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स पादन तथा काशन सिमित
माननीय यायाधीश ी ह रकृ ण काक , सव च अदालत
मु य रिज ार ी राजन साद भ राई
नायब महा यायािधव ा ी िकरण पौडेल, ितिनिध, महा यायािधव ाको कायालय
रिज ार ी महे नाथ उपा याय
अिधव ा ी ख मबहादरु खाती, महासिचव, नेपाल बार एसोिसएसन
व र अिधव ा ी शैले कुमार दाहाल, अ य , सव च अदालत बार एसोिसएसन
ा.डा.तारा साद सापकोटा, िडन, ि भूवन िव िव ालय, कानून संकाय
सहरिज ार ी भ काली पोखरेल, सव च अदालत
- सद

-अ य
- सद य
- सद य
- सद य
- सद य
- सद य
- सद य
य सिचव

स पादक : ी राम साद पौडेल
स पादन तथा काशन शाखामा कायरत्
कमचारीह
शाखा अिधकृ त ी िनलक ठ बराल
शाखा अिधकृ त ी िमनबहादरु कुँवर
क यटु र अिधकृ त ी िब म धान
ना.स.ु ी पु पराज शमा
ना.स.ु ी अजनबाब
ु ु सापकोटा
िस.कं . ी वु सापकोटा
क यटु र अपरेटर ी िवजय खड् का
क यटु र अपरेटर ी अजनु सवु ेदी
कायालय सहयोगी ी राजेश ितमि सना

भाषािवद् : ी रामच फुयाल
िब शाखामा कायरत् कमचारी
िड. ी नरबहादरु ख ी

कािशत सङ् या : २५०० ित

मु ण शाखामा कायरत कमचारीह
सपु रभाइजर ी का छा े
मु ण अिधकृ त ी आन द काश नेपाल
िसिनयर हे पर ी तल
ु सीनारायण महजन
िसिनयर ेस यान ी नरे मिु न ब ाचाय
िसिनयर ेस यान ी योग साद पोखरेल
िसिनयर मेकािन स ी िनमल बयलकोटी
िसिनयर बुकबाइ डर ी रमेश बासक
ु ला
बक
बाइ
डर
ी
यमनारायण
भडे
ल
ु
बक
ु बाइ डर ी मीरा वा ले
क पोिजटर ी िमलाकुमारी लािमछाने
ेस यान ी के शवबहादरु िसटौला
बक
ु बाइ डर ी अ यतु साद सवु ेदी

नेपाल काननू पि काको उ रण गनु पदा
िन नानस
ु ार गनु पनछ :

नेकाप, २०७५... ... ... ... , िन.नं. ………, पृ ...
…… साल …….. मिहना ……..
उदाहरणाथ : नेकाप, २०७५, जेठ, िन.नं.९९४४, पृ २०७

सव च अदालत बल
ु ेिटनको उ रण गनु पदा
िन नानस
ु ार गनु पनछ :

सअ बुलेिटन, २०७५, ... ... ... १ वा २, पृ ...

…… साल ……… मिहना …….
उदाहरणाथ : सअ बुलेिटन, २०७५, जेठ – १, पृ १

नेपाल कानून पि का तथा सव च अदालत बल
ु िे टन
अब हा ो वेभसाइटमा उपल ध छन्
ठे गाना

www.supremecourt.gov.np
 यो वेभसाइट खोलेपिछ बायाँतफ
तफ नेपाल कानन
ू पि का तथा
यसको तल सव च अदालत बल
ु ।
ु ेिटन मा ि लक गनहोस्
 २०६५ साल वैशाखदेिखका यी पि कामा समािव िनणयह पढ् न र
हाल िन:शु क डाउनलोड गन सिकनेछ ।

नेपाल कानून आयोगको वेभसाइटमा संिवधानसमेत हालस म कािशत
अिधकांश ऐन र िनयमावलीह नेपाली तथा अङ् ज
े ीमा र १९१०
सालको मल
ु क
ु ऐन, याय िवकािसनी एवम् िविभ न ऐितहािसक
द तावेजह िन:शु क पढ्न र डाउनलोड गन सिकनेछ ।
ठे गाना
www.lawcommission.gov.np

मू य .३०।-

मु क : सव च अदालत छापाखाना

िवषय सचू ी
. िन.नं./इजलास/
स.
िववरण

प / िवप

९९४४
1=

पूण
कत य यान

९९४५
2=

पूण
उ ेषण /
परमादेश

शेरबहादुर गु ङ
िव
नेपाल सरकार

हरे साद
कुशवाहासमेत
िव
िश ा म ालय,
िसंहदरबार,
काठमाड समेत

िवषयको सारसङ् ेप

पृ

 साधकको रोहबाट संयु इजलासबाट
फैसला भइसके को र वादी ितवादी दुवै
प बाट परेको पनु रावेदन बाँक नै रहेको
अव थामा पुनः सोही िवषयमा माणको
मू याङ् कन गरी फैसला गनुपन हदँ ा
साधकको रोहमा संयु इजलासले गरेको
फैसला कायम रहन स ने अव था नहदँ ा
बदर हने ।
लामो
समयदेिख
 घटनापूव
लो ने वा नीबीच बेमेल र झगडाको
ि थित रहेको छ । गाउँलेह जुटेका र
झगडा िमलाएका छन् । वारदातकै िदन २०७
साँझमा पिन झगडा भएको छ । सु नुअिघ
झगडा भएको िथयो भनी ितवादीले
अदालतमा नै वीकार गछ, सोही रात
ीमती मिछन् र शव परी ण ितवेदनमा
चोट देिख छन् । घटना थलमा पिहलो
पटक पु ने छोरीलाई ितवादीले आमा
बबु ाको झगडा भएको कसैलाई नभ नु
पिन भ छ भने अब घाँटीमै पासो लगाएको
य दश छै न भ ने आधारमा
प रि थितज य माणह लाई अ वीकार
गन निम ने ।
 कुनै िवषयमा बनेको ऐनले पुरानो वा
सािबकको यव थालाई बचाउ हने
ावधान नराखेको अव थामा सािबक
ऐनको यव था िनि य भएको र नयाँ २२२
यव थाले य पाएको भ ने सहज अथ
गन िम ने ।
यव थापन सिमितको
 िव ालय
i

९९४६
3=

संयु
उ ेषण /
परमादेश

९९४७
4=

संयु
नामसारी

अ य को चयन ि या नै संशोधन
भइसके को अव थामा संशोिधत कानून
मुतािबक िव ालय स चालन हनुपनमा
यव थापक य
प रि थित
एवं
पदाविधलाई आधार मानी संशोिधत
कानूनी यव थाको सही काया वयन
नगदा कानूनी यव था नै िदशा तर
(Diversion) हन जाने हदँ ा संशोिधत
काननू ी यव थालाई काया वयन नगन
प रि थित िनमाण गनु वा छनीय हन
नस ने ।
वीकार गरी
वेशप
 दरखा त
पाइसके पिछ उ परी ा उ ीण गरी
सरकारी सेवामा वेश गछु भ ने वैधािनक
अपे ा (Legitimate Expectation)
िनवेिदकामा जागृत भएको ह छ । उ
लुना खड् का
अपे ाअनु प म सीप लगाई िलिखत
िव
परी ाबाट छनौट भई अ तवातासमेत
लोक सेवा आयोग,
िनवेिदकाले िदइसके को अव थामा
२३३
म यमा चल े ीय
िनवेिदकाको स पूण परी ा नै र गन गरी
िनदशनालय, नयाँ
लोक सेवा आयोगको िनणय प रप का
बाने र
आधारमा िवप ी लोक सेवा आयोग
म यमा चल
े ीय िनदशनालयले
कािशत गरेको िसफा रस सचू नाह र
िनणय उ
वैधािनक अपे ाको
िस ा तसमेतको ितकूल रहेको देिखन
आउने ।
नको
स ब धमा
 हकबेहकको
िडलकुमारी
अदालतले माण बुझी सोको मू याङ् कन
ितिमि सनासमेत
गरी फैसला गरेबमोिजम े तालाई
िव
अ ाविधक गनुपन दािय व एवं िज मेवारी २४२
बलराम
े ता रा ने कायालयको रहेको ह छ ।
ितिमि सनासमेत
तसथ कुनै पिन कायालयलाई जुन
कामका लािग कानूनले अिधकार िदएको
ii

९९४८
संयु
5=

उ ेषण /
परमादेश

छ, सो काय मा गनुपदछ ।
अिधकारिवहीन वा अिधकारभ दा बािहर
गई गरेको जोकसैको काम कारवाहीले
काननू ी मा यता पाउन नस ने ।
 मालपोत कायालयले ज गाको नामसारी
गदा िववादरिहत अव थामा िलइएको
दाबीमा कानूनबमोिजम नामसारी िनणय
गनुपन ह छ । नामसारी गदा मालपोत
कायालयमा रहेको े ताको आधारमा एवं
िववाद नरही हकबेहकको न समावेश
नभएको अव थामा मा एक यि को
नाउँमा रहेको ज गा अक यि को
नाउँमा नामसारी गन िनणय गन स ने ।
 यि को आयमा कर लगाउँदा येक
आय वषको आधारमा कर लगाउनु पन
ह छ । दुई वषको आय भए दुई वषमा,
तीन वषको आय भए तीन वषमा अथात्
जित वषको आय हो यित नै वष
बि कुमार याकुरेल
दामासाहीले िहसाब गरी हरेक आय वषमा
िव
हन आउने आयमा कर लगाइनु पदछ
नेपाल नाग रक
भनेर ऐनले नै ट पमा बोलेको पाइने ।
उड् डयन
 कुनै पिन ाकृितक यि को एक आिथक २४९
ािधकरण,
वषको अवकाश योगदान वा रोजगारदाता
बबरमहल,
सं थाले खडा गरेको अवकाश कोषमा
काठमाड समेत
ज मा गरेकोसमेतका रकम तथा
रोजगारीको स दभमा ग रएका अ य
भु ानी रकम सोही आिथक वषको
रोजगारीबाट ा त पा र िमकमा गणना
गनुपन ट कानूनी यव था रहेको
पाइने ।
iii

6=

7=

 कानूनले नै मु ा सु ने अिधकारी
तोिकसके प चात् सो अिधकारीले मु ाको
कारवाहीको िसलिसलामा बयान,
बकप लगायतका
माण
बु ने
अिधकारसमेत रहेको मािन छ । य तो
मु ा हेन अिधकारी तोिकसके प चात
िनजले गराएको बयान वत पूवक
९९४९
भएको होइन भनी ितवादीको भनाईको
नेपाल सरकार
आधारमा मा मा न िम दैन । य तो
संयु
िव
अिधकारीले मु ा सुनुवाइको ममा गरे
२५५
दलबहादरु
गराएको काय अ यथा मािणत नभएस म
गडा मारी खाग
जासमेत
व छ सुनुवाइको िस ा तअनुसार नै
िब यवसाय
गराएको मा नु पन ।
 अनुस धानको ममा एवं मु ा हन
अिधकारीसम
भएको बयान एक
आपसमा मेल खाइरहेको अव थामा उ
बयानह
वत पवू क भएको होइन
भ ने िजिकर ितवादीले िलएको ख डमा
सो कुरा मािणत गन दािय व पिन
िनजको नै हन आउने ।
 लेनदेन मु ामा साहको हक र सरोकार
भनेको आफूले िदएको ऋण िफता ा त
गनुस म मा सीिमत हने हो । लेनदेनको
िलखतमा उि लिखत भाखािभ ऋण
नितरेमा साहले नािलस गन पाउने र
य तो नािलस परेपिछ अदालतबाट
९९५०
नजामिु दन अंसारी
भ रपाउने ठहरेको रकम साहले ा त गन
िव
सकोस् भ ने लेनदेनस ब धी काननू ी
संयु
२६९
पुनरावेदन अदालत
यव थाको मनसाय बु न सिक छ ।
हेट डासमेत
य तो रकम ा त गन पिहलो उपाय
उ ेषण
अदालतको
फैसलाप चात्
पिन
आसामीले वतः फूत पमा ऋण चु ा
गरोस् भ ने नै हो र यसो नगरेमा दो ो
उपायको पमा मा आसामी र िनजका
अंिशयारह को स पि िललाम गराएर
भएपिन असल
ु गराउन पाउने ।
iv

8=

9=

10=

 कुनै काम गनको लािग कानूनले िनि त
कायिविध र ि याको यव था गरेको छ
भने उपयु कायिविध र ि या पूरा
ला पा गेलु शेपा
९९५१
गरेको अव थामा मा सो कायले
िव
वैधािनकता ा गन स छ । छोटो
माननीय म ी,
संयु
समयमा िव को सव च िशखर
सं कृित, पयटन
२७४
सगरमाथा चढी िव क ितमान कायम गन
तथा नाग रक
उ ेषण /
ज तो ग भीर र राि य अ तराि य
उड् डयन म ालय,
परमादेश
सरोकारको िवषयमा कानूनले तोके को
िसंहदरबारसमेत
कायिविध र ि या पूरा भएको छ वा छै न
भ ने कुरालाई कठोरताको साथ परी ण
ग रनुपन ।
 कानून ारा अि तयारी पाएका िनकाय वा
अिधकारीको े ािधकारमा ह त पे वा
संकुचन हने गरी अ य कुनै िनकाय वा
पदािधकारीह ले अिधकार योग गन
पाउँदैन । जुनसुकै कारका ज गाको दता
९९५२
गोपीकृ ण पोखरेल
े ता दु त, अ ाविधक र यवि थत
िव
पमा रािखनुपदछ । ज गाको दता हक,
संयु
नेपाल सरकार,
वािम व र भोगको िवषय अव थानुसार २८३
भूिमसुधार तथा
यि को हक, सावजिनक हक िहत वा
उ ेषण /
यव था म ालय,
सरोकार वा सं थागत हकिहतको
परमादेश
िसंहदरबारसमेत
िवषयको पमा रहेको हने ।
 े ािधकारभ दा बािहरको िवषयमा
सनु वु ाइको मौका दान गरेर नै िनणय
ग रएको भए पिन य ता िनणयले कानूनी
वै ता ा गन नस ने ।
 फैसला अि तम भएपिछ पिन फैसला
काया वयनको छु ै कानूनी ि यामा
९९५३
परमे रलाल
समािहत हनुपन ह छ । यी यावत ि या
यादवसमेत
पार गद आ नो हक हन आएको
संयु
िव
स पि को भोग गन एवम् यसको लाभ २९८
म जली कुमारी
ा गन सिकने अव था रह छ । आ नो
अंश मानाचामल
यादव
हकमा यसरी अंश आउनपु ूव य तो
स पि सामा यतया ितवादीकै क जा
(Possession) मा रहने भएकाले पिन
v
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संयु
ठगी

९९५५
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संयु
उ ेषण

नेपाल सरकार
िव
राघवकुमार
िम समेत

गणेशकुमार गु ा
िव
ी उ च अदालत
तुलसीपरु ,
दाङसमेत

फैसला
काया वयनपूव
य तो
स पि बाट वादीले कुनै कारको लाभ
ा गन स ने हदँ ैन । यही अव थालाई
िवचार गरी िवधाियकाले काननू ी
यव था ारा मानाचामल भराइ पाउने
हकलाई सुरि त गरेको देिखने ।
 मानाचामलको रकम भराइिदने ठहर गदा
िनणय कताले य तो रकम उपल ध
गराउने प को चल अचल स पि , पेसा,
रोजगार, यवसाय, आय थालगायतका
आिथक अव था र ि थितको सू म पमा
िव ेषण गरी यथाथपरक पमा तोिकनु
पन ।
 क पनी र यसका स चालकह को
वत कानूनी हैिसयत हने क पनी
कानूनको सवमा य िस ा त रहेको हनाले
यसरी कानूनी यि को हैिसयत ा
क पनीले ाकृितक यि ले ज तो
आपरािधक काय गन नभई क पनी
ाकृितक यि बाट स चालन हने हदँ ा
फौजदारी अपकार वा ग ती (Criminal
३०५
Wrongs) को दािय व क पनीले
बेहोनपन
ु नभई क पनीको तफबाट काय
गन यि ले फौजदारी दािय व बेहोनुपन
ह छ । क पनीबाट हने देवानी अपकार वा
ग ती (Civil Wrongs) को दािय वको
स ब धमा भने क पनीले उ मुि पाउन
स ने अव था नरहने हदँ ा य ता
ग तीबाट उ प न दािय व बेहोनु पन ।
 माण ऐन, २०३१ मा स कल माण
हराएको वा नािसएको अव थामा सोको
फोटोकपी वा ितिलिप पेस गन स ने
३०९
यव था रहेभएको अव थामा स कल
भरपाईको ितिलिप पेस गरेकोलाई
कानूनी मा यता िदनुपन नै ह छ । यिद
vi
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संयु
जबरज ती
करणी

९९५७
14=

संयु
उ ेषण /
परमादेश

ितिलिपलाई मा यता िदन िम दैन भनी
अथ गन हो भने माण ऐनको उ
बा या मक कानूनी यव था िनि य
ब न पु दछ । यसरी खास उ े यको लािग
बनेको कानूनलाई िनि य बनाउने गरी
कानूनको या या गनु कानूनी िस ा तको
ितकूल हन जाने ।
 य तो हराएको भनी कानूनी ि या पूरा
गरी पेस गरेको ितिलिपलाई अदालतको
आदेशबाट िववािदत ह ता र चेक जाँच
गन पठाउनु वाभािवक नै ह छ । यसरी
परी णबाट स यता प ा लगाउन
जाँचको लािग पठाउने गरी भएको
आदेशलाई पनु रावेदन तहबाट प टतः
कानूनिवपरीत र बेरीतको नदेिखएस म
िज ला अदालतको आदेश बदर गनु
उिचत र मनािसब नहने ।
 कुनै अपराध पूण अपराध (Full Crime)
हो वा सो अपराधको उ ोग (Attempt)
नेपाल सरकार
मा हो भ ने ठह याउन कसुरदारले गरेको
िव
काय र सोको प रणामसमेतलाई िवचार
प चराम चौधरी
३१४
गन
पन
ह
छ
।
अपराध
गन
उ
यसिहत
े
ु
भ ने खेमनारायण
अपराध गन काय गदा बीचमा अवरोध
चौधरी
सृजना भई कायले पूणता नपाएको
अव थामा मा उ ोग हने ।
 औषधी पसल स चालन गनको लािग
अिधव ा
अ पताल आफैँसगँ ज गा र भवन हने तर
िव णु साद
अ पताल आफैँले औषधी पसल
ितिमि सनासमेत
स चालन नगरी िनजी औषधी पसल
िव
स चालन गन िदएको कारणले
३२४
िचिक सा िव ान
नाग रकह ले थप ययभार बेहोनु परी
राि य ित ान,
चक मू यमा औषधी ख रद गनुपन
वीर अ पताल,
प रि थितको सृजना ह छ भने यो काय
महाबौ समेत
नाग रकको वा यस ब धी हकको
िवपरीत नै हन जाने ।
vii
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संयु
मानव
बेचिबखन

९९५९
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संयु
फैसला बदर

करवीर शाही
िव
नेपाल सरकार

उदयवीर गु ङ
िव
छिवलाल
भ राईसमेत

पमा
 संिवधानले मौिलक हकको
यव था गरेका अिधकारह संिवधानले
नाग रकसम गरेका वाचा हन् जसको
काया वयन गरी नाग रकलाई सोको
याभूित िदलाउने दािय व रा यको
हने ।
 ग रबी र बेरोजगारीमा रहेकाले आफैँले
आफूलाई बे न शोषण गन तयार हदँ ैमा
वे यावृि मा लगाउन पाइ छ भ ने कदािप
होइन र यो कानूनको मनसाय पिन
होइन । कानूनले प पमा कुनै फाइदा
िलई वा निलई वे यावृि मा लगाउने तथा
वे यागमन गनलाई मानव बेचिबखन तथा
ओसारपसारको प रभाषािभ राखी कसुर
नै मानेको अव था देिखने ।
 मानव बेचिबखन तथा ओसारपसार
ज तो ग भीर मानवता िव को ३४०
अपराधमा पीिडतह िसत, कमजोर र
हतो साही अव थामा रहने र एकजना
पीिडत बािलका नै रहेको अव थामा
घटनाको प रि थित र घटनाको
असरह मा फरक बयान नरहेको
अव थामा पीिडतह को बयानमा कतै
घटनाको मब पमा वणन नभएकोले
के ही िवरोधाभास देिख छ भ ने आधारमा
मा पीिडतह को बयानलाई अ यथा
भ न निम ने ।
 थानीय वाय शासन ऐन, २०५५ को
दफा १६१ र १६२ को यव था र अ.बं.
८६ नं. बमोिजमको यव थाको योजन
फरक फरक छन् र फरक अव था र
३५४
स दभमा आकिषत ह छन् । फैसला
बदरका लािग अ.बं. ८६ नं. बमोिजम
ग रएको दाबीको अव थामा थानीय
वाय शासन ऐन, २०५५ को दफा
viii
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संयु
यान मान
उ ोग

नेपाल सरकार
िव
बिबन भ ने िब म 
गु ङ



९९६१
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संयु
यान मान
उ ोग

नेपाल सरकार
िव
शैलेश
कोइरालासमेत

१६२ को यव था आकिषत नभई
त काल चिलत याय शासन ऐन,
२०४८ को दफा ८ (१) नै आकिषत हने ।
जुन िनकायबाट फैसला भएको हो, य तो
फैसला बदरमा दाबी गरी सोही िनकायमा
िफराद दाबी गनुपन वा दाबी गन पाउने
भनी याियक मा यता वा चलन कायम
भएको स दभमा महानगरपािलकाले
गरेको फैसला बदरको दाबी गरी सोही
िनकायमा उजुरी (िफराद) गनुलाई
वाभािवक याियक ि या मा नु पन ।
ितवादीले ताके र गोली हार गरी पीिडत
मन नपाएको अव था देिखनु नै मुलुक
ऐन यानस ब धी महलको १५ नं. को
यान मान कसुर गरेको थािपत हने ।
िदनदहाडै गोली हारबाट पीिडत घाइते ३६३
भएको अव थालाई सामा य कुटिपटको
मा सं ा िदई ितवादीलाई यान मान
उ ोगको कसरु बाट उ मिु िदने कुरा
यायोिचत मा न नसिकने ।
वारदातको
कृित एवं पृ ठभूिम,
यि ह को संल नता, पूव रसइवी एवं
इिवलाग र मनसायको िव मानता, पवू
तयारी एवं योजना र सोच, योग भएको
साधन एवं हितयार, पीिडतलाई चोट
लागेको शरीरको भाग, चोटको कृित र
सं या, पीिडतको त काल मन बाँ ने
३७१
दोसाँधको अव था, पीिडतले त काल
ा त गरेको उ ार र उपचारको यव था
आिदले पिन त काल ते ो प को
उपि थित भए नभएको अव थालाई गौण
र ते ो प को उपि थितको तुलनामा
पीिडतलाई लागेको ग भीर कृितको
चोटलाई नै ग भीर मानी ाथिमकता िदई
ix
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संयु
उ ेषण /
परमादेश

सोलाई नै उ ोगको कसुरलाई पुि ट गन
पया त आधारको पमा िलन सिकने ।
 यान मान उ ोगको वारदात
यि ह को समूहबाट आ मण भएको
अव थामा चोट छाड् नेलगायत सो कायमा
य पमा सघाउ पु याउने िहसाबले
सहयोग गन वा चोट छाड् ने ि यामा
संल न हनेलाई पिन मु य कसुरदारसरह
एउटै ेणीमा राखेको हदँ ा यान मान
उ ोगको वारदातको जुनसुकै अव थाको
जुनसुकै कृितको ि यामा संल न
हनेलाई पिन मु य कसुरदारसँग छुट् याएर
हेन िम ने अव था देिखँदैन । मु य
अिभयु को काय यान मान उ ोगको
कसुरको दायरािभ परेपिछ सो सरहका
कायमा
य , ि या मक एवं
सहभािगता मक पमा अ य अिभयु ह
पिन संल न रहेको माणबाट पुि ट हन
गएमा ितनीह पिन सोही माणको
आधारमा सोही कसुरको दायरािभ नै
पन आउने ।
 आरोप लागेकै आधारमा मा नैितक पतन
देिखने फौजदारी अपराधमा कसुरदार
ठहर नभएको अव थामा पिन आरोप
रेखमबहादुर शाही
लागेसरह कसुरदार कायम ग रनु यायको
िव
रोहबाट उिचत मा न सिकँ दैन । कसुरको
नेपाल हरी धान
स ब धमा सािधकार िनकाय अदालतबाट ३८१
कायालय, न साल,
सफाइ पाइसके को अव थामा पिन
काठमाड समेत
शासिनक पले पवू ा ही ि टकोणबाट
सोही कसुर लागेको आधारमा अवकाश
िदनु सवमा य यायको िस ा तिवपरीत
हन जाने ।

यी सारसङ् ेप ने.का.प. योगकताको सिु वधाका लािग मा हन,् उ रण गनका लािग होइनन् ।
– स पादक
x

गर्न नमिल्ने, तसर्थ यस विषयमा पूर्ण
इजलासबाट नै सनु वु ाइ हुन उपयुक्त हुने
भनी व्यक्त भएको राय मनासिब देखिने ।
साधकको रोहबाट संयुक्त इजलासबाट
फैसला भइसके को र वादी प्रतिवादी दुवै
पक्षबाट परेको पुनरावेदन बाँकी नै रहेको
अवस्थामा पुनः सोही विषयमा प्रमाणको
मलू ्याङ् कन गरी फैसला गर्नुपर्ने हुदँ ा
साधकको रोहमा संयुक्त इजलासले गरेको
फैसला कायम रहन सक्ने अवस्था नहुदँ ा
बदर हुने ।
(प्रकरण नं.४)
कसैलाई मारी तत्कालै झुण्ड्याएकोमा
रातो दाग हुने अर्थात् Ligature mark
देखिनु स्वभाविक हुने ।
कुनै पनि पुरूषले आफ्नी श्रीमतीले
परपुरूषसँगको संसर्गबाट सन्तान जन्मेको
आरोप लगाउँछ र त्यही निहुमँ ा झगडा
गर्दछ भने निजको रिस एवं आक्रोस
सामान्य छै न भन्ने स्वभाविक अनमु ान
रहन्छ । यस्तो अवस्थामा श्रीमतीको
घरभित्रै अस्वाभाविकरूपमा मतृ ्यु हुन्छ ।
निजबाहेक घरमा साबालक अन्य कोही
छै न भने निज नै शंकाको स्वभाविक के न्द्र
बन्ने हुदँ ा श्रीमतीको मतृ ्यु स्वभाविक हो
भनी पुष्टि गर्ने दायित्व निजमा नै रहने ।
(प्रकरण नं.७)
घटनापूर्व
लामो
समयदेखि
लोग्नेस्वास्नीबीच बेमल
े र झगडाको स्थिति
रहेको छ । गाउँलेहरू जटु ेका र झगडा
मिलाएका छन् । वारदातकै दिन साँझमा
पनि झगडा भएको छ । सतु ्नुअघि झगडा
भएको थियो भनी प्रतिवादीले अदालतमा
नै स्वीकार गर्छ, सोही रात श्रीमती मर्छिन् र

ालत

निर्णय नं . ९९४४
सर्वोच्च अदालत, पूर्ण इजलास
माननीय न्यायाधीश श्री के दारप्रसाद चालिसे
माननीय न्यायाधीश श्री हरिकृष्ण कार्की
माननीय न्यायाधीश डा. श्री आनन्दमोहन भट्टराई
फै सला मिति : २०७३।८।२३

अद

मदु ्दाः कर्तव्य ज्यान

वोच्च

०७३-CF-०००२
पनु रावेदक / प्रतिवादी : जिल्ला गोरखा घ्याल्चोक
गा.वि.स. वडा नं. ६ घर भई हाल कारागार
कार्यालय गोरखामा थनु ामा रहेका शेरबहादरु
गरू
ु ङ
विरूद्ध
प्रत्यर्थी / वादी : लालबहादरु गरू
ु ङको जाहेरीले नेपाल
सरकार

सर्

०७३-CF-०००३
पनु रावेदक / वादी : लालबहादरु गरू
ु ङको जाहेरीले
नेपाल सरकार
विरूद्ध
विपक्षी / प्रतिवादी : जिल्ला गोरखा घ्याल्चोक गा.वि.स.
वडा नं. ६ घर भई हाल कारागार कार्यालय
गोरखामा थनु ामा रहेका शेरबहादरु गरू
ु ङ

साधकको रोहबाट संयुक्त इजलासबाट
भएको फैसला बदर नभएसम्म
पुनरावेदनहरूको सनु वु ाइ गर्न नमिल्ने
र साधकको रोहमा भएको फैसलालाई
समान तहको संयुक्त इजलासबाट बदर
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अद

प्रतिवादीका तर्फ बाट : विद्वान् अधिवक्ता श्री
गणेशबहादरु गरू
ु ङ तथा विद्वान् अधिवक्ता श्री
कमलविक्रम खड् का
वादीका तर्फ बाट : विद्वान् उपन्यायाधिवक्ताद्वय श्री
चन्द्रकुमार पोखरेल तथा श्री सोमाकान्ता
भण्डारी
अवलम्बित नजिर :
सम्बद्ध कानून :
न्याय प्रशासन ऐन, २०४८
प्रमाण ऐन, २०३१

भएका आदेशानस
ु ार पूर्ण इजलासको दायरीमा दर्ता
भई पेस हुन आएको प्रस्तुत मद्दा
ु को संक्षिप्त तथ्य एवं
ठहर यसप्रकार रहेको छ ।
मेरो बहिनी घइली भन्ने कुमारी गरू
ु ङलाई
ज्वाइँ शेरबहादरु गरू
ु ङले दिनहुँ गाली गलौज, कुटपिट,
झैझगडा गर्दै आइरहेकोमा मिति २०६५।१२।११ गते
राति निज बहिनीलाई ज्वाइँले बायाँ पट्टिको स्तनमा
निलडाम हुने गरी कुटपिट गरी बेहोस बनाई झणु ्डी
मरेको जस्तो बनाउन घरमा कोही नभएको मौका
पारी घाँटीमा नाम्लाको डोरीको पासो लगाई झणु ्ड्याई
कर्तव्य गरी मारेको हुदँ ा कानूनबमोजिम कारवाही
गरिपाउँ भन्नेसमेत बेहोराको लालबहादरु गरू
ु ङको
जाहेरी दरखास्त ।
जिल्ला गोरखा धयाल्चोक गा.वि.स.वडा नं.
६ स्थित शेरबहादरु गरू
ु ङको घर भर्याङको बीच भागमा
धरु ीबलोमा नाम्लाको डोरीको घाँटीमा पासो लगाई
झणु ्डी मतृ ्यु भएको घैली भन्ने कुमारी गरू
ु ङको लास,
सो लासको बायाँ पट्टिको स्तन सन्नि
ु एको अवस्थामा
रहेको र दायाँ कुमको भागमा ठोकिएको जस्तो रातो
डाम रहेको भन्नेसमेत बेहोराको घटनास्थल तथा लास
जाँच मचु लु ्का ।
शेरबहादरु गरू
ु ङ मेरो बबु ा हुनहु ुन्छ । निज
बबु ा रोजगारको सिलसिलामा पहिला २ वर्ष कतारमा
बस्नुभएको र पछि १ वर्ष जति साउदी अरबमा बसी
घरमा आउनु भएको १४ महिना जति भयो । बबु ा
घरमा आएपछि बबु ा विदेशमा रहँदा कान्छो भाइ महेन्द्र
गरू
ु ङको जन्म भएकोले सोही विषयलाई लिएर दिनहुँ
आमालाई गाली गलौज गर्ने जोसँग बोल्यो त्यसैलाई
लाञ्छना लगाउने गर्नुहुन्थ्यो । बबु ाले जति गाली गलौज
गरे पनि आमाले सहँदै आउनु भएको र सहनै नसकी २
पटकसम्म गाउँ समाजले समेत कागज गरी मिलाएको
पनि थियो । यस्तोमा मिति २०६५।१२।११ गते साँझ
खाना खाने समयमा आमाले आज पनि मलाई बबु ाले
गोठमा गाली गर्नुभएको थियो भनेकी थिइन् । साँझ

ालत

शव परीक्षण प्रतिवेदनमा चोट देखिन्छन् ।
घटनास्थलमा पहिलो पटक पुग्ने छोरीलाई
प्रतिवादीले आमा बुबाको झगडा भएको
कसैलाई नभन्नु पनि भन्छ भने अब घाँटीमै
पासो लगाएको प्रत्यक्षदर्शी छै न भन्ने
आधारमा परिस्थितिजन्य प्रमाणहरूलाई
अस्वीकार गर्न नमिल्ने ।
(प्रकरण नं.८)

सर्
वोच्च

सरू
ु फै सला गर्नेः
मा.जि.न्या. श्री प्रभा बस्नेत
पनु रावेदन तहमा फै सला गर्नेः
मा.न्या. श्री खेमराज शर्मा
मा.न्या. श्री शिवराज अधिकारी
सर्वोच्च अदालतमा फै सला गर्नेः
स. प्रधानन्यायाधीश श्री खिलराज रेग्मी
माननीय न्यायाधीश श्री कमलनारायण दास

फै सला
न्या. डा. आनन्दमोहन भट्टराई : यसमा यस
अदालतको संयक्त
ु इजलासबाट मिति २०७३/०३/२१
मा सर्वोच्च अदालत नियमावली २०४९, को नियम
३ (१)(क) बमोजिम पूर्ण इजलाससमक्ष पेस गर्नु भन्ने

208

९९४४ - शेरबहादरु गरू
ु ङ वि. नेपाल सरकार

ालत

हुँ । आमाको शरीरमा निलडामहरू थिए । त्यसपछि
बबु ा शेरबहादरु गरू
ु ङले आमा बबु ाको झगडा भएको
कुरा कोही कसैलाई नभन्नु भनेका थिए । विगतमा
आमालाई बबु ाले गरेको दर्व्यव
ु हार, झगडा, कुटपिटका
कारण बबु ाले आमालाई कुटपिट गरी अचेत बनाई
पछि झणु ्ड्याई कर्तव्य गरी मारेकोमा विश्वास लाग्छ
भन्नेसमेत बेहोराको देउमाया गरू
ु ङको कागज ।
म रोजगारको लागि साउदी अरब गएको
अवस्थामा ८ महिनामा कान्छो छोरा महेन्द्र गरू
ु ङको
जन्म भएकोले मैले शंका मानी विदेशबाट आएपछि
श्रीमती कुमारी गरू
ु ङलाई गाली गलौज कुटपिट गर्ने
गरेको र रिसको आवेशमा नमारेसम्म शान्त हुदँ नै
भनेको हुँ । मिति २०६५।१२।११ गतेको साँझ श्रीमती
र मेरो झगडा हुदँ ा मैले एक थप्पड गालामा हानेको र दवु ै
जनाको धके ला धके ल भएको हो । खाना खाएपछि म
ढलानमा गई सतु े ँ । तीन वटी छोरी गाउँमा सतु ्न गएका
हुन् । श्रीमती कान्छो छोरालाई लिएर भइु तँ लामा सतु ेकी
थिइन् । राति २ बजेको समयमा पिसाब फे र्न बाहिर
निस्कन खोज्दा भर्याङमाथि धरु ीबलोमा नाम्लाको
पासो घाँटीमा लगाई झणु ्डी मरेको अवस्थामा श्रीमती
कुमारी गरू
ु ङलाई देखेकोले मैले साहिली छोरीलाई
उठाई सो कुरा बताएपछि छोरीले अन्य छोरीलाई र
गाउँलेहरूलाई खबर गरेकी हुन् । मैले श्रीमती कुमारी
गरू
ु ङलाई मारेको होइन, छोरीहरूले कुटपिट गरी
अचेत बनाई कर्तव्य गरी मारेको भनी किन लेखाए
र जाहेरीमा समेत मैले नै मारेको भनी किन किटानी
जाहेरी दिए मलाई थाहा छै न । मैले श्रीमतीलाई कर्तव्य
गरी मारेको होइन, छै न भन्नेसमेत बेहोराको शेरबहादरु
गरू
ु ङको बयान ।
म मिति २०६५।१२।११ गते साँझ घरबाट
खाना खाई ओमकुमारी गरू
ु ङको घरमा बस्न गएकी
थिएँ । एकछिनभित्र बसेपछि ओम कुमारीको दिदी र
बहिनीहरू गाउँमा सतु ्न गएकोले म र ओमकुमारी पनि
घरको अर्को कोठामा सतु ्न जाँदा शेरबहादरु गरू
ु ङले

सर्

वोच्च

अद

खाना खाई म र मेरो साथी कौशिला गरू
ु ङ घरसँग
सटिएको अर्को कोठामा सतु ्न गयौं । बबु ा र आमा
झैझगडा गर्दै थिए । राति बबु ाले मलाई उठाउनु भएकोले
म उठ् दा रातको २ बजेको थियो । बबु ाले आमा झणु ्डी
मरिछन् भनेकोले गई हेर्दा घरको धरु ीबलोमा नाम्लाले
घाँटीमा पासो लगाई झणु ्डी मतृ ्यु भएको अवस्थामा
देखेको हुँ । आमाको कुममा निलडाम र स्तन सनि
ु एको
थियो । मेरो आमा कुमारी गरू
ु ङ आफै ँ झणु ्डी आत्महत्या
गरेको नभई बबु ाले कर्तव्य गरी मारेकोमा विश्वास लाग्छ
भन्नेसमेत बेहोराको ओमकुमारी गरू
ु ङको कागज ।
मतृ क घैली भन्ने कुमारी गरू
ु ङको मतृ ्यु
Probable cause of death hanging को कारण
भएको भन्नेसमेतको शव परीक्षण प्रतिवेदन ।
मतृ क कुमारी गरू
ु ङ मेरो आमा हुनहु ुन्छ र
शेरबहादरु गरू
ु ङ बबु ा हुनहु ुन्छ । म निजको माहिली
छोरी हुँ । बबु ा रोजगारीको क्रममा २ पटकसम्म विदेश
जानु भई हाल घरमा आई बस्नु भएको छ । बबु ा घरमा
आएदेखि कान्छो भाइलाई यो मेरो छोरा होइन भन्दै
आमालाई गाली गलौज एवं कुटपिट गर्ने र आमा र
कान्छो भाइलाई नमारेसम्म घरमा शान्ति हुदँ नै भन्नु
हुन्थ्यो । बबु ाले गरेको व्यवहार सहनै नसकी गाउँ
समाजले २ पटकसम्म कागज गरी मिलापत्रसमेत
गराएका थिए । मिति २०६५।१२।११ गते दिउँसो सबै
जना काममा गएका र मैले घरमा भाइ हेरी बसेकी थिएँ ।
साँझ सबै जना घरमा आए, मैले खाना बनाएपछि खाना
खाइयो र म र दईु बहिनी गाउँमा सतु ्न गयौं । घरमा
सानो भाइ, आमा, बबु ा, बहिनी र निजको साथी थिए ।
आमा बाहिर बस्नुभएको थियो । बबु ाले आमालाई गाली
गरी रहनु भएको थियो । सोही राति साहिँली बहिनी
म सतु ेको ठाउँमा आई बोलाएकीले म उठी घडी हेर्दा
२.१५ बजेको रहेछ । बहिनीले आमा झण्डि
ु एर मरिछन्
भनेकीले म घरमा आई हेर्दा आमा घरको माथिल्लो
तलामा जाने भर्याङमाथि धरु ीबलोमा नाम्लाको
पासो घाँटीमा लगाई झणु ्डी मरेको अवस्थामा देखेकी
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निजको कान्छो छोराको जन्म भएको थियो । निज
विदेशबाट घरमा आएपछि कान्छो छोरो मेरो होइन
भनी श्रीमतीसँग वादविवाद गरी कुटपिटसमेत गर्दै
आएकोले निजको सम्बन्धमा गाउँ समाज राखी दईु
पटकसम्म मिलापत्र गरी समझदारी कायम गरेको
हो । त्यति गर्दासमेत निजले श्रीमतीलाई कुटपिट गर्न
छाडेका थिएनन् । मिति २०६५।१२।१२ गते म गोरखा
सदरमक
ु ाममा थिएँ । गाउँमा कुमारी गरू
ु ङ झणु ्डी मरेको
भन्ने खबर सनु ी थाहा पाएको र लास पोष्टमार्टमको
लागि गोरखा अस्पतालमा ल्याएकोले उक्त मतृ क लास
हेर्दा निजको बायाँ स्तनमा चोट लागि सन्नि
ु एको, दायाँ
कम्मरमा चोट लागेको देखेको हुँ । उक्त वारदातका
दिनसमेत निज कुमारी गरू
ु ङको श्रीमान् श्रीमतीबीच
झैझगडा, वादविवाद भएको भन्ने थाहा पाएको
हुँ । निज शेरबहादरु गरू
ु ङले श्रीमतीलाई विगतका
दिनहरूमा गर्दै आएको दर्व्यव
ु हार, हिंसा तथा लासको
अवस्थालाई समेत हेर्दा निजले श्रीमतीलाई कुटपिट
गरी घाइते बनाई झणु ्ड्याई कर्तव्य गरी मारेकोमा शंका
लाग्छ भन्नेसमेत बेहोराको वीरबहादरु गरू
ु ङले गरेको
कागज ।
मतृ क कुमारी गरू
ु ङ मेरो भाइ बहु ारी हुन् ।
भाइ शेरबहादरु रोजगारको लागि साउदी अरब गएकोले
अरबबाट आएपछि कान्छो छोरा मेरो होइन अर्काको
हो भनी श्रीमतीलाई गालीगलौज कुटपिट गर्ने भएकोले
गाउँ समाजले दईु पटकसम्म मिलाई कागजसमेत
गरी राखेको हो । त्यति गर्दासमेत निजले आफ्नो
बानी भने छाडेका थिएनन् । मिति २०६५।१२।१२
गते अन्दाजी ३.०० बजेको समयमा भाइको घरमा
होहल्ला, कराएको आवाज सनु ी सोतर्फ जाँदा बहु ारी
झणु ्डी मरेको भन्ने सनु ेपछि भित्र गई हेर्दा माथिल्लो
तलामा जाने भर्याङमाथि धरु ीबलोमा नाम्लोको
घाँटीमा पासो लगाई झणु ्डी मरेको अवस्थामा देखेको र
पछि प्रहरी आई हेर्दा निजको बायाँ स्तनमा चोट लागि
सन्नि
ु एको देखेको हुँ । निज भाइ बहु ारी वारदातको
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श्रीमतीलाई गाली गर्नुभएको थियो । राति ढोका बजाई
शेरबहादरु ले छोरीलाई बोलाएकोले ओमकुमारी उठी
ढोका खोल्दा आमा झण्डि
ु एर मरिछन् भनेकोले मसमेत
भई गई हेर्दा निज कुमारी गरू
ु ङ माथिल्लो तलामा
जाने भर्याङमाथि धरु ीबलोमा नाम्लाको पासो घाँटीमा
लगाई झणु ्डी मरेको अवस्थामा देखेकी हुँ । पछि
निजको शरीरमा निलडाम र बायाँ स्तन सन्नि
ु एको
अवस्थामा देखेकी हुँ । निज शेरबहादरु गरू
ु ङले कान्छो
छोरा मेरो होइन भनी पटकपटक श्रीमतीलाई कुटपिट
गर्ने दर्व्यव
ु हार गर्दै आएकोले गाउँमा समाज राखी दईु
पटकसम्म मिलाएका थिए । सोही विगतका कारणबाट
निज शेरबहादरु गरू
ु ङले श्रीमतीलाई कुटपिट गरी
मारेपछि मरेको जस्तो बनाउन झणु ्ड्याई दिएकोमा
विश्वास लाग्छ भन्नेसमेत बेहोराको कौशिला गरू
ु ङले
गरेको कागज ।
मिति २०६५।१२।११ गते राति म आफ्नै
घरमा सतु ेको थिएँ । राति कुमारी गरू
ु ङको घरमा
रूवाबासी भएको आवाज सनु ी थाहा पाई निजको
घरमा जाँदा दिदी कुमारी गरू
ु ङ झणु ्डी मरेको भन्ने
थाहा पाएँ । निज दिदी माथिल्लो तलामा जाने
भर्याङमाथि धरु ीबलोमा नाम्लोको डोरीको घाँटीमा
पासो लगाई झणु ्डी मतृ ्यु भएको अवस्थामा देखेको
हुँ । निजको बायाँ स्तनमा चोट र कुममा निलडामसमेत
थियो । भिनाजु शेरबहादरु गरू
ु ङ विदेशबाट घरमा
आएदेखि कान्छो छोरो मेरो होइन भनी दिदीलाई
गाली गलौज तथा कुटपिट गरी दर्व्यव
ु हार गर्दै आएका
र निजहरूको ८/१० महिनादेखि बोलचालसमेत
नभएको भन्ने थाहा पाएकी हुँ । निज भिनाजु शेरबहादरु
गरू
ु ङले दिदी र कान्छो छोरालाई नमारेसम्म घरमा
शान्ति हुदँ नै भनेको भन्ने सनु ेकी हुँ । सोही कारणबाट
दिदी कुमारी गरू
ु ङलाई कुटपिट गरी अचेत अवस्थामा
परु ्याई झणु ्ड्याई कर्तव्य गरी मारेकोमा विश्वास लाग्छ
भन्नेसमेत बेहोराको गठु ीमायाँ गरू
ु ङले गरेको कागज ।
शेरबहादरु गरू
ु ङ विदेश गएको अवस्थामा
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यसै अभियोग पत्रसाथ दाखिला गरेका छौं भन्नेसमेत
बेहोराको वादी नेपाल सरकारको अभियोगपत्र ।
मेरो घरको आर्थिक अवस्था कमजोर र घरमा
बालबच्चा धेरै भएको हुदँ ा बालबच्चा पाल्नको लागि
रोजगारीमा विदेश गएको थिएँ । विदेशमा कमाएको पैसा
मैले जहान बच्चालाई घरमा पठाएको थिएँ । तर जति
पठाएको भएपनि श्रीमती कुमारी गरू
ु ङले पैसा पगु ेन
भनी रहन्थिन् । श्रीमतीले बियर रक्सी खाँदै हिँडेको,
हाटबजार हिँड्ने गरेर पैसा स्वाहा गर्ने गरेको गाउँमा
बझु ्दा थाहा भयो । घरको मखु ्य मानिस यसो नगर,
यसरी घर व्यवहार चल्दैन भनिरहन्थेँ । यस्तैमा २०६५
साल चैतको ११ गते बेलक
ु ी म र मेरो श्रीमतीबीचमा
झगडा ठाकठुक भएको, यस्तैमा खाना खाई सतु ेकोमा
रातको ३.०० बजे मलाई पिसाब लागि बाहिर निस्कँ दा
मेरो श्रीमती कुमारी गरू
ु ङ भर्याङमाथिको धरु ीबलोमा
झणु ्डी आत्महत्या गरी मरेकी हुन् भन्नेसमेत बेहोराको
प्रतिवादी शेरबहादरु गरू
ु ङले सरू
ु गोरखा जिल्ला
अदालतमा गरेको बयान ।
मेरो बहिनी कुमारी गरू
ु ङ झणु ्डी मरेको
होइन । यी प्रतिवादीले कुटपिट गरी, बेहोस अवस्थामा
पारी झणु ्ड्याएर मारेकोमा पूर्ण विश्वास लाग्छ भन्नेसमेत
बेहोराको जाहेरवाला लालबहादरु गरू
ु ङले गरेको
बकपत्र ।
मैले कुटपिट गरेको देखेको होइन । आफै ँ
झण्डि
ु एको देखिएको पनि होइन । घाउहरू देख्दा
कुटपिट गरी झणु ्ड्याएको होकि भन्ने लाग्छ भनी
प्रहरीमा कागज गर्ने कौशिला गरू
ु ङ । सामान्यतया
उसको विगतको क्रियाकलापको कारणले गर्दा यी
प्रतिवादीले नै मतृ कलाई कुटपिट गरी झणु ्ड्याई
मारेकोमा शंका लाग्छ भनेको हो र पछि सत्य बझु ्दै
जाँदा निज प्रतिवादीले नै झणु ्ड्याएको भन्ने लाग्दैन
भन्ने प्रहरीमा कागज गर्ने वीरबहादरु गरू
ु ङ । मतृ कको
घाउमा निलो थियो, त्यसकारण प्रतिवादीले मारी
झणु ्ड्याएको हो भनेकी हुँ भनी प्रहरीमा कागज गर्ने गठु ी
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साँझसमेत झैझगडा गरेको भन्ने थाहा पाएको हुँ । निज
भाइ शेरबहादरु ले श्रीमतीलाई कुटपिट गरी मार्यो वा
आफै ँ झणु ्डी मरिन् सो कुरा म भन्न सक्दिन भन्नेसमेत
बेहोराको पूर्णबहादरु गरू
ु ङले गरेको कागज ।
मिति २०६५।१२।१२ गते बिहान म आफ्नै
घरमा थिएँ । गाउँको कुमारी गरू
ु ङ झणु ्डी मरेको भन्ने
सनु ेकोले निजको घरमा गई हेर्दा निज घरको माथिल्लो
तलामा जाने भर्याङमाथि धरु ीबलोमा नाम्लोको
घाँटीमा पासो लगाई झणु ्डी मरेको अवस्थामा देखेको
हुँ । वारदातको साँझसमेत झैझगडा गरेको कुरा सनु ेको
हुँ । निज शेरबहादरु ले श्रीमती कुमारी गरू
ु ङलाई कान्छो
छोरा मेरो होइन, अर्कै को हो भनी गाली गलौज कुटपिट
गर्ने भएकोले गाउँ समाजले दईु पटकसम्म मिलाएका
हुन् । त्यति गर्दासमेत निजले आफ्नो व्यवहार भने
छाडेका थिएनन् । निज शेरबहादरु ले श्रीमतीलाई
कुटपिट गरी झणु ्ड्याई मारे वा आफै ँ झणु ्डी मरिन्,
सो कुरा म यकिन भन्न सक्दिन भन्नेसमेत बेहोराको
वीरबहादरु गरू
ु ङले गरेको कागज ।
संकलित हुन आएको मिसिल संलग्न
कागजातहरू अध्ययन गरी विचार गर्दा प्रतिवादी
विदेशमा रहेको अवस्थामा जन्मेको कान्छो छोराको
विषयलाई लिएर बारम्बार मतृ कसँग झैझगडा भइरहने,
झगडाको समयमा मतृ क र कान्छो छोरालाई नमारेसम्म
घरमा शान्ति हुदँ नै भनी प्रतिवादीले भन्ने गरेको ।
श्रीमतीको मतृ ्युपश्चात् छोरीहरू ओमकुमारी र देउमायाँ
गरू
ु ङलाई बबु ा आमाको झैझगडा कुटपिट भएको थियो
भनी नभन्नु है भनेकोसमेत मिसिल संलग्न आधार
प्रमाणहरूबाट देखिएको । आफ्नै श्रीमती कुमारी
गरू
ु ङलाई अचेत अवस्थामा परु ्याई नाम्लोले घाँटीमा
पासो लगाई घरको धरु ीबलोमा झणु ्ड्याई मारेको कुरा
बझि
ु न र पष्टि
ु हुन आएकोले निज प्रतिवादीलाई मल
ु क
ु ी
ऐन ज्यानसम्बन्धी महलको १ र १३(३) नं. को कसरु
अपराधमा ऐ. को १३ (३) नं. बमोजिम सजाय हुन
माग दाबी लिई मिसिल कागजात र प्रतिवादीलाई
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गरू
ु ङको पनु रावेदन जिकिर ।
मतृ ककी छोरी ओमकुमारी गरू
ु ङ र देउमाया
गरू
ु ङले पनि बाबु (यिनै प्रतिवादी) को कर्तव्यबाट
आमा मरेको भनी किटानी रूपमा अदालतमा बकपत्र
गरेका र मतृ कको बायाँ स्तनको माथि सन्नि
ु एको,
पेटमा रगतको टाटा देखिएको र यिनै मतृ कसँगको
रिसइवीको कारण निजको कोखबाट जन्मिएको छोरा
महेन्द्रलाई यी प्रतिवादीले आफ्नो छोरा होइन भनी
भनेको अवस्थासमेतको यस्तो प्रमाणको विद्यमानतामा
प्रतिवादीको इन्कारी मात्रले प्रतिवादी निर्दोष रहेछन्
भनी भन्न नसकिने हुदँ ा पनु रावेदन जिकिर तथा
पनु रावेदकतर्फ बाट उपस्थित विद्वान्अधिवक्ताको बहस
बदुँ ासँग सहमत हुन सकिएन । अतः प्रतिवादी शेरबहादरु
गरू
ु ङलाई अभियोग दाबीबमोजिम ज्यानसम्बन्धी
महलको १ नं. र १३(३) नं. को कसरु अपराध
गरेको पष्टि
ु हुन आएको भन्दै निजलाई जन्मकै दको
सजाय हुने ठहर्याई गोरखा जिल्ला अदालतले मिति
२०६६।१२।१६ मा गरेको फै सला मिलेकै देखिदँ ा
सदर हुने ठहर्छ । पनु रावेदक प्रतिवादीको पनु रावेदन
जिकिर पगु ्न सक्दैन भन्नेसमेत बेहोराको पनु रावेदन
अदालत पोखराको मिति २०६७।८।१५ को फै सला ।
मतृ कको शरीरमा घाउ चोट देखिएको,
मौकामा बझि
ु एका ओमकुमारी गरू
ु ङसमेतले यी
प्रतिवादीले मतृ क कुमारी गरू
ु ङलाई कर्तव्य गरी
मारेका हुन् भनी आफ्नो मौकाको बेहोरालाई पष्टि
ु
हुने गरी अदालतमा बकपत्र गरेकोसमेतका मिसिल
संलग्न कागज प्रमाणहरूबाट यी प्रतिवादीले अभियोग
माग दाबीबमोजिम कसरु अपराध गरेको स्वतः स्पष्ट
भई प्रतिवादीलाई मल
ु क
ु ी ऐन ज्यानसम्बन्धी महलको
१३(३) नं. बमोजिम सर्वस्वसहित जन्मकै दको सजाय
गर्नुपर्नेमा जन्मकै द मात्र गर्ने गरी भएको सरू
ु फै सला
त्रुटिपूर्ण हुदँ ा सो हदसम्म बदर गरी सरू
ु अभियोग
माग दाबीबमोजिम सजाय गरिपाउँ भन्ने वादी नेपाल
सरकारको पनु रावेदन पत्र ।
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मायाँ गरू
ु ङ । मेरो ममी घइली भन्ने कुमारी गरू
ु ङलाई
मारेर झणु ्ड्याएको हो, मेरो ममीको ओठ र स्तनमा
निलडाम भएको आधारमा बबु ाले झणु ्ड्याई मारेको
भनेकी हुँ भनी प्रहरीमा कागज गर्ने देउमायाँ गरू
ु ङले र
मेरो बबु ा शेरबहादरु गरू
ु ङले मेरो ममीलाई झणु ्ड्याएर
मारेकोमा विश्वास लाग्छ भनी प्रहरीमा कागज गर्ने
ओमकुमारी गरू
ु ङसमेतले गरेको छुट्टाछुट्टै बकपत्र ।
भाइ शेरबहादरु को घरमा खलबल गरेको सनु ी
के भयो भनेर गई हेर्दा बहु ारी झणु ्डी रहेको अवस्थामा
मैले देखेको हुँ । झण्डि
ु यो वा मर्यो त्यो मलाई थाहा
भएन भन्ने बेहोराको वादीका साक्षी पूर्णबहादरु गरू
ु ङले
अदालतमा गरेको बकपत्र ।
प्रतिवादीले आफ्नी श्रीमतीसँग झैझगडा
कुटपिट गरी अचेत अवस्थामा परु ्याई नाम्लोले घाँटीमा
पासो लगाई आफ्नै घरको धरु ीबलोमा झणु ्ड्याई मारेको
पष्टि
ु हुन आई मल
ु क
ु ी ऐन ज्यानसम्बन्धीको महलको
१ र १३(३) नं. को कसरु अपराध गरेको पष्टि
ु हुन
आएकोले प्रतिवादी शेरबहादरु गरू
ु ङलाई सोही
महलको १३(३) नं. बमोजिम जन्म कै दको सजाय हुने
ठहर्छ भन्नेसमेत बेहोराको गोरखा जिल्ला अदालतको
मिति २०६६।१२।१६ को फै सला ।
मिसिल संलग्न प्रमाण कागजहरूबाट
मतृ कलाई मैले झणु ्ड्याएर मारेको हो भन्ने पष्टि
ु
हुनसके को छै न । ज्यानसम्बन्धी अपराधमा अपराध
स्थापित हुनका लागि आपराधिक कार्य र आपराधिक
मनसाय हुनपु र्नेमा सोको सर्वथा अभाव छ । यसरी मैले
अभियोग दाबीबमोजिमको कसरु गरेको हो भन्ने नै
पष्टि
ु हुन नसके को अवस्थामा के वल अनमु ानका भरमा
ज्यानसम्बन्धी महलको १३(३) नं. बमोजिमको कसरु
गरेको सप्रमाण पष्टि
ु भएको भनी मलाई जन्मकै दको
सजाय गर्ने गरी भएको गोरखा जिल्ला अदालतको
फै सला निराधार र त्रुटिपूर्ण हुदँ ा सो फै सला बदर गरी
मैले अभियोग दाबीबाट सफाइ पाउने गरी फै सला
गरिपाउँ भन्नेसमेत बेहोराको प्रतिवादी शेरबहादरु
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सो नगरी जन्मकै द हुने ठहर गरी भएको फै सला
कानूनतः त्रुटिपूर्ण रहेको छ । साथै सरू
ु फै सलामा
नेपाल सरकारको तर्फ बाट परेको पनु रावेदन जिकिरका
सम्बन्धमा पनु रावेदन अदालत मौन रहेको छ ।
प्रस्तुत मद्दा
ु मा सरू
ु जिल्ला अदालतको फै सलाउपर
प्रतिवादीको तर्फ बाट मिति २०६७/२/२ मा पनु रावेदन
परेको र वादी नेपाल सरकारको तर्फ बाट पनु रावेदन
गर्ने म्याद बाँकी रहेकोमा वादी नेपाल सरकारको
तर्फ बाट मिति २०६७/८/७ मा पनु रावेदन अदालत
पोखरामा पनु रावेदन दर्ता गराएको परिप्रेक्ष्यमा
दवु ैतर्फ को पनु रावेदन साथै राखी हेरी निर्ण यमा
पगु ्नुपर्नेमा प्रतिवादीतर्फ बाट परेको पनु रावेदनमा समेत
सोही आधारमा सरू
ु गोरखा जिल्ला अदालतको मिति
२०६६/१२/१६ को फै सला सदर हुने ठहरी वादी
नेपाल सरकारको तर्फ बाट पनु रावेदन जिकिर मौन रही
भएको पनु रावेदन अदालतको मिति २०६७/९/११
को फै सला त्रुटिपूर्ण रहेको छ भन्नेसमेत बेहोराको
वादी नेपाल सरकारको तर्फ बाट यस अदालतमा परेको
पनु रावेदनपत्र ।
मतृ कको मतृ ्यु झण्डि
ु एर भएको हो भन्ने
तथ्य शव परीक्षण गर्ने चिकित्सकको प्रतिवेदनमा
अखण्डित रूपमा रहेको छ । मतृ कको दायाँ कुमको
भागमा ठोक्किएको जस्तो देखिएको कुराले मतृ कको
मतृ ्यु कर्तव्यबाट भएको हो भन्ने पष्टि
ु हुदँ नै । बझि
ु एकी
गठि
ु मायाले शंकाको भरमा मात्र पोल गरेको भएपनि
मिसिल संलग्न कागज प्रमाणबाट निजको भनाई
खण्डित भइरहेको छ । मेरा छोरीहरू ओमकुमारी र
देउमायाले विगतमा मेरो मतृ कसँग विवाद थियो भन्ने
आधारमा के वल शंकाको आधारमा भनाई व्यक्त
गरेको अवस्था रहेको छ । लास जाँच मचु लु ्का र
Postmortem Report मा समेत मतृ कको शरीरमा
ज्यान जान सक्ने कुनै गम्भीर घाउ चोट निलडामसमेत
के ही देखिएको छै न । Autopsy Report मा मतृ कको
शरीरमा देखिएको लक्षणका आधारमा Cause of
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यसमा प्रतिवादी शेरबहादरु गरू
ु ङको
पनु रावेदनमा सरू
ु गोरखा जिल्ला अदालतबाट भएको
फै सला सदर हुने ठहरी यसै अदालतबाट फै सला
भइरहेको परिप्रेक्ष्यमा प्रस्तुत नेपाल सरकारको
पनु रावेदनसमेत सोही आधारमा सरू
ु गोरखा जिल्ला
अदालतको मिति २०६६।१२।१६ को फै सला सदर
हुने ठहर्छ भन्ने पनु रावेदन अदालत पोखराको मिति
२०६७।९।११ को फै सला ।
साधक जाँचका लागि मिसिल पठाइएको
भन्नेसमेत बेहोराको पनु रावेदन अदालत पोखराको
च.नं. १७६, मिति २०६८।४।१५ को पत्र ।
प्रतिवादी स्वयंले बयानमा स्वीकार
गरेका तथ्यहरू, जाहेरी बेहोरा, जाहेरवालाको
अदालतसमक्षको बकपत्र, अनस
ु न्धानका सिलसिलामा
कागज गर्ने छोरीहरू ओमकुमारी र देउमायाको बकपत्र,
घटनास्थल मचु लु ्का र शव परीक्षण प्रतिवेदनसमेतका
मालाकार रूपमा जोडिएका र ती तथ्यहरूबीच एक
आपसमा सामञ्जस्य स्थापित भएको अवस्थामा यी
प्रतिवादी शेरबहादरु गरू
ु ङको इन्कारी बयानकै भरमा
निजलाई निर्दोष भनी मान्न मिल्ने देखिएन । तसर्थ
प्रतिवादी शेरबहादरु गरू
ु ङले आफ्नै पत्नी कुमारी
गरू
ु ङलाई कुटपिट गरी झणु ्ड्याई हत्या गरेको भन्ने
पष्टि
ु हुन आएको हुदँ ा निजलाई अभियोग दाबीबमोजिम
ज्यानसम्बन्धीको १ नं. र १३(३) नं. को कसरु मा ऐ.
१३(३) नं. बमोजिम जन्मकै दको सजाय हुने ठहर्याएको
सरू
ु गोरखा जिल्ला अदालतको फै सला सदर गरेको
पनु रावेदन अदालत पोखराको मिति २०६७।९।११
को फै सला मिलेकै देखिदँ ा सदर हुने ठहर्छ भन्नेसमेत
बेहोराको साधकको रोहमा यस अदालतको संयक्त
ु
इजलासबाट मिति २०६८/११/२६ मा भएको
फै सला ।
प्रस्तुत मद्दा
ु मा प्रतिवादीउपरको अभियोग
दाबी लिइएको ज्यानसम्बन्धी महलको १३(३) नं.
बमोजिम सर्वस्वसहित जन्मकै दको फै सला गर्नुपर्नेमा
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निर्ण यार्थ पूर्ण इजलासमा पेस गर्नु भन्नेसमेत बेहोराको
माननीय न्यायाधीश श्री गोविन्दकुमार उपाध्यायको
मिति २०७३/३/२१ को राय ।
नियमबमोजिम दैनिक मद्दा
ु पेसी सूचीमा चढी
पेस हुन आएको प्रस्तुत मद्दा
ु मा संयक्त
ु इजलासका
माननीय न्यायाधीशहरूबीच रायबाझी भई सर्वोच्च
अदालत नियमावली, २०४९ को नियम ३(१)(क)
बमोजिम पूर्ण इजलासको दायरीमा दर्ता भई निर्ण यार्थ
प्रस्तुत इजलाससमक्ष पेस हुन आएको प्रस्तुत मद्दा
ु मा
पनु रावेदक प्रतिवादी शेरबहादरु गरू
ु ङको तर्फ बाट
उपस्थित हुनभु एका विद्वान्अधिवक्ता श्री गणेशबहादरु
गरू
ु ङ तथा विद्वान् अधिवक्ता श्री कमलविक्रम
खड् काले मतृ कको मतृ ्यु झण्डि
ु एर भएको हो भन्ने तथ्य
शव परीक्षण गर्ने चिकित्सकको प्रतिवेदनबाट देखिएको
छ । बझि
ु एकी गठि
ु माया तथा प्रतिवादीका छोरीहरूले
शंकाको आधारमा भनाई व्यक्त गरेको अवस्था
छ । लास जाँच मचु लु ्का र Postmortem Report
मा समेत मतृ कको शरीरमा ज्यान जान सक्ने कुनै
गम्भीर घाउ चोट निलडामसमेत के ही देखिएको
छै न । Autopsy Report मा मतृ कको शरीरमा
देखिएको लक्षणका आधारमा Cause of Death:
Hanging उल्लेख भएको अवस्थामा ज्यान जस्तो
गम्भीर अपराधमा शंकाका भरमा सजाय ठहर गर्न
मिल्दैन सरू
ु तथा पनु रावेदन अदालतको फै सला
उल्टी गरी प्रतिवादीलाई आरोपित कसरु बाट सफाइ
हुनपु र्छ भनी बहस जिकिर प्रस्तुत गर्नुभयो ।
वादी नेपाल सरकारका तर्फ बाट उपस्थित
हुनभु एका विद्वान् उपन्यायाधिवक्ताद्वय श्री चन्द्रकुमार
पोखरेल तथा श्री सोमाकान्ता भण्डारीले मतृ कको मतृ ्यु
भएकोमा विवाद छै न । प्रतिवादीउपर किटानी जाहेरी
परेको छ । मतृ कको शरीरमा घाउचोट थियो भन्ने
कुरा घा जाँच मचु लु ्काबाट देखिएको छ । छोराछोरीको
बकपत्रमा बाबाले आमालाई सताउने गरेको झैझगडा
हुने गरेको उल्लेख गरेका छन् । पटकपटक झगडा हुने
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death Hanging उल्लेख भएको छ । पनु रावेदन
अदालत पोखराले मलाई सजाय गर्ने गरी सरू
ु गोरखा
जिल्ला अदालतको फै सला सदर गरेको फै सला
नमिलेकोले उल्टी गरी अभियोग दाबीबाट सफाइ
पाउनपु र्छ भन्नेसमेत बेहोराको प्रतिवादीको यस
अदालतमा पर्न आएको पनु रावेदनपत्र ।
यसमा न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा
१० तथा मल
ु क
ु ी ऐन अ.बं. १८६ नं. बमोजिम साधक
जाहेरी भई आएको अवस्थामा साधकको रोहबाट यस
अदालतले निर्ण य गरिसके को अवस्थामा सोही न्याय
प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा ९(१)(ख) अन्तर्गत
परिरहेको पनु रावेदनको सम्बन्धमा पनु रावेदनको
रोहबाट पनु ः संयक्त
ु इजलासबाट निर्ण य गर्न मिल्ने
हो होइन भन्ने अहम् प्रश्न समावेश भएको देखियो ।
पनु रावेदनको रोहमा फै सला गर्न साधकको रोहमा
भएको फै सला यस अदालतको संयक्त
ु इजलासबाट
बदर गर्न मिल्ने नदेखिएबाट वादी र प्रतिवादीको
तर्फ बाट परेको पनु रावेदन पूर्ण इजलासबाट फै सला हुन
उपयक्त
ु देखिएकोले संयक्त
ु इजलासको लगत कट्टा गरी
सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०४९ को नियम ३ को
उपनियम (च) बमोजिम निर्ण यार्थ पूर्ण इजलासमा पेस
गर्नु भन्नेसमेत बेहोराको माननीय न्यायाधीश गोपाल
पराजल
ु ीको मिति २०७३/३/२१ को राय ।
पनु रावेदन अदालतबाट भएको प्रस्तुत
मद्दा
ु को फै सलाउपर न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को
दफा ९(१)(ख) बमोजिम पनु रावेदन सनु ्ने र निर्ण य
गर्ने अधिकार यस अदालतको संयक्त
ु इजलासलाई नै
रहेको छ । संयक्त
ु इजलासको तह काटिएर एकै पटक
पूर्ण इजलासले हेर्दा सोही ऐनको दफा ११ को व्यवस्था
अर्थहीन हुन पगु ्ने हुदँ ा प्रस्तुत मद्दा
ु मा पक्षहरूले दिएको
पनु रावेदन यो संयक्त
ु इजलासले नै हेर्नु पर्ने देखिदँ ा
माननीय न्यायाधीश श्री गोपाल पराजल
ु ीको रायसँग
सहमत हुन सकिएन । सर्वोच्च अदालत नियमावली,
२०४९ को नियम ३ को उपनियम (च) बमोजिम
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मा दर्ता भएको र सोही मद्दा
ु वादी नेपाल सरकारको
मिति २०६८/२/२० मा र प्रतिवादी शेरबहादरु
गरू
ु ङको मिति २०६७/१२/५ मा पनु रावेदन परेकोमा
पनु रावेदनको टुङ्गो लाग्नुपूर्व साधकको रोहबाट मिति
२०६८/११/२६ मा फै सला भएको पाइयो ।
३. वादी प्रतिवादीको पनु रावेदनहरूमा
निर्ण य हुन बाँकी रहेबाट सो पनु रावेदनहरूमा संयक्त
ु
इजलाससमक्ष पेस हुदँ ा माननीय न्यायाधीश श्री गोपाल
पराजल
ु ीले पनु रावेदनको रोहमा फै सला गर्न साधकको
रोहमा भएको फै सला यस अदालतको समान स्तरको
संयक्त
ु इजलासबाट बदर गर्न नमिल्ने हुदँ ा पूर्ण
इजलासबाट फै सला हुन उपयक्त
ु देखिएको भनी राय
व्यक्त गर्नुभएको र न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को
दफा ९(१)(ख) बमोजिम पनु रावेदन सनु ्ने र निर्ण य गर्ने
अधिकार यस अदालतको संयक्त
ु इजलासलाई नै रहेको
हुदँ ा पूर्ण इजलासमा सोझै पेस गर्न नमिल्ने हुदँ ा माननीय
न्यायाधीश श्री गोपाल पराजल
ु ीको रायसँग सहमत हुन
नसकिने भनी माननीय न्यायाधीश श्री गोविन्दकुमार
उपाध्यायले राय व्यक्त गर्नु भई राय बाझी भएबाट
सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०४९ को नियम ३(१)
(क) बमोजिम पूर्ण इजलासको दायरीमा दर्ता भई पेस
हुन आएको देखियो । यस सम्बन्धमा अवलम्बन गर्नुपर्ने
कार्यविधि के हो भन्ने सम्बन्धमा न्याय प्रशासन ऐन,
२०४८ को भएको कानूनी व्यवस्थालाई मध्यनजर
गर्नुपर्ने हुन्छ ।
४. न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा १०
मा साधकसम्बन्धी व्यवस्था रहेको देखिन्छ । उक्त
ऐनको दफा १० को उपदफा ३ मा साधक पेस भएको
मद्ु दामा पुनरावेदन परेमा पुनरावेदनको रोहबाट
र एउटै मद्ु दामा कसैको पुनरावेदन परेमा कसैको
नपरेमा पुनरावेदन नगर्नेको हकमा समेत साधकको
रोहबाट इन्साफ जाँची मद्ु दाको किनारा गर्नुपर्दछ भन्ने
कानूनी व्यवस्था रहेको देखिन्छ । ऐनको मनसाय हेर्दा
एउटै प्रतिवादीका उपर पनु रावेदन र साधकको लगत
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गरेको र गाउँलेले पनि सम्झाउने गरेको भन्ने देखिन्छ ।
परिस्थितिजन्य प्रमाणहरू एकापसमा मालाकाररूपमा
स्थापित छन् । तसर्थ सरू
ु तथा पनु रावेदन अदालत
पोखराले गरेको फै सला सदर हुनपु र्छ भनी बहस
जिकिर प्रस्तुत गर्नुभयो ।
विद्वान् अधिवक्ताहरू तथा विद्वान्
उपन्यायाधिवक्ताहरूले गर्नुभएको बहस जिकिरसमेत
सनु ी सरू
ु तथा पनु रावेदन अदालत पोखराबाट भएको
फै सला वादी तथा प्रतिवादीका तर्फ बाट पेस भएको
पनु रावेदनपत्रसहितका मिसिल संलग्न कागजातहरू
समेत अध्ययन गरी हेर्दा प्रस्तुत मद्दा
ु मा पनु रावेदन
अदालत पोखराले गरेको फै सला मिलेको छ वा छै न
भन्ने सम्बन्धमा निर्ण य गर्नुअघि प्रस्तुत मद्दा
ु मा भएको
कारवाहीसम्बन्धी प्रक्रियाको बारेमा विवेचना गरी
साधकको रोहमा यस अदालतको संयक्त
ु इजलासबाट
भएको फै सला कायम रहने नरहने सम्बन्धमा निर्ण य
दिनपु र्ने देखियो ।
२. प्रतिवादी शेरबहादरु लाई मल
ु क
ु ी ऐन
ज्यानसम्बन्धी महलको १ र १३(३) नं. को कसरु
अपराधमा ऐ. को १३ (३) नं. बमोजिम सजाय हुन माग
दाबी लिई वादी नेपाल सरकारको अभियोगपत्र दायर
भएकोमा प्रतिवादीले आफ्नी श्रीमतीसँग झैझगडा
कुटपिट गरी अचेत अवस्थामा परु ्याई नाम्लोले घाँटीमा
पासो लगाई आफ्नै घरको धरु ीबलोमा झणु ्ड्याई मारेको
पष्टि
ु हुन आई मल
ु क
ु ी ऐन ज्यानसम्बन्धीको महलको १ र
१३(३) नं. को कसरु अपराध गरेको पष्टि
ु हुन आएकोले
प्रतिवादी शेरबहादरु गरू
ु ङलाई सोही महलको १३(३)
नं. बमोजिम जन्मकै दको सजाय हुने ठहर्याएको सरू
ु
गोरखा जिल्ला अदालतको फै सलाउपर प्रतिवादीको
पनु रावेदन अदालत पोखरामा पनु रावेदन परी
पनु रावेदन अदालत पोखराबाट मिति २०६७/८/१५
मा गोरखा जिल्ला अदालतको मिति २०६६।१२।१६
को फै सला सदर हुने ठहर्याई फै सला गरेउपर यस
अदालतमा साधकको रोहमा मिति २०६८/८/२
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डोरीको पासो लगाई झणु ्ड्याई कर्तव्य गरी मारेको हुदँ ा
कानूनबमोजिम कारवाही गरिपाउँ भनी दिएको जाहेरी
दरखास्तबाट प्रस्तुत मद्दा
ु को अनस
ु न्धान प्रक्रिया
अगाडि बढेको देखिन्छ ।
६. प्रतिवादी शेरबहादरु
गरू
ु ङको
अनस
ु न्धान अधिकारीसमक्ष भएको बयान हेर्दा
मिति २०६५।१२।११ गतेको साँझ पनि श्रीमती र
आफ्नोबीच वादविवाद झगडा हुदँ ा मैले एक थप्पड
गालामा हानेको र दवु ै जनाको धके लाधके ल भएको
हो भन्ने उल्लेख गरेको र अदालतमा बयान गर्दा पनि
वारदातको रात आफू र श्रीमतीबीच सामान्य ठाकठुक
भएको आफूले गाली गरेको कुरा उल्लेख गरेको
पाइन्छ । तर दवु ै बयानमा निजले श्रीमती कुमारी
गरू
ु ङलाई मारेको होइन भनी आरोपित कसरु मा इन्कार
रहेको देखिन्छ । अर्कोतर्फ जाहेरवाला लालबहादरु
गरू
ु ङले मेरो बहिनी कुमारी गरू
ु ङ झणु ्डी मरेको
होइन । यी प्रतिवादीले कुटपिट गरी, बेहोस अवस्थामा
पारी झणु ्ड्याएर मारेकोमा पूर्ण विश्वास लाग्छ भनी
जाहेरीको बेहोरालाई पूर्ण समर्थन हुने गरी बकपत्र गरेको
देखिन्छ । प्रहरीमा कागज गर्ने मतृ क तथा प्रतिवादीका
छोरीहरू देउमाया गरू
ु ङ र ओमकुमारी गरू
ु ङसमेतले
आमा कुमारी गरू
ु ङलाई बबु ा शेरबहादरु गरू
ु ङले मारेर
झणु ्ड्याएको हो, आमाको ओठ र स्तनमा निलडाम
भएको आधारमा बबु ाले झणु ्ड्याई मारेको भनेकी हुँ मेरो
बबु ा शेरबहादरु गरू
ु ङले आमालाई झणु ्ड्याएर मारेकोमा
विश्वास लाग्छ भनी बकपत्र गरेको पाइन्छ ।
७. प्रस्तुत मद्दा
ु मा श्रीमती मारेको अभियोग
प्रतिवादीउपर लागेको छ । अनस
ु न्धान र अदालतमा
भएको बयानसमेतबाट वारदातको रात प्रतिवादी घरमा
नै श्रीमती र छोराछोरीको साथमा रहे भएको देखिएको
छ । अदालतको बयानमा पनि वारदातको रात
श्रीमतीसँग "झगडा ठाकठुक भएको" कुरा स्वीकार गरेका
छन् । अनस
ु न्धानमा "रोजगारको सिलसिलामा विदेश
गएको ८ महिनामा कान्छो छोरा जन्मेको विषयमा शंका
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कायम रहन नसक्ने हुदँ ा साधकको लगत कट्टा गरी
पनु रावेदनको रोहमा मद्दा
ु को सनु वु ाइ गरिनपु र्ने ऐनको
मनसाय रहेको देखिन्छ । प्रस्तुत मद्दा
ु मा साधकको
रोहमा यस अदालतको संयक्त
ु इजलासबाट फै सला
भइसके कोमा सोपूर्व दर्ता भएको पनु रावेदन बाँकी नै
रहेको अवस्था हुदँ ा उक्त कानूनी व्यवस्थाअनस
ु ार
पनु रावेदनकै रोहमा फै सला गर्नुपर्ने भएकाले साधकको
रोहमा यस अदालतको संयक्त
ु इजलासबाट भएको
मिति २०६८।११।२६ को फै सला कायम राखी दवु ै
पक्षबाट पर्न आएका पनु रावेदनहरूका सम्बन्धमा
दोहोरो निर्ण य गर्ने अवस्था सज
ृ ना हुन जाने देखिन्छ ।
साधकको रोहबाट संयक्त
ु इजलासबाट भएको फै सला
बदर नभएसम्म एकातिर प्रस्तुत पनु रावेदनहरूको
सनु वु ाइ गर्न नमिल्ने र अर्कोतर्फ साधकको रोहमा
भएको फै सलालाई समान तहको संयक्त
ु इजलासबाट
बदर गर्न नमिल्ने हुन्छ । तसर्थ यस विषयमा पूर्ण
इजलासबाट नै सनु वु ाइ हुन उपयक्त
ु हुने भनी माननीय
न्यायाधीश गोपाल पराजल
ु ीले व्यक्त गर्नुभएको
राय मनासिब देखियो । प्रस्तुत मद्दा
ु मा प्रतिवादी
शेरबहादरु गरू
ु ङको हकमा साधकको रोहबाट संयक्त
ु
इजलासबाट फै सला भइसके को र वादी प्रतिवादी दवु ै
पक्षबाट परेको पनु रावेदन बाँकी नै रहेको अवस्थामा
पनु ः सोही विषयमा प्रमाणको मूल्याङ् कन गरी फै सला
गर्नुपर्ने हुदँ ा साधकको रोहमा संयक्त
ु इजलासले गरेको
मिति २०६८।११।२६ को फै सला कायम रहन सक्ने
अवस्था नहुदँ ा उक्त फै सलासमेत बदर हुन्छ ।
५. अब, पनु रावेदन अदालत पोखराबाट
भएको फै सला मिलेको छ छै न भन्ने सम्बन्धमा निर्ण य
दिनपु र्ने भई सो सम्बन्धमा विचार गर्दा प्रस्तुत कर्तव्य
ज्यान मद्दा
ु मा जाहेरवाला लालबहादरु गरू
ु ङले मेरो
बहिनी घइली भन्ने कुमारी गरू
ु ङलाई ज्वाइँ शेरबहादरु
गरू
ु ङले बायाँ पट्टिको स्तनमा निलडाम हुने गरी
कुटपिट गरी बेहोस बनाई झणु ्डी मरेको जस्तो बनाउन
घरमा कोही नभएको मौका पारी घाँटीमा नाम्लाको
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छोरीहरूले नभएको कुरा गरी बाबल
ु ाई दोष लगाउनु
पर्ने कुनै कारण देखिदँ नै । नाबालक सन्तानको आमा
मतृ क अकारण त्यसै झणु ्डी मर्ने अवस्था स्वभाविक
देखिदँ नै । कुनै पनि पुरूषले आफ्नी श्रीमतीले
परपुरूषसँगको संसर्गबाट सन्तान जन्मेको
आरोप लगाउँछ र त्यही निहुमँ ा झगडा गर्दछ भने
निजको रिस एवं आक्रोश सामान्य छै न भन्ने
स्वभाविक अनुमान रहन्छ । यस्तो अवस्थामा
श्रीमतीको घरभित्रै अस्वाभाविकरूपमा मृत्यु
हुन्छ । निजबाहेक घरमा साबालक अन्य कोही छै न भने
निज नै शंकाको स्वभाविक के न्द्र बन्ने हुदँ ा श्रीमतीको
मृत्यु स्वभाविक हो भनी पुष्टि गर्ने दायित्व निजमा
नै रहन्छ । प्रस्तुत मद्दा
ु मा प्रतिवादीको पारिवारिक
विवादको स्थिति, घटनापूर्व को अवस्था, घटना घटेको
रातको क्रियाकलाप र मतृ कको शरीरमा लागेका
चोटसमेतका समग्र सबदु प्रमाणहरूको मूल्याङ् कन
गर्दा यी प्रतिवादी शेरबहादरु गरू
ु ङ निर्दोष रहेछन् भन्न
सकिने अवस्था देखिएन ।
८. प्रतिवादी स्वयंले बयानमा स्वीकार
गरेका तथ्यहरू, जाहेरीको बेहोरा, जाहेरवालाको
अदालतसमक्षको बकपत्र, अनस
ु न्धानका सिलसिलामा
कागज गर्ने छोरीहरू ओमकुमारी र देउमायाको बकपत्र,
घटनास्थल मचु लु ्का र शव परीक्षण प्रतिवेदनसमेतका
विषयहरू मालाकाररूपमा जोडिएका छन् । घटनापूर्व
लामो समयदेखि लोग्नेस्वास्नीबीच बेमेल र झगडाको
स्थिति रहेको छ । गाउँलेहरू जटु ेका र झगडा मिलाएका
छन् वारदातकै दिन साँझमा पनि झगडा भएको
छ । सतु ्नुअघि झगडा भएको थियो भनी प्रतिवादीले
अदालतमा नै स्वीकार गर्छ, सोही रात श्रीमती मर्छिन् र
शव परीक्षण प्रतिवेदनमा चोट देखिन्छन् । घटनास्थलमा
पहिलो पटक पगु ्ने छोरीलाई यी प्रतिवादीले आमा
बुबाको झगडा भएको कसैलाई नभन्नु पनि भन्छ
भने अब घाँटीमै पासो लगाएको प्रत्यक्षदर्शी छै न भन्ने
आधारमा परिस्थितिजन्य प्रमाणलाई अस्वीकार गर्न
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लागि श्रीमतीलाई गाली गलौज, कुटपिट गर्ने गरेको"
आवेशमा आई "मृतक घइली भन्ने कुमारी गुरूङलाई
नमारेसम्म शान्ति हुदँ नै " भनेको भन्ने खलु ्न आएको
छ । लोग्ने स्वास्नीबीच परेको झगडा दईु पटकसम्म गाउँ
समाजले मिलाएको भन्ने र मिति २०६४/११/३०,
०६४/१२/२७ मा समेत गाउँलेहरू रोहबरमै
कागजसमेत गरेको देखिन्छ । प्रतिवादी शेरबहादरु का
छोरीहरू देउमाया गरू
ु ङ र ओमकुमारी गरू
ु ङको
बकपत्रसमेतबाट निज शेरबहादरु ले श्रीमतीलाई बरोबर
सताएको भन्ने खलु ्न आएको छ । छोरो समय नपगु ी
जन्मेको भन्ने निहुमँ ा बरोबर झगडा हुने गरेको भन्ने
भएबाट प्रतिवादी र मतृ कबीच सौहार्दपूर्ण सम्बन्ध
थिएन भन्ने देखिन आउँछ । लास जाँच मचु लु ्का
हेर्दा बायाँ स्तनमाथि सन्नि
ु एको, पेटमा रगतको टाटा
देखिएको, बायाँ कुममा रातो दाग देखिएको, योनिबाट
रगत निस्किएको र दायाँ गोडाको घडुँ ासम्म पगु ेको
भन्ने देखिन्छ भने शव परीक्षण प्रतिवेदनमा मतृ ्युको
कारण Hanging लेखिएको र सो प्रतिवेदनमा
Breasts are extensively bloated र An
abrasion furrow or ligature mark is over the
anterior neck. It is 2-3 cm in Size भन्नेसमेत
उल्लेख भएको पाइन्छ । कसैलाई मारी तत्कालै
झणु ्ड्याएकोमा रातो दाग हुने अर्थात्Ligature mark
देखिनु स्वभाविक हुन्छ । प्रतिवादीको श्रीमतीसँगको
पूर्व व्यवहार र वारदातको दिनसमेतको परिस्थिति र
घटनाक्रम हेर्दा यहाँ लास जाँच मचु लु ्कामा जे जस्तो
कुराहरू देखिएका छन् यसबाट समेत मतृ क झण्डि
ु एको
नभई निजलाई झणु ्ड्याइएको रहेछ भन्ने देखिन
आउँछ । वारदात अवस्थामा प्रतिवादीको घरमा
निजबाहेक अन्य साबालक व्यक्ति कोही रहे भएको
देखिदँ नै । निज प्रतिवादीले छोरी ओमकुमारीलाई
"आमा बुबाको झगडा भएको कसैलाई नभन्नु" भनेको र
छोरीहरूले अदालतमा समेत आई बाबल
ु े नै आमालाई
मारेको हो भनी बकपत्र गरेको अवस्था देखिन्छ । आफ्नै
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विचार गर्दा प्रतिवादी शेरबहादरु गरू
ु ङलाई अ.बं. १८८
नं. बमोजिम १० (दश) वर्ष कै द गर्दा न्यायको उद्देश्य
पूरा हुने देखिएकोले सोहीबमोजिम कै द वर्ष १० हुने
ठहर्छ । अरू तपसिलबमोजिम गर्नू ।
तपसिल
प्रतिवादी शेरबहादरु गरू
ु ङके , माथि ठहर खण्डमा
लेखिएबमोजिम मल
ु क
ु ी ऐन ज्यानसम्बन्धीको महलको
१ र १३(३) नं. को कसरु मा सर्वस्वसहित जन्मकै दको
सजाय हुनेमा मल
ु क
ु ी ऐन अ.बं. १८८ नं. बमोजिम
१०(दश) वर्ष मात्र कै द हुने ठहरेकोले निजको हकमा
सरू
ु तथा पनु रावेदन अदालतको फै सलाबमोजिम
राखिएको जन्मकै दको लगत राख्नु परेन । सो लगत
कट्टा गरी निज प्रतिवादी मिति २०६५।१२।१४ देखि
प्रहरी हिरासतमा बसेको देखिदँ ा सोही मितिबाट
१० (दश) वर्ष को कै द सजाय गणना हुने गरी मिति
२०७५/१२/१३ सम्म कै दमा राखी अन्य मद्दा
ु बाट
थनु ा वा कै दमा राख्न नपर्ने भए प्रस्तुत मद्दा
ु बाट मिति
२०७५/१२/१४ गते थनु ामक्त
ु गरिदिनु भनी सरू
ु
गोरखा जिल्ला अदालतमा लेखी पठाइदिनू ...........१
प्रतिवादी थनु ामा हुदँ ा फै सलाको जानकारी निजलाई
दिनू ............................................................२
प्रस्तुत मद्दा
ु को दायरीको लगत कट्टा गरी नियमानस
ु ार
मिसिल अभिलेख शाखामा बझ
ु ाइदिनू ..................३

