
माननीय �यायाधीश �ी दीपककुमार काक�
माननीय �यायाधीश �ी िव��भर�साद �े�
माननीय �यायाधीश डा. �ी कुमार चडुाल

फैसला िमित : २०७८।९।१
०७८-WF-००२६

म�ुा: ब�दी��य�ीकरण

िनवेदक : बागलङु िज�ला घर भई हाल बालसधुार 
गहृ, का�क�मा रहेको प�रवित�त नाम ०७७-
०७८/४५(A) को हकमा साव�जिनक 
�ितर�क समाज नेपालसगँ आव� अिधव�ा 
नवलिकशोर साह

िव��
िवप�ी : बागलङु िज�ला अदालत

§ बाल �याय स�पादन गदा� िदशा�तरका 
िविभ�न िवक�पम�ये जुन िवक�पबाट 
बालबािलकाको सव��म िहत ह�न स�छ 
सोही �ि�यालाई �ाथिमकता िदनु 
मनािसब ह��छ । बाल �याय �णालीले 
अ�य िवक�प रहसे�म बालबािलकालाई 
थुनामा रा�ने कुरालाई कदािप �वीकार 
गन� स�दैन । बाल �याय �णालीको म�ुय 
उ�े�य भनेकै सुधार र पुन�था�पना भएको 
ह�दँा थनुामा रा�ने भनकेो अि�तम िवक�प 
हो । बाल �याय स�पादनमा सलं�न �यि� 
वा िनकायले बालबािलकालाई थनुामा 
रा�ने अि�तम िवक�पको �योग गदा� 
अ�य िवक�प �भावकारी नभएकोले उ� 

अि�तम िवक�प �योग ग�रएको हो भनी 
�यसको औिच�य �मािणत गन� स�नुपन� ।

(�करण नं.१०)

िनवेदकका तफ� बाट : िव�ान् अिधव�ाह� �ी 
पंकजकुमार कण�, �ी अजय शंकर झा र �ी 
िवमला यादव

िवप�ीका तफ� बाट : िव�ान् उप�यायािधव�ा �ी 
िव�ण�ुसाद पौडेल

अवलि�बत निजर :
स�ब� कानून :
§ नेपालको संिवधान
§ मलुकु� अपराध संिहता, २०७४
§ बालबािलकास�ब�धी ऐन, २०७५

यस अदालतमा आदेश गन�:  
मा. �यायाधीश �ी �काशमान िसंह राउत
माननीय �यायाधीश �ी टंकबहादरु मो�ान

आदेश
�या.दीपककुमार काक� : नेपालको 

संिवधानको धारा ४६ तथा धारा १३३ को उपधारा 
(२) र (३) तथा सव��च अदालत िनयमावली, २०७४ 
को िनयम २३(२)(ग) बमोिजम पन� आएको ��ततु �रट 
िनवेदनको त�य र आदशे यस �कार छ । 

त�य ख�ड
िनज प�रवित�त नाम ०७७-०७८/४५(A) 

वारदातको समयमा १४ वष� १० मिहना २७ िदन 
अथा�त् १६ वष�को उमेर पूरा नगरकेो नाबालक 
रहेको ह�दँा िनज िव�� मलुकु� फौजदारी संिहता, 
२०७४ को दफा २४१ को कसरुमा दफा २४२(२) र 
बालबािलकास�ब�धी ऐन, २०७५ को दफा ३६(७), 
मलुकु� फौजदारी संिहता, २०७४ को दफा ४५(५) र 
फौजदारी कसरु (सजाय िनधा�रण तथा काया��वयन) 
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ऐन, २०७४ को दफा १६(२) अनसुार कैदको सजाय 
ह�न नस�ने ��ट छ । मलुकु� फौजदारी संिहता, 
२०७४ को दफा ३(च) र (छ) ले गरकेो प�रभाषाबाहेक 
अथा�त् ३ वष�स�म कैदको सजाय ह�ने �कृितको कसरु 
सामा�य कसरुको �कृितमा पन� भएको र िनजउपर दाबी 
िलइएको दफा २४२(२) ले ३ वष�स�म कैदको सजाय 
ह�न स�ने बोलेको ह�दँा यस �कृितको कसरु सामा�य 
कसरुअ�तग�त पन� भएकोले यस �कृितका म�ुामा १६ 
वष� उमेर पूरा नगरकेालाई कैदको सजाय गन� निम�ने 
��ट छ । प�रवित�त नाम ०७७-०७८/४५(A) लाई 
कैदको सजाय भ�ुानको लािग बालसधुार गहृमा रा�ने 
काय� गैरकानूनी रहेको र �यसबाट िनजलाई नेपालको 
सिंवधानसमेतले �दान गरकेो हक अिधकारह� हनन 
ह�न गएको ह�दँा तथा संिवधानको धारा ३९(९) ले 
जोिखममा रहेका बालबािलकालाई रा�यबाट िवशेष 
सरं�ण र सिुवधा पाउने हक ��याभूत गनु�को साथै 
बालबािलकास�ब�धी ऐन, २०७५ को दफा १६(१) ले 
बालबािलकासगँ स�बि�धत काय� गन� ��येक िनकाय 
तथा सं�थाका अिधकारीले हरके काम कारबाही 
गदा� बालबािलकाको सव��म िहतलाई �ाथिमकता 
िदइनपुन� कुरा सिुनि�त गद� उपदफा (२) ले जीवन 
जोिखममा भएका बालबािलकालाई त�काल सहयोग 
गनु�  सबैको दािय�व ह�ने भनी कानूनी �यव�थासमेत 
गरकेो ह�दँा यसमा सव��च अदालत िनयमावली, 
२०७४ को िनयम ३४ अनसुार ��ततु िनवेदनमा 
सनुवुाइ गरी ऐ. को िनयम ३७ तथा नेपालको 
सिंवधानको धारा १३३(२) बमोिजम िनज प�रवित�त 
नाम ०७७-०७८/४५(A) लाई अिवल�ब गैरकानूनी 
थनुाबाट म�ु गन� गरी ब�दी��य�ीकरणलगायतको 
उपय�ु आदेश जारी गरी थनुा म�ु ग�रपाऊँ । साथै 
रा�यकै सहयोगमा िनजलाई िनजको अिभभावकस�म 
प�ुयाउने �यव�था १ िदनिभ� स�प�न गन� आदेशसमेत 
ग�रपाउ ँ भ�नेसमेत बेहोराको िमित २०७७।१२।२० 
मा अिधव�ा नवलिकशोर साहले यस अदालतमा पेस 

गरकेो �रट िनवेदन ।
यसमा के कसो भएको हो ? िनवेदकको 

मागबमोिजमको आदेश िकन जारी ह�न नपन� हो ? 
आदेश जारी ह�न ु नपन� भए आधार र कारणसिहत 
िमित २०७८।८।१९ गतेस�म महा�यायािधव�ाको 
काया�लयमाफ� त िलिखत जवाफ पेस गनु�  भनी ��ततु 
आदेश र �रट िनवेदनको एक एक �ित न�कलसमेत 
साथै राखी िवप�ीह�का नाममा सूचना जारी गरी 
िमित २०७८।०८।२० गतेका िदन पेसी तोक� 
सोको जानकारी महा�यायािधव�ाको काया�लयलाई 
िदई िनयमानसुार गनु�  भ�ने यस अदालतको िमित 
२०७८।०८।१६ को आदेश ।

भिव��बहादरु ब�नेतको जाहेरीले वादी 
नेपाल सरकार �ितवादी प�रवित�त नामथर ०७७-
०७८/४५(A) भएको चोरी कसरुमा यस अदालतको 
िमित २०७७।१२।२३ को फैसला बाल िब�याइकता� 
बालक प�रवित�त नामथर ०७७-०७८/४५(A) लाई 
िनजको उमेर १४ वष� भई १६ वष� नपगेुको बालक 
दिेखएकाले मलुकु� अपराध सिंहता, २०७४ को दफा 
२४१ को उपदफा (१),(२) िवपरीतको कसरुज�य 
काय� गरकेोमा िनजलाई सोही संिहताको दफा २४२ 
को उपदफा (२) बमोिजम उमेर पगेुका �यि�लाई 
तजिबजी छ मिहना कैद र �. ५,०००।- ज�रवाना 
ह�नेमा िनज बालकलाई बालबािलकास�ब�धी ऐन, 
२०७५ दफा ३६ को उपदफा (३) बमोिजम तीन 
मिहना बालसधुार गहृमा ब�नपुन� र �. २,५००।– 
ज�रवाना ह�ने ठहरी फैसला भएको दिेख�छ । िनज 
प�रवित�त नामथर ०७७-०७८/४५(A) उपर २ मिहना 
९ िदन बालसधुार गहृमा ब�ने गरी र ज�रवाना �. 
२,५००।– को यस अदालतमा लगत रहेकोमा िज�ला 
�हरी काया�लय बागलङुको च.नं. १०८५ िमित 
२०७८।७।४ को प�साथ उपि�थत गराइएका बाल 
िब�याइकता� प�रवित�त नामथर ०७७-०७८/४५(A) 
बाट ज�रवाना दािखला भई िनजलाई िमित 
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२०८९।९।१२ स�म बालसधुार गहृमा रा�नको लािग 
यस अदालतको च.नं.०७८-६२-०००७०० िमित 
२०७८।७।४ को प�बाट बालसधुार गहृ सराङकोट 
का�क�मा रा�न पठाइएको दिेख�छ । यस अदालतको 
िमित २०७७।१२।२३ का फैसलाअनसुार बाल 
िब�याइकता� प�रवित�त नामथर ०७७-०७८/४५(A) 
लाई चोरी कसरुमा भएको फैसलाअनसुार िनजको 
बालसधुार गहृमा रा�नपुन� बाकँ� अविधको लािग 
बालसधुार गहृमा रा�न पठाइएको काम कारबाही 
कानूनबमोिजम नै भएको र िनज बालकको सवंैधािनक 
एवं कानूनी हक अिधकार हनन नभएको ह�नाले ��ततु 
िनवेदन खारजे ग�रपाउ ँभ�नेसमेत बेहोराको बागलङु 
िज�ला अदालतले यस अदालतमा पेस गरकेो िलिखत 
जवाफ ।

बालबािलकास�ब�धी ऐन, २०७५ को 
दफा ३६ को उपदफा (७) मा “यस दफामा अ�य� 
जनुसकैु कुरा लेिखएको भए तापिन सो� वष� उमेर पूरा 
नभएका बालबािलकालाई सजाय गदा� जघ�य कसरु, 
ग�भीर कसरु वा पटके �पमा कसरु गरकेोमा बाहेक 
कैदको सजाय ग�रने छैन” भ�ने कानूनी �यव�था रहेको 
देिख�छ भने मलुकु� अपराध संिहता, २०७४ को दफा 
४५ को उपदफा (५) मा “उपदफा (२), (३) र (४) 
मा जनुसकैु कुरा लेिखएको भए तापिन सो� वष� उमेर 
पूरा नभएका बालबािलकालाई सजाय गदा�  जघ�य 
कसरु, ग�भीर कसरु वा पटके �पमा कसरु गरकेोमा 
बाहेक कैदको सजाय गनु�  ह�दैँन” भ�ने �यव�था भएको 
पाइ�छ । �य�तै फौजदारी कसरु (सजाय िनधा�रण तथा 
काया��वयन) ऐन, २०७४ को दफा १६ को उपदफा 
(२) मा “सो� वष� उमेर पूरा नभएका बालबािलकालाई 
सजाय गदा� जघ�य कसरु, ग�भीर कसरु वा पटके 
�पमा कसरु गरकेोमा बाहेक कैदको सजाय गनु�  ह�दँनै” 
भ�ने कानूनी �यव�थासमेत रहेकोमा सो कानूनी 
�यव�थाह�को �ितकूल �रट िनवेदकलाई िज�ला 
अदालतको फैसलाबमोिजम बालसधुार गहृमा रा�ने 

काय� गैरकानूनी भएको ह�दँा ब�दी��य�ीकरणको आदेश 
जारी ग�रपाउ ँभनी िनवेदन पन� आएको स�दभ�मा उ� 
कानूनी �यव�थाह�को सम� अ�ययन गदा�  १६ वष� 
उमेर पूरा नभएका बालबािलकालाई सजाय गदा� जघ�य 
कसरु, ग�भीर कसरु वा पटके �पमा कसरु गरकेोमा 
बाहेक कैदको सजाय ग�रने छैन भ�ने �यव�था रहेको 
दिेख�छ । मलुकु� अपराध संिहता, २०७४ को दफा ३ 
को (च) मा “ग�भीर कसरु भ�नाले तीन वष�भ�दा बढी 
दस वष�स�म कैद सजाय ह�ने कसरु स�झनपुछ� ” भ�ने 
र ऐ. (छ) मा “जघ�य कसरु भ�नाले ज�मकैद वा दस 
वष�भ�दा बढी कैद सजाय ह�ने कसरु स�झनपुछ� ” भ�ने 
प�रभाषाअ�तग�त �रट िनवेदकउपर दायर भएको म�ुाको 
कसरु परकेो नदिेखएको ह�दँा कैदको सजाय गन� सिकने 
अव�था छैन भ�ने �प� कानूनी �यव�था देिख�छ भने 
बालबािलकास�ब�धी ऐन, २०७५ को दफा ३६(२) 
मा “दस वष� वा सोभ�दा मािथ र चौध वष�भ�दा कम 
उमेरको बालबािलकाले ज�रवाना ह�ने कसरुज�य काय� 
गरकेो भए िनजलाई स�झाई बझुाई छािडने छ र कैद 
ह�ने कसरुज�य काय� गरकेो भए कसरुको �कृित हेरी 
छ मिहनास�म कैद सजाय गन� वा कैद नगरी बढीमा 
एक वष�स�म बालसधुार गहृमा रािखने छ” भ�ने 
भएको कानूनी �यव�था हेदा�  बालसधुार गहृलाई र 
कैदको सजायलाई अलगअलग ढङ्गबाट हे�रएको 
दिेख�छ । य�तै ऐनको दफा ४३ को उपदफा 
(१) मा “नेपाल सरकारले कानूनको िववादमा 
परकेा बालबािलकाको सधुार र पनु�था�पना 
नभएस�म बालबािलका रा�ने �योजनको लािग 
आव�यकताअनसुार बालसधुार गहृको �थापना गन� छ” 
भ�नेसमेत कानूनी �यव�था रहेको दिेखएबाट उपयु�� 
उि�लिखत कानूनी �ावधानह�मा कतै पिन "कैदको 
सजाय पाएका �यि�" भ�ने श�दावलीको �योग नभई 
अ�य श�दावलीको �योग भएको दिेख�छ । यस�कार 
उपयु�� कानूनी �यव�थाह�को सम�मा िववेचना गदा� 
१६ वष� उमेर पूरा नभएका बालबािलकालाई कैदको 
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सजाय गनु�  ह�दँनै भ�नकुो अथ� बालसधुार गहृमा रा�ने 
गरी पिन सजाय गन� पाइदँनै भनेको हो या कानूनको 
िववादमा परकेो बालबािलकाको सधुार र पनु�था�पना 
नभएस�म बालबािलका रा�ने �योजनको लािग 
बालसधुार गहृको �थापना भएको देिखदँा बालसधुार 
गहृलाई कैदको सजायको �पमा अथ� गन� निम�ने 
भई बालसधुार गहृमा रा�न पाइने हो भ�ने अव�था 
देिखदँा जिटल कानूनी �� उपि�थत भएकोले ��ततु 
िववादको िनराकरण पूण� इजलासबाट ह�न उपय�ु 
देिखदँा सव��च अदालत िनयमावली, २०७४ को 
िनयम २३(२)(ग) बमोिजम पूण� इजलाससम� पेस 
गनु�  भ�नेसमेत बेहोराको यस अदालतको िमित 
२०७८।०८।२२ को आदशे ।

आदेश ख�ड
िनयमबमोिजम दिैनक पेसी सूचीमा चढी 

िनण�याथ� पेस ह�न आएको ��ततु िनवेदनमा िनवेदकको 
तफ� बाट उपि�थत ह�नभुएका िव�ान् अिधव�ाह� �ी 
पंकजकुमार कण�, �ी अजय शंकर झा र �ी िवमला 
यादवले सिंवधान�ारा �द� ग�रएको बालबािलकाको 
मौिलक र सवंैधािनक हक तथा बालबािलकाको 
सव��म िहतको �योग र काया��वयनको स�दभ�मा 
मलुकु� अपराध संिहता,२०७४ को दफा ३ को (च) र 
(छ) बमोिजम ३ वष�स�म कैदको सजाय ह�ने �कृितको 
कसरु सामा�य कसरुको �कृितमा पन� देिख�छ । 
बालबािलकास�ब�धी ऐन, २०७५ को दफा ३६(७) 
ले “यस दफामा अ�य� जनुसकैु कुरा लेिखएको भए 
तापिन सो� वष� उमेर पूरा नभएका बालबािलकालाई 
सजाय गदा� जघ�य कसरु, ग�भीर कसरु र पटके 
कसरु गरकेोमा बाहेक कैदको सजाय ग�रने छैन भ�ने 
�यव�थाले १६ वष�समेत पूरा नगरकेा बालबािलकालाई 
सामा�य �कृितको कसरुमा कैदको सजाय गन� नपाउने 
िकटानी �यव�था गरकेो छ भने सोही �यव�था 
मलुकु� अपराध संिहता,२०७४ को दफा ४५(५) र 
फौजदारी कसरु (सजाय िनधा�रण तथा काया��वयन) 

ऐन, २०७४ को दफा १६(२) मा समेत रहेकोले उ� 
कानूनी �यव�थाबमोिजम कैदको सजाय गन� निम�ने 
ह�दँा कैदको सजाय असलुउपर गन� काय�को लािग यी 
िनवेदकलाई बालसधुार गहृमा रा�ने काय� गैरकानूनी 
रहेकोले िनवेदन मागबमोिजम ब�दी��य�ीकरणको 
आदेश जारी गरी बालसधुार गहृबाट अिवल�ब म�ु गरी 
रा�यकै सहयोगमा िनजको अिभभावकस�म प�ुयाउने 
�यव�थासमेत ग�रपाउ ँभनी बहस ��तुत गनु�भयो ।

यसैगरी नेपाल सरकारको तफ� बाट 
उपि�थत िव�ान् उप�यायािधव�ा �ी िव�ण�ुसाद 
पौडेलले बालिब�याइकता� प�रवित�त नामथर ०७७-
०७८/४५(A) लाई चोरीको कसरु भएकोले बागलङु 
िज�ला अदालतको फैसलाअनसुार िनजलाई 
बालसधुार गहृमा रा�नपुन� बाकँ� अविधको लािग 
बालसधुार गहृमा रा�न पठाइएको काम कारबाही 
कानूनबमोिजम नै भएको र िनज बालकको संवैधािनक 
एव ंकानूनी हकअिधकर हनन नभएको ह�नाले िनवेदन 
मागबमोिजम आदेश जारी ह�ने होइन । िनवेदन खारजे 
ग�रपाउ ँभनी बहस ��ततु गनु�भयो ।

उि�लिखत त�य तथा बहस िजिकरसमेत 
भएको ��ततु �रट िनवेदनमा बालसधुार गहृलाई 
कैदको सजायको �पमा अथ� गन� िम�छ, िम�दैन ? 
�रट िनवेदकको मागबमोिजम ब�दी��य�ीकरणको 
आदेश जारी ह�ने वा नह�ने के हो ? भ�नेसमेतका ��मा 
िनण�य िदनपुन� देिखयो ।

िनण�यतफ�  िवचार गदा� ��ततु �रट िनवेदनमा 
बालबािलकास�ब�धी ऐन, २०७५ को दफा ३६ को 
उपदफा (७) बमोिजम यस दफामा अ�य� जनुसकैु 
कुरा लेिखएको भए तापिन सो� वष� उमेर पूरा नभएका 
बालबािलकालाई सजाय गदा�  जघ�य कसरु, ग�भीर 
कसरु वा पटके कसरु गरकेोमा बाहेक कैदको सजाय 
ग�रने छैन भ�ने भएको कानूनी �यव�थाले १६ वष� 
पूरा नगरकेो बालबािलकालाई सामा�य �कृितको 
कसरुमा कैदको सजाय गन� नपाउने िकटानी �यव�था 
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गरकेो छ । यसैगरी मलुकु� अपराध संिहता, २०७४ 
को दफा ४५(५) र फौजदारी कसरु (सजाय िनधा�रण 
तथा काया��वयन) ऐन, २०७४ को दफा १६(२) मा 
समेत य�ता बाल िब�याइकता�लाई कैदको सजाय गन� 
नपाउने कानूनी �यव�था रहेको छ । िनवेदक प�रवित�त 
नाम ०७७/०७८-४५(A) वारदातको समयमा १४ 
वष� १० मिहना २७ िदनको भई १६ वष�को उमेर पूरा 
नगरकेो नाबालक रहेको ह�दँा िनज िनवेदकलाई मलुकु� 
अपराध संिहता, २०७४ को दफा २४१ को उपदफा 
(१) र (२) को कसरुमा सोही ऐनको दफा २४२ को 
उपदफा (२) बमोिजम तजिबजी ६(छ) मिहना कैद र 
�. ५,०००।– (पाचँ हजार �पैया)ँ ज�रवाना ह�नेमा 
कसरुज�य आरोप लागेको बालक प�रवित�त नामथर 
०७७/०७८-४५(A) को ज�मिमित २०६२।०१।०६ 
भ�ने िमिसल सलं�न िव�ालयको प�बाट देिखई 
िनज चौध वष� पूरा भई सो� वष� नपगेुको बालक 
देिखएकोले िनज बालकलाई बालबािलकास�ब�धी 
ऐन, २०७५ को दफा ३६ को उपदफा (३) बमोिजम 
तीन मिहना बालसधुार गहृमा ब�नपुन� र �.२,५००।– 
(दईु हजार पाचँ सय �पैया)ँ ज�रवाना ह�ने ठहर गरी 
भएको फैसलाबमोिजम िनजलाई कैद भ�ुानका लािग 
बालसधुार गहृमा राखेको काय� गैरकानूनी रहेकोले 
ब�दी��य�ीकरणको आदशे जारी गरी अिवल�ब 
गैरकानूनी थुनाबाट म�ु ग�रपाउ ँ भ�ने िनवेदन दाबी 
रहेकोमा फैसलाबमोिजम बालसधुार गहृमा रा�ने काय� 
गैरकानूनी नरहेकोले �रट िनवेदन खारजे ह�नपुछ�  भ�ने 
बागलङु िज�ला अदालतको िलिखत जवाफ रहेको 
देिख�छ ।

२. अब पिहलो ��तफ�  िवचार गदा� 
बालबािलकास�ब�धी ऐन, २०७५ को दफा २ (थ) 
मा बालसधुार गहृ भ�नाले दफा ४३ बमोिजम नेपाल 
सरकारले �थापना गरकेो वा सो �योजनको िनिम� 
उपयोगमा �याएको बाल सधुार गहृ स�झनपुछ�  
भ�ने उ�लेख भएको दिेख�छ भने ऐ. ऐनको दफा 

४३ लाई �ि�गत गदा� नेपाल सरकारले कानूनको 
िववादमा परकेा बालबािलकाको सधुार र पनु�था�पना 
नभएस�म बालबािलका रा�ने �योजनको लािग 
आव�यकताअनसुार बाल सधुार गहृको �थापना गन� 
छ भ�ने उ�लेख भएको प�र�े�यमा उ� �यव�थाले 
कानूनको िववादमा परकेा बालबािलकाको सधुार र 
पनु�था�पनालाई लि�त गरकेो देिख�छ । सामा�यतया 
कुनै कसरुको अिभयोग लागी म�ुाको तहिककात वा 
पपु��को िनिम� �चिलत कानूनबमोिजम कैदको सजाय 
पाएकोमा सो कैद सजाय भ�ुान गन� बालबािलकालाई 
बालसधुार गहृमा पठाउने ग�रएको �यवहार (Practice) 
मा देिख�छ । बाल �याय �णाली लोक क�याणकारी 
र बाल अिधकारमा आधा�रत रहनुपद�छ भ�ने 
िव��यापी िस�ा�त रहकेो छ । बाल �याय �णाली 
बालबािलकाको सधुार पुन�था�पनामा केि��त 
रहनुपद�छ । कानूनको ���मा परकेा बालबािलकाका 
लािग उनीह�को �यि��व िवकासको लािग अवसर 
िसज�ना ह�नेतफ�  केि��त रही �याय स�पादन गनु�पन� 
ह��छ । बालबािलकाह� रा�यका उ�रािधकारी 
ह�दँा उनीह�मा  पैदा भएको नकारा�मक सोचलाई 
शारी�रक, मानिसक र बौि�क िवकासको 
अवसर�ारा सकारा�मकता तफ�  �पा�तरण गराउनु 
बाल �याय �शासनको उ�े�य ह�नपुद�छ । कानूनको 
ग�भीर दािय�व बालबािलकामा वहन गराउने 
काय� बाल �याय �शासनको िस�ा�तिवपरीत ह�न 
जा�छ । प�रवित�त नाम ०७७/०७८-४५(A) लाई 
िमित २०७७।१२।२३ को फैसलाबमोिजम लागेको 
कैद ३(तीन) मिहना असलु गन� उ�े�यबाट बालसधुार 
गहृ सराङकोट, का�क�मा बसी कैद भ�ुान गन�को 
लािग पठाएको दिेखयो । कैद भ�ुान गन� उ�े�यबाट 
बालसधुार गहृमा रहेका बालबािलकाह�ले सो बाल 
सधुार गहृको िनि�त सीमा र िनयमह�को प�रिधिभ� 
रही ब�नपुन� ह��छ । यस ि�थितमा उनीह�को शारी�रक, 
मानिसक र बौि�क िवकासका लािग �वत�� �पले 
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आ�ना ि�याकलाप स�चालन गन� पाउने अव�था 
रहदँैन ।

३. मलुकु� अपराध संिहता, २०७४ को दफा 
३ को (च) मा “ग�भीर कसुर भ�नाले तीन वष�भ�दा 
बढी दस वष�स�म कैद सजाय ह�न ेकसुर स�झनुपछ�” 
भ�ने र ऐ.(छ) मा “जघ�य कसुर भ�नाले ज�मकैद वा 
दस वष�भ�दा बढी कैद सजाय ह�ने कसुर स�झनुपछ�” 
भनी उ�लेख भएको पाइ�छ । उ� �यव�थाअन�ुप 
िनज िनवेदकउपर ऐ. संिहताको दफा २४२(२) 
बमोिजम सजाय भएको देिखएको र उ� दफाबमोिजम 
अिधकतम तीन वष�भ�दा बढी कैदको सजाय ह�न 
स�ने अव�था देिखदँनै । यसरी हेदा� िनज िनवेदकउपर 
लगाइएको कसरु “ग�भीर कसरु” र “जघ�य कसरु” को 
प�रभाषािभ� नपन� अथा�त् सोदिेख बाहेकको कसरु 
“सामा�य कसरु” अ�तग�त पन� देिखन आयो । अब 
बालबािलकास�ब�धी ऐन, २०७५ को दफा ३६(७) 
मा यस दफामा अ�य� जुनसकैु कुरा लेिखएको भए 
तापिन सो� वष� उमेर पूरा नभएका बालबािलकालाई 
सजाय गदा� जघ�य कसुर, ग�भीर कसरु वा पटके 
�पमा कसुर गरकेोमा बाहकेको कैदको सजाय 
ग�रन े छैन भ�ने �यव�थासमेतलाई �ि�गत गदा� यी 
प�रवित�त नाम ०७७/०७८-४५(A) सामा�य कसरुको 
कसरुज�य काय�मा सलं�न भएको ठहरकेो, पटके �पमा 
कसरुज�य काय� गरकेो नदिेखएको र िनजको १६ वष� 
उमेर पिन पूरा नभएको अव�थामा बागलङु िज�ला 
अदालतको िमित २०७७।१२।२३ को फैसलाले 
लागेको कैद ३(तीन) मिहना असलु गन� उ�े�यबाट 
बालसधुार गहृ सराङकोट, का�क�मा ब�न पठाउने 
काय� कैद सजायकै �पमा बु�नुपन� देिखयो ।

४. अब दो�ो ��तफ�  िवचार गदा�, ��ततु 
म�ुामा िनज प�रवित�त नाम थर ०७७/०७८-४५(A) 
लाई बागलङु िज�ला अदालतबाट मलुकु� अपराध 
सिंहता, २०७४ को दफा ४१ को उपदफा (१) र (२) 
को कसरु गन� कसरुदारलाई ऐ. को २४२(२) बमोिजम 

तजिबजी ६(छ) मिहना कैद र �. ५,०००।– (पाचँ 
हजार �पैया)ँ ज�रवाना ह�नेमा िनज बालक चौध वष� पूरा 
भई सो� वष� नपगेुको देिखएकोले बालबािलकास�ब�धी 
ऐन, २०७५ को दफा ३६(२) बमोिजम ३(तीन) 
मिहना बालसधुार गहृमा ब�नपुन� र �.२,५००।– (दईु 
हजार पाचँ सय �पैया)ँ ज�रवाना ह�ने भनी भएको 
फैसलाअनसुार बालसधुार गहृ सराङकोट का�क�मा 
रहेको देिखयो । यसरी उ� फैसलाबाट िनज प�रवित�त 
नाम थर ०७७/०७८-४५(A) १६ वष� नपगेुको 
नाबालक रहेको भ�ने त�यमा कुनै िववाद देिखएन ।

५. प�रवित�त नाम ०७७/०७८-४५(A) 
ले होटलको �यास काउ�टरको टेबलमा चाज� गरी 
राखेको iPhone ६ Plus नामको मोबाइल िझक� 
लगेकोमा अदालतसम� इ�कार रही बयान गर ेतापिन 
आफूसगँ कुनै मोबाइल नभएकोले मोबाइल चलाउने 
आ�नो चाहना पूित� गन� उ�े�यले िझक� लगेको ह� ँभनी 
अिधकार�ा� अिधकारीसम� सािबत भई बयान गरेको 
त�यबाट िनज प�रवित�त नाम ०७७/०७८-४५(A) 
ले मोबाइल चोरी गरी जाहेरवालालाई हािन नो�सानी 
प�ुयाई आफूले फाइदा िलने मनसायबाट सो काय� नगरी 
अ�ले मोबाइल चलाएको देखी आफूलाई पिन मोबाइल 
चलाउने इ�छा जागतृ भएको तर आफूसगँ मोबाइल 
नभएको कारणबाट होटलको �यास काउ�टरनिजक 
टेबलमा रहेको मोबाइल िनकाली लगेको देिख�छ । 
बालबािलकाह� सदा उ�सकु र िज�ास ु�वभावका ह�ने 
ह�नाले मोबाइल चलाउदँा क�तो अनभूुित होला भ�ने 
आ�नो िज�ासा मेटाउने उ�े�यबाट यी प�रवित�त नाम 
०७७/०७८-४५(A) ले होटलको �यास काउ�टरको 
टेबलुमा रहेको मोबाइल िनकाली िलएर गएको त�य 
िनिव�वाद छ । होटलको �यास काउ�टरको टेबलमा 
रहेको मोबाइल िनकाली िलएर जाने काय� चोरी गन� 
काय� हो, य�तो काय� गदा� कानून�ारा सजाय ह��छ, 
�य�तो काय�को �कृित र प�रणाम के क�तो ह��छ भ�ने 
यी �रट िनवेदकको बाल मि�त�कमा जानकारी ह�ने 
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अव�था पिन रहदँैन । यस अव�थामा बालबािलका 
स�ब�धमा रहेका राि��य र अ�तरा�ि��य �ावधान हेन� 
वा�छनीय ह��छ । नेपालको संिवधानको धारा ३९ मा 
बालबािलकाको हकस�ब�धी देहायको �यव�था रहेको 
देिख�छः
३९. बालबािलकाको हकः (१) ��येक 
बालबािलकालाई आ�नो पिहचानसिहत नामकरण 
र ज�मदता�को हक ह�ने छ ।

(२)  ��येक बालबािलकालाई प�रवार तथा 
रा�यबाट िश�ा, �वा��य, पालन पोषण, 
उिचत �याहार, खेलकुद, मनोर�जन तथा 
सवा�ङ्गीण �यि��व िवकासको हक ह�ने  
छ ।

(३)  ��येक बालबािलकालाई �ारि�भक बाल 
िवकास तथा बाल सहभािगताको हक ह�ने 
छ ।

(४)  कुनै पिन बालबािलकालाई कलकारखाना, 
खानी वा य�तै अ�य जोिखमपूण� काममा 
लगाउन पाइने छैन ।

(५)  कुनै पिन बालबािलकालाई बाल िववाह, 
गैरकानूनी ओसारपसार र अपहरण गन� वा 
ब�धक रा�न पाइने छैन ।

(६)  कुनै पिन बालबािलकालाई सनेा, �हरी 
वा सश� समहूमा भना� वा �योग गन� वा 
सां�कृितक वा धािम�क �चलनका नाममा 
कुनै पिन मा�यम वा �कारले दु�य�वहार, 
उपे�ा वा शारी�रक, मानिसक, यौनज�य 
वा अ�य कुनै �कारको शोषण गन� वा 
अनुिचत �योग गन� पाइने छैन ।

(७)  कुनै पिन बालबािलकालाई घर, िव�ालय 
वा अ�य जुनसुकै �थान र अव�थामा 
शारी�रक, मानिसक वा अ�य कुनै 
िकिसमको यातना िदन पाइने छैन ।

(८)  ��येक बालबािलकालाई बालअनुकूल 

�यायको हक ह�न ेछ ।
(९) असहाय, अनाथ, अपाङ्गता भएका, ��� 

पीिडत, िव�थािपत एवं जोिखममा रहकेा 
बालबािलकालाई रा�यबाट िवशेष सरं�ण 
र सिुवधा पाउन ेहक ह�ने छ ।

(१०) उपधारा (४), (५), (६) र (७) िवपरीतका 
काय� कानूनबमोिजम द�डनीय ह�ने छन ्र 
�य�तो काय�बाट पीिडत बालबािलकालाई 
पीडकबाट कानूनबमोिजम �ितपूित� पाउने 
हक ह�ने छ ।

६. यसैगरी Convention on the Rights 
of the Child 1989 को Article 3 मा "In all actions 
concerning children, whether undertaken by 
public or private social welfare institutions, 
courts of law, administrative authorities or 
legislative bodies, the best interests of the 
child shall be a primary consideration." भ�ने 
�यव�था रहेको र Article 37 मा

(a) No child shall be subjected to 
torture or other cruel, inhuman or 
degrading treatment or punishment. 
Neither capital punishment nor life 
imprisonment without possibility 
of release shall be imposed for 
offences committed by persons 
below eighteen years of age;

(b)  No child shall be deprived of his or her 
liberty unlawfully or arbitrarily. The 
arrest, detention or imprisonment 
of a child shall be in conformity with 
the law and shall be used only as 
a measure of last resort and for the 
shortest appropriate period of time;
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(c)  Every child deprived of liberty 
shall be treated with humanity and 
respect for the inherent dignity of 
the human person, and in a manner 
which takes into account the needs 
of persons of his or her age. In 
particular, every child deprived 
of liberty shall be separated from 
adults unless it is considered in the 
child’s best interest not to do so 
and shall have the right to maintain 
contact with his or her family through 
correspondence and visits, save in 
exceptional circumstances;

(d)  Every child deprived of his or 
her liberty shall have the right to 
prompt access to legal and other 
appropriate assistance, as well as 
the right to challenge the legality of 
the deprivation of his or her liberty 
before a court or other competent, 
independent and impartial authority, 
and to a prompt decision on any 
such action. मा भ�ने �यव�था रहेको 
पाइ�छ ।

७. United Nations Rules for the 
Protection of Juveniles Deprived of their 
Liberty (the Beijing rules) 1985 को Article 
17.1 मा  The disposition of the competent 
authority shall be guided by the following 
principles: 10(a) The reaction taken shall 
always be in proportion not only to the 
circumstances and the gravity of the 

offence but also to the circumstances 
and the needs of the juvenile as well 
as to the needs of the society; (b) 
Restrictions on the personal liberty 
of the juvenile shall be imposed only 
after careful consideration and shall 
be limited to the possible minimum; 
(c) Deprivation of personal liberty shall 
not be imposed unless the juvenile is 
adjudicated of a serious act involving 
violence against another person or 
of persistence in committing other 
serious offences and unless there is 
no other appropriate response; (d) The 
well-being of the juvenile shall be the 
guiding factor in the consideration of 
her or his case भ�ने �यव�था भएको पाइ�छ । 
उि�लिखत �यव�थाले समेत बालाबािलकास�ब�धी 
ग�रने स�पूण� काम कारबाहीमा साव�जिनक 
वा िनजी सामािजक क�याणकारी स�ंथाह�, 
अदालतह�, �शासिनक िनकायह� वा िवधाियक� 
िनकायह��ारा बालबािलकाको सव��म िहतलाई 
�ाथिमकता िदनुपन� भनी उजागर गरकेो पाइ�छ । 
�य�तै बालबािलकास�ब�धी ऐन, २०७५ को दफा 
१६ मा समेत बालबािलकासगँ स�बि�धत काय� 
गन� ��येक िनकाय तथा स�ंथाका अिधकारीले 
हरके काम कारबाही गदा� बालबािलकाको सव��म 
िहतलाई �ाथिमकता िदई आव�यक बालमै�ी �ि�या 
अपनाउनपुन� छ । यसैगरी उ� ऐनको दफा २७ मा
बालबािलकाको सव��म िहतको लािग िदशा�तर 
गन� मनािसब देिखएमा िदशा�तर गन� िनण�य गन� 
स�न ेछ भ�ने �यव�था रहेको पाइ�छ ।

८. बालबािलकास�ब�धी ऐन, २०७५ को 
दफा २७ को उपदफा (१) मा �चिलत कानूनमा 
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जनुसकैु कुरा लेिखएको भए तापिन बालबािलकाको 
सव��म िहतको लािग िदशा�तर गन� मनािसब दिेखए 
देहायको अव�थामा देहायका अिधकारीले कसरुज�य 
काय�को अिभयोग लागेका बालबािलकालाई िदशा�तर 
गन� िनण�य गन� स�ने �यव�था रहेको छः- 

(क) पाचँ हजार �पैयासँ�म िबगो भएको 
वा दईु हजार �पैयासँ�म ज�रवाना 
वा एक मिहनास�म कैद ह�न स�नेमा 
अनसु�धान अिधकारीले,

(ख) दस हजार �पैयासँ�म िबगो भएको वा 
पाचँ हजार �पैयासँ�म ज�रवाना वा 
तीन वष�स�म कैद ह�न स�नेमा सरकारी 
विकलले,

(ग) जितसकैु िबगो भएको वा जितसकैु 
ज�रवाना वा कैद ह�न स�नेमा बाल 
अदालतले भ�ने �यव�था रहेको र 
उपदफा (२) मा "उपदफा (१) को ख�ड 
(ग) मा जनुसकैु कुरा लेिखएको भए 
तापिन तीन वष� वा सोभ�दा बढी कैद 
सजाय ह�ने म�ुामा बालबािलकालाई 
िदशया�तर गन� सिकने छैन" ।

९. �य�तै बालबािलकास�ब�धी ऐन, 
२०७५ को दफा २९ मा िदशा�तर गदा� अवल�बन 
ग�रने �ि�याः (१) िदशा�तर गदा� बालबािलकाको 
इ�छासमेतलाई िवचार गरी देहायबमोिजमको एक वा 
एकभ�दा बढी उपय�ु �ि�या अवल�बन ग�रने छः-

(क) बालबािलकालाई पीिडतसगँ मेलिमलाप 
वा समझदारी कायम गराउने,

(ख) बालबािलकालाई ग�ती महससु गन� 
लगाउने,

(ग) बालबािलका र िनजको प�रवारलाई 
आव�यक परामश� िदने,

(घ) बालबािलकालाई कुनै सामदुाियक 

सेवामा पठाउने,
(ङ) बालबािलका हेरचाह र संर�ण गन� कुनै 

सं�थामा पठाउने,
(च) बाल क�याण अिधकारीको सपु�रवे�ण 

र िनद�शनमा रहने गरी बालबािलकालाई 
छाड्ने,

(छ) बालबािलकालाई बाब,ु आमा, 
प�रवारको अ�य सद�य वा संर�कको 
िज�मा लगाउने,

(ज) बालबािलकालाई कुनै तािलम वा शैि�क 
काय��ममा सहभागी गराउने �यव�था 
रहेको र उपदफा (२) मा उपदफा (१) 
को ख�ड (घ), (ङ), (च), (छ) र (ज) 
बमोिजमको कुनै �ि�या अवल�बन गरी 
िदशा�तर गदा� अविधसमेत तोिकने छ 
भ�ने �यव�था रहेको पाइ�छ । 

१०. िज�ला अदालत बागलङुको फैसलाबाट 
यी बालक ०७७/०७८-४५(A) बालबािलकास�ब�धी 
ऐन, २०७५ को दफा ३६(७) बमोिजमको जघ�य 
कसरु, ग�भीर कसरु र पटके जिनने कसरुज�य काय�मा 
संल�न भएको देिखदँैन । बाल �याय स�पादन गदा� 
िदशया�तरका िविभ�न िवक�पम�ये जनु िवक�पबाट 
बालबािलकाको सव��म िहत ह�न स�छ सोही 
�ि�यालाई �ाथिमकता िदन ुमनािसब ह��छ । बाल �याय 
�णालीले अ�य िवक�प रहेस�म बालबािलकालाई 
थनुामा रा�ने कुरालाई कदािप �वीकार गन� 
स�दैन । बाल �याय �णालीको म�ुय उ�े�य भनेकै 
सधुार र पनु�था�पना भएको ह�दँा थनुामा रा�ने भनेको 
अि�तम िवक�प हो । बाल �याय स�पादनमा संल�न 
�यि� वा िनकायले बालबािलकालाई थुनामा रा�ने 
अि�तम िवक�पको �योग गदा� अ�य िवक�प �भावकारी 
नभएकोले उ� अि�तम िवक�प �योग ग�रएको हो भनी 
�यसको औिच�य �मािणत गन� स�नपुन� ह��छ । 
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११. यी बालक प�रवित�त नाम ०७७/०७८-
४५(A) को उमेर १६ वष� नपगेुको देिखएकोले 
मलुकु� अपराध संिहता, २०७४ को दफा २४१ को 
उपदफा (१)(२) िवपरीतको कसरुज�य काय� गरकेोमा 
िनजलाई सोही संिहताको दफा २४२ को उपदफा 
(२) बमोिजम उमेर पगेुका �यि�लाई तजिबजी ६ 
मिहना कैद र �. ५०००।– ज�रवाना ह�नेमा िनज 
बालकलाई बालबािलकास�ब�धी ऐन, २०७५ को 
दफा ३६ को उपदफा (३) बमोिजम तीन मिहना बाल 
सधुार गहृमा ब�नपुन� र �. २,५००।– ज�रवाना ह�ने 
ठहरी फैसला भएको र दफा ३६(७) मा उि�लिखत 
कसरुबाहेक अ�य कसरुका हकमा बालबािलकालाई 
बालबािलकास�ब�धी ऐन, २०७५ मा भएको अ�य 
बाल सधुारका लािग भएका �यव�थाह�को अवल�बन 
ग�रन ु उपय�ु ह�ने ह��छ । बालबािलकाउपर रा�यले 
िलएको नीित र कानूनी �यव�थाले कानूनको ���मा 
परकेा बालबािलकाको सव��म िहतलाई नै सव�प�र 
राखी हे�रनपुन� भ�ने दिेखन आउछँ ।  

१२. बालबािलकालाई थनुामा रा�ने काय� 
अि�तम िवक�प (Last Resort) ह�ने ह��छ । िवक�प 
भएस�म बालबािलकालाई थनुामा रा�ने काय�लाई 
िन��सािहत गनु�पन� र बालबािलकाको सव��म 
िहतलाई �दयंगम गनु�पन�तफ�  �यायकता�ले सदैव 
िवचार गनु�पन� ह��छ । बालबािलकास�ब�धी ऐन, 
२०७५ को दफा ३६(७) मा उि�लिखत कसरुबाहेक 
बालबािलकालाई कैदमा रा�न निम�ने भ�ने �प� 
पारकेो पाइ�छ । जघ�य कसरु, ग�भीर कसरु र पटके 
�पमा कसरु गरकेोबाहेक अ�य कसरुको हकमा 
बालबािलकालाई कैद सजाय गन� नै निम�ने िवधाियक� 
मनसाय रहेको दिेख�छ । 

१३. बालबािलकास�ब�धी ऐन, २०७५ 
को दफा १६ बमोिजम प�रवित�त नाम ०७७/०७८-
४५(A) को सव��म िहतलाई �यानमा राखी ऐ. 
ऐनको दफा २९ मा �यव�था ग�रएका िदशा�तरको 

�ि�या अवल�बन नगरी बागलङु िज�ला अदालतबाट 
बालसधुार गहृमा सजाय भ�ुान गन� पठाउने काय� 
ऐ. ऐनको दफा ३६ को उपदफा (७) �ितकूल रहेको 
दिेखयो । बय�क �यि�ह�बाट भएको कसरुले अ�य 
�यि�लाई पीिडत बनाएको ह��छ भने कानूनको ���मा 
परकेा बालबािलकाबाट ह�न गएका कसरुज�य काय�बाट 
ती बालबािलका �वयं नै पीिडत भैरहेका ह��छन् । यस 
ि�थितमा पीिडत बालक ०७७/०७८-४५(A) लाई कैद 
असलु गन� बाल सधुार गहृ सराङकोट का�क� पठाउने 
बागलङु िज�ला अदालतको िमित २०७७।१२।१३ 
को फैसला बाल �याय �णाली अनकूुलको मा�न  
िमलेन ।

१४. बालबािलकास�ब�धी ऐन, २०७५ को 
दफा ३६ मा सजायस�ब�धी �यव�था रहेको पाइ�छ । 
उ� दफा को उपदफा (७) मा “यस दफामा अ�य� 
जुनसकैु कुरा लेिखएको भए तापिन सो� वष� उमेर 
पूरा नभएका बालबािलकालाई सजाय गदा� जघ�य 
कसरु, ग�भीर कसरु वा पटके �पमा कसुर गरकेोमा 
बाहके कैदको सजाय ग�रन े छैन” भ�ने �यव�था 
रहेको देिख�छ । मलुकु� अपराध संिहता, २०७४ को 
दफा २४२(२) मा चोरी गन� वा गराउने �यि�लाई तीन 
वष�स�म कैद र ितस हजार �पैयासँ�म ज�रवाना ह�ने छ 
भनी �यव�था गरकेो पाइ�छ । ��ततु �रट िनवेदनमा 
यी �रट िनवेदक प�रवित�त नाम थर ०७७/०७८-
४५(A) वारदातको समयमा १६ वष� पूरा नभएको 
भनी बागलङु िज�ला अदालतको फैसलामा समेत 
�प� उ�लेख भएको पाइयो । यसरी हेदा� उि�लिखत 
कानूनी �यव�था बमोिजम िनज �रट िनवेदकको उमेर 
१६ वष� उमेर नपगेुको र िनजले गरकेो कसरुज�य काय� 
ग�भीर कसरु र जघ�य कसरुको प�रभाषाअ�तग�त 
दिेखदैँन । साथै िनजले यस अगािड कुनै पिन 
कसरुज�य काय� गरकेो भ�ने िमिसल संल�न 
कागजबाट दिेखन आएन । बालबािलकास�ब�धी 
ऐन, २०७५ को दफा ४३(१) बमोिजम कानूनको 
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िववादमा परकेा बालबािलकाको सधुार र पनु�था�पना 
नभएस�म बालबािलका रा�ने �योजनको लािग 
आव�यकताअनसुार बाल सधुार गहृको �थापना गन� 
छ भ�ने �यव�था रहेको पाइ�छ । यस अव�थामा बाल 
सधुार गहृमा नै ३ मिहना ब�नपुदा� उ� दफा ३६(७) 
को �यव�था सङ्कुिचत ह�ने भई बालबािलकाको 
सव��म िहतअनकूुल ह�ने देिखएन । 

१५. तसथ� बालबािलकास�ब�धी ऐन, 
२०७५ को दफा ३६(३) बमोिजम ३ मिहना बाल 
सधुार गहृ सराङकोट का�क�मा रा�न पठाउने गरी 
जारी भएको बागलङ्ुग िज�ला अदालतको िमित 
२०७८।७।४ को पजु�, प�ाचारलगायतका स�पूण� काय� 
कानूनसङ्गत देिखन नआएकोले बदर गरी िदएको छ 
िनवेदकलाई अिवल�ब सो बाल सधुार गहृबाट म�ु गरी 
िनजको अिभभावक तथा संर�कको िज�मा लगाइिदने 
स�ब�धमा आव�यक काम कारबाही त�काल अिघ 
बढाउन ु भनी बागलङु िज�ला अदालतका नाममा 
ब�दी��य�ीकरणको आदेश जारी ह�ने ठहछ�  । यो 
आदशेको जानकारी बाल सधुार गहृ सराङकोट, 
का�क�लाई समेत िदन ु भनी सिं�� आदेश जारी 
भइसकेको ह�दँा थप अ� केही ग�ररहन ुपरने । ��ततु 
आदशे िव�तुीय �णालीमा �िव� गरी िनवेदनको 
दायरीको लगत क�ा गरी िमिसल िनयमानसुार गरी 
अिभलेख शाखामा बझुाइ िदनू ।

उ� रायमा हामी सहमत छ� ।
�या.िव��भर�साद �े�
�या.डा.कुमार चडुाल

इजलास अिधकृत :–  मोहन सवेुदी / सिद�ा नेपाल
इित सवंत ्२०७८ साल पौष १ गते रोज ५ शुभम ्।

—— & ––

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

माननीय �यायाधीश �ी �काशमान िसहं राउत
माननीय �यायाधीश �ी ह�र�साद फुयाल

फैसला िमित : २०७७।११।१३
०७६-CF-०००५

म�ुा : सरकारी छाप द�तखत िकत�

पनुरावेदक / वादी : �हरी �ितवेदनले नेपाल सरकार
िव��

��यथ� / �ितवादी : का�ेपला�चोक िज�ला, भ�ुदेउ 
गा.िव.स. वडा नं. ७ ब�ने राजेश तामाङ

§ अदालतले �या�याको मा�यमबाट ऐनमा 
रहकेो ��ट �ावधानलाई िनि��य गन� वा 
अक� अथ� िदने काय� गद�न । िवधाियकाको 
मनसाय, भावना, उ�े�यलाई जीव�त 
तु�याउन मा� अदालतले कानूनको 
�या�या गद�छ । िकत� कागजको महलको 
११ न.ं ले िकत� गन� र गन� लगाउनेलाई िकत� 
गन� ठहरकेालाई ह�नेबमोिजमको सजाय 
ह�ने भनी गरकेो कानूनी �यव�थाले िकत� 
सवारी चालक अनुमितप� साथमा रा�ने 
र �योग गन� �यि� मूल कसुरदार ठहर ह�न 
नस�ने भ�न निम�ने ।

(�करण नं.१३)

पनुरावेदक / वादीका तफ� बाट : िव�ान् सह�यायािधव�ा 
�ी ई�री�साद ब�जाडे

��यथ� / �ितवादीका तफ� बाट :

�नण�य नं. १०७७०
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अवलि�बत निजर :
§ ने.का.प.२०६७, अङ्क ५, िन.नं.८३६९

स�ब� कानून :
§ �माण ऐन, २०३१
§ �याय �शासन ऐन, २०४८

स�ु तहमा फैसला गन�:  
मा.िज.�या.�ी महेश�साद पडुासैनी
काठमाड� िज�ला अदालत

पनुरावेदन तहमा फैसला गन�ः 
माननीय �यायाधीश �ी दीपककुमार काक�
माननीय �यायाधीश �ी िव�णदुवे पौडेल
पनुरावेदन अदालत, पाटन

यस अदालतबाट फैसला गन�ः 
माननीय �यायाधीश �ी ओम�काश िम�
माननीय �यायाधीश �ी अिनलकुमार िस�हा

फैसला
�या.मीरा खडका : पनुरावेदन अदालत 

पाटनको िमित २०६९।५।३१ को फैसलाउपर 
त�कालीन �याय �शासन ऐन, २०४८ को दफा १२ 
को उपदफा (१) को ख�ड (ख) बमोिजम म�ुा दोहो�याई 
हे�रपाउ ँभ�ने वादी नेपाल सरकारको िनवेदन परी म�ुा 
दोहो�याई हेन� िन�सा �दान भई पनुरावेदनको रोहमा 
दता� भई यस अदालतको संय�ु इजलासबाट िमित 
२०७४।५।२१ मा फैसला ह�दँा सव��च अदालत 
िनयमावली, २०७४ को िनयम २३(२)(ङ) बमोिजम 
पूण� इजलाससम� पेस गनु�  भनी भएका आदेशबमोिजम 
पेस ह�न आएको ��ततु म�ुाको संि�� त�य एवं ठहर 
यस�कार छः

काठमाड� िज�ला, काठमाड� 
महानगरपािलका वडा नं. ३५ कोटे�वर चोक ि�थत 
साव�जिनक सडकमा िवशेष सूचनाको आधारमा 
�ािफक �हरीले चेक जाचँ गदा� चालक अनमुितप� 

नं. ११९४२ को राजेश तामाङ नामको चालक 
अनमुितप� बरामद गरकेो भ�ने िमित २०६६/६/२६ 
को बरामदी मचु�ुका ।

िमित २०६६।६।२६ गते साझँको समयमा 
काठमाड� िज�ला, काठमाड� महानगरपािलका वडा 
नं.३५ कोटे�वर चोकमा सूचनाको आधारमा चेक जाचँ 
गदा� बा.३.च. ६१३१ नं. को �यान चालक राजेश 
तामाङको साथबाट ११९४२ नं. को सेती अ�चलबाट 
जारी भएको न�कली सवारी चालक अनमुितप�सिहत 
प�ाउ गरी दािखला गरकेो भ�ने महानगरीय व�ृ 
कोटे�वरको प� ।

�हरीले मेरो साथबाट बरामद गरकेो सवारी 
चालक अनमुितप� मेरो नै हो । उ� अनमुितप� 
२०५९ सालमा केही समयअगािड िचनजान भएका 
सरुज खड्का भ�ने �यि�ले सवारी चालक अनमुितप� 
बनाइिद�छु भनी �.६,०००।- ला�छ भनी एकम�ु 
�.६,०००।- िदई २०५९ सालमा ११९४२ नं. 
को वग� (ख) बनाएको र पिछ सोही �यि�माफ� त वग� 
(क) (च) र (छ) को चालक अनमुितप� बनाई गाडी 
चलाउदँै आएको छु । िनजले के कहा ँकोसगँ स�पक�  
गरी बनाए मलाई थाहा भएन । सो समयमा स�कली हो 
भनेका िथए, हाल न�कली रहेछ । िनजले आ�नो घर 
हेट�डाितर हो भनेका िथए अ� थाहा भएन भ�नेसमेत 
बेहोराको �ितवादी राजेश तामाङले अनसु�धान 
अिधकारीसम� गरकेो बयान ।

िमित २०६६।६।२६ गते साझँको समयमा 
काठमाड� िज�ला, काठमाड� महानगरपािलका वडा नं. 
३५ कोटे�वर चोक ि�थत साव�जिनक सडकमा चेक 
जाचँ गन� �ममा न�कली लाइसे�स हो भनी �हरीले 
�ितवादी राजेश तामाङलाई प�ाउ गरकेो थाहा 
भयो । िनजले के कहाबँाट कसको संल�नतामा न�कली 
लाइसे�स िलई आएका ह�न् थाहा भएन कानूनबमोिजम 
कारबाही ग�रपाउ ँ भ�ने बेहोराको घटना िववरण 
कागज ।
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��ततु म�ुामा िमिसल संल�न खानतलासी 
एवं बरामदी मचु�ुका, �हरी �ितवेदन, �ितवादी राजेश 
तामाङको बयान, बिुझएका मािनसले ग�रिदएको 
घटनािववरण कागजसमेतका आधार �माणबाट 
�ितवादी राजेश तामाङले न�कली सवारी चालक 
अनमुितप� बनाई �योग गरी सरकारी छाप द�तखत 
िकत� गरकेो वारदात �थािपत ह�न आएको देिखदँा 
�ितवादी राजेश तामाङको उ� काय� मलुकु� ऐन िकत� 
कागजको महलको १ नं. र १२ नं. को कसरु अपराध 
ह�दँा िनज �ितवादी राजेश तामाङलाई ऐ. महलको 
९ र १२ नं. अनसुारको सजाय ग�रपाउ ँ भ�नेसमेत 
बेहोराको िमित २०६६/६/२९ को अिभयोगप� ।

मैले स�ुमा २०५९ सालमा सरुज खड्कालाई 
�.६,०००।– रकम िदई (ख) वग�को लाइसे�स सेती 
अ�चलबाट िलएर ट्या�सी चलाउदँै आएको िथए ँ । 
पिछ िनज सरुज खड्कालाई �.४,०००।- थप रकम 
िदई (क) (ख) (च) (छ) वग�को अनमुितप� बनाएर 
हाल मा�ती �यान चलाउदैँ आएको छु । लाइसे�स 
बनाउन यातायात काया�लयमा जानपुछ�  भ�ने थाहा 
पिन नभएको र िनज सरुज खड्काले कही ँजान ुपद�न 
भनी भनेकाले म यातायात काया�लयमा उपि�थत नभई 
स.चा.नं. ११९४२ को लाइसे�स बनाएर मेरो कोठामा 
नै �याई िदएका ह�न् । अिधकार�ा� अिधकारीसगँ 
गरकेो बयान, �हरी �ितवेदनसमेतका कागजात िठक 
छन् । मैले न�कली सवारी चालक अनमुित प� �योग 
गरी सवारी चलाउदँा कारबाही ह��छ भ�ने थाहा िथएन । 
कानूनबमोिजमको सजाय भो�न तयार छु भ�ने �ितवादी 
राजेश तामाङले स�ु अदालतमा गरकेो बयान ।

यी �ितवादी हालै बेकसरु छन् भ�न स�ने 
अव�था नदिेखएको र पिछ �माण ब�ुदै जादँा 
ठहरबेमोिजम ह�ने नै देिखदँा हाल �ा� �माणको 
आधारमा मलुकु� ऐन, अ.बं. ११८ नं. को देहाय ५ 
समेतका आधारमा यी �ितवादीसगँ धरौट �व�प �. 
८,०००।- नगद वा सो बराबरको जेथा माग ग�रिदए 

म�ुा पपु��का लािग तारखेमा रा�न ुर धरौटी िदन नसके 
थनुामा रा�न पठाउन ुभ�ने िमित २०६६/६/३० को 
थनुछेक आदशेबमोिजम माग भएको धरौटी राखी 
तारखेमा रहेको ।

�ितवादीले सरकारी छाप द�तखत िकत� 
गरकेो होइन । सरुज खडकाले �ितवादीबाट रकम िलएर 
न�कली लाइसे�स बनाइिदए छन् भ�ने �ितवादीका 
सा�ी नरबहादरु भ�डारीले स�ु अदालतमा गरेको 
बकप� ।

यसमा �ितवादी मौकामा तथा अदालतमा 
आई बयान गदा�समेत सरुज खड्कालाई आफूले 
�.६,०००।- िदई सेती अ�चल यातायात काया�लयबाट 
(ख) वग�को सवारी चालक अनमुितप� िलएको र पिछ 
िनज सरुजलाई नै �.४,०००।– िदई (क)(ख)(च)(छ) 
वग�को सवारी चालक अनमुितप� बनाई �याइिदएको 
भ�ने लेखाएको दिेख�छ । अथा�त् �ितवादी �वयंको 
बयानबाट िनज आफू स�बि�धत काया�लयमा नगएको 
भ�ने दिेखन आयो । सवारी चालक नं.११९४२ 
(सेती) राजेश तामाङको नाउमँा जारी भएको रकेड� 
नभएको भ�ने यातायात काया�लयको प� देिखन 
आएको, यस�कार सवारी अनमुितप�का लािग 
आफू स�बि�धत िनकायमा नगएको, सरुज खड्काले 
�याइिदएको भ�ने �ितवादीको कथन रहेको र िववािदत 
अनमुितप� न�कली रहेको भ�ने देिखदँा �ितवादीको 
उ� काय� िकत� कागजको महलको ११ नं. िवपरीत 
दिेखन आयो । अतः �ितवादी राजेश तामाङलाई िकत� 
कागजको महलको ९ नं. तथा सोही महलको १२ नं. 
ले ह�न आउने सजायको सोही महलको ११ नं. को 
आधाले �.२५।- ज�रवाना तथा ६ मिहना कैद ह�ने 
ठहछ�  भ�ने स�ु काठमाड� िज�ला अदालतको िमित 
२०६६।९।१४ को फैसला ।

�ािफक �हरीले यी �ितवादीको तलासी िलदँा 
िनजको साथबाट न�कली चालक अनमुितप� बरामद 
भएको छ । आफूबाट बरामद भएको र आफँैले �योगमा 
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�याएको सरकारी कागजात अ� कसैको लाभको िवषय 
नभएको �वयं �ितवादीले �वीकार गरकेा छन् । सवारी 
चालक अनमुितप� िलदँा �ितवादीले कानूनबमोिजम 
प�ुयाउनपुन� दािय�व पूरा नगरी परी�ा िदन तथा सवारी 
�ायल िदनसमेत नगई अमकु �यि�ले �याइिदएको 
भ�ने आधारमा मा� कसरु अपराधबाट उ�मिु� पाउने 
अव�था नह�दँा अि�त�व नै नरहेको �यि�लाई देखाई 
�ितवादीलाई उ� कसरुको मितयार मा� ठहराई 
भएको फैसला �िुटपूण� छ । िकत� कागजको महलको 
११ नं. ले िकत� गन� लगाउनेलाई पिन म�ुयसरहको 
कसरुदार मानेको अव�थामा मितयार भनी पिु� नगरी 
सो स�ब�धमा केही उ�लेख नगरी सजाय आधा गरी 
भएको फैसला �ािविधक �पमा र कानून �या�याको 
�ि�ले �िुटपूण� ह�दँा बदर गरी अिभयोग दाबीबमोिजम 
सजाय ग�रपाउ ँभ�ने वादी नेपाल सरकारको पनुरावेदन 
अदालत पाटनमा परकेो पनुरावेदनप� ।

�ितवादी राजेश तामाङको नाउकँो सवारी 
चालक अनमुितप� नै िकत� गरी तयार भएको भ�ने 
अिभयोग मागदाबी भएको ��ततु म�ुामा िनज राजेश 
तामाङ नै म�ुय कारणी देिखएको अव�थामा िनजलाई 
िकत� कागजको ११ नं. बमोिजम मितयारसरह आधा 
सजाय ह�ने ठहर गरी भएको स�ु फैसला फरक पन� 
स�ने देिखदँा अ.बं.२०२ नं. बमोिजम छलफलको 
लािग ��यथ� िझकाई पेस गनु�  भ�ने पनुरावेदन अदालत 
पाटनको िमित २०६८।१२।२० को आदेश ।

यसमा आफूले सवारी चालक अनमुितप� 
िकत� गरी नबनाएको भ�ने िनजको बयानबाट देिखन 
आएको र वादीतफ� बाट यी �ितवादीले नै उ� िकत� 
सवारी चालक अनमुितप� आफँैले बनाई िकत� काय� 
गरकेो हो भ�ने �माण पेस गन�सकेको नदेिखदँा स�ुको 
फैसलालाई अ�यथा भ�न िम�ने दिेखन आएन । 
यी �ितवादीलाई िकत� कागजको महलको ११ नं. 
ले सोही महलको ९ नं. र १२ नं. ले ह�ने सजायको 
आधा सजाय ह�ने ठह�याएको स�ुको फैसला िमलेकै 

दिेखयो । तसथ�, िनज �ितवादी राजेश तामाङलाई 
िकत� कागजको महलको ९ नं. तथा सोही महलको 
१२ नं. ले ह�न आउने सजायको सोही महलको ११ 
नं. ले आधा �.२५।- ज�रवाना तथा ६ मिहना कैद 
ह�ने गरी स�ु काठमाड� िज�ला अदालतबाट िमित 
२०६६।९।१४ मा भएको फैसला िमलेकै दिेखदँा सदर 
ह�ने ठहछ�  भ�नेसमेत बेहोराको पनुरावेदन अदालत 
पाटनबाट िमित २०६९।५।३१ मा भएको फैसला ।

�ितवादीका नाउकँो सवारी चालक 
अनमुितप� िकत� भएकोमा िववाद छैन । �ितवादीको 
बयानबाट िनज सवारी चालक अनमुितप� बनाउन 
सािधकार िनकायमा नगएको भ�ने पिु� भएको छ । सरुज 
खड्काले सवारी चालक अनमुितप� �.६,०००।- मा 
बनाई िदएका भनी �ितवादीले िजिकर िलएका भए पिन 
िनजको अि�त�वसमेत पिु� गन� सकेको दिेखदँैन । 
सािधकार िनकायमा नगई बनाएको िनजको िकत� सवारी 
चालक अनमुितप� ह�दँा कसरुको मूल दािय�व िनिव�वाद 
�ितवादीमा रहने भई िनजलाई म�ुय कारणीलाई 
ह�ने सजाय गनु�पन�मा अ� मितयारस�म मानी आधा 
सजाय गरकेो उ� फैसलामा िकत� कागजको ११ 
नं.को �या�यामा ग�भीर �िुट रहेकोले बदरभागी छ । 
�यि�को नाममा जारी भएको सरकारी छाप र द�तखत 
िकत� गरी आ�नो नाउकँो सवारी चालक अनमुितप� 
बनाई �योग गनु�  नै अिभयोग दाबी �मािणत ह�ने यथे� 
आधार ह�ने अ�यथा �मािणत गन� चाहने प�ले नै 
�माण ऐन, २०३१ को दफा २७(१) बमोिजम �माण 
प�ुयाउनपुन� ।" (संजय महज�न िव. नेपाल सरकार 
ने.का.प.२०६७ अङ्क ५ िन.नं.८३६९) को म�ुामा 
स�मािनत सव��च अदालतबाट निजर �ितपादन 
भएकोमा उ� �ितपािदत निजरसमेतको �ितकूल 
ह�ने गरी भएको उ� फैसला �िुटपूण� भई बदरभागी 
छ । �ितवादी राजेश तामाङलाई स�ु अिभयोग 
मागदाबीबमोिजम सजाय ह�नपुन� �प� ह�दँा ह�दँै 
िनजलाई ऐ.११ नं. बमोिजम अ� मितयारस�म मानी 



1681

१०७७० - नेपाल सरकार िव. राजेश तामाङ

आधा सजाय ह�ने गरी भएको स�ु िज�ला अदालतको 
फैसला सदर ह�ने ठह�याई भएको पनुरावेदन अदालत 
पाटनको फैसला कानूनको �या�या एवं �ितपािदत 
निजरिवपरीत रहेकोले उ� फैसला बदर गरी 
�ितवादीलाई स�ु अिभयोग मागदाबीबमोिजम सजाय 
ग�रपाउ ँ भ�नेसमेत बेहोराको वादी नेपाल सरकारको 
यस अदालतमा पन� आएको िनवेदनप� ।

�ितवादी राजेश तामाङले सरुज खड्का भ�ने 
�यि�बाट न�कली सवारी चालक अनमुितप� बनाई 
�योग गरी सरकारी छाप द�तखत िकत� गरकेो भ�ने 
अिभयोग दाबी रहेकोमा आफूले उ� सवारी चालक 
अनमुितप� िकत� गरी नबनाएको भ�ने �ितवादीको 
बयानको आधारमा �ितवादीलाई अिभयोग दाबीबाट 
सफाइ िदने ठहर भई फैसला भएको देिख�छ । 
“उनाउ �यि�को नाउमँा जारी भएको सरकारी छाप 
र द�तखत िकत� गरी आ�नो नाउकँो सवारी चालक 
अनमुितप� बनाई �योग गनु�  नै अिभयोग दाबी �मािणत 
ह�ने यथे� आधार ह�ने, अ�यथा �मािणत गन� चाहने 
प�ले नै �माण प�ुयाउनपुन�” भनी ने.का.प.२०६७ 
को अङ्क ५ प�ृ ७६२ मा �कािशत िन.नं.८३६९ 
को म�ुाको फैसलामा िस�ा�त �ितपादन भएको छ । 
उ� �ितपािदत िस�ा�तसमेतको आधारमा पनुरावेदन 
अदालत पाटनको िमित २०६९।५।३१ को फैसला 
फरक पन� स�ने देिखदँा �याय �शासन ऐन, २०४८ 
को दफा १२ को उपदफा (१) को ख�ड (ख) बमोिजम 
म�ुा दोहो�याई हेन� िन�सा �दान ग�रिदएको छ । िवप�ी 
िझकाई िनयमानसुार गरी पेस गनु�  भ�ने यस अदालतको 
िमित २०७१।७।२१ को आदेश ।

�ितवादी राजेश तामाङका नाउमँा जारी 
भएको �याद बेप�े तामेली भई िनजका नाउमँा िमित 
२०७३/४/२४ मा पि�कामा सूचना �कािशत भई उ� 
�कािशत सूचना स�कल पि�का ०७२-CR-१६३४ 
को िमिसल संल�न रहेको । 

��ततु म�ुा दोह�याई हेन� िन�सा �दान 

ह�दँा य�तै �कृितको िववाद रहेको सरकारी छाप 
द�तखत िकत� म�ुामा (ने.का.प.२०६७ अङ्क ५ प�ृ 
७६२, िन.नं.८३६९) मा �ितपािदत िस�ा�तलाई 
िलएको देिखयो । उ� म�ुामा �ितपािदत िस�ा�त 
हेदा� "उनाउ �यि�को नाउमँा जारी भएको सरकारी 
छाप र द�तखत िकत� गरी आ�नो नाउकँो सवारी 
चालक अनमुितप� बनाई �योग गनु�  नै अिभयोग दाबी 
�मािणत ह�ने यथे� आधार ह�ने अ�यथा �मािणत गन� 
चाहने प�ले नै �माण ऐन, २०३१ को दफा २७ (१) 
बमोिजम �माण प�ुयाउनपुन�" भ�ने उ�लेख भएको 
दिेख�छ । यी �ितवादी राजेश तामाङले आफँै 
�य�तो �माण बनाइिदने काय�मा संल�न रहेको कुनै 
पिन �माण फेला नपरकेो र अिश�ा, ग�रबी एवं 
रोजगारीको अवसरको खोजीमा रहेका य�ता �मजीवी 
अ� कसैको भनाइ वा बहकाउमा लागी न�कली 
�माणप� बनाउनेह�को प�रब�धमा परी िलएको 
�माणप�को आधारमा रोजगारी चलाई बसेकालाई 
म�ुय अिभय�ुसरह सजाय ह�नपुन� भ�ने �कृितको 
उ� म�ुाको �िलङ्गिसत सहमत ह�न नसकेकोले 
सव��च अदालत िनयमावली, २०७४ को िनयम 
२३(२)(ङ) बमोिजम ��ततु म�ुा पूण� इजलाससम� 
पेस गनु�  भ�ने यस अदालत संय�ु इजलासबाट िमित 
२०७४/०५/२१ मा भएको फैसला । 

ठहर ख�ड
िनयमबमोिजम पेसी सूचीमा चढी िनण�याथ� 

यस इजलाससम� पेस ह�न आएको ��तुत म�ुामा 
पनुरावेदक / वादी नेपाल सरकारका तफ� बाट उपि�थत 
िव�ान् सह�यायािधव�ा �ी ई�री�साद ब�जाडेले 
�ितवादीका नाउकँो सवारी चालक अनमुितप� िकत� 
भएकोमा िववाद छैन । �ितवादी आफू सवारी चालक 
अनमुितप� बनाउन सािधकार िनकायमा नगएको भ�ने 
बेहोरामा सािबत छन् । आफूले �योग गद� आएको 
सवारी चालक अनमुितप� बनाउन �. ६,०००।- 
सरुज खड्कालाई िदएको भनी िजिकर िलए पिन 
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िनजको अि�त�वसमेत पिु� गन� सकेको देिखदैँन । 
आफूलाई आव�यक पन� कागजात बनाउन सािधकार 
िनकायमा नगई िकत� सवारी चालक अनमुितप� 
बनाई आफँैले �योगमा �याएको ह�दँा कसरुको मूल 
दािय�व िनिव�वािदत �पले �ितवादीमा रहने ह�दँा िनज 
�ितवादीलाई नै म�ुय कारणीलाई ह�ने सजाय गनु�पन�मा 
अ� मितयारस�म मानी आधा सजाय गन� गरकेो उ� 
फैसलामा िकत� कागजको ११ नं. को �या�यामा �िुट 
रहेको छ । �यि�को नाममा जारी भएको सरकारी छाप 
र द�तखत िकत� गरी आ�नो नाउकँो सवारी चालक 
अनमुितप� बनाई �योग गनु�  नै अिभयोग दाबी �मािणत 
ह�ने यथे� आधार हो । उ� फैसला स�मािनत सव��च 
अदालतबाट �ितपािदत निजरसमेतको �ितकूल 
भएकोले उ� फैसला �िुटपूण� छ । �ितवादीलाई 
अिभयोग मागदाबीबमोिजम सजाय ह�नपुन� �प� 
ह�दँा ह�दँै ऐ.११ नं. अनसुार अ� मितयारस�म मानी 
आधा सजाय ह�ने गरी भएको स�ु िज�ला अदालतको 
फैसला सदर ह�ने ठह�याई भएको पनुरावेदन अदालत 
पाटनको फैसला कानूनको �या�या एवं �ितपािदत 
िस�ा�तिवपरीत रहेकोले उ� फैसला बदर गरी 
�ितवादीलाई अिभयोग दाबीबमोिजम सजाय ग�रपाउ ँ
भनी गनु�भएको बहस सिुनयो ।  

िव�ान् सह�यायािधव�ाले गनु�भएको 
बहस सनुी िमिसल अ�ययन गरी हेदा� ��ततु म�ुामा 
त�कालीन पनुरावेदन अदालत पाटनबाट भएको 
फैसला िमलेको छ छैन र पनुरावेदक / वादीको 
पनुरावेदन िजिकर प�ुन स�ने हो होइन ? भ�ने िवषयमा 
िनण�य िदनपुन� देिखन आएको छ । 

२. िनण�यतफ�  िवचार गदा� �ितवादी राजेश 
तामाङले न�कली सवारी चालक अनमुितप� बनाई 
उ� अनमुितप� �योग गरी सरकारी छाप द�तखत िकत� 
गरकेोले मलुकु� ऐन, िकत� कागजको महलको १ र १२ 
नं. को कसरु अपराधमा �ितवादी राजेश तामाङलाई ऐ. 
महलको ९ र १२ नं. अनसुारको सजाय ग�रपाउ ँभ�ने 

वादीको अिभयोग माग दाबी भएकोमा �ितवादी राजेश 
तामाङले उ� सवारी चालक अनमुितप� बनाउन 
सरुज खड्का नाम गरकेा �यि�लाई �.६,०००।- 
िदई सवारी चालक अनमुितप� बनाएको र पिछ थप 
�.४,०००।– िदई वग� थप गरकेो हो, आफूले न�कली 
सवारी चालक अनमुितप� बनाएको होइन भनी बयान 
गरकेो र ��ततु म�ुामा िववािदत अनमुितप� न�कली 
रहेको भ�ने देिखदँा िकत� कागजको महलको ११ 
नं. को कसरुमा �ितवादी राजेश तामाङलाई िकत� 
कागजको महलको ९ नं. तथा सोही महलको १२ नं. 
ले ह�न आउने सजायमा सोही महलको ११ नं. बमोिजम 
आधाले �.२५।- ज�रवाना तथा ६ मिहना कैद ह�ने 
ठह�याई स�ु काठमाड� िज�ला अदालतबाट भएको 
फैसला सदर गरकेो पनुरावेदन अदालत पाटनको 
फैसलाउपर िच� नबझुाई वादी नेपाल सरकारको 
तफ� बाट म�ुा दोहो�याई हे�रपाउ ँ भ�ने िनवेदन परी 
म�ुा दोहो�याई हेन� िन�सा �दान भई पनुरावेदनको 
रोहमा संय�ु इजलासमा पेस भएकोमा यी �ितवादी 
राजेश तामाङ आफँै �य�तो �माण बनाउने काय�मा 
संल�न रहेको कुनै पिन �माण फेला नपरकेो र अिश�ा, 
ग�रबी एवं रोजगारीको अवसरको खोजीमा रहेका 
य�ता �मजीवी अ� कसैको भनाइ वा बहकाउमा 
लागी न�कली �माणप� बनाउनेह�को प�रब�धमा 
परी िलएको �माणप�को आधारमा रोजगारी चलाई 
बसेकालाई म�ुय अिभय�ुसरह सजाय ह�नपुन� भ�ने 
�कृितको ने.का.प. २०६७, अङ्क ५, िन.नं. ८३६९ 
मा �ितपािदत �िलङिसत सहमत ह�न नसकेकोले 
सव��च अदालत िनयमावली, २०७४ को िनयम 
२३(२)(ङ) बमोिजम ��ततु म�ुा पूण� इजलाससम� 
पेस गनु�  भनी संय�ु इजलासबाट िमित २०७४/५/२१ 
भएको फैसलाबमोिजम यस इजलासमा पेस ह�न 
आएको देिखयो ।

३. ने.का.प. २०६७, अङ्क ५, िन.नं. 
८३६९ मा �ितपािदत �िलङसगँ सहमत ह�न 
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नसकेको भनी ��ततु म�ुा संय�ु इजलासबाट पूण� 
इजलाससम� पठाइएको ह�दँा सव��थम उ� फौ.प.ुनं. 
०६४-CR-०४०२ पनुरावेदक सजंय महज�न िव�� 
नेपाल सरकार भएको सरकारी छाप द�तखत िकत� 
म�ुा (ने.का.प. २०६७, अङ्क ५, िन.नं. ८३६९) मा 
यस अदालतबाट िमित २०६६/१२/२२ मा फैसला 
भएको उ� म�ुाको त�य के क�तो रहेछ र क�तो 
कानूनी िस�ा�त �ितपादन भएको छ ? भनी हेनु�पन� 
भएको छ । उ� म�ुामा �ितवादी सजंय महज�नबाट 
िनजको नाममा जारी भएको सवारी चालक अनमुितप� 
नं. २७०३३३ ह�मबहादरु पनुको नाममा जारी भएको 
लाइसे�स न�बर राखी सरकारी कम�चारीको छाप र 
द�तखत िकत� गरी बनाएको सवारी चालक अनमुितप� 
बरामद भएको, िनज �ितवादी संजय महज�नले 
अनसु�धानको �ममा अिधकार�ा� अिधकारीसम� 
गरकेो मौकाको बयान र अदालतसम�को बयानमा 
आफूबाट बरामद भएको सवारी चालक अनमुितप� 
आफूले बनाएको नभई दाइ नाता पन� शा�त महज�नले 
�. ८०००।- िलई बनाई �याई िदएका ह�न् भनी बयान 
गरकेो, सजंय महज�न र शा�त महज�नले मलुकु� ऐन 
िकत� कागजको महलको १, ९ र १२ नं. िवपरीतको 
कसरु गरकेोले िनजह�लाई सोही महलको ९ र १२ 
नं. को सजायको माग दाबी िलई अिभयोगप� दायर 
भएकोमा फरार रहेका �ितवादी शा�त महज�नको 
नाउमँा अदालतबाट जारी भएको �याद बेप�े तामेल 
भई वादीले िनजको अक� वतन दखेाउन नसकेकोले 
िनजको हकमा म�ुा तामेलीमा राखी �ितवादी सजंय 
महज�नले आरोिपत कसरु गरकेोले िनजलाई िकत� 
कागजको महलको ९ र १२ नं. बमोिजम �. १००।- 
ज�रवाना र एक वष� कैद ह�ने ठह�याई स�ु काठमाड� 
िज�ला अदालतबाट फैसला भएको देिख�छ । स�ु 
अदालतबाट भएको फैसलाउपर �ितवादी सजंय 
महज�नको पनुरावेदन परकेोमा िववािदत िलखतको 
िबगो नखलेुको भनी स�ुले १ वष� कैद गरेको सजाय 

सदर गरी ज�रवानाको हकमा स�म केही उ�टी गरी 
�. ५०।- मा� ज�रवाना ह�ने ठह�याई पनुरावेदन 
अदालत पाटनबाट फैसला भएकोमा सो फैसलाउपर 
पिन �ितवादी संजय महज�नको यस अदालतमा 
पनुरावेदन परकेोमा पनुरावेदक �ितवादीबाट बरामद 
भएको सवारी चालक अनमुितप� स�े नदेिखई �यसमा 
लागेको सरकारी छाप तथा द�तखत िकत� पाइएको, 
सो अनमुितप� बनाई �याइिदने भनी �ितवादीले पोल 
गरकेो शा�त महज�नको �याद तामेल ह�न नसकेको 
अव�थामा पनुरावेदक �ितवादी िनद�ष रहेछन् भनी 
मा�न िम�ने आधार कारण देिखदैँन भ�नेसमेतका 
आधारमा पनुरावेदन अदालत पाटनको फैसला सदर 
गद� िन�न कानूनी िस�ा�त �ितपादन गरकेो पाइ�छः-

(१) सगँसाथबाट बरामद भएको सवारी 
चालक अनमुितप� स�े नदेिखई �यसमा 
लागेको सरकारी छाप र द�तखत 
िकत� पाइएको, सो अनमुितप� बनाई 
�याइिदने भनी पोल गरकेा �यि�को 
नाममा �याद नै तामेल ह�न नसकेको 
अव�थामा �ितवादी िनद�ष रहेको 
मा�न िम�ने आधार र कारण नदेिखने ।

(२) उनाउ �यि�को नाउमँा जारी भएको 
सरकारी छाप र द�तखत क�त� 
गरी आ�नो नाउकँो सवारी चालक 
अनमुितप� बनाई �योग गनु�  नै अिभयोग 
दाबी �मािणत ह�ने यथे� आधार ह�ने 
अ�यथा �मािणत गन� चाहने प�ले 
�माण ऐन, २०३१ को दफा २७(१) 
बमोिजम �माण प�ुयाउनपुन� ।

४. ��ततु म�ुामा �ितवादी राजेश तामाङले 
सरुज खड्का भ�ने �यि�बाट न�कली सवारी चालक 
अनमुितप� बनाई �योग गरी सरकारी छाप द�तखत 
िकत� गरकेो वारदात �थािपत ह�न आएको देिखदँा 
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�ितवादी राजेश तामाङको उ� काय� मलुकु� ऐन िकत� 
कागजको महलको १ र १२ नं. को कसरु अपराध ह�दँा 
िनजलाई ऐ. महलको ९ र १२ नं. अनसुार सजाय 
ग�रपाउ ँ भ�ने अिभयोग दाबी भएकोमा �ितवादी 
सवारी चालक अनमुितप�को लािग आफू स�बि�धत 
िनकायमा नगएको, सरुज खड्काले �याइिदएको भ�ने 
�ितवादीको कथन रहेको र िववािदत अनमुितप� 
न�कली रहेको भ�ने देिखदँा �ितवादीको उ� काय� 
िकत� कागजको महलको ११ नं. िवपरीत देिखदँा 
िनज �ितवादी राजेश तामाङलाई िकत� कागजको 
महलको ९ नं. बमोिजम सोही महलको १२ नं. ले ह�न 
आउने सजायको सोही महलको ११ नं. को आधारले 
�.२५।– ज�रवाना तथा ६ मिहना कैद ह�ने ठह�याई 
स�ु काठमाड� िज�ला अदालतबाट फैसला भएको 
र उ� फैसलालाई त�कालीन पनुरावेदन अदालत 
पाटनले सदर गरकेो दिेख�छ ।

५. पनुरावेदन अदालत पाटनबाट भएको 
उ� फैसला दोहो�याई हेन� िन�सा पाउ ँ भनी वादी 
नेपाल सरकारको यस अदालतमा िनवेदन परकेोमा 
पनुरावेदन अदालत पाटनबाट भएको उ� फैसला 
ने.का.प. २०६७, अङ्क ५, प�ृ ७६६ मा �कािशत 
िन.नं. ८३६९ को म�ुाको फैसलामा �ितपािदत 
िस�ा�तसमेतको आधारमा फरक पन� स�ने देिखदँा 
�याय �शासन ऐन, २०४८ को दफा १२ को उपदफा 
(१) को ख�ड (ख) बमोिजम म�ुा दोहो�याई हेन� िन�सा 
�दान ग�रएको रहेछ । ��ततु म�ुा दोहो�याई हेन� 
िन�सा �दान भएपिछ पनुरावेदनको रोहमा दता� भई 
सनुवुाइको लािग संय�ु इजलाससम� पेस भएकोमा 
"यी �ितवादी राजेश तामाङले आफँै �य�तो �माण 
बनाइिदने काय�मा सलं�न रहकेो कुनै पिन �माण 
फेला नपरकेो र अिश�ा, ग�रबी एव ं रोजगारीको 
अवसरका खोजीमा रहकेा य�ता �मजीवी अ� 
कसैको भनाइ वा बहकाउमा लागी न�कली 
�माणप� बनाउनेको प�रब�धमा परी िलएको 

�माणप�को आधारमा रोजगार चलाई बसेकालाई 
मु�य अिभयु�सरह सजाय ह�नपुन� भ�ने य�तै 
�कृितको सरकारी छाप द�तखत िकत� म�ुा (ने.
का.प. २०६७, अङ्क ५, पृ� ७६२, िन.न.ं ८३६९) 
�िलङसगँ सहमत ह�न नसकेकोले सव��च अदालत 
िनयमावली, २०७४ को िनयम २३(२)(ङ) बमोिजम 
��तुत म�ुा पूण� इजलाससम� पेस गनु�" भनी िमित 
२०७४।५।२१ मा फैसला भएकोले ��ततु म�ुा पूण� 
इजलासको लगतमा दता� भई आज यस इजलाससम� 
पेस ह�न आएको छ । 

६. ��ततु म�ुाको त�य हेदा�  िमित 
२०६६।६।२६ गते साझँको समयमा काठमाड� 
कोटे�र चोक ि�थत साव�जिनक सडकमा �ािफक 
�हरीले चेक जाचँ गदा�  बा.३च ६१३१ नं. को 
�यान चलाई आएको चालक राजेश तामाङको 
साथबाट ११९४२ नं. को सेती अ�चलबाट जारी 
भएको न�कली सवारी चालक अनमुितप� बरामद 
भएको र सो अनमुितप�साथ िनज प�ाउ परेको 
दिेख�छ । �ितवादी राजेश तामाङले अनसु�धानको 
�ममा मौकामा अनसु�धान अिधकारीसम� र स�ु 
काठमाड� िज�ला अदालतसम� बयान गदा� केही 
समयअगािड िचनजान भएका सरुज खड्का भ�ने 
�यि�ले सवारी चालक अनमुितप� बनाइिद�छु, 
�.६०००।– ला�छ भनेकोले एकम�ु �. ६०००।– 
िदई २०५९ सालमा ११९४२ नं. को वग� (ख) को 
लाइसे�स सेती अ�चलबाट बनाएर िदएपिछ ट्या�सी 
चलाउदँै आएकोमा पिछ फेरी िनज सरुज खड्कालाई 
�. ४०००।– थप रकम िदई (क), (ख), (च) र (छ) 
वग�को मेरो नाउकँो अनमुितप� बनाएर हाल मा�ती 
�यान चलाउदँै आएको ह� ँ । सरुज खड्काले सवारी 
चालक नं. ११९४२ को लाइसे�स बनाएर मेरो कोठामा 
�याइिदएका ह�न्, कानूनबमोिजम सजाय भो�न तयार 
छु भनी आरोिपत कसरुमा सािबत भई बयान गरेको 
पाइ�छ । 
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७. सवारी चालक नं. ११९४२ (सेती) 
राजेश तामाङको नाउमँा जारी भएको रकेड� नभएको 
भ�ने यातायात �यव�था काया�लय सवारी चालक 
अनमुितप� शाखा एका�तकुना लिलतपरुको िमित 
२०६६।६।२६ को प�बाट देिखदँा �ितवादी राजेश 
तामाङबाट बरामद भएको िनजको नाउमँा जारी भएको 
सवारी चालक अनमुितप� िकत� भएको त�यमा िववाद 
देिखएन । �ितवादी राजेश तामाङ अदालतमा समेत 
आफूबाट बरामद भएको सवारी चालक अनमुितप� 
न�कली िकत� भएकोमा सािबत रहेका छन् । िनजले उ� 
सवारी चालक अनमुितप� आफू �वयलें िकत� बनाएको 
नभई सरुज खड्का भ�ने �यि�ले बनाइिद�छु भनेकोले 
िनजलाई रकम िदएको र िनज सरुज खड्काले नै उ� 
सवारी चालक अनमुितप� बनाएर �याइिदएको हो भनी 
आफू �वयंले िकत� गरकेो कुरामा इ�कारी िजिकर िलए 
तापिन िनजले सरुज खड्काको अि�त�वस�म पिन 
�थािपत गन� सकेको िमिसलबाट देिखदँैन । �माण ऐन, 
२०३१ को दफा २८ ले "कुनै खास कुरा �मािणत 
गन� भार कुनै खास �यि�को ह�ने छ भनी कुनै नेपाल 
कानूनमा �यव�था भएकोमा बाहेक �य�तो कुरा 
�मािणत गन� भार सो कुराको अि�त�वमा अदालतलाई 
िव�ास िदलाउन चाहने �यि�मािथ नै ह�ने छ" भ�ने 
�यव�था गरबेाट िववािदत सवारी चालक अनमुितप� 
आफूले बनाएको नभई सरुज खड्काले बनाएको हो 
भनी िजिकर िलने यी �ितवादीले नै सो िजिकर �मािणत 
गन� स�नपुन�मा िनजले सरुज खड्काको अि�त�वस�म 
पिन देखाउन सकेको पाइदँैन । अथा�त् आफूले �योग 
गद� आएको र आफूबाट बरामद भएको सवारी चालक 
अनमुितप� सरुज खड्का भ�ने �यि�ले बनाएर िदएको 
भ�ने िजिकर सबदु �माणह�बाट समिथ�त ह�न सकेको 
पाइदँैन ।

८. मािथ ग�रएको िववेचनाबाट �ितवादी 
राजेश तामाङको साथबाट बरामद भएको लाइसे�स 
नं. ११९४२ (सेती) को सवारी चालक अनमुितप� 

रकेड�बाट नभेिटएको भनी यातायात �यव�था काया�लय, 
एका�तकुना लिलतपरुबाट जवाफ �ा� भएको, उ� 
सवारी चालक अनमुितप� बनाउनका लािग आफू 
स�बि�धत िनकायमा नगएको, सरुज खड्का भ�ने 
�यि�ले बनाई �याइिदएको भ�ने �ितवादीको कथन 
अदालतको बयानमा समेत भएबाट यी �ितवादीले 
�योग गरी आएको सवारी चालक नं. ११९४२ को 
सवारी चालक अनमुितप� न�कली रहेको भ�ने 
त�यमा कुनै िववाद नै नदेिखदँा यी �ितवादी राजेश 
तामाङले आफँै �य�तो �माण बनाउने काय�मा संल�न 
रहेको कुनै �माण फेला नपरकेो भ�ने यस अदालत 
संय�ु इजलासको रायसगँ यो इजलास सहमत ह�न 
स�ने अव�थासमेत रहेन । 

९. त�कालीन मलुकु� ऐन, िकत� कागजको 
महलको १ नं. मा "ह�ता�र वा औलंाको �या�चे सही 
िनशाना र छाप इ�यािद झु�ा बनाई गरी वा ऐनबमोिजम 
रीतपूव�कको सहीछाप भइरहेको अक�  िवषयको स�चा 
िलखतमा लेिखएको बेहोरा कुनै तरक�वसँग उडाई 
अक�  मतलब िन�कने बेहोरा पारी िमलाई ले�ने र 
एउटा कामलाई भनी सहीछाप गरकेो िलफा कागज वा 
छाप िलए िदएकोमा सो काममा नलगाई अक�  बेहोराको 
िलखतमा लगाई वा अक�  बेहोराको िलखत ले�ने 
इ�यािद काम गरकेोबाट अका�को िजउ धन वा हक जाने 
नो�सान ह�ने वा सो केही नभए पिन झु�ा काम गन� 
मािनस आफँैलाई वा अ� कसैलाई फाइदा �माण ह�ने 
गरी काम गरकेो रहेछ भने �य�ता झु�ा कागजबाट काम 
भइसकेको हवस् वा नहवस् िकत� गरकेो ठहछ�  । �य�तो 
िकत� गन� गराउनेलाई र जानी बुझी िकत� कागजमा ब�ने 
सा�ी मितयारसमेतलाई बात ला�छ" भ�ने कानूनी 
�यव�था रहेको देिख�छ । 

१०. यसैगरी सोही महलको ११ नं. ले 
"�यान िलनाका मतलबले बाहेक अ� कुरामा िकत� 
गन� गन� लगाउनेलाई िकत� गन� ठहरकेा मािनसलाई 
ह�नेबमोिजम र अ� मितयारलाई �यसैको आधी सजाय 
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गनु�पछ� " भ�ने �यव�था गरकेो छ ।
११. िकत� कागजको ११ नं. ले िकत� कागज 

गन� र गन� लगाउनेलाई िकत� गन� ठहरकेा मािनसलाई 
ह�नेबमोिजमको सजाय ह�ने र अ� मितयारलाई आधा 
सजाय ह�ने �यव�था गरबेाट िकत� गन� लगाउनेलाई 
पिन िकत� गन�लाई सरह नै सजाय ह�ने �यव�था गरबेाट 
एकिछनको लािग यी �ितवादी राजेश तामाङ �वयलें 
िकत� सवारी चालक अनमुितप� बनाएको नभई िनजले 
सरुज खड्का भ�ने �यि�लाई बनाउन लगाएको 
मानेको अव�थामा पिन िनजले यस ११ नं. बमोिजम 
िकत� गन�लाई ह�ने सजायबाट उ�मिु� पाउन स�ने 
देिखएन । 

१२. सरकारी िनकाय स�बि�धत यातायात 
काया�लयबाट कानूनबमोिजम जारी ह�नपुन� सवारी 
चालक अनमुितप� यी �ितवादी राजेश तामाङको 
नाउमँा जारी भएको न�कली सवारी चालक 
अनमुितप� िनजले �योग गदा�गद�को अव�थामा 
िनजबाट बरामद ह�नबुाट नै िनजले िकत� कागजको 
१ नं. बमोिजमको अपराध गरकेो त�य �थािपत ह�न 
आउछँ । �माण ऐन, २०३१ को दफा २५ बमोिजम 
फौजदारी म�ुामा अिभयोग �मािणत गन� भार वादीमा 
रहेको, सजायमा कमी वा छुट ह�ने वा सजायबाट �रहाई 
ह�नको लािग �ितवादीले िलएको िजिकर �मािणत 
गन� भार दफा २७(१) बमोिजम �ितवादीउपर रहेको 
छ । दफा २५ अनसुार कुनै अिभय�ुउपरको आरोिपत 
त�यह� �मािणत ह��छन् भने ती �मािणत त�यह�को 
�कृितअनसुार ितनमा साधारणतः िनिहत रहने मनसाय 
वा उ�े�य पिन �मािणत भएको स�झनपुन� ह��छ । 
य�तो ि�थितमा ती त�यह�बाट �वतः िनि�कने 
िन�कष� य�तो होइन भनी िजिकर िलने �ितवादीउपर 
नै सो िजिकर प�ुयाउने दािय�व ह��छ । ��ततु म�ुामा 
यातायात �यव�था काया�लयबाट �ितवादी राजेश 
तामाङको नाममा रीतपूव�क जारी नै नभएको िनजको 
नाउकँो सवारी चालक अनमुितप� िनजबाट बरामद ह�न ु

नै अिभयोग दाबी �मािणत ह�ने पया�� �माण मािन�छ । 
१३. अदालतले ऐन बनाउने, संशोधन गन� वा 

खारजे गन� काय� गद�न । �या�याको मा�यमबाट ऐनमा 
रहेको ��ट �ावधानलाई िनि��य गन� वा अक� अथ� 
िदने काय� पिन गद�न । िवधाियकाको मनसाय, भावना, 
उ�े�यलाई जीव�त त�ुयाउन मा� अदालतले �या�या 
गद�छ । िकत� कागजको महलको ११ नं. ले िकत� गन� र 
गन� लगाउनेलाई िकत� गन� ठहरकेालाई ह�नेबमोिजमको 
सजाय ह�ने भनी गरकेो कानूनी �यव�थाले िकत� सवारी 
चालक अनमुितप� साथमा रा�ने र �योग गन� �यि� 
मूल कसरुदार ठहर ह�न नस�ने भ�न िम�दनै । 

१४. कुन अपराधमा क�तो िकिसमको सजाय 
ह�नपुन� हो भ�ने कुरा िनता�त �पमा िवधाियकाको 
अिधकार�े�िभ�को िवषय हो । �यसकारण सजाय 
गदा� सजाय गन�ले कुन सजाय तो�ने भ�ने स�ब�धमा 
तजिबज �योग गन� स�दनै । व�तगुत �पमा आपरािधक 
काय� गरकेो देिखएपिछ याि��क �पले सजाय तो�न ु
अिनवाय� ह��छ । सेती अ�चलबाट जारी ग�रएको 
भिनएको सवारी चालक अनमुित प� नं. ११९४२ 
को न�कली सवारी चालक अनमुितप� यी �ितवादी 
राजेश तामाङबाट बरामद भएको त�य िनिव�वाद �पमा 
�थािपत भइरहेको अव�थामा यी �ितवादीले िकत� 
कागजको महलको १ र १२ नं. बमोिजमको कसरु 
गरकेो �वतः पिु� भइरहेकोले िनजलाई िवधाियकाले 
िनधा�रण गरकेो सजाय तो�न ु नै कानूनस�मत ह�ने 
दिेख�छ । 

१५. यस अदालतको संय�ु इजलासले 
�ितवादीले अ�बाट सवारी चालक अनमुितप� 
बनाउन लगाई आफूले �योग गरकेो भनी िन�कष�मा 
प�ुदाप�ुदै पिन �ितवादीलाई मितयारलाई ह�ने सजाय 
ह�नपुन� भनी ठहर गदा�  िकत� कागजको महलको १ 
र ११ नं. को कानूनी �यव�थाको र िन.नं.८३६९ 
मा �ितपािदत िस�ा�तको सम� मू�याङ्कन गन� 
सकेको पाइदँैन । सवारी चालक अनमुितप� जारी 
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गन� आिधका�रक िनकायले �ितवादीका नाउमँा जारी 
नै नभएको सवारी चालक अनमुितप� �ितवादीबाट 
बरामद ह�न ु नै �ितवादी िव��को अिभयोग �मािणत 
ह�ने िनणा�यक �माण हो । यस ि�थितमा अिश�ा, ग�रबी 
एवं रोजगारीको अवसर खोजीमा रहेका �मजीवी 
अ� कसैको बहकाउमा लागी न�कली �माणप� 
बोक� िहडेँको भ�ने कुरालाई सजायमा छुटको आधार 
मािनयो भने फौजदारी कानूनको उ�े�य नै मन� 
जा�छ । फौजदारी कानून उ�लङ्घन गन� कुनै पिन 
�यि�ले कानूनको अ�ानता वा प�रि�थितलाई 
सजायको छुटको आधारको दाबी गन� िम�दैन भने 
�य�तो आधारमा �थािपत कसरुलाई अनदेखा 
गन�समेत िम�दैन । 

१६. तसथ� कसैबाट न�कली सरकारी 
छाप द�तखत लागेको िनजको नामको सवारी 
चालक अनमुितप� बरामद ह��छ र उ� अनमुितप� 
आफूले बनाएको होइन भनी पिु� ह�ने व�तिुन� �माण 
�ितवादीबाट ��ततु ह�न स�दनै भने आरोिपत �यि�ले 
नै िकत� गरकेो मािननपुद�छ भ�ने अथ�मा िन.नं. ८३६९ 
मा �ितपािदत िस�ा�तसगँ असहमत ह�नपुन� मनािसब 
कारण ��ततु म�ुामा िव�मान रहेको पाइदँनै ।

१७. अतः उि�लिखत एवम् िववेिचत कारण 
र आधारह�बाट �ितवादी राजेश तामाङबाट बरामद 
भएको सवारी चालकको न�कली �माणप� यी 
�ितवादीले बनाएको होइन, सरुज खड्काले बनाएर 
�याइिदएको हो भ�ने �ितवादीको िजिकर �मािणत ह�न 
नसकेकोले िनज �ितवादीलाई िकत� कागजको महलको 
११ नं. बमोिजम मितयारलाई ह�ने मा� सजाय गन� गरी 
स�ु काठमाड� िज�ला अदालतबाट भएको फैसला 
सदर ह�ने ठह�याई त�कालीन पनुरावेदन अदालत 
पाटनबाट िमित २०६९/५/३१ मा भएको फैसला 
िमलेको नदिेखदँा केही उ�टी भई िनज �ितवादी राजेश 
तामाङलाई त�कालीन मलुकु� ऐन, िकत� कागजको 
महलको १२ नं. बमोिजम १ (एक) वष� कैद र  ऐ. को 

९ नं. बमोिजम �. ५०।- (पचास �पैया)ँ ज�रवाना ह�ने 
ठहछ�  । अ�मा तपिसलबमोिजम गनू�  ।

तपिसल
मािथ ठहर ख�डमा लेिखएबमोिजम स�ु काठमाड� 
िज�ला अदालतले �ितवादी राजेश तामाङलाई छ 
मिहना कैद र २५।- �पैया ँज�रवाना ह�ने गरी भएको 
फैसला सदर गन� गरी भएको पनुरावेदन अदालत 
पाटनको फैसला केही उ�टी भई �ितवादी राजेश 
तामाङलाई मलुकु� ऐन, िकत� कागजको महलको 
१२ नं. अनसुार एक वष� कैद र ऐ. को ९ नं. अनसुार 
५० �पैया ँज�रवाना ह�ने ठहरी फैसला भएकोले स�ु 
काठमाड� िज�ला अदालतको फैसलाको तपिसल 
ख�ड १ बमोिजम रािखएको लगत सशंोधन गरी ��ततु 
फैसलाबमोिजम एक वष� कैद र �.५०।– ज�रवानाको 
लगत राखी असलुउपर गनु�  भनी स�ु काठमाड� िज�ला 
अदालत तहिसल शाखामा लेखी पठाउनू.........१
सरोकारवालाले ��ततु फैसलाको न�कल माग गर े
िनयमानसुार गरी न�कल िदनू..........२
��ततु फैसला िव�तुीय �णालीमा अपलोड गरी 
दायरीको लगत क�ा गरी िमिसल िनयमानसुार गरी 
अिभलेख शाखामा बझुाइिदनू..............३

उ� रायमा हामी सहमत छ� ।
�या.�काशमान िसंह राउत
�या.ह�र�साद फुयाल

इजलास अिधकृत : दगुा��साद खनाल / समुन पा�डे
इित सवंत ्२०७७ साल फागनु १३ गते रोज ५ शुभम ्।

—— & ––
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सव��च अदालत, सयुं� इजलास
माननीय �यायाधीश �ी दीपककुमार काक�
माननीय �यायाधीश �ी स�ुमालता माथेमा

आदेश िमित : २०७६।११।२०
०७१-WO-०४७९

िवषयः- उ��षेण

िनवेदक : िनर�जन भ�राईको छोरा, काठमाड� 
िज�ला, काठमाड� महानगरपािलका, वडा 
नं. ३४ घर भई हाल लिलतपरु िज�ला, 
लिलतपरु उपमहानगरपािलका, वडा नं. २ 
ब�ने अनपुर�जन भ�राईसमेत

िव��
िवप�ी : नेपाल दूरस�चार क�पनी िलिमटेड, के��ीय 

काया�लय, भ�काली �लाजा, काठमाड�समेत

§ कुनै पदमा यित समयभ�दा बढी काय� गन� 
नपाइने भनी सीमा तोिकएको कारणले 
कुनै कम�चारी अिनवाय� अवकाश िदनुपन� 
अव�था आए �य�ता कम�चारीलाई 
अवकाश िददँा िनजह�ले िनयुि� 
पाउँदाको समयमा रहकेो अिनवाय� 
अवकाशको उमरे हद जितरहकेो िथयो सो 
उमेर हदलाई सेवा अविधमा गणना गरी 
अवकाश िदनुपन� ।

(�करण नं.६)

िनवेदकका तफ� बाट : िव�ान् अिधव�ा �ी माधवकुमार 
ब�नेत

िवप�ीका तफ� बाट : िव�ान्  अिधव�ा�य �ी राजेश 
पि�डत र �ी सानरुाज पोखरले

अवलि�बत निजर :
स�ब� कानून :
§ नेपालको अ�त�रम सिंवधान, २०६३

आदेश
�या.दीपककुमार काक� : नेपालको अ�त�रम 

संिवधान, २०६३ को धारा ३२ र १०७(२) तथा 
नेपालको संिवधानको धारा ४६ एवं धारा १३३(२) 
बमोिजम यसै अदालतको �े�ािधकारिभ� पन� ��ततु 
�रट िनवेदनको संि�� िववरण यस �कार छः-

िनवेदकम�येका हामी अनपुर�जन भ�राई र 
मधसुदुन कमा�चाय� िवप�ी नेपाल दूरस�चार क�पनी 
िलिमटेड (यसपिछ “टेिलकम” मा� भिनएको) को पूव�ज 
नेपाल दूरस�चार सं�थानको िमित २०३८।१२।२२ 
मा अिधकृत �तर ततृीय �ेणी पदमा िनयिु� पाई सेवा 
�वेश गरी तहतह बढुवा भई नेपाल दूरस�चार क�पनी 
िलिमटेड, पदपूित�  सिमितको िमित २०६५।१२।६ को 
िनण�यबमोिजम िमित २०६५।१२।१ देिख �ये�ता 
कायम ह�ने गरी अिधकृत �तर तह ११ (�ा.) िनद�शक 
पदमा र िनवेदक जीवनर�न शा�य िवप�ी टेिलकमको 
पूव�ज नेपाल दूरस�चार सं�थानको सेवामा िमित 
२०३९।६।२८ मा अिधकृत ततृीय पदमा �वेश गरी 
पटकपटक बढुवा भई अि�तम पटक िमित २०६६।२।८ 
अिधकृत�तर तह ११ (�ा.) िनद�शक पदमा बढुवा 
भएका िथयौ ँ। सािबकमा स�चार सं�थान ऐनबमोिजम 
सं�थािपत र स�चािलत नेपाल दूरस�चार स�ंथानलाई 
नेपाल सरकारले क�पनीको मा�यमबाट स�चालन गन� 
िनण�य गरकेो ह�नाले सोहीबमोिजम क�पनीमा दता� भई 
�ब�धप�को दफा ७ (ग) बमोिजम हामी पिन �वतः 
िवप�ी टेिलकमका कम�चारीमा प�रणत भएका हौ ँ । 
यसरी सं�थान क�पनीमा प�रणत भएपिछ सािबकको 

�नण�य नं. १०७७१
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१०७७१ - अनपुर�जन भ�राईसमेत िव. नेपाल दूरस�चार क�पनी िलिमटेड, भ�काली �लाजा, काठमाड�समेत

कम�चारी सेवा सत� िविनयमावलीलाई नेपाल दूरस�चार 
क�पनी िलिमटेडको नेपाल टेिलकम, कम�चारी 
िविनयमावली, २०६१ ले िव�थापन गरकेो र सो 
िनयमावली ४२ पटक िमित २०७१।९।६ मा सशंोधन 
भई सोही िमितबाट लाग ु गरी हामी िनवेदकलाई थप 
भएको िविनयम १०५ को �ितब�धा�मक �यव�थाको 
ख�ड (१) र (२) तथा िविनयम ११५(क) समेतको 
आधारमा िदइएको च. नं. १२९ िमित २०७१।९।७ 
अवकाश प� र सशंोिधत िविनयम कानूनस�मत 
छैन । हामीले ५८ वष� पूरा ह��जेलस�म सेवामा बहाल 
रहन पाउनपुन� हो । हा�ो सेवालाई त�कालै ��य� 
प�ात् दश� असर पन� गरी िविनयम बनाई लाग ु गन� 
अिधकार िवप�ीह�सगँ नरहेको ह�नाले उ� संशोिधत 
िनयमावली बदर ह�नपुद�छ । हामी िनवेदकह� सेवा 
�वेश गदा�को समयमा कायम रहेको नेपाल दूरस�चार 
स�ंथा कम�चारी सेवा सत� िविनयमावली, २०३३ देिख 
हालको सशंोधन ह�नअुिघस�म सेवामा उमेरको हद ५८ 
वष� रहेको िथयो र हामी िनवेदकह� पिन सोहीबमोिजम 
५८ वष�स�म सेवा गन� पाउने अपे�ा राखेकोमा 
िवप�ीह�ले हामीह�लाई सोअगावै सेवाबाट हटाई 
कानूनको समानताको हकबाट समेत बि�चत गरकेा 
छन् । 

िनवेदकम�येको म अनपुर�जन भ�राईलाई 
िवगतमा ६ मिहनाको लािग �ब�ध िनद�शकको पदमा 
िनय�ु भई पिछ म पनुः ११ तहको पदमा नै काय�रत 
रहेको िथए ँ। मलाई जसरी ह��छ हटाउने िनयत राखेर 
िवप�ीह�ले �ितब�धा�मक �यव�थाको (१) मा यो 
�ितब�धा�मक �यव�था लाग ुह�नभु�दा अिघ वा पिछ 
�ब�ध िनद�शक भएको पदािधकारी पिन सो पदमा 
नरहेमा �वतः अवकाश पाउने भ�ने �यव�था गरी मलाई 
सेवाबाट हटाइएको छ । यसले िविनयम बदिनयतपूण� 
�पमा �यि� �यि�लाई हेररे �याइएको हो भ�ने 
�थािपत ह��छ । न� अिघ नै पूण�ता पाइसकेकोलाई पिन 
उही बेलामा �चलनमा रहेको िविनयमावलीले नगरकेो 

�यव�थालाई प�ात् दश� असर िदई िविनयमावली 
संशोधन गनु�पन� तक�  देिखदँनै । िनवेदकम�येको म 
जीवनर�न शा�य आगामी वैशाख ६ गतेदेिख ५८ वष� 
उमेरको हदबाट अवकाश �ा� गद�छु । सो कुरा िवप�ी 
टेलीकमले मलाई िमित २०७१।९।२ मा अथा�त् सेवाबाट 
अवकाश िदने हालको प�भ�दा केवल ५ िदनअिघ मा� 
िदएको प�बाट नै �थािपत छ । यसरी आफँैले यसअिघ 
नै प� िदइसकेको र केही मिहनामा� सेवाअविध भएको 
�यि�लाई पनुः बेइ�जतीपूण� त�रकाले िविनयमावली 
संशोधन गरी सेवाबाट अवकाश िदनपुन� कारण रहेको 
छैन । िविनयमावली ११५क थप गरी अवकाश पाएको 
३ वष�पिछस�म पिन अ�य� हा�ो �ान, िसप, �मता 
र अनभुवलाई �योग गन� निदने गरी �ितब�ध लगाउने 
काय�ले नेपालको अ�त�रम संिवधान, २०६३ को 
धारा १२(१), (२) र (३) (च), १३ (१), १९ (१) र 
३० (१) �ारा �द� मौिलक हकको उपभोगमा रोक 
लगाई आघात पारकेो ह�नाले धारा ३२ तथा १०७(२) 
बमोिजम नेपाल दूरस�चार क�पनी िलिमटेड, कम�चारी 
सेवा िविनयमावली, २०६१ को ४२  औ ंसशंोधनबाट 
थप भएका िविनयम १०५ को �ितब�धा�मक 
�यव�थाको ख�ड (१) र (२) तथा ११५क लाई 
उ��ेषणको आदशेबाट �ार�भदेिख नै बदर गरी हाल 
संशोधन गरी थप ग�रएको �ितब�धा�मक ख�डको 
प�ात् दश� असर िदई लाग ुगरी िनवेदकह�लाई एउटै 
च. नं. १२९ बाट िदइएका अवकाश प�ह� सबै बदर 
गरी िनवेदकह�लाई पूव�वत् सेवामा लगाउन ु भनी 
परमादेशको आदशे जारी ग�रपाउ ँभ�नेसमेत बेहोराको 
यस अदालतमा चढाएको िनवेदनप� । 

यसमा के कसो भएको हो िनवेदकको 
मागबमोिजमको आदेश िकन जारी ह�न ु नपन� हो 
आधार र कारण खलुाई यो आदशे �ा� भएको 
िमितले बाटोका �यादबाहेक १५ िदनिभ� आफँै 
वा आ�नो �ितिनिधमाफ� त िलिखतजवाफ पेस 
गनु�  भनी िवप�ीह�लाई सूचना पठाई िलिखत 
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जवाफ परपेिछ वा अविध नाघेपिछ िनयमबमोिजम 
पेस गनु�  भ�ने र यसमा िनवेदकह�ले ५८ वष� 
पगेुपिछ अवकाश पाउने िविनयमको �यव�थालाई 
पिछबाट ५ वष� अविध पगेुपिछ अवकाश पाउने भनी 
सशंोधन गरी िनवेदकम�येका जीवनर�न शा�यलाई 
अवकाश पाउने प�समेत िदएको िवप�ीह�को काम 
कारबाही भेदभावपूण�, �वे�छाचारी र वैध अपे�ाको 
िस�ा�तिवपरीत भूतल�ीसमेत रहेको देिखएको र 
वत�मान सनुवुाइको लामो �ित�ाको स�दभ�मा यो 
िनवेदनको टंुगो लाग�ुजेल ��ततु िनवेदनको �योजन 
नै समा� ह�ने अव�था रहेकोसमेतको प�ृभूिमलाई 
िवचार गदा� सिुवधा र स�तलुनको िहसाबले संशोिधत 
िविनयम १०५ को �ितब�धा�मक वा�यांश �योग 
गरी िनवेदकह�लाई अवकाश िदने काम, नगनु�  भनी 
िवप�ीह�को नाममा सव��च अदालत िनयमावली, 
२०४९ को िनयम ४१(१) बमोिजम अ�त�रम आदेश 
जारी ग�रिदएको छ । सोको सूचना िवप�ीह�लाई 
िदई िनयमानसुार पेस गनु�  भ�नेसमेत बेहोराको यस 
अदालतबाट िमित २०७१।९।१६ मा भएको आदेश ।

नेपाल दूरस�चार क�पनी िलिमटेड, नेपाल 
सरकार सूचना तथा स�चार म��ालयको िमित 
२०६०।१२।२६ मा �कािशत नेपाल राजप� ख�ड 
५३ अित�र�ाङ्क ७८ को सूचना नं.१ बमोिजम 
नेपाल दूरस�चार सं�थान िवघटन भएको र ऐ.ऐ.को 
सूचना नं.२ बमोिजम स�ंथापना भएको हो । नेपाल 
दूरस�चार क�पनी िलिमटेड िवघटन भएपिछ सो 
स�ंथानका कम�चारी र स�पि�को दािय�व २०६१ 
साल वैशाख १ गतेदेिख यस क�पनीले पूरा गद� 
आएको छ । नेपाल सरकार मि��प�रषद ्बाट िमित 
२०७१।५।१९ मा भएको क�पनीको �ब�ध िनद�शकको 
िनयिु�का िवषयमा यी िवप�ीह�सिहतका केही 
कम�चारीबाट भएको िवरोध स�बोधन गन�को लािग िमित 
२०७१।६।१० मा ग�रएको सहमितलाई काया��वयन 
गन�को लािग िमित २०७१।९।६ को िविनयमको ४२ 

औ ं संशोधन ग�रएको िथयो । सो सहमितको बुदँा 
नं.२ मा �ब�ध िनद�शकको त�लो तहको पदािधकार 
नरहने तथा कुनै खास तहका कम�चारीको पदाविधको 
िसिलंग तो�ने, कम�चारी विृ� िवकासमा रहेको Bottle 
Neck हटाई समान विृ� िवकासको अवसर �दान 
गन�लगायतका िवषयमा उपय�ु �यव�था गन�समेत 
सहमित भएको िथयो । उ� सहमितलाई िवप�ीह�ले 
अ�यथा भ�न स�ने अव�था छैन भने उ� सहमितको 
काया��वयन गनु�  यी िनवेदकह�को समेत कत��य 
हो । सेवा करार ग�रसकेपिछ िविनयमावलीको 
पालन गन� ��येक कम�चारीको कत��य ह��छ । यी 
िवप�ीह�को कुनै पेसा रोजगार गन� वा संिवधानले 
��याभूत गरकेा कुनै अिधकार केही हनन ग�रएको 
छैन । �ित�पधा��मक बजारलाई �यवि�थत गन� तथा 
क�पनीको बजारलाई सरु�ा गन� क�पनीको सेवाबाट 
अवकाश पाई िनविृ�भरण �ा� कम�चारीह�लाई ३ 
वष�स�म अ�य कुनै �ित�पध� क�पनीमा काम गन� 
नपाउने �यव�था ग�रएको हो । क�पनीको सेवामा 
रही िनविृ�भरणलगायतका सिुवधासमेत �ा� गन� र 
पनु: सोही �कृितको अक� �ित�पध� क�पनीमा काय� 
गदा� क�पनीको गोपनीयतामा असर प�ुने र क�पनीको 
�यावसाियक सूचना चहुावट भई �ित�पध� बजारमा 
क�पनीलाई ठुलो �ित ह�नजाने ह�नाले य�तो �यव�था 
ग�रएको हो । िवप�ीह�लाई संशोिधत िविनयमको 
११४ को उपिविनयम (२) को �ितब�धा�मक 
वा�यांशको (घ) र (ड) थप भई िनजह�को सेवा अविध 
५८ वष� नै कायम ह�ने गरी पे�सन �योजनको लािग 
गणना ह�ने र िमित २०४९।८।१२ अिघको िनयिु�को 
थप २ वष�समेत जोडी ज�मा सेवा अविध ६० वष� 
कायम गरी िविनयम ११४ बमोिजम िनविृ�भरण �ा� 
गन� ह�दँा िनवेदनमा उ�लेख भएबमोिजम िवप�ीह�को 
जीवन िनवा�हमा असर पन�, भेदभावपूण� तथा 
�वे�छाचारी ह�ने गरी िविनयमावली संशोधन नग�रएको 
ह�दँा िवप�ीह�को िनवेदन खारजे ग�रपाउ ँभ�नेसमेत 
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१०७७१ - अनपुर�जन भ�राईसमेत िव. नेपाल दूरस�चार क�पनी िलिमटेड, भ�काली �लाजा, काठमाड�समेत

बेहोराको िवप�ी नेपाल दूरस�चार क�पनी िलिमटेडको 
स�चालक सिमितको तफ� बाट पेस ह�न आएको िलिखत 
जवाफ । 

िविनयमावली सशंोधन गरी लाग ुगन� अिधकार 
स�चालक सिमितको अिधकारको िवषय हो । िविनयम 
सशंोधनबाट कायम भएको १०५ को �ितब�धा�मक 
वा�यांश प�ात् दश� िकिसमको भनी अदालतबाट 
�या�या गन� िम�दैन । लामो समयस�म सं�थानको 
सेवामा सेवारत रही पदाविधका कारणले सेवा िनव�ृ 
ह�नपुन� िवषय रोजगारीको हकसगँ स�बि�धत ह�न 
स�दनै । सेवाका लािग के क�ता सत�ह� तो�ने भ�ने 
कुरा पिन स�बि�धत िनकायले िनि�त गन� िवषय 
हो । सबैलाई समान�पमा लाग ु ह�ने गरी तोिकएको 
सत�ले त�काल कसैलाई असर प�यो भ�ने आधारमा 
�यायपािलकाले ह�त�ेप गन� हो भने �यसबाट 
अ� जिटलताह� उ�प�न ह�ने खतरा ह��छ । अतः 
यस अदालतको एकल इजलासबाट यस क�पनी 
िव�� िमित २०७१।९।१६ मा भएको अ�त�रम 
आदशे कानूनस�मत नह�दँा बदर ग�रपाउ ँ भ�नेसमेत 
बेहोराको नेपाल दूरस�चार क�पनी िलिमटेडसमेतको 
िनवेदनप� । 

यसमा िनवेदकह�ले अवकाश �ा� 
ग�रसकेको र िमित २०७१।९।६ मा िनवेदनमा 
उि�लिखत िविनयमावली सशंोधन भई लाग ु भएको 
अव�थामा �रट िनवेदनमा भएको दाबी स�ब�धमा 
पूण� सनुवुाइ ह�दँा संशोधन कायम रहने वा नरहने 
स�ब�धमा िन�कष�मा प�ुने भए पिन हाल लाग ुभइरहेको 
िविनयमावली �यव�थािवपरीत यस अदालतबाट 
भएको िमित िमित २०७१।९।१६ को अ�त�रम आदेश 
कायम रहने नभई अक� आदेश नभएस�म सव��च 
अदालत िनयमावली, २०४९ को िनयम ४१ (३) 
बमोिजम िनि��य ग�रिदएको छ भ�नेसमेत बेहोराको 
यस अदालतको िमित २०७१।१०।११ को आदेश । 

िवप�ीह�को कुनै रोजगार गन� हक यस 

क�पनीको स�चालक सिमितको िनण�यबाट हनन 
ग�रएको छैन । क�पनीको आ�त�रक काम कारबाहीको 
लािग कम�चारी िविनयमावलीबाट सबै सिुवधासिहत 
१० र ११ तहको पदमा िनि�त अविध सेवा भएपिछ 
�वतः अवकाश ह�ने संशोिधत िविनयमावलीको 
िविनयम १०५ को �ितब�धा�मक वा�यांशले 
कम�चारीह�को विृ� िवकासमा ठोस �पमा सहयोगी 
भई क�पनीलाई नया ँउजा�  िदने भएको र िवप�ीह�ले 
�ा� गन� सिुवधामा कुनै कटौती नभई सबै सिुवधा 
�ा� गन� भएकोले िनजह�लाई अवकाश िदने िनण�य 
कानूनस�मत रहेको छ । सव��च अदालतबाट िमित 
२०७१।९।१६ मा भएको अ�त�रम आदशे िव�� 
नेपाल दूरस�चार क�पनीबाट िनवेदन भई सव��च 
अदालतको िडिभजन बे�चबाट िमित २०७१।१०।११ 
मा िविनयमावली सशंोधन भई लाग ुभएको अव�थामा 
हाल लाग ु भइरहेको �यव�थािवपरीत उि�लिखत 
अ�त�रम आदेश अक� आदेश नभएस�म िनि��य 
गरबेमोिजम िवप�ीह�ले अवकाश पाइसकेको र 
क�पनीले जनशि� �यव�थापनस�ब�धी अ�य काम 
कारबाही ग�रसकेको छ । िवप�ीह�ले अवकाश 
पाउदँा पिन हाल अनपुर�जन भ�राईले मािसक �पमा 
�.४०६५३।-, जीवनर�न शा�यले मािसक �पमा 
�.३६८७९।- र मधसुदुन कमा�चाय�ले �.३९१३१।- 
िनविृ�भरण ब�ुन ुह��छ । िवप�ीह� सािबकको नेपाल 
दूरस�चारमा सेवा �वेश गदा� त�कालीन सं�थानको 
कम�चारी सेवा िविनयमावली, २०३३ िव�मान 
िथयो । �यस िविनयममा अवकाशको उमेर ६० वष� 
कायम िथयो भने िमित २०४९।८।१२ को सशंोधनले 
५८ वष� कायम भयो । कम�चारीका अवकाशका सेवा 
सत�लाई असर नपन� गरी िविनयम संशोधन भई लाग ु
गन� नपाइने हो भने िनजह�ले ६० वष�स�म नोकरी 
गन� पाउने गरी दाबी गनु�  पछ�  तर यी िनवेदकह�ले 
सो िवषयमा दाबी िलन सकेका छैनन् । संशोधन 
तथा काया��वयनको िवषयलाई नोकरको �यवहार 
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ग�रयो भनी भ�न िम�दैन । क�पनीको कम�चारी 
िविनयमावली, २०६१ को िविनयम १०५ को 
�ितब�धा�मक वा�यांशको अव�थाको कम�चारीको 
नोकरी अविधको गणना संशोिधत िविनयमावलीको 
िविनयम ११४ (२) को �ितब�धा�मक वा�यांशको 
ख�ड (घ) र (ङ) बमोिजम थप ह�ने हो । स�मानजनक 
�पमा सिुवधासिहत िनयिु� ह�दँाकै अवकाश 
उमेरका आधारमा िनविृ�भरणलगायतका सिुवधा 
पाउने गरी सबै १० तह र ११ तहका कम�चारीलाई 
तहअनसुार समान �पमा अवकाश पाउने गरी ग�रएको 
�यव�थालाई अ�यथा भ�न स�ने अव�था छैन । 
क�पनीको िविनयमावली संशोधनको काय� स�चालक 
सिमितको अिधकारको िवषय ह�दँा ��ततु �रट िनवेदन 
खारजे ग�रपाउ ँ भ�नेसमेत बेहोराको िवप�ी नेपाल 
दूरस�चार क�पनी िलिमटेडसमेतको िलिखत जवाफ ।

आदेश ख�ड
िनयमबमोिजम दिैनक पेसी सूचीमा चढी 

इजलाससम� िनण�याथ� पेस ह�न आएको ��ततु 
िनवेदनमा िनवेदकतफ� बाट उपि�थत िव�ान् अिधव�ा 
�ी माधवकुमार ब�नेतले िनवेदकह�म�येका 
अनपुर�जन भ�राई र मधसुदुन कमा�चाय� नेपाल 
दूरस�चार क�पनी िलिमटेड, पदपूित� सिमितको िमित 
२०६५।१२।६ को िनण�यबमोिजम िमित २०६५।१२।१ 
देिख �ये�ता कायम ह�ने गरी र जीवनर�न शा�य िमित 
२०६६।२।८ अिधकृत�तर तह ११ (�ा.) िनद�शक 
पदमा बढुवा भएका ह�न् । नेपाल दूरस�चार क�पनी 
िलिमटेडको नेपाल टेिलकम, कम�चारी िविनयमावली, 
२०६१ िविनयम १०५ िनवेदकह�ले ५८ वष� पूरा 
ह��जेलस�म सेवामा बहाल रहन पाउनपुन� �यव�था 
रहेको छ । िमित २०७१।९।६ मा सो िविनयमावलीमा 
४२ औ ंसंशोधनमा िविनयम १०५ को �ितब�धा�मक 
�यव�थाको ख�ड (१) र (२) संशोधन गरी सोही 
िमितबाट लाग ुगरी िनवेदकह�लाई अवकाश िदइएको 
काय� प�ात् दश� असर पन� गरी कानून बनाइन ु ह�दैँन 

भ�ने कानूनी िस�ा�तिवपरीत रहेको छ । यसरी 
िवप�ीह�ले िनवेदकलाई त�कालै िविनयमावली 
संशोधन गरी अवकाश िदएको, अवकाशपिछ पिन ३ 
वष�स�म अ�य िनकायमा काम गन�समेत वि�चत गरेको 
काय�ले नेपालको अ�त�रम संिवधान, २०६३ को 
धारा १२(१), (२) र (३) (च), १३ (१), १९ (१) र 
३० (१) �ारा �द� मौिलक हकको िवपरीत भएकोले 
सोही सिंवधानको धारा ३२ तथा १०७(२) बमोिजम 
नेपाल दूरस�चार क�पनी िलिमटेड, कम�चारी सेवा 
िविनयमावली, २०६१ को ४२ औ ंसंशोधनबाट थप 
भएका िविनयम १०५ को �ितब�धा�मक �यव�थाको 
ख�ड (१) र (२) तथा ११५क लाई उ��ेषणको 
आदेशबाट �ार�भदेिख नै बदर गरी िनवेदकह�लाई 
पूव�वत् सेवामा लगाउन ुभनी परमादेशको आदेश जारी 
ग�रपाउ ँभनी बहस गनु�भयो । 

िवप�ीको तफ� बाट उपि�थत िव�ान् 
अिधव�ा�य �ी राजेश पि�डत र �ी सानरुाज 
पोखरलेले �रट िनवेदकह�को कुनै रोजगार गन� हक 
यस क�पनीको स�चालक सिमितको िनण�यबाट हनन 
ग�रएको छैन । कम�चारी िविनयमावली, २०६३ िविनयम 
१०५ को(१) र (२) �ितब�धा�मक वा�यांशबमोिजम 
िनजह�लाई अवकाश िदने िनण�य कानूनस�मत रहेको 
छ । सो कुरा सव��च अदालतको िमित २०७१।९।१६ 
मा भएको अ�त�रम आदशेलाई यसै अदालतको 
िडिभजन बे�चबाट िमित २०७१।१०।११ मा िनि��य 
गरबेाट पिन ��ट छ । िवप�ीह�ले अवकाश पाइसकेको 
र क�पनीले जनशि� �यव�थापनस�ब�धी अ�य काम 
कारबाही ग�रसकेको छ । �रट िनवेदकह�ले अवकाश 
पिछ िनयिमत �पमा िनविृ�भरण बिुझरहन ु भएको 
छ । िवप�ीह�लाई सािबकको नेपाल दूरस�चारमा 
सेवा �वेश गदा�  कायम रहेको दूरस�चार सं�थानको 
कम�चारी सेवा िविनयमावली, २०३३ अनसुार 
अवकाशको उमेर ६० वष� कायम गरी िनविृ�भरण 
िदइएको छ । िविनयमावलीको संशोिधत �यव�थाले 
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११ तहका कम�चारीको ५ वष� सेवा अविध भएपिछ ५८ 
वष�अगावै पिन अवकाश पाउने कानूनी �यव�थाअन�ुप 
यी िनवेदकह�लाई िदएको अवकाशप� कानूनस�मत 
ह�दँा �रट िनवेदन खारजे ग�रपाउ ँ  भनी बहस ��ततु 
गनु�भयो ।

िव�ान् अिधव�ाह�को उपयु�� बहस 
सनुी िमिसल अ�ययन गरी हेदा�, यसमा िनवेदन 
मागबमोिजमको आदेश जारी ह�ने हो, होइन ? भ�ने 
स�ब�धमा िनण�य िदनपुन� देिखन आयो ।

२. िनण�यतफ�  िवचार गदा�, यी �रट 
िनवेदकह�ले आफूलाई नेपाल दूरस�चार क�पनी 
िलिमटेडले िमित २०७१।९।७ मा अवकाश िदएको 
काय� नेपाल दूरस�चार क�पनी िलिमटेडको नेपाल 
टेिलकम, कम�चारी िविनयमावली, २०६१ िविनयम 
१०५ ख�ड (१) र (२) र ११५(क)  नेपालको 
अ�त�रम संिवधान, २०६३ को धारा १२(१), (२) र 
(३) (च), १३ (१), १९ (१) र ३० (१) �ारा �द� 
मौिलक हकको िवपरीत भएकोले  सोही संिवधानको 
धारा ३२ तथा १०७(२) बमोिजम नेपाल दूरस�चार 
क�पनी िलिमटेड, कम�चारी सेवा िविनयमावली, 
२०६१ को ४२ औ ंसंशोधनबाट थप भएका िविनयम 
१०५ को �ितब�धा�मक �यव�थाको ख�ड (१) र (२) 
तथा ११५क लाई उ��ेषणको आदेशबाट �ार�भदेिख 
नै बदर गरी िनवेदकह�लाई पूव�वत् सेवामा लगाउन ु
भनी परमादेशको आदशे जारी ग�रपाउ ँ भनी ��ततु 
�रट िनवेदन दायर गरकेो देिख�छ । 

३. िनवेदकह�ले िनवेदनमा उठाएका 
िवषयतफ�  िवचार गदा�, िनजह�ले आफूलाई नेपाल 
दूरस�चार क�पनी िलिमटेडले िमित २०७१।९।६ मा 
नेपाल दूरस�चार क�पनी िलिमटेड, कम�चारी सेवा 
िविनयमावली, २०६१ को ४२ औ ंपटक संशोधन गरी 
सोको िविनयम १०५ ख�ड (१) र (२) र ११५(क) 
बमोिजम हामी �रट िनवेदक�ित दरुाशय राखी सोको 

भोिलप�ट नै अथा�त् िमित २०७१।९।७ मा अवकाश 
िदएको काय� बदर ग�रपाउ ँभ�ने स�ब�धमा िवचार गदा�, 
िनजह� काय�रत दूरस�चार क�पनीको िविनयमावली 
संशोधन भएको कुरा िनवेदकह�ले �वीकार गरेको 
दिेख�छ । क�पनी ऐन, २०६३ को अधीनमा रही नेपाल 
दरुस�चार क�पनी िलिमटेडको �ब�धप�को दफा ४ 
को ख�ड (६) को उपख�ड (२५) ले नेपाल दूरस�चार 
क�पनी िलिमटेडको स�चालक सिमितलाई िविनयम 
िनमा�ण तथा सोमा आव�यक संशोधन गन� स�ने 
अिधकार �दान गरकेो देिख�छ । नेपाल दूरस�चार 
क�पनी िलिमटेडको स�चालक सिमितलाई िविनयम 
िनमा�ण तथा सोमा आव�यक संशोधन गन� स�ने 
अिधकार भएबाट सो सिमितले िमित २०७१।९।६ 
मा नेपाल टेिलकम, कम�चारी िविनयमावली, २०६१ 
लाई ४२ औ ंसशंोधन गरकेो काय�को वैधतामािथ �� 
उठाउन सिकने अव�था दिेखदैँन ।

४. अब ��ततु ४२ औ ं संशोधनको 
आव�यकताको प�ृभूिम हेदा�, नेपाल सरकार, 
मि��प�रषदक्ो िमित २०७१ भा� १९ को 
िनण�यबमोिजम सो क�पनीको �ब�ध िनद�शकको 
िनयिु�प�ात् क�पनीमा काय�रत �ािविधक सेवाका 
कम�चारीह�बाट उ� िनयिु�समेतमा असहमित 
जनाई िवरोधका काय��मह� स�चालन भएको 
दिेख�छ । ती िवषयह�लाई स�बोधन गन� िमित 
२०७१।६।१० मा �ब�ध िनद�शकको त�लो 
तहको पदािधकार नरहने तथा कुनै खास तहका 
कम�चारीको पदाविधको िसिलङ्ग तो�ने, कम�चारी 
विृ� िवकासमा रहेको Bottle Neck हटाई समान 
विृ� िवकासको अवसर �दान गन�लगायतका िवषयमा 
शी� उपय�ु �यव�था गन� भ�नेसमेतका िवषयह�मा 
नेपाल टेिलकम स�चालक सिमित र नेपाल टेिलकम 
�ािविधक कम�चारी समूहसमेतका िबच सहमित भएको 
दिेख�छ । सो सहमितलाई काया��वयन गन�को लािग 
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नेपाल दूरस�चार क�पनी िलिमटेड, कम�चारी सेवा 
िविनयमावली, २०६१ लाई िमित २०७१।९।६ मा ४२ 
औ ं पटक िविनयमावलीका िविभ�न िविनयमह�लाई 
सशंोधन गरकेो देिख�छ । 

५. िनवेदकह�ले उि�लिखत संशोधनले 
थप भएका िविनयम १०५ को देहाय (१) र (२) तथा 
िविनयम ११५क ले आफूह�लाई मका� पन� गरी 
अवकाश िदइएको भ�ने स�ब�धमा िवचार गदा�, िविनयम 
१०५ मा “कुनै कम�चारीको उमेर ५८ वष� पूरा 
भएपिछ िनजलाई क�पनीको नोकरीबाट अवकाश 
िदइने छ । यसरी कुनै कम�चारीको उमेर ५८ वष� पूरा 
भएपिछ अवकाश �ा� गदा� सवंत ् २०४९।८।१२ 
स�म सािबक नेपाल दूरस�चार स�ंथानमा िनयुि� 
पाएको कम�चारीले िनजको उमेर ६० वष� पूरा 
ह�न जित अविध बाकँ� रह�छ सो अविध थप गरी 
िनजको ज�मा सेवाअविध कायम ग�रने छ” भ�ने 
�यव�था गरी नेपाल टेिलकममा काय�रत कम�चारीको 
अिनवाय� अवकाशको उमेर हद िमित २०४९।८।१२ 
मा भएको सशंोधनले ५८ वष� कायम गरी िदएको 
पाइ�छ । सो उमेर हद सो संशोधनपिछ िनय�ु भएका 
कम�चारीको हकमा लाग ुह�ने देिख�छ । उ� सशंोधनपूव� 
सो क�पनीमा काय�रत कम�चारीको हकमा िनजह�को 
उमेर ५८ वष� पूरा भएपिछ अवकाश िदए पिन �य�ता 
कम�चारीह� ६० वष� पूरा ह�न जित अविध बाकँ� रह�छ 
सो अविध थप गरी िनजको ज�मा सेवाअविध ६० वष� 
कायम गरी मा� अवकाश िदनपुन� कुराको सिुनि�तता 
गरकेो देिख�छ । ४२ औ ंसशंोधनले िविनयम १०५ मा 
“देहायको अव�थामा कुनै पिन कम�चारी क�पनीको 
सेवाबाट �वतः अवकाश ह�ने छ भनी” देहाय (१) मा 
“नेपाल सरकार, मि��प�रषद ्बाट �ब�ध िनद�शकको 
पदमा काम गन� गरी िनयु� भएको वा िज�मेवारी 
तोिकएको कम�चारी सो पदमा नरहमेा” भ�ने र देहाय 
(२) मा “कुनै कम�चारीले तह एघारमा पाचँ वष� काम 

गरमेा”  भ�ने थप गरी संशोधन गरकेो देिख�छ । सो 
संशोधनअनसुार �ब�ध िनद�शकको पदमा काम गन� 
गरी िनय�ु भएको वा िज�मेवारी तोिकएको कम�चारी 
सो पदमा नरहेमा र कुनै कम�चारी तह एघारमा पाचँ वष� 
काम गरमेा �य�ता कम�चारीको उमेर ५८ वष� नभए पिन 
अवकाश पाउने देिख�छ । िनवेदकम�येका अनपुर�जन 
भ�राई र मधसुदुन कमा�चाय� नेपाल दूरस�चार क�पनी 
िलिमटेडको अिधकृत �तर तह ११ (�ा.) िनद�शक 
पदमा िमित २०६५।१२।१ देिख �ये�ता कायम 
ह�ने गरी र िनवेदक जीवनर�न शा�य अिधकृत�तर 
तह ११ (�ा.) िनद�शक पदमा िमित २०६६।२।८ 
बढुवा भएको कुरा आ�नो �रट िनवेदनमा नै खलुाई 
िदएबाट िनजह� सो पदमा ५ वष� पूरा ग�रसकेको 
दिेख�छ । ११ तहमा ५ वष� भइसकेको अव�थामा 
नेपाल दूरस�चार क�पनी िलिमटेड, कम�चारी सेवा 
िविनयमावली, २०६१ लाई िमित २०७१।९।६ मा 
ग�रएको ४२ औ ं संशोधनबमोिजम अवकाश िदएको 
कुरालाई कानूनबमोिजम नै मा�न ुपन� देिख�छ । 

६. यसरी कुनै पदमा यित समयभ�दा बढी 
काय� गन� नपाइने भनी सीमा तोिकएको कारणले 
कुनै कम�चारी अिनवाय� अवकाश िदनपुन� अव�था 
आए �य�ता कम�चारीलाई अवकाश िददँा िनजह�ले 
िनयिु� पाउदँाको समयमा रहेको अिनवाय� अवकाशको 
उमेर हद जितरहेको िथयो सो उमेर हदलाई सेवा 
अविधमा गणना गरी अवकाश िदनपुन� देिख�छ । यी 
िनवेदकह�लाई नेपाल टेिलकमले अिनवाय� अवकाश 
िददँा िनजह�को िनयिु� िमित २०४९।८।१२ अिघको 
रहेकोले थप २ वष�समेत जोडी ज�मा सेवा अविध 
६० वष� कायम गरी िनविृ�भरण िदइएको देिख�छ । 
यसरी सेवा िनव�ृ भइसकेपिछ िनवेदक अनपुर�जन 
भ�राईले मािसक �पमा �.४०६५३।, जीवनर�न 
शा�यले मािसक �पमा �.३६८७९।- र मधसुदुन 
कमा�चाय�ले �.३९१३१।- िनविृ�भरण ब�ुदै आएको 
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देिखएबाट िनजह�ले दाबी िलएका उि�लिखत 
सशंोिधत िविनयमका �यव�थाले मका� परकेो भनी 
िलएको िनवेदन माग दाबीको औिच�य देिखदँैन ।

७. �रट िनवेदकह�ले िविनयम ११५ मा 
िविनयम ११५क थप गरी सो थप ग�रएको कानूनी 
�यव�थाअनसुार आफूह�लाई अवकाश िदई पेसा 
रोजगारी गन� सवंैधािनक हकबाट समेत वि�चत ग�रएको 
भ�ने िजिकर िलएको स�ब�धमा िवचार गदा�, िविनयम 
११५क (१) मा “िनवृि�भरण पाउने गरी क�पनीको 
सेवाबाट हटेको वा अवकाश पाएको कम�चारीले 
�यसरी हटेको वा अवकाश पाएको िमितले तीन 
वष�स�म �ित�पध� अ�य कुनै स�ंथा वा क�पनी, 
�य�तो स�ंथा वा क�पनीको आपूित�कता� वा सो 
आपूित�कता�को एजे�टसगँ आव� भई काम गन� 
ह�दैँन” भ�ने र िविनयम ११५क (२) मा “उपिविनयम 
(१) िवपरीत कुनै कम�चारीले काम गरमेा िनज वा 
िनजको हकवालाले यस िविनयमावलीबमोिजम 
पाउन े िनवृि�भरणलगायतको कुनै पिन सुिवधा 
पाउन े छैन” भनी उ�लेख भएको िविनयमावलीको 
�यव�थाले सो क�पनीमा काम गरी अिनवाय� अवकाश 
पाएका कम�चारीलाई सोही �कारको सेवा �दान 
गन� अ�य क�पनीमा ३ वष� काय� गन� रोक लगाएको 
देिख�छ । नेपाल दूरस�चार क�पनी िलिमटेडले 
अवकाश पाएका आ�ना कम�चारीलाई मािसक 
�पमा िनविृ�भरण िददैँ आएको दिेख�छ । 
उ� क�पनी एक �यावसाियक सङ्गठन रहेको 
देिख�छ । यस सङ्गठनले आ�नो क�पनीमा काय�रत 
जनशि�लाई क�पनीले गरकेो आय आज�नबाट नै 
दािय�व बेहोरीरहेको ह��छ । यी �रट िनवेदकह�लाई 
पिन क�पनीले मािसक �पमा िनविृ�भरण िददैँ 
आएको कुरालाई िनवेदकह�ले नै �वीकार गरकेो 
देिख�छ । यसरी िनवेदकह�को अवकाशप�ात् पिन 
क�पनीले िनजह�लाई िनविृ�भरणको �यव�था गरी 

आिथ�क दािय�व वहन गद� आएको देिखदँा दूरस�चार 
क�पनीले आ�नो बजारलाई सरुि�त गन� सेवा िनव�ृ 
कम�चारीलाई उि�लिखत कानूनी �यव�थाबमोिजम 
३ वष�स�म अ�य कुनै �ित�पध� क�पनीमा काम गन� 
नपाउने गरी ब�देज गरकेो कुरालाई संिवधानले �द� 
गरकेो मौिलक हकको �ितकूल छ भ�न िमलेन । 

८. �रट िनवेदकह�ले नेपाल दूरस�चार 
क�पनी िलिमटेडले अवकाश िदएको काय� नेपाल 
दूरस�चार क�पनी िलिमटेडको नेपाल टेिलकम, 
कम�चारी िविनयमावली, २०६१ र  नेपालको अ�त�रम 
संिवधान, २०६३ को धारा १२(१), (२) र (३) (च), 
१३ (१), १९ (१) र ३० (१) �ारा �द� मौिलक 
हकको हनन भएकोले सोही संिवधानको धारा ३२ र 
१०७(२) बमोिजम संवैधािनक हकह�को संर�णको 
लािग ��ततु �रट �े�ािधकारको दाबी िलएको 
दिेख�छ । िनजह�ले दाबी िलएको  संिवधानको धारा 
१२(१), (२) र (३) (च), १३ (१), १९ (१) र ३० 
(१) मा �यव�था भएका मौिलक हकको िनजह�लाई 
अिनवाय� अवकाश गदा� के कित कारणले संिवधानको 
�ितकूल छ भनी �रट िनवेदनमा ��ट खलुाउन सकेको 
पाइदैँन । यस अव�थामा आफूलाई नेपाल दूरस�चार 
क�पनीले ११ तहमा पाचँ वष� सेवा अविध भएको भनी 
अिनवाय� अवकाश िदने गरी भएको िनण�यलाई बदर 
गरी सेवामा बहाल ग�रपाउ ँ भ�नेसमेत बेहोराको �रट 
िनवेदन तथा िनजह�को तफ� बाट उपि�थत िव�ान् 
अिधव�ाह�ले गनु�भएको बहससगँ सहमत ह�न 
सिकएन ।

९. अतः मािथ िववेिचत आधार कारणबाट 
नेपाल दूरस�चार क�पनी िलिमटेडले िनवेदकह�लाई 
नेपाल दूरस�चार क�पनी िलिमटेड, कम�चारी सेवा 
िविनयमावली, २०६१ मा िमित २०७१।९।६ मा 
संशोधन गरी िमित २०७१।९।७ मा सेवाबाट अिनवाय� 
अवकाश िदने गरी भएको िनण�य कानूनस�मत ह�दँा 
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��ततु �रट िनवेदन खारजे ह�ने ठहछ�  । दायरीको लगत 
क�ा गरी िमिसल िनयमानसुार बझुाइिदनू ।

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

इजलास अिधकृत : नवराज जोशी
इित सवंत् २०७६ साल फागुन २० गते रोज ३ शुभम ्।

—— & ––

सव��च अदालत, सयुं� इजलास
माननीय �यायाधीश �ी दीपककुमार काक�

माननीय �यायाधीश �ी कुमार र�ेमी
फैसला िमित : २०७७।११।२६

म�ुाः- मानव बेचिबखन ओसारपसार एवं बाल यौन 
दुराचार

०७५-CR-१९८७
पनुरावेदक / �ितवादी : Dale A coombs 1047, 

Ramada collinsnlle, Illinois, 62234, 
USA वतन भएका ५१७८१७११२ नं. 
का राहदानीबाहक Kenneth Joseph 
Coombs

िव��
��यथ� / वादी : काठमाड� २६ िस.आई.िव.१६७ को 

नेपाल सरकार

०७५-CR-१९४७
पनुरावेदक / वादी : काठमाड� २६ िस.आई.िव.१६७ 

को नेपाल सरकार

िव��
��यथ� / �ितवादी : Dale A coombs 1047, 

Ramada collinsnlle, Illinois, 62234, 
USA वतन भएका ५१७८१७११२ नं. 
का राहदानीबाहक Kenneth Joseph 
Coombs समेत

०७५-CR-१९९६
पनुरावेदक / �ितवादी : काठमाड� िज�ला सािबक 

इचंगनुारायण हाल नागाजु�न नगरपािलका 
वडा नं.३ वतन भएका साइला पतुवुारको 
नाित जय पतुवुारको छोरा ल�ुचे गणेश भ�ने 
ब�ु पतुवुार

िव��
��यथ� / वादी : काठमाड� २६ िस.आई.िव.१६७ को 

नेपाल सरकार

§ बाल यौन दुराचार वा अ�ाकृितक 
मैथुनिभ� मलुुक� ऐन जबरज�ती करणीको 
१ न.ंको �प�ीकरण ख�डको (घ) न.ं र 
�चिलत मलुुक� अपराध सिंहताको दफा 
२१९(२) को �प�ीकरण ख�डको (ग) को 
अव�थालाई समावेश ग�रएको मा�नुपन� ।

§ बालयौन दुराचारलाई मलुुक� अपराध 
सिंहताको मिहला िव�� ह�ने यौन 
दु�य�वहार िव��को दफा २२४ को कसुर 
वा बालबािलका िव�� ह�ने दफा २२५ 
को बालयौन दु�पयोगको कसुरस�म मा� 
मा�न सिकने देिखँदैन । यसलाई दफा 
२२६(३) अ�तग�तको कसरु मा�नपुन� ।

(�करण नं.१०)
§ बाल यौन दुराचारीलाई िपडोफाइल भ�न 

िम�ने देिखए पिन सबै िपडोफाइल बाल 
यौन दुराचारी नह�न पिन स�न ेभएकाले बाल 

�नण�य नं. १०७७२
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१०७७२ - Kenneth Joseph Coombs िव. नेपाल सरकार

यौन दुराचार (child sexual abuse) 
र िपडोफाइल (pedophile) का िबचमा 
के क�तो अव�थामा समान अव�था र के 
क�तो अव�थामा िभ�नता छ भ�नबेारमेा 
हदेा� सबै िपडोफाइललाई बाल यौन 
दुराचारको कसुरदार मा�न नसिकए पिन 
सबै बाल यौन दुराचारीलाई िपडोफाइल 
मा�न स�ने देिख�छ । िपडोफाइललाई 
मानिसक सम�यासगँ स�बि�धत िवषय 
मानी उसले घटना घटाएपिछ मा� बाल 
यौन दुराचारको कसुर ब�ने अ�यथा 
िपडोफाइलको अव�थालाई मा� आफँैमा 
अपराध मा�न िम�न ेनदेिखने ।

(�करण नं.११)
§ उमेर पुगेको �यि�ले नाबालकसगँ गन� यौन 

स�पक�  अपराध मा� नभएर नैितकपतनको 
काय�समेत हो तर िपडोफाइल मानिसक 
अ�व�थता हो, जसमा यौन ल�ण 
नदेिखएका नाबालक�ित िपडोफाइलको 
यौन आकष�ण अ�यिधक बढेको ह��छ । 
य�तो मानिसक अव�था आफूिभ�ै रहकेो 
अव�थामा यसले अपराध िसज�ना गद�न र 
�यि�िभ�ै रहकेो िपडोफाइल चाहनालाई 
अपराध मा�न िम�दैन तर काय�मा प�रणत 
भएमा यो अपराधसगैँ नैितक पतनको 
घटना मािनने ।

(�करण नं.१२)
§ बाल यौन दुराचार म�ुामा �वय ं पीिडत 

सा�ीको भनाइको �ामािणक मू�य 
अ�य�तै मह�वपूण� रहकेो ह��छ । वारदातका 
स�ब�धमा मौकाको भनाइलाई समथ�न 
गरी अदालतसम� �य� भएका भनाइलाई 
मह�वपूण� �माणको �पमा िलनुपन� ।  

§ यौनस�ब�धी शारी�रक एव ं मानिसक 
पूण��पमा िवकिसत नभएकाले 
�ितवादीह�उपरको कसुर अपराधको 
प�रणाम के क�तो रहने भ�ने कुराको कुनै 
�ान नभएका अबोध नाबालकले मौका 
तथा वारदातमा आफूउपर भएको काय� 
िन�कपट �पमा बकप� गरकेो अव�थामा 
अबोध नाबालकह� छलकपट गन� स�ने 
�मता नभएकाह�लाई मलाई यही �� 
सो�छ भ�ने कुराको जानकारी नै गराई 
िसकाइएको भ�न े�ितवादीको भनाइ केवल 
अनुमान मा� मा�नुपन� ।

(�करण नं.२८)

�ितवादीका तफ� बाट : िव�ान् व�र� अिधव�ा �ा.
डा.�ी रिजतभ� �धानाङ्ग, िव�ान्  
अिधव�ाह� �ी मोहनबहादरु ब�जारा �े�ी, 
�ी राम�साद ढंुगेल, �ी गोकुल भ�डारी, �ी 
�काश िनरौला, �ी ऋिषराम िघिमर े र �ी 
सिम���वज िज.सी.