सर्
वोच्च

अद

मिल्छ त ? यसप्रकारको तथ्यगत अवस्थालाई यी
परिस्थितिजन्य प्रमाणहरूलाई अस्वीकार गर्न कतै
मिल्दैन । यसो हुदँ ा प्रतिवादी शेरबहादरु गरू
ु ङको
इन्कारी बयानकै भरमा निजलाई निर्दोष ठहर गर्न
मिल्ने अवस्थाको प्रस्तुत मद्दा
ु मा देखिदँ नै । यसो गर्दा
न्याय मर्छ । तसर्थ प्रतिवादीले आफ्नी पत्नी घइली
भन्ने कुमारी गरू
ु ङलाई कुटपिट गरी नाम्लोको पासो
लगाई झणु ्ड्याई मारेको पष्टि
ु हुन आएकोले निजलाई
मल
ु क
ु ी ऐन ज्यानसम्बन्धीको १३(३) नं. कसरु मा
सर्वस्वसहित जन्मकै द ठहर गर्नुपर्नेमा जन्मकै दको
मात्र सजाय गर्ने गरेको पनु रावेदन अदालत पोखराको
फै सला सो हदसम्म नमिलेकोले के ही उल्टी हुने ठहर्छ ।
९. अब, प्रस्तुत वारदातको अवस्था
परिस्थितिसमेतलाई विचार गर्दा ऐनबमोजिम नै सजाय
गर्नु मनासिब हो होइन भन्नेतर्फ हेर्दा प्रतिवादी वैदशि
े क
रोजगारमा गइरहने व्यक्ति देखिन्छ । निज वैदशि
े क
रोजगारमा रहेको अवस्थामा मतृ कले जन्म दिएको
छोरा आफूसँगको सहवासबाट नभएको भन्ने विषयमा
मतृ क र प्रतिवादीका बीच बारम्बार झगडा कुटपिट हुने
गरेको भन्ने देखिन्छ । दईु / दईु पटकसम्म गाउँलेहरूले
मिलाएको भन्ने पनि देखिन्छ । छोराकै विषयमा
बराबर हुने झगडाकै जरियाबाट भएको आपसी झगडा
कुटपिटको कारण प्रस्तुत वारदात घट् न गएको देखिएको
छ । प्रतिवादीका नाबालक छोराछोरीहरू रहेको र
प्रतिवादीलाई लामो समयसम्म कै दमा राखिरहँदा
अभिभावकीय अभावका कारण निजका आश्रित
छोराछोरीहरूकै शिक्षा स्वास्थ्य एवं सामाजिकीकरणमा
पर्न जाने नकारात्मक असरसमेतलाई विचार गर्दा
प्रतिवादीलाई ज्यानसम्बन्धीको १३(३) नं. बमोजिम
सजाय गर्दा चर्को पर्न जाने देखिएकोले मल
ु क
ु ी ऐन
अदालती बन्दोबस्तको १८८ नं. बमोजिम कसरु दारको
कसरु गर्दाको परिस्थिति, कसरु दारको पारिवारिक
अवस्था एवं कसरु दारउपर तोकिएको सजायको
असरबीचको सामञ्जस्यतालाई विवेकसङ् गतरूपमा

उक्त रायमा सहमत छु ।
न्या. के दारप्रसाद चालिसे
माननीय न्यायाधीश श्री हरिकृष्ण कार्कीको राय
प्रस्तुत मद्दा
ु मा प्रतिवादी शेरबहादरु गरू
ु ङको
हकमा साधकको रोहमा फै सला भइसके को र
प्रतिवादीको पनु रावेदन बाँकी नै रहेको अवस्थामा
पनु ः संयक्त
ु इजलासबाट इन्साफ गर्न नमिल्ने हुदँ ा
पूर्ण इजलासबाट सनु वु ाइ हुन मनासिब हुने देखिदँ ा
यस अदालतको संयक्त
ु इजलासले गरेको मिति
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गरू
ु ङले दिनहुँ गाली गलौज कुटपिट झैझगडा गर्दै
आइरहेकोमा मिति २०६५।१२।११ गते राति निज
बहिनीलाई ज्वाइँले बायाँपट्टिको स्तनमा निलडाम हुने
गरी कुटपिट गरी बेहोस बनाई झणु ्डी मरेको जस्तो
बनाउन घरमा कोही नभएको मौका पारी घाँटीमा
नाम्लाको डोरी पासो लगाई झणु ्ड्याई कर्तव्य गरी
मारेको हुदँ ा कानूनबमोजिम कारवाही गरिपाउँ भन्ने
उल्लेख गरेको पाइन्छ भने सोही बेहोरालाई समर्थन
जनाई यी प्रतिवादीले कुटपिट गरी बेहोस अवस्थामा
मारी झणु ्ड्याएर मारेकोमा पूर्ण विश्वास लाग्दछ भनी
अदालतमा बकपत्र गरेको पाइयो ।
प्रतिवादीकी छोरी ओमकुमारीले मिति
२०६५।१२।११ गते साँझ खाना खाई म र मेरो साथी
कौशिला गरू
ु ङ घरसँग सटिएको अर्को कोठामा सतु ्न
गयौं । राति बबु ाले मलाई उठाउनु भएकोले म उठ् दा
रातको २ बजेको थियो । बबु ाले आमा झणु ्डी मरिछन्
भनेकोले गई हेर्दा घरको धरु ीबलोमा नाम्लाले घाँटीमा
पासो लगाई झणु ्डी मतृ ्यु भएको अवस्थामा देखेको हुँ
भनी बकपत्र गरिदिएको अवस्था छ भने प्रतिवादीकी
अर्की छोरी देउमायाँ गरू
ु ङले विगतमा आमालाई बबु ाले
गरेको दर्व्यव
ु हार, झगडा, कुटपिटका कारण बबु ाले
आमालाई कुटपिट गरी अचेत बनाई पछि झणु ्ड्याई
कर्तव्य गरी मारेकोमा विश्वास लाग्छ भनी शंकाको
भरमा बकपत्र गरेको र निजहरूले प्रत्यक्षरूपमा घटना
वारदात देखेको भनी बकपत्र गरेको अवस्था देखिदँ नै ।
प्रहरीमा कागज गर्ने कौशिला गरू
ु ङले मैले
कुटपिट गरेको देखेको होइन । आफै ँ झुण्डिएको
देखिएको पनि होइन । घाउहरू देख्दा कुटपिट गरी
झुण्ड्याएको होकि भन्ने लाग्छ भनी बकपत्र गरेको
देखिन्छ । प्रहरीमा कागज गर्ने वीरबहादरु गरू
ु ङले
विगतको क्रियाकलापको कारणले गर्दा यी प्रतिवादीले नै
मृतकलाई कुटपिट गरी झुण्ड्याई मारेकोमा शंका लाग्छ
भनेको हो र पछि सत्य बुझ्दै जाँदा निज प्रतिवादीले
नै झुण्ड्याएको भन्ने लाग्दैन भनी बकपत्र गरेको

सर्
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२०६८/११/२६ को फै सला कायम रहनसक्ने अवस्था
नहुदँ ा उक्त फै सला बदर हुन्छ भनी यस इजलासका
माननीय न्यायाधीशज्यूहरूले व्यक्त गर्नुभएको रायमा
सहमति रहेको छ । प्रतिवादीलाई निजको श्रीमतीलाई
कर्तव्य गरी मारेको मानी कसरु दार ठहर गरेतर्फ
बहुमतको रायमा मेरो सहमति नरहेकोले फरक राय
प्रस्तुत गर्दछु ।
मेरो बहिनी घइली भन्ने कुमारी गरू
ु ङलाई
ज्वाइँ शेरबहादरु गरू
ु ङले नाम्लाको डोरीको पासो
लगाई झणु ्ड्याई कर्तव्य गरी मारेको हुदँ ा कानूनबमोजिम
कारवाही गरिपाउँ भन्नेसमेत बेहोराको लालबहादरु
गरू
ु ङको जाहेरी दरखास्त परी प्रस्तुत मद्दा
ु को
अनस
ु न्धानको कारवाही अगाडि बढेको देखिन्छ ।
अनस
ु न्धान अधिकारी र अदालतसमक्ष बयान गर्दा
श्रीमतीसँग झैझगडा भएको र धके लाधके लसम्म
भएको तर मैले मतृ कलाई मारी झणु ्ड्याएको होइन
भनी आरोपित कसरु मा पूर्णतः इन्कार रही बयान
गरेको देखिन्छ । लासजाँच मचु लु ्का तथा शव परीक्षण
प्रतिवेदनलगायतका मिसिल संलग्न कागजातबाट
घइली भन्ने कुमारी गरू
ु ङको मतृ ्यु झण्डि
ु एको
कारणबाट भएको भन्ने तथ्यमा विवाद देखिएन ।
यसमा मतृ क कुमारी गरू
ु ङ आफै ँ झणु ्डी आत्महत्या
गरेको हो या प्रतिवादी शेरबहादरु गरू
ु ङले बेहोस बनाई
झणु ्ड्याएको हो भन्ने विषयमा विचार गर्दा यी प्रतिवादी
अनस
ु न्धानमा र अदालतमा आफूले कसरु गरेकोमा
इन्कार रही सामान्य झैझगडा भई धके ला धके लसम्म
भएको भन्ने तथ्यमा सम्म स्वीकार गरी बयान गरेको
पाइन्छ । तथ्यको स्वीकारोक्ति नै अपराधमा साबित
भएको मान्न मिल्दैन ।
मिसिल संलग्न प्रमाणहरूको विश्लेषणबाट
प्रतिवादीको मतृ ्यु कर्तव्यबाट भएको हो वा आत्महत्या
हो भन्ने निष्कर्ष मा पगु ्नु पर्ने हुन्छ । जाहेरवाला
लालबहादरु गरू
ु ङले जाहेरी दरखास्त दिँदा मेरो
बहिनी घइली भन्ने कुमारी गरू
ु ङलाई ज्वाइँ शेरबहादरु
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ठाउँमाथि धरु ीको बलामा नाइलनको नाम्लाको
डोरी घाँटीमा पासो लगाएको अवस्थामा रहेको
देखिन्छ । लासमा रहेको चिह्नहरूबाट लासमा देखिएको
निलडामहरू कुटपिटबाट भएका हुन् भन्न सक्ने
अवस्थाको देखिएका छै नन् भने योनिबाट निस्के को
रगत योनिको वरिपरिको कुटपिटका चिह्न नदेखिएको
र योनिमा रगत निस्कने तहसम्मको शरीरको अन्य
भागमा गम्भीर चोट नदेखिएको स्थितिमा अन्य ठोस
र वस्तुगत प्रमाणको अभावमा प्रतिवादीको कुटपिटको
कारणबाट निलडाम भएका वा योनिबाट रगत निस्के को
भनी अर्थ गर्नु मनासिब देखिदँ नै ।
प्रस्तुत मद्दा
ु मा शव परीक्षण प्रतिवेदनले
महत्त्वपूर्ण प्रमाणको स्थान ग्रहण गर्ने देखिन्छ ।
चिकित्सकले शव परीक्षण प्रतिवेदन (Report of
Autopsy) मा मतृ ्युको सम्भावित कारण Hanging
भनी उल्लेख गरेको पाइन्छ भने लासको बाह्य र
आन्तरिक परीक्षण यसप्रकार रहेको छः
External examination
• Besides decomposition fluid from the
decedent’s body staining the clothes
of the decedent, no significant findings
are observed in the examination of the
clothes of the decedent.
• Decomposition is advanced: the face
is blackened and bloated, with the
tongue protruding and decomposition
epidermal peeling of the right forehead;
decomposition purge fluid is present
from the nose and the mouth; gas
stiffening of all the joints is advanced;
decomposition blisters are present over
all of the body surface; the breasts
are extensively bloated; the above
decomposition characteristics are more
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देखिन्छ । प्रहरीमा कागज गर्ने गठु ी मायाँ गरू
ु ङले
मृतकको घाउमा निलो थियो, त्यसकारण प्रतिवादीले
मारी झुण्ड्याएको हो भनेकी हुँ भनी बकपत्र गरेको
देखिन्छ भने वादीका साक्षी पूर्णबहादरु गरू
ु ङले
अदालतमा गरेको बकपत्र हेर्दा भाइ शेरबहादुरको घरमा
खलबल गरेको सुनी के भयो भनेर गई हेर्दा बुहारी
झुण्डी रहेको अवस्थामा मैले देखेको हुँ । झुण्डियो वा
मर्यो त्यो मलाई थाहा भएन भन्ने बेहोरा उल्लेख गरेको
देखिन्छ ।
प्रमाण ऐन, २०३१ को दफा ३७(२) मा
मौखिक प्रमाण प्रत्यक्ष हुनपु र्दछ अर्थात् देख्ने, सनु ्ने
वा कुनै इन्द्रियको सहायताले थाहा पाउन सकिने कुनै
कुरालाई प्रमाणमा दिन खोजिएको भए सो कुरा प्रत्यक्ष
देख्ने, सनु ्ने वा थाहा पाउने व्यक्तिले त्यस सम्बन्धमा
मौखिक प्रमाण दिएको हुनपु र्दछ भन्ने व्यवस्था रहेको
छ । प्रस्तुत मद्दा
ु मा मौकामा तथा अदालतमा आफ्नो
बेहोरा लेखाउने जाहेरवालालगायतका अभियोजन
पक्षका कुनै पनि साक्षीहरू प्रत्यक्षदर्शीको रूपमा रहेको
पाइँदनै । घटना भइसके पछि झण्डि
ु एको अवस्थामा
देख्ने वा मतृ क र प्रतिवादीको बीचको पहिले पहिले
झगडा हुने गरेको पूर्व जानकारी रहेको आधारमा निजले
मारेको विश्वास लाग्ने भनी जाहेरी दिने र बकपत्र गर्ने
साक्षीहरू मात्र वादी पक्षले पेस गरेको पाइयो । यस्तो
लाग्छ, यस्तो हुन सक्छ भनी शंका विश्वास र अनमु ानको
आधारमा मात्र जाहेरी दिएको मौकामा कागज गरेको र
सोहीअनरू
ु प अदालतमा बकपत्र गरेको अवस्था हुदँ ा
यसरी शंका अनमु ान र विश्वास लाग्छ भनेको कुरालाई
प्रमाण ऐन, २०३१ को दफा ३७(२) अनस
ु ार प्रमाणमा
ग्रहण गरी दोषी ठहर गर्न सकिने देखिएन ।
लासजाँच मचु लु ्का हेर्दा सामान्य निलडामहरू,
दायाँ कुमको भागमा ठोक्किएको जस्तो रातो डाम
देखिएको, योनिबाट रगत निस्के को र उक्त रगत
दाहिने खट्टा
ु को घडुँ ासम्म बगेको भनी उल्लेख भएको
पाइन्छ । घटनास्थल हेर्दा भर्याङ् गमा के ही खाली
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death are observed.
• The autopsy findings are consistent
with hanging.
बाह्य परीक्षणमा घाँटीमा रहेको डोरीको
चिह्न सो डोरीको चिह्नबाहेक अन्य गम्भीर प्रकृतिको
चोट नदेखिएको, आन्तरिक परीक्षणबाट टाउको,
घाँटी, छाती, पेटको भागमा गम्भीर प्रकृतिका कुनै
चोटहरू नदेखिएपश्चात् परीक्षण गर्ने चिकित्सकले
बाह्य र आन्तरिक परीक्षणबाट मतृ ्युको कारण हुन
सक्नेसम्मका गम्भीर चोटहरू नरहेको भनी Hanging
सँग मेल खान्छ भनी राय पेस भएको देखिन्छ ।
यसप्रकार चिकित्सकले हचवु ा र अनमु ानका भरमा
शव परीक्षण प्रतिवेदन दिएको नभई लासको बाह्य र
आन्तरिक परीक्षण गर्दा मतृ ्यु हुनसक्ने वा बेहोस हुने
प्रकृतिका कुनै गम्भीर चोटहरूको विद्यमानता नरहेको
अवस्थामा चिकित्सकीय विधिशास्त्रमा आधारित
भई आफ्नो राय प्रस्तुत गरेको विशेषज्ञको रायलाई
प्रमाणमा ग्राह्य गर्नुपर्ने नै देखिदँ ा चिकित्सकले दिएको
रायको प्रतिकूल हुने गरी प्रतिवादीले कुटपिट गरी
बेहोस बनाई झणु ्ड्याएको भनी निष्कर्ष मा पगु ्नु प्रमाण
कानूनको सिद्धान्तअनक
ु ू ल हुने देखिदँ नै ।
अब परिस्थितिजन्य प्रमाणतर्फ हेर्दा लास
झणु ्ड्याई के ही खाली ठाउँमाथि धरु ीको बलामा
नाइलनको नाम्लोको डोरी घाँटीमा पासो लगाएको
अवस्थामा रहेको देखिन्छ । वारदातमा प्रतिवादीबाहेक
अन्य कोही व्यक्तिसमेतको संलग्नता छ भन्ने देखिएको
अवस्था छै न । मतृ क ४० वर्ष की भई ५ फिट ७ इन्च
(६७ इन्च) लम्बाइको रहेको पाइन्छ । अचेत अवस्थामा
रहेको भन्ने शव परीक्षण प्रतिवेदन र लासजाँच प्रकृति
मचु लु ्काबाट पष्टि
ु भएको अवस्थामा पनि देखिएको
छै न । मतृ क आफ्नै कमजोर शारीरिक अवस्थाको भन्ने
पनि देखिएको छै न । यस स्थितिमा अत्यन्तै शारीरिक
अवस्था कमजोर भएको वा अचेत भएको अवस्थामा
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advanced in the face and lower limbs.
• An abrasion furrow or ligature mark is
over the anterior neck. It is 2-3 cm in
width, is above the thyroid, and extends
upwards and backwards to completely
encircle the neck and reach up above
the hairline at the back of the neck.
• No other gross injuries are observed in
the external examination.
Internal examination
• The tissues and organs of the neck
subjacent to the abrasion furrow or
ligature mark of the neck described
above show no gross injuries.
• The scalp, skull and brain present with no
gross injuries. The brain tissue is semiliquified as a result of decomposition.
• The stomach contains a semi digested
meal.
• Besides decomposition softening of the
chest, abdominal and pelvic organs,
no gross injuries of these organs are
observed.
• No other significant finding is observed
in the rest of the internal examination
• The police autopsy request form Gorkha
state that the decedent was allegedly
found hanging by a plastic ‘namlo’ form
a ceiling rafter near a staircase in her
house in Gorkha.
• Besides the abrasion furrow or ligature
mark of the neck described above,
no gross external or internal injuries
sufficient to account for the cause of
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आरोपित कसरु मा ज्यानसम्बन्धी महलको १३(३)
नं. अनस
ु ार सर्वस्वसहित जन्मकै दको सजाय ठहर
गर्नुहुने माननीय न्यायाधीशहरूको रायसँग सहमत हुन
सकिएन । माननीय न्यायाधीशहरूको रायसँग सहमत
हुन नसके पनि सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०४९
को नियम ३(४) बमोजिम बहुमत न्यायाधीशहरूको
राय कायम हुने हुदँ ा सोहीबमोजिम गर्नू ।
इजलास अधिकृत: रामप्रसाद बस्याल
इति संवत् २०७३ साल मङ् सिर २३ गते रोज ५ शभु म् ।

अद

बाहेक एक जना व्यक्तिले झणु ्ड्याएर मार्न सक्ने
अवस्था रहँदनै भन्ने चिकित्सकीय विधिशास्त्रको
मान्यता रहेको पाइन्छ । यसका अतिरिक्त शरीरमा
रहेका सामान्य निलडाम स्तनमाथि छातीमा र दायाँ
कुमको भागमा देखिएको छ । लासजाँच मचु लु ्कामा
दायाँ कुमको भागमा ठोक्किएको जस्तो रातो निलडाम
देखिएको भनी उल्लेख भएको छ । भर्याङनजिक
रहेको धरु ीको बलोमा झण्डि
ु ने क्रममा नै भर्याङमा
ठोक्किन गएको तथ्यलाई इन्कार गर्न सकिने अवस्था
हुदँ नै । प्रतिवादीको कुटपिटबाट नै सो निलडाम भएको
नै शंकारहित तवरबाट स्थापित भएको अवस्था
एकातिर छै न भने कुटपिटको कारणबाट मानिस बेहोस
हुनसक्ने अवस्था स्थापित हुन सके को छै न । यसरी
परिस्थितिजन्य प्रमाणबाट पनि प्रतिवादीलाई दोषी
ठहर गर्न सक्ने देखिएन ।
तसर्थ, उल्लिखित विवेचित आधार र
कारणबाट Hanging को कारणबाट मतृ ्यु भएको
भनी Autopsy Report बाट स्थापित तथ्य रहेको
स्थितिमा यी प्रतिवादीले नै कर्तव्य गरी मतृ कलाई
मारेको हो भन्ने प्रत्यक्ष प्रमाणको अभाव रहनक
ु ा साथै
शंकारहित तवरले उक्त निष्कर्ष मा पगु ्न सक्ने मालाकार
कडीको रूपमा स्थापित परिस्थितिजन्य प्रमाणको
समेत अभाव रहेको अवस्थामा वस्तुनिष्ठ ठोस सबदु
प्रमाणको अभावमा पति पत्नीबीचमा पहिले झगडा
भइरहने भन्ने आधारमा दिएको जाहेरी र मौकामा व्यक्त
गर्ने व्यक्तिहरूको शंका, विश्वास र अनमु ानको कथनलाई
प्रमाणको रूपमा ग्रहण गरी ज्यानजस्तो गम्भीर
प्रकृतिको फौजदारी कसरु मा दोषी ठहर गर्नु फौजदारी
न्यायको सिद्धान्तको रोहमा मिल्ने देखिदँ नै । प्रतिवादी
शेरबहादरु गरू
ु ङले आरोपित कसरु बाट सफाइ पाउने
ठहर्छ । यस अदालतको संयक्त
ु इजलासबाट साधकको
रोहमा हेरी किनारा गरिसके को मद्दा
ु पनु रावेदनको
रोहमा पनु ः संयक्त
ु इजलासबाटै हेर्न न्यायोचित नहुने
भनी व्यक्त रायसँग सहमति जनाउँदै प्रतिवादीलाई
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निर्णय नं . ९९४५

सर्वोच्च अदालत, पूर्ण इजलास
माननीय न्यायाधीश श्री सारदाप्रसाद घिमिरे
माननीय न्यायाधीश श्री तेजबहादरु के .सी.
माननीय न्यायाधीश श्री परू
ु षोत्तम भण्डारी
फै सला मिति : २०७४।८।८
०७३-WF-००१६
विषयः उत्प्रेषण / परमादेश

निवेदक / वादी : रौतहट जिल्ला, गौर न.पा.वडा नं.८
स्थित नि.मा.वि. बालमन्दिरको विद्यालय
व्यवस्थापन समितिको अध्यक्ष रौतहट
जिल्ला, गौर न.पा.वडा नं.९ बस्ने हरेन्द्रप्रसाद
कुशवाहासमेत
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वादीका तर्फ बाट : विद्वान् अधिवक्ता श्री दिर्घलाल गिरी
प्रतिवादीका तर्फ बाट : विद्वान् उपन्यायाधिवक्ता श्री
के शवप्रसाद पन्त र विद्वान् अधिवक्ता श्री
उद्धवप्रसाद चौलागाई
अवलम्बित नजिर :
सम्बद्ध कानून :
शिक्षा ऐन, २०२८

अद

कुनै विषयमा बनेको ऐनले पुरानो वा
साबिकको व्यवस्थालाई बचाउ हुने
प्रावधान नराखेको अवस्थामा साबिक
ऐनको व्यवस्था निष्क्रिय भएको र नयाँ
व्यवस्थाले प्रश्रय पाएको भन्ने सहज अर्थ
गर्न मिल्ने ।
(प्रकरण नं.५)
अदालतले कानूनी जटिलतालाई
व्याख्याको माध्यमबाट हटाउने वा
पूर्ति गर्नेसम्म हो । भइरहेको कानूनी
व्यवस्थालाई खलबलाउने वा अनिश्चितता
एवं जटिलता सज
ृ ना गर्न नहुने ।
विद्यालय
व्यवस्थापन
समितिको
अध्यक्षको चयन प्रक्रिया नै संशोधन
भइसके को अवस्थामा संशोधित कानून
मतु ाबिक विद्यालय सञ्चालन हुनपु र्नेमा
व्यवस्थापकीय परिस्थिति एवं पदावधिलाई
आधार मानी संशोधित कानूनी व्यवस्थाको
सही कार्यान्वयन नगर्दा कानूनी व्यवस्था
नै दिशान्तर (Diversion) हुन जाने
हुदँ ा संशोधित कानूनी व्यवस्थालाई
कार्यान्वयन नगर्ने परिस्थिति निर्माण गर्नु
वाञ्छनीय हुन नसक्ने ।
(प्रकरण नं.६)
नयाँ विद्यालय व्यवस्थापन समितिको
गठन गर्नुपर्ने ऐनको व्यवस्थालाई अवरूद्ध
गर्ने गरी ऐनको व्यवस्था नै कार्यान्वयन
गर्न नदिने गरी विद्यालय व्यवस्थापन
समितिका पुराना पदाधिकारी नै तोकिएको
अवधिसम्म कायम रहन सक्छन् भनी

अर्थ गर्दा नयाँ ऐनले ल्याएको व्यवस्था
कार्यान्वयन हुन नसक्ने ।
(प्रकरण नं.८)

ालत

विरूद्ध
विपक्षी / प्रतिवादी : शिक्षा मन्त्रालय, सिंहदरबार,
काठमाडौंसमेत

सर्

वोच्च

आदेश
न्या. सारदाप्रसाद घिमिरे : नेपालको
संविधानको धारा १३३ को उपधारा २ बमोजिम दर्ता
भई सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०४९ को नियम ३
को उपनियम १(ख) बमोजिम पेस हुन आएको प्रस्तुत
मद्दा
ु को संक्षिप्त तथ्य र आदेश यसप्रकार छ:
हामी निवेदकहरू शिक्षा ऐन, २०२८ को
साबिक दफा (आठौं संशोधन २०७३) पूर्व को १२(१)
अनस
ु ार म हरेन्द्रप्रसाद कुसवाहा मिति २०७३/२/११
मा विपक्षी श्री नि.मा.वि. बालमन्दिरको विद्यालय
व्यवस्थापन समितिको अध्यक्ष पदमा छानी नियक्त
ु
अध्यक्ष हुँ । म निवेदक रामाकान्तप्रसाद यादव मिति
२०७३/२/८ मा विपक्षी श्री उ.मा.वि. विजयपरु को
विद्यालय व्यवस्थापन समितिको अध्यक्ष पदमा छानी
नियक्त
ु अध्यक्ष हुँ । म निवेदकमध्येको हृदय नारायण
साह कानु मिति २०७३/२/२६ मा विपक्षी श्री जय
किसान उ.मा.वि. को वि.व्य.स.अध्यक्षमा नियक्त
ु
अध्यक्ष हुँ । म वजिर मिया तेली मिति २०७२/५/२६
मा विपक्षी श्री नि.मा.वि.को अध्यक्ष पदमा नियक्त
ु
वि.व्य.स. को अध्यक्ष हुँ । म निवेदक विरेन्द्रप्रसाद यादव
मिति २०७३/१/२९ मा विपक्षी श्री शंकर मा.वि.को
वि.व्य.स.अध्यक्ष पदमा नियक्त
ु अध्यक्ष हुँ । म निवेदक
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संशोधन, २०७३ मिति २०७३/३/१५ मा नेपाल
राजपत्रमा प्रकाशित भई साबिक दफा १२(१) लाई
संशोधन गरी दफा १२(५) लाई यथावत् कायम
राखिएको छ । उक्त संशोधनपूर्व छनौट तथा नियक्त
ु
वि.व्य.समितिलाई विघटन गर्ने, खारेज गर्ने तथा
मन्त्रिपरिषदक
् ो कुनै पनि निर्ण यले गरेको छै न । के वल
विधायिकाले ऐनलाई संशोधन गरी वि.व्य.स.मा कुन
के कस्तो व्यक्ति वि.व्य.स.मा आउन सक्ने तथा
अध्यक्ष सदस्यको छनौट प्रक्रिया के कसरी गर्ने
भनी Procedural Law को व्यवस्था गरी संशोधन
गरेको छ । सोही संशोधनलाई टेकी विपक्षी शिक्षा
मन्त्रालयको मन्त्रीस्तरीय मिति २०७३/३/२८ को
निर्ण यबमोजिम शिक्षा विभागले मिति २०७३/४/५ को
निर्देशन भनी जिल्ला शिक्षा कार्यालयलाई र जि.शि.
का. ले सम्बन्धित विद्यालयलाई मिति २०७३/४/३१
को सूचना परिपत्रले शिक्षकको नियक्ति
ु लगायत सम्पूर्ण
कार्यहरू सो संशोधित ऐनअनस
ु ार गर्नु गराउनु भन्ने
र तपसिलबमोजिको कार्य गर्नु भनी तपसिलको नं.२
मा ‘सामदु ायिक विद्यालयमा रिक्त शिक्षक पदमा करार
शिक्षक पूर्ति गर्ने सम्बन्धमा संशोधन व्यवस्थाअनस
ु ार
वि.व्य.स.गठन गरी शिक्षा नियमावली, २०५९ को
विद्यमान अवस्था र प्रक्रियाअनस
ु ार नै करारमा
शिक्षक नियक्ति
ु गर्ने गराउने परिपत्रका आधारमा
विपक्षी विद्यालयहरू समेतले हामी निवेदकहरूलाई
विद्यालयका दैनिक तथा वि.व्य.समितिले गर्ने
कार्यहरूमा रोक लगाई अब तपाइँहरूले वि.व्य.स.
अध्यक्षको तथा समितिको हैसियतले कुनै के ही कार्य
गर्न पाउनु हुन्न भनी हामीहरूको समय अवधि हुदँ ै र
नयाँ व्यवस्थापन समितिको गठन नहुदँ ै आफूहरूको
मनोमानी गर्नुको लागि हाम्रा काम कारवाहीमा रोक
लगाएकोले हाम्रो संवैधानिक तथा कानूनी हकमा
आघात पगु ्न गएकोले अन्य वैकल्पिक उपचार तथा
मार्गको अभावमा सम्मानित न्यायालयसमक्ष यो रिट
निवेदन लिई उपस्थित छौं ।

सर्
वोच्च

अद

अवधकिशोर तिवारी मिति २०७२/११/१७ मा
विपक्षी श्री ब्रह्म ज्योति उ.मा.वि.को वि.व्य.स.अध्यक्ष
पदमा नियक्त
ु अध्यक्ष हुँ । म निवेदक महमद मक्सुद
राँकी मिति २०७३/१/१८ मा विपक्षी श्री यमनु ा माई
उ.मा.वि.को वि.व्य.स.अध्यक्ष पदमा नियक्त
ु अध्यक्ष
हुँ । म निवेदक रोदिन मियाँ मिति २०७२/२/१३ मा
विपक्षी श्री मा.वि.को वि.व्य.स.अध्यक्ष पदमा नियक्त
ु
अध्यक्ष हुँ । म निवेदक रामानन्दप्रसाद यादव मिति
२०७३/१/२९ मा विपक्षी श्री देवी मा.वि.को वि.व्य.स.
अध्यक्ष पदमा नियक्त
ु अध्यक्ष हुँ । म निवेदक शम्भुप्रसाद
गप्ता
ु मिति २०७३/३/१० मा विपक्षी श्री सरस्वती
नि.मा.वि.को वि.व्य.स.अध्यक्ष पदमा नियक्त
ु अध्यक्ष
हुँ । म निवेदक उपेन्द्र राय यादव मिति २०७३/२/१७
मा विपक्षी श्री नि.मा.वि.को वि.व्य.स.अध्यक्ष पदमा
नियक्त
ु अध्यक्ष हुँ । म निवेदक हरिमाधव सिंह मिति
२०७३/१/२५ मा श्री अनहोतीलाल उ.मा.वि.को
वि.व्यवस्थापन समितिको अध्यक्ष पदमा छानी नियक्त
ु
अध्यक्ष हुँ । निवेदक रामआधार राउत कुर्मी मिति
२०७३/१/३१ मा विपक्षी श्री हिमाली जनता मा.वि.
को वि.व्यवस्थापन समितिको अध्यक्ष पदमा छानी
नियक्त
ु अध्यक्ष हुँ । म निवेदक लाल बाबु राउत कुर्मी
मिति २०७३/१/२९ मा विपक्षी श्री जनता नि.मा.
वि.को विद्यालय व्यवस्थापन समितिको अध्यक्ष पदमा
छानी नियक्त
ु अध्यक्ष हुँ । म निवेदक विक्रमकुमार सिंह
मिति २०७३/२/८ मा विपक्षी श्री रत्न कन्या नि.मा.
वि. को वि.व्यवस्थापन समितिको अध्यक्ष पदमा छानी
नियक्त
ु अध्यक्ष हुँ । म निवेदक राके शप्रकाश साह तेली
मिति २०७१/७/३ मा विपक्षी श्री सरस्वती मा.वि.
को वि.व्यवस्थापन समितिको अध्यक्ष पदमा छानी
नियक्त
ु अध्यक्ष हुँ । हामी निवेदक शिक्षा ऐन, २०२८
को दफा (साबिक हाल) १२(५) बमोजिम ३ (तीन)
वर्षे कार्यकालको लागि उक्त पदमा कामकाज गर्न पाउने
व्यक्तिहरू पर्दछौं ।
यसै क्रममा शिक्षा ऐन, २०२८ को आठौं
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शिक्षाबाट वञ्चित भई बालबालिकाको भविष्यमा
आघात पगु ्ने तथा बालबालिकाले प्राप्त गर्ने शिक्षा जस्तो
बालअधिकारबाट हामीहरूका विद्यार्थी वञ्चित हुनपु र्ने
अवस्थाको सज
ृ ना हुन्छ । वि.व्य.स.ले शिक्षा ऐनको
दफा १२(६) र सो ऐनको नियम २५ का काम, कर्तव्य
र अधिकारहरू गर्न नपाउँदा नीतिगत अराजकताको
स्थिति सज
ृ ना भएको छ । यस्तो अवस्थामा सामदु ायिक
विद्यालयमा अध्ययन गर्ने आम विद्यार्थीहरूको
नेपालको संविधान, २०७२ को धारा ३१(१) र
(२) को प्रदत्त आधारभूत शिक्षाको अधिकारसमेत
गैरकानूनीरूपमा हनन भई अपूरणीय क्षति हुने हुदँ ा
विपक्षीहरूको निर्ण य र मिति २०७३/४/५ को ३ बदुँ े
शिक्षा विभागको निर्देशन, मिति २०७३/४/३१ को
जि.शि.का. रौतहटको पत्र सूचना हाललाई कार्यान्वयन
नगर्नु नगराउनु भनी सर्वोच्च अदालत नियमावली,
२०४९ को नियम ४१ बमोजिम अन्तरिम आदेश जारी
गरिपाउँ भन्ने रिट निवेदन ।
यसमा के कसो भएको हो? निवेदकको
मागबमोजिमको आदेश किन जारी हुनु नपर्ने हो?
आदेश जारी हुनु नपर्ने कानूनबमोजिमको आधार,
कारण भए सोसमेत साथै राखी यो आदेशप्राप्त भएको
मितिले बाटाको म्यादबाहेक १५ दिनभित्र विपक्षी नं.१,
२ र ३ का हकमा महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फ त
तथा अन्य विपक्षीहरूका हकमा आफै ँ वा आफ्नो
प्रतिनिधिमार्फ त लिखित जवाफ पेस गर्नु भनी यो
आदेश र निवेदनको प्रतिलिपिसाथ राखी विपक्षीहरूको
नाममा म्याद जारी गरी लिखित जवाफ प्राप्त भएपछि वा
अवधि नाघेपछि नियमबमोजिम पेस गर्नू ।
साथै निवेदकहरू विद्यालय व्यवस्थापन
समितिको अध्यक्ष पदमा छनौट भई आएकोमा छनौट
हुदँ ाको अवस्थामा प्रचलित रहेको शिक्षा ऐन, २०२८
को दफा १२(५) मा उल्लिखित पदावधिसम्म काम
गर्न पाउने या नपाउने भन्ने सम्बन्धमा अन्तरिम
सनु वु ाइ हुदँ ाको अवस्थामा निरूपण हुने देखिएको र