वादीका तफ� बाट : िव�ान्  सह�यायािधव�ा �ी 
ई�री�साद दाहाल

अवलि�बत निजर : 
§ ने.का.प.२०६९, अङ्क ७, िन.नं.८८६०

स�ब� कानून :
§ मलुकु� अपराध संिहता, २०७४
§ फौजदारी कसरु सजाय िनधा�रण ऐन, २०७४
§ केही नेपाल कानूनलाई संशोधन, एक�करण, 

समायोजन र खारजे गन� ऐन, २०७४
§ केही नेपाल ऐनलाई सशंोधन गन� ऐन, २०७२
§ मानव बेचिबखन तथा ओसारपसार 

(िनय��ण) ऐन, २०६४
§ �माण ऐन, २०३१
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स�ु तहमा फैसला गन�ः
माननीय �यायाधीश �ी सूय��साद पराजलुी
काठमाड� िज�ला अदालत

पनुरावेदन तहमा फैसला गन�ः- 
माननीय �यायाधीश �ी मेघनाथ भ�राई
माननीय �यायाधीश �ी अ�नी�साद थपिलया
उ�च अदालत पाटन

फैसला
�या.कुमार र�ेमी : �याय �शासन ऐन, 

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

त�य ख�ड
बालबािलकामािथ ह�ने िहंसा, यौन दरुाचार 

र मानव बेचिबखनसमेत िव�� सि�य �पमा काम 
गन� र सोबाट पीिडतह�को उ�ार पनु�था�पनासमेत 
गन� काम गद� आएको साथी सं�थाले यौन दरुाचार र 
बाल िहंसास�ब�धी चेतनामूलक र उ�ार काय��म 
गद� आएकोमा िमित २०७३/०५/२२ गते �वय�भमुा 
बालबािलकाह�सगँको छलफल काय��ममा प�रवित�त 
नाम काठमाड� २६ िस.आई.िब.१६१ ले आफूमािथ 
यौन द�ुय�वहार भएको भनेकोले िनजसगँ थप सोधपछु 
गदा� िनजले जोन िसंह ठकुरीले ल�ुचे गणेश भ�ने ब�ु 
पतुवुारलाई िचनाएको र िनजह�ले कुइरलेे पैसा िद�छ 
भनी मलाई िवदशेी बसेको ठाउमँा छाडेको भनी बताए । 
�यसपिछ िनज िवदेशीले पीिडत २६ िस.आई.िब.१६१ 
को सबै लगुा खोलेको, िजउ छामेको, कुिहरलेे आ�नो 
हात र मखुले पीिडतको िपसाब फेन� खेलाएको, िनजको 
िपसाब गन� पीिडतलाई खान लगाएको, पीिडतको पिन 
िपसाब गन� आ�नो मखुमा राखेको भनी खलुाएको । 
ल�ुचेले पीिडतलाई ४ पटकस�म कुइर ेभएको ठाउमँा 
लगी यौन दरुाचार गराएको र ��येक पटक कुइरलेे 
�.१,०००/- िदएकोमा सो पैसा ब�ुसमेतले लगी 

पीिडतलाई चाउचाउ खान िदएको भ�नेसमेत बेहोरा 
पीिडत काठमाड� २६ िस.आई.िब.१६१ ले खलुाएको 
ह�दँा केनेथ नाम बताउने िवदेशीले नेपालमा रहेर जोन 
िसंह तथा ब�ु पतुवुारसमेतमाफ� त आपरािधक संजाल 
बनाई नाबालकह�लाई यौनज�य ि�याकलापमा 
लगाई बाल यौन दरुाचार र मानव बेचिबखन र 
ओसारपसारसमेतको कसरु अपराध गरकेोले 
कानूनबमोिजम कारबाही ग�रपाउ ँभ�नेसमेत बेहोराको 
नाम प�रवित�त काठमाड� २६ िस.आई.िब.१६७ को 
िमित २०७३/०५/२३ को जाहेरी दरखा�त ।

जोनले मेरो साथी ल�ुचेको कुिहर े साथी 
छ । तलँाई पिन पैसा िद�छ भनी ल�ुचेसगँ भेटाई 
िदयो । �कुल िबदा भएको िदनमा िदउसँोको समयमा 
ल�ुचेले मलाई र जोनलाई माइ�ोमा चढाएर कुिहर े
भएको ठाउमँा ल�यो । ितनीह�ले मलाई कुिहर ेबसेको 
ठाउमँा छाडेर आफूह� रोडमा बसे । कुिहरलेे मेरो 
लगुा तल मािथ सबै खोली िदयो, मेरो िजउमा छा�यो, 
हात र मखु दवैुले मेरो िपसाब गन� खेलायो, कुिहर ेपिन 
लगुा खोलेर नाङ्गै भयो, कुिहरकेो िपसाब फेन� मलाई 
मखुले खान लगायो । म घ�टास�म बसे ँ । �यसपिछ 
मलाई कुिहरलेे एक हजार िदएर पठाए । जोनसगँ 
भेटेपिछ मलाई कुिहरलेे िदएको पैसा ल�ुचे र जोनले 
िलने गथ� । मलाई ल�ुनेले कुिहरकेोमा ४ पटकस�म 
लगी नरा�ो काम गन� लगायो भ�नेसमेत बेहोराको नाम 
प�रवित�त काठमाड� २६ िस.आई.िब.१६१ को िमित 
२०७३/०५/२४ को कागज ।

काठमाड� िज�ला काठमाड� महानगरपािलका 
वडा नं.२९ ि�थत लेखनाथ माग� ठमेलको Hotel 
Yambu को कोठा नं.५०३ मा कोठा बकु गरी ब�दै 
आएका अमे�रक� नाग�रक नं. ५१७८१७११२ को 
राहदानीबाहक Kenneth Joseph Coombs र 
िनजका सहयोगी भिनएका ब�ु पतुवुारसमेतलाई फेला 
पारी कोठा खानतलासी गदा� Kenneth Joseph 
Coombs को राहदानी, कभरसिहतको सामसङु 
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िडिजटल �यामेरा, पेन �ाइभ थान २, नेट डंगोल, 
नोट�याड, मोबाइल, �याले�सी ट्याब, सामसङु 
मोबाइलसमेत बरामद भएको भ�नेसमेत बेहोराको 
िमित २०७३/०५/२४ गतेको बरामदी खानतलासी 
मचु�ुका ।

�ितवादीह� Kenneth Joseph Coombs 
र ब�ु पतुवुारलाई िचनेर पीिडत २६ िस.आई.िब.१६१ 
ले गरकेो िमित २०७३/०५/२९ को सनाखत कागज । 

म काठमाड� ठमेलमा रहेको Hotel Yambu 
अ�ेसन मेनेजरको �पमा काम गद� आएको छु । प�ाउ 
�ितवादी अमे�रक� नाग�रक Kenneth Joseph 
Coombs लाई नेपाली केटा ल�ुचे गणेश भ�ने ब�ु 
पतुवुारले यस अगािड पिन Hotel Yambu िलएर 
आएको िथयो । सो बेलामा पिन अ�दाजी १२/१५ 
वष�का बालकह� �याई होटलको कोठामा लैजाने र 
Kenneth Joseph Coombs लाई भेट गराइिदने 
गद��यो । यी ब�चाह� िकन कोठामा �याएको हो भ�दा 
िवदेशी Kenneth Joseph Coombs ले हा�ो सं�था 
छ ियनीह�लाई पढाइरहेका छ� भनेको िथयो । सन् 
२०१६ अग� २३ अथा�त् िमित २०७३/०५/०७ 
गते Kenneth Joseph Coombs र ल�ुचे गणेश 
भ�ने ब�ु पतुवुारसगैँ होटलमा आई कोठा नं.५०३ मा 
बसेका ह�न् । होटलमा बसेको १/२ िदन पछािडबाट 
ब�ु पतुवुारले अ�दाजी १२/१५ वष�का बालकह� 
होटलको कोठामा �याउन स�ु ग�यो । ब�चाह� िकन 
�याएको हो होटलमा फोहर गर े भनेर मैले िवदेशी 
अमे�रक� नाग�रक Kenneth Joseph Coombs 
र ब�ु पतुवुारलाई सोधेकोमा ब�चाह�लाई खाजा 
खवुाउन �याएको हो । हा�ो सं�था छ ब�चाह�लाई 
सहयोग ग�ररहेका छ� भनेको िथयो । �हरी टोली मेरो 
होटलमा गई Kenneth Joseph Coombs र ल�ुचे 
गणेश भ�ने ब�ु पतुुवारलाई प�ाउ गरी होटलमा आउने 
बालकसमेतलाई उ�ार गरकेा ह�न् भ�नेसमेत बेहोराको 
समुन अया�लको िमित २०७३/०५/२९ गतेको घटना 

िववरण कागज ।
म Hotel Yambu मा �रसे�सनमा काम गद� 

आएको छु । प�ाउ �ितवादी Kenneth Joseph 
Coombs यसभ�दा अगािड Hotel Yambu मा 
आएको िथयो । यस पटक Kenneth Joseph 
Coombs र ल�ुचे गणेश भ�ने ब�ु पतुवुारसगैँ होटलमा 
आएर कोठा नं.५०३ मा बसेका ह�न् । होटलमा बसेको 
१/२ िदन पछािडबाट ब�ु पतुवुारले अ�दाजी १२/१५ 
वष�का बालकह� २/३ जनाको सं�यामा फरक फरक 
बालकह� होटलको कोठामा �याउन स�ु ग�यो । 
ब�चाह� िकन �याएको हो भनेर Kenneth Joseph 
Coombs र ब�ु पतुवुारलाई सोधेकोमा ब�चाह�लाई 
खाजा खवुाउन �याएको हो । हा�ो सं�था छ 
ब�चाह�लाई सहयोग ग�ररहेको छ भनेको िथयो । 
िमित २०७३/०५/२३ गते �हरी टोली होटलमा गई 
कोठा नं.५०३ बाट Kenneth Joseph Coombs 
र िनजसगैँ रहेका ल�ुचे गणेश भ�ने ब�ु पतुवुारलाई 
प�ाउ गरी होटलमा आउने बालकसमेतलाई उ�ार 
गरकेा ह�न् भ�नेसमेत बेहोराको सिुदप बगालेको िमित 
२०७३/०५/२९ गतेको घटना िववरण कागज ।

२ वष�अगािड काठमाड�को ठमेलमा 
�ितवादी ब�ु पतुवुारसगँ भेट भएको हो । िनजलाई 
७० dollars बा�ा िक�नलाई Western Union 
Money Transfer बाट IME गरी पठाई िदएको ह� ँ । 
India स�म घमुाउन पिन लगेको छु । म नेपालमा ४/५ 
पटक आइसकेको छु । पिछ�लो पटक 23 August 
2016 अथा�त् िमित २०७३/०५/०७ गते नेपालमा 
आई काठमाड�को ठमेलमा रहेको होटल YAMBU 
कोठा नं. ५०३ मा ब�दै आएको िथए ँ । काठमाड�को 
सडकमा एकजना गाजँाको �यापार गन� मािनससगँ भेट 
भयो । मैले गाजँा सेवन गन� भएकोले सो मैले यिकन 
निचनेको नेपालीलाई �.१,०००/- रकम िदएर म 
ठमेलको YAMBU होटलको कोठा नं.५०३ मा ब�छु 
भनेको िथए ँ । सो बेलामा िनजले एकजना बालकसगँ 
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गाजँा िदएर पठायो । मैले गाजँा �रिसभ गरी बालकलाई 
�.१००/-रकम िदएर पठाएको िथए ँ। पटकपटक गरी 
फरक फरक िमितमा नेपाली �.२००/-, �.३००/- र 
�.४००/- का दरले रकम पिन िदने गरकेो छु । िनज 
बालकलाई मैले धैर ै पटक िब�कुट र चाउचाउ खान 
िदएको छु । तर लगुा खोली िनजको संवेदनशील 
अङ्ग च�ुने खेलाउने काम मैले गरकेो छैन । मैले ब�ु 
पतुवुारलाई मोटरसाइकलमा पे�ोल हा�नको लािग 
रकम िदने गरकेो िथए ँ । िनज बालकलाई बाइकमा 
राखी म ब�ने होटलस�म �याएको भए ब�ुलाई थाहा 
होला । मैले िनज पीिडतलाई होटलको बाथ�ममा 
नहुाउनको लािग �योग गन� पिन िदएको िथए ँ । बाब ु
आमा नभएका बालबािलकाह� मेरो कोठामा आफँै 
आउछँन् । पीिडतम�येको एकजना बालक पिहला 
मेरो कोठामा आयो । िव�तार ै एकपिछ अक� गद� 
अ� बालकह� आएका ह�न् भ�नेसमेत बेहोराको 
िमित २०७३/०६/०२ गतेको �ितवादी Kenneth 
Joseph Coombs ले अनसु�धानका �ममा गरकेो 
बयान कागज ।

आजभ�दा दईु वष�अगािडदेिख मेरो 
AMERICAN नाग�रक Kenneth Joseph 
Coombs सगँ िचनजान भई एयरपोट�बाट �रिसभ गरी 
�याई ठमेलमा रहेको होटल YAMBU मा राखेको 
हो । िनज सो बेलामा ३ ह�ाजित नेपालमा बसी आ�नो 
देशतफ�  गएका ह�न् । पनुः िमित २०७३ सालको भा� 
मिहनामा एयरपोट�बाट �रिसभ गरी �याई सोही होटलमा 
राखेको ह� ँ। मैले नाम प�रवित�त काठमाड� २६ िस.आई.
िब.१६१ लाई िचि�दन । मैले िदपेस अया�ल र ि�तीज 
नाम गरकेा ब�चाह�लाई YAMBU होटलको ५०३ 
नं. को कोठामा प�ुयाई अमे�रकन नाग�रक Kenneth 
Joseph Coombs सगँ भेट गराई खाजा खाई म घर 
गएको ह� ँ। रावन नाम गरकेो केटालाई एक पटक उ� 
होटलमा लगी Kenneth Joseph Coombs को 
कोठामा रावनलाई छाडेको ह� ँ । कुिहरलेे रावनलाई ने. 

�.५००/- िदएको मैले देखेको ह� ँ। कुिहरलेे मलाई यौन-
ज�य काय� गन� गराउन लगायो भनी पिछ मलाई रावनले 
भनेका िथए । अमे�रकन नाग�रक Kenneth Joseph 
Coombs ले रावन, ि�ितज, िदपेसलगायत अ�य बा-
लकह�लाई पैसा खानेकुराह� िदने गरकेो मैले देखेको 
िथए ँ। कुिहरलेे रावनलाई िदएको �.५००/- म�येबाट 
�.२००/- रावनले मलाई िदएको हो । वारदातमा �योग 
भएको मोटरसाइकल मेरो नाममा दता� रहेको छ । हाल 
�योग गरकेो बा ७८ प २१ नं. को २२० िसिसको 
प�सर मेरो केटी साथी िव�णदेुवी नगरकोटीले ख�रद 
गरी मलाई �योग गन� िदएको हो भ�नेसमेत बेहोराको 
�ितवादी ल�ुचे गणेश भ�ने ब�ु पतुवुारले अनसु�धान-
का �ममा गरकेो िमित २०७३/०६/०२ गतेको बयान 
कागज ।

काठमाड� िज�ला काठमाड� महानगरपािलका 
वडा नं.२९ ि�थत होटल YAMBU को पि�मतफ�  
िपपलको �ख फेदमा पािक� ङ गरी रािखएको बा. ७८ 
प २१ नं. को मोटर साइकल बरामद गरकेो भ�ने िमित 
२०७३/६/६ गतेको बरामदी खानतलासी मचु�ुका ।

अनसु�धानको �ममा �ितवादीबाट बरामद 
भई आएका मोबाइलमा �योग भएको िसमह�को कल 
िडटेल (कल िववरण) पाना ३, फेसबकु मेसेज पाना १, 
र कल Analysis पाना १ दािखला ग�रएको भ�नेसमेत 
बेहोराको िमित २०७३/०६/०७ को �हरी �ितवेदन ।

बरामद भई आएको बा. ७८ प २१ नं. 
को मोटरसाइकल र फोटोमा दखेाइएको बा.५० 
प ५१२४ नं.को मोटरसाइकल देखी िचनी पायौ ँ । 
सोही मोटरसाइकलमा पछािड राखी �ितवादी ल�ुचे 
गणेश भ�ने ब�ु पतुवुारले िवदेशी नाग�रक Kenneth 
Joseph Coombs ब�ने गरकेो होटलस�म �याएका 
ह�न् भ�नेसमेत बेहोराको एकै िमलानको नाम प�रवित�त 
काठमाड� २६ िस.आई.िब.१६३ समेतले ग�रिदएको 
िमित २०७३/०६/१० को सनाखत कागज ।

नाम प�रवित�त काठमाड� २६ िस.आई.
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िब.१६८ ले बेला बेलामा िवदशेबाट कुिहर ेआउदँछै । 
उसले मलाई र मेरा साथीह�लाई काठमाड�को िविभ�न 
�थानह�मा ि�मा घमुाउछँ र खान पिन िद�छ भ�ने 
गरकेो िथयो । ल�ुचे भिनने ब�ु पतुवुारले मेरो छोरालाई 
िलनका लािग रातो रगंको मोटरसाइकल िलएर आउने 
गरकेो िथयो । कुिहरलेे िकनी िदएको मोटरसाइकल 
ब�ु पतुवुारले चढेर िहड्ँने गरकेो हो । अब कुिहरलेे ब�ु 
पतुवुारलाई ज�गा पिन िकिनिद�छ भ�ने कुरा पिन मैले 
सनुेको ह� ँ। मेरो छोरा िमित २०७३/०५/२१ गतेदेिख 
घर छाडी िहडेँको र घर नआएपिछ खोजतलास गद� 
जादँा साथी सं�थामा छ भ�ने थाहा पाएपिछ उ� 
ठाउमँा सोधपछु गदा� अमे�रक� नाग�रक Kenneth 
Joseph Coombs र ल�ुचे गणेश भ�ने ब�ु 
पतुवुारसमेतबाट यौनज�य ि�याकलाप र बालयौन 
दरुाचारबाट पीिडत भई उ�ार भएको थाहा पाएक� 
ह� ँ। यसरी �पैया ँपैसा खानासमेतका �लोभनमा पारी 
मेरो नाबालक छोरा नाम प�रवित�त काठमाड� २६ 
िस.आई.िब.१६८ समेतका बालकह� होटलमा �याई 
बाल यौनदरुाचारको काय� गरी मानव बेचिबखन तथा 
ओसारपसारसमेतको काय� गन� �ितवादी Kenneth 
Joseph Coombs र ल�ुचे गणेश भ�ने ब�ु 
पतुवुारसमेतलाई कानूनबमोिजम कारबाही ग�रपाउ ँ
भ�नेसमेत बेहोराको नाम प�रवित�त काठमाड� २६ 
िस.आई.िब.१७० को िमित २०७३/०६/१० को 
कागज ।

ल�ुचे गणेश भ�ने ब�ु पतुवुारलाई आजभ�दा 
२ वष�अगािड िचनजान भई गल��े�ड र �वाई �े�डको 
�पमा रहेका छ� । �हरी�ारा बरामद भई आएको बा.७८ 
प २१ नं. को प�सर मोटरसाइकल मैले आफँैले ख�रद 
गरके� ह� ँ। सो मोटरसाइकल मेरो नाममा दता� छ । िनज 
ल�ुचे गणेश भ�ने ब�ु पतुवुारलाई मैले उि�लिखत 
मोटरसाइकल िमित २०७३ सालको भा� मिहनाको 
१० गते  केही समयका लािग चलाउन भनी िदएक� 
ह� ँ। िनजले सो मोटरसाइकल १/२ वष� चलाउछुँ अिन 

िफता� गर�ला भनेर िलएका ह�न् । सो मोटरसाइकल 
के क�तो काममा �योग गर ेमलाई थाहा भएन । हाल 
ल�ुचे गणेश भ�ने ब�ु पतुवुार मानव बेचिबखन र बाल 
यौनदरुाचार म�ुामा �हरीले प�ाउ गरकेो भ�ने सनेुक� 
छु भ�नेसमेत बेहोराको िव�णदुेवी नगरकोटीको िमित 
२०७३/०६/१० को घटना िववरण कागज ।

२ मिहना अगािड जोनले ल�ुचेसगँ िचनाएको 
हो । ल�ुचेले पीिडतलाई ठमेलको गे� हाउसमा पीडक 
ब�ने कोठामा प�ुयाएको र पीडकले पीिडतको िलङ्ग 
चसेुको र आ�नोसमेत च�ुन लगाएको, य�तो काय� 
४,५ पटक भएको भनी पीिडतले बताएको, िनजको 
उमेर १०-१२ वष�िबचको भएको भ�नेसमेत बेहोराको 
फरिे�सक मेिडसन िवभागको िमित २०७३/०६/०२ 
को �वा��य परी�ण �ितवेदन ।

�ितवादी ल�ुचे गणेश भ�ने ब�ु 
पतुवुारसमेतले पीिडत काठमाड� २६ िस.आई.िब. 
१६१ समेतका बालकह�लाई बाल यौनदरुाचार 
(Pedophile) को काय� गन� गराउने उ�े�यले बरामदी 
मोटरसाइकलमा राखी अमे�रक� नाग�रक Kenneth 
Joseph Coombs ब�ने काठमाड�को ठमेल ि�थत 
YAMBU होटलको कोठामा �याउने र �याउन 
लगाई बाल यौनदरुाचार (Pedophile) को काय� र 
मानव बेचिबखन तथा ओसारपसार (िनय��ण) ऐन, 
२०६४ को दफा ३ तथा ४(२)(ख) बमोिजको कसरु 
गरकेो दिेखदँा �ितवादीह� ब�ु पतुवुार र Kenneth 
Joseph Coombsलाई सोही ऐनको दफा १५(१)
(ङ)(२) बमोिजम सजाय गरी पीिडतलाई सोही ऐनको 
दफा १७ बमोिजम �ितपूित�  भराई सोही ऐनको दफा 
२२ बमोिजम ह�न तथा बरामद भएको बा.७८ प २१ 
नं. को मोटरसाइकल ऐ.ऐनको दफा १८(ख) बमोिजम 
जफत ह�न एवं िनज �ितवादीह� ब�ु पतुवुार र 
Kenneth Joseph Coombs को यौन दरुाचार गन� 
गराउने काय� मलुकु� ऐन, जबरज�ती करणी महलको 
१ नं. र ९क नं. बमोिजमको कसरु देिखदँा िनज ब�ु 
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पतुवुार र Kenneth Joseph Coombs लाई सोही 
ऐन महलको ९क र ३(२) नं. ले ह�ने सजाय गरी सोही 
महलको ९क नं. बमोिजम �ितवादीह�बाट पीिडतलाई 
�ितपूित� िदलाई भराई पाउन माग दाबीसिहतको िमित 
२०७३/०६/१३ को अिभयोग माग दाबी ।

मैले कुनै ब�चालाई बालयौन दरुाचार 
गरकेो छैन । म नेपाल घ�ुन आएको ह� ँ । मलाई सडक 
बालबािलकाह�ले पटकपटक पैसा र खानेकुरा मागेको 
ह�नाले मैले १७ िदनदेिख केही पैसा र खानेकुरा िददैँ 
आएको िथए ँ। यिद मैले बालयौन दरुाचार या अ�य केही 
नरा�ो गरकेो भए ब�चाह�ले पिहलो िदनमै �हरीमा 
उजरुी िदने िथए होलान् । पिछ �हरीले ब�चाह�लाई 
प�ाउ गरपेिछ मा� �हरीले म िव�� जबरज�ती उजरुी 
िदन लगाएका ह�न् । होटलमा बालबािलकाह� आफँै 
आएका ह�न् । ब�ु पतुवुारले �याएका होइनन् । म प�ाउ 
पनु�भ�दा ४-५ िदनअगािड ४ जना साना केटाह� मेरो 
कोठामा आएका िथए । पानी परकेोले उनीह� िभजेका 
र उनीह�को ख�ुा िहलो िथए । उनीह�ले नहुाउन 
मेरो बाथ�म �योग गन� आ�ह गरकेोले मैले अनमुित 
िदई म बािहर खानेकुरा िक�न गएको िथए ँ । म बािहर 
गएको बेलामा ब�चाह�ले मेरो �यामेरा र �यापटप 
खेलाएछन् र केही नाङ्गो ति�बर पिन िखचेका 
रहेछन् । मैले उ� फोटोह� आफँै िखचेको होइन । 
ब�चाह� स�ुमा आउदँा मलाई केही आपि� िथएन । 
सहयोग गन� पाउदँा खशुी िथए ँतर पटकपटक आउन 
थालेपिछ मैले होटललाई क��लेन गरकेो िथए ँ । म 
प�ाउ परकेो िदन ५ जना बालबािलका होटल बािहर 
िथए । एक मोटसाइकलमा ५ जना बालबािलका �याउन 
स�भव छैन । म िव��को अिभयोग झठुा हो । �यापटप 
मेरो हो । �ितवेदनको पाना नं.९ मा भएका दईु त�बीर 
मेरो सलं�नताको हो । अ�य त�बीर इ�टरनेटबाट 
डाउनलोड गरकेो ह�नपुछ�  । मलाई अिभयोगअनसुार 
सजाय ह�नपुन� होइन भ�नेसमेत बेहोराको �ितवादी 
Kenneth Joseph Coombs ले अदालतमा गरकेो 

िमित २०७३/०६/१४ को बयान ।
बरामदी सामान बरामद गरकेो समयमा मसमेत 

कुिहरसेगैँ होटलमा िथए ँ। बरामदी मचु�ुकामा उ�लेख 
भएका सामानह�म�ये सामसङु ट्याब र सामसङु 
मोबाइल मेरो आ�नो हो । अ� सामान Kenneth को 
हो । उ� मोटरसाइकल मेरो केटी साथीको हो । होटल 
YAMBU का �यानेजर सनुम अया�लले भनेबमोिजम 
मैले Kenneth को कोठामा केटाकेटी लगेको 
होइन । Kenneth ले बालबािलकालाई �य�तो �यवहार 
गरकेो थाहा छैन । अनसु�धानको �ममा मैले िमित 
२०७३/०६/०२ गते अिधकार�ा� अिधकृतसम� 
गरकेो बयानबमोिजम मैले रावनलाई Kenneth को 
कोठामा लगेको हो । Kenneth ले ५००/- िदएको 
हो । िदपेस अया�ल र ि�ितजसगँ म ३ पटक Kenneth 
को कोठामा गएको हो । खाना खाएर िसिभल मलमा 
िसनेमा हेन� गएको हो । अ� नाबालकलाई लगेको 
होइन । �ितवादी Kenneth Joseph Coombs 
ले अनसु�धानको �ममा िमित २०७३/०६/०२ गते 
अिधकार�ा� अिधकृतसम� गरकेो बयानबमोिजम 
िनजले मलाई पैसा िदएको र घमुाउन लगेको िठक 
हो । रावन भ�ने साथीलाई मैले िलएर गएको हो । 
िदपेस र ि�ितज Kenneth Joseph Coombs 
सगँ िचनजान भएकोले होटलमै बसेका िथए । मैले 
बालबािलकाह�लाई ओसारपसार गरी मानब 
बेचिबखन तथा ओसारपसार तथा बाल यौन द�ुय�वहार 
गन� सहयोग गरी अिभयोग दाबीबमोिजमको कसरु 
अपराध नगरकेो ह�नाले मलाई अिभयोग दाबीबमोिजम 
सजाय ह�नपुन� होइन भ�नेसमेत बेहोराको �ितवादी 
ल�ुचे गणेश भ�ने ब�ु पतुवुारले िमित २०७३/०६/१४ 
मा अदालतमा गरकेो  बयान ।

हामी फुटबल खेलेको ठाउमँा ल�ुचे गणेश 
भ�ने ब�ु पतुवुार हा�ो साथी जोनलाई भेट्न आउदँा 
जोनले ल�ुचेसगँ िचनजान गराएको िथयो । ल�ुचेले 
कुइरकेोमा जाउ ँके के खान िद�छ । घमुाउन लैजा�छ 
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भनी मलाई केनेथ ब�ने गे�हाउसमा िलएर गयो । मलाई 
ल�ुचेले मोटरसाइकलमा राखेर केनेथको कोठामा 
प�ुयाएर बािहर गयो । केनेथले मलाई िकस ग�यो, हग 
ग�यो । मेरो कपडा खोलेर मेरो िपसाब फेन� चसुी िदयो । 
मलाई उसको िपसाब फेन� कुरा चसु भनेर लगायो । मैले 
उसले भनेको ज�तै गरे ँ। केनेथले पिहला पटक मलाई 
�.१०००/- िदयो खान चािह ँिदएन । �यो पैसाले मैले 
प�जा र चाउचाउ िकने ँ । �.३००/- ल�ुचेले िलयो । 
अ� पैसा जोनलाई िदए ँ । मलाई ब�ुले ४/५ पटक 
केनेथ जोसेफको कोठामा ल�यो । सधै ँपिहलेको ज�तै 
काम गन� लगायो र केनेथले दो�ो पटक ७००/- ते�ो 
पटक १,५००/- चौथो पटक १,८००/- िदयो । सधै ँ
आधी पैसा ल�ुचेले िलने गद��यो भ�नेसमेत बेहोराको 
प�रवित�त नाम काठमाड� २६ िस.आई.िब.१६१ ले 
िमित २०७३/०८/१४ मा गरकेो बकप� ।

मेरो छोरा नाम प�रवित�त काठमाड� २६ 
िस.आई.िब.१६८ �कुल जाने गद��यो । ऊ �यित घर 
ब�न मन गद�न�यो । किहलेकाही ँएक दईु रात नै घर 
नआउने गद��यो । ल�ुचे गणेश भ�नेले कुिहरकेोमा 
हामीह�लाई ला�छ, खानेकुरा िद�छ भनेको िथयो । 
घमुाउन पिन लैजा�छु भनेको छ भ�ने कुरा बताएको 
िथयो । मैले धेर ै नजा कुन िदन बेिचिद�छ भनेर डर 
देखाउने गद�थे ँ। िमित याद भएन ब�चा हराएको ४-५ 
िदन भएको िथयो । पिछ ब�ुदै जादँा ब�चालाई िस.आई.
िब.ले उ�र गररे साथी सं�थाकोमा राखेको छ भ�ने 
थाहा भयो । केनेथ भ�ने कुिहर े र ल�ुचे गणेश भ�ने 
ब�ु पतुवुारले ब�चाह�लाई यौनज�य ि�याकलापमा 
लगाई मानव बेचिबखन गछ�  भनी सनुी थाहा पाएको हो 
भ�नेसमेत बेहोराको काठमाड� २६ िस.आई.िब.१७० 
ले अदालतमा िमित २०७३/०८/१५ मा गरकेो 
बकप� ।

िमित २०७३/०५/२२ गते हा�ो सं�थाले 
िफ�ड िभिजट गन� �ममा �वय�भमुा ब�चाह�सगँ 
उनीह� कुनै पिन यौन दरुाचारमा पर े नपरकेो 

कुराह�बार े छलफल गन� �ममा नाम प�रवित�त 
काठमाड� २६ िस.आई.िब.१६१ ले आफू यौन 
दरुाचारमा परकेो कुरा बताएका िथए । िनजलाई �वय�भ ु
ब�ने ल�ुचे गणेश भ�ने ब�ु पतुवुारले आफूलाई 
िवदेशीसगँ �याउने लैजाने गरकेो कुरा बताएका िथए । 
िवदेशीकोमा लगेबापत िवदेशीले आफूलाई र ल�ुचेलाई 
पैसा िदने गरकेो कुरा बताएका िथए । िवदेशीकोमा जाने 
�ममा िवदशेीको कोठामा िवदेशीले आ�नो यौनाङ्ग 
चलाउने र िवदेशीको पिन यौनाङ्ग चलाउन लगाउने 
गद��यो भनी बताएका िथए । िनज बालकले आफू 
िवदेशीकोमा २-३ पटक गएको र पिछ�लो पटक एक 
ह�ाअगािड गएको बताएका िथए । िनजले आफूलगायत 
अ� साथीह� पिन य�तै �कारको घटनामा पीिडत 
बनेको कुरा बताएपिछ ितनै बालबािलकाह�लाई 
�हरीमा लगी उजरुी िदन लिगएको िथयो । उनीह�ले यो 
घटना आ�नो आमा बबुालगायत कसैलाई पिन बताउन 
नचाहेको कारणले साथी सं�थाले बालबािलकाको 
अिधकारको �े�मा काम गन� भएकोले हा�ो सं�थाबाट 
जाहेरी गरकेो हो । िमित २०७३/०५/२३ गते तीन 
जना काठमाड� २६ िस.आई.िब.१५९, काठमाड� २६ 
िस.आई.िब.१६०, र काठमाड� २६ िस.आई.िब.१६१ 
को जाहेरी ले�ने �ममा �यस घटनासगँ स�बि�धत 
अ� पाचँ जना बालकह� �हरीमाफ� त िस.आई.िब.मा 
उजरुीका लािग आएका िथए । ती सबै बालकह� १६ 
वष�भ�दा मिुन उमेरका िथए भ�नेसमेत बेहोराको िमित 
२०७३/०८/१६ मा जाहेरवालाले अदालतमा गरेको 
बकप� ।

�ितवादी Kenneth Joseph Coombs 
होटल या�बमुा चेक इन ह�नभु�दा १-२ िदन पिहले 
ब�ु पतुवुारले होटेलको कोठा बकु गररे गएको 
िथयो । हा�ो होटेलमा धेर ै िवदेशी आउने भएकोले 
हामीलाई Kenneth मािथ शंका िथएन । Kenneth 
लाई पिहला पिन ब�ु पतुवुारले िलएर आएको िथयो । 
होटेलमा धेर ैगे� ह�ने भएकोले गे�को �यि�गत कुरामा 
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हामीले �यित चासो िदने कुरा भएन । १२-१५ वष�का 
केटाकेटीह� Kenneth ब�ने कोठामा आइरह�थे । 
ब�चाह�ले होटेलको सामान चलाउने र िभ�ा फोहोर 
गन� थालेपिछ जाउभ�दा पिन जान मा�दैनथे । ब�चाह� 
िकन िलएर आएको भ�दा Kenneth र ब�ुले सहयोग 
गरकेो हो भ�थे । हाल उ�ार गरकेा ब�चाह� मेरो 
होटलमा आएको मैले देखेको हो । सबै जनाको अनहुार 
याद भएन । २-३ जनालाई िचने ँ। कसै कसैलाई ब�ुले 
िलएर आएको थाहा छ । केनेथले िभ� के ग�य� थाहा 
भएन । पिछ एक िदन िस.आई.िब.आएर हा�ो रकेड� 
हे�यो र भोिलप�ट Kenneth र ब�ुलाई होटलको 
कोठाबाट प�ाउ गरकेो हो । कोठामा प�ाउ गदा� म 
पिन गएको िथए ँ। कोठा नक गरी खो�दा कोठामा ब�ु 
र केनेथ िथए । केनेथ गाजँा खाएर बसेको िथयो । ब�ु 
�यापटप र मोबाइल चलाएर बसेको िथयो । िनजह�ले 
बालयौन दरुाचार र मानब बेचिबखन गन� गरकेो पिछ 
थाहा पाएको हो भ�नेसमेत बेहोराको समुन अया�लले 
िमित २०७३/०८/१६मा अदालतमा गरकेो बकप� ।

�ा�त सूचनाको आधारमा मेरो काया�लय 
िस.आई.िब.ले मेरो कमा�डमा टोली खटाई �ितवादीलाई 
प�ाउ गरी दािखला गनु�  भनी खटाएप�ात् मलगायत 
मेरो टोली ठमेल ि�थत या�ब ु होटेलको प�रसरमा 
िनगरानीमा िथयौ ँ । िमित २०७३/०५/२४ गतेका 
िदन उ� होटेलको प�रसरमा ३-४ जना बालकह� 
आइरहेको देखे ँ। उ� बालकह�लाई िनज �ितवादीह� 
कहा ँ छन् भनी सो�दा या�ब ु होटेल कोठा नं.५०३ 
मा छन् भने । �यसपिछ हामी उ� होटेलको कोठा 
नं.५०३ मा गई ब�ुदा उ� कोठामा िनज �ितवादीह� 
Kenneth Joseph Coombs र ल�ुचे गणेश भ�ने 
ब�ु पतुवुारलाई भेटाय� र िनजह�लाई कानूनबमोिजम 
प�ाउ गरी िनजह�को मोबाइल, �यापटपलगायतका 
सामानसिहत काया�लयमा दािखला गरकेो हो भ�ने 
बेहोराको �हरी �ितवेदक �.िन.ह�रबहादरु ब�नेतले 
िमित २०७३/०८/१६ मा अदालतमा गरकेो बकप� ।

काठमाड� ठमेल ि�थत या�ब ुहोटलमा मानव 
बेचिबखन तथा ओसारपसार र बाल यौन दरुाचार 
ज�य काय�ह� भइरहेको छ भ�ने गो�य सूचना मेरो 
काया�लयलाई �ा�त भएकोले उ� काय�मा संल�न 
�यि�ह�लाई प�ाउ गरी यस काया�लयमा दािखल गनु�  
भ�ने मेरो काया�लयको आदेशानसुार �.िन. ह�रबहादरु 
ब�नेत, �.ना.िन.सूय�भ� �े� र मसमेतको टोली उ� 
�थानमा गई हेदा�  उ� होटलको क�पाउ�डबाट ४-५ 
जना पीिडत बालकह�लाई उ�ार गरी खैर े कहा ँ छ 
भनी सो�दा यही होटलको पाचँ� तलामा �म नं. ५०३ 
मा बसेको छ भनेकाले सोकोठामा पगुी िनजह� दईुजना 
र िनजह�का साथमा रहेका �यापटप, �यामेरासिहत 
बरामद गरी काया�लयमा दािखल गरकेा ह� । केनेथ 
जोसेफ र ब�ु पतुवुारलाई ठमेलि�थत या�ब ुहोटलको 
कोठा नं.५०३ बाट प�ाउ गरेको हो । मसमेतले 
पीिडत बालकको साथबाट �.१,०००/- को नेपाली 
नोट पिन बरामद गरी दािखला गरकेो हो भ�नेसमेत 
बेहोराको �हरी �ितवेदक �.ह.श�भ ुअिधकारीले िमित 
२०७३/०८/१६ मा गरकेो बकप� ।

होटल या�बमुा केनेथ जोसेफ�ारा िविभ�न 
बालबािलकाह�लाई �लोभनमा पारी यौनज�य 
द�ुय�वहार भएको भ�ने सूचनाको आधारमा िमित 
२०७३/०५/२४ गते र�े�य ु गन� �ममा पीिडत 
बालबािलकाह� या�ब ुहोटल क�पाउ�डमा फेला पारी 
सोधपछु गदा� िनज केनेथ जोसेफ होटलको कोठामा 
रहेको भ�ने खबर पाई खानतलासी गदा� केनेथ र 
िनजको सहयोगी ल�ुचे गणेश भ�ने ब�ु पतुवुारलाई 
उ� कोठाबाट प�ाउ गरी उ� कोठाबाट �यापटप, 
�यामेरालगायतका व�तहु� बरामद ग�रएको हो 
भ�नेसमेत बेहोराको �ितवेदक �.ना.िन.सयु�भ� 
�े�को िमित २०७३/०८/१६ को बकप� ।

म टेि�नकल सहयोगका लािग खिटएका 
टोलीसगँ गएको िथए ँ । होटलमा जादँा �यहा ँ
बालबािलकाह�ले �ितवादीह� उ� होटेलको 
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कोठामा रहेको जानकारी पायौ ँ । उ� कोठामा हेदा� 
िनजह�का �यापटप �यामेरा, मोबाइल र अ�य केही 
नगदह� टेबलमा िथए । हामीले िनजह�लाई सोधपछु 
गरी िस.आई.िब.मा ल�य� । अनसु�धानको �ममा 
टेि�नकल साम�ीह�को परी�णका लािग प� आयो । 
मसमेतले उ� साम�ीह� परी�ण ग�रएको हो । हामीले 
उ� बरामद �यापटप र �यामेरा जाचँ गन� खो�दा उ� 
�यापटप र �यामेरा खाली िथयो । �यापटपमा डाटाह� 
केही पिन िथएन । उ� �यापटप र �यामेरालाई 
Forensic Tool Kit (FTK) �िविधबाट परी�ण गदा� 
दईुवटा साम�ीमा ब�चाह�को नाङ्गो त�बीरह� 
साथै अ�य डकुमे�टह� सबै �रकभर भई देिखयो । 
�माण ला�ने साम�ीह�लाई बकुमाक�  गरी �रपोट�  तयार 
पा�रयो । दशीको �पमा ��ततु �यामेरा र �यापटपबाट 
नै उ� फोटोह� िनकािलएको हो । िडिलटेड िचज 
�रकभर ह�दँा फाइल, फोटो, िभिडयो, डाटाह� �रकभर 
ह�न स�छ । सामा�यता सबै �रकभर ह�न स�छ । 
परुानो कुराह� पिन �रकभर ह�न स�छ । फोटोह� 
िलएको लोकेसन थाहा ह�दँैन तर ि�येटेड डेट थाहा 
ह��छ भ�नेसमेत बेहोराको �ािविधक �.ना.िन.भगवान 
कुशवाहको िमित २०७३/०८/१६ को बकप� ।

ब�ु पतुवुारले भदौ ७ आएर हा�ो Yambu 
Hotel को �म नं.५०३ बकु गरकेो हो । �यसमा 
Kenneth भ�ने िवदेशी ब�ने गद��यो । Kenneth 
लाई पिहले पिन ब�ुले नै हा�ो होटलमा िलएर 
आएको कुरा साथीह�ले भनेर थाहा पाएको हो । 
Kenneth र ब�ु �ायः मोटरसाइकलमा िहड्ँने 
गद�थे । Kenneth धेरजैसो गाजँा खाइरह��यो । 
ब�चाह� पटकपटक आइरह�थे र Kenneth को 
कोठामा जा�थे । ब�चाह� किहले आफँै आउथेँ, 
किहले ब�ुले िलएर आउ�ँयो । िभ� कोठामा के 
ह���यो थाहा ह�ने कुरा भएन । Kenneth लाई ब�चा 
िकन �याएको भनी सो�दा हामीले सहयोग गरकेो हो 
भ��यो । एक िदन िस.आई. िब. आएर कोठाबाट 

Kenneth र ब�ुलाई प�ाउ गरकेो हो । �ितवादीह� 
Kenneth र ब�ु पतुवुारले बाल यौन दरुाचार र 
मानव बेचिबखनको अपराध गरकेो कुरा पिछ थाहा 
भएको हो भ�नेसमेत बेहोराको सिुदप बगालेको िमित 
२०७३/०८/१६ को बकप� ।

म ब�ु पतुवुारलाई २ वष�अगािडदेिख 
िच�दछु । सधै ँिनजसगँ िहड्ँडुल गन� भएकोले िनजको 
चालचलन मलाई रा�ोसगँ थाहा छ । िनजले पीिडत 
भनेका ब�चाह� कुनै होटेलमा लगेका छैनन् । िनजले 
ब�चाह�मािथ यौनदरुाचार गराएको छैन । िस.आई.िब. 
अिफसले ब�चाह�लाई ब�ुलाई दोष लगाउन नचािहने 
कुरा िसकाएको हो । िस.आई. िब. ले मलाई पिन ब�ुको 
लािग मोटरसाइकल िकिनिदएको भनेर थुनामा रा�ने 
ध�क� िदएका िथए । िनज �यामी काम, �ल�बर काम 
गन� मेहेनती मािनस हो । उसको चाल चलन रा�ो छ । 
िनजले अिभयोग दाबीबाट सफाइ पाउन ुपछ�  र जफत 
भएको मोटरसाइकल मैले िफता� पाउन ुपछ�  भ�नेसमेत 
बेहोराको �ितवादीका सा�ी िव�ण ु दवेी नगरकोटीले 
िमित २०७३/०८/१७ मा गरकेो बकप� ।

पीिडतह�को िमित २०७३/०५/२४ मा 
परी�ण गरी उ� �रपोट�  िमित २०७३/०६/०२ 
मा मसमेतले िदएको हो । हामी चार जनाको िटम 
िथय� । �रपोट�मा ३ जनाले मा� द�तखत गरेका 
छौ ँ। म �मखु भई �रपोट�  िदएको हो । पीिडतको परी�ण 
गन� �ममा शरीरको भागमा कुनै चोटपटक देिखएको 
िथएन । पीिडतले िदएको िह��ीअनसुार पीडकले 
पीिडतको िलङ्ग चसुेको भनेका िथए र यो २ 
ह�ाअगािड भएको िथयो । य�तो मखु मैथनु 
ि�याकलापमा सामा�यतया मेिडक�ली केही 
दिेखदैँन । Kenneth Joseph Coombs लाई िमित 
२०७३/०५/२४ गते साझँको ७:४५ बजे शारी�रक 
परी�णको लािग CIB माफ� त �याइएको िथयो । उ� 
परी�ण गन� �ममा Kenneth ले आ�नो शारी�रक 
परी�ण गन� म�जरुी निदने र म�जरुी निदएको भनी 
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कुनै सहीछाप गन� नमानेको हो । सहीछाप नगन� र केही 
कागजातमा सहीछाप गनु�  अगािड िनजलाई कानून 
�यवसायी चािहने भनेको हो । िनजले आ�नो सहमित 
(Consent) निदएको ह�दँा हामीले परी�ण नगरकेो 
हो भ�नेसमेत बेहोराको िमित २०७३/११/०९ को 
िवशेष� डा.यिुजन डो�मा वालङुको बकप� ।

िमित २०७३/०६/०२ को �वा��य परी�ण 
�ितवेदन मसमेतले ��य� Findings को आधारमा 
िदएको हो । हामी चार जनाको िटम िथय� �रपोट�मा 
३ जनाले मा� द�तखत गरकेा छै । म सहायक 
परी�णकता�को �पमा सहभागी िथए ँ । हा�ो टोलीको 
�मखु डा. यिुजन डो�मा वालङु ह�न ुह���यो । हा�ो चार 
जनाको िटमले �रपोट�  िदएको हो । पीिडत २६ िस.आई.
िब.१६१ को परी�ण गन� �ममा शरीरको भागमा कुनै 
चोटपटक देिखएको िथएन । पीिडत २६ िस.आई.
िब.१६१ ले िदएको िह��ीअनसुार पीडकले पीिडतको 
िलङ्ग चसेुको भनेको िथयो र यो २ ह�ाअगािड 
भएको िथयो । य�तो मखु मैथनु ि�याकलापमा 
सामा�यतया मेिडक�ली केही देिखदैँन । पीिडतको 
शारी�रक परी�णको साथै उमेर परी�ण पिन ग�रएको 
िथयो भ�नेसमेत बेहोराको िमित २०७३/११/०९ को 
िवशेष� डा.दवेे��मान पािलखेको बकप� ।

िमित २०७३/०६/०२ को �वा��य परी�ण 
�ितवेदन मसमेतले ��य� Findings को आधारमा 
िदएको हो । हामी चार जनाको िटम िथय� �रपोट�मा 
३ जनाले मा� द�तखत गरकेा छ� । म सहायक 
परी�णकता�को �पमा सहभागी िथए ँ । हा�ो टोलीको 
�मखु डा.यिुजन डो�मा वालङु ह�नहु���यो । हा�ो चार 
जनाको िटमले �रपोट�  िदएको हो । पीिडत २६ िस.आई.
al.१६१ को परी�ण गन� �ममा शरीरको भागमा कुनै 
चोटपटक देिखएको िथएन । पीिडत २६ िस.आई.
बी.१६१ ले िदएको िह��ीअनसुार पीडकले पीिडतको 
िलङ्ग चसेुको भनेको िथयो र यो २ ह�ाअगािड 
भएको िथयो । य�तो मखु मैथुन s\/lयाकलापमा 

सामा�यतया मेिडक�ली केही देिखदँैन । पीिडतको 
शारी�रक परी�णको साथै उमेर परी�ण पिन ग�रएको 
िथयो भ�नेसमेत बेहोराको िमित २०७३/११/०९ को 
िवशेष� डा. अरिवन शा�यको बकप� । 

�ितवादी Kenneth Joseph Coombs 
ले १६ वष�भ�दा कम उमेरका पीिडत २६ िस.आई.
िब. १६१ उपर मलुकु� ऐन, जबरज�ती करणीको 
महलको ९क नं. अनसुारको बाल यौन दरुाचारको 
कसरु गरकेो ठहछ�  । सो ठहना�ले पीिडत २६ िस.आई.
िब.१६१ को उमेर ११ देिख १२ वष�िबचको रहेको 
भ�ने िचिक�सकको राय भएको ह�दँा िनज �ितवादी 
Kenneth Joseph Coombs लाई सोही जबरज�ती 
करणीको महलको ३(२) नं. बमोिजम ८ (आठ) वष� र 
सोही महलको ९क नं. बमोिजम थप १(एक) वष� गरी 
ज�मा ९(नौ) वष� कैद सजाय ह��छ । साथै यी �ितवादी 
Kenneth बाट पीिडत २६ िस.आई.िब.१६१ लाई 
सोही ९क नं.बमोिजम कसरुको �कृितका आधारमा 
जनही �.५०,०००/- (पचास हजार) �ितपूित� भराइ 
िदनेसमेत ठहछ�  र अका� �ितवादी ल�ुचे गणेश भ�ने 
ब�ु पतुवुारले मलुकु� ऐन, जबरज�ती करणीको 
महलको ९क नं. अनसुारको कसरु गन� �ितवादी 
Kenneth Joseph Coombs लाई म�त गरी 
सोही महलको ४ नं. बमोिजमको कसरु गरकेो ठहछ�  
। सो ठहना�ले िनज ल�ुचे गणेश भ�ने ब�ु पतुवुारलाई 
सोही महलको ४ नं.ले सो� वष�मिुनको पीिडत भएको 
ह�दँा २(दईु) वष�को दो�बर अथा�त् ४(चार) वष� कैद 
सजाय ह��छ । िनज ल�ुचे गणेश भ�ने ब�ु पतुवुारलाई 
जबरज�ती करणीको महलको ९क नं.बमोिजमको 
कसरु कायम ह�न नसकेको ह�दँा िनजलाई उ� महलको 
९क नं.तथा ३(२) नं.बमोिजम सजाय गरी िनजबाट 
पीिडतलाई �ितपूित� भराइपाउ ँ भ�ने अिभयोग दाबी 
प�ुन स�दैन । साथै �ितवादीह� Kenneth Joseph 
Coombs र ल�ुचे गणेश भ�ने ब�ु पतुवुारलाई बाल 
यौन दरुाचारको कसरुमा सजाय भइसकेको अव�थामा 
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एकै काय� र घटनाका लािग एकभ�दा बढी कसरु कायम 
गरी सजाय गन� दोहोरो खतराको िस�ा�तिवपरीत ह�ने 
देिखदँा �ितवादीह�ले यी पीिडतलाई िकनबेच गन� 
उ�े�य नभई जबरज�ती करणीको महलअनसुारको 
उ�े�य देिखदँा िनज �ितवादीह�लाई मानव बेचिबखन 
तथा ओसारपसार (िनय��ण) ऐन, २०६४ को दफा 
३ र ४(२)(ख) बमोिजमको कसरुमा सोही ऐनको 
दफा १५(१)(ङ) (२) अनसुार सजाय ग�रपाउ ँभ�ने 
अिभयोग दाबी प�ुन नसकेकोले सफाइ पाउने ठह�याई 
काठमाड� िज�ला अदालतको िमित २०७४/०१/१० 
को फैसला ।

�ितवादी Kenneth Joseph Coombs 
अमे�रकन नाग�रक ह�न् र ियनले आपरािधक 
मनसायसिहत नेपाली �यि� �ितवादी ल�ुचे गणेश 
भ�ने ब�ु पतुवुारसगँ िमली नेपालका नाबालकह�लाई 
यौन दरुाचार गन� काय� गरकेा ह�न् । ल�ुचे गणेश भ�ने 
ब�ु पतुवुारले मोटरसाइकलमा राखेर पीिडतह�को 
सरं�णबाट छुटाई ठमेलको होटलमा �याएको र 
यौनदरुाचार गरकेो भनी �प� �पमा पीिडतह�ले 
बकप� ग�रिदएका छन् । िवदेशी नाग�रकले नेपाल 
आई नेपाली नाग�रक ल�ुचे गणेश भ�ने ब�ु पतुवुारसगँ 
िमली गरकेो बालकह�को भिव�यमािथ नै आघात पान� 
खालको घिृणत काय� समाजलाई नै असर पान� खालको 
छ । तसथ� ��ततु म�ुाको गा�भीय�समेत िवचार नगरी 
मानव बेचिबखन तथा ओसारपसारतफ� को कसरु 
नठहन� गरी भएको फैसला �िुटपूण� छ । साथै कसरुमा 
समान �पमा संल�न रहेका �ितवादी ल�ुचे गणेश भ�ने 
ब�ु पतुवुारलाई जबरज�ती करणीतफ�  समेत अिभयोग 
दाबीभ�दा पथृक् एवं कम सजाय गन� गरी भएको फैसला 
�िुटपूण� रही बदरभागी रहेकोले उ� फैसला बदर 
गरी िनज �ितवादीह�लाई अिभयोग दाबीबमोिजम 
सजाय गरी पीिडतह�लाई �ितपूित�समेत िदलाई 
पाउ ँ र बरामद मोटरसाइकल जफतसमेत ग�रपाउ ँ
भ�नेसमेत बेहोराको वादी नेपाल सरकारको उ�च 

अदालत पाटनमा दायर भएको िमित २०७४/७/१७ 
को पनुरावेदनप� ।

स�मािनत काठमाड� िज�ला अदालतको 
िमित २०७४/०१/१० को फैसलामा �माण ऐन, 
२०३१ को दफा ३, १०, १८ र ५४, सरकारी 
म�ुास�ब�धी ऐन, २०४९ को दफा ७, ९, १० र १४ 
समेतको ग�भीर �िुट ह�नकुा साथै स�मािनत सव��च 
अदालतबाट �ितपािदत निजरसमेतको िखलापमा 
भएकोले उ� बनावटी एवम् िसिज�त घटनामा मलाई 
कसरुदार ठहराइएको छ । मलाई प�ाउ गदा� तयार 
ग�रएको खानतलासी बरामदी मचु�ुकामा मलाई सही 
द�तखत गन�भ�दा मैले I can not understand 
Nepali उ�लेख गरे ँ । �हरीह�ले हामीलाई कानूनी 
तवरले तयार गरकेो िलखतमा य�तो ले�ने भ�ने 
एक िकिसमको कु�ठाको िसज�ना भयो । �यसैलाई 
एउटा �यि��वको सवाल बनाई म�ितको बदलाको 
भावनाको िसज�ना ग�रयो र एकपिछ अक� कुरामा 
मलाई दबाबमा रा�न थािलयो । मलाई एक एक गरी 
केसको िसज�ना ग�रयो र एक पिछ अक� कुरामा मलाई 
दबाबमा रा�न थािलयो । साथै एकै लगाउमा रहेको 
�ितवादी जोन िसंह ठकुरीलाई िनज आ�नै घरमा 
रहेभएको अव�थामा पिन कुनै खोजतलाससमेत नगनु�  
यो बदलाको पराका�ा हो । यसले मा� म �ितको �रस 
शा�त नभएकोले अिभयोगप�मा �ितवादी Kenneth 
Joseph Coombs यस म�ुाबाट छुटी जाने भएमा 
िनजलाई नेपालमा आई गैरकानूनी काय�मा संल�न 
रहेकोले सो स�ब�धमा आव�यक कारबाहीको लागी 
�ी अ�यागमन िवभागमा पेस गनु�पन� भएकोले िनजलाई 
खटी आएका सरु�ाकम�का साथ िफता�  पठाइिदन ु
ह�नसमेत अनरुोध छ भ�ने उ�लेख भएबाट म�ित 
पूण��पले बदलाको भावनाले केसको िसज�ना भएको 
खि�बर छ । �यसैले �ितशोधको भावनाबाट �े�रत भई 
बनावटी घटनाको कसरुमा मलाई ग�रएको सजायबाट 
उ�मिु� पाउ ँभ�नेसमेत बेहोराको �ितवादी Kenneth 
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Joseph Coombs को उ�च अदालत पाटनमा दायर 
भएको िमित २०७४/५/२५ पनुरावेदन प� । 

स�मािनत काठमाड� िज�ला अदालतको िमित 
२०७४/०१/१० को फैसलामा �माण ऐन, २०३१ 
को दफा ३, १०, १८ र ५४, सरकारी म�ुास�ब�धी 
ऐन, २०४९ को दफा ७, १० र १४ समेतको ग�भीर 
�िुट ह�नकुा साथै स�मािनत सव��च अदालतबाट 
�ितपािदत निजरसमेतको िखलापमा भएकोले उ� 
बनावटी एवम् िसिज�त घटनामा मलाई कसरुदार 
ठहराइएको छ । कुनै काय� कसरु भएको वा नभएको 
भनी यिकन गन� िवगतको कानूनी �यव�था के िथयो वा 
खारजे भइसकेको वा संशोधन भएको कानूनमा खारजे 
वा संशोधन ह�नअुिघ के क�तो �यव�था िथयो भनी 
िवगतमा �चिलत कानूनी �योजन र स�दभ�लाई िलएर 
िवधाियक� मनसाय प�ा लगाउने कानून �या�याको 
िस�ा�त फौजदारी कानूनमा लाग ु ह�न स�दैन । यी 
िवदेशीसगँ िचनजान भएको कारणले मा� मलाई शंका 
गरी कुनै सबदु �माण नह�दँा नह�दँै मलाई आंिशक �पमा 
हराई ग�रएको स�मािनत काठमाड� िज�ला अदालतको 
फैसला ��य��पमा स�मािनत सव��च अदालतबाट 
�ितपािदत निजरमा उ�तृ ग�रएको ने.का.प.२०६६, 
अङ्क १०, िन.नं.८२४३, प.ृ१६६७ को �करण 
१४ को भनाइसमेतको िखलापमा भएको फैसला बदर 
ग�रपाउ ँ भ�नेसमेत बेहोराको �ितवादी ल�ुचे गणेश 
भ�ने ब�ु पतुवुारको उ�च अदालत पाटनमा दायर 
भएको िमित २०७४/५/२९ पनुरावेदन प� ।

�ितवादी Kenneth Joseph Coombs ले 
११ देिख १३ वष�का पीिडत नाबालकलाई बाल यौन 
दरुाचार गरी मलुकु� ऐन, जबरज�ती करणीको महलको 
३(३) र ९क नं. बमोिजम कसरु अपराध गरकेो ह�दँा 
िनजलाई ऐ. महलको ३(२) नं. बमोिजम ८(आठ) वष� 
कैद र सोही महलको ९क नं.ले थप १(एक) वष�कै गरी 
ज�मा ९(नौ) वष� कैद सजाय र जनही �.५०,०००/- 
�ितपूित� भराइिदने र अका� �ितवादी ल�ुचे गणेश 

भ�ने ब�ु पतुवुारले िनज पीिडत नाबालकह�लाई 
मािथ बाल यौन दरुाचार गरकेो पिु� ह�न नसकेको 
�ितवादी Kenneth Joseph Coombs लाई 
म�त गरी मलुकु� ऐन,जबरज�ती करणीको महलको 
४ नं. बमोिजम कसरु गरकेो दिेखदँा िनजलाई सोही 
महलको ४ नं. बमोिजम ४(चार) वष� कैद सजाय 
ह�ने िनजलाई सोही महलको ९क नं. बमोिजमको 
कसरु कायम ह�न नसकेको ह�दँा िनजबाट पीिडितले 
�ितपूित� भराई पाउने भ�ने दाबी प�ुन नस�ने साथै यी 
�ितवादीह�उपर मानव बेचिबखन तथा ओसारपसार 
(िनय��ण) ऐनबमोिजमको अिभयोग माग दाबी प�ुन 
नस�ने ह�दँा सो दाबीबाट सफाइ पाउने ठहछ�  । सो 
ठहना�ले सोही ऐनको दफा १७ बोिजमको �ितपूित� र 
दफा १८ बमोिजमको मोटरसाइकल जफतस�ब�धी 
तथा दफा २२ अनसुारको अिभयोग दाबीसमेत प�ुन 
नस�ने ठह�याई स�ु काठमाड� िज�ला अदालतबाट 
भएको फैसला मनािसब देिख�छ भ�नेसमेत बेहोराको 
उ�च अदालत पाटनबाट िमित २०७४/१२/१९ मा 
भएको फैसला । 

�ितवादी ल�ुचे गणेश भ�ने ब�ु पतुवुारले 
Kenneth Joseph Coombs ब�ने होटेल 
या�बमुा नाबालक पीिडतह�लाई प�ुयाई �ितवादी 
Kenneth Joseph Coombs ले बाल यौन दरुाचार 
गरपे�ात् ब�ु पतुवुारले िनजको मोटरसाइकलमा 
पीिडतह�लाई राखी घरस�म प�ुयाउने काय� गरकेो र 
�ितवादी Kenneth Joseph Coombs ले सो काय� 
गरबेापतमा पीिडतह�लाई िदएको पैसा ब�ु पतुवुारले 
समेत बाडँी लैजाने गरकेो भ�ने पीिडतह�को भनाइ 
दिेख�छ । पीिडतह�लाई बालयौन दरुाचार गराउन 
आिथ�क लाभको लािग ब�ु पतुवुारले Kenneth 
Joseph Coombs का प�ुयाउने र Kenneth 
Joseph Coombs ले यौनज�य ि�याकलापह� 
गन� गरकेो त�य �थािपत भएको छ । नाबालकलाई 
अिभभावकको म�जरुीिवना वे�याविृ�मा लगाउने 
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वा शोषण गन� उ�े�यले ललाई फकाई एक ठाउबँाट 
अक� ठाउमँा लैजाने गरेको काय�ह� �ितवादीह�बाट 
भएको देिख�छ । बालबािलकाको बेचिबखन, 
बाल वे�याविृ� तथा बालअ�ील िच� स�ब�धमा 
�यव�था भएको महासि�धको �वेि�छक �ोटोकल, 
२००० को धारा २ख मा “बाल वे�याविृ� भ�नाले 
पा�र�िमक वा अ�य कुनै पिन िकिसमको �ितफलको 
लािग बालबािलकालाई यौनज�य ि�याकलापमा 
लगाउने काय� स�झनपुद�छ ।” भ�ने उ�लेख भएको 
पाइ�छ । ��ततु वारदातमा �ितवादीह�ले आिथ�क 
�ितफलका लािग नाबालकलाई यौनज�य ि�याकलाप 
गरी यौन दरुाचारको कसरु काय� गरकेो भ�ने �प� 
�पमा गरकेो दिेख�छ । बालबािलकाउपरको 
िनण�यमा बालबािलकालाई �ाथिमकता िदई फैसला 
गनु�पन�मा बालअिधकार महासि�धको प� रा��ले 
बालअिधकारस�ब�धी अ�तरा�ि��य द�ताबेजह�को 
आधारसमेतका कानूनी �ावधानको �या�या िववेचना 
नगरी, �ितवादीको कसरु काय�ह�को िव�ेषण नगरी 
पथृकपथृक कसरुलाई पथृक् पथृक्  कसरु कायम गरी 
सजाय गनु�पन�मा सो नगरी फैसला भएको छ । सािबकको 
मलुकु� ऐन, जबरज�ती करणीको महलको ९क नं. को 
�यव�था हेदा� कसैले कुनै नाबालकसगँ कुनै िकिसमको 
बालयौन दरुाचार गरगेराएमा जबरज�ती करणी 
गरकेोमा यसै महलको ३ नं.बमोिजम ह�ने सजायमा थप 
१ वष� कैद गनु�पन� �प� �यव�था देिख�छ । �ितवादी 
ल�ुचे गणेश भ�ने ब�ु पतुवुारले पीिडतह�लाई यौन 
दरुाचार �ितवादी Kenneth Joseph Coombs 
माफ� त गराएको पीिडतह�को बयान, बकप�समेतबाट 
देिख�छ । ��ततु वारदातमा बालयौन दरुाचार गन� 
�ितवादी Kenneth Joseph Coombs सरह 
सह�ितवादी ल�ुचे गणेश भ�ने ब�ु पतुवुारको 
आपरािधक दािय�व रहेभएको भ�ने �प� कानूनको 
�यव�थालाई उपे�ा गरी �ितवादी ल�ुचे गणेश भ�ने ब�ु 
पतुवुारलाई माग दाबीभ�दा कम सजाय ह�ने ठह�याई 

भएको फैसलामा सािबकको मलुकु� ऐन, जबरज�ती 
करणीको महलको १ र ९क नं. को ग�भीर �या�या�मक 
�िुट िनिहत छ । उ�च अदालत पाटनको उ� फैसला 
बदर गरी िनज �ितवादीह�लाई स�ु अिभयोग 
दाबीबमोिजम नै सजाय एवम् अ�य कारबाहीसमेत 
ग�रपाउ ँभ�नेसमेत बेहोराको पनुरावेदक वादी नेपाल 
सरकारको यस अदालतमा िमित २०७५/१२/१३ मा 
दायर भएको पनुरावेदनप� ।

पीिडतले मौिखक �पमा जनु आरोप 
�ितवादीह�उपर लगाएको आरोिपत कसरु सो 
िनजह�को नभएको, पीिडतह� ३/४ िदनअगािड 
नै साथी सं�थाले क�जामा राखी ब�चाह�लाई 
िसकाइएको ह�दँा भौितक �माणिवना कथनले 
�ितवादी दोषी ह�न स�दैन । पीिडत बालकह�को 
कोरा �माणिवनाको कथनलाई जबरज�ती पिु� गन� 
फैसलाले �माण ऐन, २०३१ को दफा १८ लाई िसरानी 
राखी फैसला भएको छ जनु दफा १८ को �यव�था 
पिु� ह�ने िकिसमको �ितवादी िव��को �माण वादी 
नेपाल सरकारले ��ततु गन� सकेको छैन । �ितवादी 
Kenneth Joseph Coombs बाट बरामद �या�टप 
�यामराबाट Retrieve गरी िनकािलएको ब�चाह�को 
न�न त�बीर िनका�ने �ािविधक भगवान कुशवाहको 
बकप�बाट पिन उ� त�बीर कुन ब�चाको हो र ब�चाको 
मा�ै न�न फोटोबाट �ितवादीले कसरु गरकेो भ�न 
िम�दैन । बरामद �यापटप र �यामराबाट �ितवादीले 
बाल यौन दरुाचार गरकेो भए �ितवादीको पिन 
फोटो आउन ु प�य�, �ितवादीको फोटो नआएपिछ 
�ितवादीबाट �हरीले बरामद गरकेो �यापटप 
�यामराबाट पिछ कुनै अमकु ब�चाको न�न फोटो िखची 
�ितवादीउपर �माण बनाएको भ�ने पिु� ह��छ । वादी 
प�बाट मौकामा खडा गरकेो िववािदत कथन िव�� 
�ितवादीले �माण प�ुयाई ख�डन गन� नसकेको भनी 
�माण ऐन, २०३१ को दफा २ िवपरीत भएको फैसला 
त�यपरक छैन । मलुकु� ऐन, जबरज�ती करणीको ९क 
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नं.बमोिजम सजाय ग�रपाउ ँभिन दाबी िलए तापिन यस 
�ावधानमा क�ता काय�ह� गरेमा बालयौन दरुाचारको 
कसरु ह�ने भ�नेबारमेा िव�ततृ �पमा उ�लेख गरकेो 
भने पाइदँनै । पीिडतको उमेर ११ देिख १३ वष�िबचको 
रहेकोले मलुकु� ऐन, जबरज�ती करणीको महलको 
९क नं. अनसुार बाल यौन दरुाचारको कसरुमा सोही 
महलको ३(२) नं. ले ८ वष� कैद, ९क ले थप १ वष� 
कैद गरी ज�मा ९ वष� कैद सजाय र ९क नं. बमोिजम 
िस.आई.िव.१६१ लाई �.५०,०००/- �ितपूित� 
भराइिदने र मानव बेचिबखन तथा ओसारपसारतफ� को 
दाबी नप�ुने ठह�याई भएको स�ु काठमाड� िज�ला 
अदालतको फैसला िमलेको देिखदँा सदर ह�ने ठहछ�  
भनी उ�च अदालत पाटनको फैसला िमलेको छैन । 
मौका र अदालतमा समेत आरोिपत कसरुमा इ�कार 
रहेको अव�थामा वादी प�ले २० वष� पिहलाको 
Interpol माफ� त अमे�रकाबाट आएको प�, �हरी र 
साथी सं�थाको िमलेमतोबाट सजायको भागी बनाइएको 
छ । बाल अिधकार महासि�ध, १९८९ को धारा १९ 
मा बालबािलकाउपर ह�ने जनुसकैु �कारको िहसंा हेला, 
शोषण, यौनज�यलगायतका जनुसकैु द�ुय�वहारबाट 
नाबालकह�लाई बचाउन रा�यले कानूनी, �शासिनक, 
सामािजक तथा शैि�क �ब�ध गनु�पन� �यव�था गरकेो 
पाइ�छ भनी केही Pedophile स�ब�धी श�दकोषको 
�या�या गर े पिन �ितवादीले अिभयोग दाबीबमोिजम 
कसरु गरकेो हो होइन भनी मलु म�ुाको िववेचना नगरी 
हचवुा पारामा भएको फैसला ग�भीर �िुटपूण� छ । ऐन, 
कानून र त�यिवपरीत सजाय ह�ने गरी भएको स�ुको 
फैसलालाई उ�च अदालत पाटनले सदर गरी भएको 
फैसाला मलुकु� ऐन अ.बं.१८४(क),१८५, ऐ.ऐनको 
जबरज�ती करणीको महलको १ र ९क नं., �माण 
ऐन, २०३१ को दफा ३, १८, २५ र ५४ लगायत 
ने.का.प.२०६०, अङ्क ९/१०, िन.नं.७२८५, 
प.ृ८३९, ने.का.प.२०६६, अङ्क १०, िन.नं.८२४३, 
प.ृ१६६७ मा �ितपािदत निजरसमेत िवपरीत फैसला 

भएको छ । पीिडत ब�चाह�को शारी�रक परी�ण 
गन� डा�टरह�ले यौन दरुाचार गरकेो �माण नभएको 
भनी िदएको �रपोट�लाई मेरा िव��को �माण मानी 
सजाय भागी बनाएको फैसला कानूनसङ्गत छैन । 
साथै मलुकु� ऐन, जबरज�ती करणीको ९क नं.को 
�या�यासमेत ह�नपुन� िनता�त आव�यक भएकाले 
��ततु म�ुा दोहो�याई हे�रपाऊँ । �माणको अभाव 
छ भने अिभयोग दाबीबमोिजम सजाय गनु�  ह�दँैन भ�ने 
मा�यतािवपरीत भएको फैसला उ�टी गरी इ�साफ 
पाउ ँ भ�नेसमेत बेहोराको �ितवादी KENNETH 
JOSEPH COOMBS को यस अदालतमा िमित 
२०७५/१२/१५ मा दायर भएको पनुरावेदनप� ।

�हरीले कोठा खानतलासी गदा� �ितवादी 
ब�ु पतुवुार र Kenneth Joseph Coombs मा� 
कोठाबाट प�ाउ परकेो हो । चार िदनपिहला नै पीिडत 
भिनएका ब�चाह� साथी सं�थाको िनय��णमा रही उ� 
सं�था र िस.आई.िब.ले ब�चाह�लाई �ितवादीउपर 
के कसरी म�ुामा ��ततु ह�ने र के भ�ने भनी तािलम 
ग�ररहेको अव�थामा साथी स�ंथाकै अ�सरमा २६ 
िस.आई.िव.१६७ को नामाकरण गरी एकै �कृितको 
म�ुालाई पगु नपगु एक दज�न बनाई िमिडयामाफ� त 
होह�ला गरी साथी सं�थाले डलरको रा�ै खेतीस�म 
गरकेो हो । �ितवादीह�ले आफूलाई अ�याय गरेको 
भनी पीिडतह�ले कुनै उजरु बाजरु गरकेो होइनन्  । 
उ� घटना�ममा म�ुय भूिमका िनभाउने John 
Thakuri भ�ने �यि�लाई �हरीले सामा�य सोधपछु 
पिन गरकेो पाइदैँन । जनु �यि�लाई अनसु�धानको 
दायरामा �याउनपुन� िकन खोजी ग�रएन रह�यमय 
छ । मेरो �हरीमा भएको भिनएको बयान डर�ासमा पारी 
सिहस�म गराएको हो भने अदालतको बयानमा यौन 
दरुाचार गन� भनी मैले रावण, िदपेस र ि�ितज भ�ने 
केटाह�लाई �ितवादी Kenneth Joseph Coombs 
को कोठामा लगेको होइन । िनज Kenneth Joseph 
Coombs ले Pedophile को काय� गरकेो पिन 
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होइन । मेरो म�तबाट नाबालकलाई Kenneth 
Joseph Coombs को कोठामा लगी िनजले 
केटाह�लाई बालयौन दरुाचार गरकेो र केटाह�लाई 
िदएको पैसा मैले पिन िलएको भनी मलाई जबरज�ती 
करणीको ४ नं. बमोिजम ��येक म�ुामा ४/४ वष�का 
दरले कैद ठहर गरकेो स�ु फैसलालाई सदर गरी भएको 
उ�च अदालत पाटनको फैसलासमेत �िुटपूण� छ । स�ु 
काठमाड� िज�ला अदालतबाट भएको फैसलालाई 
सदर गरकेो ह�दँा उिचत र मनािसब िववेचना नगरी 
भएको उ�च अदालत पाटनको फैसला मलुकु� ऐन, 
जबरज�ती करणीको ४ नं. र �माण ऐन, २०३१ को 
दफा ३ र ५४ समेतको िवपरीत भएकोले म�ुा दोहो�याई 
हेरी इ�साफ ग�रपाउ ँ भ�नेसमेत बेहोराको �ितवादी 
ल�ुचे गणेश भ�ने ब�ु पतुवुारको यस अदालतमा िमित 
२०७५/१२/१५ मा दायर भएको पनुरावेदनप� ।

यसमा �ितवादीह�लाई मलुकु� ऐन, 
जबरज�ती करणीको महलको ९क अ�तग�त बाल यौन 
दरुाचारको कसरुमा सोही महलको ३ नं. र ९क नं. 
बमोिजम �ितवादी Kenneth Joseph Coombs 
लाई ९ वष� र ल�ुचे गणेश भ�ने ब�ु पतुवुारलाई ४ वष� 
कैदको सजाय गरकेो दिेखयो । मलुकु� अपराध (संिहता) 
ऐन, २०७४ को दफा २२५ मा बाल यौन दरुाचार गन� 
नह�ने शीष�कमा बाल यौन दरुाचारको कसरु गन�लाई ह�ने 
सजायमा तीन वष�स�म कैद र ितस हजार �पैयासँ�म 
ज�रवाना ह�ने �यव�था रहेको पाइ�छ । फौजदारी कसरु 
सजाय िनधा�रण ऐन, २०७४ को दफा ५ मा घटी 
सजाय ह�ने िशष�कमा “कुनै कसरुका स�ब�धमा कसुर 
गदा�का बखतभ�दा सजाय िनधा�रण गदा�का बखत 
कानूनबमोिजम घटी सजाय ह�ने रहछे भने घटी 
सजाय ह�ने गरी िनधा�रण गनु�पन� छ” भ�ने �यव�था 
रहेको पाइ�छ । केही नेपाल कानूनलाई सशंोधन 
एक�करण, समायोजन र खारजे गन� ऐन, २०७४ 
को दफा ३९ (२) (ग) मा “कुनै कानूनअ�तग�त 
कुनै अदालतबाट भइसकेको सजाय सोही 

कानूनबमोिजम नै काया��वयन ह�ने छ तर �य�तो 
सजाय मलुुक� अपराध सिंहतामा सोहीमा सोही 
कसरुमा लेिखएको सजायभ�दा बढी ह�ने रहछे भने 
मुलुक� अपराध सिंहतामा लेिखएको हदस�म मा� 
सजाय काया��वयन ह�न ेछ ।” भ�ने �यव�थाअनसुार 
�ितवादीह�लाई भएको सजाय स�ब�धमा उि�लिखत 
ऐनको �या�या�मक �िुट देिखएकोले �याय �शासन 
ऐन, २०७३ को दफा १२(१) को ख�ड (क) बमोिजम 
म�ुा दोहो�याई हेन� अनमुित �दान ग�रिदएको छ । 
कानूनबमोिजम गनु�  भ�ने यस अदालतबाट िमित 
२०७५/११/२८ मा भएको आदेश ।

ठहर ख�ड
िनयमबमोिजम दैिनक पेसी सूचीमा 

चढी पेस ह�न आएको ��ततु म�ुामा पनुरावेदक 
�ितवादीह�का तफ� बाट उपि�थत िव�ान् व�र� 
अिधव�ा �ा.डा.�ी रिजतभ� �धानाङ्ग, िव�ान्  
अिधव�ाह� �ी मोहनबहादरु ब�जारा �े�ी, �ी 
राम�साद ढंुगेल, �ी गोकुल भ�डारी, �ी �काश 
िनरौला, �ी ऋिषराम िघिमर े र �ी सिम���वज 
िज.सी. समेतले बाल अिधकार महासि�ध, १९८९ को 
धारा १९ मा बालबािलकाउपर ह�ने जनुसकैु �कारको 
िहंसा हेला, शोषण, यौनज�यलगायतका जनुसकैु 
द�ुय�वहारबाट नाबालकह�लाई बचाउन रा�यले 
कानूनी, �शासिनक, सामािजक तथा शैि�क �ब�ध 
गनु�पन� �यव�था गरकेो पाइ�छ भनी केही Pedophile 
स�ब�धी श�दकोषको �या�या गर े पिन �ितवादीले 
अिभयोग दाबीबमोिजम कसरु गरकेो हो होइन भनी मूल 
म�ुाको िववेचना नगरी हचवुा पारामा भएको फैसला 
ग�भीर �िुटपूण� छ । पीिडत ब�चाह�को शारी�रक 
परी�ण गन� डा�टरह�ले यौन दरुाचार गरकेो �माण 
नभएको भनी िदएको �रपोट�लाई मेरा िव��को �माण 
मानी सजाय भागी बनाएको फैसला कानूनसङ्गत 
छैन । �ितवादीह�उपरको अिभयोग दाबीलाई प�्ुयाई ं
ह�ने यथे� सबदु �माणको अभाव रहेको अव�थामा 
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स�ु अदालतले �ितवादीह�लाई कसरुदार ठह�याई 
कैद सजाय तथा पीिडतह�लाई �ितपूित�समेत 
भराइिदने गरी भएको �िुटपूण� फैसला सदर गन� उ�च 
अदालत पाटनको फैसला उ�टी गरी �ितवादीह�लाई 
अिभयोग माग दाबीबाट सफाइ िदलाई पाउ ँ भनी 
गनु�भएको बहससमेत सिुनयो ।   

पनुरावेदक वादी नेपाल सरकारको तफ� बाट 
उपि�थत िव�ान् सह�यायािधव�ा �ी ई�री�साद 
दाहालले �ितवादी ल�ुचे गणेश भ�ने ब�ु पतुवुारले 
पीिडतह�लाई यौन दरुाचार �ितवादी Kenneth 
Joseph Coombs माफ� त गराएको पीिडतह�को 
बयान, बकप�समेतबाट देिख�छ । ��ततु वारदातमा 
बालयौन दरुाचार गन� �ितवादी Kenneth Joseph 
Coombs सरह सह�ितवादी ल�ुचे गणेश भ�ने ब�ु 
पतुवुारको आपरािधक दािय�व रहेभएको भ�ने �प� 
कानूनको �यव�थालाई उपे�ा गरी �ितवादी ल�ुचे 
गणेश भ�ने ब�ु पतुवुारलाई माग दाबीभ�दा कम सजाय 
ह�ने ठह�याई भएको फैसलामा सािबकको मलुकु� 
ऐन, जबरज�ती करणीको महलको १ र ९क नं. को 
ग�भीर �या�या�मक �िुट िनिहत छ । िमिसल सलं�न 
�माण कागजातह�बाट अिभयोग माग दाबीबमोिजम 
�ितवादीह�उपरको आरोिपत कसरु पिु� भइरहेको 
अव�थामा मानव बेचिबखन तथा ओसारपसार 
(िनय��ण) ऐन, २०६४ को दफा ३र ४(२)(ख) 
बमोिजमको कसरुबाट �ितवादीह� Kenneth 
Joseph Coombs र ल�ुचे गणेश भ�ने ब�ु पतुवुारले 
सफाइ पाउने र मलुकु� ऐन,जबरज�ती करणी महलको 
१ र ९क नं. को कसरुमा आंिशक दाबी प�ुने गरी स�ु 
अदालतबाट भएको फैसला सदर गन� उ�च अदालत 
पाटनको फैसला सो हदस�म बदर गरी �ितवादीह� 
Kenneth Joseph Coombs र ल�ुचे गणेश भ�ने 
ब�ु पतुवुारलाई अिभयोग माग दाबीबमोिजम नै सजाय 
ग�रपाउ ँभनी गनु�भएको बहससमेत सिुनयो ।

दवैुतफ� बाट उपि�थत िव�ान् कानून 

�यवसायीह�को बहस िजिकर एव ं िमिसल संल�न 
कागजातह�को अ�ययन गरी िनण�यतफ�  िवचार 
गदा� ��तुत म�ुामा िन�न ��ह�को िन�पण गनु�पन� 
दिेखयो ।   

(क) पीिडत नाबालकलाई बाल यौन 
दरुाचार गरी जबरज�ती करणीका 
काय�ह� �ितवादीह�बाट भएको हो 
वा होइन ?

(ख) �ितवादीह�ले पीिडत नाबालकलाई 
अिभयोग माग दाबीबमोिजम मानव 
बेचिबखन तथा ओसारपसारका काय� 
गरकेो हो, होइन ?

(ग) उ�च अदालत पाटनबाट भएको 
फैसला िमलेको छ वा छैन ? 
पनुरावेदक वादी / �ितवादीह�को 
पनुरावेदन िजिकर प�ुने हो, होइन ?

२. यसमा �थम ��को िन�पण गदा� ��ततु 
म�ुाको वारदात २०७३ साल भा� मिहनाको िविभ�न 
िमितह�मा भएको जाहेरी दरखा�त, पीिडतको कागज 
र बकप� एवम् घटना िववरण कागजबाट देिखएको 
ह�दँा बाल यौन दरुाचारका स�ब�धमा सािबकमा रहेको 
कानूनी �यव�था, िमित २०७५/११/२८ मा म�ुा 
दोहो�याई हेन� अनमुित िददँाका  कायम रहेको कानूनी 
�यव�था, बाल यौन द�ुपयोग, बाल यौन दरुाचार 
(पेडोफेिलया), अ�ाकृितक मैथुन, आशय करणी, बाल 
यौन दरुाचार भएको अ�ाकृितक मैथनु (जबरज�ती 
करणी) स�ब�धी कानूनी �यव�था र अदालतबाट 
भएका �या�याह�को आधारमा िववािदत िवषयका 
बार ेिनण�य गनु�पन� देिखयो ।

३. यसमा नाम प�रवित�त काठमाड� २६ 
िस.आई.िव.१६७ को जाहेरीले नेपाल सरकार िव�� 
�ितवादीह� Kenneth Joseph Coombs तथा 
ल�ुचे गणेश भ�ने ब�ु पतुवुार �ितवादी भएको मानव 
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बेचिबखन तथा ओसार पसार एवम् बाल यौन दरुाचार 
(Pedophile) म�ुामा काठमाड� िज�ला अदालतसम� 
िमित २०७३/०६/१३ गते पेस भएको अिभयोग प�मा 
�ितवादीह�ले मानव बेचिबखन तथा ओसारपसार 
(िनय��ण) ऐन, २०६४ को दफा ३ तथा ४(२)
(ख) बमोिजमको कसरु गरकेो दिेखदँा िनजह�लाई 
सोही ऐनको दफा १५(१)(ङ)(२) बमोिजम सजाय 
गरी ११ दिेख १२ वष�िबचका पीिडत नाम प�रवित�त 
काठमाड� २६ िस.आई.िव.१६१ लाई सोही ऐनको 
दफा १७ बमोिजम �ितपूित� भराई सोही ऐनको दफा 
२२ बमोिजम ह�न र िनजह�ले बाल यौन दरुाचार गन� 
गराउने गरी सािबक मलुकु� ऐन, जबरज�ती करणीको 
महलको १ नं. र ९क नं. बमोिजमको कसरु गरकेो 
देिखदँा सोही महलको ९क नं. बमोिजम ३(२) नं. 
ले ह�ने सजाय गरी सोही महलको ९क नं. बमोिजम 
�ितवादीह�बाट पीिडत नाम प�रवित�त काठमाड� २६ 
िस.आई.िव. १६१ लाई �ितपूित� िदलाई भराई पाउन 
अिभयोग दाबी िलइएको देिख�छ । सो स�ब�धमा �ी 
काठमाड� िज�ला अदालतबाट िमित २०७४/०१/१० 
मा भएको फैसलामा �ितवादी Kenneth Joseph 
Coombs को हकमा मलुकु� ऐन, जबरज�ती 
करणीको महलको ९क नं. को कसरुमा ३(२) नं. 
बमोिजम ८ वष� र सोही महलको ९क नं. बमोिजम 
थप १ वष� गरी ज�मा ९(नौ) वष� कैद सजाय ह�ने र 
�ितवादी Kenneth Joseph Coombs बाट पीिडत 
२६ िस.आई.िव. १६१ लाई �.५०,०००/- �ितपूित� 
भराइिदने र अका� �ितवादी ब�ु पतुवुारले मलुकु� ऐन 
जबरज�ती करणीको महलको ९क नं. अनसुारको 
कसरु गन� �ितवादी Kenneth Joseph Coombs 
लाई म�त गरी सोही महलको ४ नं. अनसुारको 
कसरुमा पीिडत १६ वष� मिुनको भएकाले ४ वष� 
कैद ह�ने ठहर भएको देिख�छ । �ितवादीम�येका ब�ु 
पतुवुारले पीिडतलाई यौन दरुाचार गराउने उ�े�यले 
होटलमा �याउने र �ितवादी Kenneth Joseph 

Coombs ले पीिडतलाई उ� होटलमा यौन दरुाचार 
गरकेो भ�ने म�ुाको त�यबाट देिखएको र सोबाहेकका 
अ�य अपराधज�य घटना भएको अनसु�धानबाट 
नदेिखएको ह�दँा मानव बेचिबखन तथा ओसारपसारको 
अिभयोग दाबीबाट सफाइ पाउने ठहर भएको 
दिेख�छ । �ी काठमाड� िज�ला अदालतबाट 
भएको फैसला �ी उ�च अदालत पाटनबाट िमित 
२०७४/१२/१९ मा सदर भएकोमा सोउपर �ितवादी 
Kenneth Joseph Coombs र नेपाल सरकारको 
छु�ाछु�ै म�ुा दोहो�याई पाउ ँ भ�ने िनवेदन यस 
अदालतसम� परकेोमा यस अदालतबाट िमित 
२०७५/११/२८ मा म�ुा दोहो�याई हेन� अनमुित �दान 
ग�रएबमोिजम ��ततु म�ुा िनण�याथ� ��ततु भएको 
दिेखयो । 

४. यस अदालतबाट िमित २०७५/११/२८ 
मा म�ुा दोहो�याई हेन� अनमुित �दान गदा� िन�न बेहोरा 
उ�लेख ग�रएको छ, “यसमा �ितवादीह�लाई मलुकु� 
ऐन, जबरज�ती करणीको ९ नं. अ�तग�त बाल यौन 
दरुाचारको कसरुमा सोही महलको ३ नं. र उ� ९क 
नं. बमोिजम �ितवादी Kenneth Joseph Coombs 
लाई ९ वष� र ल�ुचे गणेश भ�ने ब�ु पतुवुारलाई ४ 
वष� कैदको सजाय गरकेो देिखयो । मलुकु� अपराध 
(संिहता) ऐन, २०७४ को दफा २२५ मा बाल यौन 
दरुाचार गन� नह�ने शीष�कमा बाल यौन दरुाचारको 
कसरु गन�लाई ह�ने सजायमा तीन वष�स�म कैद र 
ितस हजार �पैयासँ�म ज�रवाना ह�ने �यव�था गरेको 
पाइ�छ । फौजदारी कसरु सजाय िनधा�रण ऐन, 
२०७४ को दफा ५ मा घटी सजाय ह�ने िशष�कमा, 
“कुनै कसुरका स�ब�धमा कसुर गदा�का बखतभ�दा 
सजाय िनधा�रण गदा�का बखत कानूनबमोिजम घटी 
सजाय ह�ने रहछे भने घटी सजाय ह�ने गरी िनधा�रण 
गनु�पन� छ” भ�ने �यव�था रहेको पाइ�छ । केही 
नेपाल कानूनलाई संशोधन, एक�करण, समायोजन 
र खारजे गन� ऐन, २०७४ को दफा ३९(२)(ग) मा 
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“कुनै कानूनअ�तग�त कुनै अदालतबाट भइसकेको 
सजाय सोही कानूनबमोिजम नै काया��वयन ह�ने 
छ तर �य�तो सजाय मलुुक� अपराध सिंहतामा 
लेिखएको हदस�म मा� सजाय काया��वयन ह�ने 
छ” भ�ने �यव�थाअनसुार �ितवादीह�लाई भएको 
सजायको स�ब�धमा उि�लिखत ऐनको �या�या�मक 
�िुट देिखएकोले �याय �शासन ऐन, २०७३ को दफा 
१२(१) को ख�ड (क) बमोिजम म�ुा दोहो�याई हेन� 
अनमुित �दान ग�रिदएको छ । ��ततु आदशेले सािबक 
मलुकु� ऐन, जबरज�ती करणीको महलको ९क नं. को 
बाल यौन दरुाचारको कसरु र �चिलत मलुकु� अपराध 
सिंहता, २०७४ को दफा २२५ को बालयौन द�ुपयोग 
गन� नह�ने कसरु एउटै भएकाले हालको पिछ�लो कानूनी 
�यव�थाले सो कसरुमा घटी सजाय गन� �यव�था 
गरकेो ह�दँा �ितवादीह�लाई भएको सजाय निमलेको 
अथ� िनकाली फौजदारी कसरु सजाय िनधा�रण ऐन, 
२०७४ र केही नेपाल कानूनलाई सशंोधन, एक�करण, 
समायोजन र खारजे गन� ऐन, २०७४ समेतको 
आधारमा म�ुा दोहो�याई हेन� अनमुित �दान गरकेो 
देिखयो ।

५. सव��थम यस अदालतबाट िमित 
२०७५/११/२८मा म�ुा दोहो�याई हेन� अनमुित �दान 
गदा� उ�लेख भएको सािबक मलुकु� ऐन, जबरज�ती 
करणीको ३ नं. र ९क नं. र हाल �चिलत मलुकु� 
अपराध संिहता, २०७४ को दफा २२५ को कानूनी 
�यव�था के हो ? र यी दवुै कानूनअ�तग�तका तत् तत् 
कानूनी �यव�था एउटै ह�न् वा फरक ह�न् भ�नेबारमेा 
��ट ह�नपुन� देिखयो । वारदात ह�दँाका बखत कायम 
रहेको सािबक मलुकु� ऐन, जबरज�ती करणीको ९क 
नं. मा िन�निलिखत �यव�था रहेको देिख�छ ,“ कसैले 
कुनै नाबालकसगँ कुनै िकिसमको बाल यौन दरुाचार गर े
गराएमा जबरज�ती करणी गरकेो मानी यसै महलको 
३ नं. बमोिजम ह�ने सजायमा थप एक वष�स�म कैद 
गरी �य�तो नाबालकलाई िनजको उमेर र उसलाई 

प�ुन गएको मका�समेत िवचार गरी अदालतले बाल 
यौन दरुाचार (पेडोफाइल) गन�बाट मनािसब मािफकको 
�ितपूित�समेत भराइिदनपुन� छ” । यसैगरी सोही ऐनको 
जबरज�ती करणी महलको ३ नं. मा जबरज�ती करणी 
गन�लाई देहायबमोिजम कैद सजाय ह�ने छ :- 

दस वष�भ�दा मिुनक� बािलका भए दसदेिख 
प�� वष�स�म-------------------------------१
दस वष� वा सोभ�दा बढी चौध वष�भ�दा 
कम उमेरक� बािलका भए आठदेिख बा�    
वष�स�म ------------------------------------२
चौध वष� वा सोभ�दा बढी सो� वष�भ�दा 
कम उमेरक� बािलका भए ६ वष�देिख १० 
वष�स�म------------------------------------३
सो� वष� वा सोभ�दा बढी िबस वष�भ�दा 
कम उमेरक� मिहला भए ५ वष�देिख ८ 
वष�स�म------------------------------------४
िबस वष� वा सोभ�दा बढी उमेरक� मिहला भए 
पाचँदेिख सात वष�स�म--------------------५
यस न�बरमा अ�य� जनुसकैु कुरा 
लेिखएको भए तापिन लो�नेले �वा�नीलाई 
जबरज�ती करणी गरमेा तीन वष�दिेख पाचँ 
वष�स�म------------------------------------६
भ�ने �यव�था भएको दिेख�छ । �यसैगरी हाल 
�चिलत मलुकु� अपराध संिहता, २०७४ 
को दफा २२५ मा “बाल यौन द�ुपयोग गन� 
नह�ने” िशष�कअ�तग�त िन�न �यव�था रहेको 
छ । 

(१)  कसैले बालयौन द�ुपयोग गन� वा 
गराउन ह�दँैन ।

(२) कसैले करणीका आशयले 
बालबािलकालाई अ�वाभािवक 
�पमा एका�तमा लगेमा, 
यौनस�ब�धी िनजको अङ्ग छोएमा 
वा समातेमा, यौनस�ब�धी आ�नो 



1715

१०७७२ - Kenneth Joseph Coombs िव. नेपाल सरकार

अङ्ग िनजलाई छुन वा समाउन 
लगाएमा वा िनजसगँ अ�य कुनै 
िकिसमको यौनज�य अ�वाभािवक 
�यवहार गरमेा बालयौन द�ुपयोग 
गरकेो मािनने छ ।

(३)  उपदफा (१) बमोिजमको कसरु 
गन� �यि�लाई तीन वष�स�म कैद 
र ितस हजार �पैयासँ�म ज�रवाना 
ह�ने छ” ।

६. उि�लिखत मलुकु� ऐन, जबरज�ती 
करणीको ९क  नं. र मलुकु� अपराध संिहताको 
दफा २२५ को कानूनी �यव�थालाई हेदा� यी दवुै 
�यव�था एउटै कसरु स�बोधन गन� भनी िवधाियकाले 
तजु�मा गरकेो नभई फरकफरक कसरु स�बोधन 
गन� �यव�था गरकेा ह�न् भ�ने देिख�छ । जबरज�ती 
करणीको ९क नं. ले नाबालक िव��को बाल यौन 
दरुाचारलाई जबरज�ती करणी मानी सोही महलको ३ 
नं. बमोिजमको सजायमा थप १ वष� कैदको �यव�था 
गरकेो छ भ�ने मलुकु� अपराध संिहताको दफा २२५ 
ले बाल यौन दरुाचार नभई बाल यौन द�ुपयोगलाई 
स�बोधन गरी यसलाई सोही दफाको उपदफा (२) 
ले आसय करणी मानी सोहीबमोिजम कम सजायको 
�यव�था उपदफा (३) मा ग�रएको छ । म�ुा दोहो�याई 
हेन� अनमुित �दान गदा� दफा २२५ को शीष�कमा रहेको 
“बाल यौन द�ुपयोग” लेिखनपुन�मा “बाल यौन दरुाचार” 
लेिखएको देिख�छ । सोही कारण दरुाचार र द�ुपयोग 
पया�यवाची श�द रहेको अथ� िनकाली कसरुको �कृित र 
सजायको �यव�थाबारकेो कानूनी �यव�थाको बझुाइमा 
धेर ैठुलो फरक पन� गएको देिख�छ ।

७. द�ुपयोग र दरुाचारको श�दाथ�मा धेर ै
िभ�नता रहेको छ । द�ुपयोग भ�नाले िनयम िव�� 
हरके खराब काम कुरा वा ितनमा भएको �म साधन, 
शि� आिदको उपयोग, अनिुचत उपयोग भ�ने पाइ�छ 

भने: 
दुराचार- “नरा�ो आचरण, अशोभनीय 
चालचलन, नरा�ो �यवहार वा 
शील�वभावको”  दुराचारी- “दरुाचार गन�, 
खराब, चालचलन भएको, कुकम�” (नेपाली 
बहृत् श�दकोष नेपाल ��ा �ित�ान, 
२०६७-प�ृ-६१९) भ�ने पाइ�छ । यी दईु 
श�दको उि�लिखत श�दाथ�बाट द�ुपयोगको 
तलुनामा दरुाचारलाई धेर ै नै ग�भीर र 
अ�वीकाय� आचरण �यवहार मािन�छ 
भ�ने �प� ह��छ । दरुाचारलाई कुकम�स�म 
भिनएको छ । ह�न त द�ुपयोगलाई समेत 
खराब काम �यवहार र िनयम िव��को 
अनिुचत काय� मािन�छ तर दरुाचार तहको 
खराब कुकम� वा खराब आचरण यसलाई 
नमािनएको अव�था उि�लिखत श�दाथ�बाट 
समेत ��ट ह��छ । तसथ� दरुाचार भनेको 
द�ुपयोग मा� नभएर सोभ�दा अिधक खराब 
र अशोभनीय कुकम�समेतलाई मािन�छ । 
यी दईु श�दले �कट गन� खराब आचरणको 
मा�ाको िभ�नतालाई �यानमा राखी बाल 
यौन द�ुपयोगलाई आसय करणी र बाल 
यौन दरुाचारलाई जबरज�ती करणीसरहको 
कसरु मानी सोहीबमोिजमको कानूनी 
�यव�था �चिलत मलुकु� अपराध संिहताको 
दफा २२४, २२५ र २२६ मा समेत गरेको 
पाइ�छ ।

८. मलुकु� ऐन, जबरज�ती करणीको ९क 
नं.को कसरुसगँ िम�ने कसरु वत�मान कानूनी �यव�थामा 
मलुकु� अपराध संिहता, २०७४ को दफा २२६ मा 
रहेको पाइ�छ । सो दफाले सािबक मलुकु� ऐनको दफा 
१ नं., ९क नं. र ३ नं. को कसरु र सोस�ब�धी सजायको 
�यव�थालाई समेटेको देिख�छ । सािबक मलुकु� ऐन, 
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जबरज�ती करणीको ९क नं. मा उि�लिखत “ बाल 
यौन दरुाचार (पेडोफाइल)” श�द लैङ्िगक समानता 
कायम गन� तथा लैङ्िगक िहसंा अ��य गन� केही नेपाल 
ऐनलाई संशोधन गन� ऐन, २०७२ �ारा संशोिधत 
गरी सोभ�दा अिघ सो �थानमा रहेको अ�ाकृितक 
मैथनु श�दलाई हटाई रािखएको पाइ�छ । २०७२ 
सालमा संशोधन ह�नअुिघ जबरज�ती करणीको ९क 
नं. मा िन�न �यव�था रहेको देिख�छ, “कसैले कुनै 
नाबालकसगँ कुनै िकिसमको अ�ाकृितक मैथुन गर े
गराएमा जबरज�ती करणी गरकेो मानी यसै महलको 
३ नं. बमोिजम ह�ने सजायमा थप एक वष�स�म कैद 
गरी �य�तो नाबालकलाई िनजको उमेर र उसलाई प�ुन 
गएको मका�समेत िवचार गरी अदालतले अ�ाकृितक 
मैथनु गन�बाट मनािसब मािफकको �ितपूित�समेत 
भराइिदनपुद�छ” । ��ततु म�ुासगँ स�बि�धत वारदात 
२०७३ भा�मा ह�दँाका बखत यो कानूनी �यव�थामा 
“अ�ाकृितक मैथुन” को �थानमा “बाल यौन दरुाचार 
(िपडोफाइल)” भ�ने श�द राखी बाकँ� स�पूण� �यव�था 
यथावत् रािखएबाट लैङ्िगक समानता (Gender 
Equality) को श�द खो�दा अ�ाकृितक मैथनुको 
ठाउमँा बाल यौन दरुाचार (िपडोफाइल) भ�ने श�दले 
�ित�थािपत ग�रनकुो अलावा अ�य कुनै बेहोरा वा 
श�दसमेत प�रवित�त ग�रएको छैन । यसबाट बाल 
यौन दरुाचार (िपडोफाइल) भनेको अक� श�दमा 
नाबालकको हकमा नाबालक िव��को अ�ाकृितक 
मैथनु हो भ�ने �प� ह��छ । अब सािबक मलुकु� ऐन, 
जबरज�ती करणीको ९क नं. को �ावधानसगँ िम�ने 
�ावधान हालको मलुकु� अपराध संिहताको दफा 
२२६ मा छ िक छैन भनी हेन� सो �ावधानलाई हेनु�पन� 
देिखयो । मलुकु� अपराध संिहताको दफा २२६ मा 
िन�न बेहोरा उि�लिखत छ । “अ�ाकृितक मैथुन गन� 
नह�ने (१) कसैले कसैको म�जरुीिबना अ�ाकृितक मैथनु 
गनु�  वा गराउन ु ह�दँनै । �प�ीकरणः यस उपदफाको 
�योजनको लािग बालबािलकाले िदएको म�जरुीलाई 

म�जरुी मािनने छैन । (२) उपदफा (१) बमोिजमको 
कसरु गन� �यि�लाई तीन वष�स�म कैद र ितस हजार 
�पैयासँ�म ज�रवाना ह�ने छ । (३) बालबािलका िव�� 
उपदफा (१) बमोिजमको कसरु गन� �यि�लाई दफा 
२१९ बमोिजम सजाय ह�ने छ भनी �यव�था गरेको 
छ” । 

९. मलुकु� अपराध संिहताको दफा २१९ 
ले जबरज�ती करणीस�ब�धी कसरुको बार े �यव�था 
गरकेो छ । यो �ावधानमा सािबक मलुकु� ऐन, जबरज�ती 
करणीको महलको १, २, ३, ३क र ३ख नं. ह�का 
�ावधानलाई एकै ठाउमँा समेिटएको देिख�छ । मलुकु� 
अपराध सिंहताको दफा २१९(२) को �प�ीकरण 
ख�डको (ग) ले “गदु�ार वा मखुमा िलङ्ग पसाएमा, 
गदु�ार, मखु वा योिनमा िलङ्ग केही मा� पसेको 
भएमा, िलङ्गबाहेक अ�य कुनै व�त ु योिनमा �वेश 
गराएमा पिन जबरज�ती करणी गरकेो मािनने छ” भ�ने 
�यव�था गरेको छ । यो �यव�था सािबक मलुकु� ऐनको 
जबरज�ती करणीको १ नं. को �प�ीकरण ख�डको “ग” 
र “घ” मा रािखएको पाइ�छ भने ती दवैु �ावधानलाई 
एक ठाउमँा �याई संिहताको दफा २१९(२) को 
�प�ीकरणको (ग) मा रािखएको देिख�छ । संिहताको 
सोही दफाको उपदफा (३) ले उमेर समूह िवभाजन गरी 
सािबक मलुकु� ऐन, जबरज�ती करणीको महलको ३ 
नं.ले गरकेो सजायको �यव�थाभ�दा अिधक सजायको 
�यव�था गरकेो छ । जसअनसुार सािबक �यव�थामा 
१० देिख १४ वष�को उमेरको बालबािलकामािथ भएको 
जबरज�ती करणीमा ८ वष�देिख १२ वष�स�म सजाय 
ह�न स�ने �यव�था छ भने हालको संिहताको दफा 
२१९ को उपदफा ३ को (ख) मा सो उमेर समूहमािथ 
भएको जबरज�ती करणीमा १८ वष�देिख २० वष�स�म 
सजाय ह�ने �यव�था ग�रएको छ । यसबाट सािबक 
मलुकु� ऐनको जबरज�ती करणीको महलमा भ�दा 
हालको मलुकु� अपराध संिहताको करणीस�ब�धी 
कसरुको प�र�छेदमा भएको सजायको �यव�था कम छ 
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भ�ने आधार, तक�  र िजिकर �वतः खि�डत भएकाले 
�वीकाय� ह�न स�ने देिखदैँन । 

१०. िमित २०७२/०६/१४ मा सािबक 
मलुकु� ऐनमा लैङ्िगक समानता कायम गन� तथा 
लैङ्िगक िहंसा अ��य गन� केही नेपाल ऐनलाई सशंोधन 
गन� ऐन, २०७२ ले मलुकु� ऐनको जबरज�ती करणीको 
महलको ९क नं. मा रहेको “ अ�ाकृितक मैथनु श�द” 
िझक� बाल यौन दरुाचार (िपडोफाइल) श�द राखेको 
भए पिन िमित २०७५/०५/०१ गतेबाट लाग ुभएको 
मलुकु� अपराध संिहता, २०७४ ले ती श�दह� 
िव�थािपत गरी पनुः अ�ाकृितक मैथनु श�द �योग गरी 
दफा २२६(३) मा उ� कसरु र सोस�ब�धी सजायको 
�यव�था गरकेो छ । सािबक मलुकु� ऐनको जबरज�ती 
करणी महलको ९क नं. ले बालयौन दरुाचारलाई 
जबरज�ती करणी मािन सोही महलको ३ नं.बमोिजम 
सजायको �यव�था गरसेरह नै हालको संिहताको 
दफा २२६(३) ले बालबािलका मािथको अ�ाकृितक 
मैथनुलाई जबरज�ती करणी मानी दफा २१९ बमोिजम 
सजायको �यव�था गरकेो छ । बाल यौन दरुाचार 
वा अ�ाकृितक मैथनुिभ� मलुकु� ऐन जबरज�ती 
करणीको १ नं.को �प�ीकरणको ख�डको (घ) नं. र 
�चिलत मलुकु� अपराध संिहताको दफा २१९(२) 
को �प�ीकरण ख�डको (ग) को अव�थालाई समावेश 
ग�रएको मा�नपुन� ह��छ । जबरज�ती करणीको १ को 
�प�ीकरण ख�ड (घ) मा “गदु�ार वा मखुमा िलङ्ग 
पसाएमा वा िलङ्गबाहेक अ�य कुनै व�त ु योिनमा 
�वेश गराएमा पिन जबरज�ती करणी गरकेो मािनने 
छ” भ�ने �यव�था रहेको िथयो भने सिंहताको दफा 
२१९(२)(ग) मा सोहीबमोिजमको �यव�था रािखएको 
छ । तसथ�, बालयौन दरुाचारलाई मलुकु� अपराध 
सिंहताको मिहला िव�� ह�ने यौन द�ुय�वहार िव��को 
दफा २२४ को कसरु वा बालबािलका िव�� ह�ने दफा 
२२५ को बालयौन द�ुपयोगको कसरुस�म मा� मा�न 
सिकने देिखदँनै । यसलाई दफा २२६(३) अ�तग�तको 

कसरु मा�नपुन� ह��छ ।
११. मलुकु� ऐन, जबरज�ती करणी 

महलको दफा ९क नं. मा �योग भएको बाल यौन 
दरुाचार (िपडोफाइल) भनी उ�लेख ग�रएको कसरुको 
स�ब�धमा बाल यौन दरुाचारलाई िपडोफाइलको 
समानाथ� श�दको �पमा �योग भएको  हो िक भ�ने 
ज�तो देिख�छ । तर यस स�ब�धमा अ�ययन गरी 
हेदा� बाल यौन दरुाचारीलाई िपडोफाइल भ�न िम�ने 
दिेखए पिन सबै िपडोफाइल बाल यौन दरुाचारी 
नह�न पिन स�ने भएकाले बाल यौन दरुाचार (Child 
sexual abuse) र िपडोफाइल (Pedophile) का 
िबचमा के क�तो अव�थामा समान अव�था र के 
क�तो अव�थामा िभ�नता छ भ�ने बारमेा हेदा� सबै 
िपडोफाइललाई बाल यौन दरुाचारको कसरुदार मा�न 
नसिकए पिन सबै बाल यौन दरुाचारीलाई िपडोफाइल 
मा�न स�ने देिख�छ । िपडोफाइललाई मानिसक 
सम�यासगँ स�बि�धत िवषय मानी उसले घटना 
घटाएपिछ मा� बाल यौन दरुाचारको कसरु ब�ने 
अ�यथा िपडोफाइलको अव�थालाई मा� आफँैमा 
अपराध मा�न िम�ने देिखदँनै । �यसैले मािथको 
कानूनी �यव�थामा िपडोफाइल मा� नभनी बाल यौन 
दरुाचारको कसरु गरकेो िपडोफाइललाई जनाउनका 
लािग बाल यौन दरुाचार (िपडोफाइल) उ�लेख गरेको 
दिेख�छ । तसथ� िपडोफाइललाई मा� बाल यौन 
दरुाचारको समानाथ� अक� नामको �पमा समेत 
कितपय अव�थामा �योग गन� ग�रएको स�दभ� िम�ने 
नदेिखदँा िपडोफाइलका बारमेा थप चचा� सा�दिभ�क 
दिेखन आएको छ ।

१२. िपडोफाइल श�द �य�ता �यि�का लािग 
�योग ग�र�छ जसको यौन इ�छा मूलतः वा पूण��पमा 
१३ वष� वा सोभ�दा कम उमेरका बालबािलकाह� 
मािथ ह��छ । पेडोिफिलया के हो भ�ने स�ब�धमा 
यसलाई यसरी �या�या ग�रएको छ, Pedophile has 
been defined as a repetitive occurrence 
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of intense, sexually stimulating fantasies, 
sexual impulses or behavior’s related to 
engaging in sexual activity (For at least 6 
months) with a child or children who have not 
entered puberty.1 यसले यौन ल�ण नदेिखएका 
बालबािलकामािथ िनर�तर �पमा ित� यौन इ�छा 
जागतृ ह�न ु वा यौन गितिविधको मानिसक क�पनामा 
रहेको क�तीमा ६ मिहनास�म रहेको अव�थालाई 
पेडोफेिलया मािनएको देिख�छ । �यसैले य�तो 
बालबािलकामािथको ित� यौन इ�छाको क�तीमा ६ 
मिहनाको िनर�तरको ि�थित रहेका िपडोफाइललाई 
त�कालै अपराधी वा अपराधको अव�था नमानी 
यसलाई रोगको अव�था मािननपुद�छ भ�ने मा�यता 
यसबाट देिख�छ । तर कितपयले िपडोफाइललाई 
यौन ल�ण नदेिखएको उमेर (१३ वष�भ�दा तल) 
बालबािलका�ित रहेको ित� यौन इ�छा भने पिन 
िनय��ण गन� नस�ने मानिसक रोगको अव�थाको 
�पमा यसलाई �वीकार नगरी िपडोफाइलको मानिसक 
िनय��ण शि� नपगेुको अव�थाका कारण ित� 
इ�छालाई िनय��णमा निलएको ि�थितमा अपराध 
घट्ने ह�दँा द�ड ग�रनपुद�छ भ�ने मा�यता राखेको 
पाइ�छ । �यसैगरी िपडोफाइललाई “Adult sexual 
contact with an underage minor is a crime 
and a serious moral wrong. Pedophile, by 
contrast is a psychiatric disorder involving 
primary or exclusive sexual attraction to 
pre-pubescent children, which is acted 
on is a crime and a serious moral wrong. 
Actually, even then it is the act that is wrong; 
the involuntary sexual attraction so long as 
it remains disconnected from behavior is 

1 Understanding the Reasons of Pedophilia, Sefa Bulut, mert Can 
Cankaya clinical Research in Psychology, Vol 3, issue, (2020); see 
also Diagnostic and statistical manual of mental disorders (2013)
DSM-5

probably no wrong in and of itself.” 2 भिनएको 
छ । यसले के बझुाउछँ भने उमेर पगेुको �यि�ले 
नाबालकसगँ गन� यौन स�पक�  अपराध मा� नभएर 
नैितकपतनको काय�समेत हो तर िपडोफाइल मानिसक 
अ�व�थता हो, जसमा यौन ल�ण नदेिखएका 
नाबालक�ित िपडोफाइलको यौन आकष�ण अ�यिधक 
बढेको ह��छ । य�तो मानिसक अव�था आफूिभ�ै रहेको 
अव�थामा यसले अपराध िसज�ना गद�न र �यि�िभ�ै 
रहेको िपडोफाइल चाहनालाई अपराध मा�न िम�दैन 
तर काय�मा प�रणत भएमा यो अपराधसगैँ नैितक 
पतनको घटनामा प�ुने देिख�छ ।

१३. नाबालक�ितको यौन आकष�ण आफँैमा 
गलत हो िकनिक आकष�णले ित� �प िलएको 
अव�थामा आपरािधक घटना घट्ने स�भावना बढेर 
जा�छ । तर जबस�म कुनै �यि�को मनिभ� रहेको 
बाल यौन आकष�ण कुनै न कुनै �पको घटनामा 
�पा�त�रत ह�दैँन, �यसलाई अपराध मानी सजाय गन� 
सिक�न । �यसैले कितपयको मा�यतामा िपडोफाइललाई 
िघनला�दो नैितकताको अव�था नमानी मानिसक 
रोगको �पमा �वीकार गन� सिकएमा यसको उपचार 
भई �यि� �वा��य ह�न सकेमा घटना घट्ने अव�था 
हटेर गई बालबािलका िव�� ह�ने य�ता घटना घट्ने 
अव�था �यून भई समाजलाई फाइदा नै ह��छ3 भिनएको 
भए पिन यसलाई मानिसक रोगको �पमा हे�रए पिन 
�य�ता �यि�बाट घटना घटाइएमा उ�मिु� िदनपुद�छ 
भ�ने कानूनी �यव�था िव�मा कहीकँतै भेिटँदैन । 
सजायको मा�ा ठुलो सानो भए पिन सजाय अप�रहाय� 
छ िकनिक य�तो घटनाले पीिडत नाबालकको 
शारी�रक र मानिसक अव�थाका जीवनपय��तका लािग 

2 Pedophilia and child sexual abuse are two different things- 
confusions them its harmful to children, brianD   Earp, November 
11, 2017, pedophilia Michael C. seto, Royal Ottawa Health Care 
Group and University of Toronto, Brockille (2009)

3 Margo Kaplan,Pedophilia: A disorder, not a crime, oct 5, 2014: 
see also Michael c. seto, Pedopphilia, Royal Ottawa Health Care 
Group and University of Toronto
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ग�भीर �ित प�ुयाउदँछ । अक�तफ�  सबै िपडोफेिलयाको 
सम�यामा रहेका �यि�ले नाबालकसगँ यौनस�पक�  
राखेको छन् भ�ने अनसु�धानले देखाउदँनै । कितपय 
ग�भीर िपडोफेिलयाको सम�याका �यि�ह�ले 
किह�यै कुनै पिन नाबालकसगँ यौन स�पक�  नगरकेो, 
हािन नप�ुयाएको भए पिन मेिडक�ली ऊ ग�भीर �पमा 
पेडोफेिलयाको मानिसक अव�थामा ��त रहेको 
देखाउछँ । कितपय िपडोफेिलया भएका मािनसले 
आ�नो अनायास आइरहेको ित� चाहनालाई घणृा 
गद�छन् र किह�यै चाहनाबमोिजम काय� गद�नन् र 
एका�तमा बढी ब�न �चाउछन् समेत भिनएको 
पाइ�छ4 ।

१४. �यसैगरी िपडोफेिलयालाई मानिसक 
अ�व�थता भिनए पिन यो सम�याको कारण के हो 
भनी �ामािणक �पमा बताउन सिकएको छैन र यसको 
�भावकारी उपचार प�ा ला�न सकेको छैन । उपचारमा 
मूलतः थेरािप�टले आ�नो चाहना / इ�छामा िनय��ण 
गन� सझुाव िदने िसवाय अ� उपाय / औषधीलाई 
�भावकारी नमािनएको ह�दँा आफूिभ� जबरज�त �पमा 
उठेको नाबालक�ितको यौन इ�छालाई िनय��णमा 
रा�न ु पद�छ र िनय��ण नराखी यौनइ�छा पूित�  गन� 
कुनै पिन यौन गितिविध वा �यास ग�रएमा अपराध 
मािन सजाय ग�रने छ भ�ने कानूनको �प� चेतावनी 
मा� यसको िनय��णको �भावकारी उपाय रहेको 
मािनएको छ । अ�लाई पीडा नपरकेो अव�थास�म 
िपडोिफिलयाको सम�याको �यि� घणृाको पा� 
नभएर स�लाह / सझुाव थेरापीबाट उपचारको लािग 
�ित�ा गरकेो मानिसक अव�थामा रहेको �यि� मा�न 
सिक�छ । तर िनय��ण बािहर गई घटना घटाएमा 
उसलाई कसरुदार वा अपराधी मा�नपुद�छ । ��ततु 
म�ुाका �ितवादी केनेथ जोसेफ अमे�रकन नाग�रक 
रहेको स�दभ�मा अमे�रकामा य�ता कसरुदारलाई झनै 
कित ग�भीर �पमा िलइ�छ भ�ने उदाहरण हेदा� अमे�रक� 

4 Ibid

सव��च अदालतले यसै �कृितको बह�चिच�त Kansas 
V. Hendricks (1997)5 को म�ुामा �ितवादी बाल 
यौन दरुाचारीलाई उसको कसरुमा १० वष� जेल 
सजायपिछ छुट्न लागेको अव�थामा के�सस रा�यले 
नया ँ कानून बनाई देवानी �ितब�ता र िपडोफेिलया 
भ�ने मानिसक रोग िनको नभएका कारण पनुःअपराध 
घटाउन स�ने ह�दँा �रहा गन� नपन� भनी नया ँकानूनको 
आधारमा �रहा नगरकेो अव�थालाई असंवैधािनक 
वा गैरकानूनी मा�न इ�कार गरकेो पाइ�छ । सव��च 
अदालतबाट भएको उ� फैसलामा Hendricks ले 
िपडोफेिलयाबाट आफू ��त रहे पिन �यो रोग उपचार 
ह�न स�ने भएकोलाई Ex-Post-Facto कानून 
बनाएर उही कसरुमा सजाय भ�ुान ग�रसकेपिछ 
आफूलाई थनुामा रा�न निम�ने र रािखदँा दोहोरो 
खतरा (double Jeopardy) को अव�था िसज�ना ह�ने 
भ�ने तक� लाई सव��च अदालतले अ�वीकार गरेको 
पाइ�छ । अमे�रक� सव��च अदालतले यो म�ुाको 
फैसलामा िन�नबमोिजमको त�य उ�लेख ग�रएको 
छ “Despite several spans of incarceration, 
Hendricks continued to molest children over 
a long period. He was convicted of taking 
indecent liberties with two teenage boys 
and scheduled for release after serving 
10 years of his sentence. Near the same 
time, the state legislature sought to address 
the problem of repeat sex offenders by 
passing the Sexually Violent Predator Act. 
Based on this law, the state sought his civil 
commitment at the time of his scheduled 
release. Hendricks did not challenge his 
diagnosis of pedophilia or argue that it was 
treatable. A jury found beyond a reasonable 
doubt that he was a sexually violent predator, 

5 Kansas V. Hendricks, 521 U.S. 346 (1997)
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but Hendricks succeeded in a constitutional 
challenge to the Act in the Kansas Supreme 
Court. The state supreme court invalidated 
the Act.” के�सस रा�यको सव��च अदालतले यो 
कानूनलाई असंवैधािनक भनी बदर गरकेो उपर के�सस 
रा�यले सव��च अदालतमा चनुौित िदएपिछ सव��च 
अदालतले आ�नो बह�मतको रायमा भनेको छ “There 
is no violation of substantive due process 
here because states have the authority to 
forcibly restrain their citizens who pose a 
threat to those around them because they 
are unable to control their behavior. The 
Act does not implicate a double jeopardy 
issue because it does not impose prison 
sentences and does not have a punitive 
goal related to retribution or deterrence. 
Instead, it is therapeutic in nature and 
limited to civil commitment. The lack of a 
mental state requirement is permissible 
because it is focused on people with mental 
abnormalities rather than those who are 
conscious of their action.” समाजका लािग 
खतरा मािनने �यि�लाई रा�यले समाजमा जानबाट 
रो�नका लािग अपनाउने देवानी �ितब�तालाई जेल 
सजाय मा�न निम�ने र य�तो अव�थालाई दोहोरो 
खतरा (Double Jeopardy) समेत नमािनने भ�दै 
मानिसक अव�थालाई हेरी समाजमा जानबाट रो�ने 
कामलाई सजाय मा�न निम�ने भिनएको पाइ�छ । यसै 
आधारमा सव��च अदालतले आ�नो ठहरमा भनेको 
छ, “Convicted sex offenders who have 
mental disorders or other psychological 
conditions that make them likely to repeat 
their crimes may be assigned to civil 
commitment and long-term treatment.” 

यसरी यो म�ुामा आ�नो कसरुका कारण लामो सजाय 
पाएको �यि�लाई समेत अमे�रक� सव��च अदालतले 
दवेानी �ितब�ता र लामो उपचारका लािग िभ�ै 
राखी समाजमा नछाड्ने काय�लाई अक� फौजदारी 
सजाय मा�न इ�कार गरकेो पाइ�छ । य�तो थप 
सजाय �वीकाय� छ र यसलाई बदलाको लािग िदइने 
सजाय (retributive) अथवा रोकथामको लािग िदइने 
सजाय (deterrent) समेत मा�न निम�ने ह�दँा दोहोरो 
खतरा (Double Jeopardy) उ�प�न गरकेो मा�न 
सिक�न भनेको पाइ�छ । यो म�ुाको िव�ततृ �पमा 
त�य हेदा� �ितवादी Hendricks ले १० वष� सजाय 
भ�ुान ग�रसकेपिछ नया ँ कानूनबमोिजम जरुीसम� 
उनलाई उपि�थत गराउदँा रा�यका डा�टरले उनी 
अझै िपडोफेिलयाबाट ��त छन् भनेकोलाई उनले 
�वीकारकेो र डा�टरले उनी िनको नभएको र िनर�तर 
नाबालक�ित यौन इ�छा रािखएको र तनावमा रहेको 
बखत उनले आफूलाई िनय��ण गन� स�दैनन् भनेको 
त�यलाई िवगतमा उनले पटकपटक बालयौन दरुाचार 
गरकेो कसरुसगँ जोडी पनुः उनीबाट खतरा कायम छ 
भ�ने आधारमा जरुीबाट िनण�य भएको देिख�छ । यसरी 
िपडोफेिलयालाई मानिसक सम�या मािनदँासमेत बाल 
यौन दरुाचार गरकेो अव�थामा सजाय िदने ��मा 
कुनै शंका वा सहानभूुितको ग�ुजाइसलाई �वीकार 
गरकेो पाइदँनै । सजाय भ�ुानपिछ समेत उसको 
मानिसक अव�था र मौका पाएमा पनुः बालयौन 
दरुाचारको घटना दोहो�याउने स�भावना रहेका 
अव�थामा देवानी �ितव�ता र मानिसक उपचारको 
लािग लामो समय समाज बािहर रािखएको काय� 
कानूनस�मत मािनएको उि�लिखत म�ुामा देिख�छ । 
यसबाट बालयौन दरुाचारको कसरु गन� िपडोफाइलले 
कानूनबमोिजम सजाय भोगी सो भ�ुानपिछ यिद ऊ 
आफँै बालबािलकाको लािग खतरा छ भने मानिसक 
सम�याको दाबी गर े पिन समाजमा �वत�� �पमा 
छाड्न िम�दैन र य�ता कसरुदारलाई आफूले गरेको 
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अपराधको सजाय भ�ुानपिछ पिन लामो समय 
उपचारको नामबाट भए पिन समाज बािहर रा�नपुद�छ 
भ�ने मा�यतालाई अमे�रकाले �वीकारकेो पाइ�छ ।

१५. बाल यौन दरुाचारको ��ततु म�ुामा 
�ितवादीह�बाट पीिडत पा�रएका �यि� बालक रहेको 
ह�दँा जबरज�ती करणीको कसरु बािलका िव�� मा� 
घट्न स�ने अपराध हो वा बालक िव��समेत घट्न 
स�छ भ�ने अक� िवषयको िन�पणसमेत सा�दिभ�क 
ह�न गएको छ । सािबक मलुकु� ऐन, जबरज�ती करणीको 
महलको १ नं. र ३ नं. मा मिहला र बािलका श�दको 
�योग भएको छ भने मलुकु� अपराध संिहता, २०७४ 
को दफा २१९ मा समेत मिहला र बािलका श�दको 
�योग भएको देिख�छ । यी दवुै कानूनी �ावधानह�मा 
प�ुष वा बालक श�दको �योग भएको पाइदँनै । तर 
सािबक मलुकु� ऐन, जबरज�ती करणीको ९क नं. 
मा नाबालक श�दको �योग भएको छ भने मलुकु� 
अपराध संिहताको दफा २२६ को उपदफा (१) को 
�प�ीकरण ख�डमा बालबािलका श�दको �योग भएको 
छ भने उपदफा (३) मा समेत बालबािलका श�दको 
�योग भएको छ । यसबाट सािबक मलुकु� ऐनको 
जबरज�ती करणी महलको ९क नं. बमोिजम नाबालक 
िव�� भएको बाल यौन दरुाचार (पेडोफाइल) लाई 
जबरज�ती करणी मािनने भिनएकोले सोही महलको १ 
नं. को �प�ीकरण ख�डमा उि�लिखत काय� गन�लाई 
सोही महलको ३ नं.मा भएको सजायको �यव�थामा 
१ वष� थप गरी सजाय ग�रने �यव�था रहेको पाइ�छ । 
�यसैगरी हाल कायम रहेको मलुकु� अपराध संिहताको 
दफा २२६(३) मा बालबािलका िव��को अ�ाकृितक 
मैथनुलाई जबरज�ती करणी मानी सोही ऐनको दफा 
२१९ बमोिजमको सजायको �यव�था गरकेो छ । 
कुनै कानूनी �यव�थामा बािलका श�दको मा� �योग 
गरी कुनैमा नाबालक वा बालबािलका श�दको �योग 
ग�रनकुो अथ� नाबालक वा बालबािलका श�दले 
बािलकालाई मा� नबझुाई बालक (प�ुष केटा) लाई 

समेत कानूनले समेटेको �प� ह��छ । 
१६. यस स�ब�धमा यसै अदालतबाट 

मो�ह�सेन हेि��क ओटो िव�� नेपाल सरकार 
ने.का.प. २०६९, अङ्क ७, िन.नं.८८६० मा िन�न 
�या�या भएको छ । “जबरज�ती करणी महलको ९ 
नं.को �यव�थामा पीिडतलाई नाबालक भनी उ�लेख 
गरकेो देिखए पिन मिहला वा प�ुष नाबालक भनी िवभेद 
गरकेो छैन र नाबालकसगँको अ�ाकृितक मैथुनलाई 
�प� �पमा जबरज�ती करणीको कसरु भनी स�बोधन 
गरकेो देिखएबाट जबरज�ती करणीको १ नं.मा ग�रएको 
प�रभाषामा सो �यव�था अ�तिन�िहत रहेको मा�नपुन� 
ह��छ” । �यसैगरी सोही म�ुाको �या�यामा अगािड 
भिनएको छ यो दफामा ९क नं. मा नाबालक त�व म�ुय 
के��ीय िवषय दिेख�छ । नाबालक केटा वा केटी जे भए 
पिन आ�नो जीउ, �यान र �ित�ाको �प� सरं�ण गन� 
नस�ने सवंेदनिशल अव�थाका ह�ने ह�नाले िनजह�लाई 
यौन द�ुय�वहार नग�रयोस ्भ�ने उ�े�यले उ� ९क नं. 
को �यव�था ग�रएको दिेख�छ । एकजना अिभय�ुले 
नाबालक केटीसगँ भए पिन अ�ाकृितक मैथनु गद�छ 
भने वा नाबालक केटासगँ अ�ाकृितक मैथनु गद�छ 
भने �यो उपयु�� ९ नं. को �यव�थाले वि�जत काय� 
ब�दछ” । ��ततु �या�याको समयमा मलुकु� ऐन, 
जबरज�ती करणी ९क नं. मा लैङ्िगक समानता कायम 
गन� तथा लैङ्िगक िहसंा अ��य गन� केही नेपाल संशोधन 
गन� ऐन, २०७२ ले संशोधन गरी अ�ाकृितक मैथुनको 
�थानमा बाल यौन दरुाचार (पेडोफाइल) श�द �योग 
गरी नसकेको र उ� संशोधनले उ� दफाका अ�य 
स�पूण� �यव�था यथावत् राखी अ�ाकृितक मैथुनको 
�थानमा बाल यौन दरुाचार (पेडोफाइल) श�द मा� 
संशोधन गरी रािखएबाट लैङ्िगक समानताको खोजी 
गदा� अ�ाकृितक मैथनुको �थानमा बाल यौन दरुाचार 
श�द रािखएको मा�नपुन� ह�दँा उि�लिखत �या�या 
मलुकु� ऐन, जबरज�ती करणीको ९क नं. को संशोधन 
पिछको हकमा समेत उि�कै सा�दिभ�क रहेको मा�नपुन� 



नेपाल कानून पि�का, २०७८, फागनु

1722

ह��छ । तसथ�, मलुकु� ऐन जबरज�ती करणीको ९क 
नं. मा उि�लिखत नाबालक श�द र हाल �चिलत 
मलुकु� अपराध संिहताको दफा २२६(३) मा �य�ु 
बालबािलका श�दिभ� केटा र केटी दवुै नाबालक पन� 
भएकाले ��ततु कानूनी �यव�थाको �योजनका लािग 
नाबालक केटा वा बालक िव��समेत जबरज�ती 
करणी ह�ने अव�थालाई नेपाल कानूनले ��ट �पमा 
�वीकारकेो देिखयो ।

१७. बालयौन दरुाचारमा िवशेष गरी कम 
उमेरका (puberty age) जसमा ९ देिख १५ वष� 
उमेरिभ�का बालबािलकाह� पीिडत ह�ने गरकेो 
पाइ�छ । बालदरुाचारी एकल वा थोर ै सं�याका 
साथीह�सगँ स�पक�  भएको मािनस ह�ने, मानिसक�पले 
�य�तो दरुाचारी अस�तिुलत वा अिनयि��त �वभावको 
�यि� ह�ने र िववािहत भए अित िमलनसार �वभाव 
देखाई �ाथिमक चरणमा यौन द�ुय�वहार नगन� पिन 
ह�ने, �य�तो �यि� घर प�रवारिभ�को, नातागोता, 
िनकट स�पक� को �यि�, सौतेनी बाब ुआिद ह�नस�ने; 
िशि�त, अिशि�त, धिन, ग�रब जनुसकैु तह त�का 
ग�ु, �िश�क, �वचक, �वयंसेवक, दाता, सपु�रवे�क, 
रोजगारदाता आिद जनुसकैु पिन ह�नस�ने । पीडकले 
बालबािलकालाई आकष�ण गन� िकिसमको यौनस�ब�धी 
िज�ास ु रा�ने बालबािलकालाई यौन आकष�ण 
गराउने, मनोर�जन �थलह�मा घमुाउने उपहार िदने 
ज�ता काय� गछ�न् । य�ता दरुाचारीह�ले मायाममता 
नपाएका, आिथ�क अव�था कमजोर भएका, सम�यामा 
गिु�रहेका, स�ुत मनि�थित, असहाय, दगु�म वा 
सिुवधाबाट वि�चत रहेका बालबािलकाह�मा केि��त 
गन� गछ�न् । बालबािलकालाई मादक पदाथ�, लाग ु
औषध �वाई �ितरोध गन� नस�ने ि�थितमा प�ुयाई 
यौन स�बि�धतका ि�याकलापसमेत गछ�न् । यसै 
अव�थामा रहेका नाबालकह�मािथ ��ततु म�ुाका 
�ितवादीह�बाट बालयौन दरुाचारको काय� गरकेो 
पाइ�छ । बालबािलकाह�लाई परोपकार ग�ररहेको 

�भाव छोड्ने ज�ता काय�ह� गरी ��ततु म�ुामा 
आिथ�क अव�था कमजोर रहेका बालब�चाह�लाई 
�ितवादी Kenneth Joseph Coombs बसेको 
ठाउमँा �ितवादी ल�ुचे गणेश भ�ने ब�ु पतुवुारले 
प�ुयाउने गरकेो र �ितवादी Kenneth Joseph 
Coombs ले िनज बालब�चाह�लाई यौन दरुाचार 
गरपे�ात् खाने कुराह� खान िदने, घ�ुन लाने, पैसा 
िदने गरकेो भनी पीिडतह�को बयान बेहोराबाट 
�ितवादीह� Kenneth Joseph Coombs र ल�ुचे 
गणेश भ�ने ब�ु पतुवुारले पीिडतह�लाई यौनज�य 
ि�याकलापह� गन� गरकेो कुरा पीिडत २६ िस.आई.
िब.१६१ ले आ�नो मौकाको कागज र अदालतको 
बकप�मा उ�लेख गरकेो पाइयो । �ितवादी Kenneth 
Joseph Coombs ले आ�नो पूर ै लगुा खोली 
आ�नो िपसाब फेन� ठाउ ँखाएको र उसको समेत खान 
लगाएको, य�तो घटना ४/५ पटक घटाएको र ��येक 
पटक आफू एक घ�टा बसेको र आफूलाई ��येक 
पटक एक हजार वा पाचँ सय �पैया ँिदएको भनेकोबाट 
पिु� भएको देिख�छ । 

१८. �ितवादी Kenneth Joseph 
Coombs ले अदालतमा उपि�थत ह�दँा मैले 
पीिडतलाई नामले िचि�दन, िनजह� आफँै मेरो 
कोठामा आएका ह�न् । मैले िनजह�लाई मेरो होटेलको 
बाथ�ममा नहुाउनको लािग �योग गन� िदएको 
िथए ँ । मैले पीिडतलाई पटकपटक रकम िदएको, 
खाना खवुाउने गरकेो ह� ँ । पीिडत ४ जना बालकह� 
मेरो कोठामा आएका िथए । ती बालकह�ले �यामेरा 
र �यापटप चलाउने गद�थे सोही बेला नाङ्गो फोटो 
िखचेको ह�नस�छ । मैले कसैलाई पिन बालयौन 
दरुाचार गरकेो छैन भनी अिभयोग दाबीबमोिजमको 
कसरुमा पूण� इ�कार रही बयान गरकेो दिेख�छ । 
यी �ितवादी Kenneth Joseph Coombs ले 
कसरुमा इ�कारी रही गरकेो बयान बेहोरालाई पिु� 
ह�ने िव�सनीय एवं �वत�� �माणह� पेस गन� सकेको 
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छैन । िचि�दन भिनएका पीिडतह� �ितवादी बसेको 
कोठाको बाथ�ममा आफँै नहुाउन आएको, खाना 
खाने, कोठामा आई �यामेरा, �यापटप चलाई नाङ्गा 
फोटोह� िख�ने ज�ता काय�ह� गर ेहोलान् भ�ने कुरा 
िव�सनीय देिखदैँन । �ितवादीले नबोलाई, न�याई 
वा अनमुित निदई वा िनजको इ�छािवपरीत िनजको 
कोठामा ती काय� ह�न स�दैनन् । तसथ�, यी काय�ह� 
पीिडतह�बाट �ितवादीको इ�छािबना नै भएगरकेा ह�न् 
भनी मा�न स�ने कुनै िव�सनीय आधार, कारण तथा 
त�यय�ु �माणह� �ितवादी Kenneth Joseph 
Coombs बाट पेस गरी आरोिपत कसरुलाई अ�यथा 
पिु� गन� सकेको देिखदँनै । निचनेका बालबािलका 
आ�नो कोठामा ब�न िदने, नहुाउन िदने, �यापटप 
चलाउन िदने र नाङ्गो ति�बर िख�न िदने काय�लाई 
िनज आफँैले अदालतमा समेत �वीकारबेाट पीिडत २६ 
िस.आई.बी.१६१ को मौका र अदालतको बकप�मा 
�ितवादीले आफूलाई नाङ्गो बनाई िनजको िलङ्ग 
खान लगाई, आ�नोसमेत खाएको भ�ने भनाइ प�्ुयाई ं 
भइरहेको देिख�छ । य�तो अव�थाको िव�मानतालाई 
हेदा�  िनजबाट बालयौन दरुाचारको कसरु भएको िथएन 
भनी मा�न स�ने अव�था देिखदँैन । िनजले �वीकारकेो 
उ� काय�ह� पीिडतको बकप�बाट घटना / वारदात 
घटेको हो भ�ने आरोप पिु� भइरहेको देिख�छ । तसथ� 
�ितवादी Kenneth Joseph Coombs कै बयानबाट 
समेत अिभयोग दाबीबमोिजमको काय�ह� िनजबाट 
भएको िथयो भ�ने पिु� भएको देिखएको छ । 

१९. �ितवादी ल�ुचे गणेश भ�ने ब�ु 
पतुवुारले अदालतसम� उपि�थत ह�दँा आरोिपत 
कसरुमा इ�कार रही बयान गरकेो भए तापिन िनजले 
सो इ�कारी बेहोरालाई समथ�न ह�ने �माण पेस गन� 
सकेको छैन । िनजले अनसु�धान अिधकारीसम�मा 
गरकेो बयानको सवाल जवाफमा �ितवादी Kenneth 
Joseph Coombs िवदेशबाट आउदँा िनजलाई 
�रिसभ गरी बकु गरकेो कोठास�म प�ुयाउने गथ� । मैले 

िदपेस अया�ल र ि�तीज नाम गरकेा ब�चाह�लाई 
Kenneth Joseph Coombs सगँ भेट गराएको 
ह� ँ। पिहला पिन मैले रावनलाई िनजको कोठामा छाडी 
गएको अव�थामा Kenneth Joseph Coombs ले 
मलाई यौनज�य काय� गन� गराउन लगायो भनी रावनले 
मलाई भनेका Kenneth Joseph Coombs ले 
िविभ�न बालब�चाह�लाई िविभ�न �लोभनमा पारी 
िनज ब�ने गरकेो ठमेल ि�थत या�व ु होटलमा लगी 
यौनज�य ि�याकलापह� गन� गरकेो भ�ने कुरा थाहा 
िथयो । म प�ाउ परकेो समयमा Kenneth Joseph 
Coombs को कोठामा नै िथए ँ भनी बयान गरेको 
दिेख�छ । यस अव�थामा यौनज�य ि�याकलाप ह�ने 
कुराको जानकारी ह�दँाह�दैँ पिन �ितवादी Kenneth 
Joseph Coombs ब�ने कोठामा नाबालकह�लाई 
प�ुयाई �ितवादी Kenneth Joseph Coombs लाई 
सहयोग गरकेो कुरा यी �ितवादी ल�ुचे गणेश भ�ने ब�ु 
पतुवुारबाट भएको भ�ने दिेख�छ ।

२०. �ितवादी Kenneth Joseph 
Coombs ले आफू िनद�ष छु, मलाई षड्य�� गरी 
फसाइएको हो । पीिडतह�को उ�साहटमा जाहेरी 
िदएको भनी �ितवादी Kenneth Joseph Coombs 
ले िजिकर िलएको र �ितवादी ल�ुचे गणेश भ�ने ब�ु 
पतुवुारले पिन आफू िनद�ष छु भनी अदालतमा िजिकर 
िलएको देिखदँा �माण ऐन, २०३१ को दफा २८ 
बमोिजम - “कुनै खास कुरा �मािणत गन� भार कुनै 
खास �यि�को ह�ने छ भनी कुनै नेपाल कानूनमा 
�यव�था भएकोमा बाहके �य�तो कुरा �मािणत 
गन� भार सो कुराको अि�त�वमा अदालतलाई 
िव�ास िदलाउन चाहन े�यि�मािथ नै ह�ने छ” भनी 
कानूनमा �यव�था भएको दिेख�छ । आफूले िलएको 
िजिकरलाई पिु� गन� �माणको भार �ितवादीमा नै रहने 
भनी कानूनमा उ�लेख भएको देिख�छ । �ितवादी 
Kenneth Joseph Coombs र ल�ुचे गणेश भ�ने 
ब�ु पतुवुारसमेतले अिभयोग दाबीबमोिजमको काय� 
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हामीले गरकेो होइन । हामीलाई फसाइएको हो, िनद�ष 
छौ ँ भनी अदालतलाई िव�ास िदलाउन िव�सनीय 
�माण पेस गन� सकेको देिखएन भने िनजह� 
िव��को �माणह� िव�सनीय �पमा ��ततु भएको 
पाइ�छ । तसथ�, मौिखक िजिकर मा� िलएको आधारमा 
�ितवादीह�को भनाइलाई अदालतले �हण गन� िम�ने 
देिखदँनै । 

२१. �ितवादीह� Kenneth Joseph 
Coombs र ल�ुचे गणेश भ�ने ब�ु पतुवुारले पीिडत 
२६ िस.आई.िब.१६१ लाई बालयौन दरुाचार गरकेो 
भनी िनज �ितवादीह� िव��को िकटानी जाहेरी 
बेहोरा र पीिडत २६ िस.आई.िब.१६१ ले मौकामा 
गरकेो कागजको बेहोरालाई समथ�न ह�ने गरी जोनले 
मलाई ल�ुचेसगँ भेट गराई िचनजान गराएको िथयो, 
ल�ुचेले कुिहर ेKenneth Joseph Coombs भएको 
ठाउमँा जाउ ँके के खान िद�छ भनी िनज कुिहर ेब�ने 
गे� हाउसमा िलएर गएको हो । �ितवादी Kenneth 
Joseph Coombs ले मलाई यौन दरुाचार गरी पैसा 
िदने गरकेो िथए । सधै ँआधी पैसा ल�ुचे गणेश भ�ने ब�ु 
पतुवुारले िलने गद��यो भनी मौका तथा अनसु�धानको 
�ममा भएको बयान बेहोराह�लाई पिु� ह�ने गरी 
पीिडत २६ िस.आई.िब.१६१ ले अदालतसम� गरकेो 
बकप�लाई समथ�न गद� वादीका सा�ीह�समेतले 
बकप� ग�रिदएको देिख�छ । 

२२. �ितवादी अमे�रक� नाग�रक Kenneth 
Joseph Coombs हा�ो होटलमा इन ह�नभु�दा १/२ 
िदन पिहले िनजको नाउमँा �ितवादी ब�ु पतुवुारले 
हा�ो या�ब ुहोटलमा ५०३ न�बरको कोठा बकु गरकेो 
िथयो । �हरीले वारदातको िदन Kenneth Joseph 
Coombs र ब�ु पतुवुारलाई कोठामा गाजँा खाएर 
बसेको अव�थामा प�ाउ गरकेो हो । �ितवादी ब�ु 
पतुवुारले १२-१५ वष�का केटाह� Kenneth Joseph 
Coombs को कोठामा �याइरह��यो । यौनदरुाचार 
तथा मानव बेचिबखन गन� गरकेो पिछ थाहा पाएको 

हो भनी घटना िववरण मचु�ुकाका �यि�ह�ले सिुदप 
बगाले र समुन अया�लले मौकाको बेहोरालाई समथ�न 
गद� अदालतमा समेत बकप� गरकेो देिख�छ । 

२३. पीिडत प�रवित�त नाम काठमाड� २६ 
िस.आई.िब.१६१ ले िकटानीका साथ �ितवादी 
Kenneth Joseph Coombs ब�ने होटलको 
कोठामा �ितवादी ल�ुचे गणेश भ�ने ब�ु पतुवुारले 
प�ुयाउने र �ितवादी Kenneth Joseph Coombs 
ले मलाई बालयौन दरुाचार गन� गरकेो हो भनी �वयं 
पीिडत अदालतमा उपि�थत भई �ितवादीह�को 
कसरु अपराधलाई �प�ताका साथ ��ततु गरेको 
साथै व�तिु�थित / घटना िववरणका �यि�ह� साथै 
पीिडतको शारी�रक परी�ण गन� िचिक�सकह�समेतले 
�ितवादीह�लाई कसरुदार �मािणत ह�ने गरी लेखाई 
िदइरहेको आधार �माणह�बाट �ितवादीह� 
Kenneth Joseph Coombs र ल�ुचे गणेश भ�ने ब�ु 
पतुवुारले मनसायपूव�क नै अिभयोय दाबीबमोिजमका 
काय�ह� गरकेो भ�ने देिख�छ । तसथ�, मािथ िविभ�न 
�करणमा ग�रएको �या�याको आलोकमा ��ततु म�ुाको 
त�यसमेतलाई हेदा� �ितवादी Kenneth Joseph 
Coombs ले मनसायपूव�क पीिडत नाबालकह�लाई 
बाल यौन दरुाचार गरी जबरज�ती करणीका काय�ह� 
गरकेो र ल�ुचे गणेश भ�ने ब�ु पतुवुारले सो काय�मा 
मितयारको �पमा सहयोग प�ुयाएको दिेखएको ह�नाले 
िनज �ितवादीह� कसरुदार रहेको देिखयो । 

२४. अब दो�ो ��को स�ब�धमा िवचार 
गदा�- �ितवादी ल�ुचे गणेश भ�ने ब�ु पतुवुार र 
अमे�रक� नाग�रक Kenneth Joseph Coombs 
ले मानव बेचिबखन तथा ओसार पसार (िनय��ण) 
ऐन, २०६४ को दफा ३ तथा ४(२)(ख) बमोिजको 
कसरु गरकेो देिखदँा िनज �ितवादीह�लाई सोही 
ऐनको दफा १५(१) (ङ) (२) बमोिजम सजाय गरी 
पीिडतलाई सोही ऐनको दफा १७ बमोिजम �ितपूित�  
भराई सोही ऐनको दफा २२ बमोिजम ह�ने तथा बरामद 
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भएको बा. ७८ प २१ नं. को मोटरसाइकल ऐ. को 
दफा १८ (ख) बमोिजम जफत ग�रपाउ ँभ�ने अिभयोग 
दाबी रहेको देिख�छ । �ितवादीह� ल�ुचे गणेश भ�ने 
ब�ु पतुवुार र Kenneth Joseph Coombs ले 
अनसु�धान अिधकारी र अदालतसम�मा अिभयोग 
माग दाबीबमोिजम पीिडतह�लाई मानव बेचिबखन 
तथा ओसारपसारको कसरु आफूह�ले नगरकेो भनी 
आरोिपत कसरुमा इ�कार रही बयान बेहोरालाई 
समिथ�त गरी �ितवादीका सा�ी िव�णदुवेी नगरकोटीले 
बकप� ग�रएको देिख�छ । पीिडत प�रवित�त 
नाम काठमाड� २६ िस.आई.िब.१६१ समेतका 
बालकह�ले हामीलाई �ितवादीह�ले बेचिबखन गन� वा 
वे�याविृ�मा लगाउन लगेको हो भनी लेखाउन सकेको 
देिखदँनै । �ितवादीह�ले पीिडत नाबालकह�लाई 
अिभभावकको म�जरुी िवना बेचिबखन गन� लान 
लागेको भ�ने अिभयोग दाबीबमोिजम कसरुलाई पिु� 
ह�ने त�यय�ु �माण वादी प�बाट पेस ह�न सकेको 
देिखदँनै ।

२५. �ितवादीह�उपर अिभयोग माग 
दाबीबमोिजम मानव बेचिबखन तथा ओसार पसार 
(िनय��ण) ऐन, २०६४ को दफा ३ तथा ४(२)(ख) 
बमोिजम “वे�यावृि�मा लगाउने 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, नाजुक ि�थितको फाइदा 
िलई बेहोस पारी, पद वा शि�को दु�पयोग गरी, 
अिभभावक वा सरं�कलाई �लोभनमा पारी, डर, 
�ास, धाक, ध�क� िदई वा करकापमा पारी कसैलाई 
बिसरहकेो �थान वा �यि�बाट छुटाई ल�ने वा 
आफूसगँ रा�ने वा आ�नो िनय��णमा िलने वा 
कुनै �थानमा रा�ने वा नपेालिभ�को एक ठाउँबाट 
अक� ठाउँमा वा िवदेशमा लैजाने वा अ� कसैलाई 
िदने ।” भ�ने कानूनी �यव�थाबमोिजम पीिडतह�लाई 

अिभभावकको सरं�णबाट छुटाई एक �थानबाट अक� 
�थानस�म अथवा िवदेशमा लगी िब�� िवतरण गन�को 
लािग अपहरण तथा शरीर ब�धक बनाई धाकध�क�, 
डर, �ास देखाई साथै संर�कलाई �लोभनमा पान� 
ज�ता काय�ह� यी �ितवादीह�बाट भएको देिखन 
आएको छैन । मािथ उि�लिखत मानव बेचिबखन 
तथा ओसारपसार (िनय��ण) ऐन,२०६४ को दफा 
३ र ४ (२)(ख) िवपरीतको कसरु ह�न पीिडतलाई 
�ितवादीह�ले वे�याविृ�मा लगाउने वा शोषण गन� 
उ�े�यले नेपालिभ� वा बािहर लाने वा कसैलाई िदने 
काय� गरी घरप�रवारबाट पूर ै छु�ाई स�पक� िवहीन 
पारकेो ह�नपुन�मा सो भएको ि�थित अव�था रहेको 
दिेखदैँन । घरबाट ललाई फकाई िनि�त �थानमा 
लगी पनु: घर फका�ई िदएको, अ� कसैलाई बेचेको वा 
घर फक� न निदएको वा ब�धक बनाएर राखेको भ�ने 
पीिडतह�को बयान बकप�ह�बाट समेत देिखदँैन । 

२६. वादी प�ले मौकामा अनसु�धानको 
�ममा घटना िववरणको बेहोरा लेखाउने �यि�ह� 
र जाहेरवाला एव ं पीिडतह�समेतले अिभयोग माग 
दाबीबमोिजम यी �ितवादीह� ल�ुचे गणेश भ�ने ब�ु 
पतुवुार र Kenneth Joseph Coombs ले मानव 
बेचिबखन गन�का लािग नाबालक पीिडतह�लाई 
�योग गरकेा ह�न् भनी िकटानीका साथ लेखाई 
मौकाको जाहेरी र घटना िववरणसमेतको बेहोरालाई 
समथ�न तथा खि�बर गराउन सकेको अव�थासमेत 
किहकँतै दिेखदँैन । फौजदारी म�ुामा दाबी �मािणत 
गन� �माणको भार वादी प�मा रहने भएकाले केवल 
�ितवादीह�उपर अिभयोग लगाउन ुमा� कत��य नभई 
सो अिभयोगलाई त�यय�ु �माणबाट पिु� गराउने 
कत��य पिन वादी प�मा िनिहत रहने ह��छ र सोबमोिजम 
�ितवादीह�बाट मानव बेचिबखन तथा ओसारपसार 
समेत भएको हो भ�ने �माण वादी प�बाट प�ुयाउन 
सकेको देिखएन ।

२७. पीिडतह�लाई िकनबेच गन� उ�े�यले 
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नेपालिभ�को एक ठाउबँाट अक� ठाउमँा वा िवदशेमा 
लैजाने काय� गरकेो भनी कसरुज�य काय� गरकेो पिु� 
ह�न नआएको अव�थामा �ितवादीह�लाई मानव 
बेचिबखन तथा ओसारपसार (िनय��ण) ऐन, २०६४ 
को दफा ४(२)ख बमोिजमको कसरु कायम गरी सजाय 
गनु�  �यायोिचत दिेखन आउदँैन । अिभयोजन प�बाट 
पीिडतह�लाई िब�� िवतरण तथा ओसारपसारको 
काय� गरकेो भ�ने अिभयोग माग दाबीलाई प�्ुयाइ ँ
गन� �माणह� िमिसल संल�न कागजातबाट देिखन 
नआएबाट यी �ितवादीह� ल�ुचे गणेश भ�ने ब�ु 
पतुवुार र Kenneth Joseph Coombs उपरको 
मानव बेचिबखन तथा ओसारपसार (िनय��ण) ऐन, 
२०६४ को दफा ३ र ४(२)(ख) बमोिजमको आरोिपत 
कसरुबाट सफाइ पाउने ठहरी भएको काठमाड� िज�ला 
अदालतको फैसलालाई सदर गन� ग�रएको उ�च 
अदालत पाटनबाट िमित २०७४/१२/१९ मा भएको 
फैसला मनािसब नै देिख�छ । मानव बेचिबखन तथा 
ओसारपसारतफ�  िलएको अिभयोग माग दाबीबमोिजम 
नै �ितवादीह�लाई सजाय ग�रपाउ ँभ�ने वादी नेपाल 
सरकारको पनुरावेदन िजिकरसगँ यो इजलास सहमत 
ह�न सकेन । 

२८. अब ते�ो ��लाई हेदा� - उ�च अदालत 
पाटनले गरकेो फैसला िमलेको छ वा छैन भ�ने 
स�ब�धमा बाल यौन दरुाचार म�ुामा �वयं पीिडत 
सा�ीको भनाइको �ामािणक मू�य अ�य�तै मह�वपूण� 
रहेको ह��छ । वारदातका स�ब�धमा िनजले मौकाको 
भनाइलाई समथ�न गरी अदालतसम� �य� भएका 
भनाइलाई मह�वपूण� �माणको �पमा िलनपुद�छ । साथी 
स�ंथाको सरं�णमा रहेका नाबालक पीिडतह�लाई 
क�जामा िलई िसकाई जाहेरी िदन लगाएका ह�न् र सबै 
कुरा िसकाइएको हो भनी �ितवादीले िजिकर िलएको 
देिख�छ तर यो दाबी पिु� गन� �माण �ितवादीले 
प�ुयाउन सकेको देिखदैँन । यौनस�ब�धी शारी�रक 
एवं मानिसक पूण��पमा िवकिसत नभएका पीिडत 

नाबालक साङ्केितक नाम काठमाड� २६ िस.आई.
िब.१६१ ले �ितवादीह�उपरको कसरु अपराधको 
प�रणाम के क�तो रहने भ�ने कुराको कुनै �ान 
नभएका अबोध नाबालकले मौका तथा वारदातमा 
आफूउपर भएको काय� िन�कपट �पमा बकप� गरेको 
दिेख�छ । अबोध नाबालकह� छलकपट गन� स�ने 
�मता नभएकाह�लाई मलाई यही �� सो�छ 
भ�ने कुराको जानकारी नै गराई िसकाइएको भ�ने 
�ितवादीको भनाइ केवल अनमुान मा� मा�नपुन� 
दिेख�छ । अदालतको इजलाससम� िलइएको 
बकप�को समयमा सोिधएका ��ह�को के कसरी 
उ�र िदने भ�ने कुरा िसकाउन सामा�यतः स�भव 
ह�ने दिेखदँैन । बालबािलकाह�ले आफूउपर घिटत 
वारदातमा भएको पीडा �य� गरकेा श�दह� छलकपट 
नभई सहीस�य नै बोलेका दिेख�छ । 

२९. �माण ऐन, २०३१ को दफा १८ 
बमोिजम “कुनै काम घटना वा अव�थाका स�ब�धमा 
भएको तहिककात वा जाचँबझुको िसलिसलामा 
�चिलत नेपाल कानूनबमोिजम तयार भएको कुनै 
िलखतमा उ�लेख भएको कुनै कुरा सो कुरा �य� 
गन� �यि� सा�ीको �पमा अदालतमा उपि�थत 
भई बयान गरमेा �माणमा िलन ह��छ” भनी कानूनी 
�यव�था देिख�छ । जाहेरवाला तथा मौकामा कागज 
गन� �यि�ह� र पीिडतसमेतले �ितवादीह�ले पीिडत 
नाबालकलाई अिभयोग दाबीबमोिजम यौन दरुाचारका 
काय�ह� भए गरकेो हो भनी आ�नो जाहेरी दरखा�त 
तथा अनसु�धानका �ममा �य� गरकेो स�यत�यलाई 
अदालतसम� उपि�थत भई ग�रिदएको बयान / 
बकप�लाई �ितवादीह� िव��को आरोप पिु� गन� 
खि�बर �माणको �पमा िलनपुछ�  । यसलाई अ�यथा 
हो भनी �मािणत नगरसे�म सो कुरालाई �माण 
�हण गनु�पन� देिख�छ । ��ततु म�ुामा पीिडत २६ 
िस.आई.िब.१६१ उपर यौन दरुाचारका काय�ह� भए 
गरकेो भनी घटना िववरण / व�तिु�थित मचु�ुकाका 



1727

१०७७२ - Kenneth Joseph Coombs िव. नेपाल सरकार

�यि�ह� तथा पीिडतको शारी�रक परी�ण �ितवेदन 
पेस गन� िचिक�सकसमेतले अदालतमा उपि�थत 
�ितवादीह�उपरको कसरुलाई पिु� ह�ने गरी �प�ताका 
साथ लेखाई िदइएको अव�थामा सो स�यत�य 
अ�यथा �मािणत नभएस�म यी �ितवादीह� 
Kenneth Joseph Coombs र ल�ुचे गणेश भ�ने 
ब�ु पतुवुारबाट नै ��ततु वारदात घिटत ह�न गएको 
देिखएको ह�दँा िनज �ितवादीह� कसरुदार ह�न् भ�ने 
देिखयो ।

३०. पीिडत २६ िस.आई.िब.१६१ ले 
आफूउपर भएको घटनालाई प�्ुयाई ं गन� पीिडत �वयं नै 
अदालतमा उपि�थत भई आ�नो पीडालाई बकप�को 
मा�यम�ारा �ितवादी Kenneth Joseph Coombs 
ले मलाई लगुा फुकालेर नहुाउन भ��यो, नहुाएपिछ 
मेरो िपसाब फेन� कुरा च�ुने र उसको पिन मलाई च�ुन 
भ��यो । कुिकज, चकलेट ड्यहु� खान िदई पैसा पिन 
िदने ग�य� र सो पैसा ल�ुचेले िल�थे । ल�ुचे गणेश 
भ�ने ब�ु पतुवुारले �ितवादी Kenneth Joseph 
Coombs ब�ने YAMBU HOTEL को कोठा नं. 
५०३ मा ४/५ पटकस�म लगेको हो । ल�ुचे गणेश 
भ�ने ब�ु पतुवुारले मलाई कोठामा प�ुयाई छोडेर जाने 
ग�य� भनी �ितवादीह�उपरको कसरु पिु� ह�ने गरी 
पीिडत काठमाड� २६ िस.आई.िब.१६१ को बकप�, 
पीिडतको शारी�रक परी�ण �ितवेदन साथै िस.आई.
िब.१७० लगायत अ�य वादीका सा�ीह�समेतले 
जाहेरी बेहोरालाई समिथ�त ह�ने गरी लेखाई 
िदइरहेको ि�थितमा �ितवादीह�उपरको अिभयोग 
दाबीबमोिजमको कसरु �थािपत ह�ने देिखयो । यस 
अव�थामा �ितवादी ल�ुचे गणेश भ�ने ब�ु पतुवुारले 
प�रवित�त नाम काठमाड� २६ िस.आई.िब.१६१ 
लाई �ितवादी Kenneth Joseph Coombs ब�ने 
कोठास�म प�ुयाउने काम गरी �ितवादी Kenneth 
Joseph Coombs ले वष� ११ देिख १२ वष�िबचको 
रहेका प�रवित�त नाम काठमाड� २६ िस.आई.िब.१६१ 

लाई अिभयोग माग दाबीबमोिजम बालयौन दरुाचार 
(पेडोफायल) गरी जबरज�ती करणीको वारदात यी 
�ितवादीबाट नै घिटत भएको पाइयो । 

३१. यस अव�थामा �ितवादीह� Kenneth 
Joseph Coombs र ल�ुचे गणेश भ�ने ब�ु 
पतुवुारले मानव बेचिबखन वा वे�याविृ�मा लगाउने 
उ�े�यले नभई जबरज�ती करणीको महलअनसुार 
यौन दरुाचार गराउने उ�े�यले पीिडत काठमाड� 
२६ िस.आई.िब.१६१ लाई �ितवादी Kenneth 
Joseph Coombs ब�ने होटलमा लगेको अव�था 
दिेखएकोले यी �ितवादीह�लाई मानव बेचिबखन 
तथा ओसारपसार (िनय��ण) ऐन, २०६४ को दफा 
३ र ४(२)(ख) को कसरुमा सोही ऐनको दफा १५(१)
(ङ)(२) अनसुार सजाय ग�रपाउ ँभ�ने अिभयोग दाबी 
प�ुन नस�ने ह�दँा सोही ऐनको दफा १७ बमोिजमको 
�ितपूित� र दफा १८ बमोिजम मोटरसाइकल 
जफतस�ब�धी तथा दफा २२ अनसुारको अिभयोग 
दाबीसमेत प�ुन नस�ने ठह�याएको स�ु फैसला सदर 
गन� उ�च अदालतको फैसला मनािसबै देिखयो । 

३२. अत: मािथ उि�लिखत िववेचना 
ग�रइएका आधार कारण तथा कानूनी �यव�थाअनसुार 
�ितवादीह�म�ये �ितवादी Kenneth Joseph 
Coombs ले प�रवित�त नाम काठमाड� २६ िस.आई.
िब. १६१ लाई बालयौन दरुाचार गरी मलुकु� ऐन, 
जबरज�ती करणीको महलको १ र ३(२) नं. को 
कसरुमा सोही महलको ३(२) नं. बमोिजम ८(आठ) 
वष� र सोही महलको ९क नं. ले थप १ (एक) वष� गरी 
ज�मा ९(नौ) वष� कैद सजाय ह�ने, �ितवादी Kenneth 
Joseph Coombs बाट पीिडतले पचास हजार �पैया ँ
�ितपूित� भराइपाउने तथा अका� �ितवादी ल�ुचे गणेश 
भ�ने ब�ु पतुवुारले �ितवादी Kenneth Joseph 
Coombs ब�ने कोठामा पीिडत बालबािलकाह�लाई 
प�ुयाई बालयौन दरुाचार काय�मा सहयोग गरकेो ह�दँा 
िनजलाई मलुकु� ऐन, जबरज�ती करणीको महलको 
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४ नं. बमोिजम ४(चार) वष� कैद सजाय ह�ने गरी भएको 
स�ु िज�ला अदालतको फैसलालाई उ�च अदालत 
पाटनले सदर गरकेो फैसला िमलेको देिखयो । अिभयोग 
दाबीबाट सफाइ पाउ ँ भनी �ितवादीह� Kenneth 
Joseph Coombs र ल�ुचे गणेश भ�ने ब�ु पतुवुारले 
िलएको पनुरावेदन िजिकर िमिसल �माणबाट समिथ�त 
ह�न नआएको ह�दँा पनुरावेदन तथा बहस िजिकरसगँ यो 
इजलास सहमत ह�न सकेन । साथै �ितवादीह�लाई 
अिभयोग दाबीबमोिजम सजाय ग�रपाउ ँ भ�ने वादी 
नेपाल सरकारको पनुरावेदन िजिकर प�ुन स�ैन । 
��ततु फैसलाको �ित िव�तुीय �णालीमा अपलोड 
गरी दायरीको लगत क�ा गरी िमिसल िनयमानसुार 
बझुाई िदनू ।

उ� रायमा सहमत छु ।
�या.दीपककुमार काक�

इजलास अिधकृत:- ऋत ुराई / िवकेश महज�न (शा.अ.)
इित सवंत् २०७७ साल फागुन २६ गते रोज ४ शुभम ्।

—— & ––

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

माननीय �यायाधीश �ी ह�र�साद फुयाल
फैसला िमित : २०७६।१२।२

म�ुा:- कत��य �यान

०७५-CR-०५२५
पनुरावेदक / �ितवादी : क�चनपरु िज�ला, बेलौरी 

न.पा. वाड� नं. १० घर भई हाल िज�ला 
कारागार काया�लय, क�चनपरुमा कैदमा 
रहेको वीरबहादरु बोट

िव��
��यथ� / वादी : रामकृ�ण बोटको जाहेरीले नेपाल 

सरकार

०७५-CR-०८७७
पनुरावेदक / वादी : रामकृ�ण बोटको जाहेरीले नेपाल 

सरकार  
िव��

��यथ� / �ितवादी : क�चनपरु िज�ला, बेलौरी न.पा. 
वडा नं. १० ब�ने भवानी च�द

०७५-RC-०११४
पनुरावेदक / वादी : रामकृ�ण बोटको जाहेरीले नेपाल 

सरकार
िव��

��यथ� / �ितवादी : क�चनपरु िज�ला, बेलौरी न.पा. 
वडा नं. १० ब�ने उिम�ला बोट

�नण�य नं. १०७७३
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§ मतृकले आफू मन� बेलामा आ�नो म�ृयुको 
कारण स�ब�धमा बोलेको कुरालाई �हरी 
कम�चारीले नै आ�नो मोबाइलमा रकेड� गरी,
रकेड� भएको बेहोरा मैले रकेड� गरकेो हो,
मतृक िस�रयस भई रोिकई रोिकई बोलेक� 
िथइन ् भनी अदालतमा उपि�थत भई 
बकप� गरी �मािणत ग�रिदएको अव�थामा 
उ� audio रकेड�लाई म�ृयुकालीन घोषणा 
(dying declaration) को प�रभाषािभ� 
नपन� भ�न निम�ने ।

(�करण नं.११)

वादीका तफ� बाट : िव�ान् उप�यायािधव�ा �ी 
बिु�लाल �े�

�ितवादीका तफ� बाट : िव�ान् व�र� अिधव�ा �ी 
यदनुाथ खनाल तथा िव�ान् अिधव�ा �ी 
मिनषा ब�नेत

अवलि�बत निजर :
§ ने.का.प.२०६३, अङ्क ३, िन.नं.७६६३
§ ने.का.प.२०६४, अङ्क ११, िन.नं.७८९८
§ ने.का.प.२०७०, अङ्क ६, िन.नं.९०२२
§ ने.का.प.२०७६, अङ्क ७, िन.नं.१०३१२

स�ब� कानून :
§ मलुकु� अपराध संिहता, २०७४
§ �माण ऐन, २०३१

स�ु तहमा फैसला गन� :
माननीय �यायाधीश �ी िदवाकर भ�
क�चनपरु िज�ला अदालत

पनुरावेदन तहमा फैसला गन� :-
माननीय �यायाधीश �ी िड�लीराज आचाय�
माननीय �यायाधीश �ी िदनेश�साद यादव
उ�च अदालत िदपायल, महे��नगर इजलास

फैसला
�या.ह�र�साद फुयाल : त�कालीन �याय 

�शासन ऐन, २०७३ को दफा ९ बमोिजम पनुरावेदन 
र दफा १० बमोिजम साधक दता� भई िनण�याथ� 
इजलाससम� पेस ह�न आएको ��ततु म�ुाको संि��त 
त�य एव ंठहर यस�कार छः-

त�य ख�ड
िमित २०७२।०४।१५ गते राित अं.१:३० 

बजेको समयमा वीरबहादरु बोट, उिम�ला बोट र १ जना 
अक� मािनससमेत ३ जनाले मेरी आमा रामल�ली 
बोटलाई बािहरबाट बोलाई अ�ँयारोमा नजािँनदो 
हितयारले कुटिपट गरी मरणास�न अव�थामा छाडी 
गएकोले िनजह�मािथ आव�यक कारबाही ग�रपाउ ँ
भ�नेसमेत बेहोराको रामकृ�ण बोटको िनवेदन ।

मतृक रामल�ली बोटको नाक मखुबाट रगत 
आएको भ�नेसमेत बेहोराको मतृकको नामको घाउ 
जाचँ केस फाराम ।

िज�ला क�चनपरु, बेलौरी नगरपािलका 
वाड� नं. १० बोटगाउ ँि�थत पूव� पचईुबाट बेलौरीतफ�  
जाने क�ची सडक, पि�म धौलेलाल बोटको जिमन,
उ�र वीरबहादरु बोटको १ तले घर, दि�ण गोपाल 
बोटको १ तले िटनले छाएको क�ची घर यित चार 
िक�लािभ� रामल�ली बोटको २ कोठे १ तले िटनले 
छाएको क�ची घर रहेको, सो घरको दि�णतफ� को 
कोठामा डोरीले बनेुको खिटया रहेको, सो खिटयामािथ 
रहेका कपडाह� य�त� छ�रएको अव�थामा रहेका, 
सो �थानमा जिमनमा माटो िचथो�रएको अव�था भई 
झै-झगडा भएको र सङ्घष� भएको ज�तो देिखएको,
सो घटना�थलबाट १ थान िसरकको खोल र १ थान 
ि�पालमा रगतज�तो रातो पदाथ� लागेको अव�थामा 
फेला पारी �हरीले आ�नो िज�मा िलएको भ�नेसमेत 
बेहोराको घटना�थल मचु�ुका ।

वीरबहादरु बोटको प�रवार र मेरो प�रवारिबच 
पिहलेदेिख नै ज�गाको िवषयलाई िलएर झै-झगडा,
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वादिववाद ह�दँै आएकोमा िमित २०७२।०४।१५ गते 
राित अं.१:३० बजेको समयमा बािहरबाट भवानी 
च�दले भाउजू बािहर आउनहुोस् भनी आमा रामल�ली 
बोटलाई बोलाई वीरबहादरु बोट, उिम�ला बोट र 
भवानी च�दसमेतका ३ जनाले आमालाई कुटिपट 
गरी आमाले मेरी �ीमती कु�तादेबी बोटलाई टच� 
िलएर बािहर आउ भनी भनेको र मेरी �ीमती आमा 
रामल�ली बोटको पिछपिछ आउदैँ गदा� आमा बेहोस 
भएको देखी �ीमतीले िच�याएपिछ हामी घरप�रवारका 
मािनसह�ले थाहा पाएका हौ ँर आमा होसमा आएपिछ 
सोधपछु गदा� भवानी च�द, वीरबहादरु बोट र उिम�ला 
बोटसमेतका ३ जनालाई मैले दखेेक� ह� ँ । मलाई कुन 
हातहितयारले िहका�यो थाहा भएन भनी आमाले मलाई 
भनेको हो । आमालाई िमित २०७२।०८।१८ गते 
उपचारको लािग भारततफ�  लैजादँ ै गरकेो अव�थामा 
बाटोमा नै म�ृय ु भएकोले मलुकु� ऐन, �यानस�ब�धी 
महलअनसुार दोिषमािथ हदसै�मको सजाय ग�रपाउ ँ
भ�नेसमेत बेहोराको रामकृ�ण बोटको जाहेरी 
दरखा�त । 

िज�ला क�चनपरु, बेलौरी नगरपािलका वाड� 
नं. ५ ि�थत �ीपरु �ाथिमक �वा��य के�� बेलौरीको 
लास घरमा मतृक रामल�ली बोटको लास रहेको, मतृ 
शरीरमा चोटपटक िनलडाम नदेिखएको, नाक मखुबाट 
रगतज�तो रातो पदाथ� िनि�कइ� अनहुारमा लागेको 
भ�नेसमेत बेहोराको लासजाचँ मचु�ुका ।

िमित २०७२।०४।१७ गते बेलकुा 
जाहेरवालासमेतले रामल�ली बोटलाई घाइते 
अव�थामा �हरीचौक� पचईुमा लगेको र रामल�ली 
बोटले मलाई भवानी च�दले भाउजू भनी बोलाएको 
हो । मेरा दवेर देउरानीसमेतले लछार पछार गरी 
कुटिपट गरकेो हो भनी भनेको कुरा �.स.िन. यदबुहादरु 
देउवा साम�ुनेमा �वाइस रकेड� भएको हो । उ� 
आवाज िनज मतृककै हो । सो कुरा िनज मतृकले 
हामीह�को साम�ुनेमा भनेको हो भ�नेसमेत बेहोराको 

जाहेरवालासमेतले गरीिदएको रकेड�स�ब�धी कागज ।
िमित २०७२।०४।१५ गते मैले मतृक 

रामल�ली बोटलाई कुटिपट गरी मारकेो होइन 
भ�नेसमेत बेहोराको �ितवादी वीरबहादरु बोटको 
अनसु�धान अिधकारीसम�को बयान कागज ।

िमित २०७२।०४।१५ गते बेलकुा िनज 
रामल�ली बोटलाई मैले कुटिपट गरकेो होइन । 
वीरबहादरु बोट र मतृकको घरप�रवार एकआपसमा 
अिंशयार ह�न् । िवगत २० वष�अगािडदेिख दवैु 
प�रवारिबच अंशब�डाको िवषयमा िववाद रहेको 
िथयो । त�कालीन वडा�य� भएकोले मैले म�य�थ भई 
िववाद िमलाई िदएको िथए ँ। सोही कारणले मेरो नाममा 
जाहेरी िदएको ह�नपुछ�  भ�नेसमेत बेहोराको �ितवादी 
भवानी च�दको अनसु�धान अिधकारीसम�को बयान
कागज ।

िमित २०७२।०४।१५ गते राित म र मेरो 
�ीमान् िवरबहादरु बोटले मतृकलाई कुटिपट गरेको 
होइन । िनज मतृक पिहलेदेिख नै िट.बी. को िबरामी 
िथइन् भ�नेसमेत बेहोराको �ितवादी उिम�ला बोटको 
अनसु�धान अिधकारीसम�को बयान कागज ।

Cause of death is undetermined
भ�नेसमेत बेहोराको िनज मतृक रामल�ली बोटको शव 
परी�ण �ितवेदन ।

िमित २०७२।०४।१५ गते राितको समयमा 
म आ�नै घरमा सतेुको िथए ँ । मतृक रामल�ली बोट 
मेरी आमा ह�न् । जाहेरवाला मेरा दाज ुह�न् । वारदातको 
समयमा मेरी भाउजू कु�तादेबी बोटले गोपाल भनी 
बोलाएप�ात् म हातमा ल�ी िलई बािहर आउदँा 
आमाको नाक, मखुबाट रगत बगी बेहोस अव�थामा 
िथइन् । आमालाई भाउजूले समातेको िथयो । भाउजूलाई 
सो�दा मैले मािनस िच�न सिकन । मािनसह� भागेको 
ज�तो आवाज आएको िथयो भनी भाउजूले बताएक� 
ह�न् । मलाई वीरबहादरु बोटसमेतले कुटिपट गरकेो हो 
भनी आमाले भ�दा �हरी चौक� पचईुमा िनवेदन िदएका 
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हौ ँ। �ीपरु �ाथिमक �वा��य  के�� बेलौरीमा उपचार 
ह�न नसक� िमित २०७२।०४।१८ गते उपचारको लािग 
आमालाई भारततफ�  लिगरहेको अव�थामा बाटोमा नै 
म�ृय ुभएको हो भ�नेसमेत बेहोराको जाहेरवालाका भाइ 
गोपाल बोटले गरकेो घटना िववरण कागज ।

िमित २०७२।०४।१५ गते राितको समयमा 
म आ�नै घरमा सतेुको िथए ँ । मतृक, �ितवादी तथा 
जाहेरवाला मेरा गाउलेँ ह�न् । �ितवादी वीरबहादरु 
बोट, उिम�ला बोट र जाहेरवालािबच ज�गाको 
िवषयमा वादिववाद िथयो । सो राितको समयमा 
िनज �ितवादीह� रामल�ली बोटको घरमा गई 
िनजलाई कुटिपट गरी घाइते पारकेो र �ीपरु �ाथिमक 
�वा��य के�� बेलौरीमा उपचार ह�न नसक� िमित 
२०७२।०४।१८ गते उपचारको लािग जाहेरवालाक� 
आमालाई भारततफ�  लिगरहेको अव�थामा बाटोमा 
नै म�ृय ुभएको हो भ�ने कुरा मैले सनुी थाहा पाएको 
ह� ँ भ�नेसमेत बेहोराको हेमराज बोटले गरकेो घटना 
िववरण कागज ।

िमित २०७२।०४।१५ गते राितको समयमा 
म आ�नै घरमा सतेुको िथए ँ। �ितवादीह� र जाहेरवाला 
मेरा गाउलेँ ह�न् । �ितवादी वीरबहादरु बोट, उिम�ला 
बोट र जाहेरवालािबच ज�गाको िवषयमा वादिववाद 
िथयो । सो राितको समयमा िनज �ितवादीह� 
रामल�ली बोटको घरमा गई िनजलाई कुटिपट 
गरी घाइते पारकेो र �ीपरु �ाथिमक �वा��य के�� 
बेलौरीमा उपचार ह�न नसक� िमित २०७२।०४।१८ 
गते उपचारको लािग रामल�ली बोटलाई भारततफ�  
लिगरहेको अव�थामा बाटोमा नै रामल�लीको म�ृय ु
भएको हो भ�ने कुरा मैले सनुी थाहा पाएको ह� ँभ�नेसमेत 
बेहोराको छ�धारी�साद मरुाउले गरकेो घटना िववरण 
कागज ।

िमित २०७२।०४।१५ गते राितको समयमा 
म आ�नै घरमा सतेुको िथए ँ । मतृक �ितवादी तथा 
जाहेरवाला मेरा गाउलेँ ह�न् । �ितवादी वीरबहादरु 

बोट, उिम�ला बोट र जाहेरवालािबच ज�गाको 
िवषयमा वादिववाद िथयो । सो राितको समयमा 
िनज �ितवादीह� रामल�ली बोटको घरमा गई 
िनजलाई कुटिपट गरी घाइते पारकेो र �ीपरु �ाथिमक 
�वा��य के�� बेलौरीमा उपचार ह�न नसक� िमित 
२०७२।०४।१८ गते उपचारको लािग रामल�ली 
बोटलाई भारततफ�  लिगरहेको अव�थामा बाटोमा नै 
म�ृय ुभएको हो भ�नेसमेत बेहोराको िसयाराम बोटले 
गरकेो घटना िववरण कागज ।

िमित २०७२।०४।१५ गते राितको समयमा 
�ितवादी वीरबहादरु बोटसमेत जना ३ ले वारदातको 
िमित र समयमा रामल�ली बोटलाई कुटिपट एवं. 
ध�का म�ुका गरी घाइते बनाएको हो भ�नेसमेत 
बेहोराको स�तराम बोटले गरकेो घटना िववरण कागज ।

िमित २०७२।०४।१५ गते राितको समयमा 
म मेरी सासू रामल�ली बोटसगँ सतेुक� िथए ँ । राित 
अ.ं१:३० बजेको समयमा सासूलाई ढोकाको 
निजकैबाट भाउजू भनी बोलाएको आवाज आएप�ात् 
सासू िब�तराबाट उठी बािहर जान ला�दा मसगँ टच� 
मागेको र म िन��ाको झ�कमा भएको कारण टच�लाईट 
खो�न िढलो भएप�ात् सासू अ�ँयारोमा बािहर आएक� 
ह�न् । बािहर आएको केही समयमा ए�कासी बहुारी 
िछटो बािहर आउ, मलाई को क�ले समाती ता�दै 
लछाद� छन् भनी सासूले चक� आवाज गरपे�ात् मैले 
टच� �याई बािहर उ�यालो लगाउदँा सासूलाई ढोकाको 
अगािड जोरले ध�का िदई लडाई मेरो घरको आगँनमा 
जोिडएको सडकबाट उ�रतफ�  ३ जना मािनस भागेर 
गएका मैले दखेेक� ह� ँ । अ�ँयारो भएका कारण मैले 
मािनस िच�न सिकन । सासू बेहोस अव�थामा भएक�ले 
मैले सासूलाई समाती मेरा दवेर गोपाल बोटलाई 
बोलाएक� ह� ँ। �ितवादी वीरबहादरु बोट, उिम�ला बोट र 
मेरो घर प�रवारिबच ज�गाको िवषयमा वादिववाद िथयो । 
�ितवादी भवानी च�दले मेरो प�रवारलाई डराई ध�काई 
गन� र हे�ने गद��यो । रकेड� गरकेो आवाज सासूको नै हो 
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भ�नेसमेत बेहोराको कु�ता भ�ने सकु�तलादेवी बोटले 
गरकेो घटना िववरण कागज ।

िमित २०७२।०४।१५ गते राित अं. २०:०० 
बजेको समयदेिख ऐ. २:०० बजेको समयस�म म 
भगवती ि�परुा मि�दमा िथए ँ। उ� मि�दरमा म बाजा 
बजाउने काम गद�थ� । �ितवादी भवानी च�द पिन 
उि�लिखत समयस�म सोही मि�दरमा िथयो । राितको 
२:०० बजेको समयमा गजे�� च�द, मिनराम पाक� 
र भवानी च�दसमेतका �यि� सगैँ आ�नो घरतफ�  
गएका ह�न् । म सोही मि�दरमा सतेुको ह� ँ । �ितवादी 
वीरबहादरु बोट, उिम�ला बोट र जाहेरवालािबच 
ज�गाको िवषयमा वादिववाद िथयो । सो राितको 
समयमा िनज �ितवादीह� रामल�ली बोटको घरमा 
गई िनजलाई कुटिपट गरी घाइते पारकेो र �ीपरु 
�ाथिमक �वा��य के�� बेलौरीमा उपचार ह�न नसक� 
िमित २०७२।०४।१८ गते उपचारको लािग भारततफ�  
लिगरहेको अव�थामा बाटोमा नै म�ृय ु भएको हो 
भ�नेसमेत बेहोराको तलुाराम दमाईले गरकेो घटना 
िववरण कागज ।

िमित २०७२।०४।१५ गते राित 
�ितवादीह�ले रामल�ली बोटलाई कुटिपट गरी घाइते 
बनाई सोही चोटको कारणले औषधी उपचारको लािग 
ल�दै गदा� बाटोमा िनजको म�ृय ुभएको हो भ�नेसमेत 
बेहोराको गजे��च�दले गरकेो घटना िववरण कागज ।

िमित २०७२।०४।१५ गते राित जाहेरवालाक� 
आमा रामल�ली बोटलाई �ितवादीह�ले कुटिपट गरी 
घाइते बनाई उपचारको लािग भारततफ�  लादँ ै गदा� 
बाटोमै म�ृय ुभएको हो । �ितवादी वीरबहादरु बोट र 
मतृक रामल�ली बोटको घरप�रवारिबच �रसइवी िथयो 
िथएन थाहा भएन भ�नेसमेत बेहोराको मनीराम पाक�ले 
गरकेो घटना िववरण कागज ।

िमित २०७२।०४।१५ गते राित १:३० 
बजेको समयमा �ितवादी वीरबहादरु बोटसमेतले 
पूव��रसइवीको कारणले जाहेरवालाको घरमा गई 

िनजको आमा रामल�ली बोटलाई कुटिपट एवं 
ध�काम�ुका गरी घाइते बनाई सोही चोटको औषधी 
उपचारको लािग भारततफ�  लैजादँै गदा� िनज मतृकको 
िमित २०७२।४।१८ गते िदउसँो बाटोमै म�ृय ुभएको 
भ�ने कुरा सनुी थाहा पाएका हौ ँभ�नेसमेत बेहोराको 
ितलक चौधरीसमेतले ग�रिदएको व�तिु�थित 
मचु�ुका ।

िमित २०७२।४।१५ गतेको राित अं.१:३० 
बजेको समयमा जाहेरवालाको आमा रामल�ली 
बोटलाई �ितवादी वीरबहादरु बोट, उिम�ला बोट र 
भवानी च�दसमेत ३ जनाले ज�गास�ब�धी िववाद भई 
पूव��रसइवीको कारण कुटिपट एवं ध�काम�ुका गरी 
घाइते बनाई सोही चोटको उपचारको लािग भारततफ�  
लैजाने �ममा िमित २०७२।०४।१८ गते िदउसँो 
जाहेरवालाको आमा रामल�ली बोटको सोही चोट 
पीडाबाट म�ृय ु भएको देिखएको र �ितवादीह�को 
उ� काय� मलुकु� ऐन, �यानस�ब�धी महलको १ 
नं. िवपरीत ऐ.१३(३) नं. बमोिजमको कसरु अपराध 
भएको ह�दँा सो कसरुमा �ितवादीह� वीरबहादरु बोट, 
उिम�ला बोट र भवानी च�दसमेतलाई सोही महलको 
१३(३) नं. बमोिजम सजाय ग�रपाउ ँ भ�ने बेहोराको 
अिभयोग मागदाबी ।

मतृक रामल�ली बोटलाई मैले कुटिपट गरेको 
छैन । उ� राित म आ�नै घरमा सिुतराखेको िथए ँ । 
मतृकलाई को कसले कुटिपट ग�यो र के कसरी म�ृय ु
भयो मलाई थाहा छैन । मतृकसगँ म र मेरो �ीमतीको 
एक मिहनापिहले झगडा भएको िथयो, बोलचाल नै 
िथएन । मेरो स�तान नभएकोले ३।४ मिहनाअगािड मैले 
धम�प�ु राखेकोले स�पि� खाने उ�े�यले मलाई झ�ुा 
आरोप लगाएको ह�नपुछ�  भ�नेसमेत बेहोराको �ितवादी 
वीरबहादरु बोटले स�ु अदालतमा गरकेो बयान ।

मतृक रामल�ली बोटलाई मसमेतले कुटिपट 
गरकेो होइन । उ� राित हामी आ�नै घरमा सतेुका 
िथयौ ँ । मतृकसगँ एक मिहनापिहला ज�गा िवषयमा 
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वादिववाद भई �रसइवी िथयो । मतृकलाई को कसले 
कुटिपट ग�यो मलाई थाहा भएन भ�नेसमेत बेहोराको 
�ितवादी उिम�ला बोटले स�ु अदालतसम� गरकेो 
बयान ।

उ� जाहेरी झ�ुा हो । म राजनीितक काय�कता� 
र सामािजक काय�कता� पिन ह� ँ । म गाउ ँ किमटी 
सभापित ह� ँ। मैले १८।२० वष� पिहले मतृक रामल�ली 
बोटको �ीमान् घरुलैाल बोट र �ितवादी वीरबहादरु 
बोटिबचमा ज�गास�ब�धी िववाद िमलाई िदएको 
िथए ँ। सोप�ात् ३/४ मिहना यतादेिख मतृक, जाहेरवाला 
र �ितवादीह�िबच भेटघाट भएको छैन । मतृकलाई 
कुटिपट भएको भ�ने कुरा िमित २०७२।४।१८ गते 
थाहा पाएको ह� ँ। मतृक र �ितवादी वीरबहादरु बोट र 
उिम�ला बोटिबच िववाद कुटिपट भई �हरीले प�ेको छ 
भ�ने कुरा थाहा पाएको ह� ँ। मतृकको म�ृय ुभएको कुरा 
पिन सोही िदन थाहा पाए ँ। म पिन चौक�मा के भएको 
रहेछ भनी गएको िथए ँ। सोही िदन �ितवादी वीरबहादरु 
बोट र उिम�ला बोटलाई चौक�बाट मैले िज�मा िलएको 
िथए ँ। मतृकलाई उपचारका लािग इि�डयाितर लगेको 
िथयो । मतृकलाई को कसले कुटिपट ग�यो थाहा भएन 
भ�नेसमेत बेहोराको �ितवादी भवानी च�दले स�ु 
अदालतमा गरकेो बयान ।

पिछ �माण ब�ुदै जादँा ठहरबमोिजम ह�ने 
गरी हाल त�काल �ा� उि�लिखत �माणका आधारमा 
�ितवादीम�येका वीरबहादरु बोटलाई मलुकु� ऐन,
अदालती ब�दोब�तको ११८ को देहाय (२) बमोिजम 
थनुामा राखी र �ितवादीह� उिम�ला बोट र भवानी 
च�दलाई अ.बं. ११८ को देहाय ५ र १० बमोिजम 
जनही �. ५०,०००।- (पचास हजार) नगद ैधरौट राखे 
वा सो बराबरको जेथा जमानत िदए तारखेमा रा�न ुर 
िदन नसके अ.बं. १२१ नं. बमोिजमको थनुवुा पजु� 
िदई थनुामा रा�न कारागार काया�लय क�चनपरुमा 
पठाई म�ुाको पपु�� गनु�  भ�ने िमित २०७२।०५।०७ 
को स�ु क�चनपरु िज�ला अदालतको आदेश ।

उ� राित म आ�नै घरमा िथए ँ । मतृकलाई 
कुटिपट गरकेो, झगडा गरकेो मलाई केही थाहा छैन । 
रामल�ली के कसरी मरी मलाई थाहा छैन भ�नेसमेत 
बेहोराको घटना िववरणका िसयाराम रानाले स�ु 
अदालतमा गरकेो बकप� ।

उ� राित म पचईुमा रहेको ि�परुा स�ुदरीको 
मि�दरमा िथए ँ । �ितवादी भवानी च�द पिन सोही 
मि�दरमा भजनमा िथए । िनज मभ�दा पिहला �यहा ँ
पगेुर हारमोिनयम बजाइरहेका िथए । राित २ बजेस�म 
हामी सगैँ िथयौ ँ। सो िबचमा भजन िकत�न छोडी कही ँ
गएका िथएनन् भ�नेसमेत बेहोराको �ितवादी भवानी 
च�दका सा�ी जय िसंह टमटाले स�ु अदालतमा 
गरकेो बकप� ।

उ� राित जाहेरवालाको घरमा झगडा भएको 
ह�ला केही सिुनन ँ । मतृक र �ितवादी उिम�लाको 
प�रवारका िबच पिहलेदेिख बोलचाल िथएन भ�नेसमेत 
बेहोराको �ितवादी उिम�ला बोटका सा�ी मानिसहं 
बोटले स�ु अदालतमा गरकेो बकप� ।

उ� राित अं. १.३० बजे ३ जना हा�ो 
कोठामा आई मेरो सासूलाई बोलाई तानी बािहर लगी 
ला�ी म�ुकाले हानी मेरो सासूलाई कुटिपट गरेको 
िथयो । सासूको मखु नाकबाट रगत िन�क� रहेको 
िथयो । उ� ३ जनामा वीरबहादरु बोट, उिम�ला बोट र 
भवानी च�द िथए भ�नेसमेत बेहोराको घटना िववरणका 
सकु�तला बोटले स�ु अदालतमा गरकेो बकप� ।

उ� राित �ितवादीह�ले मतृकलाई कुटिपट 
गरकेो होइन । मतृक पिहलेदेिख नै िबरामी िथइन् । म 
निजकै भएक�ले कुटिपट भएको भए थाहा पाउनपुन� 
हो भ�नेसमेत बेहोराको �ितवादी उिम�ला बोटका सा�ी 
कमला बोटले स�ु अदालतमा गरकेो बकप� ।

मतृकलाई कुटिपट को कसले ग�यो थाहा 
छैन । के कारणले म�ृय ु भयो थाहा छैन । िनजको 
शरीरमा मैले कुनै चोटपटक देिखन भ�नेसमेत 
बेहोराको व�तिु�थित मचु�ुकाका रामल�मण बोटले 
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स�ु अदालतमा गरकेो बकप� ।
सो राित �ितवादी भवानी च�द र मसमेत 

हा�ै गाउमँा रहेको ि�परुा स�ुदरी भगवतीको मि�दरमा 
िथयौ ँ। �ितवादी भवानी च�दमािथको आरोप झ�ुा हो 
भ�नेसमेत बेहोराको �ितवादी भवानी च�दका सा�ी 
शेरी च�दले स�ु अदालतमा गरकेो बकप� ।

उ� राित म बािहर िथए ँ। जिमनस�ब�धीको 
िववाद र �रसइवीमा �ितवादीह� वीरबहादरु बोट,
उिम�ला बोट र भवानी च�दले मतृकलाई कुटिपट गरकेा 
ह�न् भनी भोिलप�ट ६:३० बजे गोपाल भाइले फोन 
गररे घटनाको बारमेा जानकारी गराएपिछ थाहा पाएको 
ह� ँ भ�नेसमेत बेहोराको जाहेरवाला रामकृ�ण बोटले 
स�ु अदालतमा गरकेो बकप� ।

�ितवादीह�को कुटिपटकै कारण आमाको 
म�ृय ुभएको हो । �ितवादीह�म�ये वीरबहादरु बोट र 
उिम�ला बोटसगँ ज�गाको मािमलामा झगडा मनमटुाव 
िथयो । �ितवादी भवानी च�दले रा�ो ज�गा वीरबहादरु 
बोटलाई िदएको र वीरबहादरु बोटको प� िलएर बो�ने 
आिद भएकोले उहासँगँ पूव��रसइवी िथयो भ�नेसमेत 
बेहोराको बिुझएका गोपाल बोटले स�ु अदालतमा 
गरकेो बकप� ।

उ� िमितमा मैले घाइते रामल�ली बोटको 
आवाज रकेड� गरकेो िथए ँ । रकेड� गदा� ��ट बो�न 
नसक� िस�रयस भई रोिकईरोिकई जवाफ िदएक� 
िथइन् भ�नेसमेत बेहोराको voice record गन� 
�.स.िन. यदबुहादरु देउवाले स�ु अदालतमा गरकेो 
बकप� ।

मतृक रामल�ली पिहलेदेिख िट.वी. रोगको 
िबरामी िथइन् । िनजलाई कसैले कुटिपट नगरी सोही 
िबरामीकै कारणबाट िनजको म�ृय ु भएको ह�न स�छ 
भ�नेसमेत बेहोराको बिुझएका गजे�� च�दले स�ु 
अदालतमा गरकेो बकप� ।

मतृक रामल�ली बोटलाई कसले कुटिपट 
लछारपछार गरी घाइते बनायो मलाई केही थाहा छैन 

भ�नेसमेत बेहोराको बिुझएका मिनराम पाक�ले स�ु 
अदालतमा गरकेो बकप� ।

�ी क�चनपरु िज�ला अदालतले धरौटी िलने 
गरी िमित २०७२।५।७ गतेमा �ितवादीह� उिम�ला 
बोट र भवानी च�दलाई पपु��का लािग धरौटीमा रा�ने 
भ�ने आदेश बदर गरी थनुामा राखी म�ुाको पपु�� गन� 
आदेश ग�रपाउ ँ भ�ने नेपाल सरकारको त�कालीन 
पनुरावेदन अदालतमा परकेो िनवेदन ।

�ी क�चनपरु िज�ला अदालतले �ितवादी 
वीरबहादरु बोटलाई पपु��का लािग थनुामा रा�ने 
भ�ने िमित २०७२।५।७ गतेको आदेश बदर गरी 
तारखेमा राखी म�ुाको पपु�� गन� आदशे ग�रपाउ ँभ�ने 
�ितवादी वीरबहादरु बोटको िनवेदन परेकोमा िमित 
२०७२।५।७ को तहा ँ अदालतको आदेश बे�रतको 
नदेिखदँा िनवेदकह�का िनवेदन मागबमोिजम अ� 
आदेशमा प�रवत�न ग�ररहन ु परने भ�ने बेहोराको 
त�कालीन पनुरावेदन अदालत महे��नगरबाट भएको 
िमित २०७२।७।१९ को आदेश िमिसल संल�न रहेछ ।

िनज मतृकको घाटँीको तलितर सानो चोट 
िथयो । अ�य कुनै ठाउमँा चोट िथएन । िभ�ी शरीरमा 
पिन कुनै चोटपटक िथएन । मैले िनज मतृकको शव 
परी�ण गदा� िनजको शरीरलाई िचरफार गन� �ममा 
िनजको शरीर ह�का पहेलँो रगंको िथयो । उ� 
�कारको पहेलँो रगं ह�न ु दीघ�रोगको कारणले ह�न 
स�छ । म�ृयकुो कारण यिकन नभएकाले िभषेरा 
परी�णको लािग पठाइएको हो । उ� िभसेरा �रपोट�  
हेदा� मतृकको कलेजो, मगृौला र फो�सोको परी�णबाट 
िनजलाई (multiple organs chronic diseases) 
ह�न स�छ भ�नेसमेत बेहोराको बिुझएका डा. मोह�मद 
सेराज ह�सैनले स�ु अदालतमा गरकेो बकप� ।

उ� िदन म ग�तीमा भएकोले घाइते रामल�ली 
बोटको आवाज रकेड� गरकेो बारमेा मलाई थाहा भएन 
भ�नेसमेत बेहोराको अ.वं. ११५ नं. बमोिजम बिुझएका 
पदमबहादरु म�लले स�ु अदालतमा गरकेो बकप� ।
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उ� िदन �हरी चौक�मा इ�चाज� �.स.िन. 
यदबुहादरु देउवा ह�नहु���यो । म चौक�मा भा�छामा 
खाना पकाउने भा�छे ह� ँ । मलाई सोबारमेा थाहा 
भएन । �वाइस रकेड� गरकेो छ भ�ने पिछ सनेुको ह� ँ
भ�नेसमेत बेहोराको अ.बं. ११५ नं. बमोिजम बिुझएका 
�हरी जवान अि�नराज जोशीले स�ु अदालतमा गरकेो 
बकप� ।

िमिसल संल�न कागज �माण र म�ृयकुालीन 
घोषणाको �ामािणक मह�वका स�ब�धमा �ितपािदत 
िस�ा�तसमेतका आधार �माणबाट यी �ितवादीह� 
वीरबहादरु बोट, उिम�ला बोट र भवानी च�दले 
मतृक रामल�ली बोटलाई िमित २०७२।४।१५ 
को राित १:३० बजेको समयमा घरिभ�बाट बािहर 
बोलाई कुटिपट गरी सोही चोटका कारणबाट मतृक 
रामल�ली बोटको म�ृय ुभएको दिेखएको र उ� काय� 
मलुकु� ऐन, �यानस�ब�धी महलको १ र १३(३) नं. 
िवपरीतको कसरु भएकाले �ितवादीह� वीरबहादरु 
बोट, उिम�ला बोट र भवानी च�दलाई सोही महलको 
१३(३) नं. बमोिजम सव��वसिहत ज�मकैद ह�ने ठहछ�  । 
सव��वसिहत ज�मकैद ह�ने ठहरे तापिन अ.वं.१८८ नं. 
बमोिजम तीनैजना �ितवादीह�लाई जनही १०(दस) 
वष� कैदको सजाय ह�न मनािसब देखी राय �य� 
ग�रएको छ भ�नेसमेत बेहोराको स�ु क�चनपरु िज�ला 
अदालतको िमित २०७३।१०।२४ को फैसला । 

स�ु अदालतबाट भएको फैसलामा मेरा 
िव��को मह�वपूण� �माणका �पमा �ा� भएको 
किथत म�ृयकुालीन घोषणा (dying declaration) 
भिनएको (voice record) ले म�ृयकुालीन घोषणाको 
हैिसयत रा�छ वा रा�दैन भ�ने िवषयमा िव�ेषण 
नै ग�रएको छैन । मतृकको म�ृयकुो कारण भौितक 
आ�मण वा कुटिपट हो भ�ने �थािपत नभई दीघ� 
रोगका कारण िनजको म�ृय ु भएको िमिसलबाट 
�मािणत भइरहदँासमेत िनजको कथनलाई आ�नो 
म�ृयकुो कारणका स�ब�धमा �य� गरकेो भनी �माण 

ऐन २०३१, को दफा ११ को ��य� अप�या�या 
गरी भएको स�ु फैसला अ�यायपूण� भएकोले स�ु 
क�चनपरु िज�ला अदालतको िमित २०७३।१०।२४ 
को फैसला अमा�य गरी मलाई अिभयोग दाबीबाट 
सफाइ िदलाइपाउ ँ भ�नेसमेत बेहोराको �ितवादी 
वीरबहादरु बोटले उ�च अदालत िदपायल, महे��नगर 
इजलासमा दायर गरकेो पनुरावेदन ।

मैले अनसु�धान र अदालतसम� समेत 
इ�कारी बयान गरकेो छु । सो मेरो इ�कारी बयानलाई 
पो�माट�म �रपोट� , िवशेष� डा�टरको बकप�, 
अ.बं.११५ नं. बमोिजम बिुझएका अि�नराज जोशी र 
पदमराज म�लको बकप� तथा वादी प�कै िसताराम 
राना, रामन�� रानाको बकप�बाट समेत समथ�न 
भई पिु�ट भइराखेको अव�था िव�मान छ । िमिसल 
�माणबाट मेरो िनद�िषता पिु�ट भइराखेको ह�दँाह�दँै 
मलाई कसरुदार ठह�याई सव��वसिहत ज�मकैद गरेको 
स�ु फैसला बदर गरी अिभयोग दाबीबाट सफाइ 
िदलाइपाउ ँ भ�नेसमेत बेहोराको �ितवादी भवानी 
च�दले उ�च अदालत िदपायल, महे��नगर इजलासमा 
दायर गरकेो पनुरावेदन ।

�ितवादीह� अनसु�धानका �ममा 
अिधकार�ा� अिधकारीसम� तथा अदालतमा गरेको 
बयानमा आरोिपत कसरु गरकेोमा इ�कार भई बेहोरा 
लेखाएको, शव परी�ण �ितवेदनमा म�ृयकुो कारण 
undetermined भनी उ�लेख गरकेो र शव परी�ण 
गन� डा�टरले अदालतमा गरकेो बकप�मा दीघ� 
रोगसमेतका कारणले मतृक रामल�ली बोटको म�ृय ु
भएको ह�नस�ने भनी खलुाएको प�र�े�यमा क�चनपरु 
िज�ला अदालतबाट �ितवादीह�ले �यानस�ब�धीको 
महलको १३(३) नं. बमोिजम सव��वसिहत ज�मकैदको 
सजाय गन� गरकेो स�ु फैसला �माण मू�याङ्कनको 
रोहमा फरक पन� स�ने दिेखदँा छलफल िनि�त मलुकु� 
ऐन, अ.बं.२०२ नं. तथा उ�च अदालत िनयमावली,
२०७३ को िनयम ६४ र ११२ बमोिजम ��यथ�लाई 
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िझकाई िनयमानसुार पेस गनु�होला भ�ने उ�च अदालत 
िदपायल, महे��नगर इजलासको िमित २०७४।६।१ 
को आदशे ।

मतृक रामल�ली बोटले मनु�अगािड भनेको 
�.स.िन. यदबुहादरु देउवाको मोबाइलमा रकेड� ग�रएको 
िच�समा रहेको बेहोरा भनी िमित २०७२।४।२४ मा 
रकेड� ग�रएको मचु�ुकामा जाहेरवाला र िनजका भाइ 
गोपाल बोट रोहबरमा रहेको देिखयो । स�ु क�चनपरु 
िज�ला अदालतबाट त�स�ब�धी भाषा �पा�तरण गदा� 
मतृककै छोरा गोपाल बोटबाट िमित २०७२।०९।२१ 
मा ग�रएको देिखदँा पीिडत वा आरोिपत पीडक 
प�बाहेकका बोट भाषाको �ान भएका अ�य �वत�� 
�यि�बाट िमिसल संल�न िच�समा रकेड� रहेको 
भाषा र २०७२।०९।२१ मा ग�रएको उतार भाषाको 
सम�पताका स�ब�धमा रकेड� उतार भएका बोट 
भाषाका वा�य वा भनाइह�को नेपाली �पा�तरण गरी 
गराई यिकन गनु�पन� देिखदँा क�चनपरु िज�ला बेलौरी 
�े�मा ब�ने बोट समदुायिभ�का बोट भाषा ब�ुने 
िश�क वा अ�य कोही िव� �यि� उपल�ध गराइिदन ु
भनी िज�ला िश�ा काया�लय महे��नगरलाई िदन 
र समय तोक� प� पठाई िनयमानसुार पेस गनु�होला 
भ�ने उ�च अदालत िदपायल, महे��नगर इजलासको 
िमित २०७४।११।१३ को र पनुः िज�ला िश�ा 
अिधकारीलाई नै स�बोधन गरी िमित २०७४।१२।२६ 
गतेका िदन उपल�ध गराई वा उपल�ध गराउन नसिकने 
भए आधार र कारण खलुाई जवाफ पठाई �याियक 
�ि�यामा सहयोग गन� पठाउन ु भनी भएको िमित 
२०७४।१२।१९ को आदेशबमोिजम प�ाचार ह�दँा बोट 
भाषा ब�ुने वा अनवुाद गन� स�ने कुनै िश�क उपल�ध 
नभएको भ�ने िज�ला िश�ा काया�लय क�चनपरु,
महे��नगरको च.न.१ िमित २०७४।१२।३० को 
प�समेत िमिसल सामेल रहेछ ।

पनुरावेदन नगन� �ितवादी उिम�ला बोटको 
हकमा साधकमा लगत दता� गरी िनययमानसुार पेस 

गनु�होला भ�ने उ�च अदालत िदपायल, महे��नगर 
इजलासको िमित २०७५।१।४ को आदशेअनसुार 
�ितवादी उिम�ला बोटको हकमा साधक लगतमा दता� 
भएको रहेछ ।

म�ृयकुालीन घोषणासमेतका िमिसल संल�न 
�माणबाट पनुरावेदक �ितवादी वीरबहादरु बोट र 
पनुरावेदन नगन� �ितवादी उिम�ला बोटको कत��यबाट 
नै मतृक रामल�ली बोटको म�ृय ुभएको भ�ने त�य पिु� 
भएको देिखदँा िनजह�लाई मलुकु� ऐन, �यानस�ब�धी 
महलको १३(३) नं. बमोिजम सव��वसिहत ज�मकैदको 
सजाय ह�ने ठहर गरी अ.बं.१८८ नं. बमोिजम जनही 
१०/१० वष� कैद सजाय गन� गरी �य� गरकेो रायसमेत 
मनािसब देिखदँा सो हदस�म स�ु क�चनपरु िज�ला 
अदालतको फैसला सदर ह�ने ठहछ�  । पनुरावेदक 
�ितवादी भवानी च�दको हकमा वारदात�थलमा 
उपि�थत ह�ने ते�ो �यि� भवानी च�द नै ह�नस�ने 
त�य म�ृयकुालीन घोषणासमेतबाट �प� �पमा 
ख�ुन नआएको र िनजको सलं�नता अ�य �माणबाट 
समिथ�त ह�न नसकेकाले िनजका हकमा भएको स�ु 
फैसला उ�टी भई �ितवादी भवानी च�दले अिभयोग 
दाबीबाट सफाइ पाउने ठहछ�  भ�नेसमेत बेहोराको 
उ�च अदालत िदपायल, महे��नगर इजलासवाट 
भएको िमित २०७५।१।२३ को फैसला ।

म मौकामा र अदालतको बयानमा समेत 
इ�कार रहेको छु । दवैु तहको फैसलाले मेरा िव��को 
�माणको �पमा �हण गरकेो म�ृयकुालीन घोषणा 
भिनएको कथन अनसु�धानकता��ारा अनसु�धानको 
�ममा �वतः �फूत� �पमा रकेड� ग�रएको नभई मतृकका 
छोराह�को आ�हबमोिजम रकेड� ग�रएको र सो रकेड� 
सबैले ब�ुने नेपाली भाषामा नभई बोट भाषामा भएको 
कारण अनवुादकको �पमा मतृककै छोराले अनवुाद 
गरकेो ह�दँा सो कथन �माण�ा� ह�नस�ने अव�था 
छैन । �ितवादी भवानी च�दसमेतउपर िकटानी जाहेरी 
परकेोमा सोही �माणको आधारमा मलाई कसरुदार 
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ठह�याई सह�ितवादी भवानी च�दलाई सफाइ 
िदएको छ । यस अव�थामा मलाई कसरुदार ठहर गरी 
सव��वसिहत ज�मकैद ह�ने ठह�याई भएको स�ु फैसला 
सदर गरी भएको उ�च अदालत िदपायल, महे��नगर 
इजलासको फैसला बदर गरी स�ु अिभयोग दाबीबाट 
सफाइ िदलाइपाउ ँ भ�नेसमेत बेहोराको �ितवादी 
िवरबहादरु बोटको यस अदालतसम� परकेो िमित 
२०७५।५।२५ को पनुरावेदन ।

मतृकको घाइते अव�थामा िलइएको voice 
record, घटना�थलको ��य�दश� कु�ता भ�ने 
शकु�तलादवेी बोटले मौकाको घटना िववरण कागज र 
अदालतमा उपि�थत भई गरकेो बकप� बेहोरासमेतका 
िमिसल �माणबाट �ितवादी भवानी च�दसमेतको 
कुटिपटबाट मतृकको म�ृय ु भएको �प� देिखइरहेको 
अव�थामा अिभयोग मागदाबीबमोिजम तीनै जना 
�ितवादीलाई मलुकु� ऐन, �यानस�ब�धी महलको 
१३(३) नं. बमोिजम सजाय ह�ने ठह�याई भएको 
स�ु फैसला उ�टी गरी �ितवादी भवानी च�दलाई 
सफाइ िदने गरी भएको उ�च अदालत िदपायल,
महे��नगर इजलासको फैसला सो हदस�म �िुटपूण� 
ह�दँा सो फैसला बदर गरी िनज �ितवादी भवानी 
च�दलाई समेत अिभयोग मागदाबीबमोिजम नै सजाय 
ग�रपाउ ँ भ�नेसमेत बेहोराको वादी नेपाल सरकारको 
तफ� बाट यस अदालतसम� दायर ह�न आएको िमित 
२०७५।७।१४ को पनुरावेदन ।

�ितवादी उिम�ला बोटलाई मलुकु� ऐन,
�यानस�ब�धी महलको १३(३) नं. बमोिजम 
सव��वसिहत ज�मकैद ह�ने ठह�याई भएको स�ु 
क�चनपरु िज�ला अदालतको फैसला सदर ह�ने 
ठह�याई भएको उ�च अदालत िदपायल, महे��नगर 
इजलासको िमित २०७५।१।२३ को फैसलाउपर 
�ितवादी उिम�ला बोटको यस अदालतसम� �यादिभ� 
पनुरावेदन नपरकेो ह�दँा िनजको हकमा िमित 
२०७५।११।५ मा साधक दता� भई पेस ह�न आएको 

रहेछ ।
ठहर ख�ड

िनयमबमोिजम आजको दैिनक म�ुा पेसी 
सूचीमा चढी िनण�याथ� इजलाससम� पेस ह�न आएको 
��ततु म�ुामा पनुरावेदक वादी नेपाल सरकारको 
तफ� बाट उपि�थत िव�ान् उप�यायािधव�ा �ी 
बिु�लाल �े�ले सबै जना �ितवादीह�उपर िकटानी 
जाहेरी परकेो, मतृकले �य� गरेको म�ृयकुालीन 
घोषणाअनसुार �ितवादी भवानी च�दसमेत भई 
मतृक रामल�ली बोटलाई राित घरबाट बािहर बोलाई 
कुटिपट गरकेो र सोही चोटको कारण रामल�लीको 
म�ृय ु भएको िमिसल �माणबाट देिखदँादेिखदँै 
सबैजना �ितवादीह�लाई सव��वसिहत ज�मकैद ह�ने 
ठह�याई भएको स�ु फैसला केही उ�टी गरी समान 
भूिमकामा रहेका �ितवादीम�येका भवानी च�दलाई 
अिभयोग दाबीबाट पूण� सफाइ िदने ठहर गरी भएको 
उ�च अदालत िदपायल, महे��नगर इजलासको 
फैसला निमलेको ह�दँा �ितवादी भवानी च�दलाई 
सफाइ िदएको हदस�म सो फैसला बदर गरी सबै जना 
�ितवादीह�लाई अिभयोग मागदाबीबमोिजम नै सजाय 
ग�रपाउ ँभनी बहस ��ततु गनु�भयो ।

�ितवादी वीरबहादरु बोटसमेतको तफ� बाट 
उपि�थत िव�ान् व�र� अिधव�ा �ी यदनुाथ 
खनाल तथा अिधव�ा �ी मिनषा ब�नेतले �ितवादी 
वीरबहादरु बोट मौका र अदालतको बयानमा समेत 
कसरुमा इ�कारी रहेका छन् । रातको समयमा भएको 
भिनएको घटनाको स�ब�धमा मतृकक� बहुारीबाहेक 
अ� कसैले देखेको अव�था छैन । म�ृयकुालीन 
घोषणाको �पमा पेस भएको कथन सबैले ब�ुने भाषामा 
छैन र अनवुादक मतृकको छोरा र जाहेरवालाको भाइ 
नै भएको कारण �यसको िव�सनीयता र �माण�ा�ता 
शंकारिहत छैन । जाहेरवालासमेत रहेको मतृकको 
छोरा र मौकामा ��य�दश�को �पमा रहेक� बहुारी 
कु�ता भ�ने शकु�तलादेवी बोटसमेतले मतृक लामो 
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समयदेिखको दीघ�रोगी भएको कुरा बताएको समेत 
अव�थामा �ितवादी भवानी च�दलाई सफाइ िदएको 
तर �ितवादी वीरबहादरु बोट र उिम�ला बोटलाई 
सव��वसिहत ज�मकैद ह�ने ठह�याएको उ�च अदालत 
िदपायल, महे��नगर इजलासको फैसला �यायसङ्गत 
नह�दँा सो फैसला बदर गरी �ितवादीह� वीरबहादरु 
बोट र उिम�ला बोटसमेतलाई सफाइ िदलाइपाउ ँभनी 
बहस ��ततु गनु�भयो ।

उपयु��अनसुारको बहस िजिकर सनुी 
पनुरावेदनसिहतको स�ु र रकेड� िमिसल अ�ययन 
गरी साधक दता� भई पेस भएको �ितवादी उिम�ला 
बोटको हकमा समेत उ�च अदालत िदपायल, 
महे��नगर इजलासबाट भएको फैसला िमलेको छ,
छैन ? पनुरावेदक वादी नेपाल सरकारको र �ितवादी 
वीरबहादरु बोटको पनुरावेदन िजिकर प�ुन स�ने हो,
होइन ? भ�ने स�ब�धमा िनण�य िदनपुन� देिखयो ।

२. िनण�यतफ�  िवचार गदा�, िमित 
२०७२।४।१५ गते रातको समयमा �ितवादीह� 
वीरबहादरु बोट, उिम�ला बोट र भवानी च�दसमेतले 
मतृक रामल�ली बोटलाई नजािँनदो हितयारले 
कुटिपट गरी मरणास�न अव�थामा छाडी गएको 
र उपचारको �ममा िनजको म�ृय ु भएकोले िनज 
�ितवादीह�लाई मलुकु� ऐन, �यानस�ब�धी महलको 
१३(३) नं. बमेािजम सजाय ग�रपाउ ँ भ�ने अिभयोग 
दाबी रहेछ । स�ु क�चनपरु िज�ला अदालतबाट 
फैसला ह�दँा ितनै जना �ितवादीह�को कुटिपटको 
चोटबाट नै मतृक रामल�ली बोटको म�ृय ुभएको ह�दँा 
�ितवादीह�लाई मलुकु� ऐन, �यानस�ब�धी महलको 
१३(३) नं. बमोिजम सव��वसिहत ज�मकैद ह�ने ठहर 
गरी अ.बं.१८८ नं. बमोिजम तीनैजना �ितवादीह�लाई 
जनही १०(दस) वष� कैदको सजाय ह�न राय �य� 
भएको र सो फैसलाउपर �ितवादीह� वीरबहादरु बोट 
र भवानी च�दको पनुरावेदन तथा �ितवादी उिम�ला 
बोटको हकमा साधक दता� भई उ�च अदालत िदपायल, 

महे��नगर इजलासबाट फैसला ह�दँा �ितवादीह� 
वीरबहादरु बोट र उिम�ला बोटको हकमा स�ु फैसला 
सदर भई अ.बं. १८८ नं. अनसुारको रायसमेत सदर 
ह�ने तथा �ितवादी भवानी च�दको हकमा स�ु फैसला 
उ�टी भई िनजले अिभयोग दाबीबाट सफाइ पाउने ठहर 
भएको पाइयो । सो फैसलाउपर �ितवादी वीरबहादरु 
बोट र वादी नेपाल सरकारको तफ� बाट यस अदालतमा
छु�ाछु�ै पनुरावेदन पन� आएको एवं पनुरावेदन नगन� 
�ितवादी उिम�ला बोटको हकमा साधक दता�  भई पेस 
ह�न आएको दिेखयो ।

३. ��ततु म�ुामा रामल�ली बोटको म�ृयकुो 
त�य �थािपत त�यका �पमा रहेको छ । िमित 
२०७२।४।१५ गते राित १:३० बजेको समयमा मेर ै
घरमा आई वीरबहादरु बोट, िनजक� �ीमती उिम�ला 
बोट र अक� एकजना गरी ३ जनाले मेरी आमा 
रामल�ली बोटलाई बािहरबाट बोलाई अ�ँयारोमा 
कुटिपट गरी घाइते बनाएको ह�दँा कारबाही ग�रपाउ ँ
भनी मतृकका छोरा रामकृ�ण बोटले �हरी चौक� 
पचइुमा िमित २०७२।४।१६ मा उजरुी िनवेदन िदएको 
दिेख�छ । कुटिपटपिछ मतृकलाई उपचारको लािग 
�ीपरु �वा��य के�� बेलौरीमा लगेकोमा �यहा ँउपचार 
ह�न नसक� भारततफ�  लैजादँै गदा� सोही चोट पीडाको 
कारण िमित २०७२।४।१८ गते आमा रामल�ली 
बोटको म�ृय ु भएको ह�दँा �ितवादीह� वीरबहादरु 
बोट, उिम�ला बोट र भवानी च�दउपर मलुकु� ऐन 
�यानस�ब�धी महलअनसुार हदैस�मको सजाय 
ग�रपाउ ँभनी िमित २०७२।४।१९ मा िकटानी जाहेरी 
िदएको देिख�छ ।

४. मतृक रामल�ली बोटसगैँ सिुतरहेक� 
मतृकक� बहुारी कु�ता भ�ने शकु�तलादवेी बोटले 
िमित ०७२।४।१५ गते राित म सासू रामल�ली 
बोट स�ुने गरकैे कोठाको अलग खाटमा सतेुक� 
िथए ँ । सो रातको १:३० बजेको समयमा ढोकाको 
निजकैबाट भाउजू भाउजू भनी बोलाएको आवाज 
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आएपिछ सासूले ओ�यानबाट उठी मसगँ टच�लाइट 
मािगन् । मैले टच�लाइट खो�दा खो�दै सासूको 
बािहरबाट बहुारी बािहर आउ, मलाई कसैले ता�दै 
लछाद� छन् भ�ने चक� आवाज आयो । म टच�लाइट 
िलई बािहर जादँा सासूलाई ढोकाको अगािड जोरले 
ध�का िदई लडाई मेरो आगँनबाट ३ जना मािनसह� 
भागी गएको देखे ँ । अ�ँयारो भएको कारण मािनस 
िच�न सिकन । �ितवादीह� वीरबहादरु बोट र उिम�ला 
बोट एवं मेरो प�रवारिबच अंशस�ब�धी िववाद रहेको 
िथयो । िमित ०७२।४।१६ गते �हरी चौक�मा दवुै 
प�लाई बोलाई छलफल गदा�  िवप�ीह�ले मेरो �ीमान् 
रामकृ�ण बोटसगँ घाइतेको औषधी उपचारमा ला�ने 
खच� हामी बेहोछ� भनी मौिखक सहमितसमेत गरकेा 
िथए भनी घटना िववरण कागज लेखाइिदएको देिख�छ 
। िनज कु�ता भ�ने शकु�तलादेवी बोटको भनाइसगँ मेल 
खाने गरी घटना िववरण कागज लेखाइिदने हेमराज 
बोट, छ�धारी मरुाउ, िसयाराम बोट, स�तराम बोट,
तलुाराम दमाई ं, गजे�� च�द, मिनराम पाक� र गोपाल 
बोटसमेतका �यि�ह�ले वारदातको िदन र समयमा 
�ितवादीह�को कुटिपटबाट घाइते भएक� मतृक 
रामल�ली बोटको उपचारको �ममा सोही चोटपीडाको 
कारणबाट म�ृय ुभएको हो र �ितवादीह� वीरबहादरु 
र उिम�ला बोटको प�रवार र मतृकको प�रवारिबच 
अंशस�ब�धी िववाद र झगडा िथयो भनी आ-आ�नो 
घटना िववरण बेहोरा लेखाइिदएको पाइ�छ ।

५. िमित २०७२।४।१७ गते बेलकुा 
जाहेरवालासमेतले रामल�ली बोटलाई घाइते 
अव�थामा �हरी चौक� पचइु लगेको र सो चौक�का 
इ�चाज� �.स.िन. यदबुहादरु देउवा साम�ुने मतृक 
रामल�ली बोटले आ�नो म�ृयकुो कारण स�ब�धमा 
...पिहला भाउजू भाउजू भनी िफर दुई जना देवर 
र देवरानी समाहै समािहते ितनौ... । िफर उठबस...
भाउजू भनेको भवानी च�द तरह लगता है.... समाय 
िफर समाय, िफर समायेत, भैका हया समये ऐसा 

घाटी समायो, समायेत जायो, क�मर समायो...मारने 
पता निह, समाउन पता लगवा के... भ�ने बेहोरा बोट 
भाषामा �य� गरकेो र बोट भाषाका ती श�दह�को 
अथ�- रातको समयमा मलाई भाउजू भाउजू भनी 
बोलाएको हो । बोलाउने �यि� भवानी च�द ज�तो 
ला�छ । देवर देवरानीले समते लछारपछार गरी 
कुटिपट गरकेो हो । �यसपिछ मलाई थाहा छैन...
भनी बोलेको बोली वा �य� गरेको कुरा िनज �.स.िन. 
यदबुहादरु देउवाले मोवाइलमा रकेड� गरी सो रकेड�को 
memory card अदालतसम� समेत पेस ह�न आएको 
दिेख�छ । सो रकेड� बोट भाषामा रहेको र रकेड� 
ग�रएको भनाइलाई स�ु र पनुरावेदन तहको फैसलाले 
म�ृयकुालीन घोषणाको �पमा �वीकार गरी �मखु 
�माणको �पमा िलएको पाइ�छ । तर उ� रकेड�लाई 
म�ृयकुालीन घोषणाको �व�पमा िलन िम�दैन भ�ने 
�ितवादी वीरबहादरु बोटको मूल पनुरावेदन िजिकर 
रहेको देिख�छ । उ� रकेड�लाई �माण�ा� मा�न 
िम�दैन भनी पनुरावेदक �ितवादीले मूलतः २ वटा 
कारणह� दखेाएको छ । उ� कारणह�माः 

· बोट भाषामा रहेको रकेड�को नेपाली भाषामा 
अनवुाद गन� मतृकको छोरा एव.ं जाहेरवालाको 
भाइ नै रहेको ह�दँा �यसमा िन�प�ता छैन 
भ�ने �थम ।

· रकेड� अनसु�धानकता��ारा आ�नो 
�वे�छाले �वत: �फूत� �पमा िलइएको नभई 
जाहेरवाला प�को आ�हमा िलइएको ह�दँा 
�यसको िव�सनीयता रहदैँन भ�ने दो�ो 
रहेको पाइ�छ ।

६. त�स�ब�धमा �थम िजिकरतफ�  हेदा�,
रकेड�मा रहेको बोट भाषा �ितवादीह�समेतको 
मातभृाषा रहेकोमा िववाद छैन । उ� भनाइको अथ� र 
नेपाली अनवुाद  स�ु र उ�च अदालतको फैसलामा 
रहेको अथ� भ�दा िभ�न भएको भए िनजह�ले �प� 
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भ�नपुन� दिेख�छ । रेकड�मा रहेको भनाइ सनुी 
�ितवादीह�ले कागज ग�रिदएको पाइ�छ । तर िनज 
�ितवादीह�ले सो रकेड�मा रहेको भनाइको अथ� 
�यो होइन, यो ह��छ भनी भनेको अव�था देिखदैँन । 
यस अव�थामा अनवुादकता� मतृक र जाहेरवालाको 
निजकको �यि� भएको भ�ने आधारमा मा� 
अनवुादलाई अ�वीकार गनु�पन� देिखएन । तसथ� सो 
रकेड�को अथ� �प� नभएको र अनवुाद िन�प� नभएको 
भ�ने आधारमा मा� उ� रकेड�लाई �माणको �पमा 
�हण गन� िम�दनै भ�ने �ितवादीको पनुरावेदन िजिकर 
तक� सङ्गत दिेखएन । तसथ� उ� िजिकर स�ब�धमा 
थप िववेचना ग�ररहनपुन� देिखन आएन ।

७. दो�ो म�ृयकुालीन घोषणाको �पमा पेस 
भएको मतृकको भनाइको रकेड� जाहेरवाला प�को 
आ�हमा िलइएको ह�दँा �यसमा िव�सनीयता छैन भ�ने 
िजिकरको स�दभ�मा हेदा�, म�ृयकुालीन घोषणा मतृकले 
मनु�अिघ आ�नो म�ृयकुो कारण स�ब�धमा �य� गरकेो 
ह�नपुन� यसको अिनवाय�ता हो । अनसु�धानकता�बाट 
कसरी, को कसको सि�यतामा यसको सङ्कलन 
ह�नपुन� भ�ने स�ब�धमा कुनै िवधाियक� अिनवाय�ता 
रहेको पाइदँैन । ��ततु वारदातमा रकेड�मा रहेको बोली 
मतृक रामल�लीको होइन भनी �ितवादीह�ले भनेको 
अव�थासमेत रहेको पाइदैँन । �ितवादीह� वीरबहादरु 
र उिम�ला बोट निजकै घर रहेका र मतृकको देवर 
देवरानी ह�न् भ�ने कुरासमेत िमिसल �माणबाट �प� 
देिखएको अव�था छ । यस अव�थामा �ितवादीह�ले 
memory card मा रहेको रकेड� ग�रएको बोली मतृकको 
हो वा होइन भनी ��ट छुट्याउन स�ने नै अव�था 
रह�छ । उ� भनाइ �हरी अिधकारीको सम�मा �य� 
भई िनजकै मोबाइलमा रकेड� भएको देिख�छ । रकेड� 
गन� �.स.िन. यदबुहादरु देउवाले अदालतमा उपि�थत 
भई मतृकले घाइते अव�थामा �य� गरकेो भनाइ मैले 
आ�नो मोबाइलमा रकेड� गरकेो ह� ँभनी बकप� बेहोरा 
लेखाई िदएकोसमेत पाइ�छ ।

८. �माण कानूनको प�र�े�यमा मन� लागेको 
मािनसले म�ृयकुो आभाष भइसकेपिछ आ�नो म�ृयकुो 
कारण वा आ�नो म�ृयकुो प�रि�थितको बारमेा �य� 
गरकेो भनाइलाई म�ृयकुालीन घोषणा भिन�छ । 
म�ृयकुालीन घोषणाको िस�ा�त मन� बेलामा मािनसले 
आ�नो ओठमा झठुोपन टासँेर आ�ना सिृ�कता�सम� 
जादँैन भ�ने धरातलमा ज�मेको ह��छ । म�ृयकुालीन 
घोषणालाई अपवादको �पमा िनणा�यक �माणको 
�पमा �हण गन� धारको �पमा Roman maxim 
‘Nemo moriturus praesumitur’ लाई िलइ�छ, 
जसको अथ� A man will not meet his maker 
with a lie in his mouth भ�ने ह��छ । म�ृयकुालीन 
घोषणा (dying declaration) लाई Black’s Law 
Dictionary मा A statement by a person who 
believes that death is imminent, relating 
to the cause or circumstances of the 
person’s impending death. The statement 
is admissible in evidence as exception the 
hearsay rule. Also termed as deathbed 
declaration, ante mortem statement
(Bryan A .Garner(ed), (2004), Black’s 
law dictionary, St. Paul min, USA: west a 
Thomson business, p. 437)  भनी प�रभािषत 
ग�रएको छ ।

९. नेपाल कानूनले म�ृयकुालीन घोषणाको 
छु�ै प�रभाषा गरकेो छैन तर �माण ऐन, २०३१ को 
दफा ११ मा “कुनै मरकेो �यि�ले आफू मन� लागेको 
अव�थामा होस छँदै आ�नो म�ृयुको कारणका 
स�ब�धमा �य� गरकेो कुरा �माणमा िलन ह��छ” 
भनी र ऐ दफा ३७ को �प�ीकरणमा “दफा ११ 
बमोिजम �माणमा िलन ह�ने कुरा सो कुरा �य� 
ह�दँाकै अव�थामा स�ुने वा थाहा पाउन े �यि�ले 
सा�ीको �पमा उपि�थत भई अदालतको सम� 
िदएको मौिखक �माणलाई पिन यस उपदफाको 
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�योजनको लािग ��य� �माण मािननछे” भनी 
उ�लेख गरकेो पाइ�छ ।

१०. म�ृयकुालीन घोषणा क�तो अव�थामा 
�माणको �पमा �हणयो�य ह��छ भ�ने स�ब�धमा
यस अदालतबाट िविभ�न म�ुामा �या�या भएको  
पाइ�छ । ज�तैः- िवि� भ�ने कलावती यादव िव�� 
वरसाती कहारको जाहेरीले �ी ५ को सरकार भएको 
कत��य �यान (ने.का.प.२०६३, अङ्क ३, िनण�य नं. 
७६६३) म�ुामा “य�तो �यि�को रोहबरमा य�तो 
अिधकारीसम� �य� गरकेो कुरा �माणमा िलन ह�ने 
भनेको अव�था नभएपिछ मरकेो �यि�ले होस छँदै 
�य� गरकेो हो, होइन र सो त�य पया�� �माणबाट 
पुि� ह��छ, ह�दैँन सो कुरा मह�वपूण� ह�न आउने । 
मतृकले आ�नो होस छँदै आ�नो म�ृयुको कारण 
स�ब�धमा �य� गरकेो कुरालाई �माणमा िलन 
िम�न”े भ�ने उ�लेख भएको पाइ�छ । का�छामान 
मगरको जाहेरीले वादी नेपाल सरकार िव�� 
अ�बरबहादरु आले मगर भएको कत��य �यान (ने.
का.प. २०६४, अङ्क ११, िनण�य नं. ७८९८) म�ुामा 
“म�ृयुकालीन घोषणामा ह�नुपन� म�ुय त�व भनेको 
मतृकको म�ृयुको कारण, मतृक मनु�भ�दा पिहले सो 
कुरा �य� गरकेो ह�नुपन�, मतृकले �य� गरकेो कुरा 
िनजको म�ृयुसगँ स�बि�धत ह�नपुन� र कुनै �यि�को 
उपि�थितमा �य� गरकेो ह�नुपन� ।” भनी उ�लेख 
भएको पाइ�छ । �यसैगरी िजते�� काक� िव�� नेपाल 
सरकार भएको कत��य �यान म�ुा (ने.का.प. २०७६,
अङ्क ७, िन.नं. १०३१२) मा म�ृयकुालीन घोषणा 
�माणमा �ा� ह�नको लािग िनि�त सत�ह� पूरा भएको 
ह�नपुन� भनी िव�ततृ �पमा �या�या भएको छ । जसले 
म�ृयकुालीन घोषणा �माणमा �ा� ह�नको लािग िन�न 
सत�ह� पूरा भएको ह�नपुन� उ�लेख गरकेो पाइ�छ ।

क) म�ृयकुालीन घोषणालाई �माणको �पमा 
पेस गदा�को अव�थास�ममा सो घोषणा गन� 
�यि�को म�ृय ुभइसकेको ह�नपुन�,

ख) घोषणा गन� �यि�ले आ�नो म�ृयपूुव� घोषणा 
गरकेो ह�नपुन�,

ग) घोषणा आ�नो म�ृयकुो कारण वा प�रि�थितसगँ 
स�बि�धत ह�नपुन�,

घ) घोषणा गन� �यि�ले आफू बा�ँन स�छु िक 
भ�ने आशा �यािगसकेको ह�नपुन�,

ङ) मन� �यि�ले आ�नो वा�तिवक �ानको 
आधारमा �वेि�छक �पमा ग�रएको  घोषणा 
ह�नपुन�,

च) मन� �यि�ले आफू होसमा ह�दँा नै सो घोषणा 
गरकेो ह�नपुन�,

छ) घोषणा गन� �यि� मानिसक �पले सबल 
रहेको ह�नपुन�,

ज) घोषणा गन� �यि�ले आ�नो म�ृयकुो कारणको 
बारमेा एकभ�दा बढी फरक फरक घोषणा 
गरकेो ह�न नह�ने,

झ) म�ृयकुालीन घोषणा स�ुने �यि� अदालतमा 
सा�ीको �पमा उपि�थत ह�नको िनि�त यो�य 
ह�नपुन� र 

ञ) म�ृयकुालीन घोषणा मौकामा �य� भई 
अदालतमा आएर पिु� ग�रएको ह�नपुन� ।
��ततु म�ुामा �माणको �पमा �हण ग�रएको 

मतृक रामल�ली बोटले �य� गरकेो भनाइको रकेड� 
उि�लिखत सत�भ�दा िभ�न रहेको अव�था छैन ।

११. सामा�यत: म�ृयकुालीन घोषणा मन� 
�यि�ले आ�नो म�ृयकुो कारण स�ब�धमा मनु�अिघ 
�य� गरकेो ह�नपुन� र स�ुने �यि�ले अदालतसम� 
आई �य� गरकेो वा लेखब� गरी सहीछाप गरी िदएको 
भएमा �माणमा �हण गन� ग�रएको पाइ�छ । ��ततु 
म�ुामा मतृकले �य� गरकेो बोली वा भनाइ ज�ताको 
�य�तै रकेड� ग�रएको अव�था छ । यसरी रकेड� 
ग�रएको audio लाई म�ृयकुालीन घोषणाको �पमा 
िलने वा निलने भ�ने ��समेत यहा ँ िसज�ना भएको 
छ । �िविधको िवकाससगैँ प�रि�थितमा प�रवत�न 
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आइरहेको प�र�े�यमा रकेड� ग�रएको audio मा रहेको 
िचरप�रिचत �यि�को बोली कसको हो भनी सामा�यतः 
छुट्याउन नसिकने ह�दैँन । मतृक, जाहेरवाला र 
�ितवादीह� सधै ँसगैँ ब�ने िछमेक� र अंिशयारसमेत 
रहेको भ�ने ख�ुन आएको अव�थामा उ� audio
मा रहेको बोली मतृकको होइन भनी �ितवादीह�ले 
भ�न सकेको अव�था देिखदैँन । मतृकले आफू मन� 
बेलामा आ�नो म�ृयकुो कारण स�ब�धमा बोलेको 
कुरालाई �हरी कम�चारीले नै आ�नो मोबाइलमा रकेड� 
गरी, रकेड� भएको बेहोरा मैले रकेड� गरकेो हो, मतृक 
रामल�ली बोट िस�रयस भई रोिकई रोिकई बोलेक� 
िथइन् भनी अदालतमा उपि�थत भई बकप� गरी 
�मािणत ग�रिदएको अव�थामा उ� audio रकेड�लाई 
म�ृयकुालीन घोषणा (dying declaration) को 
प�रभाषािभ� नपन� भ�न निम�ने ।

१२. यस स�ब�धमा यस अदालतबाट 
बमबहादरु ब�नेतसमेत िव�� गंगाबहादरु काक�को 
जाहेरीले वादी नेपाल सरकारसमेत भएको कत��य 
�यान (ने.का.प. २०७०, अङ्क ६, िनण�य नं. 
९०२२) म�ुामा “फोटो, िभिडयो, अिडयो, सीडी 
आिद िडिजटल साम�ी िलखत ह�न ् । ियनको 
�ामािणक मू�यलाई अ�वीकार गनु� �यायसङ्गत 
ह�दैँन । त�यका ��येक गवाह �माण ह�न ् । मु�ाका 
कुनै प�बाट फोटो, िभिडयो, अिडयो, सीडी आिद 
िडिजटल �ित �माणका �पमा ��तुत ह��छन् र 
अक� प�बाट ितनमा इ�कारी जनाइँदैन भने िलिखत 
�माणका �पमा यी �ा� ह��छन ्। य�ता �माणका 
िवषयमा िववाद उठेमा ितनको स�यता परी�णको 
िवषय ब�दछ । अ�यथा िलखत �माणका आधुिनक 
�व�पलाई सतक� तासाथ �हण गद� जानुपन�” भनी 
िस�ा�त �ितपादन भएकोसमेत पाइ�छ । उि�लिखत 
कानूनी िस�ा�तसमेतको आधारमा �हरी अिधकारीले 
आ�नो मोबाइलमा रकेड� गरी अदालतमा पेस 
गरकेो audio record लाई म�ृयकुालीन घोषणाको 

�पमा �वीकारी �माणमा िलन निम�ने भ�ने देिखन 
आएन । तसथ� जाहेरवालाप�को आ�हमा िलइएको 
रकेड�को िव�सनीयता नरहने ह�दँा रकेड� ग�रएको 
भनाइलाई म�ृयकुालीन घोषणा भ�न िम�दैन भ�ने 
पनुरावेदन िजिकरलाई तक� पूण� र �हणयो�य मा�न 
िमलेन ।

१३. उपयु��ानसुार िववेिचत आधार, कारण 
तथा �ितपािदत िस�ा�तसमेतबाट म�ृयकुालीन 
घोषणा �माणयो�य र िव�सनीय छैन भ�ने पनुरावेदक 
�ितवादी वीरबहादरु बोटको पनुरावेदन िजिकरसगँ 
सहमत ह�न सिकएन । तसथ� वारदातमा समान 
भूिमका दखेाई एउटै अिभयोग लगाइएक� �ितवादी 
उिम�ला बोटको हकमा समेत उ�च अदालत िदपायल, 
महे��नगर इजलासबाट भएको फैसलालाई अ�यथा 
गनु�पन� देिखएन । यस�कार िनज �ितवादीह�लाई 
सव��वसिहत ज�मकैद ह�ने ठहरकेो उ�च अदालत 
िदपायल, महे��नगर इजलासको फैसला सदर ह�ने 
ठहर ेतापिन मलुकु� अपराध संिहता, २०७४ को दफा 
४०(२) मा “कानूनमा कुनै कसरुबापत सव��वको 
सजाय ह�ने रहछे भने यो सिंहता �ार�भ भएपिछ 
�य�तो कसरुमा सजाय गदा� सव��व ह�ने गरी सजाय 
ग�रने छैन” भ�ने �यव�था भएबाट सव��वसिहत 
ज�मकैद ह�ने ठहरकेो उ�च अदालत िदपायल,
महे��नगर इजलासको फैसला प�रमाज�न भई िनज 
दईु जना �ितवादीह�लाई जनही ज�मकैदको सजाय 
ह�नपुन� दिेखयो ।

१४. अब �ितवादी भवानी च�दलाई सफाइ 
िदएको हदस�म उ�च अदालत िदपायल, महे��नगर 
इजलासको फैसला बदर गरी िनज �ितवादी भवानी 
च�दलाई समेत अिभयोग मागदाबीबमोिजम नै सजाय 
ग�रपाउ ँभ�ने वादी नेपाल सरकारको पनुरावेदन िजिकर 
स�ब�धमा हेदा�, यी �ितवादी भवानी च�द राजनीितक र 
सामािजक काय�कता�समेत भएको ह�दँा िनजले �ितवादी 
वीरबहादरु बोट र मतृकको प�रवारिबचको अंशब�डाको 
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िववादमा १८/२० वष�अगािड म�य�थता ग�रिदएको र 
िनजको म�य�थताबाट भएको अशंब�डामा मतृकको 
प�रवार अस�त�ु रहेको भ�ने देिख�छ । सोबाहेक यी 
�ितवादी भवानी च�द र मतृकको प�रवारिबच अ�य 
कुनै स�ब�ध रहेको वा िनजह�को घर बसोबास 
िछमेकमा रहेको र िनजह�िबच अ�य �रसइवी रहेभएको 
भ�नेसमेत ख�ुन आएको छैन । यी �ितवादी भवानी 
च�द रातको समयमा �ितवादीह� वीरबहादरु बोट 
र उिम�ला बोटसगँ िमलेर मतृक रामल�ली बोटउपर 
आ�मण गन� जानपुन�स�मको कुनै ठुलो �रसइवी र 
कारण रहेको देिखदैँन ।

१५. िनजका सा�ीको �पमा रहेकालगायत 
व�तिु�थित मचु�ुकाका मािनसह� शेरी च�द,
जयिसहं टमटा, मिनराम पाक�, तलुाराम दमाई, गजे�� 
च�दसमेतका �यि�ह�ले वारदातको िमित र समयमा 
�ितवादी भवानी च�द ि�परुास�ुदरी भगवतीको 
मि�दरमा भएको भजन िकत�नमा सहभागी भएका ह�दँा 
वारदात�थलमा िनजको संल�नता िथएन भनी िनजको 
मौकामा र अदालतमा भएको बयानसगँ मेल खाने गरी 
सबैले एकैिमलान बेहोराको बकप� ग�रिदएको पाइ�छ ।

१६. मतृक रामल�ली बोटले िमित 
०७२।४।१७ गते �.स.िन. यदबुहादरु देउवाको 
उपि�थितमा आफू घाइते ह�नकुो कारणस�ब�धमा �य� 
गरकेो भनाइमा समेत “भाउजू भाउजू भनी बोलाउने 
पु�ष �यि� भवानी च�द ज�तो ला�यो” भनी बताएको 
पाइ�छ । यिकन �पमा बोलाउने �यि� यी भवानी च�द 
नै िथए भनी मतृकले बताएको रकेड� ग�रएको audio 
बाट खलेुको देिखदँनै । वारदातको ��य�दश�को �पमा 
रहेक� मतृकक� बहुारी शकु�तलादेवी बोटले मौकामा 
घटना िववरण लेखाउदँा र अदालतमा उपि�थत भई 
बकप� गदा�समेत रातको समय ह�दँा मािनस यही हो 
भनी ठ�याउन सिकन भनी लेखाइिदएको पाइ�छ । 
उि�लिखत अव�थामा शकंारिहत �माणको अभाव 
रहेको ि�थितमा ब� दस जना अपराधी छुटुन ्

तर एकजना िनरपराधले सजाय नपाओस ् भ�ने 
फौजदारी �यायको मा�य िस�ा�तसमेतको आधारमा 
कत��य �यान ज�तो ग�भीर अपराधमा यी �ितवादी 
भवानी च�दलाई कसरुदार ठह�याउन उिचत ह�ने 
दिेखएन । तसथ� �ितवादी भवानी च�दलाई सव��वसिहत 
ज�मकैद ह�ने ठह�याई भएको स�ु फैसला उ�टी गरी 
िनजलाई सफाइ ह�ने ठहर गरी भएको उ�च अदालत 
िदपायल,  महे��नगर इजलासको ठहर फैसलालाई 
अ�यथा गनु�पन� देिखएन ।

१७. अब कसरु ठहरकेा �ितवादीह�को 
हकमा अ.बं.१८८ नं. बमोिजम �य� ग�रएको रायतफ�  
हेदा�, मतृकको प�रवार र �ितवादीह�को प�रवारिबचमा 
अशंस�ब�धी िववाद रहेको कारण घटना घट्न गएको 
भ�ने िमिसल �माणबाट दिेख�छ । मतृकको शरीरमा 
लागेको घाउचोटको अव�था र घटनाको �कृितबाट 
वारदातमा धा�रलो र जोिखमी हितयारको �योग भएको 
अव�था दिेखदँैन । मान� नै ल�य राखी �ूर र अमानवीय 
त�रकाले िनघा�त कुटिपट गरकेो अव�था पिन रहेको 
छैन । बािहरबाट आवाज आई सासूले टच�लाइट 
मागेपिछ मतृकक� बहुारी कु�ता भ�ने शकु�तलादवेी 
बोटले त�काल उठी टच�लाइट खोजी िलई बािहर 
आउदँास�म �ितवादीह� भागी गइसकेको भ�ने 
िनजले मौकामा र अदालतमा �य� गरकेो भनाइबाट 
दिेख�छ । रातको समयमा घटेको घटनामा मतृक सतेुको 
कोठाको ब�द ढोका तोडफोड गरी कोठामा �वेश गरी 
िनदाएको अव�थामा कुटिपट गरकेो भ�ने अव�था पिन 
दिेखदैँन । उि�लिखत प�रि�थितज�य घटना िववरण 
र वारदातको �कृितसमेतलाई म�यनजर गरी हेदा�,
ज�मकैदको सजाय गदा� चक� पन� जाने देिखएको ह�दँा 
उ�च अदालत िदपायल, महे��नगर इजलासले अ.बं. 
१८८ नं. को आधारमा �ितवादीह� वीरबहादरु बोट 
र उिम�ला बोटलाई जनही १०/१० वष� कैद सजाय 
ह�ने गरी �य� गरकेो रायसमेत मनािसब नै ह�दँा सो 
रायसमेत सदर ह�ने देिखयो ।



नेपाल कानून पि�का, २०७८, फागनु

1744

१८. अतः मािथ िववेिचत आधार, कारण र 
�ितपािदत िस�ा�तसमेतबाट पनुरावेदक �ितवादी 
वीरबहादरु बोट र पनुरावेदन नगन� �ितवादी उिम�ला 
बोटलाई मलुकु� ऐन, �यानस�ब�धी महलको १३(३) 
नं. बमोिजम सव��वसिहत ज�मकैदको सजाय ह�ने 
ठह�याएको उ�च अदालत िदपायल, महे��नगर 
इजलासको फैसला मलुकु� अपराध संिहता, २०७४ को 
दफा ४०(२) बमोिजम प�रमाज�न भई िनज �ितवादीह� 
वीरबहादरु बोट र उिम�ला बोटलाई जनही ज�मकैदको 
सजाय ह�ने गरी �ितवादीह� वीरबहादरु बोट र उिम�ला 
बोटलाई अ.बं.१८८ नं. बमोिजम जनही १०/१० वष� 
कैद सजाय ह�न �य� गरकेो रायसिहत �ितवादी भवानी 
च�दलाई अिभयोग दाबीबाट सफाई ह�ने ठह�याई भएको 
उ�च अदालत िदपायल, महे��नगर इजलासको िमित 
२०७५।१।२३ को फैसला िमलेको देिखदँा सदर ह�ने 
ठहछ�  । पनुरावेदकह� �ितवादी वीरबहादरु बोट र 
वादी नेपाल सरकार दवुै प�को पनुरावेदन िजिकर प�ुन 
स�ैन । अ�मा तपिसलबमोिजम गनू�  ।

तपिसल ख�ड
§ मािथ ठहर ख�डमा लेिखएबमोिजम 

�ितवादीह� वीरबहादरु बोट र उिम�ला 
बोटको हकमा सव��वसिहत ज�मकैद ह�ने 
ठहरी भएको उ�च अदालत िदपायल, 
महे��नगर इजलासको फैसला प�रमाज�न 
भई जनही ज�मकैद ह�ने ठहरकेो ह�दँा 
िनजह�को हकमा उ�च अदालत िदपायल,
महे��नगर इजलासको फैसलाबमोिजम 
राखेको सव��वसिहत ज�मकैदको लगत 
सशंोधन गरी ज�मकैदको लगत जनाई रा�नु
भनी स�ु क�चनपरु िज�ला अदालतमा 
लेखी पठाइिदनू..................................१

§ �ितवादीह� वीरबहादरु बोट र उिम�ला 
बोटलाई ज�मकैदको सजाय भई अ.बं. 
१८८ नं. बमोिजम जनही १०/१० वष� 

कैदको सजाय ह�ने ठहर भएकोले िनजह�को 
हकमा ज�मकैदको लगत जनाई �ितवादी 
वीरबहादरु बोट िमित २०७२।४।१८ मा 
प�ाउ परी हालस�म कैदमा रहेको देिखदँा 
िनजलाई लागेको कैद वष� १० असलु भएपिछ 
िमित २०८२।४।१७ बाट कैदम�ु ग�रिदन 
िज�ला कारागार काया�लय क�चनपरुलाई 
जानकारी िदन ु र �ितवादी उिम�ला बोट 
िमित २०७२।४।१८ मा प�ाउ परी िमित 
२०७२।५।७ को थुनछेक आदेशबमोिजम 
सोही िमितमा धरौटी रकम बझुाई थनुाबाट 
छुटी गएको देिखदँा अनसु�धानको �ममा 
थनुामा बसेको िदन २० क�ा गरी बाकँ� ९ 
वष� ११ मिहना १० िदन कैदको लगत राखी 
असलुउपर गनु�  भनी स�ु क�चनपरु िज�ला 
अदालतमा लेखी पठाइिदनू...................२

§ ��ततु फैसलाको �मािणत �ितिलिपसिहतको 
फैसलाको जानकारी महा�यायािधव�ाको 
काया�लयलाई र कैदमा रहेका �ितवादीलाई 
स�बि�धत कारागार काया�लयमाफ� त िदनू...३

§ यो फैसला िव�तुीय �णालीमा अपलोड 
गनु�  र दायरीको लगत क�ा गरी िमिसल 
िनयमानसुार गरी अिभलेख शाखामा 
बझुाइिदनू.........................................४

उ� रायमा सहमत छु ।
�या.मीरा खडका

इजलास अिधकृत:- फणे�वरी िघिमरे
इित सवंत् २०७६ साल चै� २ गते रोज १ शुभम ्।

—— & ––
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सव��च अदालत, सयुं� इजलास
माननीय �यायाधीश �ी मीरा खडका

माननीय �यायाधीश �ी ह�र�साद फुयाल
फैसला िमित : २०७८।१०।२३

०७८-RC-००६५

म�ुा: जबरज�ती करणी

पनुरावेदक / �ितवादी : सखु�त िज�ला, वीर�े�नगर 
नगरपािलका वडा नं.२ घर भई हाल कारागार 
काया�लय, सखु�तमा थुनामा रहेका अिमत 
कुमाल

िव��
��यथ� / वादी : प�रवित�त नाम वीर�े�नगर “Z” को 

जाहेरीले नेपाल सरकार

§ मलुुक� अपराध सिंहता र मलुुक� फौजदारी 
काय�िविध सिंहतामा �वेश पाएको सजाय 
छुट िदन सिकने वा सजाय कम गन� 
मागदाबीस�ब�धी �यव�थालाई दाबीको 
सौदाबाजी (Plea Bargaining) को 
अवधारणाअनुसार नेपालको प�र��ेयमा 
मूलत: अनुस�धानमा कसुरदार वा 
अिभयु�ले कसुर �वीकार गरकेो वा 
कसुरमा आफू सािबती भई सलं�न अ�य 
�यि� र �माण जुटाउन सहयोग गरकेो 
अव�थामा अनसु�धान �ितवेदनमा 
उ�लेख भई वा �य�तो अव�था देिखएमा 
सरकारी विकलले अिभयोगप�माफ� त 
दाबी गरकेो अव�था िव�मान ह�नपुद�छ । 
अपराध सिंहता र फौजदारी काय�िविध 

सिंहतामा उ�लेख भएको �यव�थाअनसुार 
अिभयोगप�मा दाबी नग�रएको अव�थामा 
अदालतले अनुमानको भरमा मलुुक� 
अपराध सिंहता, २०७४ को दफा ४७ 
अनुसारको सजायमा छुट िदन स�ने वा 
सजाय कम गन� स�ने नदेिखन े।

(�करण नं.५)

�ितवादीका तफ� बाट : 
वादीका तफ� बाट : 
अवलि�बत निजर :
स�ब� कानून :
§ मलुकु� अपराध संिहता, २०७४
§ मलुकु� फौजदारी काय�िविध सिंहता, २०७४

स�ु तहमा फैसला गन� :
माननीय �यायाधीश �ी ��हादकुमार योगी
सखु�त िज�ला अदालत

पनुरावेदन तहमा फैसला गन� :
माननीय म�ुय �यायाधीश �ी नहकुल सवेुदी
माननीय �यायाधीश �ी राजे�वर ितवारी
उ�च अदालत सखु�त

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

ऐन, २०७३ को दफा १० बमोिजम साधकको रोहमा 
दता� भई िनण�याथ� यस इजलाससम� पेस ह�न आएको 
��ततु म�ुाको त�य र ठहर यस�कार रहेको छ ।

त�य ख�ड
िमित २०७६।०२।२१ गते अ�दाजी 

१६:३० बजेको समयमा िज�ला सखु�त, वीर�े�नगर 
नगरपािलका वडा नं.२ फलाटे सामदुाियक वनको 
नस�रीि�थत शारी�रक, मानिसक अव�था अ�व�थ 
भएक� मेरो छोरी पीिडत प�रवित�त नाम, थर ६४ 

�नण�य नं. १०७७४
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वीर�े�नगर “क२८” �कुल पढेर घर फक� ने �ममा 
ऐ.ऐ. ब�ने अिमत कुमालले बाटोमा भेटी म ितमीलाई 
घरमा प�ुयाइिद�छु भनी फकाई फु�याई गरी जंगलितर 
लगेको छोरीसगँ पढ्ने िछमेक�को छोरी ईिमनजेला 
रोकायले देखी मलाई जानकारी गराएप�ात् मलगायत 
गाउकँा छरिछमेका मािनसह�समेतले छोरी पीिडत 
प�रवित�त नाम, थर ६४ वीर�े�नगर “क२८” लाई 
खो�दै जाने �ममा फलाटेको सामदुाियक वनको 
भवन निजक िछमेक� िजतबहादरु ग�ुङलाई देखी 
छोरीको बारमेा सो�दा अिमत कुमालले जंगलिभ� 
िलई गएका छन् भनेकोले सोही जंगलमा खो�दै 
जाने �ममा अिमत कुमालले छोरी पीिडत प�रवित�त 
नाम, थर ६४ वीर�े�नगर “क२८” लाई जबरज�ती 
करणी गरी रगता�य अव�थामा सोही �थानमा छोडी 
भािगसकेका रहेछन्, सोही समयमा पीिडत छोरीलाई 
साथमा िलई अ�यायी अिमत कुमाललाई खो�दै 
जाने �ममा िज�ला सखु�त, वीर�े�नगर नगरपािलका 
वडा नं.२ फलाटे ि�थत िनजको घरमा फेला पारी 
�थानीय मािनसह�को सहयोगमा िनय��णमा िलई 
यसै जाहेरी दरखा�तसाथ दािखला गरकेो छु । िनज 
अिमत कुमालले मेरो छोरी प�रवित�त नाम, थर ६४ 
वीर�े�नगर “क२८” बो�न नस�ने नाबािलका रहेको 
भ�ने जानीजानी पीिडतको इ�छािवपरीत जबरज�ती 
करणी गरकेोले िनज अ�यायीलाई मलुकु� अपराध 
सिंहता, २०७४ को प�र�छेद १८ को दफा २१९(३)
(ङ) बमोिजम कारबाही गरी �ितपूित�समेत िदलाई 
भराइपाउ ँ भ�नेसमेत बेहोराको प�रवित�त नाम, थर 
वीर�े�नगर “Z”  ले िदएको जाहेरी दरखा�त । 

मेरो बबुाले घर बनाउने िम�ीको काम 
गन� भएकोले मसमेत बबुासगँ िवगत १०(दस) 
मिहनाअगािडदिेख घर बनाउने हे�परको �पमा 
काम गद� आएको िथए ँ । सोही �ममा िज�ला सखु�त, 
वीर�े�नगर नगरपािलका वडा नं.२ भरुलेी ि�थत घर 
बनाउने काम गद� आइरहेकोमा िदनभ�र घर बनाउने 