सर्

वोच्च

अद

शिक्षा ऐन, २०२८ को (आठौ संशोधन) ले
हामीहरूको कार्यकाल ३ वर्ष तोकिएको दफा १२(५)
लाई संशोधन नगरेको, संशोधनले संशोधनपूर्व छनौट
नियक्त
ु वि.व्य.स.लाई खारेज तथा पदावधि समाप्त
भएको भनी व्यवस्था नगरेको, ऐनको खारेजी र बचाउमा
हाम्रो कार्यकालको विषयमा कुनै के ही नबोली यथावत्
कायम राखेको, विपक्षीको मन्त्रीस्तरीय निर्ण यले पनि
हामीलाई तत्काल विघटन नगरेको स्थितिमा हामीलाई
विद्यालयमा करार शिक्षक नियक्ति
ु गर्ने जस्ता कार्यहरू
गर्नबाट रोक लगाएको छ । विपक्षीको निर्ण य र परिपत्र
तथा सोबमोजिम कामकाजमा रोक लगाएका विपक्षी
विद्यालय तथा जिल्ला शिक्षा कार्यालयसमेतका
उल्लिखित कार्यहरूले हामीलाई नेपालको संविधान,
२०७२ को धारा १७(१)(च), ३१, ३९ र ४४ द्वारा
प्रदत्त हकमा आघात पगु ्नुको अतिरिक्त शिक्षा ऐन,
२०२८ को आठौं संशोधनको दफा १२(५) द्वारा
प्रदत्त कानूनी हकमा आघात पगु ी विपक्षीका कार्य
ऐ.दफा १२क विपरीत गैरकानूनी र त्रुटिपूर्ण हुदँ ा उक्त
मन्त्रीस्तरीय २०७३/३/२८ को निर्ण य र सोबमोजिम
भएका परिपत्र तथा कार्यहरू उत्प्रेषणको आदेशद्वारा
बदर गरी अर्को व्यवस्था नभएसम्म हामीलाई कार्य गर्न
दिनु भन्ने परमादेशसमेत जारी गरिपाऊँ ।
संशोधित ऐनले पदावधि समाप्त नगरेको,
खारेजी र बचाउसमेत पदावधिको विषयमा कुनै
के ही उल्लेख नगरेकोले शिक्षा ऐनको दफा १२(५)
बमोजिम कार्यकाल बाँकी रहेका वि.व्य.स.हरूले नयाँ
ऐनबमोजिमको वि.व्य.स. गठन नभएसम्म कामकाज
गर्न रोक्ने हो भने निजी स्रोत तथा करारबाट नियक्त
ु गर्ने
शिक्षकहरूको नियक्त
ु गर्न रोकिने, त्यस्ता शिक्षकहरूको
तलब भत्ता रोकिने र विद्यालयबाट गणु स्तरीय शिक्षा
प्रदान गर्न निजी तवरबाट वि.व्य.स.ले गर्ने काम
कारवाही तथा नीतिगत कुरामा ठूलो असर पर्न गई
वि.व्य.स.खाली (Vacum) अवस्था रही देशका
कर्ण धार बालबालिकाले प्राप्त गर्न पाउने गणु स्तरीय
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होइन । हाल संशोधित दफाअनस
ु ार नयाँ विद्यालय
व्यवस्थापन समिति गठन भई नसके को हुनाले
साबिकको विद्यालय व्यवस्थापन समितिले नै दैनिक
कामकाज गरी आएकोले विपक्षीहरूको रिट निवेदन
खारेजभागी छ ।
विपक्षीहरूको रिट निवेदन माग दाबीअनस
ु ार
नेपालको संविधान, २०७२ को धारा १७(१)(च)
बमोजिम निजहरूको पेसा रोजगार गर्ने र उद्योग व्यापार
तथा व्यवसायको स्थापना र सञ्चालन गर्ने हकमा यस
विद्यालयले कुनै आघात परु ्याएको छै न । विद्यालय
व्यवस्थापन समिति कुनै व्यापार व्यवसाय गर्ने तथा
उद्योग व्यापार सञ्चालन गर्ने समिति पनि होइन ।
यसैगरी सोही संविधानको धारा ३१ ले प्रदान गरेको
आधारभूत शिक्षामा पहुचँ को हक पनि यस विद्यालयले
हनन गरेको छै न । विद्यालय व्यवस्थापन समितिको
अध्यक्ष पदमा आसिन नहुदँ मै ा आधारभूत शिक्षामा
पहुचँ पगु ्न सक्दैन भनी तर्क गर्नु उक्त संवैधानिक
व्यवस्थाविपरीत हुने हुन्छ । विपक्षीहरू विद्यालय
व्यवस्थापन समितिको अध्यक्ष पदमा आसिन नहुदँ मै ा
बालबालिकाको हक संरक्षित हुदँ नै भनी जिकिर लिनु
पनि सान्दर्भिक नहुने भएको विपक्षीहरूको रिट निवेदन
जिकिर काल्पनिक भएकोले बदरभागी छ भन्ने श्री
उ.मा.वि.विजयपरु का प्रधानाध्यापक सदु ामा राय
यादवको लिखित जवाफ ।
नेपालको संविधानको धारा २९६ को
उपधारा १ बमोजिम व्यवस्थापिका संसदब् ाट पारित
भई लागू भएको शिक्षा (आठौं संशोधन) ऐन, २०७३
नेपाल सरहदभित्र सबैको हकमा लागू हुने ऐन
हो । संशोधित ऐनको दफा २३ को उपदफा १ मा
विद्यालय व्यवस्थापन समितिको सम्बन्धमा गरेको
छ । तर निवेदकमध्येका यस अनहोतीलाल मा.वि.
का पूर्व विद्यालय व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष
हरिमाधव सिंह यस विद्यालयका अभिभावक नै नरहेको
तथ्य प्रमाणसाथ प्रेषित यस विद्यालयको प्रमाणित
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विद्यालयको सञ्चालन, रेखदेख र व्यवस्थापन गर्न
सम्पूर्ण जिम्मेवारी विद्यालय व्यवस्थापन समितिमा
रहने व्यवस्था शिक्षा ऐनको साबिक दफा १२(१) र
हाल संशोधित दफा १२(१) ले समेत गरी राखेको
देखिन्छ । यस स्थितिमा विद्यालय व्यवस्थापन
समितिको रिक्तता रहन सक्ने अवस्थाको कानूनले
परिकल्पना नगरेको हुदँ ा अर्को विद्यालय व्यवस्थापन
समिति गठन नहुन्जेलसम्म निवेदकहरूलाई विद्यमान
विद्यालय व्यवस्थापन समितिले सम्पन्न गर्नुपर्ने
कार्य गर्न नरोक्नु कामकाज गर्न दिनु भनी ०७३WO-०२६७ को रिट निवेदनमा अन्तरिम आदेश
भएको देखिएको र प्रस्तुत रिट निवेदनमा समेत
सोही प्रकृतिको विषयवस्तु समावेश भएकोले अर्को
विद्यालय व्यवस्थापन समिति गठन नहुन्जेलसम्म
निवेदकहरूलाई विद्यालय व्यवस्थापन समितिको
अध्यक्षको हैसियतले गर्नुपर्ने कार्य गर्न नरोक्नु,
कामकाज गर्न दिनु भनी सर्वोच्च अदालत नियमावली,
२०४९ को नियम ४१(१) बमोजिम अन्तरिम आदेश
जारी गरिदिएको छ । प्रस्तुत आदेशको जानकारी
विपक्षीहरूलाई दिनु भन्ने यस अदालतको आदेश ।
शिक्षा ऐन, २०२८ को दफा १२(१) मा
मिति २०७३।३।१५ मा भएको संशोधनले विद्यालय
व्यवस्थपन समितिको संरचनालाई परिवर्तन गरेको
छ । शिक्षा मन्त्रालयको मन्त्रीस्तरीय निर्ण यअनस
ु ार
संशोधित दफा १२(१) लाई कार्यान्वयन गर्ने भनी
शिक्षा विभागले परिपत्र गरेअनस
ु ार जिल्ला शिक्षा
कार्यालय रौतहटबाट समेत लिखित निर्देशन
जारीसम्म भएको हो । संशोधित दफा कार्यान्वयन नगरी
निरन्तररूपमा विपक्षीहरू मात्र विद्यालय व्यवस्थापन
समितिमा रहिरहन पाउनु पर्दछ भनी विपक्षीहरूले तर्क
गर्न र रहिरहन पाउने पनि होइन । यो विपक्षीहरूको
संवैधानिक हक पनि होइन । ऐनको संशोधित
दफाअनस
ु ार विद्यालय व्यवस्थापन समितिको गठन
भएपछि विपक्षीहरू सो समितिमा रहिरहन पाउने पनि
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विपक्षीहरूको रिट निवेदनमा निजहरूको
नेपाल संविधान, २०७२ को धारा १७(१)(च), ३१,
३९, ४४ द्वारा प्रदत्त हकमा आघात पगु ्नुको अतिरिक्त
शिक्षा ऐन, २०२८ को आठौं संशोधनको दफा १२(५)
द्वारा प्रदत्त हकमा आघात पगु ी विपक्षीका कार्य ऐ.को
दफा १२क विपरीत गैरकानूनी र त्रुटिपूर्ण भएको भनी
उल्लेख भएको छ । विपक्षीहरूको रिट निवेदन माग
दाबीअनस
ु ार नेपालको संविधान, २०७२ को धारा
१७(१)(च) बमोजिम निजहरूको पेसा रोजगार गर्ने र
उद्योग व्यापार तथा व्यवसायको स्थापना र सञ्चालन
गर्ने हकमा यस विद्यालयले कुनै आघात परु ्याएको
छै न । विद्यालय व्यवस्थापन समिति कुनै व्यापार
व्यवसाय गर्ने तथा उद्योग व्यापार सञ्चालन गर्ने
समिति पनि होइन । यसैगरी सोही संविधानको धारा
३१ ले प्रदान गरेको आधारभूत शिक्षामा पहुचँ को हक
पनि यस विद्यालयले हनन गरेको छै न । विद्यालय
व्यवस्थापन समितिको अध्यक्ष पदमा आसिन नहुदँ मै ा
आधारभूत शिक्षामा पहुचँ पगु ्न सक्दैन भनी तर्क
गर्नु उक्त संवैधानिक व्यवस्थाविपरीत हुने हुन्छ ।
विपक्षीहरू विद्यालय व्यवस्थापन समितिको अध्यक्ष
पदमा आसिन नहुदँ मै ा बालबालिकाको हक संरक्षित
हुदँ नै भनी जिकिर लिनु पनि सान्दर्भिक नहुने भएको
विपक्षीहरूको रिट निवेदन जिकिर काल्पनिक भएकोले
बदरभागी छ भन्ने जनता नि.मा.वि का प्रधानाध्यापक
खस
ु ी अख्तर देवानको लिखित जवाफ ।
शिक्षा ऐन, २०२८ को मिति २०७३।३।१५
मा भएको आठौं संशोधनद्वारा दफा १२ मा भएको
नयाँ व्यवस्थाअनस
ु ार शिक्षा विभाग, सामदु ायिक
व्यवस्थापन शाखा, सानोठिमी भक्तपरु को च.नं.४
मिति २०७३।४।५ को पत्रबाट ३ बदुँ े निर्देशनबमोजिम
यस कार्यालयको प.सं.०७३/०७४ च.नं.२७२ मिति
२०७३।४।३१ को पत्रबाट यस जिल्लास्थित सम्पूर्ण
सामदु ायिक विद्यालयहरूलाई कार्यान्वयनका लागि
सार्वजनिकरूपमा पत्राचार गरिएको बेहोरा अनरु ोध
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अभिभावक नामावलीमा विपक्षी हरिमाधव सिंहको
नाम नरहेबाट नै प्रस्ट हुन्छ । यसरी संशोधित ऐनको
व्यवस्थाबमोजिम अभिभावक नहरेको व्यक्तिले आफ्नो
पूर्व हैसियत देखाई दायर रिट निवेदन खारेजभागी छ ।
विपक्षीलाई विद्यालय व्यवस्थापन समितिको
अध्यक्षको हैसियतमा यस विद्यालयले के मा रोक
लगाए भन्ने प्रस्तुत ऐन लागू भएपश्चात् पनि मिति
२०७३।३।२० गते र प्रस्तुत रिट निवेदन दर्ता एवं
अन्तरिम आदेशपश्चात् समेत मिति २०७३।८।२४ गते
विपक्षीमध्येका हरिमाधव सिंहको अध्यक्षतामा विद्यालय
व्यवस्थापन समितिको बैठक बसी विभिन्न निर्ण य
भएबाट समेत विपक्षीलाई कार्य गर्नबाट रोक लगाएको
भन्ने विपक्षीसमेतको झट्ु ठा निवेदन खारेज गरिपाउँ
भन्ने अनहोतीलाल उ.मा.वि. का प्रधानाध्यापक
जयचन्द्रप्रसाद पटेलको लिखित जवाफ ।
शिक्षा ऐन, २०२८ को दफा १२(१) मा
मिति २०७३।३।१५ मा भएको संशोधनले विद्यालय
व्यवस्थपन समितिको संरचनालाई परिवर्तन गरेको
छ । शिक्षा मन्त्रालयको मन्त्रीस्तरीय निर्ण यअनस
ु ार
संशोधित दफा १२(१) लाई कार्यान्वयन गर्ने भनी
शिक्षा विभागले परिपत्र गरेअनस
ु ार जिल्ला शिक्षा
कार्यालय रौतहटबाट समेत लिखित निर्देशन
जारीसम्म भएको हो । संशोधित दफा कार्यान्वयन नगरी
निरन्तररूपमा विपक्षीहरू मात्र विद्यालय व्यवस्थापन
समितिमा रहिरहन पाउनु पर्दछ भनी विपक्षीहरूले तर्क
गर्न र रहिरहन पाउने पनि होइन । यो विपक्षीहरूको
संवैधानिक हक पनि होइन । ऐनको संशोधित
दफाअनस
ु ार विद्यालय व्यवस्थापन समितिको गठन
भएपछि विपक्षीहरू सो समितिमा रहिरहन पाउने पनि
होइन । हाल संशोधित दफाअनस
ु ार नयाँ विद्यालय
व्यवस्थापन समिति गठन भई नसके को हुनाले
साबिकको विद्यालय व्यवस्थापन समितिले नै दैनिक
कामकाज गरी आएकोले विपक्षीहरूको रिट निवेदन
खारेजभागी छ ।
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आफूले विवादित अवस्थामा लिखित प्रतिवादीको
अख्तियारी दिन मिल्ने नमिल्ने कुराको हेक्कासमेत
नराखी प्रस्तुत मद्दा
ु मा लिखित जवाफको अख्तियारी
प्रदान गर्नुलगायतका कार्यबाटै रिट निवेदकको
दाबी गलतयक्त
ु रहेको हुदँ ा खारेजभागी हुनक
ु ो साथै
विद्यालयले पाई आएको अनदु ानलाई अनिर्ण यको बन्दी
बनाई विद्यालयलाई धरासायी तलु ्याउने नियतवश
प्रस्तुत रिट निवेदन दायर भएको कुरा स्पष्ट छ । यसर्थ
निवेदकको कानूनविपरीत तथा गलत नियतबाट दायर
भएको निवेदन मागबमोजिमको आदेश जारी हुनपु र्ने
होइन भन्ने नि.मा.वि. बालमन्दिरको प्र.अ. कमलेश
कुमार यादवको लिखित जवाफ ।
विपक्षीले यस विभागसमेतलाई विपक्षी
बनाई दिएको रिट निवेदनउपर सम्मानित सर्वोच्च
अदालतद्वारा मिति २०७३।८।८ मा विद्यालय
व्यवस्थापन समितिको रिक्तता रहन सक्ने
अवस्थाको कानूनले परिकल्पना नगरेको हुदँ ा अर्को
विद्यालय व्यवस्थापन समिति गठन नहुन्जेलसम्म
निवेदकहरूलाई विद्यमान विद्यालय व्यवस्थापन
समितिले सम्पन्न गर्नुपर्ने कार्य गर्न नरोक्नु कामकाज
गर्न दिनु भनी २०७३-WO-०२६७ को रिट
निवेदनमा अन्तरिम आदेश भएको देखिए र प्रस्तुत
रिट निवेदनमा समेत सोही प्रकृतिको विषयवस्तु
समावेश भएकाले अर्को विद्यालय व्यवस्थापन
समिति गठन नहुन्जेलसम्म निवेदकहरूलाई विद्यालय
व्यवस्थापन समितिको अध्यक्षको हैसियतले गर्नुपर्ने
कार्य गर्न नरोक्नु, कामकाज गर्न दिनु भनी अन्तरिम
आदेश जारी भएकोमा शिक्षा ऐन, २०२८ को आठौं
संशोधनले प्रस्तावनामा नै राष्ट्रिय विकासका लागि
आवश्यक जनशक्ति तयार गर्नु संघीय लोकतान्त्रिक
गणतन्त्रात्मक व्यवस्थाअनक
ु ू ल सर्वसाधारण
जनताको सदाचार, शिष्टाचार र नैतिकता कायम राख्न
मल
ु क
ु भित्र स्थापना हुने तथा स्थापना भई सञ्चालन
भइरहेका विद्यालयको व्यवस्थापनमा सधु ार गर्दै
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छ । संशोधित व्यवस्थाअनस
ु ार विद्यालय व्यवस्थापन
समिति गठन गर्नु सबै सामदु ायिक विद्यालयको कर्तव्य
हो । त्यसैले निजहरूबाट दायर रिट निवेदन बदरभागी
छ भन्ने जिल्ला शिक्षा कार्यालय, रौतहटको लिखित
जवाफ ।
शिक्षा ऐन, २०२८ मा आठौं संशोधनबाट
मिति २०७३।३।१५ बाट लागू भइसके को आधारमा
शिक्षा मन्त्रालय, शिक्षा विभागको च.नं.४ मिति
२०७३।४।५ को पत्रबाट माननीय मन्त्रीस्तरको
मिति २०७३।३।२८ को निर्ण यबमोजिम ऐ.ऐनको
दफा १२(१) मा संशोधन भएबमोजिमको विद्यालय
व्यवस्थापन समितिको गठन प्रक्रिया अघि बढाउने
भनी जिल्ला शिक्षा कार्यालयको नाउँमा जारी भएको
पत्रको आधारमा जिल्ला शिक्षा कार्यालय, रौतहटबाट
प.सं.०७३/०७४ च.नं.२७२ मिति २०७३।४।३१
को पत्रबाट जिल्लास्थित सम्पूर्ण विद्यालयहरूका
नाउँमा निर्देशन गर्नुका साथै जिल्ला शिक्षा कार्यालय,
रौतहटको मिति २०७३।८।१३ प.सं.०७३/०७४
च.नं.१५० पत्रसमेतबाट ऐ. व्यवस्थाबमोजिम गर्न
तथा तोकिएको समय सिमाभित्र व्यवस्थापन समिति
गठन नगर्ने विद्यालयको हकमा विद्यालयमा निकासा
हुने अनदु ान रोक्का गर्न सक्ने भनी सबै सामदु ायिक
विद्यालयलाई सूचना प्रकाशित गरिएको थियो ।
शिक्षा मन्त्रालय, शिक्षा कार्यालयका नीति
निर्देशनबमोजिम यस विद्यालयले व्यवस्थापन समिति
गठन गर्नुपर्ने अपरिहार्यता रहेको कुरामा विवाद छै न ।
नेपाल सरकारको अनदु ानमा सञ्चालित विद्यालयको
रूपमा रहेको हुदँ ा ऐ. निर्देशन पालना गर्नुपर्ने यस
विद्यालयको कर्तव्य हो । निवेदकको कारणबाट प्रस्तुत
विद्यालयले पाई आएको अनदु ानसमेत रोक्का हुनसक्ने
अवस्था रहेको हुदँ ा निवेदकको रिट खारेजभागी छ ।
ऐनमा भएको संशोधन सम्बन्धमा कुनै रिट
निवेदनमा बदरको माग दाबी नहुन,ु निजको हकमा पद के
कुन कानूनबाट कायम रहने कुराको उल्लेखन नगरिन,ु
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छानी पठाएको एकजना - सदस्य
(ङ)	विद्यालयका प्रधानाध्यापक - सदस्य सचिव
(३) उपदफा (२) पछि देहायका उपदफा (२क), (२ख)
र (२ग) थपिएका छनः(२क) विद्यालय व्यवस्थापन समितिका
सदस्यहरूले उपदफा (१) को खण्ड (क),
(ख) वा (ग) बमोजिम सदस्यहरू मध्येबाट
छानेको सदस्य सो समितिको अध्यक्ष हुनेछ ।
(२ख) विद्यालय व्यवस्थापन समितिको अध्यक्ष
छनौट नभएसम्मका लागि वा अध्यक्षको
अनपु स्थितिमा सो समितिमा जेष्ठ सदस्यले
बैठकको अध्यक्षता गर्नेछ ।
(२ग) विशेष शिक्षा सञ्चालन गर्ने विद्यालयको
व्यववस्थापन समितिमा कम्तीमा पचास
प्रतिशत सदस्यहरू अपाङ् गता भएका
व्यक्तिको अभिभावक र समावेशी शिक्षा
वा स्रोत कक्षा सञ्चालन गर्ने विद्यालयको
व्यवस्थापन समितिमा कम्तीमा एकजना
अपाङ् गता भएका व्यक्ति सदस्य रहनेछ ।
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गणु स्तरयक्त
ु शिक्षाको विकास गर्न वाञ्छनीय भएकोले
व्यवस्थापिका संसदब् ाट पारित भई लागू भएको ऐनले
गरेको व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न गराउन शिक्षा ऐन,
२०२८ संशोधनसहितको दफा १२(१) बमोजिम नयाँ
विद्यालय व्यवस्थापन समितिको गठन प्रक्रिया अगाडि
बढाइएको हो, साथै नयाँ व्यवस्थाअनस
ु ारको विद्यालय
व्यवस्थापन समितिमा कम्तीमा ३ जना महिलालाई
सदस्यमा राख्नु पर्ने व्यवस्थासमेत गरेको छ अन्तरिम
आदेश खारेज गरिपाउँ भन्ने शिक्षा विभागको निवेदन ।
शिक्षा (आठौं संशोधन) ऐन, २०७३ ले
साबिकको ऐनमा विविध दफाहरूमा संशोधन गरेको
छ । त्यसमध्ये उक्त ऐनले साबिकको ऐनको दफा
१२ को उपदफा १ को सट्टामा देहायको उपदफा १
राखिएको छः
(१) सामदु ायिक विद्यालयको सञ्चालन, रेखदेख र
व्यवस्थापन गर्नको लागि प्रत्येक विद्यालयमा
देहायका सदस्यहरू रहेको एक विद्यालय
व्यवस्थापन समिति रहनेछ :
(क) अभिभावकहरूले आफूहरू मध्येबाट छानी
पठाएका दईु जना महिलासहित चारजना सदस्य
(ख) विद्यालय रहेको गाउँपालिका वा
नगरपालिकाको सम्बन्धित वडाको वडा
अध्यक्ष वा वडा समितिका सदस्यहरू
मध्येबाट सो वडा समितिले मनोनयन गरेको
सदस्य – सदस्य
(ग) विद्यालयका संस्थापक, स्थानीय बद्धि
ु जीवी,
शिक्षाप्रेमी, विद्यालयलाई निरन्तर दश
वर्ष दखि
े सहयोग गर्ने वा विद्यालयलाई दश
लाख वा सोभन्दा बढी नगद वा जिन्सी
सहयोग गरेका व्यक्तिहरू मध्येबाट विद्यालय
व्यवस्थापन समितिले मनोनित गरेको
एकजना महिलासहित दईु जना - सदस्य
(घ)	विद्यालयका शिक्षकले आफूहरू मध्येबाट

उक्त व्यवस्थाबमोजिम नयाँ संशोधित
ऐनलाई कार्यान्वयनमा लैजाने सम्बन्धमा मिति
२०७३।३।२८ मा मन्त्रीस्तरीय निर्ण य भएको र सोही
आधारमा शिक्षा विभागबाट मिति २०७३।४।५ मा
देशभरका सबै जिल्ला शिक्षा कार्यालयहरूलाई नयाँ
संशोधित ऐन कार्यान्वयनको लागि सोहीबमोजिम
विद्यालय व्यवस्थापन समिति गठन गर्नु भनी निर्देशन
भएको हो । यसै विषयमा रिट नं.०७३-WO-०१२२
को रिट निवेदनमा अल्पकालीन आदेश जारी भएकोमा
२०७३।५।२६ मा उक्त अल्पकालीन आदेशलाई
निरन्तरता दिन नपर्ने गरी सम्मानित अदालतबाटै
आदेश भइसके को बेहोरासमेतबाट विपक्षीको रिट
निवेदन खारेजभागी देखिदँ ा खारेज गरिपाउन
सम्मानित अदालतसमक्ष सादर अनरु ोध गर्दछु भन्ने
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गर्न दिनपु र्ने भनी र विपक्षी शिक्षा विभागको तर्फ बाट
विद्वान् उपन्यायाधिवक्ता श्री के शवप्रसाद पन्त र विपक्षी
मदनस्मारक उ.मा.वि.को तर्फ बाट विद्वान् अधिवक्ता
श्री उद्धवप्रसाद चौलागाईले शिक्षा ऐनमा आएको
संशोधित व्यवस्था कार्यान्वयन गर्नु शिक्षा मन्त्रालय,
विभाग एवं जिल्ला शिक्षा कार्यालयको कर्तव्य भएकोले
निवेदकहरूको दाबी शिक्षा ऐन, २०२८ को दफा
१२(१) विपरीत भएकोले रिट खारेज हुनपु र्ने भनी
गर्नुभएको बहस सनि
ु यो ।
उपर्युक्त बहस जिकिर सनु ी हेर्दा निवेदन
मागबमोजिमको आदेश जारी हुने हो, होइन ? भन्ने
सम्बन्धमा निर्ण य गर्नुपर्ने देखियो ।
२. यसमा मूलतः निवेदकहरू शिक्षा ऐन,
२०२८ को दफा १२(१) अनस
ु ार विद्यालय व्यवस्थापन
समितिको पदाधिकारीमा मिति २०७१।५।७ मा ३
वर्ष को लागि नियक्त
ु भएकोमा शिक्षा ऐन, २०२८ मा
२०७३।३।१५ मा आठौं संशोधन भए पनि संशोधित
ऐनको दफा १२(५) मा साबिक ऐनको दफा १२(५)
बमोजिम ३ वर्ष पदाधिकार रहने भन्ने व्यवस्थामा कुनै
संशोधन भएको छै न । तथापि संशोधित ऐनले हाम्रो
पदावधि समाप्त नगरेको, खारेजी र बचाउमा समेत
पदावधि सम्बन्धमा कुनै परिवर्तन नगरेको अवस्थामा
विपक्षी मन्त्रालयको मिति २०७३।३।२८ को निर्ण य र
सोबमोजिम शिक्षा विभागको निर्देशन एवं २०७३।४।७
को जिल्ला शिक्षा कार्यालयको परिपत्रले हाम्रो
पदावधि समाप्त नहुदँ ै हामीलाई विद्यालय व्यवस्थापन
समितिको कार्य गर्नबाट रोक लगाई हाम्रो संवैधानिक
हक अधिकारमा आघात पारेकोले उक्त निर्ण य बदर
गरी हामीलाई यथावत्रूपमा विद्यालय व्यवस्थापन
समितिको कार्य गर्न दिनु दिलाउनु भनी परमादेशको
आदेश जारी गरिपाउँ भन्ने रिट निवेदन बेहोरा रहेकोमा
शिक्षा ऐन, २०२८ मा भएको आठौं संशोधनबमोजिम
निवेदकहरूलाई विद्यालय व्यवस्थापन समितिको
पदाधिकारीमा कामकाज गर्न नमिल्ने भएकोले
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नेपाल सरकार, शिक्षा मन्त्रालयका सचिव शान्तबहादरु
श्रेष्ठको लिखित जवाफ ।
यसमा यसै अदालतको संयक्त
ु इजलासबाट
०७३-WO-०१२२ नं. को उत्प्रेषण मद्दा
ु मा उठाइएको
विषय र प्रस्तुत मद्दा
ु मा उठाएको विषय एउटै भई उक्त
०७३-WO-०१२२ को मद्दा
ु मा मिति २०७३।५।२६
मा माननीय न्यायाधीशहरू श्री गोविन्दकुमार
उपाध्याय र श्री शारदाप्रसाद घिमिरेको इजलासबाट
अन्तरिम आदेश दिन इन्कार गरेको र तत्पश्चात्को
०७३-WO-०२६७ तथा ०७३-WO-०५७४ को
उत्प्रेषण मद्दा
ु मा अन्तरिम आदेश दिएको देखिदँ ा उउटै
प्रकृतिका मद्दा
ु मा कुनैमा अन्तरिम आदेश हुने र कुनैमा
अन्तरिम आदेश नभएको पाइएकोले सर्वोच्च अदालत
नियमावली, २०४९ को नियम ३ को उपनियम १(ख)
ले यस्ता प्रकृतिका सबै मद्दा
ु पूर्ण इजलासबाट हेर्नु
पर्ने देखिएकाले प्रस्तुत मद्दा
ु को संयक्त
ु इजलासको
लगत कट्टा गरी पूर्ण इजलासबाट हेर्ने गरी यो आदेश
जारी गरिदिएको छ । साथै यसै प्रकृतिको देखिने
आजै पेस भएका रिट नं.०७३-WO-०६२५, ०७३WO-०६२६, ०७३-WO-०४८२, ०७३-WO०४८१, ०७३-WO-०४८०, ०७३-WO-०४२७
र ०७३-WO-०४०५ का रिटहरूसमेत साथै राखी
निमयानस
ु ार पेस गर्नु भन्ने यस अदालतको आदेश ।
नियमानस
ु ार पेसी सूचीमा चढी पेस हुन आएको
प्रस्तुत मद्दा
ु मा निवेदकतर्फ बाट विद्वान् अधिवक्ता श्री
दिर्घलाल गिरीले निवेदकहरूको कार्यकाल ३ वर्ष को
रहने भन्ने शिक्षा ऐन, २०२८ को दफा १२ विपरीत
निवेदकहरूलाई विद्यालय व्यवस्थापन समितिको
अध्यक्ष एवं सदस्यबाट हटाउने गरी शिक्षा विभागको
मिति २०७३।४।५ को निर्देशन एवं जिल्ला शिक्षा
कार्यालय ललितपरु को मिति २०७३/४/७ को
निर्ण य शिक्षा (आठौं संशोधन) ऐन, २०७३ को दफा
१२(५) प्रतिकूल भएकोले उक्त आदेश बदर गरी
पदावधि कायम भएसम्मको कार्यकालसम्म कामकाज
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९९४५ - हरे न्द्रप्रसाद कुशवाहासमेत वि. शिक्षा मन्त्रालय, सिंहदरबार, काठमाडौंसमेत

ालत

४. त्यसैगरी शिक्षा ऐन, २०२८ मा भएको
आठौं संशोधन, २०७३ को दफा १२(१) को कानूनी
व्यवस्थाबमोजिम सामदु ायिक विद्यालयको सञ्चालन,
रेखदेख र व्यवस्थापन गर्नको लागि प्रत्येक विद्यालयमा
देहायका सदस्यहरू रहेको विद्यालय व्यवस्थापन
समिति रहने व्यवस्था देखियो ।
(क) अभिभावकहरूले आफूहरू मध्येबाट छानी
पठाएका दईु जना महिलासहित चारजना सदस्य
(ख) विद्यालय रहेको गाउँपालिका वा
नगरपालिकाको सम्बन्धित वडाको वडा
अध्यक्ष वा वडा समितिका सदस्यहरू
मध्येबाट सो वडा समितिले मनोनियन गरेको
सदस्य – सदस्य
(ग) विद्यालयका संस्थापक, स्थानीय बद्धि
ु जीवी,
शिक्षाप्रेमी, विद्यालयलाई निरन्तर दश
वर्ष दखि
े सहयोग गर्ने वा विद्यालयलाई दश
लाख वा सोभन्दा बढी नगद वा जिन्सी
सहयोग गरेका व्यक्तिहरू मध्येबाट विद्यालय
व्यवस्थापन समितिले मनोनित गरेको
एकजना महिलासहित दईु जना - सदस्य
(घ)	विद्यालयका शिक्षकले आफूहरू मध्येबाट
छानी पठाएको एकजना - सदस्य
(ङ)	विद्यालयका प्रधानाध्यापक - सदस्य सचिव

सर्

वोच्च

अद

संशोधित ऐनको व्यवस्थालाई कार्यान्वयन गर्न शिक्षा
मन्त्रालयबाट जारी भएको परिपत्रबमोजिम भए गरेको
कार्यबाट निवेदकहरूको संविधान प्रदत्त अधिकारमा
कुनै असर पर्ने नभएकोले रिट निवेदन खारेज हुनपु र्ने
भन्ने विपक्षीहरूको लिखित जवाफ रहेको पाइयो ।
३. उपर्युक्त तथ्य रहेको प्रस्तुत निवेदनका
सन्दर्भमा साबिक शिक्षा ऐन, २०२८ को दफा १२(१)
को व्यवस्था र संशोधित ऐनको व्यवस्था अवलोकन
गर्न सान्दर्भिक देखियो । शिक्षा ऐन, २०२८ को
दफा १२(१) को साबिक व्यवस्था अवलोकन गर्दा
सामदु ायिक विद्यालयको विद्यालय व्यवस्थापन
समितिको गठन देहाएबमोजिम हुने व्यवस्था रहेको
देखियो ।
(क) अभिभावकहरूले आफूहरू मध्येबाट छानी
पठाएको व्यक्ति - अध्यक्ष
(ख) अभिभावकहरूले आफूहरू मध्येबाट छानी
पठाएका एकजना महिलासहित तीनजना सदस्य
(ग)	विद्यालय रहेको गाउँ विकास समिति वा
नगरपालिकाको सम्बन्धित वडाको वडाध्यक्ष
- सदस्य
(घ) स्थानीय बद्धि
ु जीवी वा शिक्षाप्रेमीहरू
मध्येबाट विद्यालय व्यवस्थापन समितिले
मनोनित गरेको एकजना - सदस्य
(ङ)	विद्यालयका संस्थापकहरू मध्येबाट
विद्यालय व्यवस्थापन समितिले मनोनित
गरेको एकजना - सदस्य
(ङ१) विद्यालयलाई तोकिएबमोजिम रकम, घर
वा जग्गा उपलब्ध गराउने चन्दादाताहरू
मध्येबाट व्यवस्थापन समितिले मनोनित
गरेको एकजना – सदस्य
(च)	विद्यालयको शिक्षकहरूले आफूहरू मध्येबाट
छानी पठाएको एकजना – सदस्य
(छ)	विद्यालयको प्रधानाध्यापक – सदस्य सचिव

(२क) विद्यालय व्यवस्थापन समितिका सदस्यहरूले
उपदफा (१) को खण्ड (क), (ख) वा (ग) बमोजिम
सदस्यहरू मध्येबाट छानेको सदस्य सो समितिको
अध्यक्ष हुनेछ ।
५. उपर्युक्त कानूनी व्यवस्थाबाट विद्यालय
सञ्चालन एवं विद्यालयको व्यवस्थापकीय कार्यमा
सहजता ल्याउने अभिप्रायले विद्यालय व्यवस्थापन
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नेपाल कानून पत्रिका, २०७५, जेठ

ालत

परु ्याएको र निवेदकलाई मर्का परेको भन्न मिल्ने
देखिन आएन । संशोधित कानूनले निर्धारण गरेको
प्रक्रियाबमोजिम निवेदकहरू समेत उक्त पदमा चयन
हुनसक्ने नै देखिएकोले निजहरूको अधिकारमा बाधा
पगु ेको भन्न मिल्ने हुदँ नै ।
६. अदालतले कानूनी जटिलतालाई
व्याख्याको माध्यमबाट हटाउने वा पूर्ति गर्नेसम्म
हो । भइरहेको कानूनी व्यवस्थालाई खलबलाउने
वा अनिश्चितता एवं जटिलता सज
ृ ना गर्ने होइन ।
साबिक शिक्षा ऐनको दफा १२(१) मा संशोधन भई
विद्यालय व्यवस्थापन समितिको संरचना फे र बदल
हुने व्यवस्थाको कार्यान्वयनमा अवरोध सज
ृ ना हुने
गरी आदेश गर्न कानूनतः मिल्ने देखिदँ नै । विद्यालय
व्यवस्थापन समितिको अध्यक्षको चयन प्रक्रिया नै
संशोधन भइसके को अवस्थामा संशोधित कानून
मतु ाबिक विद्यालय सञ्चालन हुनपु र्नेमा व्यवस्थापकीय
परिस्थिति एवं पदावधिलाई आधार मानी संशोधित
कानूनी व्यवस्थाको सही कार्यान्वयन नगर्दा कानूनी
व्यवस्था नै दिशान्तर (Diversion) हुन जाने हुदँ ा
संशोधित कानूनी व्यवस्थालाई कार्यान्वयन नगर्ने
परिस्थिति निर्माण गर्नु वाञ्छनीय हुन सक्दैन ।
कानूनको सही कार्यान्वयनबाट नै एक आदर्श कानूनी
पद्दति र विधिवत् संस्कारको निर्माण हुने हुन्छ । कानूनी
व्यवस्थाको कार्यान्वयनले मात्र समग्र राज्य व्यवस्थाको
विकास र स्थायित्व कायम हुन्छ । कानूनको वैधानिक
आधारलाई प्रश्रय नदिई सामान्य व्यवस्थालाई
आत्मसात् गरियो भने त्यस्तो अभ्यास स्वस्थ कानूनी
विकासका लागि घातक हुन जान्छ ।
७. शिक्षा ऐन, २०२८ को दफा १२(१) मा
रहेको विद्यालय व्यवस्थापन समितिको सम्बन्धमा
मिति २०७३।३।१५ मा संशोधन भई विद्यालय
व्यवस्थापन समितिको संरचनामा फे र बदल भएको
देखिन्छ । शिक्षा ऐन, २०२८ को दफा १२(१) को
संशोधित व्यवस्थाअनस
ु ार विद्यालय व्यवस्थापन

सर्
वोच्च

अद

समितिको गठन गरी विद्यालयलाई व्यवस्थितरूपमा
सञ्चालन गर्न एवं शिक्षाको गणु स्तर अभिवद्धि
ृ गर्ने
कार्यमा व्यवस्थापन समितिको कार्य जिम्मेवारी रहने
कुरा ऐनको व्यवस्थाबाट देखिन आयो । सामदु ायिक
विद्यालयको सञ्चालन, रेखदेख र व्यवस्थापन गर्ने
सिलसिलामा विद्यालय व्यवस्थापन समितिको व्यवस्था
रहने गरी शिक्षा ऐन, २०२८ को दफा १२(१) मा रहेको
साबिक व्यवस्थालाई फे रबदल गरी शिक्षा ऐन, २०२८
मा भएको आठौं संशोधनबाट दफा १२(१) मा विद्यालय
व्यवस्थापन समितिको चयन प्रक्रिया नै रूपान्तरण
भइसके को देखिन्छ । विद्यालय व्यवस्थापन समिति
गठन प्रक्रियामा परिवर्तन हुने गरी संशोधित शिक्षा ऐन
लागू भई साबिक व्यवस्था मौजदु नरहेको परिस्थितिमा
साबिक ऐनको दफा १२(१) बमोजिम गठन भएको
व्यवस्थापन समितिका पदाधिकारीले नयाँ शिक्षा ऐन
प्रारम्भ भइसके पछि पनि साबिक व्यवस्थाबमोजिम
नै पदमा रहिरहने भन्ने ऐनको व्यवस्थाबाट देखिन
आउँदनै । ऐनमा भएको नयाँ व्यवस्थाले परु ानो
प्रावधान बचाउ नगरेसम्म त्यसको अस्तित्व सोही
समयबाट समाप्त हुन जान्छ । कुनै विषयमा बनेको
ऐनले परु ानो वा साबिकको व्यवस्थालाई बचाउ हुने
प्रावधान नराखेको अवस्थामा साबिक ऐनको व्यवस्था
निष्क्रिय भएको र नयाँ व्यवस्थाले प्रश्रय पाएको
भन्ने सहज अर्थ गर्न मिल्ने हुन्छ । कानूनको निर्माण
त्यसको कार्यान्वयनसँग सम्बन्धित हुन्छ । विद्यालय
व्यवस्थापन समिति गठन प्रक्रियालाई समावेशी,
समयानक
ु ू ल एवं पारदर्शी बनाउने उद्देश्यअनरू
ु प जारी
भएको संशोधित कानूनी व्यवस्थाको कार्यान्वयनलाई
नै अवरोध हुने गरी अदालतबाट आदेश गर्न विधिसम्मत
हुन सक्दैन । त्यसमा पनि संशोधित प्रावधानबमोजिम
निवेदकहरूलाई सो पदमा चयन हुन पाउने अवसरमा
अवरोध गरेको भन्ने पनि देखिदँ नै । संशोधित कानूनी
व्यवस्थाअनस
ु ार निवेदकहरू उक्त पदमा समावेश
हुनबाट वञ्चित नरहेको अवस्थामा पद प्राप्तिमा बाधा
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९९४६ - लनु ा खड्का वि. लोक सेवा आयोग, मध्यमाञ्चल क्षेत्रीय निर्देशनालय, नयाँ बानेश्वर, काठमाडौं

ालत

महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयलाई दिई दायरीको
लगत कट्टा गरी मिसिल नियमानस
ु ार अभिलेख
शाखामा बझ
ु ाइदिनू ।
उक्त रायमा हामी सहमत छौं ।
न्या. तेजबहादरु के .सी.
न्या. परू
ु षोत्तम भण्डारी

इजलास अधिकृतः दिलीपराज पन्त
इति संवत् २०७४ साल मङ् सिर २८ गते रोज ५ शभु म् ।

अद

समिति गठन गर्न मन्त्रीस्तरीय निर्ण य भई सबै जिल्ला
शिक्षा कार्यालयलाई मिति २०७३।४।५ मा शिक्षा
विभागले परिपत्र गरेको देखिन्छ । शिक्षा ऐनको दफा
१२(१) संशोधन भएपछि संशोधित दफा लागू हुने
कुरामा विवाद छै न । सो ऐनको संशोधित व्यवस्था
संविधानको प्रावधानसँग बाझिएको भन्ने निवेदन
जिकिर रहेको भन्ने पनि देखिदँ नै । सो संशोधित कानूनी
व्यवस्थालाई कुनै चनु ौती दिएको भन्ने पनि निवेदन
बेहोराबाट देखिदँ नै । यस अवस्थामा ऐनमा भएको
व्यवस्था कार्यान्वयन गर्ने सन्दर्भमा भएको निर्ण य वा
परिपत्रलाई कानूनप्रतिकूल भएको मान्न मिलेन ।
८. ऐनमा भएको व्यवस्थाले व्यवस्थापन
समितिको संरचना नै फे रबदल गरिसके को अवस्थामा
नयाँ ऐनको व्यवस्थाअनस
ु ार विद्यालय व्यवस्थापन
समिति गठन गर्नुपर्ने हुन्छ । नयाँ विद्यालय व्यवस्थापन
समितिको गठन गर्नुपर्ने ऐनको व्यवस्थालाई अवरूद्ध
गर्ने गरी ऐनको व्यवस्था नै कार्यान्वयन गर्न नदिने गरी
विद्यालय व्यवस्थापन समितिका परु ाना पदाधिकारी
नै तोकिएको अवधिसम्म कायम रहन सक्छन् भनी
अर्थ गर्दा नयाँ ऐनले ल्याएको व्यवस्था कार्यान्वयन
हुन सक्दैन । ऐनले गरेको संशोधित व्यवस्था नै
कार्यान्वयन नगर्ने गरी आदेश दिन मिल्ने पनि हुदँ नै ।
संविधानले समावेशी सिद्धान्तलाई आत्मसात् गरेको
र सोहीअनस
ु ार विद्यालय व्यवस्थापन समितिमा
एक तिहाई महिलाको प्रतिनिधित्व सनिश्चि
ु त हुने
गरी नयाँ व्यवस्थाअनस
ु ार विद्यालय व्यवस्थापन
समिति गठन हुदँ ा ऐनको व्यवस्था कार्यान्वयन
हुन्छ । कानूनबमोजिम सो समितिको पदाधिकारीमा
नियक्त
ु हुन निवेदकहरूलाई कुनै बाधा पर्ने स्थित
नदेखिएकोले निवेदकको हक अधिकारमा आघात
पगु ेको भनी निवेदन मागअनस
ु ारको रिट जारी गर्नुपर्ने
देखिएन । प्रस्तुत रिट खारेज हुने ठहर्छ । यस अदालतबाट
मिति २०७३।८।८ मा जारी भएको अन्तरिम आदेश
स्वतः निष्क्रिय हुन्छ । प्रस्तुत आदेशको जानकारी

सर्

वोच्च

निर्णय नं . ९९४६

सर्वोच्च अदालत, संयक्त
ु इजलास
सम्माननीय प्रधानन्यायाधीश श्री गोपाल पराजल
ु ी
माननीय न्यायाधीश श्री प्रकाशमान सिंह राउत
आदेश मिति : २०७४।५।४
०७३-WO-०३४८
विषय : उत्प्रेषण / परमादेश

निवेदक : जाजरकोट जिल्ला, खलंगा गा.वि.स. वडा
नं.६ बस्ने लनु ा खड् का
विरूद्ध
विपक्षी : लोक सेवा आयोग, मध्यमाञ्चल क्षेत्रीय
निर्देशनालय, नयाँ बानेश्वर, काठमाडौं
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विपक्षीका तर्फ बाट : विद्वान् सहन्यायाधिवक्ता श्री
रेवतीराज त्रिपाठी
अवलम्बित नजिर :
सम्बद्ध कानून :

ालत

वस्तुतः दरखास्त दर्ता गर्दा र अन्तर्वार्ता
दिँदासम्म निवेदिकाले पेस गरेको
प्रमाणपत्रमा कुनै तात्विक अन्तर नरहेको
स्थितिमा कुनै वस्तुनिष्ट कानूनी आधार
र कारणबिना सोही प्रमाणपत्रले अन्तिम
नतिजा प्रकाशन हुदँ ा मान्यता नपाउने भनी
विपक्षी लोक सेवा आयोग मध्यमाञ्चल
क्षेत्रीय निर्देशनालयले गरेको निर्णय
सूचनाहरूलाई कानूनसम्मत मान्न नमिल्ने
हुदँ ा निवेदिकाको हकमा लोक सेवा आयोग
नियमावली, २०६७ को नियम १०(५) को
कानूनी व्यवस्था आकर्षित हुनसक्नेसमेत
देखिन नआउने ।
(प्रकरण नं.७)
दरखास्त स्वीकार गरी प्रवेशपत्र
पाइसके पछि उक्त परीक्षा उत्तीर्ण गरी
सरकारी सेवामा प्रवेश गर्छु भन्ने वैधानिक
अपेक्षा (Legitimate Expectation)
निवेदिकामा जागतृ भएको हुन्छ । उक्त
अपेक्षाअनरू
ु प श्रम सीप लगाई लिखित
परीक्षाबाट छनौट भई अन्तर्वार्तासमेत
निवेदिकाले दिइसके को अवस्थामा
निवेदिकाको सम्पूर्ण परीक्षा नै रद्द गर्ने गरी
लोक सेवा आयोगको निर्णय परिपत्रका
आधारमा विपक्षी लोक सेवा आयोग
मध्यमाञ्चल क्षेत्रीय निर्देशनालयले
प्रकाशित गरेको सिफारिस सूचनाहरू
र निर्णय उक्त वैधानिक अपेक्षाको
सिद्धान्तसमेतको प्रतिकूल रहेको देखिन
आउने ।
(प्रकरण नं.८)

आदेश
स.प्र.न्या. गोपाल पराजुली : नेपालको
संविधानको धारा ४६ र १३३ बमोजिम यस अदालतमा
दायर हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त तथ्य
र आदेश यसप्रकार छ:

सर्
वोच्च

अद

निवेदिकाको निवेदन बेहोरा
म निवेदिकाले एस.एल.सी. उत्तीर्ण गरी
प्राविधिक तथा व्यावसायिक तालिम परिषद् CTEVT
बाट जनरल मेडिसिन (H.A.) तहको शैक्षिक
योग्यता हासिल गरेकी छु । मैले एच.ए. तहमा काम
गर्न पाउने गरी मिति २०७२।३।२० मा सामान्य
चिकित्सा (General Medicine) विषयको अस्थायी
व्यवसायी दर्ता प्रमाणपत्र लिएकी छु । विपक्षी लोक
सेवा आयोग, मध्यमाञ्चल क्षेत्रीय निर्देशनालयले
विज्ञापन
नं.११४२०।०७२/०७३
(खल
ु ा),
११४२१।०७२/०७३ (महिला), ११४२६।०७२।७३
(पि.क्षे.) सेवा - नेपाल स्वास्थ्य, समूह - हेल्थ इन्पेक्सन,
तह - पाँचौंअन्तर्गग हेल्थ असिस्टेण्ट पदको लागि
मिति २०७२।१०।२७ को गो.प.मा प्रकाशित खलु ्ला
समावेशीसमेतको विज्ञापन प्रकाशित गरेको थियो ।
उक्तबमोजिमको विज्ञापनमा तोकिएको योग्यता मसँग
रहेकोले खलु ्ला महिला, पि.क्षे. कोटामा म निवेदिकाले
Online मार्फ त आयोगले तोके बमोजिमको समयमा
दरखास्त फारम भरेकी थिएँ ।
मेरो दरखास्त आयोगले स्वीकार गरी मैले
प्रवेशपत्र प्राप्त गरेकी थिएँ । तत्पश्चात् मसमेतको लागि
निवेदकका तर्फ बाट : विद्वान् अधिवक्ताद्वय श्री आयोगले मिति २०७३।२।१ मा लिखित परीक्षा
के दारप्रसाद दाहाल र श्री हरि फुयाल
लिएको थियो । यसरी लिएको लिखित परीक्षाको
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ालत

नतिजा प्रकाशनसमेत भइसके पछि उक्तबमोजिम
दरखास्त वा दरखास्तको विवरणमा त्रुटि भएको भनी
निर्ण य गर्न विपक्षी निर्देशनालयले पाउने होइन ।
मैले एच.ए.तहको व्यवसायी प्रमाणपत्र नेपाल
स्वास्थ्य व्यवसायी परिषदबा
् ट मिति २०७२।३।२०
प्रमाणपत्र नम्बर B-T 11679 Med GM १ वर्ष को लागि
प्राप्त गरेकी छु । परिषदको
् उक्त प्रमाणपत्रको द्रष्टव्यमा
प्रमाणपत्र जारी भएको मितिले १ वर्ष सम्मको लागि
मान्य हुने व्यवस्था छ । उक्तबमोजिम मेरो प्रमाणपत्र
मिति २०७३।३।१९ सम्म मान्य अवधि रहेको मैले
प्राप्त गरेको प्रमाणपत्रबाट नै देखिइरहेको छ । मसरहका
व्यक्तिहरूको म सरहकै प्रमाणपत्र पेस गर्दा निजहरूको
परीक्षा वैध भएको छ तर मेरो भने रद्द गर्ने विपक्षीको
कार्य भेदभावयक्त
ु , स्वेच्छाचारी र बदनि
् यतपूर्ण
छ । कानूनबमोजिम दिएको प्रमाणपत्रमा मान्य अवधि
रहेकोमा सो कुरालाई अनदेखा गरी लिखित परीक्षामा
उत्तीर्ण भई खलु ्लासमेतको छनौट लिष्टमा परेकी म
निवेदिकाको परीक्षा नै रद्द गर्ने गरी प्रत्यर्थीले गरेको
निर्ण य देखादेखी त्रुटिपूर्ण र कानूनविपरीत रहेको छ ।
अतः मेरो दरखास्त वैध कानूनसम्मत रहेको,
मेरा नाममा जारी भएको एच.ए. को चिकित्सा विषयको
व्यवसायी प्रमाणपत्रको अवधि मान्य रहिरहेकोमा सो
कुरा हेर्दै नहेरी मेरो परीक्षा रद्द गर्ने गरी लोक सेवा
आयोगको मिति २०७३।६।१७ को निर्ण य र परिपत्रका
आधारमा विपक्षीले निवेदकको सम्पूर्ण परीक्षासम्बन्धी
कारवाही रद्द गर्ने गरी मिति २०७३।७।५ मा प्रकाशित
गरेका सूचनाहरूमा कानूनी त्रुटि रहेकोले संविधानको
धारा १३३(२)(३) बमोजिम उत्प्रेषपणको आदेशले
बदर गरी उक्तबमोजिम मेरो दरखास्त, लिखित परीक्षा
एवं अन्तर्वार्ता यथावत् राखी मेरो उम्मेदवारको
उपर्युक्तताको कानूनबमोजिम हेर्नु भनी प्रत्यर्थीका
नाममा परमादेशको आदेश जारी गरिपाऊँ । साथै
उपर्युक्तबमोजिमको आदेश जारी हुन समय लाग्न सक्ने
भएकोले यो निवेदनको अन्तिम टुङ्गो नलागेसम्म

सर्

वोच्च

अद

नतिजा मिति २०७३।५।२३ मा आयोगबाट प्रकाशित
भयो । लिखित परीक्षाको नतिजामा आयोगले मेरो नाम
खलु ्ला, महिला र पि.क्षे. गरी तीनवटै कोटाअन्तर्गत
सफल उम्मेदवारको सूचीमा प्रकाशित गरेको
थियो । यसरी प्रकाशित लिखित परीक्षाको सूचनामा
नै अन्तर्वार्ताको लागि सबै कागजातसहित आउनको
लागि मिति २०७३।६।१८ लाई तय गरिएको
थियो । निर्देशनालयले मेरो अन्तर्वार्ताको क्रममा मैले
पेस गरेका शैक्षिक योग्यता एवं तोकिएबमोजिमको
व्यवसायी दर्तासम्बन्धी प्रमाणपत्रहरू सक्कल हेरी
रूजु गर्ने काम गरेको थियो ।
यसरी अन्तर्वार्ता दिई म आफू निर्देशनालयबाट
प्रकाशित हुने सफल उम्मेदवारको नतिजा पर्खी
रहेकी थिए । विपक्षी निर्देशनालयबाट मसमेत सँग
लिएको अन्तर्वार्ताको नतिजा मिति २०७३।७।५ मा
प्रकाशित भयो । उक्तबमोजिम प्रकाशित सिफारिस
सूचनाको द्रष्टव्यमा मेरो रोल नं.१३१२८४ को परीक्षा
रद्द गरिएको भन्ने जनाइएको रहेछ । यसरी रद्द गर्नुपर्ने
कारणमा मैले स्वास्थ्य व्यवसायी परिषदक
् ो प्रमाणपत्र
दरखास्त म्यादभित्र लिइएको वा कायम हुनपु र्नेमा
म्याद कायम नभएको वा दरखास्त मितिभन्दा पछि
जारी भएको हुनाले न्यूनतम तोकिएको सर्त पूरा
नभएको भन्ने उल्लेख गरी लोक सेवा आयोगको
मिति २०७३।६।१७ को निर्ण यअनस
ु ार रद्द गरिएको
भन्ने उल्लेख गरिएको रहेछ । यसबारेमा मैले आफूले
Online फर्म भर्दा नै स्वास्थ्य व्यवसायी परिषदब् ाट
मिति २०७२।३।२० मा प्रमाणपत्र नम्बर B-T 11679
Med GM साथै राखेकोमा मेरो परीक्षा कसरी रद्द हुन
सक्छ भनी सोधनी गर्दा कुनै जवाफ दिइएन ।
लिखित परीक्षा लिनपु ूर्व दरखास्तउपर
छानबिन गरी परीक्षाको प्रवेशपत्र प्रत्यर्थी निर्देशनालयले
दिनपु र्ने व्यवस्था ऐ. लोक सेवा आयोग नियमावली,
२०६७ को नियम १०(१) मा उल्लेख छ । यसरी
प्रवेशपत्र उपलब्ध गराई लिखित परीक्षा सम्पन्न भई
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सर्
वोच्च

अद

यस अदालतको कारण देखाउ आदेश
यसमा के कसो भएको हो ? निवेदिकाको
मागबमोजिम उत्प्रेषण आदेश किन जारी हुनु नपर्ने
हो? आदेश जारी हुन नपर्ने आधार, कारण र प्रमाण
भए सोसमेत खल
ु ाई सूचना म्याद प्राप्त भएका मितिले
बाटाका म्यादबाहेक १५ (पन्ध्र) दिनभित्र
महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फ त लिखित
जवाफ पेस गर्नु भनी यो आदेश र रिट निवेदनको
प्रतिलिपिसमेत साथै राखी विपक्षीको नाममा म्याद
सूचना पठाइ जारी गरी लिखित जवाफ परे वा अवधि
व्यतित भएपछि नियमानस
ु ार पेस गर्नू ।
साथै निवेदिकाले अन्तरिम आदेश माग
गरेको सम्बन्धमा विचार गर्दा, आफूले रीतपूर्व क
दरखास्तसाथ कागजातहरू पेस गरेकोमा परीक्षा रद्द
गरिदिएको कारण आफूभन्दा कम अंक ल्याउने व्यक्ति
सिफारिस हुनसक्ने भनी जिकिर लिएको, सो अवस्था
भएमा निवेदिकालाई अपूरणीय क्षतिको अवस्थासमेत
रहने र सवि
ु धा तथा सन्तुलनको दृष्टिकोणबाट समेत
प्रस्तुत निवेदनको टुङ्गो नलागेसम्म छनौट भएको
पद एवं कोटामा अन्य कसैलाई पनि नियक्ति
ु का लागि
सिफारिस गर्ने काम नगर्नु, नगराउन,ु यथास्थितिमा
राख्नु भनी सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०४९ को
नियम ४१(१) बमोजिम विपक्षीका नाउँमा अन्तरिम
आदेश जारी गरिदिएको छ । सोको सूचना विपक्षीलाई
दिई नियमानस
ु ार पेस गर्नू ।

लोक सेवा आयोगले मिति २०७३।६।१७
मा “नेपाल स्वास्थ्य सेवा, जनरल नर्सिङ् ग समूह,
पाँचौं तह, स्टाफ नर्स पदमा लोक सेवा आयोग,
पूर्वाञ्चल क्षेत्रीय निर्देशनालय, धनकुटाको लिखित
परीक्षाबाट खल
ु ा, महिला, मधेशी समूहमा उत्तीर्ण रोल
नं.३००३२ का उम्मेदवार श्री अनक
ु ु मारी भगतले
मधेशी समदु ायको व्यक्ति भनी मिति २०७३।५।२७
मा जारी भएको प्रमाणपत्रका आधारमा निज उक्त
समदु ायको देखिए तापनि निजले उक्त पदको
वि.नं.१०१०१-१०१०६/०७२-७३ को (खलु ्ला तथा
समावेशी) का लागि दरखास्त आह्वान गर्दा सूचनामा
उल्लखे भएबमोजिम दरखास्त दिने अन्तिम म्याद
(विज्ञापन प्रकाशित भएको मितिले २१ दिन) भित्र
समावेशी समूहको प्रमाणपत्र पेस नगरेकोले निजलाई
मधेशी समावेशी समूहको उक्त पदमा उम्मेदवार
कायम गर्न नमिल्ने बेहोरा सम्बन्धित निकायमा लेखी
पठाउने” भन्ने निर्ण य भएकोले लोकसेवा आयोग,
अनामनगरको च.नं.१९३ मिति २०७३।६।२१ को
पत्रबाट यस्तै प्रकृतिका प्रमाणपत्रसम्बन्धी विषयमा
उपर्युक्त निर्ण य कार्यान्वयन गर्न लेखी आएको हुदँ ा
यस निर्देशनालयबाट मिति २०७३।७।५ मा नेपाल
स्वास्थ्य व्यवसायी परिषदक
् ो प्रमाणपत्रसमेतका
प्रमाणपत्र प्राप्त नगर्ने र अन्तर्वार्तामा सक्कल पेस गरी
उक्त सक्कल प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि संलग्न नगर्ने
निवेदिकालगायतका उम्मेदवारहरूको आयोगको
उपर्युक्त निर्ण य तथा लोक सेवा आयोग नियमावली,
२०६७ को नियम १० को उपनियम (३) र (५)
बमोजिम दरखास्त फाराम रद्द गरिएको हो ।
आयोगको मिति २०७२।१०।२७ मा प्रकाशित
विज्ञापनको द्रष्टव्य (झ) मा स्वास्थ्य सेवातर्फ का
दरखास्त दिने उम्मेदवारहरूले दरखास्त दिने समयमा
प्रचलित कानूनबमोजिम गठन भएको स्वास्थ्यसम्बन्धी
परिषदमा
् नाम दर्ता/नवीकरण गराएको हुनपु र्नेछ ।
अन्तर्वार्ताको समयमा उक्त प्रमाणपत्रको सक्कल /

ालत

उक्तबमोजिम म छनौट भएको पद एवं कोटामा अन्य
कसैलाई पनि नियक्ति
ु को लागि सिफारिस गर्ने काम
नगर्नु नगराउन,ु यथास्थितिमा राख्नु भनी सर्वोच्च
अदालत नियमावली, २०४९ को नियम ४१ बमोजिम
अन्तरिम आदेश जारी गरिपाऊँ ।

विपक्षी लोक सेवा आयोग, मध्यमाञ्चल क्षेत्रीय
निर्देशनालयको लिखित जवाफ
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सर्

वोच्च

अद

यस अदालतको अन्तिम आदेश
नियमबमोजिम पेसीमा चढी सनु वु ाइका
लागि पेस भएको प्रस्तुत निवेदन र संलग्न लगाउका
निवेदन एवं पेस भएका फाइल एवं कागजात अध्ययन
गरियो । निवेदिकातर्फ बाट उपस्थित विद्वान्
अधिवक्ताद्वय श्री के दारप्रसाद दाहाल र श्री हरि
फुयालले विपक्षी लोक सेवा आयोग मध्यामाञ्चल क्षेत्रीय
निर्देशनालयले विज्ञापन नं.११४२०।०७२-०७३,
११४२१।०७२/०७३ र ११४२६/ ०७२-०७३ बाट
नेपाल स्वास्थ्य सेवा, हेल्थ इम्पेक्सन समूह, तह पाँचौं,
पद हेल्थ असिस्टेण्टको लागि मिति २०७२।१०।२७
मा गोरखापत्रमा प्रकाशित सूचनाअनस
ु ार निवेदिकाले
खल
ु ा, महिला र पिछडिएको क्षेत्रअन्तर्गत दरखास्त
दर्ता गरेकी थिइन् । निवेदिकाको दरखास्त स्वीकृत भई
मिति २०७३।२।१ को लिखित परीक्षामा सम्मिलित
भई आयोगले मिति २०७३।५।२३ मा प्रकाशित गरेको
नतिजामा खल
ु ा, महिला र पिछडिएको क्षेत्रतर्फ को
लिखित परीक्षाको सफल उम्मेदवारको सूचीमा
निवेदिका छनौटसमेत भइन । त्यसपछि आयोगले
मिति २०७३।६।१८ मा निवेदिकाको अन्तर्वार्ता पनि
लियो । नियक्ति
ु का लागि अन्तिम सिफारिस गर्ने मिति
२०७३।७।५ को सूचनामा रोल नं.१३१२८४ का
निवेदिकाले स्वास्थ्य व्यवसायी परिषदक
् ो प्रमाणपत्र
दरखास्त म्यादभित्र लिएकोसमेत नहुदँ ा भन्दै लोक सेवा
आयोगको मिति २०७३।६।१७ को निर्ण य र परिपत्रका
आधारमा लोक सेवा आयोग नियमावली, २०६७

को नियम १० को उपनियम (३) र (५) बमोजिम
निवेदिकाको दरखास्तसमेत क्षेत्रीय निर्देशनालयबाट
मिति २०७३।७।५ मा रद्द गरियो । निवेदिकाले
दरखास्त दर्ता गर्दा नै स्वास्थ्य व्यवसायी परिषदबा
् ट
मिति २०७२।३।२० मा जारी भएको प्रमाणपत्र नं.
B-T 11679 Med GM र त्यसकै निरन्तरतामा
१६।०७।२०१६ मा प्रमाणपत्र नं. B - 7805 Med
GM को प्रमाणपत्र प्राप्त गरी पेस गरेको अवस्था
छ । लिखित परीक्षा लिनपु ूर्व परेको दरखास्तको
छानबिन गरी आवश्यक कागजपत्र संलग्न भएको
स्वीकार गरी लिखित परीक्षा लिई नतिजासमेत प्रकाशन
भएको र अन्तर्वार्तासमेत लिई सके पछि दरखास्त
विवरणमा त्रुटि भएको भनी निवेदिकाको दरखास्त
रद्द गरेको विपक्षी निर्देशनालयको मिति २०७३।७।५
को सिफारिस सूचनासमेत स्वेच्छाचारी विवेकहीन
एवं लोक सेवा आयोग नियमावली, २०६७ को नियम
१०(१) प्रतिकूल हुदँ ा उत्प्रेषणको आदेशले बदर गरी
निवेदकको दरखास्त, लिखित परीक्षा एवं अन्तर्वार्ता
यथावत् राखी कानूनबमोजिम नतिजा प्रकाशन गर्नु
भनी परमादेशको आदेशसमेत जारी गरिपाउँ भनी
बहस गर्नुभयो ।
यसैगरी विपक्षी लोक सेवा आयोग
मध्यमाञ्चल क्षेत्रीय निर्देशनालयका तर्फ बाट उपस्थित
विद्वान् सहन्यायाधिवक्ता श्री रेवतीराज त्रिपाठीले
स्वास्थ्य व्यवसायी परिषदक
् ो प्रमाणपत्र अन्तर्वार्तामा
आउँदा निवेदिकाले पेस गर्न सके की छै नन् । लिखित
परीक्षा र अन्तर्वार्तामा सम्मिलित गराइए पनि लोक सेवा
आयोग नियमावली, २०६७ को नियम ९(३) अनस
ु ार
विज्ञापन प्रकाशित भएको मितिले २१ दिनपछि हासिल
गरेको तालिम अनभु वको प्रमाणपत्रलाई मान्यता
दिन नमिल्ने कानूनी व्यवस्था छ । निवेदिकाले उक्त
म्यादभित्र प्रमाणपत्र पेस नगरेको कारण निवेदिकाको
दरखास्तमा तोकिएको न्यूनतम सर्त पूरा नभएको
देखिदँ ा परीक्षा रद्द गर्ने गरी मिति २०७३।७।५ मा

ालत

नक्कलप्रति साथमा लिई आउनु पर्ने भन्ने उल्लेख
गरेको र निज निवेदिकाले अन्तर्वार्तामा उपस्थित हुदँ ा
उपर्युक्त म्यादभित्रको प्रमाणपत्र पेस नगरेको र निजले
यस निर्देशनालयमा पेस गरेको फाइल (जनु नतिजा
प्रकाशन गर्दा नै सिलबन्दी गरी राखिएको छ) मा
समेत उक्त निजले दाबी गरेको प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि
संलग्न नरहेकोले निजको रिट दाबी खारेज गरिपाऊँ ।
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नेपाल कानून पत्रिका, २०७५, जेठ