काम गदा� थकाई ला�ने भएकोले िवगत ३/४ मिहना 
अगािडदेिख किहलेकाही ँमादक पदाथ� (र�सी) सेवन 
गन� गरकेो िथए ँ । िमित २०७६।०२।२१ गतेका िदन 
घर बनाउने ठाउमँा िसमे�ट नभएको मैले छु�ी िलएको 
ह�दँा घरमै बसेको अव�थामा िबहान अ�दाजी १०:०० 
बजेको समयमा खाना खाई आधा घ�टाजित आराम 
गरपे�ात् अ�दाजी १०:३० बजेको समयमा आ�नो 
घर निजकै रहेको चौधरी गाउमँा साथी सबुास चौधरी 
र िविपन चौधरी सगँसगैँ गई तीनजना िमली हामीह�ले 
३(तीन) बोतल र�सी खाएप�ात् र�सीको नशा 
चढेकोले हामीह� ऐ.ऐ. िमितको अ�दाजी १५:०० 
बजेको समयमा आ-आ�नो घरतफ�  जाउ ँभनी छु��एका 
ह� । म सोही चौधरी गाउबँाट हावा खानपु�यो भनी 
फलाटेको सामदुाियक वनको भवन निजक डाडँामा 
गई बसी अ�दाजी १६:०० बजेको समयमा घरमा 
जानपु�यो भनी घरतफ�  आउने �ममा िबच जंगलमा 
पीिडत प�रवित�त नाम, थर ६४ वीर�े�नगर “क२८” 
सगँ भेट भएप�ात् मैले िनजलाई घरमा प�ुयाइिद�छु 
सगैँ जाउ ँ भनेकोले िनजले ह��छ मलाई घरमा 
प�ुयाइिदनहुोला भनेक�ले पीिडत प�रवित�त नाम, थर 
६४ वीर�े�नगर “क२८” लाई मैले आफूसगैँ जंगलतफ�  
लगी एकिछन चौरमा बसी जंगलमा रहेको खजरुी 
खाएका ह� । अ�दाजी १६:३० बजेको समयमा घर 
जाउ ँभनी सो �थानदिेख अिल तल पीिडत प�रवित�त 
नाम, थर ६४ वीर�े�नगर “क२८” लाई जगंलमा लगी 
मैले िनज पीिडतलाई आ�नो दािहने हातले धकली 
जिमनमा उ�ानो प�टाई िनजले लगाएको �कुलको 
�ेस (मेडी) दवुै हातले मािथितर फका�ई िनजले िभ� 
लगाएको पे�टी (क��) एउटा ख�ुाबाट खोली िदई 
आफूले लगाएको पाइ�ट खोली आ�नो उ�ेिजत 
िलङ्ग िनकाली िनज पीिडत प�रवित�त नाम, थर 
६४ वीर�े�नगर “क२८” को शरीरमािथ चढी यौन 
स�पक�  गन�का लािग पीिडतको योिनमा आ�नो िलङ्ग 
िछराउनपु�यो भनी एकपटक पीिडतको योिनमा आ�नो 
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उ�ेिजत िलङ्ग राखी जोडले िभ� धकेली पीिडतको 
योिनिभ� आधा िछराई दईुपटक तल मािथ ग�ररहेको 
अव�थामा वीय� �खलन नह�दँ ै हामीह� भएको 
ठाउतँफ�  जाहेरवाला प�रवित�त नाम, थर वीर�े�नगर 
“Z” लगायत १०/११ जना मािनसह� आएको देखी 
पीिडत प�रवित�त नाम, थर ६४ वीर�े�नगर “क२८” 
लाई सोही �थानमा छोडी पाइ�ट लगाउदँै दौडदँै भागी 
घरमा गई आगँनमा बिसरहेको िथए ँ । सोही समयमा 
पीिडत प�रवित�त नाम, थर ६४ वीर�े�नगर “क२८” र 
जाहेरवाला प�रवित�त नाम, थर वीर�े�नगर “Z” लगायत 
१२/१३ जना मािनसह� आई मलाई िनय��णमा िलई 
जाहेरवाला प�रवित�त नाम, थर वीर�े�नगर “Z” ले 
मेरो नाममा करणीस�ब�धी कसरु (जबरज�ती करणी) 
म�ुाको िकटानी जाहेरी दरखा�तसिहत िज�ला �हरी 
काया�लय, सखु�तमा दािखला गरेको हो भ�नेसमेत 
बेहोराको �ितवादी अिमत कुमालले अनसु�धानको 
�ममा गरकेो बयान ।

िज�ला सखु�त, वीर�े�नगर नगरपािलका वडा 
नं.२ फलाटे जनक�याण सामदुाियक वनि�थत पूव�मा 
अ�दाजी १०० िमटर टाढा ऐ.ऐ. ब�ने भ�बहादरु 
ग�ुङको िटनले छाएको २ तले क�ची घर, पि�ममा 
फलाटेदेिख रानीघाटतफ�  जाने क�ची सडक ख�ड, 
उ�रमा सोही जनक�याण सामदुाियक वन, दि�णमा 
अ�दाजी ५० िमटर टाढा सोही जनक�याण सामदुाियक 
वनको भवन रहेको, चार िक�लािभ� पन� जनक�याण 
सामदुाियक वनको िढ�कोमा ढुङ्गाढुङ्गा भएको 
मि�दर (थान) देिख ३ िमटर टाढा स-साना धाइरो, 
बेलौतीको बटुा भएको जंगलको िबच भागमा स�म 
परकेो �थानमा िमित २०७६।०२।२१ गते अ�दाजी 
१६:३० बजेको समयमा ऐ.ऐ. ब�ने वष� १९ को अिमत 
कुमालले ऐ.ऐ. ब�ने वष� ९ क� प�रवित�त नाम, थर ६४ 
वीर�े�नगर “क२८” लाई करणी गरकेो घटना�थल 
यही हो भनी �थानीय सा�ीह�को रोहबरमा अिभय�ु 
अिमत कुमालले दखेाएबमोिजमको घटना�थल, उ� 

घटना�थलमा अ�य�को तलुनामा सालका पातह� 
नभएको सालका पातह� यताउता लगाएको ज�तो 
दिेखएको जिमनमा ढंुगा माटोदेिख ह�का माटो 
मडा�रएको ज�तो देिखएको घटना�थलको फोटोसमेत 
िखिचएको �माण ला�ने अ�य िचजव�त ुफेला नपरेको 
चार िक�लासिहतको घटना�थल �कृित मचु�ुका ।

िमित २०७६।०२।२१ गते अ�दाजी 
१६:३० बजेको समयमा म र पीिडत दईुजना सगैँ 
�कुलबाट घरतफ�  फक� ने �ममा िज�ला सखु�त, 
वीर�े�नगर नगरपािलका वडा नं. २ फलाटेि�थत 
सामदुाियक वन निजकै प�ुने �ममा अिमत कुमाल 
हामीह�को अगािडबाट आई मेरो साम�ुने िनज पीिडत 
प�रवित�त नाम, थर ६४ वीर�े�नगर “क२८” लाई 
समाती जगंलितर लैजादँ ै गदा� ितमी घर जाउ ँ भनी 
िनज अिमत कुमालले मलाई भनेपिछ म आ�नो घर 
आई िनज पीिडत प�रवित�त नाम, थर ६४ वीर�े�नगर 
“क२८” को आमालाई प�रवित�त नाम, थर “क२८” 
लाई समाती जगंलितर लगेको कुरा बताएप�ात् कुन 
ठाउमँा हो भ�दा िनज पीिडतका आफ�तलगायत 
गाउकँा अ�य मािनसह�लाई िनज पीिडतलाई समातेर 
लगेको उ� ठाउ ँदेखाई म घरमा फिक� एर आएक� ह�,ँ 
केही बेरपिछ िनज पीिडत प�रवित�त नाम, थर ६४ 
वीर�े�नगर “क२८” लाई सामदुाियक जगंलमा ए�लै 
उिभरहेको अव�थामा िनजका आफ�तह�ले फेला 
पारी �याएका ह�न् । िनज पीिडत नाबािलका प�रवित�त 
नाम, थर ६४ वीर�े�नगर “क२८” लाई छोपी फकाई 
फु�याई गरी जगंलमा लगी जबरज�ती करणी गरकेोले 
िनज �ितवादी अिमत कुमाललाई कानूनबमोिजम 
कारबाही गरी �ितपूित�समेत िदलाई भराइपाउ ँ भ�ने 
बेहोराको ईिमनजेला रोकायाको घटना िववरण कागज ।

िमित २०७६।०२।२१ गते अ�दाजी १६:३० 
बजेको समयमा उ� िदन िनज पीिडत प�रवित�त नाम, 
थर ६४ वीर�े�नगर “क२८” र सोही गाउकँ� ईिमनजेला 
रोकाया �कुलबाट घरतफ�  फक� ने �ममा बाटोमा िनज 
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अिमत कुमालले फेला पारी िनज प�रवित�त नाम, थर 
६४ वीर�े�नगर “क२८” लाई समाती जगंलतफ�  लगेको 
कुरा िनजसगैँ रहेक� वष� ८ क� ईिमनजेला रोकायाले 
घरमा आई पीिडतको आमालाई खबर गरपे�ात् िनज 
पीिडतको आफ�तलगायत मसमेत िनज पीिडतको 
खोजतलास गन� भनी उ� सामदुाियक जगंलमा हो-
ह�ला गद� कराउदँ ैजादँा उ� सामदुाियक जंगलिभ� 
िनज प�रवित�त नाम, थर ६४ वीर�े�नगर “क२८” 
उिभरहेक� र िनजको दाया ँ ख�ुाको कुकु� �चामा रगत 
लागेको देखेपिछ शंका मानी िनजको त�लो शरीरमा 
लगाएको मेडीको ह�क ख�ुला रहेको, सो मेडी खोली 
हेदा�  पे�टीिभ� स-साना २/३ वटा ढंुगाह� रहेको, 
पे�टीमा र ग�ुाङ्गमा समेत रगत लागेको ��य� 
देखेक� ह�,ँ तत् प�ात् िनज अिमत कुमाल त�काल 
फरार रहेकोमा िनजको खोजतलास गन� �ममा गाउमैँ 
फेला पारी �हरीको िज�मा लगाएकाले िनज �ितवादी 
अिमत कुमाललाई कानूनबमोिजम कडाभ�दा कडा 
कारबाही गरी मनािसब �ितपूित�समेत िदलाई भराइपाउ ँ
भ�नेसमेत बेहोराको नेहा ग�ुङको घटना िववरण 
कागज । 

�ितवादी अिमत कुमालले सामदुाियक 
जंगलको बाटोमा दईुजना नाबािलकालाई फेला पारी 
एकजना नाबािलकालाई घरतफ�  पठाइिदएको र मखुको 
अपाङ्गता भएक� एकजना नाबािलकालाई जंगलतफ�  
लगी ए�लै छोडेकाले िनज �ितवादी अिमत कुमालले 
पीिडत प�रवित�त नाम, थर ६४ वीर�े�नगर “क२८” 
लाई जबरज�ती करणी गरकेोमा मलाई पूण� िव�ास 
ला�दछ । िनज �ितवादी अिमत कुमालले दईुजना 
नाबािलकालाई सामदुाियक जंगलको बाटोमा फेला 
पारी ईिमनजेलालाई घरतफ�  पठाई बो�न नस�ने 
मखुको अपाङ्गता भएक� वष� ९(नौ) क� प�रवित�त 
नाम, थर ६४ वीर�े�नगर “क२८” लाई फकाई 
फु�याई जंगलमा लगी जबरज�ती करणी गरकेोले 
�ितवादी अिमत कुमाललाई कानूनबमोिजम कडाभ�दा 

कडा कारबाही गरी मनािसब �ितपूित�समेत िदलाई 
भराइपाउ ँभ�नेसमेत बेहोराको िब�द ुिव.क. को घटना 
िववरण कागज ।

पीिडत प�रवित�त नाम, थर ६४ वीर�े�नगर 
“क२८” लाई िज�ला �हरी काया�लय, सखु�तका 
अनसु�धान अिधकारीले हामी बबुा, आमा र मिहला 
�हरी कम�चारीको रोहबरमा घटनाको बारमेा सोधपछु 
गदा� पीिडत बािलका पिहलेदेिख केही नबो�ने (फरक 
�मता) भएका कारण सोिधएका ��ह�को जवाफ िदन 
नस�ने इशाराबाट समेत घटनाका स�ब�धमा जवाफ 
िदन केही नसकेको बेहोरा िठक साचँो हो भ�नेसमेत 
बेहोराको पीिडत प�रवित�त नाम, थर ६४ वीर�े�नगर 
“क२८” को कागज ।

�ितवादी अिमत कुमालले पीिडत प�रवित�त 
नाम, थर ६४ वीर�े�नगर “क२८” लाई जबरज�ती 
करणी ग�रसकेप�ात् �ितवादीबाट िलइएको िभिडयो 
रकेड�को र घटना�थल देखाउदँ ै गरकेो िभिडयो 
रकेड�को िस.डी. च�का थान-१ समेत िमिसल संल�न 
पेस रहेको ।

पीिडत प�रवित�त नाम, थर ६४ वीर�े�नगर 
“क२८” शारी�रक तथा मानिसक अ�व�थ भएक� 
अपाङ्ग बािलका ह�न् । िनज पीिडत प�रवित�त नाम, 
थर ६४ वीर�े�नगर “क२८” ज�मजात अपाङ्ग 
बािलका ह�न् । िनज पीिडतको अपाङ्ग प�रचयप� 
“ख” वग�को बनाउने �ि�यामा रहेको छ भनी िडलसरा 
तारामी मगर, नेहा ग�ुङ र िव�द ु िव.क.ले ग�रिदएको 
अपाङ्गता सज�िमन मचु�ुका । 

िमित २०७६।०३।०९ गतेको बराहताल 
गाउपँािलका २ नं. वडा काया�लय ह�रहरपरु, सखु�तको 
च.नं. ४१७ को प�साथ �ा� पीिडत प�रवित�त नाम, 
थर ६४ वीर�े�नगर “क२८” शारी�रक तथा मानिसक 
�पले अपाङ्ग भएको बािलका ह�न् भ�नेसमेत बेहोरा 
िसफा�रस कागज ।

Hymen: intact/No injury seen 
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भ�ने उ�लेख भई  Injury on the body,  Blood 
stained over Rt. heel over area of 3x3 cm 
भ�ने पीिडतको �वा��य परी�ण �ितवेदन रहेको 
देिख�छ । पीिडतको �व��य परी�ण �ितवेदनमा 
Hymen intact/injuries seen भ�ने उ�लेख भई 
यौनाङ्गमा कुनै �कारको घाउ चोट नदेिखएको र 
िचिक�सकको रायमा no sign of penetration 
present भनी उ�लेख भएको । 

िमित २०७६।०२।२१ गते �ितवादी अिमत 
कुमालले पीिडत प�रवित�त नाम, थर ६४ वीर�े�नगर 
“क२८” लाई करणी गरपे�ात् पीिडत बब�राउने, 
खाना नखाने, कसैसगँ नबो�ने, एकोहोरो हे�रहने 
भएकोले िमित २०७६।०२।२३ गते माया निस�ङ 
होम �ा.िल.मा चेकजाचँ गराउदँा Case of OCMC 
Already Interned in Police Case (एक�ार 
सङ्कट �यव�थापन के��को Case �हरीमा पिह�यै 
दता� भएको) अिहले ग�ुाङ्गमा दखुाई भइरहेको ह�दँा 
V-Wash जेलले िदनमा दईुपटक ग�ुाङ्ग (योिन) 
सफा गन�, मे�ो जेल मलम १ मिहनास�म िबहान बेलकुा 
लगाउने, एपेट झोल (Apet Syrup) एकएक च�चा 
िबहान बेलकुा १५ िदनस�म खाने, दखुाई कम ह�ने 
(Flexon) औषधी १/२ आधाआधा च�क� िदनमा ३ 
पटक खाने भ�नेसमेत बेहोराको माया निस�ङ होम �ा.
िल., सखु�तबाट �ा� पीिडतको �वा��य परी�ण गदा� 
िचिक�सकले िदएको राय जाहेरवाली प�रवित�त नाम, 
थर वीर�े�नगर “Z” को िनवेदनसाथ पेस ह�न आएको ।

�ितवादी अिमत कुमालले शारी�रक 
अपाङ्गता भएक� बो�न नस�ने १०(दस) वष�भ�दा 
कम उमेरक� बािलका प�रवित�त नाम, थर ६४ 
वीर�े�नगर “क२८” लाई जबरज�ती करणी गरी 
मलुकु� अपराध संिहता, २०७४ को प�र�छेद १८ 
दफा २१९ को उपदफा (१) िवपरीत सोही दफा २१९ 
को उपदफा (२) बमोिजमको कसरु गरकेोले �ितवादी 
अिमत कुमाललाई मलुकु� अपराध सिंहता, २०७४ को 

दफा २१९ को उपदफा (३) को देहाय (क) बमोिजम 
सजाय गरी सोही संिहताको दफा २२८ बमोिजम 
�ितवादीबाट पीिडतलाई मनािसब �ितपूित�  भराइपाउ ँ
भ�ने अिभयोग मागदाबी ।

मैले िमित २०७६।०२।२१ गते अ�दाजी 
१६:०० बजेको समयमा पीिडत प�रवित�त नाम, थर 
६४ वीर�े�नगर “क२८” लाई फलाटे सामदुाियक वन 
भवननिजक भेट भएपिछ िनजको घरमा प�ुयाइिद�छु 
भनी उ� वनको नस�रीिभ� जंगलमा लगी िनजलाई 
र�सी खाई लागेको नसाको तालमा करणी ग�ररहेको 
अव�थामा मािनसह� आएको देखी भागी गएको 
ह� ँ । मैले िनजलाई जबरज�ती करणी गरकेो आरोप 
िठक साचँो हो भ�नेसमेत बेहोराको �ितवादी अिमत 
कुमालले अदालतसम� गरकेो बयान । 

िमित २०७६।०३।२१ गतेको िदनमा पीिडत 
छोरी साढे ३ बजेको समयमा घरमा आइप�ुनपुन�मा 
नआएक�ले खोजतलास गद� जादँा पीिडतक� साथी 
ईिमनजेला रोकायलाई समेत सोधपछु गदा�  एकजना 
अप�रिचत केटाले म घरमा प�ुयाइिद�छु भनी 
पीिडतलाई हातमा समाती रोड निजकको जंगलमा िलई 
गएको िथयो भनेपिछ िनज ईिमनजेला रोकायसमेतलाई 
साथमा िलई गएको र पिछ िछमेक�समेत भई खो�ने 
�ममा �ितवादी अिमत कुमालले सामदुाियक वन 
जंगल नस�रीिभ� िलई गएको भ�ने थाहा भएपिछ सो 
जंगलिभ� जादँा पीिडत छोरी रगता�य भएक�, दवैु 
सा�ामा योिनबाट िन�केको रगत लागेको, िनजको 
पे�टीमा वीय�समेत लागेको िथयो । पीिडत छोरीलाई 
�ितवादी अिमत कुमालले उ� िमितमा जंगलमा लगी 
जबरज�ती करणी गरी पीिडतलाई जगंलमा छाडी 
भागी गएको थाहा भयो र �हरीसमेतलाई खबर गरी 
खोजतलास गद� जादँा �ितवादी आ�नै घरमा फेला 
परपेिछ �हरीको िज�मा लगाइएको हो । �ितवादीले 
पीिडत नाबािलका छोरीलाई जबरज�ती करणी गरेका 
ह�न् । जाहेरी दरखा�तको बेहोरा िठक छ सोमा परेको 
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सहीछाप मेर ै हो भ�नेसमेत बेहोराको जाहेरवाला 
वीर�े�नगर “Z” ले गरकेो बकप� । 

पीिडत प�रवित�त नाम, थर ६४ वीर�े�नगर 
“क२८” ले सोिधएको ��को कुनै पिन जवाफ निदई 
इशारा गदा�समेत जवाफ िदन नसकेको ह�दँा मेरो छोरी 
पीिडत प�रवित�त नाम, थर ६४ वीर�े�नगर “क२८” 
लाई अड्डाबाट सोधपछु गदा� कुनै पिन जवाफ निदई 
बो�न नसकेको िठक हो भनी िनजको संर�क आमा 
प�रवित�त नाम वीर�े�नगर “Z” रोहबर रही कागज 
गरकेो । 

�ितवादी अिमत कुमालले पीिडत प�रवित�त 
नाम, थर ६४ वीर�े�नगर “क२८” लाई जबरज�ती 
करणी गरकेो भ�ने स�ब�धमा मलाई केही थाहा 
छैन । नाबालक पीिडतलाई जबरज�ती करणी गरकेो 
भनेर घर निजकैबाट �हरीले प�ाउ गरकेा ह�न् 
भ�नेसमेत बेहोराको �ितवादीका सा�ी बालकुमारी 
कुमालले गरकेो बकप� ।

�ितवादी अिमत कुमालले अिभयोग 
दाबीबमोिजमको कसरु गरकेो देिखदँा िनजलाई 
मलुकु� अपराध संिहता, २०७४ को दफा २१९ को 
उपदफा (३)(क) बमोिजम ज�मकैदको सजाय ह�ने र 
�ितवादीबाट पीिडतलाई �.२५,०००।- (पि�चस 
हजार �पैया)ँ �ितपूित�समेत भराइिदने ठहछ�  । 
�ितवादीलाई ज�मकैदको सजाय ह�ने ठहरकेोले मलुकु� 
फौजदारी काय�िविध संिहता, २०७४ को दफा १४५ 
बमोिजम �ितवादीको पनुरावेदन पर ेपनुरावेदकसाथ र 
पनुरावेदन नपर ेसाधक जाहेरको लािग उ�च अदालत 
सखु�तमा पठाइिदन ु भ�नेसमेत बेहोराको स�ु सखु�त 
िज�ला अदालतबाट िमित २०७६।८।८ मा भएको 
फैसला ।

मैले अनसु�धान तथा अदालतमा बयान 
गदा�को समयमा आ�नो भए गरकेो साचँो स�य कुरा 
लेखाई सहयोग गरकेो छु । आ�नो स�य साचँो भएको 
कुरा लेखाई अनसु�धान तथा अदालतलाई सहयोग 

गरबेापत मलुकु� अपराध सिंहता, २०७४ को दफा 
४७ बमोिजम पचास �ितशत छुट पाउने �यव�थाको 
बेवा�ता गरी मलाई ज�म कैद गरी पि�चस हजार 
�ितपूित�समेत िदने गरी भएको स�ु सखु�त िज�ला 
अदालतको फैसला �िुटपूण� ह�दँा उ� फैसला उ�टी 
गरी उ� ऐनबमोिजम छुटसिहत ग�रपाउ ँ भ�नेसमेत 
बेहोराको पनुरावेदक �ितवादी अिमत कुमालको 
पनुरावेदनप� ।

पीिडतको �व��य परी�ण �ितवेदनमा 
Hymen intact/injuries seen भ�ने उ�लेख भई 
यौनाङ्गमा कुनै �कारको घाउ चोट नदेिखएको र 
िचिक�सकको रायमा no sign of penetration 
present भनी उ�लेख भई स�ु सखु�त िज�ला 
अदालतको फैसला िवचारणीय देिखदँा मलुकु� 
फौजदारी काय�िविध संिहता, २०७४ को दफा १४०(३) 
को �योजनाथ� उ�च सरकारी विकल काया�लय, 
सखु�तलाई पेसीको जानकारी िदन ु र �ितवादीको 
तफ� बाट �ितर�ा गन�का लािग यस अदालतका 
वैतिनक कानून �यवसायीलाई पेसीको जानकारी िदन ु
भ�नेसमेत बेहोराको िमित २०७७।०९।१२ गतेको 
उ�च अदालतको आदेश ।

�ितवादीलाई अिभयोग दाबीको कसरुमा 
ज�मकैदको सजाय गरी पीिडतले �ितवादीबाट 
�ितपूित�बापत �.२५,०००।- (पि�चस हजार 
�पैया)ँ भराई पाउने ठहर भएको स�ु सखु�त िज�ला 
अदालतको िमित २०७६।०८।०८ गतेको फैसला 
िमलेको देिखदँा सदर ह�ने ठहछ�  । पनुरावेदक �ितवादी 
अिमत कुमालको पनुरावेदन िजिकर प�ुन स�दैन 
भ�नेसमेत बेहोराको उ�च अदालत सखु�तबाट िमित 
२०७७।१०।११ मा भएको फैसला ।

उ�च अदालत सखु�तको फैसलाअनसुार 
साधक जाचँका लािग च.नं.८५ िमित २०७८।०४।०७ 
को प�साथ स�ु र रकेड� िमिसल यस अदालतमा �ा� 
भएकोले ��ततु म�ुा यस अदालतमा साधकको रोहमा 
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दता� भई िनण�याथ� यस इजलाससम� पेस ह�न आएको 
रहेछ । सो फैसलाउपर �ितवादी अिमत कुमालको यस 
अदालतमा पनुरावेदन परकेो रकेड�बाट देिखएन ।

ठहर ख�ड
िनयमबमोिजम दैिनक पेसी सूचीमा चढी पेस 

ह�न आएको ��ततु म�ुामा स�पूण� िमिसल अ�ययन 
गरी हेदा� यसमा उ�च अदालत सखु�तबाट भएको 
फैसला िमलेको छ छैन ? साधक सदर ह�नपुन� हो 
होइन ? सोही स�ब�धमा िनण�य िदनपुन� देिखयो ।

२. अब िनण�यतफ�  िवचार गदा�  िमित 
२०७६।०२।२१ गते अ�दाजी १६:३० बजेको समयमा 
िज�ला सखु�त, वीर�े�नगर नगरपािलका वडा नं. २ 
फलाटेि�थत सामदुाियक वनको नस�रीमा शारी�रक 
तथा मानिसक �पमा अ�व�थ भएक� छोरी पीिडत 
प�रवित�त नाम ६४ वीर�े�नगर “क२८” �कुल पढेर 
घरतफ�  फिक� ने �ममा सोही ठाउ ँब�ने अिमत कुमालले 
पीिडतलाई भेटी िनजलाई ललाई फकाई जंगलितर 
लगेको कुरा छोरीसगँ पढ्ने िछमेक�को छोरी ईिमनजेला 
रोकायले देखी जानकारी गराएपिछ खो�दै जादँा 
पीिडतलाई �ितवादीले जबरज�ती करणी गरी रगता�य 
अव�थामा सोही �थानमा छोडी भािगसकेकाले पीिडत 
छोरीलाई साथमा लगी अ�यायीलाई खो�दै जादँा 
िनजलाई िनजकै घरमा फेला पारी �थानीय �यि�को 
सहयोगमा िनय��णमा िलई जाहेरी दरखा�तका साथ 
दािखल गरकेोले कानूनबमोिजम कारबाही ग�रपाउ ँ
भनी प�रवित�त नाम, थर वीर�े�नगर “Z” ले जाहेरीदता� 
गराएको देिख�छ भने उ� घटना वारदातलाई पिु� 
गरी ईिमनजेला रोकाय, नेहा ग�ुङ, िव�द ु िव.क.ले 
अनसु�धानको �ममा घटना िववरण कागज गनु�का 
साथै जाहेरवाला अदालतमा उपि�थत भई जाहेरी 
बेहोरालाई समथ�न ह�ने गरी बकप�समेत गरकेो 
देिख�छ । पीिडत प�रवित�त नाम, थर ६४ वीर�े�नगर 
“क२८” ले अनसु�धानको �ममा तथा अदालतमा 
घटना वारदातको स�ब�धमा िनजको आमाबबुाको 

रोहबरमा सोधपछु गदा� पीिडत बािलका पिहलादेिख 
केही नबो�ने (फरक �मता) भएको कारणले सोिधएको 
��नको जवाफ िदन नसकेको अव�था, घटना�थल 
�कृित मचु�ुका, पीिडत तथा �ितवादीको �वा��य 
जाचँ परी�ण �ितवेदन, माया निस�ङ होम �ा.िल., 
सखु�तबाट �ा� पीिडतको �वा��य परी�ण गदा� 
िचिक�सकले िदएको राय, तथा �ितवादीले अनसु�धान 
अिधकारी तथा स�ु अदालतमा कसरुमा सािबत रही 
बयानसमेत गरकेो देिखदँा यी �ितवादीले पीिडतलाई 
जबरज�ती करणी गरकेो त�यमा िववाद देिखदँनै ।

३. ��ततु म�ुामा वारदात ह�दँाको िमितमा 
पीिडतको उमेर ९ वष� ४ मिहना रहेको भनी िनजको 
ज�मदता�को �माणप�बाट देिखनकुा साथै पीिडत 
��ट बो�न नस�ने शारी�रक तथा मानिसक अ�व�थ 
तथा ज�मजात अपाङ्ग बािलका ह�न् भनी िमिसल 
संल�न रहेको वराहताल गाउपँािलका २ नं. वडा 
काया�लय, ह�रहरपरुबाट भएको सज�िमन मचु�ुका तथा 
िसफा�रसबाट दिेख�छ । जबरज�ती करणी �वयम् मा 
घिृणत अपराध (Heinous Crime) भएको र सो 
उमेर अव�थाको नाबािलकालाई जबरज�ती करणी 
गनु�  अझ घिृणत मा�नपुन� ह��छ । पीिडत िव�ालयबाट 
फिक� ने समयमा �ितवादीले बाटोबाटै जगंलिभ� 
लगी जबरज�ती करणी गरकेो त�य िमिसल संल�न 
�माणह� तथा �ितवादी �वयंले अनसु�धान तथा 
स�ु अदालतमा �वीकार गरकेोसमेतबाट शारी�रक 
तथा मानिसक �पमा अपाङ्ग पीिडत नाबािलकालाई 
यी �ितवादीले जबरज�ती करणी गरकेो होइन भ�ने 
अव�था नरहेको । पीिडतको उमेर १० वष�भ�दा 
मिुनको रहेको, ��ट बो�न स�ने अव�थाक� नभएको 
र शारी�रक र मानिसक �पमा अपाङ्गसमेत रहेको 
त�य िमिसल संल�न ज�मदता� �माणप�, पीिडतले 
अनसु�धान अिधकारी तथा अदालतमा आ�नो कुरा 
�य� गन� नसकेको अव�था, स�बि�धत गाउपँािलकाका 
वडा काया�लयबाट भएको सज�िमन मचु�ुका र िसफा�रस 
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प�समेतबाट पिु� भइरहेको अव�थामा दिेखयो । 
४. यी �ितवादी अिमत कुमालले बयानको 

�ममा मादक पदाथ� (र�सी) सेवन गरी आफूले गरकेो 
कामको �कृित, गणु, दोष नछुट्याउने अव�थामा 
नरहेको भनी उ�लेख गर े तापिन १० वष� नपगेुक�, 
शारी�रक, मानिसक �पमा अपाङ्ग भएक� पीिडत 
प�रवित�त नाम, थर ६४ वीर�े�नगर “क२८” लाई 
िव�ालयबाट साथीसगँ घर फिक� रहेको अव�थामा 
सगैँ रही पीिडतको साथी ईिमनजेला रोकायालाई 
घर पठाई पीिडतलाई ललाई फकाई जंगलिभ� लगी 
िनजसगँ जबरज�ती करणी गरी प�ाउ पन� डरले 
वारदात �थलबाट भागी आ�नो घरतफ�  गएको भ�ने 
�ितवादीकै अदालतको बयानबाट समेत पिु� भएको 
अव�थामा र�सी सेवन गरी आफूले गरकेो कामको 
�कृित, गणु, दोष नछुट्याउने अव�थामा उ� अपराध 
गरकेो भ�ने �ितवादीको सो पनुरावेदन िजिकरसमेत 
कानून तथा �यायसङ्गत देिखन आएन ।

५. �ितवादीले मलुकु� अपराध संिहता, 
२०७४ को दफा ४७ बमोिजमको सजाय छुटको 
सिुवधा पाउ ँ भनी उ�च अदालत सखु�तमा गरकेो 
परुावेदनमा उ�लेख गरकेो पाइयो । उ� दफा 
४७ को �यव�थाअ�तग�त सजाय छुट िदन सिकने 
�ावधानअ�तग�त दफा ४७(१) मा कसरुदारले आफूले 
गरकेो कसरु �वीकार गरी �य�तो कसरुका स�ब�धमा 
�माण जटुाउन, अ�य अिभय�ु वा �य�तो िगरोह वा 
मितयारलाई प�ाउ गन� वा अनसु�धान वा अिभयोजन 
प� वा अदालतलाई सघाउ प�ुयाएकोमा कानूनबमोिजम 
ह�ने सजायको बढीमा पचास �ितशतस�म सजाय छुट 
िदन सिकने �यव�था देिख�छ । सोही दफा ४७(३) 
मा सजायमा छुट िददँा अिभय�ुले अनसु�धान वा 
पपु��को कुन अव�थामा कसरु �वीकार गरकेो हो र 
क�तो प�रि�थितमा �य�तो कसरु �वीकार गरकेो हो 
भ�नेसमेतलाई िवचार गनु�पन� उ�लेख ग�रएको छ । 
उि�लिखत दफा ४७ को सारभूत कानूनी �यव�थालाई 

काया��वयन गन� मलुकु� फौजदारी काय�िविध संिहता, 
२०७४, को दफा ३३ मा सजाय कम गन� मागदाबी िलई 
अिभयोगप� दायर गन� सिकने �यव�था पाइ�छ । उ� 
दफा ३३(१) मा कुनै कसरुको अिभय�ुले अनसु�धान 
अिधकारीलाई �य�तो कसरुको अनसु�धान गन� 
सहयोग प�ुयाएमा �यसबापत �य�तो अिभय�ुलाई 
कानूनबमोिजम ह�ने सजायमा छुट ह�न अनसु�धान 
अिधकारीले सरकारी विकलसम� िसफा�रस गन� स�ने 
�यव�था ग�रएको देिख�छ । सोही दफा ३३(२) मा 
अनसु�धानबाट िसफा�रस भई आएमा वा अनसु�धान 
�ितवेदन वा िमिसल संल�न कागजातबाट अिभय�ुले 
अनसु�धानमा सहयोग प�ुयाएको देिखएमा सरकारी 
विकलले �य�तो िसफा�रस वा सहयोगलाई समेत 
िवचार गरी �य�तो अिभय�ुलाई ह�ने सजायमा छुट िदन 
��ताव गरी सत�सिहतको माग दाबी िलई अिभयोगप� 
दायर भएको ह�नपुन� देिख�छ । �य�तो अिभयोगप�मा 
सोही दफा ३३(३)(क) बमोिजम अिभय�ुले आफूले 
गरकेो कसरु अनसु�धान अिधकारी वा सरकारी 
विकलसम� पूण� �पमा �वीकार गरी सािबती भएमा 
ह�ने सजायको पि�चस �ितशतस�म छुट, ऐ.ऐ. दफा 
३(ख) बमोिजम अिभय�ुले अनसु�धान अिधकारी 
वा सरकारी विकलसम� सािबती भई अनसु�धानका 
अ�य �ि�याह�मा सहयोग गरमेा ह�ने सजायमा पचास 
�ितशतस�म छुट ह�ने �यव�था गरकेो देिख�छ । दफा 
३३(४) मा �य�तो सजाय छुटको मागदाबी गन�का लािग 
स�बि�धत िमिसल संल�न कागजातबाट अिभय�ुले 
�य�तो सहयोग गरकेो ��ट दिेखनपुन� �यव�था गरेको 
पाइ�छ । �य�तै दफा ३३(६) मा सजाय छुट पाउने 
गरी अिभयोग दायर भइसकेपिछ �य�तो अिभय�ुले 
अदालतमा अनसु�धान अिधकारी वा सरकारी 
विकलसम� िदएकोभ�दा फरक बयान िदएमा वा 
�ितकूल �माण िदएमा वा आ�नो कसरु इ�कार गरेको 
वा �याियक कारबाहीमा सहयोग नप�ुयाएमा उ� दफा 
४७ र ३३ को सिुवधा पाउन स�ने देिखदँनै । दफा 
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३३(६) को अव�था िव�मान भएमा दफा ३३(७) 
बमोिजम सरकारी विकलले सजाय छुटको ��ताव 
र� गरी थप सजाय माग गरी अदालतमा िनवेदन 
िदनपुन� �यव�था देिख�छ । मलुुक� अपराध सिंहता 
र मलुुक� फौजदारी काय�िविध सिंहतामा �वेश 
पाएको सजाय छुट िदन सिकने वा सजाय कम गन� 
मागदाबीस�ब�धी �यव�थालाई दाबीको सौदाबाजी 
(Plea Bargaining) को अवधारणाअनुसार 
नपेालको प�र��ेयमा मलूत: अनसु�धानमा कसुरदार 
वा अिभयु�ले कसुर �वीकार गरकेो वा कसरुमा 
आफू सािबती भई सलं�न अ�य �यि� र �माण 
जुटाउन सहयोग गरकेो अव�थामा अनुस�धान 
�ितवेदनमा उ�लेख भई वा �य�तो अव�था 
देिखएमा सरकारी विकलले अिभयोगप�माफ� त 
दाबी गरकेो अव�था िव�मान ह�नपुद�छ । अपराध 
सिंहता र फौजदारी काय�िविध सिंहतामा उ�लेख 
भएको �यव�थाअनुसार आिभयोगप�मा दाबी 
नग�रएको अव�थामा अदालतले अनुमानको भरमा 
उ� दफा ४७ अनुसारको सजायमा छुट िदन स�ने 
वा सजाय कम गन� स�न ेदेिखँदैन । तसथ� ��तुत 
म�ुामा अिभयोगप�मा उ�लेख नभएको सजाय 
छुटस�ब�धी पुनरावेदनको मागदाबीमा अदालत 
�वेश गन� स�ने देिखएन ।

६. अत:  मािथ िववेिचत आधार र 
कारणसमेतबाट �ितवादी अिमत कुमालले नाबालक 
पीिडत प�रवित�त नाम, थर ६४ वीर�े�नगर “क२८” 
लाई जंगलमा लगी जबरज�ती करणी गरकेो त�य 
पिु� भएको देिखदँा �ितवादी अिमत कुमाललाई 
मलुकु� अपराध संिहता, २०७४ को दफा २१९ को 
उपदफा (३)(क) बमोिजम ज�मकैदको सजाय ह�ने र 
�ितवादीबाट पीिडतलाई �.२५,०००।- (पि�चस 
हजार �पैया)ँ �ितपूित�समेत भराइिदने भनी ठहर 
भएकोले हदस�म स�ु फैसला सदर ह�ने ठह�याई 
उ�च अदालत सखु�तबाट िमित २०७६।०२।०७ 

को फैसला िमलेको देिखदँा साधक सदर ह�ने 
ठहछ�  । ��ततु फैसलाको �ितिलिपसिहतको जानकारी 
थनुामा रहेका �ितवादी अिमत कुमाललाई िदई ��ततु 
म�ुाको दायरीको लगत क�ा गरी िमिसल िनयमानसुार 
अिभलेख शाखामा बझुाइिदनू ।

उ� रायमा सहमत छु ।
�या.मीरा खडका

इजलास अिधकृत : शारदा फुयाल 
इित सवंत् २०७८ साल माघ २३ गते रोज १ शभुम् ।

—— & ––

सव��च अदालत, सयुं� इजलास
माननीय �यायाधीश �ी ई�वर�साद खितवडा

माननीय �यायाधीश �ी स�ुमालता माथेमा
फैसला िमित : २०७७।९।३

०७३-CR-०२९१

म�ुाः- जालसाजी

पनुरावेदक / �ितवादी : धािदङ िज�ला, लकुवा 
बटुाथुम गा.िव.स. वडा नं. ३ घर भई हाल 
काठमाड� िज�ला का.म.न.पा. वडा नं. ३५ 
ब�ने स��या अिधकारी

िव��
��यथ� / वादी : भ�परु िज�ला, म�यपरु िठमी 

नगरपािलका वडा नं. १२ इनाइटोल ब�ने 
कृ�णदासको म.ुस. गन� प�ृवीमाया �े�ठसमेत

�नण�य नं. १०७७५
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§ िवधाियकाले लेनदेन �यवहारको महल 
र िकत� कागजको महलमा छु�ाछु�ै 
हद�यादको �यव�था गरकेोमा यी दुई 
माग�म�ये कुनैमा मु�ा चलाउन स�ने 
अि�तयारी �दान गरकेो अव�थामा 
वादीह�लाई लेनदेन �यवहारको 
महलअ�तग�तको म�ुा िलएर आउनुपछ� 
भनी बा�य गन� कानूनतः निम�ने ।

(�करण नं.५)

�ितवादीका तफ� बाट : िव�ान् व�र� अिधव�ा�य �ी 
यदनुाथ खनाल र �ी सीताराम के. सी.

वादीका तफ� बाट : िव�ान् व�र� अिधव�ा �ी य�मूित� 
ब�जाडे

अवलि�बत निजर :
§ ने.का.प.२०५५, अङ्क ८, िन.नं.६५९०
§ ने.का.प.२०६५, अङ्क २, िन.नं.७९३२

स�ब� कानून :

स�ु तहमा फैसला गन�:-
माननीय �यायाधीश �ी च�डीराज ढकाल
भ�परु िज�ला अदालत

पनुरावेदन तहमा फैसला गन�:-
माननीय �यायाधीश डा.�ी कुलर�न भतु�ल
माननीय �यायाधीश �ी �काशच�� गजरुले
पनुरावेदन अदालत पाटन, लिलतपरु

फैसला
�या.सु�मालता माथेमा : त�कालीन �याय 

�शासन ऐन, २०४८ को दफा १२(१)(क) (ख) 
बमोिजम पनुरावेदन पन� आएको ��ततु म�ुाको संि�� 
त�य एवं ठहर यस�कार रहेको छः- 

त�यगत बेहोरा
हामी वादी �ितवादी तीन दाजभुाइिबच 

अशंब�डा गन� बाकँ� भएको र िफरादीह�समेतको अंश 
हक ला�ने पैतकृ स�पि�को �पमा भ�परु िज�ला 
चपाचो गा.िव.स. वडा नं. ७ को िक.नं. १८५, १९१, 
१९६, २०२ को ज�गा निचनेको �यि�ले भोग चलन 
गन� छािडिदन ुभनेकाले के भएको रहेछ भनी मालपोत 
काया�लय भ�परुमा गई िमित २०६१।०२।१२ मा 
न�कल सारी हेदा� उ� ज�गा तहतहमा ह�ता�तरण 
ग�रएको ह�दँा अशं हकतफ�  छु�ै नालेस दायर गरेका 
छ� । हा�ो म�जरुीबेगर हक मेट्ने उ�े�यले िमित 
२०५९।६।७ को र.नं. १२६८ बाट िदने �ितवादी 
गणेशदास �े� र िलने मंगलदेवी �े� भई पा�रत गरेको 
राजीनामा िलखत र फे�र उ� ज�गाम�ये िक. नं. 
१९६ को ज�गालाई िदने मंगलदेवी �े� र िलने स��या 
अिधकारी भएको िमित २०६१।०१।१७ गतेको र.नं. 
७१६४ को पा�रत राजीनामा िलखतलाई जालसाजी 
घोिषत गरी िफरादीह�को हक ला�ने जित िववािदत 
उ� िक.नं १९६ को १-०-० ज�गाको ३ ख�डको २ 
ख�ड उ�रतफ� को �े.फ.०-१०-३ ज�गा हक सरुि�त 
गरी दूिषत िलखत िनि��य गरी जालसाजी काय� 
गरकेोमा हदैस�म सजाय ग�रपाउ ँभ�नेसमेत बेहोराको 
म�ुय िफराद दाबी ।

�ितवादीम�येका मंगलदेवी �े�ले आ�नो 
नाममा दता� हक भएपिछ िक.नं. १९६ को ज�गालाई 
िमित २०६१।१।१७ र.नं. ७१६४ बाट �ितवादी 
स��या अिधकारीलाई राजीनामा ग�रिदएको बेहोरा 
मलाई सरोकार पन� िवषय होइन भ�नेसमेत बेहोराको 
�ितवादी गणेशदास �े�को �ितउ�र िजिकर । 

िमित २०६१।०१।१७ मा राजीनामाको 
िलखत गरी मैले ख�रद ग�रिलएको छु । �यसैले मैले 
कसैको अंश हक मान� काय� नगरकेो ह�दँा जालसाजी 
काय� ग�यो भ�न ु झ�ुा हो । िफराद खारजे ग�रपाउ ँ
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१०७७५ - स��या अिधकारी िव. प�ृवीमाया �े�समेत

भ�नेसमेत बेहोराको �ितवादी स��या अिधकारीको 
�ितउ�र िजिकर ।

उ� ज�गा जाने बझुेअनसुार मंगलदेवी 
�े�ले १ वष�अगािड नै स��या अिधकारीलाई िदएको 
हो, अशंब�डा स�ब�धमा जानकारी भएन भ�नेसमेत 
बेहोराको �ितवादी स��या अिधकारीका सा�ी �वु 
अिधकारीको बकप� ।

गणेशबहादरुको दाजभुाइ र अ�य 
दाजभुाइह�ले दाबी गला�न भनेर आ�नो जेठा छोरा 
गणेशदासको नाममा सो ज�गा िकिनिदएको हो । 
गणेशबहादरुको दाजभुाइले दाबी गन� िम�दैन भ�नेसमेत 
बेहोराको वादीका सा�ी पूण�काजी �े�ले गरकेो 
बकप� ।

�ितवादीह�बाट िववादको ज�गा 
वादीह�लाई थाहा निदई िब�� गन� काय� जालसाजीपूण� 
देिखन आएको ह�दँा सो िक.नं. १९६ को हकमा वादी 
दाबीबमोिजम ३ ख�डको २ ख�ड िलखत िनि��य ह�ने 
ठहछ�  । स��या अिधकारीले मंगलदेवीबाट ज�गा ख�रद 
गरकेो हकमा िनजलाई �ितवादीका के कित अंिशयार 
छन् भ�ने जानकारी ह�न नस�ने र सा�ीह�समेतलाई 
सोस�ब�धी जानकारी ह�न नस�ने भएकाले िनजह�को 
हकमा जालसाजीमा सजाय ग�रपाउ ँभ�ने दाबी प�ुन 
नस�ने ठहछ�  भनी स�ु भ�परु िज�ला अदालतबाट 
िमित २०६६/०९/१२ मा भएको फैसला ।

भ�परु िज�ला अदालतबाट भएको फैसला 
कानूनी �िुटपूण� रहेको छ । जालसाजीबाट िलखत बदर 
ह�दैँन र ��ततु म�ुामा िलखत बदरको हद�यादसमेत 
गजुा�रएको छ । भ�परु िज�ला अदालतले मलाई 
जालसाजी ठहर नगरी सफाइ िदने फैसला ग�रसकेको 
ह�दँा मेरो िलनेिदने काम सदर ह��छ । य�तो अव�थामा 
मेरो िलखत बदर नह�नेमा िलखत िनि��यस�म गन� भनी 
भएको फैसलाले पेटबोलीमा बोलेको आधारमा मेरो 
िलखत िनि��य ह�ने होइन । िलखत िनि��य ह�ने ठहछ�  
भनी भ�परु िज�ला अदालतबाट भएको फैसला बदर 

ग�रपाउ ँ भ�नेसमेत बेहोराको िमित २०६७/०६।१४ 
को स��या अिधकारीको पनुरावेदन प� ।

��ततु िववादमा उ�लेख भएको िक.नं. 
१९६ को ज�गा गणेशदास �े�ले मंगलदेवी �े�लाई 
राजीनामा पा�रत ग�रिदएको र पनुः मंगलदेवीले 
स��या अिधकारीलाई सो ज�गा पा�रत ग�रिदएको 
त�य िमिसलमा संल�न राजीनामाको छाया�ँितबाट 
दिेखयो । वादीह�समेतको अशं हक ला�ने ज�गा िब�� 
िवतरण गन� पाउने हक अिधकार �ितवादीह�लाई 
रहे भएको नदिेखदँा दाबीको िलखत पा�रत ग�रिदने 
काय�लाई जालसाज नै मा�नपुन� दिेखयो । जहासँ�म 
िलिखत िनि��य गराउने दाबी गरकेो िमलेको छैन 
भ�ने िजिकरको हकमा जालसाजी�ारा पा�रत ग�रएको 
िलखतको ि�थित आपरािधक ि�याकलाप भएको 
मा�नपुन� र जालसाजीय�ु िलखतको अि�त�व 
वादीह�को हकमा �वतः िनि��य ह�ने नै ठहछ�  । 
िववादको स�पि� िब�� िवतरण गदा� वादीह�को 
म�जरुी र सहमितसमेत निलएको ह�दँा वादीको 
दाबीबमोिजमको िक�ा नं. १९६ को ज�गाको हकमा 
३ ख�डको २ ख�ड िलिखत िनि��य ह�ने गरी स�ु 
भ�परु िज�ला अदालतले िमित २०६६/०९/१२ मा 
गरकेो फैसला िमलेकै दिेखदँा सदर ह�ने ठहछ�  भ�ने 
पनुरावेदन अदालत पाटनको िमित २०६८/१०/१९ 
मा भएको फैसला ।

गणेशदास �े�ले आफूखसुी गन� पाउने 
स�पि�बाट मंगलदवेी �े�लाई िमित २०५९/०६/०७ 
मा र.नं. १२६८ बाट राजीनामा ग�रिदएको र सो ज�गा 
मंगलदेवी �े�बाट मैले िमित २०६१/०१/१७ मा 
िलखत राजीनामा गरी ख�रद गरी िलएको हो । मैले 
कसैको अशं हक मान� जालसाजी गरकेो छैन । कसैको 
�यि�गत प�ुय�ली इितहास रा�ोसगँ बझेुर मा� ज�गा 
ख�रद िब�� गन� गराउने कुरा कानूनमा कहीकँतै 
उ�लेख नभएको, मैले सो ज�गा ख�रद गरी िलदँा कुनै 
पिन िकिसमको अशं म�ुा नरहेको र मेरो दाताले िब�� 
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गन� ज�गा िनजले ख�रद गरी िलएको अविध सव��च 
अदालत�ारा �ितपािदत िस�ा�तह�को समयाविध 
�यतीत तथा मलुकु� ऐन, लेनदेन �यवहारको १० नं. 
को हद�याद अथा�त् रिज��ेसन भएको िमितले १ 
वष�स�ममा थाहा पाएको ३५ िदनको �यादसमेत �यतीत 
भइसकेको अव�थामा नै मैले उ� ज�गा ख�रद गरी 
िलएको हो । मलाई जालसाजीमा सफाइ िदई भएको 
फैसलामा िच� बझेुको छ तर मैले कानूनबमोिजम 
आ�नो रकम ितरी िलएको ज�गामा ३ भागको २ 
भाग ज�गाको िलखत िनि��य ह�ने फैसला कानून एवं 
�यायोिचत होइन । 

मैले जालसाजी गरकेो होइन भनी तहतह 
अदालतबाट भएको फैसलाबाट �प� भइसकेको  ह�दँा 
सो ज�गा िलखत िनि��य ह�ने होइन । �ी अशंधनमा 
अंश नला�ने ह�दँा आमाबाट ख�रद गरी गणेशदास 
�े�को नाममा दता� कायम रहेको ज�गाको मोही बबुा 
गणेशबहादरु �े� भएको र बबुाको म�ृयपुिछ कसैको 
हक नला�ने गरी सबै दाजभुाइ िमली एकलौटी 
मोहीको हक छोडी भूिमसधुार काया�लय भ�परुबाट 
नामसारी गराइएको आधारमा उ� ज�गा गणेशदास 
�े�को नै हो । अ�को अशं हक नला�ने ज�गामा अंश 
ला�ने गरी भएको फैसला कानूनी �िुटपूण� रहेको छ । 
ममािथ जालसाजी ठहर नभएको ह�दँा मेरो िलनेिदने 
काम सदर ह�नपुछ�  । फैसलाको पेट बोलीमा िलखत 
िनि��यस�म गन� भनी िकटान गरकेो आधारमा मेरो 
िलखत िनि��य ह�ने होइन । कृ�ण�साद �े�समेतको 
म�ुामा स�मािनत सव��च अदालतबाट �ितपािदत 
निजर (ने.का.प. २०४३ (११) प.ृ १०६२) समेतको 
िवपरीत भएको ��ततु म�ुाको फैसलामा �या.�.ऐन, 
२०४८ को दफा १२(१)(ख) समेतको ग�भीर �िुट 
भएको ह�दँा दोहो�याई हेन� िन�सा �दान गरी भ�परु 
िज�ला अदालतले िमित २०६६/०९/१२ मा गरकेो 
फैसला सदर ह�ने गरी पनुरावेदन अदालत पाटनबाट 
िमित २०६८/१०/१९ मा भएको फैसलालाई बदर गरी 

इ�साफ पाउ ँभ�नेसमेत बेहोराको िनवेदनप� । 
यसमा िववािदत ज�गा गणेशबहादरुले मोही 

छोडप�बाट गणेशदासलाई िदई िनजले आ�नै पालामा 
आज�न गरकेो उ� ज�गा िमित २०५९।०४।२८ 
मा छु�ी िभ�न भइसकेका ह�रबहादरुको �ीमती 
मंगलदेवीलाई हक ह�ता�तरण गरी िनज मंगलदेवीले 
र.नं. ७१६४,  िमित २०६१।१।१७ बाट स��या 
अिधकारीलाई हक ह�ता�तरण गरकेो दिेख�छ । 
आ�ना पालामा आज�न गरकेोम�ये केही ज�गा हक 
ह�ता�तरण गरेको काय�लाई जालसाजी ठह�याई 
पनुरावेदन अदालत पाटनबाट िमित २०६८।१०।१९ 
मा भएको फैसला िकत� कागजको १, ३ नं., लेनेदन 
�यवहारको १० नं. अंशब�डाको १९ नं., अ.बं. १८४ 
क, �माण ऐन, २०३१ को दफा ३, ५४ को आधारमा 
�िुटपूण� दिेखनकुा साथै ने.का.प. २०५५, अङ्क ८, 
िन.नं. ६५९० मा �ितपािदत िस�ा�तसमेतको पालना 
भएको नदेिखदँा �याय �शासन ऐन, २०४८ को दफा 
१२ को उपदफा १ को ख�ड (क) र (ख) बमोिजम 
म�ुा दोहो�याई हेन� िन�सा �दान ग�रएको छ । ��ततु 
म�ुाको स�ु, पनुरावेदन रकेड� िमिसल र भए �माण 
िमिसलसमेत िझकाई िवप�ीसमेत िझकाई िनयमानसुार 
गनु�  भ�ने यस अदालतको िमित २०७३।४।३१ को 
आदेश ।

िफरादीह�समेतको अंश हक ला�ने पैतकृ 
स�पि�को �पमा िक.नं. १८५, १९१, १९६, 
२०२ को िववािदत ज�गा हा�ो म�जरुीबेगर हक मेट्ने 
उ�े�यले �ितवादी गणेशदास �े�ले �ितवादीम�येका 
मंगलदेवी �े�लाई राजीनामा िलिखत पा�रत  गरी पनुः 
सो ज�गाम�ये िक. नं. १९६ को ज�गा मंगलदेवी �े�ले 
स��या अिधकारीलाई राजीनामा िलखत ग�रिदएको 
ह�दँा जालसाजी घोिषत गरी िफरादीह�को हक ला�ने 
जित िववािदत उ� िक.नं. १९६ को १-०-० ज�गाको 
३ ख�डको २ ख�ड उ�रतफ� को �े�फल ०-१०-३ 
ज�गा हक सरुि�त गरी जालसाजीपूण� काय� गरेको ह�दँा 
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सो िलखतलाई जालसाज ठहर गन� गरी भएको स�ु 
भ�परु िज�ला अदालतको फैसलालाई सदर ठहर 
गन� गरी भएको पनुरावेदन अदालत पाटनको िमित 
२०६८।१०।१९ को फैसला बदर ह�नपुन� अव�था छैन 
भ�नेसमेत बेहोराको िलिखत �ितवाद ।  

अदालतको ठहर
िनयमबमोिजम दिैनक पेसी सूचीमा चढी 

इजलाससम� पेस ह�न आएको ��ततु म�ुामा 
पनुरावेदक �ितवादी स��या अिधकारीका तफ� बाट 
उपि�थत िव�ान् व�र� अिधव�ाह� �ी यदनुाथ 
खनाल र �ी सीताराम के. सी. ले वादीको िफराद 
लेनदेन �यवहारको १० नं. को �यादिभ� परकेो 
छैन । जालसाजी म�ुाबाट देवानी �कृितको दाबी 
िलन र ठह�याउन िम�ने होइन, दाबीको ज�गामा मेरो 
प�को भोगसमेत भइरहेको ि�थितमा िकत� कागजको, 
महललाई आधार बनाई पन� आएको िफराद खारजे 
गनु�पन�मा जालसाजी ठह�याई भ�परु िज�ला अदालत 
र उ�च अदालत पाटनले गरकेो फैसला निमलेको 
ह�दँा बदर गरी इ�साफ पाउ ँभ�नेसमेत बेहोराको बहस 
��ततु गनु�भयो । ��याथ� वादीका तफ� बाट उपि�थत 
िव�ान् व�र� अिधव�ा �ी य�मूित� ब�जाडेले 
िफरादीह�समेतको अंश हक ला�ने पैतकृ स�पि� 
िक.नं. १८५, १९१, १९६, २०२ को िववािदत ज�गा 
वादीह�को म�जरुीबेगर हक मेट्ने उ�े�यले �ितवादी 
गणेशदास �े�ले मंगलदेवी �े�लाई राजीनामा 
िलिखत पा�रत गरी िदई सो ज�गाम�ये िक. नं. १९६ 
को ज�गा मंगलदेवी �े�ले स��या अिधकारीलाई 
राजीनामा िलखत ग�रिदएको ह�दँा जालसाजी घोिषत 
गरी िफरादीह�को हक ला�ने जित िववािदत उ� 
िक.नं १९६ को १-०-० ज�गाको ३ ख�डको २ ख�ड 
उ�रतफ� को �े.फ.०-१०-३ ज�गाको दूिषत िलखत 
िनि��य गन� गरी स�ु भ�परु िज�ला अदालत र 
पनुरावेदन अदालत पाटनबाट समेत भएको फैसला 
सदर ह�नपुछ�  भनी गनु�भएको बहससमेत सिुनयो ।

��ततु म�ुामा स�ु भ�परु िज�ला अदालत 
र पनुरावेदन अदालत पाटनले गरकेो फैसला िमलेको 
छ छैन ? �ितवादीको पनुरावेदन िजिकर प�ुने स�ने हो 
होइन ? भ�ने स�ब�धमा िनण�य िदनपुन� देिखयो ।

२. िनण�यतफ�  िवचार गदा� िफरादीह�समेतको 
अशं हक ला�ने पैतकृ स�पि� िक.नं. १८५, १९१, 
१९६, २०२ को िववािदत ज�गा िनजह�को 
म�जरुीबेगर हक मेट्ने उ�े�यले �ितवादी गणेशदास 
�े�ले मंगलदेवी �े�लाई राजीनामा िलिखत पा�रत 
ग�रिदएको र पनुः सो ज�गाम�ये िक.नं. १९६ को ज�गा 
मंगलदेवी �े�ले स��या अिधकारीलाई राजीनामा 
िलखत ग�रिदएको देिखयो । सो काय�लाई जालसाजी 
घोिषत गरी िफरादीह�को हक ला�ने जित िववािदत 
उ� िक.नं. १९६ को १-०-० ज�गाको ३ ख�डको 
२ ख�ड उ�रतफ� को �े�फल ०-१०-३ ज�गा हक 
सरुि�त गरी जालसाजीपूण� काय� गरकेो ह�दँा िनज 
�ितवादीह�लाई कानूनबमोिजम कारबाही ग�रयोस् 
भनी स�ु भ�परु िज�ला अदालतमा िफराद दायर 
ग�रएकोमा सो िलखतलाई जालसाज ठहर गन� गरी 
भएको स�ु भ�परु िज�ला अदालतको फैसलालाई 
सदर गरी पनुरावेदन अदालत पाटनबाट िमित 
२०६८।१०।१९ मा भएको फैसलाउपर �ितवादी 
स��या अिधकारीको िच� नबझुी यस अदालतमा 
दोहो�याई पाउ ँ भ�ने िनवेदन परी अनमुित �ा� भई 
पनुरावेदनको �पमा दता� भएको देिखयो । 

३. िमिसल अ�ययन गदा� िववािदत िलखतमा 
उि�लिखत िक�ा नं.१९६ को ज�गा पनुरावेदक 
�ितवादी स��या अिधकारीले िमित २०६१/०१/१७ 
गते मंगलदेवी �े�बाट राजीनामा पा�रत गराई िलएकोमा 
िववाद रहेको छैन । िनज दाता मंगलदेवी �े�ले उ� 
ज�गासमेत िमित २०५९/६/७ गते गणेशदास �े�बाट 
�ा� गरकेो देिख�छ । ��यथ� वादीह�को नाता 
प�ुतेवारी स�ब�धमा हेदा� मूल प�ुष गणेशबहादरु 
�े�को ३ �ीमती भई जेठी �ीमती �ह�छेमायाका 
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तफ� बाट ज�म भएका छोरा गणेशदास �े�, मािहली 
�ीमती िव�णमुायाबाट ज�म भएको छोरा कृ�णदास 
र का�छी �ीमतीबाट ज�मेका छोरा ह�रबहादरु �े� र 
अि�बरकाजी �े� भएकोमा िनज ह�रबहादरुक� �ीमती 
मंगलदेवी, कृ�णदासक� �ीमती ��यथ� वादीम�यक� 
प�ृवीमाया तथा गणेशदासका छोराह� ��यथ� 
वादीम�येका सजृन, सिुजत र भवुन रहेका छन् । 
िनजह�म�ये ह�रबहादरु �े� िमित २०५९/४/२८ गते 
अंश भरपाई गरी छु�ी िभ�न भएकोसमेत देिख�छ ।

४. उि�लिखत िववािदत स�पि� ियनै अंश 
छुिटएका ह�रबहादरु �े�को �ीमती मंगलदवेी �े�ले 
आ�ना जेठाज ु गणेशदासबाट िमित २०५९/६/७ 
गते �ा� गरकेो िलखत स�ब�धमा पिन ियनै 
��यथ� वादीह�ले यसै म�ुासाथ जालसाजी म�ुा 
दायर गरकेोमा िनज गणेशदास र मंगलदवेी �े�ले 
जालसाजी गरको ठह�याई सजायसमेत भएको 
िज�ला अदालतको फैसला पनुरावेदन अदालतबाट 
समेत िमित २०६८/१०/१९ गते (२०६७ सालको 
द.ुफौ.प.ुनं.२०२) सदर भई अि�तम भएर बसेको 
�माण िमिसलबाट देिखयो । यसरी ��ततु िलखतका 
दाताले �ा� गरकेो िलखत नै जालसाजी ठहरी रहेको 
अव�थामा िनजबाट �ा� गरकेो हक पिन स�े रहन 
स�ने अव�था दिेखएन ।

५. उपयु��बमोिजम पनुरावेदक �ितवादीले 
�ा� गरकेो �ोत िलखत नै जालसाजी ठहर भइसकेको 
अव�थामा यस अदालतबाट म�ुा दोहो�याई हेन� अनमुित 
िददँा आधार िलएको ने.का.प.२०५५ अङ्क ८, िन.नं. 
६५९० मा �ितपािदत िस�ा�तअनसुार लेनदेन 
�यवहारको  महलको १० नं. अनसुार आउनपुन� भ�ने 
िजिकरसगँ सहमत ह�न सिकएन । िवधाियकाले लेनदेन 
�यवहारको महल र िकत� कागजको महलमा छु�ाछु�ै 
हद�यादको �यव�था गरकेोमा यी दईु माग�म�ये कुनैमा 
म�ुा चलाउन स�ने अि�तयारी �दान गरकेो अव�थामा 
वादीह�लाई लेनदेन �यवहारको महलअ�तग�तको 

म�ुा िलएर आउनपुछ�  भनी बा�य गन� कानूनतः िम�ने 
ह�दँैन । यस स�ब�धमा २०७२ सालको िन.नं. ७९३२ 
मा िन�न िस�ा�त �ितपादन भएको पाइ�छः

˝सगोलको पैतकृ स�पि�मा िब�� �यवहार 
आिद जेसकैु ह�ने अव�थामा उमेर पगेुको 
अिंशयारको म�जरुी िलनपुन� अिनवाय� 
�यव�था लेनदने �यवहारको १० नं.को 
कानूनले गरकेो अव�थामा अशं नभएको 
अिंशयारले सगोलको स�पि� बेचिबखन 
गदा� वा कुनै िकिसमले हक छाडी िददँा ऐनले 
आफूखसुी गन� पाउने अ�को म�जरुी िलन ु
नपन�मा बाहेक अ�मा एकाघरको अंिशयार 
सबै सा�ी बसेको वा म�जरुीको िलखत 
ग�रिदएको भए मा� प�का ठहन�˝ ।
˝आ�नो पालामा आज�को स�पि� िनजी 
ठहन� अव�थाबाहेक सगैँ बसेको स�पि� 
सगोलको आज�नमा सबै अंिशयारको भाग 
ला�ने ।˝
˝िलिखत बदर र जालसाज स�ब�धमा प�ले 
आफूलाई सहज पन� जनुसकैु बाटो अवल�बन 
गन� स�ने नै ह�दँा वादी िलखत बदरमा नआई 
जालसाजमा मा� आएकोलाई अ�यथा भ�न 
िमलेन ।˝
˝वादीको हक ला�ने ज�गा िनजको 
म�जरुीबेगर िब�� �यवहार गरकेो देिखएकाले 
िकत� कागजको ३ नं. अनसुार हक मेट्ने 
काय� गरकेो ह�दँा जालसाज ह�ने अव�थामा 
�ितवादीह�ले लेनदेन गरकेो िलखत 
स�पि�मा वादीको दाबी कायम रहन नस�ने 
भ�न उपय�ु नह�ने ।˝

६. अतः िफरादीह�समेतको अंश हक 
ला�ने पैतकृ स�पि�को �पमा भ�परु िज�ला चपाचो 
गा.िव.स. वडा नं. ७ को िक.नं. १८५, १९१, १९६, 
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२०२ को ज�गा िनज वादीह�समेतको म�जरुीबेगर हक 
मेट्ने उ�े�यले िमित २०५९।६।७ को र.नं. १२६८ 
बाट �ितवादी गणेशदास �े�ले �ितवादीम�येका 
मंगलदेवी �े�लाई ग�रिदएको राजीनामा िलखत नै 
जालसाज ठहरी अि�तम फैसला भइरहेको अव�थामा 
सो िलखतमा उि�लिखत ज�गाम�ये िक. नं. १९६ 
को ज�गा मंगलदेवी �े�ले स��या अिधकारीलाई 
िमित २०६१।०१।१७ गतेको र.नं. ७१६४ बाट 
ग�रिदएको राजीनामाको िलखत जालसाजी ठह�याई ३ 
ख�डको २ ख�ड िलखत िनि��य गरकेो स�ु िज�ला 
अदालतको फैसला सदर ह�ने ठह�याई पनुरावेदन 
अदालत पाटनबाट भएको फैसला िमलेकै देिखदँा सदर 
ह�ने ठहछ�  । पनुरावेदक �ितवादी स��या अिधकारीको 
पनुरावेदन िजिकर प�ुन स�दैन । ��ततु फैसला 
िव�तुीय �णालीमा अपलोड गरी िमिसल िनयमानसुार 
अिभलेख शाखामा बझुाइिदनू ।

उ� रायमा सहमत छु ।
�या.ई�र�साद खितवडा

इजलास अिधकृत:- उषा िगरी
इित सवंत ्२०७७ साल पौष ३ गते रोज ६ शुभम ्।

—— & ––

सव��च अदालत, सयुं� इजलास
माननीय �यायाधीश �ी ई�वर�साद खितवडा

माननीय �यायाधीश �ी कुमार र�ेमी
फैसला िमित : २०७७।१२।१८

०७३-CI-०४९७

म�ुाः- ज�गा हक िनखनाई पाऊँ

पनुरावेदक / वादी : हंसबहादरु ख�ीको छोरा िज�ला 
उदयपरु, ि�यगुा नगरपािलका वडा नं. ७ 
ब�ने दवेे��कुमार दाहाल

िव��
��यथ� / �ितवादी : िज�ला स�तरी, फुलकाही 

गा.िव.स. वडा नं. ४ ब�ने जीतन साह� 
तेलीको छोरा राम सेवक साह� तेली

§ िनख�न िदनुपन� अव�था छ वा छैन भनी 
�माण बुझी यिकन गनु�पन� कुरामा िनण�य 
गन� पाउने अिधकार कानूनले मालपोत 
काया�लयलाई �दान गरकेो देिखँदैन । 
िलखत ग�रिदने �यि�सगँ दाजु-भाइको 
नाता स�ब�ध रहकेो, ज�गा सािबकको 
एउटै िक�ाबाट िक�ाकाट भई आएको, 
ज�गाको साधँ-िसमाना जोिडएको ज�ता 
कुरालाई नै िनख�न पाउने कुराको एक 
मा� िनणा�यक आधार मा�न िम�न े पिन 
देिखँदैन । वा�तिवक अथ�मा वा �यावहा�रक 
�पमा िनकास नै ब�द ह�ने गरी सि�ध-सप�न 
परकेो अव�था छ वा छैन भ�न े कुराका 

�नण�य नं. १०७७६
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आधारमा नै िनखनाई पाउने वा नपाउने 
कुराको िन�पण ग�रनुपन� ।

(�करण नं.३)

वादीका तफ� बाट : िव�ान् व�र� अिधव�ा �ी 
सरु�े�कुमार खड्का

�ितवादीका तफ� बाट : 
अवलि�बत निजर :
स�ब� कानून :

स�ु िनण�य गन� काया�लय : 
�मखु मालपोत अिधकृत �ी च��मणी िघिमरे
मालपोत काया�लय, उदयपरु

पनुरावेदन तहमा फैसला गन� :
माननीय �यायाधीश �ी उमेशराज पौड्याल
माननीय �यायाधीश �ी िवनोद�साद शमा�
पनुरावेदन अदालत, राजिवराज

फैसला
�या.ई�र�साद खितवडा : �याय �शासन 

ऐन, २०७३ बमोिजम यस अदालतमा पनुरावेदन पन� 
आएको ��ततु म�ुाको संि�� त�य एवं ठहर यस�कार 
रहेको छः 

त�यगत बेहोरा
मेरो दाज ु नाता पन� िवप�ी अ�बरबहादरु 

ख�ीले िनजका नाउमँा दता� रहेको उदयपरु िज�ला, 
गाईघाट गा.िव.स. वडा नं.२(ख) िक.नं. १५८१ 
को ज.िब. ०-१४-० म�ये िक�ाकाट गरी कायम 
िक.नं. १५८५ को ज.िब. ०-४-० ज�गा थैली 
�.१,४०,०००।- राखी र.नं. २६६८क िमित 
२०६९।१०।२४ को राजीनामा िलखत पा�रत गराई 
िवप�ी रामसेवक साह� तेलीलाई िब�� गरी िदएकोले 
उ� ज�गा मेरो िक.नं. १५८० को ज�गासगँ एकै साधँ 
िसमाना जोिडएको र व�तभुाउ िहडँाउन, आवत-

जावत गन� िनकासको लािग सो ज�गा मलाई नभई 
नह�ने सि�धसप�न पन� भएकोले थैली �.१,४०,०००।- 
र रिज��ेसन द�तरु �.५,६००।- समेत गरी ज�मा 
�.१,४५,६००।- िवप�ी रामसेवक साह� तेलीलाई 
बझुाई सो ज�गा हक िनखनाई पाउ ँभ�नेसमेत बेहोराको 
वादी दवेे��कुमार दाहालको िफरादप� । 

िवप�ी वादीले दाबी गरकेो िक.नं. १५८१ 
िक�ाकाट भई १५८५ को ०-४-० ज�गा अ�बरबहादरु 
ख�ीबाट मेरो नाउमँा आएको हो । िवप�ी वादीको 
नाउमँा दता� रहेको िक.नं. १५८० को ज�गासगँ साधँ 
जोिडदैँमा मा� सि�धसप�न परकेो मािनदँनै । मेरो नाउ ँ
दता�को िक.नं. १५८५ को ०-४-० ज�गा नह�दैँमा 
आवतजावत गन� पानी पटाउन आिद ब�द ह�ने अव�था 
छैन । िक.नं.१५८० को ज�गाको दि�ण मखुीलाल 
चौधरीको ज�गा भएको र सो दि�ण बाटो रहेकोले उ� 
डगर बाटोमा आवत जावत गन� वादीलाई मेरो ज�गाको 
कुनै आव�यकता रहेको छैन । मैले ज�गा ख�रद गरेको 
होइन । सरकारी मू�याङ्कनबमोिजम मा� मू�याङ्कन 
गरी थैली राखी अ�मरबहादरुले मेरो नाउमँा र मेरो 
आ�नो नाउकँो ज�गा हशंबहादरुको नाउमँा एकै 
िमितमा ज�गा िलने िदने गरकेो कारण राजीनामा 
िलखतमा �.१,४०,०००।- मा� थैली रहेको कारण 
लोभ लालचमा परी वादीले मलाई दःुख िदन यो झठुा 
बेहोराको िफराद गरकेा ह�न् । उ� िक.नं.१५८५ 
को ज�गा सि�धसप�न पन� ज�गा नभएकोले हक 
िनखनाई पाउनपुन� होइन, िफराद खारजे ग�रपाउ ँ
भ�नेसमेत बेहोराको �ितवादी रामसेवक साह� तेलीको 
�ितउ�रप� । 

�ितवादी अ�बरबहादरु ख�ीले आ�नो 
नाउकँो �याद आफँैले बझुी �ितउ�र निफराई �याद 
गजुारी बसेको । 

नापी काया�लयको च.नं. ७२९ िमित 
२०७१/०२/२३ को प�ानसुार उि�लिखत 
िक.नं.१५८० र १५८५ को ज�गामा कुनै िकिसमको 
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सरकारी साव�जिनक बाटो कुलो न�सामा नदेिखएको 
भनी उ�लेख भई आएको । यस काया�लयबाट िमित 
२०७०/१२/३० गते �थलगत सरजिमनका अिधकांश 
मािनसह�को भनाइअनसुार वादीलाई सि�धसप�न 
पन� दाबी िठक भ�ने भनाइ देिख�छ । तसथ�, वादीको 
दाबी, रिज��ेसन िलखत, �े�ता तथा अ�य �माण 
कागजबाट वादी हकदार भएको उ� िक.नं.१५८५ को 
ज�गा वादीलाई नह�दँा मका� पन� तथा सो ज�गा वादीलाई 
सि�धसप�न परकेो देिखन आएकोले अ� �माण 
बिुझरहनपुन� कुरा नदिेखदँा हक िनखनाई पाउ ँ भ�ने 
वादी दाबी प�ुने ठहछ�  भ�ने स�ु मालपोत काया�लय, 
उदयपरुको िमित २०७१/०६/०२ को िनण�य । 

िवप�ी / वादी देवे��कुमार दाहाल नाउमँा 
दता� रहेको िक.नं. १५८० को ज�गादेिख पूव� मेरो 
िक.नं.१५८५ को ज�गा र सो ज�गादेिख पूव�मा मेर ै
नाउ ँदता�को िक.नं. ६०८ को ज�गा रहेको छ । िक.नं. 
१५८० को ज�गा दि�ण मखुीलाल चौधरीको ज�गा 
रहेको छ । उ� ज�गाह� खेतीयो�य ज�गा हो । िनज 
मिुखलालको ज�गा दि�ण डगर बाटो रहेको छ । मेरो 
नाउकँो िक.नं.१५८५ को ०-४-० ज�गाबाट आवत 
जावत गनु�पन� अव�था छैन । मेरो ज�गासगँ िवप�ीको 
साधँ जोिडदँमैा सि�धसप�न परकेो मािनदँैन । हक-
बेहकतफ�  �माण बझुी िनण�य गन� अिधकार मालपोत 
ऐन, २०३४ ले मालपोत काया�लयलाई �दान गरकेो 
छैन । मालपोत काया�लय, उदयपरुले सि�धसप�न 
पर े नपरकेो स�दभ�मा आफँै �माण ब�ुने आदेश गरी 
सरजिमन बझुी जनु िनण�य गरकेो छ, उ� िनण�य �िुटपूण� 
छ । उ� ज�गाह� खेतीयो�य ज�गा हो र वादीलाई 
िनकासको लािग मेरो ज�गाको कुनै आव�यकता 
पद�न । परापूव�कालदिेख आवत-जावत गन� बाटो 
दि�णतफ�  रहेको छ । मलुकु� ऐन, रिज��ेसन महलको 
३५ नं. मा "िनख�न िदनपुन�ले िदन ु नपन� कारण 
देखाएकोमा �माण बझुी इ�साफ िदनपुन� कुरा देिखन 

आए ३५ िदनिभ� नालेस गनु�  भनी सनुाइिदनपुछ� " भ�ने 
कानूनी �यव�था रहेको छ । साधँ जोिडदैँमा सि�धसप�न 
पन� होइन भनी स�मािनत सव��च अदालतबाट 
िविभ�न म�ुामा �ितपािदत िस�ा�तसमेतका िवपरीत 
िनखनाई पाउने ठहराएको मालपोत काया�लय, 
उदयपरुको िमित २०७१/०६/०२ को िनण�य �िुटपूण� 
भएकोले उ� िनण�य बदर ग�रपाउ ँभ�नेसमेत बेहोराको 
�ितवादी रामसेवक साह� तेलीको पनुरावेदन अदालत 
राजिवराजमा परकेो पनुरावेदनप� । 

रिज��ेसनको महलको ३५ नं. अनसुार 
िनख�न िदनपुन�ले िदन ु नपन� कारण दखेाएकोमा 
�माण बझुी इ�साफ िदनपुन� कुरा दिेखन आए ३५ 
िदनिभ� नालेस गनु�  भनी सनुाइिदनपुन�मा मालपोत 
काया�लयले आफँैले �माण बझुी गरकेो फैसला �माण 
मू�याङ्कनको रोहमा फरक पन� स�ने ह�दँा छलफल 
िनि�त अ.बं. २०२ नं. को �योजनाथ� पनुरावेदन 
अदालत िनयमावली, २०४८ को िनयम ४७ बमोिजम 
��यथ�को नाउमँा �याद सूचना जारी गरी िझकाई 
हािजर भए वा अविध नाघेपिछ पेस गनु�  भ�ने बेहोराको 
पनुरावेदन अदालत राजिवराजको आदेश । 

मेरो िक.नं. १५८० को ज�गा र िवप�ीले 
ख�रद गरकेो िक.नं.१५८५ को ज�गा एकै ठाउमँा रही 
मलाई सि�धसप�न पन� ज�गा हो । मेरो र िवप�ीको उ� 
ज�गाह� व�त ुभाउ िहडँाउन, खेतीपाती लगाउन, गो� 
�याउन लैजान तथा आवत-जावत गन�लाई िनकास 
िन�कनसमेत िववादको ज�गा िक.नं. १५८५ नभई 
नह�ने ज�गा हो । यो कुनै स�ाप�ाबाट आएको ज�गा 
होइन । मालपोत काया�लयले �माण बझुी िनखनाई 
िदएको िनण�य कानूनसङ्गत नै रहेको छ, िवप�ीको 
झ�ुा पनुरावेदन िजिकरबाट अलग फुस�द गराइपाउ ँ
भ�ने बेहोराको वादी देवे��कुमार दाहालको िलिखत 
जवाफ ।

मलुकु� ऐन, रिज��ेसनको महलको ३५ नं. 
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मा "िनख�न िदनपुन�ले िदन ुनपन� कारण देखाएकोमा 
�माण बझुी इ�साफ िदनपुन� कुरा देिखन आए ३५ 
िदनिभ� नालेस गनु�  भनी सनुाइिदनपुछ� " भ�ने कानूनी 
�यव�था रहेको देिख�छ । यसबाट आफूसम� ��ततु 
भएका �े�ता �माणह�बाट देिखएस�मका आधारमा 
िनण�य गन� स�ने अव�थामा बाहेक अ�य �माणह� 
बझुी िनण�य गनु�पन� अव�थामा नािलस िदन जान ु
भनी सनुाउनपुन�मा सो नगरकेो मालपोत काया�लय 
उदयपरुको िमित २०७१/०६/०२ को िनण�य िमलेको 
नदिेखदँा बदर ग�रिदएको छ । अब प�ह�लाई 
अदालतमा जान सनुाइिदन ु भनी ��ततु म�ुा 
मालपोत काया�लयमा पठाइिदनेसमेत ठहछ�  भ�नेसमेत 
बेहोराको पनुरावेदन अदालत राजिवराजको िमित 
२०७२/११/१९ मा भएको फैसला ।

मलुकु� ऐन, लेनदेन �यवहारको ११ नं. 
ले अचल स�पि� िबक� गरकेोमा १० नं. बमोिजम 
सा�ी ब�ने र म�जरुी िदनेबाहेक सि�धसप�न परकेो 
हकवालाले िनखनी िलन चाहेमा ६ मिहनास�ममा थाहा 
पाएको ३५ िदनिभ� िनखनी िलन पाउछँ भ�ने कानूनी 
�यव�था छ । ��ततु म�ुामा म वादी ज�गा दाताको 
अंिशयार हकदार भई एउटै िक�ाबाट िक�ाकाट 
गरी िलएको दाबीको ज�गा हो भ�नेमा िववाद नभएको 
अव�थामा �य�तो एउटै अिंशयारह�िबच सािबक 
एउटै िक�ाबाट िक�ाफोड भई अंश छुट्याई िलएको 
ज�गाको साधँ जोिडएको ज�गा सि�धसप�न पछ� , पद�न 
भनी �माण बझुी इ�साफ िदनपुन� िवषय नै नभएकोमा 
लेनदेन �यवहारको १० नं. बमोिजम �वतः हकसाफ� 
िदनपुन� ठह�याएको फैसला बदर गरकेो पनुरावेदन 
अदालत राजिवराजको फैसलामा रिज��ेसनको ३५ 
नं., लेनदने �यवहारको ११ नं. र अ.ब. १८४(क) र 
१८५ नं. को ग�भीर �िुट तथा सव��च अदालतबाट 
�ितपािदत िस�ा�तसमेत िवपरीत ह�दँा स�ु मालपोत 
काया�लय, उदयपरुको फैसला बदर गरकेो पनुरावेदन 

अदालत राजिवराजको फैसला उ�टाई पाउ ँ भ�ने 
बेहोराको पनुरावेदक / वादी देवे�� कुमार दाहालको 
यस अदालतमा परकेो पनुरावेदनप� ।

यस अदालतको ठहर
िनयमबमोिजम दैिनक पेसी सूचीमा चढी 

िनण�याथ� यस इजलाससम� पेस ह�न आएको ��ततु 
म�ुामा पनुरावेदक तफ� बाट उपि�थत िव�ान् व�र� 
अिधव�ा �ी सरु�े�कुमार खड्काले ��ततु म�ुाका 
दवुै प� दाज ु भाइ नाताका मािनस ह�न्; िक.नं. 
१५८० र िक.नं. १५८१ को ज�गा एउटै अिंशयारिबच 
अशंब�डा भई आएको सगैँ जोिडएको सि�धसप�न 
पन� ज�गा हो; िक.नं.१५८१ को ज�गा वादी सिँधयार 
एव ं हकदार भएकोले िब�� गदा�का बखत म िल�छु 
अ�य� िब�� नगनु�  होला भनी भनेको पिन िथयो; सोही 
िक.नं.१५८१ को पूव�तफ� बाट ज.िव. ०-४-० रामसेवक 
साह� तेलीलाई िब�� गरी िदएकोमा अ�य� िब�� ह�दँा 
वादीलाई आवत-जावत गन�, व�तभुाउ िनका�न 
�याउन िनकास नै ब�द ह�ने ह�दँा वादीको सि�धसप�न 
परकेो छ;  सव��च अदालतबाट एउटा अशंीले बे�यो 
र अक� अशंीले हकसाफ� गन� आउदँा सकान� पाउदँैनौ 
भ�न पाइदँनै, सकान� िदनपुद�छ भनी फैसला भई 
िस�ा�त कायम भएको अव�थामा ��ततु म�ुा पिन 
�यही िकिसमको भएको ह�नाले िछटो-छ�रतो �यायका 
लािग अदालत �वेश गरकेो हो; हकवाला भएको त�य 
र एउटै अंिशयारिबच अशंब�डा भई छु��एको ज�गा 
िब�� भएकोमा �यादिभ�ै िफराद परकेो र �े�ताबाट 
सि�धसप�न परकेो देिखएको अव�थामा पनुरावेदन 
अदालत राजिवराजको फैसला निमलेको ह�दँा उ�टी 
ह�नपुद�छ भनी गनु�  भएको बहससमेत सिुनयो ।  

अब यसमा पनुरावेदन अदालत राजिवराजको 
फैसला िमलेको छ वा छैन ? �माण बझुी िनख�न पाउने 
ठहर गरकेो मालपोत काया�लयको िनण�य कानूनअनकूुल 
छ वा छैन? वादीको पनुरावेदन िजिकर प�ुन स�ने हो 
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वा होइन ? भ�ने स�ब�धमा िनण�य िदनपुन� देिखयो । 
२. िनण�यतफ�  िवचार गदा�, ज�गा िलखत गरी 

िदने अ�बरबहादरु ख�ी वादी देवे�� दाहालका दाज ु
नाताका मािनस भएको; िनजले �ितवादी रामसेवक 
साह� तेलीलाई ज�गा िलखत पा�रत गरी िदएको; 
उदयपरु िज�ला, गाईघाट गा.िव.स. वडा नं.२ख 
िक.नं. १५८५ को िववािदत ज.िव. ०-४-० ज�गाको 
िसमानामा वादीको ज�गा रहेकोसमेतका त�यमा िववाद 
देिखन आएन । सो ज�गामा वादीले आ�नो सि�धसप�न 
पन� भएकाले हक िनखनाई पाउ ँ भनी दाबी गरकेो र 
मालपोत काया�लय, उदयपरुले िनख�न पाउने ठहर 
गरकेो पाइयो । मालपोत काया�लयले �े�ािधकार बािहर 
गई िनण�य गरकेाले सो काया�लयको िनण�य बदर ह�ने 
र अदालतबाट िनख�न पाउने नपाउनेस�ब�धी हक 
कायम गरी �याउन सनुाइिदने गरी पनुरावेदन अदालत 
राजिवराजबाट फैसला भएको देिख�छ । 

३. मलुकु� ऐन, रिज��ेसनको महलको ३५ 
नं. मा "िनख�न िदनपुन�ले (िनख�न) िदन ुनपन� कारण 
देखाएकोमा �माण बझुी इ�साफ िदनपुन� कुरा देिखन 
आए प�ितस िदनिभ� नालेस गनु�  भनी सनुाइिदनपुछ� " 
भ�ने �यव�था रहेको दिेख�छ । िनख�न िदनपुन� हो वा 
होइन भ�ने �� खडा भई �माण बझुी इ�साफ गनु�पन� 
ह�न आएको अव�थामा मालपोत काया�लयले स�बि�धत 
दाबीकता�लाई “प�ितस िदनिभ� नालेस गनु�  भनी सनुाई 
िदनपुछ� ” । िनख�न िदनपुन� अव�था छ वा छैन भनी 
�माण बझुी यिकन गनु�पन� कुरामा िनण�य गन� पाउने 
अिधकार कानूनले मालपोत काया�लयलाई �दान गरकेो 
देिखदँनै । िलखत ग�रिदने �यि�सगँ दाज-ुभाइको 
नाता स�ब�ध रहेको, ज�गा सािबकको एउटै िक�ाबाट 
िक�ाकाट भई आएको, ज�गाको साधँ-िसमाना 
जोिडएको ज�ता कुरालाई नै िनख�न पाउने कुराको 
एक मा� िनणा�यक आधार मा�न िम�ने पिन देिखदँैन । 
वा�तिवक अथ�मा वा �यावहा�रक �पमा िनकास नै ब�द 

ह�ने गरी सि�ध-सप�न परकेो अव�था छ वा छैन भ�ने 
कुराका आधारमा नै िनखनाई पाउने वा नपाउने कुराको 
िन�पण ग�रनपुन� ह��छ । यस �कारको ��को िन�पण 
गन� ज�गाको भौितक अवि�थित र दाबीकता�लाई 
पन� जाने सम�या वा मका�को कुरा िवशेष िवचारणीय 
ब�दछ । यसका लािग �माण बझुी सो �माणको �यायोिचत 
�पमा मू�याङ्कन गरी एउटा तािक� क िन�कष�मा 
प�ुनपुन� अव�था रह�छ । ज�गा िनख�न िदने कुरामा 
यसरी �माण बझुी, सोको मू�याङ्कन गररे िववादको 
िन�पण गन� अिधकार मलुकु� ऐन, रिज��ेसनको 
महलको ३५ नं.ले मालपोत काया�लयलाई �दान 
गरकेो नभई अदालतलाई नै सो अिधकार�े� �दान 
गरकेो छ । तर ��ततु िववादको स�दभ�मा उि�लिखत 
कानूनी �यव�थािवपरीत आफूलाई �े�ािधकार नै 
नभएको िवषयमा �वेश गरी मालपोत काया�लय 
उदयपरुले �माण बझुी, सरजिमन गरी िनण�य गरेको 
दिेखयो । यसलाई �े�ािधकारस�ब�धी �िुट मा�नपुन� 
भएकाले मालपोत काया�लयको उि�लिखत िनण�यलाई 
कानूनअनकूुल मा�न िमलेन ।

४. अतः �माण बझुी िनण�य गनु�पन� िवषय 
दिेखएको र यस अव�थामा अदालतमा नालेस िदन 
जान ुभनी सनुाउनपुन�मा सोअनसुार नगरकेो मालपोत 
काया�लय, उदयपरुको िमित २०७१/०६/०२ को 
िनण�य बदर गरी म�ुाका प�ह�लाई सािधकार 
अदालतमा गई दाबी गन� सनुाइिदन ु भनी ��ततु 
म�ुा मालपोत काया�लय उदयपरुमा पठाइिदनेसमेत 
ठहर गरकेो पनुरावेदन अदालत राजिवराजको िमित 
२०७२/११/१९ को फैसला मनािसब देिखदँा सदर 
ह�ने ठहछ�  । वादी दवेे��कुमार दाहालको पनुरावेदन 
िजिकर प�ुन स�ैन । 

५. ��ततु फैसलाको �ितिलिपसिहत पनुः 
िनण�यको लािग स�ु िमिसल मालपोत काया�लय, 
उदयपरुमा पठाइिदनू । फैसला िव�तुीय �णालीमा 
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�िव� गनु�  र म�ुाको दायरीको लगत क�ा गरी, िमिसल 
िनयमानसुार अिभलेख शाखामा बझुाइिदनू ।

उ� रायमा सहमत छु ।
�या.कुमार र�ेमी

इजलास अिधकृत:- माधव�साद लोहनी
इित सवंत् २०७७ साल चै� १८ गते रोज ४ शुभम ्।

—— & ––

सव��च अदालत, सयुं� इजलास
माननीय �यायाधीश डा.�ी आन�दमोहन भ�राई

माननीय �यायाधीश �ी बमकुमार �े�ठ
फैसला िमित : २०७८।८।२०

०७३-WO-०७१६

म�ुाः- उ��षेण / परमादेश

िनवेदक / प� : पूण�दास मान�धरको छोरा मकवानपरु 
िज�ला, हेट�डा उपमहानगरपािलका, वडा नं. 
१ ब�ने भगवान दास मान�धरसमेत

िव��
िवप�ी / ��यथ� : िडिभजन सडक काया�लय हेट�डा, 

मकवानपरुसमेत

§ घर िनमा�ण भई बजार नै बनकेो लामो 
समयसमेत िबितसकेको ि�थितमा र 
सिंवधानले नै ��येक नाग�रकलाई उपयु� 
आवासको हक ह�ने कुराको ��याभूित 

गरकेो अव�था छ भने सडक िव�तारको 
�ममा घर भ�काउनुपन� भएमा यो कुरालाई 
मानवीय �ि�बाट हनेु�पन� ह��छ । बिनरहकेो 
आवासबाट हटाउँदा नपेालको सिंवधानको 
धारा ३७ (२) ले “कानूनबमोिजम मा�” 
हटाउन सिकने भएबाट यो ��याभूितले 
कानूनको उिचत �ि�या खो�छ । य�तोमा 
िनिम�त आवास वैध िकिसमबाट बनेको 
हो वा अनिधकृत �पमा बनेको हो भ�ने 
कुरा अव�य पिन सा�दिभ�क ह��छ । तर, 
जब रा�यले नै धारा ३७ को उपधारा 
(१) बमोिजम उपयु� आवास �दान गन� 
दािय�व वहन गनु�पछ� भने उसले बिसरहकेो 
आवासवाट हटाउन स�छ भनी अथ� गनु� 
�यायपूण� नह�ने ।

§ िवकास िनमा�णको �ममा ह�ने िव�थापनको 
िवषयमा उपयु�� कुराको सा�दिभ�क अथ� 
िवकास िनमा�णमा िव�थापनलाई �यूनतम 
ग�रनुपन� र कमभ�दा कम �यि�ह�लाई 
�ितपु�न ेगरी िवकास िनमा�णका काय�ह� 
ग�रनुपछ� भ�न े ह��छ । िवकास िनमा�णका 
काय�को लािग �यि�को स�पि� �ा� गदा� 
�चिलत ऐन कानूनले िदएको अि�तयारी 
वा कानूनले िनिद�� गरकेो मापद�ड पालन 
गद� �यि�को भौितक स�पि�को �ित 
नह�ने वा �यूनतम �ित ह�ने गरी योजना 
बनाउनुपद�छ । िवक�पिवहीन अव�थामा 
बाहके �यि�को आवासको सुर�ालाई 
असर पन� गरी कुनै काय� गनु� ह�दैँन । यिद 
�यि�को भौितक स�पि�मा �ित पु�ने 
भएमा �यसको उिचत र पया�� �ितपूित� 
िदएर मा� िवकास िनमा�णको काय� गनु�पन� 
ह��छ, जहाँ कानूनी हक ब�दैन अथा�त्, 
कानूनको आधारमा �यि�को दाबी ला�ने 

�नण�य नं. १०७७७
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अव�था छैन �यहा ँमानवीयताले सरकारी 
िनण�यह�लाई िनद�श गनु�पन� ।

(�करण नं.१२)
§ कुन सडक वा राजमाग� कताबाट लैजाने, 

कित चौडा वा कुन गुण�तरको बनाउने 
भ�ने िवषयमा सडकको दुरी, यसले 
पु�याउने सेवा, सवारी चाप, शहरीकरणको 
ि�थित आिदले अनेक� �ािविधक ��नह� 
सि�निहत ह��छन ् । यी ��नह�को 
िन�पण �याियक �पले �यव�थापन ग�रने 
मापद�ड (judicially manageable 
standard) िभ�को िवषय नरहने ।

(�करण नं.१३)

िनवेदकका तफ� बाट : िव�ान्  अिधव�ा �ी �योित 
बािनया

िवप�ीका तफ� बाट : िव�ान्  सह�यायािधव�ा 
उ�व�साद पडुासैनी र िव�ान्  
उप�यायािधव�ा �ी �याम�साद दहाल तथा 
िव�ान्  अिधव�ा �ी कृ�ण�साद कटुवाल

अवलि�बत निजर :
§ ने.का.प.२०७५, िन.नं.९९८६, प.ृ६२८
§ ने.का.प.२०७७, अङ्क १, िन.नं.१०४२२

स�ब� कानून :
§ नेपालको सिंवधान
§ राजमाग� (िनमा�ण �यव�था) ऐन, २०२१
§ साव�जिनक सडक ऐन, २०३१

आदेश
�या.डा.आन�दमोहन भ�राई : नेपालको 

सिंवधान (२०७२) को धारा ४६ तथा धारा १३३(२)
(३) बमोिजम यसै अदालतको अिधकार�े�िभ� पन� 
भई दायर ह�न आएको ��ततु �रट िनवेदनको संि��त 
त�य एवम् आदेश यस �कार छः

त�य ख�ड
हामी िनवेदकह�म�ये भगवानदास 

मान�धरको नाउ ँदता�को िज�ला मकवानपरु  हेट�डा 
नगरपािलका वडा नं.१ िक.नं.१५८ को �े�फल ०-०-
१५ िक.नं. १५९ को �े�फल ०-०-७१/

२
 र बेखामाया 

मान�धरको नाउ ँ दता�को िज�ला मकवानपरु हेट�डा 
नगरपािलका वडा नं. ४ िक.नं. ६५१८ को �े�फल 
०-०-१५.२५ ज�गामा २०२८ सालभ�दा अगावै घर 
टहरा िनमा�ण गरी बसोबास गरी आएकोमा २०३२ 
सालमा सब� नापी ह�दँा उ� ज�गामा घरबास देिखएको 
र पिछ न�सापास गरी हालस�म अिवि�छ�न �पले 
भोग बसोबास गरी आएको कुरामा कुनै िववाद छैन । 
हामी िनवेदकको घर ज�गा अगािड सडक, राजमाग�को 
बाटो छ । यसैिबच िडिभजन सडक काया�लय हेट�डा, 
मकवानपरुले म�यमा�चल �े�ीय �शासन काया�लयको 
ठाडो आदेशमा बाटो िव�तार गन� �ममा हालसालै 
राजमाग�को व�रप�रका घरटहरा संरचना हटाउन 
२०७३।९।१८ को काि�तपरु दैिनक र �थानीय 
प�पि�काह�मा घरटहरा हटाउनेबारकेो अ�य�त 
ज�री सूचना भनी �कािशत ग�रएको छ । साथै हा�ो 
पूर ैघर ज�गा भ�कने भनी सूचना िददँै िहडेँको र हा�ो 
घरज�गा क�पाउ�डमा पिन िवप�ी न. पा., िज�ला 
�शासन काया�लय िमली रातो इनामेलको िच� लगाई 
घर, क�पाउ�ड खाली गन� िनद�शन िदइएको र नमानेको 
ख�डमा डोजर लगाई भ�काइने भनी सूिचत गद� 
िहडेँको अव�था छ । हामी िनवेदकह�ले न�सापास 
गरी बनाएको पूण� हकभोग, �वािम�वको घरज�गालाई 
रा�यले साव�जिनक िहतको लािग अिध�हण वा �ा�त 
गनु�परमेा कानूनले तोकेको �ि�या पूरा गरी हामीलाई 
कानूनबमोिजमको �ितपूित�  िदएर मा� अिध�हण वा 
�ा� गनु�पन� सवंैधािनक र कानूनी �यव�था हो । 

हामी िनवेदकह�को पूण� हक �वािम�वका 
घरज�गा क�पाउ�डबाट बाटो िव�तार गन� भनी 
िवप�ी िडिभजन सडक काया�लय हेट�डा, 
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मकवानपरुसमेतबाट कुनै कानूनी �ि�या पिन नप�ुयाई 
तथा �चिलत कानूनबमोिजम हामी िनवेदकह�लाई 
िदनपुन� �ितपूित�को स�ब�धमा समेत केही नबोली 
हामी िनवेदकको िनिव�वािदत घरज�गा तथा टहरासमेत 
सडकमा पान� गरी राजमाग�को सडक िसमाङ्कन गरी 
उ� सीमाङ्कनिभ�का घर टहराह� हटाई ज�गा िलने 
भनी िच� लगाई हामी िनवेदकह�लाई घरक�पाउ�डको 
सरंचना भ�काई बाटो िव�तारको लािग ज�गा खाली 
ग�रिदन ुभनी माइिकङ गद� िहडेँको र प�पि�कामा पिन 
समाचारह� आइरहेको ह�दँा हामी िनवेदकले िडिभजन 
सडक काया�लयसमेतका काया�लयमा हारगहुार 
गदा�समेत हामी िनवेदकह�को कुराको सनुवुाइ नै 
भएन । सडक िव�तार गन� हो भने पिन साव�जिनक सडक 
ऐन, २०३१ को दफा ४ बमोिजम तथा ज�गा �ाि� 
ऐनबमोिजमको कानूनी �ि�या पूरा गरी उिचत �ितपूित� 
िदई सडक िव�तार गनु�पन� ह��छ । हामी िनवेदकह�ले 
िबस� वष�अगािडदेिख िनिम�त घर, टहरा र ज�गाको 
कुनै �ितपूित� नै निदई हामी िनवेदकह�को पूण� हक 
�वािम�वका घरज�गा जिहले पिन रा�यले जसरी पिन 
िलन स�छ भने ज�तो गरी �वतः साव�जिनक सडक 
कायम गरी हामी िनवेदकह�को घरज�गालाई सडकमा 
पान�, सडक िसमाङ्कन गन� र उ� िसमाङ्कन ग�रएका 
हामी िनवेदकह�को घर टहराह� हटाउन ताकेता गद� 
िवप�ीह�बाट सूचना �कािशतसमेत गन� गरबेाट हामी 
िनवेदकह�को सिंवधान तथा कानून �द� स�पि� 
तथा बास�थानको अिधकारमा �ितकूल असर पन� 
गएको अव�था छ । 

सडक िव�तारको �ममा हामी िनवेदकको 
घरज�गा तथा ज�गाको �चिलत कानूनबमोिजम 
िदनपुन� �ितपूित�  िनधा�रणसमेत नगरी नेपालको 
सिंवधानको धारा २५ (३), साव�जिनक सडक ऐन, 
२०३१ को दफा ४, १४, १५ तथा ज�गा �ाि�त ऐन, 
२०३४ को दफा ३, ४, ५, ६, ७, ८, ९, १०, ११, 
१३, १४, १६ बमोिजम कानूनको �ि�या पूरा नगरी 

हामी िनवेदकको स�पि�लाई �वतः साव�जिनक सडक 
कायम गन� गरी हामी िनवेदकह�को घरज�गामािथ 
ह�त�ेप गन� तथा हामी िनवेदकह�को ज�गामा 
बनेका घर टहराह� हटाउने भ�काउनेस�ब�धी िमित 
२०७३।९।१८ को काि�तपरुको सूचना �कािशत 
गन� स�ब�धमा िवप�ीह�बाट भएका िनण�य, आदेश, 
प�रप�, प� तथा काम कारबाही उ��ेषणको आदेशले 
बदर गरी कानूनबमोिजमको हामी िनवेदकको 
घरज�गाको �ितपूित� निदई कुनै पिन कारबाही नगनु�  
कानूनबमोिजमबाहेक िनवेदकह�को उि�लिखत 
िक. नं. १५८, १५९ र ६५१८ मा िनमा�ण भएका 
संरचनाह� नहटाउन ु बाटो िव�तार गन� ज�ता काय� 
नगनु�  भनी परमादेशलगायत जो चािहने आ�ा आदेश 
िवप�ीह�का नाउमँा जारी ग�रपाउ ँ भ�नेसमेत 
बेहोराको िनवेदकह�को संय�ु िनवेदन ।

यसमा के कसो भएको हो ? िनवेदकको 
मागबमोिजम उ��ेषणको आदेश िकन जारी ह�न नपन� 
हो ? आदेश जारी ह�न ु नपन� भए सोको आधार र 
कारणसिहत बाटोको �यादबाहेक सूचना �याद पाएका 
िमितले १५ िदनिभ� िवप�ी नं. २ को हकमा आफँै 
वा आ�नो �ितिनिधमाफ� त र अ�य िवप�ीह�को 
हकमा महा�यायािधव�ाको काया�लयमाफ� त िलिखत 
जवाफ पेस गनु�  भनी ��ततु आदेश र �रट िनवेदनको 
एक एक �ित न�कलसमेत साथै राखी िवप�ीह�का 
नाममा सूचना �याद जारी गरी सोको बोधाथ� 
महा�यायािधव�ाको काया�लयलाई िदई �यादिभ� 
िलिखत जवाफ पर े वा अविध �यतीत भएपिछ 
िनयमानसुार पेस गनू� । अ�त�रम आदशे माग गरेको 
स�ब�धमा िवचार गदा� दवैु प� राखी छलफल गनु�पन� 
ह�दँा िमित २०७३।१०।२३ गते छलफलका लािग 
उपि�थत ह�न ु र िमित २०७३।१०।२३ गतेस�मका 
लािग िनवेदकको हकभोगमा रहेको िनमा�ण संरचना 
नभ�काउन ुभनी अ�पकालीन अ�त�रम आदेश जारी 
ग�रिदएको छ । आदेशको जानकारी िवप�ीह�लाई 
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िदन ु भ�नेसमेत बेहोराको िमित २०७३।१०।१२ 
गतेको यस अदालतको आदेश ।

साव�जिनक सडक ऐन, २०३१ को दफा ३ 
ले िदएको अिधकार �योग गरी त�कालीन �ी ५ को 
सरकारले िमित २०३४।३।२० मा राजप�मा सूचना 
�काशन गरी ि�भवुन राजपथ (काठमाड�-र�सौल) 
र महे�� राजमाग� (वनवासा-काकँडिभ�ा) को के�� 
रखेावाट दाया ँबाया ँ२५।२५ िमटर सडक सीमा तोकेको 
छ । िवप�ी �रट िनवेदकको ज�गा सोही सडक सीमािभ� 
पन� ज�गा हो । साव�जिनक सडक ऐन, २०३१ को दफा 
१९, ले “सडक िवभागको �वीकृित �ा�त नगरी कसैले 
साव�जिनक सडकसगँ जोिडने गरी �वेशमाग� बनाउन, 
साव�जिनक सडक वा सडक सीमािभ� खाडल वा कुलो 
ख�न वा भ�काउन, िडला ल�ा तगारो आिद गाड्न 
वा हा�न वा घर टहरो वा छा�ो बनाउन वा सडक 
सीमािभ�को ज�गा आवादी गन� वा य�तै अ�य कुनै 
काय� गन� ह�दँैन” भनी िनषेध गरकेो छ । त�कालीन �ी 
५ को सरकारको िमित २०३४।३।२० को सूचनाबाट 
सडकको �वािम�वमा आएको र साव�जिनक सडक ऐन, 
२०३१ को दफा ३ र ३ (क) ले िनधा�रण गरकेो सडक 
सीमालाई राजप�मा सूचना �कािशत गरी साव�जिनक 
जानकारीमा आएपिछ उ� सड़क सीमािभ�का ज�गा 
अित�मण गरी घर टहरा िनमा�ण गनु�  �चिलत कानूनको 
अव�ा हो । यस सडक िडिभजनको तफ� बाट तोिकएको 
सडक सीमािभ� कानूनिवपरीत बनाइएका �थायी तथा 
अ�थायी सरंचना हटाई सडक आित�मण हटाउने 
काय� मा� गरकेो हो । राजमाग� (िनमा�ण �यव�था) 
ऐन, २०२१ को दफा ३ र ४ को �ि�या पूरा गरी 
उि�लिखत राजमाग� िनमा�ण ग�रएको साथै, सोही 
ऐनको दफा ५ (२) को अव�थामा मा� �ितपूित� 
िदइने कानूनी �यव�था ह�दँा �रट िनवेदकको घर 
ज�गा नेपाल सरकारले २०३४/३/२० को सूचनाबाट 
तोिकएको सडक सीमािभ�ै पन� भएकोले सडक 
सीमािभ�का संरचना हटाई कानूनबमोिजम ग�रएका 

कामका स�ब�धमा िबनाकारण यस काया�लयलाई 
िवप�ी बनाउनपुन� अव�था नभएकोले �रट िनवेदन 
खारजे ग�रपाउ ँभ�नेसमेत बेहोराको सडक िडिभजन 
काया�लय हटे�डाका िडिभजन �मखु कमलेशकुमार 
कण�को िलिखत जवाफ ।

�े�ीय �शासकको काम, कत��य र अिधकार 
स�ब�धमा �थानीय �शासन (चौथो सशंोधन, २०५८) 
ऐन, २०२८ को दफा ४ (ख) को उपदफा २ (क) 
बमोिजम आ�नो �े�िभ� शाि�त सरु�ा र स�ुयव�था 
कायम रा�ने, रा�न लगाउने, उपदफा २(घ) बमोिजम 
अ�य कानूनमा �यव�था भएकोमा सोहीबमोिजम ह�ने गरी 
सोबाहेक आ�नो �े�िभ�को सरकारी तथा साव�जिनक 
स�पि�को संर�ण, रखेदेख तथा मम�त, स�भार गन�, 
गराउने हो । साव�जिनक सडक ऐन, २०३१ को दफा ३ 
बमोिजम िमित २०३४।३।२० मा राजप�मा राजमाग� 
घोषणा गरी सडक सीमा कायम गदा� महे�� राजमाग� र 
ि�भवुन राजपथलाई “क” वग�मा वग�करण गरी सोको 
सडक सीमा सडकको के��िव�दबुाट २५/२५ िमटर 
दाया ँबाया ँकायम भएको अव�थामा स�बि�धत िनकाय 
िडिभजन सडक काया�लय, मकवानपरुले आ�नो सडक 
सीमा अित�मणबाट बचाउने काय� गदा� ह�न आएका 
सरु�ा सम�या एवम् स�ब� सरकारी िनकायह� 
एवम् अित�मण गन� प�ह�सगँ सम�वय कायम गरी 
कमभ�दा कम जोिखम ह�ने वातावरण बनाउने भूिमका 
मा� िनवा�ह गरकेोले यसबाट िनवेदकको संवैधािनक र 
कानूनी अिधकारको हनन नभएको ह�दँा �रट िनवेदन 
खारजे ग�रपाउ ँभ�नेसमेत बेहोराको �े�ीय �शासन 
काया�लय हटे�डाका िनिम� �े�ीय �शासक
िव�व�काश सुवेदीको िलिखत जवाफ ।

नगरपािलकाबाट न�सा पास गरी बनाएको 
घर क�पाउ�डमा यस काया�लयसमेत िमली रातो 
इनामेलको िच� लगाई घर क�पाउ�ड खाली 
गन� िदएको िनद�शन कानूनस�मत छ । �ितपूित�  
कानूनबमोिजम �ा�त गनु�पन� िवषय हो । �ितपूित�को 
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िवषयमा यस काया�लयको कानूनी दािय�व रहेको छैन 
र ��ततु िनवेदनबाट िनधा� �रत ह�ने िवषय पिन होइन । 
नगरपािलका कानून�ारा गिठत िनकाय हो । �थानीय 
�वाय� शासन ऐन, नगरपािलका ऐन र नगर प�चायत 
ऐनसमेतले यस नगरपािलकाको राि��य राजमाग�को 
सीमा�े� आ�नो �े�ािधकारिभ� पन� गरी काय� 
स�पादनको हकािधकार िदएको छैन । ब� साव�जिनक 
सडक ऐन, २०३१ को दफा ३ र ३ (क) ले िनधा�रण 
गरकेो सडक सीमालाई दफा १९ बमोिजम सडकको 
अनमुितले मा� कसैले �योग गन� स�नेमा िवप�ीलाई 
िनजले अि�म िनमा�ण गरकेो सडक सीमािभ�का घर 
टहरा आफँै भ�काउने सत�का आधारमा ज�रवाना गरी 
न�सापास गरकेो छ । कानूनले िनषेध गरकेो काय�को 
समथ�न गराउन यस काया�लयलाई बा�य बनाउन 
सिकँदैन । यस काया�लयलाई िवप�ी बनाएकै अधारमा 
र घर, न�सा र कर ितर ेवा घर, न�सा पास गरी वा नगरी 
घर टहरा, वाल बनाई बसोबास गनु�ले मा� कानूनी हक 
िसज�ना गन� नस�ने ह�दँा �रट िनवेदन खारजे ग�रपाउ ँ
भ�नेसमेत बेहोराको हटे�डा उपमहानगरपािलकाको 
तफ� बाट िडि�लराम पोखरलेको िलिखत जवाफ ।

साव�जिनक सडक ऐन, २०३१ को दफा 
१९, ले “सडक िवभागको �वीकृित �ा�त नगरी कसैले 
साव�जिनक सडकसगँ जोिडने गरी �वेश माग� बनाउन, 
साव�जिनक सडक वा सडक सीमािभ� खाडल वा कुलो 
ख�न वा भ�काउन, िडला, ल�ा, तगारो आिद गाड्न 
वा हा�न वा घर टहरो वा छा�ो बनाउन वा सडक 
सीमािभ�को ज�गा आवाद गन� वा य�तै अ�य कुनै काय� 
गन� ह�दँैन” भनी िनषेध गरेको छ । त�कालीन �ी ५ 
को सरकारको िमित २०३४।३।२० को सूचनाबाट 
सडकको �वािम�वमा आएको र साव�जिनक सडक ऐन, 
२०३१ को दफा ३ र ३ (क) ले िनधा�रण गरकेो सडक 
सीमालाई राजप�मा सूचना �कािशत गरी साव�जिनक 
जानकारीमा आएपिछ उ� सडक सीमािभ�का ज�गा 
अित�मण गरी घर टहरा िनमा�ण गनु�  �चिलत कानूनको 

अव�ा हो । सडक सीमािभ� कानूनिवपरीत बनाइएका 
�थायी तथा अ�थायी सरंचना हटाई सडक अित�मण 
हटाउने काय� सडक िडिभजन काया�लय हेट�डाबाट 
गरकेो हो । राजमाग� (िनमा�ण �यव�था) ऐन, २०२१ को 
दफा ३ र ४ को �ि�या पूरा गरी उि�लिखत राजमाग� 
िनमा�ण ग�रएको साथै सोही ऐनको दफा ५ (२) को 
अव�थामा मा� �ितपूित� िदइने ह�दँा �रट िनवेदकको 
घर ज�गा नेपाल सरकारले िमित २०३४।३।२० को 
सूचनाबाट तोिकएको सडक सीमािभ�ै पन� भएकोले 
सडक सीमािभ�का संरचना हटाई कानूनबमोिजम 
ग�रएका कामका स�ब�धमा िबनाकारण यस िवभागलाई 
िवप�ी बनाउने काम कानूनस�मत नभएको ह�दँा �रट 
िनवेदन खारजे ग�रपाउ ँ भ�नेसमेत बेहोराको सडक 
िवभागका महािनद�शक देवे�� काक�को िलिखत 
जवाफ । 

साव�जिनक सडक ऐन, २०३१ ले 
साव�जिनक सडकलाई नेपाल सरकारले राजमाग�, 
सहायक माग�, िज�ला माग� र सहरी माग�मा वग�करण 
गरी �य�तो सडकको के�� रखेाबाट दाया ँ बाया ँ
दवुैितर एकितस िमटरमा नबढाई सडक सीमा तो�ने 
�यव�था सोही ऐनको दफा ३ मा गरकेो छ । यसरी 
सडक सीमा तोिकएकोमा सडक सीमाको र सडक 
सीमा नतोिकएकोमा साव�जिनक सडकको िकनाराबाट 
६/६ िमटरमा नबढ्ने गरी तोकेको फासलािभ� 
पखा�लबाहेक अ�य कुनै िकिसमको �थायी संरचना वा 
भवन िनमा�ण गन� नपाउने गरी िनषेध गन�स�ने र नगर 
िवकासस�ब�धी योजना लाग ु भएको �े�मा �चिलत 
कानूनबमोिजम ह�ने �यव�था सोही ऐनको दफा ३ (क) 
मा ग�रएको छ । उ� ऐनको दफा ३ ले िदएको अिधकार 
�योग गरी नेपाल सरकारले िमित २०३४/३/२० मा 
राजप�मा सूचना �काशन गरी महे�� राजमाग� (पूव�-
पि�चम) र ि�भवुन राजपथको सडक सीमा के�� 
रखेाबाट दाया ँ बाया ँ २५/२५ िमटर तोकेको छ । 
िवप�ीह�ले उ�लेख गरकेो ज�गा ि�भवुन राजपथ र 
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महे�� राजमाग�को सडक सीमािभ� पन� ज�गा हो । हाल 
सडक सीमािभ�को अित�मण तथा कानूनिवपरीत 
बनाइएका �थायी तथा अ�थायी सरंचनाह� हटाई 
सडक िनमा�ण, िव�तार र �तरो�नित ज�तो साव�जिनक 
सरोकारको लािग ग�रएको िवकाससगँ स�बि�धत 
काय� हो । ि�भवुन राजपथ एवम् महे�� राजमाग�को 
हेट�डा उपमहानगरपािलका ख�डमा पन� यो सडकको 
सािबकमा नै ज�गा �ा� ग�रसकेको कुरामा िववाद 
छैन । सािबकको कानूनबमोिजम ज�गा �ा�त ग�रसकेको 
अव�थामा िव�मान कानूनी �यव�था आकिष�त ह�ने 
पिन दिेखदँैन । यसै िववािदत �े�को ज�गा स�ब�धमा 
िनवेदक िव�ददेुवी भजेुलले र होम�साद अिधकारीले 
िदएको िनषेधा�ा परमादेश म�ुा पनुरावेदन अदालत 
हेट�डाबाट खारजे भई अि�तम भएर रहेको अव�था 
छ । िनवेदकह�ले दाबी िलएको िववािदत �े�को 
मआु�जा स�ब�धमा सािबकमा नै सडक सीमा तोक� 
सकेको िवषयमा नेपालको सिंवधान, साव�जिनक 
सडक ऐन, २०३१ एवम् ज�गा �ाि� ऐन, २०३४ 
का �ावधानह� आकिष�त ह�न नस�ने ह�दँा �रट 
िनवेदन खारजे गरी �याय पाउ ँ भ�नेसमेत बेहोराको 
भौितक पूवा�धार तथा यातायात म��ालयका सिचव 
धनबहादुर तामाङले ��तुत गरकेो िलिखत जवाफ ।

साव�जिनक िहत र सिुवधाका लािग सडक 
िनमा�ण गन�, सडक िव�तार गन� काय� नेपाल सरकारको 
हो । यसै िसलिसलामा कानूनबमोिजम अिधकार�ा� 
िनकायबाट साव�जिनक िहतका खाितर सडक 
िव�तारका लािग �ारि�भक �पमा िनवेदकह�को 
घर, ज�गाको पखा�लमा िच� लगाउने काय� �चिलत 
कानूनबमोिजम नै भएकोले यस काय�लाई अ�यथा 
भ�न िम�ने ह�दँैन । यस काय�बाट िनवेदकह�को 
हक अिधकार एवम् बा�ँन पाउने हकको हनन भएको 
अव�था छैन । िवप�ीले �रट िनवेदनमा उ�लेख गरकेो 
िवषयमा यस म��ालयबाट कुनै िनण�य भएको छैन । 
िवप�ी �रट िनवेदकले यस म��ालयको के कुन काम 

कारबाहीबाट हक अिधकार हनन भएको हो भनी 
खलुाउन सकेको नदेिखदँा �रट िनवेदन खारजे ग�रपाउ ँ
भ�नेसमेत बेहोराको सहरी िवकास म��ालयका 
सिचव दीपे�� नाथ शमा�ले ��तुत गरकेो िलिखत 
जवाफ ।

िवप�ी िज�ला �शासन काया�लय हेट�डाको 
नाउमँा यस अदालतबाट जारी भएको �याद िमित 
२०७३।१०।१८ मा रीतपूव�क तामेल भएकोमा उ� 
काया�लयले िलिखत जवाफ िफराउने �यादै गजुारी 
बसेको देिखयो ।

यसमा आज यसै इजलासबाट ०७३-WO-
०६८३ समेतको िनवेदनमा भएको आदेशबमोिजम नै 
०७२-WO-६०४ को �रट िनवेदनमा पूण� इजलासबाट 
टुङ्गो लागेपिछ ��ततु िनवेदनमा अ�त�रम आदेश 
जारी ह�ने वा नह�ने िवषयमा छलफलको लािग पेस 
गनु�  र सो अविधस�मको लािग एक �यायाधीशको 
इजलासबाट िमित २०७३।१०।१२ गते जारी भएको 
अ�तरकालीन अ�त�रम आदेशलाई िनर�तरता �दान 
ग�रएको छ । िनयमानसुार गरी पेस गनु�  भ�नेसमेत 
बेहोराको िमित २०७३।११।१७ गते यस अदालतको 
आदेश ।

यसमा िवप�ी सडक काया�लयका िववािदत 
सूचनाउपर दायर भएका ०७५-WO-१३५४ समेतका 
�रट िनवेदनह�को दाबी एकै भएकाले सो म�ुाह�समेत 
लगाउमा राखी हे�रपाउ ँभनी िनवेदन गरकेोले ��ततु 
�रट िनवेदन र ०७५-WO-१३५४ समेतका �रट 
िनवेदन एकैसाथ राखी िनयमानसुार गरी पेस गनु�  
भ�नेमसेत बेहोराको िमित २०७७।०९।२६  गते यस 
अदालतको आदेश । 

आदेश ख�ड
िनयमबमोिजम दैिनक म�ुा पेसी सूचीमा 

चढी िनण�याथ� इजलाससम� पेस ह�न आएको ��ततु 
�रट िनवेदन प�सिहतको िमिसल कागजात अ�ययन 
गरी िनवेदकतफ� बाट उपि�थत िव�ान्  अिधव�ा 
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�ी �योित बािनयाले िनवेदकह�को िनिव�वाद हक 
भोगको हेट�डा नगरपािलका वडा नं. १ को ज�गामा 
२०२८ सालभ�दा अगावै घर टहरा िनमा�ण गरी 
बसोबास गरी आएकोमा २०३२ सालको सव� नापीमा 
उ� ज�गामा घरबास दिेखएको र पिछ न�सापास 
गरी हालस�म अिवि�छ�न �पले भोग बसोबास 
गरी आएको कुरामा कुनै िववाद छैन । बाटो िव�तार 
गन� भनी िनवेदकह�लाई कानूनबमोिजम िदनपुन� 
�ितपूित�समेत निदई िनवेदकह�को घर ज�गा सडकमा 
पन� गरी सडक सीमाङ्कन गरी घर टहरा भ�काउने 
गरी िच�समेत लगाएको अव�था छ । संिवधान तथा 
कानून�ारा ��याभूत ग�रएको �यि�को स�पि�, 
िवना�ितपूित�  रा�यले अित�मण गन� पाउने हैन । 
साव�जिनक सडक ऐन, २०३१ को दफा ४ तथा ज�गा 
�ाि�त ऐनको �ि�या पूरा गररे मा� �यि�को स�पि� 
रा�यले िलन पाउने हो । िवप�ीह�लाई िनवेदकह�को 
घरज�गालाई साव�जिनक सडक कायम गन� अिधकार 
�यितबेलास�म ह�दैँन जबस�म िनवेदकह�लाई उ� 
घरज�गाको �ितपूित� तथा मआु�जा �ा�त ह�दँैन । 
कानूनी �ि�या पूरा नगरी घर टहरा भ�काउने भनी 
भएको िवप�ीह�को िनण�य उ��ेषणको आदेशले बदर 
गरी साव�जिनक सडक ऐन तथा ज�गा �ाि� ऐनबमोिजम 
मआु�जा �ितपूित� िदएर कानूनबमोिजमको �ि�या 
पूरा गरी सडक िव�तारको काय� गनु�  गराउन ु भनी 
िवप�ीह�को नाउमँा परमादशेको आदशे जारी ग�रपाउ ँ
भ�नेसमेत बहस ��ततु गनु�भयो ।

��यथ� सडक िवभागसमेतको तफ� बाट 
उपि�थत िव�ान्  सह�यायािधव�ा उ�व�साद 
पडुासैनी र िव�ान्  उप�यायािधव�ा �ी �याम�साद 
दाहाल तथा िडिभजन सडक काया�लयको तफ� बाट 
उपि�थत िव�ान्  अिधव�ा �ी कृ�ण�साद कटुवालले 
ि�भवुन राजपथ र महे�� राजमाग� परुाना सडक ह�न् । 
यीम�ये ि�भवुन राजपथ राजमाग� (िनमा�ण �यव�था) 
ऐन, २०२१ जारी ह�नपूुव� र महे�� राजमाग� सो ऐन 

जारी भएपिछ तर साव�जिनक सडक ऐन, २०३१ जारी 
ह�नपूुव� बनेका सडक ह�न् । ज�गा �ाि�त ऐन, २०३४ र 
साव�जिनक सडक ऐन, २०३१ यी सडकह�को हकमा 
लाग ुह�दँैन । त�कालीन कानूनी �यव�थाअनसुार घर, 
इमारत वा ५० �ितशतभ�दा बढी ज�गा राजमाग�मा 
परमेा मा� �ितपूित� पाउने हो । पिहले नै सडक सीमा 
िनधा�रण भइसकेको िवषयमा �ितपूित� र मआु�जा 
िदइरहनपुन� कानूनी �यव�था नभएको ह�दँा िनवेदकको 
मागबमोिजम �रट जारी ह�ने अव�था नभएकोले खारजे 
ह�नपुछ�  भ�नेसमेत बहस ��ततु गनु�भयो ।

यसमा िनण�यतफ�  हेदा� , ��ततु �रट िनवेदन 
ि�भवुन राजपथ र महे�� राजमाग�को सडकको दाया ँ
बाया ँबनाइएका घर, टहरा हटाउने िमित २०७३।९।१८ 
को सूचनासगँ स�बि�धत देिखयो । सडक िडिभजन 
काया�लय हेट�डा�ारा काि�तपरु दैिनकमा िमित 
२०७३।९।१८ मा �कािशत सो सूचनाको कारण 
आ�नो संिवधान र कानून �द� हक हनन भएको भ�ने 
�रट िनवेदकह�को िजिकर छ । काि�तपरु दिैनकमा 
�कािशत उ� सूचनामा साव�जिनक सडक ऐन, २०३१ 
को दफा १९ को �यव�था उ�लेख गद� सडक िवभागको 
�वीकृित�ा�त नगरी साव�जिनक सडक र सडक 
सीमािभ� दफा १९ �ारा िनषेिधत काय� गरकेो पाइएको 
भ�दै “सडक िवभागबाट िमित २०६९।५।१५ गते 
शु�बारको नाग�रक राि��य दैिनक पि�कामा र 
यस िडिभजन सडक काया�लयबाट पटकपटक 
िमित २०६९।११।११ र २०६९।११।२९ गरकेो 
काि�तपुर दैिनक तथा िमित २०७१।११।२ को 
अ�नपूण� पो�मा सूचना �काशन भएको िमितले १५ 
िदनिभ� �वेश माग� ब�द गन�, घर, टहरा, छा�ो, 
मि�दरलगायतका सरंचना हटाउन र आवादी गरकेो 
ज�गा ब�याउन आदेश जारी ग�रएकोमा सोअनसुार 
भए गरकेो नपाइएकोले यस िडिभजन सडक 
काया�लयको काय��े� मह�े� राजमाग�को ध�सार 
पुल (बारा) देिख लोथर (मकवानपुर) तथा ि�भुवन 
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राजपथको वीरग�ज भ�सार (पसा�) देिख दामेचौर 
(मकवानपुर) स�मको राजमाग� / राजपथको दायाँ 
/ बाया ँ २५/२५ िमटर सडक सीमाको अित�मण 
१५ िदनिभ� हटाउनु ह�न स�बि�धत सबैको 
जानकारीको लािग यो सूचना पुनः �कािशत ग�रएको 
छ । अटेर गरी आदेश काया��वयन नगर ेसाव�जिनक 
सडक ऐनअनसुार कारबाही ह�ने बेहोरा जानकारी 
गराइ�छ” भ�ने उ�लेख भएको दिेख�छ । ��ततु �रट 
िनवेदनमा हेट�डा नगरपािलका वडा नं.१ िक. नं.१५८ 
को �े�फल ०-०-१५, िक.नं.१५९ को �े�फल 
०-०-७१/

२
 ज�गा भगवानदास मान�धरको नाउमँा र 

हेट�डा नगरपािलका वडा नं. ४ िक.नं. ६५१८ को 
�े�फल ०-०-१५.२५ ज�गा बेखामाया मान�धरको 
नाउ ँ दता�को भई सो ज�गाह�मा २०२८ सालभ�दा 
अगावै घर टहरा िनमा�ण गरी बसोबास गरी आएकोमा 
२०३२ सालको सव� नापी न�सामा उ� ज�गामा 
घरबास देिखएको छ । हामी िनवेदकह�ले न�सा पास 
गरी बनाएको पूण� हकभोग �वािम�वको घरज�गालाई 
रा�यले साव�जिनक िहतको लािग अिध�हण वा �ा� 
गनु�परमेा कानूनले तोकेको �ि�या पूरा गरी हामीलाई 
कानूनबमोिजमको �ितपूित�  िदएर मा� अिध�हण वा �ा� 
गनु�पन� संवैधािनक र कानूनी �यव�था हो । साव�जिनक 
सडक ऐन, २०३१ को दफा ४ बमोिजम तथा ज�गा 
�ाि� ऐनबमोिजमको कानूनी �ि�या पूरा गरी उिचत 
�ितपूित� निदई घर टहराह� हटाउने भ�काउनेस�ब�धी 
िमित २०७३।९।१८ को काि�तपरुको सूचना �कािशत 
गन� स�ब�धमा िवप�ीह�बाट भएका िनण�य, आदेश, 
प�रप�, प� तथा काम कारबाही उ��ेषणको आदशेले 
बदर गरी कानूनबमोिजम िनवेदकह�लाई घरज�गाको 
�ितपूित� निदई कुनै काम कारबाही नगनु� , िनवेदकका 
ज�गामा िनमा�ण भएका संरचनाह� नहटाउन ु भनी 
परमादेशलगायतको आ�ा आदेश जारी ग�रपाउ ँभनी 
िनवेदन िजिकर िलएको देिख�छ ।

िवप�ीह�को िलिखत जवाफ हेदा�  राजमाग� 

(िनमा�ण र �यव�था) ऐन, २०२१ को दफा ३ र ४ 
को �ि�या पूरा गरी ि�भवुन राजपथ िनमा�ण ग�रएको, 
साथै सोही ऐनको दफा ५ (२) को अव�थामा मा� 
�ितपूित� िदनपुन� हो । साव�जिनक िहत र सिुवधाका 
लािग सडक िनमा�ण गन�, सडक िव�तार गन� काय� 
नेपाल सरकारको हो । साव�जिनक सडक ऐन, 
२०३१ ले साव�जिनक सडकलाई नेपाल सरकारले 
राजमाग�, सहायक माग�, िज�ला माग� र सहरी माग�मा 
वग�करण गरी �य�तो सडकको के�� रखेाबाट दाया ँ
बाया ँदवुैितर ३१ िमटरमा नबढाई सडक सीमा तो�ने 
�यव�था सोही ऐनको दफा ३ मा गरकेो छ । यसरी 
सडक सीमा तोिकएकोमा सडक सीमाको र सडक 
सीमा नतोिकएकोमा साव�जिनक सडकको िकनाराबाट 
६/६ िमटरमा नबढ्ने गरी तोकेको फासलािभ� 
पखा�लबाहेक अ�य कुनै िकिसमको �थायी संरचना वा 
भवन िनमा�ण गन� नपाउने गरी िनषेध गन� स�ने र नगर 
िवकासस�ब�धी योजना लाग ु भएको �े�मा �चिलत 
कानूनबमोिजम ह�ने �यव�था सोही ऐनको दफा ३ 
(क) मा ग�रएको छ । साव�जिनक सडक ऐन, २०३१ 
को दफा ३ ले िदएको अिधकार �योग गरी नेपाल 
सरकारले िमित २०३४/३/२० मा राजप�मा सूचना 
�काशन गरी महे�� राजमाग� र ि�भवुन राजपथको 
सडक सीमा के�� रखेाबाट दाया ँबाया ँ२५/२५ िमटर 
तोकेको छ । िवप�ीह�ले उ�लेख गरकेो ज�गा ि�भवुन 
राजपथ र महे�� राजमाग�को सडक सीमािभ� पन� 
ज�गा हो । ि�भवुन राजपथ एवम् महे�� राजमाग�को 
हेट�डा उपमहानगरपािलका ख�डमा पन� यो सडकको 
सािबकमा नै ज�गा �ा� ग�रसकेको कुरामा िववाद 
छैन । सािबकको कानूनबमोिजम ज�गा �ा� ग�रसकेको 
अव�थामा िव�मान कानूनी �यव�था आकिष�त नह�ने र 
साव�जिनक सडक ऐन, २०३१ को दफा १९ िवपरीत 
काय� गन� छुट िनवेदकह�लाई नह�दँा �रट िनवेदन 
खारजे ग�रपाउ ँभ�नेसमेतको िजिकर रहेको देिखयो ।

उपयु��बमोिजमको िनवेदन, िलिखत जवाफ 
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र प� िवप�का कानून �यवसायीको बहस िजिकर भएको 
��ततु �रट िनवेदनमा राजमाग� (िनमा�ण �यव�था) ऐन, 
२०२१ जारी ह�नपूुव� बनेको सडक, �यसैगरी सो ऐन 
जारी भएपिछ सो ऐनअ�तग�त “राजमाग� �े�” भनी 
घोिषत �े�िभ� पन� र साव�जिनक सडक ऐन, २०३१ 
अ�तग�त सडक सीमा घोिषत �े�िभ� सोही ऐनको 
दफा १९ िवपरीत बनेका घर, टहरा तथा संरचनाह� 
हटाउन र सडक िव�तारको लािग �ा�त गदा� �ितपूित� 
िदनपुन� हो वा होइन र िनवेदकको मागबमोिजमको 
आदशे जारी ह�नपुन� हो वा होइन भ�ने स�ब�धमा 
िनण�य िदनपुन� देिखन आयो ।

२. सो स�दभ�मा हेदा� , ि�भवुन राजमाग� 
२०१३/१४ सालितर िनमा�ण भएको र महे�� 
राजमाग� २०२२ सालमा िनमा�ण स�ुवात भएबाट 
यी राजमाग�ह� नेपालका जेठा राजमाग�ह�म�येका 
राजमाग�ह� ह�न् भ�नेमा िववाद भएन6 । यी सडकह�ले 
नेपालको ठुलो जनसं�यालाई सेवा प�ुयाइरहेको 
देिख�छ । यी सडकको सीमा िनधा�रण राजमाग� 
(िनमा�ण �यव�था) ऐन, २०२१ अ�तग�त पिन भएको 
र सो ऐनलाई साव�जिनक सडक ऐन, २०३१ ले 
खारजे गरी पनु: सीमा िनधा�रण गरेको देिख�छ । यस 
मानेमा ि�भवुन राजपथ र महे�� राजमाग�को हकमा 
पिन राजमाग� (िनमा�ण �यव�था) ऐन, २०२१ का 
�ावधानह� आकिष�त ह�ने नै देिखयो ।

३. राजमाग� (िनमा�ण �यव�था) ऐन, २०२१ 
को दफा २ (क) मा “राजमाग�” भ�नाले ऐनको दफा 
३ बमोिजम घोिषत भएको सडक स�झनुपछ�” भ�ने 
र (ख) मा “राजमाग�को �े�” भ�नाले राजमाग�को 
दाया ँ बाया ँ २५।२५ गजमा नबढाई �ी ५ को 
सरकारले तोकेको �े�लाई स�झनुपछ�” भ�ने 
उ�लेख भएको पाइ�छ । सोही ऐनको दफा ४ मा “...
राजमाग�को ��ेिभ� पन�...ज�गामा ज�गाधनी वा 
6 ि�भवुन राजपथ राजा महे��बाट २०१३ सालमा िसला�यास भएको सडक हो भने 

महे�� राजमाग�को िशला�यास राजा महे��बाटै २०१९।१।१ गते ग�डाकोटमा भएको 
भ�ने इितहासले देखाउछँ ।

अ� कसैको कुनै िकिसमको हक कायम रहने छैन..” 
भ�ने उ�लेख भएको पाइ�छ । सोही ऐनको दफा ५ 
मा राजमाग�को �े�मा परकेो ज�गामा “साधारणतः 
�ितपूित� िदइने छैन" भ�ने �यव�था गद� सोही दफा 
५ को �ितब�धा�मक वा�यांशको ख�ड (२) मा “कुनै 
�यि�को घर इमारत वा पचास �ितशतभ�दा बढी 
ज�गा राजमाग�िभ� पन� भएमा �ी ५ को सरकारले 
�ितपूित� ज�गा वा नगदको �पमा सो �यि�लाई 
िदने छ" भ�ने उ�लेख भएको देिखयो । 

४. राजमाग� (िनमा�ण �यव�था) ऐन, २०२१ 
को दफा ३ मा “�ी ५ को सरकारले नेपाल गजेटमा 
सूचना �कािशत गरी कुनै िनमा�ण भइसकेको वा 
िनमा�ण ह�न लागेको सडकलाई राजमाग� भनी 
घोिषत गन� स�ने छ” भ�ने उ�लेख भएको पाइ�छ । 
उ� ऐनको दफा २ (ख) र दफा ३ ले िदएको अिधकार 
�योग गरी त�कालीन �ी ५ को सरकारले िमित 
२०२१।११।११ मा नेपाल राजप�मा सूचना �कािशत 
गरी ि�भवुन राजपथ तथा पूव� पि�म राजमाग� (सािबक 
महे�� राजमाग�) सिहत १० वटा राजमाग�को हकमा 
“राजमाग�को  के�� रखेा (से�टर लाइन) देिख २५/२५ 
गज” राजमाग� �े� भनी तोकेको पाइ�छ । उ� ऐनको 
दफा ३ को कानूनी �यव�था “िनमा�ण भइसकेको वा 
िनमा�ण ह�न लागेको” दवैु िकिसमका सडकको हकमा 
लाग ु ह�ने दिेखएको र सूचना �कािशत गरी राजमाग� 
�े� घोषणा भएकोमा कुनै �यि�को घर इमारत वा 
पचास �ितशतभ�दा बढी ज�गा राजमाग� �े�मा परमेा 
बाहेक �ितपूित�  नपाइने �यव�था रहेकोसमेतबाट 
िमित २०२१।११।११ को सूचनाबमोिजम सडकको 
म�यिव�दबुाट २५/२५ गजिभ�को ज�गाको हकमा 
त�कालीन कानूनी �यव�थाअनसुार सोहीबखत 
�ितपूित� �ा�त भइसकेको मा�नपुन� र कानून 
�या�यास�ब�धी ऐनको दफा ४ को �यव�थाबाट अब 
सो कुराको वैधतामा �� उठ्न नस�ने ह�दँा राजमाग� 
(िनमा�ण �यव�था)  ऐन, २०२१ अ�तग�त राजमाग� �े� 
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घोिषत ज�गाको हकमा साधारणतः �ितपूित� पाउन 
स�ने अव�था रहेन छ भनी मा�नपुन� देिखन आयो । 
�यायको �ि�बाट पिन सो ऐनअ�तग�त राजमाग� �े� 
घोिषत भइसकेको परुाना राजमाग�ह�मा पन� ज�गामा 
अब यितका दशकपिछ आएर �ितपूित�को दाबी 
ला�छ भ�दा �थािपत �यवहार खलबिलने, समाज 
नै अ�त�य�त ह�ने र रा�य सरंचनाले धा�न नस�ने 
ि�थित ह��छ ।