ालत

छानबिन गर्दा निवेदिकाको दरखास्त रीत पगु ेको
भनी आयोगले स्वीकृत गरी निवेदिकालाई प्रवेशपत्र
दिएको, मिति २०७३।२।१ मा निजलाई लिखित
परीक्षामा समावेश गराएको, मिति २०७३।५।२३ मा
लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन गर्दा निवेदिका
तीनवटा कोटामा सफल भएको र मिति २०७३।६।१८
मा निवेदिकाको अन्तर्वार्तासमेत विपक्षी क्षेत्रीय
निर्देशनालयले लिइसके को देखिन्छ । अन्तर्वार्तासम्म
आइपगु ्दा निवेदिकाले पेस गरेको स्वास्थ्य व्यवसायी
परिषदक
् ो प्रमाणपत्रलाई विपक्षीले अन्यथा
भन्नसके को पाइँदनै । यस तथ्यलाई विपक्षीले लिखित
जवाफमा स्वीकार नै गरेको पाइन्छ । लिखित परीक्षा
र अन्तर्वार्ताको प्राप्ताङ् क जोडी योग्यताक्रमानस
ु ार
नियक्ति
ु का लागि सिफारिस गर्ने सूचना नं. ४१/०७३०७४, ४२/०७३-७४ र ४७/०७३-७४ मिति
२०७३।७।५ को सूचनाहरूको द्रष्टव्यको ३ नं. र २
नं. मा निवेदिकाको रोल नं.१३१२८४ समेत स्वास्थ्य
व्यवसायी परिषद्को प्रमाणपत्र दरखास्त म्यादभित्र
लिइएको वा कायम भएको हुनुपर्नेमा म्यादमा कायम
नभएको वा दरखास्तको मितिभन्दा पछि जारी भएको
देखिएको हुनाले तोकिएको न्यूनतम सर्त पूरा नभएको
हुदँ ा लोक सेवा आयोगको मिति २०७३।६।१७ को
निर्णय तथा लोक सेवा आयोग नियमावली, २०६७
को नियम १० को उपनियम (३) र (५) बमोजिम रद्द
गरिएको” भनी उल्लेख गरी उक्त नतिजा प्रकाशन गर्दा
निवेदिकालाई समावेश गराएको देखिदँ नै ।
३. निवेदिकाले नेपाल स्वास्थ्य व्यवसायी
परिषद् बाँसबारी काठमाडौंबाट मिति २०७२।३।२०
मा B-T 11679 Med GM को अस्थायी प्रमाणपत्र
१ वर्ष का लागि र त्यसैको निरन्तरता स्वरूप
१६।०७।२०१६ मा प्रमाणपत्र नं. B - 7805 Med
GM को स्थायी प्रमाणपत्र निवेदनसाथ समावेश गरेको
देखिन्छ । यिनै प्रमाणपत्रहरू अन्तर्वार्तामा समेत लगेको
र ती प्रमाणपत्रलाई मान्यता दिई विपक्षी निर्देशनालयले

सर्
वोच्च

अद

प्रकाशित गरेको सिफारिस सूचनासमेत कानूनसम्मत
हुदँ ा निवेदन खारेज गरिपाउँ भनी बहस गर्नुभयो ।
निवेदिकाको निवेदन दाबी विपक्षीबाट प्रस्तुत
लिखित जवाफ र दवु ैतर्फ का विद्वान् सहन्यायाधिवक्ता
र विद्वान् अधिवक्ताहरूले गर्नुभएको उपर्युक्त बहस
जिकिरलाई दृष्टिगत गरी लोक सेवा आयोग मध्यमाञ्चल
क्षेत्रीय निर्देशनालयको सूचना नं.४१/०७३-०७४,
४२/०७३-७४ र ४७/०७३-७४ मिति २०७३।७।५
को सूचनाहरूको द्रष्टव्यको ३ नं. र २ नं. अनस
ु ार
निवेदिकाको परीक्षा रद्द गर्ने गरी गरेको निर्ण य र सो
का आधारमा गरिएका सिफारिस सूचनाहरू बदर हुने
हो होइन र मागबमोजिमको परमादेशको आदेशसमेत
जारी हुनसक्ने हो वा होइन भन्ने सम्बन्धमा निर्ण य
दिनपु र्ने देखिन आयो ।
२. यसमा निर्ण यतर्फ विचार गर्दा निवेदिका
लनु ा खड् काले विपक्षी लोक सेवा आयोग मध्यमाञ्चल
क्षेत्रीय निर्देशनालयले नेपाल स्वास्थ्य सेवा, हेल्थ
इम्पेक्सन समूह, तह पाँचौंअन्तर्गत हेल्थ असिस्टेण्ट
पदको लागि मिति २०७२।१०।२७ मा गोरखापत्रमा
प्रकाशित विज्ञापन नं.११४२०-११४२६/०७२०७३ को सूचनाअनस
ु ार तोकिएका सर्त पूरा गरी खल
ु ा,
महिला र पिछडिएको क्षेत्रतर्फ दरखास्त दर्ता गरेको
देखिन्छ । लोक सेवा आयोग नियमावली, २०६७
को नियम १० को उपनियम (१) ले त्यसरी दरखास्त
दर्ता गर्ने उम्मेदवारले पेस गरेको दरखास्त फाराम रीत
पगु े नपगु को छानबिन गर्ने, ऐ. उपनियम २ ले छानबिन
गर्दा रीतपूर्व कको देखिएमा परीक्षा प्रवेशपत्र उपलब्ध
गराउने, ऐ. उपनियम (३) र (४) अनस
ु ार विज्ञापन गर्दा
तोकिएका सर्त पूरा नभई रीत नपगु ेको भएमा स्वीकृत
नगरिने र ऐ.उपनियम (५) ले प्रवेशपत्र जारी भएपछि
कुनै उम्मेदवारको दरखास्त फाराम रीतपूर्व कको
नदेखिएमा त्यस्तो दरखास्त फाराम जनु सक
ुै
अवस्थामा पनि रद्द गर्न सकिनेछ भनी कानूनी व्यवस्था
गरेको देखिन्छ । माथि उल्लिखित नियम १० अनस
ु ार
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आफूले प्राप्त गरेको स्वास्थ्य व्यवसायी परिषदक
् ो
पहिलो प्रमाणपत्रको म्याद मिति २०७३।३।१९
सम्म मात्र भएको कारण निरन्तरताको लागि
निवेदिकाले पनु ः १६।०७।२०१६ मा प्रमाणपत्र नं.
B - 7805 Med GM को अर्को स्थायी प्रमाणपत्र
स्वास्थ्य व्यवसायी परिषदब् ाट प्राप्त गरी पेस गरेको
देखिन्छ । उक्त प्रमाणपत्रका आधारमा निवेदिकालाई
लिखित परीक्षामा समावेश, उत्तीर्ण र निवेदिकाको
अन्तर्वार्तासमेत विपक्षी निर्देशनालयले लिइसके को
अवस्था हुदँ ा विज्ञापित पदको लागि उक्त प्रमाणपत्रले
मान्यता नपाएको वा नपाउने भन्न मिल्ने देखिदँ नै ।
६. बहसको क्रममा विद्वान् सहन्यायाधिवक्ताले
लोक सेवा आयोग नियमावली, २०६७ को नियम ९
को उपनियम (३) र ऐ. नियमावलीको नियम १० को
उपनियम (५) को आधारमा निवेदिकाको दरखास्त रद्द
गर्नु परेको भनी जिकिर लिएको सन्दर्भमा उक्त कानूनी
व्यवस्था प्रस्तुत विवादमा आकर्षित हुनसक्छ सक्दैन
भन्नेतर्फ हेर्नु पर्ने हुन आयो ।
“नियम ९(३)
नियम ७ को उपनियम (२) बमोजिम दिइएको
अन्तिम म्यादपछि प्राप्त हुने शैक्षिक योग्यता, तालिम,
अनुभव वा सेवा अवधि गणना गरिने छै न” भन्ने उल्लेख
भएको पाइन्छ । नियम ७(२) मा पहिलो पटक विज्ञापन
प्रकाशन भएको मितिले २१ दिनसम्मको दरखास्त
बझ
ु ाउने म्याद दिनपु र्ने र उक्त म्यादभित्र दरखास्त दर्ता
गर्दा संलग्न गर्नुपर्ने भनी तोकिएका शैक्षिक योग्यता र
तालिमसमेतका प्रमाणपत्र दरखास्तसाथ संलग्न गर्न
नसके मा पछि पेस गरेका प्रमाणपत्रले मान्यता नपाउने
भन्ने कानूनी व्यवस्था रहेको देखिन्छ । निवेदिकाले
दरखास्त दर्ता गर्दा स्वास्थ्य व्यवसायी परिषदबा
् ट
मिति २०७२।३।२० मा जारी भएको प्रमाणपत्र
पेस गरेको, उक्त प्रमाणपत्रलाई मान्यता प्रदान गरी
दरखास्त स्वीकृत भएको र निवेदिकाले परीक्षा प्रवेशपत्र
पाएकोसमेत हुदँ ा उक्त कानूनी व्यवस्था प्रतिकूल

सर्

वोच्च

अद

निवेदिकाको अन्तर्वार्तासमेत मिति २०७३।६।१८ मा
लिइसके को भनी निवेदिकाले जिकिर लिएको अवस्था
छ।
४. दरखास्त परेपछि विपक्षी निर्देशनालयले
निवेदिकाको दरखास्तउपर छानबिन गरी रीतपूर्व कको
दरखास्त ठहराई स्वीकृत गरी लिखित परीक्षा एवं
अन्तर्वार्तामा समेत निवेदिकालाई सहभागी गराइएबाट
उक्त प्रमाणपत्रको सत्यतामा विवाद रहेको देखिदँ नै ।
अन्तिम नतिजा प्रकाशन गर्ने क्रममा निवेदिकाको रोल
नं.१३१२८४ लाई बाहेक गर्ने गरी मिति २०७३।७।५
मा प्रकाशित भएको सिफारिस सूचनाहरूमा उक्त
प्रमाणपत्रलाई गैरकानूनी भनी प्रश्न खडा गर्नसके को
स्थिति छै न । यसबाट निवेदिकाले पेस गरेका उक्त
प्रमाणपत्रहरू सक्कली र सद्दे साँचो रहेको भन्ने नै
देखिन आउँछ ।
५. अब विपक्षी निर्देशनालयले मिति
२०७३।७।५ मा प्रकाशित गरेको सिफारिस
सूचनाहरूमा निवेदिकालाई समावेश नगर्दा दरखास्त
फारम दर्ता गर्न तोकिएको म्याद सूचना प्रकाशित भएको
मितिले म्यादभित्र निवेदिकाले प्रमाणपत्र प्राप्त गरेको
देखिएन भनी आधार ग्रहण गरेको हुदँ ा सोतर्फ हेर्नु पर्ने
देखियो । पदपूर्ति का लागि विज्ञापन मिति
२०७२।१०।२७ मा प्रकाशित भएको देखिन्छ ।
सोअनरू
ु प खल
ु ा, महिला र पिछडिएको क्षेत्रतर्फ को
हेल्थ असिस्टेण्ट पदमा मिति २०७२।११।१३ मा
निवेदिकाले दरखास्त दर्ता गरेको पाइयो । निवेदिकाले
स्वास्थ्य व्यवसायी परिषदब् ाट मिति २०७२।३।२०
मा जारी भएको प्रमाणपत्रको १ वर्षे म्याद अवधिभित्र
नै उक्त प्रमाणपत्र पेस गरी दरखास्त दर्ता गरेको स्थिति
हुदँ ा दरखास्त दर्ता हुदँ ा रीत नपगु ी दर्ता भएको भन्न
मिल्ने अवस्था छै न । विज्ञापनअनस
ु ारको पदका लागि
आवश्यक पर्ने न्यूनतम योग्यता निवेदिकाले हासिल
गरेको भन्नेमा विवाद छै न । शिक्षा हासिल गरेपछि
सरकारी सेवाका लागि हुने प्रतिस्पर्धामा संलग्न हुन
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दरखास्त रद्द गर्ने विशेष अधिकार यस उपनियमले
विपक्षीलाई प्रदान गरेको नै देखिन्छ ।
७. विशेष अधिकारको प्रयोग गरी निर्ण य गर्दा
जहिले पनि उक्त निर्ण यबाट मर्का पर्ने व्यक्तिले गरेको
कार्य कुन स्तरको हो, योग्यता नै नभएको व्यक्तिले
जानाजानी योग्य छु भनी दरखास्त गरेको हो होइन सो
कुराको निश्चित गरेर मात्र आफै ँ ले दरखास्त स्वीकृत
गरी लिएको लिखित परीक्षा, प्रकाशन गरेको नतिजा
र लिइसके को अन्तर्वार्तासमेतको सम्पूर्ण कारवाहीबाट
उक्त व्यक्तिलाई वञ्चित गर्ने गरी निर्ण य गरिनु पर्छ ।
निवेदिकाले दरखास्त दर्ता गर्दा झट्ु ठा विवरण उल्लेख
गरेको अवस्था भएमा मात्र त्यस्ता कुरालाई महत्त्वपूर्ण
त्रुटि मानिन्छ र त्यस्तो निवेदिकाको हकमा गलत
विवरण पेस गरेको मानी निजको दरखास्त र भइसके को
परीक्षासम्बन्धी सम्पूर्ण कारवाही रद्द हुनसक्छ ।
परन्तु यहाँ विज्ञापित पदको लागि चाहिने योग्यता
निवेदिकामा नरहेको भन्न विपक्षीले सके को छै न । मिति
२०७२।१०।२७ मा प्रकाशित विज्ञापनको द्रष्टव्यको
(ख) मा स्वास्थ्य सेवाको हकमा स्वास्थ्य सेवा ऐन,
२०५३ को दफा १२ बमोजिम अयोग्य नभएको
हुनपु र्नेछ भन्ने सर्त तोकिएको देखिन्छ । उक्त ऐनको
दफा १२ (घ) मा प्रचलित कानूनबमोजिम स्थापना
भएको स्वास्थ्यसम्बन्धी व्यवसायी परिषदमा
्
नाम दर्ता नभएका र नाम दर्ता नवीकरण नभएका
उम्मेदवारहरू स्वास्थ्य सेवाको पदमा नियक्ति
ु का
लागि अयोग्य हुने भनी रोक लगाएको पाइन्छ । सोही
कानूनअनरू
ु प निवेदिकाले नेपाल स्वास्थ्य व्यवसायी
परिषदमा
् नाम दर्ता गरी मिति २०७२।३।२० मा B-T
11679 Med GM को प्रमाणपत्र प्राप्त गरेको र उक्त
प्रमाणपत्रको निरन्तरता स्वरूप १६।०७।२०१६
मा प्रमाणपत्र नं. B - 7805 Med GM को अर्को
स्थायी प्रमाणपत्र प्राप्त गरी नवीकरण गरेको
मिसिल संलग्न प्रमाणपत्रका प्रतिलिपिबाट देखिन
आउँछ । निवेदिकाले प्राप्त गरेका उक्त प्रमाणपत्रहरूलाई
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सूचना प्रकाशित भएका मितिले म्यादभित्र निवेदिकाले
स्वास्थ्य व्यवसायी परिषदक
् ो प्रमाणपत्र पेस नगरेको
भन्न मिलेन । यसबाट लोक सेवा आयोग नियमावली,
२०६७ को नियम ९(३) ले गरेको कानूनी व्यवस्थाको
प्रतिकूल स्वास्थ्य व्यवसायी परिषदबा
् ट जारी गरेको
प्रमाणपत्र साथै नराखी निवेदिकाले दरखास्त दर्ता
गरेको भनी निवेदिकाको रोल नं. अन्तिम नतिजा
प्रकाशित गर्दा रद्द गरेको विपक्षी निर्देशनालयको निर्ण य
एवं सूचना त्रुटिपूर्ण रहेको देखिन आयो ।
नियम १०(५) उपनियम (१) मा जुनसुकै कुरा
लेखिएको भए तापनि परीक्षा प्रवेशपत्र जारी भएपछि कुनै
उम्मेदवारको दरखास्त फाराम रीतपूर्वकको नदेखिएमा
त्यस्तो दरखास्त फाराम जुनसुकै अवस्थामा पनि रद्द
गर्न सकिनेछ” भनी उल्लेख भएको पाइन्छ । प्रस्तुत
कानूनी व्यवस्थाले प्रारम्भमा उम्मेदवारको दरखास्त
छानबिन गर्दा रीतपूर्व कको मानी प्रवेश परीक्षा जारी
गरिएको तर पछि रीतपूर्व कको नदेखिएमा जनु सक
ुै
अवस्थामा रद्द गर्न सकिने अधिकार विपक्षीलाई प्रदान
गरेको देखिन आउँछ । लिखित जवाफ एवं मिति
२०७३।७।५ को सिफारिस सूचनामा नेपाल स्वास्थ्य
व्यवसायी परिषदको
् प्रमाणपत्र दरखास्त म्यादभित्र
प्राप्त नगरेको आधारमा निवेदिकाको दरखास्त रद्द
गरिएको भनी विपक्षीले जिकिर लिएको पाइयो । उक्त
नियमावलीमा रहेका समग्र कानूनी व्यवस्थाको अध्ययन
गर्दा सामान्यतः म्यादभित्र दर्ता भएका दरखास्तउपर
छानबिन गरी रीत नपगु ेका दरखास्तलाई त्यही समयमा
नै बाहेक गरी प्रवेशपत्र जारी नगर्ने पहिलो कर्तव्य
दरखास्तउपर छानबिन गर्ने विपक्षी निर्देशनालयको
रहेको देखिन्छ । विज्ञापनबाट माग गरिएको सेवाका
लागि योग्यता नै नपगु ेको, कानूनको देखादेखी त्रुटि
गरी झक्या
ु ई कुनै उम्मेदवारले दरखास्त दर्ता गराएको
रहेछ र परिपूरण हुन नसक्ने त्यस्तो प्रकारको गम्भीर
त्रुटि प्रारम्भमा छानबिन गर्दा पत्ता लगाउन नसकिएमा
प्रवेशपत्र जारी गरिसके पछि पनि त्यस्तो उम्मेदवारको
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९९४६ - लनु ा खड्का वि. लोक सेवा आयोग, मध्यमाञ्चल क्षेत्रीय निर्देशनालय, नयाँ बानेश्वर, काठमाडौं

ालत

२०७३।७।५ मा प्रकाशित गरेको सिफारिस सूचनाहरू
र निर्ण य उक्त वैधानिक अपेक्षाको सिद्धान्तसमेतको
प्रतिकूल रहेको देखिन आयो ।
९. तसर्थ, माथि उल्लिखित कानूनी आधार
र कारणबाट निवेदिका लनु ा खड् काको प्रवेशपत्र रोल
नं.१३१२८४ को दरखास्तसमेत रद्द गर्ने गरी लोक
सेवा आयोगको मिति २०७३।६।१७ को निर्ण य
परिपत्र र सोका आधारमा विपक्षी लोक सेवा आयोग
मध्यमाञ्चल क्षेत्रीय निर्देशनालय काठमाडौंबाट सूचना
नं.४१/०७३-०७४, ४२/०७३-७४ र ४७/०७३-७४
मिति २०७३।७।५ मा प्रकाशित सूचनाहरूको द्रष्टव्य ३
नं. र २ नं. मा उल्लिखित बेहोरासमेत कानूनी त्रुटिपूर्ण
हुदँ ा निवेदिकाका हकमा उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर
गरिदिएको छ । अब यी निवेदिकाको हकमा रद्द गरिएको
लिखित परीक्षाको नतिजा तथा अन्तर्वार्ता यथावत्
राखी अन्तर्वार्ता लिनु पर्ने भए लिनु वा अन्तर्वार्ता
लिइसके को भए जो जे अंक प्राप्त गरिसके को छ सोको
नतिजा प्रकाशित गर्नु र उत्तीर्ण भए कानूनबमोजिम
नियक्ति
ु का लागि सिफारिससमेत गर्नु भनी विपक्षी लोक
सेवा आयोग मध्यमाञ्चल क्षेत्रीय कार्यालय काठमाडौंको
नाउँमा परमादेशको आदेशसमेत जारी गरिदिएको छ ।
यो आदेशको प्रतिलिपिसहितको जानकारी विपक्षीलाई
दिई दायरीको लगत कट्टा गरी मिसिल नियमानस
ु ार
अभिलेख शाखामा बझ
ु ाइदिनू ।

सर्

वोच्च

अद

नक्कली भनी विपक्षीले लिखित जवाफमा जिकिर लिन
नसके को हुदँ ा ती प्रमाणपत्रहरूलाई स्वास्थ्य सेवा ऐन,
२०५३ को दफा १२(घ) बमोजिमको रीत नपगु ेको
भन्न मिल्ने देखिदँ नै । यसरी कानूनले तोके को निकाय
नेपाल स्वास्थ्य व्यवसायी परिषदबा
् ट निवेदिकाले
दरखास्त दर्ता गर्नुभन्दा अगावै प्रमाणपत्र पाएको,
सोही प्रमाणपत्रका आधारमा दरखास्त दिएको र उक्त
दरखास्त स्वीकृत गरी लिखित परीक्षामा संलग्न गराई
विपक्षीले निवेदिकाको अन्तर्वार्तासमेत लिइसके को
देखियो । वस्तुतः दरखास्त दर्ता गर्दा र अन्तर्वार्ता
दिँदासम्म निवेदिकाले पेस गरेको प्रमाणपत्रमा कुनै
तात्विक अन्तर नरहेको स्थितिमा कुनै वस्तुनिष्ट
कानूनी आधार र कारणबिना सोही प्रमाणपत्रले अन्तिम
नतिजा प्रकाशन हुदँ ा मान्यता नपाउने भनी विपक्षी
लोक सेवा आयोग मध्यमाञ्चल क्षेत्रीय निर्देशनालयले
गरेको निर्ण य सूचनाहरूलाई कानूनसम्मत मान्न
नमिल्ने हुदँ ा निवेदिकाको हकमा लोक सेवा आयोग
नियमावली, २०६७ को नियम १०(५) को कानूनी
व्यवस्था आकर्षित हुनसक्नेसमेत देखिन आएन ।
८. निवेदिकाले पेस गरेको स्वास्थ्य व्यवसायी
परिषदक
् ो प्रमाणपत्रलाई कानूनसम्मत ठहर्याई उक्त
दरखास्त विपक्षी आफै ँ ले स्वीकृत गरी प्रवेशपत्रसमेत
जारी भएपछि उक्त विज्ञापित पदको सेवामा प्रवेश गर्ने
विशेष चाहना स्वरूप निवेदिकाले आर्थिक, बौद्धिक
लगानी गरी परीक्षासमेत दिइसके को स्थिति छ ।
यसरी दरखास्त स्वीकार गरी प्रवेशपत्र पाइसके पछि
उक्त परीक्षा उत्तीर्ण गरी सरकारी सेवामा प्रवेश गर्छु
भन्ने वैधानिक अपेक्षा (Legitimate Expectation)
निवेदिकामा जागतृ भएको हुन्छ । उक्त अपेक्षाअनरू
ु प
श्रम सीप लगाई लिखित परीक्षाबाट छनौट भई
अन्तर्वार्तासमेत निवेदिकाले दिइसके को अवस्थामा
निवेदिकाको सम्पूर्ण परीक्षा नै रद्द गर्ने गरी लोक सेवा
आयोगको निर्ण य परिपत्रका आधारमा विपक्षी लोक
सेवा आयोग मध्यमाञ्चल क्षेत्रीय निर्देशनालयले मिति

उक्त रायमा सहमत छु ।
न्या. प्रकाशमान सिंह राउत
इजलास अधिकृतः कपिलमणी गौतम
इति संवत् २०७४ साल भदौ ४ गते रोज १ शभु म् ।
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नेपाल कानून पत्रिका, २०७५, जेठ
विवाद नरही हकबेहकको प्रश्न समावेश
नभएको अवस्थामा मात्र एक व्यक्तिको
नाउँमा रहेको जग्गा अर्को व्यक्तिको नाउँमा
नामसारी गर्न निर्णय गर्न सक्ने ।
(प्रकरण नं.५)

सर्वोच्च अदालत, संयक्त
ु इजलास
स.का.म.ु प्रधानन्यायाधीश श्री दीपकराज जोशी
माननीय न्यायाधीश श्री डम्बरबहादरु शाही
फै सला मिति : २०७४।१२।२६
०७१-CI-०५५२

ालत

निर्णय नं . ९९४७

सर्
वोच्च

अद

वादीका तर्फ बाट : विद्वान्अधिवक्ता श्री गंगा प्रसाई
प्रतिवादीका तर्फ बाट :
अवलम्बित नजिर :
मद्दा
ने.का.प. २०१७, नि.नं.११५
ु : नामसारी
ने.का.प. २०७१, अंक ९, प.ृ ५५७
वादी : काठमाडौं जिल्ला धर्मस्थली गा.वि.स. वडा नं. सम्बद्ध कानून :
७ बस्ने डिलकुमारी तिमिल्सिनासमेत
विरूद्ध
सरू
ु निर्ण य गर्ने :
प्रतिवादी : का.जि. धर्मस्थली गा.वि.स. वडा नं. ७
मालपोत अधिकृत श्री गोपाल गिरी
बस्ने बलराम तिमिल्सिनासमेत
मालपोत कार्यालय डिल्लीबजार काठमाडौं
पनु रावेदन तहमा फै सला गर्नेः
हकबेहकको प्रश्नको सम्बन्धमा अदालतले
माननीय न्यायाधीश श्री सषु ्मालता माथेमा
प्रमाण बुझी सोको मलू ्याङ् कन गरी फैसला
माननीय न्यायाधीश श्री रत्नबहादरु बागचन्द
गरेबमोजिम स्रेस्तालाई अद्यावधिक गर्नुपर्ने
दायित्व एवं जिम्मेवारी स्रेस्ता राख्ने
फै सला
कार्यालयको रहेको हुन्छ । तसर्थ कुनै
स.का.म.ु प्र.न्या.दीपकराज जोशी : न्याय
पनि कार्यालयलाई जुन कामका लागि प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा ९ बमोजिम यसै
कानूनले अधिकार दिएको छ, सो कार्य मात्र अदालतको अधिकार क्षेत्रभित्र पर्ने प्रस्तुत मद्दा
ु को
गर्नुपर्दछ । अधिकारविहीन वा संक्षिप्त तथ्य एवं ठहर यसप्रकार छः
अधिकारभन्दा बाहिर गई गरेको जोकसैको
का.जि. धर्मस्थली गा.वि.स. वडा नं. ७ख
काम कारवाहीले कानूनी मान्यता पाउन कि.नं.५८ क्षे. फ. ०-८-१ र ऐ.को कि.नं.५७ को
नसक्ने ।
क्षे.फ.५-८-०-० जग्गा मिति १९८८।९।२० को
(प्रकरण नं.४) लिखत तथा मिति २००२।१२।४ को अंशबन्डाको
मालपोत कार्यालयले जग्गाको नामसारी लिखतले बाजे चेतनाथ तिमिल्सिनाको भागमा परी
गर्दा विवादरहित अवस्थामा लिइएको निजको मिति २०४३।९।७ मा र बज्यै मानकुमारी
दाबीमा कानूनबमोजिम नामसारी निर्णय तिमिल्सिना पनि पहिला नै परलोक भइसक्नु भएको
गर्नुपर्ने हुन्छ । नामसारी गर्दा मालपोत पीता टंकप्रसाद तिमिल्सिनाको मिति २०६३।११।९
कार्यालयमा रहेको स्रेस्ताको आधारमा एवं मा परलोक भइसक्नु भएको तथा बढु ा बाजे काशीनाथ
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९९४७ - डिलकुमारी तिमिल्सिनासमेत वि. बलराम तिमिल्सिनासमेत

ालत

भएबाट निजैले पालनपोषण गरेको व्यवहार प्रमाणबाट
देखिदँ ा निवेदक हरिओम तिमिल्सिनासमेत जवान ७
को नाममा मल
ु क
ु ी ऐन अपतु ालीको १ नं. र ११ नं.
बमोजिम स्याहार सम्भार गरेको आधारमा धर्मस्थली
७ 'ख' कि.नं. ५७ र ५८ काशीनाथ तिमिल्सिनाबाट
नामसारी हुने ठहर्छ भन्नेसमेत बेहोराको मालपोत
कार्यालय डिल्लीबजारको मिति २०७०।०८।२७ को
फै सला ।
सगोलको अंशबन्डा लाग्ने सम्पत्तिमाथि
समान तहका सबै अंशियारहरूको बराबर हैसियत रहने
हुदँ ा सो सम्पत्तिबाट कुनै एक अंशियारको एकलौटी
भाग लाग्ने वा कसैलाई बाहेक गर्न नमिल्ने हुदँ ा हामी
पनु रावेदकहरूलाई समेत अपतु ाली हकदार कायम
गरी विवादित कि.नं. ५७ र कि.नं. ५८ का जग्गाहरू
हाम्रो नाममा समेत नामसारी गरी न्याय निरूपण
गरिपाउँ भन्नेसमेत बेहोराको प्रतिवादीहरू बलराम
तिमिल्सिनासमेत ५ जनाको तर्फ बाट पनु रावेदन
अदालत पाटनमा पर्न आएको संयक्त
ु पनु रावेदन पत्र ।
यसमा विवादित जग्गाको हकबेहकको प्रश्न
उठेको अवस्थामा मालपोत कार्यालय डिल्लीबजार
काठमाडौंबाट मिति २०७०।०८।२७ मा भएको निर्ण य
क्षेत्राधिकारको आधारमा फरक पर्नसक्ने देखिदँ ा
मल
ु क
ु ी ऐन, अ.बं. २०२ नं. तथा पनु रावेदन अदालत
नियमावली, २०४८ को नियम ४७ बमोजिम प्रत्यर्थी
झिकाई आए वा अवधि व्यतित भएपछि नियमानस
ु ार
पेस गर्नू ।
मालपोत कार्यालय काठमाडौंबाट भएको
निर्ण यउपर मूलतः ज.प. को २(क) र अपतु ालीको
१ र ११ नं. बमोजिम भएको निर्ण यउपर पनु रावेदन
लाग्ने कानूनी व्यवस्था छै न । मालपोत कार्यालयले
पनु रावेदन जाने भने तापनि पक्षले आफ्नो हक पहिचान
गर्नुपर्नेमा नगरी अनधिकृत निकायमा भएको दाबीले
कानूनी मान्यता पाउँदनै । विवादको जग्गामा विपक्षीको
कुनै हकदैया छै न । दाबी गर्न पाउने हदम्यादसमेत

सर्

वोच्च

अद

तिमिल्सिनाको पहिला नै कालगतिले परलोक
भइसके को हुदँ ा अंशबन्डामा समेत उल्लिखित
चिसापानी खला भन्ने खेत नै नापीका बखत ५७ र
कि.नं. ५८ कायम भएकोले उल्लिखित जग्गाका
हक खाने हकदार आमा डिलकुमारी तिमिल्सिना-१,
कान्छी आमा चिनाकुमारी तिमिल्सिना-१, छोरा
उपेन्द्रपरू
ु ष तिमिल्सिना-१, ऋषि तिमिल्सिना,
परमेश्वर तिमिल्सिना, सरु ज तिमिल्सिना र म हरिओम
तिमिल्सिना मात्र भएको हुदँ ा हाम्रा नाउँमा संयक्त
ु
नामसारी गरिपाउँ भन्ने हरिओम तिमिल्सिनासमेतको
मिति २०६७।०३।०१ को निवेदन दाबी ।
नामसारी माग भएको जग्गा मोही चेतनाथ
तिमिल्सिना जग्गाधनी काशीनाथ तिमिल्सिनाको
नाममा दर्ता स्रेस्ता कायम भई रोक्का नभएको ।
जग्गा रहेको तथा निवेदक पक्ष विपक्षको
बसोबाससमेत भएको धर्मस्थली गा.वि.स.
कार्यालयबाट निवेदक पक्षहरू जवान ७ को संयक्त
ु
नाममा नामसारी गरी दिन सो कार्यालयको च.नं.२३४२
मिति २०६७।२।३१ बाट सिफारिस भई आएको ।
हकदाबी सम्बन्धमा गो.प. दैनिक र स्थानीय
स्तरमा समेत सार्वजनिक सूचना प्रकाशित गर्दा
विपक्षी निवेदकले काशीनाथ तिमिल्सिनाका ३ भाइ
छोरा चेतनाथ, शिवप्रसाद र भवनाथ तिमिल्सिना
भएको । चेतनाथ तिमिल्सिनाका हकदार पक्ष /
निवेदक जवान ७ रहेका । शिव प्रसादतर्फ हामी वादी
/ निवेदक होमकुमारी, माधव, रामप्रसाद गरी जवान-३
र भवनाथतर्फ बलराम र रामेश्वर-२ जवान भएको र
काशीनाथ तिमिल्सिनाको जिउनी जग्गा हुदँ ा हामी सबै
हकदारको समान हक लाग्ने हुदँ ा सबै हकदारको संयक्त
ु
नाममा नामसारी गरिपाउँ भनी निवेदन जिकिर ।
यसमा नक्कल पर्जा
ु तिरोभरो, सक्कल
अंशबन्डा लिखत पेस गरेको, बाबु काशीनाथको जग्गा
जोतकमोद गरेको आधार लिँदा चेतनाथले नै बाबु
काशीनाथ तिमिल्सिनालाई सँग राखेको मान्नुपर्ने
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तथ्य नापीबाट खडा भएको फिल्डबक
ु र भूमिसम्बन्धी
ऐन प्रारम्भ हुदँ ा चेतनाथ तिमिल्सिनाले भरेको १ नं.
लगत २ नं. अनस
ु ूची जोताहाको प्रमाण पत्रसमेतबाट
पष्टि
ु हुन्छ । यसरी सो बन्डापत्रले शिवप्रसाद पहिले
अलग भिन्न भएको स्वीकारेको अवस्था छ ।
२००२।१२।४ गते भवनाथले आफ्नो अंश बझ
ु ेको
अवस्था छ । निजले काशीनाथलार्इ पालनपोषण
गरेको थिए भनी आफ्नो जीवनकालमा कही ँकतै व्यक्त
गर्नसके को अवस्था छै न । पनु रावेदन जिकिरलार्इ मात्र
आधार बनार्इ भएको फै सला अपतु ालीको ११ र २०
नं. विपरीत भई, उक्त बन्डापत्रसमेतको विपरीत भई
त्रुटिपूर्ण हुदँ ा पनु रावेदन अदालतको फै सला उल्टी
गरी मालपोत कार्यालयको निर्ण य सदर कायम गरिपाउँ
भन्ने डिलकुमारी तिमिल्सिनासमेतको यस अदालतमा
लिएको पनु रावेदन जिकिर ।
नियमबमोजिम मद्दा
ु पेसी सूचीमा चढी पेस
हुन आएको प्रस्तुत मद्दा
ु मा पनु रावेदनसहितको मिसिल
संलग्न कागजात अध्ययन गरी निम्नबमोजिमको बहस
सनि
ु यो ।
पनु रावेदक / वादीको तर्फ बाट विद्वान्
अधिवक्ता श्री गंगा प्रसाईले पर्खा
काशीनाथ
ु
तिमिल्सिनाका ३ छोरा भएकोमा माहिला छोरा
शिवप्रसाद तिमिल्सिनाले २००२।१२।४ भन्दा पहिला
नै अंश बझ
ु ी अलगभिन्न भएको र बाँकी ३ अंशियार
चेतनाथ तिमिल्सिना, भवनाथ तिमिल्सिना र काशीनाथ
तिमिल्सिना एकासगोलमा रहेकोमा २००२।१२।४
गते भवनाथले आफ्नो अंश बझ
ु ेको अवस्था छ । वादी
दाबीको जग्गा वादीको बाजे ससरु ा चेतनाथको आफ्नो
अंशभागको र चेतनाथको बाबु काशीनाथको अंश
भागको भएकोमा चेतनाथ र काशीनाथसँगै बसेको तथा
चेतनाथले बाबु काशीनाथलार्इ पालताल गरेको कारण
बाजे ससरु ाको अंश भागको जग्गासमेत काशीनाथको
नाउँमा नापजाँच भएको हो । काशीनाथलार्इ प्रतिवादी
पक्षले स्याहारसंहार गरेको भन्ने छै न । वादीको

सर्
वोच्च

अद

अपतु ालीको २० नं. ले प्रदान गर्दैन । यी सबै आधार
र कारणबाट विपक्षीको पनु रावेदन जिकिर पग्न
ु नसक्ने
भएकाले खारेज गरी इन्साफ पाउँ भन्नेसमेत बेहोराको
प्रतिवादीहरूका तर्फ बाट पर्न आएको संयक्त
ु लिखित
जवाफ ।
यसमा विवादित जग्गाको सम्बन्धमा दोहोरो
दाबी परी हक बेहकको प्रश्न उठेको अवस्थामा
प्रमाण बझ
ु ी निर्ण य गर्नुपर्नेमा अपतु ालीको १ र ११
नं. बमोजिम नामसारी हुने भनी आफ्नो अधिकार
क्षेत्रभन्दा बाहिर गई सरू
ु मालपोत कार्यालयबाट मिति
२०७०।०८।२७।५ मा भएको निर्ण य त्रुटिपूर्ण देखिदँ ा
बदर हुने ठहर्छ भन्ने पनु रावेदन अदालत पाटनको
मिति २०७१।३।२६ को फै सला ।
पर्खा
ु काशीनाथ तिमिल्सिनाका ३ छोरा
भएकोमा माहिला छोरा शिवप्रसाद तिमिल्सिना
२००२।१२।४ भन्दा पहिला नै शिवप्रसाद
तिमिल्सिनासँग अंश बझ
ु ी अलग भिन्न भएको
बाँकी ३ अंशियार अर्थात् हाम्रो बाजे ससरु ा चेतनाथ
तिमिल्सिना र भवनाथ तिमिल्सिना, काशीनाथ
तिमिल्सिना एकासगोलमा रहेकोमा २००२ चैत ४
गते अंशबन्डा हुदँ ा काशीनाथ तिमिल्सिनाले १ कित्ता
जग्गा लिर्इ चिसापानी खेत रोपनी ३ र पाखोबारी ६
आनाको आधा जिउनी लिर्इ २ छोरामध्ये कुनै एक
छोरासँग बस्ने सर्त गरी अंशबन्डा भएको, उपर्युक्त
अंशबन्डापछि निज काशीनाथ तिमिल्सिना हाम्रा बाजे
ससरु ा चेतनाथ तिमिल्सिनासँग एकासगोलमा रही
बसी बाजे ससरु ाले पालनपोषण गरी निजको समेत
मतृ ्यु भएको हो । २००२ सालमा अंशबन्डा भए तापनि
बाजे ससरु ा चेतनाथ तिमिल्सिनाको अंश भागमा परेको
जग्गासमेत काशीनाथ तिमिल्सिनाको नाउँमा नापजाँच
भई का.जि. धर्मस्थली गा.वि.स. वडा नं.७(ख)
कि.नं.५७ को क्षेत्रफल ५-८-० तथा कि.नं.५८ को
क्षे.फ. ०-८-१ कायम भएको जग्गा विशद्ध
ु चेतनाथ
तिमिल्सिनाको एकलौटी हकभोगका जग्गा हुन् । उक्त
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नामसारी हुने ठहरार्इ सरू
ु मालपोत कार्यालयबाट
निर्ण य भएकोमा पनु रावेदन अदालत पाटनबाट सो
निर्ण य बदर गरी विवादित सम्पत्ति सम्बन्धमा हक
कायम गराउन जिल्ला अदालतमा जानु भनी वादी
प्रतिवादीलार्इ सनु ार्इ दिनु भनी गरेको फै सलाउपर
वादीको यस अदालतमा पनु रावेदन परेको देखिन
आयो ।
का.जि. धर्मस्थली गा.वि.स. वडा नं. ७ख
कि.नं. ५८ क्षे. फ. ०-८-१ र ऐ. को कि.नं. ५७ को
क्षे. फ. ५-८-०-० जग्गा मिति १९८८।९।२० को
लिखत तथा मिति २००२।१२।४ को अंशबन्डाको
लिखतले बाजे चेतनाथ तिमिल्सिनाको भागमा परी
निज र बज्यै मानकुमारी तिमिल्सिना परलोक भइसक्नु
भएको र पिता टंकप्रसाद तिमिल्सिनाको मिति
२०६३।११।९ मा परलोक भइसक्नु भएको तथा बढु ा
बाजे काशीनाथ तिमिल्सिनाको पहिला नै कालगतिले
परलोक भइसके को हुदँ ा अंशबन्डामा समेत उल्लिखित
चिसापानी खला भन्ने खेत नै नापीका बखत कि.नं. ५७
र ५८ कायम भएकोले उल्लिखित जग्गाका हक खाने
हकदार आमा डिलकुमारी तिमिल्सिना-१, कान्छी
आमा चिनाकुमारी तिमिल्सिना, छोरा उपेन्द्रपरू
ु ष
तिमिल्सिना, ऋषि तिमिल्सिना, परमेश्वर तिमिल्सिना,
सरु ज तिमिल्सिना र म हरिओम तिमिल्सिना मात्र भएको
हुदँ ा हाम्रा नाउँमा संयक्त
ु नामसारी गरिपाउँ भन्नेसमेत
दाबीको मालपोत कार्यालय डिल्लिबजारमा निवेदन
दायर गरेको देखियो । विवादित कि.नं. ५७ र ५८
को जग्गा आफ्ना जिजबु ाजेसमेत नाताका काशीनाथ
तिमिल्सिनाको नामदर्ताको र चेतनाथको अंशभागको
भनी आफ्नो नाममा नामसारी गरी पाउन काशीनाथका
जेठा छोरा चेतनाथतर्फ का हकदारहरूले मालपोत
कार्यालयमा निवेदन दिएकोमा मालपोत कार्यालयबाट
हक दाबीसम्बन्धी सूचना गोरखापत्र दैनिकसमेतमा
प्रकाशित हुदँ ा दर्तावाला काशीनाथका माहिला छोरा
शिवप्रसाद र कान्छा छोरा भवनाथका हकदारहरूको

वोच्च

अद

नाउँमा नामसारी गर्ने ठहराएको मालपोत कार्यालयको
निर्ण यउपर अपतु ालीको २० नं. बमोजिम विपक्षीले
कही ँकतै उजरु गरेका छै नन् । नामसारी सम्बन्धमा गरेको
निर्ण यमा पनु रावेदन लाग्न नसक्ने हुनाले पनु रावेदन नै
खारेज हुनपु र्छ साथै २००२ सालको बन्डापत्रअनस
ु ार
चेतनाथको अंश भागमा परेको सम्पत्ति हुदँ ा
पनु रावेदकहरूको हकदैयासमेत नभएबाट पनु रावेदन
खारेज हुनपु र्छ । तसर्थ त्रुटिपूर्ण पनु रावेदन आदालतको
फै सला उल्टी गरी सरू
ु मालपोत कार्यालयको फै सला
सदर होस् भन्नेसमेत बहस जिकिर प्रस्तुत गर्नुभयो ।
उपर्युक्तानस
ु ारको बहससमेत सनु ी निर्ण यतर्फ
विचार गर्दा निम्नलिखित प्रश्नहरूमा के न्द्रित रही
निर्ण य दिनपु र्ने देखियो ।
(१) जग्गाको नामसारीसम्बन्धी मालपोत
कार्यालयले गरेको निर्ण यउपर पनु रावेदन
लाग्ने हो वा होइन?
(२) प्रस्तुत मद्दा
ु मा हकबेहकको प्रश्न समावेश
भएको छ वा छै न?
(३) पनु रावेदन अदालत पाटनको फै सला मिलेको
छ, छै न? पनु रावेदन वादीको पनु रावेदन
जिकिर पगु ्ने हो, होइन?

सर्

उल्लिखित निर्णा यक विषयमा प्रवेश गनपु ूर्व
प्रस्तुत मद्दा
ु को तथ्यगत विषयलाई सिंहवलोकन गर्नु
सान्दर्भिक देखियो । विवादका कि.नं. ५७ र ५८ का
जग्गाहरू आफ्नो नाउँमा नामसारी गरिपाउँ भनी वादीले
मालपोत कार्यालयमा दायर गरेको निवेदनमा मालपोत
कार्यालयले निवेदन मागबमोजिम नामसारी हुने गरी
गरेको निर्ण यउपर प्रतिवादीको पनु रावेदन परेकोमा
पनु रावेदन अदालत पाटनबाट सरू
ु फै सला बदर हुने
ठहर भई फै सला भएको एवं दाबीको जग्गा कि.नं. ५७
र ५८ को जग्गा काशीराम तिमिल्सिनाबाट हरिओम
तिमिल्सिनासमेत जना ७ का नाउँमा अपतु ालीको १
र ११ नं. बमोजिम स्याहार सम्भार गरेको आधारमा
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जिल्ला अदालतमा निर्ण य बदरमा जानपु र्ने भन्ने
वादीको पनु रावेदन जिकिरसँग सहमत हुन सकिएन ।
२. प्रस्तुत मुद्दामा हकबेहकको प्रश्न सिर्जना
भएको छ वा छै न भन्ने सम्बन्धमा विचार गर्दा विवादको
जग्गा यिनै वादी प्रतिवादीका पर्खा
ु काशीनाथका नाममा
दर्ता रहेको भएकोमा विवाद देखिदँ नै । साथै वादीहरूले
सो जग्गामा आफ्नो अंश भाग मिसिएको र काशीनाथलार्इ
चेतनाथले स्याहारसम्भार पालनपोषण गरेको भन्ने
र प्रत्यर्थी / प्रतिवादीहरू काशीनाथकै छोराहरूको
हकदार भएकोमा समेत मख
ु मिलेको देखिन्छ । स्व.
काशीनाथलार्इ निजका छोराहरू शिवप्रसाद र भवनाथ
तिमिल्सिनासमेतका आफूहरूले पालताल गरेकोले
शिवप्रसाद र भवनाथ तिमिल्सिनातर्फ ले पाउने
अपतु ाली हक हनन गर्न मिल्ने होइन भनी प्रत्यर्थी /
प्रतिवादीहरूले हकदाबी गरेको पाइयो । प्रस्तुत मद्दा
ु मा
वादीको अंशसमेतका सम्बन्धमा थप प्रमाण बझु ्नु पर्ने
र काशीनाथको स्याहार सम्भार वादी वा प्रतिवादी पक्ष
कसले गरेको हो भन्ने सम्बन्धमा वादी प्रतिवादीको मख
ु
नमिली थप प्रमाण बझ
ु ी यकिन गर्नुपर्ने अवस्था रहेको
देखिन्छ । यस्तै प्रश्न समावेश भएको वैद्यनाथ राउत
अहिर वि. तुलसीभक्त श्रेष्ठ (ने.का.प. २०७१, अंक ९,
प.ृ ५५७,) भएको क्षेत्रफल सधु ार भन्ने मद्दा
ु मा “कुनै
पनि मद्दाम
ु ा वादी प्रतिवादीबीच मख
ु नमिली सबुद
प्रमाण बझ
ु ी विवादित विषयमा हक निश्चित गर्नुपर्ने
हुन आउँछ भने त्यस्तो मद्दाम
ु ा हक बेहकको प्रश्न
समावेश भएको मान्नुपर्ने” भनी यस अदालतबाट
सिद्धान्त प्रतिपादन भएको छ । उक्त प्रतिपादित
सिद्धान्तसमेतको आधारमा वादीको अंशसमेतका
सम्बन्धमा थप प्रमाण बझु ्नु पर्ने र काशीनाथको
स्याहार सम्भार वादी वा प्रतिवादी पक्ष कसले गरेको
हो भन्ने सम्बन्धमा वादी प्रतिवादीको मख
ु नमिली थप
प्रमाण बझ
ु ी यकिन गर्नुपर्ने देखिएकोले प्रस्तुत मद्दा
ु मा
समेत हकबेहकको प्रश्न सिर्जना भएको देखिन आयो ।
३. पनु रावेदन अदालतको फै सला मिलेको
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समेत विवादको हकदाबी परेको देखिन आयो ।
उपर्युक्तानस
ु ार तथ्यगत बेहोरा उल्लेखपश्चात्
मालपोत ऐन, २०३४ को दफा ८ बमोजिम जग्गाको
नामसारीसम्बन्धी मालपोत कार्यालयले गरेको
निर्णयउपर पुनरावेदन लाग्ने हो वा होइन भन्ने
सम्बन्धमा विचार गर्दा मालपोत ऐन, २०३४ को दफा
३१ को अवलोकन गर्नुपर्ने देखियो । मालपोत ऐन,
२०३४ को दफा ३१ मा “यस ऐनको दफा ७, ८,
८ख., २८, २९ र ३० बमोजिम मालपोत कार्यालयले
गरेको निर्णयउपर पुनरावेदन अदालतमा पुनरावेदन
लाग्नेछ । तर दफा ७ बमोजिम मालपोत कार्यालयले
हक बेहकसम्बन्धी प्रश्न उठाई अदालतबाट
निर्णय गर्नुपर्ने गरी गरेको निर्णयउपर पुनरावेदन
अदालतमा पुनरावेदन लाग्ने छै न” भन्ने व्यवस्था
रहेको छ । उक्त व्यवस्थाअनस
ु ार मालपोत कार्यालयले
हकबेहकसम्बन्धी प्रश्न उठेको अवस्थामा सोसम्बन्धी
अदालतबाट निर्ण य गर्नुपर्ने भनी गरेको निर्ण यउपर
पनु रावेदन लाग्न नसक्ने देखिन्छ । तर ऐनको दफा
८ मा प्रचलित कानूनबमोजिम लिखतको रजिस्ट्रेसन,
नामसारी, दाखिल खारेज र लगतकट्टा गर्ने काम
मालपोत कार्यालयले गर्ने व्यवस्था भएबाट सोबमोजिम
नामसारी निर्ण य भएकोमा दफा ३१ बमोजिम पनु रावेदन
अदालतमा पनु रावेदन लाग्न सक्ने देखियो । यसरी
मालपोत ऐन, २०३४ को दफा ३१ बमोजिम दफा ७
बमोजिम हकबेहकमा अदालत जानु भनी पक्षहरूलाई
सनु ाएको निर्ण यबाहेक मालपोत कार्यालयले गरेका
प्रस्तुत मद्दा
ु को जस्तो जग्गा नामसारी गर्ने गरी गरेको
निर्ण यउपर उच्च (पनु रावेदन) अदालतमा पनु रावेदन
लाग्ने भन्ने व्यवस्था ऐनले गरेको अवस्थामा पनु रावेदन
नलाग्ने भन्न मिल्दैन । तसर्थ प्रस्तुत मद्दा
ु मा मालपोत
कार्यालयले जग्गा नामसारीको निर्ण य मल
ु क
ु ी ऐन
अपतु ालीको महलसमेतको क्षेत्राधिकार ग्रहण गरी
गरेको अवस्थामा सो निर्ण यउपर पनु रावेदन लाग्ने
हुदँ ा पनु रावेदन अदालतमा पनु रावेदनको रोहमा नगई
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अद्यावधिक गर्ने कार्य स्रेस्ता अदालतले गर्न
सक्दछ । स्रेस्ता अदालतले कुनै पनि विषयमा
तेरोमेरोको विवाद सिर्जना हुने विवादको निरूपण
गर्न, थप प्रमाण बझ
ु ी प्रमाणको मूल्याङ् कनसमेत गरी
निर्ण य गर्नुपर्ने अवस्थामा निवेदन मागबमोजिमको
निर्ण य गर्न सक्ने देखिदँ नै । त्यस्तो हकबेहकको
विषयमा अदालतले मात्र निर्ण य गर्न सक्ने एवं मालपोत
कार्यालयले गर्न नसक्ने भन्ने व्यवस्था मालपोत
ऐनले गरेको छ । हकबेहकको प्रश्नको सम्बन्धमा
अदालतले प्रमाण बझ
ु ी सोको मूल्याङ् कन गरी फै सला
गरेबमोजिम स्रेस्तालाई अद्यावधिक गर्नुपर्ने दायित्व
एवं जिम्मेवारी स्रेस्ता राख्ने कार्यालयको रहेको
हुन्छ । तसर्थ कुनै पनि कार्यालयलाई जनु कामका
लागि कानूनले अधिकार दिएको छ, सो कार्य मात्र
गर्नुपर्दछ । अधिकारविहीन वा अधिकारभन्दा बाहिर गई
गरेको जोकसैको काम कारवाहीले कानूनी मान्यता पाउन
सक्दैन । तसर्थ उल्लिखित तथ्य, कानूनी व्यवस्था
एवं विवेचनासमेतको आधारमा मालपोत कार्यालय
घरजग्गाको स्रेस्ता एवं अभिलेख व्यवस्थितरूपमा
राख्ने प्रमख
ु कर्तव्य एवं जिम्मेवारीसहितको स्रेस्ता
अदालतको रूपमा रहेको प्रस्ट हुन आयो ।
५. उपर्युक्तानस
ु ार मालपोत कार्यालय स्रेस्ता
अदालतको प्रकृतिको रूपमा रहेको देखिएकोले
पनु रावेदन अदालतको फै सला मिलेको छ वा छै न भन्ने
सम्बन्धमा विचार गर्दा मालपोत ऐनको दफा ८(१) मा
“प्रचलित कानूनबमोजिम लिखतको रजिस्ट्रेसन,
नामसारी, दाखिल खारेज र लगत कट्टा गर्ने
काम मालपोत कार्यालयले गर्नेछ” भन्ने व्यवस्था
छ । उक्त व्यवस्थाअनस
ु ार मालपोत कार्यालयलाई
प्रचलित कानूनबमोजिम जग्गाको नामसारी गर्ने
अधिकार रहेको छ । मालपोत कार्यालयले जग्गाको
नामसारी गर्दा विवादरहित अवस्थामा लिइएको
दाबीमा कानूनबमोजिम नामसारी निर्ण य गर्नुपर्ने
हुन्छ । नामसारी गर्दा मालपोत कार्यालयमा रहेको
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छ वा छै न भन्ने सम्बन्धमा विचार गर्नुपूर्व मालपोत
कार्यालय कस्तो प्रकृतिको कार्यालय हो भन्ने
सम्बन्धमा छलफल गर्नु उपयक्त
ु देखियो । बहृ त् नेपाली
शब्दकोशमा "स्रेस्ता" भन्नाले अड् डा अदालतको
रीतपूर्वकको लेखापढी तथा हरहिसाब आदि राख्ने
स्याहा वा बही भनी र "स्रेस्ता अदालत" भन्नाले
स्रेस्तासम्बन्धी काम गर्ने अदालत भनी उल्लेख
गरेको देखिन्छ । त्यसैगरी "मालपोत कार्यालय" भन्नाले
जग्गा जमिनको तिरो, तहसिल गर्ने अड् डा भनी
परिभाषित गरिएको पाइन्छ (नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठान,
(२०६९), नेपाल बहृ त् शब्दकोश (आठौं संस्करण),
नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठान, प.ृ १३१५) । मालपोत ऐन,
२०३४ ले मालपोत कार्यालयलाई घरजग्गाको स्रेस्ता
एवं अभिलेख राख्ने प्रमख
ु कर्तव्य एवं जिम्मेवारी
रहेको स्रेस्ता अदालतको रूपमा परिकल्पना गरेको
छ । तसर्थ उल्लिखित परिभाषा एवं व्यवस्थासमेतका
आधार मालपोत कार्यालयले घर जग्गाको स्रेस्ता एवं
अभिलेख राख्ने प्रमख
ु कार्य गर्ने भएकोले नेपालमा
मालपोत कार्यालय स्रेस्ता अदालतको रूपमा रहेको
बझु ्नु पर्ने हुन आउँछ । स्रेस्ता अदालतको प्रकृतिको
रूपमा रहेको मालपोत कार्यालयको प्रमख
ु कर्तव्य
एवं जिम्मेवारी घरजग्गाको स्रेस्ता एवं अभिलेख
चसु ्तदरू
ु स्त रूपमा राख्नु नै हो । स्रेस्ता अदालतले
वस्तुनिष्ठ प्रमाण, आधार एवं सम्बन्धित व्यक्तिको माग
बिना मौजदु ा स्रेस्ता वा अभिलेखमा कुनै परिवर्तन गर्न
मिल्दैन । “मख
ु नमिली तेरो मेरोमा इन्साफ दिनपु र्ने
कुरा आएमा स्रेस्ता अड् डा माल गोश्वाराले इन्साफ
फैसला गर्न नहुने अदालतमा नालिस गर्न जानु भनी
सनु ाउनु पर्ने । इन्साफ फैसला गरेमा बदर हुन”े भनी
यसै अदालतबाट अपिलाट शक
ु देव खवास वि. विपक्षी
नारायणप्रसाद श्रेष्ठ मद्दा
ु हकसफा ने.का.प. २०१७
नि.नं.११५ सिद्धान्त प्रतिपादन भएको पाइन्छ ।
४. प्रचलित कानूनबमोजिम सामान्य
अवस्थामा पर्याप्त प्रमाणको आधारमा स्रेस्ताको
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जानु भनी वादी प्रतिवादीलार्इ सनु ार्इ दिने ठहर गरी
पनु रावेदन अदालत पाटनबाट मिति २०७१।३।२६ मा
भएको फै सला मिलेको देखिन आयो ।
७. अतः उल्लिखित तथ्य, कानूनी
व्यवस्था, नजिर एवं विवेचनासमेतको आधारमा
विवादित जग्गाको सम्बन्धमा पनु रावेदक डिलकुमारी
तिमिल्सिनासमेतले मिति २०६७।३।१ मा मालपोत
कार्यालय डिल्लीबजारमा विवादको कि.नं. ५७ र
५८ को जग्गा नामसारी गरिपाउँ भनी निवेदन दिएको
र गोरखापत्र दैनिक पत्रिकासमेतमा प्रकाशित भएको
हकदाबीसम्बन्धी सूचनाको आधारमा विवादको
जग्गामा आफ्नोसमेत हक लाग्ने भनी प्रत्यर्थी
प्रतिवादीहरू बलराम तिमिल्सिनासमेतले दाबी लिई
दोहोरो दाबीको अवस्था सिर्जना भई हकबेहकको
प्रश्न उठेको अवस्थामा हक कायम गराउन सम्बन्धित
जिल्ला अदालतमा जानु भनी वादी प्रतिवादीलार्इ सनु ार्इ
दिनपु र्नेमा विवादको जग्गा वादीको नाउँमा नामसारी
हुने ठहर गरी सरू
ु मालपोत कार्यालय डिल्लीबजारबाट
मिति २०७०।०८।२७ मा भएको त्रुटिपूर्ण निर्ण य
बदर गरी विवादको जग्गाको सम्बन्धमा हक कायम
गराउन सम्बन्धित जिल्ला अदालतमा जानु भनी वादी
प्रतिवादीलार्इ सनु ार्इ दिने ठहर गरी पनु रावेदन अदालत
पाटनबाट मिति २०७१।३।२६ मा भएको फै सला
मिलेकै देखिदँ ा सदर हुने ठहर्छ । वादीको पनु रावेदन
जिकिर पगु ्न सक्दैन । प्रस्तुत मद्दा
ु को दायरीको लगत
कट्टा गरी मिसिल नियमानस
ु ार बझ
ु ाई दिनू ।
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स्रेस्ताको आधारमा एवं विवाद नरही हकबेहकको प्रश्न
समावेश नभएको अवस्थामा मात्र एक व्यक्तिको नाउँमा
रहेको जग्गा अर्को व्यक्तिको नाउँमा नामसारी गर्न
निर्ण य गर्न सक्ने हुन्छ । आफ्नो कार्यालयको स्रेस्ता
नामसारी वा दाखिल खारेजको लागि हकदारहरूले
दिएको विवादरहित निवेदन र त्यसमा प्रमाणसमेत
भिडार्इ मालपोत कार्यालयले निर्ण य गर्न सक्ने भए
पनि तेरोमेरो गर्नु भन्ने निवेदनमा भएको विवादमा
आफ्नो कार्यक्षेत्रबारे मालपोत कार्यालय सजग रहनु
अनिवार्य हुन आउँछ । जग्गाको सम्बन्धमा हकबेहकको
प्रश्न उठेको अवस्थामा सो प्रश्नको निरूपण स्रेस्ता
अदालतको रूपमा रहेको मालपोत कार्यालयले गर्न
मिल्ने देखिदँ नै । तसर्थ हकबेहकको प्रश्नको सम्बन्धमा
अदालतबाट निरूपण भई आएको अवस्थामा मात्र
सो निर्ण यसमेतको आधारमा जग्गा नामसारीसमेतको
निर्ण य गर्नुपर्ने दायित्व मालपोत कार्यालयको रहेको
देखिन्छ ।
६. एउटै जग्गामा विभिन्न व्यक्तिहरूको
दोहोरो दाबी परेको र विवादको जग्गाहरूमा कसको
हक पगु ्ने हो भनी यकिन गर्नुपर्ने हकबेहकको प्रश्न
उठेको अवस्थामा उक्त प्रश्नको निरूपण प्रमाण बझ
ु ी
सोको मूल्याङ् कनसमेत गरी गर्नुपर्ने हुन्छ । स्रेस्ता
अदालतको रूपमा रहेको मालपोत कार्यालयलार्इ
प्रमाण बझ
ु ी सोको मूल्याङ् कनसमेत गरी हकबेहकमा
निर्ण य गर्ने अधिकार कानूनमा रहेको नदेखिएको
अवस्थामा हकबेहकमा निर्ण य गराई ल्याउनु भनी
सनु ाउनु पर्नेमा मल
ु क
ु ी ऐन अपतु ालीको महलको १
र ११ नं. समेतको आधारमा दाबीको कि.नं. ५७ र
५८ को जग्गा काशीनाथ तिमिल्सिनाबाट पनु रावेदक
वादीहरूका नाममा नामसारी हुने ठहर गरी मालपोत
कार्यालय डिल्लीबजारबाट मिति २०७०।८।२७ मा
भएको निर्ण य त्रुटिपूर्ण रहेको देखिन आयो । तसर्थ
उक्त निर्ण य बदर गरी विवादको जग्गाको सम्बन्धमा
हक कायम गराउन सम्बन्धित जिल्ला अदालतमा

उक्त रायमा सहमत छु ।
न्या. डम्बरबहादरु शाही
इजलास अधिकृत : हर्क बहादरु क्षेत्री
इति संवत् २०७४ साल चैत २६ गते रोज २ शभु म् ।
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सोही आर्थिक वर्षको रोजगारीबाट प्राप्त
पारिश्रमिकमा गणना गर्नुपर्ने प्रस्ट कानूनी
व्यवस्था रहेको पाइने ।
(प्रकरण नं.५)
निवेदकको तीन आर्थिक वर्षको
निवृत्तिभरणबापतको रकमलाई कुनै एक
आर्थिक वर्ष अर्थात् आ.व. २०७०।०७१
को रोजागारीबाट प्राप्त आय रकम जस्तो
गरी कर लगाएको कुरा कानूनविपरीत
भएको देखिने ।
(प्रकरण नं.६)

सर्वोच्च अदालत, संयक्त
ु इजलास
माननीय न्यायाधीश श्री दीपकराज जोशी
माननीय न्यायाधीश श्री सपना प्रधान मल्ल
आदेश मिति : २०७३।१२।१३
०७०-WO-०४८३
विषय : उत्प्रेषण / परमादेश

ालत

निर्णय नं . ९९४८

सर्

वोच्च

अद

रिट निवेदक : मोरङ जिल्ला, विराटनगर
उपमहानगरपालिका वडा नं. १० गहेली टोल रिट निवेदकका तर्फ बाट : विद्वान् अधिवक्ताहरू
बस्ने विपक्षी नागरिक उड् डयन प्राधिकरणबाट
श्री के दारप्रसाद प्याकुरेल र श्री पवनकुमार
अवकाश प्राप्त कर्मचारी बद्रिकुमार प्याकुरेल
जैसवाल
विरूद्ध
विपक्षीका तर्फ बाट : विद्वान् उपन्यायाधिवक्ता श्री
विपक्षी : नेपाल नागरिक उड् डयन प्राधिकरण,
हरिशंकर ज्ञवाली तथा विद्वान् अधिवक्ता श्री
काठमाडौं जिल्ला, काठमाडौं महानगरपालिका
भेषराज न्यौपाने
वडा नं. ११ बबरमहल, काठमाडौंसमेत
अवलम्बित नजिर :
सम्बद्ध कानून :
व्यक्तिको आयमा कर लगाउँदा प्रत्येक
आयकर ऐन, २०५८
आय वर्षको आधारमा कर लगाउनु पर्ने
हुन्छ । दईु वर्षको आय भए दईु वर्षमा, तीन
आदेश
वर्षको आय भए तीन वर्षमा अर्थात् जति
न्या.दीपकराज जोशी : नेपालको अन्तरिम
वर्षको आय हो त्यति नै वर्ष दामासाहीले संविधान, २०६३ को धारा ३२ तथा १०७(२)
हिसाब गरी हरेक आय वर्षमा हुन आउने बमोजिम दायर भएको प्रस्तुत निवेदनको संक्षिप्त तथ्य
आयमा कर लगाइनु पर्दछ भनेर ऐनले नै एवं ठहर यसप्रकार छ :
प्रस्टरूपमा बोलेको पाइने ।
(प्रकरण नं.४) रिट निवेदन बेहोरा
कुनै पनि प्राकृतिक व्यक्तिको एक आर्थिक
विपक्षी नेपाल नागरिक उड् डयन प्राधिकरण
वर्षको अवकाश योगदान वा रोजगारदाता (जसलाई यस निवेदनमा यसपछि प्राधिकरण मा
संस्थाले खडा गरेको अवकाश कोषमा जम्मा १ भनी उल्लेख गरिनेछ) नेपाल नागरिक उड् डयन
गरेकोसमेतका रकम तथा रोजगारीको प्राधिकरण ऐन, २०५८ द्वारा गठित संगठित संस्था
सन्दर्भमा गरिएका अन्य भुक्तानी रकम हो । यसले ऐ.ऐन तथा प्रचलित अन्य नेपाल कानूनद्वारा
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नेपाल कानून पत्रिका, २०७५, जेठ

ालत

प्राधिकरणको आर्थिक विभागमा सम्पर्क राखी बीचमा
बढेको तलबका हिसाबले पाउन सक्ने रकमसमेत
समावेश गरी भक्
ु तानी पाउनका लागि अनरु ोध गर्दाको
अवस्थामा विपक्षी प्राधिकरणले एकमष्टु रकम रू.
४,८८,६७९।– भक्
ु तानी गर्ने क्रममा मलाई भक्
ु तानी
गरिएको रकमका सम्बन्धमा पछि आफूले हिसाब गर्दा
मलाई लाग्ने करको दरभन्दा बढी कर कट्टा गरी भक्
ु तानी
गरेको विश्वासमा परी विपक्षी प्राधिकरणमा निवेदन दिई
मिति २०७०।८।१७ मा हिसाबको विवरण माग गरी
पाएको सूचना पत्रबमोजिम मलाई गैरकानूनी किसिमले
करको दर निर्धारण गरी मैले पाउनु पर्ने रकममा कट्टा
गरी मलाई भक्
ु तानी गरेको कुरा थाहा जानकारी पाई
आएको छु ।
विपक्षी नेपाल नागरिक उड् डयन प्राधिकरण
प्रधान कार्यालय, बबरमहल, काठमाडौंबाट मेरो
निवेदन मागबमोजिम दिएको मिति २०७०।८।२३
को प.स. ०७०/७१ अर्थ च.नं. ४२९ को करकट्टी
विवरण उपलब्ध गराइएको भन्ने विषयको पत्रमा
मैले निवत्ति
ृ भरणबापत पाएको २०६७ मङ् सिरदेखि
आषाढसम्मको जम्मा रू.७६,७७६।–, २०६८
साउनदेखि २०६९ आषाढ मसान्तसम्म चाडपर्व
खर्चसमेत गरी जम्मा रू.६४,४६५/३२ गरी जम्मा
रू. ४,८८,६७९।३२ मध्ये तपसिलबमोजिम करकट्टी
गरिएको बेहोरा अनरु ोध गरिएको छ भनी तपसिल
खण्डमा सामाजिक सरु क्षा कर रू. २५००।– पहिलो १
लाखमा १५ प्रतिशतले कर कट्टी रकम रू. १५,०००।–
बाँकी १,३८,६९७।३३ मा २५ प्रतिशतले कर कट्टी
रकम रू. ३४,६६९।८४ भनी लिखितरूपमा जानकारी
गराइयो ।
मैले विपक्षीहरूबाट प्राप्त गरेका निवत्ति
ृ भरण
रकममा करको दर १/१५ र २५ प्रतिशतसम्मको
हिसाब गरी मैले पाउनु पर्ने छुटसमेत गणना नगरी
वार्षिकरूपमा आयकर ऐन, २०५८ बमोजिम
वर्षैपिच्छेको दरले कर कट्टा नगरी एकमष्ट
ु रकममा

सर्
वोच्च

अद

निर्दिष्ट गरिएका कार्यहरू मात्र गर्न सक्दछ । कानूनले
रोक नलगाएको कुराहरू गर्न पाउने अधिकार
के वल प्राकृतिक व्यक्तिलाई मात्र हुन्छ । कुनै पनि
कानूनबमोजिम स्थापना भएको संगठित संस्थाले
के वल कानूनले तोकिएको दायराभित्र मात्र आफ्नो
भूमिका र कार्यक्षेत्रबमोजिमको कानूनी कर्तव्य निर्वाह
गर्नुपर्दछ ।
म निवेदक माथि प्रकरण २ बमोजिम स्थापित
नेपाल नागरिक उड् डयन प्राधिकरणको सेवापूर्व नेपाल
सरकारको हवाई विभागअन्तर्गतको स्थायी सेवामा
प्रवेश गरेपछि स्वेच्छिक छनौटका आधारमा विपक्षीको
सेवामा निरन्तरता कायम गरी सो प्राधिकरणको नवौं
तहको पदमा कार्यरत रहेको अवस्थामा राजीनामा गरी
सेवाबाट अलग रही निवत्ति
ृ भरण पाइरहेको अवकाश
प्राप्त कर्मचारी हुँ । आजसम्मको अवस्थामा नेपाल
नागरिक उड् डयन प्राधिकरणबाट भएको राष्ट्रसेवामा
मेरोसमेतको ज्ञान विवेकको संलग्नता रही यसको
विकासमा प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा संलग्नता छ ।
मैले पनि उड् डयन प्राधिरणको सेवामा रहँदा सधैं नै
प्राधिकरणको हित चिताई काम गरी बढु ेसकालमा
आफ्नो जीवन पनि प्राधिकरणद्वारा प्रदान गरिने
सवि
ु धाको रकमद्वारा व्यतित गर्ने योजना बनाई
जीवनको जवानी अवस्थाको अमूल्य समय विपक्षी
प्राधिकरणलाई समर्पण गरेको थिएँ ।
सोही क्रममा स्वेच्छिक राजीनामा गरी
मिति २०६२।१०।३० देखि सेवाबाट अलग भई
नियमितरूपमा अवकाशबापतको निवत्ति
ृ भरणको
रकमको हकदार भई पाई आएको अवस्था काठमाडौं
स्थित एभरेष्ट बैंक लि. बाट भक्
ु तानी पाउने गरी बनेको
निवत्ति
ृ भरण आदेशबमोजिम मैले पाउनु पर्ने रकम मेरो
काम विशेषले मिति २०६७ मङ् सिरदेखि २०७०
असोज महिना र चाडपर्वसम्मको निवत्ति
ृ भरण लिन
आउन नपाई बाँकी रहेको थियो । सो बाँकी निवत्ति
ृ भरण
र चालु महिनाको समेत रकम लिनका लागि विपक्षी
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पठाई लिखित जवाफ आएपछि वा अवधि नाघेपछि
नियमबमोजिम पेस गर्नु भन्ने यस अदालतको आदेश ।

ालत

आन्तरिक राजस्व विभाग लाजिम्पाटको लिखित
जवाफ
निवत्ति
ृ भरणबापतको रकम रोजगारबापतको
आय हो । आयकर ऐन, २०५८ को दफा २२ को
उपदफा (२) बमोजिम प्राकृतिक व्यक्तिले रोजगारबाट
प्राप्त हुने आयको गणना गर्दा कर प्रयोजनको लागि
नगद आधारमा लेखाङ् कन गर्नुपर्दछ र सो रकममा
आयकर लाग्ने कानूनी व्यवस्था छ । सोही आयकर
ऐनको दफा २३(क) अनस
ु ार नगद आधारमा आय
लेखाङ् कन गर्दा भक्
ु तानी प्राप्त गर्दा वा भक्
ु तानी
उपलब्ध हुदँ ाका अवस्थामा मात्र रकम प्राप्त गरेको
मानी आयको गणनामा रकम समावेश गर्नुपर्ने व्यवस्था
रहेको छ । सोही ऐनको दफा ८७(१) अनस
ु ार आयको
गणना गर्दा समावेश गरिने नेपालमा स्रोत भएको कुनै
रकम भक्
ु तानी गर्दा सोही ऐनको अनस
ु ूची १ बमोजिम
दरले भक्
ु तानीको बखत करकट्टी गर्नुपर्ने भएकोले
विपक्षी निवेदकको कर कानूनअनस
ु ार नै लिएको हुदँ ा
रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्ने विपक्षी आन्तरिक
राजस्व विभाग लाजिम्पाटको लिखित जवाफ ।

वोच्च

अद

कर कट्टा गरेको काम कारवाही आयकर ऐन, २०५८
(संशोधनसहित) को दफा ८/८७ र ऐ. ऐनको अनस
ु ूची
१ को दफा १ प्रचलित लेखामा मान्य सिद्धान्तविपरीत
भई म निवेदकको नेपालको अन्तरिम संविधान,
२०६३ को धारा १२, १३, १९ तथा धारा ८९ द्वारा
प्रदत्त हक अधिकार एवं संवैधानिक हक हनन् भएको
हुदँ ा म निवेदकलाई लाग्दै नलाग्ने करको हदसम्मको
रकमलाई कर स्वरूप विपक्षी नेपाल नागरिक उड् डयन
प्राधिकरणलगायतको काम कारवाहीहरू उत्प्रेषणको
आदेशद्वारा बदर गरी अब उप्रान्त निवेदकले पाउने
निवत्ति
ृ भरणको रकम सन्दर्भमा प्रत्येक वर्ष अलगअलग
हिसाब गरी करकट्टी गर्दा वार्षिक हिसाबले आर्थिक
वर्ष को रूपमा पाउने निवत्ति
ृ भरणको अंक गणना गर्दै हुन
आउने रकममा प्रचलित दरले आयकर ऐन, २०५८ को
दफा ८, ८७ तथा ऐ. ऐनको अनस
ु ूची १ अनस
ु ार कर
लाग्ने भएमा मात्र करकट्टा गर्न तथा बढी देखिएको कर
कट्टा अंकसम्मको रकम निवेदकलाई फिर्ता दिनु भनी
विपक्षीहरूको नाममा उत्प्रेषण, परमादेशलगायतको
जे जो चाहिने आज्ञा आदेश, पर्जी
ु समेत जारी गरिपाउँ
भन्ने बद्रीकुमार प्याकुरेलको रिट निवेदन ।

सर्

यस अदालतबाट भएको आदेश
यसमा के कसो भएको हो ? निवेदकको
मागबमोजिमको आदेश किन जारी हुननु पर्ने हो? निवेदन
मागबमोजिमको आदेश जारी हुनु नपर्ने कुनै कारण भए
यो आदेश प्राप्त भएका मितिले बाटाका म्यादबाहेक १५
दिनभित्र विपक्षी नं. ४ र ५ लाई महान्यायाधिवक्ताको
कार्यालयमार्फ त लिखित जवाफ पठाउनु भनी रिट
निवेदनको एकप्रति नक्कल साथै राखी सूचना पठाई
त्यसको बोधार्थ महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमा
पठाई दिनू तथा विपक्षी नं. १, २ र ३ को हकमा
लिखित जवाफ लिई आफै ँ वा आफ्नो प्रतिनिधिद्वारा
उपस्थित हुनु भनी रिट निवेदनको एकप्रति नक्कल
साथै राखी सम्बन्धित जिल्ला अदालतमार्फ त सूचना

ठूला करदाता कार्यालयको लिखित जवाफ
आयकर ऐनको प्रकरण क मा उल्लिखित
व्यवस्थाहरू अनस
ु ार कर प्रयोजनका लागि निवेदकको
आय गणना नगद आधारमा गर्नुपर्ने र नगद आधारमा
आयको गणना गर्दा निवेदकले सो आयबापतको
रकम जनु बखत प्राप्त गरेको हो सोहीबखतको आय
मानी आयमा समावेश गर्नुपर्ने हुन्छ । निवेदकले
निवत्ति
ृ भरणबापत प्राप्त गरेको उक्त रकम आ.व.
२०७०/७१ मा प्राप्त भएको हुदँ ा सो रकमलाई
यस आ.व. को आय भनी आयकर ऐन, २०५८ को
अनस
ु ूची १ मा उल्लेख भएको छुट कटाई बाँकी हुन
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ठहर खण्ड
नियमबमोजिम साप्ताहिक तथा दैनिक मद्दा
ु
पेसी सूचीमा चढी निर्ण यार्थ पेस हुन आएको प्रस्तुत
मद्दा
ु मा रिट निवेदकको तर्फ बाट विद्वान्अधिवक्ताहरू श्री
के दारप्रसाद प्याकुरेल र श्री पवनकुमार जैसवालले मेरो
पक्ष यी रिट निवेदक नागरिक उड् डयन प्राधिकरणको
नवौं तहबाट मिति २०६२।१०।३० मा राजीनामा गरी
निवत्ति
ृ भरण पाइरहेको अवकाश प्राप्त कर्मचारी हुन् ।
निजले निवत्ति
ृ भरण रकम पाइरहेको अवस्थामा आ.व.
२०६७/०६८ देखि २०६८/०६९ , २०६९/०७०
तथा २०७०/०७१ सम्म तीन वर्ष को निवत्ति
ृ भरण
लिन आउन नपाई बाँकी रहेको थियो । निवेदकले
रकम भक्
ु तानी पाउन विपक्षी प्राधिकरणको आर्थिक
शाखामा सम्पर्क राखी भक्
ु तानी पाउनको लागि अनरु ोध
गर्दा विपक्षी प्राधिकरणले एकमष्ट
ु रू. ४,८८,६७९/रकम भक्
ु तानी गरेको र त्यसमा हिसाब गर्दा निवेदकलाई
लाग्ने करभन्दा बढी कर कट्टा गरी भक्
ु तानी गरेको
पाइएकोले यी निवेदकले नेपाल नागरिक उड् डयन
प्राधिकरणमा निवेदन दिँदा १ प्रतिशत, १५ प्रतिशत
र २५ प्रतिशत गरी जम्मा रू. १,३८, ६७९/८४ कर
कट्टी भनी लिखितरूपमा जानकारी गराएको हुदँ ा तीन
वर्ष को निवत्ति
ृ भरणमा एकै चोटी कर लगाएको देखिन्छ ।
कुनै पनि व्यक्तिको आयमा कर लगाउन र असल
ु गर्नका
लागि सर्वप्रथम आय वर्ष कायम गरिने र हरेक वर्ष कर
लगाउने र असल
ु उपर गरिने करसम्बन्धी कानूनको
आधारभूत सिद्धान्त हो । तसर्थ विपक्षी प्राधिकरणले
आयकर ऐन, २०५८ को दफा ८, ८७, ऐ. अनस
ु ूची
१ को दफा १ समेत विपरीत हुने गरी रिट निवेदकले
पाउनु पर्ने छुटसमेत गणना नगरी, तीन वर्ष को आयमा
एकमष्ट
ु रूपमा लगाएको कर उत्प्रेषणको आदेशले बदर
गरी निवेदले पाउने निवत्ति
ृ भरणको प्रत्येक वर्ष कर

सर्
वोच्च

अद

नागरिक उड् डयन प्राधिकरणका अख्तियार प्राप्त
महानिर्देशक रतिश चन्द्रलालसमेतको लिखित
जवाफ
विपक्षी बद्रिकुमार प्याकुरेल यस प्राधिकरणको
अवकाश प्राप्त कर्मचारी रहेका र निजले निवत्ति
ृ भरण
प्राप्त गर्दै आएकोमा विवाद छै न । आयकर ऐन, २०५८
दफा ६५ बमोजिम निजले पाउने भक्
ु तानी रकममा
करकट्टी गरिएको हो । त्यसरी करकट्टा गरिएकोमा
सो करकट्टीलाई विपक्षीले स्वीकार गरी आ.व.
२०६७/६८, २०६८/६९, २०६९/७० र २०७०
साउनदेखि २०७० असोजसम्मको निवत्ति
ृ भरण रकम
बझ
ु ी लिइसक्नु भएको छ । त्यसरी कानूनबमोजिम
करकट्टी गरिएको र सो कर कट्टीलाई स्वीकार गरिसक्नु
भएको अवस्थामा पनु ः सोही विषयलाई लिएर दायर
गर्नुभएको रिट निवेदन प्रथमदृष्टिमै खारेज भागी छ ।
विपक्षीले पाउने निवत्ति
ृ भरण भक्
ु तानीमा
गरिएको कर कट्टीमा चित्त नबझ
ु े सो कर कट्टीको
विषयमा सम्बन्धित निकायमा पनु रावलोकनको लागि
निवेदन दिन सकिने र सोउपर पनि चित्त नबझ
ु े राजस्व
न्यायाधिकरणमा पनु रावेदन दिन सकिने वैकल्पिक
उपचारको कानूनी व्यवस्था हुदँ ाहुदँ ै सो बाटोको
अवलम्बन नगरी सोझै रिट निवेदन दायर गरेको हुदँ ा
प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज भागी छ भन्ने नागरिक

उड् डयन प्राधिकरणका अख्तियार प्राप्त महानिर्देशक
रतिश चन्द्रलालसमेतको लिखित जवाफ ।

ालत

आउने रकममा सोही अनस
ु ूचीमा उल्लेख भएको
करको दरअनस
ु ार कर गणना गरी करकट्टी गर्ने नागरिक
उड् डयन प्राधिकरणको निर्ण य र सो निर्ण यसँग
सम्बन्धित काम कारवाही कानूनीसम्मत रहेको स्पष्ट
छ । यस अवस्थामा निवेदकको माग दाबीबमोजिम
निवेदकको बढी कर कट्टी दाखिला नभएको र निजले
करबापत दाखिला भएको कुनै रकम फिर्ता पाउने
अवस्था विद्यमान रहेको नदेखिदँ ा विपक्षीको रिट
निवेदन स्वतः खारेजभागी छ भन्ने ठूला करदाता
कार्यालयको लिखित जवाफ ।
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ालत

दायर भएको रिट निवेदन तथा जनु वर्ष मा आय आर्जन
गरिन्छ सोही वर्ष कर कट्टा गरिने हुदँ ा विपक्षी नागरिक
उड् डयन प्राधिकरणले लगाएको कर कानूनबमोजिम
नै भएकोले रिट खारेज गरिपाउँ भन्ने लिखित जवाफ
रहेको प्रस्तुत मद्दा
ु निर्ण यार्थ आज यस इजलासमा पेस
हुन आएको पाइयो ।
३. यसमा मिसिल संलग्न रहेको नेपाल
नागरिक उड् डयन प्राधिकरण, प्रधान कार्यालय,
बबरमहल, काठमाडौं, नेपालको मिति २०७०।८।२३
को उक्त कार्यालयका पूर्व कर्मचारी यी रिट निवेदक
बद्रिकुमार प्याकुरेललाई उपलब्ध गराएको कर
कट्टासम्बन्धी विवरण पत्रको प्रतिलिपिमा "….तपाइँले
पाउनु भएको मिति २०६७ मङ् सिरदेखि २०६८
साल आषाढसम्मको जम्मा रू.७६,७७६/००,
२०६८ श्रवणदेखि २०६९ आषाढ मसान्तसम्म
चाडपर्व खर्चसमेत गरी जम्मा रू.३,४७,४३८/००
र २०७० साउनदेखि २०७० असोज र चाडपर्व
खर्चसमेत गरी जम्मा रू.६४,४६५/३२ गरी जम्मा
रू.४,८८,६७९/३२ मध्येमा सामाजिक सुरक्षा
कर रू.२,५००/-, पहिलो रू.१ लाखमा १५
प्रतिशतले कर कट्टी रकम रू.१५,०००/- तथा बाँकी
रू.१,३८,६७९/३३ मा २५ प्रतिशतले कर कट्टी रकम
रू.३४,६६९/८४" गरी जम्मा रू.५२,१६९.८४/रकम तीन आर्थिक वर्ष को जम्मा निवत्ति
ृ भरण
रकम (रू.४,८८,६७९/-३२) बाट कर कट्टा गरेको
देखिएकोले उक्त कुरामा विवाद रहेन ।
४. आयकर ऐन, २०५८ को दफा २(झ) मा
"आय वर्ष भन्नाले कुनै सालको साउन एक गतेदखि
े
अर्को सालको आषाढ मसान्तसम्मको अवधि सम्झनु
पर्छ" भनी १२ महिनाको समयावधिलाई एक आय
वर्ष को रूपमा परिभाषा गरेको छ । त्यसैगरी उक्त ऐनको
दफा ३ मा "देहायका प्रत्येक व्यक्तिलाई प्रत्येक आय
वर्षमा यस ऐनबमोजिम कर लगाई असुलउपर गरिनेछ"
भन्ने उल्लेख छ । यसरी उक्त कानूनी व्यवस्थाबमोजिम

सर्

वोच्च

अद

लाग्ने भए मात्र कर कट्टा गर्नु र निवेदकको लागेको बढी
कर निजलाई फिर्ता दिनु भनी परमादेशसमेत जारी
होस् भनी गर्नुभएको बहससमेत सनि
ु यो ।
त्यसैगरी विपक्षी नेपाल नागरिक उड् डयन
प्राधिकरणको तर्फ बाट विद्वान् अधिवक्ता श्री भेषराज
न्यौपानेले विपक्षी निवेदकले पाउने निवत्ति
ृ भरणको
रकममा कानूनबमोजिम नै कर कट्टी गरिएको र सो कर
कट्टी गरेको ३ आय वर्ष को रकम निजले बझ
ु ी सक्नु
भएको हुदँ ा सो कुरालाई लिएर दायर भएको रिट
निवेदन प्रथमदृष्टिमै खारेज भागी भएकोले खारेज
गरिपाउँ भनी गर्नुभएको बहससमेत सनि
ु यो । विपक्षी
नेपाल सरकारको तर्फ बाट विद्वान् उपन्यायाधिवक्ता
श्री हरिशंकर ज्ञवालीले आयकर ऐनमा उल्लेख
भएअनस
ु ार आयबापतको रकम जनु बखत प्राप्त गरेको
हो सोहीबखतको आय मानी आयमा समावेश गर्नुपर्ने
हुन्छ । निवेदकले निवत्ति
ृ भरणबापत प्राप्त गरेको उक्त
रकम आ.व. २०७०/०७१ मा प्राप्त गरेको हुदँ ा सो
रकमलाई यसै आ.व. को आय मानी आयकर ऐन,
२०५८ को अनस
ु ूची १ मा उल्लेख भएको छुट कटाई
बाँकी हुन आउने रकममा सोही अनस
ु ूचीमा उल्लेख
भएको करको दरअनस
ु ार कर गणना गरी कर कट्टी
गर्ने नागरिक उड् डयन प्राधिकरणको निर्ण य र सो
निर्ण यसम्बन्धी काम कारवाही कानूनसम्मत रहेकोले
विपक्षीको रिट निवेदन खारेज भागी भएकोले खारेज
गरिपाउँ भनी गर्नुभएको बहससमेत सनि
ु यो ।
विद्वान् अधिवक्ता तथा विद्वान्
उपन्यायाधिवक्ताको उपर्युक्त बहस जिकिर सनु ी मिसिल
अध्ययन गरी हेर्दा रिट निवेदकको मागबमोजिमको
आदेश जारी गर्नुपर्ने हो वा होइन भन्ने सम्बन्धमा
निर्ण य दिनपु र्ने देखिन आयो ।
२. निर्ण यतर्फ विचार गर्दा, निवेदकले
निवत्ति
ृ भरणबापतको पाउने तीन वर्ष को रकममा
छुट्टाछुट्टै आय वर्ष को अलग अलग गरी कर कट्टा
गर्नुपर्नेमा एकै आय वर्ष को मानी कर कट्टा गरेउपर
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भन्ने कानूनी व्यवस्था र अनस
ु ूची १ मा उल्लेख भएका
करका दरहरू शीर्ष कको दफा (१) को उपदफा (१)(क)
मा "एक लाख साठी हजार रूपैयाँसम्म रोजगारीको
करयोग्य आय भएमा एक प्रतिशत कर लाग्ने" ऐजन
खण्ड (ख) मा "एक लाख साठी हजार रूपैयाँभन्दा
बढी तर दुई लाख साठी हजार रूपैयाँसम्म रोजगारीको
करयोग्य आय भएमा खण्ड (क) बमोजिम एक लाख
साठी हजार रूपैयाँसम्म एक हजार छ सय रूपैयाँ र
एक लाख साठी हजार रूपैयाँभन्दा बढी करयोग्य
आयमा पन्ध्र प्रतिशत" तथा ऐजन खण्ड (ग) मा "दुई
लाख साठी हजार रूपैयाँभन्दा बढी करयोग्य आय
भएमा खण्ड (ख) बमोजिम दुई लाख साठी हजार
रूपैयाँसम्म सोह्र हजार छ सय रूपैयाँ र दुई लाख
साठी हजार रूपैयाँभन्दा बढी भएको करयोग्य आयमा
पच्चीस प्रतिशत" एवं ऐजन खण्ड (घ) मा पच्चीस
लाख रूपैयाँभन्दा बढी करयोग्य आय भएमा खण्ड (ग)
बमोजिम लागेको करमा थप चालीस प्रतिशत अतिरिक्त
कर लाग्नेछ" भन्ने कानूनी व्यवस्था रहेको छ । तथापि
प्रस्तुत विवादमा रिट निवेदकको तीन आर्थिक वर्ष को
निवत्ति
ृ भरणबापतको रकमलाई कुनै एक आर्थिक वर्ष
अर्थात् आ.व. २०७०।०७१ को रोजगारीबाट प्राप्त
आय रकम जस्तो गरी कर लगाएको कुरा कानूनविपरीत
भएको देखिन्छ ।
७. तसर्थ माथि उल्लिखित तथ्य, व्यवस्था
एवं विवेचनासमेतको आधारमा निवेदकले विपक्षी
नागरिक उड् डयन प्राधिकरणबाट प्राप्त गरेको तीन
आय वर्ष को निवत्ति
ृ भरण रकममा आयकर ऐन,
२०५८ बमोजिम वर्षैपिच्छेको दरले कर कट्टा नगरी
एकमष्ट
ु रकममा कर कट्टा गरेको नागरिक उड् डयन
प्राधिकरणको काम कारवाही कानूनविपरीत देखिदँ ा
उक्त कार्य उत्प्रेषणको आदेशले बदर भई आयकर ऐन,
२०५८ को दफा ८, ८७ तथा ऐ. ऐनको अनस
ु ूची १
बमोजिम प्रत्येक आय वर्ष को कर लाग्ने भए सोहीअनस
ु ार
विपक्षी प्राधिकरणले दामासाहीले अंक गणना गरेर

सर्
वोच्च

अद

व्यक्तिको आयमा कर लगाउँदा प्रत्येक आय वर्ष को
आधारमा कर लगाउनु पर्ने हुन्छ । दईु वर्ष को आय भए
दईु वर्ष मा, तीन वर्ष को आय भए तीन वर्ष मा अर्थात्
जति वर्ष को आय हो त्यति नै वर्ष दामासाहीले हिसाब
गरी हरेक आय वर्ष मा हुन आउने आयमा कर लगाइनु
पर्दछ भनेर ऐनले नै प्रस्टरूपमा बोलेको पाइन्छ ।
५. त्यसैगरी उक्त ऐनको दफा ८(१) मा "कुनै
प्राकृतिक व्यक्तिले कुनै आय वर्षमा रोजगारीबाट प्राप्त
गरेको पारिश्रमिक सो वर्षमा सो व्यक्तिको रोजगारीको
आय मानी गणना गर्नुपर्नेछ ।" भन्ने कानूनी व्यवस्था
रहेको छ । उक्त कानूनी व्यवस्थाअनस
ु ार व्यक्तिको कुनै
एक आर्थिक वर्ष को रोजगारीको आय सो वर्ष को आय हुने
देखिन्छ । ऐजनको उपदफा (२) मा "रोजगारदाताबाट
कुनै आय वर्षमा प्राकृतिक व्यक्तिलाई दिइएका देहायका
भुक्तानीहरू त्यस्तो प्राकृतिक व्यक्तिको सो आय
वर्षको रोजगारीबाट प्राप्त पारिश्रमिक गणना गर्दा
समावेश गर्नुपर्नेछ ।" भन्ने उल्लेख भएको छ । ऐजनको
देहाय (च) मा "अवकाश भुक्तानी र रोजगारदाताले
सो कर्मचारीको लागि अवकाश कोषमा जम्मा गरेको
रकमसमेतका अवकाश योगदान", तथा देहाय (छ) मा
"रोजगारीका सम्बन्धमा गरिएका अन्य भुक्तानी " भन्ने
उल्लेख भएको छ । यसरी उक्त कानूनी व्यवस्थाले कुनै
पनि प्राकृतिक व्यक्तिको एक आर्थिक वर्ष को अवकाश
योगदान वा रोजगारदाता संस्थाले खडा गरेको अवकाश
कोषमा जम्मा गरेकोसमेतका रकम तथा रोजगारीको
सन्दर्भमा गरिएका अन्य भक्
ु तानी रकम सोही आर्थिक
वर्ष को रोजगारीबाट प्राप्त पारिश्रमिकमा गणना गर्नुपर्ने
प्रस्ट कानूनी व्यवस्था रहेको छ ।
६. उक्त ऐनको दफा ८७ मा रोजगार दाताबाट
करकट्टी गर्ने सम्बन्धमा उपदफा (१) मा "प्रत्येक
बासिन्दा रोजगारदाताले रोजगारीबाट कुनै कर्मचारी वा
कामदारले प्राप्त गरेको आयको गणना गर्दा समावेश
गरिने नेपालमा स्रोत भएको कुनै रकम भुक्तानी गर्दा
अनुसूची १ बमोजिमको दरले हुने कर कट्टी गर्नुपर्नेछ"
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कट्टा गरी बढी कर कट्टा गरेको अंकको हदसम्मको
वडा नं. ९ बस्ने दलबहादरु प्रजासमेत
रकम निजलाई फिर्ता दिनु भनी निवेदन मागबमोजिम
विपक्षीको नाउँमा परमादेशको आदेशसमेत जारी हुने
०७१-CR-१४३२
ठहर्छ । प्रस्तुत आदेशको जानकारी विपक्षीहरूलाई पनु रावेदक / प्रतिवादी : कास्की जिल्ला दाङसीङ
दिई दायरीको लगत कट्टा गरी मिसिल नियमानस
गा.वि.स. वडा नं. ९ उल्लेरी घर भई हाल ऐ.
ु ार
अभिलेख शाखामा बझ
पोखरा उपमहानगरपालिका वडा नं. ३ नदिपरु
ु ाइदिनू ।
बसोबास भई हाल कारागार कार्यालय भरतपरु
उक्त रायमा सहमत छु ।
चितवनमा कै दमा रहेको जितबहादरु पनु
न्या. सपना प्रधान मल्ल
विरूद्ध
प्रत्यर्थी / वादी : चितवन राष्ट्रिय निकुन्जका स.स.अ.
इजलास अधिकृत : शकुन्तला कार्की
लालबहादरु भण्डारीको जाहेरीले नेपाल
इति संवत् २०७३ साल चैत १३ गते रोज १ शभु म् ।
सरकार

सर्वोच्च अदालत, संयक्त
ु इजलास
माननीय न्यायाधीश श्री ओमप्रकाश मिश्र
माननीय न्यायाधीश श्री चोलेन्द्र शमशेर ज.ब.रा.
फै सला मिति : २०७३।१२।२०

सर्

मदु ्दाः गैंडा मारी खाग बिक्री व्यवसाय

०७१-CR-१२५२
पनु रावेदक / वादी : चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जका
स.स.अ. लालबहादरु भण्डारीको जाहेरीले
नेपाल सरकार
विरूद्ध
प्रत्यर्थी / प्रतिवादी : चितवन जिल्ला कोराक गा.वि.स.
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कानूनले नै मद्दा
सनु ्ने अधिकारी
ु
तोकिसके पश्चात् सो अधिकारीले
मद्दा
ु को कारवाहीको सिलसिलामा
बयान, बकपत्रलगायतका प्रमाण बझु ्ने
अधिकारसमेत रहेको मानिन्छ । त्यस्तो
मद्दा
ु हेर्न अधिकारी तोकिसके पश्चात
निजले गराएको बयान स्वतन्त्रपूर्वक
भएको होइन भनी प्रतिवादीको भनाईको
आधारमा मात्र मान्न मिल्दैन । त्यस्तो
अधिकारीले मद्दा
ु सनु वु ाइको क्रममा गरे
गराएको कार्य अन्यथा प्रमाणित नभएसम्म
स्वच्छ सनु वु ाइको सिद्धान्तअनस
ु ार नै
गराएको मान्नु पर्ने ।
अनस
ु न्धानको क्रममा एवं मद्दा
ु हर्ने
अधिकारीसमक्ष भएको बयान एक
आपसमा मेल खाइरहेको अवस्थामा उक्त
बयानहरू स्वतन्त्रपूर्वक भएको होइन भन्ने
जिकिर प्रतिवादीले लिएको खण्डमा सो
कुरा प्रमाणित गर्ने दायित्व पनि निजको नै
हुन आउने ।
(प्रकरण नं.५)
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प्रतिवादीका तर्फ बाट : विद्वान् अधिवक्ता श्री यवु राज
ओली
वादीका तर्फ बाट :
अवलम्बित नजिर :
सम्बद्ध कानून :
राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन,
२०२९

२०६७।०२।२८ को घटनास्थल प्रकृति मचु लु ्का ।
चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जभित्रको डुमरिया
पोष्टदेखि दक्षिणतर्फ गौर मचाननजिक बाँस खोलादेखि
करिब २०० मिटर पश्चिम चरु क
े ो घाँच सालघारीमा
जसको G.P.S. Location : 0542774 USR
3046844 रहेको अन्दाजी २० वर्ष जति उमेर भएको
भाले गैंडा मतृ अवस्थामा फे ला परेको, सो गैंडालाई
गोली हानी मारी खाग काटी चोरी लगेको भन्नेसमेत
बेहोराको वरिष्ठ पशु चिकित्सक डा. कमलप्रसाद गैरल
े े
जाँच गरी दिएको मिति २०६७।२।२९ को लास जाँच
(Postmortem Report) प्रतिवेदन ।
चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जको चोरी शिकार
प्रतिरोध ईकाई र गोरखबहादरु गणको संयक्त
ु गस्ती
टोलीले सरु ाकीले दिएको गोप्य सूचनाको आधारमा
गैंडा मारी खाग बिक्री तथा ओसारपसार गर्ने कार्यमा
संलग्न भएको, गैंडालाई गोली हानी मारी खाग काटी
काठमाडौं लगेर बिक्री व्यवसाय गरेको कसरु मा जिल्ला
कास्की, दाङसिङ गा.वि.स. वडा नं. ९ उल्लेरी घर
भई हाल ऐ. पोखरा-उपमहानगर पालिका वडा नं. ३
नदीपरु बस्ने जितबहादरु पनु , जिल्ला चितवन, कोराक
गा.वि.स. वडा नं.९ कालोखोला बस्ने दलबहादरु
प्रजा, जिल्ला चितवन, कोराक गा.वि.स. वडा नं.८
देवीटार बस्ने महेन्द्र गरू
ु ङलाई पक्राउ गरी आवश्यक
कारवाहीको लागि पेस गरेको छु भन्नेसमेत बेहोराको
सहायक संरक्षण अधिकृत लालबहादरु भण्डारीको
मिति २०६७।११।१५ को जाहेरी प्रतिवेदन ।
मिति २०६७।३।१३ का दिन जिल्ला
चितवन, गा.वि.स. वडा नं.९ चिप्लेटी बस्ने काजीमान
प्रजा, ऐ. कोराक गा.वि.स. वडा नं.९ कालीखोला
घर भई हाल ऐ. खैरहनी गा.वि.स. वडा नं.४ नयाँ
पर्सामा बस्ने शक्ति प्रजा र मसमेत पोखराबाट आई
काजीमानको घरमा सो राति बास बस्यौं । भोलिपल्ट
बिहान शक्ति प्रजा चितवनको विरेन्द्रनगर पर्सातर्फ
फर्क नु भयो । त्यसदिन बिहानै काजीमान प्रजाले

ालत

सहअभियुक्तको पोल आफैँमा कुनै ठोस
प्रमाण होइन । यो मिसिल संलग्न अन्य
प्रमाणबाट समर्थित भएको खण्डमा मात्र
प्रमाणयोग्य मानिने ।
(प्रकरण नं.६)

सरू
ु तहमा फै सला गर्नेः
श्री कमलजङ् ग कुँवर
फै सला गर्ने निकायः
चितवन राष्ट्रिय निकुञ्ज कार्यालय, कसरा

सर्
वोच्च

पनु रावेदन तहमा फै सला गर्नेः
मा. मखु ्य न्यायाधीश श्री विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ
माननीय न्यायाधीश श्री तिलप्रसाद श्रेष्ठ

फै सला
न्या. ओमप्रकाश मिश्र : न्याय प्रशासन
ऐन, २०४८ को दफा ९ बमोजिम यसै अदालतको
अधिकार क्षेत्रभित्र पर्ने भई दायर हुन आएको प्रस्तुत
मद्दा
ु को संक्षिप्त तथ्य र ठहर यसप्रकार छः
चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जभित्रको डुमरिया
पोष्टदेखि दक्षिणतर्फ गौर मचान नजिक बाँस खोलादेखि
करिब २०० मिटर पश्चिम चरु क
े ो घाँच सालघारीमा
अन्दाजी २० वर्ष जिन उमेर भएको भाले गैंडा मतृ
अवस्थामा फे ला परेको, सो गैंडाको खाग धारिलो
हतियारले काटी चोरी लगेको भन्नेसमेत बेहोराको मिति

256

९९४९ - नेपाल सरकार वि. दलबहादरु प्रजासमेत

ालत

२ लाख बद्धि
ु बहादरु प्रजाले पछि पोखरामा ल्याएर
दिएको हो । बद्धि
ु बहादरु प्रजा आफूलाई विकास गरू
ु ङ,
काजीमान प्रजा आफूलाई मिलन थापा र राजकुमार
प्रजा आफूलाई रोहित थापा भनी लक
ु ीछिपी आफूले
गरेको कर्तुत लक
ु ाउनलाई पोखराको नदीपरु मा डेरा
गरी विदेश जाने तयारीको लागि सेक्युरिटी गार्ड, भाषा
एवं कम्प्युटर तालिम लिई बस्ने गरेका छन् भन्नेसमेत
बेहोराको प्रतिवादी जितबहादरु पनु ले अनस
ु न्धान
अधिकृतसमक्ष गरेको बयान ।
जिल्ला चितवन, कोराक गा.वि.स. वडा नं.९
चिप्लेटी बस्ने बिजराम प्रजा मेरो ससरु ा हुनहु ुन्छ ।
उहाँले आफ्नो घरको शौचालय निर्माणको लागि भनी
मिति २०६७।३।१४ मा मलाई अनरु ोध गरेकाले म
शौचालय निर्माणको काममा गएको थिएँ । काजीमान मेरो
सालो हो । त्यसदिन मेरो सालोको घरमा खसी काटेको
रहेछ । काजीमानले खानपिनको लागि आग्रह गरेकाले म
सो कार्यक्रममा सरिक हुदँ ा पक्राउ परेको हुँ । खानपिनको
क्रममा दर्गा
ु ङ र जितबहादरु
ु बहादरु तामाङ, महेन्द्र गरू
पनु पनि पक्राउ परेका छन् । निजहरू गैंडा मारी खाग
बिक्री व्यवसायमा संलग्न भएको जस्तो लाग्दैन । फरार
राजकुमार प्रजा मेरो साख्य कान्छो भाइ हो । तिनीहरू
नामदु गैंडा मारी खाग बिक्री व्यवसाय गर्ने तस्करहरू
हुन भन्नेसमेत बेहोराको प्रतिवादी दलबहादरु प्रजाले
अनस
ु न्धान अधिकृतसमक्ष गरेको बयान ।
काजीमानले निर्माण गर्दै गरेको पक्की
घरमा बेलाबखतमा ज्याला मजदरु ी गर्न गई रहन्थेँ ।
मिति २०६७/०३/१४ मा पनि म सो काम गर्न गएको
थिएँ । त्यस बखतमा काजीमानले खसी काटेका
रहेछन, उनका इष्टमित्रसमेत बसी खानपिन गरिरहेका
थिए र घरमा काम गर्ने मान्छेलाई पनि खान बोलाइएको
हुदँ ा खानपिनको क्रममा पक्राउ गरिएको हो । सो क्रममा
काजीमान भाग्न सफल हुनभु यो । निज नामदु गैंडाको
खाग तस्कर हुन् । म गैंडा मारी खाग तस्करी कार्यमा
लागेको छै न भन्नेसमेत बेहोराको प्रतिवादी दर्गा
ु बहादरु

सर्

वोच्च

अद

खसी काटी खानपिनको लागि आआफ्ना इष्टमित्रलाई
बोलाई खानपिन गर्दै गरेको अवस्थामा म, दर्गा
ु बहादरु
तामाङ, महेन्द्र गरू
ु ङ र दलबहादरु प्रजा पक्राउमा
पर्यौं, काजीमान प्रजा घटनास्थलबाट भाग्न सफल
हुनभु यो । मिति २०६७।२।२७ मा काजीमानको घरमा
ऐ.ऐ. कालीखोला बस्ने राजकुमार प्रजा, काजीमान
प्रजा, शक्ति प्रजा र म भएर निकुञ्ज क्षेत्रभित्र प्रवेश
गरी भोलिपल्ट बिहान मिरमिरे उज्यालोमा निकुञ्ज
क्षेत्रभित्रको गौर मचान, चरु े घाँच क्षेत्रमा आई पगु ्यौं, त्यहाँ
गैंडा फे ला पर्यो । काजीमान प्रजा र राजकुमार प्रजाले
सो क्षेत्रमा लक
ु ाई राखेको भरूवा बन्दुक तिनीहरूले
लिएर आएर गैंडालाई पिछा गर्दै करिब बिहान ४꞉४५
बजे राजकुमार प्रजाले गोली हानेकोमा गोली गैंडाको
गर्दनमा लाग्यो तर गैंडा नढलेपछि गैंडा रन्थनिँदै
भाग्यो । राजकुमार प्रजाले पनु ः दायाँ पाटामा गोली
हानी गैंडा मारेको हो । गैंडा मारिसके पछि, मैले बोके को
बञ्चराले काजीमान प्रजा, राजकुमार प्रजाले खाग
काटेका हुन् । खाग काटिसके पछि बन्दुक तिनीहरूले
त्यही ँ नजिकको जंगलमा लक
ु ाएर राखी खाग
लिएर राजकुमार प्रजा, काजीमान प्रजा र म मिति
२०६७।२।२८ गते दिनको १/२ बजेतिर काजीमानको
घरमा पगु ेका थियौं । उक्त खागलाई काजीमानको घरमा
उसिनेको थियो । खाग ७०० ग्रामको थियो । उक्त खाग
भोलिपल्टै म र शक्ति भएर माइक्रोबसबाट काठमाडौं
लगेर गोंगबस्थि
ु त तारा होटलमा बसेका जिल्ला
चितवन खैरहनी गा.वि.स. वडा नं.४ बस्ने बद्धि
ु बहादरु
प्रजालाई दियौं । काजीमान प्रजा र राजकुमार प्रजा
पहिल्यै मोटरसाइकलबाट उक्त होटलमा पगि
ु सके का
रहेछन् । बद्धि
ु बहादरु प्रजाले मलाई र शक्तिलाई
५।५ हजार खाग ल्याएको बाटो खर्च भनी तत्काल
दिएपश्चात् म पोखरा र शक्ति चितवनतर्फ लाग्यौं ।
उक्त खाग बद्धि
ु बहादरु प्रजामार्फ त २० लाखमा बेचेको
हो । खाग बद्धि
ु बहादरु प्रजाले कसलाई बिक्री गर्यो त्यो
मलाई थाहा छै न । खाग बिक्रीको हिस्सा भनी मलाई
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प्रतिवादीहरू जीतबहादरु पनु , काजीमान
प्रजा, राजकुमार प्रजाले गैंडा मारी खाग बिक्री गरेको
कार्य मसिल संलग्न कागज प्रमाणबाट पष्टि
ु भएकोले
प्रतिवादीहरूको उक्त कार्य राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा
वन्यजन्तु संरक्षण ऐन, २०२९ को दफा ५(क) र
१९(१) र प्रतिवादीहरू शक्ति प्रजा, बद्धि
ु बहादरु प्रजाले
सोही ऐनको दफा १९(१) को कसरु गरेको देखिदँ ा
प्रतिवादीहरू जीतबहादरु पनु , मिलन भन्ने काजिमान
प्रजा, राजकुमार प्रजा, शक्ति प्रजा, बद्धि
ु बहादरु प्रजा,
दलबहादरु पर्जा, दर्गा
ु ङलाई
ु बहादरु तामाङ र महेन्द्र गरू
सोही ऐनको दफा २६(१) बमोजिम सजाय गरिपाउँ
भन्नेसमेत बेहोराको अभियोग पत्र ।
मिति २०६७/३/१३ का दिन जिल्ला
चितवन, गा.वि.स. वडा नं. ९ चिप्लेटी बस्ने काजीमान
प्रजा, ऐ. कोराक गा.वि.स. वडा नं. ९ कालीखोला घर
भई हाल ऐ. खैरहनी गा.वि.स. वडा नं. ४ नयाँ पर्सामा
बस्ने शक्ति प्रजा र मसमेत पोखराबाट आई काजीमानको
घरमा सो राति बास बस्यौं । भोलिपल्ट बिहान
शक्ति प्रजा चितवनको वीरेन्द्रनगर पर्सातर्फ फर्क नु
भयो । त्यसदिन बिहानै काजीमान प्रजाले खसी काटी
खानपिनको लागि आ-आफ्ना इष्टमित्रलाई बोलाई खाँदै
गरेका थिए । त्यहाँ काजीमान प्रजाको नयाँ घर बन्दै
थियो । भोज खानेमा कामदार पनि थिए । खानपिन
गर्दै गरेको अवस्थामा पक्राउमा पर्यौं, काजीमान प्रजा
घटनास्थलबाट भाग्न सफल हुनभु यो । यसभन्दा अघि
मिति २०६७।२।२७ मा काजीमानको घरमा राजकुमार
प्रजा, काजीमान प्रजा, शक्ति प्रजा र म भएर गैंडा मार्ने
योजना बनाएका थियौं । सो दिनको साँझ गैंडा मार्न
आउँदा राप्ती नदीमा आइपगु ्दा निकै रात परिसके को
थियो । शक्ति त्यही ँबाट फर्क नु भयो । म, काजीमान प्रजा
र राजकुमार चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जको गौर मचान,
चरु े घाँच क्षेत्रमा आई पगु ेको कुरा निजहरूले बताएका
थिए । मिरमिरे उज्यालोमा एउटा गैंडा फे ला पर्यो ।
गैंडालाई पिछा गर्दै करिब बिहान ४:४५ बजे राजकुमार

सर्
वोच्च

अद

तामाङले अनस
ु न्धान अधिकृतसमक्ष गरेको बयान ।
मिति २०६७/३/१३ का दिन म जिल्ला
चितवन, कोराक गा.वि.स. वडा नं. ९ चिप्लेटी स्थित
मेरो मित आमा धनमाया तामाङनीको घरमा भेटघाटको
लागि गएको थिएँ । काजीमान प्रजाको घरसँगै मेरो
मितआमाको घर छ । काजीमानको श्रीमती मेरो गाउँ
शक्तिखोरकी चेली हुन् । म उनलाई साइँली दिदी भनेर
सम्बोधन गर्छु । गएको दिन रात म मितआमाको घरमा
बसे र भोलिपल्ट बिहान साइँली दिदीको घरनजिक
रहेको धारामा मख
ु धनु जाँदा खेरी आज खसी काटेको
छ, खानपिनको लागि आउ है भाइ भनेर मलाई साइँली
दिदीले भनेको हुदँ ा म निजको घरमा खाना खान गएको
बेला पक्राउ परेको हुँ । मैले गैंडा मार्ने र खाग तस्कर गर्ने
कार्य गरेको छै न भन्नेसमेत बेहोराको प्रतिवादी महेन्द्र
गरू
ु ङले अनस
ु न्धान अधिकृतसमक्ष गरेको बयान ।
जिल्ला चितवन, कोराक गा.वि.स. वडा नं.
९ बस्ने दलबहादरु प्रजाको माहिलो भाइ रामकुमार
प्रजा गैंडा मारी खाग तस्कर गरेको मद्दा
ु मा जेलमा
छ । निजको कान्छो भाइ राजकुमार प्रजा सोही
मद्दा
ु लागेर लक
ु ीछिपी हिँडी हाल पनि त्यही पेसा
गर्दै हिँडिरहेको छ । पक्राउ परेका दलबहादरु प्रजा
पनि दश वर्ष पहिले यस्तै पेसा गर्दै हिँडेको भन्ने
सनि
ु न्थ्यो । अहिले विदेशबाट आएर पनि २/३
महिनादेखि गैंडा मारी खाग तस्कर गर्ने काजीमान
प्रजा, घिन्चि काईला, श्रीमान् साहिँला, आफ्नै भाइ
राजकुमार प्रजा, बद्धि
ु मान प्रजा र शक्ति प्रजा जस्ता
गैंडा मारी खाग तस्कर गर्ने व्यक्तिहरूसँग मिलेमतो गरी
पार्टी खाने गरेको देखियो । जितबहादरु पनु र महेन्द्र
गरू
ु ङ पनि गैंडा मारी खाग तस्कर गर्ने कार्यमा संलग्न
भएको हुनपु र्छ । पक्राउ परेको मिति २०६७/३/१४
का दिन यी व्यक्तिहरू काजिमानको घरमा खसी
काटी भोज खाँदै गैंडा मार्न जाने योजना बनाइरहेका
थिए भन्नेसमेत बेहोराको प्रेमबहादरु प्रजासमेतले गरी
दिएको सर्जमिन मचु लु ्का ।
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मेरो सालोको घरमा खसी काटेको र खानपिनको लागि
मलाई बोलाएका थिए । खानपिन गर्दागर्दैको अवस्थामा
पक्राउ परेको हुँ । मैले गैंडा मारी खाग बिक्री व्यवसाय
गरेको छै न भन्नेसमेत बेहोराको प्रतिवादी दलबहादरु
प्रजाले मद्दा
ु हेर्ने अधिकारीसमक्ष गरेको बयान ।
मिति २०६७/३/१३ का दिन म जिल्ला
चितवन, कोराक गा.वि.स. वडा नं. ९ चिप्लेटी मा
बस्ने मेरो मितआमा धनमाया तामाङको घरमा
भेटघाटको लागि गएको थिएँ । काजीमानको श्रीमती
मेरो गाउँ शक्तिखोरकी चेली हुन् । म उनलाई साइँली
दिदी भनेर बोलाउँछु । भोलिपल्ट बिहान मितआमाको
घरमा हातमख
ु धोइसके पछि साइँली दिदीले मलाई
बोलाई खसी काट् ने योजना छ, खानपिन गर्न आउ है
भनेर बोलाएकोले म साइँली दिदीको घरमा खानपिन
गर्न लागेको थिएँ । खानपिन गरेर फर्कंदा मसमेतलाई
पक्राउ गरेको हो भन्नेसमेत बेहोराको प्रतिवादी महेन्द्र
गरू
ु ङले मद्दा
ु हेर्ने अधिकारीसमक्ष गरेको बयान ।
काजीमानले घर निर्माण गर्दै गरेकोले
काजीमानको घरमा म काम गर्न गएको थिए । त्यसदिन
काजीमानले खसी काटी मलाई पनि खानपिनको लागि
बोलाए । मलगायत दलबहादरु प्रजा, महेन्द्र गरू
ु ङर
जीतबहादरु पनु खानपिन गरिरहेका थियौं । त्यसैबखत
पक्री ल्याएको हो । काजीमान प्रजा र राजकुमार प्रजा
गैंडा मारी खाग व्यवसाय गर्ने तस्कर हुन् भन्नेसमेत
बेहोराको प्रतिवादी दर्गा
ु हेर्ने
ु बहादरु तामाङले मद्दा
अधिकारीसमक्ष गरेको बयान ।
मिति २०६७/३/१३ का दिन जिल्ला
कास्की दाङसिङ गा.वि.स. वडा नं. ९ उल्लेरी घर
भई हाल ऐ. पोखरा-उपमहानगरपालिका वडा नं. ३
बस्ने जितबहादरु पनु , जिल्ला चितवन खैरहनी पर्सा
बस्ने शक्ति प्रजा भन्ने शक्ति पनु र म पोखराबाट
बसमा नारायणगढ आयौं । त्यहाँबाट मिनिबस चढी
जिल्ला चितवन वीरेन्द्रनगर गा.वि.स. नजिक पम्फा
पूलमा ओर्ली मेरो घरमा गएर बास बस्यौं । त्यसको

सर्

वोच्च

अद

प्रजाले गोली हानेकोमा गोली गैंडाको गर्दनमा लाग्यो
तर गैंडा नढलेपछि गैंडा रन्थनिँदै भाग्यो । राजकुमार
प्रजाले पनु : दायाँ पाटामा गोली हान्दा गैंडा ढल्यो ।
मैले बोके को बञ्चराले काजीमान प्रजा, राजकुमार
प्रजाले खाग काटेका हुन् । हामीले खाग काट् ने बञ्चरो
र बन्दोबस्तीका सामान लिएर गएका थियौं । बन्दुकको
गोली र बारूद राजकुमार प्रजा र काजीमान प्रजाले
बोके का थिए । बन्दुक प्लाष्टिकले बेरी जंगलमै लक
ु ाएर
राखेका थिए । खाग राजकुमार प्रजा, काजीमान
प्रजाले पालैपालो बोकी मिति २०६७/२/२८ दिनको
१/२ बजेतिर काजीमानको घरमा आई उक्त खाग
उसिनेर मासु छुट्याई तौल गरी मलाई र शक्तिलाई
लिएर आउनु भनी काजीमान प्रजा र राजकुमार
प्रजा मोटरसाइकलबाट काठमाडौं लागे । खाग ७००
ग्रामको थियो । हामी दवु ैजना उक्त खाग लिएर गोंगबु
स्थित तारा होटलमा गयौं । त्यहाँ बद्धि
ु बहादरु प्रजा
बसेका रहेछन् । काजीमान प्रजा र राजकुमार प्रजा
पहिल्यै मोटरसाइकलबाट उक्त होटलमा पगि
ु सके का
रहेछन । उक्त खाग बद्धि
ु बहादरु प्रजामार्फ त रू. बीस
लाखमा बिक्री गरे । तर कसलाई बिक्री गरे थाहा
भएन । त्यसपछि बद्धि
ु बहादरु प्रजाले हामीलाई ५/५
हजार दिएका हुन् । सोही दिन बेलक
ु ा म पोखरातर्फ
लागे ँ, शक्ति चितवनतर्फ लागे ँ । खाग बिक्री भएको
२/३ दिनपछि बद्धि
ु बहादरु प्रजाले पोखरा आएर मलाई
२ लाख दिएको हो । उक्त रकम मैले घर खर्च गरे ँ
भन्नेसमेत बेहोराको प्रतिवादी जितबहादरु पनु ले मद्दा
ु
हेर्ने अधिकारीसमक्ष गरेको बयान ।
मेरो ससरु ा बिजराम प्रजाले आफ्नो घरको
शौचालय बनाई दिनु पर्यो भनी मिति २०६७।३।१४
मा बोलाएकोले म ससरु ाको घरमा गएको थिएँ । ससरु ा
र सालो काजीमानको एउटै आँगन भएको र सालोले
पनि घर बनाउँदै गरेकोले त्यहाँ के शरबहादरु तामाङ,
रामबहादरु तामाङ र दर्गा
ु बहादरु तामाङ साला
काजीमानको घरमा काम गरिरहेका थिए । त्यसदिन
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दिनको १:३० बजे मेरो घरमा ल्याई उसिनेर मासु
छुट्टयाई खागको तौल गरी जितबहादरु पनु र शक्ति
पनु लाई काठमाडौं ल्याउनु भनी राजकुमार प्रजा र
म मोटरसाइकलमा काठमाडौं गयौं । हामी काठमाडौं
बसपार्क को तारा होटलमा जिल्ला चितवन खैरहनी
४ पर्साबजार बस्ने बद्धि
ु बहादरु प्रजासँगै बसेका
थियौं । उक्त खाग बद्धि
ु बहादरु प्रजामार्फ त बिक्री गरी
रू.२०,०००००।– (बीस लाख) लिएका हौं । उक्त
रकममध्ये शक्ति पनु र जितबहादरु पनु लाई पहिले ५/५
हजार दिई २/३ दिन पछि उनीहरूलाई २/२ लाख दिई
अरू हामीले बाँडेर लिएका हौं । हामीले गैंडा मार्न प्रयोग
गरेको बन्दुक जिल्ला चितवन कोराक गा.वि.स. वडा नं.
९ चिप्लेटी बस्ने बलबहादरु प्रजाको हो । म, राजकुमार
प्रजा र बद्धि
ु बहादरु प्रजासमेत भएर २०६० सालदेखि
गैंडा मारी खाग बिक्री व्यवसाय गरी आर्थिक लाभ
लिएका हौं । मसमेत जिल्ला चितवन कोराक गा.वि.स.
वडा नं. ९ बस्ने राजकुमार प्रजा, ऐ.ऐ. बस्ने राजकुमार
प्रजाको माइला दाजु बलबहादरु प्रजा, जिल्ला चितवन
शक्तिखोर गा.वि.स. वडा नं. ७ सक
ु बहादरु प्रजा, ऐ.
कोराक गा.वि.स. वडा नं. ९ बस्ने श्रीमान्साइला भन्ने
शेरबहादरु चेपाङ, जिल्ला चितवन शक्तिखोर गा.वि.स.
वडा नं. ८ अजिङ् गरे बस्ने व्यापारी कान्छा भन्ने के दार
प्रजा, जिल्ला चितवन खैरहनी गा.वि.स. वडा नं. ४
बस्ने बद्धि
ु बहादरु प्रजा, कोराक ९ बस्ने रोगे भन्ने दिपे
प्रजा, शक्तिखोर गा.वि.स. वडा नं. ८ बस्ने मेरो जेठान
बद्धि
ु बहादरु प्रजासमेत भई राष्ट्रिय निकुञ्जभित्र प्रवेश
गरी विभिन्न क्षेत्रमा गैंडा मारी खाग बिक्री व्यवसाय गरी
आर्थिक लाभ लिएको हो भन्नेसमेत बेहोराको प्रतिवादी
मिलन भन्ने काजिमान प्रजाले मद्दा
ु हेर्ने अधिकारीसमक्ष
गरेको बयान ।
मिति २०६७/२/२७ का दिन जिल्ला चितवन
कोराक गा.वि.स. वडा नं.९ चिप्लेटी बस्ने काजीमान
प्रजा र जिल्ला कास्की दाङसिङ गा.वि.स. वडा नं. ९
उल्लेरी घर भई पोखरा उ.म.न.पा. वडा नं. ३ नदीपरु