५. यित भ�दाभ�द ैपिन दईु कुरामा भने अव�य 
नै �यान िदनपुन� ह��छ र य�तो �ि�कोण संिवधान र 
कानूनअनकूुल ह�ने पिन दिेख�छ । पिहलो, कसैको 
घर वा इमारत नै परकेो वा त�कालको अव�थामा 
कुनै िक�ा ज�गाको पचास �ितशतभ�दा बढी ज�गा 
राजमाग�मा परी त�कालदेिख नै �ितपूित�का लािग 
�यासरत रहेको वा घर वा इमारत रहेको कुरा �मािणत 
ह�दँा ह�दँैको अव�थामा पिन राजमाग� तोिकएको �े�मा 
त�कालमा सडक िव�तार नभई घर यथावत् रहेको वा 
दो�ो, सरकार आफँैले सोही �े�को ज�गामा २०३१ 
सालपिछ सडक िव�तार गदा� कानूनबमोिजम �ितपूित� 
�दान गरकेो अव�था भएमा वा एक पटक मािथ�लो 
तहबाट ज�गा �ाि� ऐन, २०३४ बमोिजम �ितपूित� 
िदने िनण�य गरपेिछ सोभ�दा त�लो तहबाट �ितपूित� 
निदने गरी सडक िव�तार गन� लािगएमा भने स�बि�धत 
प�को �ितपूित�  पाउने हक ब�दछ । य�तै �� ि�भवुन 
राजपथको कलङ्क� नागढुङ्गा सडकमा उठेको हो र 
ियनै कुराह�लाई �ि�गत गरी “िनयिमत काय�को �पमा 
स�प�न गनु�पन� िवकास िनमा�ण र सोको पूवा�धारको 
िनमा�णको लािग ज�गा �ा� नगरी सरकारको अिधकार 
िसज�ना ह�ने वा �ा� ज�गाको मुआ�जा िदन नपन� 
भ�ने क�पनास�म पिन गन� स�ने अव�था रहदँैन । 
स�पि�को सुर�ा ��याभूत गन� सवंैधािनक र कानूनी 
�यव�थाको �ितकूल काय� गन� सिक�छ भनी मा�यता 
�दान गन� हो भने सरकार र मातहत िनकाय वा 
पदािधकारीको इ�छा र चाहनाले कानूनमािथ शासन 

गन� पु�दछ जो सव�था कानूनी शासनको िस�ा�तको 
�ितकूल ह�न जा�छ’’ भनी िनवेदक सानु �े�समेत 
िव�� �धानम��ी तथा मि��प�रषद् सिचवालयसमेत
भएको �रट िनवेदन (०७३-WF-०००३) मा यस 
अदालतको पूण� इजलासबाट �या�या भएको अव�था 
छ7 । साथै �मरणीय के पिन छ भने सो म�ुामा राजमाग� 
(िनमा�ण �यव�था) ऐन, २०२१ को �यव�था वा सो 
ऐनअ�तग�त २०२१।११।११ को सूचनाको कानूनी 
प�रणाम वा �यसको �भावबारमेा ��न उठेको वा सो 
िवषयमा �वेश गरी �या�या गरकेो अव�था नह�दँा सो 
�या�या ��येक म�ुाको रोहमा लाग ु ह�न स�छ वा 
स�दैन भ�ने कुरा सतक� तापूव�क हे�रन ुर �हण ग�रन ु
वा�छनीय देिख�छ ।   

६. ��ततु िववादको स�दभ�मा राजमाग� 
(िनमा�ण �यव�था) ऐन, २०२१ अ�तग�त िमित 
२०२१।११।११ मा सूचना �कािशत गरी राजमाग� 
�े� घोिषत �े�मा सो ऐनलाई खारजे गरी जारी भएको 
साव�जिनक सडक ऐन, २०३१ बमोिजम पनुः सडक 
सीमा तो�द ै नेपाल राजप�मा िमित २०३४।३।२० 
मा सूचना �कािशत गरी सडक सीमा तोिकएको 
अव�थामा यी कुराह�लाई कसरी हे�रनपुछ�  भ�ने 
कुरा िवचारणीय ह�न आउछँ । सोतफ�  हेदा� �थमतः 
राजमाग� (िनमा�ण �यव�था) ऐन, २०२१ अ�तग�त 
सूचना �कािशत गरी “राजमाग� �े�” घोिषत ज�गा र 
साव�जिनक सडक ऐन, २०३१ को दफा ३ बमोिजम 
नेपाल राजप�मा सूचना �कािशत गरी “सडक सीमा” 
तोिकएको ज�गालाई पथृक्-पथृक् �पमा हे�रनपुन� 
दिेख�छ । साव�जिनक सडक ऐन, २०३१ को दफा 
३ �ारा �य�तो सडकको के�� रखेादेिख दाया ँ बाया ँ
एकितस िमटरमा नबढाई सडक सीमा तो�न स�ने 
अिधकार सरकारलाई �दान गरकेो दिेख�छ । सोही 
दफा �योग गरी त�कालीन �ी ५ को सरकारले िमित 
२०३४।३।२० को नेपाल राजप�मा सूचना �कािशत 

7 ने.का.प. २०७५  िन.नं. ९९८६ प.ृ ६२८
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गरी िविभ�न सडकको सीमा तोकेको र सो गन� �ममा 
ि�भवुन राजपथ र पूव� पि�म राजमाग� (सािबक महे�� 
राजमाग�) को हकमा सडकको के�� रखेादेिख दाया ँ
बाया ँ २५।२५ िमटर सडक सीमा तोकेको पाइ�छ । 
यसरी सीमा तोिकएको अव�थामा सोही ऐनको दफा 
३ (क) (१) मा “सडक सीमा तोिकएकोमा सडक 
सीमाको र सडक सीमा नतोिकएकोमा साव�जिनक 
सडकको िकनाराबाट ६/६ िमटरमा नबढ्न े गरी 
नपेाल सरकारले नेपाल राजप�मा सूचना �कािशत 
गरी तोकेको फासलािभ� पखा�लबाहके अ�य कुनै 
िकिसमको �थायी बनावट (���चर) वा भवन कसैले 
िनमा�ण गन� नपाउने गरी िनषेध गन� स�ने छ” भ�ने र 
कसैले तोिकएको फासलािभ� कुनै िकिसमको �थायी 
बनोट वा भवन िनमा�ण गरमेा सोही दफाको उपदफा 
(२) बमोिजम भ�काउन सिकने कुरा परकेो दिेख�छ । 
तर जहासँ�म साव�जिनक सडकको िनमा�ण, िव�तार वा 
सधुार गन� वा सडक सीमाको िनिम� कुनै ज�गा �ा�त 
गनु�परमेा भने नेपाल सरकारले ज�गा �ाि�तस�ब�धी 
नेपाल कानूनबमोिजम ज�गा �ा� गन� स�ने छ भ�ने 
�यव�था सोही ऐनको दफा ४ मा ग�रएको देिख�छ ।

७. यसरी “राजमाग� (िनमा�ण �यव�था) ऐन, 
२०२१ अ�तग�त “राजमाग� �े�” तोिकएको ज�गाको 
हकमा अपवादा�मक अव�थामा बाहेक �ितपूित�  �ा� 
नह�ने र साव�जिनक सडक ऐन, २०३१ अ�तग�त 
सडक सीमा तोिकएको ज�गा सडक िव�तारको 
लािग �ा� गनु�पन� भएमा �चिलत कानून अथा�त्  
ज�गा �ाि� ऐन, २०३४ अ�तग�तको �ि�या पूरा 
गरी र �ितपूित� ितररे मा� गन� स�ने ह��छ । ��ततु 
�रट िनवेदनमा उ� �यव�थाह�को सा�दिभ�क अथ� 
गदा� २०२१।११।११ को सूचना�ारा “राजमाग� �े�” 
घोिषत सडकको के�� रखेादेिख दाया ँ बायाकँो २५ 
गज अथा�त्  ७५ िफट ज�गाको हकमा राजमाग� (िनमा�ण 
�यव�था) ऐन, २०२१ को दफा ५ को अव�थामा 
बाहेक साधारणतः �ितपूित� नपाउने र २०३४।३।२० 

को सूचना�ारा सीमा कायम २५।२५ िमटर अथा�त्  
७५ िफटभ�दा बािहरको थप ७ िफटको हकमा भने 
सो ज�गा कानूनबमोिजम �ा�त नगरी �यि�गत 
�वािम�व समा�त नह�ने ह�दँा कानूनबमोिजम �ा� गरी 
�ितपूित�को �यव�था ग�रनपुन� अव�था दिेख�छ । 
ि�भवुन राजपथिभ� पन� ज�गाकै िवषयलाई िलएर 
िनवेदक िहराकुमारी घले िव�� �धानम��ी तथा 
मि��प�रषद्को काया�लय, िसंहदरबार, काठमाड�समेत
भएको उ��ेषण परमादेशसमेतको �रट िनवेदनमा भएको 
�या�यालाई मह�वपूण� �पमा िलन सिक�छ8 । उ� �रट 
िनवेदनमा “ि�भुवन राजपथलगायतका राजमाग�ह�मा 
राजमाग� (िनमा�ण �यव�था) ऐन, २०२१ अ�तग�त 
नेपाल सरकारबाट िमित २०२१।११।११ मा �कािशत 
सूचनाबमोिजमको “राजमाग� �े�” घोिषत सडकको 
के��बाट दायाँ-बायाँ २५ गजस�मको ज�गाको हकमा 
सो ऐनको दफा ५ को �ितब�धा�मक वा�यांशको 
अव�था छ भनी �मािणत गन� सकेको हदस�म घर 
इमारतको र २५ गज अथा�त् ७५ िफटदेिख बािहरको 
अथा�त् साव�जिनक सडक ऐन, २०३१ को दफा ३ तथा 
३ (क) बमोिजम नेपाल सरकार�ारा नेपाल राजप�मा 
�कािशत २०३४।३।२० को सूचना�ारा थप सीमाको 
हकमा �य�तो ज�गा कानूनबमोिजम �ा�त गररे मा� 
सडक िव�तार गन� सिकने ह�ँदा सो �ि�या �ार�भ गनु� 
र �यसरी कायम ह�न आउने ७५ िफट बािहरको ज�गा 
एवम् घर टहरालगायतका संरचनाको हकमा सोही 
ऐनको दफा १९ िवपरीत िनमा�ण ग�रएका होइनन् भ�ने 
�थािपत ह�ने सरंचनाह�को समेत कानूनबमोिजम 
�ितपूित� �दान गनु�” भनी परमादशेको आदेश जारी 
भएको अव�था छ ।

८. उि�लिखत िहराकुमारी घलेसमेतको
�रट िनवेदन हेदा� बारा िज�लाको सीमरा ख�डको 
िव�तारको काय� २०५८ सालदेिख �ार�भ भएको 
र २०६९।५।१५ को नाग�रक दैिनकमा �कािशत 

8 �रट नं. ०६९-WO-१२०९, ने. का. प. २०७७, अङ्क-१, िन.नं. १०४२२
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सूचना�ारा सडक सीमािभ�का ज�गाह�मा बनेका 
घर टहरा मि�दरलगायतका संरचना हटाउन, आवादी 
ब�याउन सूचना िनकािलएको भ�ने देिख�छ भने 
��ततु िववादमा २०७३।९।१८ मा �कािशत सूचनामा 
पिन उ� िमित २०६९।५।१५ र �यसपिछ पटक / 
पटक �कािशत सूचनाह�को पिन उ�लेख गद� संरचना 
हटाउन अटेरी गरेबाट पनुः सूचना �काशन गनु�परकेो 
कुरा उ�लेख भएको छ । यसबाट यथाथ�मा राजमाग� 
(िनमा�ण �यव�था) ऐन, २०२१ अ�तग�त राजमाग� 
�े� तोिकएको सबै वा साव�जिनक सडक ऐन, २०३१ 
बमोिजम सडक सीमा कायम भएको ज�गामा पिन सडक 
िव�तार भएको रहेनछ र सडक िव�तार नभएको �े�मा 
ऐनको दफा ३ ले पखा�लबाहेकका संरचना िनमा�ण 
गन� नपाउने �यव�था गरकेोमा कानूनी �यव�थालाई 
बेवा�ता गद� सरंचनाह� िनमा�ण भएको र सो काय�लाई 
ऐनको दफा १९ िवपरीतका काय�ह� ह�न् भ�ने 
��यथ�ह�को िजिकर रहेको दिेखयो । यहा ँ �सङ्ग 
सडक िव�तारसमेतको ह�दँा र य�तोमा साव�जिनक 
सडक ऐन, २०३१ को दफा ४ ले सडक सीमा 
तोिकएको ज�गा �ा� गदा� �चिलत कानूनबमोिजम मा� 
�ा� गन� सिकने ह�दँा त�कालीन �ी ५ को सरकारको 
िमित २०३४।३।२० को सूचना�ारा थप ग�रएको ७ 
िफटको हकमा भने ज�गा �ाि� ऐनको �ि�याबमोिजम 
�ितपूित� िदएर मा� ज�गा �ा� गनु�पन� नै देिखयो ।  

९. यी िनवेदकह�को नाउ ँ दता�को घर 
ज�गाको अगािड राजमाग� रहेको र िववािदत �े�मा 
२०२८ सालभ�दा अगावै घर टहरा बनेका र २०३२ 
सालको सभ� नाप न�सामा घरबास भनी जिनएको छ 
भ�ने �रट िनवेदनमा उ�लेख छ । सनुवुाइको �ममा 
हेट�डा नगरपािलकािभ� ि�भवुन राजपथ र महे�� 
राजमाग�को ख�ड देिखने सभ� न�सा पिन पेस भयो । 
सो न�सा हेदा� सडक िकनारामा दवुैतफ�  घरह� रहेको 
पाइयो । पेस भएको न�सामा िमित २०३२।१०।५ 
देिख २०३२।११।२९ स�म सभ� भएको कुरा 

उ�लेख भएको दिेख�छ । यसबाट ��यथ�ह�ले िमित 
२०७३।०९।१८ को काि�तपरु दैिनकमा ि�भवुन 
राजपथ र महे�� राजमाग� दाया ँ बायाकँा घर टहरा 
हटाउने सूचना �कािशत गदा� दवैु राजमाग�मा दवैुतफ�  
लहर ै घरह� रहेको देिखएबाट ियनै घर टहरासमेत 
भ�काउने भनी िच� लगाएको भनी ब�ुनपुन� ह�न आयो ।

१०. �रट िनवेदन वा िलिखत जवाफमा 
िववािदत ख�डमा िव�मान सडकको फासला 
(चौडाइ) के कित छ भ�ने उ�लेख भएको पाइएन । 
न त सनुवुाइको �ममा िववािदत ख�डमा राजमाग�को 
वा�तिवक चौडाइ के कित छ भ�ने नै �प� ह�न 
स�यो । तथािप, राजमाग� (िनमा�ण र �यव�था) ऐन, 
२०२१ को दफा ३ को �यव�था “िनमा�ण भइसकेको 
र िनमा�ण ह�न लागकेो” दवुै राजमाग�को हकमा लाग ु
ह�ने दिेखएको, दफा ३ ले िदएको अिधकार �योग गरी 
सूचना �कािशत भएपिछ अथा�त् ��ततु स�दभ�मा 
२०२१।११।११ को सूचना �कािशत भएपिछ सो 
सूचनामा उ�लेख भएको राजमाग�को के�� रखेा 
(से�टर लाइन) दिेख दाया ँ बाया ँ २५।२५ गजको 
�े� सोही ऐनको दफा ४ बमोिजम “राजमाग�को 
लािग �ा� ग�रएको मािननपुन�” अव�था छ । य�तो 
राजमाग�को ज�गामा घर िनमा�ण गन� सडक िवभागको 
अनमुित िलइएको छ भ�ने िनवेदकको िजिकर छैन । 
घर, टहराह� अनिधकृत �पमा बनाइएका ह�न् भ�ने 
��यथ� सडक िवभाग र सडक िडिभजन काया�लयको 
िजिकर रहेको पाइ�छ भने िववािदत २०७३।९।१८ 
को साव�जिनक सडक ऐन २०३१ को दफा १९ को 
िवपरीत िनिम�त संरचना हटाउन �कािशत ग�रएको 
कुरा सो सूचनाको बेहोराबाट नै देिख�छ । 

११. जब सडक िव�तार गन� कुरा उठ्छ तब 
�यहा ँ�यि�को स�पि� र आवासस�ब�धी हकको ��न 
आउछँ । नेपालको संिवधानको धारा २५(१) मा “��येक 
नाग�रकलाई कानूनको अधीनमा रही स�पि� 
आज�न गन�, भोग गन�, बेचिबखन गन�, �यावसाियक 
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लाभ �ा� गन� र स�पि�को अ�य कारोबार गन� हक 
ह�ने छ” भ�ने उ�लेख भएको पाइ�छ । सोही धाराको 
उपधारा (२) मा “साव�जिनक िहतका लािग बाहके 
रा�यले कुनै �यि�को स�पि� अिध�हण गन�, �ा� 
गन� वा �य�तो स�पि�उपर अ� कुनै �कारले कुनै 
अिधकार िसज�ना गन� छैन” भ�ने उ�लेख भएको 
पाइ�छ । �यसैगरी उपधारा (३) मा “साव�जिनक 
िहतका लािग रा�यले कुनै पिन �यि�को स�पि� 
अिध�हण गदा� �ितपूित�को आधार र काय� �णाली 
ऐनबमोिजम ह�न ेछ” भनी उ�लेख भएको देिख�छ । 
�यसैगरी संिवधानको धारा ३७ को उपधारा (१) मा 
“��येक नाग�रकलाई उपयु� आवासको हक ह�ने 
छ” भ�ने र उपधारा (२) मा “कानूनबमोिजम बाहके 
कुनै पिन नाग�रकलाई िनजको �वािम�वमा रहकेो 
बास�थानबाट हटाइने वा अित�मण ग�रने छैन”
भनी नाग�रकको बसोबासको हकलाई अनित��य 
हकको �पमा �थािपत गरकेो देिख�छ ।

१२. उपयु�� संवैधािनक �यव�थाह�म�ये 
धारा २५ को �यव�था २०३४।३।२० को सूचनाले 
थप गरकेो ७ िफट ज�गा र �यसमा िनिम�त घरको 
हकमा र धारा ३७ को �यव�था �रट िनवेदकह�को 
आवासको हकमा आकिष�त ह�ने देिख�छ । य�िप, 
��ततु िववादमा �रट िनवेदकह�ले उ�लेख गरकेा 
ज�गामा िनिम�त घरह� सडक िवभागको �वीकृितबाट 
बनेका ह�न् भनी िनवेदकह�ले भ�न नसकेकोले सो 
सूचनाले समेटेको हदस�म दफा १९ को �ितकूल 
बनेका रहेछन् भ�न सिकने ह��छ । साथै, घर 
िनमा�ण गदा� त�कालीन हेट�डा नगर प�चायत वा 
नगरपािलकाबाट के क�तो सत�मा न�सा पास भएको 
हो भ�ने पिन हेनु�पन� नै ह��छ । िनवेदकले सडक िव�तार 
ह�दँा िनिम�त घर आफँै हटाउछुँ भनी सोही सत�मा 
न�सा पास भएकोमा एक अव�था ह��छ भने �य�तो 
केही नभनी सहजै न�सा पास भएकोमा अक� ि�थित 
ब�छ । तर, जे जनुसकैु अव�थामा पिन घर िनमा�ण 

भई बजार नै बनेको लामो समयसमेत िबितसकेको 
ि�थितमा र संिवधानले नै ��येक नाग�रकलाई उपय�ु 
आवासको हक ह�ने कुराको ��याभूित गरेको अव�था 
छ भने सडक िव�तारको �ममा घर भ�काउनपुन� 
भएमा यो कुरालाई मानवीय �ि�बाट हनेपुन� 
ह��छ । बिनरहकेो आवासबाट हटाउँदा धारा ३७ (२) 
ले “कानूनबमोिजम मा�” हटाउन सिकने भएबाट 
यो ��याभूितले कानूनको उिचत �ि�या खो�छ । 
य�तोमा िनिम�त आवास वैध िकिसमबाट बनेको हो 
वा अनिधकृत �पमा बनकेो हो भ�न े कुरा अव�य 
पिन सा�दिभ�क ह��छ । तर, जब रा�यले नै धारा ३७ 
को उपधारा (१) बमोिजम उपयु� आवास �दान 
गन� दािय�व वहन गनु�पछ� भन े उसले बिसरहकेो 
आवासबाट अमानवीय तवरले हटाउन स�छ भनी 
अथ� गनु� �यायपूण� ह�दैँन । बहृत् राि��य उ�े�य वा 
धारा २५(२) बमोिजम “साव�जिनक िहतको लािग”
ज�गा �ा� गदा� पिन �ा� ग�रने ज�गामा बसोबास गन� 
नाग�रकह� कतै आवासको हकबाट वि�चत ह�न त 
जादँैनन ? भ�ने कुरालाई रा�यले मानवीय �ि�बाट 
हेनु�पन� ह��छ । अथा�त्, जनु कुरामा कानूनबमोिजम 
हक ब�छ �य�तोमा �थािपत हकको स�मान गनु�पन� 
दािय�व त रा�यमा रह�छ नै तर हक नै िसिज�त नभएको 
ि�थितमा पिन नाग�रकलाई आवास वा बास�थानबाट 
हटाउनपुदा� रा�यले आधारभूत मानवीयता �दश�न 
गनु�पछ�  । धारा २५ र धारा ३७ को �यव�थालाई 
एकैसाथ अ�ययन गदा� �यूनतम �पमा पिन सो 
अथ� िन�क�छ । लोकत�� मानवतापूण� �यव�था 
हो, मानवताहीन �यव�था होइन । मािनसको 
जीवन, �वत��ता र स�पि� खोिसदँा लोकत�� 
ि�थर र �थायी ह�दैँन । सिंवधान�ारा ��याभूत 
स�पि�, आवासलगायत आधारभूत अिधकारह� 
सिुनि�त ग�रदँा ग�रब र िनमखुाह�को बढी सरु�ा 
ह��छ । ह�ने खान,े धनीमानी र स�प�नह�ले त 
आ�ना अिधकारह�को जसरी पिन सुर�ा गन� 
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स�दछन ् । �यसमा कसैले िच�ता िलनपुद�न । यस 
अदालतले िलएको अिधकारमखुी �ि�कोण (Right 
Based Approach) सिंवधान लोकत�� र िदगो 
िवकासको प�मा रहेको ह�दँा यो अदालत अिवचिलत 
�पमा सदासव�दा जनताको अिधकारको �चलन 
र उपयोगको प�मा रह�छ भ�ने �ि�कोण पिन यस 
अदालतले �य� गरकेो छ9 । िवकास िनमा�णको �ममा 
ह�ने िव�थापनको िवषयमा उपयु�� कुराको सा�दिभ�क 
अथ� िवकास िनमा�णमा िव�थापनलाई �यूनतम 
ग�रनपुन� र कमभ�दा कम �यि�ह�लाई �ितप�ुने 
गरी िवकास िनमा�णका काय�ह� ग�रनपुछ�  भ�ने 
ह��छ । िवकास िनमा�णका काय�को लािग �यि�को स�पि� 
�ा� गदा� �चिलत ऐन कानूनले िदएको अि�तयारी वा 
कानूनले िनिद�� गरकेो मापद�ड पालन गद� �यि�को 
भौितक स�पि�को �ित नह�ने वा �यूनतम �ित ह�ने 
गरी योजना बनाउनपुद�छ । िवक�पिवहीन अव�थामा 
बाहेक �यि�को आवासको सरु�ालाई असर पन� गरी 
कुनै काय� गनु�  ह�दैँन । यिद �यि�को भौितक स�पि�मा 
�ित प�ुने भएमा �यसको उिचत र पया�� �ितपूित� िदएर 
मा� िवकास िनमा�णको काय� गनु�पन� ह��छ, जहा ँकानूनी 
हक ब�दैन अथा�त्, कानूनको आधारमा �यि�को दाबी 
ला�ने अव�था छैन �यहा ँपिन मानवीयताले सरकारी 
िनण�यह�लाई िनद�श गनु�पछ�  ।

१३. ��ततु िववादमा हेट�डा �े�को सडक 
िव�तार र सडक सीमासमेतको कुरालाई िलएर 
सङ्घीय सरकार र �दशे सरकारिबच प�ाचार भएको 
कुरा देखाउदैँ बहसको �ममा �रट िनवेदकह�तफ� का 
िव�ान्  व�र� अिधव�ा तथा अिधव�ाह�ले “हेट�डा 
नगर �े�मा घना ब�ती भएको र सडक िव�तार गन� 
भइरहेका संरचनाह� भ�काउदँा एकाितर कैय� मािनस 
घरबारिवहीन भई सकुु�बासी ह�नपुन� र अका�ितर 
रा�यले �ितपूित� तथा मआु�जा िददँा ठुलो धनरासी 

9 िहराकुमारी घलेसमेत िव�� �धानम��ी तथा मि��प�रषद ्को काया�लयसमेत 
ने.का.प. २०७७ िन.न. १०४२२ प.ृ१०४

खच� गनु�पन� ह�दँा हेट�डा नगरपािलकाको रातोमाटेदेिख 
चौिकटोलस�म र ब�ुचोकदेिख रा�ी पलुस�म ३२ 
िमटरको सडक कायम गन� मापद�ड तो�ने र ि�भवुन 
राजपथको रातोमाटेदेिख चौिकटोलस�म रा�ी 
नदीको िकनाराबाट वैकि�पक सडक िव�तार गन� 
भनी �दशे सरकारबाट नीितगत िनण�य भई सङ्घीय 
सरकारको �वीकृितको लािग प�ाचार भएको भनी 
िमित २०६६।०४।१२ को प� इजलाससम� पेस 
गनु�भएको छ । व�ततुः कुन सडक वा राजमाग� कताबाट 
लैजाने, कित चौडा वा कुन गणु�तरको बनाउने 
भ�ने िवषयमा सडकको दरुी, यसले प�ुयाउने सेवा, 
सवारी चाप, सहरीकरणको ि�थित आिदले अनेक� 
�ािविधक ��नह� सि�निहत ह��छन् । यी ��नह�को 
िन�पण �याियक �पले �यव�थापन ग�रने मापद�ड 
(Judicially manageable standard) िभ�को 
िवषय रहदँैन । यस �ि�बाट �दशे सरकारको सो 
��ताव काया��वयन गन� िवषयमा सङ्घीय र �देश 
सरकारका काय�पािलक�य िनकायह�ले नै िनण�य 
गन� उनीह�को �े�ािधकारको कुरा हो भ�नबुाहेक सो 
कुरालाई �ि�गत गरी अदालतले कुनै धारणा बनाउन ु
आव�यक देिखदँनै । 

१४. अब िनवेदकको मागबमोिजमको आदेश 
जारी गनु�पन� हो वा होइन भ�ने स�दभ�मा हेदा�  य�िप, 
िनवेदकले उ�लेख गरकेो िमित २०७३।०९।१८ मा 
�कािशत सूचना साव�जिनक सडक ऐन, २०३१ को 
दफा १९ िवपरीत घर टहरासिहतका सरंचनाह� 
हटाउने िवषयसगँ स�बि�धत दिेख�छ तर सो कुराको 
�सङ्ग सडक िव�तारको काय�सगँ जोिडएको अव�था 
छ । िववािदत ख�डमा सडक के कित चौडा छ र 
के कित चौडा बनाउने हो भ�ने कुरा ��यथ� सडक 
िवभागसिहतका काय�पािलक�य िनकायह�ले तय 
गन� िवषय हो । सडक िव�तार ह�ने ि�थितमा ि�भवुन 
राजपथ महे�� राजमाग�अ�तग�तको सो ख�ड राजमाग� 
(िनमा�ण �यव�था) ऐन, २०२१ बहाल ह�दँाको 
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अव�थामा िनमा�ण भएको भ�नेमा िववाद नह�दँा सो 
ऐनअ�तग�त नेपाल सरकारबाट िमित २०२१।११।११ 
मा �कािशत सूचनाबमोिजमको “राजमाग� �े�” घोिषत 
सडकको के��बाट दाया ँ बाया ँ २५/२५ गजस�मको 
ज�गाको हकमा सो ऐनको दफा ५ को �ितब�धा�मक 
वा�यांशको अव�था छ भनी िनवेदकले �मािणत 
गन�सकेको अव�थाबाहेक �ितपूित� पाउने ह�दँैन । 
२५ गज अथा�त्  ७५ िफटदेिख बािहरको अथा�त्  
साव�जिनक सडक ऐन, २०३१ को दफा ३ तथा ३ 
(क) बमोिजम नेपाल सरकार�ारा नेपाल राजप�मा 
�कािशत २०३४।३।२० को सूचना�ारा थप सीमाको 
हकमा �य�तो ज�गा कानूनबमोिजम �ा� गररे मा� 
सडक िव�तार गन� सिकने ह�दँा सो �ि�या �ार�भ गनु�  
र �यसरी कायम ह�न आउने सडकको के�� रखेादेिख 
दाया ँ बाया ँ ७५ िफट बािहरको ज�गा एवम् घर 
टहरालगायतका संरचनाको हकमा सोही ऐनको दफा 
१९ िवपरीत िनमा�ण ग�रएका होइनन् भ�ने �थािपत 
ह�ने संरचनाह�को समेत कानूनबमोिजम �ितपूित� 
�दान गनु�  भनी िनवेदक िहराकुमारी घलेसमेत िव�� 
�धानम��ी तथा मि��प�रषद्को काया�लय, िसंहदरबार, 
काठमाड�समेतको �रट िनवेदनमा यस अदालतबाट 
आदशे भइसकेको अव�था छ10 । ��ततु �रट िनवेदन 
पिन सोही �रट िनवेदनमा बदर गन� माग गरकेो सूचनाको 
िनर�तरतासगँ  स�बि�धत रहेको देिखएकाले यी �रट 
िनवेदकह�को घरज�गाको हकमा पिन सडकको के�� 
रखेाको दाया ँ बाया ँ २५/२५ गज अथा�त् ७५ िफट 
बािहर पन� हो वा होइन भ�ने िवषयमा �प� �पमा 
जाचँबझु गरी सडकको के�� रखेादिेख दाया ँबाया ँ७५ 
िफटबािहर २५ िमटर नपगेुस�म अथा�त् ७ िफटको 
फासलामा पन� घर ज�गाको हकमा कानूनबमोिजमको 
�ि�या पूरा गरी �ा�त गन� र �ितपूित�  �दान गन� काय� 
गनु�  र ७५ िफटिभ� िनिम�त घरको हकमा न�सा पास 
गदा� के सत�मा पास भएको रहेछ सो कुरासमेतलाई हेरी 

10 ने.का.प. २०७७, अङ्क-१, िन.नं. १०४२२

घर नै भ�काउनपुन� अव�थामा मानवीय �ि�कोणबाट 
उिचत रकमसमेत थप �दान गररे मा� भ�काउने काय� 
गनु�  भनी िवप�ीह�को नाममा परमादेशको आदेशसमेत 
जारी ह�ने ठहछ�  । ��ततु आदेशको जानकारी 
महा�यायािधव�ाको काया�लयमाफ� त िवप�ीह�लाई 
िदई दायरीको लगत क�ा गरी आदेशको िव�तुीय 
�ित अपलोड गरी िमिसल िनयमानसुार गरी अिभलेख 
शाखामा बझुाइिदनू । 

उ� आदशेमा सहमत छु ।
�या. बमकुमार �े�

इजलास अिधकृत: िनम�लाकुमारी खड्का / लालबहादरु 
काक�
इित सवंत ्२०७८ साल मङ्िसर २० गते रोज २ शुभम ्।

—— & ––

सव��च अदालत, सयुं� इजलास
माननीय �यायाधीश �ी अिनलकुमार िस�हा

माननीय �यायाधीश डा. �ी मनोजकुमार शमा�
आदेश िमित : २०७७।९।१७

०७२-CI-०१४८

मु�ा : उ��षेण / परमादेश

पनुरावेदक / प� : लिलतपरु िज�ला, लिलतपरु 
उपमहानगरपािलका वडा नं.३ ब�ने वष� ५३ 
को च��मान महज�नसमेत

�नण�य नं. १०७७८
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िव��
��यथ� / िवप�ी : काठमाड� उप�यका िवकास 

�ािधकरण, िज�ला आय�ु काया�लय, 
मानभवन, लिलतपरुसमेत

§ साव�जिनक िहतको लािग बाटो िव�तार 
गन� असल िनयत र उ�े�यका साथ 
��यथ�ह�ले काम गरकेो भए तापिन 
उ� काय�मा �यसबाट �भािवत ह�ने टोल 
समदुाय वा �यि�ह�सगँ परामश� गरी 
पूव�सूचना िदई कानूनले तोकेको �ि�या र 
काय�िविध अपनाई काय� अगािड बढाउँदा 
यिद कोही �यि�को ज�गा क�पाउ�ड बाटो 
िव�तारमा पन� रहछे भने कानूनबमोिजम 
मआु�जा वा �ितपूित� िदई बाटो िव�तार 
गनु�पद�छ । हाल ज�गाको च�र�, अव�था 
र �वािम�वमा �यापक प�रवत�न भइसकेको 
भए तापिन यिद पिहला कसैले सडक वा 
साव�जिनक िहतको िनिम� केही योगदान 
िदएको छ भने �यसलाई म�ूयाङ्कन गिद�न 
भ�न निम�ने ।

(�करण नं.९)
§ एक प�ले बाटोको लािग ज�गा छाडेका 

िथए भने पटक-पटक ज�गा छािडरहनुपन� 
र उनीह�ले पिहला गरकेो योगदानलाई 
कुनै मा�यता निदन े गरी भएको काय� 
सिंवधान �द� समानताको हकको समेत 
िवपरीत ह�ने ।

§ बाटो िव�तारलगायतका िवकास िनमा�णका 
काय�ह� गदा� सहमितमा अ�यथा भएकोमा 
बाहके दाया ँ बाया ँ पन� दुवै प�ले बराबर 
ज�गा पन� गरी नै गनु� �यायोिचत ह�ने ।

(�करण नं.१०)

पनुरावेदकका तफ� बाट : िव�ान्  व�र� अिधव�ा �ी 
पूण�मान शा�य र अिधव�ा �ी मंगल महज�न

िवप�ीका तफ� बाट : िव�ान्  सह�यायािधव�ा �ी 
उ�व�साद पडुासैनी र िव�ान्  अिधव�ा �ी 
कािशनाथ अया�ल

अवलि�बत निजर :
§ ने.का.प.२०७५, अङ्क ४, िन.नं.९९८६
§ ने.का.प.२०७२, अङ्क १२, िन.नं.९५०८

स�ब� कानून :
§ नेपालको संिवधान
§ ज�गा �ाि� ऐन, २०३४
§ साव�जिनक सडक ऐन, २०३१

स�ु तहमा फैसला गन�ः
मा.�या.डा. �ी सलाह��ीन अ�तर िसि�क�
माननीय �यायाधीश �ी नागे��लाल कण�
पनुरावेदन अदालत पाटन

आदेश
�या.अिनलकुमार िस�हा : उ�च अदालत 

पाटनको िमित २०७१।१२।१८ को अि�तम 
आदेशउपर �याय �शासन ऐन, २०७३ को दफा ९(१) 
अ�तग�त यस अदालतमा िनवेिदकह�को पनुरावेदन 
परकेो ��ततु म�ुाको सिं��त त�य एवं ठहर यस�कार 
छः

त�य ख�ड
हामी िनवेदकह�म�ये म च��मान महज�न 

एकलौटी नाममा मालपोत काया�लय, लिलतपरुमा 
दता� �मािणत भएको लिलतपरु िज�ला, लिलतपरु 
उपमहानगरपािलका वडा नं. ३(छ) िक.नं.३६० 
�े�फल ०-६-१-० ज�गामा न�सा पास गरी घर िनमा�ण 
गरी िनमा�ण स�प�न �माणप�समेत �ा�त गरी बसोबास 
गरी आएको, म िव�ण ुडंगोल महज�नको नाममा ऐ. मा 
दता� �मािणत भएको ऐ. िक.नं.३४४ �े�फल ०-२-३-
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० र ऐ. िक.नं.३४७ �े�फल ०-४-०-० समेत २ िक�ा 
ज�गामा मैले लिलतपरु उपमहानगरपािलकामा न�सा 
पास गरी घर िनमा�ण गरी बसोबास गरी आएको, मेरो 
�ीमती का�छी महज�न ऐ. मा दता� रहेको ऐ. िक.नं.१५८ 
�े�फल ०-५-२-० ज�गामा त�कालीन लिलतपरु नगर 
प�चायतबाट िमित २०५५।६।७ मा िनमा�ण स�प�न 
�माण प�समेत �ा�त गरी बसोबास गरी आएको, म 
�यामराज नकम�को ऐ. मा दता� �मािणत भएको ऐ. 
िक.नं.७३५ �े�फल ०-३-०-२ ज�गामा बनेको घर, म 
िनम�ला थापाको नाममा ऐ. मा दता� �मािणत भएको ऐ. ऐ. 
िक.नं.२९७ �े�फल ०-१०-१-२ ज�गामा बनेको घर, 
म कृ�णबहादरु �े�ठको नाममा ऐ. मा दता� �माण भएको 
ऐ. िक.नं.१००० �े�फल ०-१-१-०, ऐ. िक.नं.१४१ 
�े�फल ०-३-२-०, ऐ. िक.नं.२५६ �े�फल 
०-४-०-०, ऐ. िक.नं.२६० �े�फल ०-४-१-० समेत 
४ िक�ा ज�गा, म आशालाल महज�नको नाममा 
ऐ.मा दता� रहेको ऐ. िक.नं.२६३ �े�फल ०-३-३-० 
ज�गामा न�सा पास गरी घर िनमा�ण गरी बसोबास गरी 
आएको म िचरीकाजी महज�नको नाममा ऐ. मा दता� 
रहेको ऐ. िक.नं.२६८ �े�फल ०-७-१-० ज�गा मैले 
िमित २०४२।१।१८ मा त�कालीन नगर प�चायतबाट 
न�सा पास �वीकृत गरी घर िनमा�ण गरी बसोबास गरी 
आएको, म मैया ँमहज�नको ऐ. मा दता� �मािणत भएको 
ऐ. िक.नं.२६७ को �े�फल ०-५-१-० ज�गामा न�सा 
पास गरी घर िनमा�ण गरी आएको, म न�दलाल महज�नको 
नाममा ऐ.मा दता� �मािणत भएको ऐ. िक.नं.२६६ 
�े�फल ०-५-१-१ मा न�सा पास गरी घर िनमा�ण 
गरी बसोबास गरी आएको, म मानकाजी महज�नको 
नाममा ऐ.मा दता� �मािणत भएको ऐ. िक.नं.२६५ 
�े�फल ०-५-१-१ मा न�सा पास गरी घर िनमा�ण गरी 
बसोबास गरी आएको, म भाइर�न महज�नको नाममा 
ऐ. मा दता� �मािणत भएको ऐ. िक.नं.२६४ �े�फल 
०-७-०-० ज�गामा मापद�डअनसुार स�बि�धत 
िनकायबाट न�सा पास गरी घर िनमा�ण गरी बसोबास 

गरी आएका हामी �रट िनवेदकह� आ-आ�नो 
घरज�गामा िनिव�वाद �पमा हकभोग चलन गद� 
आइरहेको उ� घर ज�गामा िविधवत् �पमा स�बि�धत 
लिलतपरु उपमहानगरपािलकाबाट न�सा पास गरी घर 
िनमा�ण घरको मालपोत तथा घरज�गा करसमेत राज�व 
ितरी बझुाई वष�दिेख हक भोग चलन गद� आएका छ� ।

हामी िनवेदकह�ले बाटो िव�तारको लािग 
कुनै अवरोध गन� मनसाय राखेको नभए पिन हामी 
िनवेदकह�को �े�मा बढी चौडा र सोही बाटोको 
दमकलदिेख धोबीघाट (िडि�टलरी) स�म ८ िमटर 
कायम गरी �यस स�ुदरीघाटस�म १४ िमटर बाटो 
कायम गन� गरबेाट एउटै रोडमा असमान �यवहार 
भएको छ । प�ुचोक दमकलदेिख स�ुदरघाटस�म 
२०२२ सालमा नापी ह�दँा नै बाटो कायम भइरहेकोमा 
हामी िनवेदकह�ले २०२२ सालको नापीमा कायम 
रहेको बाटोको के�� भागबाट ८ िमटर कायम ह�ने गरी 
हामी िनवेदकह�ले सडकको उ�रतफ�  रहेको िक�ा 
ज�गाह�ले िनयमानसुार छोड्नपुन� (Set back) 
ज�गा छोडी न�सा पास गरी घर िनमा�ण गरी बसोबास 
गरी आएका छ� भने सोही बाटोको दि�णतफ� का 
घरज�गाह�मा कुनै बाटो छोड्ने काम नभएकोमा हाल 
बाटो िव�तार गन� �ममा हामीले पिहले नै बाटोको लािग 
छोडेको बाटोसमेतलाई जोडी कायम रहेको बाटोलाई 
के��िब�द ुमानी बाटो िव�तारका लािग सो बाटो दाया ँ
बाया ँ बराबर कायम ह�ने गरी बाटो िव�तार गन� भनी 
िच� लगाएकोले हामी बाटो उ�रतफ� का मािनसह�को 
सोही बाटोलाई पटकपटक बाटो छोड्नपुन� र सोही 
बाटोका दि�णतफ� का ज�गाह�मा सो बाटोका लािग 
हालस�म पिन बाटो नछोडेकोमा हामीलाई असमान 
�यवहार भएको छ ।

२०२२ सालमा कायम भएको बाटोको 
के��िब�दलुाई यिकन गरी दवैुतफ�  बराबरी पन� गरी 
बाटो िव�तार ग�रपाउ ँभनी हामी िनवेदकह�समेतले 
काठमाड� उप�यका िवकास �ािधकरण िज�ला 
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आय�ु काया�लय, लिलतपरुसमेतमा िनवेदन िदएकोमा 
कुनै सनुवुाइसमेत भएको छैन । उ� बाटोदेिख 
स�ुदरीघाटस�म १४ िमटर बाटो कायम गन� गरबेाट 
एउटै रोड िवगत केही समयदेिख िवप�ी नं.१ 
समेतका िवप�ीह�बाट लिलतपरु िज�ला, लिलतपर 
उपमहानगरपािलकाअ�तग�तका िविभ�न �थानह�मा 
सडक िव�तारको नाममा घर ज�गाधनीह�को घरज�गा 
तथा अ�य भौितक सरंचना �ितपूित� तथा मआु�जा 
नै निदई जबरज�ती घर टहरा तथा अ�य संरचनाह� 
भ�काई सडक बनाउने �म जारी रािखएको स�दभ�मा 
िवप�ी नं.१ �ािधकरण�ारा खटाइएका अिमनह�बाट 
हामी िनवेदकह�को िनिव�वाद हक भोग चलनको घर 
पखा�लह�समेत भौितक िनमा�णमा सडक मापद�डमा 
परकेो भनी िच� लगाउने काय� गरकेो र िमित 
२०७०।१२।२२ गते िच�अनसुार त�काल घरसमेतका 
भौितक िनमा�ण संरचना भ�काउन ुभनी माइिकङसमेत 
ग�रएको ि�थितमा िवप�ीह�को िवनामआु�जा सडक 
िव�तारका नाममा हामी िनवेदकह�को िनिव�वाद 
हक भोग चलनमा रहेको घर टहरा पखा�लह�समेत 
भौितक िनमा�ण काय� हटाउने भ�काउने काय�बाट 
हामी िनवेदकको कानून �द� हकसमेत कुि�ठत 
ह�ने �बल आशंकाको ि�थित िव�मान भएको र सो 
हकसमेतको संर�णाथ� यो �रट िनवेदन पेस गरकेा 
छ� । हा�ो िनिव�वाद हक भोग चलनको घर 
पखा�लसमेतका भौितक िनमा�ण सरंचनालाई भ�काउने, 
हटाउने र �ित प�ुयाउने ग�भीर आशंकाको ि�थित 
िव�मान भएकोले हामी िनवेदकह�को घरबास रहे 
भएको �े�मा बाटो िव�तार गन� भएको िनण�य बदरभागी 
भएकोले �याय �शासन ऐन, २०४८ को दफा ८(२) 
बमोिजम यावत् काम कारबाही उ��ेषणको आदशे�ारा 
बदर गरी सोही दफाबमोिजम सडक िव�तार गनु�पन� 
भए �चिलत ज�गा �ाि�त ऐन, २०३४ को कानून 
�यव�थाअनसुार हामी िनवेदकलाई उिचत र पया��त 
मआु�जा िदन ुिदलाउन ुभनी परमादेशको आदेश जारी 

गरी हामी िनवेदकह�को घर पखा�लसमेतका भौितक 
िनमा�ण काय�लाई भ�काउने, हटाउने र �ित प�ुयाउने 
काय� नगनु� , नगराउन ु भनी नाग�रक अिधकार ऐन, 
२०१२ को दफा १७(२) बमोिजम िवप�ीह�को नाममा 
िनषेधा�ासमेत जारी ग�रपाऊँ । हामी िनवेदकह�को 
िनिव�वाद हक भोगको कुनै पिन भौितक िनमा�ण संरचना 
नभ�काउन ुनहटाउन ुर सोमा कुनै पिन �ित नप�ुयाउन ु
तथा तत् स�ब�धी काय�मा सरु�ाकम�लगायतका कुनै 
पिन जनशि� �ोत साधन �योग नगनु� , नगराउन ुभनी 
पनुरावेदन अदालत िनयमावली, २०४८ बमोिजम 
िवप�ीह�का नाममा अ�त�रम आदेशसमेत जारी 
ग�रपाउ ँभ�ने बेहोराको �रट िनवेदन ।

यसमा के कसो भएको हो ? िनवेदकको 
मागबमोिजम आदेश िकन जारी ह�न ु नपन� हो ? 
मागबमोिजमको आदशे जारी ह�न ु नपन� कुनै आधार 
कारण भए सबदु �माणसिहत १५ िदनिभ� िवप�ी नं.२, 
४, ५ र ६ ले पनुरावेदन सरकारी विकल काया�लय, 
पाटनमाफ� त र िवप�ी नं.१ र ३ ले आफँै वा आ�नो 
कानूनबमोिजमको �ितिनिधमाफ� त िलिखत जवाफ 
पेस गनु�  भनी आदेश र िनवेदनका �ितिलिपसमेत साथै 
राखी िवप�ीह�का नाममा �याद सूचना जारी गरी 
िलिखत जवाफ पर ेवा अविध नाघेपिछ िनयमानसुार 
गरी पेस गनू�  । यसमा अ�त�रम आदेशको समेत माग 
गरकेो देिखदँा िवषयव�तकुो �कृितबाट अ�त�रम 
आदेश जारी गन� नगन� स�ब�धमा दोहोरो छलफल 
गन� आव�यक देिखएकोले सो �योजनका लािग िमित 
२०७१।१।४ को पेसी तोक� िवप�ीह�का नाउमँा 
�याद सूचना जारी गरी िनयमानसुार गनू� । उ� पेसीको 
िदनस�म िनवेदकह�का अचल स�पि�मा �ित हािन 
नो�सानी ह�ने भौितक िनमा�ण सरंचना भ�काउने, 
हटाउने ज�ता काय� नगनु� , नगराउन ुभनी पनुरावेदन 
अदालत िनयमावली, २०४८ को िनयम ३३क 
बमोिजम िवप�ीह�का नाममा अ�त�रम आदेश जारी 
ग�रिदएको छ भ�ने पनुरावेदन अदालत पाटनको िमित 
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२०७०।१२।२७ को आदशे ।
यसमा िनवेदकह�को सहमित म�जरुी र 

कानूनबमोिजम बाहेक यस िनवेदन प�को अि�तम 
टुङ्गो नलागेस�म सव� न�सामा देखाइएको बाटोको 
आधारमा के��िब�द ुकायम नगरी िनवेदकह�का तफ�  
मा� चापी सडक िव�तार गन�को लािग िनवेदकह�को 
भौितक संरचना नभ�काउन,ु नहटाउन ु कुनै �ित 
नप�ुयाउन ु र सरु�ाकम�लगायत कुनै जनशि� �ोत 
साधन �योग नगनु� , नगराउन ुभनी पनुरावेदन अदालत 
िनयमावली, २०४८ को िनयम ३३क बमोिजम यस 
अदालतबाट िमित २०७०।१२।२७ मा िवप�ीह�का 
नाउमँा जारी भएको अ�त�रम आदेशलाई िनर�तरता 
िदइएको छ भ�ने पनुरावेदन अदालत पाटनको िमित 
२०७१।१।४ को आदेश ।

िवप�ी �रट िनवेदक च��मान महज�नसमेत 
बसोबास ग�ररहेको लिलतपरु िज�ला, लिलतपरु 
उपमहानगरपािलका वडा नं.३ दमकल मोडदेिख 
स�ुदरीघाटस�मको सडक िव�तार गन� काय� र सो 
सडक बाटोमा अनिधकृत �पमा िनमा�ण भएको घर 
टहरा भ�काउदँा यस प�रसरबाट केही नग�रएको 
ह�दँा यस प�रसरको नाउमँा उ��ेषणको आदशे जारी 
ह�नपुन� होइन । िवप�ीह�को �रट िनवेदन खारजेभागी 
ह�दँा खारजे ग�रपाउ ँभ�ने बेहोराको महानगरीय �हरी 
प�रसर, जावलाखेल, लिलतपरुको िलिखत जवाफ ।

िवप�ीह�को िनवेदन सरासर झ�ुा र 
कपोलकि�पत हो । त�कालीन काठमाड� उप�यका 
नगर िवकास सिमितले िमित २०६८।७।७ काि�तपरु 
दैिनक पि�कालगायत अ�य राि��य पि�कामा र यस 
काया�लयबाट िमित २०६८।१०।६ मा नेपाल सरकार 
भौितक योजना तथा िनमा�ण म��ालय, काठमाड� 
उप�यका नगर िवकास सिमितको िमित २०६८।७।७ 
को काि�तपरु, नेपाल समाचार प� र अ�नपूण� पो�टमा 
�कािशत सूचना सव�साधारणलाई जानकारी नै छ । 
यसअनसुार काया��वयनको अव�थामा जनगनुासो 

स�ुने �ममा काठमाड� उप�यकािभ�का नगरपािलका 
एव ंनगरउ�मखु गा.िव.स.ह�मा ग�रने िनमा�णस�ब�धी 
मापद�डअनसुार न�सा �वीकृत गराई िनमा�ण ग�रएका 
संरचनाह�समेतमा नाप जाचँ ह�दँा केही �थानमा 
िनयमसङ्गत ढङ्गले बनाइएका सरंचनासमेत भि�कने 
अव�था उ�प�न ह�न गएको भ�ने गनुासोमा यस 
सिमित र उपमहानगरपािलकाको ग�भीर �यानाकष�ण 
भएको छ । तसथ� �य�ता �वीकृत संरचनालाई के 
कसरी स�बोधन गन� सिक�छ भ�नेबार े िन�कष�मा 
प�ुनको लािग सडकको Right of way (Row) 
िभ� न�सा �वीकृत गराई िनमा�ण गनु�  गराउन ुभएका 
महानभुावह�ले सो �वीकृत न�सासिहत स�माण 
काठमाड� उप�यका नगर िवकास योजना काया��वयन 
सिमित, लिलतपरुमा यो सूचना �कािशत भएका 
िमितले ३० (ितस) िदनिभ� स�पक�  रा�न ु ह�नसमेत 
सूिचत ग�र�छ । �यसरी पन� आएको िनवेदनउपर 
छानिबन गरी सडक िव�तार काय� ग�रने बेहोरा 
जानकारी गराइ�छ । अ�यथा कानूनबमोिजम भई जाने 
बेहोरासमेत जानकारी गराइ�छ भ�ने बेहोरासिहतको 
सूचना राि��य दैिनक काि�तपरु पि�कामा सूचना 
�कािशत गरकेो अव�था हो । यसरी सूचना �कािशत 
गरी आ�ना गनुासाह� सिमितलाई बझुाउन अनरुोध 
गदा�का बखतमा समेत िनज िवप�ीह�ले कुनै जानकारी 
तथा िनवेदन स�बि�धत िनकायमा िदएको अव�था 
दिेखदैँन । �थानीय �वाय� शासन ऐन, २०५५ को 
दफा १६१ बमोिजम गरकेो िनण�यउपर पनुरावेदन 
गन� अिधकार ऐ.को दफा १६२ ले गरकेो छ । तर यस 
िववादमा लिलतपरु उपमहानगरपािलकाको के-क�तो 
कामकारबाहीबाट िवप�ीको सवंैधािनक तथा कानूनी 
हक अिधकारमा आघात परकेो हो भ�ने स�ब�धमा 
िनवेदनमा केही उ�लेख गन� स�न ु नभएकोले 
�रट िनवेदन खारजेभागी छ, खारजे ग�रपाउ ँ भ�ने 
बेहोराको लिलतपरु उपमहानगरपािलकाको काया�लय, 
लिलतपरुको िलिखत जवाफ ।



1783

१०७७८ - च��मान महज�नसमेत िव. काठमाड� उप�यका िवकास �ािधकरण, िज�ला आय�ु काया�लय, लिलतपरुसमेत

�रट िनवेदकह�ले उ�लेख गरकेो िवषय 
स�ब�धमा काठमाड� उप�यकािभ�मा नगरपािलका 
�े�िभ� िनद�िशत ज�गा िवकास काय��म (GLD) 
अ�तग�त २०४५ सालमा ��तािवत ग�रएका GLD 
सडक िव�तार गन� काय� नेपाल सरकारको नीित, 
िनद�शन र कानूनस�मत �पमा भइरहेको, सोही 
काय��मबमोिजम दमकल चोकदेिख धोबीघाटस�म 
४ +४ िमटर सडक कायम मग�रएको, धोबीघाटदेिख 
स�ुदरीघाटस�म ७+७ िमटर सडक कायम गन� 
रखेाङ्कनलगायतका काय�ह� गरी लिलतपरु 
उपमहानगरपािलका, िडिभजन सडक काया�लय, 
काठमाड� उप�यका िवकास �ािधकरण, िज�ला 
आय�ुको काया�लय लिलतपरुसमेतको सम�वय र 
सहकाय�मा मापद�डिवपरीत िनमा�ण भएका संरचनाह� 
हटाई GLD बमोिजम भइरहेको सडक िव�तार गन� 
काय�लाई िनर�तरता िदने िनण�य भई सडक िव�तारको 
काय� अगािड बढेकोमा उ� काय�लाई सफल बनाउन 
यस काया�लयबाट शाि�त सरु�ा िदनेस�मको काय� 
�थानीय �शासन ऐन, २०२८ बमोिजम ग�रएकोबाहेक 
अ�य उजरुीमा उि�लिखत काय�ह� यस काया�लयबाट 
भए गरकेो छैन भ�ने बेहोराको िज�ला �शासन 
काया�लय, लिलतपरुको िलिखत जवाफ ।

साव�जिनक सडक ऐन, २०३१ को दफा 
१९ ले सडक िवभागको �वीकृित �ा�त नगरी कसैले 
साव�जिनक सडकसगँ जोिडने गरी �वेश माग� बनाउन, 
साव�जिनक सडक वा सीमािभ� खाडल वा कुलो 
ख�न वा भ�काउन, िकला, ल�ा, तगारो आिद गाड्न 
वा हा�न वा घर टहरा वा छा�ो बनाउन वा सडक 
सीमािभ�को ज�गामा आवाद गन� वा य�तै अ�य कुनै 
काय� गन� ह�दँैन भनी �यव�था गरकेो छ । साव�जिनक 
सडकको �वािम�वमा आएको र साव�जिनक सडक ऐन, 
२०३१ को दफा ३ र ३क ले िनधा�रण गरकेो सडक 
सीमालाई नेपाल सरकारले नेपाल राजप�मा सूचना 
�कािशत गरी साव�जिनक जानकारीमा आएपिछ उ� 

सडक सीमािभ�मा ज�गाह� अित�मण गरी घर टहरा 
िनमा�ण गनु�  �चिलत कानूनको उ�लङ्घन हो । अतः 
स�बि�धत िनकायह�बाट �चिलत कानूनबमोिजम 
ग�रएका काम कारबाहीह�का स�ब�धमा िवनाकारण 
यस िवभागलाई िवप�ी बनाई दायर गरकेो ��ततु �रट 
िनवेदन औिच�यहीन देिखदँा खारजेभागी छ, खारजे 
ग�रपाउ ँ भ�ने बेहोराको सडक िवभागको िलिखत 
जवाफ ।

GLD िभ�को बाटोमा कित मापद�ड कायम 
गन� भ�ने िनण�य गन� अिधकार यस काया�लयलाई 
नभई उप�यका िवकास �ािधकरण िज�ला आय�ुको 
काया�लयको हो । सो काम कुरामा यस काया�लयको 
कुनै संल�नता ह�दैँन । यस काया�लयले िवप�ीह�को 
कुनै पिन संवैधािनक तथा कानून �यव�था र 
नाग�रकको स�पि�मािथ कुनै पिन ह�त�ेप तथा 
आघात पा�रएको नह�दँा तथा य�तो काय� पिन यस 
काया�लयबाट नह�ने ह�दँा सडक िव�तारको लािग यित 
पछ�  भनी यस काया�लयबाट िच�समेत नलगाइने ह�दँा 
िज�ला आय�ुको काया�लयले साइड ि�लयर गरपेिछ 
मा� यस काया�लयबाट सडक िनमा�ण काय� गन� हो । 
साथै यस काया�लयले सम� जनताको चाहनाबमोिजम 
म��ालय तथा िवभागको नीित िनद�शनअनसुार आ�नो 
�े�ािधकारिभ� मापद�डबमोिजम सडक िनमा�ण गन� 
काय� गन� ह�दँा िवप�ी नै बनाउन ुनपन� काया�लयलाई 
िवप�ी बनाई दायर गरकेो �रट िनवेदन खारजेभागी 
छ, खारजे ग�रपाउ ँ भ�ने बेहोराको िडिभजन सडक 
काया�लय, लिलतपरुको िलिखत जवाफ ।

GLD (िनद�िशत ज�गा िवकास काय��म) 
न�सामा ��तािवत दमकलदिेख धोवीघाटस�म 
सडकको के��बाट ४+४ =८ िमटर बाटो कायम ग�रएको 
छ भने धोवीघाटदेिख स�ुदरीघाटस�म सडकको 
के��बाट ७+७=१४ िमटर कायम ग�रएको अव�थामा 
यी िवप�ीह�मािथ असमान �यवहार ग�रएको अव�था 
छैन । साथै यी िवप�ीह�लाई असमान �यवहार गरी 
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बाटो िव�तार गन� काय� गरकेो नभई कानूनस�मत �पमा 
बाटो िव�तार गन� काय� भएको बेहोरा अनरुोध छ । यी 
�रट िनवेदकह�ले �रट िनवेदनमा उ�लेख गरकेो बाटो 
नया ँ ब�न लागेको बाटो नभई पिहलेदिेख मािनसह� 
तथा सवारी साधन आवतजावत गन� साव�जिनक प�क� 
सडक हो । प�क� सडक भएकोमा यी �रट िनवेदकह�ले 
अ�यथा भ�न स�ने अव�था छैन । सािबकदेिख चलन 
च�तीमा आएको साव�जिनक सडकलाई आधार मानी 
सोही सडकको के��िब�दबुाट दाया ँ बाया ँ दवुैतफ�  
समान �पमा बाटो िव�तार गन� नेपाल सरकारको 
नीित रहेकोले उ� नीितबमोिजम सडकमा परकेा 
घर टहराह� भ�काउने काय� कानूनस�मत भएकोले 
िवप�ीको �रट िनवेदन खारजेभागी ह�दँा खारजे ग�रपाउ ँ
भ�ने बेहोराको काठमाड� उप�यका िवकास �ािधकरण 
िज�ला आय�ुको काया�लय, लिलतपरुको िलिखत 
जवाफ ।

िनवेदकह�ले िज�ला आय�ुको काया�लयमा 
परुानो न�सामा रहेको बाटोको के��िब�दबुाट सडक 
िव�तार ग�रपाउ ँभनी िमित २०६९।९।१२ मा िदएको 
िनवेदनअनसुार रखेाङ्कन भयो भएन, भएको भए सो 
कारबाहीस�ब�धी फाइल काठमाड� उप�यका िवकास 
�ािधकरण िज�ला आय�ुको काया�लय लिलतपरुबाट 
िझकाउने । लिलतपरु उपमहानगरपािलकाको वडा 
नं.३/४ मा रहेको धोवीघाट सडक २०६३ सालबाट 
िपच गन� स�ु भई २०६६ सालमा िपच गन� काय� 
स�प�न भएको भ�ने लिलतपरु उपमहानगरपािलकाको 
२०७१।२।३० को प�बाट देिखदँा सोस�ब�धी फाइल 
िझकाउन ु भ�ने पनुरावेदन अदालत, पाटनको िमित 
२०७१।७।२६ को आदेश ।

साव�जिनक सडकको �चिलत कानून तथा 
िनमा�णस�ब�धी मापद�डले पिन सडक के�� रखेादेिख 
दवैुतफ�  बराबर सडक िव�तार गनु�पन� �यव�था गरकेो 
छ । सडक जे जनु �पमा िविधवत् रहेको छ । सो 
सडकको दाया ँ बायाकँो ज�गा बराबरीको िहसाबले 

नै अिध�हण भएर दवैुतफ� को सडक िव�तार कायम 
ह��छ । सोहीअनसुार िबचको के�� रखेालाई मा�न 
पद�छ । भइरहेको सडकको के��लाई के�� रखेालाई 
अ�य� के�� रखेा हो भनी ठाउ ँ सारी गन� कानूनतः 
निम�ने भएकोले पिहलेदेिख नै कायम रहेको सडकको 
के��िब�दलुाई के��िब�द ु कायम गरी काठमाड� 
उप�यका िवकास �ािधकरण िज�ला आय�ुको 
काया�लय मानभवन लिलतपरुबाट सडक िव�तारका 
लािग लगाइएको िच� कानूनस�मत नै भएकोले 
िवप�ीको िनवेदन खारजेभागी रहेको छ भ�ने बेहोराको 
सरोकारवाला प�ुपा अया�लसमेतको िनवेदन प� ।

िनवेदनमा उि�लिखत सडक बाटोको 
के��िब�द ु कुन हो ? सडकको दि�णतफ� का 
ज�गावालाह�ले यसअिघ बाटोको लािग ज�गा 
छोडेको िथए वा िथएन ? बाटो कित कायम ह�नपुन� 
हो ? स�ब�धमा सडकका दवैुतफ� का ज�गावालाह� एवं 
िनजका �माण तथा अ�य स�बि�धत �माण बझुी मा�ै 
िववादको िवषयमा िन�कष�मा प�ुन स�ने ह�दँा ��ततु �रट 
म�ुाबाट िववािदत िवषयमा सबदु �माण बझुी �माणको 
मू�याङ्कन गरी िन�कष�मा प�ुन नसिकने ह�दँा �रट 
िनवेदनबाट �माण बझुी िववािदत ज�गाको �माण बझुी 
मू�याङ्कन गरी व�तिु�थित र हक कायम गन� गराउने 
नसिकने ह�दँा िनवेदक माग दाबीअनसुार आदेश जारी 
ह�न स�ने अव�था िव�मान नदिेखएकोले िनवेदकको 
�रट िनवेदन खारजे ह�ने ठहछ�  भ�नेसमेत बेहोराको 
पनुरावेदन अदालत पाटनको िमित २०७१।१२।१८ 
को अि�तम आदेश ।

पनुरावेदन अदालतबाट हामीह�को िनवेदन 
खारजे गदा� , �रट �े�बाट बझुी मू�याङ्कन गरी 
व�तिु�थित र हक कायम गन� गराउन नसिकने भनी 
िलइएको िनण�याधार छ । �यस स�ब�धमा �याय �शासन 
ऐन, २०४८ को दफा ८(२) अ�तग�त िनवेदन िददँा नै 
सभ� नापी न�सा, ज�गा धनी दता� �माण पजुा�, न�सा 
पास �माणप� ज�ता आ�नो हक भोग एवं सरोकारका 
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�माणह� पेस भएकोमा ती सबदु �माणह�बाट ��ट 
�पमा हकभोग एव ंबाटोस�ब�धी स�यत�य �मािणत 
भइरहेकोमा सोको मू�याङ्कन गरी �याय �दान गन� 
नसिकने होइन । साथै रा�य प�बाट भएका यस 
िकिसमका अ�यायपूण� �यवहारउपर �याय पाउन 
अ�य वैकि�पक उपचारको �यव�थासमेत नभएको 
स�दभ�मा �माण ब�ुने र मू�याङ्कन गन� नह�ने भ�न ु
�याय �दान गनु�बाट सरासर वि�चत गनु�  हो । जसबाट 
हामी िनवेदकले रा�यबाट भएको अ�याय िव�� �याय 
पाउने संवैधािनक हकबाट वि�चत ह�नपुन� अव�था 
आएकाले पनुरावेदन अदालत पाटन लिलतपरुबाट 
िमित २०७१।१२।१८ मा भएको गैरकानूनी एवं 
अ�यायपूण� फैसला बदर गरी िनवेदकह�को िनवेदन 
माग दाबीबमोिजम ह�ने गरी �याय इ�साफ ग�रपाउ ँ
भ�ने बेहोराको च��मान महज�न, ह�रच�� महज�न, 
�याम नकम�, िचरीकाजी महज�न, न�दलाल महज�न, 
मानकाजी महज�न, भाइर�न महज�न, मैया महज�न, 
िव�ण ु डंगोल महज�न, िनम�ला थापा र कृ�णबहादरु 
�े�समेतको तफ� बाट यस अदालतमा दायर 
पनुरावेदनप� ।

हामी िनवेदकह�को घरबास भएको �े�मा 
प�ुचोक दमकलदिेख स�ुदरीघाटस�म २०२२ सालमा 
नापी ह�दँा नै बाटो कायम भइरहेको त�य सभ� नापी 
न�साबाटै �प� छ । हामी िनवेदकह�ले २०२२ 
सालको नापीमा कायम रहेको बाटोको के�� भागबाट 
८ िमटर कायम ह�ने गरी सडकको उ�रतफ�  रहेको 
िक�ा ज�गाह�ले िनयमानसुार छोड्नपुन� (Set back) 
ज�गा छोडी न�सा पास गरी घर िनमा�ण गरी बसोबास 
गरी आएका छ�, भने सोही बाटोको दि�णतफ� का 
घरज�गाह�मा कनै बाटो छोड्ने काम नभएकोमा हाल 
बाटो िव�तार गन� �ममा हामीले पिहले नै बाटोको लािग 
छोडेको बाटोसमेतलाई जोडी कायम रहको बाटोलाई 
के��िब�द ु मानी बाटो िव�तारका लािग सो बाटो 
दाया ँ बाया ँ बराबर कायम ह�ने गरी बाटो िव�तार गन� 

भनी िवप�ी नं.१ बाट िच� लगाएकोले हामी बाटोको 
उ�रतफ� का मािनसह�को सोही बाटोलाई पटकपटक 
बाटो छोड्नपुन� भएको र सोही बाटोको दि�णतफ� का 
ज�गाबाट भने सो बाटोका लािग हालस�म पिन बाटो 
नछोडेकोमा हामीलाई असमान �यवहार भएको 
छ । यसरी िवकास र िव�तारका नाममा जनताको 
स�पि�मा िवनामआु�जा ह�त�ेप गन� र हामी �रट 
िनवेदकह�को ऐनको दफा ६ (५) �ारा �द� नेपाल 
रा�यभर जनसभामा घरजम गन� �वत��ता, दफा ६ 
(६) र ९ �ारा ��याभूत सा�पि�क अिधकार दफा�ारा 
��याभूत बास�थान र�ाको हक तथा नेपालको 
संिवधान, २०७२ को समानता मौिलक हकबाट समेत 
वि�चत ह�ने �बल आशंका िव�मान भएकोले सव��च 
अदालत िनयमावली, २०४९ को िनयम ५२ बमोिजम 
अ�तरकालीन आदेश जारी ग�रपाउ ँ भ�नेसमेत 
बेहोराको िमित २०७२।१२।८ गते सागर महज�नको 
यस अदालतमा िनवेदन ।

यसमा यसै अदालतबाट ०७१-CI-०२६२ 
को उ��ेषण परमादेश म�ुामा भएको िनद�शन नेपालको 
संिवधान, २०७२ को धारा १२६ को उपधारा २ 
बमोिजम सबैले पालना गनु�पन� ह�दँा सो म�ुामा िदइएको 
"सािबकमा बाटो नभएको �े�मा �यि�ह�ले 
आ�नो ज�गा छाडी कायम भएका िभ�ी ब�तीका 
बाटो िव�तार गनु�पूव� �य�तो कायम भएको बाटोमा 
पिहले के कुन �यि� वा सिँधयारले के कित ज�गा 
छोडी बाटोको लािग योगदान पुयाएको हो, सो 
कुरा यिकन गरी पिहले ज�गा छोड्नलेाई दोहोरो 
मका� नपन� गरी अिघ छाडेको ज�गाको अनुपात 
िम�ने गरी मा� थप बाटो िव�तार गन�" भनी भएको 
िनद�शनबमोिजम नै बाटो िव�तार गनु�पन� देिखदँा उ� 
आदेश िनद�शनको िवपरीत नह�ने गरी सडक िव�तार गनु� , 
गराउन िवप�ीह�को नाउमँा यो अ�तरकालीन आदेश 
जारी ग�रिदएको छ । सोको जानकारी िवप�ीह�लाई 
िदन ु भ�ने बेहोराको िमित २०७३।१।२१ गते यस 
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अदालतबाट भएको आदशे ।
यसमा िनवेदनसाथ ��ततु कागजात 

�माणह�को मू�याङ्कन नगरी �रट िनवेदन खारजे 
ह�ने ठहर गरकेो पनुरावेदन अदालत पाटनको 
िमित २०७१।१२।१८ गतेको फैसला फरक पन� 
स�ने ह�दँा अ.ब.ं२०२ नं.को �योजनाथ� िवप�ी 
नं.१, ३ लाई िझकाई अ�य िवप�ीको हकमा समेत 
महा�यायािधव�ाको काया�लयलाई पेसीको सूचना िदई 
िनयमानसुार गरी पेस गनु�होला भ�ने बेहोराको िमित 
२०७४।८।२५ गते यस अदालतबाट भएको आदेश ।

ठहर ख�ड
िनयमबमोिजम दैिनक पेसी सूचीमा 

चढी इजलाससम� पेस भएको ��ततु म�ुामा 
पनुरावेदकह�का तफ� बाट उपि�थत िव�ान्  व�र� 
अिधव�ा �ी पूण�मान शा�य र अिधव�ा �ी मंगल 
महज�नले २०२२ सालको नापीअनसुार कायम भएको 
बाटोको म�य भागबाट दवुैतफ�  बराबरी पन� गरी बाटो 
िव�तार ग�रपाउ ँ भ�ने आ�नो म�ुय माग रहेकोमा 
��यथ� काठमाड� उप�यका िवकास �ािधकरण 
िज�ला आय�ु काया�लय, लिलतपरुले एक प�ीय 
�पमा एकतफ�  मा� बाटो िव�तार गरी मआु�जा 
निदएको काय�ले पनुरावेदकह�को मौिलक हकको 
हनन गरकेो तथा यस अदालतसमेतबाट िविभ�न 
समयमा �ितपािदत िस�ा�तह�को समेत िवपरीत 
भएको अव�थामा पनुरावेदन अदालत पाटनबाट 
पनुरावेदकह�को िनवेदन खारजे गन� गरी भएको िमित 
२०७१।१२।१८ को आदेश बदर गरी पनुरावेदन 
िजिकरअनसुार उपयु�� आ�ा आदशे जारी ग�रपाउ ँ
भनी बहस गनु�भयो । िवप�ीह�का तफ� बाट उपि�थत 
िव�ान्  सह�यायािधव�ा �ी उ�व�साद पडुासैनीले 
�रट �े�ािधकारबाट �माण बझुी फैसला गन� निम�ने 
ह�दँा पनुरावेदन अदालतको आदशे िमलेकै ह�दँा सदर 
ह�नपुद�छ भनी तथा काठमाड� उप�यका िवकास 
�ािधकरण, िज�ला आय�ु काया�लय, लिलतपरुका 

तफ� बाट उपि�थत िव�ान्  अिधव�ा �ी कािशनाथ 
अया�लले सािबकमा चलनच�तीमा रहेको बाटोको 
म�य िव�दबुाट दवुैतफ� को बराबरी पन� गरी बाटो 
िव�तार ग�रएको, हाल बाटो िव�तारको काय� स�प�न 
भइसकेको ह�दँा ��ततु पनुरावेदनको औिच�य समा� 
भइसकेकाले पनुरावेदन अदालत पाटनको फैसला 
सदर ग�रपाउ ँभनी गनु�भएको बहससमेत सिुनयो ।

दवुै प�को बहस सनुी पनुरावेदनसिहतको 
स�कल िमिसल अ�ययन गरी हेदा�  यसमा पनुरावेदन 
अदालत पाटनको फैसला िमले निमलेको र पनुरावेदन 
िजिकर प�ुने, नप�ुने स�ब�धमा िनण�य िदनपुन� देिखन 
आयो ।

२. यसमा संवत् २०२२ सालमा कायम भएको 
बाटोको के��िब�दलुाई यिकन गरी दवुैतफ�  बराबरी पन� 
गरी बाटो िव�तार ग�रपाउ ँभनी िनवेदकह�को ��यथ� 
काठमाड� उप�यका िवकास �ािधकरण आय�ु 
काया�लयमा िनवेदन िदएको कुरासमेतबार े िनवेदकले 
�वीकार गद� उ�रतफ� का हामी ज�गाधनीह�ले पिहले 
नै घर िनमा�ण गदा� बाटोको लािग छोड्नपुन� स�पूण� 
ज�गा छोडी घर िनमा�ण गरी रही बसी आएको । तर 
सडकको दि�णतफ� का ज�गावालाह�ले हालस�म 
२०२२ सालकै नापीअनसुारकै बाटोलाई आधार 
मानी घरज�गा उपभोग गरी आएकोमा हाल आएर हामी 
िनवेदकह�ले अिघ छोडेको ज�गासमेतलाई जोडी 
कायम रहेको बाटोलाई कायम रहेको के��िब�द ुमानी 
बाटो िव�तार गदा�  बाटोको दाया ँबाया ँबराबरी कायम 
गरी बाटो िनमा�ण गनु�पन�मा हामी िनवेदकबाट दोहोरो 
ह�ने गरी बाटोको लािग ज�गा िलनलाई िनवेदकह�को 
घरटहरा पखा�लसमेत भ�काउनपुन� भनी िच� लगाएको 
दिेखदँा हा�ो िनिव�वाद हक भोग चलनको घरटहरा 
ज�गा भ�काउने आशंकाको ि�थित िसज�ना भएको 
भनी नाग�रक अिधकार ऐनको दफा १७(२) बमोिजम 
िनषेधा�ाको आदेश जारी ह�नकुा साथै िनवेदक 
रहेको �े�मा बाटो िनमा�ण गन� भनी भएको िनण�य र 
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सोस�ब�धी िनद�िशकासमेत उ��ेषणको आदशेले 
बदर ग�रपाउ ँ भ�ने िनवेदन िजिकर रहेको देिख�छ । 
��यथ� लिलतपरु उपमहानगरपािलकाको जवाफबाट 
िनवेदकह� सरंचनाका स�ब�धमा कसरी स�बोधन गन� 
भनी स�बि�धत िनकायह�सगँ िनर�तर छलफलमा 
रही आ�नो अिधकार�े�िभ� रही काय� गरी आइएको 
भ�ने िलिखत जवाफ रहेको छ भने ��यथ� काठमाड� 
उप�यका िवकास �ािधकरण िज�ला आय�ु 
काया�लय, लिलतपरुले साव�जिनक सडक ऐन, २०३१ 
को दफा ३-३(क) ले िनधा�रण गरकेो सडक सीमालाई 
अित�मण गरी घरटहरा बनाएको साथै िववािदत 
सडक GLD िभ� परकेो ह�दँा िनवेदकको मागबमोिजम 
आदशे जारी ह�नपुन� होइन भनी िलिखत जवाफ पेस 
गरकेो देिख�छ । �रट िनवेदनबाट �माण बझुी िववािदत 
ज�गाको �माण बझुी मू�याङ्कन गरी हक कायम 
गन� गराउन नसिकने ह�दँा िनवेदक माग दाबीअनसुार 
आदशे जारी ह�न स�ने अव�था �रट िनवेदन खारजे 
ह�ने ठहरी भएको पनुरावेदन अदालत पाटनको आदेश 
िच� नबझुाई िनवेदकह�ले यस अदालतमा पनुरावेदन 
गरकेो अव�था छ ।

३. सडक िव�तार गदा� सडकको दाया ँबाया ँ
दवैुतफ�  बराबर ज�गा िलनपुन�मा हामीह�ले पिहला 
पिन सडकका लािग ज�गा छाडेको भ�ने २०२२ 
सालको न�सा हेन� हो भने ��ट ह��छ । हाल बाटो 
िव�तार ह�दँा २०२२ सालको नापी न�साअनसुार 
नभएको, आफूह�ले पिहले पिन ज�गा छाडेको र हाल 
पिन छाड्नपुदा� असमानता भएकोले दवुैतफ�  बराबरी 
ह�ने गरी बाटो िव�तार ग�रपाउ ँभ�ने पनुरावेदकह�को 
म�ुय िजिकरतफ�  हेदा�, काठमाड� उप�यका िवकास 
�ािधकरण िज�ला आय�ु काया�लयले िमित 
२०७१।१।१० मा पनुरावेदन अदालत पाटनमा पेस 
गरकेो िलिखत जवाफमा िनवेदकह�ले उ�लेख गरकेो 
बाटो नया ँबाटो नभई परुानो बाटो प�क� सडक भएकोले 
सोही सडकको के�� िब�दबुाट दाया ँबाया ँदवैुतफ�  ७/७ 

िमटर बाटो कायम ग�रएको छ भ�ने उ�लेख भएबाट 
हाल बाटो िव�तार गदा� स�ुको न�साको आधारमा 
बाटो यिकन गरी सडक िव�तार गरकेो देिखएन । तर 
यस अदालतमा म�ुा िवचाराधीन रहेको अव�थामा 
लिलतपरु महानगरपािलका वडा नं.३ का अ�य� र 
यी पनुरावेदकह�िबच लिलतपरु महानगरपािलकाका 
�मखुको रोहबरमा हाल बाटो िव�तारको काय� नरो�ने 
र पिछ यस अदालतबाट फैसला भएमा सोहीबमोिजम 
गन� गरी िमित २०७७।३।१९ मा स�झौता भई सडक 
िनमा�णको काय�ले पूण�ता पाएको अव�था भने देिख�छ ।

४. कुनै पिन �यि�को स�पि�स�ब�धी 
संिवधान �द� हकको �पमा अनित��य ह��छ । 
गैरकानूनी �पमा आिज�त स�पि�मा कानूनबमोिजम 
रा�यले आ�नो अिधकार िसज�ना गन�बाहेक �य�तो 
स�पि�उपरको �वािम�व समा�त गन� कानूनले 
िनद�शन गरकेो काय�िविध पालना गनु�  कानूनी रा�यको 
अवधारणाअन�ुप ह��छ । ज�गा �ाि�त ऐन, २०३४ को 
दफा ३ बमोिजम साव�जिनक कामको लािग ज�गा �ा� 
गन� अिधकार नेपाल सरकारलाई भए तापिन �यसरी 
ज�गा �ा� गन�का लािग यसै ऐनबमोिजम मआु�जा 
िदनपुन� भ�ने �प� �यव�था पिन सोही दफाले गरेको 
पाइ�छ । सोही ऐनको दफा ६ ले ज�गा �ा� गन� 
स�ब�धमा अपनाउनपुन� काय�िविधको �यव�था गरेको 
छ भने दफा ७ ले नो�सानीबापत अिनवाय� �पमा 
�ितपूित� िदनपुन� �यव�था गरकेो छ । यसरी कानूनले 
�यव�था गरबेमोिजम िनवेदकह�लाई �ितपूित�  वा 
मआु�जा निदई यी िनवेदकह�को घर क�पाउ�ड 
ज�गाह� बाटो िव�तारका �ममा अिध�हण गन� 
हो भने नेपालको संिवधानको धारा २५ बाट �द� 
नाग�रकह�को स�पि�को हकस�ब�धी मौिलक हकको 
हनन ह�ने देिख�छ । साव�जिनक िहतको लािग कुनै पिन 
नाग�रकको स�पि� रा�यले अिध�हण गन� हो भने 
कानूनबमोिजम �ितपूित� िदएर मा� गनु�पन� �यव�था 
नेपालको संिवधानको धारा २५ ले गरकेो छ । तसथ� 
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च��मान महज�नसमेतका िनवेदक / पनुरावेदकह�को 
घर, क�पाउ�ड वा ज�गा जी.एल.डी योजनामा परकेो 
भए पनुरावेदकह�लाई अिनवाय� �पले कानूनबमोिजम 
मआु�जा, �ितपूित� िदएर मा� बाटो िव�तार गनु�  नै 
कानूनस�मत ह�ने देिख�छ ।

५. िविधको शासनमा कोही पिन कानूनभ�दा 
मािथ ह�न स�दैन । साव�जिनक िहतको लािग िवकास 
िनमा�णको कानूनले तोकेको िज�मेवारी पूरा गद� गदा� 
िवकास �ािधकरण वा रा�यका जनुसकैु िनकायले 
कानूनले तोकेका िविध र �िकयाको पालना अिनवाय� 
�पले गन�पन� ह��छ । कानूनबमोिजम मआु�जा र 
�ितपूित� �ा� गन� यी पनुरावेदकह�को सवंैधािनक 
एवम् कानूनी अिधकारलाई कोही कसैले कुनै पिन 
बहानामा अित�मण गन� िम�दैन । 

६. य�तै �कृितको म�ुामा ने.का.प.२०७५, 
अङ्क ४, िन.नं.९९८६ यसै अदालतको पूण� 
इजलासबाट िन�नअनसुारको िनद�शना�मक आदेश 
जारी भएको छ: 

(क) साव�जिनक सडक ऐन, २०३१ को 
दफा ४ ले सडक सीमाको िनि�त 
ज�गा �ा� गनु�पन� �यव�था गरकेो ह�दँा 
कानूनबमोिजम ज�गा �ा� गररे मा� 
सडक सीमा तो�नू ।

(ख) आवासको हकबाट वि�चत गन� 
काय�लाई अ�य�तै संवेदनशील ढंगले 
�हण गरी िवक�पहीन अव�थामा 
बाहेक आवासको सरु�ालाई �ितकूल 
असर पन� गरी काय� नगनु�  नगराउनू ।

(ग) आवास �े�बाट सडक िनमा�ण गनु�पन� 
अव�था उ�प�न भएमा बालबािलकाको 
िश�ाको हकलाई समेत आ�मसात् गरी 
उपय�ु िवक�पको �यव�था गरी ला�ने 
यथोिचत समय �दान गरी �ितकूल 
असर नपन� गरी �यव�थापन गन� । 

(घ) सहज, सरल, �भावकारी र िनिव�वाद 
�पमा ज�गा �ाि� गन� मा�यम 
वाता� भएको ह�दँा िव� समूहबाट 
सरोकारवालासगँ वाता�  गरी ज�गा �ा� 
गन� काय�लाई उ�च �ाथिमकतामा 
रा�नू ।

(ङ) ज�गा �ाि� गदा�  स�पूण� ज�गा 
आयोजनामा परी वा अिधक ज�गा 
परी केही ज�गा मा� उपयोिगतािवहीन 
भई िव�थािपत ह�ने, सो ठाउमँा 
भएको िनमा�णबाट अिधकतम लाभ 
वा लाभ �ा� गन� वग�मा िवभािजत 
गरी िव�थािपत ह�नेह�को पनुवा�स र 
पनु�था�पनाको हकसमेत स�बोधन 
ह�ने गरी सम�याियक आधारमा ज�गा 
�ाि�त ऐन, २०३४ को दफा १२, १६ 
र ज�गा �ाि�त िनयमावली, २०२६ को 
�यव�थाअन�ुप मआु�जा �ितपूित�  
िनधा�रण गनू� ।

(च) वातावरण संर�ण र परुाताि�वक मह�व 
रा�ने �थलह�को संर�णलाई के�� 
िब�दमुा राखेर िवकास आयोजना र 
िनमा�ण गनू�  ।

७. नेपालको संिवधानको धारा १८ ले 
समानताको हक र धारा २५ ले स�पि�को हकलाई 
मौिलक हकको �पमा �यव�था गरकेो र यसअ�तग�त 
रा�यले हरके नाग�रकलाई समान �यवहार र सरं�ण 
गनु�पन� तथा �यि�को स�पि� साव�जिनक उपयोगका 
लािग अिध�हण गन� हो भनी �ितपूित�  िदनपुन� 
दािय�वलाई यस अदालतले, ने.का.प.२०७२, अङ्क 
१२, िन.नं.९५०८ मा सो यसरी �या�या गरकेो छः 

· बृहत ् साव�जिनक िहतको लािग रा�यले 
�यि�को स�पि�मािथ िनय��ण 
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गन� स�ने मा�यतालाई अपवादको 
�पमा �वीका�रएको पाइ�छ । खास 
गरी Eminent Domain र Police 
Power को िस�ा�तअनुसार 
रा�यले �यि�को िनजी स�पि�मािथ 
िनय��ण, िनयमन र अङ्कुश 
लगाउन स�ने मा�यता रहकेो छ । 
तथािप यसको �योगसमेत रा�यले 
असीिमत�पमा गन� स�दैन । यसका 
िनि�त सीमा, �ि�या र काय�िविध 
रहकेा ह��छन ् । �यसका आधार र 
सीमाह� रा�यको कानूनबाट िनिद�� 
ग�रएको ह�नुपद�छ । रा�यले �यि�को 
िनजी स�पि�मािथ ह�त�ेप गदा� 
कानूनले िनिद�� गरकेा �य�ता आधार 
र सीमाह�मा बाँिधनुपन� ।

· रा�य नाग�रकको सरं�क भएको 
ह�दँा रा�यले सबै नाग�रकह�को 
अिभभावक�व िलन स�नुपद�छ । 
एकथरी नाग�रकलाई सुिवधा िदने 
नाममा अक�थरीमािथ पूवा��ह राखी 
अ�याय ह�ने अव�था रा�यले िसज�ना 
गन� ह�दैँन । रा�यका ि�याकलापह� 
�यायोिचत मा� नभई सबै नाग�रकका 
लािग सम�याियकसमते ह�नुपन� । 

८. उि�लिखत संवैधािनक तथा कानूनी 
�ावधानह� र यस अदालतबाट �ितपािदत 
निजरह�समेतका आधारमा, साव�जिनक सडक 
िनमा�ण, िव�तार वा सधुार गदा�  वा सडक सीमाको 
िनिम� ज�गा �ाि� गदा�, सडकको दाया ँबाया ँदवुैतफ�  
बराबर ह�ने गरी, �चिलत कानूनबमोिजम उिचत 
�ितपूित� िदएर मा� गनु�पन� देिखन आयो । यस �कृितको 
काय�मा ज�गा �ाि� ऐन, २०३४ ले तोकेको �ि�या पूरा 

अिनवाय� �पले गनु�  नै पद�छ । उिचत �ितपूित� निदई वा 
एक प�लाई मा� माका� पन� गरी सडक िव�तार गनु�  
कानूनिवपरीतको काय� ह�न जा�छ ।

९. िवप�ी / ��यथ�ह�ले ��ततु म�ुाको 
िवषयव�त ु मािथ उि�लिखत (िन.नं.९९८६ र 
९५०८) म�ुाकोमा भ�दा फरक रहेको भनी खलुाउन 
सकेको दिेखदैँन । ती म�ुाह�को िवषयव�त ु र 
यस म�ुाको िवषयव�त ु  एउटै भएको िमिसलबाट 
दिेख�छ । यस अदालतबाट ��ततु िववाद ज�तै 
िवषयमा �याय िन�पण भइसकेको अव�था 
दिेखएकोमा सोको अ�रश: पालना गनु�  काठमाड� 
उप�यका िवकास �ािधकरण, िज�ला आय�ुको 
काया�लय लिलतपरुसमेतका ��यथ�ह�को संवैधािनक 
तथा कानूनी दािय�वसमेत हो । साव�जिनक िहतको 
लािग बाटो िव�तार गन� असल िनयत र उ�े�यका 
साथ ��यथ�ह�ले काम गरकेो भए तापिन उ� काय�मा 
�यसबाट �भािवत ह�ने टोल समदुाय वा �यि�ह�सगँ 
परामश� गरी पूव�सूचना िदई कानूनले तोकेको �ि�या 
र काय�िविध अपनाई काय� अगािड बढाउदँा यिद 
कोही �यि�को ज�गा क�पाउ�ड बाटो िव�तारमा 
पन� रहेछ भने कानूनबमोिजम मआु�जा वा �ितपूित�  
िदई बाटो िव�तार गनु�पद�छ । हाल ज�गाको च�र�, 
अव�था र �वािम�वमा �यापक प�रवत�न भइसकेको 
भए तापिन यिद पिहला कसैले सडक वा साव�जिनक 
िहतको िनिम� केही योगदान िदएको छ भने �यसलाई 
मू�याङ्कन गिद�न भ�न िम�दैन । �माणले पिु� ह��छ 
भने �यसतफ�  रा�यले िवचार ग�रिदन ुनै पद�छ ।

१०. िनवेदकह�ले २०२२ सालमा नापी 
ह�दँा नै बाटो कायम भइरहेकोमा २०२२ सालको 
नापीमा कायम रहेको बाटोको के�� भागबाट ८ िमटर 
कायम ह�ने गरी ज�गा छोडेको भ�ने िनवेदकह�को 
दाबीलाई अ�यथा �मािणत गन� िवप�ी काठमाड� 
उप�यका िवकास �ािधकरण िज�ला आय�ुको 
काया�लय लिलतपरुले नसकेको र सोतफ�  िवचार ैनगरी 
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चिलरहेकै बाटोबाट सडक िव�तार गरकेो देिख�छ । 
धेर ैिनवेदकह� भएको ��ततु म�ुामा को-कसले कित 
ज�गा सािबकमा छाडेको हो भनी �रट �े�बाट �माण 
ब�ुने वा सङ्कलन गन� अव�था रहदैँन, तथािप न�सा 
तथा अ�य �माणबाट को-कसले कित ज�गा छाडेको 
भ�ने ख�ुन आएमा सोहीबमोिजम िज�मेवार िनकायले 
िनण�य गनु�पन� ह��छ । एक प�ले बाटोको लािग ज�गा 
छाडेका िथए भने पटक-पटक ज�गा छािडरहनपुन� र 
उनीह�ले पिहला गरकेो योगदानलाई कुनै मा�यता 
निदने गरी भएको काय� सिंवधान �द� समानताको 
हकको समेत िवपरीत ह�ने देिख�छ । तसथ� बाटो 
िव�तारलगायतका िवकास िनमा�णका काय�ह� गदा� 
सहमितमा अ�यथा भएकोमा बाहेक दाया ँ बाया ँ पन� 
दवैु प�ले बराबर ज�गा पन� गरी नै गनु�  �यायोिचत 
ह�ने दिेख�छ । यिद कोही कसैले पिहला बढी योगदान 
गरकेो छ भने �यसलाई पिछ मू�याङ्कन गिद�न भ�न ु
�यायोिचत ह�ने देिखदैँन । 

११. रा�यको अिनवाय� दािय�व सडक, 
ढल, िबजलुी, पानी, टेिलफोनलगायतका भौितक 
पूवा�धारह�को िवकासका लािग ज�गा �ाि� गदा� 
�यायोिचत िहसाबले सडकको दाया ँबाया ँबराबरी पन� 
गरी उिचत मआु�जा वा �ितपूित� िदई गनु�पन�मा हाल 
पनुरावेदककै सहमितमा नै सडक िनमा�ण भइसकेकाले 
केही गनु�  नपन� भ�ने ��यथ�ह�को िजिकरसगँ 
सहमत ह�न सिकएन । िवकासको काम नरोिकयोस् 
भ�ने पिव� उ�े�य राखेर �थानीय जन�ितिनिधको 
रोहबरमा अदालतको आदशे मा�दछौ ँ भनेर गरकेो 
सहमितबमोिजम सडक िव�तारको काय� स�प�न 
भएको देिखदँा िनजह�ले आ�नो दाबी छाडेको मा�न 
सिकँदैन । ब� यस काय�लाई िवकास काय�मा भौितक 
अवरोध नगन� �ितब�ता जनाइएको एक असल 
उदाहरणको �पमा यस इजलासले िलएको छ ।

१२. अत: िनवेदनबाट �माण बझुी �माणको 
मू�याङ्कन गरी �रटको मा�यमबाट िन�कष�मा प�ुन 

नस�ने आधार िलई उ��ेषण र िनषेधा�ा जारी नभएको 
हदस�म पनुरावेदन अदालत पाटनको फैसला िमलेकै 
दिेखए तापिन संिवधान, �चिलत कानूिन �यव�था 
तथा यस अदालतबाट �ितपािदत निजरह�का 
आधारमा समेत िफ�डमा गई नापी न�सा हेरी िवप�ी 
काठमाड� उप�यका िवकास �ािधकरण िज�ला 
आय�ुको काया�लय, लिलतपरुले स�य त�य बझुी 
सो यथाथ� प�ा लगाई ज�गा छािडसकेको स�ब�धमा 
के-कसरी �यव�थापन गन� हो, गन� स�ने अव�थामा 
सो गन� परमादेश जारी गनु�पन�मा सो नगरी भएको 
पनुरावेदन अदालत पाटनको फैसला सो हदस�म 
िमलेको नदिेखदँा केही उ�टी ह�ने ठहछ�  ।

१३. अब सडकको दवुैतफ�  बराबर िलनपुन� 
पनुरावेदकह�को दाबीका स�ब�धमा स�बि�धत 
काया�लयह�मा रहेका परुाना न�साह� (२०२२ 
सालको समेत) बाट बाटोको म�य भाग यिकन गरी, 
स�ुमा नै ज�गा छािडसकेको हो वा होइन यिकन गरी 
यस िवषयलाई �चिलत कानूनबमोिजम के-कसरी 
�यव�थापन गन� हो सोसमेत िवचार गरी ४५ (प�तािलस) 
िदनिभ� िनण�य गनु�  तथा यिद कोही कसैको ज�गा 
सडक िव�तारमा परकेो छ भने त�काल कानूनबमोिजम 
मआु�जा िदन ुभनी िवप�ीह�का नाममा परमादशे जारी 
ग�रिदएको छ । फैसलाको जानकारी िवप�ीह�लाई 
िदनू । ��ततु म�ुाको दायरीको लगत क�ा गरी िमिसल 
अिभलेख शाखामा बझुाइिदनू ।

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

इजलास अिधकृत:- अ�चन भ�राई
इित सवंत ्२०७७ साल पौष १७ गते रोज ६ शुभम ्।

—— & ––
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१०७७९ - इ���साद शमा� िव. नेपाल रा�� ब�क, के��ीय काया�लय, बालवुाटारसमेत

सव��च अदालत, सयुं� इजलास
माननीय �यायाधीश �ी �काशमान िसंह राउत

माननीय �यायाधीश �ी कुमार र�ेमी
आदेश िमित : २०७७।१०।१३

०७४-WO-०८७१

म�ुा : उ��षेण / परमादेश

िनवेदक : िज�ला स�री, राजिवराज नगरपािलका 
वडा नं. ८ हाल िज�ला मोरङ, िवराटनगर 
महानगरपािलका वडा नं. १० ब�ने 
इ���साद शमा�

िव��
िवप�ी : नेपाल रा�� बैङ्क स�चालक सिमित, 

नेपाल रा�� बैङ्क के��ीय काया�लय, 
बालवुाटारसमेत

§ �रट �े�बाट कुनै कानूनी िनकायबाट 
भएको काम कारबाहीको िवषयमा सोही 
िनकायबाट पुनरावेदनसमेत सुनी िनण�य 
भएको म�ुाको त�यिभ� �वेश गरी 
िनण�य गनु�भ�दा कानूनको उिचत �ि�या 
(due process) अवल�बन भएको छ, 
छैन, �ाकृितक �यायको िस�ा�तको 
पालना भएको छ, छैन, अि�तयार�ा� 
पदािधकारीबाट िनण�य भएको छ, छैन, 
िनण�य �वृ� वा बदिनयतपूण� छ, छैन, 
कानूनको देखादेखी �ुिट (apparent 
error of law) भएको छ वा छैन, भ�ने 
��नह� ह�ेर�छ । तर कुनै िनण�यमा त�काल 
देिखने गरी �याियक मन �योग नभएको 

कारण अ�याय पन� गएको देिखएमा �रट 
��ेबाट पूण� �यायको �योजनाथ� िवचार नै 
गन� नसिकने भ�ने नह�ने ।

(�करण नं.८)

िनवेदकका तफ� बाट : िव�ान् व�र� अिधव�ा �ी रमेश 
कोइराला र िव�ान् अिधव�ा �ी समुनकुमार 
पौडेल

िवप�ीका तफ� बाट : िव�ान् अिधव�ाह� �ी रशेमराज 
र�ेमी, �ी हेमराज अिधकारी, �ी िड�लीराम 
�यौपाने र �ी समुन आचाय�

अवलि�बत निजर :
स�ब� कानून :

आदेश
�या.�काशमान िसहं राउत : नेपालको 

संिवधानको धारा ४६ र १३३(२) बमोिजम यस 
अदालतको अिधकार �े�अ�तग�त दायर ह�न आएको 
��ततु �रट िनवेदनको संि�� त�य यस�कार छ:- 

त�य ख�ड
िवप�ी नेपाल रा�� बैङ्कले िमित 

२०७४।११।१३ को प�ले “बैङ्कको नगद फाटँमा 
बसी िज�मेवारीपूव�क काय� गनु�पन�मा �यसो नगरी 
कामको सवंेदनशीलता एवं पदीय िज�मेवारीिवपरीत 
काय� गरकेो कुरा �थलगत छानिबन काया�लयमा 
जडान भएको िस.िस.िट.िभ. रकेड�मा समेत देिखएको 
र पेस गनु�भएको �प�ीकरणसमेत पदीय िहसाबले 
िच� ब�ुदो नभई तपाइलेँ नेपाल रा�� बैङ्क कम�चारी 
सेवा िविनयमावली, २०६८ को प�र�छेद-१३ को 
िविनयम १४८ को उपिविनयम-१ को ख�ड ६ 
बमोिजम पदीय िज�मेवारी बेवा�ता गरकेो देिखएको 
ह�दँा सोही िविनयमको �यव�थानसुार भिव�यमा बैङ्क 
सेवाको लािग अयो�य नठह�रने गरी तपाइलँाई िमित 
२०७४।११।१० देिख सेवाबाट हटाइएको बेहोरा 

�नण�य नं. १०७७९
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िनण�यानसुार जानकारी गराउदँछु” भनी म िनवेदकलाई 
नेपाल रा�� बैङ्क कम�चारी सेवाबाट बखा��त 
ग�रएउपर म िनवेदकले िमित २०७४।१२।१२ मा 
�यादिभ�ै िवप�ी स�चालक सिमितसम� पनुरावेदन 
गरकेोमा िवप�ी स�चालक सिमितले समेत िमित 
२०७४।११।१० को िनण�य नै सदर गरकेो भनी िमित 
२०७५।१।१६ को प�बाट म िनवेदकलाई जानकारी 
गराइएको र स�ु एवं पनुरावेदन तहका िनण�यह� 
िवप�ीले न�कल निदएकोले उ� �वे�छाचारी एवं 
गैरकानूनी िनण�य बदर बाितल गराउन अ�य कुनै 
वैकि�पक बाटो नभएकोले ��ततु �रट िनवेदन िलई 
स�मािनत अदालतसम� उपि�थत भएको छु ।

म िनवेदकलाई सेवाबाट हटाउने िनण�य गदा� 
िविनयमावलीको िविनिनयम १४८ को (१) को ख�ड 
(छ) बमोिजम “आ�नो पदीय िज�मेवारीको बेवा�ता 
गरकेो” भ�ने आरोपमा लागाइएको देिख�छ तर म 
पनुरावेदकले आ�नो के, कुन पदीय िज�मेवारीको 
बेवा�ता गरकेो हो ? सो ��टसगँ िकटान ग�रएको 
छैन । मेरा िव��को िनल�बन पजु� र �प�ीकरण 
प�ह�मा “शंका�पद गितिविध देिखएको” भ�ने 
आधारमा कारबाही उठान भई एक �थायी कम�चारीलाई 
सेवाबाट बखा��त गन� ज�तो ग�भीर र सव��च सजाय 
गदा� �यायको मा�य िस�ा�त र शंकाको सिुवधा 
�ितवादीले पाउने एवं �माणको भार दाबी िलने प�मा 
ह�ने भनी हा�ो कानून �णालीले अङ्गीकार गरकेो 
फौजदारी �यायको िस�ा�त र �माणको भारस�ब�धी 
िस�ा�तको ग�भीर �िुट गरी स�ु र पनुरावेदन तहको 
िनण�य भएको �प� छ । िवप�ीह�ले नेपाल रा�� बैङ्क 
ऐन, २०५८ को दफा ३६ र यसअ�तग�तको नेपाल 
रा�� बैङ्क कम�चारी िविनयमावली, २०६८ मा भएको 
कानूनी �यव�थालाई �वे�छाचारी ढंगले �योग गरी 
म िनवेदकको संिवधान �द� समानताको हक धारा 
१८(१)(२)(३), �वत��ताको हक धारा १७(१) 
(च), �यायको हकको धारा २०(४), रोजगारीको 

हकको धारा ३३ मा ग�भीर आघात प�ुयाई िमित 
२०७४।११।१३ को प�ले िमित २०७४।११।१० 
दिेख सेवाबाट बखा��त गन� स�ु िनण�य र सोलाई 
सदर गन� िमित २०७५।१।१० को पनुरावेदन तहको 
िनण�यलगायत म िनवेदकलाई सेवाबाट बेदखल 
गन� जनुसकैु �कािशत अ�कािशत िनण�य पजु� 
आिदसमेतलाई उ��ेषणलगायत उपय�ु आदेशले बदर 
गरी म िनवेदकलाई कानूनिवपरीतको बखा��त भएकै 
िमितदेिख लाग ुह�ने गरी िनयिु� िदई काममा लगाउन ु
एव ंिनल�बन र बखा��त रहेको अविधको स�पूण� तलब, 
भ�ा, �ेड, सिुवधा जोडी एकम�ु �पमा िनवेदकलाई 
िदन ुभनी िवप�ीह�का नाउमँा िनयमावलीको िविनयम 
१६३ को �यव�थाबमोिजम परमादेशलगायत उपय�ु 
आ�ा आदशे जारी ग�रपाउ ँ भ�नेसमेत बेहोराको 
िनवेदनप� ।

यसमा के, कसो भएको हो ? िनवेदकको 
मागबमोिजमको आदेश िकन जारी ह�न ु नपन� हो ? 
आदेश जारी ह�न नपन� भए आधार र कारण खलुाई 
यो आदेश �ा� भएका िमितले बाटाका �यादबाहेक 
१५ िदनिभ� महा�यायािधव�ाको काया�लयमाफ� त 
िलिखत जवाफ पेस गनु�  भनी िवप�ीह�का नाममा 
यो आदेश र �रट िनवेदनको �ितिलिप साथै राखी 
�याद पठाई �यादिभ� िलिखत जवाफ पर ेवा अविध 
नाघेपिछ िनयमानसुार पेस गनू� । साथै िनवेदकलाई 
सेवाबाट हटाउने गरी िमित २०७४।११।१० मा भएको 
िनण�यसिहतको फाइल नेपाल रा�� बैङ्कबाट िझकाई 
आएपिछ पेस गनु�होला भ�ने िमित २०७५।२।१७ मा 
यस अदालतबाट भएको आदेश ।

िवप�ी िनवेदकले आफूलाई सेवाबाट बखा��त 
गन� गरी यस बैङ्कबाट भएको िनण�यमा आफूले के, कुन 
पदीय िज�मेवारीको बेवा�ता गरकेो भ�नेबारमेा ��ट 
उ�लेख नभएको िजिकर िलनभुएको देिख�छ । िनज 
िवप�ीलाई बखा��त गन� गरी िमित २०७४।११।१० 
मा यस बैङ्कका गभन�रबाट भएको स�ु िनण�य तथा 
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बैङ्कको स�चालक सिमितबाट िमित २०७५।१।१० 
मा स�ु िनण�यलाई सदर गन� गरी भएको िनण�यमा 
समेत छानिबन �ितवेदन र िस.िस.िट.भी. रकेड�बाट 
िनज िवप�ीले आ�नो पदको िज�मेवारीको बेवा�ता 
गरकेो देिखएको बेहोरा ��टसगँ उ�लेख ग�रएको छ । 
िनज िवप�ीसमेतको सलं�नतामा भएका अिनयिमतता 
स�ब�धमा छानिबन गन� गिठत सिमितले िदएको 
�ितवेदन तथा िस.िस.िट.भी. रकेड�समेतबाट िनजले 
आ�नो पदीय िज�मेवारीिवपरीत नोटको ब�डलको 
डोरी फुकाई िमलाउने तथा नोट किटङ काय�समेत 
गन�, नगद भएको मूल बाकसलाई ख�ुला �पमा 
छाडी िहड्ँने तथा नोट किटङ्ग भइरहेको अव�थामा 
सो काय�लाई आ�नो िनगरानीमा नरा�ने, पाइ�टको 
ख�तीबाट नोट िनकालेर बाकसमा रा�ने, नकाटेको 
नोट राखेको �थानबाट नोट िझक� काटेको नोट भएको 
�थानमा फा�ने, ढोकातफ�  फिक� एर नोट ख�तीमा 
हा�ने, किटङ नै नभएको नोटह�मा किटङ भएको 
नोट रा�नेलगायतका िज�मेवारीिवपरीतका काय� गरी 
िज�मेवारीको बेवा�ता गरकेो देिखएकोमा ि�िवधा छैन । 
िवप�ी �वयंले यस बैङ्कसम� पटकपटक �प�ीकरण 
पेस गदा� तथा बखा��त गन� िनण�यउपर पनुरावेदन गदा�का 
समेत उ� काय�ह� आफूले गरकेो �वीकार नै गनु�भएको 
र िस.िस.िट.िभ. रकेड�बाट िवप�ीले उि�लिखत काय� 
गरकेो �प� दिेखएको समेत अव�थामा नोट किटङ 
तथा जलान इकाइको सहायक िनद�शक पदमा काय�रत 
िनज िवप�ीले रकम िहनािमना नह�ने, नहराउने, 
नचो�रने र अ�य कुनै िकिसमले अिनयिमतता नह�ने 
वातावरण सिुनि�त गनु�पन�मा सो गन� नसक� आफूलाई 
�ा� िज�मेवारीअ�तग�त आव�यक नपन� तथा नोट 
किटङ तथा जलान इकाइको आम अ�यास तथा 
�चलनमा नरहेका ि�याकलापसमेत गरकेाले िनज 
िवप�ीले पदीय िज�मेवारीको बेवा�ता गरकेो �प� छ 
र सोही बेहोरा िनण�यसमेतमा उ�लेख भएको र नेपाल 
रा�� बैङ्क कम�चारी सेवा िविनयमावली, २०६८ को 

िविनयम १४८ को उपिविनयम (१) को ख�ड (छ) मा 
आ�नो पदको िज�मेवारीको बेवा�ता गन� कम�चारीलाई 
बैङ्कले सेवाबाट बखा��त गन� स�ने कानूनी �यव�था 
रहेको र नेपाल रा�� बैङ्क कम�चारी सेवा िविनयमावली, 
२०६८ को िविनयम १५१ मा िविनयम १४७ र १४८ 
मा लेिखएको कुनै अिभयोगको जाचँबझु गनु�परमेा 
कम�चारीलाई िनल�बनमा राखी कारबाही गन� स�ने छ 
भ�ने �यव�थाबमोिजम िवप�ीलाई िनल�बनमा राखी, 
छानिबन गरी, छानिबनका �ितवेदनह� �ा� गरपे�चात् 
िवप�ीसमेतलाई आ�नो सफाइ पेस गन� मौका �दान 
गरी �प�ीकरणसमेत िलई �ा� �प�ीकरण, छानिबन 
�ितवेदन, िस.िस.िट.भी. रकेड�, आम अ�यास र 
�चलनसमेतका आधारमा िनण�यकता�ले िववेचना गरी 
िवप�ीका काम ि�याकलाप िनजलाई सिु�पएको पदीय 
िज�मेवारीिवपरीत ठहर गरी िवप�ीलाई बैङ्क सेवाबाट 
बखा��त गरकेो ह�दँा यस बैङ्कको िनण�य कानूनस�मत 
रहे भएकोले िवप�ीको �रट िनवेदन खारजे ग�रपाउ ँ
भ�नेसमेत बेहोराको नेपाल रा�� बैङ्क, स�चालक 
सिमितसमेतको तफ� बाट यस अदालतमा परेको 
िलिखत जवाफ । 

यस अदालतको आदेश
िनयमबमोिजम सा�तािहक एवं आजको 

दिैनक पेसी सूचीमा चढी इजलाससम� पेस ह�न 
आएको ��ततु म�ुाको िनवेदनप�सिहतको िमिसल 
अ�ययन गरी िनवेदकतफ� बाट उपि�थत िव�ान् व�र� 
अिधव�ा �ी रमेश कोइराला र िव�ान् अिधव�ा �ी 
समुनकुमार पौडेलले िनवेदकलाई सेवाबाट हटाउने 
िनण�य गदा� िविनयमावलीको िविनयम १४८ को (१) 
को ख�ड (छ) बमोिजम आ�नो पदीय िज�मेवारीको 
बेवा�ता गरकेो भ�ने आरोप लगाइएको तर िनजले 
के, कुन पदीय िज�मेवारीको बेवा�ता गरकेो हो ? 
सो ��टसगँ िकटान ग�रएको देिखदैँन र िनवेदकका 
िव��को िनल�बन पजु� र �प�ीकरण प�ह�मा 
शंका�पद गितिविध देिखएको भ�ने आधारमा कारबाही 
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उठान भई �थायी कम�चारीलाई सेवाबाट बखा��त गन� 
िनण�य �िुटपूण� ह�दँा उ��ेषणको आदशेले बदर गरी 
िनवेदकलाई बखा��त भएकै िमितदेिख लाग ु ह�ने गरी 
िनयिु� िदई काममा लगाउन ुतथा िनल�बन र बखा��त 
रहेको अविधको स�पूण� तलब, भ�ा �ेड, सिुवधा जोडी 
एकम�ु �पमा िनवेदकलाई िदन ु भनी िवप�ीह�का 
नाउमँा परमादशेको आदेश जारी ग�रपाउ ँ भनी 
गनु�भएको बहससमेत सिुनयो ।

यसैगरी िवप�ीह�का तफ� बाट उपि�थत 
िव�ान् अिधव�ाह� �ी रशेमराज र�ेमी, �ी हेमराज 
अिधकारी, �ी िड�लीराम �यौपाने र �ी समुन आचाय�ले 
नेपाल रा�� बैङ्क कम�चारी सेवा िविनयमावली, 
२०६८ को िविनयम १४८ को उपिविनयम (१) को 
ख�ड (छ) मा आ�नो पदको िज�मेवारीको बेवा�ता 
गन� कम�चारीलाई बैङ्कले सेवाबाट बखा��त गन� स�ने 
कानूनी �यव�था रहेको र नेपाल रा�� बैङ्क कम�चारी 
सेवा िविनयमावली, २०६८ को िविनयम १५१ मा 
िविनयम १४७ र १४८ मा लेिखएको कुनै अिभयोगको 
जाचँबझु गनु�परमेा कम�चारीलाई िनल�बनमा राखी 
कारबाही गन� स�ने छ भ�ने �यव�थाबमोिजम 
िनजसमेतलाई िनल�बनमा राखी, छानिबन गरी, 
छानिबनका �ितवेदनह� �ा� गरपे�चात् सफाइ 
पेस गन� मौका �दान गरी �प�ीकरणसमेत िलई 
�ा� �प�ीकरण, छानिबन �ितवेदन, िस.िस.िट.भी. 
रकेड�समेतका आधारमा िनण�यकता�ले िववेचना गरी 
िवप�ीका काम ि�याकलाप िनजलाई सिु�पएको पदीय 
िज�मेवारीिवपरीत ठहर गरी िवप�ीलाई बैङ्क सेवाबाट 
बखा��त गरकेो ह�दँा बैङ्कको िनण�य कानूनस�मत रहे 
भएकोले िवप�ीको �रट िनवेदन खारजे ग�रपाउ ँभनी 
गनु�भएको बहससमेत सिुनयो । 

उि�लिखत त�यको अ�ययन गरी िव�ान् 
कानून �यवसायीह�ले गनु�भएको बहससमेतलाई मनन 
र िमिसल संल�न �माण कागजातह�लाई �ि�गत गरी 
हेदा�  ��ततु म�ुामा िनवेदकको िनवेदन मागबमोिजम 

आदेश जारी ह�ने हो वा होइन भ�ने स�ब�धमा िनण�य 
िदनपुन� देिखयो ।  

२. िनण�यतफ�  िवचार गदा�, िवप�ीह�ले नेपाल 
रा�� बैङ्क ऐन, २०५८ को दफा ३६ र यसअ�तग�तको 
नेपाल रा�� बैङ्क कम�चारी िविनयमावली, २०६८ मा 
भएको कानूनी �यव�थालाई �वे�छाचारी ढंगले �योग 
गरी िमित २०७४।११।१० दिेख सेवाबाट बखा��त गन� 
स�ु िनण�य र सोलाई सदर गन� िमित २०७५।१।१० 
को पनुरावेदन तहको िनण�यसमेतलाई उ��ेषणको 
आदेशले बदर गरी म िनवेदकलाई बखा��त भएकै 
िमितदेिख लाग ुह�ने गरी िनयिु� िदई काममा लगाउन,ु 
िनल�बन र बखा��त रहेको अविधको स�पूण� तलब, 
भ�ा, �ेड र सिुवधा जोडी एकम�ु �पमा िनवेदकलाई 
िदन ुभनी िवप�ीह�का नाउमँा उपय�ु आ�ा आदेश 
जारी ग�रपाउ ँ भ�ने म�ुय िनवेदन िजिकर रहेको 
पाइ�छ । नेपाल रा�� बैङ्क कम�चारी सेवा िविनयमावली, 
२०६८ को िविनयम १५१ मा िविनयम १४७ र १४८ 
मा लेिखएको कुनै अिभयोगको जाचँबझु गनु�परमेा 
कम�चारीलाई िनल�बनमा राखी कारबाही गन� स�ने 
छ भ�ने �यव�थाबमोिजम िनजसमेतलाई िनल�बनमा 
राखी, छानिबन गरी, छानिबनका �ितवेदनह� 
�ा� गरपे�चात् सफाइ पेस गन� मौका �दान गरी 
�प�ीकरणसमेत िलई िनजलाई सिु�पएको पदीय 
िज�मेवारीिवपरीत देिखएकोले िवप�ीलाई सेवाबाट 
बखा��त गरकेो िनण�य कानूनस�मत रहे भएकोले �रट 
िनवेदन खारजे ग�रपाउ ँ भ�नेसमेत बेहोराको सबै 
िवप�ीह�को सयं�ु िलिखत जवाफ रहेको दिेख�छ ।

३. नेपाल रा�� बैङ्क, जनशि� �यव�थापन 
िवभागको च.नं. ३०३ िमित २०७४।७।१९ को 
प�बाट यी िनवेदकलाई नेपाल रा�� बैङ्क, कम�चारी 
सेवा िविनयमावली, २०६८ (दो�ो संशोधन, 
२०७२ सिहत) को िविनयम १५१ बमोिजम िमित 
२०७४।७।२० दिेख दईु मिहनाको लािग िनल�बन 
ग�रएकोमा पनुः च.नं. ४२२ िमित २०७४।९।१९ को 
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प�बाट उ� िविनयमावलीको िविनयम १५३ बमोिजम 
िमित २०७४।९।२० देिख थप एक मिहना िनल�बन 
ग�रएको पाइ�छ । 

४. नेपाल रा�� बैङ्क िवराटनगर 
काया�लयको नगद फाटँको नोट ध�ुयाउने (कटान 
तथा जलान) स�ब�धी काय�मा संल�न कम�चारीह�बाट 
भएको अिनयिमतता स�ब�धमा यी िनवेदक इ���साद 
शमा�सगँ नेपाल रा�� बैङ्क जनशि� �यव�थापन 
िवभागको िमित २०७४।१०।५ को प�बमोिजम 
“तपाइँले आ�नो िज�मेवारीभ�दा बािहरको नोटको 
ब�डलको डोरी फुकाई िमलाउने तथा नोट किटङ 
काय�समेत गन�, नगद भएको मलू बाकसलाई खु�ला 
�पमा छाडी िहड्ँने तथा नोट किटङ भइरहकेो 
अव�थामा सो काय�लाई आ�नो िनगरानीमा 
नरा�ने, पाइ�टको ख�तीबाट नोट िनकालेर 
बाकसमा रा�ने, नकाटेको नोट राखेको ठाउँबाट 
काटेको नोट भएको �थानितर फा�ने, ढोकाप�� 
फक� र ख�तीमा नोट हा�ने, किटङ नै नभएको 
नोटह�मा किटङ भएको नोट रा�ने, �याग �याएर 
नोट रा�न,े रकम लुकाउन सहज होस ्भनी पाइ�ट 
ख�ती छो�न े गरी लामो सट� लगाएको, आफूले 
पाउनपुन� नोट जलान भ�ासमते आ�नो सहयोगी 
कम�चारीह�लाई िवतरण गन�लगायतका शंका�पद 
गितिविधह� गरी बैङ्कले िदएको आ�नो पदको 
िज�मवेारीको बेवा�ता गरी पदीय िज�मेवारी पालना 
गरकेो नदेिखएकाले तपाइँलाई नेपाल रा�� बैङ्क 
कम�चारी सेवा िनयमावली, २०६८ (ते�ो सशंोधन, 
२०७४) िनयम १४८ बमोिजम कारबाही िकन 
नगन� ? गनु� नपन� कुनै कारण भए प� �ा� भएको 
िमितले १५ िदनिभ� �प�ीकरण पेस गनु�ह�न” भ�ने 
बेहोरा उ�लेख गरी �प�ीकरण माग गरकेो दिेख�छ । 

५. िनवेदकबाट िमित २०७४।१०।१७ 
मा पेस भएको �प�ीकरणमा मैले सधै ँ आ�नो 
िज�मेवारीिभ�कै नोटका ब�डलह� फुकाउने, बा�ँने, 

िमलाउने तथा सिट�ङ गन� गरकेो, नगद रहेको मूल 
बाकस ख�ुला छोडेर िहडेँको नभई किहलेकाही ँिदसा 
िपसाब गन� जादँा कोही कम�चारीलाई भनेर मा� जाने 
गरकेो, आफूले सकेस�म सधै ँकिटङ काय� िनगरानीमै 
रा�ने गरकेो, किटङ गरकेा वा नगरकेा नोटको 
�याकेटको लेबलमा सही नगरकेाले राखेको मा� हो, 
सिुकलो नोट िमिसएको �याकेट र कुनै लेबल नभएका 
�याकेट तथा लेबलमा सही नभएका �याकेट, शंका�पद 
र पातलो �याकेट �यान िदई सू�म �पले चेक जाचँ 
गन� िसलिसलामा किहलेकाही ँ�यािसयरलाई देखाउन 
किहलेकाही ँ बा�केटमा त किहलेकाही ँ गोजीमा 
लगेर �यािसयरलाई देखाई ग�ती तथा सिट�ङ गरी 
सू�म �पले काम गरकेो हो, मैले गरकेा य�ता काम 
कारबाहीको �यानेजरले आ�नो काय�क�को CCTV 
मा िनगरानी गन� गरकेो, किह�यै पिन यो य�तो भयो 
भनी नरा�ो कुरा नभएको, मेरो कामलाई �ो�साहन िदने 
गनु�भएको, आफू उिभएर काम गन� �थानको अगािड 
ढोका भएकोले अगािड पछािड फक� को दिेखएको मा� 
हो, गम�मा लगाउन भनी सेतो रगंको कुता� �ेसमा िम�ने 
भनेर लामो लगुा लगाएको मा� हो, जलान भ�ाको 
केही रकम नोटको ठेला ठे�ने, नोट बो�ने काया�लय 
सहयोगीलाई मानवताको �ि�कोणले िदएको हो, उ� 
�थानमा म आफँैले सी.सी.िट.भी. रा�न लगाएको 
हो, बदिनयत गन� भए सी.सी.िट.भी. रा�न लगाउने 
अव�था नै ह�ने िथएन, मैले कुनै खराब र गलत आचरण 
गरकेो हैन, िनद�शक, उपिनद�शक तथा �यािसयरह�कै 
आदेशानसुार उहाहँ�कै िनगरानीमा काया�लयको काम 
इमा�दारीका साथ गरकेो भ�नेसमेत बेहोरा उ�लेख 
भएको पाइ�छ ।   

६. यसरी पेस भएको �प�ीकरण िच� ब�ुदो 
नदेिखएकोले पनुः �प�ीकरण पेस गनु�  भनी नेपाल 
रा�� बैङ्क जनशि� �यव�थापन िवभागको च.नं. 
५२७ िमित २०७४।१०।२२ बाट �प�ीकरण माग 
ग�रएकोमा पिहलेको �प�ीकरण बेहोरा िमलान ह�ने 



नेपाल कानून पि�का, २०७८, फागनु

1796

गरी िमित २०७४।११।३ मा �प�ीकरण पेस गरकेोमा 
बैङ्कको नगद फाटँमा बसी िज�मेवारीपूव�क काय� 
गनु�पन�मा �यसो नगरी कामको संवेदनशीलता एवम् 
पदीय िज�मेवारीिवपरीत काय� गरकेो कुरा �थलगत 
छानिबन, काया�लयमा जडान भएको CCTV रकेड�मा 
समेत देिखएको र पेस गनु�भएको �प�ीकरणसमेत 
पदीय हैिसयतले िच� ब�ुदो नभई तपाइलेँ नेपाल 
रा�� बैङ्क कम�चारी सेवा िविनयमावली, २०६८ को 
प�र�छेद १३ को िविनयम १४८ को उपिविनयम १ 
को ख�ड (छ) बमोिजम पदीय िज�मेवारीको बेवा�ता 
गरकेो देिखएको ह�दँा सोही िविनयमको �यव�थानसुार 
भिव�यमा बैङ्क सेवाको लािग अयो�य नठह�रने गरी 
िमित २०७४।११।१० देिख यी िनवेदकलाई सेवाबाट 
हटाएको देिखयो । 

७. नेपाल रा�� बैङ्क कम�चारी सेवा 
िविनयमावली, २०६८ को प�र�छेद १३ को िविनयम 
१४८ मा “देहायको कुनै अव�थामा कम�चारीलाई 
भिव�यमा सेवाको िनिम� अयो�य नठह�रने 
गरी हटाउन सिकने छ” भ�ने र सोही िविनयमको 
उपिविनयम १ को ख�ड (छ) मा “आ�नो पदको 
िज�मवेारीको बेवा�ता गरमेा” भ�ने कानूनी �यव�था 
रहेको पाइ�छ । यी िनवेदकलाई सोिधएको �प�ीकरणमा 
िनवेदकले आफूले कारबाही ह�नपुन� कुनै काम नगरकेो 
भनी �प�ीकरण पेस गरकेो पाइ�छ । यसै िवषयका 
अका� आरोपी सोही बैङ्कका काया�लय सहयोगी 
मनुे�वर डोमका साथबाट �.१०००।- दरका नोटका 
तीन चौथाई भाग मा� बरामद भएको देिखए तापिन यी 
िनवेदकबाट कुनै नगद तथा िनजको कामकारबाहीसगँ 
स�बि�धत िचजव�त ु बरामद ह�न सकेको देिखदैँन । 
िनवेदकले आ�नो पदीय िज�मेवारीको बेवा�ता गरकेा 
कारण बैङ्कलाई के, क�तो र कित हािन नो�सानी 
भयो भ�ने स�ब�धमा पिन उ�लेख भएको पाइएन । यी 
िनवेदकलाई सेवाबाट हटाउनकुो कारणमा िनजलाई 
सोिधएको �प�ीकरणको जवाफ िच� ब�ुदो नदेिखएको 

भ�ने आधार रहेकोमा के, कुन कारणले उ� �प�ीकरण 
िच� नब�ुदो दिेखएको भ�ने खलुाएको पाइदँनै । केवल 
�प�ीकरण िच� ब�ुदो नदेिखएको भनी िबना पया�� 
आधार र कारण यी िनवेदकलाई भिव�यमा सेवाको 
िनिम� अयो�य नठह�रने गरी सेवाबाट हटाउने सजाय 
गरकेो दिेखयो । 

८. सामा�यतः �रट �े�बाट कुनै कानूनी 
िनकायबाट भएको काम कारबाहीको िवषयमा सोही 
िनकायबाट पनुरावेदनसमेत सनुी िनण�य भएको म�ुाको 
त�यिभ� �वेश गरी िनण�य गनु�भ�दा कानूनको उिचत 
�ि�या (Due Process) अवल�बन भएको छ, 
छैन ? �ाकृितक �यायको िस�ा�तको पालना भएको 
छ, छैन ? अि�तयार�ा� पदािधकारीबाट िनण�य 
भएको छ, छैन ? िनण�य �व�ृ वा बदिनयतपूण� छ, 
छैन ? कानूनको दखेादेखी �िुट (Apparent error 
of law) भएको छ वा छैन ? भ�ने ��नह� हे�र�छ 
। तर कुनै िनण�यमा त�काल देिखने गरी �याियक मन 
�योग नभएको कारण अ�याय पन� गएको देिखएमा �रट 
�े�बाट पूण� �यायको �योजनाथ� िवचार नै गन� नसिकने 
भ�ने ह�दैँन । ��ततु िववादमा िनवेदकले नेपाल रा�� 
बैङ्क, कम�चारी सेवा िविनयमावली, २०६८ को 
प�र�छेद-१३ को िविनयम १४८ को उपिविनयम १ 
को ख�ड (छ) बमोिजम पदीय िज�मेवारीको बेवा�ता 
गरकेो देिखएको भ�ने आरोपका स�ब�धमा हेदा�, 
यसअिघ पिन यी िनवेदकले आ�नो पदीय िज�मेवारीको 
बेवा�ता गरकेो भनी भिव�यमा सेवाको िनिम� अयो�य 
नठह�रने गरी सेवाबाट हटाउनअुिघ िनजलाई उ� 
प�र�छेदमा भएका अ�य सजायह� सचेत गराउने, 
निसहत िदने, तलब विृ� रो�का गन� वा घटुवा गन� र 
बढुवा रो�का गन� ज�ता कुनै पिन िवभागीय सजाय भए 
गरकेो भ�ने देिखदँनै । नेपाल रा�� बैङ्क कम�चारी सेवा 
िविनयमावली, २०६८ को प�र�छेद-१३ मा िवभागीय 
कारबाहीस�ब�धी �यव�था उ�लेख भएको छ । सो 
प�र�छेद-१३ अ�तग�तको ऐजन िविनयमावलीको 
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िविनयम १४४ मा “आचरण र अनशुासनस�ब�धी 
िविनयमह� उ�लङ्घन गन� वा आ�नो कत��य 
रा�ोसगँ िनवा�ह नगन� कम�चारीलाई पिहलो पटक 
सचेत गराउन सिकन े छ । य�तो सचेत गराउँदा 
�प�ीकरणको मौका िदनुपन� छैन ।” भ�ने बेहोरा 
उ�लेख भएको र ऐजन िविनयमावलीको िविनयम 
१४५ मा २ �कारको सजायको �यव�था ग�रएको छ 
जसअ�तग�त सामा�य सजाय र िवशेष सजाय पद�छन् । 
सामा�य सजायमा निसहत िदने, तीन तलब विृ� रो�का 
गन� र तीन वष�स�म बढुवा रो�का गन�पछ�  भने िवशेष 
सजायमा भिव�यमा बैङ्कको सेवामा अयो�य नठह�रने 
गरी बैङ्कको सेवाबाट हटाउने र भिव�यमा बैङ्कको 
सेवामा अयो�य ठह�रने गरी बैङ्कको सेवाबाट हटाउने 
सजाय पछ�  । ��ततु म�ुामा िनवेदक कम�चारीको ग�ती 
/ कमजोरीस�ब�धी आचरणको �कृित हेरी सामा�य 
सजाय गनु�पन� �कृितको हो वा होइन भ�नेतफ�  �याियक 
मन �योग गरी िववेचना ह�नपुन� देिखएको ि�थितमा 
समेत सोतफ�  सजाय गन� अिधकारीबाट �ि� प�ुयाएको 
देिखदँनै । यसरी उ� िविनयमावलीको िविनयम 
१४४ बमोिजमको सचेत गराउने र िविनयम १४५ 
बमोिजमको सामा�य सजायतफ�  िवचार नगरी एकैपटक 
िवशेष सजाय गरकेो स�दभ� �यायोिचत देिखन आएन । 

९. अतः मािथ उि�लिखत आधार 
कारणह�बाट यी िनवेदकलाई यसअिघ कुनै िवभागीय 
कारबाही भएको नदिेखएको, �प�ीकरण िच� ब�ुदो 
नह�नकुो कारण नखलुाइएको, िनवेदकले पदीय 
िज�मेवारीको बेवा�ता गरी बैङ्कलाई ठुलो हािन 
नो�सानी भएको नदिेखएको र िनजलाई नेपाल रा�� 
बैङ्क कम�चारी सेवा िविनयमावली, २०६८ को िविनयम 
१४४ र १४५ को ख�ड (क) बमोिजम सामा�य सजाय 
गन� स�ने अव�था िव�मान रहेको अव�थामा �याियक 
मन �योग नगरी यी िनवेदकसमेतलाई सेवाबाट 
हटाउने िवशेष �कृितको सजाय गन� गरी नेपाल रा�� 
बैङ्कका गभन�रबाट िमित २०७४।११।१० मा भएको 

िनण�य र सो िनण�यलाई सदर गन� गरी स�चालक 
सिमितबाट िमित २०७५।१।१० मा भएको िनण�य 
तथा सो िनण�यका आधारमा यी िनवेदकलाई िदइएको 
िमित २०७४।११।१३ र २०७५।१।१६ को प�समेत 
�िुटपूण� देिखएकाले उ��ेषणको आदशेले बदर ह�ने 
ठहछ�  । अब िनवेदकलाई ��ततु िवषयव�तुका 
स�ब�धमा आचरणस�ब�धी कारबाही गनु�पन� हो, होइन 
यिकन गरी कारबाही गनु�पन� भए नेपाल रा�� बैङ्क 
कम�चारी िविनयमावली, २०६८ बमोिजमको �ि�या 
अगािड बढाउन ुर कारबाही गनु�  नपन� भए सोहीबमोिजम 
टुङ्�याउन ु भनी िवप�ीह�का नाममा परमादेशको 
आदेशसमेत जारी ग�रिदएको छ । आदेशको जानकारी 
िवप�ीह�लाई िदई िनवेदनको दायरीको लगत 
क�ा गरी िमिसल िनयमानसुार अिभलेख शाखामा 
बझुाइिदनू । 

उ� आदशेमा सहमत छु ।
�या.कुमार र�ेमी

इजलास अिधकृतः िटके��वीर जङ्ग राणा
इित सवंत् २०७७ साल माघ १३ गते रोज ३ शुभम ्।

—— & ––
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सव��च अदालत, सयुं� इजलास
माननीय �यायाधीश �ी �काशमान िसंह राउत
माननीय �यायाधीश डा.�ी मनोजकुमार शमा�

फैसला िमित : २०७७।२।२६
०७५-CR-०७६७

म�ुाः- लागु औषध �ाउनसगुर

पनुरावेदक / वादी : �.स.िन. आइते पनुको �ितवेदन 
जाहेरीले नेपाल सरकार

िव��
��यथ� / �ितवादी : भारत बहराईच िज�ला, तहिसल 

नानपारा कसाई टोल ब�ने मोह�मद 
अ�सारीको छोरा अिकल अहमद अ�सारी

§ लागु औषधस�ब�धी अपराधमा �माण 
पु�याउने भार अिभयु�मा िनिहत छ 
भ�दैमा सबै  म�ुामा वादी प�ले �माण 
जुटाउन पद�न भ�ने ऐनको मनसाय पिन 
होइन । िमिसल सलं�न �माणह�बाट 
�ितवादी िनद�ष देिखने ि�थित छ भने 
सोको िव�� आफूले लगाएको अिभयोग 
�मािणत गन� �माण पु�याउनुपन� भार 
र कानूनी दािय�व वादी प�को पिन 
हो । वादीले अनमुानका आधारमा िलएको 
दाबीबाट मा� �ितवादीलाई कसुरदार 
ठह�याउनु �यायोिचत नह�ने ।

(�करण नं.७)

पनुरावेदक / वादीका तफ� बाट : िव�ान् उप�यायािधव�ा 
�ी कमलराज प�थी

��यथ� / �ितवादीका तफ� बाट : 
अवलि�बत निजर :
स�ब� कानून :
§ लाग ुऔषध (िनय��ण) ऐन, २०३३

स�ु तहमा फैसला गन�ः-
 माननीय �यायाधीश �ी िव�ण�ुसाद कोइराला
 बाकेँ िज�ला अदालत
पनुरावेदन तहमा फैसला गन�ः-
 माननीय �यायाधीश �ी �ेमराज काक�
 माननीय �यायाधीश �ी खशुी�साद था�
 उ�च अदालत तलुसीपरु, नेपालग�ज इजलास

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

ऐन, २०७३ को दफा ९(१)  बमोिजम यस अदालतको 
अिधकार�े�िभ� पन� भई दायर ह�न आएको ��ततु 
पनुरावेदनप�सिहतको म�ुाको संि�� त�य र ठहर 
यस�कार छः-

त�य ख�ड
िज�ला बाकेँ, नेपालग�ज उपमहानगरपािलका 

वडा नं.२० जमनुाहि�थत पूव� इलाका �हरी काया�लय, 
जमनुाहको परुानो भवन, पि�चम हनमुान मि�दर, 
उ�र दि�णमा नेपालग�ज जमनुाह सडक ख�ड यित 
चार िक�लािभ�को सडक ख�डमा �पैिडयाबाट 
नेपालतफ�  आउदँ ैगरकेा भारत नानपारा कसाई टोल 
घर र नाम अिकल बताउने �यि�लाई चेकजाचँ गदा� 
िनजले लगाएको पाइ�टको दाया ँ ख�तीमा कालो 
�लाि�टकिभ� सेतो �लाि�टकले बेररे राखेको �लाि�टक 
हटाई तौल गदा� ३०० �ाम लाग ुऔषध ज�तो धलुो 
पदाथ� �हरी टोलीले बरामद गरी िलएको भ�नेसमेत 
बेहोराको बरामदी मचु�ुका । 

िमित २०७३।१।२६ गते जमनुाह नाका 
ह�दँै ठुलो मा�ामा �ाउनसगुर नेपालमा िभ�दँै छ भ�ने 

�नण�य नं. १०७८०



1799

१०७८० - नेपाल सरकार िव. अिकल अहमद अ�सारी

सूचनाको आधारमा मसमेतको टोली उ� �थानमा गई 
नेपाल भारत आवतजावत गन� मािनसलाई चेकजाचँ 
गन� �ममा भारत �पैिडयाबाट नेपालतफ�  आउदैँ 
गरकेा भारत नानपारा कसाई टोल घर बताउने अिकल 
नाम बताउने �यि�लाई चेकजाचँ गदा�  िनजले लगाएको 
पाइ�टको दाया ँ ख�तीमा कालो �लाि�टकिभ� सेतो 
�लाि�कले बेररे राखेको �लाि�टक हटाई तौल गदा� 
३०० �ाम लाग ुऔषध ज�तो धलुो पदाथ� फेला पारी 
बरामदसमेत गरी दािखला गरकेा छ� । कानूनबमोिजम 
ग�रपाउ ँ भ�नेसमेत बेहोराको लाग ु औषध िनय��ण 
�यरुो नेपालग�जका �.स.िन. आईते पनुसमेतको 
�ितवेदन ।

�ितवादीबाट बरामद �ाउनसगुरम�येबाट 
नमनुा छुट्याइिदय� भ�नेसमेत बेहोराको नमनुा 
मचु�ुका ।

मैले नेपालग�जमा आई कपडा बे�ने �ममा 
केही नसेडी केटाह�सगँ भेट भई िनजह�सगँ कुरा 
ब�ुदा िनजह�ले मलाई भारतबाट �ाउनसगुर 
�याइिदन ु भनेको ह�दँा िमित २०७३।१।२६ गतेका 
िदन मैले भारत नानपाराकै यिकन नाम, थर थाहा 
नभएको, देखे िच�ने �यि�सगँ �.५००।- मा आधा 
�ाम �ाउनसगुर ख�रद गरी सोमा दातँका िबरामीह�ले 
दातँ मा�नमा �योग गन� गलु म�जन िकनी िमसाई 
३०० �ाम बनाई नेपालग�जमा फेला पन� नसेडी 
केटाह�लाई िब�� गन� भनी ख�तीमा राखी जमनुाह 
नाका ह�दँ ैनेपालतफ�  आउन ला�दा �हरी टोलीले रोक� 
चेकजाचँ गन� �ममा बरामद �ाउनसगुरसिहत प�ाउमा 
परकेो ह�,ँ बरामद सामान �ाउनसगुर होइन, मैले आधा 
�ाम �ाउनसगुरमा गलु म�जन िमलाई झ�ुयाई िब�� 
गन� भनी �याएको ह� ँ भ�नेसमेत बेहोराको �ितवादी 
अिकल अ�सारीले अिधकार�ा�त अिधकारीसम� 
गरकेो बयान । 

�ितवादीबाट बरामद �ाउनसगुरम�येबाट 
परी�णको लािग पठाएको भ�ने प� । 

परी�णका लािग पठाइएको नमनुामा लाग ु
 औषध हेरोइन (डाइएिसटाइल मिफ� न) तथा अ�य 
नाक�िटक �ग (codeine, morphine, opium etc.), 
साइको�ोिपक �ग (diazepam, nitrazepam, 
cocaine, cannabis, amphetamine, charas, 
ganja etc.) ह� पाइएन भ�ने परी�ण �ितवेदन ।

िमित २०७३।१।२६ गते म वारदात�थल 
निजकै िथए ँ । �हरी टोलीले भारत �पैिडयाबाट 
नेपालतफ�  आउदैँ गरकेा अिकल अ�सारीलाई चेकजाचँ 
गदा� िनजले पाइ�टको �लाि�टकिभ� लकुाई िछपाई 
राखेको ३०० �ाम �ाउनसगुर ज�तो धलुो फेला पारी 
बरामद गरी िनजलाई प�ाउ गरकेा ह�न् । कानूनबमोिजम 
होस् भ�नेसमेत बेहोराको जिलल कवािडया, �रजवान 
अ�सारी र ईमरान हलवाईको एकै बेहोरा िमलानको 
छु�ाछु�ै घटना िववरण कागज ।

बरामद लाग ुऔषधम�येबाट नमनुा छुट्याई 
बाकँ� रहेको लाग ुऔषध िज�ला �शासन काया�लय, 
बाकेँको �ाङ्गणमा जलाई न�ट ग�रिदय� भ�नेसमेत 
बेहोराको लाग ुऔषध न�ट ग�रएको मचु�ुका । 

िमित २०७३।१।२६ का िदन नाम, थर, 
वतन थाहा नभएको भारत नानपारा घर बताउने 
अिकल अ�सारीले बेचिबखन गन� उ�े�यले आधा 
�ाम �ाउनसगुर ख�रद गरी सोमा दातँ मा�ने म�जन 
औषधी ह��छ भनी अ�य पदाथ�को धलुोसमेत िमसाई 
नेपालग�जतफ�  आउदँ ैगदा� चेकजाचँको �ममा ३०० 
�ाम लाग ु औषध भनी अ�य पदाथ� ओसारपसार 
ग�ररहेको अव�थामा �ितवादीका साथबाट बरामद 
भई प�ाउ पन� आएको पिु� ह�न आएकोले अिकल 
अ�सारीको उि�लिखत काय� लाग ुऔषध (िनय��ण) 
ऐन, २०३३ को दफा १७क बमोिजमको कसरुज�य 
अपराध भएकाले िनज अिकल अ�सारीलाई सोही 
ऐनको दफा १४(१)(छ)(३) ले ह�ने सजायमा ऐ. ऐनको 
दफा १७क बमोिजम सजाय ग�रपाउ ँ भ�नेसमेत 
बेहोराको अिभयोगप� ।



नेपाल कानून पि�का, २०७८, फागनु

1800

मबाट �हरीले ३०० �ाम गलु म�जन बरामद 
गरकेो हो । लाग ुऔषध �ाउनसगुर हो िक भनी शंकाको 
भरमा मलाई प�ाउ गरकेो हो । उ� पदाथ� लाग ुऔषध 
�ाउनसगुर होइन । मैले �ाउनसगुरको िब�� िवतरण 
गन� काय�समेत गिद�न भ�नेसमेत बेहोराको �ितवादी 
अिकल अ�सारीले स�ु अदालतमा गरकेो बयान ।

बरामदी मचु�ुका, �ितवादीको मौकाको 
बयान, घटना िववरण कागज गन� जिलल कवािडयाको 
कागजसमेतबाट यी �ितवादी अिकल अहमद 
अ�सारीलाई पपु��का लािग थनुामा रा�नू । ��ततु म�ुा 
िनर�तर सनुवुाइअ�तग�तको भएको र �ितवादीसमेत 
च�ुा भइसकेको देिखदँा वादी �ितवादीका सा�ीलाई 
िमित २०७३।४।२१ मा बकप�का लािग उपि�थत 
गराउन ु भ�नेसमेत बेहोराको स�ु अदालतबाट िमित 
२०७३।३।३० मा भएको आदेश ।

�ितवादीबाट लाग ुऔषध �ाउनसगुर ज�तो 
देिखने धलुो पदाथ� बरामद भएको हो । िनजबाट के 
पदाथ� बरामद भएको यिकन थाहा भएन । िनजले के, 
कुन �योजनका लािग उ� पदाथ� साथमा राखेका 
िथए, सोबारमेा मलाई थाहा भएन भ�नेसमेत बेहोराको 
�ितवेदक �हरी हव�दार स�तोष यादवले स�ु 
अदालतमा गरकेो बकप� । 

�ितवादीबाट लाग ुऔषध �ाउनसगुर ज�तो 
देिखने धलुो पदाथ� बरामद भएको हो । िनजबाट के 
पदाथ� बरामद भएको यिकन थाहा भएन । िनजले के, 
कुन �योजनका लािग उ� पदाथ� साथमा राखेका 
िथए सोबारमेा मलाई थाहा भएन भ�नेसमेत बेहोराको 
�ितवेदक �हरी सहायक िनरी�क आइते पनुले स�ु 
अदालतमा गरकेो बकप� ।

�ितवादी अिकल अ�सारी कपडाको �यापारी 
ह�न् । िमित २०७३।१।२६ को �ितवेदन झ�ुा हो । 
िनज �ितवादीले बोकेको पदाथ� गलु म�जन हो । िनज 
�ितवादीले कुनै कसरु नगरेकोले सजाय पाउनपुन� 
होइन भ�नेसमेत बेहोराको �ितवादीका सा�ी हिववरु 

रहमान अ�सारीले स�ु अदालतमा गरकेो बकप� । 
�ितवादीउपर लाग ु औषध (िनय��ण) 

ऐन, २०३३ को दफा १७क को कसरु अपराधमा 
ऐ.दफा १४(१)(छ)(३) ले ह�ने सजायमा ऐ.दफा 
१७क बमोिजम सजाय ह�न दायर भएको अिभयोग, 
�ितवादीबाट �ाउनसगुर ज�तो पदाथ� बरामद भएको 
त�य �वीकार गरी �ितवादीले मौकामा र अदालतमा 
बयान गरकेो, बरामद भएको लाग ु औषध ज�तो 
पदाथ� सेवनकता�लाई िब�� गन�को लािग नेपालग�ज 
�याएको भनी �ितवादीको मौकाको बयान, सो बयान 
पिु�ट ह�ने गरी बरामद भएको पदाथ�को �यािकङ 
गरकेो, �ितवेदकको बकप�समेतबाट अिभयोग दाबी 
पिु�ट भएकोले �ितवादी अिकल अ�सारीलाई ऐ.दफा 
१४(१)(छ)(३) ले ह�ने सजायको आधा ऐ.दफा 
१७क बमोिजम ७।६।० (सात वष� छ मिहना) कैद र 
�.२,५०,०००।-(दईु लाख पचास हजार) ज�रवाना 
ह�ने ठहछ�  भ�नेसमेत बेहोराको स�ु बाकेँ िज�ला 
अदालतबाट िमित २०७३।०६।०५ मा भएको 
फैसला । 

म पनुरावेदकका िव��मा लाग ु औषध 
(िनय��ण) ऐन, २०३३ को दफा १७क बमोिजमको 
कानूनी दाबी िलएको देिख�छ । सो कानूनी �यव�था 
हेदा� लाग ु औषधको िव�वासमा पारी अ�य पदाथ�को 
कारोबार गन�लाई समेत कसरु मानी सजायको समेत 
�यव�था गरकेो दिेख�छ । मबाट बरामद देखाइएको 
पदाथ� लाग ुऔषध नभई दातँ मा�नमा �योग ग�रने गलु 
म�जन हो । सो कुरा राि��य िविध िव�ान �योगशालाको 
परी�ण �ितवेदनबाट समेत पिु�ट भएको छ । सो गलु 
म�जनलाई लाग ुऔषध हो भनी मैले कोही कसैलाई 
भनेको पिन छैन, लाग ुऔषध हो भनी िव�वासमा पारी 
कोही कसैसगँ कारोबार बेचिबखनसमेत गरकेो होइन 
छैन । कोही कसैलाई िब�� गन� उ�े�यले रकम िलएको 
अव�था पिन छैन । अिभयोग दाबी व�तिुन� �पमा 
�मािणत ह�नपुन� र सो कुरा वादी प�ले नै �मािणत 
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गनु�पन� �माण ऐन, २०३१ को दफा २५ बमोिजम 
वादी प�ले पिु�ट एवं �मािणतसमेत गन� नसकेको साथै 
सव��च अदालतबाट �ितपािदत निजर र फौजदारी 
कानूनका मा�य िस�ा�तह�को समेत िवपरीत ह�ने 
गरी स�ु िज�ला अदालतले गरकेो फैसला �िुटपूण� 
भएको ह�दँा उ� फैसला उ�टी गरी अिभयोग दाबीबाट 
सफाइ पाउ ँभ�नेसमेत बेहोराको पनुरावेदक �ितवादी 
अिकल अहमद अ�सारीले उ�च अदालत तलुसीपरु, 
नेपालग�ज इजलासमा िदएको पनुरावेदन ।

यसमा �ितवादीको मौका अनसु�धानको 
बयानमा �ाउनसगुरमा धलुो म�जन िमसाई 
नेपालग�जमा िब�� गन� �याइरहेको अव�थामा प�ाउ 
परकेो भनी उ�लेख भएको र उ� बरामद लाग ुऔषध 
ज�तो देिखने धलुोको नमनुामा लाग ु औषध पाइएन 
भनी राि��य िविध िव�ान �योगशालाको परी�ण 
�ितवेदनबाट दिेखएकोले मौकाको बयान खि�डत 
भइरहेको र �ितवादी अदालतमा आरोिपत कसरुमा 
इ�कार रही बयान गरकेो आधार र कारणबाट स�ु 
बाकेँ िज�ला अदालतको फैसला फरक पन� स�ने 
देिखदँा मलुकु� ऐन, अ.बं.२०२ नं.को �योजनाथ� उ�च 
सरकारी विकल काया�लय, नेपालग�जलाई पेसीको 
सूचना िदई िनयमानसुार गरी पेस गनु�  भ�ने उ�च 
अदालत तलुसीपरु, नेपालग�ज इजलासको िमित 
२०७४।०३।२२ को आदेश ।

�ितवादी अिकल अहमद अ�सारीबाट बरामद 
भएको व�तमुा कुनै लाग ु औषध नरहेको भनी िविध 
िव�ान �योगशालाको �ितवेदनबाट देिखएको र लाग ु
औषधको िव�वासमा पारी अ�य पदाथ�को कारोबार 
गरकेो भ�ने अिभयोग दाबी �थािपत ह�ने �माणको 
अभाव रहेको अव�था र ि�थितमा �ितवादीलाई लाग ु
औषध (िनय��ण) ऐन, २०३३ को दफा १४(१)(छ)
(३) ले ह�ने सजायको आधा ऐ.दफा १७क बमोिजम 
७।६।० (सात वष� छ मिहना) कैद र �.२,५०,०००।-
(दईु लाख पचास हजार) ज�रवाना ह�ने ठहर गरी स�ु 

बाकेँ िज�ला अदालतबाट िमित २०७३।६।५ मा भएको 
फैसला िमलेको नदेिखदँा उ�टी भई �ितवादी अिकल 
अहमद अ�सारीले अिभयोग दाबीबाट सफाइ पाउने 
ठहछ�  भ�नेसमेत बेहोराको उ�च अदालत तलुसीपरु, 
नेपालग�ज इजलासबाट िमित २०७४।९।१६ मा 
भएको फैसला ।

�ितवादी अिकल अ�सारीबाट बरामद पदाथ� 
लाग ु औषध ज�तो देिखएकाले िनज प�ाउ परेको 
अव�था छ । बरामदी मचु�ुकाको बेहोरातफ�  �ि�गत 
गदा� बरामद भएको िचजपदाथ� सेतो �लाि�कले लपेटी 
बािहरबाट कालो �लाि�कले बेररे �याएको दिेखएबाट 
दातँ मा�ने �योजनका लािग धलुो गलु म�जन 
�याएको भ�ने �ितवादीको र िनजका सा�ीह�को 
िजिकर खि�डत भइरहेको देिख�छ । �हरीले चेक गदा� 
�ाउनसगुर ज�तो धलुो ३०० �ाम बरामद भएको भनी 
घटना िववरण कागज गन� जिलल कवािडया, �रजवान 
अ�सारी र इमरान हलवाइले बेहोरा लेखाइिदएका 
छन् । �ितवादीले अदालतमा बयान गदा� बरामद पदाथ� 
गलु म�जन दातँ मा�ने �योजनको लािग �याएको 
भने तापिन अनसु�धानको �ममा बयान गदा� बरामदी 
�वीकार गरी सवाल जवाफ-१० मा नेपालग�जका 
सेवनकता�लाई िब�� गन� उ�े�यले �याएको भनी 
कसरुमा सािबत रही लेखाएको समेत िमिसल संल�न 
�ितवादीको बयान, मौकाको बरामदी मचु�ुका, �हरी 
�ितवेदन, �ितवेदकह�को बकप�समेतबाट यी 
�ितवादीउपरको कसरु िनिव�वाद �थािपत भइरहेको 
अव�थामा स�ु अदालतको फैसला उ�टी गरी 
�ितवादीलाई कसरुमा उ�मिु� िदने गरी उ�च 
अदालत तलुसीपरु, नेपालग�ज इजलासबाट भएको 
फैसला �माण मू�याङ्कनको रोहमा �िुटपूण� ह�दँा उ� 
फैसला बदर गरी िनज �ितवादीलाई स�ु अिभयोग 
मागदाबीबमोिजम नै सजाय ग�रपाउ ँ भ�नेसमेत 
बेहोराको पनुरावेदक वादी नेपाल सरकारको तफ� बाट 
यस अदालतमा परकेो पनुरावेदन ।
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िनयमबमोिजम म�ुा पेसी सूचीमा चढी 

इजलाससम� पेस ह�न आएको ��ततु म�ुामा 
वादी नेपाल सरकारको तफ� बाट उपि�थत िव�ान् 
उप�यायािधव�ा �ी कमलराज प�थीले �ितवादी 
अिकल अ�सारीबाट लाग ु औषध ज�तो पदाथ� 
बरामद भएको त�यमा िववाद छैन । �ितवादीबाट 
बरामद भएको पदाथ� दातँ मा�ने गलु म�जन भए अ�य 
�लाि�टकले बेररे �याउनपुन� आव�यकता नदेिखएबाट 
िनजको अदालतको बयान खि�डत भएको छ । 
�ितवादी अदालतसम� कसरुमा इ�कार रही बयान 
गर ेतापिन मौकामा बयान गदा� आफूबाट बरामद भएको 
पदाथ� सेवनकता�लाई िब�� गन� उ�े�यले �याएको भनी 
कसरुमा सािबत रही बयान गरबेाट िनज �ितवादीले 
लाग ु औषधको कारोबार गन� गरकेो त�य पिु�ट 
भइरहेको अव�थामा अिभयोग दाबीबाट सफाइ िदने 
गरी उ�च अदालत तुलसीपरु, नेपालग�ज इजलासबाट 
भएको फैसला �िुटपूण� ह�दँा उ� फैसला बदर गरी िनज 
�ितवादीलाई अिभयोग मागदाबीबमोिजम नै सजाय 
ह�नपुद�छ भनी गनु�भएको बहस सिुनयो ।

वादी प�बाट ��ततु भएको उि�लिखत 
बहस िजिकरसमेत सनुी पनुरावेदनसिहतको िमिसल 
सलं�न कागज �माणह�को अ�ययन गरी उ�च 
अदालत तलुसीपरु, नेपालग�ज इजलासबाट िमित 
२०७४।९।१६ मा भएको भएको फैसला िमलेको छ वा 
छैन ? वादी नेपाल सरकारको पनुरावेदन िजिकर प�ुन 
स�ने हो वा होइन ? सोही स�ब�धमा िनण�य िदनपुन� 
देिखन आयो ।

२. िनण�यतफ�  िवचार गदा�, िज�ला बाकेँ, 
नेपालग�ज उपमहानगरपािलका वडा नं.२० को सडक 
ख�डमा �पैिडयाबाट नेपालतफ�  आउदैँ गरकेा भारत 
नानपारा कसाई टोल घर र नाम अिकल बताउने 
�यि�लाई �हरीले चेकजाचँ गदा� िनजले लगाएको 
पाइ�टको दाया ँ ख�तीमा कालो �लाि�टकिभ� सेतो 

�लाि�टकले बेररे राखेको �लाि�टक हटाई तौल गदा� 
३०० �ाम लाग ु औषध ज�तो धलुो पदाथ� बरामद 
गरी िलएको भ�ने बरामदी मचु�ुकाबाट ��ततु म�ुाको 
उठान भएको पाइ�छ ।

३. �ितवादी अिकल अ�सारीले बेचिबखन 
गन� उ�े�यले आधा �ाम �ाउनसगुर ख�रद गरी 
सोमा दातँ मा�ने म�जन औषधी ह��छ भनी अ�य 
पदाथ�को धलुोसमेत िमसाई लाग ु औषध भनी अ�य 
पदाथ� ओसारपसार ग�ररहेको अव�थामा प�ाउ पन� 
आएको र �ितवादीको उि�लिखत काय� लाग ुऔषध 
(िनय��ण) ऐन, २०३३ को दफा १७क बमोिजमको 
कसरुज�य अपराध ह�दँा िनज �ितवादीलाई सोही 
ऐनको दफा १४(१)(छ)(३) ले ह�ने सजायमा ऐ. ऐनको 
दफा १७क बमोिजम सजाय ग�रपाउ ँ भ�ने म�ुय 
अिभयोग मागदाबी रहेको देिखयो । �ितवादी अिकल 
अ�सारीलाई लाग ु औषध (िनय��ण) ऐन, २०३३ 
को दफा १४(१)(छ)(३) ले ह�ने सजायको आधा 
ऐ.दफा १७ क बमोिजम ७।६।० (सात वष� छ मिहना) 
कैद र �.२,५०,०००।- (दईु लाख पचास हजार) 
ज�रवाना ह�ने गरी स�ु बाकेँ िज�ला अदालतबाट 
िमित २०७३।६।५ मा भएको फैसला उ�टी भई 
�ितवादी अिकल अ�सारीले अिभयोग दाबीबाट सफाइ 
पाउने ठह�याई उ�च अदालत तलुसीपरु, नेपालग�ज 
इजलासबाट िमित २०७४।९।१६ मा भएको फैसलामा 
िच� नबझुाई वादी नेपाल सरकारको तफ� बाट यस 
अदालतमा ��ततु पनुरावेदन पन� आएको पाइयो ।

४. वादी प�ले यस अदालतमा गरेको 
पनुरावेदनमा �ितवादी अिकल अ�सारीबाट बरामद 
पदाथ� लाग ु औषध ज�तो दिेखएको छ । बरामद 
भएको िचजपदाथ� सेतो �लाि�कले लपेटी बािहरबाट 
कालो �लाि�कले बेररे �याएको देिखएबाट दातँ मा�ने 
धलुो गलु म�जन �याएको भ�ने �ितवादीको िजिकर 
िव�वास�द देिखदँनै । घटना िववरण कागज गन� 
जिलल कवािडयासमेतले �ितवादीबाट �ाउनसगुर 
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ज�तो धलुो ३०० �ाम बरामद भएको भनी बेहोरा 
लेखाइ िदएका छन् । �ितवादीले अदालतमा बयान गदा� 
बरामद पदाथ� गलु म�जन दातँ मा�ने �योजनको लािग 
�याएको भने तापिन अनसु�धानको �ममा बयान गदा� 
बरामदी �वीकार गरी नेपालग�जका सेवनकता�लाई 
िब�� गन� उ�े�यले �याएको भनी कसरुमा सािबत 
रहनकुा साथै िमिसल सलं�न अ�य �माणह�बाट यी 
�ितवादीउपरको कसरु िनिव�वाद �थािपत भइरहेको 
अव�थामा स�ु अदालतको फैसलालाई उ�टी गरी 
कसरुबाट उ�मिु� िदने गरी उ�च अदालत तलुसीपरु, 
नेपालग�ज इजलासबाट भएको फैसला �माण 
मू�याङ्कनको रोहमा �िुटपूण� ह�दँा उ� फैसला बदर 
गरी िनज �ितवादीलाई स�ु अिभयोग मागदाबीबमोिजम 
नै सजाय ग�रपाउ ँभनी िजिकर िलएको दिेखयो ।

५. अब वादी नेपाल सरकारले िलएको 
पनुरावेदन िजिकरका स�ब�धमा िवचार गदा�, �ितवादी 
अिकल अ�सारी मौकामा आरोिपत कसरुमा सािबत 
रही बयान गर ेतापिन अदालतसम� आ�नो साथबाट 
बरामद भएको पदाथ� गलु म�जन हो । उ� पदाथ� लाग ु
औषध �ाउनसगुर होइन । मैले �ाउन सगुरको िब�� 
िवतरण गन� काय� गिद�न भनी कसरुमा इ�कार रही बयान 
गरकेो पाइ�छ । िनज �ितवादीको इ�कारी बयानलाई 
िनजका सा�ी हिववरु रहमान अ�सारीले गरकेो 
बकप�बाट समिथ�त भएको देिख�छ । �ितवादीको 
साथबाट बरामद भएको पदाथ� लाग ु औषध हो वा 
होइन ? भनी यिकन गन�का लािग राि��य िविध िव�ान 
�योगशालामा नमनुा पठाइएकोमा नमनुामा लाग ु औषध 
हेरोइन (डाइएिसटाइल मिफ� न) तथा अ�य नाक�िटक 
�ग (codeine, morphine, opium etc.), 
साइको�ोिपक �ग (diazepam, nitrazepam, 
cocaine, cannabis, amphetamine, charas, 
ganja etc.) ह� पाइएन भनी परी�ण �ितवेदनमा 
उ�लेख भएको देिखयो । वारदातका स�ब�धमा बरामदी 
मचु�ुका तयार गरी �ितवेदन िदने �हरी सहायक 

िनरी�क आइते पनुसमेतले �ितवादीबाट लाग ुऔषध 
�ाउनसगुर ज�तो धलुो पदाथ� बरामद भएको हो । के 
पदाथ� हो भ�ने यिकन भएन भनी अदालतसम� बकप� 
गरकेो दिेख�छ ।

६. वादी प�ले यी �ितवादीउपर लाग ुऔषध 
(िनय��ण) ऐन, २०३३ को दफा १७क बमोिजमको 
कसरुमा सजाय ग�रपाउ ँ भ�ने दाबी िलएको र उ� 
दफा १७क मा ‘‘लागु औषधबाहकेको अ�य कुनै 
पदाथ�लाई लागु औषध भ�ने िव�वासमा पारी �य�तो 
कारोबार, बेचिबखन, िनकासी-पैठारी, स�चय, 
उ�पादनसमेतको काय� गन� �यि� वा िगरोहलाई सो 
अपराध गरबेापत ह�ने सजायको आधा सजाय ह�ने छ’’
भ�ने �यव�था भएको पाइ�छ । उ� �यव�थाअनसुार 
कसरुदार कायम ह�नका लािग कसैलाई लाग ु औषध 
हो भ�ने िव�वासमा पारी लाग ुऔषध ज�तो पदाथ�को 
बेचिबखन एवं कारोबार गरकेो ह�नपुद�छ । ��ततु म�ुामा 
�ितवादीको साथबाट लाग ुऔषध ज�तो धलुो पदाथ� 
बरामद भए पिन िनज �ितवादीले लाग ुऔषध हो भनी 
िव�वास तथा गफलतमा पारी अ�य कोही कसैलाई 
रकम िलएर िब�� गदा�गद� बरामद भएको अव�था 
रहेको देिखदँैन । �ितवादीले लाग ुऔषध ज�तो धलुो 
पदाथ�लाई लाग ुऔषध हो भनी िव�वासमा पाररे अ� 
कसैसगँ कारोबार, बेचिबखन, िनकासी पैठारी गरेको 
स�ब�धमा वादी प�बाट िव�वािसलो आधार र ठोस 
�माण ��ततु भएको पाइएन ।

७. लाग ु औषधस�ब�धी अपराधमा �माण 
प�ुयाउने भार अिभय�ुमा िनिहत छ भ�दैमा सबै  
म�ुामा वादी प�ले �माण जटुाउन पद�न भ�ने ऐनको 
मनसाय पिन होइन । िमिसल सलं�न �माणह�बाट 
�ितवादी िनद�ष देिखने ि�थित छ भने सोको िव�� 
आफूले लगाएको अिभयोग �मािणत गन� �माण 
प�ुयाउनपुन� भार र कानूनी दािय�व वादी प�को पिन 
हो । वादीले अनमुानका आधारमा िलएको दाबीबाट 
मा� �ितवादीलाई कसरुदार ठह�याउन ु �यायोिचत 
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ह�दैँन । ��ततु म�ुामा �ितवादी अिकल अ�सारीको 
साथबाट बरामद भएको पदाथ� लाग ु औषध हो भ�ने 
कुरा परी�ण �ितवेदनबाट पिु�ट नभएको र िनज 
�ितवादीले आ�नो साथबाट बरामद भएको पदाथ� 
दातँ मा�ने गलु म�जन हो भनी िजिकर िलएको र लाग ु
औषध ज�तो धलुो पदाथ� बरामद भए पिन सो बरामद 
भएको धलुो पदाथ� लाग ु औषध हो भनी �ितवादीले 
अ�य कसैसगँ कारोबार, िब�� िवतरण, िनकासी 
पैठारीसमेत गरकेो �माणको अभावमा सोही आधारमा 
यी �ितवादी अिकल अ�सारीलाई कसरुदार नठह�याई 
अिभयोग दाबीबाट सफाइ िदने गरी उ�च अदालत 
तलुसीपरु, नेपालग�ज इजलासबाट भएको फैसलालाई 
अ�यथा भ�न िमलेन । 

८. अतः मािथ िववेिचत आधार कारण 
र �माणसमेतबाट �ितवादी अिकल अ�सारीलाई 
अिभयोग दाबीबाट सफाइ िदने गरी उ�च अदालत 
तलुसीपरु, नेपालग�ज इजलासबाट िमित 
२०७४।९।१६ मा भएको फैसला िमलेकै देिखदँा 
सदर ह�ने ठहछ�  । �ितवादीलाई अिभयोग दाबीबमोिजम 
सजाय ग�रपाउ ँभ�ने वादी नेपाल सरकारको पनुरावेदन 
िजिकर प�ुन स�दनै । ��ततु फैसलाको जानकारी 
महा�यायािधव�ाको काया�लयलाई िदई दायरीको 
लगत क�ा गरी िमिसल िनयमानसुार अिभलेख 
शाखामा बझुाई िदनू ।

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

इजलास अिधकृतः मनुा अिधकारी ढकाल
इित सवंत् २०७७ साल जेठ २६ गते रोज २ शुभम ्।

—— & ––

सव��च अदालत, सयुं� इजलास
माननीय �यायाधीश �ी सपना �धान म�ल

माननीय �यायाधीश �ी बमकुमार �े�ठ
फैसला िमित : २०७८।६।४

०७८-WH-००२९

म�ुाः- ब�दी��य�ीकरण

िनवेदक : FUGLANG SHEN PUTIANSHIHUSHI 
ZHENG CHINA �थायी ठेगाना भएको 
हाल अ�यागमन काया�लय, कािलका�थान 
काठमाड�मा थुनामा रहेको CHENJING 
YIN को छोरा राहदानी नं.EH6596637 
बाहक CHEN ZHAOYANG समेत

िव��
िवप�ी : अ�यागमन िवभाग, कािलका�थान काठमाड�

§ कानूनले तोिकिदएको समयिभ� कुनै 
िवदेशी नाग�रकलाई कोिभड १९ को 
�ितकूल प�रि�थितका कारण िन�काशन 
गन� नसिकएको देिखए पिन �य�ता 
�यि�ह�लाई साव�जिनक सरु�ाका 
नाममा वैयि�क �वत��ताको हनन ह�ने 
गरी गैरकानूनी �पमा िहरासतमा रा�न 
�चिलत कानूनले अिधकार �दान गरकेो 
नदेिखने ।

(�करण नं.६)

िनवेदकका तफ� बाट : िव�ान् अिधव�ाह� �ी 
नरबहादरु शाही र �ी रामबहादरु शाही

�नण�य नं. १०७८१
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१०७८१ - CHEN ZHAOYANG समेत िव. अ�यागमन िवभाग, कािलका�थान काठमाड�

िवप�ीका तफ� बाट : िव�ान् उप�यायािधव�ा �ी 
शाि�त�साद लइुटेँल

अवलि�बत निजर :
§ ने.का.प.२०६८, िन.नं.८६८४
§ ने.का.प.२०७६, िन.नं.१०५०३

स�ब� कानून :
§ अ�यागमन ऐन, २०४९

आदेश
�या.सपना �धान म�ल : नेपालको 

सिंवधानको धारा ४६ र १३३(२) बमोिजम यस 
अदालतको �े�ािधकारिभ� भई पेस ह�न आएको ��ततु 
�रट िनवेदनको संि��त त�य एवं आदेश यस�कार छ :

त�य ख�ड
िनवेदकह� चाइिनज नाग�रक CHEN 

ZHAOYANG र CHENGING HUANG िमित 
२०७६।०८।१२ गते राित अ�दाजी ११ बजेको 
समयमा Nepal Airlines को उडान नं. RA410
�ारा हङकङबाट काठमाड� आएको बखत ि�भवुन 
अ�तरा�ि��य िवमान�थलमा चेकजाचँ गन� �ममा 
िनजह�को साथबाट जनही ४ (चार) थान ४००० 
(चार हजार) �ाम तौल भएको सनु बरामद भएबाट 
िनजह�उपर सनु चोरी पैठारी म�ुाको अिभयोग 
दायर भई म�ुा चली सो म�ुामा CHENGING
HUANG लाई िमित २०७७।०९।१५ को काठमाड� 
िज�ला अदालतको फैसलाबाट एक वष� छ मिहना 
कैद �. २,४३,४८,०००।- (दईु करोड ि�चािलस 
लाख अड्चािलस हजार) �पैया ँ ज�रवाना भएको 
र अका� �यि� CHEN ZHAOYANG लाई िमित 
२०७७।१०।०९ को फैसलाबाट एक वष� दईु मिहना 
कैद र �. २,४३,४८,०००।- (दईु करोड ि�चािलस 
लाख अड्चािलस हजार) �पैया ँज�रवाना ह�ने ठह�याई 
फैसला भएकोमा काठमाड� िज�ला अदालतको 
फैसलाबमोिजम िनज िनवेदकह�ले लागेको कैद भ�ुान 

गरी िमित २०७८।०३।१० र िमित २०७८।०३।१६ 
मा लागेको ज�रवानासमेत ितरी काठमाड� िज�ला 
अदालत लगत शाखाको िमित २०७८।०३।१० 
को प�बाट CHENGING HUANG र िमित 
२०७८।०३।१७ को प�बाट CHEN ZHAOYANG
समेतका िनवेदकह� कारागार काया�लय, जग�नाथ 
दवेलबाट थनुाम�ु भई िनजह�लाई िन�काशन 
(Deportation) को �ि�याको लािग िवप�ी 
अ�यागमन िवभाग, काठमाड�मा �हरीमाफ� त पठाइयो ।

अ�यागमन िवभागले िनवेदकह�लाई 
आफ�तको िज�मा नलगाई अ�यागमन ऐन, २०४९ 
को दफा १०(४) बमोिजमको ज�रवाना तथा हवाई 
िटकट आफँै बेहोनु�पन�मा िटकट पेस नगरकेो भनी 
आ�नै िहरासतमा थुनामा रा�यो । िनवेदकह�लाई 
चाइिनज ए�बेसीले उपल�ध गराएअनसुारको 29 
July 2021 अथा�त्  िमित २०७८।०४।१० को 
िटकट िवप�ी अ�यागमन िवभागमा बझुाए भने 
िवप�ी अ�यागमन िवभागको िनण�यानसुार जनही 
�. ४०,०००।- (चालीस हजार) का दरले �. 
८०,०००।- (असी हजार �पैया)ँ ज�रवानासमेत 
िमित २०७८।०३।२१ मा बझुाई सिकएको छ । 
िनवेदकह�ले िन�काशन नह�दँास�म खोजेको बखत 
उपि�थत ह�ने गरी आफ�त िज�मा लगाई थुनाम�ु 
गराइपाउ ँ भनी अनरुोध गदा� िवप�ी अ�यागमन 
िवभागले िनवेदकह�को सनुवुाइ नगरी गैरकानूनी�पले 
िमित २०७८।०३।१० र २०७८।०३।१७ बाट 
आधार कारणिबना हालस�म थुनामा राखेको छ । 
िनवेदकह�ले िमित २०७८।०४।१० अथा�त्  १०/२५ 
ता�रखको िटकट पेस गरकेोमा िवप�ी अ�यागमन 
िवभागले िन�काशन (deportation) गन� िनण�य 
गरकेो एक ह�तािभ� िन�काशन (deportation) 
गरी स�नपुन�मा हालस�म हामीलाई आ�नो देशमा 
फका�उनेतफ�  कुनै पहल नगरी िहरासतमा राखी हा�ो 
मानिसक अव�थामा �ित प�ुने गरी गैरकानूनी�पमा 
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हा�ो मानव अिधकार र �वत��ताको हक कुि�ठत गन� 
काय� ग�ररहेको छ । िवप�ी अ�यागमन िवभागले हामी 
िनवेदकह�को अदालतबाट लागेको कैद र ज�रवाना 
भ�ुान भइसकेको अव�थामा औिच�यपूण� कारण, 
आधार र थनुवुा पजु�िबना आ�नो िहरासतमा राखेको 
काय�ले मानव �वत��तामािथको ठाडो ह�त�ेप भएको 
छ ।

िबना कारण र आधार थनुा वा िहरासतमा 
रा�न ुसिंवधानको भावना र मानव अिधकारस�ब�धी 
कानूनी अिधकारको बिख�लाप हो । िवप�ी अ�यागमन 
िवभागले िन�काशन गन� िनण�य ग�रसकेपिछ 
यथाशी� नेपालबाट आ�नो दशेमा पठाउनपुन� 
ह��छ । िनवेदकह�लाई िन�काशन नह�दँास�म 
िनजह�को आफ�त वा िज�मा िलने �यि�सगँ खोजेका 
बखत उपि�थत गराउने गरी िज�मा लगाउनपुन�मा 
िवप�ी अ�यागमन िवभागले यथािश� िनजह�को 
देशमा पठाउने पहल नै नगरेको, िनजह�लाई 
आफ�तलाई िज�मासमेत नलगाएको अव�था छ । 
िनवेदकह�को पासपोट� र िभसा िवप�ीको िनय��णमा 
रहेकोले कतै भागी जाने अव�था र कुनै गैरकानूनी 
काय� गन� ि�थित नै छैन । िवप�ी अ�यागमन िवभागले 
िनवेदकह�लाई िबनाआधार र कारण थनुामा राखेको 
काय� �चिलत कानून तथा संिवधान र स�मािनत 
सव��च अदालतबाट �ितपािदत िस�ा�तिवपरीत 
भएकोले िनज िनवेदकह�लाई गैरकानूनी थनुाबाट 
थनुाम�ु गनु�  भनी सव��च अदालत िनयमावली, 
२०७४ को िनयम ३७(क) बमोिजम िवप�ीको नाममा 
ब�दी��य�ीकरण आदेश जारी गरी िनवेदक चाइिनज 
नाग�रक राहदानी नं. EH6596637 को CHEN 
ZHAOYANG र राहदानी नं. EA580759 को 
CHENGING HUANG लाई िनजह� िन�काशन 
(deportation) नह�दँास�म खोजेको बखत उपि�थत 
गराउने गरी िनजह�को आफ�त वा िनजह�लाई 
िज�मा िलन चाहने �यि�को िज�मा लगाउन ु

भनी िवप�ी अ�यागमन िवभाग, कािलका�थान 
काठमाड�का नाउमँा ब�दी��य�ीकरणको आदशे जारी 
ग�रपाउ ँभ�नेसमेत बेहोराको �रट िनवेदन ।

यसमा के कसो भएको हो ? िनवेदकको 
मागबमोिजमको आदेश िकन जारी ह�न ु नपन� हो ? 
आदेश जारी ह�न ुनपन� भए आधार कारणसिहत भोिल 
िमित २०७८।०५।१० गते अपरा� ०५:०० बजेिभ� 
महा�यायािधव�ा काया�लयमाफ� त िलिखत जवाफ 
पेस गनु�  भनी यो आदेश र �रट िनवेदनको �ितिलिप 
साथै राखी िवप�ीका नाममा �याद सूचना पठाई िमित 
२०७८।०५।११ गते पेसी चढाई उ� िदन ब�दीसिहत 
उपि�थत ह�न ुभनी महा�यायािधव�ाको काया�लयलाई 
जानकारी िदई िनयमानसुार पेस गनु�  भ�ने यस 
अदालतको िमित २०७८।०५।०९ को आदेश ।

सनु चोरी पैठारी म�ुा (काठमाड� िज�ला 
अदालतको म�ुा नं.०७६-C२-०१७१, ०७६-C२-
०१७२) मा कैद तथा ज�रवाना भ�ुान गरी के��ीय 
कारागार काया�लय, जग�नाथ देवलको प�साथ िमित 
२०७८।०३।१७ िन�काशन �योजनको लािग यस 
अ�यागमन िवभागमा उपि�थत गराइएका िवप�ीह� 
हाल अ�यागमन ऐन, २०४९ को दफा ९ को उपदफा 
१क बमोिजम िन�काशनको �ि�यामा रहेका छन्  । 
अ�यागमन ऐन, २०४९ तथा अ�यागमन िनयमावली, 
२०५१ बमोिजम ��थान गराउन ु तथा िन�काशन 
गनु�पन� िवदेशीले नेपालबाट ��थान नग��जेलस�मका 
लािग िवभागले तोकेको वा उपल�ध गराएको �थानमा 
ब�नपुन� र �य�तो िवदेशीले नेपालबाट ��थान गदा� 
ला�ने खच� आफँैले बेहोनु�पन� अ�यागमन िनयमावली, 
२०५१ को िनयम ४४ मा भएको �यव�थाबमोिजम 
िनजह�लाई अ�तरा�ि��य उडान सचुा� भएको एक 
ह�तािभ� िटकट �यव�थापन गन� लगाउने गरी िमित 
२०७८।०३।१८ गते अिधव�ा नरबहादरु शाही िज�मा 
लगाई पठाइएकोमा िनजह�ले सन्  २०२१ जलुाई २५ 
मा आ�नो मलुकु चीन जाने हवाई िटकट पेस गरकेोमा 
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सो िमित सन्  २०२१ अग� २२ मा सारकेो । हाल आएर 
आ�नो हवाई उडान २ मिहनापिछ मा� ह�न स�ने भनी 
जानकारी गराएको ह�दँा िनजह�को नेपाल बसाइ ँथप 
शङ्का�पद देिखएको । िनजह�लाई �थान हदबाट 
बािहर लान पटकपटक िविभ�न पेसा �यवसायका 
मािनसह�ले यस िवभागमा दबाब िदइरहेको र सनुचोरी 
म�ुामा यसअिघ सलं�न भएका िनजह�लाई बािहर 
लामो समयस�म �व�छ�द �पमा छाडी िददँा पनु: सो 
िकिसमको गलत काम काय�बाहीमा सलं�न ह�नस�ने 
आशङ्कासमेत देिखएकाले िनजह�लाई अ�यागमन 
िवभागिभ� सािबकदेिख िविभ�न अपराधमा सलं�न 
भई कैद ज�रवाना भ�ुान गरी िन�काशन �ि�या 
चिलरहेको िवदशेीह�लाई ब�ने �यव�था िमलाउदैँ 
आएको �थानमा अ�य िवदेशी नाग�रकसरह ब�ने 
�यव�था िमलाइएको हो ।

िनजह�लाई अ�यागमन काय�िविध, २०६५ 
को बुदँा नं. ६.३(२) को देहायको (५) बमोिजम 
िन�काशन भएको िमितले २ वष� नेपाल �वेश गन� 
नपाउने गरी िन�काशन गनु�  ह�न भनी गहृ म��ालय 
(सिचव�तर) को िमित २०७८।०३।३० को िनण�यमा 
उ�लेख भइसकेको ह�दँा िनजह�ले िटकट पेस गरकैे 
बखत िनजह�लाई िन�काशन ग�रने ह�दँा �रट िनवेदन 
खारजे ग�रपाउ ँभ�ने बेहोराको अ�यागमन िवभागको 
िलिखत जवाफ ।

यसमा ��ततु िनवेदनको पेसी िमित 
२०७८।०५।१५ मा तोक� उ� िदन वादी नेपाल 
सरकार �ितवादी CHEN ZHAOYANG भएको 
०७६-C२-०१७१ को सनु चोरी पैठारी म�ुा र वादी 
नेपाल सरकार �ितवादी CHEN QINGHUANG
भएको ०७६-C२-०१७२ सनु चोरी पैठारी म�ुाको 
स�कल िमिसल पेसीका िदन देखाई िफता� ल�ने गरी 
काठमाड� िज�ला अदालत काठमाड�बाट िझकाई 
िनयमानसुार गरी पेस गनु�  भ�ने यस अदालतको िमित 
२०७८।०५।११ को आदशे ।

यसमा िवप�ी अ�यागमन िवभागको 
िलिखत जवाफमा िनवेदकह�लाई िन�कािशत गन� 
२०७८।०३।३० मा िनण�य भएको भ�ने उ�लेख 
भएकोले सोस�ब�धी फाइल महा�यायािधव�ाको 
काया�लयमाफ� त िझकाउनू । साथै अ�यागमन 
िनयमावली, २०५१ को ४४ बमोिजम तोिकएको 
�थानमा रा�नपुन� भएकोले अ�यागमन िवभागिभ� 
ब�ने �यव�था िमलाउदैँ आएको भ�ने िवप�ी 
अ�यागमन िवभागको िलिखत जवाफमा उ�लेख 
भएको देिखयो । तर सोही िनयमावलीको िनयम २२ 
मा िवदेशीलाई सामा�यतया ७ िदनिभ� िन�काशन 
वा ��थान गराउन सिकने भ�ने उ�लेख भएको 
दिेखयो । िनवेदकतफ� बाट उपि�थत िव�ान् अिधव�ाले 
िनजह�को हवाई िटकट िचिनया ँदूतावासले उपल�ध 
गराएको भ�ने उ�लेख गनु�भयो । िलिखत जवाफमा 
िनवेदकह�को िटकट सन्  २०२१ को अग�ट २२ मा 
सारकेो भ�नेसमेत उ�लेख भएकोबाट यसमा के कसो 
भएको हो ? िनवेदकह� CHEN ZHAOYANG
र CHENGING HUANG लाई िनजह�को देश 
चीनमा िछटो िफता� पठाउन के गन� सिक�छ भ�नेबारमेा 
पररा�� म��ालयमाफ� त् िचिनया ँ दूतावासलाई लेखी 
७ िदनिभ� जवाफ िलन ुभनी अ�यागमन िवभागलाई 
ले�न ु र ��ततु �रट िनवेदन २०७८।०५।२४ गते 
िनयमानसुार गरी पेस गनु�  भ�ने यस अदालतको िमित 
२०७८।०५।१५ को आदेश ।

आदेश ख�ड
िनयमबमोिजम दैिनक पेसी सूचीमा चढी 

यस इजलाससम� िनण�याथ� पेस ह�न आएको ��ततु 
िनवेदनसिहतको िमिसल संल�न कागजातह� 
अ�ययन गरी िनवेदकको तफ� बाट उपि�थत िव�ान् 
अिधव�ाह� �ी नरबहादरु शाही र �ी रामबहादरु 
शाहीले िनवेदकह�उपर काठमाड� िज�ला अदालतमा 
चलेको सनु चोरी पैठारी म�ुामा सो अदालतको 
फैसलाले िनजह�लाई लागेको कैद र ज�रवाना 
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भ�ुान ग�रसकेको अव�था छ । िनवेदकह� िवदेशी 
नाग�रक भएको कारण िन�काशनको �ि�यामा 
रहेकोमा कोिभड १९ को कारण नेपालबाट चीनको 
िनयिमत उडान ह�न नसकेकोले नेपालमा नै रहेको 
अव�था हो । िनवेदकह�लाई अ�यागमन ऐन, २०४९ 
ले तोकेको अविधिभ� िन�काशन गन� दािय�व नेपाल 
सरकार अ�यागमन िवभागको रहेको र िन�काशन 
अविध लि�बएकै कारण िनज िनवेदकह�ले गैरकानूनी 
काय� गन� स�छन् भ�ने आशङ्काका आधारमा 
िनवेदकह�को मानव अिधकार हनन ह�ने गरी अ�यामन 
िवभागको िहरासतमा रा�ने काय�ले कानूनको ग�भीर 
उ�लङ्घन ह�न पगेुको छ । िबनाकारण एव ं म�ुा हेन� 
अिधकारीको आदेशबेगर थुनामा रा�न निम�ने ह�दँा 
िनवेदकह�लाई �वदेश पठाउने त�काल कुनै �यव�था 
ह�न नसके खोजी भएका बखत हािजर गराउने सत�मा 
माथवर �यि�को िज�मा लगाउने गरी िवप�ीको 
नाउमँा ब�दी��य�ीकरणको आदशे जारी ग�रपाउ ँभनी 
गनु�भएको बहस सिुनयो ।

यसैगरी िवप�ी अ�यागमन िवभागको 
तफ� बाट उपि�थत महा�यायािधव�ाको काया�लयका 
िव�ान् उप�यायािधव�ा �ी शाि�त�साद लइुटेँलले 
िनवेदकह� िवदेशी नाग�रक भएको र काठमाड� 
िज�ला अदालतबाट सनु चोरी पैठारी म�ुामा कसरुदार 
ठहर भई सजाय भ�ुान गरकेा �यि� ह�न् । िनवेदकह� 
िन�काशनको �ि�यामा रहेको र चीनस�मको उडान 
िनि�चत नभएस�मको अविधको लािग िनजह�बाट कुनै 
िकिसमको गैरकानूनी काय� नहोस् भनी अ�यागमन ऐन, 
२०४९ बमोिजम अ�यागमन िवभागले तोकेको �थानमा 
रहने गरी आव�यक सेवा सिुवधा उपल�ध गराई अ�य 
िवदेशी नाग�रकलाई रािखएसरह नै िनवेदकह�लाई 
अ�यागमन िवभागकै िनगरानीमा रािखएको ह�दँा 
िनवेदन मागबमोिजम ब�दी��य�ीकरणको आदेश 
जारी ह�नपुन� होइन । �रट िनवेदन खारजे ग�रपाउ ँभनी 
गनु�भएको बहससमेत सिुनयो ।

उपयु��ानसुार दवैु प�को बहस सनुी 
िनवेदनसिहतको िमिसल अ�ययन गरी हेदा�  यसमा 
िनवेदन मागबमोिजम ब�दी��य�ीकरणको आदेश 
जारी ह�ने हो होइन ? भ�ने िवषयमा िनण�य िदनपुन� 
दिेखयो ।

२. िनण�यतफ�  िवचार गदा�, िवप�ी अ�यागमन 
िवभागले िनवेदकह�लाई िबनाआधार र कारण थनुामा 
राखेको काय� �चिलत कानून तथा संिवधान र स�मािनत 
सव��च अदालतबाट �ितपािदत िस�ा�तिवपरीत 
भएकोले गैरकानूनी थुनाबाट थनुाम�ु गनु�  भनी 
सव��च अदालत िनयमावली, २०७४ को िनयम 
३७(क) बमोिजम िवप�ीको नाममा ब�दी��य�ीकरण 
आदेश जारी पाउ ँ भ�ने म�ुय िनवेदन दाबी रहेको 
��ततु म�ुामा सनु चोरी पैठारी म�ुा (काठमाड� िज�ला 
अदालतको म�ुा नं.०७६-C२-०१७१, ०७६-C२-
०१७२) मा कैद तथा ज�रवाना भ�ुान गरी के��ीय 
कारागार काया�लय, जग�नाथ देवलको प�साथ िमित 
२०७८।०३।१७ िन�काशन �योजनको लािग यस 
अ�यागमन िवभागमा उपि�थत गराइएका िवप�ीह� 
हाल अ�यागमन ऐन, २०४९ को दफा ९ को उपदफा 
१ क बमोिजम िन�काशनको �ि�यामा रहेका छन्  । 
िनजह�लाई अ�यागमन काय�िविध, २०६५ को बुदँा 
नं. ६.३(२) को देहायको (५) बमोिजम िन�काशन 
भएको िमितले २ वष� नेपाल �वेश गन� नपाउने गरी 
िन�काशन गनु�  ह�न भनी गहृ म��ालय (सिचव�तर) 
को िमित २०७८।०३।३० को िनण�यमा उ�लेख 
भइसकेको ह�दँा िनजह�ले िटकट पेस गरकैे बखत 
िनजह�लाई िन�काशन ग�रने ह�दँा �रट िनवेदन खारजे 
ग�रपाउ ँ भ�नेसमेत अ�यागमन िवभागको िलिखत 
जवाफ रहेको देिख�छ ।

३. यसमा िनवेदकह�म�ये CHENGING 
HUANG िमित २०७८।०३।१० मा र CHEN 
ZHAOYANG िमित २०७८।०३।१७ मा सनु चोरी 
म�ुामा लागेको कैद ज�रवाना भ�ुान भई थनुाम�ु भई 



1809

१०७८१ - CHEN ZHAOYANG समेत िव. अ�यागमन िवभाग, कािलका�थान काठमाड�

िनजह� िन�काशन (deportation) को �ि�यामा 
अ�यागमन ऐन, २०४९ को दफा १०(४) बमोिजम 
ज�रवाना तथा हवाई िटकट आफँैले बेहोनु�पन� ह�दँा 
िटकट पेस नगरकेो भनी अ�यागमन िवभागको 
िहरासतमा रािखएको देिख�छ ।

४. अ�यागमन िनयमावली, २०५१ को 
िनयम ४४ ले ��थान वा िन�काशन गनु�पन� िवदेशीले 
नेपालबाट ��थान नग��जेलस�मको लािग िवभागले 
तोकेको वा उपल�ध गराएको �थानमा ब�नपुन� र 
�य�तो िवदशेीले नेपालबाट ��थान गदा� ला�ने रकम 
आफँैले बेहोनु�पन� �यव�था गरकेो र िनजह�लाई 
िटकट �यव�थापन गन� िमित २०७८।०३।१८ गते 
नरबहादरु शाही िज�मा लगाई पठाइएकोमा िनजह�ले 
२०२१ जलुाई २५ मा आ�नो मलुकु चीन जाने िटकट 
पेस गरकेोमा सो िमितस�म २०२१ अग�ट २२ मा 
सारकेो देिख�छ । हाल आएर उडान २ मिहनापिछ 
मा� ह�नस�ने ह�दँा िनजह�को बसाइ थप शङ्का�पद 
ह�दँा िन�काशन �ि�या चिलरहेकोले िवदेशीह� ब�ने 
�यव�था िमलाउदैँ आएको �थानमा अ�य िवदेशी 
नाग�रकसगँ राखेको हो । िटकट पेस गरकैे बखत 
िनजह�लाई िन�काशन ग�रने िलिखत जवाफ पेस 
भएको देिखयो ।

५. िमित २०७८।०५।१५ को यसै 
अदालतको आदेशानसुार िनवेदकह�लाई िछटो चीन 
िफता� गन� के गन� सिक�छ भनी चीिनया दूतावासमा 
लेखी पठाइएकोमा नेपालबाट चीनमा �यावसाियक 
उडान िनयिमत�पमा स�ु नभएस�म त�कालै िफता� 
लैजान नसिकने भनी से�टे�बर ९, २०२१ को िचिनया ँ
दूतावासको प� रहेको छ । कोिभड १९ को महामारी 
प�चात्  हालस�म धेर ै देशसगँ हवाई उडान िनयिमत 
ह�न नसकेको र यसले गदा� �रट िनवेदकह� अिनि�चत 
समयस�म अ�यागमन िवभागको िहरासतमा ब�नपुन� 
अव�था देिखएको छ ।

६. अ�यागमन ऐन, २०४९ को दफा ९(१)

(क) मा “यो ऐन वा यस ऐनअ�तग�त बनेको िनयम वा 
�चिलत कानूनिवपरीत काय� गरबेापत द�ड सजाय 
भोिगसकेका िभसा िलनुपन� अव�थाका िवदेशीलाई 
महािनद�शकले �ी नेपाल सरकारको �वीकृित िलई 
अविध तोक� वा नतोक� नेपालबाट िन�काशन गन� 
आदेश जारी गन� स�ने छ ।” भनी र अ�यागमन 
िनयमावली, २०५१ को िनयम २२ मा “�चिलत
कानूनबमोिजम कारबाहीको िसलिसलामा कुनै िवदेशी
थुिनएमा वा थुिनएको आिधका�रक जानकारी �ा�त
भएमा वा िनजउपर कुनै कानूनी कारबाही चलेकोमा
सोको िकनारा नभएस�मको लािग नेपालमा िनजको
उपि�थित आव�यक पन� अव�था भएमा िवभागले
िनजलाई सोही बेहोरा उ�लेख गरी ऐनमा �यव�था
भएअनुसार िभसा िनयिमत ग�रिदनुपन� छ । थुनाबाट
मु� भएको वा कानूनी कारबाहीको िकनारा लागेको
िमितले सामा�यतया सात िदनिभ� �य�तो िवदेशीलाई
नेपालबाट िन�काशन वा ��थान गराउन स�ने 
छ ।” भ�ने कानूनी �यव�था रहेको देिख�छ । उि�लिखत 
कानूनी �यव�थाअनसुार �चिलत कानूनको उ�लङ्घन 
गन� िवदेशी नाग�रकलाई कानूनबमोिजम द�ड सजाय 
गरी सजाय भ�ुान भएको वा कानूनी कारबाहीको 
िकनारा लागेको िमितले सामा�यतया ७ (िदन) िभ� 
�य�तो िवदेशीलाई नेपालबाट िन�काशन वा ��थान 
गराउन सिकने दिेख�छ । कानूनले तोिकिदएको 
समयिभ� �य�तो िवदेशी नाग�रकलाई कोिभड 
१९ को �ितकूल प�रि�थितका कारण िन�काशन 
गन� नसिकएको देिखए पिन �य�ता �यि�ह�लाई 
साव�जिनक सरु�ाका नाममा वैयि�क �वत��ताको 
हनन ह�ने गरी गैरकानूनी �पमा िहरासतमा रा�न 
�चिलत कानूनले अिधकार �दान गरकेो देिखदैँन । 

७. �चिलत कानूनबमोिजम बाहेक कसैलाई 
िनजको �वत��ताको अपहरण ह�ने गरी िहरासतमा 
रा�न िम�ने ह�दँैन । वैयि�क �वत��ता (Personal 
Liberties) मानव जीवनको मह�वपूण� हक हो । 
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कानूनबमोिजम बाहेक वैयि�क �वत��ता अपहरण 
ह�ने गरी कसैलाई पिन िहरासतमा वा थुनामा रा�न ु
सिंवधानको भावना र मानव अिधकारस�ब�धी कानूनी 
मा�यताको बिख�लाप ह��छ ।

८. िनवेदक अ�दलु खिलल िव. �धानम��ी,
�धानम��ी तथा मि��प�रषदक्ो काया�लयसमेत भएको 
ब�दी��य�ीकरण म�ुामा (ने.का.प. २०६८, िन.नं. 
८६८४) “नेपालको कुनै कानूनको उ�लङ्घनका 
अपराधज�य काय� नगरसे�म कसैलाई प�ाउ गन� 
िहरासतमा रा�न वा ब�दी गृहमा रा�न कानूनसङ्गत 
नह�ने र तोकेको �थानमा रा�नुपन� भ�ने कानूनी 
�यव�थाको गलत अथ� गरी ब�दी गृहमा रा�नुपन� 
भ�ने अथ� गनु� दुराशयपूण� ह�ने” भनी र िनवेदक अ�दी 
फहाद यशुफु िव. अ�यागमन िवभाग, कािलका�थान 
काठमाड�समेत भएको ब�दी��य�ीकरण म�ुामा (ने.
का.प. २०७६, िन.नं. १०५०३) मा “कैद भु�ान गरी 
छुटेको �यि�लाई अनुमित िबना िहरासतमा रा�ने 
काय� सिंवधान र नेपालले अनुमोदन गरकेा मानव 
अिधकारस�ब�धी सि�धह�को �ितकूल ह�ने । कुनै 
िवदेशी नाग�रकलाई िन�काशन गन� िनण�य िलनुपूव� 
�य�तो िवदेशी �यि�को कानूनी हैिसयत िनजको 
देश िफता� पठाउँदा ह�नस�ने स�भािवत जोिखम र 
प�रणामलाई म�यनजर गनु�पन�” भनी �ितपािदत 
िस�ा�तसमेत �ितकूल ह�ने गरी िनवेदकह�लाई 
लागेको कैद तथा ज�रवाना भ�ुान भइसकेको र कोिभड 
१९ को महामारीको कारण चाइनामा उडानह� �थिगत 
ह�दँा अिनि�चतको अव�थामा िन�काशनको �ि�या 
स�प�न नह��जेलस�मको लािग कुनै वैकि�पक उपाय 
अवल�बन गरी िनवेदकको वैयि�क �वत��ताको 
स�मान गनु�पन�मा सो काय� िवप�ीह�बाट ह�नसकेको 
देिखएन । यसरी वत�मान अिनि�चतताको अव�थालाई 
िवचार नगरी लामो समयस�म िवप�ी अ�यागमन 
िवभागले िनवेदकलाई िहरासतमा राखेको देिखदँा 
िनवेदकको थुनालाई कानूनस�मत मा�न िमलेन । तसथ�, 

िनवेदकलाई थुना वा िहरासतमा रा�ने गरी िवप�ीबाट 
भएको काय� गैरकानूनी देिखएकोले ब�दी िनवेदकह� र 
CHENGING HUANG र CHEN ZHAOYANG
लाई थुना वा िहरासतबाट म�ु गनु�  भनी सव��च 
अदालत िनयमावली, २०७४ को िनयम ३७(क) 
बमोिजम िवप�ीका नाममा ब�दी��य�ीकरणको 
आदेश जारी ह�ने ठहछ�  ।

९. अब िनज िनवेदकह� िवदशेी नाग�रक भई 
िन�काशन (deportation) को �ि�यामा रहेको भ�ने 
दिेखदँा िनवेदकह�लाई खोजेको बखत उपि�थत 
गराउने सत�मा ��ततु िनवेदनमा िनवेदकह�को हकमा 
बहस पैरवी गन� �.प.नं. ३७४९ का िव�ान्  अिधव�ा 
�ी नरबहादरु शाहीले िज�मा िल�छु भनी इजलाससम� 
भ�नभुएकोले िनजलाई िज�मा लगाई िनवेदकह�को 
(deportation) िन�काशनस�ब�धी �ि�या 
अिवल�ब टुङ्�याउन ुभनी िवप�ी अ�यागमन िवभाग,
काठमाड�मा लेखी पठाइिदनू । ��यथ�ह� िव�� यस 
अदालतबाट िमित २०७८।६।४ मा संि��त आदेश 
पठाइसकेको देिखदँा थप केही ग�ररहन ुपरने । ��ततु 
म�ुाको दायरीको लगत क�ा गरी यो आदशे िव�तुीय 
�णालीमा अपलोड गरी िमिसल अिभलेख शाखामा 
बझुाइिदनू ।

उ� रायमा सहमत छु ।
�या.बमकुमार �े�

इजलास अिधकृतः- इ��कुमार �े�ठ
इित सवंत् २०७८ साल असोज ४ गते रोज २ शुभम ्।

—— & ––
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सव��च अदालत, सयुं� इजलास
माननीय �यायाधीश �ी सपना �धान म�ल
माननीय �यायाधीश �ी टंकबहादरु मो�ान

आदेश िमित : २०७८।५।८
०७८-WH-००१३

िवषयः ब�दी��य�ीकरण

िनवेदक : िज�ला खोटाङ, िबजयखक�  गाउ ँ िवकास 
सिमित वडा नं. ७ प�रवित�त िद�ेल 
�पाकोट मजवुागढी नगरपािलका वडा नं. 
१५ बाट नाग�रकता िलई हाल काठमाड� 
िज�ला, कागे�वरी मनोहरा नगरपािलका वडा 
नं.९ गोठाटार �थायी घर भई हाल कारागार 
काया�लय, जग�नाथदेवल, स�ुधारामा थनुामा 
रहेको व�ण ढकाल

िव��
िवप�ी : उ�च अदालत पाटन, लिलतपरुसमेत

§ म�ुामा आरोपीले हानु� वा िज�नु एउटा ��न 
हो तर म�ुामा �ितवाद नै गन� नपाई कुनै 
अदालत वा कुनै �याियक वा अध��याियक 
िनकायको फैसलाअनसुार प�रणाम भो�नु 
�यायको उपहास ह�न जान े ह��छ । �याद 
सूचना पाउनुपन� �यि�का नाममा जारी 
भएको �याद र भएको तामेली �िुटरिहत 
भए मा� स�ब� �यि�ले उ� �याद 
पाएको मािन�छ । य�तो अव�थामा स�ब� 
�यि�ले कानूनको �यादिभ� �ितवाद 
नगरकेो ि�थितमा मैले �याद सूचना पाइन 

भ�न े याचनालाई सुनुवाइ गन� िनकायले 
इ�कार गन� स�ने ।

(�करण नं.१३)

िनवेदकका तफ� बाट : 
िवप�ीका तफ� बाट : िव�ान् उप�यायािधव�ा �ी 
िव�ण�ुसाद पौडेल
अवलि�बत निजर :
स�ब� कानून :
§ मलुकु� देवानी काय�िविध संिहता, २०७४
§ मलुकु� फौजदारी काय�िविध सिंहता, २०७४
§ ब�िकङ कसरु तथा सजाय ऐन, २०६४
§ अपराध पीिडत संर�ण ऐन, २०७५

आदेश
�या.टंकबहादुर मो�ान : नेपालको 

संिवधानको धारा ४६ तथा धारा १३ ३(२)(३) बमोिजम 
यस अदालतको असाधारण अिधकार�े�अ�तग�त 
दायर भई पेस ह�न आएको ��ततु �रट िनवेदनको 
संि�� त�य एव ंआदेश यस�कार रहेको छः  

म िनवेदकको नाग�रकताको ठेगाना खोटाङ 
िज�ला िबजयखक�  गाउ ँ िवकास सिमित वडा नं. ७ 
रहे तापिन सो ठाउ ँ२०६२ सालदेिख छाडी हालको 
काठमाड� िज�ला, काठमाड� महानगरपािलका 
वडा नं. ३२ कोटे�वरमा २०७५ स�म र काठमाड� 
िज�ला, कागे�वरी मनोहरा नगरपािलका वडा नं. 
९ गोठाटारमा मलगायत प�रवार िवगत ३ वष�देिख 
अथा�त् िमित २०७६ साल काित�कदेिख बसाइ ँ सरी 
�थायी �पमा बसोबास गद� आएको छु । म िनवेदक 
काठमाड�ि�थत कागे�वरी मनोहरा नगरपािलकामा 
बसी ज�गा खरीद िब��स�ब�धी कारोबार गद� आएको 
िथए ँ । सो समयमा मलाई म�ुा मािमला लागेको कुरा 
किह�यै जानकारी िथएन र कुनै �हरी �शासनलगायत 

�नण�य नं. १०७८२
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��यथ� अदालतको �यादस�ब�धी कुनै सूचनासमेत 
�ा�त ह�न सकेको िथएन । यसरी म िनर�तर उि�लिखत 
घर ठेगानामा रही आ�नो �यवसाय गरी शा�तपूव�क 
जीवन िनवा�ह गद� आएको िथए ँ। यि�कैमा म बसोबास 
गद� आएको काठमाड� िज�ला, कागे�वरी मनोहरा 
नगरपािलका वडा नं.९ गोठाटारि�थत घरबाट के��ीय 
अनसु�धान �यरुो काठमाड�बाट खिटएका सरु�ाकम� 
र ��यथ�म�येको काठमाड� िज�ला अदालतबाट 
खिटएका कम�चारीले मलाई िमित २०७७।१२।२२ 
मा प�ाउ गरी ��यथ� काठमाड� िज�ला अदालतको 
कैदी प�ले हाल कारागार काया�लय, जग�नाथदेवलमा 
थनुामा रहेको छु । 

यसरी म थनुामा रहनपुन� कारणको 
बारमेा यथाथ� ब�ुदा िमित २०७५।१२।२० मा 
�.५६,१५,०००।- (छप�न लाख प�� हजार) र 
�.५,४०,०००।- (पाचँ लाख चािलस हजार) को 
चेक म िनवेदकले कमलाकुमारी राईलाई मेरो खाता 
रहेको कुमारी ब�क िल.बाट भ�ुानी ह�ने गरी िदएको 
चेकमा पया�� रकम नभएको भनी चेक बाउ�स गराएका 
रहेछन् । सोही बाउ�स भएको चेकको आधारमा 
��यथ� उ�च अदालत पाटनमा मलाई िवप�ी बनाई 
कमलाकुमारी राईको जाहेरीले नेपाल सरकारले ब�िकङ 
कसरुस�ब�धी अिभयोग लगाई (म�ुा नं. ०७६-CB-
३२७५ र म�ुा नं. ०७६-CB-३२५८) छ�ाछु�ै दईु वटा 
म�ुा दता� ग�रएको रहेछ । उ� म�ुामा म िनवेदकलाई 
फरार देखाई ��यथ� उ�च अदालत पाटनबाट िमित 
२०७७।०९।१५ मा ब�िकङ कसरु तथा सजाय 
ऐन, २०६४ को दफा ३(ग) को कसरु अपराधमा 
ऐ.दफा१५(१) बमोिजम म�ुा नं. ०७६-CB-३२५८ 
मा चेकमा उि�लिखत रकम �.५,४०,०००।- (पाचँ 
लाख चािलस हजार) िबगो भराई सो िबगोबमोिजमको 
ज�रवाना, दईु िदन कैद र अपराध पीिडत संर�ण 
ऐन, २०७५ को दफा ४१(३) बमोिजम म िनवेदकले 
२१,६००।- (ए�काइस हजार छ सय) �ितपूित� श�ुक 

बझुाउनपुन� गरी फैसला भएको रहेछ । �य�तै ०७६-
CB-३२७५ को अक� म�ुामा उ� िमितमा चेकमा 
उि�लिखत रकम �.५६,१५,०००।- (छप�न लाख 
प�� हजार) िबगो र सो िबगोबमोिजमको ज�रवाना, 
१० िदन कैद र �.२,२४,६००।- (दईु लाख चौिबस 
हजार छ सय) �ितपूित�  श�ुक बझुाउने ठहरी फैसला 
भएको रहेछ ।

म�ुा अनसु�धानको �ममा मलाई फरार 
दखेाइएको तथा अिभयोग दायर गदा� म िनवेदकको 
ठेगाना िज�ला खोटाङ, िबजयखक�  गाउ ँ िवकास 
सिमित वडा नं. ७ प�रवित�त िद�ेल �पाकोट 
मजवुागढी नगरपािलका वडा नं.१५ घर भई हाल 
काठमाड� िज�ला कागे�वरी मनोहरा नगरपािलका 
वडा नं.९ गोठाटार ब�ने भनी उ�लेख ग�रएको 
रहेछ । ��यथ� उ�च अदालत पाटनले म िनवेदकको 
नामको समा�ान �याद िज�ला खोटाङ, िबजयखक�  
गाउ ँ िवकास सिमित वडा नं. ७ प�रवित�त िद�ेल 
�पाकोट मजवुागढी नगरपािलका वडा नं.१५ ि�थत 
म िनवेदकको घरदैलामा घरमा कोही सद�य फेला 
नपरकेो भनी िमित २०७७।४।२३ मा रीतपूव�क टासँ 
भएको बेहोरा उ�लेख गरी ��यथ� खोटाङ िज�ला 
अदालतबाट �याद तामेली �ितवेदन बनाई सोही 
आधारमा ��यथ� उ�च अदालत पाटनले उ� तामेली 
�यादिभ� म िनवेदक �ितवादी अदालतमा हािजर नभई 
स�ु �यादै गजुारी बसेको भ�ने बेहोरा उ�लेख भएको 
रहेछ ।

यसरी प�ाउ परपे�चात् म�ुाको बारमेा 
यथाथ� बेहोरा ब�ुने �योजनका लािग मैले ��यथ� उ�च 
अदालत पाटनबाट स�पूण� न�कल सारी हेदा� म�ुाको 
यथाथ� िववरण �ा� भयो । मािथ �करण (ख) मा उ�लेख 
भएबमोिजम मलाई कैद, ज�रवाना र �ितपूित�समेत 
ह�ने गरी भएको फैसलामा मलाई पनुरावेदनको �याद 
िदन नपन� तथा फैसलाको सूचना िदन ु भ�ने बेहोरा 
उ� फैसलाको तपिसल ख�डमा उ�लेख भए तापिन 
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मलाई उ� फैसलाको सूचना निदई म बसोबास गद� 
आएको काठमाड� कागे�वरी नगरपािलका वडा नं. ९ 
गोठाटारि�थत घरबाट हाल िगर�तार ग�रएको छ ।

यसरी मािथ उि�लिखत त�रकाले मलाई 
हाल थनुामा रािखएको र उ� थनुा गैरकानूनी भएको 
तथा यस स�ब�धमा अ�य कुनै वैकि�पक र �भावकारी 
उपचारको �यव�था नभएकोले नेपालको संिवधानको 
धारा ४६ र धारा १३३ को उपधारा २ र ३ समेतको 
आधारमा ब�दी��य�ीकरणलगायत अ�य उपय�ु 
आदशे जारी गरी गैरकानूनी थुनाबाट म�ु ग�रपाउ ँ
भनी िन�नबमोिजमको िनवेदन िजिकर िलई स�मािनत 
अदालतसम� यो िनवेदन पेस गरकेो छु ।

म बसोबास गद� आएको ठेगानामा उ� 
म�ुाको समा�ान �याद तामेल नगरी म बसोबास नै 
नगन� िवगत १२ वष�भ�दा लामो समयदेिख बसोबास 
गन� छाडेको घर ठेगानामा म िनवेदक तथा मेरो आफ�त 
फेला नपरकेो भ�ने बेहोरा उ�लेख गरी घरदैलोमा टासँ 
गरी जारी ग�रएको मेरा नामको �याद गैरकानूनी�पमा 
तामेल ग�रएको, मैले �ितवाद गन� �ाकृितक �यायको 
माग� नै अव�� ग�रएकोले सव��थम मेरो नाममा तामेल 
ग�रएको िमित २०७७।०४।२३ को समा�ान �याद 
ब�िकङ कसरु सजायका स�ब�धमा �यव�था गन� बनेको 
ऐन, २०६४ (यस पिछ ब�िकङ कसरु ऐन मा� भिनने 
छ) को दफा २३ तथा मलुकु� फौजदारी काय�िविध 
सिंहता,२०७४ (यसपिछ संिहता मा� भनी स�बोधन 
ग�रने छ) को दफा ६१ िवपरीत भई गैरकानूनी रहेको 
बेहोरा तलका �करणह�मा उ�लेख गन� चाह�छु ।

म िनवेदकलगायत प�रवार घरमा फेला 
नपरकेो भनी िज�ला खोटाङ, िबजयखक�  गाउ ँ
िवकास सिमित वडा नं. ७ प�रवित�त िद�ेल 
�पाकोट मजवुागढी नगरपािलका वडा नं. १५ को 
घर भनी म बसोबास नै नगन� घर दैलोमा टासँ ग�रएको 
बेहोरा उ�लेख ग�रएको रहेछ । म उ� ठेगानामा 
िवगत १२ वष�भ�दा लामो समयदिेख घर छाडी 

काठमाड�मा बसोबास गद� आएको कुरा काठमाड� 
महानगरपािलका वडा नं. ३५ को वडा काया�लयबाट 
िमित २०६५।६।१७ को िसफा�रसप�बाट समेत पिु� 
ह��छ । �य�तै ०६२।०६३ को ऐितहािसक 
जनआ�दोलनको समयमा म िनवेदकलाई काठमाड� 
िज�ला, काठमाड� महानगरपािलका वडा नं. ३५ 
ि�थत कोटे�वरमा दे�े ह�केलामा गोली लागेको 
र मिुछ�त अव�थामा मानव अिधकारको टोलीले 
काठमाड� बागबजारि�थत काठमाड� मोडेल हि�पटल 
प�ुयाई उपचार गराएको िमित २०६३।०४।०३ को 
सात राजनीितक दलको िसफा�रसप�बाट समेत म 
काठमाड�मा नै बसोबास गद� आएको पिु� ह��छ । �य�तै 
खोटाङ िद�ेल �पाकोट मजवुागढी नगरपािलका वडा 
नं.१५ बाट म िनवेदक बसाइ ँसरी काठमाड� िज�ला 
कागे�वरी मनोहरा नगरपािलका वडा नं. ९ गोठाटारमा 
बसाइ ँ सरी आएको िद�ेल �पाकोट मझवुागढी 
वडा नं.१५ काया�लयको िमित २०७६।०७।१९ 
को बसाइसँराई दता� �माणप�बाट समेत िमित 
२०७७।०४।२३ मा तामेल गरकेो किथत समा�ान 
�याद मेरो घर ठेगानामा तामेल नगरकेो ��टै ह��छ ।

ब�िकङ कसरु ऐनको दफा २३ मा �याद 
तामेलीस�ब�धी िवशेष �यव�था ग�रएको छ । 
जसअनसुार यस ऐन वा अ�य �चिलत कानूनबमोिजम 
कुनै �यि�को नाममा सूचना पठाउदँा वा �याद तामेल 
गदा� �य�तो �यि�को ठेगाना प�ा नलागी वा अ�य 
कुनै कारणले �य�तो सूचना बझुाउन नसिकएको 
वा �याद तामेल ह�न नसकेको कुराको �ितवेदन पन� 
आएमा �चिलत कानूनमा जनुसकैु कुरा लेिखएको 
भए तापिन �य�तो �यि�लाई ितस िदनस�मको �याद 
िदई अनसु�धान भएको वा म�ुा हेन� अिधकारीसम� 
म�ुा दायर भइसकेको भए सो िवषयको संि��त 
िववरण उ�लेख गरी उपि�थत ह�न राि��य�तरको 
समाचारप�मा क�तीमा दईु पटक साव�जिनक सूचना 
�कािशत ग�रने छ भ�ने �प� कानूनी �यव�था ग�रएको 
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छ । तर उ� म�ुामा म िनवेदक बसोबास नै नगरकेो 
�थानमा आफ�त मािनस कोही फेला नपरकेो भनी 
िमित २०७७।०४।२७ मा २१ िदनिभ� अदालतमा 
उपि�थत ह�न भ�नेसमेत बेहोराको घरदैलोमा टासँ 
भएको समा�ान �याद ब�िकङ कसरु तथा सजाय ऐनको 
दफा २३ िवपरीत रहेको ��टै छ । 

�यसैगरी �यसअिघ मलाई मैले बसोबास गन� 
छाडेको �थान खोटाङ िज�लाको िद�ेल �पाकोट 
मझवुागढी वडा नं.१५ मा घरदलैोमा टासँ गरी �याद 
तामेल ग�रएको भिनएको बेहोरा िमिसलमा रहेकोमा सो 
िमित २०७७।०४।२३ को �याद पिन कानूनबमोिजम 
रहेको छैन । एक त सो ठाउमँा सो समयमा म बसोबास 
नै गरकेो छैन । किथत सा�ी महलमा लेिखएका यवुराज 
ढकाल र िमना ढकाललगायत कुनै पिन �यि�ह� 
स�बि�धत वडाका �थानीय �यि� होइनन् । एक जना 
सा�ीको वष�समेत उ�लेख ग�रएको छैन । संिहताको 
दफा ६१ उपदफा ४ बमोिजमको समा�ान जारी 
गदा� अपनाउनपुन� काय�िविधसमेत अपनाइएको छैन । 
घरदैलोमा सूचना टासँ गदा� �थानीय तहको स�बि�धत 
वडाको वडा सद�यलाई अिनवाय� सा�ी राखी सहीछाप 
गनु�पन�मा सोसमेत ग�रएको छैन । �यसमा पिन ब�िकङ 
कसरुस�ब�धी म�ुा कारबाही र िकनारा गदा�  सामा�य 
कानून आकिष�त नभएर िवशेष ऐन आकिष�त ह��छ । 
जसअनसुार ब�िकङ कसरु तथा सजाय ऐनको दफा २३ 
बमोिजम म िनवेदकको नाममा समा�ान �याद तामेल 
गदा� घर ठेगानामा स�बि�धत �यि� र घरका आफ�त 
फेला नपरपेिछ म िनवेदकको नाममा राि��य�तरको 
समाचारप�मा क�तीमा दईुपटक सूचना �काशन 
गनु�पन� बा�या�मक कानूनी �यव�था िवपरीत समा�ान 
�याद जारी गरी मलाई �व�छ सनुवुाइको हकबाट 
वि�चत ह�ने गरी ��यथ� उ�च अदालत पाटनबाट 
भएको फैसलाको आधारमा म िनवेदक गैरकानूनी 
थनुामा रहन बा�य छु । 

घरदैलोमा टासँ ग�रएको भिनएको �याद 

तामेलीको बेहोरा हेदा� काम तामेल गन� �यि� कुन 
दजा�को हो भ�ने पिन खलुाइएको छैन । स�बि�धत 
वडाका सिचव भिनएका �यि� पिव�ा ितमि�सनाले 
घरदलैोमा टासँ भएको िठक साचँो छ भनी सही नगररे 
वडा काया�लयमा टासँ गन� बझुी िलए ँ भ�ने बेहोरा 
उ�लेख गरके� छन् । उि�लिखत तामेली बेहोराबाटै 
उ� �याद सिंहताको दफा ६१ िवपरीत भएकोले 
मलाई �ितवादको मौका नै निदई �ाकृितक �यायको 
िस�ा�तिवपरीत र principle of fair Hearing कै 
िव��मा ह�ने गरी भएकोले उ� फैसलाको आधारमा 
मेरो थनुा गैरकानूनी रहेको �प� नै छ । यसरी मािथ 
उि�लिखत आधारह�बाट उ� समा�ान �यादलाई 
कानूनबमोिजम मा�न नसिकनेमा मेरो हकमा 
उि�लिखत सबै आधारह� दिेखएकोले यित ग�भीर 
�कृितको म�ुामा �ितर�ा गन� कानूनी हकबाट वि�चत 
गरी सोही आधारमा मलाई हाल थनुामा रािखएकोले 
मेरो थनुा गैरकानूनी भएको सादर िनवेदन गन� चाह�छु । 

��यथ� उ�च अदालत पाटनको उपयु�� काम 
कारबाही र फैसलाले नेपालको संिवधानको धारा १६, 
१७(२) को ख�ड ङ र च, १८,(१),(२) धारा २०, धारा 
२०(४) धारा २५ र धारा ४६ �ारा �दान ग�रएको मेरो 
संवैधािनक हकमा आघात परकेोले ��यथ� खोटाङ 
िज�ला अदालतबाट गैरकानूनी त�रकाबाट तामेल 
भएको भिनएको मेरा नामको उ� िमितको �याद र सो 
�यादको आधारमा ��यथ� उ�च अदालत पाटनबाट 
भएको फैसला र फैसला काया��वयनको िसलिसलामा 
भएका कामकारबाहीसमेत उि�लिखत संवैधािनक 
र ब�िकङ कसरु तथा सजाय ऐन एवं संिहतासमेतको 
�ितकूल, �ाकृितक �यायको िस�ा�तिवपरीत र 
गैरकानूनी भएकाले उ� मेरा नाममा जारी भएको 
भिनएको �याद यसै म�ुाको रोहबाट उपय�ु आदेश�ारा 
बदर गरी सो आधारमा भएको फैसलासमेत िनि��य 
घोिषत गरी मेरो सिंवधान तथा कानून �द� हकको 
संर�ण र �चलन ग�रपाउन सादर अनरुोध गद�छु । 
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मेरो नाममा गैरकानूनी �याद तामेल ग�रएकोले 
मैले �ितवादको मौका नपाएको अव�था एकातफ�  छ भने 
अक�तफ�  फैसलाको जानकारी मलाई निदएकोले मेरो 
�यायको माग�समेत अव�� भएको छ । ��यथ� उ�च 
अदालत पाटनबाट मलाई पनुरावेदनको �यादसमेत 
निदएकोले �यायको माग� अव�� भइसकेको 
छ । साधारण अिधकार�े�को मा�यमबाट म थनुामा 
रहनपुन� कारणले मेरो हकमा �भावकारी नभएर �यो 
केवल Paper justice वा कागजी �याय मा� ह�ने 
स�भावना भएकोले मेरो लािग यो last resort of the 
justice नै भएकोले यसबाहेक मेरो �याय �ाि�को माग� 
र अवसर सबै समा� भइसकेकोले कानूनको शासन 
र संवैधािनक सव��चता एवम् �वत�� �यायपािलका 
रहेको मलुकुमा एक नाग�रक म िनवेदकमािथ भएको 
यो हदस�मको अ�याय भएको छ । आरोप लागेको 
�यि�लाई िनजको िव�� भएको ��येक कानूनी 
कारबाहीको जानकारी पाउने हक ह�ने, �ाकृितक 
�यायका िस�ा�तअनसुार पिन म�ुाका प�ले आ�नो 
कुरा अदालतसम� रा�न पाउनपुछ�  र आ�नो िव��मा 
ला�ने �माणका स�ब�धमा जानकारी पाउने अिधकार 
म�ुाका प�लाई ह�न तथा कारणीलाई खोजतलास गरी 
सनुवुाइको मौका �दान नगरी गरकेो कुनै पिन काय�ले 
�याियक मा�यता �ा� गन� नस�ने भ�ने स�मािनत 
सव��च (ने.का.प. २०६७, अङ्क ४, िन.नं. ८३४५, 
ने.का.प. २०५६, अङ्क ७, िन.नं. ६७५०, प�ु 
५१४, ने.का.प.२०६५, अङ्क ५, िन.नं. ७९७०, प�ु 
६३८, ने.का.प. २०६७, अङ्क १, िन.नं. ८२९४, 
प�ृ ६० र ने.का.प. २०६८, अङ्क १२, िन.नं. 
८७२७, प�ृ १९७४) अदालतबाट �ितपािदत निजर 
िस�ा�तसमेतको िवपरीत ह�ने गरी मलाई थनुामा रा�ने 
गरी भएको उ�च अदालत पाटनबाट भएको फैसला 
�िुटपूण� भएकोले �याियक इ�साफ िदलाई पाऊँ । 

�य�तै केवल अिभयोगप�मा उि�लिखत 
आधारमा मा� मलाई �ितवाद गन� नआएको भनी 

दवेानी म�ुामा वादी दाबी �वीकार ग�रएको ज�तो 
अथ� गरी फैसला ग�रएको छ । फौजदारी म�ुामा 
दोषी करार गन� आधार वादी प�ले पिु� गनु�पद�छ । 
संिवधानबमोिजम �ितवादीलाई चपु ब�ने अिधकार 
Right to remain silence समेत भएकोले उपि�थत 
भएर चपु लागेर ब�ने �ितवादीको हकमा त �माणको 
रोहमा नै फैसला गनु�पन� ह��छ भने यस म�ुामा मलाई 
�ितवादको अवसर नै निदई, य�तो ग�भीर फौजदारी 
अिभयोग लागेको नाग�रकलाई मेरो अनपुि�थित नै 
मलाई दोषी करार गन� आधार बनाइएकोले ��ततु 
म�ुामा Miscarriage of justice भएको र यसलाई 
सधुार गन� अ�य कुनै उपायसमेत नभएको बेहोरा सादर 
अनरुोध गन� चाह�छु । 

म�ुाको अ�तरव�तमुा �वेश गररे हेरेको 
अव�थामा पिन जाहेरवाली क�पना कुमारी राई र म 
िनवेदकको संय�ु लगानीमा ज�गास�ब�धी कारोबार 
गद� आएको अव�थामा केवल कारोबारमा ब�कमा रकम 
नभए पिन कसैलाई देखाउनका लािग मा�ै भए पिन 
िनज जाहेरवालीले चेक िदन आ�ह गरकेोले मैले उ� 
िमितका उि�लिखत चेक काटी िदएको भए तापिन चेकमा 
उि�लिखत रकम मैले िदनपुन� होइन । हामी िवगतमा 
ज�गा कारोबारको सबै िववाद िमिलसकेको केवल चेक 
मलाई िफता� गन� बाकँ� रहेको, मैले पटकपटक चेक माग 
गदा� िफता� गछु�  भ�दै आएकोमा मबाट दोहोरो फाइदा 
िलन सिक�छ िक भ�ने दूिषत आसयका साथ ��ततु 
म�ुा दायर गरकेो ��टै ह��छ । िनज जाहेरवालीले मलाई 
किहले उ� चेक बराबरको रकम कुन �योजनाथ� िदएक� 
िथइन् ? सो कुरा उ� म�ुामा कहीकँतै खलुाउन 
नसकेको कारणले समेत मबाट दोहोरो फाइदा िलन 
सिक�छ भ�ने दूिषत आसयका साथ मलाई झ�ुयाई 
म नबसेको ठाउमँा �याद तामेल गन� लगाई उ� म�ुाको 
�ितर�ा गन� �व�छ सनुवुाइका मौका निदई भएको 
�िुटपूण� फैसलाको आधारमा भएको थनुा गैरकानूनी 
रहेको छ । 
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�यसमा पिन ��ततु म�ुामा अिभयोग माग 
दाबीबमोिजम दोषी सािबत गदा� अनसु�धानको 
�ममा उ�लेख ग�रएका कथनलाई मा� आधार 
िलइएको छ । अनसु�धानको �ममा कोही पिन �यि� 
अदालतमा सा�ीसरह उपि�थत भई बकप� गरकेो 
देिखदँनै । केवल िकटानी जाहेरीको आधारमा मा� 
दोषी सािबत गन� िम�दैन । सोलाई पिु� गन� अ�य 
�वत�� र व�तिुन� आधार कुनै पिन देिखएको 
छैन । अिभयोग दाबी पिु� ह�नलाई अनसु�धानको 
�ममा बिुझएका �यि� �माण ऐन, २०३१ को दफा 
१८ बमोिजम अदालतमा सा�ीसरह उपि�थत 
भई बकप� गरमेा मा� �माणमा िलन िम�ने कानूनी 
�यव�थाको िव�� मलाई यित ग�भीर �कृितको 
फौजदारी कसरुमा सजायको भागेदार बनाइएको छ । 
यसरी अिधकार�ा� अिधकारीसम� अनसु�धानको 
�ममा सङ्कलन ग�रएको एकतफ� भनाइलाई मा� 
आधार बनाई एउटा नाग�रकको �वत��ता र मया�दामा 
हनन प�ुयाउने र फौजदारी कसरुमा दोषी सािबत गन� 
गरी भएको फैसलाबमोिजमको काय� �वतः आ�मिन�, 
गैरकानूनी, त�यिवहीन, हचवुा, �वे�छाचारी एवं 
फौजदारी �यायको िस�ा�तिवपरीत भएकोले �य�तो 
गैरकानूनी फैसलाको आधारमा भएको मेरो थुना पिन 
गैरकानूनी रहेको बेहोरा िनवेदन गन� चाह�छु भ�नेसमेत 
बेहोराको �रट िनवेदक व�ण ढकालले यस अदालतमा 
िदएको िनवेदन ।

यसमा के कसो भएको हो ? िनवेदकको 
मागबमोिजमको आदेश िकन जारी ह�न ुनपन� हो ? आदेश 
जारी ह�न नपन� भए आधार कारणसिहत यो आदेश 
�ा� भएको िमितले बाटोका �यादबाहेक ३ िदनिभ� 
िवप�ीह�ले महा�यायािधव�ाको काया�लयमाफ� त 
िलिखत जवाफ पेस गनु�  भनी यो आदशे र िनवेदनको 
�ितिलिप साथै राखी �याद सूचना जारी गरी �यादिभ� 
िलिखत जवाफ पर ेवा अविध नाघेपिछ िनयमानसुार 
पेस गनू� । साथै नेपाल सरकार िव�� व�ण ढकाल 

भएको ब�िकङ कसरु (०७६-CB-३२५८) को िमित 
२०७७।९।१५ मा उ�च अदालत पाटनबाट भएको 
फैसलासिहतको स�कल िमिसल िझकाउन ुभ�नेसमेत 
बेहोराको यस अदालतबाट िमित २०७८।४।२० मा 
भएको आदेश ।

अिधकार�ा� िनकायको आदशेबाट मा� 
कारागारमा थनुामा रा�ने र थनुा म�ु गन� काय� कारागार 
काया�लयबाट ह�ने भएको र थुना म�ु गन� वा थनुामा 
रा�ने काय�मा कारागार काया�लयको कुनै �विववेक� 
अिधकार नरहने भएकोले ��ततु �रट िनवेदन यस 
काया�लयको हकमा खारजेयो�य भएकोले खारजे 
ग�रपाउनँ सादर अनरुोध गद�छु भनी कारागार काया�लय 
जग�नाथदेव कारागार �मखुले यस अदालतमा िदएको 
िलिखत जवाफ ।

यसमा उदयपरु िज�ला, सािबक िचलाउने 
गाउ ँ िवकास सिमित वडा नं. ५ घर भई हाल बाकेँ 
िज�ला, नेपालग�ज ब�ने कमलाकुमारी राईको 
जाहेरीले नेपाल सरकार �ितवादी ढु�डीराज ढकालको 
नाित, वीर�े��साद ढकालको छोरा, खोटाङ िज�ला, 
सािबक िवजयखक�  गाउ ँ िवकास सिमित वडा नं. ७ 
प�रवित�त िद�ेल �पाकोट मझवुागढी नगरपािलका 
वडा नं. १५ घर भई हाल काठमाड� िज�ला, कागे�वरी 
मनहरा नगरपािलका वडा नं. ९ गोठाटार ब�ने व�ण 
ढकाल भएको म�ुा नं. ०७६-CB-३२७५ ब�िकङ कसरु 
म�ुामा उ�च अदालत पाटनको िमित २०७७।०९।१५ 
गतेको फैसलाबमोिजम ०।०।१० (दस) िदन कैद र 
�.५६,१५,०००।- (छप�न लाख प�� हजार �पैया)ँ 
ज�रवाना र �ितपूित�  �.२,२४,६००।- (दईु लाख 
चौिबस हजार छ सय) पीिडत राहतकोषमा ज�मा गन� 
गरी ठहरकेो म�ुा थान १, उदयपरु िज�ला, सािबक 
िचलाउने गाउ ँ िवकास सिमित वडा नं. ५ �थायी घर 
भई हाल काठमाड� िज�ला, नागाजु�न नगरपािलका 
वडा नं. ४ सीतापाइला ब�ने क�पनाकुमारी राईको 
जाहेरीले वादी नेपाल सरकार �ितवादी ियनै व�ण 
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ढकाल भएको म�ुा नं. ०७६-CB-३२५८ ब�िकङ कसरु 
म�ुामा उ�च अदालत पाटनको िमित २०७७।०९।१५ 
गतेको फैसलाबमोिजम ०।०।२ (दईु) िदन कैद र 
�.५४०,०००।- (पाचँ लाख चािलस हजार �पैया)ँ 
ज�रवाना र �ितपूित�  �.२१,६००।- (ए�काइस हजार 
छ सय) पीिडत राहतकोषमा ज�मा गन� गरी ठहरकेो 
म�ुा थान -१, ��ततु दईु थान म�ुामा िनज �ितवादी 
ब�ण ढकाललाई ज�मा ०।०।१२ (बा�) िदन कैद र 
ज�रवाना �.६१,५५,०००।- (ए�स�ी लाख पचप�न 
हजार) र �ितपूित�  �.२,४६,२००।- (दईु लाख 
छयालीस हजार दईु सय) ह�ने ठहरकेोमा सो कैद, 
ज�रवाना र �ितपूित� बे�ज ुरही फरार रहेकोमा िनज 
�ितवादी व�ण ढकाललाई के��ीय अनसु�धान �यरुो, 
काठमाड� र यस अदालतको फैसला काया��वयनका 
कम�चारीह�ले िमित २०७७।१२।२२ गते प�ाउ गरी 
यस अदालतमा िमित २०७७।१२।२३ गते उपि�थत 
गराएको ह�दँा िनज �ितवादीलाई ठहरकेो ज�मा कैद 
०।०।१२ (बा�) िदनबापत िनजलाई प�ाउ परकेो िमित 
२०७७।१२।२२ गतेदिेख २०७७।१२।२६ गतेस�म 
िनयमानसुार सीधा खान िदई थनुामा राखी िनजलाई 
ठहरकेो ज�रवाना �.६१,५५,०००।– (एकस�ी लाख 
पचप�न हजार) दािखला गर ेअ�य म�ुा वा कारणबाट 
थनुामा रा�न ु नपन� भए ��ततु ०७६-CB-३२७५ 
र ०७६-CB-३२५८ को ब�िकङ कसरु म�ुाको 
हकमा मा� िनज �ितवादी व�ण ढकाललाई िमित 
२०७७।१२।२७ गते कैद म�ु ग�रिदनू । उि�लिखत 
ज�रवाना दािखला नगर े सो �.६१,५५,०००।– 
(ए�स�ी लाख पचप�न हजार) ज�रवानाबापतमा 
कैद ठे�न ु पदा� मलुकु� फौजदारी काय�िविध संिहता, 
२०७४ का आधारमा �ितिदन �.३००।- का दरले 
�.६१,५५,०००।– (एकस�ी लाख पचप�न हजार) 
ज�रवानाबापत मलुकु� अपराध संिहता, २०७४ को 
दफा ४६ को २(क) बमोिजम १०।०।० (दस वष�) 
कैद गनु�  पदा� िमित २०७७।१२।२७ दिेख िमित 

२०८७।१२।२६ गतेस�म िनयमानसुार सीधा खान 
िदई थुनामा राखी अ�य म�ुा वा कारणबाट थनुामा रा�न ु
नपन� भए ०७६-CB-३२७५ र ०७६-CB-३२५८ 
को ब�िकङ कसरु म�ुाको हकमा मा� िनज �ितवादी 
व�ण ढकाललाई िमित २०८७।१२।२७ गते थनुाबाट 
म�ु ग�रिदनहु�न अनरुोध छ भनी यस अदालतको िमित 
२०७७।०९।१५ गतेको फैसलाबमोिजम कैदी पजु� 
जारी गरी कैद भ�ुानका लािग कारागार काया�लयमा 
कैद �याद ठेक� पठाइएको हो भ�नेसमेत बेहोराको 
काठमाड� िज�ला अदालतको तफ� बाट यस अदालतमा 
पेस भएको िलिखत जवाफ ।

�ितवादी व�ण ढकालको नाउमँा यस 
अदालतबाट जारी भएको समा�ान �याद िमित 
२०७७/०४/२३ मा िनजको घरदलैामा रीतपूव�क 
टासँ भएकोमा सो �यादिभ� िनज �ितवादी ०७६-
CB-३२७५ को म�ुामा अदालतमा हािजर नभई 
स�ु �याद गजुारी बसेको देिख�छ । �ितवादी व�ण 
ढकालले ब�िकङ कसरु तथा सजाय ऐन, २०६४ को 
दफा३(ग) को कसरु गरकेो देिखदँा िनजलाई सोही 
ऐनको दफा १५(१) बमोिजम चेकमा उि�लिखत रकम 
�.५६,१५,०००/- (छप�न लाख प�� हजार) िबगो 
कायम भई �ितवादीबाट जाहेरवालालाई उ� िबगो 
भराई �ितवादीलाई िबगोबमोिजम �.५६,१५,०००/-
(छप�न लाख प�� हजार) ज�रवाना र १० (दस) िदन 
कैद सजाय ह�ने ठहछ�  । साथै, अपराध पीिडत सरं�ण 
ऐन, २०७५ को दफा ४१(३) बमोिजम �ितवादीलाई 
भएको ज�रवानाको चार �ितशतले ह�न आउने रकम 
�.२,२४,६००/- (दईु लाख चौिबस हजार छ सय) 
�ितपूित� श�ुक िनजले बझुाउनपुन� गरी ०७६-CB-
३२७५ को म�ुामा फैसला भएको हो भनी उ�च 
अदालत पाटनको तफ� बाट यस अदालतमा पेस भएको 
िलिखत जवाफ ।

यसमा ढु�डीराज ढकालको नाित 
वीर�े��साद ढकालको छोरा िज�ला खोटाङ, 
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िबजयखक�  गाउ ँिवकास सिमित वडा नं. ७ प�रवित�त 
िद�ेल �पाकोट मझवुागढी नगरपािलका वडा नं. १५ 
नाग�रकता भई हाल काठमाड� िज�ला, कागे�वरी 
मनोहरा नगरपािलका वडा नं. ९ गोठाटार �थायी घर 
भई हाल कारागार काया�लय जग�नाथदेवल, स�ुधारामा 
थनुामा रहेको वष� ३१ को व�ण ढकालले यस 
अदालतसमेतलाई िवप�ी बनाई स�मािनत �ी सव��च 
अदालत काठमाड�मा िदएको ब�दी��य�ीकरणको �रट 
िनवेदनको आदेशसिहतको ३(तीन) िदने �याद �यहा ँ
स�मािनत सव��च अदालतबाट िमित २०७८/०४/२२ 
गते पठाइएको भए पिन यस अदालतमा इ�टरनेटमा 
सम�या भएको ह�नाले िमित २०७८/०४/२७ गते 
इ�टरनेट सचुा� भएपिछ इमेलमाफ� त �ा� भएकोमा 
तोिकएको �यादिभ�ै िलिखत जवाफ ��ततु ग�रएको 
बेहोरा सादर अनरुोध छ भ�नेसमेत बेहोराको खोटाङ 
िज�ला अदालतले यस अदालतमा पेस गरकेो िलिखत 
जवाफ ।

आदेश ख�ड
िनयमबमोिजम पेसी सूचीमा चढी िनण�याथ� 

पेस ह�न आएको ��ततु म�ुामा िनवेदनसिहतका 
िमिसल संल�न कागजात अ�ययन गरी िवप�ीका 
तफ� बाट उपि�थत महा�यायािधव�ा काया�लयका 
िव�ान् उप�यायािधव�ा �ी िव�ण�ुसाद पौडेलले 
अदालतको फैसलाले ठहरकेो कैद यी �ितवादी 
िनवेदकले भ�ुान ग�रसकेको भए पिन िनजलाई लागेको 
ज�रवाना बझुाएको अव�था नह�दँा सो ज�रवानाबापत 
िनवेदक �ितवादीलाई कैदमा रा�न िनजको नाउमँा 
काठमाड� िज�ला अदालतबाट जारी भएको कैदी पजु� 
कानूनस�मत भएकोले िनवेदकको �रट िनवेदन खारजे 
ग�रपाउ ँभनी गनु�भएको बहससमेत सिुनयो । 

अब िनवेदकलाई गैरकानूनी �पमा ब�दी 
बनाइएको हो वा होइन ? िनवेदन मागबमोिजम 
ब�दी��य�ीकरणको आदेश जारी ह�ने हो वा होइन ? 
भ�ने िवषयमा िनण�य िदनपुन� दिेखयो । 

२. िनण�यतफ�  िवचार गदा� क�पनाकुमारी 
राईको जाहेरीले नेपाल सरकार िव�� यी िनवेदक 
�ितवादी भएको ०७६-CB-३२७५को ब�िकङ कसरु 
म�ुामा यी िनवेदक �ितवादीले जाहेरवालीलाई िमित 
२०७५।१२।२० मा कुमारी ब�क िलिमटेडमा िनजको 
नाममा रहेको २११३५२४५०२५४००१५ नं.को 
खाताबाट भ�ुानी िलने गरी ०००५४१५७७४ 
नं. को चेकबाट �.५६,१५,०००।- (छप�न लाख 
प�� हजार) को चेक तथा ०७६-CB-३२५८ नं.को 
ब�िकङ कसरु म�ुामा सोही नं. को खाताबाट भ�ुानी 
िलने गरी ००५४१५७७६ नं. को चेकबाट �. 
५,४०,०००।- (पाचँ लाख चािलस हजार) को चेक 
काटी िदएकामा खातामा रकम नभएको भनी िफता� 
भएको चेक र ब�क �टेटमे�टसमेतबाट �ितवादी व�ण 
ढकालले जाहेरवालालाई िदनपुन� सो �.५,४०,००० 
(पाचँ लाख चािलस हजार �पैया)ँ बराबरको रकम 
स�बि�धत ब�कमा नभएको भ�ने आधारमा �ितवादी 
व�ण ढकाललाई ब�िकङ कसरु तथा सजाय िनधा�रण 
ऐन, २०६४ को दफा ३(ग) को कसरुमा ऐ.ऐनको 
दफा १५(१) बमोिजम िबगो कायम गरी िबगो भराई 
िबगोबमोिजमको ज�रवाना र कैद सजाय ह�न र अपराध 
पीिडत संर�ण ऐन, २०७५ को दफा ४१(२) र (३) 
बमोिजम �ितवादीबाट �ितपूित�  श�ुकसमेत िदलाई 
भराई पाउन मागदाबी िलई अिभयोगप� दायर भएको 
दिेखयो । उ� म�ुाह�मा यी िनवेदकले म बसोबास 
गद� आएको काठमाड� िज�ला, कागे�वरी मनहरा 
नगरपािलका वडा नं. ९ गोठाटार ठेगानामा समा�ान 
�याद तामेल नगरी िवगत १२ वष�भ�दा लामो 
समयदिेख मैले बसोबास गन� छाडेको घर ठेगानामा म 
िनवेदक तथा मेरो आफ�त फेला नपरकेो भ�ने बेहोरा 
उ�लेख गरी घरदैलोमा टासँ गरी जारी ग�रएको मेरा 
नामको �याद गैरकानूनी �पमा तामेल ग�रएको, मैले 
म�ुामा �ितवाद गन� पाउने �ाकृितक �यायको माग� 
नै अव�� ग�रएकोले सव��थम मेरो नाममा तामेल 



1819

१०७८२ - व�ण ढकाल िव. उ�च अदालत पाटन, लिलतपरुसमेत

ग�रएको भिनएको िमित २०७७।०४।२३ को समा�ान 
�याद ब�िकङ कसरु सजायका स�ब�धमा �यव�था 
गन� बनेको ऐन, २०६४ को दफा २३ तथा मलुकु� 
फौजदारी काय�िविध संिहता, २०७४ को दफा ६१ 
िवपरीत भई गैरकानूनी फैसलाको आधारमा भएको 
मेरो थनुा पिन गैरकानूनी रहेको भ�नेसमेत बेहोराको 
म�ुय �रट िनवेदन िजिकर रहेको देिख�छ ।

३. नं. ०७६-CB-३२७५ को ब�िकङ 
कसरु म�ुामा �ितवादी व�ण ढकालको नाउमँा 
यस अदालतबाट जारी भएको समा�ान �याद िमित 
२०७७/०४/२३ मा िनजको घरदैलामा रीतपूव�क 
टासँ भएकोमा सो �यादिभ� िनज �ितवादी अदालतमा 
हािजर नभई स�ु �याद गजुारी बसेको र �ितवादी 
व�ण ढकालले ब�िकङ कसरु तथा सजाय ऐन, २०६४ 
को दफा३(ग) को कसरु गरकेो देिखदँा िनजलाई सोही 
ऐनको दफा १५(१) बमोिजम चेकमा उि�लिखत रकम 
�.५६,१५,०००/- (छप�न लाख प�� हजार �पैया)ँ 
िबगो कायम भई �ितवादीबाट जाहेरवालालाई उ� िबगो 
भराई �ितवादीलाई िबगोबमोिजम �.५६,१५,०००/- 
(छप�न लाख प�� हजार �पैया)ँ ज�रवाना र १० 
(दस) िदन कैद सजाय ह�ने ठहछ�  । साथै, अपराध 
पीिडत संर�ण ऐन, २०७५ को दफा ४१(३) बमोिजम 
�ितवादीलाई भएको ज�रवानाको चार �ितशतले ह�न 
आउने रकम �.२,२४,६००/- (दईु लाख चौिबस 
हजार छ सय) �ितपूित� श�ुक िनजले बझुाउनपुन� 
गरी र नं. ०७६-CB-३२५८ को ब�िकङ कसरु म�ुामा 
�ितवादी व�ण ढकालको नाउमँा यस अदालतबाट 
जारी भएको समा�ान �याद िमित २०७७/०४/२३ 
मा िनजको घरदैलामा रीतपूव�क टासँ भएकोमा सो 
�यादिभ� िनज �ितवादी अदालतमा हािजर नभई स�ु 
�याद गजुारी बसेको र �ितवादी व�ण ढकालले ब�िकङ 
कसरु तथा सजाय ऐन, २०६४ को दफा ३(ग) को 
कसरु गरकेो देिखदँा िनजलाई सोही ऐनको दफा १५(१) 
बमोिजम चेकमा उि�लिखत रकम �.५,४००००/- 

(पाचँ लाख चािलस हजार �पैया)ँ िबगो कायम 
भई �ितवादीबाट जाहेरवालालाई उ� िबगो भराई 
�ितवादीलाई िबगोबमोिजम �.५,४०,०००/- (पाचँ 
लाख चािलस हजार �पैया)ँ ज�रवाना र २ (दईु) िदन 
कैद सजाय ह�ने ठहछ�  । साथै, अपराध पीिडत सरं�ण 
ऐन, २०७५ को दफा ४१(३) बमोिजम �ितवादीलाई 
भएको ज�रवानाको चार �ितशतले ह�न आउने रकम 
�.२१,६००/-(ए�काइस हजार छ सय) �ितपूित�  
श�ुक िनजले बझुाउनपुन� गरी फैसला भएको हो भनी 
उ�च अदालत पाटनको तफ� बाट यस अदालतमा 
िलिखत जवाफ पेस भएको देिखयो । 

४. िद�ेल �पाकोट मझवुागढी नगरपािलका 
वडा नं. १५ घर भई हाल काठमाड� िज�ला, कागे�वरी 
मनहरा नगरपािलका वडा नं. ९ गोठाटार ब�ने 
व�ण ढकाल भएको म�ुा नं. ०७६-CB-३२७५ को 
ब�िकङ कसरु म�ुामा उ�च अदालत पाटनको िमित 
२०७७।०९।१५ गतेको फैसलाबमोिजम ०।०।१० 
(दस) िदन कैद र �.५६,१५,०००।- (छप�न 
लाख प�� हजार �पैया)ँ ज�रवाना र �ितपूित�  
�.२,२४,६००।- (दईु लाख चौिबस हजार छ सय) 
पीिडत राहत कोषमा ज�मा गन� गरी ठहरकेो म�ुा थान 
१, उदयपरु िज�ला, सािबक िचलाउने गाउ ँ िवकास 
सिमित वडा नं. ५ �थायी घर भई हाल काठमाड� 
िज�ला, नागाजु�न नगरपािलका वडा नं. ४ सीतापाइला 
ब�ने क�पनाकुमारी राईको जाहेरीले वादी नेपाल 
सरकार �ितवादी ियनै व�ण ढकाल भएको म�ुा नं. 
०७६-CB-३२५८ को ब�िकङ कसरु म�ुामा उ�च 
अदालत पाटनको सोही िमित २०७७।०९।१५ 
गतेको फैसलाबमोिजम ०।०।२ (दईु िदन) कैद र 
�.५,४०,०००।- (पाचँ लाख चािलस हजार �पैया)ँ 
ज�रवाना र �ितपूित� �.२१,६००।- (ए�काइस हजार 
छ सय) पीिडत राहत कोषमा ज�मा गन� गरी ठहरेको 
म�ुा थान -१ समेत दईु थान म�ुामा िनज �ितवादी 
व�ण ढकाललाई ज�मा ०।०।१२(बा�) िदन कैद र 
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ज�रवाना �.६१,५५,०००।- (एकस�ी लाख पचप�न 
हजार) र �ितपूित�  �.२,४६,२००।- (दईु लाख 
छयािलस हजार दईु सय) ह�ने ठहरकेोमा सो कैद, 
ज�रवाना र �ितपूित� बे�ज ुरही फरार रहेकोमा िनज 
�ितवादी व�ण ढकाललाई के��ीय अनसु�धान �यरुो, 
काठमाड� र यस अदालतको फैसला काया��वयनका 
कम�चारीह�ले िमित २०७७।१२।२२ गते प�ाउ गरी 
यस अदालतमा िमित २०७७।१२।२३ गते उपि�थत 
गराएको हो भनी काठमाड� िज�ला अदालतको 
तफ� बाट िलिखत जवाफ पेस भएको देिखयो । 

५. अब िनवेदकले �रट िनवेदनमा उ�लेख 
गरबेमोिजम िनजको वतन स�ब�धमा हेदा� िनवेदकको 
सािबक वतन खोटाङ िज�ला, सािबक िबजयखक�  
गाउ ँ िवकास सिमित वडा नं. ७ प�रवित�त िद�ेल 
�पाकोट मझवुागढी नगरपािलका वडा नं.१५ 
भएकोमा िनवेदकले िनवेदनमै �वीकार गरकेो 
देिख�छ । अब िनवेदकले �रट िनवेदनमा उ�लेख 
गरअेनसुार िनजको सािबक वतन खोटाङ िज�ला, 
सािबक िबजयखक�  गाउ ँ िवकास सिमित वडा नं. ७ 
प�रवित�त िद�ेल �पाकोट मझवुागढी नगरपािलका 
वडा नं. १५ मा िनजको घरदैलामा टासँ भएको �याद 
रीत बे�रतको के रहेछ भनी हेदा� यी �रट िनवेदकउपर 
चलेका ब�िकङ कसरु म�ुाह�को अिभयोगप�को 
िव�� ख�डमा नै यी िनवेदकको वतन खोटाङ 
िज�ला, सािबक िबजयखक�  गाउ ँ िवकास सिमित 
वडा नं. ७ प�रवित�त भई िद�ेल �पाकोट मझवुागढी 
नगरपािलका वडा नं. १५ घर भई हाल काठमाड� 
िज�ला, कागे�वरी मनहरा नगरपािलका वडा नं. ९ 
गोठाटारमा बसी आएका भनी िनवेदकले हाल आफू 
बसी आएको वतन उ�लेख भएको देिख�छ । तर उ� 
म�ुा नं. ०७६-CB-३२५८ र ०७६-CB-३२७५ मा 
यी िनवेदकको नाममा िमित २०७७।३।१० मा जारी 
भई िमित २०७७।४।२३ मा तामेल भएको समा�ान 
�याद हेदा� िज�ला खोटाङ, िबजयखक�  गाउ ँ िवकास 

सिमित वडा नं. ७ प�रवित�त िद�ेल �पाकोट 
मजवुागढी नगरपािलका वडा नं.१५ ब�ने भ�ने वतन 
उ�लेख भएको देिखयो । जाहेरीमा िज�ला खोटाङ, 
िबजयखक�  गाउ ँिवकास सिमित वडा नं. ७ प�रवित�त 
िद�ेल �पाकोट मजवुागढी नगरपािलका वडा नं.१५ 
मा� उ�लेख भए पिन अिभयोगप�मा िज�ला खोटाङ, 
िबजयखक�  गाउ ँिवकास सिमित वडा नं. ७ प�रवित�त 
िद�ेल �पाकोट मजवुागढी नगरपािलका वडा नं.१५ 
घर भई हाल काठमाड� िज�ला, कागे�वरी मनोहरा 
नगरपािलका वडा नं.९ गोठाटार ब�ने भ�ने उ�लेख 
भएको दिेखयो । 

६. उ� म�ुामा उि�लिखत वतनम�ये 
सव��थम िनवेदक हाल बसोबास गरकेो भनी उ�लेख 
भएको वतनमा �याद जारी गरी तामेल गनु�पन� र सो 
वतनमा �यादवाला मािनस फेला नपरमेा सािबक 
वतनमा पनुः �याद जारी गरी तामेल गनु�पन�मा सो नगरी 
िनवेदकको सािबक वतनमा �याद जारी गरी जारी 
भएको वतनमा िनवेदकको घरदैलामा �याद टासँ गरेको 
भ�ने दिेखन आयो ।

७. अिभयोग लागेका यी िनवेदक व�ण 
ढकाल त�काल प�ाउ नपरी फरार रहेको भनी 
अदालतबाटै �याद जारी गरी कानूनबमोिजम ग�रपाउ ँ
भनी उ� ब�िकङ कसरुका ०७६-CB-३२५८ र 
०७६-CB-३२७५ नं.का म�ुाह� िमित २०७७।३।७ 
मा दायर भएकोमा अिभयोगप�मा उि�लिखत 
�ितवादीको वतनमा मािथ उ�लेख ग�रएबमोिजम 
�ितवादी यी िनवेदकको हाल बसोबास गरी आएको 
वतनमा िनवेदकको नाममा �याद जारी नै नगरी यी 
िनवेदकको सािबक वतन िज�ला खोटाङ, िबजयखक�  
गाउ ँ िवकास सिमित वडा नं. ७ प�रवित�त िद�ेल 
�पाकोट मजवुागढी नगरपािलका वडा नं.१५ को 
वतनमा �याद जारी भई घरदैलोमा टासँ भएको 
दिेखयो । सो वतनमा भएको िनवेदकको घर िनजले १२ 
वष�अिघदेिख छोडी काठमाड� आई काठमाड� िज�ला, 
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कागे�वरी मनोहरा नगरपािलका वडा नं.९ गोठाटारमा 
बसोबास गरी आएको ह� ँभनी िनवेदनमा उ�लेख गरकेो 
देिख�छ । सो कुरा िनजले िनवेदनसाथ पेस गरकेो 
खोटाङ िद�ेल �पाकोट मजवुागढी नगरपािलका वडा 
नं.१५ बाट यी िनवेदक बसाइ ँसरी काठमाड� िज�ला, 
कागे�वरी मनोहरा नगरपािलका वडा नं. ९ गोठाटारमा 
आएको भ�ने िद�ेल �पाकोट मझवुागढी वडा नं.१५ 
काया�लयको िमित २०७६।०७।१९को दता� नं.४८ को 
बसाइसँराई दता� �माणप�को कागजको �ितिलिपबाट 
पिु�ट भइरहेको दिेख�छ र मािथ उ�लेख ग�रएअनसुार 
अिभयोगप�मा नै िनवेदकको हालको बसोबासको वतन 
उ�लेख भएबाट पिन उ� कुरा पिु�ट भएकै देिख�छ ।

८. �याद तामेली स�ब�धनमा भएको 
कानूनी �यव�था हेदा�, सािबक मलुकु� ऐन, अदालती 
ब�दोब�तको ११०, १११ नं. र ११२ मा �याद तामेली 
स�ब�धमा िव�ततृ �ि�या उ�लेख ग�रएको पाइ�छ । 
�यसैगरी सािबकको मलुकु� ऐन खारजे भई बनेको नया ँ
मलुकु� देवानी काय�िविध संिहता, २०७४ को दफा 
१०५ र मलुकु� फौजदारी काय�िविध संिहता, २०७४ 
को दफा ६१ मा �याद तामेलीका स�ब�धमा �यव�था 
भएको देिख�छ । �याद तामेली स�ब�धमा �चिलत 
कानूनमा उि�लिखत �यव�थाअन�ुप तामेल ग�रएका 
�यादमा िकि�चत भलु पिन ग�रन ुविज�त ह��छ । मािथ 
उि�लिखत सािबक मलुकु� ऐन, अ.बं.११० नं. मा 
भएको कानूनी �यव�थाअन�ुप तामेल नभएका क�रब 
सबै �यादह� बदर भई पनुः �याद तामेल गन� गरी यस 
अदालतबाट साधारण र असाधारण अिधकार�े� दवुै 
माग�बाट अनेक म�ुाह�मा फैसला भएका छन् । �याद 
तामेलीमा लापरबाही गन� कम�चारी कारबाहीका भागी 
भएका कैयन् उदाहरण छन् । �याद तामेली �िुटरिहत 
ह�नपुन� ती म�ुाह�मा भएका फैसलाह�ले माग�दश�न 
गरकेो पाइ�छ । तामेली �याद स�ब�धमा हाल �चिलत 
देवानी म�ुा र फौजदारी म�ुामा अपनाउनपुन� छु�ाछुटै 
कानूनमा �यव�था भएका र अ�य िवशेष कानूनमा 

छु�ै ग�रएका �यव�थाह�को पूण�पालना नगर े �याय 
स�पादन �भािवत ह�न जाने ह��छ । 

९. �याद तामेलीमा रहन स�ने �िुट�ित 
हा�ो �याय �यव�था अ�य�त संवेदनशील रहेको 
��ा�त सािबक मलुुक� ऐन, अ.ब. २०८ मा ग�रएको 
“अड्डाबाट जारी भएको समा�ान इतलायनामाको 
�याद तारखेमा �ितवादी निदई �याद गुजारी बसेका 
झगिडयाको ऐनबमोिजम एकतफ� �माण बुझी भएका 
फैसलाउपर पुनरावेदन ला�न स�ैन । समा�ान 
इतलायनामा तामेल गदा� यसै महलको ११० 
न�बरबमोिजम रीत नपु�याई तामेल गरकेोले थाहा 
पाउन नसक� �ितवादी िदन नपाई �याद गु�ेको 
भ�न े उजुरीसाथ फैसला भएको छ मिहनािभ�मा 
थाहा पाएको प�ितस िदनिभ� झगिडयाले �ितवादी 
लेिखिदन �यायो भने पिहले िमिसल सामेल रहकेो 
तामलेी समा�ान हरेी रीतपूव�क तामेल भएको देिखन 
आएन भने सोही बेहोराको पचा� लेखी �ितवादी दता� 
गरी ऐनबमोिजम बु�नुपन� �माण बुझी म�ुा फैसला 
गनु�पछ� । रीत पुगी तामेल भएको देिखएमा सोही बेहोरा 
खोली उजुर ला�न स�ैन भनी दरपीठ गरी िफता� 
िदनुपछ�” भ�ने कानूनी �ावधान रहेको र हाल �चिलत 
मुलुक� देवानी काय�िविध सिंहता, २०७४ को दफा 
११८ मा “यस प�र�छेदबमोिजमको काय�िविध पूरा 
नगरी बे�रतसगँ �याद तामले गरकेो कारण म�ुामा 
�ितर�ा गन� वा �ितउ�रप� पेस गन� नपाई आ�नो 
िव��मा त�लो अदालतबाट एकतफ� फैसला 
भएको बेहोरा उ�लेख गरी �य�तो फैसला भएको छ 
मिहनािभ�मा थाहा पाएको िमितले प�ितस िदनिभ� 
स�बि�धत �ितवादीले �ितउ�रप�सरहको 
पुनरावेदन स�बि�धत पुनरावेदन सु�ने अदालतमा 
पेस गन� स�ने छ” भ�ने �यव�था भएको पाइ�छ । 
जसअनसुार स�ब� म�ुामा �याद तामेलीमा ह�न गएका 
�िुटका कारण अदालतबाट भइसकेका फैसलाह� 
बदर भई म�ुाका �ि�या पनुः दोहो�याउनपुन� बा�यता 
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छ । फौजदारी म�ुामा भने उ� कानूनी �ावधान हाल 
�चिलत मलुकु� फौजदारी काय�िविध संिहता, २०७४ 
मा रहेको पाइदैँन । जनु कानूनी �ावधानको �याियक 
�ि�यामा कमी महससु भइसकेको छ ।

१०. यस�कार �याद तामेली स�ब�धमा 
हा�ो �याय �णाली अ�य�तै सवंेदनशील रही आएको 
छ । यसस�ब�धी कानूनी �ावधानको �भावकारी 
काया��वयन स�ब�धमा िनर�तर सचेत रही आएको 
कुरा स�ब� कानूनमा भई आएका संशोधनह�ले 
��ट्याउछँ । अतः �याद तामेलीमा भए ग�रएका 
�िुट�ित स�ब� सबै सचेत रहन ुअ�य�त ज�री छ ।

११. ब�िकङ कसुरस�ब�धी म�ुामा ब�िकङ 
कसुर तथा सजाय िनधा�रण ऐनको दफा २३ बमोिजम 
समा�ान �याद तामेल गदा� घर ठेगानामा स�बि�धत 
�यि� र घरका आफ�त फेला नपर े िनवेदकको 
नाममा राि��य�तरको समाचारप�मा क�तीमा 
दुईपटक सूचना �काशन गनु�पन� बा�या�मक कानूनी 
�यव�था रहेको देिख�छ । ��ततु म�ुामा सोबमोिजम 
सूचना �काशन भए गरकेो नपाइएकाले यी िनवेदकको 
नाममा �चिलत कानूनबमोिजम �याद तामेल भए गरकेो 
देिखन आएन ।

१२. कुनै पिन म�ुामा आरोप लागेको 
�यि�को नाममा �याद जारी गनु�को ता�पय� िनजउपर 
आरोप अिभयोग लागेको कुराको सूचना िदन ु हो र 
सो �यि�ले आफूलाई लागेको आरोपको स�ब�धमा 
�ितवाद गन� पाउन ुअथा�त् आ�नो कुरा भ�न पाउन ु
हो । कानूनी शासनमा �ितवाद गन� निदई �य�तो 
�यि�को िव��मा ग�रने कुनै पिन िनण�य, आदेश 
फैसला कानूनतः मा�य ह�दैँन । ��येक नाग�रकले 
आफूउपर लागेको आरोपको �ितवाद गन� पाउन ु
�ाकृितक �याय (Natural justice) हो । यसलाई 
कानूनी शासन (Rule of Law) अपनाएको ��येक 
�जाताि��क मलुकुले आज आ�मसात् गरकेो छ र 
गनु�पन� ह��छ । �ितवाद गन� िदइएको सूचना �चिलत 

कानूनले िनधा�रण गरकेो �ि�याको पूण� पालन गरेको 
अथा�त् रीतपूव�क उ� काय� स�प�न गरकेो ह�नपुन� 
ह��छ । आरोप लागेको �यि�को वतनको उ�लेख गदा� 
िवशेष �याल ग�रएको ह�नपुन� ह��छ । �याद सूचना 
जारी गदा� वा तामेल गदा� ह�ने सानोभ�दा सानो �िुटले 
�यि�को हकिहतमा ग�भीर असर पन� जाने ह�नकुा 
साथै म�ुाको कारबाहीको �ि�यामा समेत असर पन� 
गई �याय स�पादनमा ग�भीर �भाव पाद�छ ।

१३. रा�य�ारा यथे�ट कानूनी �यव�था 
गररे मा� ह�ने होइन सोको �भावकारी एवम् सही 
�योगले मा� �य�तो कानूनी �यव�थाले साथ�क अथ� 
रा�दछ । ��ततु म�ुामा मािथ उ�लेख भएबमोिजम 
भएको सानो �िुटले िनवेदकको हकिहतमा ��य� 
आघात पगेुको दिेखयो । िनवेदकले अदालतबाट 
भएको �िुट नऔ�ंयाएको भए िनजउपर रा�यले �याय 
गरकेो ठहद�न�यो । म�ुामा आरोपीले हानु�  वा िज�न ु
एउटा ��न हो तर म�ुामा �ितवाद नै गन� नपाई कुनै 
अदालत वा कुनै �याियक वा अध��याियक िनकायको 
फैसलाअनसुार प�रणाम भो�न ु �यायको उपहास ह�न 
जाने ह��छ । �याद सूचना पाउनपुन� �यि�का नाममा 
जारी भएको �याद र भएको तामेली �िुटरिहत भए 
मा� स�ब� �यि�ले उ� �याद पाएको मािन�छ । 
य�तो अव�थामा स�ब� �यि�ले कानूनको �यादिभ� 
�ितवाद नगरकेो ि�थितमा मैले �याद सूचना पाइन 
भ�ने याचनालाई सनुवुाइ गन� िनकायले इ�कार गद�छ, 
गनु�पद�छ ।

१४. मािथ उि�लिखत आधार कारणह�बाट 
िनवेदक २०७६।७।२४ देिख बसोबास गरी आएको 
वतन अिभयोगप�मा नै उ�लेख भएको िनवेदकको 
हाल खलुाएको वतन काठमाड� िज�ला, कागे�री 
मनहरा नगरपािलका वडा नं.९ गोठाटारमा �याद 
जारी गनु�पन�मा सो नगरी यी िनवेदक १२ वष�अिघ 
बसाइ ँ सरी छोिडसकेको िनवेदकको �थायी वतनमा 
िमित २०७७।४।२३ मा तामेल गरकेो �याद िमित 
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२०७६।७।२४ को बसाइसँराईको �माणप�समेतबाट 
रीतपूव�क तामेली भएको भ�न िम�ने नदेिखएकोले 
�य�तो �यादको आधारमा िनवेदकले सनुवुाइको मौका 
�ा� गरकेो भ�न िम�ने देिखन नआएको ह�दँा िमित 
२०७७।४।२३ को बे�रतसगँ तामेल भएको �याद 
उ��ेषणको आदेश�ारा बदर ग�रिदएको छ । िनवेदक 
कारागार काया�लय जग�नाथदवेलमा कैद थुनामा रहेको 
देिखएकोले सो वतनमा िनजको नाममा पनुः �याद जारी 
गरी िनवेदक कानूनको �यादिभ� अदालतमा उपि�थत 
भए िनजको बयान िलई म�ुाको कारबाही िकनारा गनु�  
भनी उ�च अदालत पाटनको नाममा परमादेश जारी 
ह�ने ठहछ�  । यी िनवेदकउपर चलेको ०७६-CB-३२७५ 
र ०७६-CB-३२५८नं. को ब�िकङ कसरु म�ुामा पनुः 
कानूनबमोिजम कारबाही िकनारा गन� परमादेशको 
आदशे जारी भएकाले ��ततु िनवेदनमा िनवेदकको 
मागअनसुार ब�दी��य�ीकरणको आदशे जारी गरी 
हालै िनवेदकलाई थुनाम�ु गन� कानूनतः िम�ने देिखन 
नआएकोले िनवेदन मागबमोिजम ब�दी��य�ीकरणको 
आदशे जारी गन� िमलेन । अतः िनवेदन मागअनसुार 
ब�दी��य�ीकरणको आदेश जारी ग�रपाउ ँ भ�ने 
िनवेदन खारजे ह�ने ठहछ�  । यो आदेशको �ितिलिप 
साथै राखी उ�च अदालत पाटनलाई आदेशको 
जानकारी िदई ��ततु म�ुाको दायरीको लगत क�ा गरी 
िव�तुीय �णालीमा अपलोड गरी िमिसल िनयमानसुार 
अिभलेख शाखामा बझुाइिदनू ।

उ� रायमा सहमत छु ।
�या.सपना �धान म�ल

इजलास अिधकृतः नारायण�साद चापागाई
इित सवंत ्२०७८ साल भदौ ८ गते रोज ३ शुभम ्।

—— & ––

सव��च अदालत, सयुं� इजलास
माननीय �यायाधीश �ी सपना �धान म�ल
माननीय �यायाधीश �ी टंकबहादरु मो�ान

आदेश िमित : २०७७।५।१८
०७७-WH-०००५

म�ुाः ब�दी��य�ीकरण

�रट िनवेदक : िज�ला धनषुा, जनकपरु 
उपमहानगरपािलका वडा नं. १९ घर भई 
हाल कारागार काया�लय िस�धलुीमा थनुामा 
रहेको िव�ण ुमहरासमेत

िव��
िवप�ी : जनकपरु भ�सार काया�लय, जनकपरुधामसमेत

§ अिभयोग दाबी गदा� एक वष� एक मिहनाको 
सजायको मागदाबी गरी एक वष� एक मिहना 
सजाय ह�न े गरी फैसला ह�न ु र सजाय 
काया��वयनको तहमा सजाय गािभनु वा 
घटाइनुको कारणबाट एक वष� सजाय गनु� 
फरक िवषय हो । तसथ� एक वष�भ�दा बढी 
सजाय ह�ने कसुरमा सजाय काया��वयनमा 
सजाय गाभी एक वष� ह�न स�ने ह�दँा 
��ेािधकारमा िववाद ह�न स�दैन भनी 
मा�न िम�ने नदेिखने ।

(�करण नं.६)
§ �याियक अिधकार अदालत वा �याियक 

िनकायमा अ�तरिनिहत भए तापिन 
िवषयगत िवशेष�ता आव�यक पन� 
फौजदारी कसरुह� िवशु� अदालतका 
वा �याियक िनण�यको िज�मेवारीमा मा� 

�नण�य नं. १०७८३
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रा�दा �याय स�पादनमा िवशेष�ताको 
आव�यकता पन� र �शासक�य 
अिधकारीलाई मा� िज�मवेारी िदइरहदँा 
पिन �याियक �िकयामा �याियक मू�य 
मा�यता कायम ह�न नस�ने ि�थितलाई 
�यव�थापन गन�कै लािग खासखास 
�कृितको िववाद िन�पण गन� �याियक 
र �शासक�य अिधकारी सि�मिलत रहने 
�यायािधकरण वा िविश�टीकृत अदालतको 
िमि�त प�ित (hybrid model) लाई 
अवल�बन गरी �याियक िनकायबाहकेका 
िवषयगत िवशेष�का आधारमा एक 
वष�स�म कैद ह�न स�ने म�ुामा �े�ािधकार 
रहने �यव�थालाई सिंवधान र कानूनतः 
भएको पाइ�छ । यस�कारको �याियक 
�यव�थापनलाई नेपालको सिंवधानको 
धारा १५२ को उपधारा (१) र (२) तथा 
धारा ३०० को उपधारा (७) ले स�बोधन 
गरकेो एवम ् भ�सार ऐन, २०६४ को 
दफा ५७ (क), ५७(१), (१ग) ले पिन 
�े�ािधकारको कानूनी �यव�था गरकेो 
अव�थामा �याियक अिधकार��े नभएको 
नरहकेो म�ुामा एक वष� एक मिहना 
कैद सजायको मागदाबी िलइएको मु�ा 
�े�ािधकारिभ� रहकेो नदेिखन े।

(�करण नं.७)

�रट िनवेदकका तफ� बाट : िव�ान्  व�र�ठ अिधव�ा 
�ी िवजयका�त मैनाली, िव�ान्  अिधव�ा 
�ी अजयशकंर झा र िव�ान्  अिधव�ा �ी 
पंकजकुमार कण�

िवप�ीका तफ� बाट : िव�ान्  सह�यायािधव�ा �ी 
लोकराज पराजलुी

अवलि�बत निजर :
§ ने.का.प.२०७२, अङ्क ८, िन.नं.९४५१

स�ब� कानून :
§ नेपालको संिवधान
§ मलुकु� फौजदारी काय�िविध सिंहता, २०७४
§ भ�सार ऐन, २०६४

आदेश
�या.सपना �धान म�ल : नेपालको 

संिवधानको धारा ४६ र १३३(२) बमोिजम यस 
अदालतको असाधारण अिधकार �े�अ�तग�त दायर 
ह�न आएको ��ततु �रट िनवेदनको सिं��त त�य एवं 
आदेश यस�कार रहेको छ:-

त�य ख�ड
�रट िनवेदक िव�ण ु महरा, राजेशकुमार 

कापर, तम�ना शेष, िवकाश शमा� र अकमल राईनलाई 
नेपालको संिवधानको धारा १७(१) तथा मलुकु� 
दवेानी संिहता, २०७४ को दफा २०(१)नेपालको 
संिवधानको धारा २०(९), मलुकु� फौजदारी काय�िविध 
संिहता, २०७४ को दफा ३, ९(७), भ�सार ऐन, 
२०६४ को दफा ६०ख (१) र (४), दफा ४१ समेत 
िवपरीत िनजह�लाई थनुामा रािखएको छ । नेपालको 
संिवधानको धारा १५८ (२) र धारा ३०० (७) तथा 
मलुकु� फौजदारी काय�िविध संिहता, २०७४ को दफा 
३२ िवपरीत अिधकारिवहीन �पमा िनजह� िव�� 
अिभयोग दायर गरी कानूनिवपरीत कारबाही ग�रएको 
छ । मलुकु� फौजदारी काय�िविध सिंहता, २०७४ 
को दफा १२१ र १२२ तथा �ाकृितक �यायको 
िस�ा�तिवपरीत म�ुा हेन� अिधकारीसम� आ�नो कुरा 
रा�नपाउने अिधकारबाट वि�चत गद� िनजह�लाई 
थनुामा रािखएको छ । नेपालको संिवधानको धारा 
१५२ (२) िवपरीत अिधकार नै नभएको म�ुा हेन� 
अिधकारीबाट िनजह�लाई १ वष� १ मिहना कैद गन� 
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गरी फैसला ग�रएको छ । िव�ण ु महरा, राजेशकुमार 
कापर, तम�ना शेष, िवकाश शमा� र अकमल राईनसगँ 
िमित २०७६/५/२६ गतेमा नै बयान िलइएको र 
िमित २०७६/५/३० गतेस�म िनर�तर�पमा म�ुा 
हेन� अिधकारीको अनमुितिबना नै गैरकानूनी�पमा 
थनुामा रा�द ैअिभयोगप� दायर नै नभई अनसु�धान 
अिधकारीको हैिसयत दसा�उदँै बधुे�वर म�डलबाट िमित 
२०७६/५/३० गते थुनछेक आदेश गद� िनजह�सगँ 
धरौट माग ग�रएको र उ� थनुछेक आदेशलाई सोही 
िमितमा "सदर" भनी भ�सार अिधकृत रामे�वरकुमार 
िम�बाट समथ�न ग�रएको र पनु: सोही बेहोराको 
अक� थनुछेक आदेश सोहीमा िनज भ�सार अिधकृत 
रामे�वरकुमार िम�बाट भएको िमिसल संल�न रहेको 
छ । म�ुा फैसला नै नह�दैँ "िमित २०७६/५/३० गते 
भएको आदेशबमोिजमको ज�रवाना रकम बझुाउन 
नसकेको" भनी िनज िव�ण ुमहरा, राजेशकुमार कापर, 
तम�ना शेष, िवकाश शमा� र अकमल राईनलाई 
कानूनअनसुारको िसधा खान पाउने गरी कारागार 
काया�लय िस�धलुीमा थुनामा रा�न थनुवुा पजु� जारी 
गद� िनजह�लाई कारागार काया�लय िस�धलुीमा 
थनुामा रािखएकोमा अिभयोगप� दायर िबना नै, 
थनुछेक आदेश गन� पाउने अिधकार नै नह�दँा नह�दैँ 
अनसु�धान अिधकारीबाट ग�रएको थुनछेक आदेश 
�थम �ि�मा नै �िुटपूण� ह�दँाह�दँै िवप�ी नं. २ सम� 
नं.०७६-AP-००२२ माफ� त परकेो बे�रतको आदेश 
बदर ग�रपाउ ँभ�ने िनवेदनमा कानूनको अि�तयारी र 
�ि�याबमोिजम आदशे भएको छ, छैन भ�नेतफ�  सजग 
रही कानूनस�मत त�रकाले आदेश गनु�पन� िवप�ी 
�यायािधकरणले कानूनी आधार नै नदशा�ई जनकपरु 
भ�सार काया�लयको आदेश कानूनस�मत रहेको भ�दै 
िमित २०७६/७/२८ गतेमा आदेश गरी िनजह�लाई 
रािखएको गैरकानूनी थनुालाई िनर�तरता िदने 
काय�मा िवप�ी नं. २ पिन समान हैिसयतले िज�मेवार 
रही �वत��ता अपरहण गन� काय� िवप�ीह�बाट 

ह�दँै आएको छ । यसरी ��ततु म�ुामा यी थुनवुाह� 
िव�ण ुमहरा, राजेशकुमार कापर, तम�ना शेष, िवकाश 
शमा�  र अकमल राईनलाई िवप�ीह��ारा प�ाउ 
परकैे समयदेिख अिधकार�े�िवहीन �पमा िनण�य 
गदा�को अव�थास�ममा रािखएको थनुामा गैरकानूनी 
रहेकोसमेतबाट ��ततु िवषय ब�दी��य�ीकरणको 
�रट िनवेदनमाफ� त पनुरावलोकन ह�न स�ने ह�दँा �रट 
जारी ग�रपाउ ँभ�नेसमेत बेहोराको िनवेदन दाबी ।

यसमा के कसो भएको हो ? िनवेदकको 
मागबमोिजम ब�दी��य�ीकरणको आदशे िकन जारी 
ह�न ुनपन� हो ? आदशे जारी ह�न नपन� मनािसब आधार, 
कारण र �माण भए सोसमेत खलुाई सूचना �याद 
�ा�त भएको िमितले बाटाको �यादबाहेक ३(तीन) 
िदनिभ� स�कल िमिसलको �माणीत फोटोकपीसिहत 
महा�यायािधव�ाको काया�लयमाफ� त िलिखत जवाफ 
पेस गनु�  भनी यो आदेश र िनवेदनप�को �ितिलिपसमेत 
साथै राखी िवप�ीह�को नाममा �याद सूचना जारी 
गरी िलिखत जवाफ पर े वा अविध �यितत भएपिछ 
िनयमानसुार पेस गनु�  भ�ने यस अदालतबाट भएको 
आदेश ।

िनवेदक �ितवादीह� भ�सार चोरी पैठारी 
म�ुामा संल�न भएको भनी दशीसिहत प�ाउ परी 
जनकपरु भ�सार काया�लयले कानूनबमोिजम म�ुा 
चलाई धरौट मा�ने आदशे गरकेो र मागबमोिजम धरौट 
नराखी िनवेदकह� �याियक िहरासतमा रहेको देिखदँा 
उ� िहरासतलाई गैरकानूनी थनुा भ�न निम�ने तथा 
स�ु जनकपरु भ�सार काया�लयबाट भएको आदेशउपर 
राज�व �यायािधकरण काठमाड�मा परकेो िनवेदनमा 
भएको कानूनबमोिजमको आदेशबाट िनवेदकह�को 
कुनै हकािधकारमा असर परकेो नहुदँा िनवेदकह�को 
िनवेदन मागबमोिजम आदेश जारी ह�नपुन� होइन । यी 
िनवेदकह� कानूनस�मत�पमा सािधकार िनकायबाट 
कानूनी �ि�या अवल�बन गरी माग भएको धरौट 
रा�न नसक� �याियक िहरासतमा रहेकोमा धरौट माग 
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गन� आदेश भ�सार ऐन, २०६४ को दफा ६२ तथा 
मलुकु� फौजदारी काय�िविध संिहता, २०७४ को दफा 
७३ बमोिजम राज�व �यायािधकरण काठमाड�बाट 
सदर भएकोमा गैरकानूनी थनुा भ�दै िदएको 
ब�दी��य�ीकरणको िनवेदन खारजे ग�रपाउ ँ भ�ने 
राज�व �यायािधकरण काठमाड�को तफ� बाट िलिखत 
जवाफ ।

यस काया�लयबाट िमित २०७६।०५।३० मा 
अनसु�धान अिधकृतबाट पेस भई भ�सार अिधकृतबाट 
सदर भएको थुनछेक आदेशको �ितिलपी सलं�न 
रहेको र थनुछेक आदेशबमोिजम तोिकएको धरौटी 
िलई तारखेमा छोड्न ुर धरौटी िदन नसकेमा कारागार 
पठाउन ुभ�ने आदशे भएबमोिजम धरौटी रकम बझुाउन 
नसकेकोले कारागार चलान ग�रएको र िनवेदकले 
अिभयोगप� दायर नगरी थनुछेक आदेश जारी गरकेो 
भ�ने स�ब�धमा िज�ला �हरी काया�लय धनषुाबाट 
कानूनको रीत प�ुयाई �ितवदेनमा उि�लिखत 
मालव�तकुो भ�सार चोरी पैठारी नभएको भ�न सिकने 
आधार नरहेको ह�दँा भ�सार ऐन, २०६४ को दफा 
४(१२) अनसुार भ�सार चोरी पैठारी अिभयोगमा काम 
कारबाही अिघ बढाई भ�सार ऐन, २०६४ को दफा 
६०(२) र ६०(३) अनसुार थनुामा रा�न पठाइएको 
हो । िनवेदकले सरकारी विकलको राय िबना म�ुा दायर 
गरकेो भनी िजिकर गरकेो स�ब�धमा यस जनकपरु 
भ�सार काया�लयबाट िमित २०७६।११।०६ गते 
िज�ला सरकारी विकल काया�लय धनषुामा राय माग 
ग�रएकोमा िमित २०७६।११।२३ मा भ�सार ऐन, 
२०६४ को दफा ५७ मा भ�सार चोरी पैठारीस�ब�धी 
�प�ट कानूनी �यव�था रहेकोले जनकपरु भ�सार 
काया�लयबाट भए ग�रएको कानूनी �ि�याको 
स�ब�धमा म�ुा हेन� अिधकारीसम� म�ुा दायर गन� 
कुनै बाधा नरहेको भ�ने आशयको राय �ा�त भएको 
देिख�छ । १ वष�भ�दा बढी कैद ह�ने म�ुा अध��याियक 
िनकायले हेन� निम�ने भनेर िलएको िजिकरस�ब�धमा 

भ�सार ऐन, २०६४ को दफा ५७(क) मा उपदफा 
१क, १ख, र १ग बमोिजकको म�ुा हेन� अिधकारी 
भ�सार अिधकृत भ�ने �यव�था रहेको र यस म�ुाको 
िबगो �.२०,९०,२००।- रहेकोले भ�सार ऐन, २०६४ 
को दफा ५७ को उपदफा १ बमोिजम भ�सार अिधकृत 
नै म�ुा हेन� अिधकारी भएको ह�दँा भ�सार ऐन, २०६४ 
बमोिजम नै कानूनी �ि�या अगािड बढाइएको हो । साथै 
यस म�ुामा िनज �ितवादीह�लाई सवारी चालकबापत 
एक वष� कैद ग�रएको र िबगोअनसुार मालव�त ु
धनीसरह मितयारलाई १ मिहना कैद ग�रएकोले १ 
वष�भ�दा बढी कैद सजाय ह�ने म�ुा नभई िनजह�लाई 
फरक फरक कसरुबापतको सजाय भएको साथै िनज 
�ितवादीह�को तफ� बाट िमित २०७६।०६।०७ मा 
उ�च अदालत जनकपरुमा ब�दी��य�ीकरण �रट 
दायर भएकोमा उ�च अदालतबाट िनवेदकह�को उ� 
�रट खारजे भएको ह�दँा जनकपरु भ�सार काया�लयबाट 
कानूनबमोिजम ग�रएको कारबाही उपय�ु छ भ�नेसमेत 
बेहोराको जकपरु भ�सार काया�लय धनषुाको  िलिखत 
जवाफ ।

िमित २०७७।४।१६ गते उ�च अदालतबाट 
जनकपरु, भ�सार काया�लय धनषुाबाट म�ुा 
नं.१०३/२०७६।०७७ भ�सार चोरी पैठारी म�ुाको 
िमित २०७३।३।१२ मा भएको स�ु िनण�यको स�कल 
िमिसल पठाइिदन ु भनी लेखी पठाएकोमा जनकपरु 
भ�सार काया�लय, धनषुाको िमित२०७७।४।२६ को 
प�ले िमित २०७७।४।१९ गतेदेिख २०७७।४।३२ 
गतेस�म जनकपरुधाम उपमहानगरपािलका �े�मा 
िनषेधा�ा जारी भएको अव�थाले िमिसल पठाउन 
नसिकएको भ�ने बेहोरा लेखी आएको देिखयो । ��ततु 
ब�दी��य�ीकरण म�ुामा िनण�य गन�का लािग उ� 
िमिसल अ�याव�यक देिखएको र उ� िमिसल �ा�त 
नह�दँास�म िनण�य गन� असहज ह�ने ह�दँा उ� िमिसल 
५ िदनिभ� पठाउन ुभनी जनकपरु भ�सार काया�लय, 
धनषुामा पनुः लेखी पठाउन ुर िमिसल पठाउने काय�मा 
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१०७८३ - िव�ण ुमहरासमेत िव. जनकपरु भ�सार काया�लय, जनकपरुधामसमेत

आव�यक सहयोग तथा सम�वयका लािग िज�ला 
�शासन काया�लय, धनषुामा लेखी पठाई िमिसल 
आएपिछ िनयमानसुार गरी पेस गनु�होला भनी यस 
अदालतबाट भएको आदशे ।

��ततु म�ुाको स�ब�धमा भ�सार काया�लय, 
धनषुाबाट िमित २०७६।११।०६ मा िज�ला सरकारी 
विकल काया�लय, धनषुासगँ राय माग ग�रएको देिखएको 
छ । सो स�ब�धमा िज�ला सरकारी विकल काया�लय, 
धनषुाबाट िमित २०७६।११।२३ मा राय स�ब�धमा 
प� पठाएको भ�ने पिन दिेखएको छ । त�प�चात् सो 
प�ाचारबमोिजम िज�ला सरकारी विकल काया�लय, 
धनषुाबाट ��ततु म�ुाको राय स�ब�धमा कुनै थप 
कारबाही िनण�य भएको छ, छैन ? भए िनण�यसिहतको 
फाइल िज�ला सरकारी विकल काया�लय, धनषुाबाट 
िझकाई िनयमानसुार पेस गनु�  भ�ने यस अदालतको 
िमित २०७७।३।८ को आदेश ।

आदेश ख�ड
िनयमबमोिजम दिैनक पेसी सूचीमा चढी 

िनण�याथ� इजलाससम� पेस ह�न आएको ��ततु 
�रट िनवेदनको िमिसल अ�ययन गरी �रट िनवेदनका 
तफ� बाट उपि�थत रहनभुएका िव�ान्  व�र�ठ अिधव�ा 
�ी िवजयका�त मैनाली, िव�ान्  अिधव�ा �ी 
अजयशंकर झा र िव�ान्  अिधव�ा �ी पंकजकुमार 
कण�ले, भ�सार ऐन, २०६४ को दफा ५७(क) मा 
“म�ुा हेन� अिधकारीः दफा ५७ को उपदफा (१क) 
(१ख) र (१ग) बमोिजम म�ुा भ�सार अिधकृतले र 
उपदफा (१घ) बमोिजमको म�ुा िज�ला अदालतले 
स�ु कारबाही र िकनारा गन� छ” भ�ने कानूनी 
�यव�था र दफा ५७(१ग)(ग) बमोिजम पचास लाख 
�पैयाभँ�दा बढी एक करोड �पैयासँ�मको िबगोमा 
तीन मिहनादेिख एक वष�स�म भ�ने उि�लिखत कानूनी 
�यव�थाको िवपरीत एक वष� एक मिहना कैदको 
सजाय मागदाबी गरी भ�सार अिधकृतको अिधकार 
�े� भएको मानी अिधकार �े�भ�दा फरक अथा�त् 

िज�ला अदालतको अिधकार�े� भएको ��ततु म�ुा 
भ�सार अिधकृतको अिधकार �े�िभ� दता� भएको 
र िमित २०७६।०५।२६मा प�ाउ परकेा िव�ण ु
महरासमेतलाई ६(छ) मिहनापिछ मा� थुनछेक आदेश 
गरकेो काय�िविधगत ग�भीर �िुट गरी म�ुाको कारबाही 
िकनारा गरकेोले अिभयोग दता�दिेख शू�यता �हण 
गरकेो ��ततु म�ुामा अनािधकृत अिधकारीबाट भएको 
फैसला काया��वयनको �ममा कैदमा ब�दी बनाइएका 
िव�ण ु महरासमेतको वैयि�क �वत��ताको अपहरण 
भएको ह�दँा िवप�ीका नाममा ब�दीलाई गैरकानूनी 
कारबाही िकनाराबाट िदइएको कैदी पजु�समेत बदर 
गरी थनुाम�ु ग�रपाउ ँ भ�नेसमेत बेहोराको बहस 
सिुनयो ।

िवप�ीह� नेपाल सरकारको तफ� बाट 
महा�यायािधव�ाको काया�लयमा िव�ान्  
सह�यायािधव�ा �ी लोकराज पराजलुीको फौजदारी 
कसरु (सजाय िनधा�रण तथा काया��वयन) ऐन, 
२०७४ को दफा ११ को उपदफा (१) बमोिजम "एकै 
वारदातमा एकभ�दा बढी कसरु गन� कसरुदारलाई 
सजाय िनधा�रण गदा� ��येक कसरु अलग अलग भएको 
मानी �यसबापत छु�ाछु�ै सजाय िनधा�रण गनु�पन� 
छ” भ�ने कसरु िनधा�रणको �यव�था गरेको र सोही 
ऐन दफाको उपदफा (२) मा दईु वा �यसभ�दा बढी 
कामबाट कुनै कसरु ह�ने रहेछ र �य�ता कामम�ये कुनै 
एक काम आफँैमा छु�ै कसरु ह�ने रहेछ भने सबैभ�दा 
बढी सजाय ह�ने कसरुमा मा� सजाय ह�ने छ” भ�ने 
कानूनी �यव�थालाई हेदा�  िनवेदक �ितवादीलाई 
दईुवटा कसरुमा सजाय िनधा�रण भई एक वष� एक 
मिहना कैद भए तापिन सजाय काया��वयन गदा� एक 
वष� मा� सजाय ह�ने ह�दँा सजाय िनधा�रण र काया��वयन 
फरक अथ� ह�ने ह�दँा भ�सार ऐन, २०६४ को दफा 
५७(क) ले सजाय ह�ने कुरालाई आधार बनाई म�ुा 
हेन� अिधकारीको तोकेको र उ� भ�सार चोरी पैठारी 
म�ुामा दईुवटा कसरु िनधा�रण भए पिन काया��वयन 
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एउटै ह�ने ह�दँा एक वष� एक मिहना कसरु िनधा�रणको 
मागदाबी िलएको अिभयोग दाबी �े�ािधकारिभ� नै 
रहेको छ । िमित २०७६।०५।२६ मा प�ाउ परकेा 
िव�ण ुमहरासमेतलाई स�पूण� �ि�या पूरा गरी फैसला 
भइसकेको अव�थामा, िवल�बको िस�ा�तिवपरीत ह�ने 
गरी, आफूले गरकेो फौजदारी कसरुको दािय�वलाई 
बेवा�ता गरी फैसला काया��वयनको काय�लाई 
अवरोध गन� दूिषत मनसायले िववादको अि�तमताको 
िस�ा�त �ितकूल ह�ने गरी सारवान् कानूनले िनिद�� 
गरकेो फौजदारी कसरुको दािय�वलाई काय�िविधगत 
�िुटको कारण देखाई फौजदारी ज�तो अपराधज�य 
काय�बाट छुट पाउने भावनाले �े�रत �रट द�डको 
िस�ा�तसमेतको िवपरीत भएकोले ��ततु �रट िनवेदन 
खारजे ग�रपाउ ँभनी गनु�भएको बहससमेत सिुनयो ।

अब िनण�यतफ�  िवचार गदा�, कानूनिवपरीत 
रािखएको थनुाबाट िनज िव�ण ु महरा, राजेशकुमार 
कापर, तम�ना शेष, िवकाश शमा� र अकमल राईनलाई 
नेपालको सिंवधानको धारा १७(१) र २०(९), मलुकु� 
देवानी संिहता, २०७४ को दफा २०(१), मलुकु� 
फौजदारी काय�िविध संिहता, २०७४ को दफा ३ र 
९(७), भ�सार ऐन, २०६४ को दफा ६०ख को उपदफा 
(१) र (४), तथा दफा ४१ समेत िवपरीत िनजह�लाई 
थनुामा रािखएको छ । नेपालको संिवधानको धारा 
१५८ को उपधारा (२) र (७) तथा मलुकु� फौजदारी 
काय�िविध संिहता, २०७४ को दफा ३२ िवपरीत 
अिधकारिवहीन�पमा िनजह� िव�� अिभयोग दायर 
गरी कानूनिवपरीत कारबाही गरी अिधकार�े�ा�मक 
�िुट देिखएको अव�थामा ब�दी��य�ीकरणको आदेश 
जारी ह�ने अव�था रहने भनी स�मािनत अदालतबाट 
िवजय तलुाधर िव. काठमाड� िज�ला अदालत (ने.
का.प. २०७५, अङ्क १०, िन.नं. १०१०८) प� 
िवप�ी भएको म�ुामा िस�ा�तसमेत �ितपादन 
भइरहेकोसमेतबाट ��ततु िवषय ब�दी��य�ीकरणको 

�रट िनवेदनमाफ� त पनुरावलोकन ह�न स�ने ह�दँा �रट 
जारी ग�रपाउ ँभ�नेसमेत बेहोराको िनवेदन दाबी तथा 
िनवेदक �ितवादीह� चोरी पैठारी म�ुामा संल�न 
भएको भनी दशीसिहत प�ाउ परी जनकपरु भ�सार 
काया�लयले कानूनबमोिजम म�ुा चलाई धरौट मा�ने 
आदेश गरकेो र मागबमोिजम धरौट नराखी िनवेदकह� 
�याियक िहरासतमा रहेको दिेखदँा उ� िहरासतलाई 
गैरकानूनी थुना नह�दँा ब�दी��य�ीकरणको िनवेदन 
खारजेभागी छ, खारजे ग�रपाउ ँभ�ने िवप�ी राज�व 
�यायािधकरण काठमाड�को िलिखत जवाफ र यस 
काया�लयबाट िमित २०७६।०५।३० मा भएको थनुछेक 
आदेशबमोिजम तोिकएको धरौटी िलई तारखेमा 
छोड्न ुर धरौटी िदन नसकेमा कारागार पठाउन ुभ�ने 
आदेश भएबमोिजम धरौटी रकम बझुाउन नसकेकोले 
थनुामा रा�न पठाइएको ह�दँा िनवेदकह�को उ� �रट 
खारजे ग�रपाउ ँभ�नेसमेत बेहोराको जनकपरु भ�सार 
काया�लय धनषुासमेतको िलिखत जवाफ रहेको ��ततु 
�रट िनवेदनमा िन�न िवषयमा िनण�य िदनपुन� देिखयोः

(क) िनवेदक िव�ण ु महरा, राजेशकुमार कापर, 
तम�ना शेष, िवकाश शमा� र अकमल 
राईनउपर भ�सार चोरी पैठारी म�ुाको 
अिभयोग मागदाबी अिभयोजन र आदेश 
भ�सार अिधकृतको �े�ािधकारिभ�को छ 
िक छैन ?