सर्
वोच्च
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भोलिपल्ट शक्ति पनु बिहान आफ्नो घरतिर फर्कि ए ।
म र जितबहादरु पनु मेरै घरमा बस्यौं । मैले नयाँ घर
बनाएकोले मिति २०६७ साल असार १४ का दिन मैले
आफ्नो छरछिमेक र ईष्ट मित्रहरूलाई खसी काटी भोज
खवु ाउन थालेको थिएँ । खानपिनको क्रममा निकुञ्जबाट
गएको गस्ती टोलीले जितबहादरु पनु , दलबहादरु प्रजा,
मेरो भिनाजू, जिल्ला चितवन कोराक गा.वि.स. वडा
नं. ९ बस्ने दलाबहादरु प्रजा, ऐ. शक्तिखोर गा.वि.स
वडा नं. ८ बस्ने महेन्द्र गरू
ु ङलाई पक्राउ गरेका
हुन् । म भाग्न सफल भए । मिति २०६७।३।१४ का दिन
बेलक
ु ा गैंडा मार्ने योजना बनाएका थियौं । यसभन्दा
अगाडि मिति २०६७/२/२७ का दिन मेरो घरमा म,
राजकुमार प्रजा, जितबहादरु पनु , शक्ति प्रजासँगै बसी
गैंडा मार्ने योजना बनाएका थियौं । मिति २०६७/२/२७
को साँझमा म, राजकुमार प्रजा, जितबहादरु पनु ,
शक्ति प्रजा (पनु ) कोराकबाट गैंडा मार्न भनी हिँडेर
आउँदा राप्ती नदीमा निक्कै रात परिसके को थियो ।
शक्ति प्रजा (पनु ) राप्ती नदीमा आइपगु ेपछि फर्कि ए ।
म, राजकुमार प्रजा र जितबहादरु पनु रातारात हिँडेर
चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जको गौर मचार चरु घे ाँचमा
आइपगु ्यौं । बिहानीपख हुन लागेको थियो । बिहान
मिरमिरे उज्यालोमा एउटा भाले गैंडा फे ला पर्यो,
बिहान करिब ४:४५ बजे राजकुमार प्रजाले भरूवा
बन्दुकले गोली हान्दा गैंडाको गर्दनमा लाग्यो तर गैंडा
ढलेन पनु : राजकुमार प्रजाले गोली हान्दा दायाँपट्टि
गोली लाग्यो र गैंडा ढल्यो । खाग काट् ने बञ्चरो
जितबहादरु पनु ले बोके का थिए । उक्त गैंडाको खाग
काटी पालैपालोसँग राजकुमार प्रजा र मैले बोके का
थियौं । हामी खाग काट् ने बञ्चरो र बन्दोबस्तीका
सामानसँगै लिएर गएका थियौं । मैले बन्दुकमा लाग्ने
गोली र निलो पाइपमा बारूद बोके को थिएँ । बन्दुकमा
लाग्ने गोली फलामको छड काटी बनाएको हो । उक्त
गोली पाडो भेना भन्ने शिवलाल वि.क.सँग लिएको
हो । उक्त खाग बोकी मिति २०६७/२/२८ को
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१२(बाह्र) वर्ष कै द र रू.६०,००० (साठी हजार) रूपैयाँ
जरिवाना हुने, प्रतिवादी राजकुमार प्रजाले ऐ. ऐनको
दफा ५(क) र १९(१) को कसरु अपराध गरेको पष्टि
ु
भएकोले निजलाई सोही ऐनको दफा २६(१) बमोजिम
१५ (पन्ध्र) वर्ष कै द र रू.१,००,०००।– (एक लाख)
रूपैयाँ जरिवाना हुने, प्रतिवादी बद्धि
ु बहादरु प्रजाले
ऐ. ऐनको दफा ५(क) र १९(१) को कसरु अपराध
गरेको पष्टि
ु भएकोले निजलाई सोही ऐनको दफा
२६(१) बमोजिम सोही ऐनको दफा २६(१) बमोजिम
१५ (पन्ध्र) वर्ष कै द र रू.१,००,०००।– (एक लाख
रूपैयाँ) जरिवाना हुने र प्रतिवादीहरू दलबहादरु प्रजा,
दर्गा
ु ङले सफाइ पाउने
ु बहादरु तामाङ, र महेन्द्र गरू
ठहर्छ भन्नेसमेत बेहोराको चितवन राष्ट्रिय निकुञ्ज
कार्यालय, कसराबाट भएको फै सला ।
मैले चितवन राष्ट्रिय निकुञ्ज कार्यालय,
इजलाससमक्ष बयान गर्दा मिति २०६७/२/२७ का
दिन प्रतिवादीहरू काजीमान प्रजा र जितबहादरु
पनु लाई मेरो मोटरसाइकलमा राखी जिल्ला चितवन
विरेन्द्र नगर गा.वि.स. वडा नं. २ बाट कोराक गा.वि.स.
वडा नं. ९ चिप्लेटीसम्म परु ्याएको हुँ । मैले गैंडा मारी
खाग बिक्री व्यवसाय गरेको छै न र आर्थिक लाभ
लिएको छै न भनी कसरु मा पूर्ण इन्कार रही बयान गरेको
छु । मैले आफू कसरु मा सहभागी छै न भनी पूर्णरूपमा
इन्कार रही बयान गर्दाको अवस्थामा पनि विना
आधार प्रमाण मलाई दोषी ठहर गरिएको छ । जहाँसम्म
सहअभियक्त
ु हरू काजीमान प्रजा र जितबहादरु पनु ले
गैंडाको खाग उसिनेर तयार भएपछि शक्ति प्रजा र
जितबहादरु पनु ले काठमाडौं परु ्याएको भनी मउपर
पोल गरेका छन्, सो सहअभियक्त
ु को पोलहरू झठ्ु ठा,
बनावटी तथा काल्पनिक हुन् । निजहरूले मउपर किन
त्यस किसिमको दोषारोपण गरे म जान्दिन । मैले उक्त
खाग बिक्री वितरण गर्नको लागि काठमाडौं लागेको पनि
छै न र उक्त खाग बिक्री वितरणपछि रू. ५,०००।– र
२,००,०००।– लिएको पनि छै न । मैले आफ्नो
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बस्ने जितबहादरु पनु लाई मैले मेरो मोटरसाइकलमा
राखी जिल्ला चितवन वीरेन्द्रनगर गा.वि.स. वडा नं.
२ बाट कोराक गा.वि.स. वडा नं. ९ चिप्लेटीसम्म
परु ्याएको हुँ । मैले त्यसभन्दा अगाडि जीतबहादरु
पनु लाई चिनेको थिइन । मैले मेरो मामा काजिमान
प्रजालाई राम्ररी चिन्दछु । जितबहादरु पनु र काजिमान
प्रजा हाल गैंडा मारी खाग बिक्री व्यवसाय गरेको
कसरु मा कारागार कार्यालय भरतपरु चितवनमा थनु ामा
रहेका छन् । मैले गैंडा मारी खाग बिक्री व्यवसाय गरेको
छै न, आर्थिक लाभ लिएको छै न भन्नेसमेत बेहोराको
प्रतिवादी शक्ति प्रजाले मद्दा
ु हेर्ने अधिकारीसमक्ष गरेको
बयान ।
मिति २०६७।३।५ मा मैले दिएको प्रतिवेदनमा
लागेको सहिछाप र बेहोरा मेरो हो भन्नेसमेत बेहोराको
प्रतिवेदक सहायक संरक्षण अधिकृत लालबहादरु
भण्डारीले चितवन राष्ट्रिय निकुञ्ज कार्यालय कसरामा
गरेको बकपत्र ।
सर्जमिन मचु लु ्काको सहिछाप र बेहोरा मेरो
हो भन्नेसमेत बेहोराको सर्जमिन मचु लु ्काका मानिस
वेदबहादरु खड् काले चितवन राष्ट्रिय निकुञ्ज कार्यालय
कसरामा गरेको बकपत्र ।
मिसिल संलग्न आधार प्रमाणहरूबाट
जीतबहादरु पनु ले राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु
संरक्षण ऐन, २०२९ को दफा ५(क) र १९(१) को
कसरु अपराध गरेको पष्टि
ु भएकोले निजलाई सोही
ऐनको दफा २६(१) बमोजिम १४ वर्ष कै द र रू.
९०,०००।– (नब्बे हजार रूपैयाँ) जरिवाना हुने,
प्रतिवादी काजिमान प्रजाले ऐ. ऐनको दफा ५(क)
र १९(१) को कसरु अपराध गरेको पष्टि
ु भएकोले
निजलाई सोही ऐनको दफा २६(१) बमोजिम १५(पन्ध्र)
वर्ष कै द र रू.१,००,०००।– (एक लाख) रूपैयाँ
जरिवाना हुने, प्रतिवादी शक्ति प्रजाले सोही ऐनको
दफा ५(क) र १९(१) को कसरु अपराध गरेको पष्टि
ु
भएकोले निजलाई सोही ऐनको दफा २६(१) बमोजिम
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क्रममा भएको साबिती बयानको आधारमा मात्र मलाई
कसरु गरेको भनी ठहर गर्न मिल्दैन । २०६७।२।२८
मा मारिएको गैंडाको सम्बन्धमा थप अनस
ु न्धान भएको
र कुनै प्रमाणसमेत संकलन गरिएको अवस्थासमेत
छै न । घटनास्थल मचु लु ्का तयार गरी सो सम्बन्धमा
अन्य कुनै पनि प्रमाणहरू संकलन भएको छै न । म
पनु रावेदक प्रतिवादीले गैंडा मारेको हो भनी कुनै पनि
कागज प्रमाणबाट देखिदँ नै । वादीले मउपरको अभियोग
दाबी निर्विवादरूपमा प्रमाणित गर्ने सकिरहेको अवस्था
छै न । मैले गैंडा मार्न जाउँ भनी अन्य प्रतिवादीहरूलाई
लिई गएको र कुनै फाइदा लिएको मिसिल प्रमाणबाट
देखिदँ नै । म गैंडालाई गोली हान्ने मानिस पनि
होइन । मैले गैंडाको खाग काटी ल्याएको भन्ने पनि
छै न । सर्जमिनको कुनै पनि मानिसले सो वारदातमा
मेरो संलग्नता देखाई बेहोरा लेखाउन सके का
छै नन् । जितबहादरु पनु पनि गैंडा मारी खाग तस्कर गर्ने
कार्यमा संलग्न भएको हुनपु र्छ भनी सर्जमिन बेहोरामा
लेखाएको अनमु ान र शंकाको आधारमा मात्र मलाई
सजाय गर्न मिल्ने अवस्था हुदँ नै । सहप्रतिवादीहरूको
पोललाई मेरो विरूद्धमा प्रमाणमा लिन मिल्दैन ।
वारदात भयो भनिएको दिन म सो निकुञ्ज क्षेत्रमा गएको
अवस्था छै न । सो दिन म आफ्नो घर जिल्ला कास्की
पोखरा उपमहानगरपालिका वडा नं. ३ नदीपरु मा
रहेको थिएँ । म सो खाग बेच्नको लागि काठमाडौं गएको
पनि छै न । वारदातस्थलमा र सोपश्चात् मलाई कसरु
अपराध गर्दाकै अवस्थामा देख्ने कोही पनि प्रत्यक्षदर्शी
मानिस भएको अवस्था छै न । अन्य सहप्रतिवादीहरूको
पोल अन्य स्वतन्त्र प्रमाणबाट पष्टि
ु हुनपु र्दछ । तर
निजहरूको पोल कुनै अन्य प्रमाणबाट पष्टि
ु नभएको
हुदँ ा निजहरूको पोललाई मेरो विरूद्धमा प्रमाणमा
लिन नमिल्ने हुदँ ा चितवन राष्ट्रिय निकुञ्ज कार्यालय,
कसराले मलाई सजाय गरी गरेको फै सला बदर गरी
अभियोग दाबीबाट सफाइ पाउँ भन्नेसमेत बेहोराको
प्रतिवादी जितबहादरु पनु ले पनु रावेदन अदालत
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बयानमा काजीमानसँग पहिलादेखि नै चिनजान भएको
र जितबहादरु पनु लाई मेरो मोटरसाइकलमा राखी
वीरेन्द्रनगर गा.वि.स. वडा नं. २ बाट कोराक गा.वि.स.
वडा नं. ९ चिप्लेटीसम्म परु ्याई दिँदा चिनजान भएको
हो । सोभन्दा अगाडि निज जितबहादरु पनु सँग चिनजान
भएको थिएन र छै न भनी प्रस्टरूपमा उल्लेख गरी बयान
गरेतर्फ न्यायकर्ताबाट कुनै किसिमको विवेचना भएको
छै न । यसरी नेपाल सरकारले मैले अपराध गरेको पष्टि
ु
गरी सजाय गर्नुपर्नेमा थनु ामा रहेको व्यक्तिले ईन्कारी
बयान पष्टि
ु गर्न नसके को भन्ने अत्तो थापी मउपर
सजाय गरेको गैरकानूनी तथा न्यायिक मनसायविपरीत
भएको प्रस्ट छ । प्रतिवेदक लालबहादरु भण्डारीले
पनि म पनु रावेदक शक्ति प्रजा उक्त गैंडा मारी खाग
बिक्री वितरण गर्नमा संलग्न भएको छ भनी भन्न र
लेखाउन सकिरहेको अवस्था छै न । यसरी मलाई
निजले कहिँकतै पनि मेरो संलग्नता थियो भनी भन्न र
लेख्न सके को छै न । त्यस्तै सर्जमिन मचु लु ्काका काम
तामेल गर्ने वेदबहादरु खड् का उक्त सर्जमिनका मानिस
होइनन् । निज उक्त कार्यालयका सहायक संरक्षण
अधिकृत हुन् । अदालतमा बकपत्र गर्दा सर्जमिन गर्दा
बेहोरा उल्लेख गर्ने व्यक्तिहरूले मात्र अदालतमा आई
बकपत्र गर्ने हो, सर्जमिनको काम तामेल गर्ने व्यक्तिले
अदालतमा साक्षी सरह बकपत्र गर्न मिल्ने नहुदँ ा
त्यस्तो बकपत्रलाई प्रमाणमा लिई मलाई दोषी करार
गर्न मिल्ने नमिल्ने हुदँ ा चितवन राष्ट्रिय निकुञ्ज
कार्यालय कसराले मलाई दोषी ठहर गरी गरेको फै सला
गैरकानूनी भएकोले उल्टी गरी अभियोगबाट सफाइ
पाउँ भन्नेसमेत बेहोराको प्रतिवादी शक्ति प्रजाले
पनु रावेदन अदालत हेटौंडामा दायर गरेको पनु रावेदन
पत्र ।
म पनु रावेदक प्रतिवादीले गैंडा मारेको कुरामा
साबित भई बयान गरेको भनेकोमा मलाई मौकामा तथा
संरक्षण अधिकृतसमक्ष समेत बयान गराउँदा कुनै पनि
प्रश्न सोधिएको थिएन । कुनै पनि मद्दा
ु को अनस
ु न्धानको
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फै सला सो हदसम्म कानूनीरूपमा त्रुटिपूर्ण रहेकोले
उक्त फै सला बदर गरी निज प्रतिवादीहरूलाई समेत
अभियोग दाबीअनस
ु ार सजाय गरिपाउँ भन्नेसमेत
बेहोराको वादी नेपाल सरकारले पनु रावेदन अदालत
हेटौंडामा दायर गरेको पनु रावेदन पत्र ।
सर्वप्रथम म पनु रावेदकलाई फरार रहेको भन्ने
अत्तो थापी मलाई सजाय गरिएको छ । तर म कहिले
पनि फरार नभई आफ्नो गाउँ घर तथा रोजगारीको
लागि पोखरा तथा काठमाडौंमै रही बसी आएको छु ।
म गैंडालाई गोली हान्ने तथा गैंडा मार्ने कार्यमा संलग्न
छै न । यसरी मेरो अनपु स्थितिमा मेरो बयान नलिई
मनोमानी ढंगबाट मिसिल खडा गरी मलाई सजाय
गरेको चितवन राष्ट्रिय निकुञ्ज कार्यालय कसराको
फै सला गैरकानूनी छ । फै सलापछि मलाई पक्राउ गरी
गराइएको बयान मेरो स्वेच्छाले गरेको होइन । चितवन
राष्ट्रिय निकुञ्ज कार्यालयले मिति २०७०/२/२९ मा
मलाई १५ वर्ष कै द र रू. १,००,०००।– जरिवाना हुने
गरी फै सला गरेपछि आफूले गरेको फै सलालाई कायम
राख्न मलाई पक्राउ गरी निजहरूले तयार गरेको बनी
बनाउ बयानमा सहिछाप गर् भनी भन्दा मैले इन्कार गरी
सही गर्न नमान्दा चितवन राष्ट्रिय निकुञ्ज कार्यालय,
कसरामा कर्मचारी र सेनासमेतले मलाई कुटपिट गरी
खट्टा
ु मा बाँधी उधोमनु ्टो पारी मेरो पैतालामा हिर्काई र
सक
ु े को खर्सा
ु नी आगोमा हाली त्यसको धवु ाँ सघुँ ाएर
मलाई जबरजस्ती सहिछाप गराएको हो । कुनै पनि मद्दा
ु
फै सला भइसके पछि र सो मद्दा
ु मा सजाय दिइसके पछि
सोही मद्दा
ु का प्रतिवादीलाई पक्राउ गरी थनु ामा राखी
बयान लिन पाउने कानूनी प्रावधान कही ँकतै कुनै
कानूनमा नभएकाले उक्त बयान कानून विरूद्ध भएको
प्रस्टरूपमा देखिएको छ । यसको साथै म हेपाटाइटीस
बि. को रोगी उक्त वारदातमा संलग्न हुन सक्ने
अवस्थाको पनि छै न । सहअभियक्त
ु हरू काजीमान
प्रजा र जितबहादरु पनु को बयानको आधारबाट मलाई
दोषी करार गरेको छ । निज सहअभियक्त
ु हरूको के
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हेटौंडामा दायर गरेको पनु रावेदन पत्र ।
मिति २०६७।३।१४ गते दलबहादरु प्रजा,
दर्गा
ु ङसमेतलाई गैंडा मारी
ु बहादरु तामाङ र महेन्द्र गरू
खाग बिक्री तथा ओसारपसार गरेको कार्यमा संलग्न
भएको बझि
ु एकोले निजहरूलाई पक्राउ गरी आवश्यक
कानूनी कार्वाहीका लागि पेस गरेको भन्ने सहायक
संरक्षण अधिकृत लालबहादरु भण्डारीको प्रतिवेदन
परेको देखिनक
ु ा साथै निजले उक्त प्रतिवेदनको
बेहोरालाई पष्टि
ु गर्दै मद्दा
ु सनु ्ने अधिकारीसमक्ष बकपत्र
गरेका छन् । त्यस्तै सर्जमिन मचु लु ्काका व्यक्तिहरूको
मौकाको भनाई, लेखाई र बेदबहादरु खड् काको
बकपत्रबाट यी प्रतिवादीहरू गैंडा मारी खाग बिक्री
व्यवसायमा संलग्न रहे भएको कुरा स्पष्ट हुन आएको
देखिन्छ । चितवन राष्ट्रिय निकुञ्ज कार्यालय, कसरा
चितवनले उक्त प्रमाणहरूको समचि
ु तरूपमा मूल्याङ् कन
एवं विश्लेषण गर्न सके को छै न । चितवन राष्ट्रिय
निकुञ्ज कार्यालय कसराले फै सला गर्ने क्रममा यी
सफाइ पाएका प्रतिवादीहरूले योजनाबद्ध ढङ् गले गैंडा
मारी खाग बेची तस्करी गरी रूपैयाँ कमाउने लालचमा
कसरु गर्न खोजेको, गैंडा मार्न र खाग बिक्री व्यवसाय
गर्नका लागि मतसल्लाहमा पसी योजना बनाई खाग
बिक्री गरी रूपैयाँ बाँडी खानेसमेतको कार्य संयक्त
ु रूपमा
प्रतिवादीहरूलाई आरोपित कसरु बाट सफाइ दिएको
छ । जसबाट समेत उक्त फै सला स्वयम्मा विरोधाभाषपूर्ण
रहेको छ । यी प्रतिवादीहरू आरोपित कसरु अपराधमा
इन्कार रहे पनि सो इन्कारीलाई निजहरूले ठोस
प्रमाणबाट पष्टि
ु गर्न सके को देखिदँ नै । यी प्रतिवादीहरू
समेत प्रतिवादी काजीमान प्रजाको घरमा खसी काटी
खाई खानपिन गरी बसी गैंडा मारी खाग बिक्री व्यवसाय
गर्ने कुरा गरी योजना बनाई मतसल्लाह गरिरहेको
अवस्थामा पक्राउ परेका छन् । यी प्रतिवादीहरूको
आरोपित कसरु मा संलग्नता रहे भएको तथ्यलाई पष्टि
ु
गर्ने आधार प्रमाणहरूको विद्यमानता देखिदँ ादेखिदँ ै
पनि निज प्रतिवादीहरूलाई सफाइ दिने गरी गरेको

263

नेपाल कानून पत्रिका, २०७५, जेठ

ालत

निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन, २०२९ को
दफा २६(१) अनस
ु ार १४ वर्ष कै द र रू. ९० हजार
जरिवानासमेत गर्ने गरी भएको फै सला अन्यथा देखिन
आएन । त्यस्तै प्रतिवादी शक्ति प्रजाले गैंडा मार्न
गएका अन्य ३ जना साथीलाई राप्तीको खोलासम्म
परु ्याएका, गैंडा मारी खाग ल्याएपछि सो खाग प्रतिवादी
जितबहादरु पनु र निज प्रतिवादी शक्ति प्रजा भई
काठमाडौंसम्म माइक्रो बसमा परु ्याई खाग बिक्री गरी
रकम प्राप्त गरेको सो गैरकानूनी व्यवसायमा प्रत्यक्ष
संलग्न भई आपराधिक कार्य गरेकोले निजले गरेको
कसरु को मात्रा र अपराधको गाम्भिर्यतासमेतलाई
विचार गरी उक्त ऐनको दफा २६(१) अनस
ु ार निज
प्रतिवादी शक्ति प्रजालाई कै द १२ वर्ष र जरिवाना
रू.६० हजारसमेत हुने गरी भएको फै सला अन्यथा
देखिन आएन । प्रतिवादीहरू दर्गा
ु बहादरु तामाङ,
दलबहादरु प्रजा र महेन्द्र गरू
ु ङ काजीमानको घरमा
खानपिन, ज्याला मजदरु ी गर्न गएको अवस्थामा पक्राउ
परेको देखियो । निज प्रतिवादीहरूले प्रस्तुत गैंडा मार्ने,
खाग बिक्री व्यवसाय गर्ने आपराधिक कार्यमा संलग्न
रहेको मिसिल संलग्न प्रमाणहरूबाट पष्टि
ु हुन आएको
पाइएन । अतः निज प्रतिवादीहरू दलबहादरु प्रजा,
दर्गा
ु ङले दाबीको कसरु गरेको
ु बहादरु तामाङ र महेन्द्र गरू
देखिन नआएकोले निज तिनै जना प्रतिवादीहरूलाई
आरोपित कसरु बाट सफाइ दिने गरी भएको फै सलालाई
अन्यथा गर्नुपर्ने नदेखिदँ ा प्रतिवादीहरू दलबहादरु
प्रजा, दर्गा
ु ङबाहेकका अन्य
ु बहादरु तामाङ महेन्द्र गरू
प्रतिवादीहरूले गैंडा मारी खाग बिक्री व्यवसाय गरेको
पष्टि
ु हुन आएकोले प्रतिवादी जितबहादरु पनु , शक्ति
प्रजा, बद्धि
ु बहादरु प्रजासमेतलाई निजहरूले गरेको
कसरु को मात्राअनस
ु ार सजाय गर्ने गरी र प्रतिवादीहरू
दलबहादरु प्रजा, दर्गा
ु ङलाई
ु बहादरु तामाङ, महेन्द्र गरू
आरोपित कसरु बाट सफाइ दिने गरी भएको चितवन
राष्ट्रिय निकुञ्ज कार्यालय, कसरा, चितवनको मिति
२०७०।२।२९ को फै सला मिलेकै देखिदँ ा सदर
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कसो गरी बयान लिए सो कुरा निजहरूले नै व्यक्त
गर्ने कुरा हो । निजहरूलाई पनि डर धाक धम्की र
यातना दिई बयान गराएको हुन सक्छ । सो कारणले
निजहरूले मलाई पोल्ने बित्तिक्कै म दोषी करार हुने
होइन । सहअभियक्त
ु को पोल आफै ँ मा आधारभूत
प्रमाण होइन । सहअभियक्त
ु को पोलबाहेक अन्य प्रमाण
हेरी मेरो संलग्नात छ कि छै न भनी हेर्नु पर्नेमा सो नहेरी
मिसिल संलग्न कागजातबाट मलाई कही ँकतैबाट पनि
दोषारोपण गर्न नसके को अवस्थामा के वल २ जना
सहअभियक्त
ु ले मलाई पोल गरेको कारणबाट मात्र
मलाई दोषी करार गर्न मिल्दैन । शंकारहित स्वतन्त्र
प्रमाणबाट मेरो कसरु पष्टि
ु हुन नआएको अवस्थामा
मलाई कसरु दार ठहर गरी भएको त्रुटिपूर्ण फै सला
उल्टी गरी सफाइ पाउँ भन्नेसमेत बेहोराको प्रतिवादी
बद्धि
ु बहादरु प्रजाले पनु रावेदन अदालत हेटौंडामा दायर
गरेको पनु रावेदन पत्र ।
यसमा प्रतिवादी जितबहादरु पनु समेत
र लालबहादरु भण्डारीको जाहेरीले वादी नेपाल
सरकारको तर्फ बाट दोहोरो पनु रावेदन परेको देखिदँ ा
मल
ु क
ु ी ऐन, अ.बं. २०२ नं. को प्रयोजनार्थ नेपाल
सरकारको पनु रावेदनका हकमा प्रतिवादीहरूलाई
र प्रतिवादीहरूको पनु रावेदनको हकमा नेपाल
सरकारलाई झिकाई / एक अर्कालाई सनु ाई लगाउको
मद्दा
ु हरू साथै राखी पेस गर्नु भन्नेसमेत बेहोराको
पनु रावेदन अदालत हेटौंडाको आदेश ।
गैंडा मार्न चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जभित्र
प्रवेश गरी गैंडा मारी खाग काटी लगी बिक्री गरेको
आएको रकम प्राप्त गर्ने प्रतिवादी जितबहादरु प्रजा
पोखरा निवासी भएको देखिन्छ । पोखरामा प्रतिवादी
काजीमानसँग साथ गैंडा मार्ने योजनामा गएको भन्ने
पष्टि
ु हुन्छ । यसप्रकार नियोजित मनसायपूर्व क रूपमा
गैंडा मार्न संलग्न रहेका प्रतिवादी जितबहादरु पनु ले
गरेको कसरु को मात्रा र अपराधको गाम्भिर्यतासमेतलाई
विचार गर्दा निज प्रतिवादी जितबहादरु पनु लाई राष्ट्रिय
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आधारमा मलाई दोषी ठहर गर्न मिल्दैन । प्रतिवेदक
लालबहादरु भण्डारीको बकपत्रमा म प्रतिवादी गैंडा
मारेको कार्यमा संलग्न भएको भनी भन्न सके को
अवस्था छै न । वेदबहादरु खड् का सर्जमिन मचु लु ्काका
मानिस होइनन् निज सर्जमिन गराउने मानिस मात्र
भएकोले निजको बकपत्रले कानूनी मान्यता पाउने
होइन र निजको बकपत्रको आधारमा मलाई सजाय
गर्न नमिल्ने हुदँ ा मलाई आरोपित कसरु मा सजाय गर्ने
गरी भएको पनु रावेदन अदालतको फै सला उल्टी गरी
सफाइ पाउँ भन्नेसमेत बेहोराको प्रतिवादी जितबहादरु
पनु को यस अदालतमा परेको पनु रावेदनपत्र ।
नियमबमोजिम दैनिक पेसी सूचीमा चढी
इजलाससमक्ष पेस हुन आएको प्रस्तुत मद्दा
ु को मिसिल
संलग्न सम्पूर्ण कागज अध्ययन गरी पनु रावेदक
प्रतिवादी जितबहादरु पनु को तर्फ बाट उपस्थित विद्वान्
अधिवक्ता श्री यवु राज ओलीले प्रतिवादी जितबहादरु
अनस
ु न्धानको क्रममा एवं मद्दा
ु हेर्ने अधिकारीसमक्ष
गरेको भनिएको बयान निजको आफ्नो बेहोरा नभई
पहिलादेखि तयार गरेर राखेको कागजमा जबरजस्ती
सहिछाप गर्न लगाएको हो । सहअभियक्त
ु हरूको बयान
पनि सोही तरिकाले भएको र उक्त बयान मिसिल
संलग्न कुनै अन्य कागज प्रमाणबाट पष्टि
ु नभएकोले
त्यस्तो बयानलाई प्रमाणमा लिन मिल्दैन । त्यस्तो
प्रमाणको आधारमा प्रतिवादी जितबहादरु प्रजालाई
आरोपित कसरु मा सजाय गर्ने गरी भएको फै सलालाई
सदर गरेको पनु रावेदन अदालत हेटौंडाको फै सला
प्रमाण मूल्याङ् कनको रोहमा त्रुटिपूर्ण रहेकोले बदर
गरी प्रतिवादीले सफाइ पाउनु पर्दछ भनी बहस प्रस्तुत
गर्नुभयो ।
उपर्युक्तबमोजिमको तथ्य एवं बहस जिकिर
रहेको प्रस्तुत मद्दा
ु मा पनु रावेदन अदालत हेटौंडाबाट
भएको फै सला मिलेको छ, छै न ? पनु रावेदक वादी र
प्रतिवादीको पनु रावेदन जिकिर पगु ्न सक्छ, सक्दैन
सोही सम्बन्धमा निर्ण य गर्नुपर्ने देखियो ।
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हुने ठहर्छ भन्नेसमेत बेहोराको पनु रावेदन अदालत
हेटौंडाबाट भएको फै सला ।
मिति २०६७।३।१४ का दिन दलबहादरु
प्रजा, दर्गा
ु ङसमेतलाई गैंडा मारी
ु बहादरु र महेन्द्र गरू
खाग बिक्री तथा ओसारपसार गरेको कर्यमा संलग्न
भएको बझि
ु एकोले निजहरूलाई पक्राउ गरी आवश्क
कानूनी कारवाहीका लागि पेस गरेको भन्ने लालबहादरु
भण्डारीको प्रतिवेदन पर्नुका साथै सोही बेहोरालाई
मिलान हुने गरी इजलासमा बकपत्रसमेत गरेका
छन् । त्यस्तै सर्जमिन मचु लु ्काका व्यक्तिहरूको मौकाको
भनाई लेखाई र वेदबहादरु खडकाको बकपत्रबाट समेत
यी प्रतिवादीहरू गैंडा मारी खाग बिक्री व्यवसायमा
संलग्न भएको कुरा स्पष्ट हुन आएको देखिन्छ ।
प्रतिवादीहरूले योजनाबद्धरूपले गैंडा मार्ने र खाग बिक्री
व्यवसाय गर्नका लागि मत सल्लाहमा पसी योजना
बनाएको देखिन्छ । यी प्रतिवादीहरू आरोपित कसरु मा
इन्कार रहेपनि सो इन्कारी बयानलाई पष्टि
ु हुने गरी कुनै
ठोस प्रमाण पेस गर्ने सके को नदेखिएकोले निजहरूलाई
सफाइ दिएको हदसम्म पनु रावेदन अदालतको फै सला
त्रुटिपूर्ण हुदँ ा बदर गरी निज प्रतिवादीहरूलाई अभियोग
माग दाबीअनस
ु ार सजाय हुनपु र्दछ भन्नेसमेत बेहोराको
नेपाल सरकारको तर्फ बाट यस अदालतमा परेको
पनु रावेदनपत्र ।
अनस
ु न्धान अधिकारी र इजलासमा मेरो
बयान लिएको होइन । पहिलादेखि तयार गरेर राखेको
कागजमा मलाई जबरजस्ती सहिछाप गराएको हो ।
यसरी मेरो इच्छाविपरीत गराइएको उक्त बयानलाई
मेरो विरूद्ध प्रमाणमा लिन मिल्दैन । मजस्तै अन्य
प्रतिवादीहरूलाई पनि जबरजस्ती बयान गराइएको
हुनसक्ने भएकोले सहअभियक्त
ु को पोललाई अन्य
स्वतन्त्र प्रमाणले पष्टि
ु नगरेसम्म प्रमाणमा लिन
मिल्दैन । प्रस्तुत गैंडा मारेको कार्यमा मेरो संलग्नता छ
की छै न भन्ने कुरा वस्तुनिष्ट प्रमाणबाट पष्टि
ु हुन सके को
छै न । यस्तो अवस्थामा के वल सहअभियक्त
ु को बयानको
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चोरी लगेको भनी घटनास्थल प्रकृति मचु लु ्काबाट
देखिन्छ । उक्त गैंडाको दायाँ काँधको नजिक खाल
परेको घाउ रहेको, गैंडाको दईु वटा करङ् गको हड् डी
भाँचिएको, गैंडाको छातीबाट घरेलु गोली प्राप्त
भएको भनी गैंडाको मतृ ्युको कारण Hemorrhagic
shock due to injuries of the bullet on
the lungs भएको भनी पोष्टमार्टम प्रतिवेदनबाट
देखिन्छ । उक्त घटनास्थल मचु लु ्का र पोष्टमार्टम
प्रतिवेदनमा उल्लिखित बेहोराबाट गैंडाको मतृ ्यु गोली
लागेर भएको तथ्यमा विवाद भएन ।
४. उक्त गैंडा मारेको आरोपमा पनु रावेदक
प्रतिवादी जितबहादरु पनु समेतलाई सजाय हुने ठहरेको
पनु रावेदन अदालतको फै सलाउपर निज जितबहादरु को
र प्रतिवादीहरू दलबहादरु प्रजा, दर्गा
ु बहादरु तामाङ
र महेन्द्र गरू
ु ङलाई सफाइ दिएको उपर वादी नेपाल
सरकारको यस अदालतमा पनु रावेदन परेकोले
सर्वप्रथम प्रतिवादी जितबहादरु प्रजाको पनु रावेदनको
सन्दर्भमा विचार गर्दा गैंडा मारी खाग काटी बिक्री
गरेको भनी यी प्रतिवादीसमेतलाई किटान गरी जाहेरी
परेको देखिन्छ । सहअभियक्त
ु काजीमान प्रजाले मद्दा
ु
हेर्ने अधिकारीसमक्ष यी प्रतिवादीसमेत भई गैंडा मार्ने
योजना बनाई जंगलभित्र गई गैंडा फे ला पारी मारी खाग
काटेको हो भनी निजलाई पोल गर्दै बयान गरेका छन् ।
प्रतिवादी जितबहादरु पनु अनस
ु न्धान अधिकृत र मद्दा
ु
हेर्ने अधिकारीसमक्ष गैंडा मार्ने योजना बनाएको हतियार
लिई जंगलमा गई गैंडा फे ला पारी मारेको हो । निज
आफूले बञ्चरो बोके को भनी आरोपित कसरु मा साबित
भई बयान गरेका छन् ।
५. प्रतिवादी जितबहादरु पनु ले यस
अदालतमा पनु रावेदन गर्दा अनस
ु न्धान अधिकारी
इजलाससमक्षको निजको बयान स्वतन्त्रपूर्व क
नभएकोले र सहअभियक्त
ु को पोलको आधारमा
मात्र दोषी मक
ु रर गर्न मिल्दैन भनी जिकिर लिएको
देखिन्छ । राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन,

सर्
वोच्च

अद

२. निर्ण यतर्फ विचार गर्दा, प्रतिवादीहरू
जितबहादरु पनु , काजीमान प्रजा, राजकुमार प्रजासमेत
भई राष्ट्रिय निकुञ्ज क्षेत्रभित्र गैंडा मारी खाग काटी
ल्याई शक्ति प्रजा र बद्धि
ु बहादरु प्रजासमेत भई
काठमाडौं लगी बिक्री गरेको सो कार्यमा दलबहादरु
प्रजा, महेन्द्र गरू
ु ङ, दर्गा
ु बहादरु तामाङसमेतको
संलग्नता रहेकोले प्रतिवादीहरू जितबहादरु पनु ,
काजीमान प्रजा र राजकुमार प्रजालाई राष्ट्रिय निकुञ्ज
तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन, २०२९ को दफा ५(क)
र १९(१) को कसरु मा, प्रतिवादीहरू शक्ति प्रजा,
बद्धि
ु बहादरु प्रजा, दलबहादरु प्रजा, दर्गा
ु बहादरु तामाङ,
महेन्द्र गरू
ु ङसमेतलाई ऐ.ऐनको दफा १९(१) को
कसरू
ु मा सोही ऐनको दफा २६(१) बमोजिम सजाय
हुन माग दाबी लिई अभियोग पत्र दायर भएको रहेछ ।
प्रतिवादी जितबहादरु पनु ले अनस
ु न्धानको क्रममा एवं
मद्दा
ु सनु ्ने अधिकारीसमक्ष बयान गर्दा आरोपित कसरु
स्वीकार गरेका छन् भने प्रतिवादीहरू दलबहादरु प्रजा,
दर्गा
ु ङ आरोपित कसरु मा
ु बहादरु तामाङ, महेन्द्र गरू
अनस
ु न्धानको क्रममा एवं मद्दा
ु सनु ्ने अधिकारीसमक्ष
बयान गर्दा इन्कार रहेकोमा चितवन राष्ट्रिय निकुञ्ज
कार्यालय, कसरा, चितवनले प्रतिवादी जितबहादरु
पनु लाई १४ वर्ष कै द र रू. ९०,०००।- जरिवाना र
प्रतिवादीहरू मध्ये दलबहादरु प्रजा, दर्गा
ु बहादरु तामाङ
र महेन्द्र गरू
ु ङले सफाइ पाउने ठहर्याएको निर्ण यउपर
पनु रावेदन परी पनु रावेदन अदालत हेटौंडाबाट निज
प्रतिवादीहरूको हकमा भएको सरू
ु फै सला सदर
भएकोले सोउपर प्रतिवादी जितबहादरु पनु र नेपाल
सरकारको यस अदालतमा पनु रावेदन पर्न आएको
देखियो ।
३. यस अदालतमा पनु रावेदन नपरेका
प्रतिवादीहरूको हकमा के ही बोली रहनु परेन । चितवन
राष्ट्रिय निकुञ्जभित्र गौर मचाननजिक बाँस खोला
पश्चिम सालघारीमा भाले गैंडा मतृ अवस्थामा फे ला
परेको, सो गैंडाको खाग धारिलो हतियारले काटी
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प्रतिवादीको अनस
ु न्धान एवं मद्दा
ु हेर्ने अधिकारीसमक्ष
भएको साबिती बयान, सहअभियक्त
ु काजीमान प्रजाले
निजलाई पोल गरी गरेको बयानसमेतका मिसिल
संलग्न कागज प्रमाणबाट प्रतिवादी जितबहादरु पनु
गैंडा मार्ने योजना बनाई सो योजनालाई कार्यान्वयन
गर्न अन्य प्रतिवादीहरूसँगै आवश्यक हातहतियार लिई
निकुञ्ज क्षेत्रभित्र प्रवेश गरी गैंडा मारी खाग काटेको
कार्यमा संलग्न रहेको देखियो ।
७. प्रतिवादीहरू दलबहादरु प्रजा,
दर्गा
ु ङलाई पनि अभियोग
ु बहादरु तामाङ र महेन्द्र गरू
दाबीबमोजिम नै सजाय हुनपु र्ने भनी वादी नेपाल
सरकारको यस अदालतमा पनु रावेदन परेकोले सोतर्फ
हेर्दा , यी प्रतिवादीहरू उपर राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा
वन्यजन्तु संरक्षण ऐन, २०२९ को दफा १९(१) को
कसरु मा २६(१) बमोजिमको सजायको माग दाबी लिई
अभियोग दायर भएको देखिन्छ । आरोपित कसरु मा
प्रतिवादीहरू तिनै जना अनस
ु न्धानको क्रममा एवं
मद्दा
ु हेर्ने अधिकारीसमक्ष बयान गर्दा इन्कार रहेको
देखिन्छ । निज प्रतिवादीहरू काजीमानको घरमा
खानपिन गर्न गएको बेला पक्राउ परेको मिसिल
संलग्न निजहरूको बयान बेहोराबाट देखिन्छ । यी
प्रतिवादीहरूलाई कुनै पनि सहअभियक्त
ु हरूले पोल
गर्न सके का छै नन् । अन्य सहअभियक्त
ु हरूको बयान
बेहोराबाट पनि निजहरू गैंडा मार्ने योजना बनाउने
उद्देश्यले निकुञ्जभित्र प्रवेश गरेको वा बिक्री गर्ने
कार्यमा निजहरूको कुनै तवरले संलग्नता रहेको कुरा
पनि देखिदँ नै । फौजदारी मद्दा
ु मा अभियक्त
ु को अपराध
शंकारहित तवरले प्रमाणित हुनपु र्ने भनी फौजदारी
न्यायको सर्वमान्य सिद्धान्त रही आएको छ । प्रस्तुत
मद्दा
ु मा प्रतिवादीहरू दलबहादरु प्रजा, दर्गा
ु बहादरु
तामाङ र महेन्द्र गरू
ु ङको नाम जाहेरी प्रतिवेदन
एवं अभियोग पत्रबाहेक अन्यत्र उल्लेख भएको
देखिदँ नै । जाहेरी प्रतिवेदन आफै ँ मा कुनै प्रमाण नभई
वारदात घटेको सूचनासम्म भएको र त्यसमा उल्लेख

सर्

वोच्च

अद

२०२९ को दफा ३१ ले ऐनको दफा २६ को उपदफा
(१) र (२) अन्तर्गत कसरु हुने मद्दा
ु को सरू
ु कारवाही
र किनारा गर्ने अधिकार प्रमख
ु संरक्षण अधिकृतलाई
दिएको देखिन्छ । कानूनले नै मद्दा
ु सनु ्ने अधिकारी
तोकिसके पश्चात् सो अधिकारीले मद्दा
ु को कारवाहीको
सिलसिलामा बयान, बकपत्रलगायतका प्रमाण बझु ्ने
अधिकारसमेत रहेको मानिन्छ । त्यस्तो मद्दा
ु हेर्न
अधिकारी तोकिसके पश्चात निजले गराएको बयान
स्वतन्त्रपूर्व क भएको होइन भनी प्रतिवादीको भनाईको
आधारमा मात्र मान्न मिल्दैन । त्यस्तो अधिकारीले मद्दा
ु
सनु वु ाइको क्रममा गरे गराएको कार्य अन्यथा प्रमाणित
नभएसम्म स्वच्छ सनु वु ाइको सिद्धान्तअनस
ु ार नै
गराएको मान्नु पर्ने हुन्छ । अनस
ु न्धानको क्रममा एवं
मद्दा
ु हर्ने अधिकारीसमक्ष भएको बयान एक आपसमा
मेल खाइरहेको अवस्थामा उक्त बयानहरू स्वतन्त्रपूर्व क
भएको होइन भन्ने जिकिर प्रतिवादीले लिएको खण्डमा
सो कुरा प्रमाणित गर्ने दायित्व पनि निजको नै हुन
आउने देखिन्छ । तर प्रस्तुत मिसिल संलग्न त्यस्तो
कुनै प्रमाण यी प्रतिवादीले पेस गर्न नसके कोले उक्त
बयान स्वतन्त्रपूर्व क भएको होइन भनी शंका गर्न
मिल्दैन ।
६. जहाँसम्म सहअभियक्त
ु को पोलको प्रश्न
छ । सहअभियक्त
ु को पोल आफै ँ मा कुनै ठोस प्रमाण
होइन । यो मिसिल संलग्न अन्य प्रमाणबाट समर्थित
भएको खण्डमा मात्र प्रमाणयोग्य मानिन्छ । प्रस्तुत
मद्दा
ु मा यी प्रतिवादीलाई पोल गर्ने सहअभियक्त
ु
काजीमान प्रजाको बयान निज प्रतिवादी जितबहादरु को
अनस
ु न्धानको क्रममा एवं मद्दा
ु हेर्ने अधिकारीसमक्ष
भएको बयानबाट समर्थित भएको देखिन्छ । उक्त बयान
स्वतन्त्रपूर्व क भएको देखिएको अवस्थामा त्यस्तो
बयानलाई प्रमाणमा नलिनु पर्ने कारण देखिदँ नै । यसका
साथै सहअभियक्त
ु काजीमान प्रजासँग निज प्रतिवादीको
कुनै पूर्व रिसइवी इत्यादि के ही नभएको देखिएबाट सो
बयानलाई प्रमाणमा लिन मिल्ने नै देखियो । तसर्थ यी
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एवं प्रमाणबाट प्रतिवादी जितबहादरु पनु लाई राष्ट्रिय
निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन, २०२९ (चौथो
संशोधन, २०४९) को दफा २६(१) बमोजिम १४ वर्ष
कै द र रू.९०,०००।- जरिवाना तथा प्रतिवादीहरू
दलबहादरु प्रजा, दर्गा
ु ङलाई
ु बहादरु तामाङ र महेन्द्र गरू
आरोपित कसरु बाट सफाइ दिने गरी चितवन राष्ट्रिय
निकुञ्ज कार्यालय, कसरा, चितवनबाट भएको
फै सलालाई सदर गरेको पनु रावेदन अदालत हेटौंडाको
मिति २०७१।१०।२७ को फै सला मिलेको देखिदँ ा
सदर हुने ठहर्छ । पनु रावेदकहरूको पनु रावेदन जिकिर
पगु ्न सक्दैन । प्रस्तुत मद्दा
ु को पनु रावेदन दायरीको
लगत कट्टा गरी मिसिल नियमानस
ु ार यस अदालतको
अभिलेख शाखामा बझ
ु ाइदिनू ।

अद

भएको बेहोरा मिसिल संलग्न अन्य स्वतन्त्र प्रमाणबाट
पष्टि
ु हुनपु र्दछ । प्रतिवेदक लालबहादरु भण्डारीले
इजलाससमक्ष बकपत्र गर्दासमेत यी प्रतिवादीहरूलाई
दोषी देखाउन सके का छै नन् । यसका साथै प्रतिवादीहरू
दलबहादरु प्रजा, दर्गा
ु ङको
ु बहादरु तामाङ, महेन्द्र गरू
उपर लगाइएको आरोप मिसिल संलग्न कुनै पनि
स्वतन्त्र प्रमाणबाट पष्टि
ु हुन नसके कोले निजहरूलाई
आरोपित कसरु बाट सफाइ दिएको फै सलालाई अन्यथा
मान्न मिलेन ।
८. प्रतिवादी जितबहादरु पनु गैंडा मार्ने
कार्यमा संलग्न रहेको देखिएपश्चात् निजको सो कार्य
राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन, २०२९
(चौथो संशोधन २०४९) को दफा ५(क),१९(१) र
२६(१) मा वर्णित अपराध भएकोले निज प्रतिवादीलाई
सोही २६(१) बमोजिम सजाय हुने देखियो । सो दफा
२६(१) मा “गैरकानूनी तरिकाले गैंडा... मार्ने, घाइते
बनाउने, खरिद गर्ने, बिक्री गर्ने वा हस्तान्तरण गरी
लिने दिने तथा गैंडाको खाग... राख्ने, खरिद गर्ने,
बिक्री गर्ने वा ओसारपसार गर्ने व्यक्तिलाई पचासहजार
रूपैयाँदखि
े एकलाख रूपैयाँसम्म जरिवाना वा पाँच
वर्ष दखि
े पन्ध्र वर्ष सम्म कै द वा दवु ै सजाय हुने"
व्यवस्था रहेको छ । यी प्रतिवादीसमेतले निकुञ्जभित्र
गैरकानूनीरूपमा हातहतियार लिई प्रवेश गरी संरक्षण
गर्नुपर्ने अति दर्लु भ वन्यजन्तु गैंडा मारेको र त्यसको
खाग बिक्री गरी आर्थिक फाइदा लिएको देखिएबाट
निजले गरेको कसरु को गम्भीरतासमेतलाई विचार
गर्दा निजलाई उपर्युक्त कानूनी व्यवस्थाबमोजिम १४
वर्ष कै द र रू.९०,०००।- जरिवाना हुने ठहर्याएको
फै सला कानूनसम्मत नै देखिन आएकोले परिवर्तन
गरिरहनु परेन । प्रतिवादी जितबहादरु पनु ले आरोपित
कसरु बाट सफाइ पाउनु पर्दछ भनी निजका तर्फ बाट
उपस्थित विद्वान् अधिवक्ताको बहस एवं निजको
पनु रावेदन जिकिरसँग सहमत हुन सकिएन ।
९. तसर्थ माथि विवेचित आधार, कारण

उक्त रायमा सहमत छु ।
न्या. चोलेन्द्र शमशेर ज.ब.रा.

सर्
वोच्च

इजलास अधिकृत: रामु शर्मा
इति संवत् २०७३ चैत २० गते रोज १ शभु म् ।
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सर्वोच्च अदालत, संयक्त
ु इजलास
माननीय न्यायाधीश श्री चोलेन्द्र शमशेर ज.ब.रा.
माननीय न्यायाधीश श्री प्रकाशमान सिंह राउत
आदेश मिति : २०७४।५।१
०७०-WO-०७३७
मदु ्दाः उत्प्रेषण

आदेश
न्या. चोलेन्द्र शमशेर ज.ब.रा.: नेपालको
अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १०७(२)
बमोजिम यस अदालतमा दायर हुन आएको प्रस्तुत
मद्दा
ु को संक्षिप्त तथ्य एवं ठहर यसप्रकार छः
प्रत्यर्थी धमेन्द्रकुमार जयसवाल वादी भई
बारा जिल्ला अदालतमा दायर गरेको लेनदेन मद्दा
ु मा
प्रतिवादी तथा यस मद्दा
ु का प्रत्यर्थी हेफाजत करीम
अंसारीको नाममा जारी भएको म्याद निज हेफाजत
आफै ँ ले बझ
ु ी लिएकोमा प्रतिउत्तर नफिराई म्याद
गज
ु ारी बसेकोमा वादीले फिराद दाबीबमोजिम साँवा
रकम रू.५,२५,०००।– र लिखत मितिदेखि भरिभराउ
भएको मितिसम्मको ब्याज भराई पाउने ठहर्याई मिति
२०६६।१०।२१ मा फै सला भई उक्त मद्दा
ु अन्तिम भई
बसेको छ ।
उक्त मद्दा
ु का वादी धर्मेन्द्रले निज प्रतिवादी
हेफाजतको नाममा रहेको बारा जिल्ला, बिसनु परु
गा.वि.स. वडा नं. ९ स्थित कित्ता नं.६, ऐ. वडा
नं.७ स्थित कित्ता नं.२८१, साथै निज हेफाजतको
एकासगोलकी पत्नी प्रत्यर्थी मनज
ु ा खातनु को नाममा
रहेको कित्ता नं. २७३ र ७७२ समेत जग्गाबाट बिगो
भराई पाउन निवेदन दर्ता गराएकोमा उक्त जग्गाहरू
बारा जिल्ला अदालतको आदेशले रोक्का गराएको
छ । सो निवेदनउपर कारवाहीको क्रममा बारा जिल्ला
अदालतबाट निज प्रतिवादीहरूको नाममा बिगो दाखिल
गर्न र नगरे जायजेथा लिलाम गरी वादीको बिगो भराई
दिइने उल्लेख भएको रीतपूर्व कको सूचना जारी भएको

अद

निवेदक : जिल्ला बारा, दोहरी गा.वि.स. वडा नं.८
बस्ने नजामदि
ु न अंसारी
विरूद्ध
प्रत्यर्थी : पनु रावेदन अदालत हेटौंडासमेत

ालत

शम्भु थापा
प्रत्यर्थीका तर्फ बाट : विद्वान्अधिवक्ताद्वय श्री नारायण
देवकोटा र श्री के दार दाहाल
अवलम्बित नजिर :
ने.का.प. २०६७, अंक ६, नि.नं.८३९८
सम्बद्ध कानून :

निर्णय नं . ९९५०

सर्

वोच्च

लेनदेन मद्दाम
ु ा साहुको हक र सरोकार
भनेको आफूले दिएको ऋण फिर्ता प्राप्त
गर्नुसम्म मात्र सीमित हुने हो । लेनदेनको
लिखतमा उल्लिखित भाखाभित्र ऋण
नतिरेमा साहुले नालिस गर्न पाउने र यस्तो
नालिस परेपछि अदालतबाट भरिपाउने
ठहरेको रकम साहुले प्राप्त गर्न सकोस्
भन्ने लेनदेनसम्बन्धी कानूनी व्यवस्थाको
मनसाय बुझ्न सकिन्छ । यस्तो रकम
प्राप्त गर्ने पहिलो उपाय अदालतको
फैसलापश्चात् पनि आसामीले स्वतःस्फूर्त
रूपमा ऋण चुक्ता गरोस् भन्ने नै हो र यसो
नगरेमा दोस्रो उपायको रूपमा मात्र आसामी
र निजका अंशियारहरूको सम्पत्ति लिलाम
गराएर भएपनि असल
ु गराउन पाउने ।
(प्रकरण नं.५)

निवेदकका तर्फ बाट : विद्वान् वरिष्ठ अधिवक्ता श्री
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ालत

दायर गरी उक्त निवेदन असफल भइसके पश्चात सोको
रूप विचार गरी निजको एकाघरको पत्नीले पनु ः मिति
२०७०।५।७ मा नक्कल सारी थाहा पाएको भनी
२०७०।५।१३ मा १५ दिन नघाई निवेदन दायर
गरेको कार्य कानूनसम्मत छै न । रीतपूर्व क म्याद तामेल
भई अदालतले तोके को म्याद बेवास्ता गरी लिलाम
गरिएका जग्गाहरूमा निवेदकको अधिकार स्थापित
भइसके पश्चात् बझ
ु ाएको धरौटी ग्रहणयोग्य हुदँ नै । तेस्रो
पक्षको अधिकार स्थापित भइसके को अवस्थामा के वल
अदालतलाई क्षणिकरूपमा भ्रमित पार्न सफल भई मिति
२०७०।६।११ मा धरौट जम्मा गराउने आदेश गराएको
कुरा छर्लङ् ग छ । मसमेतलाई उक्त निवेदनहरूमा विपक्षी
बनाइएको भएपनि सोको मलाई सनु वु ाइको मौका
नदिई एकपक्षीयरूपमा कारवाही भएको हुदँ ा पनु रावेदन
अदालत हेटौंडाको मिति २०७०।१२।२७ को आदेश
तथा सोको आधारमा भएका निर्ण य एवं पत्राचारलगायत
काम कारवाहीलाई उत्प्रेषणको आदेशले बदर गरी बारा
जिल्ला अदालतबाट भएको मिति २०७०।४।१६ को
लिलाम मचु लु ्का, सो मचु लु ्कालाई सदर गर्ने मिति
२०७०।११।११ को आदेश र मिति २०७०।११।१२
को तामेली पर्चासमेतको आधारमा प्रतयर्थी मालपोत
कार्यालयलाई लिलाम भएको जग्गा दा.खा. गर्न भएको
पत्राचारबमोजिम म निवेदकको नाममा जो चाहिने
प्रक्रिया पूरा गरी दा.खा. गरिदिनु भनी मालपोत
कार्यालय, बारासमेतका प्रत्यर्थीको नाममा तत्काल
अन्तरिम आदेशसहित परमादेशलगायत अन्य जो
चाहिने आज्ञा आदेश पर्जी
ु समेत जारी गरिपाउँ र म
निवेदकलाई अनावश्यकरूपमा मद्दा
ु गर्नु परी द:ु ख,
हैरानी एवं खर्चसमेत भएको हुदँ ा क्षतिपूर्ति समेत भराई
पाउँ भन्नेसमेत बेहोराको रिट निवेदन दाबी ।
यसमा यो आदेश प्राप्त भएका मितिले बाटा
म्यादबाहेक १५ दिनभित्र लिखित जवाफ पेस गर्नु
भनी प्रत्यर्थीहरूलाई सूचना पठाई नियमबमोजिम पेस
गर्नु । तत्कालको लागि पनु रावेदन अदालत हेटौंडाबाट

सर्
वोच्च

अद

थियो । सो सूचनाबमोजिम उपस्थित हुन नआएकोले
बारा जिल्ला अदालतबाट मिति २०६८।१२।१८ का
दिन रीतपूर्व क जायदात तायदात मचु लु ्का तथा पञ्चकृते
मूल्याङ् कन मचु लु ्कासमेत गराई लिलाम प्रक्रिया
अगाडि बढेकोमा मिति २०७०।४।१६ मा भएको डाँक
बढाबढमा म निवेदकले भाग लिई रू.१०,६४,२७०
मा लिलाम सकार गरी सोको १० प्रतिशत तत्काल
धरौटबापत राखी बाँकी रकमसमेत बझ
ु ाइसके को छु ।
सो लिलामअनस
ु ार दाखिल खारेजको प्रक्रिया अगाडि
बढेकोमा दण्ड सजायको महलको ६१ नं. बमोजिम
निजहरू हेफाजत तथा मनज
ु ा खातनु को छुट्टाछुट्टै
निवेदन परेकोमा बारा जिल्ला अदालतबाट लिलामी
प्रक्रियालाई सदर ठहर्याई आदेश भएको र मैले
लिलाम सकार गरेका उक्त जग्गाहरूको दा.खा. पर्जी
ु
एवं चलनपर्जी
ु समेत प्राप्त गरिसके को छु । बारा जिल्ला
अदालतको उक्त आदेश बदर गरिपाउँ भनी पनु रावेदन
अदालत हेटौंडामा परेको निवेदनमा उक्त अदालतबाट
२०७०।१२।२७ मा बारा जिल्ला अदालतको उक्त
मिति २०७०।११।११ को आदेश बदर गरी प्रतिवादीले
बझ
ु ाउनपु र्ने बिगो नगद धरौट राखेकोले सोहीबाट नगदै
बिगो भराई दिने भनी आदेश भएको रहेछ ।
उपर्युक्तबमोजिम रीतपूर्व क सम्पन्न भएको
डाँक बढाबढ लिलाममा लिलाम सकार गर्ने म
निवेदकको नाममा लिलाम भएको जग्गा दा.खा.
गर्नका लागि पत्राचार भइसके को र उक्त निवेदन
तामेलीमा गइसके को अवस्थामा प्रत्यर्थी पनु रावेदन
अदालत हेटौंडाले गरेको उक्त आदेशले म निवेदकको
संविधानको धारा १२, १३, १९ ले प्रदान गरेको
मौलिक हक तथा कानूनी हकको हनन हुन गएको हुदँ ा
प्रस्तुत रिट निवेदन दायर गरेको छु । प्रस्तुत आदेश
सर्वोच्च अदालतबाट ने.का.प. २०३५, प.ृ २०६,
नि.नं. १२०२ मा प्रकाशित नजिर सिद्धान्तको विपरीत
छ । एकाघरको पति करीम अंसारीले नक्कल लिई
थाहा पाइ दण्डसजायको ६१ नं.बमोजिम निवेदन
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जायजात तायदात भई मिति २०६९।२।१७ मा
पञ्चकृते मूल्य कायम गरी मिति २०७०।४।१६ मा
लिलाम हुदँ ा प्रतिवादीको पत्नी मनज
ु ा खातनु को
नाउँको जिल्ला बारा इनर्वामाल वडा नं. ४ कि.नं.
२७३ को ज.वि.०-२-१० र ऐ. कि.नं. ७७२ को
ज.वि.०-१८-० मध्ये पश्चिमतर्फ ज.वि.०-१३-१६
जग्गा प्रस्तुत रिट निवेदक नजामदि
ु न अंसारीले लिलाम
सकार गरी लिएको देखिन्छ । जग्गाधनी मनज
ु ा खातनु ले
बेरीतको लिलामी कारवाही बदर गरिपाउँ भनी उजरु ी
दिएकोमा मिति २०७०।११।११ को आदेशले लिलाम
सदर भई मिति २०७०।११।१२ मा प्रस्तुत दरखास्त
तामेलीमा रहेको देखिन्छ । लिलाम सदर गर्ने गरी
भएको उक्त आदेशउपर मनज
ु ा खातनु ले पनु रावेदन
अदालत, हेटौंडामा निवेदन दिई यस अदालतबाट
कै फियत प्रतिवेदनसमेत गरिएकोमा “यसमा मिति
२०७०।११।१२ मा तामेली पर्चा हुनअ
ु गावै मिति
२०७०।६।१३ मा आफूले तिर्न बझ
ु ाउन पर्ने सावाँ
ब्याज रू.१०,६४,२७०।– अदालतमा बिगो धरौट
राखिसके को अवस्थामा जग्गाधनीलाई बझ
ु ी मिति
२०७०।४।१६ मा भएको लिलामी मचु लु ्का कायम
रहन सक्ने देखिदँ ा मिति २०७०।४।१६ को लिलामी
मचु लु ्का बदर गरिरहन परेन भनी त्यस अदालतबाट
मिति २०७०।११।११ मा भएको आदेश अन्यथा
देखिएकोले बदर गरिदिएको छ भन्ने बेहोराको आदेश
भएको हुदँ ा निवेदन मागबमोजिमको आदेश जारी
हुनपु र्ने होइन । प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ
भन्ने बेहोराको विपक्षी बारा जिल्ला अदालतको
लिखित जवाफ ।
मैले निवेदनमा लेखिएअनस
ु ारका जग्गाहरूको
मिति २०७०।४।१६ मा लिलाम मचु लु ्काको प्रक्रियामा
मेरो वतनमा म्याद तामेल नगरिएको र थाहा जानकारी
नदिई स्वच्छ सनु वाइको सिद्धान्तविपरीत लिलामी
प्रक्रिया सम्पन्न गरिएको भन्ने कुरा नक्कल लिएपछि
मात्र थाहा पाएको हो । लिलाम गरिएको उक्त जग्गाको
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भएको मिति २०७०।१२।२७ को आदेश कार्यान्वयन
सम्बन्धमा हाल जे जस्तो अवस्था छ सोही अवस्थामा
अर्थात् यथास्थितिमा राख्नु भनी सर्वोच्च अदालत
नियमावली, २०४९ को नियम ४१ अनस
ु ार अन्तरिम
आदेश जारी गरी दिइएको छ भन्ने यस अदालतको
मिति २०७१।१।१४ को आदेश ।
बारा जिल्ला अदालतको आदेशबमोजिम
मनज
ु ा खातनु को नाममा दर्ता रहेको गा.वि.स.
ईनर्वामाल वडा नं. ४ कित्ता नं. २७३ र कित्ता नं.
७७२ को जग्गा रोक्का गरिएको, हेफाजत करीम मिया
अंसारीको नाममा दर्ता रहेको गा.वि.स. बिसनु पूर्वा वडा
नं. ९ स्थित कित्ता नं. ६ को ज.वि. ०-०-१०, ऐ.ऐ.
वडा नं.७ कित्ता नं. २८१ रोक्का रही रहेको दोहोरो
रोक्का गर्न नसकिएको, कित्ता नं. ९ मात्र रोक्का
गरिएको पत्रबाट देखिएको र बारा जिल्ला अदालतको
मिति २०७१।१।१५ को पत्रबाट कित्ता नं. ७७२
र २७३ को जग्गा लिखत पारितसम्म भएको उक्त
जग्गा अदालतको आदेशबमोजिम फुकुवा कार्यलाई
रोक्का गरिदिनु भनी पत्र प्राप्त भएपछि दा.खा. नभई
रोक्का रहेको अभिलेखबाट देखिदँ ा रिट निवेदकको
मागबमोजिम यस कार्यालयउपर उत्प्रेषणको आदेश
जारी हुनु नपर्ने हुदँ ा दाबी खारेज गरिपाउँ भन्ने बेहोराको
मालपोत कार्यालय बाराको लिखित जवाफ ।
वादी धर्मेन्द्रकुमार जैसवाल र प्रतिवादी
जिल्ला बारा विसनपरु गा.वि.स. वडा नं.९ बस्ने हेफाजत
करीम अंसारी भएको लेनदेन मद्दा
ु मा यस अदालतबाट
मिति २०६६।१०।२१ मा भएको फै सलाबमोजिमको
सावाँ रू.५,२५,०००।– र सोको कानूनबमोजिम हुने
ब्याजसमेत भराई पाउँ भनी वादीले प्रतिवादी र निजको
पत्नी मनज
ु ा खातनु को नाउँको जग्गा देखाई दर्खास्त
दिएको देखियो । प्रतिवादीको नाउँमा फै सलाबमोजिम
साँवा ब्याजसमेतको बिगो दाखिला गर्न जारी भएको
३५ दिने म्याद मिति २०६८।७।८ मा तामेल भएकोमा
बिगो दाखिल नगरेकोले मिति २०६८।१२।१८ मा
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बदर नगरेको सरू
ु अदालतबाट भएको आदेश
यस अदालतबाट बदर गरी दिएको हो । अतः यस
अदालतबाट भएको उपर्युक्त आदेशबाट विपक्षीको
संवैधानिक एवं कानूनी हक हनन नभएको हुदँ ा निवेदन
खारेज गरिपाउँ भन्ने बेहोराको पनु रावेदन अदालत
हेटौंडाको लिखित जवाफ ।
नियमबमोजिम दैनिक पेसी सूचीमा चढी
पेस हुन आएको प्रस्तुत मद्दा
ु को मिसिल अध्ययन
गरियो । निवेदकतर्फ बाट उपस्थित हुनभु एका विद्वान्
वरिष्ठ अधिवक्ता श्री शम्भु थापाले अदालतबाट भएको
फै सला अटेर गरी बस्ने व्यक्तिको सम्बन्धमा परेको
निवेदनबाट अदालतबाट कानूनबमोजिम फै सला
कार्यान्वयनको कार्य सम्पन्न भइसके पछि अब म
आफै ँ उक्त फै सला कार्यान्वयन गर्छु भनी अदालतबाट
सम्पूर्ण प्रक्रिया पूरा गरी भएको कार्यान्वयनलाई नै
शून्यको अवस्थामा परु ्याउने कार्य कानूनसम्मत हुन
नसक्ने हुदँ ा प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज हुनपु र्छ भनी
बहस प्रस्तुत गर्नुभयो । प्रत्यर्थीहरू हेफाजत करीम
अन्सारी र मनज
ु ा खातनु का तर्फ बाट उपस्थित विद्वान्
अधिवक्ताद्वय श्री नारायण देवकोटा र श्री के दार
दाहालले गलत वतनमा म्याद तामेल गरी सनु वु ाइको
मौका नै नदिई एकतर्फीरूपमा गरिएको लिलामी
कार्यले मान्यता पाउन नसक्ने भएको र तिर्नुपर्ने रकम
धरौटसमेत राखिसके पछि उक्त लिलामीको औचित्य नै
नभएको हुदँ ा प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज हुनपु र्छ भनी
बहस प्रस्तुत गर्नुभयो ।
मिसिल संलग्न कागजात, प्रमाण एवं विद्वान्
कानून व्यवसायीहरूको तर्क पूर्ण बहस जिकिरसमेतलाई
मध्यनजर गर्दा प्रस्तुत मद्दा
ु मा रिट निवेदन मागबमोजिम
आदेश जारी हुनपु र्ने हो वा होइन भन्ने प्रश्नमा सीमित
रही निर्ण य दिनपु र्ने देखियो ।
२. निर्ण यतर्फ विचार गर्दा धर्मेन्द्रकुमार
जयसवाल वादी र हेफाजत करीम अंसारी प्रतिवादी
भई बारा जिल्ला अदालतमा चलेको लेनदेन
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अत्यन्त न्यून मूल्याङ् कन गरिएको, विपक्षीले प्रक्रिया
मात्र पूरा गरे जस्तो गरी हामीलाई हकविहीन एवं
सहाराविहीन बनाउन खोजिएको प्रस्ट छ ।
उक्त लेनदेन मद्दा
ु का वादी धर्मेन्द्र कुमार
जयसवालले मिति २०६७।४।७ मा बिगो भरिपाउँ
भनी निवेदन दिएको र सो निवेदन २०६९।९।८ मा
तारेख गज
ु ारेका र थमाउने अवस्था पनि नभएकोले
दण्ड सजायको ४८ नं. बमोजिम कारवाही हुने भनी
तहसिलदारको आदेशबाट मिति २०६७।१०।२८
मा तामेलीमा राखिएको अवस्थामा दण्ड सजायको
४८ नं. अनस
ु ार पनि कारवाही अगाडि बढ् न सक्ने
अवस्था नभएपछि सो कुरालाई लोप गरी पनु ः मिति
२०६८।६।२६ मा निवेदन दिई सोको आधारमा
भएका जायदात तायदात लिलामी चलन मचु लु ्कासमेत
गरिएको छ । हामीले उक्त मद्दा
ु को बिगोबापत भनी
बारा जिल्ला अदालतमा मिति २०७०।६।१३ मा रू.
१०,६४,२७०।– धरौटी जम्मा गरी कानूनी प्रक्रिया पूरा
नगरी भएको लिलामी प्रक्रिया बदर गराउन पनु रावेदन
अदालत हेटौंडामा उत्प्रेषण मिश्रित परमादेश मद्दा
ु
दायर गरेको र उक्त मद्दा
ु मा अन्तरिम आदेश जारी भई
हाल कारवाही यक्त
ु अवस्थामा रहेको हुदँ ा रिट निवेदन
खारेज गरिपाउँ भन्ने बेहोराको मनज
ु ा खातनु को
लिखित जवाफ ।
निवेदक मनज
ु ा खातनु विपक्षी धर्मेन्द्रकुमार
जयसवालसमेत भएको बिगो भरिभराउ मद्दा
ु मा सरू
ु
बारा जिल्ला अदालतबाट भएको आदेश बदर गरिपाउँ
भनी निवेदक मनज
ु ा खातनु को तर्फ बाट यस अदालतमा
निवेदन पर्न आएको थियो । मिति २०७०।११।१२ मा
तामेली पर्चा हुनअ
ु गावै मिति २०७०।६।१३ मा आफूले
तिर्न बझ
ु ाउनु पर्ने साँवा ब्याज रू.१०,६४,२७०।–
अदालतमा धरौट राखेको देखिएको र जग्गा लिलाम
गर्दाको अवस्थामा जग्गाधनीलाई बझु ्दै नबझ
ु ी मिति
२०७०।४।१६ मा भएको लिलामी मचु लु ्का कायम
रहन नसक्ने भन्ने आधारमा सो लिलामी मचु लु ्कालाई
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महर्जन विरूद्ध पनु रावेदन अदालत पाटनसमेत
भएको (ने.का.प.२०६७, अङ् क ६, नि.नं. ८३९८)
उत्प्रेषण / परमादेश मद्दा
ु मा यस अदालतबाट व्याख्या
भई सिद्धान्त प्रतिपादन भएकोसमेत पाइन्छ । यसरी
ऋणीबाहेक अन्य अंशियारहरूको नामको सम्पत्ति
जायजात गर्नुपर्दा प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तअनस
ु ार
निजहरूको समेत कुरा सन्न
ु सकिनेमा सोसमेत
प्रस्तुत विवादित लिलामी प्रक्रियामा सनि
ु एको भन्ने
देखिदँ नै । प्रस्तुत रिट निवेदनमा रहेका (१)
ऋणीको नाउँमा अन्य सम्पत्ति रहे भएको देखिएमा
ऋणीबाहेकका अन्य अंशियारका नाउँमा रहेको
जेथाबाट बिगो असल
ु उपरको कारवाही गर्न मिल्ने
नमिल्ने, (२) बिगो भराई पाउँ भन्ने दरखास्त परी
जेथा लिलाम भइसके पछि ऋणीले बिगो रकम नगदै
दाखिल गर्न मिल्ने नमिल्ने एवं (३) जेथा लिलामी
कारवाही हुदँ मै ा बिगो भराउने कार्य सम्पन्न भएको
मान्न मिल्ने नमिल्नेसमेतका कानूनी प्रश्नमा समेत
उक्त कीर्तिनारायण महर्जनको मद्दा
ु मा बहृ द् व्याख्या भई
निरूपण भइसके को हुदँ ा यसमा थप व्याख्या गरिरहनु
पर्ने देखिएन ।
४. लेनदेन मद्दा
ु मा साहु र आसामीको सम्बन्ध
निजहरूको लेनदेन कारोबारसम्म सीमित रहने हो ।
साहुले दिएको ऋण आसामीले भाखाभित्र तिर्न बझ
ु ाउन
नसके मा साहुले मल
ु क
ु ी ऐन लेनदेन व्यवहारको महलको
हदम्यादभित्र नालिस गर्न सक्ने र अदालतले दाबीको
रकम भराइ दिने ठहर्याई असल
ु उपरको लागि साहुको
निवेदन परेपछि पनि साहु र आसामीसँग दइु वटा विकल्प
बाँकी रहन्छन् । पहिलो विकल्प भनेको तिर्नु बझ
ु ाउनु
पर्ने ठहरेको बिगो आसामीले अदालतमा ल्याएर धरौट
राखिदिने र सो धरौट राखिएको बिगो अदालतमार्फ त
साहुले बझि
ु लिने हो भने दोस्रो विकल्पमा साहुले
देखाएको आसामीको जेथाबाट अदालतले भरिभराउ
गरिदिने कार्य पर्दछ । यसरी दोस्रो विकल्पको प्रयोग
गर्दा आसामीको सम्पत्तिबाट असल
ु हुन सके जति
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मद्दा
ु मा वादीले फिराद दाबीबमोजिम साँवा रकम
रू ५,२५,०००।– र लिखत मितिदेखि भरिभराउ
भएको मितिसम्मको ब्याज भराई पाउने ठहर्याई मिति
२०६६।१०।२१ मा फै सला भएको र उक्त फै सला
कार्यान्वयनको लागि प्रतिवादी हेफाजत तथा निजको
एकाघरको श्रीमती मनज
ु ा खातनु को नाममा रहेको
विभिन्न कित्ता जग्गाहरू देखाई वादीको निवेदन परेको
र सो निवेदनअनस
ु ार भएको लिलामी प्रक्रियामा म
निवेदक सहभागी भई मिति २०७०।४।१६ मा भएको
डाँक बढाबढमा म निवेदकले रू.१०,६४,२७० मा
सकार गरी सोबापतको रकमसमेत जम्मा गरेको र
लिलाम सकार गरेका उक्त जग्गाहरूको दा.खा.पर्जी
ु एवं
चलनपर्जी
ु समेत प्राप्त गरिसके पछि पनु रावेदन अदालत
हेटौंडाबाट उक्त लिलाम बदर गर्ने आदेश भएको हुदँ ा
उक्त कानूनविपरीतको आदेश उत्प्रेषणको आदेशले
बदर गरी मेरो नाममा दा.खा.गरिदिनु भनी परमादेश
जारी गर्न माग गरी प्रस्तुत रिट निवेदन दायर भएको
देखियो । उक्त लेनदेन मद्दा
ु को बिगो असल
ु उपर गरिपाउँ
भनी वादी धर्मेन्द्रकुमारले दर्ता गराएको निवेदनमा निज
प्रतिवादी हेफाजत करिम अंसारीको नामको कि.नं.
६ग र कि.नं. २८१ तथा निजको एकाघरको श्रीमती
मनज
ु ा खातनु को नामको कि.नं.२७३ र ७७२ जग्गा
देखाएको पाइन्छ । बारा जिल्ला अदालतबाट डाँक
बढाबढ हुदँ ा निज मनज
ु ा खातनु को नामको उक्त दवु ै
कित्ता जग्गाहरू डाँक लिलाम गरेको भन्ने देखिन्छ ।
उक्त लेनदेन मद्दा
ु का साहुले ऋणी हेफाजत करिम
अंसारीको नामको दईु कित्ता जग्गा देखाएको सन्दर्भमा
उक्त कित्ता जग्गाहरू लिलाम नगरी एकाघरकी पत्नीको
नाममा रहेको सम्पत्ति लिलाम गरेको देखिन्छ ।
३. मल
ु क
ु ी ऐन दण्डसजायको महलको
२६ नं. बमोजिम दनि
ु याको बिगो जायजात गर्नुपर्दा
अंशियारको सम्पत्तिबाट समेत जायजात गर्न सकिने
भएपनि खामेसम्म ऋणीकै नामको सम्पत्तिबाट
असल
ु उपर गर्नु न्यायोचित हुन्छ भनी कीर्तिनारायण
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एवं परमादेशको आदेश जारी गर्नु परेन । प्रस्तुत रिट
निवेदन खारेज हुने ठहर्छ । यस अदालतबाट मिति
२०७१।१।१४ मा जारी भएको अन्तरिम आदेशसमेत
निष्क्रिय हुन्छ । दायरीको लगत कट्टा गरी मिसिल
नियमानस
ु ार बझ
ु ाइदिनू ।
उक्त रायमा सहमत छु ।
न्या. प्रकाशमान सिंह राउत

इजलास अधिकृत: आत्मदेव जोशी
इति संवत् २०७४ भदौ १ गते रोज ५ शभु म् ।

अद

सोही सम्पत्तिको जायजात गरी असल
ु उपर गर्न
सकिने भएपनि सोबाहेक अरू अंशियारको सम्पत्ति
जायजात गर्दा मल
ु क
ु ी ऐन लेनदेन व्यवहारको महलको
८, ९ नं. को कानूनी व्यवस्थाअनस
ु ार उक्त ऋण
गोश्वरा धनबाट व्यहोरिने नव्यहोरिने, निज ऋणीको
पारिवारिक हैसियतमा निजनै मूख्य भई कारोबार गर्न
सक्ने नसक्ने आदिसमेत निर्क्योल गर्नुपर्ने भएको हुदँ ा
सकभर ऋणीकै नामको सम्पत्तिबाट भरिभराउ गर्नु नै
न्यायोचित र विवेकसम्मत पनि हुन्छ ।
५. लेनदेन मद्दा
ु मा साहुको हक र सरोकार
भनेको आफूले दिएको ऋण फिर्ता प्राप्त गर्नुसम्म
मात्र सीमित हुने हो । लेनदेनको लिखतमा उल्लिखित
भाखाभित्र ऋण नतिरेमा साहुले नालिस गर्न पाउने र
यस्तो नालिस परेपछि अदालतबाट भरिपाउने ठहरेको
रकम साहुले प्राप्त गर्न सकोस भन्ने लेनदेनसम्बन्धी
कानूनी व्यवस्थाको मनसाय बझु ्न सकिन्छ ।
यस्तो रकम प्राप्त गर्ने पहिलो उपाय अदालतको
फै सलापश्चात् पनि आसामीले स्वतःस्फूर्तरूपमा ऋण
चक्
ु ता गरोस भन्ने नै हो र यसो नगरेमा दोस्रो उपायको
रूपमा मात्र आसामी र निजका अंशियारहरूको सम्पत्ति
लिलाम गराएर भएपनि असल
ु गराउन पाउने हो ।
प्रस्तुत निवेदनसँग सम्बन्धित विवादमा लेनदेन मद्दा
ु मा
वादीले प्रतिवादीबाट भराई पाउने ठहरेको बिगोबापत
निजको एकाघरको श्रीमतीको नामको जग्गा लिलाम
गरेको भएपनि सो लिलामी प्रक्रियापश्चात् सम्पन्न
गर्नुपर्ने तामेली पर्चा एवं लिलाम सकार गरेबमोजिम
दाखिल खारेजलगायतका कार्य सम्पन्न भई नसके को
भन्ने देखिएको, उक्त मद्दा
ु का ऋणी यी रिट निवेदक
हेफाजत करिम अंसारीले आफूले तिर्नुपर्ने बिगो रकम
सो तामेली पर्चा एवं दाखिल खारेज हुनभु न्दा पहिले नै
नगदै धरौटसमेत राखिसके को भन्ने मिसिलबाट देखिन
आएकोसमेतबाट मिति २०७०।१२।२७ मा भएको
पनु रावेदन अदालत हेटौंडाको आदेशमा कुनै कानूनी
त्रुटि विद्यमान नदेखिदँ ा निवेदन मागबमोजिम उत्प्रेषण

सर्
वोच्च

निर्णय नं . ९९५१
सर्वोच्च अदालत, संयक्त
ु इजलास
माननीय न्यायाधीश श्री चोलेन्द्र शमशेर ज.ब.रा.
माननीय न्यायाधीश श्री डम्बरबहादरु शाही
आदेश मिति : २०७४।८।१२
०७०-WO-०४४२
विषयः उत्प्रेषण / परमादेश

निवेदक : सोलख
ु म्बु
ु जिल्ला जभि
ु ङ् ग गा.वि.स. वडा
नं. १ खरिखोला गाउँमा जन्म भई काठमाडौं
जिल्ला कपन गा.वि.स. वडा नं. २ अस्थायी
ठेगाना भएको हाल संयक्त
ु राज्य अमेरिका
वासिङ् टन राज्यको २३, १५२ नौ प्लेस
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वोच्च

अद

कुनै काम गर्नको लागि कानूनले निश्चित
कार्यविधि र प्रक्रियाको व्यवस्था गरेको छ
भने उपर्युक्त कार्यविधि र प्रक्रिया पूरा गरेको
अवस्थामा मात्र सो कार्यले वैधानिकता
प्राप्त गर्न सक्छ । छोटो समयमा विश्वको
सर्वोच्च शिखर सगरमाथा चढी विश्व
कीर्तिमान कायम गर्ने जस्तो गम्भीर र
राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय सरोकारको विषयमा
कानूनले तोके को कार्यविधि र प्रक्रिया पूरा
भएको छ वा छै न भन्ने कुरालाई कठोरताको
साथ परीक्षण गरिनपु र्ने ।
पर्वतारोहीसँग जाने सम्पर्क अधिकृत
नेपाल सरकारको प्रतिनिधिसमेत हो ।
पर्वतारोहण टोलीसँग गएर फर्कि एपश्चात्
सम्पर्क अधिकृतले नियमावलीले व्यवस्था
गरेबमोजिमको विवरणसहितको प्रतिवेदन
सम्बन्धित निकायसमक्ष पेस गर्नुपर्ने ।
(प्रकरण नं.५)

आदेश
न्या. चोलेन्द्र शमशेर ज.ब.रा.:
नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा
३२ र धारा १०७(२) बमोजिम यस अदालतको
क्षेत्राधिकारअन्तर्गतको भई पेस हुन आएको प्रस्तुत
रिट निवेदनको संक्षिप्त तथ्य एवं आदेश यसप्रकार
रहेको छ:
म निवेदक लाक्पा गेलु शेर्पा ले सगरमाथाको
आधार शिविरबाट १० घण्टा ५६ मिनेट ४६ सेकेण्डमा
विश्वको सर्वोच्च शिखर सगरमाथाको शिखरमा सन्
२००३ को मे २६ का दिन बिहान ३ बजेर ५६ मिनेट
४६ सेकेण्डमा पगु ी विश्व कीर्तिमान स्थापना गरेकोमा
यस सत्यगत तथ्यउपर प्रत्यर्थीहरू मध्येको पेम्बा दोर्जी
शेर्पा ले शंका गर्दै आवश्यक छानबिनका लागि प्रत्यर्थी
मन्त्रालयसमक्ष निवेदन दिनु भएकोमा विस्तृतरूपमा
अनस
ु न्धान तथा छानबिन गर्दा उल्लिखित विश्व
कीर्तिमान कायमै रहेको देखिएको भन्नेसमेत मिति
२०६० साल साउन १३ को तत्कालीन श्री ५ को
सरकार (मन्त्रीस्तरीय) को निर्ण य अन्तिमरूपमा रहेको
छ । सन् २००४ को मे २१ तदनस
ु ार २०६१ साल
जेठ ८ गते (औ ंशीको भोलिपल्ट) सबैभन्दा छोटो
समय ८ घण्टा १० मिनेटमा विश्वको सर्वोच्च शिखर
सगरमाथा पगु ी नयाँ विश्व कीर्तिमान कायम गरेको
भनी प्रत्यर्थी पेम्बा दोर्जी शेर्पा ले दाबी गरेकोमा मैले
उक्त दाबी झठ्ु ठा र निराधार भएकोले सत्य तथ्य कुरा
छानबिन गरिपाउँ भन्नेसमेत बेहोराको उजरु ी निवेदन
मिति २०६१।२।१८ मा प्रत्यर्थी मन्त्रालयसमक्ष
दिएको थिएँ । सोपश्चात् सो सम्बन्धमा विस्तृत
छानबिन गरी सत्य तथ्य विवरण पत्ता लगाउनक
ु ो साथै
भविष्यमा पर्वतारोहणको क्षेत्रमा विश्व कीर्तिमान कायम
गर्ने विषयमा अपनाउनु पर्ने प्रक्रिया र कार्यविधिको
बारेमा पनि राय सझ
ु ावसहित प्रतिवेदन पेस गर्न
प्रत्यर्थी मन्त्रालय, ट्रेकिङ तथा पवर्तारोहण शाखाका
उपसचिवको संयोजकत्वमा सात सदस्यीय छानबिन

ालत

साउथ इष्ट, लिन बडु ् वासिङटन ९८०८७
बस्ने कितेम्बा शेर्पा को नाति थरके शेर्पा को छोरा
वर्ष ४६ को लाक्पा गेलु शेर्पा
विरूद्ध
विपक्षी : माननीय मन्त्री, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक
उड् डयन मन्त्रालय, सिंहदरबार, कठमाडौंसमेत

सर्

निवेदकका तर्फ बाट : विद्वान् वरिष्ठ अधिवक्ताहरू श्री
हरिशङ् कर निरौला र श्री भैरवराज पन्त
विपक्षीका तर्फ बाट : विद्वान्नायब महान्यायधिवक्ता श्री
किरण पौडेल
अवलम्बित नजिर :
सम्बद्ध कानून :
पर्वतारोहणसम्बन्धी नियमावली, २०५९
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अदालत, पाटनबाट जारी भएको “शीघ्र नै उचित
निर्ण य गर्नु” भन्ने परमादेशको आदेशबमोजिम
प्रत्यर्थीहरूले मलगायत सरोकारवालाहरू सबैलाई
रोहबरमा राखी मैले दिएको २०६७।१२।२१ समेतको
निवेदन पत्रमा लेखिएको दाबीको सम्बन्धमा छलफल
गराई निष्कर्ष तथा निर्ण यमा पगु ्नु पर्नेमा त्यसतर्फ कुनै
ध्यानदृष्टि नै नदिई मेरो विरूद्धमा पूर्वा ग्रह राखी मिसिल
संलग्न वस्तुनिष्ठ सबतु प्रमाणको न्यायिक मनले
वस्तुनिष्ठ मूल्याङ् कन नगरी, टिप्पणी सदर गर्ने विना
निर्ण याधारको “हुन्छ” भन्ने निर्ण य २०७०।०४।२३
मा प्रत्यर्थीमध्येको मन्त्रीज्यूबाट भएको छ । जनु
कार्य पनु रावेदन अदालत पाटनबाट भएको मिति
२०६९।०६।०३ मा भएको आदेशविपरीत रहेको छ ।
मिति २०६१।०५।३१ मा प्रत्यर्थी
मन्त्रालयबाट प्रकाशित प्रेस विज्ञप्तिमा उद्धृत मिति
२०६१।०५।२९ को निर्ण यको बदुँ ा तथा आधारहरू
के लाई हेर्दा “श्री पेम्बा दोर्जी शेर्पा ले उल्लिखित समयमा
सगरमाथा शिखरमा पगु ेको तस्विर र साक्षी जस्ता ठोस
प्रमाण पेस गर्न नसके को भए तापनि शिखरबाट आधार
शिविरमा रहेका सम्पर्क अधिकृतलाई वाकीटकीबाट
टिपाएका सामानहरू निजले आफूसँगै फर्कंदा ल्याई
मन्त्रालयमा बझ
ु ाएको प्रमाण, सम्पर्क अधिकृतले
मन्त्रालयलाई उपलब्ध गराएको सोही बेहोराको
जानकारी, निजसँग सम्बन्धित आरोहण दलका
नेताले उल्लिखित समयमा शिखरमा पगु ेको भनी
प्रमाणित गरिदिएको कागजात, शिखरबाट ल्याएका
प्रमाणहरू मध्ये रातो कपडामा सेतो क्रस भएको झण्डा
र ताराहरू भएको झण्डा १७ मे, २००४ मा अन्य
पर्वतारोहीहरूबाट सगरमाथा शिखरमा खिचिएका
तस्विरहरूमा देखिनु र लामा घेसेको कुपर भनिएका
कागजात पाङ् गवोचेका दा सोनाम शेर्पा ले १७ मे मा
सगरमाथा आरोहण गर्दा शिखरमा छोडेको पक्षसमेत
अन्यथा प्रमाणित नभएसम्म प्रमाणको कोटीमा राख्नु
पर्ने कारणले गर्दा निज पेम्बा दोर्जे शेर्पा ले उल्लिखित
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समितिको गठन भएको थियो । उक्त समितिले प्रत्यर्थी
मन्त्रालयसमक्ष पेस गरेको प्रतिवेदनको आधारमा निज
पेम्बा दोर्जे शेर्पा ले सगरमाथा आरोहणको क्रममा कायम
गरेको ८ घण्टा १० मिनेटको विश्व कीर्तिमानलाई श्री
५ को सरकार (मन्त्रीस्तर) को मिति २०६१।५।२९
को निर्ण यबाट अनमु ोदन गरिएको बेहोरा” प्रत्यर्थी
मन्त्रालयबाट मिति २०६१।५।३१ मा प्रकाशित प्रेस
विज्ञप्तिमा उल्लेख भएको थियो । सो विज्ञप्तिउपर मेरो
चित्त नबझ
ु ी बदर गरिपाउँ भनी सबदु प्रमाणसहित
पटकपटक विभिन्न मितिमा प्रत्यर्थीहरू समक्ष उजरु ी
निवेदन पत्रहरू दिइएकोमा सोउपर कुनै निर्ण य नभएको
कारणले बाध्य भई शीघ्र निर्ण य गरी गराई पाउँ भनी
पनु रावेदन अदालत, पाटनमा परमादेशको माग गरी
निवेदन दायर गरेकोमा सो अदालतबाट शीघ्र उचित
न्याय दिनु भनी मिति २०६९।६।३ मा परमादेशको
आदेश जारी भएको थियो ।
पनु रावेदन अदालत, पाटनको उल्लिखित
आदेशबमोजिम निर्ण य गरिपाउँ भनी मैले प्रत्यर्थी
मन्त्रालयमा निवेदन दिएकोमा सो मन्त्रालयको
मन्त्रीस्तरको निर्ण यबाट “सम्पर्क अधिकृतको रिपोर्ट,
सो दलका नेताको रिपोर्ट, छानबिन समितिको
प्रतिवेदनलगायतका प्रमाणहरूको आधारमा मिति
२०६१।५।२७ गते यस मन्त्रालय (मा.मन्त्रीस्तर)
को निर्ण यबमोजिम जारी भएको प्रेस विज्ञप्तिअनस
ु ार
श्री पेम्बा दोर्जी शेर्पा ले कायम गरेको ८ घण्टा १०
मिनेटको कीर्तिमानलाई मिति २०६१।५।३१ मा यस
मन्त्रालयबाट अनमु ोदन भइसके कोले निवेदकको मिति
२०६१।२।१८ लगायतका निवेदनमा थप कारवाही
गर्नु नपर्ने देखिएकोले सोही बेहोराको जानकारी
निज निवेदक लाक्पा गेलु शेर्पा लाई दिने” भनी मिति
२०७०।४।२३ मा निर्ण य भएको रहेछ । जनु कुरा
प्रत्यर्थी मन्त्रालयबाट मिति २०७०।७।२८ मा मलाई
दिएको जानकारीबाट थाहा भयो ।
मिति २०६९।०६।०३ मा पनु रावेदन
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कागजातले कानूनको दृष्टिमा प्रमाणिक महत्त्व राख्दैन ।
त्यसरी सामान टिपाउनु पर्ने व्यवस्था वा अभ्यास कुनै
ऐन, नियम र नीतिमा समेत छै न ।
सम्पर्क अधिकृतले मन्त्रालयलाई जानकारी
गराएको भन्ने आधारमा मात्र त्यसले निर्ण याधारको
स्थान ग्रहण गर्न सक्दैन । सम्पर्क अधिकृतले भरपर्दो,
विश्वसनीय र स्वतन्त्र प्रमाणबाट समर्थित तथा
विवादरहित तथ्य कुराको मात्र प्रतिवेदन वा सूचना
प्रवाह गर्ने हो । आरोहण दलको नेता स्वीस नागरिक
थिए र निजले मे २१ मा सगरमाथा शिखरमा चढेको
भनी प्रमाणित गरी कुनै कागजात लेखिदिएको छै न ।
निज पेम्बा दोर्जी शेर्पा ले ल्याएको भनिएको तथाकथित
प्रमाणमा रातो कपडामा सेतो क्रस भएको झण्डा मित्र
राष्ट्र स्वीसको राष्ट्रिय झण्डा हो । तर त्यसदिन अर्थात्
मे २१ मा स्वीस झण्डा बोके र शिखर चढ् ने कसैको
कार्यक्रम पनि थिएन ।
निर्ण याधारमा मे १७, २००४ मा अन्य
पर्वतारोहीहरूबाट सगरमाथा शिखरमा खिचिएका
तस्विरहरूमा देखिनु भन्ने निर्ण याधार स्वयंमेव
हास्यास्पद छ । किनभने मे १७ मा खिचिएको फोटोमा
चार दिनपछि मे २१ मा शिखर चढेको तस्विर आउने
कुरा हुदँ नै । मे १७ मा तस्विर खिच्दा त्यस दिनभन्दा
पहिल्यै भए गरेको घटनाको मात्र तस्विर आउन
सक्ने हो । लामा घेसेको कुपर (कार्ड जस्तो पहेंलो
वा निलो कागज) पाङ् गवोचेको दा सोनाम शेर्पा ले
१७ मे मा सगरमाथा आरोहण गर्दा शिखरमा छोडेको
भन्ने बदुँ ाको हकमा पनि प्रथमतः त्यस्तो कागज कुनै
आधिकारिक होइन । लामाको दर्शन गर्न जाने जोसक
ुै
पर्वतारोही वा पदयात्रीलाई आशिर्वाद स्वरूप निज
लामाले कुपर दिएको हुन्छ । यसको कुनै प्रामाणिक
महत्त्व छै न । त्यस्तो कुपर प्रत्यर्थी पेम्बा दोर्जीसँग
पहिल्यैदेखि रहेको हुनसक्छ । त्यस्तो एउटा कुपर
प्रत्यर्थी शेर्पा ले मे १६ ता. मा सफल आरोहण गरेका
बखत खिचिएको तस्विरमा पनि देखिएको छ । जनु
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समयमा सगरमाथा आरोहण नगरेको भन्न सकिने
अवस्था नरहेको भन्ने राय सझ
ु ाव छानबिन समितिले
मन्त्रालयमा प्रस्तुत गरेको छ । साथै, उक्त समितिले
प्रतिवेदन बझ
ु ाएपश्चात् पाङ् गबोचेका दा सोनाम शेर्पा ले
लामा घेसेको कुपर १७ मे मा आफूले नै शिखरमा
छाडेको भन्ने कुरा इमेलमार्फ त यस मन्त्रालयमा
पठाएको जानकारीसमेतको आधारमा निज पेम्बा दोर्जे
शेर्पा ले सगरमाथा आरोहणको क्रममा कायम गरेको
८ घण्टा १० मिनेटको विश्व कीर्तिमानलाई श्री ५ को
सरकार (मन्त्री स्तरको) को मिति २०६१।५।२९
को निर्ण यबाट अनमु ोदन गरिएको” भन्ने लेखिएको
पाइन्छ । यसरी उक्त प्रेस विज्ञप्ति तथा २०६१।०५।२९
को निर्ण यमा सगरमाथा शिखरमा प्रत्यर्थी पेम्बा दोर्जी
शेर्पा पगु ेको तस्विर र साक्षी जस्तो ठोस प्रमाण पेस
गर्न नसके को भन्ने कुरा स्पस्टसँग उल्लेख गरिएको
छ । ठोस प्रमाण विना विश्व कीर्तिमान जस्तो उच्च
सम्मानको रूपमा कसैलाई पनि मान्यता दिन सकिने
कुरा होइन र त्यसरी दिन पनि मिल्ने होइन । ठोस
प्रमाणको अभावमा ८ घण्टा १० मिनेटमा आधार
शिविरबाट सगरमाथा शिखरमा चढेको भन्ने प्रत्यर्थी
मन्त्रालयसमेतले गरेको निर्ण य हचवु ा र त्रुटिपूर्ण रहेको
स्पस्ट हुन्छ । निज पेम्बा दोर्जी शेर्पा ले ८ घण्टा १०
मिनेटमा सगरमाथा चढेको भनी निर्ण य गर्दा लिइएका
आधारहरू भ्रामक र तथ्यहीन रहेका छन् । ठोस र
स्वतन्त्र प्रमाणको अभावमा निजले त्यसदिन सगरमाथा
शिखरको आरोहण गरेको मान्न कुनै हालतमा
मिल्दैन । शिखरबाट आधार शिविरमा सम्पर्क
अधिकृतलाई वाकिटकीबाट टिपाएको सामानहरू
निजले आफसँगै फर्कंदा ल्याई मन्त्रालयमा बझ
ु ाएको
भन्ने विषय आफै ँ मा प्रमाण होइन । त्यस्तो कुनै वस्तु
प्रमाण हुनै सक्दैन । पेम्बा दोर्जी शेर्पा आफै ँ ले मात्र
सामानहरू टिपाउने र त्यसैलाई सम्पर्क अधिकृतले
अन्य स्वतन्त्र प्रमाणबाट समर्थित नभइकन निजहरू
दईु जनाको मात्र मिलेमतोपूर्ण साँठगाँठले बनाएको
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१५ दिनभित्र विपक्षी नं. ६ को हकमा आफै ँ वा
आफ्नो कानूनबमोजिमको प्रतिनिधिमार्फ त र
अन्य विपक्षीहरूको हकमा महान्यायाधिवक्ताको
कार्यालयमार्फ त लिखित जवाफ पठाउनु भनी यो
आदेश र रिट निवेदनको एकप्रति नक्कल साथै राखी
म्याद सूचना जारी गरी लिखित जवाफ परेपछि वा सो
पर्ने अवधि नाघेपछि प्रस्तुत मद्दा
ु को विषयवस्तुको
संवेदनशीलतासमेतलाई दृष्टिगत गर्दा छिटो निर्ण य
हुनपु र्ने देखिदँ ा अग्राधिकार दिई नियमबमोजिम गरी
पेस गर्नु भन्नेसमेत बेहोराको यस अदालतको मिति
२०७०।९।१६ को आदेश ।
रिट निवेदकले यस मन्त्रालयसमेतलाई
विपक्षी बनाई श्री पनु रावेदन अदालत, पाटनमा दायर
गर्नुभएको रिट नं. ०६९-WO-०७३१ समेतको
मद्दा
ु मा सम्मानित अदालतबाट निवेदकले पेस गरेका
२०६१।२।१८ लगायतका निवेदनमा शीघ्र उचित
निर्ण य गर्नु भनी मन्त्रालय र यसअन्तर्गतको पर्यटन
उद्योग महाशाखाको नाममा अन्तरिम आदेश जारी
भएको र सो आदेश कार्यान्वयनको सन्दर्भमा मिति
२०७०।४।२३ गते नेपाल सरकार (मा. मन्त्रीस्तर)
बाट श्री पेम्बा दोर्जे शेर्पा ले कायम गरेको ८ घण्टा
१० मिनेटको कीर्तिमानलाई मिति २०६१।५।३१ मा
यस मन्त्रालयबाट अनमु ोदन भइसके कोले निवेदकको
मिति २०६१।२।१८ लगायतका निवेदनहरूमा
थप कारवाही गर्नु नपर्ने देखिएकोले सोही बेहोराको
जानकारी निज शेर्पा लाई दिई सकिएकोले निवेदकको
मागबमोजिम आदेश जारी हुनपु र्ने होइन, रिट निवेदन
खारेज गरिपाउँ भन्नेसमेत बेहोराको नेपाल सरकार,
संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड् डयन मन्त्रालय,
पर्यटन उद्योग महाशाखाको मिति २०७०।१०।२३ को
लिखित जवाफ ।
रिट निवेदकले यस मन्त्रालयसमेतलाई
विपक्षी बनाई श्री पनु रावेदन अदालत, पाटनमा दायर
गर्नुभएको रिट नं. ०६९-WO-०७३१ समेतको
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मे २१, २००४ सम्म सगरमाथाको शिखरमा कुनै
हालतमा रहन सक्दैन । वास्तवमा त्यस दिन खराब
मौसमको कारणले कसैले पनि शिखरमा चढेको छै न ।
विभिन्न निराधार र तथ्यहीन कुरामा अवैध मिलेमतो
गरी भए गरेको यससम्बन्धी सम्पूर्ण काम कारवाही र
निर्ण यसमेत बदरतलु ्य छ ।
माथिका
विभिन्न
प्रकारणहरूमा
लेखिएअनस
ु ार र मेरोतर्फ बाट मक
ु रर हुने कानून
व्यवसायीको बहस बदुँ ासमेतको आधारमा प्रत्यर्थी
मन्त्रालयले गरेको मिति २०७०।०४।२३ तथा
२०६१।५।२९ को निर्ण य, तत्सम्बन्धी प्रेस विज्ञप्ति र
पत्रहरू, प्रत्यर्थी छानबिन समितिको सिफारिसलगायत
सम्पूर्ण काम कारवाहीहरू समेतबाट म निवेदकको
नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा
१२(३) को (च) १३(१) र १९(१) समेत द्वारा प्रदत्त
आरोहणसम्बन्धी पेसागत मौलिक हक समानताको
हक र सम्पत्तिसम्बन्धी हकलगायत अन्य नेपाल
कानूनद्वारा प्रत्याभूत हक हितको प्रचलनमा अवरूद्ध
हुन गएकोले अर्को कानूनी व्यवस्थाको उपचार नहुदँ ा
धारा ३२ र १०७(२) अन्तर्गत सविनय यो निवेदन
गरेको छु ।
तसर्थः नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३
को धारा १०७(२) बमोजिम उत्प्रेषणको आदेशद्वारा
माथि उल्लिखित निर्ण यहरू, सिफारिस, पत्रहरू र
तत्सम्बन्धी सम्पूर्ण काम कारवाहीसमेत पूर्वा ग्रह पीडित,
आत्मनिष्ठ तथा अवैध हुदँ ा बदर गरी प.ु अ. पाटनबाट
जारी भएको परमादेशको आदेशसमेत अन्तर्गत म
निवेदकसमेतलाई बझ
ु ी वस्तुनिष्ठ ठोस प्रमाणको
आधारमा उचित निर्ण य गर्नु भन्ने प्रत्यर्थीहरूको नाममा
परमादेशको आदेश जारी गरिपाऊँ ।
यसमा के कसो भएको हो? निवेदकको
मागबमोजिमको आदेश किन जारी हुनु नपर्ने हो?
आदेश जारी हुन नपर्ने भए आधार र कारण खल
ु ाई
आदेश प्राप्त भएको मितिले बाटोको म्यादबाहेक

278

९९५१ - लाक्पा गेलु शेर्पा वि. माननीय मन्त्री, संस्कृ ति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय, सिंहदरबारसमेत

ालत

तथा नागरिक उड् डयन मन्त्रालयका मन्त्री रामकुमार
श्रेष्ठको मिति २०७०।१०।२३ को लिखित जवाफ ।
रिट निवेदकले यस मन्त्रालयसमेतलाई
विपक्षी बनाई श्री पनु रावेदन अदालत, पाटनमा दायर
गर्नुभएको रिट नं. ०६९-WO-०७३१ समेतको
मद्दा
ु मा सम्मानित अदालतबाट निवेदकले पेस गरेका
२०६१।२।१८ लगायतका निवेदनमा शीघ्र उचित
निर्ण य गर्नु भनी मन्त्रालय र यसअन्तर्गतको पर्यटन
उद्योग महाशाखाको नाममा अन्तरिम आदेश जारी
भएको र सो आदेश कार्यान्वयनको सन्दर्भमा मिति
२०७०।४।२३ गते नेपाल सरकार (मा. मन्त्रीस्तर)
बाट श्री पेम्बा दोर्जे शेर्पा ले कायम गरेको ८ घण्टा १०
मिनेटको कीर्तिमानलाई मिति २०६१।५।३१ मा यस
मन्त्रालयबाट अनमु ोदन भइसके कोले निवदेकको मिति
२०६१।२।१८ लगायतका निवेदनहरूमा थप कारवाही
गर्नु नपर्ने देखिएकोले सोही बेहोराको जानकारी निज
शेर्पा लाई दिई सकिएकोले निवेदकको मागबमोजिम
आदेश जारी हुनपु र्ने होइन, रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ
भन्नेसमेत बेहोराको नेपाल सरकार, संस्कृति, पर्यटन
तथा नागरिक उड् डयन मन्त्रालय, कानून महाशाखाको
मिति २०७०।१०।२३ को लिखित जवाफ ।
नियमबमोजिम पेसी सूचीमा चढी निर्ण यको
लागि आज यस इजलासमा पेस हुन आएको प्रस्तुत
रिट निवेदनमा निवेदकको तर्फ बाट उपस्थित विद्वान्
वरिष्ठ अधिवक्ताहरू श्री हरिशङ् कर निरौला र श्री
भैरवराज पन्तले विपक्षी पेम्बा शेर्पा ले ८ घण्टा १०
मिनेटमा सगरमाथाको आरोहण गरेको भन्ने तथ्य
साक्षी र ठोस प्रमाणबाट पष्टि
ु हुनसके को छै न ।
निजले आरोहण गरेको भनेको दिन खराब मौसमको
कारण कुनै पनि व्यक्तिले आरोहण गरेको थिएन ।
निजले पर्वतारोहणसम्बन्धी नियमावली, २०५९ ले
तोके बमोजिमको अनिवार्य प्रमाण, तस्विर र साक्षी पेस
गर्न सके को छै न । विपक्षी पेम्बा दोर्जी शेर्पा ले निवेदकको
दाबीलाई चनु ौती दिएर अदालतमा लिखित जवाफसमेत

सर्

वोच्च

अद

मद्दा
ु मा सम्मानित अदालतबाट निवेदकले पेस गरेका
२०६१।२।१८ लगायतका निवेदनमा शीघ्र उचित
निर्ण य गर्नु भनी मन्त्रालय र यसअन्तर्गतको पर्यटन
उद्योग महाशाखाको नाममा अन्तरिम आदेश जारी
भएको र सो आदेश कार्यान्वयनको सन्दर्भमा मिति
२०७०।४।२३ गते नेपाल सरकार (मा. मन्त्रीस्तर)
बाट श्री पेम्बा दोर्जे शेर्पा ले कायम गरेको ८ घण्टा
१० मिनेटको कीर्तिमानलाई मिति २०६१।५।३१ मा
यस मन्त्रालयबाट अनमु ोदन भइसके कोले निवदेकको
मिति २०६१।२।१८ लगायतका निवेदनहरूमा
थप कारवाही गर्नु नपर्ने देखिएकोले सोही बेहोराको
जानकारी निज शेर्पा लाई दिई सकिएकोले निवेदकको
मागबमोजिम आदेश जारी हुनपु र्ने होइन, रिट निवेदन
खारेज गरिपाउँ भन्नेसमेत बेहोराको नेपाल सरकार,
संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड् डयन मन्त्रालय
सिंहदरबार, काठमाडौंको मिति २०७०।१०।२३ को
लिखित जवाफ ।
रिट निवेदकले यस मन्त्रालयसमेतलाई
विपक्षी बनाई श्री पनु रावेदन अदालत, पाटनमा दायर
गर्नुभएको रिट नं. ०६९-WO-०७३१ समेतको
मद्दा
ु मा सम्मानित अदालतबाट निवेदकले पेस गरेका
२०६१।२।१८ लगायतका निवेदनमा शीघ्र उचित
निर्ण य गर्नु भनी मन्त्रालय र यसअन्तर्गतको पर्यटन
उद्योग महाशाखाको नाममा अन्तरिम आदेश जारी
भएको र सो आदेश कार्यान्वयनको सन्दर्भमा मिति
२०७०।४।२३ गते नेपाल सरकार (मा. मन्त्रीस्तर)
बाट श्री पेम्बा दोर्जे शेर्पा ले कायम गरेको ८ घण्टा १०
मिनेटको कीर्तिमानलाई मिति २०६१।५।३१ मा यस
मन्त्रालयबाट अनमु ोदन भइसके कोले निवेदकको मिति
२०६१।२।१८ लगायतका निवेदनहरूमा थप कारवाही
गर्न नपर्ने देखिएकोले सोही बेहोराको जानकारी निज
शेर्पा लाई दिई सकिएकोले निवेदकको मागबमोजिम
आदेश जारी हुनपु र्ने होइन, रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ
भन्नेसमेत बेहोराको नेपाल सरकार, संस्कृति, पर्यटन
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समक्ष उजरु ी दिएकोमा प्रत्यर्थी निकायहरूबाट
समयमा नै निर्ण य नभएको र पछि पनु रावेदन
अदालत, पाटनबाट शीघ्र उचित निर्ण य गर्नु भन्ने
बेहोराको परमादेशको आदेश जारी भएकोमा प्रत्यर्थी
मन्त्रालयबाट पेम्बा दोर्जी शेर्पा ले कायम गरेको ८ घण्टा
१० मिनेटको कीर्तिमानलाई यस मन्त्रालयबाट मिति
२०६१।५।३१ मा अनमु ोदन भइसके को कारणले
निवेदकको निवेदनमा थप कारवाही गरिरहनपु रेन भन्ने
बेहोराको निर्ण य भएको देखिन्छ । प्रत्यर्थी मन्त्रालयको
उक्त निर्ण यमा समेत चित्त नबझ
ु ाई निवेदकले कानूनी
उपचारको अन्य व्यवस्था नभएको जिकिरसहित यस
अदालतमा प्रस्तुत रिट निवेदन दायर गरेको देखिन्छ ।
३. प्रस्तुत रिट निवेदनसाथ पेस भएका
कागजातहरूको अध्ययन गर्दा प्रत्यर्थी नेपाल सरकार,
संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड् डयन मन्त्रालयले
पेम्बा दोर्जी शेर्पा ले ८ घण्टा १० मिनेटमा सगरमाथा
आरोहण गरेको कीर्तिमानलाई अनमु ोदन गर्दा उक्त
मन्त्रालयबाट गठन भएको सात सदस्यीय छानबिन
समितिले दिएको प्रतिवेदनलाई आधार बनाएको
देखिन्छ । उक्त प्रतिवेदनमा "श्री पेम्बा दार्जी शेर्पा ले
उल्लिखित समयमा सगरमाथा शिखरमा पुगेको
तस्विर र साक्षी जस्ता ठोस प्रमाण पेस गर्न नसके को
भए तापनि शिखरबाट आधार शिविरमा रहेका सम्पर्क
अधिकृतलाई वाकिटकीबाट टिपाएका सामानहरू
निजले आफूसगँ ै फर्कंदा ल्याई मन्त्रालयमा बुझाएको
प्रमाण, सम्पर्क अधिकृतले मन्त्रालयलाई उपलब्ध
गराएको सोही बेहोराको जानकारी, निजसँग सम्बन्धित
आरोहण दलका नेताले उल्लिखित समयमा शिखरमा
पुगेको भनी प्रमाणित गरिदिएको कागजात, शिखरबाट
ल्याएका प्रमाणहरू मध्ये रातो कपडामा सेतो क्रस
भएको झण्डा र ताराहरू भएको झण्डा १७ मे, २००४
मा अन्य पर्वतारोहीहरूबाट सगरमाथा शिखरमा
खिचिएका तस्विरहरूमा देखिनु र लामा घेसेको कुपर
भनिएका कागजात पाङ् गबोचेका दा सोनाम शेर्पा ले

अद

पेस नगरी निवेदकको दाबीलाई स्वीकार गरी बसेकोले
निवेदन दाबीबमोजिम रिट जारी हुनपु र्छ भनी बहस
गर्नुभयो । त्यसैगरी प्रत्यर्थीहरूको तर्फ बाट उपस्थित
विद्वान् नायब महान्यायाधिवक्ता श्री किरण पौडेलले
पेम्बा दोर्जी शेर्पा को आरोहणको सम्बन्धमा निवेदकले
उजरु ी दिएकोमा उक्त विषयमा छानबिन गर्नको लागि
नेपाल सरकारले समिति गठन गरी सोको प्रतिवेदनको
आधारमा निर्ण य गरिएको हो । नेपाल सरकारले गरेको
निर्ण य विषयवस्तु बझ
ु ी आफ्नो क्षेत्राधिकारभित्र रही
गरेको हुदँ ा बदर हुनपु र्ने अवस्था छै न । रिट निवेदन
खारेज हुनपु र्छ भनी बहस गर्नुभयो ।
उपर्युक्त तथ्य र बहस जिकिर रहेको प्रस्तुत
रिट निवेदनमा निम्न प्रश्नहरूको सम्बन्धमा निर्ण य
गर्नुपर्ने देखियो ।
(१) प्रत्यर्थीमध्येका पेम्बा दोर्जी शेर्पा ले सन्
२००४ मे २१ गते ८ घण्टा १० मिनेटमा
सगरमाथा आरोहण गरेको हो वा होइन?
(२)	निवेदकको मागबमोजिमको आदेश जारी
गर्नुपर्ने हो वा होइन?

सर्
वोच्च

२. अब, प्रत्यर्थीमध्येका पेम्बा दोर्जी शेर्पा ले
सन् २००४ मे २१ गते ८ घण्टा १० मिनेटमा
सगरमाथा आरोहण गरेको हो वा होइन भन्ने पहिलो
प्रश्नको सम्बन्धमा विचार गर्दा सो दाबीलाई सर्वप्रथम
यिनै निवेदकले चनु ौती दिँदै मिति २०६१।२।२८ मा
प्रत्यर्थी मन्त्रालयमा उजरु ी दिएकोमा सो मन्त्रालयले
सो उजरु ीउपर छानबिन गर्नको लागि सात सदस्यीय
छानबिन समितिको गठन गरेको रहेछ । उक्त समितिले
दिएको प्रतिवेदनको आधारमा नै तत्कालीन श्री ५
को सरकारले मिति २०६१।५।२९ मा मन्त्रीस्तरको
निर्ण य गरी पेम्बा दोर्जी शेर्पा ले ८ घण्टा १० मिनेटमा
सगरमाथाको आरोहण गरेको कीर्तिमानलाई अनमु ोदन
गरेको देखिन्छ । सो निवेदनउपर समेत यी निवेदकले
चित्त नबझ
ु ाई बदर गराउन माग गर्दै प्रत्यर्थी निकायहरू
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अनिवार्यरूपमा पालना गरिनपु र्ने व्यवस्था हो । प्रत्यर्थी
पेम्बा दोर्जी शेर्पा ले दाबी गरेबमोजिमको समयमा निजले
सगरमाथाको आरोहण गरेको हो वा होइन भन्ने प्रश्नको
निरूपण गर्न कानूनले तोके को यी प्रमाणहरू पेस
भएका छन् वा छै नन् भन्ने कुरालाई विचार गरिनपु र्ने
हुन्छ । यसप्रकार कानूनले अनिवार्य गरेको शिखर
आरोहण गरेको तस्विर, पर्वतारोही दलको सदस्य
संख्यासहितको प्रतिवेदनलगायतका प्रमाणहरू सम्पर्क
अधिकृत वा पर्वतारोही दलको नेताले पेस गरेको
अवस्था देखिदँ नै । जनु तथ्यलाई प्रत्यर्थी पर्यटन तथा
नागरिक उड् डयन मन्त्रालयले गठन गरेको छानबिन
समितिको प्रतिवेदनमा समेत स्वीकार गरिएको छ ।
५. कुनै काम गर्नको लागि कानूनले निश्चित
कार्यविधि र प्रक्रियाको व्यवस्था गरेको छ भने उपर्युक्त
कार्यविधि र प्रक्रिया पूरा गरेको अवस्थामा मात्र सो
कार्यले वैधानिकता प्राप्त गर्न सक्छ । छोटो समयमा
विश्वको सर्वोच्च शिखर सगरमाथा चढी विश्व कीर्तिमान
कायम गर्ने जस्तो गम्भीर र राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय
सरोकारको विषयमा कानूनले तोके को कार्यविधि र
प्रक्रिया पूरा भएको छ वा छै न भन्ने कुरालाई कठोरताको
साथ परीक्षण गरिनपु र्छ । पर्वतारोहीसँग जाने सम्पर्क
अधिकृत नेपाल सरकारको प्रतिनिधिसमेत हो ।
पर्वतारोहण टोलीसँग गएर फर्कि एपश्चात् निजले
नियमावलीले व्यवस्था गरेबमोजिमको विवरणसहितको
प्रतिवेदन सम्बन्धित निकायसमक्ष पेस गर्नुपर्छ ।
प्रत्यर्थी पेम्बा दोर्जी शेर्पा ले छोटो समयमा सगरमाथा
आरोहण गरेको भनी दाबी लिएको भए तापनि निजसँग
गएको सम्पर्क अधिकृतले सो कुरालाई पष्टि
ु गर्न सक्ने
नियमावलीले निर्दिष्ट गरेको फोटो तथा साक्षी पेस गर्न
सके को अवस्था देखिदँ नै । जसबाट उक्त दिन उक्त
समयमा पेम्बा दोर्जी शेर्पा सगरमाथाको शिखरमा
पगु ेको तथ्य शंकारहित तवरबाट स्थापित हुन सके को
देखिदँ नै ।
६. प्रत्यर्थी मन्त्रालयले गठन गरेको छानबिन
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१७ मे मा सगरमाथा आरोहण गर्दा शिखरमा छोडेको
पक्षसमेत अन्यथा प्रमाणित नभएसम्म प्रमाणको
कोटीमा राख्नु पर्ने कारणले गर्दा निज पेम्बा दोर्जे शेर्पा ले
उल्लिखित समयमा सगरमाथा आरोहण नगरेको
भन्न सकिने अवस्था नरहेको" भन्ने बेहोरा उल्लेख
भएको देखिन्छ । उक्त प्रतिवेदनको बेहोरा हेर्दा पेम्बा
दोर्जी शेर्पा ले उक्त समयमा सगरमाथा शिखरमा पगु ेको
तस्विर र साक्षी जस्ता ठोस प्रमाण पेस गर्न नसके को
भन्ने तथ्यलाई सरू
ु मै स्वीकार गरेको देखिन्छ ।
तस्विर र साक्षी जस्तो ठोस प्रमाण पेस नगरेको भए
तापनि सम्पर्क अधिकृतलाई वाकिटाकीबाट टिपाएको
सामान मन्त्रालयमा ल्याई बझ
ु ाएको, सम्बन्धित
आरोहण दलका नेताले उल्लिखित समयमा शिखरमा
पगु ेको भनी प्रमाणित गरिदिएको, शिखरबाट ल्याएका
प्रमाणहरू मध्ये रातो कपडामा सेतो क्रस भएको
झण्डा र ताराहरू भएको झण्डा १७ मे, २००४
मा अन्य पर्वतारोहीहरूबाट सगरमाथा शिखरमा
खिचिएका तस्विरहरूमा देखिएको भन्नेलगायतका
अन्य आधारहरूमा निज पेम्बा दोर्जे शेर्पा ले उल्लिखित
समयमा सगरमाथा आरोहण गरेको भन्ने आशय उक्त
प्रतिवेदनको रहेको देखिन्छ ।
४. पर्वतारोहणसम्बन्धी नियमावली,
२०५९ को नियम ३० सँग सम्बन्धित अनस
ु ूची ११
बमोजिम सम्पर्क अधिकृतले पेस गर्ने प्रतिवेदनमा सोही
अनस
ु ूचीको देहाय खण्ड २३ अनस
ु ार पर्वतारोहीले
यात्रा गरेको महत्त्वपूर्ण ठाउँको फोटो, पर्वतारोही दलका
सदस्यसमेत उपस्थित भएको आधार शिविरको
फोटो, पर्वतारोही दलको नेताको प्रतिवेदनलगायतका
विवरणहरू अनिवार्यरूपमा पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको
देखिन्छ । त्यसैगरी नियम ३१ सँग सम्बन्धित अनस
ु ूची
१२ बमोजिम पर्वतारोहण दलका नेताले पेस गर्नुपर्ने
प्रतिवेदनको देहाय खण्ड १६ मा आधार शिविरभन्दा
माथि गएका सदस्यको संख्या उल्लेख गर्नुपर्ने किटानी
व्यवस्था गरेको छ । नियमावलीले गरेको यो व्यवस्था
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सो भनाइलाई पनि सन्दर्भ सामग्रीको रूपमा सम्म लिन
मिल्थ्यो होला तर उक्त तथ्य नै स्वतन्त्र प्रमाणबाट
पष्टि
ु हुन नसके को अवस्थामा रातो कपडामा सेतो क्रस
भएको झण्डा र ताराहरू भएको झण्डा १७ मे, २००४
मा अन्य पर्वतारोहीहरूबाट सगरमाथा शिखरमा
खिचिएका तस्विरहरूमा देखिएको भन्ने आधारमा मात्र
निज पेम्बा दोर्जी शेर्पा ले सो दिन सगरमाथा आरोहण
गरेको भन्ने तथ्य स्थापित हुन सक्दैन । अत्यन्त तीव्र
गतिमा हावा चल्ने विश्वको सर्वोच्च चचु रु ोमा मे १७,
२००४ मा राखिएको उक्त सामग्रीहरू २१ मे २००४
सम्म सरु क्षित रहेको र निज पेम्बा दोर्जी शेर्पा ले फिर्ता
ल्याएको भन्ने तथ्य व्यवहारिक दृष्टिकोणबाट पनि
पत्यारयोग्य देखिदँ नै ।
८. प्रस्तुत रिट निवेदनमा निवेदनको
साथ The Mountaineering Association of
Tibet Autonomous Region नामक संस्थाले
सन् २००४ जल
ु ाई ७ मा प्रमाणित गरिदिएको पत्र
तथा American Alpine Club ले सन् २०१३
डिसेम्बर २२ मा प्रमाणित गरिदिएको पत्रसमेत साथ
राखी पेस भएको रहेछ । यी संस्थाहरूको पष्ठृ भूमि
हेर्दा पर्वतारोहण सम्बन्धमा अध्ययन तथा अभिलेख
राख्ने काममा लामो समयदेखि संलग्न रहेको
देखिन्छ । तसर्थ यी निकायहरूले प्रमाणित गरेको
विषयलाई पर्वतारोहणसम्बन्धी पेसामा लागेका
व्यक्तिहरूको लागि उपयोगी सामग्री अर्थात् तथ्याङ् क
फे हरिस्त, सूची विवरण वा लेखको रूपमा मान्न
सकिन्छ । जसबाट प्रमाण ऐन, २०३१ को दफा १६
बमोजिम उक्त प्रमाणिक विवरणहरूलाई पनि प्रमाणको
रूपमा लिन सकिन्छ । उक्त पत्रको बेहोरामा निज पेम्बा
दोर्जी शेर्पा ले सगरमाथा आरोहण गरेको भनी दाबी
गरेको २१ मे २००४ मा खराब मौसमको कारणले
कसैले पनि सगरमाथाको आरोहण नगरेको भन्ने बेहोरा
उल्लेख भएको पाइन्छ । सोबाट समेत पेम्बा दोर्जी
शेर्पा ले २१ मे २००४ मा सगरमाथाको आरोहण गरेको
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समितिले सम्पर्क अधिकृतलाई वाकिटाकीबाट
टिपाएको सामान मन्त्रालयमा ल्याई बझ
ु ाएको,
सम्बन्धित आरोहण दलका नेताले उल्लिखित समयमा
शिखरमा पगु ेको भनी प्रमाणित गरिदिएको, शिखरबाट
ल्याएका प्रमाणहरू मध्ये रातो कपडामा सेतो क्रस
भएको झण्डा र ताराहरू भएको झण्डा १७ मे, २००४
मा अन्य पर्वतारोहीहरूबाट सगरमाथा शिखरमा
खिचिएका तस्विरहरूमा देखिएको भन्नेलगायतका
आधारमा निज पेम्बा दोर्जी शेर्पा ले ८ घण्टा १० मिनेटमा
सगरमाथा आरोहण गरेको देखिने भनी उल्लेख गरेको
छ भने प्रत्यर्थी मन्त्रालयले पनि सोही आधारमा पेम्बा
दोजी शेर्पा को दाबीलाई अनमु ोदन गरेको छ । निज पेम्बा
दोर्जी शेर्पा ले सम्पर्क अधिकृतलाई वाकिटाकीबाट
टिपाएको सामान मन्त्रालयमा बझ
ु ाएको भनिए तापनि
उक्त बझ
ु ाइएको भनिएको सामान के हो? त्यो खल
ु ाउन
सके को छै न भने त्यस प्रकारको सामानको कुनै प्रमाणिक
महत्त्व हुने पनि देखिदँ नै । त्यसरी सामान टिपाउनु पर्ने
व्यवस्था कुनै ऐन, नियम वा नीतिमा रहेको देखिदँ नै ।
के वल सम्पर्क अधिकृतलाई वाकिटाकीबाट टिपाएको
सामान फिर्ता बझ
ु ाएको भन्ने आधारमा मात्र निज पेम्बा
दोर्जी शेर्पा ले उक्त दिन सगरमाथा आरोहण गरेका थिए
भनी विश्वास गर्न सकिने देखिदँ नै ।
७. त्यसैगरी शिखरबाट ल्याएका प्रमाणहरू
मध्ये रातो कपडामा सेतो क्रस भएको झण्डा र ताराहरू
भएको झण्डा १७ मे, २००४ मा अन्य पर्वतारोहीहरूबाट
सगरमाथा शिखरमा खिचिएका तस्विरहरूमा देखिएको
तथा लामा घेसेको कुपर भनिएका कागजात पाङ
बोचेको दा सोनाम शेर्पा ले १७ मे मा सगरमाथा
आरोहण गर्दा शिखरमा छोडेको पक्षसमेतलाई अन्यथा
प्रमाणित नभएसम्म प्रमाणको कोटिमा राख्नुपर्ने
भन्ने जिकिर गरिएको छ । सो सम्बन्धमा विचार गर्दा
सर्वप्रथम यो आफै ँ मा स्वतन्त्र प्रमाण होइन । २१ मे
२००४ मा पेम्बा दोर्जे शेर्पा ले सगरमाथा आरोहण
गरेको तथ्य अन्य स्वतन्त्र प्रमाणबाट पष्टि
ु भएको भए
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सर्वोच्च अदालत, संयक्त
ु इजलास
माननीय न्यायाधीश श्री दीपककुमार कार्की
माननीय न्यायाधीश श्री प्रकाशमान सिंह राउत
आदेश मिति : २०७४।९।३०
मद्दा
ु : उत्प्रेषण / परमादेश

०६९-WO-०४६१
निवेदक : झापा जिल्ला, अर्जुनधारा गा.वि.स. वडा नं.
३ बस्ने गोपीकृष्ण पोखरेल
विरूद्ध
विपक्षी : नेपाल सरकार, भूमिसधु ार तथा व्यवस्था
मन्त्रालय, सिंहदरबार काठमाडौंसमेत
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देखिदँ नै ।
९. अब निवेदकको निवेदन मागबमोजिमको
आदेश जारी हुनपर्ने हो वा होइन भन्ने दोस्रो प्रश्नको
सम्बन्धमा विचार गर्दा माथिल्ला प्रकरणहरूमा
विवेचना भएबमोजिम पेम्बा दोर्जी शेर्पा ले २१ मे २००४
मा सगरमाथा आरोहण गरेको नदेखिदँ ा उक्त मितिमा
निजले ८ घण्टा १० मिनेटमा सगरमाथाको आरोहण
गरेको भनी भएको प्रत्यर्थी पर्यटन मन्त्रालयको मिति
२०७०।४।२३ तथा मिति २०६१।५।२९ को निर्ण य
र तत्सम्बन्धी प्रेस विज्ञप्ति र पत्रहरू उत्प्रेषणको
आदेशद्वारा बदर हुने ठहर्छ । आगामी दिनहरूमा
पर्वतारोहणसम्बन्धी कीर्तिमान कायम हुने कुनै
महत्त्वपूर्ण निर्ण य गर्दा पर्वतारोहणसम्बन्धी नियमावली,
२०५९ को नियम ३० र ३१ तथा सोसँग सम्बन्धित
अनस
ु ूचीहरूले निर्दिष्ट गरेको प्रक्रिया र विवरण पूरा
भएको सनिश्चि
ु त गरी सोको सार्वजनिक सूचना प्रकाशन
गरी कसैको दाबी विरोध भएमा सोलाई समेत विचार
गरी निर्ण य गर्नु भनी प्रत्यर्थी संस्कृति, पर्यटन तथा
नागरिक उड् डयन मन्त्रालयको नाममा निर्देशात्मक
आदेश जारी गरिदिएको छ । यस आदेशको जानकारी
प्रत्यर्थीहरूलाई दिई दायरीको लगत कट्टा गरी मिसिल
नियमानस
ु ार अभिलेख शाखामा बझ
ु ाइदिनू ।

वोच्च

०६९-WO-११२८
निवेदक : झापा जिल्ला, अर्जुनधारा गा.वि.स. वडा नं.
३ बस्ने गोपीकृष्ण पोखरेल
विरूद्ध
विपक्षी : प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदक
् ो कार्यालय,
सिंहदरबार काठमाडौंसमेत

उक्त रायमा सहमत छु ।
न्या. डम्बरबहादरु शाही

सर्

इजलास अधिकृतहरू: सन्देश श्रेष्ठ, शोभा पाठक
इति संवत् २०७४ साल मङ् सिर १२ गते ३ रोज शभु म् ।
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कानूनद्वारा अख्तियारी पाएका निकाय
वा अधिकारीको क्षेत्राधिकारमा हस्तक्षेप
वा संकुचन हुने गरी अन्य कुनै निकाय
वा पदाधिकारीहरूले अधिकार प्रयोग गर्न
पाउँदैन । जुनसक
ु ै प्रकारका जग्गाको दर्ता
स्रेस्ता दरू
ु स्त, अद्यावधिक र व्यवस्थित
रूपमा राखिनपु र्दछ । जग्गाको दर्ता हक,
स्वामित्व र भोगको विषय अवस्थानस
ु ार
व्यक्तिको हक, सार्वजनिक हक हित वा
सरोकार वा संस्थागत हकहितको विषयको

नेपाल कानून पत्रिका, २०७५, जेठ

अद

(प्रकरण नं.६)
क्षेत्राधिकारभन्दा बाहिरको विषयमा
सनु वु ाइको मौका प्रदान गरेर नै निर्णय
गरिएको भए पनि त्यस्ता निर्णयले कानूनी
वैधता प्राप्त गर्न नसक्ने ।
(प्रकरण नं.८)
जग्गा दर्ता गर्ने कुरा स्वामित्व
निर्धारणसम्बन्धी विषय भएकोले यस
कार्यलाई लामो समयसम्म अनिर्णित,
अनिश्चित अवस्थामा रहन दिनु शोभनीय
हुदँ ैन । समयमा नै टुंगोमा पुर्याउनु पर्ने ।
(प्रकरण नं.९)

साल कात्तिक महिनामा आ-आफ्नै कालगतिले परलोक
भइसक्नु भएकोले वहाँहरूको पैतक
ृ सम्पत्तिको हकदार
निवेदक र निवेदकका ११(एघार) अंशियार मात्र छौं ।
विक्रम संवत् २०१६ सालको नम्बरीतर्फ दर्ता
भएका रैतीहरूको १ नं. लगत तयार गर्दा चार अड् डाका
हाकिमहरू रोहबरमा बसी झापा जिल्लाअन्तर्गत ४८
नं. मौजा आठ मौजा धरमपरु का बन्दीभित्र लेखिएका
रैतीहरूले जग्गा नापजाँच गरी दाखिल दर्ता गरिपाउँ
भनी दरखास्त दिएको र दरखास्तमा लेखिएको जग्गामा
हात्तिसार, खोलाधार, पानीघाट, गौचरन, सन्धिसर्पन
नपर्ने र दरखास्तमा लेखिएको बेहोरा मनासिब
देखिएकोले जग्गाको चौहद्धि खल
ु ाई अर्ध (उत्तर-दक्षिण)
तल
ु (पूर्व -पश्चिम) विगाहा, कठ्ठा, धरु खल
ु ाई मधेश तराई
भागको मालसवाल जमिन्दारी सवालबमोजिम जग्गा
नाँप जाँच गरी नम्बरीतर्फ को लगत खडा गरी सरकारी
पोत कायम गरिदिएको छ । आज उपरान्त तपसिलमा
लेखिएका रैतीहरूले अड् डाबाट तोकिएको सरकारी
पोत, मालपोत याम टायमभित्र बझ
ु ाई आजैबाट आफ्नो
जनी भोगचलन गर्नु हाल सरकारी पोत मिनाहा हुने छै न
भनी निवेदकका स्व.बबु ा टिकाराम पोखरेलका नाममा
१ नं. लगत कायम भएको कम्तियार सौ-पूर्व , रामप्रसाद
सौ-पश्चिम, कन्काई माई जाने गोरेटो सौ-उत्तर, डगर
सौ-दक्षिण यति चार किल्लाभित्रको स्वः बबु ा टिकाराम
पोखरेलका नामको रैती (रै.नं) १४६/१३८ को जग्गा
विगाह ९८-०-०-० धनहर खेत जग्गाको साबिक
तेरिज तिर्जा (मालपोत) बापत सरकारी तिरो पहिलो,
दोस्रो र तेस्रो किस्ता क्रमशः रू.८००, रू.८०० र
रू.३८० गरी जम्मा रू.१९८०।- २०१६ सालदेखि
२०२२ सालसम्म स्व. बबु ा टिकाराम पोखरेलले तिरी
भोग चलन गरी आएको जग्गा हो ।
बबु ा टिकाराम पोखरेल मिति २०२३।६।२३
गते परलोक भएकोले सो जग्गा निवेदकका नाममा
दा.खा. नामसारी गरिपाउँ भनी दरखास्त पेस गरेकोमा
२०१६ सालको दर्ता उतारमा रै.नं. १४६/१३८ दर्ता