(ख) अिभयोग दता�, थुनछेक आदशेलगायतका 
�ि�यामा काय�िविधगत, �िुट भएको दिेख�छ 
वा देिख�न ?

(ग) पनुरावेदनको वैकि�पक उपचारको माग� 
ह�दँाह�दैँ असाधारण अिधकार�े�अ�तग�त 
�वेश गन� पाउने हो, होइन ?

(घ) िनवेदकको मागबमोिजम 
ब�दी��य�ीकरणलगायत अ�य उपय�ु 
आदेशसमेत जारी गनु�पन� हो, होइन ?
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१०७८३ - िव�ण ुमहरासमेत िव. जनकपरु भ�सार काया�लय, जनकपरुधामसमेत

२. ��न नं. (क) मा उि�लिखत भ�सार 
अिधकृतको �े�ािधकारको स�ब�धमा िवचार गदा�, 
भ�सार चोरी पैठारी म�ुा नं. १०३-२०७६/०७७, िमित 
२०७६।५।२६ मा दता� भई िमित २०७६।११।२६ मा 
जनकपरु भ�सार काया�लयका भ�सार अिधकृतसम� 
दायरी भएको र �रट िनवेदक �ितवादीह�लाई भ�सार 
ऐन, २०६४ को दफा ५७(१ग) अनसुार मालव�त ु
जफत र िबगोबमोिजम �.२०,९०,२००।- (िबस 
लाख न�बे हजार दईु सय) ज�रवाना तथा ५७(१ग)
(क) अनसुार १ मिहना कैद साथै ५२(२) अनसुार 
सवारी जफत गरी सवारीधनीलाई ह�ने १ वष� कैद गरी 
ज�मा १ वष� १ मिहना कैद सजायको मागदाबी भएको 
��ततु म�ुामा भ�सार अिधकृतको �े�ािधकार पद�छ 
वा पद�न भ�ने �� समािहत भएको दिेख�छ । यसथ� 
म�ुामा म�ुाको त�य र िवषयव�तमुा �वेश गनु�अिघ 
�े�ािधकारको ��न नै िन�पण गनु�पन� दिेख�छ । 

३. भ�सार ऐन, २०६४ को दफा ५७(१ग) 
मा कसरुको िबगोको दस लाख �पैयँाभ�दा बढी 
पि�चस लाख �पैयासँ�म िबगोमा १ वष�स�म कैद 
ह�न स�ने म�ुा मा� भ�सार अिधकृतले हेन�  स�ने 
कानूनी �यव�था रहेको देिख�छ । ��ततु म�ुामा िबस 
लाख न�बे हजार दईु सय िबगो कायम गरकेो देिखदँा 
िबगोको िहसाबले ��ततु म�ुा भ�सार अिधकृतले हेन� 
स�ने देिख�छ । साथै भ�सार ऐन, २०६४ को दफा 
५७(क) ले "दफा ५७ को उपदफा (१क), (१ख) 
र (१ग) बमोिजमको म�ुा भ�सार अिधकृतले र 
उपदफा (१घ) बमोिजमको म�ुा िज�ला अदालतले 
सु� कारबाही र िकनारा गन� छ" भनी म�ुा हन� 
अिधकारीको �पमा भ�सार अिधकृत र िज�ला 
अदालतलाई अिधकार �दान गरकेो भए तापिन कैदको 
िहसाबले नेपालको संिवधानको धारा १५२ (२) 
ले "एक वष�भ�दा बढी कैद सजाय ह�ने फौजदारी 
कसुरस�ब�धी म�ुा अदालत वा िविश�ीकृत अदालत 
वा सैिनक अदालत वा �याियक िनकायबाहके 

अ�य िनकायको अिधकार�े�मा पन� छैन" भनी १ 
वष�भ�दा मािथ कैद ह�ने म�ुा अध��याियक िनकायले हेन� 
नपाउने गरी अिधकार�े�को सङ्कुचन गद� धारा ३०० 
को उपधारा (७) मा "यो सिंवधान �ार�भ ह�दँाका 
बखत अदालतबाहके अ�य िनकायमा िवचाराधीन 
रहकेा एक वष�भ�दा बढी कैद सजाय ह�ने फौजदारी 
कसरुस�ब�धी मु�ा यो सिंवधान �ार�भ भएपिछ 
स�बि�धत िज�ला अदालतमा सन� छन्" भ�ने 
संवैधािनक �यव�था गरकेो देिख�छ । जसअनसुार 
१(एक) वष�भ�दा बढी कैद ह�ने म�ुाको अिधकार�े� 
अध��याियक िनकायलाई रहेको देिखदैँन । नेपालको 
संिवधान �ार�भ भएप�चात् केही नेपाल ऐन संशोधन 
गन� ऐन, २०७२ को संशोधनले भ�सार ऐन, २०६४ 
को दफा ५७(२) मा स�बि�धत भ�सार अिधकृतसगँ 
वा िज�ला अदालत थिपएको र आिथ�क ऐन, २०७५ 
�ारा भ�सार ऐन, २०६४ को दफा ५७(१घ) थपी एक 
वष�भ�दा मािथ कैद सजाय ह�ने म�ुालाई छु�ै दफामा 
रािखएको र दफा ५७(क) ले ५७(१घ) बमोिजमको 
म�ुा िज�ला अदालतले स�ु कारबाही र िकनारा गन� छ 
भ�ने �यव�था गरकेो छ । यसरी नेपालको संिवधानको 
धारा १५२(२) तथा धारा ३०० को उपधारा ७ ले 
�प�टसगँ १ वष�भ�दा बढी कैदको सजाय ह�ने म�ुा 
िज�ला अदालतमा दता� गनु�पन� �यव�था गरेको 
र सोबमोिजम भ�सार ऐनले पिन �यव�था गरेको 
दिेख�छ ।

४. यस स�ब�धमा स�मािनत यस सव��च 
अदालतबाट िव�ण ु लामासमेत िव. िज�ला �शासन 
काया�लयसमेत भएको (ने.का.प.२०७२, अङ्क 
८, िन.नं. ९४५१) ब�दी��य�ीकरण म�ुामा 
“अदालतबाहकेका अ�य िनकायमा दायर भई 
िवचाराधीन रहकेा एक वष�भ�दा बढी कैद सजाय ह�ने 
फौजदारी कसुरस�ब�धी म�ुाह� सिंवधान जारी 
भएको िमितदेिख नै िज�ला अदालतमा सन� र सो 
िमितपिछ �य�ता �कृितका म�ुामा अदालतबाहके 
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अ�य िनकायको कानूनी अिधकार�े� �वतः 
समा�त भएको देिखने” भ�ने र “व�तुतः अदालतको 
अिधकार��ेका स�ब�धमा केही मा�य िस�ा�तह� 
रिहआएका छन ् । अदालतको अिधकार�े� 
कानूनबमोिजम िनधा�रण ग�रन ेर कानूनबमोिजम नै 
समा�त ह�न े िवषय हो । म�ुाका प�ह�को म�जुरी 
वा समप�णबाट समेत कानूनबमोिजम तोिकएको 
�याियक अिधकार�े� अ�यथा ह�न स�दैन । �य�तै 
अदालतको फैसला वा आदेशले पिन अिधकार�े�को 
िसज�ना गन� तथा �े�ािधकार नभएको िनकायमा 
म�ुा सान� स�दैन । अदालतले आफूसम� पन� 
आएको जुनसुकै िववािदत िवषयको त�यिभ� �वेश 
गनु�पूव� �य�तो िववादमा आ�नो �े�ािधकार रह े
नरहकेो कुरा िन�पण गनु�पद�छ । अिधकार�े�को 
अभावमा वा अित�मण गरी भएको िनण�य कानूनको 
नजरमा िनण�य नै नभएसरह अथा�त् शू�य ह�ने” भ�ने 
िस�ा�तसमेत �ितपादन भएको पाइ�छ । 

५. ��ततु म�ुामा यी िनवेदकह�उपर १ 
वष� १ मिहना कैद ह�ने गरी अिभयोगप�मा नै सजाय 
माग दाबी उ�लेख ग�रएको अव�थामा ��ततु म�ुा 
िज�ला अदालतसम� दायर गनु�पन�मा अिधकार नै 
नभएको भ�सार काया�लयसम� दायर ग�रएको र 
सिंवधानबमोिजम अिधकार�े� नै नरहेको अव�थामा 
अिधकार�े� �हण गरी अनिधकृत�पमा कानूनतः 
ह�दैँ नभएको अिधकार �योग गरी जनकपरु भ�सार 
काया�लयले यी िनवेदक थनुवुाह�लाई १ वष� १ मिहना 
कैद गन� गरी सजाय िनधा�रण ग�रएको छ । भ�सार 
ऐनको दफा ५७क. ले �प�ट�पमा दफा ५७ को 
उपदफा (१क)(१ख) र १(ग) ले िबगोका आधारमा 
१ करोडस�मको म�ुा हेन� भ�सार अिधकृतको 
�े�ािधकार रहेको दिेख�छ भने िबगोबमोिजम ह�ने 
अिधकतम (Maximum) एक वष�स�मको सजाय ह�ने 
म�ुा हेन� �े�ािधकार भ�सार अिधकृतलाई रहे तापिन 
अिभयोजन प�ले एउटै म�ुामा अिभयोगदाबी गदा� 

फरकफरक अिभयोग लगाई थप कसरु कायम गरी 
सजाय ��ताव गदा� १ वष� १ मिहना कैद सजायको माग 
ग�रएको र िवप�ी भ�सार काया�लयबाट सोहीबमोिजम 
१ वष� १ मिहना कैद सजाय कायम गन� फैसला नेपालको 
संिवधानको धारा १५२(२) ले िकटानी गरकेो अदालत 
वा �याियक िनकायभ�दा बािहर भ�सार अिधकृतको 
अिधकार�े�िभ� पन� देिखएन । 

६. जहासँ�म नेपाल सरकारको तफ� बाट 
बहस गनु�ह�ने सह�यायािधव�ाले सजाय िनधा�रण र 
काया��वयन फरक िवषय रहेको र सजाय काया��वयन 
ह�दँा १ वष� मा� ह�ने भ�ने बहस िजिकरको स�ब�धमा 
िवचार गदा�, यी िनवेदकह�उपर १ वष� १ मिहना कैदको 
सजायको मागदाबी िलई अिभयोग दाबी रहेको भ�सार 
अिधकृतको िनण�य आदेशमा यी िनवेदकह�उपर 
दाबीअनसुार िनवेदकह�लाई १ वष� १ मिहना कैद 
सजाय ह�ने ठह�याई सोहीबमोिजम कैदी पजु� थमाई 
�ितवादी �रट िनवेदकह� हालस�म कैदमै रहेको 
अव�था छ । अिभयोग दाबी गदा� १ वष� १ मिहनाको 
सजायको मागदाबी गरी १ वष� १ मिहना सजाय ह�ने 
गरी फैसला ह�न ुर सजाय काया��वयनको तहमा सजाय 
गािभन ु वा घटाइनकुो कारणबाट १ वष� सजाय गनु�  
फरक िवषय हो । तसथ� एक वष�भ�दा बढी सजाय 
ह�ने कसरुमा सजाय काया��वयनमा सजाय गाभी एक 
वष� ह�न स�ने ह�दँा �े�ािधकारमा िववाद ह�न स�दैन 
भनी मा�न िम�ने देिखएन । यसले संिवधानको धारा 
१५२(२), ३०० को उपधारा (७) को �े�ािधकार तथा 
धारा २० मा रहेको �यायस�ब�धी हकको उपधारा ९ 
अ�तग�त ��येक �यि�लाई �वत��, िन�प� र स�म 
अदालत वा �याियक िनकायबाट �व�छ सनुवुाइको 
हकको समेत उ�लङ्घन भएको देिख�छ । �यसैले 
उपचारको हकको सिुनि�तता गदा� स�म िनकायबाट 
सनुवुाइ ह�ने हक पिन पद�छ ।

७. िस�ा�ततः �याियक अिधकार�े� 
अदालत वा �याियक िनकायमा अ�तरिनिहत 
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अिधकार भए तापिन िवषयगत िवशेष�ता आव�यक 
पन� फौजदारी कसरुह� िवश�ु अदालतका वा 
�याियक िनण�यको िज�मेवारीमा मा� रा�दा �याय 
स�पादनमा िवशेष�ताको आव�यकता पन� र 
�शासक�य अिधकारीलाई मा� िज�मेवारी िदइरहदँा 
पिन �याियक �िकयामा �याियक मू�य मा�यता कायम 
ह�न नस�ने ि�थितलाई �यव�थापन गन�कै लािग 
खासखास �कृितको िववाद िन�पण गन� �याियक र 
�शासक�य अिधकारी सि�मिलत रहने �यायािधकरण 
वा िविश�टीकृत अदालतको िमि�त प�ित (Hybrid 
Model) लाई अवल�बन गरी �याियक िनकायबाहेकका 
िवषयगत िवशेष�का आधारमा १ वष�स�म कैद ह�न 
स�ने म�ुामा �े�ािधकार रहने �यव�थालाई संिवधान 
र कानूनतः भएको पाइ�छ । यस�कारको �याियक 
�यव�थापनलाई नेपालको संिवधानको धारा १५२ को 
उपधारा (१) र (२) तथा धारा ३०० को उपधारा (७) 
ले स�बोधन गरकेो एवम् भ�सार ऐन, २०६४ को दफा 
५७ (क) ५७(१)(१ग) ले पिन �े�ािधकारको कानूनी 
�यव�था गरकेो अव�थामा �याियक अिधकार�े� 
नभएको नरहेको म�ुामा १ वष� १ मिहना कैद सजायको 
मागदाबी िलइएको म�ुा �े�ािधकारिभ� रहेको 
देिखएन । 

८. ��न नं. (ख) का स�ब�धमा िनण�य 
गदा�, उि�लिखत म�ुामा अपनाइएका काय�िविध 
कानूनबमोिजम छ, छैन ? भ�ने स�ब�धमा िनण�य 
गनु�पन� देिखयो । नेपालको संिवधानको धारा २०(९) 
मा “��येक �यि�लाई �वत�� र स�म अदालत वा 
�याियक िनकायबाट �व�छ सुनुवाइको हक ह�न ेछ”
भ�ने �यव�था, मलुकु� फौजदारी काय�िविध संिहता, 
२०७४ को दफा ३, मा “िवशेष कानूनी �यव�था 
भएकोमा असर नपन�...” भ�ने कानूनी �यव�था 
रहेकोमा भ�सार ऐन, २०६४ को दफा ४०(१) 
बमोिजम “...कुनै �यि�ले यस ऐनअ�तग�तको कसुर 
गरकेो देिखन आएमा �य�तो �यि�को पिहचान 

खु�न े िववरणसिहत म�ुा हने� अिधकारीसम� 
प�ाउ गन� अनुमितको लािग िनवेदन िदनपुन�” भ�ने 
कानूनी �यव�था भएकोमा प�ाउ गन� अनमुितको लािग 
िनवेदन िदएको र दफा ४०(२) बमोिजम अनमुित �दान 
गरकेो पिन नदिेखएको र दफा ४०(३) बमोिजम प�ाउ 
पजु� जारी ग�रएको �यि�लाई िगर�तार गरी बाटोको 
�यादबाहेक चौिबस घ�टािभ� म�ुा हेन� अिधकारीसम� 
उपि�थत गराउन ु पन�मा सो गराएको पिन 
दिेखएन । भ�सार ऐन, २०६४ को दफा ६०ख (४) मा 
“अनुस�धान अिधकृतले अनुस�धान तहिककातको 
काम सु� भएको पि�चस िदनिभ� अनसु�धान 
स�प�न गरी दफा ५७ को उपदफा (१ग) र (१घ) 
बमोिजम सजाय ह�न ेम�ुामा सरकारी विकलको राय 
िलई म�ुा हने� अिधकारीसम� म�ुा दायर गनु�पन� 
छ” भ�ने कानूनी �यव�थाअनसुार २०७६।५।२६ 
गतेले २६ िदन २०७६।६।२० गतेिभ� अिभयोगप� 
दायर ह�नपुन�मा ६ मिहनाप�ात् मा� अिभयोगप� दायर 
ग�रएको दिेख�छ ।

९. �यसैगरी अिभयोगप� दायर नगरी 
अनसु�धान अिधकृत तोिकएका जनकपरु भ�सार 
काया�लयका नायब स�ुबा (ना.स.ु) बधुे�वर म�डलले 
िमित २०७६।५।३० मा भ�सार िनयमावली, २०६४ 
को िनयम ५२(१) बमोिजम भनी थनुछेक आदेश गरेको 
पाइयो । भ�सार िनयमावली, २०६४ को उ� िनयम 
५२(१) मा “ऐनअ�तग�तको कसरुको िसलिसलामा 
भ�सार अिधकृत वा िनजले अिधकार �दान गरकेो 
भ�सार काया�लयको अ�य अिधकृतले स�बि�धत 
�यि�का नाममा ऐनको दफा ८१ को उपदफा (१) 
बमोिजम सु� �याद जारी गदा� बाटोको �यादबाहके 
प�� िदनको अविध तोक� अनुसूची-१० बमोिजमको 
ढाचँामा जारी गनु�पन� छ” भ�ने �यव�था रहेको 
पाइ�छ । सो �यव�थाबमोिजम स�बि�धत भ�सार 
अिधकृत वा िनजले अिधकार �दान गरकेो उ� 
काया�लयको अ�य अिधकृतले मा� थनुछेक आदेश 
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गरी �याद जारी गन� स�ने देिख�छ । एकाितर िनज 
बधेु�वर म�डल ना.स.ु �तरका कम�चारी रहेकाले उ� 
आदशे गन� अिधकार भ�सार िनयमावलीले �दान 
नगरकेो अव�था छ । अक�तफ�  हामीले अवल�बन 
गरकेो अिभयोजना�मक फौजदारी �याय �णालीको 
िस�ा�तिवपरीत ह�ने गरी अनसु�धानकता�  �वयलें नै 
थनुछेक आदेश गन� हा�ो फौजदारी �याय �णाली तथा 
�ाकृितक �यायको िस�ा�तसमेतले विज�त गद�छ ।

१०. अनसु�धान अिधकृत बधेु�वर म�डलले 
िमित २०७६।५।३० मा गरकेो थनुछेक आदेशलाई 
भ�सार अिधकृत रामे�वरकुमार िम�ले सदर गरी सोही 
िमितमा एकै रकम कलमको धरौट माग गन� र नबझुाएमा 
थनुामा पठाउने गरी गरकेो अक� थुनछेक आदेश 
िमिसल संल�न रहेको पाइ�छ । अक�तफ�  अिभयोगप� 
दायर िबना नै थनुछेक आदेश गन� पाउने अिधकार 
नह�दँा नह�दैँ ग�रएको थनुछेक आदेश �थम�ि�मा नै 
�िुटपूण� देिख�छ । 

११. भ�सार ऐन, २०६४ को दफा ६०ख. 
(४) बमोिजम म�ुा च�ने नच�ने स�ब�धमा सरकारी 
विकलसगँ राय िलई २५ िदनिभ� म�ुा दायर 
ग�रस�नपुन�मा िमित २०७६।११।०६ गते अथा�त् 
प�ाउ परकेो िमित (२०७६।५।२६) भ�दा क�रब 
५ मिहनापिछ मा� राय माग ग�रएको त�य जनकपरु 
भ�सार काया�लयको च.नं. ६७३, प.स. २०७६/०७७ 
को िमिसल सलं�न प�बाट देिख�छ । उ� प�मा 
�ितवादीह�लाई अिभयोग दाबीबमोिजम ज�रवाना 
र कैद सजाय गनु�पन� देिख�छ, सो स�ब�धमा तहाँ 
काया�लयको राय उपल�ध गराई िदनुह�न भ�ने 
आशयको बेहोरा उ�लेख गरी, कानूनी राय माग गदा� 
जवाफमा िज�ला सरकारी काया�लय धनषुाले “ताहाँ 
काया�लयबाट राय माग ग�रएको िवषयमा भ�सार 
ऐन, २०६४ मा कानूनी कारबाही एव ंद�ड सजायको 
स�ब�धमा कानूनी �यव�था �प� रहकेो देिखएकोमा 
उ� कानूनी �यव�थाअनुसार कुनै कानूनी �यव�था 

अ�प� भएको कुरा रायमा उ�लेख भएको नदेिखएको 
ह�दँा �ि�या पु�याई कानूनबमोिजम गनु�ह�न” भनी 
प�ाचार गरकेो पाइ�छ ।

१२. त�प�चात् अनसु�धान अिधकृतको 
हैिसयतले केदार सापकोटाबाट �ित�यि� �. 
२०,९०,२००/- ज�रवाना तथा ��येकलाई ५७ (१ग) 
(क) अनसुार १ मिहना कैद साथै ५७(२) बमोिजम 
सवारी चालकलाई ह�ने ज�रवाना �. ५,०००- र 
सोही दफा ५७(२) अनसुार १ वष� कैद गरी ज�मा १ 
वष� १ मिहना कैदको दरले सजाय ह�नपुन� भ�दै िमित 
२०७६/११/२६ मा ६ मिहनाको अनसु�धानप�ात् 
म�ुा दायरी �ितवेदन नामको अिभयोगप� पेस ग�रएको 
दिेख�छ । अिभयोगप� दायर भएप�ात् म�ुा हेन� 
अिधकारीसम� �ितवादी बनाइएका �यि�ह�लाई 
मलुकु� फौजदारी काय�िविध संिहता, २०७४ को 
दफा १२१ बमोिजम अिभयोग सनुाउने र दफा १२२ 
बमोिजम िनजह�ले आ�नो कुरा रा�न पाउने अिधकार 
अथा�त् बयान, �माण परी�ण ज�ता काय�िविधको 
अवल�बन नगरी �ाकृितक �यायको िस�ा�तलाई 
बेवा�ता गरी, �व�छ सनुवाइको अिधकारलाई हनन 
गद� १ वष�भ�दा बढी कैद ह�ने म�ुा अध��याियक 
िनकायबाट हेन� निम�ने संवैधािनक �यव�था ह�दँाह�दँै 
अिधकार�े�िवहीन �पमा जनही १ वष� १ मिहना 
कैद र २०,९५,२००/- ज�रवाना ह�ने म�ुा भ�सार 
अिधकृतले �े�ािधकार �हण गरी िमित २०७७/३/१२ 
मा अिभयोग दाबी प�ुने ठह�याई फैसला गरी िनवेदकह� 
िव�ण ुमहरा, राजेशकुमार कापर, तम�ना शेष, िवकाश 
शमा�  र अकमल राईनको थनुा स�ुदेिख कानूनिवपरीत 
रहेको दिेख�छ । 

१३. अब ��न नं. ग का स�ब�धमा िवचार गदा�, 
वैकि�पक उपचारको माग� ह�दँाह�दँ ैब�दी��य�ीकरणको 
िनवेदनबाट उपचार पाउने हो क� होइन भ�ने 
स�ब�धमा िवचार गदा�, काय�िविधको �िुटको कारणले 
कानूनिवपरीत थनुा ब�नपुरकेो अव�थामा पनुरावेदन 
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दोहो�याई पाउ ँज�ता वैकि�पक उपचारको माग� भए 
तापिन उ� माग� हाल िव�वमा �यापक�पमा फैिलएको 
कोरोना भाइरसका कारण फैिलएको कोिभड-१९ को 
महामारीले लकडाउन, िनषेधा�ा ज�तो �शासिनक 
अवरोधका कारण पनुरावेदनप� दता�लगायत 
सनुवुाइसमेतका काय� ब�द रिहरहेको िव�मान 
प�रि�थितमा कानूनमा रहेका वैकि�पक उपचारका 
माग�ह� िन��भावी भएको िवकराल प�रि�थितमा 
ब�दी��य�ीकरण ज�तो वैयि�क �वत��ताको 
सवालमा वैकि�पक उपचारको माग�को हवाला िददैँ 
�यायालय पि�छने हो भने संिवधानले �दान गरकेो 
मौिलक हक�ित उदासीन भएको मािनने ह�दँा वैकि�पक 
उपचारको माग� भएको भए तापिन उ� माग� अपया��त 
तथा �भावहीन रहेको अव�थामा �याय िन�पणको 
�ममा आव�य�ाको िस�ा�तसमेत आकिष�त ह�ने 
देिख�छ । यसै स�ब�धमा ०७६-RE-०३९२ तथा 
०७६-WO-०९४४ को परमादेश �रट िनवेदनमा 
िमित २०७७।२।१५ मा सव��च अदालतको बहृत् 
पूण� इजलासबाट संिवधानको धारा २०(९) बमोिजम 
सेवा�ाहीको �यायमा पह�चँको हक, �व�थ  सनुवुाइको 
हक र धारा ४६ बमोिजमको उपचारको हकको 
सरं�ण गन� �यायपािलकाको अ�तरिनिहत अिधकार 
रहेको र कोिभड-१९ को कारणबाट उ�प�न किठनाई 
अ�ठ्यारो र असहजतालाई उिचत �पमा स�बोधन र 
�यव�थापन गराउने आदेश भएको दिेख�छ । उपचारको 
हक जीव�त रहने तर ब�दाब�दीले त�कालै �यायको 
पह�चँमा अव�� ह�दँा �यि�को मानव अिधकार र 
मौिलक हकमा नै असर पन� जाने ह��छ । तसथ� नेपाल 
सरकारको तफ� बाट उपि�थत सह�यायािधव�ाले 
िनवेदकह�ले वैकि�पक उपचारको बाटो ह�दँाह�दैँ 
ब�दी��य�ीकरणमा आउन पाउने होइन भ�ने बहस 
िजिकरसगँ सहमत ह�न सिकएन । कोिभड-१९ को 
महामारीको प�रि�थित भएको ह�दँा ब�दाब�दीको 
कारणले अ�य कानूनी उपचारको बाटो ब�द भएकोले 

ब�दी��य�ीकरणको �रटबाट अदालत �वेश गन� पाउने 
नै देिख�छ ।

१४. अब ��न नं. (घ) का स�ब�धमा िवचार 
गदा�, मािथ �करण �करणमा उि�लिखत त�य र 
संवैधािनक �यव�था र कानूनी �यव�थाका आधारमा 
भ�सार अिधकृतबाट िमित २०७६।११।२६ मा 
भ�सार चोरी पैठारी म�ुामा भएको फैसला नेपालको 
संिवधानको धारा १५२(२) तथा धारा ३००(७) एवम् 
भ�सार ऐन, २०६४ को दफा ५७(क) ५७(१क)(१ख)
(१ग) बमोिजमका म�ुामा मा� भ�सार अिधकृतले 
हेनु�पन�मा भ�सार ऐन, २०६४ को ५७(१घ) बमोिजम 
म�ुा हेरी �े�ािधकारमा ग�भीर �िुट गरकेो र भ�सार 
ऐन, २०६४ को दफा ६०ख.(१) बमोिजम अनसु�धान 
अिधकृत नतोिकएको, भ�सार ऐन, २०६४ को दफा 
६०ख.(४) बमोिजम प�ाउ परकेो �यि�लाई पि�चस 
िदनिभ� अनसु�धान गनु�पन�मा सो नगरी �ाकृितक 
�यायको िस�ा�तबमोिजम म�ुा हेन� अिधकारीसम� 
आ�नो कुरा रा�न पाउने अिधकारबाट वि�चत गद� 
ग�भीर काय�िविधगत �िुटसमेत गर े भएको देिखएको 
र उ� कानूनिवपरीतको फैसलाले थुनामा रहेका 
िनवेदकह�ले पनुरावेदनलगायतका वैकि�पक 
उपचारको माग�माफ� त उपचारको माग गनु�पन� 
भए तापिन उ� वैकि�पक माग� कोिभड-१९ को 
महामारीका कारण अपया��त र �भावहीन देिखएकोले 
उ� फैसला र सो फैसलाका आधारमा रहेको कैदको 
लगत र कैदी पजु�समेत कायम रहन स�ने अव�थाको 
नह�दँा उ��ेषणको आदेश�ारा बदर ग�रिदएको छ ।

१५. अब मािथ िववेचना भएअनसुार 
िनवेदकह� गैरकानूनी थनुामा रहेको दिेखएकोले अ�य 
म�ुा वा कारणबाट थनुामा रा�नपुन� नभए िनवेदकलाई 
गैरकानूनी थुनाबाट म�ु गनु�  भनी िवप�ीह�को नाममा 
सव��च अदालत िनयमावली, २०७४ को िनयम ३७ 
बमोिजम ब�दी��य�ीकरणको आदेश जारी ह�ने ठहछ�  । 
अब उ� भ�सार पैठारी म�ुामा यी �रट िनवेदकह�लाई 
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काया�लयमा उपि�थत गराई �चिलत कानूनबमोिजम 
�ि�या अपनाई म�ुाको कारबाही िकनारा गनु�  भनी 
िवप�ीह�का नाममा परमादशेको आदेश जारी ह�ने 
ठहछ�  ।

१६. िनवेदकह� संि�� आदेशानसुार िमित 
२०७७।५।१८ मा नै थनुाबाट म�ु भइसकेकोले केही 
बोिलरहन ु परने । ��ततु �रट िनवेदनको दायरीको 
लगत क�ा गरी िमिसल िनयमानसुार गरी बझुाइिदनू ।

उ� रायमा सहमत छु ।
�या.टंकबहादरु मो�ान

इजलास अिधकृतः  कमलकुमार आचाय� / िवकाशकुमार
रजक
इित सवंत ्२०७७ साल भा� १८ गते रोज ५ शुभम ्।

—— & ––

सव��च अदालत, सयुं� इजलास
माननीय �यायाधीश �ी तेजबहादरु के.सी.
माननीय �यायाधीश �ी ह�र�साद फुयाल

आदेश िमित : २०७८।५।१५
०७५-WO-०९७७

िवषयः उ��षेण / परमादेश

िनवेदक : रामेछाप िज�ला, सािबक परुानागाउ-ँ५ हाल 
म�थली नगरपािलका वडा नं.९ िनवासी 
त�कालीन िव�ोही नेपाल क�यिुन� पाट� 
माओवादी�ारा २०५७।११।१६ मा अपहरण 
गरी ह�या ग�रएका सव�साधारण टीकाराज 

आरणको छोरा सश� ���को कारण 
२०५७ साल चैतदेिख आ�त�रक �पमा 
िव�थािपत िश�क �ाने��राज आरणसमेत

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

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

§ सङ्�मणकालीन �यायको अिभ�न 
अङ्गको �पमा रहकेो िव�थािपत 
िश�कह�को सम�या पुन:�थापक�य 
�यायका मा�यताका आधारमा िवचार 
गनु�पन� ।

(�करण नं.६)
§ कुनै पिन �यि�को जीवनमा आ�नो र 

प�रवारको िजउ �यान, घर र वास�थान 
ज�तो ठुलो र ि�य कुरा अ� ह�न 
स�दैन । सश� ���को समयकालमा 
िश�क आफू, आ�नो प�रवार, घर 
स�पि�को सुर�ा, मोह, डर, �ास, धाक, 
ध�क�, जबरज�ती च�दा असुली ज�ता 
�ाशदीपूण� वातावरणमा रहरे भए पिन 
िश�क पदको नोकरी गर, नछोड र छोडेर 
िहडेँमा नोकरीबाट अवकाश िदइने छ भनेर 
रा�यले भ�न निम�ने । 

(�करण नं.३४)
§ सश� ���कालमा त�कालीन िव�ोही प� 

र रा�य प�बाट भएका ग�भीर �कृितका 
मानव अिधकार उ�लङ्घनका घटनाका 
कारणले िव�ालयमा गएर पढाउन स�ने 
अव�था नभएकोले पदीय दािय�व पूरा 
गदा�गद� रा�यले सरु�ा �दान गन� नसकेर 
िव�थािपत ह�न गई िव�ालयमा पठनपाठन 
गन� नसकेको अव�थामा िश�क पदबाट 

�नण�य नं. १०७८४
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भूत�भावी िनण�य गरी सेवाबाट हटाउने 
गरकेो काय�लाई �वाभािवक �पमा 
कानूनअनकूुलको काय� भ�न निम�ने ।

(�करण नं.४४)
§ िव�थािपत िश�कह� आ�नो �वे�छाले 

नभई सश� िव�ोहको अव�थाले 
बा�यतावश िव�थािपत भएको ह�दँा 
उनीह�को पुनब�हाली ह�दँाको अव�थामा 
म�ुाबाट पुनब�हाली भएका कम�चारीसरह 
नै िव�थापनबाट पुनब�हाली भएका 
िश�कह�लाई पिन समान �पको 
कानूनी �यवहार गनु�पन� ह�दँा िव�थािपत 
िश�कह�लाई पुनब�हाली गदा� िव�थािपत 
भएदेिख पुनब�हाली ह�दँाको अविधस�मको 
तलब पिन िदनुपन� र सेवा अविध पिन 
अटुट ह�ने गरी नै जोड्न र गणना गन� 
�यायोिचत ह�न े।

(�करण नं.४६)

िनवेदकका तफ� बाट : िव�ान्  व�र� अिधव�ाह� �ी 
कृ�ण�साद भ�डारी, �ी �ीह�र अया�ल, 
�ी महादेव�साद यादव, �ी ह�रहर दाहाल, 
�ी ब�ीबहादरु काक�, �ी सशुील प�त, �ी 
श�भ ुथापा, �ी नरहरी आचाय�, �ी गणुनीधी 
�यौपाने, �ी ह�र�साद उ�ेती, �ी बालकृ�ण 
नेउपाने, �ी च�डे�वर �े�,  �ी रिव नारायण 
खनाल, �ी मिु� नारायण �धान, �ी एकराज 
भ�डारी, �ी �काशबहादरु के.सी., �ी 
शेरबहादरु के.सी., �ी रमनकुमार �े�, डा. 
�ी च��का�त �वाली, �ी िदनेश ि�पाठी, 
र िव�ान्  अिधव�ाह� डा.�ी जीवनाथ 
िधताल, �ी कोिपल�साद अिधकारी, �ी 
िटकाराम भ�राई, �ी सिुनलकुमार पोखरले, 
�ी गोिव�द शमा� ब�दी, �ी ब�लभ ब�नेत, डा. 

�ी िदनमणी पोखरले, डा. �ी ठके�� �काश 
िगरी, �ी माधव ब�नेत, डा. �ी िशवकुमार 
यादव, �ी �पूसा के.सी., �ी �ाने��राज 
आरण, �ी रामच�� सवुेदी, �ी जयबहादरु 
ख�ी, �ी सधुीर प�त, �ी भरतराज सवुेदी, 
�ी सलुोचना िधताल, �ी शाि�तदेवी खनाल, 
�ी िललाधर उपा�याय, �ी र�ा ब�याल, �ी 
िखल िगरी, �ी कमला रोका िगरी, �ी राज ु
पौडेल

िवप�ी / ��यथ�का तफ� बाट : िव�ान्  
सह�यायािधव�ा�य �ी खेमराज �वाली र 
�ी च��का�त खनाल तथा िव�ान् अिधव�ा 
�ी पदम�साद िनरौला

अवलि�बत निजर :
स�ब� कानून : 
§ नेपालको संिवधान
§ िश�ा ऐन, २०२८

आदेश
�या.तेजबहादुर के.सी.: नेपालको 

संिवधानको धारा ४६ तथा १३३(२)र(३) बमोिजम 
दायर ह�न आएको ��ततु �रट िनवेदनको संि�� त�य 
एव ंआदेश यस �कार छः-

त�य ख�ड
यस िनवेदन प�मा “िश�ा ऐन, २०२८” लाई 

‘ऐन’ िश�ा िनयमावली, २०५९’ लाई ‘िनयमावली’, 
नेपालको संिवधानलाई ‘संिवधान’, िज�ला िश�ा 
काया�लयलाई ‘िजिशका’ �ाथिमक िव�ालयलाई 
�ा.िव.’, िन�नमा�यिमक िव�ालयलाई िन.मा.िव.’ 
मा�यिमक िव�ालयलाई मा.िव.’ भिनने छ ।

हामी िनवेदक सश� ��� (२०५२-११-०१ 
दिेख २०६३-०८-०५) कालमा त�कालीन िव�ोही 
प� माओवादी र रा�य प�बाट भएका ग�भीर मानव 
अिधकार उ�लङ्घनबाट पीिडत िश�क ह� ।
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हामी ��� पीिडत िश�कलाई �प�ीकरण 
माग गरकेो समयभ�दा अिघ नै अवकाश गन� 
िनण�य ग�रएको पाइ�छ । िव�ाथ�को भिव�यमािथ 
खेलवाड गरी तलब मा� खाने दूिषत भावना राखेको 
होइन । िव�ालयमा गएर पढाउन स�ने अव�था 
िथएन । िश�क पदमा भूत�भावी िनण�य गरी सेवाबाट 
हटाइएको छ । ��� पीिडत हो भ�ने त�य �माणबाट 
बोिलरहेको छ । बेप�ा पा�रएका �यि�को छानिबन 
स�य िन�पण तथा मेलिमलाप आयोग ऐन, २०७१ मा 
�यवि�थत ‘पीिडत’ प�रभाषािभ�को मापद�डले पिन 
पिु� गद�छ । राजनीितक गितिविधमा संल�न िथएनौ ँ । 
जहासँ�म ऐनको १६ (ङ)(५) ख�ड (ख) आकिष�त ह�ने 
अव�था िथएन । पदीय दािय�व पूरा गदा�गद� रा�यले 
सरु�ा �दान गन� नसकेर ��� पीिडत भई िव�थािपत 
ह�नपु�यो । िव�ालयमा पठनपाठन गन� नस�न ु हो । 
नेपाल िश�क महासङ्घका अनसुार ���कालमा 
क�रब २०० जना जित िश�क मा�रएका छन् ।

सिंवधानको धारा ३०४(२) ले नेपालको 
अ�त�रम संिवधान, २०६३ बमोिजमका शाि�त 
�ि�यास�ब�धी काय�ह� यसै संिवधानबमोिजम 
भए गरकेो मािनने �यव�था गरकेो छ । िव�ततृ 
शाि�त स�झौताको बुदँा नं. ५.२.८ “दवुै प� 
सश� ���को �ममा िव�थािपत �यि�ह�लाई 
राजनीितक पूवा��हिवना �वे�छाले आ-आ�नो पैतकृ 
वा पूव�बसोबासको �थानमा फक� न िदन य�ुका 
कारणले न� भएका पूवा�धारह� पनुिन�मा�ण गन� र 
िव�थािपत �यि�ह�लाई सस�मान पनु�था�पन तथा 
सामािजक�रण गन� �ितव�ता �य� गद�छन् ।” बुदँा नं. 
५.२.११ “नेपाल सरकार तथा साव�जिनक िनकायका 
कम�चारीह�लाई दशेको कुनै पिन भागमा �वत�� 
�पमा आवतजावत गन�, आ�नो कत��य पालन गन� 
तथा आ�नो काय�स�पादनको �ममा ितनीह�लाई 
कुनै पिन िकिसमको बाधा अवरोध खडा नगन� र 
�य�तो अवरोध खडा ह�न निदन तथा उनीह�को 
काममा सहयोग गन� दवुै प� सहमत छन्” भिनएको 

छ । हा�ा हकमा नेपाल सरकारले राि��य तथा 
अ�तरा�ि��य मानवीय कानून, मानव अिधकार कानून, 
मानवअिधकार िव��यापी घोषणा प�का �ावधानह� 
पालना गरकेो छैन । शाि�त �ि�याको एउटा प� 
माओवादी सेनाका लडाकुह�को �यव�थापन भयो 
भने ��� पीिडतको सम�या हाल पिन समाधान भएको 
छैन । आ�त�रक �पमा िव�थािपत �यि�स�ब�धी 
राि��य नीित, २०६३ पिन लाग ु ग�रएको छैन । 
���कालमा ���रत प�ह�बाट नाग�रक तथा 
राजनीितक अिधकारस�ब�धी अ�तरा�ि��य 
अनबु�धको धारा ६ (बा�ँन पाउने अिधकार) र ऐ. 
को धारा ९ (यातना तथा अ�य �ूर, अमानवीय वा 
अपमानजनक �यवहार वा सजायबाट �वत��ताको 
अिधकार) िवपरीतका जघ�य अपराधबाट िश�कह� 
पीिडत िथए ।

नेपाल सरकार, मि��प�रषद ्को िमित 
२०६९।८।२८ को िनण�यबाट पनुरावेदन अदालतका 
पूव� म�ुय �यायाधीश जागे�र सवुेदीको अ�य�तामा 
उ�च�तरीय जाचँबझु आयोग गठन ग�रयो । आयोगले 
८६९ आवेदकह�को िववरण पिु�तका पिन खडा 
गरकेो पाइ�छ । िश�ा ऐन, २०२८ को दफा १६(छ) को 
उपदफा (३) मा “राजनीितक पूवा��ह राखी हटाइएका 
िश�क तथा कम�चारीलाई पनुब�हाली गन� स�ब�धमा 
०५२ सालमा गिठत काय�दलले िसफा�रस गरकेा तथा 
सो काय�दलको मापद�डिभ� परी िसफा�रस गन� बाकँ� 
रहेका िश�क र २०५२।११।१ गतेदेिख २०६३।८।५ 
गतेस�मको अविधमा मलुकिभ� कायम रहेको ��� 
तथा सो समयपिछ, भएका आ�दोलनको कारणबाट 
सेवाबाट हटाइएका िश�क तथा कम�चारीको िवषयमा 
छानिबन गरी नेपाल सरकारलाई सझुाव पेस गन� एक 
पटकका लािग तोिकएबमोिजमको एक जाचँबझु सिमित 
रहने छ” भ�ने कानूनी �यव�था रहेको पाइ�छ ।

त�प�ात् नेपाल सरकार, मि��प�रषदले् िमित 
२०७३।८।२६ मा पनुरावेदन अदालतका पूव� म�ुय 
�यायाधीश �ी गोिव�द�साद पराजलुीको अ�य�तामा 



1837

१०७८४ - �ाने��राज आरणसमेत िव. नेपाल सरकार, �धानम��ी तथा मि��प�रषद ्को काया�लय, िसहंदरबारसमेत

राजनीितक पूवा��ह ��� तथा आ�दोलनका कारण 
हटाइएका िश�क तथा कम�चारीका िवषयमा जाचँबझु 
सिमित, २०७३ गठन ग�यो र उ� सिमितले 
���को कारण सेवाबाट िव�थािपत िश�क तथा 
कम�चारीको स�ब�धमा जाचँबझु काय� स�प�न गरी 
नेपाल सरकारसम� �ितवेदन पेस गरकेा पाइ�छ । 
�ितवेदनअनसुार सिमितको काय��े�िभ� नपन� २३० 
जना, ���को कारण जािगर गमुाउन बा�य २३३ जना, 
िनयिु� बझुी हािजर ह�न नसकेका १८ जना र अ�थायी 
२८४ जना छन् ।

अतः जाचँबझु सिमितको �ितवेदनको 
सझुावलाई नेपाल सरकारले काया��वयन नगरकेोले 
��� पीिडत िश�क तलब भ�ासिहत 
पनुब�हालीलगायतका सिुवधाबाट वि�चत छन् । 
मौिलक हकको हनन र बा�ँन पाउने अिधकारसमेतबाट 
वि�चत छन् । िश�ा तथा मानव �ोत िवकास के��का 
उपिनद�शक िदपक शमा�को संयोजक�वमा गिठत 
��� पीिडत िश�क पनुब�हाली काय�दल, २०७५ ले 
काय�िविध तजु�मा गरी तालकुदार म��ालयलाई सझुाव 
पेस गन� काय� सकेको तर यसको आिधका�रक�ित 
साव�जिनक ग�रएको छैन । अतःएव उपचारिवहीन 
अव�थामा हामी स�मािनत अदालतसम� आएका छ� ।

��� पीिडत िश�कस�ब�धी म�ुा 
तेजमान क�दङवा िव�� िज�ला िश�ा काया�लय 
ते�थुमसमेतको म�ुामा (२०६० सालको �रट नं. 
२७६६) िव�थािपत िश�कलाई तलब भ�ासिहत 
पनुब�हाली गन� आदेश भएको पाइ�छ । त�कालीन 
�वा��य तथा जनस�ंया म��ालयको प� (च.नं. 
११०१/२०६९/६/२८) अनसुार कालीकोट गेला 
उप�वा��य चौक�का अ.हे.ब. िशवराज �यौपानेलाई 
मि��प�रषद ्को िनण�यबाट िनजको सेवाले िनर�तरता 
पाएको पाइ�छ । स�य िन�पण तथा मेलिमलाप आयोग 
काया�लय, बबरमहल, काठमाड�मा ��� पीिडतले 
उजरुी िदएका छन् । तर आयोग ऐनको प�रभाषािभ� 
��� पीिडत िश�क पद�नन् ।

हामी िनवेदक ��� पीिडत िश�क ३५ 
वष� जािगरस�ब�धी उमेर हदब�दी पूरा ग�रसकेका 
छ� । हा�ा हकमा िवल�बको िस�ा�त लाग ु भए 
मका� पन� र अपरुणीय �ित ह�ने अव�था छ । अ�य� 
सरकारी जािगरको पिन ग�ुजायस छैन । हामीलाई 
���कालमा िव�थािपत भएको सेवा अविध जोिडएन 
भने हामी सामािजक सरु�ाको हकबाट वि�चत ह�नकुा 
साथै �चिलत कानूनअनसुार ६० वष�मा �ा� ह�ने 
िनविृ�भरणलगायतका अ�य सिुवधा पिन नपाउने ह�दँा 
���का कारण टुट्न गएको नोकरी अविध जोडी तलब 
भ�ा पे�सनलगायतको �ितपूित� िदलाई भराइपाऊँ ।

हामी िनवेदकह�लाई �थायी िश�क 
जािगरमा पनुब�हाली, पनु�था�पन, िबचको अविधको 
तलबभ�ा, �ेडलगायतका सिुवधा निदने िवप�ीह�को 
काय� नेपालको संिवधानको धारा १७(१)(च), धारा 
१८, धारा २३, धारा २४, धारा २५, धारा २७, धारा 
३३ र िव�ततृ शाि�त स�झौताको बुदँा नं. ५.२.८ र 
५.२.११ ले ��याभूत गरकेो मौिलक तथा संवैधािनक 
हकिवपरीतको काय� भएकोले संिवधानको धारा ४६ 
तथा धारा १३३(२) र (३) बमोिजम सश� ���मा 
�थायी िश�कको जािगरबाट िव�थािपत गराइएको 
िमितबाट कायम ह�ने गरी जािगरमा पनुब�हाली, 
पनु�था�पन गनु�  र िव�थािपत िमितदेिख हालस�म 
िबचको अविधको सरकारी िनयमअनसुारको तलब 
भ�ा, स�चय कोषलगायतको सिुवधा िदलाउन ु भनी 
नेपाल सरकारसमेतका नाममा र ऐनको दफा १६(६) 
बमोिजम िनण�य गराउनको लािग पिन िवप�ीका 
नाममा परमादशेलगायत उपयु�� आ�ा आदेश जारी 
ग�रपाऊँ । यो साव�जिनक सरोकारको िवषय भएकोले 
अ�ािधकार िदई सनुवुाइको पेसी िमित तोक� �याय 
िन�पण ग�रपाउ ँ भ�ने बेहोराको िनवेदक �ाने�राज 
आरणसमेतको तफ� बाट यस अदालतमा पन� आएको 
संय�ु िनवेदन ।  

यसमा के कसो भएको हो ? िनवेदकको 
मागबमोिजमको आदेश िकन जारी ह�न ु नपन� हो ? 
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आदशे जारी ह�न ुनपन� आधार र कारण भए सोसमेत 
साथै राखी यो आदशे�ा� भएका िमितले बाटाका 
�यादबाहेक १५ िदनिभ� िवप�ी नं.१ देिख ११ र 
२२ का हकमा महा�यायािधव�ाको काया�लयमाफ� त 
र अ�य िवप�ीह�का हकमा आफँै वा आ�नो 
कानूनबमोिजमको �ितिनिधमाफ� त िलिखत जवाफ 
पेस गनु�  भनी यो आदेश र िनवेदनको �ितिलिपसमेत 
साथै राखी िवप�ीह�लाई �याद सूचना पठाई सोको 
जानकारी महा�यायािधव�ाको काया�लयलाई िदई 
�यादिभ� िलिखत जवाफ पर े वा अविध नाघेपिछ 
िनयमानसुार पेस गनू� । साथै ��ततु िनवेदनको 
िवषयव�तकुो गा�भीय�समेतलाई िवचार गरी ��ततु 
�रट िनवेदनलाई सव��च अदालत िनयमावली, २०७४ 
को िनयम ७३ बमोिजम अ�ािधकार �दान ग�रिदएको 
छ । यसमा ०७१-WO-०१४८ को उ��ेषण म�ुा साथै 
राखी िनयमानसुार पेस गनु�  भ�ने यस अदालतबाट 
िमित २०७५।१२।२५।२ मा भएको आदशे ।

सश� ���कालमा त�कालीन िव�ोही 
प� र त�कालीन रा�य प�सगँ सरोकार नै नभएका 
िनश� नाग�रक, बिु�जीवी िश�क पीिडत बनाइए । 
शाि�त �ि�या िन�कष�मा  नप�ुनकुो कारण ��� पीिडत 
िश�कको सम�या समाधान नह�न ु पिन हो । नेपाल  
सरकार र राजनीितक दलबाट समाधान ह�नपुन� िवषय 
हा�ो िव�ालयको सीमािभ�को िवषय होइन । हा�ो 
िव�ालयले चाहेर पिन ��� पीिडत िश�कलाई �याय 
िदन स�दैन । अतः सरोकार नै नभएको र �याय िदन 
नस�ने इकाइलाई िवप�ी बनाई िनवेदन दायर गनु�को 
कुनै अथ� र औिच�य छैन । ��� पीिडत िश�कले 
�याय पाउनपुछ�  । �यसमा िव�ालयको दईुमत ह�न 
स�दनै । तालकुदार िनकायको आदेश पालना हा�ो 
कत��य हो । अतः �े�ािधकारभ�दा बािहरको काय� 
गनु�पन� हकमा �रट िनवेदन खारजे भागी छ । 

यस िव�ालयका िश�क रामलाल िव�कमा� 
इमा�दार एवं कत��यिन� िश�क ह�न् । िनज िश�क 
यस िव�ालयमा िमित २०५१।४।१७ दिेख २०५५ 

फा�गणु मसा�तस�म हािजर भएको र वहाकँो सि�चत 
िबदा १२० िदन रहेको छ । त�कालीन िज�ला िश�ा 
काया�लय डो�पाले उहालँाई हालस�म अवकाश िदएको 
छैन । सश� ���मा यो िव�ालय �हरी �शासनको 
िनगरानीमा िथयो । सोही समयमा त�कालीन �हरी 
�शासनबाट िगर�तार गरी िनज िश�कलाई पटकपटक 
मानिसक यातना िदएको र िनगरानी गरकेो सही स�य 
हो । त�कालीन रा�य प�को धरपकडका कारण िनज 
िश�कको मानव अिधकार उ�लङ्घन भयो । िनजको 
िजउधनको सरु�ा नभएपिछ बा�य भएर आ�मर�ा गन� 
�ममा िव�ालयमा अनपुि�थत र आ�त�रक �पमा 
िव�थािपत ह�न बा�य भएका ह�न् । िव�ोही प� भएको 
आरोपमा िनज िश�कका नाममा त�कालीन रा�यप�ले 
वार�ेट पिन जारी गरकेो िथयो । अतः िनजका हकमा 
िनयमानसुार ग�रपाउ ँ भ�ने बेहोराको प�ृवी नारायण 
�ा.िव. (सउु) हाल पालङ डो�पाको तफ� बाट यस 
अदालतमा परकेो िलिखत जवाफ ।

िश�ा ऐन, २०२८ (आठ� संशोधनसिहत) 
को दफा १६छ को उपदफा (३) मा राजनीितक पूवा��ह 
राखी हटाइएका िश�क तथा कम�चारीलाई पनुब�हाली 
गन� स�ब�धमा संवत् २०५२ सालमा गिठत काय�दलले 
िसफा�रस गरकेा तथा सो काय�दलको मापद�डिभ� 
परी िसफा�रस गन� बाकँ� रहेका िश�क र संवत् २०५२ 
साल फागनु १ गतेदेिख २०६३ साल मङ्िसर ५ 
गतेस�मको अविधमा मलुकुिभ� कायम रहेकोमा ��� 
तथा सो समयपिछ भएका आ�दोलनको कारणबाट 
सेवाबाट हटाइएका िश�क तथा कम�चारीको िवषयमा 
छानिबन गरी नेपाल सरकारलाई सझुाव पेस गन� 
एक पटकका लािग तोिकएबमोिजमको एक जाचँबझु 
सिमित रहने भ�ने �यव�थाबमोिजम नेपाल सरकारको 
िनण�यअनसुार िमित २०७३।०८।२६ मा स�मािनत 
पनुरावेदन अदालतका पूव� �यायाधीश �ी गोिव�द�साद 
पराजलुीको अ�य�तामा जाचँबझु सिमित गठन गरी 
तोिकएको समयसीमािभ� उ� सिमितले आ�नो 
�ितवेदन नेपाल सरकारसम� पेस गरकेो र जाचँबझु 
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सिमितको �ितवेदन काया��वयन गन�का लािग िश�ा 
िव�ान तथा �िविध म��ालयको माननीय मि���तरीय 
िनण�यअनसुार िश�ा तथा मानव �ोत िवकास के��का 
उपमहािनद�शक �ी दीपक शमा�को संयोजक�वमा एक 
काय�दल गठन भई काय�दलले तोिकएबमोिजमको काम 
स�प�न गरी सोको �ितवेदन म��ालयमा पेस ग�रसकेको 
उ� �ितवेदन काया��वयनकै �ममा काय�टोली गठन र 
सोस�ब�धी �ितवेदन म��ालयमा पेस भई काय� अिघ 
बिढरहेको अव�थामा यस के��बाट भए ग�रएका काम 
कारबाही �रट िनवेदकह�को कुनै पिन �कारका हक 
अिधकारको हनन भएको छैन । अतः ��ततु �रट 
िनवेदन खारजेभागी छ भ�ने बेहोराको नेपाल सरकार, 
िश�ा तथा मानव �ोत िवकास के��को तफ� बाट यस 
अदालतमा परकेो िलिखत जवाफ ।

नेपाल सरकार त�कालीन नेपाल क�यिुन� 
पाट� (माओवादी) िबच िव.सं.२०६३ साल मङ्िसर 
५ गते िव�ततृ शाि�त स�झौता भएप�ात् िनवेदकह� 
आ�नो पदािधकार रहेको िव�ालयमा उपि�थत भई 
सेवा तथा पेसालाई िनर�तरता िदन स�ने अव�था 
िव�मानता रहे, भएकोमा �यसलाई बेवा�ता गरी 
िव�ततृ शाि�त स�झौता भएको १३ वष�पिछ पनुब�हाली 
ग�रपाउ ँभनी दायर �रट िनवेदन िवल�बको िस�ा�तका 
आधारमा �थम�ि� (Prima Facie) मै खारेजभागी छ 
खारजे ग�रपाऊँ । 

िश�ा ऐन, २०२८ को दफा १६छ. को 
उपदफा (३) मा राजनीितक पूवा��ह राखी हटाइएका 
िश�क तथा कम�चारीलाई पनुब�हाली गन� स�ब�धमा 
सवंत् २०५२ सालमा गिठत काय�दलले िसफा�रस 
गरकेा तथा सो काय�दलको मापद�डिभ� परी 
िसफा�रस गन� बाकँ� रहेका िश�क र संवत् २०५२ 
साल फागनु १ गतेदिेख २०६३ साल मङ्िसर ५ 
गतेस�मको अविधमा मलुकुिभ� कायम रहेको ��� 
तथा सो समयपिछ भएका आ�दोलनको कारणबाट 
सेवाबाट हटाइएका िश�क तथा कम�चारीको िवषयमा 
छानिबन गरी नेपाल सरकारलाई सझुाव पेस गन� एक 

पटकका लािग तोिकएबमोिजमको एक जाचँबझु सिमित 
रहने छ भ�ने कानूनी �यव�था रहेबमोिजम नेपाल 
सरकार (मि��प�रषद ्बाट) जाचँबझु सिमित गठन भई 
सिमितले सझुाव पेस गरकेो त�य �रट िनवेदकह�ले 
�वयम् �रट िनवेदनमा उ�लेख ग�रसकेको अव�थामा 
सोहीबमोिजम ह�ने नै ह�दँा ��ततु �रट िनवेदन दायर 
गनु�पन� अव�था नै नभएकोले �रट िनवेदन खारजेभागी 
छ, खारजे ग�रपाऊँ । 

�रट िनवेदकह�लाई �ाकृितक �यायको 
िस�ा�तिवपरीत पदम�ु ग�रएको भए यथासमयमै 
वैकि�पक उपचारको माग� अवल�बन गनु�पन�मा 
सोबमोिजमको माग� अवल�बन नै नगरी िवल�बसमेत 
गरी �रट �े� �वेश गरकेो दिेखदँा �रट िनवेदन 
खारजेभागी छ भ�ने बेहोराको नेपाल सरकार, िश�ा, 
िव�ान तथा �िविध म��ालय िसंहदरबारको तफ� बाट 
यस अदालतमा दायर ह�न आएको िलिखत जवाफ । 

िवप�ी िनवेदक कमला राई ितम�सेनालाई 
भिव�यमा शैि�क नोकरीमा अयो�य नठह�रने गरी 
िमित २०६८।५।२८ गतेको �े�ीय िश�ा िनद�शनालय 
धनकुटाको िनण�यले िमित २०५७।५।२८ गतेबाट 
लाग ुह�ने गरी नोकरीबाट हटाइएको र च.नं.३६६ िमित 
२०५९।८।२ को िज�ला िश�ा काया�लय भोजपरुको 
प�ले यस िव�ालयका िश�क िवप�ी कमला राई 
ितम�सेनालाई अवकाशतफ�  कारबाही भई िश�कबाट 
हटाएको अवकाशको िनण�य भएको ७ वष�पिछ मा� 
��ततु �रट िनवेदन िदएकोले िवल�बको िस�ा�त 
आकिष�त ह�ने ��ट छ । अतः उपयु�� उ�लेख 
गरबेमोिजम �रट िनवेदक कमला राई ितम�सेनाले 
िव�ालयका �धाना�यापक ज�तो िज�मेवार पदमा 
रहदँा िव�ालयको आिथ�क िहनािमना गरकेो, 
िश�कह�को चौमािसक रकम, स�चय कोषसमेत 
िहनािमना गरी िव�ालयलाई जानकारी नै निदई 
अनपुि�थत रही आ�नो दािय�व िनवा�ह नगरी िश�ा 
ऐन, २०२८ को सशंोधनसिहतको दफा १६ङ को 
उपदफा ५ ख र ग बमोिजमको कसरु गरकेो ह�दँा �रट 
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िनवेदक िवप�ी कमला राई ितम�सेनालाई िनजको 
िश�क पदबाट कानूनबमोिजम रीतपूव�क हटाइएकाले 
�रट िनवेदन खारजे ग�रपाउ ँभ�ने बेहोराको प�चक�या 
मा�यिमक िव�ालय झ�ुके िपपलचौरका तफ� बाट यस 
अदालतमा परकेो िलिखत जवाफ ।

िश�ा ऐन, २०२८ को दफा १६छ को उपदफा 
(३) मा रहेको “राजनीितक पूवा��ह राखी हटाइएका 
िश�क तथा कम�चारीलाई पनुब�हाली गन� स�ब�धमा 
कानूनी �यव�थाबमोिजम ह�ने नै ह�दँा �रट �े�ािधकार 
�हण गरी उपचार खोिजरहनपुन� देिखदँनै । नेपाल 
सरकार ���का सबै प�का सम�या कानूनबमोिजम 
समाधान गन� भरम�दरु �यासरत रहेको र यसै िवषयमा 
स�य िन�पण तथा मेलिमलाप आयोग र बेप�ा 
छानिबन आयोगका स�ब�धमा समेत थप कानूनी 
�यव�था भई कारबाही अगािड बिढरहेको अव�थामा 
ती िवषयमा स�बि�धत िनकायबाट आव�यक कारबाही 
ह�ने नै ह�दँा ित िवषयसमेत जोडी उपचारको मागदाबी 
भएका िवषयमा �रट �े�बाट �याय िन�पण ह�न िम�ने 
नह�दँा ��ततु िनवेदन खारजेभागी छ, खारजे ग�रपाउ ँ
भ�ने बेहोराको नेपाल सरकार, �धानम��ी तथा 
मि��प�रषदक्ो काया�लयका तफ� बाट यस अदालतमा 
दायर ह�न आएको िलिखत जवाफ । 

िवप�ी िनवेिदका सश� ���कालमा 
त�कालीन िव�ोही प� नेकपा माओवादी�ारा पीिडत 
मिहला ह�न् । िनज िवप�ीका िपताजी च��बहादरु शाहीको 
चल स�पि� िमित २०५८।८।१८ मा त�कालीन िव�ोही 
प�ले लटुपाट गरी स�पूण� प�रवारलाई िव�थािपत 
बनाएको सही स�य हो । िव�थािपत पा�रनअुिघ 
िनज अ�यापन पेसामा संल�न िथइन् र अनशुािसत 
पिन । त�प�ात् िवप�ीले िजउधनको असरु�ा भएको 
र त�कालीन रा�य प�ले शाि�त सरु�ाको ��याभूित 
िदन नसकेकोले िनजले यस िव�ालयमा हािजर भई 
िश�ण पेसालाई िनर�तरता िदन नसकेक� ह�न् । िव�ततृ 
शाि�त स�झौतापिछ पिन ���कालमा िव�थािपत 
िश�कलाई जािगरमा िनर�तरता िदने काय�मा िढलाई 

भइरहेको छ । ��� पीिडत िश�कलाई राहत, �ितपूित� , 
प�रपूरण, पनुब�हालीलगायतका �याय �ाि�का िवषयमा 
िव�ालयमा सकारा�मक छ । �याय पाउने ��� पीिडतले 
नै हो । रा�य यसमा च�ुन ुह��न । ��� पीिडत िश�कका 
�यायका लािग यस िव�ालयले स�दो �यास गन� छ 
र िनयमानसुार च�न िव�ालय त�पर छ । त�कालीन 
िज�ला िश�ा काया�लयको अिभलेखमा पिन िनज ��� 
पीिडत िश�कको �पमा सूचीकृत िछन् । तालकुदार 
िनकायले राि��य तथा अ�तरा�ि��य मानवीय कानून 
र आव�यकतानसुारको कानून बनाई िनज िवप�ीलाई 
�याय िदने काय�मा लािगरहेको छ । 

�रट िनवेदकको मागको स�बोधन यस 
िव�ालयबाट ह�न नस�ने र िनजलाई �यायसिहत 
िश�ण पेसामा पनुब�हाली गन� पिन िव�ालयले 
स�दैन । िव�ालयको कारणले िनज िवप�ीको जािगर 
गमेुको पिन होइन । अतः अस�बि�धत प� यस 
िव�ालयलाई ��यथ� बनाई दायर �रट खारजे ग�रपाउ ँ
भ�ने बेहोराको �ी च�� िन.मा.िव. कालीकोटबाट 
तफ� बाट यस अदालतमा दायर ह�न आएको िलिखत 
जवाफ । 

िवप�ी �ी कमला राई ितम�सेनालाई 
भिव�यमा शैि�क नोकरीमा अयो�य नठह�रने गरी 
िमित २०६८/०५/२८ गतेको त�कालीन �े�ीय 
िश�ा िनद�शनालय धनकुटाको िनण�यले िमित 
२०५७।५।२८ गतेबाट लाग ु ह�ने गरी नोकरीबाट 
हटाउने च.नं.२५४ िमित २०६८।०५।२९ गते 
त�कालीन िज�ला िश�ा काया�लय भोजपरुलाई 
प�ाचार भएको पाइयो । �े�ीय िश�ा िनद�शनालय 
धनकुटाको उ� प�ानसुार त�कालीन िज�ला िश�ा 
काया�लय भोजपरु (हालको िश�ा िवकास तथा सम�वय 
इकाई) को िमित २०६८।०५।०१ को िनण�यानसुार 
िश�ा ऐन, २०२८ (संशोधनसिहत) को दफा १६ङ 
को उपदफा ५(ख) र (ग) बमोिजम पदीय दािय�व पूरा 
नगरकेो र िवनासूचना लगातार प�� िदनभ�दा बढी 
समय िव�ालयमा अनपुि�थत रहेकोले िनज िवप�ी 
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िनवेदक कमला राई ितम�सेनालाई िश�ा िनयमावली, 
२०५९ (संशोधनसिहत) को िनयम १३५(घ) बमोिजम 
भिव�यमा शैि�क नोकरीको िनिम� अयो�य नठह�रने 
गरी िमित २०५७।०५।२८ गतेदेिख लाग ु ह�ने गरी 
नोकरीबाट हटाउने िनण�य भई च.नं.३१४ िमित 
२०६८।०६।०३ का प�ानसुार िनजलाई अवकाश 
ग�रएको मौिलक अिधकारमा र संवैधािनक हकमा 
आघात नपगेुको ह�दँा �रट िनवेदन खारजे ग�रपाउ ँ
भ�ने बेहोराको त�कालीन िज�ला िश�ा काया�लय 
(हालको िश�ा िवकास तथा सम�वय इकाई) भोजपरु 
काया�लयको तफ� बाट यस अदालतमा दायर ह�न 
आएको िलिखत जवाफ ।

सश� ���कालमा त�कालीन िव�ोही 
प� र त�कालीन रा�य प�सगँ सरोकार नै नभएका 
िनश� नाग�रक बिु�जीवी िश�क पीिडत बनाइए । 
शाि�त �ि�या िन�कष�मा नप�ुनकुो कारण ��� पीिडत 
िश�कको सम�या समाधान नह�न ु पिन हो । नेपाल 
सरकार र राजनीितक दलबाट समाधान ह�नपुन� िवषय 
हा�ो िव�ालयका �े�ाअिधकारिभ�को िवषय होइन । 
हा�ो िव�ालयले चाहेर पिन ��� पीिडत िश�कलाई 
�याय िदन स�दैन । अतः सरोकार नै नभएको र 
�याय िदन नस�ने इकाइलाई िवप�ी बनाई िनवेदन 
दायर गनु�को कुनै अथ� र औिच�य छैन । ��� पीिडत 
िश�कले �याय पाउनपुछ�  । �यसमा िव�ालयको दइुमत 
ह�न स�दनै । तालकुदार िनकायको आदेश पालना 
हा�ो कत��य हो । अतः �े�ािधकारभ�दा बािहरको काय� 
गनु�पन� हकमा �रट िनवेदन खारजे भागी छ । 

यस िव�ालयका �ा.िव.िश�क कण�बहादरु 
शाही इमा�दार एवं कत��यिन� िश�क ह�न् । सश� 
���कालीन समयमा यो िव�ालय �हरी �शासनको 
िनगरानीमा िथयो । २०५८ साल फागनु १ गते 
त�कालीन िज�लाबाट त�कालीन सरु�ा फौजको पैदल 
ग�ती टोली आएको र फागनु २ गते हेिलक�टर�ारा 
सश� सरकारी सरु�ा टोली आउदँा उ� टोलीले 
गाउकँा स�पूण� जनतालाई कािलका मा.िव.को 

िव�ालय भवनमा ज�मा गरी सव�साधारण कािलका-
५ िनवासी लोकबहादरु रोकायालगायत ५ जनालाई 
िव�ालयिभ�ै गोली हानी मा�रएको र २ जनालाई 
िगर�तार गरी िलएकाले सोही �ासका कारण िश�क 
कण�बहादरु शाही िव�ालयमा हािजर ह�न नसकेको र 
�शासनले िनगरानी ग�ररहेको कुरा स�य हो । आ�नो 
आ�मर�ा गन� �ममा २०५८ फागनु १ गतेदेिख 
िव�ालयमा अनपुि�थत भएका ह�न् । 

िमित २०५८ चै� १० मा िव�ालयले िनज 
िश�क कण�बहादरु शाही िव�ालयमा हािजर नभएको 
जानकारी त�कालीन िज�ला िश�ा काया�लय, 
डो�पालाई प�ाचार गरकेो र िमित २०५८ चै� २५ 
मा िज�ला िश�ा काया�लय डो�पाले �प�ीकरण पेस 
गन� भ�ने प� लेखे तापिन �यो प� स�बि�धत �यि�सगँ 
प�ुने अव�था िथएन । �थानीय शाि�त सिमित 
डो�पाको साथै िज�ला �शासन काया�लय डो�पाको 
िमित २०६४/५/२५ च.नं. १८९ को िसफा�रस 
प�अनसुार पिन िवगतको ���कालमा ��� पीिडत 
िश�क ह�न् । िज�ला िश�ा काया�लय डो�पाको िमित 
२०६९/३/२८ गते �ी िश�ा म��ालय केशरमहल, 
काठमाड�लाई पनुब�हालीका लािग गरकेो िसफा�रस 
प�मा ���कालमा असरु�ाको कारणले िव�थािपत 
िश�क कण�बहादरु शाहीलाई हालस�म सेवाबाट 
अवकाशस�ब�धी कुनै कारबाही नभएको भ�ने उ�लेख 
भएको र हालस�म पिन कारबाही अिघ बढेको छैन भ�ने 
बेहोराको कािलका मा�यिमक िव�ालय मड्ुकेचलुा 
०२, कािलका डो�पाका तफ� बाट यस अदालतमा 
दायर ह�न आएको िलिखत जवाफ ।

िवप�ी िनवेदक सश� ���कालमा 
२०५८।४।२५ गते क�रब २ बजेितर सोही िव�ालयमा 
सरु�ा फौज र माओवादीिबच िभड�त ह�दँा डर �ासका 
कारण र िव�ालयमा ग�ती आउने ह�दँा िव�ालयमा 
उपि�थत ह�न नसकेर आ�त�रक िव�थािपत भई 
��� पीिडत भएका ह�न् । ��� पीिडत िश�क सप�राज 
िसंहको �थायी िश�क पद कायमै रहेको पाइ�छ । 
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िव�ालयको �यव�थापन सिमित अ�य� र �.अ. 
लाई �प�ीकरणको अवसर िदएको दिेखदँैन र िलिखत 
जानकारी पठाएको छैन । त�कालीन िज�ला िश�ा 
काया�लयबाट िनज िश�कलाई अवकाश पिन ग�रएको 
छैन । िनज इमानदार कत��यिन� िश�क ह�न्, ���मा 
पीिडत भएको ह�दँा िज�ला िश�ा काया�लय, िज�ला 
�शासन काया�लय, र शाि�त सिमितको काया�लय 
कालीकोटले स�बि�धत िनकायमा �ितपूित�सिहतको 
पनुब�हालीको लािग िसफा�रस ग�रएको छ । तसथ� 
�यसबेलाको असहज, प�रि�थित जीवन मरणको, 
लडाई र रा�य �यव�था प�रवत�नसगँ जोिडएको 
अव�था िनता�त �यि�गत होइन । लोकताि��क 
गणत��पिछ पिन शाि�त �ि�याको एउटा िह�सा ��� 
पीिडतको �यव�थापन रा�यकै तफ� बाट पनुब�हाली 
गदा� नै �याय ह�ने देिख�छ भ�ने बेहोराको देव मा.िव.
कालीकोटका तफ� बाट यस अदालतमा दायर ह�न 
आएको िलिखत जवाफ ।

�रट िनवेदकम�येका �ेमकुमार ग�ुङ �ी 
बासकु� आधारभूत िव�ालय सोताङ्ग गाउपँािलका-१, 
पावै, सोलखु�ुबमुा �ा.िव. ततृीय िश�क पदमा �थायी 
िनय�ु िलई कामकाज गद� आउनभुएकोमा िमित 
२०५७।५।१ देिख २०५९ �ावण मसा�तस�म २ 
पटक गरी २ वष�को असाधारण बेतलबी िबदा �वीकृत 
गराई ब�नभुएकोमा, असाधारण िबदा समा� भएपिछ 
पिन िश�ा िनयमावलीको िनयम, १३१ को उपिनयम 
३ बमोिजम िव�ालयमा आई हािजर नह�न ुभएको एवं 
िव�ालयमा कुनै �कारको िलिखत जवाफसमेत पेस 
नगनु�  भएको कारणले िनजको नाममा िव�ालयले ३५ 
िदने, १५ िदने एवं ७ िदने हािजर ह�न आउन ु भनी 
सूचना प�ाचार गदा�समेत नआउन ुभएको कारणले गदा� 
िमित २०५९।११।०७ मा िव�ालयले िज�ला िश�ा 
काया�लय सोल ु स�लेरीमा आव�यक कारबाहीको 
िनिम� माग ग�रएकोमा िमित २०६०।११।२५ को उ� 
काया�लयको प�ानसुार िनजलाई यसै िव�ालयबाट �ी 
जिुभङ िन.मा.िव. जिुभङमा स�वा गरी सोको जानकारी 

िव�ालय �ा� भएको र सोही िमितदेिख हालको 
िमितस�म िनजको कुनै �कारको िलिखत जानकारी 
यस िव�ालयलाई उपल�ध ह�न नसकेको अव�थामा, 
��ततु �रट िनवेदकले िव�ालयलाई िवप�ी बनाई म�ुा 
दायर गनु�भएको भए तापिन िज�ला िश�ा काया�लयको 
प�ले, िनज �रट िनवेदक स�वा भई जानभुएको ह�दँा 
��ततु �रट िनवेदकको हा�ो िव�ालयलाई िवप�ी 
बनाउनपुन�, म�ुा दता� गनु�पन� कुनै यथोिचत आधार एवं 
कारण नै नभई आ�नो कानूनबमोिजमको िज�मेवारी 
नै वहन नगरी ब�ने िश�कलाई कारबाही �व�प 
पदािधकार स�वा ग�रएको काय�मा िव�ालयको 
कुनै भूिमका नभएको अनिुचत िवल�ब गरी म�ुा दता� 
ग�रएको ��ततु म�ुाका �रट िनवेदक �ेमकुमार ग�ुङ 
र �ी बासकु� �ा.िव. पावैसगँ कुनै साथ�क स�ब�ध 
नभएको ह�दँा ��ततु �रट िनवेदन खारजे ह�नपुद�छ भ�ने 
बेहोराको �ी बासकु� आधारभूत िव�ालयका तफ� बाट 
यस अदालतमा दायर ह�न आएको िलिखत जवाफ । 

िवप�ी �ी �ेमकुमार ग�ुङले िमित 
२०५०/०५/२१ गते यस िज�लाअ�तग�तको �ी 
बासकु� आ.िव. पावैमा �ाथिमक तहको �थायी िश�क 
पदमा िनयिु� िलई कामकाज गद� आउनभुएको 
त�कालीन िज�ला िश�ा काया�लयको अिभलेखमा 
दिेख�छ । िमित २०५७/०५/०१ देिख २०५८ �ावण 
मसा�तस�म र िमित २०५८/०५/०९ देिख २०५९ 
�ावण मसा�तस�म दईु पटक गरी दईु वष�को असाधारण 
िबदा त�कालीन िज�ला िश�ा काया�लयबाट �वीकृत 
गराई बसेको देिख�छ । िव�ालयको तफ� बाट असाधारण 
बेतलबी िबदा समा� भएप�ात् िश�ा िनयमावलीको 
िनयम १३१ को उपिनयम (३) बमोिजम िव�ालयमा 
हािजर ह�न िनज िश�कलाई पटकपटक ताकेता गदा� 
पिन पनुः हािजर ह�न नआएको देिख�छ | त�कालीन 
िज�ला िश�ा काया�लयको िमित २०६०।११।२० 
गतेको िनण�यानसुार िनज िश�कको पदािधकार स�वा 
त�कालीन जिुभङ िन.मा.िव. जिुभङमा ग�रएको भए 
तापिन पदािधकार कायम भएका िव�ालयमा गई 
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हािजर भएको अिभलेख यस काया�लमा �ा� नभएको 
बेहोरा सादर अनरुोध छ । त�प�ात् िनज िश�कको 
अ�य अिभलेख यस काया�लयमा �ा� ह�न नसकेको 
बेहोरासमेत सादर अनरुोध छ । �रट िनवेदक �ेमकुमार 
ग�ुङले ��� पीिडत तथा िव�थािपत िश�कले 
�रटमा दाबी गर ेतापिन सो समयाविधमा िनजले यस 
काया�लयमा जानकारी नगराएकोले ��� पीिडत तथा 
िव�थािपत िश�क भएको दाबी पिु� नभएकोले �रट 
िनवेदन खारजे ग�रपाउ ँ भ�ने बेहोराको त�कालीन 
िज�ला िश�ा काया�लय (हालको िश�ा िवकास तथा 
सम�वय इकाई) सोलखु�ुबकुा काया�लयको तफ� बाट 
यस अदालतमा दायर ह�न आएको िलिखत जवाफ ।

माओवादीबाट पीिडत भई भैरवी िन.मा.
िव. सनुारपानीका िश�क �ाने��राज आरणको 
हकमा सरु�ा सिमितको िनण�यले महे��ोदय उ.मा.िव. 
म�थलीमा काज स�वा गरकेो भ�ने तक�  यिु�सङ्गत 
देिखदँनै । िनज िश�क आफूलाई सरु�ा सिमितले 
काज स�वा गरकेो �थानमा गई हािजर भई कामकाज 
गन� र उ� ठाउमँा पिन सरुि�त महससु नभए सरु�ा 
सयं��को स�पक� मा रही सरु�ा संय��लाई खबर गरी 
जे िनद�शन ह�ने छ �यहीअनसुार गनु�पन�मा सो नगरी 
िव�ालयबाट बेखबर भएकोले िश�ा ऐन, २०२८ 
(संशोधनसिहत) को दफा १६ङ. को उपदफा (५)
(ग) मा िवनासूचना लगातार १५ िदनभ�दा बढी समय 
िव�ालय अनपुि�थत रहेमा पदबाट हटाइनेछ भ�ने 
�प� �यव�था भएकोले िनजको दाबी नप�ुने ह�दँा �रट 
खारजे ग�रपाऊँ । 

सूय�दय �ा.िव. गोठपानी, का�ेपला�चोक र 
जन जागिृत �ा.िव. िवता� देउराली, का�ेका िश�कह� 
�मशः सलाम िस ं लामा र भरत ढुङ्गानाको हकमा 
िनजह� २०६१ सालदेिख बेखबर भई िव�ालयले 
हािजर ह�न िदएन भ�ने िजिकर गरी िव�ालयबाट 
बेखबर भएको देिख�छ । सरु�ाको कुनै सम�या 
भए सरु�ा संय��लाई खबर गरी सरकारी सरु�ा 
सयं��को िनद�शनमा ह�नपुन� �योसमेत भएको कुनै 

�माणले बो�दैन, तसथ�ः िनजह�ले �यस बखतको 
अि�थर वातावरणबाट फाइदा उठाई लापरबाही 
त�रकाले आ�नो िश�ण पेसा छाडी अ�य� गएकोले 
िनजह�उपर पिन िश�ा ऐन, २०२८ (संशोधनसिहत) 
को दफा १६ङ. को उपदफा (५)(ग) बमोिजम कारबाही 
ह�ने भएकोले िनजह�को दाबी प�ुने अव�था नदेिखएको 
ह�दँा �रट िनवेदन खारजे ग�रपाउ ँभ�ने बेहोराको �देश 
सरकार, िश�ा िवकास िनद�शनालय, बागमती �देश 
हेट�डाका तफ� बाट यस अदालतमा दायर ह�न आएको 
िलिखत जवाफ ।

यसमा िश�ा ऐन, २०२८ को दफा १६छ. मा 
आठ� सशंोधन भई थप भएको उपदफा ३ मा “उपदफा 
(१) मा जनुसकैु कुरा लेिखएको भए तापिन राजनीितक 
पूवा��ह राखी हटाइएका िश�क तथा कम�चारीलाई 
पनुब�हाली गन� स�ब�धमा सवंत् २०५२ सालमा गिठत 
काय�दलले िसफा�रस गरकेा तथा सो काय�दलको 
मापद�डिभ� परी िसफा�रस गन� बाकँ� रहेका िश�क 
र सवंत् २०५२ साल फागनु १ गतेदेिख २०६३ साल 
मङ्िसर ५ गतेस�मको अविधमा मलुकुिभ� कायम 
रहेको ��� तथा सो समयपिछ भएका आ�दोलनको 
कारणबाट सेवाबाट हटाइएका िश�क तथा कम�चारीको 
िवषयमा छानिबन गरी नेपाल सरकारलाई सझुाव पेस 
गन� एक पटकका लािग तोिकएबमोिजमको एक जाचँबझु 
सिमित रहने छ” भनी भएको कानूनी �यव�थाअनसुार 
जाचँबझु सिमित गठन भई २०७३ सालमा �ितवेदन 
बझुाएको र सो �ितवेदन काया��वयन गन� िवषयमा 
काय�दल गठन भई सो काय�दलले २०७५ सालमा नै 
�ितवेदन बझुाएको देिखएको ह�दँा उ� �ितवेदनह�को 
काय� िववरण एक मिहनािभ� िश�ा, िव�ान तथा �िविध 
म��ालय िसंहदरबार, काठमाड�बाट िझकाई आएपिछ 
िनयमानसुार गरी पेस गनु�  भ�ने यस अदालतबाट 
भएको िमित २०७७।९।२०।२ को आदेश । 

यसमा िश�ा, िव�ान तथा �िविध 
म��ालयको च.नं.२५८ िमित २०७७।१०।१८ 
गतेको प�मा राजनीितक पूवा��ह राखी हटाइएका 
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िश�क कम�चारीह�को स�ब�धमा गिठत छानिबन 
सिमितले िदएको �ितवेदनको आधारमा िनण�यका 
लािग म��ालयको तफ� बाट िमित २०७६।१०।१२ मा 
माननीय म��ी�तरबाट नेपाल सरकार (मि��प�रषद)् 
मा ��ताव पेस गन� भ�ने िनण�य भई यस म��ालयको 
च.नं. २८५ िमित २०७६।१०।१३ मा मि��प�रषद ्मा 
पठाइएको भ�ने बेहोराको प� जवाफ �ा� भएको 
देिखदँा सो ��ताव मि��प�रषद ्बाट िनण�य भएको छ 
छैन ? िनण�य भएको भए सो िनण�यसिहतको स�कलै 
फायल र सोको काया��वयनको अव�था के छ ? सो 
स�ब�धमा �धानम��ी तथा मि��प�रषद ्को काया�लय 
िसंहदरबारलाई प� �ा� भएको िमितले २० िदनिभ� 
जवाफ पठाउन भनी प�ाचार गरी जवाफ �ा� भएपिछ 
लगाउको ०७१-WO-०१४८, ०७६-WO-०१६१ 
र ०७६-WO-०२८० नं. का �रट िनवेदनह� साथै 
राखी िनयमानसुार गरी पेस गनु�  भ�ने यस अदालतबाट 
भएको िमित २०७७।१२।२६।५ को आदेश । 

यसमा ���कालमा परी िव�थािपत भएका 
िश�कह�को स�ब�धमा अ�ययन गरी समाधान 
िनका�न २०५२/२०५४/२०६९/२०७३ सालस�म 
िविभ�न आयोग र काय�दलह� गठन भएको 
देिखयो । �यसम�येमा पनुरावेदन अदालतका माननीय 
पूव� म�ुय �यायाधीश �ी गोिव�द�साद पराजलुीको 
सयंोजक�वमा बनेको आयोगले पेस गरकेो �ितवेदनको 
काया��वयनको लािग २०७५ सालमा गिठत ��� पीिडत 
िश�कको पनुब�हालीस�ब�धी �ितवेदनको काया��वयन 
गन� िवषयमा गिठत काय�दलको �ितवेदन, २०७५ मा 
उि�लिखत िश�कह�को स�ब�धमा उ� काय�दलको 
�ितवेदन काया��वयन गन� स�ब�धमा के कसो भएको र 
सो कुन अव�थामा रहेको छ ? भनी यस अदालतबाट 
िमित २०७७।९।२० को आदेशले िश�ा म��ालयसगँ 
सो�दा, उ� म��ालयबाट िमित २०७७।१०।१८ को 
प�बाट उ� �ितवेदन स�ब�धमा म��ी �तरबाट िनण�य 
गरी मि��प�रषद ्मा पठाएको भ�ने जवाफ �ा� भएको 
�यसपिछ पनुः यस अदालतको िमित २०७७।१२।२६ 

को आदेशले �ितवेदनको स�ब�धमा मि��प�रषद ्बाट 
केही िनण�य भएको छ, छैन ? भनी सो�दा �यसबार े
हालस�म केही पिन जवाफ �ा� ह�न आएको छैन । 
���कालमा िव�थािपत परकेा िश�कह�को स�ब�धमा 
यस अदालतमा केही िश�कह�को िनवेदन परी म�ुा 
सनुवुाइको �ममा रही �यसबार े िनकास िदनपुन� ह�दँा 
उ� काय�दलको �ितवेदनको काया��वयनको स�ुवात 
भएको छ, छैन ? भएको भए कुन चरणमा कहासँ�म 
प�ुयो ? नभएको भए के के कारण र अव�थाह�ले 
काया��वयनमा बाधा अड्चन पन� गएको हो ? �यसको 
समाधानका उपायह� के ह�न स�लान ? उ� �ितवेदन 
काया��वयन गन� िश�ा म��ालय र सरकारलाई सहज 
ह��छ ह�दँैन ? भए कुन �ि�कोणबाट सहज ह��छ ? 
नभए सहज नह�नपुन� अव�थाह� के के होलान् ? 
र उ� �ितवेदन काया��वयन गनु�पन� हो होइन ? 
यस स�ब�धमा व�तगुत त�यको आधारमा िश�ा 
म��ालयको िश�ा सिचव र मि��प�रषद् सिचवालयको 
�प� �ि�कोणसिहतको �ितवेदन-जवाफ ५ िदन (भा� 
४ गतेस�म) िभ� पठाउन ु भनी िश�ा म��ालयको 
सिचव र मि��प�रषद ् सिचवालयबाट िझकाई 
पेसीका िदन िश�ा म��ालयमा �यसस�ब�धी काय� 
हे�ररहेका शाखाका सहसिचवलाई पेसीका िदन 
अिनवाय�तः पठाउन ु भनी िझकाई काया�थ� आदेशको 
�ित मि��प�रषद ् सिचवालय र महा�यायािधव�ाको 
काया�लयमा समेत पठाई �ितवेदन-जवाफ िझकाई 
िनयमानसुार गरी िमित २०७८।५।८ गतेका िदन पेस 
गनु�  भ�ने यस अदालतबाट िमित २०७८।४।३१।१ मा 
भएको आदेश ।

यसै िवषयमा यस काया�लयको च.नं. 
कानून ७११/५०६२ िमित २०७८।१।८ तथा िमित 
२०७८।१।१० को प�बाट जानकारी पठाइएकै छ । 
जहासँ�म नेपाल सरकार, मि��प�रषदस्म� पेस ह�न 
आएको ��तावको िवषयको स�दभ� छ सो स�ब�धमा 
नेपालको संिवधानको धारा ८२ बमोिजम जारी भएको 
नेपाल सरकार (काय� िवभाजन) िनयमावली, २०७४ 
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१०७८४ - �ाने��राज आरणसमेत िव. नेपाल सरकार, �धानम��ी तथा मि��प�रषद ्को काया�लय, िसहंदरबारसमेत

बमोिजमको काय� िज�मेवारीिभ�को म��ालयबाट 
मि��प�रषद ्मा ��ताव पेस ह�ने र �यसरी पेस ह�न 
आएका ��तावका स�दभ�मा आव�यकता, उपय�ुता 
तथा िविधस�मत देिखन आएका िवषयमा नेपाल 
सरकार (काय� स�पादन) िनयमावली, २०६४ बमोिजम 
नेपाल सरकार, मि��प�रषद ्बाट िनण�य भई स�बि�धत 
म��ालयमाफ� त काया��वयन ह�ने ह��छन् । िमित 
२०७८।३।२९ अगावै नेपाल सरकार, मि��प�रषद ्मा 
दता� भई िवचाराधीन रहेका सबै ��तावह� नेपाल 
सरकार, मि��प�रषद ्को िमित २०७८।३।२९ को 
िनण�यबाट स�बि�धत म��ालयमा िफता� पठाइएको 
बेहोरा िनद�शानसुार अनरुोध छ भ�ने �धानम��ी तथा 
मि��प�रषद ्को काया�लयको िमित २०७८।५।३ को 
प� ।

नेपाल सरकार मि��प�रषद् मा यस 
म��ालयले िनण�यको लािग राजनीितक पूवा��ह, ��� 
तथा आ�दोलनका कारण हटाइएका िश�क तथा 
कम�चारीह�लाई पनुब�हाली गन�, िनयिु� िदनपुन� वा 
िनविृ�भरणलगायतका सिुवधा �दान गन� स�ब�धमा 
��ताव पेस गरकेो िवषयमा मि��प�रषद ्मा िवचाराधीन 
रिहरहेको अव�थामा नेपाल सरकार मि��प�रषद ्को 
िमित २०७८।०३।२९ को िनण�यले “प�रवित�त 
स�दभ�मा मि��प�रषद ् र मि��प�रषद ्का िविभ�न 
सिमितह�मा �ि�यामा रहेका वा �ि�यामा नलिगएका 
स�पूण� ��तावह� स�बि�धत म��ालयमा िफता� 
गन�” भ�ने िनण�यअन�ुप पनुः �ि�या सचुा� गनु�पन� 
अव�था रहेको छ ।

राजनीितक ��� र आ�दोलनका 
कारण सेवाबाट हट्नपुरकेा िश�क तथा 
कम�चारीह�लाई पनुब�हाली गन�, िनयिु� िदनपुन� 
वा िनविृ�भरणलगायतका सिुवधा �दान गन� िवषय 
कानूनमा �प� उ�लेख नभएकोले पनुः स�बि�धत 
िनकायह�सगँ राय परामश� िलई �ि�या अगािड 
बढाउने बेहोरा अनरुोध छ ।

स�मािनत अदालतबाट काय�दलको �ितवेदन 

काया��वयनको स�ुवात भएको छ छैन र भएको भए 
कुन चरणमा कहासँ�म प�ुयो, के के कारण र अव�थाले 
काया��वयनमा बाधा अड्चन पन� गएको हो भनी 
सोधनी भएकोमा सो �ितवेदन काया��वयनका लािग 
म��ालयबाट नेपाल सरकारसम� ��ताव पेस गरी 
काया��वयनको स�ुवात ग�रएको छ । 

�यसको समाधानको उपाय के ह�न स�छ 
भनी सोधनी भएकोमा यस म��ालयबाट नेपाल 
सरकारसम� पेस भएको ��तावमा िनण�य गरी नेपाल 
सरकारले �वीकृित िदएमा काया��वयनका अ�य 
चरणमा �वेश गन� सिकने र �यसबाट समाधानको 
उपाय िन�कन स�ने देिख�छ ।

स�मािनत अदालतबाट उ� �ितवेदन 
काया��वयन गन� यस म��ालय र सरकारलाई सहज 
ह��छ ह�दँैन र कुन �ि�कोणबाट सहज ह��छ भनी 
सोधनी भएकोमा �ितवेदनमा उि�लिखत िश�क 
तथा कम�चारीको स�ंया �यित धेर ै नभएकोले यस 
म��ालयको २०७६।१०।१३ को ��तावअन�ुप 
नेपाल सरकारबाट िनण�य भई आएमा काया��वयन गन� 
सिकने िवषय रहेको तर नेपाल सरकारबाट ह�ने यस 
�कारका िनण�यबाट यसबाट नेपाल सरकारका अ�य 
िवषयगत �े�मा के क�तो असर पछ�  भ�ने स�ब�धमा 
यस म��ालयले यिकन गन� स�ने अव�था नरहेको 
बेहोरा अनरुोध गद�छु ।

स�मािनत अदालतबाट सहज नह�नपुन� 
अव�था के के होलान् र काया��वयन ह�नपुन� हो होइन 
भनी सोधनी भएकोमा यस म��ालयले काया��वयन 
ह�नपुन� महससु गररे नै नेपाल सरकार मि��प�रषद ्मा 
नीितगत िनण�यको लािग ��ताव पेस गरकेो हो । ��ततु 
िवषयमा नेपाल सरकारबाट �प� िनण�यसिहतको 
िनद�शन र �चिलत िश�ास�ब�धी कानूनमा �प� 
�यव�था ह�न गएमा �ितवेदन काया��वयनमा सहजता 
ह�ने �ि�कोण यस म��ालयको रहेको भ�ने बेहोराको 
िश�ा, िव�ान तथा �िविध म��ालयको िमित 
२०७८।५।४ गतेको �ितवेदन जवाफ ।
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ठहर ख�ड
िनयमबमोिजम दैिनक म�ुा पेसी सूचीमा 

चढी िनण�याथ� पेस ह�न आएको ��ततु �रट िनवेदनको 
िमिसल अ�ययन गरी िनवेदकह�को तफ� बाट 
उपि�थत िव�ान्  व�र� अिधव�ाह� �ी कृ�ण�साद 
भ�डारी, �ी �ीह�र अया�ल, �ी महादवे�साद 
यादव, �ी ह�रहर दाहाल, �ी ब�ीबहादरु काक�, �ी 
सशुील प�त, �ी श�भ ुथापा, �ी नरहरी आचाय�, �ी 
गणुनीधी �यौपाने, �ी ह�र�साद उ�ेती, �ी बालकृ�ण 
नेउपाने, �ी च�डे�वर �े�, �ी रिव नारायण खनाल, 
�ी मिु� नारायण �धान, �ी एकराज भ�डारी, �ी 
�काशबहादरु के.सी., �ी शेरबहादरु के.सी., �ी 
रमनकुमार �े�, डा. �ी च��का�त �वाली, �ी 
िदनेश ि�पाठी र िव�ान्  अिधव�ाह� डा.�ी जीवनाथ 
िधताल, �ी कोिपल�साद अिधकारी, �ी िटकाराम 
भ�राई, �ी सिुनलकुमार पोखरले, �ी गोिव�द शमा� 
ब�दी, �ी ब�लभ ब�नेत, डा. �ी िदनमणी पोखरले, 
डा. �ी ठके�� �काश िगरी, �ी माधव ब�नेत, डा. �ी 
िशवकुमार यादव, �ी �पूसा के.सी., �ी �ाने��राज 
आरण, �ी रामच�� सवेुदी, �ी जयबहादरु ख�ी, 
�ी सधुीर प�त, �ी भरतराज सवेुदी, �ी सलुोचना 
िधताल, �ी शाि�तदेवी खनाल, �ी िललाधर 
उपा�याय, �ी र�ा ब�याल, �ी िखल िगरी, �ी कमला 
रोका िगरी, �ी राज ुपौडेलले िनवेदकह�लाई सश� 
���को समयमा रा�य तथा िव�ोही प�ह�िबच 
भएको ���को कारण िविभ�न आरोप लगाई काय�रत 
िव�ालयमा अ�यापन गन� स�ने अव�था नरही िजउ 
�यानको सरु�ाको लािग िव�ालयबाट िव�थािपत 
भएका ह�न् । ��� पीिडत िश�कस�ब�धी जाचँबझु 
सिमित २०७३ �ितवेदनअनसुार िनवेदकह� �थायी 
िश�क सश� ���सगँ सरोकार नै नभई पीिडत भएका 
ह�न् । िव�ततृ शाि�त स�झौता तथा ��� पीिडत 
िश�क पनुब�हालीस�ब�धी काय�दल �ितवेदन, २०७५ 
अनसुार िनवेदकह�लाई पनुब�हाली तथा पनु�था�पना 
गनु�पन� भएकोले िव�थािपत भएको िमितबाट कायम 

ह�ने गरी िव�थािपत ह�दँाका समयमा काय�रत पदमा 
सोही �थानमा पनुब�हाली तथा पनु�था�पना गन� र 
िव�थािपत भएको िमितदिेख हालस�मको सरकारी 
मापद�डअनसुारको �ितपूित�समेत िदन ु िदलाउन ुएवं 
िनवेदकह�लाई सेवािनव�ृ तथा अवकाश गन� गरी 
कहीकँतैबाट िनण�य तथा प�ाचार भएको रहेछ भने सो 
िनण�य उ��ेषणको आदशे�ारा बदर गरी िनजह�लाई 
पनुब�हाली गरी कानूनबमोिजम पाउने तलब भ�ा 
स�चयकोषसमेतका सिुवधा िदन तथा उमेर हद 
नाघेका �थायी िश�कलाई िनविृ�भरणलगायतका 
सिुवधा �दान गन� स�बि�धत िनकायका नाममा 
परमादेशको आदेश जारी ग�रपाउ ँ भनी बहस गनु�  
भयो । ��यथ�म�ये बासकु� �ा.िव. सोलकुो तफ� बाट 
िव�ान् अिधव�ा �ी पदम�साद िनरौलाले �रट 
िनवेदकम�येका �ेमकुमार ग�ुङलाई िज�ला िश�ा 
काया�लयको प�ले स�वा भई जानभुएको ह�दँा स�वा 
ग�रएको काय�मा िव�ालयको कुनै भूिमका नभएको 
ह�दँा ��ततु �रट िनवेदन खारजे ह�नपुद�छ भनी बहस 
गनु�भयो । साथै ��यथ� नेपाल सरकार तथा सरकारी 
िनकायका तफ� बाट सह�यायािधव�ा�य �ी खेमराज 
�वाली र �ी च��का�त खनालले संवैधािनक तथा 
कानूनी हक अिधकारको उपभोग गन� संिवधान 
कानूनतः तोिकएका कत��य पिन िनवा�ह गनु�पन� 
ह��छ । िश�ण काय�मा दैिनक �पमा संल�न ह�नपुन� 
�चिलत कानूनले तोकेको कत��य िवप�ीह�बाट पूरा 
नभएकोले संवैधािनक तथा कानूनी हक अिधकारको 
हनन भएको भ�ने देिखदँैन । िश�ा ऐन, २०२८ को 
दफा १६ङ को उपदफा (५) को ख�ड (ग) मा भएको 
�यव�थाअनसुार िबना सूचनालगातार प�� िदनभ�दा 
बढी समय िव�ालयमा अनपुि�थत रहेमा पदबाट 
हटाउन सिकने �यव�थासमेतका आधारमा वष�स�म 
िव�ालयमा अनपुि�थत रहेका �रट िनवेदकह�को माग 
दाबी कानूनी आधारहीन रहेको दिेखदँा �रट िनवेदनप� 
खारजे ग�रपाउ ँभनी बहस गनु�भयो ।

दवुै प�का कानून �यवसायीह�को बहस 
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सनुी िनण�यतफ�  िवचार गदा� ��ततु �रट िनवेदनमा 
िनवेदकह�को मागबमोिजमको आदेश जारी ह�नपुन� हो 
होइन ? त�स�ब�धमा िनण�य िदनपुन�  दिेखयो ।

२. िनण�यतफ�  िवचार गदा�, यसमा सश� 
���को समयमा िनवेदकह�लाई रा�य तथा िव�ोही 
प�बाट िव�थािपत गराएकोमा िविभ�न �यासको 
बाबजदु पिन हालस�म पनुब�हाली तथा पनु�था�पना 
नगरकेोले िव�थािपत ह�दँाका समयमा काय�रत पदमा 
सोही �थानमा पनुब�हाली तथा पनु�था�पना गन� र 
िव�थािपत भएको िमितदेिख हालस�मको सरकारी 
मापद�डअनसुारको �ितपूित�समेत िदन ु िदलाउन ु
एवं िनवेदकह�लाई सेवािनव�ृ तथा अवकाश गन� 
गरी कहीकँतैबाट िनण�य भएको रहेछ भने सो िनण�य 
उ��ेषणको आदेश�ारा बदर गरी िनजह�लाई 
पनुब�हाली तथा पनु�था�पना गरी कानूनबमोिजम पाउने 
तलब भ�ा स�चयकोषसमेतका सिुवधा िदन तथा 
िनविृ�भरणलगायतका सिुवधा �दान गन� स�बि�धत 
िनकायका नाममा परमादशेको आदशे जारी ग�रपाउ ँ
भ�ने िनवेदन माग दाबी रहेकोमा, िश�ा ऐन, २०२८ को 
दफा १६(ङ) को उपदफा (५) को ख�ड (ग) मा भएको 
�यव�थाअनसुार िबनासूचना लगातार प�� िदनभ�दा 
बढी समय िव�ालयमा अनपुि�थत रहेमा पदबाट 
हटाउन सिकने �यव�थासमेतका आधारमा वष�स�म 
िव�ालयमा अनपुि�थत रहेका �रट िनवेदकह�को 
माग दाबीअनसुार आदेश जारी गनु�पन� अव�था 
नदिेखदँा �रट िनवेदनप� खारजे ग�रपाउ ँभ�नेसमेतको 
बेहोराको िवप�ीह� नेपाल सरकार तथा सरकारी 
िनकायह�को िलिखत जवाफ रहेको देिख�छ । �य�तै 
�रट िनवेदकह�को मागको स�बोधन िव�ालयबाट 
ह�न नस�ने र िनजलाई �यायसिहत िश�ण पेसामा 
पनुब�हाली गन� पिन िव�ालयले स�दैन । िव�ालयको 
कारणले िनज िवप�ीको जािगर गमुेको पिन होइन । 
अतः अस�बि�धत प� िव�ालयलाई ��यथ� बनाई 
दायर गरेको �रट खारजे ग�रपाउ ँभ�ने बेहोराको िवप�ी 
िव�ालयह�को िलिखत जवाफ रहेको देिख�छ । 

३. नेपालको संिवधान, २०७२ को भाग ३ 
को मौिलक हक अ�तग�तको धारा १६ मा स�मानपूव�क 
बा�ँन पाउने हक, धारा १७ मा �वत��ताको हक, 
धारा १८ मा समानताको हक, धारा ३३ मा रोजगारी 
तथा धारा ४३ मा सामािजक सरु�ाको हक, धारा 
२५ मा स�पि�को हकको �यव�था गरी उ� मौिलक 
हकलाई कानूनमा �यव�था भएअन�ुप उपभोग गन� 
पाउने गरी ��याभूत ग�रएको छ । संिवधानको धारा 
३०४ (२) ले नेपालको अ�त�रम संिवधान, २०६३ 
बमोिजमका शाि�त �ि�यास�ब�धी काय�ह� यसै 
संिवधानबमोिजम भए गरकेो मािनने �यव�था गरेको 
छ । िव�ततृ शाि�त स�झौताको बुदँा नं. ५.२.८ “दवैु 
प� सश� ���को �ममा िव�थािपत �यि�ह�लाई 
राजनीितक पूवा��हिवना �वे�छाले आ-आ�नो पैतकृ 
वा पूव�बसोबासको �थानमा फक� न िदन य�ुका 
कारणले न� भएका पूवा�धारह� पनुिन�मा�ण गन� र 
िव�थािपत �यि�ह�लाई सस�मान पनु�था�पना 
तथा सामािजक�करण गन� �ितब�ता �य� 
गद�छन ।” बुदँा नं. ५.२.११ “नेपाल सरकार तथा 
साव�जिनक िनकायका कम�चारीह�लाई देशको कुनै 
पिन भागमा �वत�� �पमा आवतजावत गन�, आ�नो 
कत��य पालन गन� तथा आ�नो काय�स�पादनको 
�ममा ितनीह�लाई कुनै पिन िकिसमको बाधा अवरोध 
खडा नगन� र �य�तो अवरोध खडा ह�न निदन तथा 
उनीह�को काममा सहयोग गन� दवुैप� सहमत छन्” 
भिनएको छ । यसरी ��� पीिडतह�लाई पनुब�हाली 
र �यव�थापन स�ब�धमा शाि�त स�झौता�ारा 
ग�रएको �ितब�तालाई संिवधानमा नै उ�लेख 
भएको ह�दँा सोहीअन�ुप िनवेदकह�ले २०६४ 
सालबाट त�काल रा�य प�बाट िव�थािपत गराई 
शैि�क अ�यापन गन� नपाएको कुरा दसा�उदैँ िविभ�न 
िनकाय �थानीय �तरमा, िज�ला िश�ा काया�लय, 
शाि�त तथा पनुिन�मा�ण म��ालयअ�तग�त �थानीय 
शाि�त सिमितको काया�लय, गाउ ँ िवकास सिमितको 
काया�लय र के��ीय �तरमा, िश�ा म��ालय, 



नेपाल कानून पि�का, २०७८, फागनु

1848

िश�ा िवभाग तथा िश�ा सेवा आयोग, ��� पीिडत 
िश�क तथा कम�चारीह�को उ�च�तरीय छानिबन 
आयोग सानोिठमी भ�परुसमेतलाई स�बोधन गरी 
िनवेदकह�को पनुब�हाली र पनु�था�पनाको लािग पहल 
गरकेो कुरा िमिसलसाथ संल�न रहेको  कागजातबाट 
देिख�छ ।

४. िश�ा ऐन, २०२८ (आठ� संशोधनसिहत) 
को दफा १६(छ) को उपदफा (३) मा राजनीितक पूवा��ह 
राखी हटाइएका िश�क तथा कम�चारीलाई पनुब�हाली 
गन� स�ब�धमा संवत् २०५२ सालमा गिठत काय�दलले 
िसफा�रस गरकेा तथा सो काय�दलको मापद�डिभ� परी 
िसफा�रस गन� बाकँ� रहेका िश�क र संवत् २०५२ साल 
फागनु १ गतेदेिख २०६३ साल मङ्िसर ५ गतेस�मको 
अविधमा मलुकुिभ� कायम रहेको सश� ��� तथा 
सो समयपिछ भएका आ�दोलनको कारणबाट सेवाबाट 
हटाइएका िश�क तथा कम�चारीको िवषयमा छानिबन 
गरी नेपाल सरकारलाई सझुाव पेस गन� एक पटकका 
लािग तोिकएबमोिजमको एक जाचँबझु सिमित रहने 
भ�ने �यव�था रहेको छ । िश�ा ऐन, २०२८ (आठ� 
सशंोधनसिहत) को दफा १६(छ) को उपदफा (३) ले 
�यव�था गरकेो उि�लिखत �ावधानबमोिजम नेपाल 
सरकारको िनण�यअनसुार िमित २०७३।०८।२६ 
मा पनुरावेदन अदालतका पूव� म�ुय �यायाधीश �ी 
गोिव�द�साद पराजलुीको अ�य�तामा राजनीितक 
पूवा��ह ��� तथा आ�दोलनका कारण हटाइएका 
िश�क तथा कम�चारीका िवषयमा जाचँबझु सिमित, 
२०७३ गठन गरी तोिकएको समयसीमािभ� उ� 
सिमितले आ�नो �ितवेदन नेपाल सरकारसम� पेस 
गरकेो देिख�छ ।

राजनीितक पूवा��ह ��� तथा आ�दोलनका कारण 
हटाइएका िश�क तथा कम�चारीका िवषयमा 
जाँचबुझ सिमित, २०७३ ले पिहचान गरकेा 
��� पीिडत िश�कह�को िववरण (प�र�छेद-४) 
देहायबमोिजम रहकेो छ;

क) �ितवेदनले ��� पीिडत भनी पिहचान गरेका 
�थायी िश�कह�म�ये पनुब�हाली गनु�पन� 
भनी २३३ जना िश�क तथा कम�चारीको 
नामावली �ितवेदनको अनसूुची ३(क) मा, 
िसफा�रसअनसुारको िनयिु� िदनपुन� भनी 
१८ जना िश�कह�को नामावली अनसूुची ३ 
(ख) मा, िनविृ�भरण र अ�य सिुवधा पाउने 
४१ जना िश�क कम�चारी तथा ितनका हक-
वालाको नामावली अनसूुची ४ मा उ�लेख 
ग�रएको छ । 

ख) �ितवेदनले ��� पीिडत भनी पिहचान 
गरकेा अ�थायी �पमा काय�रत रही सेवाको 
िनर�तरता नभएका २८४ जना िश�कह�को 
नामावली अनसूुची ५ मा उ�लेख ग�रएको 
छ ।

ग) �ितवेदनले �थायी िश�कको �पमा काय�रत 
रहेर िव�थापन भएका कुल २३३ जनालाई 
पनुब�हाली गनु�पन� भनी पिहचान गरकेो छ । यी 
२३३ जनाम�ये �ाथिमक तहका १९८ जना, 
िन�न मा�यिमक तहका २३ जना, मा�यिमक 
तहका ९ जना र िव�ालय कम�चारी ३ जना 
रहेका छन् । 

घ) �ितवेदनले िश�क सेवा आयोगबाट �थायी 
िनयिु�का लािग िसफा�रस भएका तर 
िव�ालय जान नसकेका, िव�ालय पगेुर 
पिन हािजर ह�न नपाएका र केही िदन हािजर 
भए पिन काम गन� नपाई िव�थािपत भएका 
१८ जना िश�कलाई पनुिन�यिु� गनु�पन� 
िसफा�रस गरकेो छ । यी १८ म�ये �ाथिमक 
तहमा १२ जना िन�न मा�यिमक तहमा ४ 
जना र मा�यिमक तहमा २ जना रहेका छन् । 

ङ) �ितवेदनले िनविृ�भरण तथा उपदान र िवशेष 
राहत िदन िसफा�रस गरकेा ��� पीिडत 
िश�कको स�ंया ४१ रहेको छ । यसमा 
�ाथिमक तहका ३१ जना, िन�न मा�यिमक 
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तहका ६ जना र मा�यिमक तहका ४ जना 
रहेका छन् । 

च) ��� पीिडत भई िव�थािपत भएका अ�थायी 
िश�कह� २८४ जनाम�ये �ाथिमक तहमा 
१७१ जना, िन�न मा�यिमक तहमा ५७ जना 
र मा�यिमक तहमा ४७ जना र तह नखलेुका 
९ जना रहेका छन् ।

जाँचबुझ सिमितको �ितवेदन, २०७३ को सुझाव र 
िन�कष� (प�र�छेद-५) देहायबमोिजम रहकेो छ;

क) सेवाबाट हटाइएका �थायी िश�कह�को 
स�ब�धमाः त�कालीन समयमा िश�कह� 
िव�ोही तथा रा�यका सरु�ा िनकायबाट 
समान �पमा पीिडत भएको यथाथ�तालाई 
मनन गरी ���को कारणबाट िव�थािपत 
वा राजनीितक कारणबाट िव�थािपत 
िश�कह�लाई समान �पमा सेवामा 
पनु�था� िपत वा उिचत �यव�थापन गन� 
आव�यक छ । हालस�म उमेरको हद 
ननाघेका िश�कह�लाई सेवामा पनुब�हाली 
गन�, उमेर हदले अवकाश ह�ने वा गन� निसकने 
अव�थाका िश�कह�म�ये १५ वष� वा 
सोभ�दा बढी अटुट �पमा सेवा गरकेो भएमा 
जित अविध जोड्दा िनविृ�भरण पाउछँन् 
उनीह�को सेवा अविधमा िनविृ�भरण 
िदने �योजनका लािग मा� �यित अविध 
(बढीमा ५ वष�) जोडी िनविृ�भरण उपल�ध 
गराउने । अवकाश ह�ने उमेर नपगेुका 
िश�कह�लाई सेवामा पनुब�हाली गरी 
िव�ालयमा उपि�थत भई काम गरकेो 
अविधको तलब भ�ा िदन बाकँ� भए सोको 
यिकन गरी काम गरकेो अविधको तलब भ�ा 
भ�ुानी िदने, उनीह�को अनपुि�थित भएको 
अविध िनविृ�भरण �योजनका लािग मा� 
सेवामा गणना गनु�  उिचत दिेख�छ । सोभ�दा 

कम अविध काम गरकेा िश�कह�को हकमा 
कानूनबमोिजम उपदान र सिुवधा उपल�ध 
गराउने िसफा�रस ग�र�छ ।

ख) �थायी िनयुि� िलन नपाएका र िलएकाले 
हािजर भई काम गन� नपाएका: �थायी 
िनयिु� प� िलइसकेका तर दरब�दीमा हािजर 
ह�न नसकेका िव�थािपत िश�कह�लाई 
आ�नो पदमा पनुब�हाली गराउन ु�यायोिचत 
ह��छ । �य�तै लामो समयस�म अ�थायी 
िश�क भई काम गरकेा �यि�को ���का 
कारण िव�थािपत भई ब�नपुरकेो अव�थामा 
�थायीमा भएको िसफा�रसअनसुारको 
िनयिु� िलन नसकेको भनी सो �थायी 
पदमा पनुब�हाली पाउ ँ भ�ने िनवेदन गरेको 
तर त�स�ब�धी �माण पेस नगरकेालाई पिन 
�यसरी िसफा�रस भएको �माण पेस गरमेा 
�थायीमा िनयिु� िदने राय �य� ग�रएको छ । 

िव�थािपत भएका �थायी िश�कह�लाई 
�यव�थापन गन� उनीह�लाई जनु िव�ालयमा 
पद�थापन ग�रएको िथयो सोही िव�ालयमा 
िनजको अवकाश भएपिछ �वतः पद नरहने 
गरी िवशेष दरब�दी िसज�ना गरी �थायी 
िश�कको �पमा पनुब�हाली गन� �यव�था 
िमलाउन ुउिचत ह��छ । 

सिमितको िसफा�रसमा उ�लेख भएका 
सझुावह�को काया��वयन गन� �ममा 
स�बि�धत िज�ला िश�ा काया�लयले 
स�बि�धत िनवेदकको हालको अव�था 
यिकन गरी त�काल कुनै दल िवशेषको 
काय�कारी सिमितमा सद�य रहेका 
िनवेदकलाई पनुब�हालीको स�ा िनजले गरेको 
सेवाको आधारमा ऐन िनयमबमोिजम �ा� 
गन� सिुवधा िदई िबदाई गनु�  उिचत ह��छ ।

ग) िबचको सवेा अविध जोड्न े स�ब�धमा: 
मागबमोिजम नीितगत िनण�यबाटै िनकास 
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िदएमा बाहेक सेवा अविध जोड्न िम�ने 
अव�था नभएकोले यस स�ब�धमा सिमितले 
िसफा�रस गनु�भ�दा नेपाल सरकारले नीितगत 
िनण�य गन� िवषय भएको िन�कष� रहेको बेहोरा 
�ितवेदनमा उ�लेख छ ।

२७.१  �ितवेदन काया��वयनस�ब�धी खास खास 
िवषयह� : 

क) पनुब�हालीका लािग िसफा�रस भएका 
िव�थािपत �थायी िश�कह� पनुब�हाली 
ह�दँा िबचको टुटेको सेवा अविध जोड्ने 
िवषय । यसरी जोड्दा पिन २०५२ सालको 
आयोगबाट �थायी भएका िश�कह�को 
हकमा िनविृ�भरण पाउने अव�था नभएमा 
२०५२ सालको आयोगबाट �थायी ह�नेले 
पाएको ज�तो सिुवधा िदने िवषय । 

ख) २०५२ सालको आयोगको परी�ामा 
समावेश भई िसफा�रस भएका तथा स�ु 
िनयिु� नै नपाएका वा िनयिु� प� बझेु पिन 
िव�ालयमा हािजर ह�न नसकेका १८ जना 
िश�कको सेवा अविध किहलेदेिख गणना गन� 
भ�ने िवषय । 

ग) उपदान र पे�सन सिुवधा पाउनेको हकमा 
सेवा अविध किहलेस�मको कायम गन� भ�ने 
िवषय । 

घ) अ�थायी िश�कह�लाई कित सिुवधा िदने र 
कुन िमितलाई आधार मानेर िदने भ�ने िवषय 
िव�थािपत भएको िमित वा शाि�त स�झौता 
भएको िमित वा �ितवेदन पेस भएको िमित 
वा हालको अ�थायी िश�क अवकाश 
ह�दँाको कुन िमित कायम गन� भ�ने िवषय । 
यसमा िनण�यका लािग केही िवक�पह� ह�न 
स�दछन् खदु कामको अविधलाई गणना गररे 
उपदानसरह सिुवधा सबैलाई िदने; �ितपूित� 
िदन िनयिु�देिख २०६३ मङ्िसर ५ स�मको 

अविध मा�ने तर िबचैमा ६० वष� प�ुने भएमा 
सो िमितलाई आधार मा�ने; िनयिु� िमितदेिख 
�ितवेदन बझुाएको अविधस�मलाई मा�ने तर 
�यसिबचमा ६० वष� प�ुने भए ६० वष� प�ुने 
उमेरलाई आधार मा�ने । यसो गदा� िबचमा 
काम गरकेो भए वा हाल काममा भएको भए 
सोको दोहोरो गणना नह�ने गरी सेवा अविध 
गणना गन�; 

ङ) गत आम चनुावह�मा उ�मेदवार भएका 
र हाल राजनीितक दलको काय�कारीमा 
रहेकाह�को हकमा सिुवधा �दान गदा� कुन 
समय सीमालाई आधार मानेर सेवा अविध 
िकटान गन� भ�ने िवषयमा । 

च) काय�दलको काय� �े�िभ� नपरकेो तर ��� 
पीिडत िश�कह�ले उठाएको �ितपूित�को 
िवषय ।

छ) �थायी वा अ�थायी िनयिु� िमित नखलेुको, 
उमेर नखलेुको र अवकाश िमित पिन 
नखलेुको तथा िव�ालयमा किहलेस�म 
हािजर भएको छ भ�नेस�मका िववरणह� 
यिकन नभएकोमा िकटानी िनण�य कसरी गन� 
भ�ने िवषय । 

ज) हाल राहत िश�कको �पमा वा अ�थायी 
िश�कको �पमा काम गरी परी�ामा समावेश 
भएका तर अन�ुीण� भएकाको हकमा 
पनुब�हाली तथा सेवा सिुवधा �दान गन� िवषय 
कसरी िनधा�रण गन� भ�ने िवषय । 

झ) राजीनामा िदई उपदान वा पे�सन सिुवधा 
िलएका तर पनुब�हालीका लािग िसफा�रस 
भएका वा अिनवाय� अवकाश पाउने उमेर 
नाघेका िश�कह�को हकमा के गन� भ�ने 
िवषय ।

२७.२ �ितवेदन काया��वयनका त�रका वा िविधह� :
क. नीितगत िनण�य गनु�पन� जाचँबुझ सिमितको 
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�ितवेदन काया��वयनका स�ब�धमा 
सव��थम देहायका िवषयमा नेपाल 
सरकारबाट नीितगत िनण�य ह�न मनािसब 
देिख�छ:

१)  जाचँबझु सिमितको �ितवेदनले ��� पीिडत 
िश�कको पिहचान गरी अनसूुची ३(क) 
मा पनुब�हाली गनु�पन� भनी उ�लेख भएका 
िश�कह�म�ये अिनवाय� अवकाशको उमेर 
हद ननाघेका र िव�ालयमा गई अ�यापन 
गराउन चाहने िश�कह�को पनुब�हाली गन� र 
उमेर हद नाघेका िश�कह�लाई उपदान वा 
िनविृ�भरण िदने । 

२)  �थायी िश�क पनुब�हाली भएपिछ िव�थािपत 
भएको िमितदेिख पनुब�हाली ह�दँाको 
अविधस�मको िबचको टुटेको सेवा अविध 
गणना गन� िवषयमा नीितगत िनण�यबाटै 
िनकास िदएमा बाहेक सेवा अविध जोड्न 
िम�ने अव�था नभएकोले यस स�ब�धमा 
सिमितले िसफा�रस गनु�भ�दा नेपाल 
सरकारले नीितगत िनण�य गन� िवषय भएको 
िन�कष� �ितवेदनले िदएको ह�नाले सेवा 
अविध जोड्ने वा नजोड्ने भ�ने िवक�पमा 
सेवा अविध जोड्न म��ालयबाट नेपाल 
सरकार मि��प�रषद ्मा ��ताव पेस ह�नपुन� । 

३) अनसुूची ३(क) मा पनुब�हाली गनु�पन� 
भनी उ�लेख भएका २३३ जनाम�ये ३ 
जना िव�ालय कम�चारीह� रहेका छन् । 
उनीह�लाई िव�थािपत ह�नपूुव�को सािबककै 
अव�थामा स�बि�धत िव�ालयमा कामकाज 
लगाउने िवषयमा �थानीय सरकारलाई लेखी 
पठाउने । 

४) �ितवेदनले िसफा�रसअनसुारको िनयिु� 
िदनपुन� भनी अनसूुची ३(ख) मा उ�लेख 
गरकेा १८ जना िश�कह�लाई िनयिु� 
िदने स�ब�धमा २०५२ सालको आयोगको 

परी�ाको नितजा �काशन भई क�रब २०६० 
सालमा िसफा�रस भएका य�ता १८ जना 
�यि�ह�लाई िसफा�रस भएको िज�ला 
वा �े�अ�तग�तका िव�ालयह�मा �थायी 
िनयिु� िदने । �थायी िनयिु�पिछ उनीह�को 
सेवा अविध कसरी गणना गन� भ�ने िवषयमा 
उि�लिखत दईु वा अ�य उपय�ु िवक�पमा 
िश�ा िव�ान तथा �िविध म��ालयले िनण�य 
गनु�पन� स�बि�धत �यि� जनु िव�ापनबाट 
िसफा�रस भएको हो सोही िव�ापनबाट 
िसफा�रस भएका अ�य �यि�सरह आयोगको 
िसफा�रस िलई हािजर ह�न गएको वा एक दईु 
िदन हािजर भइसकेको त�कालीन समयलाई 
आधार मा�ने वा अब िनयिु� भई िव�ालयमा 
हािजर भएपिछको अविधबाट नोकरी गणना 
गन� ।

५) �ितवेदनको अनसूुची ४ मा उ�लेख भएका 
४१ जना िश�क वा िनजका हकवालालाई 
िनविृ�भरण र अ�य सिुवधा िदने िवषयमा 
यसमा काम गरकेो अविधको िनविृ�भरण वा 
उपदान िदने । 

६) अनसूुची ५ मा उ�लेख भएका २८४ जना 
अ�थायी िश�कह�लाई एकम�ु सिुवधा 
र �ितपूित�  वा राहत िदने िवषयमा एकम�ु 
सिुवधा िश�ा ऐन, २०२८ को दफा ११च 
बमोिजम ह�न आउने सिुवधा अ�थायी 
िश�कह�लाई िदने ।

ख. िव�थािपत �थायी िश�कह�लाई 
पुनब�हाली गन� काय� �ि�या 

१)  जाचँबझु सिमितको �ितवेदनले पिहचान 
गरकेा िश�कह�को पनुब�हाली गन� 
िवषयह�मा नेपाल सरकारबाट नीितगत 
िनण�य भई आएपिछ िश�ा, िव�ान तथा 
�िविध म��ालय वा िश�ा तथा मानव 
�ोत िवकास के��ले पनुब�हाली गन� भनी 
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�ितवेदनले पिहचान गररे िसफा�रस 
गरकेा �यि�ह�को नाम साव�जिनक गरी 
पनुब�हालीमा आउन चाहनेका लािग िनवेदन 
िदन क�तीमा १५ िदनको समय िदई सूचना 
�कािशत गनु�पन� छ ।

२)  सूचना �कािशत भएपिछ िनवेदन िदने दािय�व 
स�बि�धत �यि�को ह�ने । यसरी िनवेदन 
पेस गदा� जाचँबझु सिमितको �ितवेदनमा 
नखलेुका तर िनवेदनको ढाचँामा उ�लेख 
भएका िववरण र सोसगँ स�बि�धत �मािणत 
कागजात पेस गन� दािय�व स�बि�धत 
�यि�को ह�ने । 

३)  िवशेष दरब�दी िसज�ना गनु�पन� अव�था नरहने 
ह�दँा हाल िश�क सेवा आयोगबाट �कािशत 
भएको आ�त�रक �ित�पधा�को नितजाको 
पद�थापना र दरब�दी िमलानको कामसगैँ 
पनुब�हालीको िवषययलाई पिन �याकेजमा नै 
समाधान गनु�पन� । 

४) िव�थािपत िश�कह�को पद�थापना गदा� 
जनु िज�लाबाट िव�थािपत भएको हो सोही 
िज�लामा नै पद�थापना गन� । पद�थापना 
गन� िव�ालयको हकमा भने दरब�दी 
िमलानका आधारसमेतलाई �यान िदई 
स�भव भएमा सोही िव�ालयमा र स�भव 
नभएमा िज�लाका अ�य� िव�ालयमा 
पद�थापना गन� । 

५)  सूचना �कािशत ह�ने िमितमा वा पद�थापना 
ह�ने समयमा अिनवाय� अवकाशको उमेर 
हद नाघेका िश�कको पनुब�हाली नगन� । 
य�ता िश�कलाई अिनवाय� अवकाश ह�ने 
िमितलाई आधार मानी पाउने उपदान वा 
िनविृ�भरणको सिुवधा उपल�ध गराउने ।

६) हाल सङ्घीय सरकार, �देश सरकार र 
�थानीय सरकारको िनवा�िचत पदमा रहेका 
वा मनोनयन भई लाभको पदमा रहेका 

�यि�ह�को हकमा पनुब�हाली नगन� । 
७) कुनै सरकारी िनकाय वा सरकारको 

अनदुान पाउने अध� सरकारी िनकाय वा 
सङ्घस�ंथाको कुनै पदमा �थायी िनयिु� 
भई काय� ग�ररहेको अव�थाको �यि� भए 
िनजको हकमा पनुब�हाली नगन� । 

८)  हाल रा�यबाट कुनै सिुवधा पाइरहेको छ 
भने सिुवधा पाएको अविधको दोहोरो सिुवधा 
�दान नगन� । साथै हाल अ�थायी िश�कको 
�पमा काम गरी परी�ामा समावेश भएका 
तर अन�ुीण� भएकाको हकमा दोहोरो सिुवधा 
नपाउने गरी सिुवधा �दान गन� । 

९) िवगतमा २०५२ मा पे�सन वा उपदान 
िलएकाको हकमा िनवेदकले चाहेमा 
पनुब�हाली ग�रिदने तर पनुब�हाली ह�न अगािड 
उसले पाएको उपदान वा पे�सनलगायतका 
सिुवधा बराबरको सबै रकम िफता� गरी 
राज�वमा ज�मा गरकेो �माण वा भौचर पेस 
गरकेो ह�नपुन� । 

१०) हाल कुनै राजनीितक दलको काय�का�रणी 
सिमितको सद�य भई काय�रत रहेको 
�यि�को हकमा पनुब�हाली ह�न िनजले 
उ� पद �यागेको िलिखत �पमा जानकारी 
िदएमा वा स�बि�धत राजनीितक दलले सो 
कुरा �मािणत ग�रिदएको अव�थामा मा� 
पनुब�हाली गन� ।

ग.  िसफा�रसअनुसारको िनयुि� िदने िवषयमा 
१)  जाचँबझु सिमितको �ितवेदनले पिहचान 

गरकेा िश�कह�को पनुिन�यिु� गन� 
िवषयह�मा नेपाल सरकारबाट नीितगत 
िनण�य भई आएपिछ िश�ा िव�ान तथा 
�िविध म��ालय वा िश�ा तथा मानव 
�ोत िवकास के��ले ती �यि�ह�को नाम 
साव�जिनक गरी पनुिन�यिु�का लािग स�पक�  
रा�न आउन क�तीमा १५ िदनको समय िदई 
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१०७८४ - �ाने��राज आरणसमेत िव. नेपाल सरकार, �धानम��ी तथा मि��प�रषद ्को काया�लय, िसहंदरबारसमेत

सूचना �कािशत गन� । 
२)  सूचना �कािशत भएपिछ िनवेदन िदने दािय�व 

स�बि�धत �यि�को ह�ने । यसरी िनवेदन 
पेस गदा� जाचँबझु सिमितको �ितवेदनमा 
नखलेुका तर िनवेदनको ढाचँामा उ�लेख 
भएका िववरण र सोसगँ स�बि�धत �मािणत 
कागजात पेस गन� गन� दािय�व स�बि�धत 
�यि�को ह�ने । 

३) हाल िश�क सेवा आयोगबाट �कािशत 
भएको आ�त�रक �ित�पधा�को नितजाको 
पद�थापना र दरब�दी िमलानको कामसगैँ 
पनुिन�यिु�को िवषयलाई सम�मा स�बोधन 
गनु�पन� । 

४) पनुिन�यिु� ग�रने िश�कह�को हकमा जनु 
िज�लाका लािग िसफा�रस भएको िथयो 
सोही िज�लामा पद�थापना गन� ।

५) सूचना �कािशत ह�ने िमितमा वा पद�थापना 
ह�ने समयमा अिनवाय� अवकाशको उमेर हद 
नाघेका �यि�को हकमा पनुिन�यिु� नगन� । 

६) हाल सङ्घीय सरकार, �देश सरकार वा 
�थानीय सरकारको िनवा�िचत पदमा रहेका 
वा मनोनयन भई लाभको पदमा रहेका 
�यि�ह�को हकमा पनुिन�यिु� नगन� । सो 
बेहोरा िनजले िनवेदनमा खलुाउनपुन� । 

७) कुनै सरकारी िनकाय वा सरकारको 
अनदुान पाउने अध� सरकारी िनकाय वा 
सङ्घसं�थाको कुनै पदमा �थायी िनयिु� 
भई काय� ग�ररहेको अव�थाको �यि� भए 
िनजको हकमा पनुिन�यिु� नगन� । 

८) हाल कुनै राजनीितक दलको काय�का�रणी 
सिमितको सद�य भई काय�रत रहेको 
�यि�को हकमा पनुब�हाली ह�न िनजले उ� 
पद �यागेको िलिखत �पमा जानकारी िदएमा 
वा स�बि�धत राजनीितक दलले सो कुरा 
�मािणत ग�रिदएको अव�थामा मा� िनयिु� 

िदने ।
घ. �थायीबाट िव�थािपत भएका तर म�ृयु 

र उमेर हदका कारणले पुनब�हाली ह�न 
नस�ने तर िनवृि�भरण र अ�य सिुवधा 
पाउने िश�क वा िनजका हकवालालाई 
सिुवधा िदने िवषयमा ।

१) जाचँबझु सिमितको �ितवेदनले अनसूुची ४ 
मा पिहचान गरकेा पनुब�हाली ह�न नस�ने 
िश�कह� र िनजका हकदारलाई सिुवधा 
िदने िवषयमा नेपाल सरकारबाट नीितगत 
िनण�य भई आएपिछ िव�ालय िश�क 
िकताबखानाले पिहचान भएका �यि�ह�को 
नाम साव�जिनक गरी िनवेदन िदन क�तीमा 
३५ िदनको समय िदई सूचना �कािशत गन� । 

२) सूचना �कािशत भएपिछ िनवेदन िदने दािय�व 
स�बि�धत �यि� वा िनजका हकवालाको 
ह�ने । यसरी िनवेदन पेस गदा�  जाचँबझु 
सिमितको �ितवेदनमा नखलेुका तर 
िनवेदनको ढाचँामा उ�लेख भएका िववरण र 
सोसगँ स�बि�धत �मािणत कागजात पेस गन� 
गन� दािय�व स�बि�धत �यि�को ह�ने । 

३) सूचना �कािशत गदा� �ितवेदनमा 
सझुाइएअनसुार पे�सन �योजनका लािग 
सेवा अविध जोड़ने वा थप गन� िवषयमा पिन 
यिकन गरी सूचनामा नै खलुाउनपुन� । 

४) सूचना सङ्कलन भएको एक मिहनािभ� 
स�बि�धत िकताबखानाले बजेटको 
िहसाब गरी रकम िनकासाका लािग िश�ा 
िव�ान तथा �िविध म��ालयमाफ� त अथ� 
म��ालयमा पेस गन� । िनकासा भई आएपिछ 
िनयमानसुारको �ि�या पूरा गरी स�बि�धत 
�यि�लाई उपल�ध गराउने ।

ङ. अ�थायी िश�कलाई सिुवधा वा एकम�ु 
राहत �दान गन� स�ब�धमा

१)  जाचँबझु सिमितको �ितवेदनको अनसूुची 
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५ मा सूचीकृत भएका २८४ जना अ�थायी 
िश�कह�लाई राहत �ितपूित� वा सिुवधा 
उपल�ध गराउने िवषयमा नेपाल सरकारबाट 
नीितगत िनण�य भई आएपिछ िश�ा िव�ान 
तथा �िविध म��ालय िश�ा तथा मानव �ोत 
िवकास के��ले पिहचान गरकेा �यि�ह�को 
नाम साव�जिनक गरी सिुवधा िलनका लािग 
क�तीमा १५ िदनको समय िदई सूचना 
�कािशत गनु�पन� । 

२)  सूचना �कािशत भएपिछ िनवेदन िदने दािय�व 
स�बि�धत �यि�को ह�ने । यसरी िनवेदन 
पेस गदा� जाचँबझु सिमितको �ितवेदनमा 
नखलेुका तर िनवेदनको ढाचँामा उ�लेख 
भएका िववरण र सोसगँ स�बि�धत �मािणत 
कागजात पेस गन� दािय�व स�बि�धत 
िनवेदकको ह�ने । 

३) अ�थायी िश�कको हकमा िबचको टुटेको 
अविध गणना गरी िश�ा ऐन, २०२८ को 
दफा ११च को उपदफा (९) बमोिजम सिुवधा 
रकम �दान गन� ।

५. राजनीितक पूवा��ह ��� तथा 
आ�दोलनका कारण हटाइएका िश�क तथा 
कम�चारीका िवषयमा जाचँबझु सिमित, २०७३ 
काया��वयन गन�का लािग िश�ा िव�ान तथा �िविध 
म��ालयको मि���तरीय िनण�यअनसुार िश�ा तथा 
मानव �ोत िवकास के��का उपमहािनद�शक �ी 
दीपक शमा�को सयंोजक�वमा ��� पीिडत िश�कको 
पनुब�हालीस�ब�धी �ितवेदनको काया��वयन गन� 
िवषयमा गिठत काय�दलको �ितवेदन, २०७५ अनसुार 
काय�दल गठन भई काय�दलले तोिकएबमोिजमको 
काम स�प�न गरी सोको �ितवेदन नीितगत िनण�यको 
लािग म��ालयमा पेस ग�रसकेकोमा यस अदालतबाट 
यसै स�ब�धमा ���कालमा परी िव�थािपत भएका 
िश�कह�को स�ब�धमा अ�ययन गरी समाधान 

िनका�न िमित २०५२, २०५४, २०६९ र २०७३ 
सालस�म िविभ�न आयोग र काय�दलह� गठन भएको 
दिेखयो । �यसम�येमा पनुरावेदन अदालतका माननीय 
पूव� म�ुय �यायाधीश �ी गोिव�द�साद पराजलुीको 
संयोजक�वमा बनेको आयोगले पेस गरकेो �ितवेदनको 
काया��वयनको लािग २०७५ सालमा गिठत ��� 
पीिडत िश�कको पनुब�हालीस�ब�धी �ितवेदनको 
काया��वयन गन� िवषयमा गिठत काय�दलको �ितवेदन, 
२०७५ मा उि�लिखत िश�कह�को स�ब�धमा उ� 
काय�दलको �ितवेदन काया��वयन गन� स�ब�धमा के 
कसो भएको र सो कुन अव�थामा रहेको छ ? भनी 
यस अदालतबाट िमित २०७७।९।२० को आदेशले 
िश�ा म��ालयसगँ सो�दा, उ� म��ालयबाट िमित 
२०७७।१०।१८ को प�बाट उ� �ितवेदन स�ब�धमा 
म��ी �तरबाट िनण�य गरी मि��प�रषद ्मा पठाएको भ�ने 
जवाफ �ा� भएको �यसपिछ पनुः यस अदालतको 
िमित २०७७।१२।२६ को आदशेले �ितवेदनको 
स�ब�धमा मि��प�रषद ्बाट केही िनण�य भएको छ 
छैन ? भनी सो�दा �यसबार े हालस�म केही पिन 
जवाफ �ा� ह�न आएको छैन । ���कालमा िव�थािपत 
परकेा िश�कह�को स�ब�धमा यस अदालतमा केही 
िश�कह�को िनवेदन परी म�ुा सनुवुाइको �ममा 
रही �यसबार े िनकास िदनपुन� ह�दँा उ� काय�दलको 
�ितवेदनको काया��वयनको स�ुवात भएको छ, 
छैन ? भएको भए कुन चरणमा कहासँ�म प�ुयो ? नभएको 
भए के के कारण र अव�थाह�ले काया��वयनमा 
बाधा अड्चन पन� गएको हो ? �यसको समाधानका 
उपायह� के ह�न स�लान ? उ� �ितवेदन काया��वयन 
गन� िश�ा म��ालय र सरकारलाई सहज ह��छ 
ह�दँैन ? भए कुन �ि�कोणबाट सहज ह��छ ? नभए सहज 
नह�नपुन� अव�थाह� के के होलान ? र उ� �ितवेदन 
काया��वयन गनु�पन� हो होइन ? यस स�ब�धमा व�तगुत 
त�यको आधारमा िश�ा म��ालयको िश�ा सिचव र 
मि��प�रषद ् सिचवालयको �प� �ि�कोणसिहतको 
�ितवेदन-जवाफ पठाउन ुभनी िमित २०७८।४।३१।१ 
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मा आदेश भएको देिख�छ । िमित २०७८।३।२९ अगावै 
नेपाल सरकार, मि��प�रषद् मा दता� भई िवचाराधीन 
रहेका सबै ��तावह� नेपाल सरकार, मि��प�रषद ्को 
िमित २०७८।३।२९ को िनण�यबाट स�बि�धत 
म��ालयमा िफता� पठाइएको बेहोरा िनद�शानसुार 
अनरुोध छ भ�ने �धानम��ी तथा मि��प�रषद ्को 
काया�लयको िमित २०७८।५।३ को प� र िश�ा, 
िव�ान तथा �िविध म��ालयको िमित २०७८।५।४ 
गतेको �ितवेदन जवाफ रहेको देिख�छ ।

६. नेपालमा भएको सश� ���बाट ठुलो 
स�ंयामा �थानीय बािस�दा, पेसाकम�लगायत 
िव�थािपत भएको, गैरकानूनी िगर�तारीमा परकेा, 
जबरज�ती बेप�ा भएका, यातना पाएका तथा 
मािनसह� मा�रएका स�ब�धमा बहृत् शाि�त 
स�झौताले सकार गरकेो पाइ�छ । ���कालमा य�ता 
सम�याको तािक� क िन�कष� िनका�न स�य िन�पण 
तथा मेलिमलाप आयोग तथा बेप�ा आयोग र 
िव�थािपतह�लाई पनु�था�पना गन� स�ब�धमा काय�ह� 
भएका तर �य�ता काय�ह� अझै अपूण� रहेका र कितपय 
िविश� सम�याह� ज�तै िव�थािपत िश�कह�का 
स�ब�धमा िसिज�त सम�या समाधान गन� बाकँ� 
रहेको भ�ने यस स�ब�धमा बनेका िविभ�न सिमित र 
ितनीह�को �ितवेदनबाट देिख�छ । सङ्�मणकालीन 
�यायको अिभ�न अङ्गको �पमा रहेको िव�थािपत 
िश�कह�को सम�या ��ततु िनवेदनको �पमा यस 
इजलाससम� पेस ह�न आएकोमा पनु:�थापक�य 
�यायका मा�यताका आधारमा िवचार गनु�पन� देिखयो ।

७. यस प�र�े�यमा �थायी िश�कह� 
���को समयमा िव�ालयमा उपि�थत नभएको वा 
ह�न नसकेको कारण सेवाबाट कारबाही गरी हटाइएका 
वा पनुिन�यिु� पाउ ँ भ�ने िनवेदकको हकमा हेदा�, 
���कालीन घटनालाई त�कालीन प�रि�थितको 
�ि�कोणबाट हे�रन ु�यायोिचत ह��छ । रा�य र िव�ोही 
दवैु प�बाट दैिनक �पमा ह�ने सै�य शि�को �दश�न, 
बल �योग एव ंबल �योगको ध�क�, धर पकड ज�ता 

काय�ले दूर दराजका मािनसह�मा आ�नो दािय�व 
िनवा�ह गन� स�दभ�मा िववेकपूण� छनौट गन� स�ने अव�था 
नह�न ु�वाभािवकै हो । य�तो प�रि�थितमा िव�ालयमा 
िनयिमत उपि�थत भई पठन पाठन काय�मा संल�न ह�न ु
सहज िथएन । �यसमािथ पिन िश�कह�लाई रा�य 
प�बाट माओवादीह�लाई आ�य िदएको, च�दा 
िदएको, समथ�न गरेको, उनीह�को सभा र काय��ममा 
सहभागी भएको ज�ता आरोपमा ध�क� िदने, प�ाउ 
गन�, िविभ�न म�ुा लगाउने, पटकपटक सरु�ा िनकायमा 
हािजर ह�न लगाउने ज�ता काय� सामा�य िथए । �य�तै 
िव�ोही प�बाट पिन सरकारी सरु�ा िनकायलाई 
सहयोग गरकेा, िव�ोहीह�को सरुाक� गरकेो, सेनालाई 
खान ब�न एवं आ�य िदएको, माओवादीलाई 
असहयोग गरकेो, च�दा निदएको ज�ता आरोप 
िश�कह�ले खे�न ु परकेो, कितपय िश�कह�लाई 
उनीह�को चाहना र म�जरुीबेगर िव�ोहीह�ले आ�नो 
जनसरकारमा राखेको र सोही जनसरकारमा बसेको 
भ�ने आधारमा रा�यबाट िनवेदकह�लाई िव�थािपत 
गराई ��� पीिडत ह�न पगेुको भ�ने िनवेदन बेहोरा, 
सिमित र आयोगको िसफा�रसबाट  देिख�छ । �य�तै 
सरु�ा िनकाय वा िव�ोही प�बाट प�रवारका सद�यह� 
वा िनकट नातेदारको अपहरण, ह�या, कुटिपट, 
यातना, दवुै प�को �ास, डर, धाक, ध�क�समेतको 
कारण िव�ोहीका काय��मह�मा सहभागी ह�नपुन� र 
सोबापत फे�र सरु�ा िनकायको कोपभाजन खे�नपुन� 
ज�ता कारणले सरु�ाको लािग िक त िव�ोही 
गितिविधमा सहभागी ह�नपुन� वा आफू बसेको �थान 
वा घरबास �यागी िव�थािपत ह�नकुो िवक�प नरहेको 
दिेख�छ । य�तो अव�थामा अ�यापन काय� छोडी 
लामो समयस�म िव�ालयमा अनपुि�थत रहेको 
कारण अवकाश भएका िश�कह� आ�नो �वे�छाले 
अनपुि�थत रहेको भनी मा�न सिकँदैन ।

८. य�ता िश�कह� काबबुािहरको 
प�रि�थितले गदा� िव�ालयमा उपि�थत भई पठन 
पाठनको काय� गन� नसकेको देिखदँा जबरज�ती 
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िव�थािपत भएको भ�ने �माणसिहत िविभ�न 
सरकारी काया�लय, आयोग तथा सिमितमा िनवेदन 
िदएको दिेख�छ । �य�ता िश�कह�लाई उनीह�ले 
िनवेदनसाथ पेस गरकेो प�ाउ वा थनुाको पजु�, �थानीय 
िनकाय, स�बि�धत िनकाय, �थानीय �शासन, िज�ला 
िश�ा काया�लय, �थानीय शाि�त सिमित, राजनीितक 
दलह�, िश�क सङ्गठनह�बाट ग�रएका िसफा�रस 
र आयोगह�को िसफा�रससमेतका आधारमा ���को 
कारण िव�थािपत भएको वा राजनीितक पूवा��हबाट 
हटेका ह�न् भ�ने कुरा पिु�ट भएको दिेख�छ ।

९. नेपाल सरकार तथा सरकारी िनकायह�, 
सरकार�ारा गिठत िविभ�न जाचँबझु सिमितह� र 
आयोगह�ले िव�ोही तथा रा�यका सरु�ा िनकायिबच 
भएको शस� ���को कारण िनश�, िनद�ष एवं सामा�य 
िश�कह� ��� पीिडत भई बा�या�मक प�रि�थितमा 
काबबुािहरको प�रि�थितले गदा� िव�ालयमा उपि�थत 
भई पठन पाठन काय� गन� नसक� िव�थािपत ह�न गई 
अ�यायमा परकेो कुरा पिहचान गरी पनु�था�पना वा 
उिचत �यव�थापनका लािग िसफा�रस तथा स�झौता 
गरी नीितगत िनण�यको लािग मि��प�रषद ्मा पेस 
भएकोमा वष�स�म पिन कुनै िनण�य नगरी अिनण�यको 
ब�दी भएको अव�थामा (Justice delay is justice 
denied) िनवेदकह�को �याय पाउने संवैधािनक तथा 
कानूनी हक तथा अिधकार हनन भएको पिु�ट ह��छ ।  

१०. त�कालीन समयमा िनवेदक िश�कह� 
िव�ोही प� तथा रा�यका सरु�ा िनकायबाट समान 
�पमा पीिडत भएको यथाथ�लाई मनन गरी ���को 
कारणबाट िव�थािपत वा राजनीितक कारणबाट 
िव�थािपत िश�कह�लाई समान �पमा सेवामा 
पनु�था� िपत वा उिचत �यव�थापन ग�रन ु आव�यक 
देिखदँा यस स�ब�धमा नेपाल सरकार�ारा मूलतः 
िश�ा म��ालयअ�तग�त िविभ�न िमितमा ��� 
पीिडत िश�कह�को सम�या समाधान गन� गठन 
भएका सिमितह�को �ितवेदनबाट तथा ��� पीिडत 
िश�कह�को सम�या समाधान गन� गठन भएका 

सिमितह�को �ितवेदन काया��वयनको अव�थाको 
स�ब�धमा यस अदालतबाट भएको आदेशबमोिजम 
नेपाल सरकारबाट सो �ितवेदन काया��वयनको 
स�ब�धमा िदएको जवाफसमेतलाई हेदा�  हालस�म 
सेवा उमेरको हद ननाघेका िश�कह�लाई सेवामा 
पनुब�हाली गन�, उमेर हदले अवकाश ह�ने अव�थाका 
िश�कह�का हकमा िनयमानसुार िनविृ�भरण तथा 
अ�य सिुवधा उपल�ध गराउनपुन� अव�था पिु�ट ह�ने 
दिेख�छ ।

िनवेदकह�को िववरण र अव�था
v पिछ�लो िमित राखी अवकाश ग�रएका 

िनवेदकह� – ५ जना
Ø �ाने��राज आरण (२०६२।०१।१९ 

बाट लाग ु ह�ने गरी २०६५।०१।३ मा 
अवकाश, िज�ला िश�ा काया�लय, 
रामेछापको िमित २०६६।१।३ को प�),

Ø कमला राई ितम�सेना (२०५७।०५।२८ 
बाट लाग ुह�ने गरी २०६८।०५।२८ मा 
अवकाश, िमित २०६८।५।२८ गतेको 
�े.िश.नी धनकुटाको िनण�यले िमित 
२०५७/५/२८ गतेबाट लाग ु ह�ने गरी 
नोकरीबाट हटाउने िनण�य भई िनजलाई 
अवकाश ग�रएको िज�ला िश�ा काया�लय 
भोजपरुको िमित २०६८।०६।०३ प�),  

Ø धनबहादरु बढुा (२०५६ �ावणबाट लाग ु
ह�ने गरी २०५८।०१।१९ मा अवकाश, 
िज�ला िश�ा काया�लय, जाजरकोटको 
िमित २०६५।६।१२ को प�), 

Ø एके��बहादरु प�त (२०६३।०७।०१ 
बाट लाग ुह�ने गरी २०६५।१०।२६ मा 
अवकाश, �े�ीय िश�ा िनद�शनालय, 
सखु�तको िमित २०६५।१०।२७ को 
प�), 

Ø सपा�न�द रोकाया (२०६१।१।२६ 
बाट लाग ु ह�ने गरी २०६२।१०।११ 
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मा अवकाश, िज�ला िश�ा काया�लय, 
गमगढी, मगुकुो िमित २०६२।११।२२ 
को प�)

v अवकाश पिन नग�रएको हािजर ह�न पिन 
निदएकाह� – १२ जना
�ेमकुमार ग�ुङ, सप�राज िसंह, रामलाल 
िव�कमा�, भरतकुमार ढंुगाना, सलामिसंह 
लामा, हक� बहादरु शाही, मनराज रोकाया, 
िव�णलुाल र�ेमी, कटकबहादरु शाही, 
लछीराम शमा�, कण�बहादरु शाही, जगिद�री 
शाही, 

v ��� पीिडत िश�कस�ब�धी जाचँबझु 
सिमितको �ितवेदन, २०७३ को 
काया� देशिभ� नपन� िश�क,
जगिद�री शाही (���को �ममा ��� 
पीिडत भएको भनी शाि�त तथा पनु: 
िनमा�ण म��ालय, �थानीय शाि�त सिमित, 
कालीकोटको िसफा�रस प�),

v हाल उमेर हद (६० वष�) पूरा भएका,
कमला राई ितम�सेना (६५ वष�) ।

११. अब, िनवेदक �ाने��राज आरणको 
िनवेदन माग स�ब�धमा िवचार गदा�, िनवेदक �ाने��राज 
आरणले भैरवी िन.मा.िव. सनुारपानी, रामेछापमा िमित 
२०६०।९।१८ मा िन.मा.िव. तहमा �थायी िनयिु� भई 
काय�रत रिहरहेको दिेख�छ । ��� कालमा त�कालीन 
िव�ोही प� नेकपा माओवादी�ारा िनवेदकको िपताजी 
िटकाराज आरणको ह�या ग�रएको दिेख�छ । िव�ोही 
प�को डर �ास र असरु�ाको कारण २०५७ साल 
चैतदेिख िव�थािपत, िज�ला �शासन काया�लय, 
रामेछाप, त�कालीन शाि�त तथा पनुिन�मा�ण म��ालयले 
िदएको िव�थािपत िसफा�रस र �माण, माओवादीको 
टारगेटबाट असरुि�त भनी िमित २०६०।१०।४ गतेको 
िज�ला सरु�ा सिमित रामेछापको िनण�य र िसफा�रस, 
िव�थािपत भ�ा बझेुको �माणसमेतको आधारमा 

िनवेदक सश� ���को कारण िश�ण पेसाबाट िमित 
२०६२।१।१९ दिेख िव�थािपत भएकोमा िनवेदकलाई 
�प�ीकरण माग गरकेो समयभ�दा अिघ नै “िज�ला 
िश�ा काया�लय, रामेछापको च.नं.११६३ िमित 
२०६४।९।२६ को प�बाट िमित २०६२।१।१९ देिख 
िवनासूचना िव�ालयमा अनपुि�थत भएको कारणले 
शैि�क नोकरीबाट बखा��त गन�को लािग फाइल �ा� 
भएको र िज�ला िश�ा काया�लय, रामेछापबाट िमित 
२०६४।८।१६ गतेको गोरखाप� राि��य दैिनकबाट 
�प�ीकरणसिहत उपि�थत ह�न सूिचत ग�रएको र यस 
िनद�शनालयको च.नं. ३४६ िमित २०६५।०८।०१ को 
प� र च.नं. ७०४ िमित २०६५।१०।२७ को प�बाट 
�प�ीकरण माग ग�रएकोमा िमित २०६२।०१।१९ 
गतेबाट िव�ालयमा हािजर ह�न नगई अ�यापन 
काय�मा बाधा प�ुयाई पदीय दािय�व पूरा नगनु�  भएको 
र लामो समयस�म िव�ालयमा अनपुि�थत रहनभुएको 
कारणले नोकरीबाट अवकाश िदएको भ�ने उि�लिखत 
अवकाश प�बाट देिख�छ । 

१२. �य�तै िनवेदक कमला राई ितम�सेनाको 
िनवेदन माग स�ब�धमा िवचार गदा�, िनवेदक कमला 
राई ितम�सेनाले प�चक�या मा.िव. भ�ुके, भोजपरु 
िमित २०३९।९।१४ मा िन.मा.िव. तहमा �थायी 
िनयिु� भई ���कालमा त�कालीन िव�ोही प� नेकपा 
माओवादीले पित सािव�ी ितम�सेनालाई गोली हानी 
घाइते बनाएको र म िनवेदकलाई िव�ालय प�रसरमै 
ह�लह��जत गरी िमित २०५८।४।२९ गते त�कालीन 
माओवादीसगँ काय�गत एकता गरकेा ख�बवुान ज�थाले 
भौितक आ�मण गरी घाइते एवं िव�थािपत बनाएको 
भनी िज.�.का. भोजपरुको िमित २०६१।८।१४ 
को च.नं. ६४३ को िव�थािपत िसफा�रस प�, गहृ 
म��ालय राहत तथा पनुः �थापना इकाईले िदएको 
िव�थािपत रकेड� (िस.नं. १८, सङ्केत नं. ८-७-७८), 
मानव अिधकारका लािग नाग�रक समाज भोजपरुले 
िनवेदकले िप.िस.ओ �व�त बनाएको भनी गरेको 
िसफा�रस प� (च.नं. २१, २०६७।५।३०), िज.�.
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का. लिलतपरुले िमित २०६३।१०।२३ मा िदएको 
िव�थािपत भ�ा बझेुको िसफा�रस प�समेतको 
आधारमा िनवेदक सश� ���को कारण िश�ण 
पेसाबाट िमित २०५७।५।२८ देिख िव�थािपत 
भएकोमा िनवेदकलाई �प�ीकरण माग गरकेो िमित 
२०५८।२।१० को िज�ला िश�ा काया�लयको प�को 
समय सीमाभ�दा अिघ नै २०५७।५।२८ देिख लाग ु
ह�ने गरी नोकरीबाट अवकाश िदएको देिख�छ । 

१३. �य�तै िनवेदक धनबहादरु बढुाको 
िनवेदन माग स�ब�धमा िवचार गदा�, िनवेदक धनबहादरु 
बढुाले जन�योित �ा.िव. प�ुलामेडुका, जाजरकोटमा 
िमित २०४८।८।१ मा �ा.िव. तहमा �थायी िनयिु� 
भई ���कालमा त�कालीन दवुै प� (नेकपा माओवादी 
र रा�य) बाट पीिडत भई २०५६।४।१ देिख िश�ण 
पेसाबाट िव�थािपत भएकोमा “िज�ला िश�ा 
काया�लय, जाजरकोटको िमित २०५८।१।१९ को 
प�ानसुार ���को कारण २०५६ �ावणदेिख लाग ुह�ने 
गरी अवकाश ग�रएको भ�ने” अ�प�ट बेहोराको िज�ला 
िश�ा काया�लय, जाजरकोटको िमित २०६५।६।१२ 
को प� रहेको पाइ�छ । 

१४. �य�तै िनवेदक एके��बहादरु प�तको 
िनवेदन माग स�ब�धमा िवचार गदा�, िनवेदक ने.रा.�ा.
िव. मा�म, कुसापानी, दैलेख २०५०।५।१४ मा �ा.
िव. तहमा �थायी िनयिु� भई ���कालमा त�कालीन 
िव�ोही प� नेकपा माओवादीबाट पीिडत भई िमित 
२०६३।७।१ देिख िश�ण पेसाबाट िव�थािपत 
भएकोमा शाि�त सिमित र िज.�.का. दैलेखले िदएको 
िमित २०६८।२।१२ िव�थािपत िसफा�रस प�समेतको 
आधारमा िनवेदक सश� ���को कारण िश�ण 
पेसाबाट िमित २०६३।७।१ देिख िव�थािपत भएकोमा 
िनवेदकलाई हािजर ह�न आउने िमित २०६४।९।३० 
को िज�ला िश�ा काया�लय दैलेखको प�को समय 
सीमाभ�दा अिघ नै २०६३।७।१ देिख लाग ुह�ने गरी 
नोकरीबाट अवकाश िदएको देिख�छ ।

१५. �य�तै िनवेदक सपा�न�द रोकायको 

िनवेदन माग स�ब�धमा िवचार गदा�, िनवेदक 
जन�योित �ा.िव. भागोटी, मगुमुा िमित २०४८।५।११ 
�ा.िव. तहमा �थायी िश�क िनयिु� भई ���कालमा 
त�कालीन दवुै प� (नेकपा माओवादी र रा�य) बाट 
पीिडत भई िमित २०६१।१।२६ देिख िश�ण पेसाबाट 
िव�थािपत भएकोमा शाि�त सिमितको काया�लय 
मगुकुो िमित २०६९।९।१७ िव�थािपत िसफा�रस प� 
र एनेकपा माओवादी पाट�को िसफा�रस प�समेतको 
आधारमा िनवेदक सश� ���को कारण िश�ण 
पेसाबाट िमित २०६१।१।२६ दिेख िव�थािपत 
भएकोमा िश�ा ऐन, २०२८ (सशंोधनसिहत) को दफा 
१६(ङ) को उपदफा ५ को ख�ड (ख) र (ग) बमोिजम 
भिव�यमा शैि�क नोकरीको िनिम� अयो�य नठह�रने 
गरी यस �े�ीय िश�ा िनद�शनालय म�यपि�मा�चल, 
सखु�तको िमित २०६२।१०।११ को िनण�यले िमित 
२०६१।१।२६ दिेख लाग ु ह�ने गरी �ा.िव. ततृीय 
�ेणीको �थायी िश�क पदबाट अवकाश ग�रएको” 
िज�ला िश�ा काया�लय, गमगढी, मगुकुो िमित 
२०६२।११।२२ को प� रहेको पाइ�छ । 

१६. अब, अवकाश पिन नग�रएको हािजर 
ह�न पिन निदएका �रट िनवेदकह�म�येका िनवेदक 
�ेमकुमार ग�ुङको िनवेदन माग स�ब�धमा िवचार 
गदा�, िनवेदक �ी बासकु� �ा.िव. पावै, सोलखु�ुब ु
२०५०।५।२१ �ा.िव. तहमा �थायी िश�क िनयिु� 
भई ���कालमा त�कालीन दवुै प� (नेकपा माओवादी 
र रा�य) बाट पीिडत भई िमित २०५७।५।१ 
दिेख िश�ण पेसाबाट िव�थािपत भएकोमा िज.�.
का. सोलखु�ुबकुो िव�थािपत �माण प� (िमित 
२०६९।८।१७, च.नं. ५४३), नेपाल क�यिुन� पाट� 
माओवादीले िमित २०५७।११।१३ मा च�दा असलुी 
गरकेो �माण, िज.�.का. सोल ुस�लेरीबाट िव�थािपत 
भ�ा बझेुको �माण (िमित २०७७।८।१७, च.नं. 
६४१), �े�ीय िश�ा िनद�शनालय पूवा��चलले िज�ला 
िश�ा काया�लय सोलखु�ुबलुाई पनुब�हाली स�ब�धमा 
लेखेको प� (च.नं. ४३२, िमित २०७०।१०।२३) 
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िनवेदकले िज.िश.अ.लाई हािजर ह�न पाउ ँभनी िमित 
२०६५।३।२७ मा द.नं. १९५३, २०६९।८।२६ मा 
द.नं. ४७०, िमित २०७२।१।२७ मा द.नं. २०४ मा 
िनवेदन िदएकोबाट समेत िनवेदकले पटकपटक नोकरी 
थमौतीको लािग िनवेदन िदएको अव�था देिख�छ ।

१७. �य�तै िनवेदक सप�राज िसंहको िनवेदन 
माग स�ब�धमा िवचार गदा�, िनवेदक िहमालय �ा.
िव. डाडँाखला िमित २०४८।४।१ �ा.िव. तहमा 
�थायी िश�क िनयिु� भई ���कालमा त�कालीन 
रा�य प�बाट पीिडत भई िमित २०६०।१।१२ देिख 
िश�ण पेसाबाट िव�थािपत भएकोमा शाि�त तथा 
पनुिन�मा�ण म��ालय र �थानीय शाि�त सिमितको िमित 
२०६९।१०।१० को ��� पीिडत िश�क िसफा�रस 
प�, िज�ला �शासन काया�लय कालीकोटको 
िमित २०६९।१०।१० को प� र िज�ला िश�ा 
काया�लयको िमित २०६६।१०।२० को पनुब�हाली र 
�ितपूित�स�ब�धी प� रहेकोमा िनवेदकलाई हालस�म 
पिन अवकाश पिन नग�रएको हािजर ह�न पिन निदएको 
अव�था देिख�छ ।

१८. �य�तै िनवेदक रामलाल िव�वकमा�को 
सर�वती िन.मा.िव. सुउँ डो�पामा िमित २०४८।६।१ 
मा �ा.िव. तहमा �थायी िश�क िनयिु� भई 
���कालमा त�कालीन रा�य प�बाट पीिडत भई िमित 
२०५५।११।३० देिख िश�ण पेसाबाट िव�थािपत 
भएकोमा सश� ���को �ममा िश�ण पेसा छोडी 
िव�थािपत एव ं ��� पीिडत भएको भनी िज.�.का. 
डो�पाको िसफा�रस प� (िमित २०६४।५।२५, 
चलानी नं. १८९) र िज.िश.का. डो�पाले पनुब�हालीको 
लािग िमित २०६९।३।२८, च.नं. १०२८ बाट गरकेो 
िसफा�रस प� रहेकोमा िनवेदकलाई हालस�म पिन 
िव�ालयमा हािजर पिन नगराएको अवकाश पिन 
निदएको अव�था देिख�छ ।

१९. �य�तै िनवेदक भरतकुमार ढंुगानाको 
सूय�दय �ा.िव. सानो बाङथली का�े �ा.िव., िमित 
२०५०।१।२५ मा �ा.िव. तहमा �थायी िश�क 

िनयिु� भई ���कालमा त�कालीन िव�ोही प� नेकपा 
माओवादीबाट पीिडत भई िमित २०६१।२।६ देिख 
िश�ण पेसाबाट िव�थािपत भएकोमा �थानीय शाि�त 
सिमितको िमित २०६८।९।७ को िव�थािपत िसफा�रस 
प�, िज�ला सरु�ा सिमितको िमित २०६०।५।७ 
गतेको बैठकको िनण�यले पिन असरुि�त भनी उ�लेख 
गरकेोमा िनवेदकलाई हालस�म पिन िव�ालयमा 
हािजर पिन नगराएको अवकाश पिन निदएको अव�था 
दिेख�छ ।

२०. �य�तै िनवेदक सलामिसहं लामाको 
सूय�दय �ा.िव. गोठपानी का�े �ा.िव.मा िमित 
२०४८।८।५ मा �ा.िव. तहमा �थायी िश�क 
िनयिु� भई ���कालमा त�कालीन िव�ोही प� 
नेकपा माओवादीबाट पीिडत भई िमित २०६१।१।१ 
दिेख िश�ण पेसाबाट िव�थािपत भएकोमा िव�ोही 
प� नेकपा माओवादीबाट घर आगजनी गरकेो, 
िपताजी च��बहादरु तामाङको माओवादी�ारा ह�या, 
िज�ला सरु�ा सिमितले असरुि�त भनी गरकेो िमित 
२०६१।४।६ िनण�य रहेकोमा िनवेदकलाई हालस�म 
पिन िव�ालयमा हािजर पिन नगराएको अवकाश पिन 
निदएका अव�था देिख�छ ।

२१. �य�तै िनवेदक हक� बहादरु शाहीको  राम 
िन.मा. िव. रा�नी, कालीकोटमा िमित २०४६।३।३० 
मा �ा.िव. तहमा �थायी िश�क िनयिु� भई 
���कालमा त�कालीन रा�य प�बाट पीिडत भई 
िमित २०६१।५।३ दिेख िश�ण पेसाबाट िव�थािपत 
भएकोमा शाि�त तथा पनुिन�मा�ण म��ालय, �थानीय 
शाि�त सिमितको िमित २०६९।१०।१० को िसफा�रस 
प�, िज. �शासनको िमित २०६९।१०।१० को प� 
िव�थािपत िश�कह�को स�पि� घर �ित िववरण, 
िज.�.का. कालीकोटको िमित २०६६।१०।१९ को 
�ितपूित� राहत र पनुब�हालीस�ब�धी प�, िज.िश.
का. कालीकोटको िमित २०६६।१०।२० पनुब�हाली 
र �ितपूित�स�ब�धी रहेकोमा िनवेदकलाई हालस�म 
पिन िव�ालयमा हािजर पिन नगराएको अवकाश पिन 
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निदएको अव�था देिख�छ ।
२२. �य�तै िनवेदक मनराज रोकायाको 

नव�योित �ा.िव. कािलका, डो�पामा िमित 
२०४८।६।१८ मा �ा.िव. तहमा �थायी िश�क िनयिु� 
भई ���कालमा त�कालीन दवुै प� (नेकपा माओवादी 
र रा�य) पीिडत भई िमित २०५८।११।१ देिख िश�ण 
पेसाबाट िव�थािपत भएकोमा हालस�म कुनै कारबाही 
नभएकोले पनुब�हाली ग�रपाउ ँ भ�ने २०६९।२।१८ 
को िनवेदन, िव�ालय, गा.िव.स., िज.िव.स., िज�ला 
�शासन, िज.िश.का. समेतको ��� पीिडत भ�न 
पनुब�हाली िसफा�रस, िज.�.का. डो�पाको िमित 
२०६४।५।२५ को िव�थािपतस�ब�धी िसफा�रस 
प�, िज.िव.स.को काया�लय डो�पाको २०६४।५।२५ 
को प�, िज.िश.का. डो�पाको २०६९।१।२९ को 
प�, �थानीय शाि�त सिमित काया�लय, डो�पाको 
२०६९।१।२९ का िसफा�रस प� रहेकोमा िनवेदकलाई 
हालस�म पिन िव�ालयमा हािजर पिन नगराएको 
अवकाश पिन निदएको अव�था देिख�छ ।

२३. �य�तै िनवेदक िव�णलुाल र�ेमीको 
कुडाखेत रतडा �ा.िव. कालीकोट िमित २०४८।४।१ 
मा �ा.िव. तहमा �थायी िश�क िनयिु� भई 
���कालमा त�कालीन रा�य प�बाट पीिडत भई 
िमित २०६०।१।१२ दिेख िश�ण पेसाबाट िव�थािपत 
भएकोमा शाि�त तथा पनुिन�मा�ण म��ालय, �थानीय 
शाि�त सिमितको िमित २०६९।१०।१० को िसफा�रस, 
िज�ला �शासन काया�लयको िमित २०६९।१०।१० 
को प� र िव�थािपत िश�कह�को स�पि� घर �ित 
िववरण, िज.�.का. कालीकोटको २०६६।१०।१९ को 
�ितपूित� राहत र पनुब�हालीस�ब�धी प�, िज.िश.का. 
कालीकोटको िमित २०६६।१०।२० को पनुबहा�ली र 
�ितपूित�स�ब�धी प� रहेकोमा िनवेदकलाई हालस�म 
पिन िव�ालयमा हािजर पिन नगराएको अवकाश पिन 
निदएको अव�था देिख�छ ।

२४. �य�तै िनवेदक कटकबहादरु 
शाहीको स�यदवेी �ा.िव. जिुवथा, कालीकोट िमित 

२०४४।८।२३ मा �ा.िव. तहमा �थायी िश�क 
िनयिु� भई ���कालमा त�कालीन रा�य प�बाट 
पीिडत भई िमित २०६०।७।३० देिख िश�ण पेसाबाट 
िव�थािपत भएकोमा शाि�त तथा पनुिन�मा�ण म��ालय, 
�थानीय शाि�त सिमितको िमित २०६९।१०।१० 
को िसफा�रस, िज�ला �शासन काया�लयको िमित 
२०६९।१०।१० को प� र िव�थािपत िश�कह�को 
स�पि� घर �ित िववरण, िज�ला �शासन काया�लय, 
कालीकोटको २०६६।१०।१९ को �ितपूित� राहत 
र पनुब�हालीस�ब�धी प�, िज�ला िश�ा काया�लय, 
कालीकोटको िमित २०६६।१०।२० को पनुब�हाली र 
�ितपूित�स�ब�धी प� रहेकोमा िनवेदकलाई हालस�म 
पिन िव�ालयमा हािजर पिन नगराएको अवकाश पिन 
निदएको अव�था देिख�छ ।

२५. �य�तै िनवेदक लिछराम शमा� ढकालको 
तलुसी �ा.िव. नौफेरी, दैलेखमा िमित २०४८।६।१ मा 
�ा.िव. तहमा �थायी िश�क िनयिु� भई ���कालमा 
त�कालीन रा�य प�बाट पीिडत भई िमित २०६२।७।१ 
दिेख िश�ण पेसाबाट िव�थािपत भएकोमा िज.िश.
का दैलेखले िमित २०६४।५।९ मा िश�ा िवभागलाई 
िसफा�रस गरकेो प�, िज�ला �शासनको िसफा�रस, 
िज�ला �हरी काया�लय दैलेख, �थानीय शाि�त 
सिमितको िसफा�रस रहेकोमा िनवेदकलाई हालस�म 
पिन िव�ालयमा हािजर पिन नगराएको अवकाश पिन 
निदएको अव�था देिख�छ ।

२६. �य�तै िनवेदक कण�बहादरु शाहीको 
ने.रा.�ा.िव., �रिडङ, डो�पामा िमित २०४८।५।२२ 
मा �ा.िव. तहमा �थायी िश�क िनयिु� भई 
���कालमा त�कालीन रा�य प�बाट पीिडत भई 
िमित २०५८।११।१ देिख िश�ण पेसाबाट िव�थािपत 
भएकोमा िज�ला �शासन काया�लय, डो�पाको िमित 
२०६९।१०।४ को ��� पीिडत िसफा�रस प�, िज.िश.
का डो�पाको २०६९।१०।४ को िसफा�रस, �थानीय 
शाि�त सिमितको २०६९।१०।३ को प� रहेकोमा 
िनवेदकलाई हालस�म पिन िव�ालयमा हािजर पिन 
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१०७८४ - �ाने��राज आरणसमेत िव. नेपाल सरकार, �धानम��ी तथा मि��प�रषद ्को काया�लय, िसहंदरबारसमेत

नगराएको अवकाश पिन निदएको अव�था देिख�छ ।
२७. िनवेदकह�लाई लामो समयदेिख 

िव�ालयमा हािजर ह�न नगई अ�यापन काय�मा बाधा 
प�ुयाई पदीय दािय�व पूरा नगरकेो र लामो समयस�म 
िव�ालयमा अनपुि�थत रहेको भ�ने आधारमा 
िनवेदकह�म�ये िश�क �ाने��राज आरणलाई 
िश�ा ऐन, २०२८ को दफा १६ (ङ) को उपदफा ५ 
को ख�ड (ख) बमोिजम पदीय दािय�व पूरा नगरकेो 
र (ग) बमोिजम िवनासूचना लगातार प�� िदनभ�दा 
बढी समय िव�ालयमा अनपुि�थत रहेको कसरुमा 
भिव�यमा शैि�क नोकरीको िनिम� अयो�य नठह�रने 
गरी िश�ा िनयमावली, २०५९ (संशोधनसिहत) को 
िनयम १३८ (१) बमोिजम िश�ा पेसाबाट बखा��त 
ग�रएको छ । 

२८. िनवेिदका कमला राई ितम�सेना र 
एके��बहादरु प�त, सपा�न�द रोकायलाई उि�लिखत 
िश�ा ऐन, २०२८ को दफा १६ (ङ) को उपदफा 
५ को ख�ड (ख) र (ग) बमोिजमको कसरुमा नै 
िश�ा िनयमावली, २०५९ (संशोधनसिहतको िनयम 
१३५(घ) बमोिजम िश�ण पेसाबाट बखा��त ग�रएको 
देिख�छ । 

२९. िनवेदक धनबहादरु बढुाले “िज�ला 
िश�ा काया�लय, जाजरकोटको िमित २०५८।१।१९ 
को प�ानसुार "���को कारण २०५६ �ावणदेिख 
लाग ु ह�ने गरी अवकाश ग�रएको भ�ने" अ�प�ट 
बेहोराको िज�ला िश�ा काया�लय, जाजरकोटको 
िमित २०६५।६।१२ को प�बमोिजम िश�ण पेसाबाट 
बखा��त ग�रएको देिख�छ ।

३०. उपयु�� िनवेदक िव�थािपत 
िश�कह�म�ये �ेमकुमार ग�ुङ, सप�राज िसंह, 
रामलाल िव�कमा�, भरतकुमार ढंुगाना, सलामिसंह 
लामा, हक� बहादरु शाही, मनराज रोकाया, िव�णलुाल 
र�ेमी, कटकबहादरु शाही, लछीराम शमा�, कण�बहादरु 
शाही, जगिद�री शाहीलाई हालस�म पिन नोकरीमा 
हािजर नगराएको र नोकरीबाट अवकाश पिन निदएको 

अव�था देिख�छ ।
३१. िनवेदक िश�कह�को िनवेदन हेदा�, 

िनवेदकम�ये �ाने��राज आरण, सलाम िसंह लामाको 
बाबलुाई सश� माओवादी�ारा ह�या ग�रएको 
दिेख�छ । िनवेिदका कमला राई ितम�सेनाका पितलाई 
गोली हानी घाइते बनाएको र िनवेिदकालाई िव�ालय 
प�रसरमै ह�ल ह��जत गरी ख�बवुान समूहले भौितक 
आ�मण गरी घाइते बनाएको र िनवेदक �ेमकुमार 
ग�ुङबाट जबरज�तीको �पमा च�दा असलु गन� गरेको 
�माणसमेत पेस भएको छ । िनवेदक िश�कह�को 
घर प�रवारमा ह�या भएको, ह�याको �यास भएको र 
िनवेदक िश�क �वयंउपर ह�ल ह��जत गरी भौितक 
आ�मण भएको र जबरज�ती �पमा च�दा असलु 
ग�ररहेको ज�तो डर, �ास, दबाब र भयावहको 
वातावरणमा बसेर िनवेदक िश�कह�ले िश�क 
पेसाको नोकरीलाई िनर�तरता िदइरहन स�ने अव�था 
नै देिखदैँन । यिद सहज, शाि�त र सरुि�त वातावरणमा 
ब�न र काम गन� स�ने अव�था भए कोही पिन 
आ�नो ज�गा, जिमन, प�रवार घर भएको बास�थान 
र नोकरी छाडेर िहड्ँने अव�था नै आउदँनै । घरको 
प�रवारको एउटा सद�यले नोकरी छाड्दा प�रवारका 
स�पूण� सद�यह�को रहन, सहन जीवन �तर र विृ� 
िवकासमा नै असर पन� जा�छ, सकभर य�तो अव�था 
होस् भनेर कोही पिन िनवेदक िश�कह�ले चाहेको 
ह�दँैन । ब�न स�ने वातावरण भएको भए र स�भव 
भए िनवेदकह� आ-आ�नो �थानमा िश�क पेसाको 
नोकरी िनयिमत गररे नै ब�दथे, िनजह�को प�रवारको 
ह�या र �वयं िश�कह�उपर पिन भौितक आ�मण, 
घर स�पि�उपर क�जा, जबरज�ती च�दा असलुी 
र िविभ�न �कारको दबाब, डर, �ास र मानिसक 
यातनाका कारणले नै िनवेदक िश�कह� आ�नो 
नोकरी छाडी िव�थािपत ह�न पगेुको देिख�छ । 

३२. िनवेदक बा�यतावश िव�थािपत 
भएको स�ब�धमा िनवेदकह�लाई स�बि�धत िज�ला 
�शासन काया�लय, शाि�त सिमितको काया�लय, 
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त�कालीन शाि�त तथा पनुिन�मा�ण म��ालय, िज�ला 
सरु�ा सिमित, गहृ म��ालय राहत तथा पनुः �थापना 
इकाइ, मानव अिधकारका लािग नाग�रक समाज, 
आिदले िनवेदक िश�कह� सश� ���को कारणले 
असरुि�त रहेको र िव�थािपत भएको भ�ने िसफा�रस 
प�ह�ले पिन पिु� गरकेो देिख�छ । कितपय िनवेदक 
िश�कह�को स�ब�धमा घर प�रवार, स�पि�को 
�ितको िववरणसमेत उ�लेख  गरी �थानीय िज�ला 
िश�ा काया�लय र िज�ला �शासन काया�लयसिहत 
�थानीय िनकाय र िविभ�न सरकारी एवं गैरसरकारी 
स�ंथा सिमितह�ले िसफा�रस गरकेा छन् । िनवेदक 
िश�कह�ले िनयिमत �पमा नोकरी गन� र सो �थानमा 
शाि�तपूव�क र सरुि�त त�रकाले ब�ने स�ब�धमा य�तो 
�ासदीपूण� वातावरण रहेको देिखदँा य�तो वातावरणमा 
बसेर िश�क नोकरी नगरकेो, िवनासूचना लामो 
समयस�म िव�ालयमा अनपुि�थित रहेको भनी कुनै 
आरोप लगाउन िम�ने अव�था नै देिखन आउदँनै । 

३३. कितपय िनवेदक िश�कह�लाई 
समय सीमा तोकेर िव�ालयमा हािजर ह�न आउन 
भिनएको छ, सो समयस�ममा पिन जान स�ने अव�था 
देिखदँनै । कितपय िश�कको हकमा �े�ीय िश�ा 
िनद�शनालय, स�बि�धत िज�ला िश�ा काया�लयले 
िश�क पदमा पनुब�हालीसमेत गरकेो र �य�ता िनवेदक 
िश�कले स�बि�धत िज�ला िश�ा काया�लयमा 
पटकपटक हािजर ह�न पाउ ँ भनी िनवेदन िददँा पिन 
�यस स�ब�धमा पिन कुनै कारबाही भएको देिखदँनै । 
यसरी स�बि�धत �ेि�य िश�ा िनद�शनालय र िज�ला 
िश�ा काया�लयले नोकरीबाट पनुब�हाली गरकेो 
िश�कह�ले आफूलाई हािजर गराई पाउ ँभनी िनवेदन 
िलएर स�बि�धत िव�ालयमा जादँा पिन �य�ता 
िश�कह�लाई पिन हािजर नगराएको र नोकरीबाट नै 
अवकाश िदएको र कितपयलाई हािजर पिन नगराएको 
नोकरीबाट अवकाश पिन निदएको अव�था देिख�छ । 
�े�ीय िश�ा िनद�शनालय र स�बि�धत िज�ला िश�ा 
काया�लय �वयंले पनुब�हाली गरकेा िश�कसमेत हािजर 

गराइपाउ ँ भनी स�बि�धत िज�ला िश�ा काया�लय 
र िव�ालयमा िनवेदन िलएर जादँासमेत हािजर 
नगराएको अव�थाले िश�कह�को नोकरी�ित नै 
स�बि�धत िज�ला िश�ा काया�लय र िव�ालय �वयं 
कित उपेि�त र गैरिज�मेवार रहेछ भ�ने त�यलाई पिु� 
गद�छ । �ाशदीपूण� वातावरण�ित रहेका िश�कह��ित 
मानवीय संवेदनाह� ह�नपुन�मा नभई उनीह��ित 
स�बि�धत िनकाय नै झन् य�तो गैरिज�मेवार भई 
नोकरीबाट नै बखा��त गन� र नोकरीबाट बखा��त 
नगर े पिन पनुब�हाली भएका िश�कलाई हािजर पिन 
नगराउने र अवकाश पिन निदने काय�बाट पिन �य�ता 
िनवेदक िश�कह� नोकरीबाट हटाइएसरह िश�क 
पदको नोकरी सेवा एवं सवै सिुवधाह�बाट बा�या�मक 
�पमा वि�चत ह�नपुरकेो देिखदँा य�तो काय�लाई 
�याियक मू�य मा�यता तथा कानूनस�मत मा�न िम�ने 
दिेखन आएन । 

३४. कुनै पिन �यि�को जीवनमा आ�नो 
र प�रवारको िजउ �यान, घर र बास�थान ज�तो 
ठुलो र ि�य कुरा अ� ह�न नै स�दनै । सश� ���को 
समयकालमा िश�क आफू, आ�नो प�रवार र घर 
स�पि��ितको सरु�ा, मोह र आिद ि�यालाई �यागेर 
डर, �ास, धाक, ध�क� जबरज�ती च�दा असलुी 
ज�ता �ाशदीपूण� वातावरणमा रहेर भएपिन िश�क 
पदको नोकरी गर, नछोड र छोडेर िहडेँमा नोकरीबाट 
अवकाश िदइने छ भनेर रा�यले भ�न नै िम�दैन । 

३५. िनवेदकह�को प�रि�थितलाई हेदा� यी 
िश�कह� िश�क पदमा रहेर िनर�तर सेवा िदइरहन 
स�ने अव�था नै देिखदँैन । सश� ���को �ाशदीपूण� 
वातावरणमा रहेर िनर�तर �पमा िश�क पदको 
नोकरीमा सेवा िदन स�ने अव�था नह�दँा नह�दँै पिन 
िव�ालयमा लामो समयस�म िवनासूचना अनपुि�थत 
रहेको भनी आरोप लगाउन िम�ने देिखदँनै । नाग�रक 
समाज, िज�ला ि�थत शाि�त सिमित, िज�ला 
�शासन काया�लय शाि�त तथा पनुिन�मा�ण म��ालय, 
गहृ म��ालय, शाि�त इकाइ आिद म��ालय, िनकाय, 
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काया�लय र सिमितले िनवेदक िश�कह� माओवादी�ारा 
पीिडत र असरुि�त रहेको िसफा�रस प� पिन िदएका 
छन् । साथ साथै िनजह� लामो समयस�म िवनासूचना 
िव�ालयमा अनपुि�थत रही पदीय आचरणअनकूुल 
काय� नगरकेो भनी आरोप पिन लगाइएको छ, यी 
दवैु त�यिबच ग�भीर एव ंअमानवीय र अ�यावहा�रक 
�पको गिहरो अ�तरिवरोध रहेको टड्कार ैदेिख�छ । 
सरकारी िनकायले नै िनवेदक िश�कह� असरुि�त 
रहेको भनी िसफा�रस ग�रसकेपिछ असरु�ाको 
कारणले नै िनवेदक िश�कह� िव�ालय �थानमा 
रही िव�ालयमा पठन पाठन गराउने काय�मा असमथ� 
रहन गएको देिखदँा पिन िनजह�लाई िव�ालयमा 
अनपुि�थत रहेको भ�ने कारण र आधारबाट िश�क 
पदबाट िन�काशन गन� काय�लाई कानूनस�मत छ भनी 
�वीकार गन� सिकने अव�था देिखदैँन । 

३६. िश�ा ऐन, २०२८ (आठ� 
सशंोधनसिहत) को दफा १६(छ) को उपदफा (३) 
मा “राजनीितक पूवा��ह राखी हटाइएका िश�क 
तथा कम�चारीलाई पनुब�हाली गन� स�ब�धमा सवंत् 
२०५२ सालमा गिठत काय�दलले िसफा�रस गरकेा 
तथा सो काय�दलको मापद�डिभ� परी िसफा�रस 
गन� बाकँ� रहेका िश�क र संवत् २०५२ साल फागनु 
१ गतेदेिख २०६३ साल मङ्िसर ५ गतेस�मको 
अविधमा मलुकुिभ� कायम रहेको ��� तथा सो 
समयपिछ भएका आ�दोलनको कारणबाट सेवाबाट 
हटाइएका िश�क तथा कम�चारीको िवषयमा छानिबन 
गरी नेपाल सरकारलाई सझुाव पेस गन� एक पटकका 
लािग तोिकएबमोिजमको एक जाचँबझु सिमित रहने 
छ” भनी भएको कानूनी �यव�थाअनसुार ��� पीिडत 
िश�कस�ब�धी जाचँबझु सिमित २०७३ गठन भई 
�ितवेदन बझुाएको र सो �ितवेदन काया��वयन गन� 
िवषयमा ��� पीिडत िश�क पनुब�हालीस�ब�धी 
काय�दल �ितवेदन, २०७५ गठन भई सो काय�दलले 
��� पीिडत िश�कह�को उिचत तथा �भावकारी 
�यव�थापन र पनु�था�पनाको नीितगत िनण�यको लािग 

�ितवेदन नेपाल सरकारसम� पेस गरकेो देिख�छ ।
३७. िनवेदक िश�कह�को नोकरी तथा 

िव�थािपत िववरण यसै आदेशको अनसूुचीमा १ मा 
रािखएको छ । 

३८. ��� पीिडत िश�कस�ब�धी जाचँबझु 
सिमितको �ितवेदन, २०७३ (�यसपिछ जाचँबझु 
सिमितको �ितवेदन, २०७३ भनी उ�लेख ग�रने) 
को अनसूुची ३(क) मा अिनवाय� अवकाश उमेर हद 
ननाघेका पनुब�हाली गनु�पन� िव�थािपत िश�कह�को 
नाम र अनसूुची ४ मा उमेर हदका कारण िनविृ�भरण 
र अ�य सिुवधा पाउनपुन� िव�थािपत िश�क भनी 
िसफा�रस ग�रएको नाम र ��� पीिडत िश�कको 
पनुब�हालीस�ब�धी काय�दलको �ितवेदन, २०७५ 
(यसपिछ काय�दलको �ितवेदन, २०७५ भनी उ�लेख 
ग�रने) ले उमेर हद र अ�य कारणले पनुब�हाली गनु�पन� 
र िनविृ�भरण र अ�य सिुवधा पाउने िश�कह�को 
नामावलीको िववरण उ�लेख ग�रएको छ । िश�क 
�ाने��राज आरणको जाचँबझु सिमितको �ितवेदनको 
२०७३ को अनसूुची ३(क), �.स./द.नं.८३ र 
काय�दलको �ितवेदन, २०७५ को िस.न.९ मा 
पनुब�हाली गनु�पन� भनी नाम रहेको, िश�क कमला राई 
ितम�सेनाको जाचँबझु सिमितको �ितवेदन, २०७३ 
को अनसूुची ४, �.सं./द.न. २६९, प�ृठ ७४ र काय�दल 
�ितवेदन, २०७५ को िस.नं.१३ मा उमेर हदको कारण 
िनविृ�भरण र अ�य सिुवधा पाउने िश�कह�को 
नामावली िववरणअ�तग�त नाम रहेको र िश�क 
धनबहादरु बढुाको नाम जाचँबझु सिमितको �ितवेदन, 
२०७३ को अनसूुची ३(क) �.सं./द.नं.१२६ मा र 
काय�दल �ितवेदन, २०७५ को िस.नं.५३ मा अिनवाय� 
अवकाश उमेर हद ननाघेका पनुब�हाली गनु�पन� भनी नाम 
रहेको, िनवेदक एके��बहादरु प�तको नाम जाचँबझु 
सिमितको �ितवेदन, २०७३ को अनसूुची ३(क), 
�.सं./द.नं.३३८  मा र काय�दल �ितवेदन, २०७५ 
को िस.नं. ११८ मा पनुब�हाली गनु�पन� िश�कह�को 
नामावली िववरणअ�तग�त िनवेदकको पिन नाम रहेको, 
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िनवेदक सपा�न�द रोकायको नाम जाचँबझु सिमितको 
�ितवेदन, २०७३ को अनसूुची ३(क), �.सं./द.
नं. १२ र काय�दल �ितवेदन, २०७५ को िस.नं. 
४ मा पनुब�हाली गनु�पन� िश�कह�को नामावली 
िववरणअ�तग�त िनवेदकको पिन नाम रहेको, �ेमकुमार 
ग�ुङको नाम जाचँबझु सिमितको �ितवेदन, २०७३ 
को अनसूुची ३(क), �.स.ं/द.नं.३० मा र काय�दल 
�ितवेदन, २०७५ को िस.नं. १३ मा पनुब�हाली गनु�पन� 
िश�कह�को नामावली िववरणअ�तग�त िनवेदकको 
पिन नाम रहेको, िनवेदक सप�राज िसंहको नाम जाचँबझु 
सिमितको �ितवेदन, २०७३ को अनसूुची ३(क), �.
स.ं ६११, द.नं. २६ मा र काय�दल �ितवेदन, २०७५ 
को िस.नं. १५९ मा पनुब�हाली गनु�पन� िश�कह�को 
नामावली िववरणअ�तग�त िनवेदकको पिन नाम 
रहेको, िनवेदक रामलाल िव�वकमा�को नाम जाचँबझु 
सिमितको �ितवेदन, २०७३ को अनसूुची ३(क), �.
स.ं ६४८, द.नं. ६३ मा र काय�दल �ितवेदन, २०७५ 
को िस.नं. १६९, मा पनुब�हाली गनु�पन� िश�कह�को 
नामावली िववरणअ�तग�त िनवेदकको पिन नाम 
रहेको, िनवेदक भरतकुमार ढंुगानाको नाम जाचँबझु 
सिमितको �ितवेदन, २०७३ को अनसूुची ३(क), 
�.सं./द.नं. ३९ मा र काय�दल �ितवेदन, २०७५ 
को िस.नं. १५ मा पनुब�हाली गनु�पन� िश�कह�को 
नामावली िववरणअ�तग�त िनवेदकको पिन नाम 
रहेको, िनवेदक सलामिसंह लामाको नाम जाचँबझु 
सिमितको �ितवेदन, २०७३ को अनसूुची ३(क), �.
स.ं१६०, द.नं.१५० मा र काय�दल �ितवेदन, २०७५ 
को िस.नं. ६० मा पनुब�हाली गनु�पन� िश�कह�को 
नामावली िववरणअ�तग�त िनवेदकको पिन नाम रहेको, 
िनवेदक हक� बहादरु शाहीको नाम जाचँबझु सिमितको 
�ितवेदन, २०७३ को अनसूुची ३(क), �.स.ं६०४, 
द.नं. १९ मा र काय�दल �ितवेदन, २०७५ को िस.नं. 
१५३ मा पनुब�हाली गनु�पन� िश�कह�को नामावली 
िववरणअ�तग�त िनवेदकको पिन नाम रहेको, िनवेदक 
मनराज रोकायाको नाम सिमितको �ितवेदन, २०७३ 

को अनसूुची ३(क), �.सं./द.नं.७६ मा र काय�दल 
�ितवेदन, २०७५ को िस.नं. ३५ मा पनुब�हाली गनु�पन� 
िश�कह�को नामावली िववरणअ�तग�त िनवेदकको पिन 
नाम रहेको, िनवेदक िव�णलुाल र�ेमीको नाम जाचँबझु 
सिमितको �ितवेदन, २०७३ को अनसूुची ३(क), �.
सं. ६०५, द.नं. २० मा र काय�दल �ितवेदन, २०७५ 
को िस.नं. १५४ मा पनुब�हाली गनु�पन� िश�कह�को 
नामावली िववरणअ�तग�त िनवेदकको पिन नाम रहेको, 
िनवेदक कटकबहादरु शाहीको नाम जाचँबझु सिमितको 
�ितवेदन, २०७३ को अनसूुची ३(क), �.सं. ६०६, 
द.नं. २१ मा र काय�दल �ितवेदन, २०७५ को िस.नं. 
१५५ मा पनुब�हाली गनु�पन� िश�कह�को नामावली 
िववरणअ�तग�त िनवेदकको पिन नाम रहेको, िनवेदक 
लिछराम शमा� ढकालको नाम जाचँबझु सिमितको 
�ितवेदन, २०७३ को अनसूुची ३(क), �.सं. ११२, 
द.नं. १०९ मा र काय�दल �ितवेदन, २०७५ को 
िस.नं. २१८ मा पनुब�हाली गनु�पन� िश�कह�को 
नामावली िववरणअ�तग�त िनवेदकको पिन नाम रहेको, 
िनवेदक कण�बहादरु शाहीको नाम जाचँबझु सिमितको 
�ितवेदन, २०७३ को अनसूुची ३(क), �.सं.६४६, 
द.नं.६१) मा र काय�दल �ितवेदन, २०७५ को िस.नं. 
१६७ मा पनुब�हाली गनु�पन� िश�कह�को नामावली 
िववरणअ�तग�त िनवेदकको पिन नाम रहेको देिख�छ ।

३९. िनवेदकह� �व�छाले नभई 
बा�यतावश िश�क नोकरीबाट िव�थािपत भएका ह�न् 
भ�ने त�य जा�दाजा�दै िज�ला िश�ा काया�लयले 
िनवेदक िश�कह�लाई नोकरीबाट हटाए पिन 
िनवेदक िश�कह�को धरातलीय व�तिु�थितको 
यथाथ� बझेुर नै सरकार�ारा गिठत ��� पीिडत 
िश�कस�ब�धी जाचँबझु सिमितको �ितवेदन, 
२०७३ र ��� पीिडत िश�कको पनुब�हालीस�ब�धी 
काय�दलको �ितवेदन, २०७५ ले �यसरी िव�थािपत 
िश�कह�म�ये अिनवाय� अवकाश उमेरका हद 
ननाघेका िश�कलाई हािजर गराएर काममा लगाउन ुर 
उमेरका हद नािघसकेका िश�कह�लाई िनविृ�भरण 
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आिदको सिुवधा �दान गन� गरी गरेको िसफा�रसले 
िनवेदक िश�कह�लाई पदबाट िन�काशन गरकेो 
काय� अ�वाभािवक, अ�यावहा�रक र गैरकानूनी भएको 
भ�ने त�यलाई �दयंगम गरकेो त�य पिु� ह�न आउछँ । 
िनवेदक िश�कह�लाई िश�क नोकरी पदबाट बखा��त 
गरपेिछ उ� जाचँबझु �ितवेदन, २०७३ र काय�दलको 
�ितवेदन, २०७५ ले िव�थािपत भएको कारणले 
नोकरीबाट बखा��तगी गरकेो िश�कलाई िश�क 
पदमा बहाली गन� उमेर अविध समा� भइसकेको भए 
उनीह�को हकमा िनविृ�भरण आिदको सिुवधा �दान 
गन� भनी गरकेो िसफा�रसले िनवेदक िश�कह�लाई 
पदबाट िन�काशन गरकेो िनण�य र काय�लाई सरकार 
�वयंले िनि��यसरह बनाएको अव�था रहेको छ ।  

४०. नेपाल सरकार तथा सरकारी 
िनकायह�, सरकार�ारा गिठत िविभ�न जाचँबझु 
सिमितह� र आयोगह�ले िव�ोही तथा रा�यका 
सरु�ा िनकायिबच भएको सश� ���को कारण 
िनश�, िनद�ष, सामा�य िश�कह� ��� पीिडत भई 
बा�या�मक प�रि�थितमा काबबुािहरको प�रि�थितले 
गदा� िव�ालयमा उपि�थत भई पठन पाठन काय� गन� 
नसक� िव�थािपत ह�न गई अ�यायमा परकेो कुरा 
पिहचान गरी पनु�था�पना वा उिचत �यव�थापनका 
लािग ��� पीिडत िश�कस�ब�धी जाचँबझु 
सिमितको �ितवेदन �यव�थापनका लािग ��� 
पीिडत िश�कस�ब�धी जाचँबझु सिमितको �ितवेदन, 
२०७३ ले िनवेदक िश�कह�लाई ��� पीिडत भएको 
पिु� गद� नोकरी उमेर हद बाकँ� रहेका िव�थािपत 
िश�कह�लाई पनुब�हाली र उमेर हद नािघसकेका 
िश�कह�लाई िनयमानसुार िनविृ�भण तथा अ�य 
सिुवधा उपल�ध गराउनपुन� भनी िसफा�रस गरी 
नीितगत िनण�यको लािग मि��प�रषद ्मा पेस भए पिन 
कुनै िनण�य ह�न नसकेको ि�थितले िनवेदक िश�कह� 
सश� ���का कारणले बा�यतावश िव�थािपत ह�न 
गएकाले िनजह�लाई िश�क सेवाबाट हटाई हा�न 
नह�ने �यावहा�रक सोच नेपाल सरकारको पिन रहेको 

दिेखन आउछँ ।
४१. एकातफ�  िनवदेक िश�कह�लाई 

िव�ालयमा लामो समयस�म िवनासूचना अनपुि�थत 
रही पदीय आचरणअनकूुल काय� नगरकेो भ�ने आरोप 
लगाइएको छ भने अक�तफ�  उ� अरोपको आधारमा 
िनवेदकह�सगँ िश�ा ऐन, २०२८ को दफा को दफा 
१६(ङ) को उपदफा ५ को ख�ड (ख) र (ग) को 
कसरुमा ऐ. को िनयमावली, २०५९ को िनयम १४० 
(१)  बमोिजम �प�ीकरण सोधेर आ�नो भनाइ रा�ने 
सफाइको मौकासमेत �दान ग�रएको अव�था छैन । 
िश�ा ऐन, २०२८ को दफा १६(ङ) को उपदफा ५ 
को ख�ड (ख) र (ग) को कसरुमा र ऐ. को िनयमावली, 
२०५९ को िनयम १४०(१) को �ावधानबमोिजम 
िश�क पदबाट बखा��त गन� गरी सजाय गनु�अिघ 
िनजमािथ लगाइएको आरोप र िनजलाई ह�न स�ने 
सजायको �यव�थाबार े उ�लेख गरी िनवेदकह�सगँ 
�प�ीकरण सो�ने, िनवेदकको �माण हेन� ब�ुने सो 
साचँो हो, होइन ? मू�याङ्कन गन� आिद कानून 
एव ं काय�िविधगत �ि�याह� अपनाएर पूरा गरेको 
दिेखदैँन । सेवाबाट हटाउने वा बखा��त गन� ज�तो 
आरोपमा िवभागीय सजाय गदा�  िनवेदकलाई सफाइको 
पया�� मौका निदई िनवेदक िश�कह�लाई �प�ीकरण 
माग गरकेो समयभ�दा अिघ नै नोकरीबाट हटाउने गरी 
गरकेो काय� �ाकृितक �यायको िस�ा�तअनकूुल पिन 
रहेको दिेखदैँन । �ाकृितक �यायको िस�ा�तअ�तग�त 
हरके प�लाई पूण� र �व�छ सनुवुाइको मौका िदएको 
र सद ्भावनापूव�क कानूनी कारबाही ग�रएको ह�नपुछ� , 
कानूनी कारबाहीमा कुनै पिन �कारको पूवा��ह, दबाब 
र कपट देिखएको ह�नहु�दैँन । अध��याियक िनकायले 
नोकरीबाट बखा��त गन� ज�ता �शासिनक �कृितको 
िनण�य गदा� पिन �ाकृितक �यायको िस�ा�तलगायत 
कानूनी काय�िविध र सबै �ि�याह�को अ�रशः 
अवल�बन गद� िनण�यमा पिन व�तिुन�ठ त�य र 
�माणह�को िव�लेषण गद� कारण र आधारह� पिन 
�प� �पमा उ�लेख ह�नपुद�छ ।
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४२. िश�ा ऐन, २०२८ को दफा १६(छ) 
को उपदफा (३) मा रहेको “राजनीितक पूवा��ह राखी 
हटाइएका िश�क तथा कम�चारीलाई पनुब�हाली गन� 
स�ब�धमा कानूनी �यव�थाबमोिजम ह�ने नै ह�दँा 
तथा नेपाल सरकार ���का सबै प�का सम�या 
कानूनबमोिजम समाधान गन� भरम�दरु �यासरत 
रहेको र यसै िवषयमा स�य िन�पण तथा मेलिमलाप 
आयोग र बेप�ा छानिबन आयोगका स�ब�धमा समेत 
थप कानूनी �यव�था भई कारबाही अगाडी बिढरहेको 
भ�ने बेहोराको नेपाल सरकार, �धानम��ी तथा 
मि��प�रषदक्ो काया�लयका िलिखत जवाफ रहेको 
देिख�छ । िश�ा ऐन, २०२८ (आठ� संशोधनसिहत) 
को दफा १६(छ) को उपदफा (३) मा राजनीितक 
पूवा��ह राखी हटाइएका िश�क तथा कम�चारीलाई 
पनुब�हाली गन� स�ब�धमा ��� पीिडत िश�कस�ब�धी 
जाचँबझु सिमितको �ितवेदन, २०७३ गठन गरी उ� 
सिमितले आ�नो �ितवेदन नेपाल सरकारसम� पेस 
गरकेो र जाचँबझु सिमितको �ितवेदन काया��वयन गन� 
��� पीिडत िश�कको पनुब�हालीस�ब�धी काय�दल 
गठन भई काय�दलले तोिकएबमोिजमको काम स�प�न 
गरी सोको �ितवेदन स�बि�धत म��ालयमा पेस भई 
काय� अिघ बिढरहेको भ�ने बेहोराको नेपाल सरकार, 
िश�ा तथा मानव �ोत िवकास के�� र नेपाल सरकार, 
िश�ा, िव�ान तथा �िविध म��ालयको िलिखत जवाफ 
रहेको पाइ�छ । िश�ा ऐन, २०२८ को दफा १६(ङ) 
को उपदफा ५ को ख�ड (ख) बमोिजम पदीय दािय�व 
पूरा नगरकेो र (ग) बमोिजम िवनासूचना लगातार प�� 
िदनभ�दा बढी समय िव�ालयमा अनपुि�थत रहेको 
कसरुमा पदबाट हटाउन सिकने �यव�थासमेतका 
आधारमा वष�स�म िव�ालयमा अनपुि�थत रहेका 
�रट िनवेदकह�को माग दाबीअनसुार आदेश जारी 
गनु�पन� अव�था नदेिखदँा �रट िनवेदनप� खारजे 
ग�रपाउ ँ भ�नेसमेतको बेहोराको िवप�ीह� अ�य 
सरकारी िनकायह�को िलिखत जवाफ रहेको 
देिख�छ । �य�तै िव�ालयको कारणले िनवेदकह�को 

जािगर नगमेुको साथै िनवेदकह�को मागको स�बोधन 
गरी �यायसिहत िश�ण पेसामा पनुब�हाली गन� 
िव�ालयबाट ह�न नस�ने भ�ने बेहोराको िवप�ी 
िव�ालयह�को िलिखत जवाफ रहेको देिख�छ । 
िनवेदक िश�कह� आ�नो अकम��यताको कारण 
आ�नो पदीय दािय�व र कत��यबाट िवमखु नभई 
िव�ोही तथा रा�यका सरु�ा िनकायिबच भएको 
सश� ���को कारण ��� पीिडत भई बा�या�मक 
प�रि�थितमा काबबुािहरको प�रि�थितले गदा� 
िव�ालयमा उपि�थत भई पठन पाठन काय� गन� नसक� 
िव�थािपत ह�न गई अ�यायमा परकेो कुरा �माणसिहत 
�रट िनवेदक िश�कह� िविभ�न सरकारी काया�लय, 
आयोग तथा सिमितमा िनवेदन िदएको देिख�छ । 
�य�ता िश�कह�लाई उनीह�ले िनवेदनसाथ पेस 
गरकेो प�ाउ वा थुनाको पजु�, �थानीय िनकाय, 
स�बि�धत िनकाय, �थानीय �शासन, िज�ला िश�ा 
काया�लय, �थानीय शाि�त सिमित, राजनीितक 
दलह�, िश�क सङ्गठनह� र आयोगह�बाट 
ग�रएका िसफा�रससमेतका आधारमा ���को कारण 
िव�थािपत भएको वा राजनीितक पूवा��हबाट हटेका 
ह�न् भ�ने त�य ��� पीिडत िश�कस�ब�धी जाचँबझु 
सिमितको �ितवेदन, २०७३ र ��� पीिडत िश�कको 
पनुब�हालीस�ब�धी काय�दल �ितवेदन, २०७५ मा 
उि�लिखत त�यगत बेहोरा र िसफा�रसबाट पिु�ट भएको 
दिेख�छ । राजनीितक पूवा��ह ��� तथा आ�दोलनका 
कारण हटाइएका िश�क तथा कम�चारीका िवषयमा 
जाचँबझु सिमित, २०७३ काया��वयन गन�का लािग 
िश�ा िव�ान तथा �िविध म��ालयको म��ी�तरीय 
िनण�यअनसुार िश�ा तथा मानव �ोत िवकास के��का 
उपमहािनद�शक �ी दीपक शमा�को सयंोजक�वमा ��� 
पीिडत िश�कको पनुब�हालीस�ब�धी �ितवेदनको 
काया��वयन गन� िवषयमा काय�दल गठन भई काय�दलले 
तोिकएबमोिजमको काम स�प�न गरी २०७५ मा पेस 
गरकेो �ितवेदन नीितगत िनण�यको लािग म��ालयमा 
पेस ग�रसकेकोमा यस अदालतबाट अि�तम पटक 
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उ� �ितवेदन काया��वयनको अव�थाबार े �ितवेदन-
जवाफ पठाउन ुभनी िमित २०७८।४।३१ मा आदेश 
भएकोमा, िमित २०७८।३।२९ अगावै नेपाल सरकार, 
मि��प�रषद ्मा दता� भई िवचाराधीन रहेका सबै 
��तावह� नेपाल सरकार, मि��प�रषद् को िमित 
२०७८।३।२९ को िनण�यबाट स�बि�धत म��ालयमा 
िफता� पठाइएको भ�ने �धानम��ी तथा मि��प�रषद ्को 
काया�लयको िमित २०७८।५।३ को प� र िश�ा, 
िव�ान तथा �िविध म��ालयको िमित २०७८।५।४ 
गतेको �ितवेदन जवाफबाट ��� पीिडत िश�कह�को 
उिचत तथा �भावकारी �यव�थापनमा अ�यौलताको 
अव�था िसज�ना भएकोले िवप�ीह�को िलिखत 
जवाफसगँ सहमत ह�न सिकएन ।

४३. िनवेदकह� सश� ��� र ���रत 
दवैु प�को ध�क� र �ासको कारणले आफूले नोकरी 
ग�ररहेको �थानबाट �वे�छाले नभई बा�यतावश 
िव�थािपत ह�न परी नोकरीमा िनयिमत ह�न नसक� 
अनपुि�थत ह�नपुरकेो देिख�छ । सोही आधारमा 
िनवेदकह�लाई नोकरीबाट बखा��त ग�रएको 
देिख�छ । यसरी नोकरीबाट बखा��तगी गदा�, �ाकृितक 
�यायको िस�ा�तअ�तग�त सनुवुाइको मौका �दान 
नगरी धेरपैिछ आएर नोकरीबाट बखा��तगी गन� िनण�य 
ग�रएको देिख�छ ।

४४. सश� ���कालमा त�कालीन िव�ोही 
प� माओवादी र रा�य प�बाट भएका ग�भीर �कृितका 
मानव अिधकार उ�लङ्घनका घटनाका कारणले 
िव�ालयमा गएर पढाउन स�ने अव�था नभएकोले 
पदीय दािय�व पूरा गदा�गद� रा�यले सरु�ा �दान गन� 
नसकेर िव�थािपत ह�न गई िव�ालयमा पठनपाठन गन� 
नसकेको अव�थामा िश�क पदबाट भूत�भावी िनण�य 
गरी सेवाबाट हटाउने गरकेो काय�लाई �वाभािवक 
�पमा नै कानूनअनकूुलको काय� भ�न िम�दनै ।

४५. नोकरीबाट बखा��तगी गन� कानूनी 
�ि�यामा मानवीय सवंेदनाह� अ�तरिनिहत रहेका 
ह��छन् । कसैलाई कुनै ग�ती र आरोपबाट कानूनी 

कारबाही गररे नोकरीबाट बखा��त गनु�पदा�  �यस 
अव�थामा मानवीय संवेदनशीलताको प�मा केही 
कमी ह�न स�ने भए पिन �यसको कुनै अथ� नह�न 
स�ला तर आ�नो कुनै ग�तीिवना कानूनी कारबाहीको 
पिन पूर ै�ि�याह� न अपनाएर कसैलाई नोकरीबाट 
बखा��तगी गनु�पदा�को अव�थामा केही न केही 
मानवीय संवेदनशीलताको प�लाई पिन �यान िदनपुन� 
ह��छ । नोकरीबाट बखा��तगी गन� �शासिनक िनण�यमा 
पिन �ाकृितक �यायको िस�ा�तको �ितकूल र 
कानूनी �ि�याको अभावको साथै कुनै िनम�मता, र 
संवेदनहीनता देिखने गरी �वे�छाचारीपन ह�न ह�दँैन । 
िनवेदकह�लाई िश�क पदको नोकरीबाट बखा��तगी 
गनु�  अिघ िश�ा ऐन, २०२८ (संशोधनसिहत) को 
दफा १६(ङ) को उपदफा ५ को ख�ड (ख) र (ग) को 
कसरुमा िश�ा िनयमावली २०५९ (संशोधनसिहत) 
को िनयम १३८ (१) र िनयम १३५ (घ) र ऐ. को 
िनयमावली, २०५९ को िनयम १४० (१) को �ि�या 
अपनाएर सनुवुाइको मौका �दान ग�रएको छैन, 
िनवेदकह�ले कुनै पदीय आचारणिवपरीतको काय� 
नगरी �वे�छाले नोकरी छोडेको नभई बा�यतावश 
नोकरीमा िनयिमतता ह�न नसकेको अव�था रहेको 
छ । यही अव�थालाई त�यगत र व�तगुत आधारमा 
अ�ययन गरी ��� पीिडत िश�कस�ब�धी जाचँबुझ 
सिमितको �ितवेदन, २०७३ र सो �ितवेदनलाई 
काया��वयन गन� भनी गिठत “��� पीिडत िश�कको 
पुनब�हालीस�ब�धी काय�दल �ितवेदन, २०७५” ले 
यी िनवेदकह�लगायत िविभ�न अव�थाबाट आ�नो 
काय��े�को िश�क पेसाबाट जबरज�ती र बा�यतावश 
िव�थािपत ह�न पगेुका िश�कह�को अव�थाह� 
उ�लेख गरी उनीह�लाई उमेर अविध बाकँ� रहेको 
िश�कह�लाई आ�नो नोकरीमा पनु�था� िपत गनु�पन� र 
उमेर र नोकरी अविध बाकँ� नरहेकालाई िनविृ�भरण 
र अ�य सिुवधा उपल�ध गराउने भनी िसफा�रस गरेको 
र सो िवषयमा नीितगत िनण�यको लािग मि��प�रषद ्मा 
पेस भएको अव�था देिखएको समेतबाट यी िनवेदक 
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िश�कह�लाई आ�नो िश�क पदमा िनयिमत �पमा 
रही पठन पाठन गन� नसकेको अव�थालाई बा�यतावश 
िव�थािपत भएकोमा िनजह�लाई �ाकृितक �यायको 
िस�ा�तअनकूुल सनुवुाइको मौकासमेत �दान नगरी 
नोकरीबाट हटाइएको अव�थालाई कानूनी �पमा 
जायज र औिच�यपूण� नभएको भनी �वयं सरकारबाट 
गिठत आयोग र काय�दल �वयलें नै �वीकार गरकेो 
�प� �पमा दिेखएको ह�दँा िनवेदकह�लाई आफू 
काय�रत रहेको िश�क पेसाबाट जबरज�ती �पमा 
(forcefully) बखा��तगी गन� गरी गरकेो िनण�य र केही 
िश�कलाई नोकरीबाट अवकाश पिन नगरकेो र हािजर 
गन� पिन निदएको काय�लाई कानूनसङ्गत मा�न िम�ने 
देिखन आएन ।  

४६. िव�थािपत िश�कह�लाई पनुब�हाली 
गदा� िनजह�को अव�था के क�तो ह��छ ? र ह�नपुन� 
हो ? भ�ने स�ब�धमा २०७३ सालको �ितवेदनलाई 
काया��वन गन� िवषयमा गिठत काय�दलको �ितवेदन, 
२०७५ ले अङ्गीकार गरकेो �ितवेदन काया��वनका 
त�रका वा िविधह�लाई पिन हेनु�पन� ह��छ । �ितवेदनको 
�यसस�ब�धी दफा ७(क)(२) को �यव�थालाई हेदा� 
उ� दफामा “�थायी िश�क पुनब�हाली भएपिछ 
िव�थािपत भएको िमितदेिख पुनब�हाली ह�दँाको 
अविधस�मको िबचको टुटेको सेवा अविध गणना 
गन� िवषयमा नीितगत िनण�यबाटै िनकास िदएमा 
बाहके सवेा अविध जोड्न िम�ने अव�था नभएकोले 
यस स�ब�धमा सिमितले िसफा�रस गनु�भ�दा 
नपेाल सरकारले नीितगत िनण�य गन� िवषय भएको 
िन�कष� �ितवेदनले िदएको ह�नाले सेवा अविध 
जोड्न े वा नजोड्न े भ�ने िवक�पमा सेवा अविध 
जोड्न म��ालयबाट नेपाल सरकार मि��प�रषद ्मा 
��ताव पेस ह�नुपन�” भ�ने सझुाव पेस भएको छ । 
उ� सझुावलाई िवचार गदा� सझुावमा िव�थािपत 
िश�कको पनुब�हाली ह�दँा सोिबचको अविधलाई 
अटुट र िनयिमत �पले जोड्न सरकारको नीितगत 
िनण�य नै ह�न उपय�ु ह��छ भनी िसफा�रस गरकेो 

दिेख�छ । यस िवषयमा �याियक �ि�याबाट िन�कष�मा 
प�ुन �यायोिचत आधारलाई नै अवल�बन गनु�पन� 
ह��छ । कुनै फौजदारी म�ुा लागेको कम�चारी िनलि�बत 
भएमा सो अविधभर उसले आधा तलब पाउने गद�छ 
भने नोकरीमा पनुब�हाली भएमा पूर ै तलब पाउछँ, 
उसको व�र�ता�म अटुट �पमा नै गणना ह�ने 
गद�छ, अविध पगेुको अव�थामा ऊ त�ु�तै बढुवाको 
लािग पिन उ�मेदवार ह�न यो�य मािन�छ । यस कारण 
िव�थािपत िश�कह� आ�नो �वे�छाले नभई सश� 
िव�ोहको अव�थाले बा�यतावश िव�थािपत भएको 
ह�दँा उनीह�को पनुब�हाली ह�दँाको अव�थामा म�ुाबाट 
पनुब�हाली भएका कम�चारीसरह नै िव�थािपतबाट 
पनुब�हाली भएका िश�कह�लाई पिन सामान �पको 
कानूनी �यवहार गनु�पन� ह�दँा िव�थािपत िश�कह�लाई 
पनुब�हाली गदा� िव�थािपत भएदेिख पनुब�हाली ह�दँाको 
अविधस�मको तलब पिन िदनपुन� र सेवा अविध पिन 
अटुट ह�ने गरी नै जोड्न र गणना गन� �यायोिचत ह�न 
जा�छ ।      

४७. िनवेिदकाम�ये जगिद�वरी शाही, 
च��सूय� िन.मा.िव., कालीकोटमा िमित २०४६।५।३१ 
मा �ा.िव. तहमा �थायी िनयिु� भई ���कालमा 
त�कालीन िव�ोही प� माओवादीबाट पीिडत भई 
िमित २०५३।४।१ देिख िश�ण पेसाबाट िव�थािपत 
भएकोमा िव�ालयमा हािजर पिन नगराएको अवकाश 
पिन निदएको ��� पीिडत िश�कस�ब�धी जाचँबझु 
सिमितको �ितवेदन, २०७३ को काय�िदशािभ� 
नपरकेो िश�क ह�न्, तथािप िनज सश� ���को 
�ममा नोकरी गद� गरकेो �थानबाट िव�थािपत 
भएक� िछन । िनज ���को �ममा पीिडत भएको भनी 
शाि�त तथा पनुिन�मा�ण म��ालय, �थानीय शाि�त 
सिमित कालीकोटको िसफा�रस प� रहेको छ । िमित 
२०५८।८।१८ मा त�कालीन िव�ोही प�ले िनवेिदका 
जगिद�वरी शाहीको िपताजी च��बहादरु शाहीको 
स�पि� लटेुको र िनवेिदकासमेत ��� पीिडत भई 
िश�ण पेसाबाट िव�थािपत ह�न गएको भ�ने िवप�ी 
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िव�ालय च��सूय� िन.मा.िव., हाल मा.िव. शभुािलका, 
कालीकोटको िलिखत जवाफबाट देिख�छ ।

४८. िनज जगिद�वरी शाही जाचँबझु 
सिमितको �ितवेदन, २०७३ को काया�दशेिभ� नपर े
पिन िनज सश� ���को �ममा पीिडत भई नोकरी गद� 
गरकेो िज�ला र �थानबाट िव�थािपत भएको त�यमा 
भने िववाद भएन । िनज पिन िवनाकारण बा�यतावश 
नोकरीबाट िव�थािपत ह�न परकेो कारणले िनजलाई 
िव�ालयमा हािजर पिन नगराएको अवकाश पिन 
निदएको अव�था छ । िनजलाई िनजले आ�नो पदीय 
आचरणिवपरीत काम गरकेो कारणले नभई सश� 
���को कारणले िश�क पेसाको नोकरीको काय�बाट 
िव�थािपत ह�न परकेोले सोको कारणले िनजलाई 
िव�ालयमा हािजर पिन नगराएको अवकाश पिन 
निदएको देिख�छ । सश� ���को कारणले िव�थािपत 
भई सेवामा अनपुि�थत रहेका अ�य िश�कह�ले 
जसरी पनुब�हाली भई सबै सिुवधा �ा� गरकेा छन्, 
�यसरी नै उ� �ितवेदनमा नपरकेा तर �ितवेदनमा 
परकेो अ�य िनवेदक िश�कह� ज�तै सश� ���को 
चपेटामा परी िश�क पदमा सेवारत रहेको �थानबाट 
िव�थािपत भएका िश�कह�को नोकरी थािमएको, 
पा�र�िमक स�चयकोष आिद सबै सिुवधाह� पाएसरह 
यी िनवेिदका ज�ता िश�कह�लाई पिन ती सबै 
सिुवधाह� �दान गनु�पन� ज�ता �यायोिचत काय�बाट 
वि�चत गन� कानून �याय र समानताको �ि�कोणबाट 
िम�ने दिेखन आउदँैन । यी िनवेिदका जगिद�वरीको 
नाम उ� �ितवेदनमा नपर े पिन िनजसमेत सश� 
���को �ममा िव�थािपत भई नोकरी गमुाउन परकेो 
अव�थाक� िशि�का भएक� ह�दँा िनजले समेत अ�य 
िनवेदक िश�कह�सरह सेवाबाट िव�थािपत भएको 
िमितदिेख पनुब�हाली ह�नपुन�लगायत प�र�िमक, दश� 
भ�ा (�थानीय भ�ाबाहेक) स�चयकोष, िनविृ�भरण 
आिद सबै सिुवधाह� िवनाभेदभाव पूण� �पमा 
पाउनपुन� देिख�छ ।

४९. तसथ� मािथ िववेिचत आधार र 

कारणह�बाट िनवेदकह� सश� ���का कारणबाट 
बा�यतावश �थायी िश�कको पदबाट िव�थािपत ह�न 
पगेुको अव�थामा पिछ�लो िमित (Back Date) राखी 
अवकाश िदइएका िनवेदकह�म�ये �ाने��राज आरण, 
कमला राई ितम�सेना, धनबहादरु बढुा, एके��बहादरु 
प�त र सपा�न�द रोकायको हालस�म सेवाको उमेर हद 
बाकँ� रहेको देिखदँा िनजह�लाई िवनाकारण कानूनको 
�ि�या पूरा नगरी िनवेदक �ाने��राज आरणलाई िमित 
२०६२।१।१९ गतेबाट िश�क पदबाट हटाउने गरी 
भएको िमित २०६५।०१।०३ को िनण�य र ऐ. िमितको 
प�, िनवेदक धनबहादरु बढुालाई िमित २०५८।१।१९ 
को प�ानसुार २०५६ �ावणदेिख लाग ुह�ने गरी िश�क 
पदबाट हटाउने गरी भएको िमित २०६५।६।१२ को 
प�, िनवेदक एके��बहादरु प�तलाई िमित २०६३।७।१ 
दिेख लाग ुह�ने गरी िश�क पदबाट हटाउने गरी भएको 
िमित २०६५।१०।२६ को िनण�य र ऐ. २७ गतेको प� 
र िनवेदक सपा�न�द रोकायको िमित २०६१।१।२६ 
दिेख लाग ुह�ने गरी िश�क पदबाट हटाउने गरी भएको 
िमित २०६२।१०।११ को िनण�य र सोबमोिजमको 
िमित २०६२।११।२२ को प� उ��ेषणको आदेशले 
बदर ह�ने ठहछ�  । सो ठहरकेाले िनवेदकह� �ाने��राज 
आरण, धनबहादरु बढुा, एके��बहादरु प�त र सपा�न�द 
रोकाय साथै नोकरीबाट बखा��तगी पिन नग�रएको 
अवकाश पिन नभएका र आ�नो पदमा हािजर ह�न पिन 
निदइएका िश�कह� �ेमकुमार ग�ुङ, सप�राज िसहं, 
रामलाल िव�वकमा�, भरतकुमार ढुङ्गाना, सलाम िसहं 
लामा, हक� बहादरु शाही, मनराज रोकाया, िव�णलुाल 
र�ेमी, कटकबहादरु शाही, लछीराम शमा� ढकाल, 
न�दलाल योगी, कण�बहादरु शाही, जगिद�वरी शाहीको 
हालस�म सेवाको उमेर हद बाकँ� रहेको देिखदँा 
िनज िनवेदक िश�कह�लाई िनजह� िव�थािपत 
िमितबाट कायम ह�ने गरी िव�थािपत ह�दँाका समयमा 
काय�रत �थानको �कुलको सािबक पदमा वा सोही 
िज�लाअ�तग�तको �कुलको समान पदमा पनुब�हाली 
गरी हािजर गराई िनजह�को िवगतको अनपुि�थित 
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िदनह�म�ये सि�चत रहेको सबै िबदाबाट िबदाको 
�वीकृत गरी नपगु बाकँ� अनपुि�थित िदनह�लाई पिन 
गैरहािजर नमानी िनजह�ले पाउने सबै पा�र�िमक र 
दश� भ�ा (�थानीय भ�ाको सिुवधाबाहेक) स�चयकोष 
क�ीलगायतको सिुवधा �दान गन� र िनजह�को 
िव�थािपत समयलाई िनविृ�भरणको अविधको लािग 
गणनासमेत गनु� , गराउन ुभनी परमादेशको आदेशसमेत 
जारी ह�ने ठहछ�  ।

५०. िनवेदकह�म�ये कमला राई 
ितिम�सेनाको िव�थािपत समयाविधिभ�ै िनजको 
अवकाश उमेर (६० वष�) हद पूरा भइसकेको देिखदँा 
िनजलाई पिन कानूनी �ि�या पूरा नगरी बा�यतावश 
िमित २०५७।५।२८ गतेबाट िश�क पदबाट अवकाश 
िदने गरी भएको िमित २०६८।५।२८ को िनण�यलाई 
उ��ेषणको आदेश�ारा बदर ह�ने ठहछ�  । िव�थािपत 
समयमा नै िनजको नोकरीको उमेरको हद पूरा भए पिन 
िनजलाई अ�य िनवेदकह�सरह उपयु��ानसुार पाउने 
सिुवधाबाट वि�चत गन� निम�ने ह�दँा िनजको हकमा 
समेत अ�य िनवेदकह�ले पाउने पा�र�िमक, दश� 
भ�ा (�थानीय भ�ाबाहेक) स�चयकोष ज�ता आिद 
सबै सिुवधाह� उपल�ध गनु�  गराउन ुभनी परमादेशको 
आदशेसमेत जारी ह�ने ठहछ�  ।

५१. साथै ��� पीिडत िश�कस�ब�धी 
जाचँबझु सिमितको �ितवेदन, २०७३ र सो 
�ितवेदनलाई काया��वयन गन� भनी गिठत “��� 
पीिडत िश�कको पनुब�हालीस�ब�धी काय�दल 
�ितवेदन, २०७५ मा उ�लेख भएका र नभएका सबै 
िश�कह�लाई समान �पमा कानूनी �यवहार (Legal 
Treatment) गनु�पन� ह�दँा �य�ता सबै िश�कह�को 
हकमा समेत देहायबमोिजम सिुवधा �दान गन�को लािग 
यो िनद�शना�मक आदेशसमेत जारी ग�रिदएको छ: 

(क) सश� ���को कारणले िव�थािपत भई 
६० वष� नोकरी अविध नाघी उमेरको हद 
पिुगसकेको िश�कको हकमा िव�थािपत 
िमितदिेख ६० वष� उमेर पगेुको िदनस�मको 

नोकरी अविध थामी, तलब, (�थानीय 
भ�ाबाहेक) अ�य भ�ा दश� पे�क�सिहत 
िनविृ�भरणको सिुवधा िदने ।

(ख) िव�थािपत भएपिछ अक� सेवामा गएका वा 
कुनै पदमा िनवा�िचत भएकाह�को हकमा 
अक� सेवामा नगए वा िनवा�िचत नभएको 
िदनस�मको अविधले तलब, उपदान वा 
िनविृ�भरणम�ये जनु सिुवधा पाउने ह��छ 
सोही सिुवधा �दान गन� ।

(ग) अ�थायी िनयिु� भएका िश�कको हकमा 
िनजको नोकरी किहलेस�म रहने वा नरहने 
भ�ने स�ब�धमा स�बि�धत िव�ालय 
�यव�थापन सिमित वा िज�ला िश�ा 
काया�लयको िनण�यअनसुारको अविधस�मको 
सिुवधा �दान गन� ।

(घ) नोकरीबाट हटाएका िश�कको उमेर हदको 
नोकरी अविध बाकँ� भए िनजलाई पनुब�हाली 
गरी पनुब�हाली भएको िदनस�मको नोकरी 
अविधलाई िनयिमत गरी सो िदनस�मको सबै 
तलब सिुवधा �दान गरी अवकाश भएपिछ 
िनविृ�भरणको सिुवधासमेत �दान ग�रिदनू । 

(ङ) यो आदेश �ा� भएको िमितले ७ िदनिभ� 
उपयु�� आदेश र िनद�शनह�लाई काया��वयन 
गन� �ि�या स�ु गन� र हरके िश�कह�को 
स�ब�धमा पनुब�हाली गन� र सिुवधा �दान 
गन� स�ब�धमा के क�ता िनण�यह� भई 
काया��वयन भइरहेका छन् र ती काया��वयह� 
कुन चरणमा पगेुका छन ? सोको �गित हरके 
२/२ मिहनामा यस अदालतको अनगुमन 
तथा िनरी�ण शाखामा पठाउनपुन� ।

(च) यो आदेश र िनद�शन हरके िनवेदक / 
िश�कह�को हकमा के कसरी ? कित 
पालना भई काया��वयन भएको छ ? हरके २ 
मिहनापिछको ह�ामा अनगुमन तथा िनरी�ण 
शाखाबाट तत् तत् िव�ालय �यव�थापन 



1871

१०७८४ - �ाने��राज आरणसमेत िव. नेपाल सरकार, �धानम��ी तथा मि��प�रषद ्को काया�लय, िसहंदरबारसमेत

सिमित र िज�ला िश�ा काया�लयमा 
प�ाचार�ारा अनगुमन गरी �ा� जवाफको 
आधारमा िनयिमत प�ाचार गद� जानकारी 
िलदँै आदशेको काया��वयन गराइरहने । 
यो आदेश र िनद�शनको काया��वयन प�मा 
कुनै अवरोध वा िढलाई भए वा ग�रए सोको 
जानकारी म�ुय रिज��ारलाई गराई िनजको 
िनद�शनबमोिजम यो आदेश र िनद�शनको 
काया��वयन प�लाई िनर�तर �पमा अगािड 
बढाउने र काया��वयन प�मा अव�था र 
ि�थित प�रवत�न र फरक परी अवरोध 
िसज�ना ह�न गई आव�यक दिेखएमा साधसोध 
पेसीमाफ� त िनयमानसुार इजलाससम� पेस 

गद� जाने ।
(छ) यो आदशेको काया��वयन र जानकारीको 

लािग आदशेको �ित महा�यायािधव�ाको 
काया�लय र सोमाफ� त िवप�ीह�लाई 
िदई दायरीको लगत क�ा गरी िमिसल 
िनयमानसुार अिभलेख शाखामा बझुाइिदनू । 
          

उ� रायमा सहमत छु ।
�या.ह�र�साद फुयाल

इजलास अिधकृत : देवी चौधरी 
इित सवंत् २०७८ साल भा� १५ गते रोज ३ शभुम् ।

—— & ––
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सव��च अदालत, सयुं� इजलास
माननीय �यायाधीश �ी तेजबहादरु के.सी.
माननीय �यायाधीश �ी डा. कुमार चडुाल

फैसला िमित : २०७८।५।१८
०७३-CR-०२६७

म�ुा:- कारकाप

पनुरावेदक / वादी : सूय�बहादरुको छोरा धािदङ 
िज�ला, था�े गा.िव.स. वडा नं.७ घर 
भई हाल काठमाड� िज�ला, काठमाड� 
महानगरपािलका वडा नं.१४ कुले�र ब�ने 
च��बहादरु तामाङ

िव��
िवप�ी / �ितवादी : िज�ला भोजपरु, कुलङु गा.िव.स. 

वडा नं.७ घर भई हाल काठमाड� िज�ला, 
काठमाड� महानगरपािलका वडा नं.१४ 
िलकमाग� ब�ने �यामबहादरु िगरीसमेत

§ कुनै पिन िलखत िकत� जालसाजीबाट 
खडा गनु� र डर �ास देखाई िलखतमा 
करकापबाट कारणीको सहीछाप गराउनु 
फरक फरक अव�था हो । एउटामा 
िलखतमा सहीछाप गन� �यि� आ�नो 
सहीछापबार े अनिभ� रहकेो ह��छ भने 
अक�मा कारणी अथा�त ्िलखत ग�रिदनलेाई 
डर �ास देखाई दबाबमा पारी करकापबाट 
सहीछाप गराएको अव�था ह��छ । एकैपटक 
एउटै िलखतको स�ब�धमा िकत� र करकाप 

दुई फरक फरक वारदात िसज�ना ह�न स�ने 
अव�था नह�ने ।

(�करण नं.४)

पनुरावेदक / वादीका तफ� बाट : िव�ान् अिधव�ा �ी 
िकरणकुमारी शाह

िवप�ी / �ितवादीका तफ� बाट : िव�ान् अिधव�ा �ी 
जगदीश च�� पा�डे

अवलि�बत निजर :
स�ब� कानून :
§ �याय �शासन ऐन, २०७३

स�ु तहमा फैसला गन�ः
माननीय िज�ला �यायाधीश �ी िव�ण�ुसाद 

कोइराला
काठमाड� िज�ला अदालत

पनुरावेदन तहमा फैसला गन�ः
माननीय �यायाधीश �ी स�ुमालता माथेमा
माननीय �यायाधीश �ी शारङ्गा सवेुदी
पनुरावेदन अदालत पाटन

फैसला
�या.डा.कुमार चुडाल : �याय �शासन ऐन, 

२०७३ को दफा १२(१)(क) बमोिजम म�ुा दोहो�याई 
हे�रपाउ ँभ�ने िनवेदन परी दोहो�याउने िन�सा �दान 
भई पनुरावेदनसरह दता�  ह�न आएको ��ततु म�ुाको 
संि�� त�य र ठहर यस�कार छः-

त�य ख�ड
हाल काठमाड� िज�ला, काठमाड� 

महानगरपािलका वडा नं. १४ ब�ने �यामबहादरु िगरी, 
शकु�तला िगरी, �काश िगरीसमेत भई म िफरादी र 
मेरो छोरी ब�दना लामा तामाङलाई अपहरण शैलीमा 
िमित २०६८।११।२२ गते िबहान िवप�ीह�को 

�नण�य नं. १०७८५
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डेरा कोठामा लगी ित�ो �ीमतीले गरकेो कारोबारको 
स�ब�धमा कागज गर अ�यथा तलँाई हामी छाड्दैन� 
भनी तयार गरी राखेको कागजमा म िफरादीलाई र 
मेरो छोरीलाई बाधँछादँ गरी िविभ�न डर �ास देखाई 
करकाप गरी ६ मिहनाअगािडको िमित लेखेको दईुवटा 
हातले लेिखएको नेपाली कागजम�ये एउटामा धनी 
सकु�तला िगरी र अका�मा धनी �काश िगरी लेिखएको 
सोको रकम २८ लाखको कागज पढ्न र हेन�समेत निदई 
मेरो छोरीलाई दवुै थान कागजमा सा�ीमा सहीछाप 
गन� लगाई छािडएकोले प�रवारलाई मान�स�मको 
ध�क� िदई क�जाबाट म�ु गरकेो र यसरी मलाई 
िनय��णमा िलई ध�क� िदई जोर जलुमु गरी कागज 
गराएकोले उ� कागज बदर गराउन यो िफराद िलई 
आएक� छु । तसथ� िवप�ीह�ले मलाई डर, �ास, धाक 
ध�क� दखेाई �यान मान�स�मको िनयत िलई क�जामा 
राखी जबरज�ती गैरकानूनी ढंगले मेरो इ�छािवपरीत 
िवप�ीह�ले तयार पारी राखेको मलाई हेन� मौका 
निदई िमित २०६८।११।२२ गतेका िदन िवप�ीह�ले 
के कुन िमित राखी गराएका छन् । िवप�ीह�ले गराएको 
लेिखएको थान २ कागज मलुकु� ऐन अ.बं. २४ नं. 
र ३८ नं. बमोिजम करकाप ठहर गरी उ� कागज 
बदर गरी िवप�ीह�लाई हदैस�मको सजाय ग�रपाउ ँ
भ�नेसमेत बेहोराको िफराद दाबी ।

िवप�ीले करकाप भिनएको कागज िमित 
२०६८।५।२ र िमित २०६८।५।१० गते िवप�ीले 
कागजमा लेिखएको थैली िलई आफू खसुी सहीछाप 
ग�रिदएको कपाली तमसकुको थैली ितनु�  बझुाउनपुला� 
भनी थैली नितन� िनयतले िमित २०६८।११।२२ 
मा ह�दैँ नभएको कागजलाई करकाप�ारा भए गरकेो 
भ�नमुा िवप�ीले ग�रिदएको कपाली तमसकुलाई िदन 
गणना गरी पूव�तयारीका साथ िफरादमा करकाप भएको 
िदन भनी उ�लेख गनु�  कुतक� भ�दा केही ह�न स�दैन 
भ�नेसमेत बेहोराको �ितवादीह�को संय�ु �ितउ�र 
िजिकर ।

िमित २०६८।११।२२ गते साढे ५ बजे 
उहाहँ�लाई लगेको रहेछ । साढे नौ बजे हामी सबैलाई 
थाहा भएको हो । �यही ँ आई रोई कराई हामीलाई 
जबरज�ती २ वटा कागजमा सही गरायो, तेरो म�मीको 
कारोबारमा ितमीह�ले च�ुा गनु�पछ�  भनी ध�क� िदयो 
र यिद ितमीह�ले नितर े छोरीबाट असलु गछु�  भनी 
�याएर छािडिदयो भ�नेसमेत बेहोराको वादीका सा�ी 
दीपक तामाङले गरकेो बकप� ।

मलाई कागजको बारमेा केही पिन थाहा छैन । 
दईु वटा कागज िनजले नै ह�ता�र गरकेा ह�न् । लेनदेन 
भई दवैु प�को म�जरुीका साथ तयार भएका कागजात 
ह�न् । यसमा कसैको डर, धाक, करकाप केही पिन छैन 
भ�नेसमेत बेहोराको �ितवादीका सा�ी रखेबहादरु 
थापाले ग�रिदएको बकप� ।

वादीले िलखतमा काटेको ठाउसँमेतमा सहज 
�पमा सहीछाप ग�रिदएको र एकाघरक� उमेर पगेुक� 
छोरीसमेत सा�ी बसेको िलखतबाट देिखएको साथै 
उ� िलखतमा लागेको सहीछापलाई वादीले अ.ब.ं ७८ 
नं. बमोिजम बयान गदा� अ�यथा भ�न नसक� �वीकार 
गरी बयान गरकेो अव�थाबाट वादीको िफराद दाबी 
प�ुन नस�ने ठहछ�  भ�नेसमेत बेहोराको स�ु काठमाड� 
िज�ला अदालतको फैसला ।

म पनुरावेदकलाई डर, �ास हितयार दखेाई 
करकाप गरी �यानसमेत मान� ध�क� िदएको र 
हामीलाई जबरज�ती ठाउ ँठाउमँा सही गन� लगाएकोमा 
डर �ासले सहीछाप गरकेो हो । िमित २०६८।५।५ 
र िमित २०६८।५।१० को िलखतह� इजलासबाट 
दखेाई पढी सनुाउदँा सनुी सनाखत गराउदँासमेत 
म पनुरावेदक र छोरी व�दनालाई जबरज�ती लगी 
जबरज�ती धाक ध�क� देखाई सहीछाप गन� लगाएको 
कागजउपर मैले करकापबाट गर े गराएको भनी 
नामकरणसमेत म पनुरावेदकले ग�रिदएकोमा उ� 
कागजलाई अ�यथा नभनेको भनी फैसलामा उ�लेख 
गरी भएको �माण कागजको मू�याङ्कनसमेत नगरी 
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भएको फैसला उ�टी गरी �याय िदलाइपाउ ँभ�नेसमेत 
बेहोराको वादीको पनुरावेदनप� ।

यसै लगाउको ०६९–CP–०७२० मा आज 
यस इजलासबाट ��यथ� िझकाउने आदेश भएको र 
��ततु म�ुा सोही म�ुासगँ अ�तर�भावी दिेखएको ह�दँा 
यसमा पिन अ.बं.२०२ नं. तथा पनुरावेदन अदालत 
िनयमावली, २०४८ को िनयम ४७ बमोिजम छलफल 
िनिम� ��यथ� िझकाई पेस गनु�  भ�ने पनुरावेदन 
अदालत पाटनबाट भएको िमित २०७०।५।३० को 
आदशे ।

वादीले िफरादमा �ितवादीह�ले अपहरणको 
शैलीमा िबहान ९ बजे �ितवादीह�को डेरा कोठामा 
लगेको भनी उ�लेख गरकेो देिखदँा िफराद दाबी 
िव�सनीय दिेखएन । �ितवादीह�ले ध�क� िदएको 
भ�ने वादीको बेहोरासमेत �माणबाट पिु� ह�न आएको 
नदिेखदँा वादीकै भनाइलाई मा� आधार िलई 
�ितवादीह�ले ध�क� िदई कारकापमा पारी वादीलाई 
सहीछाप गराएका ह�न् भनी मा�न िम�ने देिखएन । 
मलुकु� ऐन अ.बं.२४ नं. ले कसैलाई पिन जोरजलुमु 
करकाप गरी कागज गराउन ह�दँनै भनी �प� गरकेो 
पाइ�छ । वादी दाबी �मािणत गन� �माणको भार वादीमा 
िनिहत ह�नेमा वादीले �ितवादीह� िमली वादीसमेतलाई 
जोर जलुमु गरी करकापमा पारी सहीछाप गराएको 
भनी िलएको दाबी �माणह��ारा पिु� गराउन सकेको 
अव�था नदेिखदँा वादी दाबीबमोिजम कागज बदर गरी 
�ितवादीह�लाई सजाय गन� िम�ने देिखएन । उपयु�� 
आधार कारणबाट स�ु अदालतबाट भएको फैसला 
अ�यथा भएको नदेिखदँा पनुरावेदक वादीको पनुरावेदन 
िजिकरसगँ सहमत ह�न सिकएन । अतः वादी दाबी प�ुन 
नस�ने ठह�याई स�ु काठमाड� िज�ला अदालतबाट 
िमित २०६९।१०।२३ मा भएको फैसला िमलेकै 
देिखदँा सदर ह�ने ठहछ�  । पनुरावेदक/वादीको पनुरावेदन 
िजिकर प�ुन स�दैन भ�ने पनुरावेदन अदालत पाटनको 

िमित २०७२।९।२६।१ को फैसला ।
डर, �ास हितयार देखाई मान� ध�क� िदइ 

म पनुरावेदकलाई जबरज�ती दवुै कागजको सा�ी 
ख�डमा सही गन� लगाएकोले डर �ासले सहीछाप गरेको 
हो । िवप�ीह�ले योजनासाथ म पनुरावेदकलाई समेत 
अपहरण शैलीमा लगी कागज गन� लगाएका ह�न् । िमित 
२०६२/११/२२ गते कागज गराई मलाई सा�ी राखेका 
ह�न् । �याम िगरीले घरमा जबरज�ती लगी धाक ध�क� 
िदई हितयारसमेत देखाई जबरज�ती कागज गराएका 
कागजह� ह�न् भ�ने बेहोराको अ.बं. ७८ नं.बमोिजम 
गरी िदएको बयान फैसलाको रोहमा मू�याङ्कन भएको 
छैन् । साथै आफूलाई करकापबाट कागज गराएको 
स�ब�धमा िछमेक�ह�लाई भ�दा िछमेक�ह� क�रब 
साढे ९ बजे ज�मा भएपिछ �हरीमा गएर उजरु गन� 
भनेकोमा मलाई घर ल�यो र सो िदन सरस�लाह गरी 
भोिलप�ट मा� �हरीकोमा गएको हो । सा�ी अनरुाग 
च�दसमेत िछमेक� ह�न् । हामी म�ु भएपिछ सोही िदन 
थाहा जानकारी पाएका ह�न् । सा�ीले सनेुर थाहा पाएको 
भ�दैमा वा�तिवक त�य झठुा भ�न ु सरासर गलत 
ह��छ । पनुरावेदन अदालत पाटनबाट भएको फैसलामा 
ग�भीर कानूनी �िुट र स�मािनत अदालतबाट �थािपत 
कानूनी िस�ा�तको पालना नगरकेाले म�ुा दोहो�याई 
हे�रपाउ ँभ�ने बेहोराको पनुरावेदक / वादी च��बहादरु 
तामाङको तफ� बाट यस अदालतमा दायर ह�न आएको 
म�ुा दोहो�याई हे�रपाउ ँभ�ने िनवेदनप� । 

यसमा लगाउको ०७३-RI-०१७५ को 
िकत� जालसाजी म�ुामा आज यसै इजलासबाट �याय 
�शासन ऐन, २०४८ को दफा १२(१)(क) र (ख) 
बमोिजम म�ुा दोहो�याई हेन� िन�सा �दान भएकोले 
��ततु म�ुा सो म�ुासगँ अ�तर�भावी भएकोले ��ततु 
म�ुामा समेत दोहो�याई हेन� िन�सा �दान ग�रएको छ । 
कानूनबमोिजम गनु�  भ�ने यस अदालतबाट भएको िमित 
२०७३।४।३१।२ को आदेश ।
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१०७८५ - च��बहादरु तामाङ िव. �यामबहादरु िगरीसमेत

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

आएको ��ततु म�ुामा पनुरावेदनसिहत स�ु िमिसल 
अ�ययन गरी पनुरावेदक / वादी च��बहादरु तामाङको 
तफ� बाट उपि�थत ह�नभुएका िव�ान् अिधव�ा �ी 
िकरण कुमारी शाहले िनज वादी च��बहादरु तामाङलाई 
जबरज�ती २ वटा िलखतमा सहीछाप गराएको हो भनी 
िनजको सा�ीले बकप� ग�रिदएका छन् । पनुरावेदक 
�ितवादीको �वग�य भइसकेक� �ीमतीको सहीछाप 
देखाई लेनदेन भएको भनी गरकेो उ� कागज िकत� 
तवरबाट भएकोमा �ितवादीह�ले िनज च��बहादरु 
तामाङ र िनजको छोरीलाई करकापमा पारी उ� 
कागजमा सही गराएको अव�था हो । स�ु काठमाड� 
िज�ला अदालतबाट वादी दाबी नप�ुने ठहर गरी भएको 
फैसला सदर गरकेो पनुरावेदन अदालत पाटनको 
फैसला बदर ह�नपुछ�  भनी गनु�भएको बहससमेत 
सिुनयो ।

यसैगरी ��यथ� / �ितवादीको तफ� बाट 
उपि�थत ह�नभुएका िव�ान् अिधव�ा �ी जगदीश 
च�� पा�डेले िववािदत िलखतमा परकेो सहीछापलाई 
�ितवादीले �वीकार गरकेो, �ितवादीले अ.बं.७८ नं. 
बमोिजम सनाखत बयान गदा�समेत िलखत अ�यथा हो 
भनी िवशेष�बाट जाचँ ग�रपाउ ँभनी माग दाबी िलन 
नसकेको र �ितवादीका सा�ीले समेत अदालतमा 
बकप� गदा� लेनदेन भई दवैु प�को म�जरुीका साथ 
तयार भएका कागजात ह�न् । यसमा कसैको डर धाक 
करकाप केही पिन छैन भनी बकप� गरकेो अव�थामा 
करकापमा सजाय गन� िम�ने होइन उ�च अदालतबाट 
भएको फैसलालाई सदर कायम गरी इ�साफ ग�रपाउ ँ
भनी बहस ��ततु गनु�भयो ।

उि�लिखत त�य एवं पनुरावेदन िजिकर 
रहेको ��ततु म�ुामा स�ु काठमाड� िज�ला 
अदालतबाट भएको फैसला सदर गरकेो त�कालीन 
पनुरावेदन अदालत पाटनको फैसला िमलेको छ, 

छैन ।  पनुरावेदकको पनुरावेदन िजिकर प�ुन स�छ वा 
स�दैन । भ�ने िवषयमा िनण�य िदनपुन� देिखयो ।

२. िनण�यतफ�  िवचार गदा�, िमित 
२०६८।११।२२ का िदन िबहान ९ बजे �ितवादीह�ले 
िनज वादी र िनजको छोरी व�दना तामाङलाई 
अपहरणको शैलीमा आ�नो डेरा कोठामा लगी 
बाधँछादँ गरी िविभ�न डर �ास देखाई करकापमा 
पारी ध�क� िदई ित�ो �ीमतीले गरकेो कारोबारको 
स�ब�धमा कागज गर अ�यथा तलँाई हामी छाड्दैन� 
भनी तयार गरी राखेको दईुवटा कागजमा आफूह�लाई 
जबरज�ती सहीछाप गन� लगाएको ह�दँा सो कागज 
तयार गन� �ितवादीह�लाई सजाय ग�रपाउ ँ भ�ने 
िफराद दाबी रहेको देिख�छ । िमित २०६८।११।२२ 
मा कुनै कागज गराएको छैन । िमित २०६८।५।२ र 
िमित २०६८।५।१० मा थैली िलई आफूखसुी कागज 
ग�रिदएको हो भ�नेसमेत बेहोराको �ितउ�र िजिकर 
रहेकोमा वादीको िफराद दाबी प�ुन नस�ने ठहरी स�ु 
काठमाड� िज�ला अदालतबाट फैसला भएकोमा सो 
फैसलाउपर वादीको पनुरावेदन परकेोमा पनुरावेदन 
अदालत पाटनबाट स�ु काठमाड� िज�ला अदालतको 
उ� फैसला सदर गरकेोमा उ� फैसलामा िच� 
नबझुाई वादीले �याय �शासन ऐन, २०७३ को दफा 
१२(१)(क) बमोिजम म�ुा दोहो�याई हे�रपाउ ँभनी यस 
अदालतमा िनवेदन िदएकोमा दोहो�याई हेन� अनमुित 
भएकाले पनुरावेदन प�सरह हेनु�पन� देिखयो ।

३. �ितवादीह�ले िमित २०६८।११।२२ 
गते आफू र आ�नो छोरीसमेतलाई अपहरणको शैलीमा 
कोठामा लगी डर, �ास दखेाई करकापमा पारी दईु थान 
कागजमा सहीछाप गन� लगाई सा�ीमा छोरी ब�दनालाई 
सहीछाप गन� लगाएका ह�न् । �ितवादीह�ले करकापबाट 
कागज गराएकोमा आफूले स�ु अदालतमा गरेको 
सनाखत बयान एवम् आ�नो सा�ीको बकप�लाई 
समेत बेवा�ता गरी वादी दाबी प�ुने गरी भएको फैसला 
�िुटपूण� रहेकोले बदर ग�रपाउ ँभ�ने म�ुय पनुरावेदन 
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िजिकर रहेको देिख�छ । �ितवादीह�ले यी पनुरावेदक 
र िनजको छोरीसमेतलाई िबहान नौ बजेको समयमा 
अपहरणको शैलीमा लगेको भने पिन पनुरावेदक / 
वादीले उ� घटनाको स�ब�धमा ��य�दश� पेस 
गन� सकेको देिखएन । आफूह�लाई �ितवादीह�ले 
अपहरण शैलीमा आ�नो कोठामा लगेको भ�ने वादीको 
भनाइ रहे पिन सो स�ब�धमा िनजले मौकामा �हरीमा 
कुनै उजरुी वा जाहेरी िदएको पिन दिेखदैँन । िफराद 
प�को बेहोरा हेदा�  िमित २०६८।११।२३ देिख िमित 
२०६८।११।२६ को िदनस�म वादीलाई नै थनुामा 
राखेको भ�ने देिख�छ । वादी पीिडत भएको भए 
िवनाकारण �हरीले वादीलाई नै तीन िदनस�म थनुामा 
रा�ने अव�था नह�ने भएकाले यस अथ�मा पिन वादीको 
बेहोरा त�यपरक देिखदँैन । यसका अित�र� वादीले 
िमित २०६८।११।२२ मा डर �ास देखाई करकापबाट 
कागज गरकेो भनी दाबी िलएको भए पिन पेस भएका 
िलखतह� िमित २०६८।५।२ र िमित २०६८।५।१० 
को देिखएको छ । साथै िलखतमा काटेको ठाउमँा 
परकेो सहीछाप सहज र �वाभािवक देिखन आएको 
छ । घरक� उमेर पगेुक� छोरीसमेत िलखतमा सा�ी 
बसेको र उ� िलखतमा लागेको सही छापलाई 
पनुरावेदक / वादीले अ.बं. ७८ नं. बमोिजम बयान 
गदा� अ�यथा भ�न नसकेको अव�थामा वादीकै 
भनाइलाई मा� आधार िलई ��यथ�ह�ले करकापमा 
पारी िलखतमा सहीछाप गराएका ह�न् भनी मा�न ु
�यायसङ्गत ह�दैँन ।

४. उ� लेनदने कारोबारका स�ब�धमा 
यी पनुरावेदक / वादीले आफू र छोरीसमेतलाई 
अपहरणको शैलीमा आ�नो कोठामा लगी करकापबाट 
कागज गराएको भनी िनज र छोरी व�दनासमेतले 
यी �ितवादीह�उपर अलग अलग करकाप म�ुा र 

िववािदत िलखत िकत� जालसाजीबाट तयार गरेको 
भनी सो स�ब�धमा छु�ै िकत� म�ुासमेत चलाएको 
दिेख�छ । कुनै पिन िलखत िकत� जालसाजीबाट 
खडा गनु�  र डर �ास देखाई िलखतमा करकापबाट 
कारणीको सहीछाप गराउन ु फरक फरक अव�था 
हो । एउटामा िलखतमा सहीछाप गन� �यि� आ�नो 
सहीछापबार ेअनिभ� रहेको ह��छ भने अक�मा कारणी 
अथा�त् िलखत ग�रिदनेलाई डर �ास देखाई दबाबमा 
पारी करकापबाट सहीछाप गराएको अव�था ह��छ । 
एकैपटक एउटै िलखतको स�ब�धमा िकत� र करकाप 
दईु फरकफरक वारदात िसज�ना ह�न स�ने अव�था 
ह�दँैन । वादीले आ�नो दाबी त�य �माणसिहत 
संपिु� गन� वादीको �माण भारस�ब�धी �यव�थाले 
िनद�िशत गद�छ । पनुरावेदकले आफूले ितनु�पन� ऋणको 
दािय�वबाट उ�मिु� पाउने अिभ�ायले परकेो िफराद 
दाबी िट�न स�ने अव�था रहदँैन । 

५. अतः मािथ �करणमा िववेिचत आधार 
कारणबाट वादी दाबी प�ुन नस�ने ठह�याई स�ु 
काठमाड� िज�ला अदालतबाट िमित २०६९।१०।२३ 
मा भएको फैसला सदर गरकेो पनुरावेदन अदालत 
पाटनको िमित २०७२।९।२६ को फैसला िमलेकै 
दिेखदँा सदर ह�ने ठहछ�  । पनुरावेदक / वादीको 
पनुरावेदन िजिकर प�ुन स�दैन । ��ततु म�ुाको 
दायरीको लगत क�ा गरी िमिसल अिभलेख शाखामा 
बझुाइिदनू ।

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

इजलास अिधकृत : शोभा पाठक
इित सवंत् २०७८ साल भा� १८ गते रोज ६ शभुम् ।
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