ालत

रूपमा रहेको हुने ।

सर्
वोच्च

निवेदकका तर्फ बाट : विद्वान् वरिष्ठ अधिवक्ताहरू श्री
भूमि खरेल तथा श्री शिवप्रसाद रिजाल
विपक्षीका तर्फ बाट : विद्वान् सहन्यायाधिवक्ता श्री
उद्धवप्रसाद पडु ासैनी
अवलम्बित नजिर :
सम्बद्ध कानून :
मालपोत ऐन, २०३४

आदेश
न्या. दीपककुमार कार्की : नेपालको
अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा ३२ र १०७(२)
बमोजिम पर्न आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त
तथ्य र आदेश यसप्रकार छः
निवेदकका बबु ा टिकाराम पोखरेल र आमा
मनमाया पोखरेलका तीन छोराहरूमा जेठा रूक्मप्रसाद
पोखरेल, माइला म निवेदक, कान्छा विष्णुलाल पोखरेल
हौं । दिदी बहिनीहरूको विवाह भइसके को छ । दाजु
जेठा र भाइ कान्छा २०२१ सालतिरै भारत आसाम
गई आजसम्म कुनै सम्पर्क मा नभएको, बबु ा टिकाराम
पोखरेल मिति २०२३।६।२३ गते र आमा २०२६
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९९५२ - गोपीकृ ष्ण पोखरे ल वि. नेपाल सरकार, भमि
ू सधु ार तथा व्यवस्था मन्त्रालय, सिंहदरबारसमेत

ालत

सरकारी पोत मोरङतर्फ बझ
ु ाई सकिएको भन्ने मोरङ
भू.प्र.का. को च.नं. ५०४६ मिति २०३३।११।२६ को
पत्रबाट देखिएको हुदँ ा २०३१ सालदेखिको सरकारी
पोत, मालपोत अमल
ु ीडोर झापा दमकमा कार्यरत
भएको हुदँ ा उक्त डोरमा हाजिर भई सरकारी पोत आफ्ना
नाममा बझ
ु ाई आफ्नो हक सरु क्षित राख्नुहोला सरकारी
पोत मिन्हा हुने छै न भन्ने बेहोराको भूमि प्रशासन
शाखा झापा चन्द्रगढीको मिति २०३४।१२।२९ को
जानकारी निवेदकलाई दिइएको थियो । हाल विवादित
रै.नं. १४६/१३८ को जग्गा झापा जिल्ला, लखनपरु
गा.वि.स. वडा नं.१ मा पर्दछ ।
उल्लिखित जग्गा नापजाँच गराई दाखिल
खारेज नामसारी गरिपाउँ भनी मिति २०३४।१२।११
गते भू.प्र.का. झापामा आवश्यक प्रमाणित
कागजातसहित निवेदन गरिएकोमा भू.प्र.का. चन्द्रगढी
झापाबाट कुनै निर्ण य भएन । त्यसैगरी विपक्षी मालपोत
कार्यालय झापासमक्ष उक्त जग्गा नापजाँच गराई दाखिल
खारेज नामसारी गरिपाउँ भनी भएका साबिक जग्गाको
प्रमाणसमेत समावेश गरी २०६८ साल आषाढमा
निवेदन दर्ता गरेकोमा निवेदन दर्तासम्म भएको तर
त्यसउपर कुनै सनु वु ाइ नगरेको निवेदकलाई तारिखमा
सम्म नराखी कुनै निर्ण य नै नगरेकाले निवेदकका स्व.
बबु ा टिकाराम पोखरेलका नाममा २०१६ सालमा
१ नं. लगत कायम भई रै.नं. १४६/ १३८ को जग्गा
निवेदकका नाममा मिति २०२३।१२।२७ गते दाखिल
खारेज नामसारी भई म निवेदकका नाममा आएको
उल्लिखित जग्गा नापजाँच गरी दर्ता गरी निवेदकका
नाममा उक्त जग्गाको जग्गाधनी दर्ता प्रमाण पर्जा
ु दिनु
भन्ने विपक्षी मालपोत कार्यालयका नाममा परमादेशको
आदेशलगायत जो चाहिने आज्ञा आदेश वा पर्जी
ु जारी
गरिपाउँ भन्नेसमेत बेहोराको ०६८-WO-०४६१ को
निवेदन गोपीकृष्ण पोखरेलले यस अदालतमा दायर
गरेको रिट निवेदन ।
विक्रम संवत् २०१६ सालको नम्बरीतर्फ दर्ता

सर्

वोच्च

अद

भिडेको देखिदँ ा मधेश तराई मालसवाल जमिन्दारी
सवालबमोजिम श्री ५ को सलामीतर्फ रू.१०(दश)
आम्दानी बाँधी स्व.टिकाराम पोखरेलका एकासगोलका
छोरा गोपीकृष्ण पोखरेलका नाममा आजै कचहरीबाट यो
दाखिल खारेज नामसारी पर्जी
ु गरिदिएँ, आज उपरान्त
उक्त जग्गा आफ्नो जानी भोगचलन गर्नुहोला सरकारी
पोत मिन्हा हुने छै न भनी झापा जिल्लाअन्तर्गत ४८ नं.
आठमौजा धरमपरु का जमिन्दार कस्येजी जगतबहादरु
खत्रीसमेतका जिमिदारी कचहरीबाट मिति २०२३
साल चैत २७ रोज १ मा निवेदकका नाममा उक्त रै.नं.
१४६/१३८ को ज.वि. ९८-०-०-० जग्गाको दाखिल
खारेज दर्ता नामसारी चलानी पर्जी
ु पाई २०२३
सालदेखि २०२६ सालसम्म वार्षिक तिज-तिर्जा
(मालपोत) रू.१९८०।- का दरले र २०२७ सालदेखि
२०३४ सालसम्म रू.४३१२।- सरकारी पोत बझ
ु ाई
भोग चलन आवाद गरी आएको र मालपोत ऐन, २०३४
प्रारम्भ भएपछि सो जग्गा सर्वे नापी नभएकोले मालपोत
कार्यालय झापाले मालपोत असल
ु गर्न इन्कार गरेकोले
मालपोत तिर्न बझ
ु ाउन सके को छै न ।
निवेदकका नाममा दा.खा नामसारी भएको
र.नं. १४६/१३८ को जग्गासमेत २०२५ साल
माघ महिनामा मोरङ जिल्लाबाट जग्गा नापजाँच
गर्न अमिनटोली प्रवेश गरी जग्गा नापजाँच गर्दै जाँदा
जग्गाको सिमाना झापा जिल्ला तथा मोरङ जिल्ला
सिमानामा वादविवाद भई कुन जिल्लामा उक्त जग्गा
नापजाँच गर्ने कार्य सम्पन्न नभई छुट भएको भनी
निवेदकलाई जिमिदार जगतबहादरु खत्रीसमेतले मिति
२०२५।१२।२६ गते जानकारी गराइएको थियो ।
निवेदकका नाममा नामसारी हक कायम भई
रै.नं. १४६/१३८ को जग्गा दाखिल खारेज दर्ता भएकोमा
साबिक मोरङ जिल्ला, मधमु ल्ला गाउँ पञ्चायत वडा
नं. ६ हाल श्री ५ को सरकार मन्त्रिपरिषदक
् ो निर्ण यले
उक्त क्षेत्र झापा जिल्ला, लखनपरु गाउँ पञ्चायत वडा
नं. १ मा परिणत भई गएकोले २०३० सालसम्मको
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ालत

झापा जिल्लाअन्तर्गत ४८ नं. आठ मौजा धरमपरु का
जमिन्दार कस्येजी जगतबहादरु खत्रीसमेतका
जिमिदारी कचहरीबाट मिति २०२३ साल चैत २७
रोज १ मा निवेदकका नाममा उक्त रै.नं. १४६/१३८
को ज.वि. ९८-०-०-० को दाखिल खारेज दर्ता
नामसारी चलानी पर्जी
ु पाई २०२३ सालदेखि २०२६
सालसम्म वार्षिक सकारी पोत रू.१९८० का दरले र
२०२७ सालदेखि २०३४ सालसम्म रू.४३१२।- का
दरले बझ
ु ाई भोगचलन आवाद गरी आएको र मालपोत
ऐन, २०३४ प्रारम्भ भएपछि सो जग्गा नापी नभएकोले
मालपोत बझ
ु ाउन सके को छै न ।
निवेदकका नाममा दाखिल खारेज नामसारी
भएको उक्त जग्गा २०२५ साल माघ महिनामा मोरङ
जिल्लाबाट जग्गा नापजाँच गर्न अमिनटोली प्रवेश
गरी जग्गा नापजाँच गर्दै जाँदा जग्गा झापा जिल्ला
तथा मोरङ जिल्लामध्ये कुन जिल्लामा उक्त जग्गा
नापजाँच गर्ने विषयमा विवाद उत्पन्न भई सो जग्गा
नापजाँच हुन नसके को जि. जगतबहादरु खत्रीले मिति
२०२५।१२।२६ गते निवेदकलाई जानकारी गराएका
थिए । निवेदकका नाममा नामसारी हक कायम भई रै.नं.
१४६/१३८ को जग्गा दाखिल खारेज दर्ता भएकोमा
साबिक मोरङ जिल्ला, मधमु ल्ला गाउँ पञ्चायत वडा
नं. ६ हाल झापा जिल्ला, लखनपरु गाउँ पञ्चायत वडा
नं. १ मा परिणत भई गएकोले २०३० सालसम्मको
सरकारी पोत मोरङतर्फ बझ
ु ाई सकिएको भन्ने मोरङ
भू.प्र.का.को च.नं. ५०४६ मिति २०३३।११।२६ को
पत्रबाट देखिएको हुदँ ा २०३१ सालदेखिको सरकारी
पोत, मालपोत अमल
ु ीडोर झापा दमकमा कार्यरत
भएको हुदँ ा उक्त डोरमा हाजिर भई सरकारी पोत आफ्ना
नाममा बझ
ु ाई आफ्नो हक सरु क्षित राख्नुहोला सरकारी
पोत मिन्हा हुने छै न भन्ने बेहोराको भूमि प्रशासन शाखा
झापा चन्द्रगढीको मिति २०३४।१२।२९ को जानकारी
निवेदकलाई दिइएको थियो ।
उल्लिखित जग्गा नापजाँच गराई दाखिल
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भएका रैतीहरूको १ नं. लगत तयार गर्दा चार अड् डाका
हाकिमहरू रोहबरमा बसी झापा जिल्लाअन्तर्गत ४८
नं. मौजा आठमौजा धरमपरु का बन्दीभित्र लेखिएका
रैतीहरूले जग्गा नापजाँच गरी दाखिल दर्ता गरिपाउँ
भनी दरखास्त दिएको र दरखास्तमा लेखिएको जग्गामा
हात्तिसार, खोलाधार, पानीघाट, गौचरन, सन्धिसर्पन
नपर्ने र अर्ध (उत्तर-दक्षिण) तल
ु (पूर्व -पश्चिम)
विगाहा, कठ्ठा धरु खल
ु ाई मधेश तराई भागको लगत
खडा गरी सरकारी पोत कायम गरिदिएको छ । आज
उप्रान्त तपसिलमा लेखिएका रैतीहरूले अड् डाबाट
तोकिएको सरकारी पोत, मालपोत याम टायमभित्र
बझ
ु ाई आजैबाट आफ्नो जनी भोग चलन गर्नु हुदँ ा
सरकारी पोत मिन्हा हुने छै न भनी निवेदकका स्व. बबु ा
टिकाराम पोखरेलका नाममा १ नं. लगत कायम भएको
कम्तियार सौ पूर्व , रामप्रसाद सौ पश्चिम, कनकाई
माई जाने गोरेटो सौ-उत्तर, डगर सौ-दक्षिण यति चार
किल्लाभित्रको स्व. बबु ा टिकाराम पोखरेलका नामको
रैती (रै.नं. १४६/१३८) को जग्गा विगाह, ९८-०-०० धनहर खेत जग्गाको साबिक सरकारी तिरो पहिलो,
दोस्रो र तेस्रो किस्ता क्रमशः रू.८००।-, रू.८००।- र
रू.३८०।- गरी जम्मा रू.१९८०।- २०१६ सालदेखि
२०२२ सालसम्म स्व. बबु ा टिकाराम पोखरेलले तिरी
भोगचलन गरी आएको जग्गा हो ।
बबु ा टिकाराम पोखरेल मिति २०२३।६।२३
गते परलोक भएकोले सो जग्गा निवेदकका नाममा
दाखिल खारेज नामसारी गरिपाउँ भनी दरखास्त
पेस गरेकोमा २०१६ सालको दर्ता उतारमा रै.नं.
१४६।१३८ दर्ता भिडेको देखिदँ ा मधेश तराई
मालसवाल जमिन्दारी सवालबमोजिम श्री ५ को
सलामीतर्फ रू.१०(दश) आम्दानी बाँधी स्व. टिकाराम
पोखरेलका एकासगोलका छोरा गोपीकृष्ण पोखरेलका
नाममा आजै कचहरीबाट यो दाखिल खारेज नामसारी
पर्जी
ु गरिदिएँ । आज उपरान्त जग्गा आफ्नो जानी
भोगचलन गर्नुहोला सरकारी पोत मिन्हा हुने छै न भनी
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सिद्धान्तका आधारमा उल्लिखित जग्गा निवेदकका
नाममा नापजाँच गरी दाखिल खारेज ना.सा. गरिपाउँ
भनी तत्कालीन भूमि प्रशासन कार्यालय चन्द्रगढीमा
मिति २०३३।१२।११ गते र विपक्षी मालपोत
कार्यालयसमक्ष २०६८ आषाढ महिनामा निवेदन दर्ता
गरी कारवाही चलाएको अवस्थामा भूमि प्रशासनको
काम गर्ने विपक्षी मालपोत कार्यालयले हालसम्म कुनै
पनि निर्ण य नगरी विपक्षीमध्येको सशस्त्र प्रहरी बल
पाथीभरा गणलाई भोगाधिकार दिने निर्ण य गरेकाले
मिति २०५८।९।१६ को भोगाधिकार समितिका
पदाधिकारीले गरेको निर्ण य सिफारिससमेतका काम
कारवाही उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरी मिति
२०३३।१२।११ र २०६८ आषाढ महिनामा दर्ता
भएका निवेदनउपर निवेदकका मागबमोजिम उक्त
जग्गा नापजाँच गरी दाखिल खारेज ना.सा. दर्ता गर्न
मिल्ने हो होइन यथाशीघ्र कानूनबमोजिम निर्ण य गरी
टुङ्ग्याई दिनु भनी विपक्षी मालपोत कार्यालय झापाका
नाममा अन्तरिम संविधानको धारा ३२ तथा १०७(२)
बमोजिम परमादेशलगायत जो चाहिने आज्ञा आदेश
वा पर्जी
ु जारी गरिपाउँ भन्नेसमेत बेहोराको ०६९WO-११२८ मा निवेदक गोपीकृष्ण पोखरेलको यस
अदालतमा परेको रिट निवेदन ।
यसमा के कसो भएको हो ? निवेदकको
मागबमोजिमको आदेश किन जारी हुन नपर्ने हो ?
आदेश जारी हुन नपर्ने कानूनबमोजिमको कारण भए
यो आदेश प्राप्त भएको मितिले बाटाको म्यादबाहेक १५
दिनभित्र महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फ त लिखित
जवाफ पठाउनु भनी विपक्षीहरूलाई रिट निवेदनको
एकप्रति नक्कल साथै राखी सूचना पठाई लिखित
जवाफ आएपछि वा अवधि नाघेपछि नियमानस
ु ार पेस
गर्नु साथै रिट नं. ०६९-WO-०४६१ को रिटसमेत
साथै राखी पेस गर्नु भन्ने यस अदालतको आदेश ।
यसमा रिट नं. ४६१ मा टाइपको भूलबाट
प्रकरण नं. १५ छुट हुन गएकोले सर्वोच्च अदालत
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खारेज नामसारी गरिपाउँ भनी मिति २०३३।१२।११
गते र मिति २०६८ साल आषाढ महिनामा विपक्षी
मालपोत कार्यालय झापासमक्ष साबिकका आवश्यक
जग्गाका प्रमाणित कागजातहरू सहित निवेदन दर्ता
गरिएकोमा आजका मितिसम्म उक्त निकायबाट सो
सम्बन्धमा कुनै पनि काम कारवाही गरिएको छै न ।
विपक्षी मालपोत कार्यालयले च.नं. ३९०१ मिति
२०६८।१०।१७ गते विपक्षी भूमिसधु ार तथा व्यवस्था
विभाग काठमाडौंसमक्ष उल्लिखित विवादित जग्गाको
मिसिलसमेत आवश्यक निर्देशन निकासको लागि
पठाइएकोमा विपक्षी भूमिसधु ार तथा व्यवस्था विभागले
विपक्षी मालपोतलाई निवेदकले माग गरेको जग्गा
के कसरी नाप नक्सा छुट हुन गएको हो भन्नेसमेत
विषयमा कार्यालयको ठोस राय नदेखिएकोले प्राप्त
फाइल थान ८(आठ) विपक्षी भूमिसधु ार तथा व्यवस्था
विभागले विपक्षी मालपोत कार्यालयसमक्ष मिति
२०६८।१२।१० मा फिर्ता पठाएको रहेछ ।
यसै विषयमा निवेदकले सम्मानित सर्वोच्च
अदालतमा रिट नं. ०६९-WO-०४६१ नं. को रिट
निवेदनपत्र दर्ता गरी सोउपर छलफल हुदँ ा मालपोत
कार्यालय दमकका नाममा मात्र कारण देखाउ
आदेश मिति २०६९।७।१६ गते जारी भई मालपोत
कार्यालय दमकले आफ्नो बेहोराको लिखित जवाफ
पेस गरिसके को अवस्थामा यसै सम्बन्धमा बझु ्दै जाँदा
उक्त जग्गा विपक्षी जिल्ला प्रशासन कार्यालय झापा
(स्थानीय सिफारिस समिति) समेतका विपक्षी सबै पक्ष
निकायहरूका पदाधिकारीहरू एवं वन तथा भू-संरक्षण
मन्त्रालयको सहमति लिई मेची अञ्चल स्तरीय सशस्त्र
प्रहरी गण पाथीभरालाई उपलब्ध गराउने र जग्गा भोग
गरेबापत वन पैदावार विकास समितिलाई रू.८५ लाख
२० हजार शीघ्र उपलब्ध गराउने निर्ण य भएको रहेछ ।
सो कुरा मिति २०६९।१२।७ गते नक्कल सारी थाहा
हुन आएको हो ।
अतः माथि प्रकरणमा वर्णित तथ्य कानून मान्य
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ऐलानी पर्ती आदि प्रकृतिको हो होइन ? सोसमेत
विषयमा कार्यालयको ठोस राय नदेखिएकोले प्राप्त
फाइल थान ८(आठ) यसैसाथ संलग्न गरी पठाइएको
बेहोरा आदेशानस
ु ार अनरु ोध छ भनी यस विभागको
च.नं. २५३७ मिति २०६८।१२।१० को पत्रमार्फ त
मालपोत कार्यालय दमक झापामा प्राप्त फाइल फिर्ता
पठाइएको देखिन्छ । निवेदकले माग गरेको जग्गा
दर्ता सम्बन्धमा यस विभागबाट कुनै निर्ण य नभएको
र मालपोत कार्यालय दमक झापाको कार्यक्षेत्रभित्रको
जग्गा दर्तासम्बन्धी विषयमा यस विभागलाई विपक्षी
बनाइरहनु पर्ने अवस्था नहुदँ ा बिना आधार र कारण
यस विभागलाई विपक्षी बनाई दिएको रिट निवेदन
खारेज गरिपाउँ भन्नेसमेत बेहोराको ०६८-WO०४६१ को भूमिसधु ार तथा व्यवस्थापन विभागको
लिखित जवाफ ।
रिट निवेदकले २०१६ सालमा मेरो बबु ा
टिकाराम पोखरेलको नाममा साबिक दर्ता स्रेस्ता
कायम रही २०२३ सालमा मेरा नाममा नामसारी
भई २०१६ सालदेखि २०३४ सालसम्म मेरो बबु ा
र मैले सरकारी पोत तिरेको ज.वि. ९८-०-० जग्गा
नापजाँच गरी मेरो नाममा छुट जग्गा दर्ता गरिपाउँ
भन्ने निवेदनसहितको फायल आवश्यक निर्देशनको
लागि भूमिसधार तथा व्यवस्थापन विभागमा सोधी
पठाएकोमा उक्त विभागबाट निवेदकले दर्ता माग गरेको
जग्गा के कसरी नापनक्शा छुट हुन गएको हो ? उक्त
जग्गा सरकारी, ऐलानी, पर्ती आदि प्रकृतिको हो
होइन ? सोसमेत विषयमा कार्यलयको ठोस राय
नदेखिएको भनी फायल फिर्ता आई हाल उक्त जग्गा
के , कसरी नापनक्सा छुट हुन गएको हो ? उक्त
जग्गा सरकारी, ऐलानी, पर्ती आदि प्रकृतिको हो
होइन ? सोसमेत विषयमा कार्यालयको ठोस राय
नदेखिएको भनी फायल फिर्ता आई हाल उक्त जग्गा
के , कसरी नापनक्सा छुट हुन गएको हो ? सरकारी,
सार्वजनिक, ऐलानी, पर्ती आदि प्रकृतिको हो,
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नियमावली, २०४९ को नियम २९ बमोजिम उक्त
रिटमा प्रकरण नं. १५ सामेल गरिपाउँ भनी निवेदकको
माग रहेको देखिएको तर उक्त नियम २९ मा टाइप
वा मद्रु णको सामान्य त्रुटि मात्र संशोधन गर्न मिल्नेमा
निवेदकले पूरा एक प्रकरण नै थप गरिपाउँ भनी माग
गरेको र सो गर्दा रिट निवेदनको सम्पूर्ण कारवाही
र इन्साफमा नै फरक पर्नसक्ने अवस्था देखिदँ ा
मागबमोजिमको प्रकरण ०६९-WO-०४६१ को रिट
निवेदनमा सामेल गर्न मिलेन, कानूनबमोजिम गर्नु
भन्नेसमेत बेहोराको ०६८-WO-०४६१ को यस
अदालतको मिति २०६९।९।४ को आदेश ।
विपक्षी रिट निवेदकहरूको मागदाबीका
विषयतर्फ हेर्दा जग्गा प्रशासन गर्ने, जग्गा आवाद गर्ने,
जग्गा दर्ता गर्ने सम्बन्धमा मालपोत ऐन, २०३४ ले
जिल्ला स्थित निकायका अधिकारीहरूको काम,
कर्तव्य र अधिकार एवम् दायित्व स्पष्टरूपमा तोके को
छ । यस मन्त्रालयको के , कुन निर्ण य वा कारवाहीले
के , कस्तो अन्याय पर्न गएको हो रिट निवेदनमा
कहिँकतै उल्लेख छै न । तसर्थ प्रचलित कानूनबमोजिम
जिल्ला स्थित मालपोत कार्यालयबाट भए गरेका
काम कारवाहीका सम्बन्धमा रिट निवेदकहरूले यस
मन्त्रालयलाई विपक्षी बनाउनु पर्ने कारण नै उल्लेख
नगरी यस मन्त्रालयलाई विपक्षी बनाउनु तर्क सङ् गत
छै न । अतः प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ
भन्नेसमेत बेहोराको ०६८-WO-०४६१ को
भूमिसधु ार तथा व्यवस्था मन्त्रालयको लिखित
जवाफ ।
रिट निवेदनमा उल्लिखित मालपोत कार्यालय
झापाको च.नं. ३९०१ मिति २०६८।१०।१७ को यस
विभागमा निर्देशन माग भएको विषय छ, सो सम्बन्धमा
मालपोत कार्यालय दमक झापाको च.नं. ३९०१ मिति
२०६८।१०।१७ को पत्र साथ प्राप्त फाइलहरू पेस हुदँ ा
निवेदकले दर्ता माग गरेको जग्गा के कसरी नाप नक्सा
छुट हुन गएको हो ? उक्त जग्गा सरकारी सार्वजनिक
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११२८ मा परेको लिखित जवाफ ।
निवेदकहरू गोपीकृष्ण पोखरेलसमेत २६
जनाले जग्गा दर्ता गरी मागेको सम्बन्धमा निवेदकहरूको
फायल च.नं. ३९०१ मिति २०६८।१०।१० मा
भूमिसधु ार तथा व्यवस्थापन विभाग जग्गा प्रशासन
शाखामा पठाइएकोमा त्यहाँबाट च.नं. २५३७ मिति
२०६८।१२।१० को पत्रसाथ फिर्ता भएका फायल
प्राप्त भएकोले निवेदकहरूले दर्ता माग गरेको जग्गा
के , कसरी नाप नक्सा छुट हुन गएको हो उक्त जग्गा
सरकारी, सार्वजनिक, ऐलानी, पर्ती, आवादी प्रकृतिको
हो, होइन खल
ु ाई पठाई दिनहु ुन सक्कल फायल २६
थान यसैसाथ संलग्न गरी पठाइएको बेहोरा अनरु ोध
छ । कार्य समाप्त भएपछि फायल फिर्ता पठाई दिनहु ुन
अनरु ोध छ भनी मालपोत कार्यालय दमक झापा प.सं.
च.नं. ४५३५ मिति २०६९।११।६ को पत्र लेखी
आएबमोजिम यस कार्यालयका प्राविधिक कर्मचारीले
यसै कार्यालयको प.सं. ०६९/७० च.नं. १६६१
मिति २०७०।१।२३ को पत्रबाट उक्त क्षेत्रमा सो कार्य
गरी स्थलगत निरीक्षण गरी प्रतिवेदन पेस गर्न खटाई
पठाइएकोमा निज कर्मचारीहरूले यस कार्यालयमा
द.नं.१०९७ मिति २०७०।२।८ मा पेस गर्नुभएको
प्राविधिक प्रतिवेदनको आधारमा यसै कार्यालयले प.स.
प्रा./२०६९/०७० च.नं.१८५३ मिति २०७०।२।१४
को पत्रबाट मालपोत कार्यालय दमक झापामा जवाफ
लेखी पठाई साबिकको सोही काम कारवाही यस
कार्यालयबाट गरिएकोले कानूनबमोजिम गरिएको काम
कारवाहीमा रिट निवेदन आकर्षण हुन नसक्ने भएको
हुदँ ा निज निवेदकले यस कार्यालय विरूद्ध दिएको रिट
निवेदक बदर भई खारेज गरिपाउँ भन्नेसमेत बेहोराको
प्रमख
ु नापी अधिकृत शेषबहादरु श्रेष्ठको ०६९-WO११२८ मा परेको लिखित जवाफ ।
सरकारी निकाय वा संस्थाले हकभोग गरी
पाएको सरकारी जग्गाको भोगाधिकार उपलब्ध गराउने
तत्कालीन श्री ५ को सरकारको कार्यनीतिअनरू
ु प

सर्

वोच्च

अद

होइन ? भनी आवश्यक छानबिन तथा निरीक्षण
भई मिसिल कारवाहीमा रहेको । यसरी मिसिल
कारवाहीमा रहेको अवस्था मौजदु ा भएकोले उत्प्रेषण,
परमादेशलगायतको आदेश आकर्षित नहुने हुदँ ा रिट
निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्नेसमेत बेहोराको ०६८WO-०४६१ को मालपोत कार्यालय झापाको लिखित
जवाफ ।
सरकारी निकाय वा संस्थाले हकभोग गरी
पाएको सरकारी जग्गाको भोगाधिकार उपलब्ध गराउने
तत्कालीन श्री ५ को सरकारको कार्यनीतिअनरू
ु प
प्रमख
ु जिल्ला अधिकारीको संयोजकत्वमा गठित
समितिले तोकिएको कार्यनीति पूरा गरी वन क्षेत्रको
जग्गा सशस्त्र प्रहरी बल पाथीभरा गण झापालाई
झापा, लखनपरु १ मा पर्ने रतवु ा माई वक्षृ रोपण क्षेत्रको
जग्गा मिति २०५८।९।१६ को भोगाधिकारसम्बन्धी
स्थानीय समितिको बैठको निर्ण यबाट १०० हेक्टर
जग्गा उपलब्ध गराउन सिफारिस गरेको देखिन्छ ।
रिट निवेदकको हकदैयाको जग्गा उपलब्ध गराएको
देखिदँ नै । तत्कालीन श्री ५ को सरकारमा मन्त्रीस्तरको
मिति २०५८।१०।३० को निर्ण यबाट उक्त रतवु ा माई
वक्षृ रोपण आयोजनाको वन क्षेत्र पाथीभरा गणलाई
उपलब्ध गराउने निर्ण य भएको रहेछ । विपक्षीले नापी
नभएको जग्गा हो २०३४ सालदेखि मालपोत बझ
ु ाएको
छै न भनी स्वीकार गरेको, सर्वे नापी नै नभएको आफ्नो
नाममा दर्ता नै नभएको सरकारी वन क्षेत्र निर्धारण भई
सरकारी स्तरबाटै वक्षृ रोपण हुदँ ै आएको, जग्गाको
हक स्वामित्वभित्र पर्ने भए फिल्ड बक
ु जग्गाधनी पर्जा
ु
नाप नक्सासमेतका प्रमाण पेस गर्नुपर्नेमा सो गरेको
देखिदँ नै साथै प्रत्यर्थी बनाइएको निकाय प्रधानमन्त्री
तथा मन्त्री परिषदको
् कार्यालयलगायतका भूमिसधु ार
तथा व्यवस्था मन्त्रालय र भूमिसधु ार तथा व्यवस्थापन
विभागबाट पेस हुने जवाफका साथ रिट निवेदन
विरूद्धको प्रमाणको रूपमा ग्रहण गरिपाउँ भन्नेसमेत
बेहोराको विपक्षी नापी कार्यालयको ०६९-WO-
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गणलाई उपलब्ध गराउने निर्ण य सिफारिस भएको
हुदँ ा रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्नेसमेत बेहोराको
०७०-WO-११२८ मा परेको वन कार्यालय झापाको
लिखित जवाफ ।
मिति २०५८।१०।३० मा नेपाल सरकार
मन्त्रीस्तरको निर्ण यअनस
ु ार मालपोत कार्यालय
दमकको स्रेस्तामा सशस्त्र प्रहरी बल पाथीभरा गण
झापाको नाममा भोगाधिकार पर्जा
ु प्राप्त भएको सो
जग्गा प्राप्त भएबापत वन पैदावार विकास समिति
के न्द्रीय कार्यालय बबरमहलले मिति २०५९।१२।५
मा लेखेको पत्रमा रू.८५ लाख २० हजार उक्त
समितिलाई उपलब्ध गराई यस सशसत्र प्रहरी बलले
लिने गरी तत्कालीन सरकारको निर्ण य गरेको हुदँ ा रिट
निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्नेसमेत बेहोराको ०७०WO-११२८ मा परेको सशस्त्र प्रहरी बल पाथीभरा
झापाको लिखित जवाफ ।
रिट निवेदकले उल्लेख गरेको यस
मन्त्रालयको मिति २०५८।११।३ मा गहृ मन्त्रालयलाई
सम्बोधन गरी सशस्त्र प्रहरी गणलाई जग्गा उपलब्ध
गराउने विषयका सम्बन्धमा यस मन्त्रालयको प.सं.
आ.व्य. (ख) क्षे.का. ५/०५८/६९ च.नं. १३० मिति
२०५८।९।२५ को पत्रबाट मेची अञ्चल स्तरीय
सशस्त्र प्रहरी गण (श्री पाथीभरा गण) को लागि यस
मन्त्रालयअन्तर्गतको रतवु ा माई वक्षृ रोपण आयोजनाको
वक्षृ रोपण क्षेत्रको पश्चिमपट्टिको करिब १०० हेक्टर
जग्गा उपलब्ध गराई दिन सहमतिको लागि अनरु ोध छ ।”
भनी यस मन्त्रालयमा पत्राचार भएको थियो । सो पत्रको
जवाफका सम्बन्धमा “वन पैदावार विकास समिति
स्वायत्त संस्था भएको र सो संस्थाअन्तर्गत रतवु ामाई
वक्षृ रोपण आयोजना रहेकोले उक्त आयोजनाले सो
स्थानमा वक्षृ रोपण गरी हुर्का एका ३७६०० रूखहरू
बीस वर्ष पगु ्न लागेका र रूखहरू बढ् ने क्रममा रहेकोले
मागबमोजिम समितिलाई रू.८५ लाख २० हजार
रकम उपलब्ध गराई भोगाधिकार सशस्त्र प्रहरी गणले

सर्
वोच्च
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प्रमख
ु जिल्ला अधिकारीको संयोजकत्वमा गठित
समितिले तोकिएको कार्यनीति पूरा गरी वन क्षेत्रको
जग्गा सशस्त्र प्रहरी बल पाथीभरा गण झापालाई
झापा लखनपरु १ मा पर्ने रतवु ा माई वक्षृ रोपण क्षेत्रको
जग्गा मिति २०५८।९।१६ को भोगाधिकारसम्बन्धी
स्थानीय समितिको बैठकको निर्ण यबाट १०० हेक्टर
जग्गा उपलब्ध गराउन सिफारिस गरेको देखिन्छ ।
रिट निवेदकको हकदैयाको जग्गा उपलब्ध गराएको
देखिदँ नै । तत्कालीन श्री ५ को सरकार मन्त्रीस्तरको
मिति २०५८।१०।३० को निर्ण यबाट उक्त रतवु ा माई
वक्षृ रोपण आयोजनाको वन क्षेत्र पाथीभरा गणलाई
उपलब्ध गराउने निर्ण य भएको र सोहीबमोजिम गरिएको
हो भन्नेसमेत बेहोराको भूमिसधु ार कार्यालय झापाको
०६९-WO-११२८ मा परेको लिखित जवाफ ।
मिति २०५८।९।१६ गते जिल्ला प्रमख
ु
जिल्ला अधिकारीको अध्यक्षतामा स्थानीय समितिका
पदाधिकारीहरूले वन तथा भू-संरक्षण मन्त्रालयको
सहमति लिई सशस्त्र प्रहरी बल पाथीभरा गणलाई
उक्त जग्गा उपलब्ध गराउने निर्ण य भएबमोजिम मिति
२०५८।१०।३० मा नेपाल सरकार मन्त्रीस्तरको
निर्ण यानस
ु ार वन पैदावर विकास समितिलाई रू.८५
लाख २० हजार उपलब्ध गराई भोगाधिकार सशस्त्र
प्रहरी गणले लिने गरी तत्कालीन श्री ५ को सरकारको
निर्ण य भएको देखिदँ ा रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ
भन्नेसमेत बेहोराको सशस्त्र प्रहरी नायब महानिरीक्षक
यवु राज अर्यालको ०६९-WO-११२८ मा परेको
लिखित जवाफ ।
हकभोग गरी आएको सरकारी जग्गाको
भोगाधिकार उपलब्ध गराउने (तत्काल श्री ५
को सरकारको) कार्यनीतिअनरू
ु प प्रमख
ु जिल्ला
अधिकारीको संयोजकत्वमा गठित समितिले कार्यविधि
पूरा गरी वन क्षेत्रको जग्गा सशस्त्र प्रहरी बल, पाथीभरा
गण, झापालाई लखनपरु गा.वि.स. वडा नं. १ मा पर्ने
रतवु ा माई वक्षृ रोपण आयोजनाको वन क्षेत्र पाथीभरा
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मन्त्रालयको ०६९-WO-११२८ मा परेको लिखित
जवाफ ।
रिट दाबीको जग्गा दर्ता सम्बन्धमा यस
विभागबाट कुनै निर्ण य नभएको र रिट निवेदनमा
उल्लिखित यस विभागको मिति २०६८।१२।१० को
पत्राचार मालपोत कार्यालय दमक झापाले निर्देशन माग
गरेको सम्बन्धमा प्रशासनिक निकासासमेत भएकोले
प्रस्तुत मद्दा
ु मा यस विभागलाई विपक्षी बनाई रहनु पर्ने
अवस्था नहुदँ ा बिना आधार र कारण यस विभागलाई
विपक्षी बनाएको हुदँ ा रिट निवेदन खारेज भागी छ खारेज
गरिपाउँ भन्नेसमेत बेहोराको ०६९-WO-११२८ मा
परेको विपक्षी भूमिसधु ार व्यवस्थापन विभागको ०६९WO-११२८ मा परेको लिखित जवाफ ।
विपक्षीले निवेदनमा उल्लेख गर्नुभएको मिति
२०५८।१०।३० मा नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषदक
् ो
बैठक बसेको पनि अभिलेखबाट देखिदँ नै । विपक्षी रिट
निवेदकले निवेदनमा दाबी लिनु भए जस्तो निजलाई
संविधान तथा कानूनले प्रदान गरेको हक, अधिकारको
उल्लङ् घन हुने गरी यस कार्यालयबाट कुनै काम,
कारवाही वा निर्ण य भए गरेको नहुदँ ा विपक्षीको
रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्नेसमेत बेहोराको
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदक
् ो कार्यालयको ०६९WO-११२८ मा परेको लिखित जवाफ ।
सशस्त्र प्रहरी बल पाथीभरा गणको च.नं.
८४७ मिति २०६६।१।२१ को पत्र र मन्त्रिपरिषदक
् ो
मिति २०५८।१०।३० को निर्ण यसमेतका आधारमा
भोगाधिकार उपलब्ध गराउनेसम्बन्धी कार्यविधि
२०६२ (जसमा सम्बन्धित जिल्लाका प्रमख
ु जिल्ला
अधिकारी - संयोजक, सम्बन्धित जि.वि.स.को
प्रतिनिधि - सदस्य, सम्बन्धित जग्गा रहेको वडाको
वडाध्यक्ष - सदस्य, सम्बन्धित नापी कार्यालयका प्रमख
ु
- सदस्य, सम्बन्धित मालपोत कार्यालयको प्रमख
ु सदस्य सचिव रहने स्थानीय सिफारिस समिति भएको)
को अनस
ु ूची २ अनस
ु ार भोगाधिकार प्रमाणपत्र दिइएको

सर्

वोच्च

अद

लिएमा आपत्ति नहुने भनी तत्कालीन श्री ५ को सरकार
(मा. मन्त्रीस्तर) बाट मिति २०५८।१०।३० मा निर्ण य
भएकोले सोहीअनस
ु ार उक्त रकम समितिलाई उपलब्ध
गराउने व्यवस्थाको लागि निर्ण यानस
ु ार अनरु ोध
छ” भनी गहृ मन्त्रालयलाई पत्राचार भएको थियो ।
तसर्थ सो जग्गामा निज रिट निवेदकको स्वामित्व
तथा भोगाधिकार नभएको र उक्त जग्गा वन क्षेत्रभित्र
पर्ने भएको हुदँ ा रिट निवेदकको मागदाबी आधारहीन
छ । रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्नेसमेत बेहोराको
वन तथा भू-संरक्षण मन्त्रालय झापाको ०७०-WO११२८ मा परेको लिखित जवाफ ।
विपक्षीहरूले यस मन्त्रालयसमेत उपर
सम्मानित अदालतमा दायर गर्नुभएको रिट निवेदनमा
उल्लेख भएअनस
ु ार यस मन्त्रालयको तर्फ बाट निजको
मौलिक हकको हनन हुने कुनै पनि कार्य भए गरेको
छै न । विपक्षीले दाबी गरेअनस
ु ारको जग्गा यी विपक्षीको
हक भोगको जग्गा होइन, निज विपक्षीले आफ्नो रिटमा
उल्लेख गरेको उक्त ९८-०-० क्षेत्रफलको जग्गा कुन
स्थानको कुन गा.वि.स.को कति नं. कित्ता हो भन्ने
कुरासमेत आफ्नो रिटमा खल
ु ाउन सके को छै न ।
सशस्त्र प्रहरी बल पाथीभरा गणले हकभोग गरेको
जग्गा जिल्ला झापा लखनपरु गा.वि.स. वडा नं. १ को
१०० हेक्टर जग्गा हो । सो जग्गा मिति २०५८।९।१६
गते विपक्षी बनाएका विरूद्ध खण्डमा उल्लिखित
भोगाधिकार सम्बन्धमा गठित सबै निकायहरूका
पदाधिकारीहरूले विरूद्ध खण्डमा उल्लिखित श्री
वन तथा भू-संरक्षण मन्त्रालयको सहमति लिई सशस्त्र
प्रहरी बल पाथीभरा गणलाई उक्त जग्गा उपलब्ध
गराउने निर्ण य भई मिति २०५८।१०।३० मा नेपाल
सरकार मन्त्रीस्तरको निर्ण यानस
ु ार मालपोत कार्यालय
दमकको स्रेस्तामा सशस्त्र प्रहरी बल पाथीभरा गण
झापाको नाममा भोगाधिकार प्राप्त भई हाल उक्त प्रहरी
गणले नै भोगचलन गरी आएको हुदँ ा रिट निवेदन
खारेज गरिपाउँ भन्नेसमेत बेहोराको नेपाल सरकार गहृ
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नम्बर १४६/१३८, ४८ नम्बर मौजाभित्रको जग्गा
विगाहा ९८-०-० धनहर खेत जग्गा हो । उक्त जग्गामा
साबिक सरकारी तिरो तिरी निवेदकले भोगचलन
गर्दै आएको जग्गा हो । निवेदकका पिता टिकाराम
पोखरेलको २०२३ सालमा मतृ ्यु भएपश्चात् सो जग्गा
निवेदक गोपीकृष्ण पोखरेलका नाममा २०२३ साल
चैत २७ गते नामसारी भई दाखिल खारेज भएको
हो । उक्त जग्गा निवेदकका नाममा दाखिल खारेज भई
आएपछि २०३४ सालसम्म तिरो बझ
ु ाउँदै भोगचलन
गर्दै आएकोमा मालपोत ऐन, २०३४ प्रारम्भ भएपछि
जग्गा नापी नभएको हुदँ ा मालपोत बझ
ु ाउन सकिएको
छै न । उक्त जग्गा २०२५ साल माघ महिनामा नापजाँच
गर्दै जाने क्रममा झापा जिल्ला तथा मोरङ जिल्ला कुन
जिल्लामा नापजाँच गर्ने विषयमा विवाद भई नाप नक्सा
हुन नसके को जानकारी प्राप्त भएको हो । सोपश्चात्
उक्त जग्गा झापा जिल्ला लखनपरु १ मा पर्ने भनी
भूमि प्रशासन कार्यालयबाट मिति २०३४।१२।२९ मा
जनाउ पर्जी
ु प्राप्त भएको छ । उक्त जग्गा तत्कालीन श्री ५
को सरकारको मिति २०५८।१०।३० मा सशस्त्र प्रहरी
बल पाथीभरा गण झापालाई भोगाधार उपलब्ध गराउने
निर्ण यबमोजिम मिति २०६६।१।२१ गते सशस्त्र प्रहरी
बल पाथीभराले भोगाधिकार प्रमाणपत्र पाउँ भनी
मालपोत कार्यालय झापालाई पत्राचार गरेकोमा सशस्त्र
प्रहरी बसेको र उक्त कुरा मिति २०६९।१२।७ मा
नक्कल सारी जानकारी प्राप्त आएको हो । उक्त जग्गा
सशस्त्र प्रहरी गणलाई भोगाधिकार दिएको तत्कालीन
श्री ५ को सरकारको निर्ण य, भोगाधिकारसम्बन्धी
सिफारिस समितिको निर्ण यसमेत उत्प्रेषणको आदेशले
बदर गरी उक्त जग्गा यथासक्य चाँडो नापजाँच गरी
निवेदकका नाममा दाखिल खारेज नामसारी गर्नु भनी
विपक्षी मालपोत कार्यालयसमेतका नाउँमा परमादेशको
आदेश जारी गरिपाउँ भनी बहस गर्नुभयो ।
विपक्षीहरू वादी नेपाल सरकारको तर्फ बाट
महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयबाट उपस्थित

सर्
वोच्च
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अवस्था मौजदु ा रहेको हुदँ ा भोगाधिकार प्रमाणपत्र बदर
हुने होइन रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्नेसमेत
बेहोराको मालपोत अधिकृत डा.श्री बच्चुराम कार्कीको
०६९-WO-११२८ मा परेको लिखित जवाफ ।
रिट निवेदकले विपक्षी मालपोत कार्यालय
दमकले च.नं.३९०१ मिति २०६८।१०।१७ गते विपक्षी
भूमिसधु ार तथा व्यवस्थापन विभागसमक्ष विवादित
जग्गाको मिसिल आवश्यक निर्देशन निकासाको लागि
पठाएकोमा विपक्षी भूमिसधु ार व्यवस्थापन विभागले
विपक्षी मालपोत कार्यालय झापालाई निवेदकले माग
गरेका जग्गा के , कसरी नाप नक्सा छुट हुन गएको हो
भन्नेसमेत विषयमा कार्यालयको ठोस राय नदेखिएकोले
प्राप्त फायल विपक्षी भूमिसधु ार व्यवस्थापन विभागले
विपक्षी मालपोत कार्यालयसमक्ष फिर्ता पठाएको रहेछ
भनी निजले नै फायल कारवाहीमा रहेको स्वीकार
गर्नुभएको छ । उक्त विवादित फायलहरू विपक्षी
भूमिसधु ार व्यवस्थापन विभागबाट फिर्ता प्राप्त भएपछि
के , कसरी नाप नक्सा छुट हुन गएको हो ? उक्त जग्गा
सरकारी, सार्वजनिक, ऐलानी, पर्ती आदि प्रकृतिको हो
होइन खल
ु ाई पठाई दिनहु ुन सक्कल फायल थान २६
नापी कार्यालय दमकमा पठाइएकोमा त्यहाँबाट के ही
फायलको जवाफ प्राप्त भएको, के ही फायलको जवाफ
आउन बाँकी भई फायलहरू कारवाहीकै क्रममा रहेको
छ, रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्नेसमेत बेहोराको
मालपोत कार्यालय झापाको ०६९-WO-११२८ मा
परेको लिखित जवाफ ।
नियमबमोजिम साप्ताहिक तथा दैनिक पेसी
सूचीमा चढी आज यस इजलाससमक्ष पेस हुन आएको
प्रस्तुत रिट निवेदनका सन्दर्भमा निवेदक गोपीकृष्ण
पोखरेलका तर्फ बाट उपस्थित हुनभु एका विद्वान्वरिष्ठ
अधिवक्ता श्री भूमि खरेल तथा विद्वान्वरिष्ठ अधिवक्ता
श्री शिवप्रसाद रिजालले निवेदकका पिता टिकाराम
पोखरेलका नाममा वि.सं. २०१६ सालको नम्बरी
दर्ता भएका रैतीहरूको १ नं. लगत कायम भएको रैती
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भोगचलन गरी आएको उक्त जग्गा नापजाँच गरी
दाखिल खारेज नामसारी गरिपाउँ भनी तत्कालीन भूमि
प्रशासन कार्यालय चन्द्रगढीमा मिति २०३३।१२।११
गते र विपक्षी मालपोत कार्यालय दमकमा मिति २०६८
आषाढमा निवेदन दर्ता गरी कारवाही चली आएकोमा
उक्त जग्गा नापजाँच गरी दाखिल खारेज नामसारी
गरिदिनपु र्नेमा उक्त कार्य नगरी भोगाधिकार सम्बन्धमा
गठित समितिले उल्लिखित निवेदकको जग्गा सशस्त्र
प्रहरी गण पाथीभरालाई भोगाधिकार दिने निर्ण य
गरेको रहेछ । म निवेदकको सम्पत्तिसम्बन्धी हक
अधिकारमा प्रत्यक्ष असर पर्ने गरी दोषपूर्ण गैरकानूनी
कार्य गरेकाले उक्त कार्य निर्ण य सिफारिससमेतका
काम कारवाही उत्प्रेषणको आदेशले बदर गरी विपक्षी
मालपोत कार्यालय दमक झापासमक्ष दर्ता माग गरी
कारवाहीमा रहेको मिति २०३३।१२।११ र २०६८
आषाढ महिनामा दर्ता भएको निवेदनउपर निवेदकको
मागबमोजिम उक्त जग्गा नापजाँच गरी दाखिल
खारेज नामसारी दर्ता गर्न मिल्ने हो होइन यथासिघ्र
कानूनबमोजिम निर्ण य गरी टुङ्गाई दिनु भनी विपक्षी
मालपोत कार्यालय झापाको नाममा परमादेशलगायत
जारी गरिपाउँ भन्ने निवेदक गोपीचन्द्र पोखरेलको
छुट्टाछुट्टै रिट निवेदनमा बेहोरा उल्लेख भएको देखिन्छ ।
विपक्षीले दाबी गरेअनस
ु ारको जग्गा निजको हक भोगको
जग्गा होइन, निज विपक्षीले निवेदनमा उल्लेख गरेको
विगाहा ९८-०-० क्षेत्रफलको जग्गा कुन स्थानको, कुन
गा.वि.स.को कति नम्बर कित्ता हो भन्ने कुरासमेत
खल
ु ाउन सक्नु भएको छै न । उक्त जग्गा नाप नक्सा
भएको छै न । निवेदकले समयमा नापनक्सा गरी आफ्नो
हक कायम गर्नुपर्नेमा सो नगरी बसेको अवस्थामा
सशस्त्र प्रहरी बल पाथीभरा गणले हकभोग गरेको जग्गा
जिल्ला झापा लखनपरु १ को १०० हेक्टर जग्गा हो ।
सो जग्गा मिति २०५८।९।१६ गते भोगाधिकारसम्बन्धी
गठित स्थानीय सिफारिस समितिका पदाधिकारीहरूले
वन तथ भू-संरक्षण मन्त्रालयको सहमति लिई सशस्त्र
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हुनभु एका विद्वान् सहन्यायाधिवक्ता श्री उद्धवप्रसाद
पडु ासैनीले निवेदकले दाबी गरेको जग्गा नापी
भएको देखिदँ नै । उक्त जग्गा नापी आउँदाका बखत
नापनक्सा गरी टुङ्ग्याउनपु र्ने हो । नापीको पत्र
छ, सबैको समन्वयमा नापी गर्न सकिने अवस्था
थियो । २०२५ सालमा नापी हुदँ ा आफ्नो हकभोगसहित
नापीमा जानपु र्नेमा जान सक्नुभएन । विवादित जग्गा
हदबन्दीभन्दा बढी छ । उक्त जग्गा वनक्षेत्रभित्रको जग्गा
हो । वि.सं. २०५८ सालमा वनसँग सहमति लिई
सशस्त्र प्रहरी गणलाई भोगाधिकार दिने भनी जिल्ला
संयन्त्रबाट निर्ण य भएको छ । आफ्नो हकभोगको जग्गा
भए समयमा आई हक कायम गराउनु पर्नेमा विलम्ब
गरी आएको हुदँ ा रिट निवेदन खारेज हुनपु र्छ भनी
गर्नुभएको बहससमेत सनि
ु यो ।
उपर्युक्त विद्वान् वरिष्ठ अधिवक्ता एवं विद्वान्
सहन्यायाधिवक्ताले गर्नुभएको बहस सनु ी निवेदन र
सोसाथ संलग्न कागजात अध्ययन गरी हेर्दा यसमा
निवेदकले माग गरेबमोजिमको आदेश जारी हुनपु र्ने
हो वा होइन ? सोही विषयमा निर्ण य दिनपु र्ने देखिन
आयो ।
२. निर्ण यतर्फ विचार गर्दा स्व. बबु ा
टिकाराम पोखरेलको नामको रैती नं.१४६/१३८,
४८ नम्बर मौजाभित्रको जग्गा विगाहा ९८-०-०
धनहर खेत जग्गाको साबिक सरकारी तिरो पहिलो,
दोस्रो र तेस्रो किस्ता क्रमशः रू.८००।-, रू.८००।र ३८०।- समेत गरी जम्मा रू.१९८०।- २०१६
सालदेखि २०२२ सालसम्म स्व. बबु ा टिकाराम
पोखरेलले तिरो भोगचलन गर्दै आएको जग्गा हो ।
बबु ाको मिति २०२३।६।२३ गते परलोक भएकोले
सो जग्गा स्व. टिकाराम पोखरेलको छोरा म गोपीकृष्ण
पोखरेलका नाममा झापा जिल्लाअन्तर्गत ४८ नं.
आठमौजा धरमपरु का जमिनदार कस्येजी जगतबहादरु
खत्रीसमेतका “ख” जिमिदारी कचहरीबाट मिति
२०२३ साल चैत २७ गते दर्ता नामसारी पर्जी
ु पाई
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क्रमशः रू.८००।-,रू.८००।- रू.३८०।- गरी जम्मा
रू.१९८०।- र सोपश्चात्कोष तथा तहसिल कार्यालय
झापामा निवेदक गोपीकृष्ण पोखरेलले २०३४
सालसम्मको क्रमशः रू.१९८० र रू.४३१२।- रैती
नं. १४६/१३८ बाट सरकारी पोत बझ
ु ाई आएको
देखिन्छ ।
४. उल्लिखित चार किल्लाभित्रको
जग्गा निवेदकका पिता टिकाराम पोखरेलको मिति
२०२३।६।२३ गते परलोक भएको हुदँ ा स्व. पिताको
नाम दर्ताको रैती नं. १४६/१३८ को उक्त जग्गा निवेदक
गोपीचन्द्र पोखरेलका नाममा मिति २०२३।१२।२७
गते दाखिल खारेज दर्ता नामसारी चलानी पर्जी
ु प्राप्त
भएको देखिन्छ । उल्लिखित जग्गा निवेदकको नाममा
दाखिल खारेज दर्ता भएपश्चात् यी निवेदकले २०३४
सालसम्म सरकारी पोत (तिरो) बझ
ु ाई जग्गा भोगचलन
गर्दै आएको र मालपोत ऐन, २०३४ प्रारम्भ भएपछि
जग्गा सर्वे नापी नभएकोले मालपोत लिन इन्कार
गरेपश्चात् उक्त जग्गामा मालपोत बझ
ु ाएको देखिदँ नै ।
५. निवेदकका नाममा उल्लिखित जग्गा
दाखिल खारेज दर्ता पर्जी
ु भएपछि उक्त रैती नं. को
जग्गा झापा जिल्ला वा मोरङ जिल्लामा नापनक्सा
गर्ने भन्नेमा विवाद भई नाप नक्सा गर्न छुट भएको
जानकारी गराइन्छ भनी जि. जगतबहादरु बाट मिति
२०२५।१२।२६ गते निवेदक गोपीचन्द्र पोखरेललाई
जनाउ पर्जी
ु दिएको देखिन्छ । रैती नं. १४६/१३८ को
उल्लिखित जग्गा हाल झापा जिल्ला लखनपरु वडा
नं.१ मा पर्ने भनी भूमि प्रशासन कार्यालय झापाबाट
मिति २०३४।१२।२९ गते निवेदकलाई जनाउ पर्जी
ु
दिएको देखिन्छ । उक्त नं.को जग्गा नापजाँच गरी
निवेदकका नाममा दाखिल खारेज नामसारी गरिपाउँ
भनी निवेदकले मिति २०३३।१२।११ मा भूमि
प्रशासन कार्यालय झापामा निवेदन दिएको मिसिल
संलग्न प्रमाणबाट देखिन्छ । सो निवेदन दिएपश्चात्
लामो समयसम्म सो जग्गा नापजाँच नभई निवेदकको
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प्रहरी बल पाथीभरा गणलाई जग्गा उपलब्ध गराउने
निणय भई २०५८।१०।३० मा नेपाल सरकार
मन्त्रीस्तरीयको निणर्यानस
ु ार मालपोत कार्यालय
झापाको स्रेस्तामा सशस्त्र प्रहरी गण झापाको नाममा
भोगाधिकार प्राप्त भई हाल उक्त प्रहरी गणले भोगचलन
गर्दै आएको छ । वन पैदावार विकास समिति के न्द्रीय
कार्यालय बबरमहलले मिति २०६९।१२।५ मा वन
तथा भू-संरक्षण मन्त्रालयलाई लेखेको पत्रमा रू.८५
लाख २० हजार उक्त समितिलाई उपलब्ध गराई
भोगाधिकार सशस्त्र प्रहरी गणले लिने गरी तत्कालीन
श्री ५ को सरकारबाट निर्ण य भएको छ । उक्त जग्गा
नापी नभएको र २०३४ सालदेखि मालपोत नबझ
ु ाई
निवेदकले आफ्नो नाममा समेत दर्ता नगरेको र सो
सम्बन्धमा कारवाही चलिरहेको हुदँ ा रिट क्षेत्रमा प्रवेश
गरी हक स्थापित हुन सक्दैन । रिट निवेदन खारेज
गरिपाउँ भन्नेसमेत बेहोराको विपक्षीहरू मालपोत
कार्यालय झापासमेतको लिखित जवाफमा उल्लेख
भएको पाइयो ।
३. सो सम्बन्धमा हेर्दा वि.सं. २०१६
सालको नम्बरी दर्ता भएका रैतीहरूको १ नं. लगत रैती
नं. १४६/१३८, ४८ नं. मौजाभित्रको जग्गा निवेदक
गोपीचन्द्र पोखरेलका बबु ा टिकाराम पोखरेलका नाममा
२०१६ साल फागनु २६ गते प्राप्त भई दर्ता भएको
देखिन्छ । झापा जिल्लाअन्तर्गत ४८ नं. मौजा धरमपरु
मौजाभित्रको कमलखोला सौ-पूर्व माइधार सौ-पश्चिम
ताल झर सौ-उत्तरचल
ु ी सौ दक्षिणपट्टि चौहद्धिभित्रको र
गौरिया खोला सौ-पूर्व , कमलखोला-पश्चिम, समय गडौ
सौ उत्तर, इलाम जिल्ला फारलाइन सो दक्षिण यति
चौहद्धिभित्रको जग्गा मौजाका जिमिनदार, तालक
ु दार
तथा मालसवाल जमिनदारी सवाल नं. १३, १४ तथा
१५ नं. बमोजिम निवेदकका पिता टिकाराम पोखरेलका
नाम उल्लिखित जग्गा धरमपरु मौजाका जमिनदार जि.
जगतबहादरु लाई रैती टिकाराम पोखरेलले २०२२
सालसम्म तिरोबापत पहिलो, दोस्रो, तेस्रो किस्ता
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देखिन्छ । त्यसरी निवेदन प्राप्त भएपश्चात जग्गा दर्ता
गर्ने वा भएको दर्ता बदर गर्ने कार्य मालपोत ऐन, २०३४
लगायतका कानूनबमोजिम भूमि व्यवस्थापनसम्बन्धी
कार्य गर्ने सरकारी निकायबाट गरिन्छ । जनु कामका
लागि कानूनले जसलाई अधिकार दिएको छ, सो कार्य
सोही निकाय वा अधिकारीले यथासमयमा गर्नुपर्ने
हुन्छ । २०३३ सालमा जग्गा नापजाँच गरी दर्ता गरिपाउँ
भनी निवेदन परेकोमा टुंगोमा नपरु ्याई अनिश्चित
कालसम्म निर्ण य नगरी त्यसै राख्नु पनि हुदँ नै ।
त्यस्तो निवेदनलाई समयमा नै टुंगोमा परु ्याउनु पर्दछ ।
कानूनद्वारा अख्तियारी पाएका निकाय वा अधिकारीको
क्षेत्राधिकारमा हस्तक्षेप वा संकुचन हुने गरी अन्य कुनै
निकाय वा पदाधिकारीहरूले अधिकार प्रयोग गर्न
पाउँदनै । जनु सक
ु ै प्रकारका जग्गाको दर्ता स्रेस्ता दरू
ु स्त,
अद्यावधिक र व्यवस्थितरूपमा राखिनपु र्दछ । जग्गाको
दर्ता हक, स्वामित्व र भोगको विषय अवस्थानस
ु ार
व्यक्तिको हक, सार्वजनिक हक हित वा सरोकार वा
संस्थागत हकहितको विषयको रूपमा रहेको हुन्छ ।
जग्गा दर्ता गर्ने कुरा स्वामित्व निर्धारणसम्बन्धी विषय
भएकोले निवेदकलाई लामो समयसम्म अनिर्णित,
अनिश्चित र संशययक्त
ु अवस्थामा रहन दिन शोभनीय
हुदँ नै । यही अनिश्चयको अनचि
ु त लाभ लिएर सरकारी
वा सार्वजनिक जग्गालाई निजी र निजी जग्गालाई
सरकारी कायम गर्ने दूषित प्रवत्ति
ृ हरू समेत देखा पर्ने
गरेका छन् । मालपोत ऐन, २०३४ को दफा २४ ले
सार्वजनिक जग्गा व्यक्तिका नाउँमा दर्ता भएको भए
पनि त्यस्तो दर्ता बदर हुने प्रावधान व्यवस्थित गरेको
छ । साथै जग्गा नापजाँच गरी दा.खा नामसारी गर्ने वा
नगर्ने निर्ण य गर्ने अधिकारसमेत सम्बन्धित मालपोत
कार्यालयको जिम्मेवारी र दायित्वअन्तर्गत पर्दछ ।
७. वादी नेपाल सरकारको तर्फ बाट विद्वान्
सहन्यायाधिवक्ता उद्धवप्रसाद पडु ासैनीले बहसको
क्रममा निवेदकले समयमा नापनक्सा गरी हक कायम
गराउनु पर्नेमा लामो समयसम्म विलम्ब गरी निवेदन
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निवेदनमा भूमि प्रशासन कार्यालयले कुनै काम कारवाही
नगरेकाले सो जग्गा पनु ः नापजाँच गरी दाखिल
खारेज नामसारी गरिपाउँ भनी मिति २०६८ आषाढ
महिनामा मालपोत कार्यालय झापामा निवेदन दिएको
देखियो । सोभन्दा अगावै तत्कालीन श्री ५ को सरकारको
मिति २०५८।१०।३० मा भोगाधिकारसम्बन्धी
गठित स्थानीय समितिको सिफारिसमा नेपाल
सरकारको निर्ण यबमोजिम प्रमख
ु जिल्ला अधिकारीको
संयोजकत्वमा गठित स्थानीय भोगाधिकार समितिले
उक्त जग्गाको क्षेत्रफलभित्रको जग्गा सशस्त्र प्रहरी
बल पाथीभरा गण झापाको नाममा भोगाधिकार दिने
निर्ण यबमोजिम उक्त जग्गाको भोगाधिकार सशस्त्र
प्रहरी बलले गरेको प्रमाणपत्र उपलब्ध गराउन अनरु ोध
गरिएको च.नं. ८४७ मिति २०६६।१।२१ को सशस्त्र
प्रहरी बल पाथीभराले मालपोत कार्यालय झापालाई
पत्राचार गरेको पत्रको प्रतिलिपिबाट देखिन्छ ।
६. निवेदक गोपीचन्द्र पोखरेलका नाउँ
दर्तामा दर्ता भई तिरो तिरी भोग गर्दै आएको उल्लिखित
जग्गा नापनक्सा गरी दाखिल खारेज दर्ता गरिपाउँ
भनी विपक्षी भूमि प्रशासन कार्यालय झापामा वि.सं.
२०३३।१२।११ मा निवेदन दिएकोमा धेरै लामो
समयसम्म जग्गा नापजाँच नगरी निवेदकको निवेदनमा
कुनै पनि निर्ण य गरेको देखिदँ नै । सोपश्चात् उक्त जग्गा
मिति २०५८।५।१६ गते जिल्ला प्रशासन कार्यालय
स्थानीय भोगाधिकार समितिको पदाधिकारीको
सिफारिसमा वन तथा भू-संरक्षण मन्त्रालयको
सहमति लिई सशस्त्र प्रहरी बल पाथीभरा गणलाई
उपलब्ध गराउने निर्ण य भई मिति २०५८।१०।३०
मा नेपाल सरकार मन्त्रीपरिषदक
ु ार
् ो निर्ण यानस
सशस्त्र प्रहरी बल पाथीभरा गण झापाको नाममा
भोगाधिकार प्राप्त भई उक्त सशस्त्र प्रहरी बल पाथीभरा
गणले भोगचलन गर्दै आएको देखियो । सोपश्चात्
निवेदकले जग्गा दर्ता गरिपाउँ भनी मिति २०६८
आषाढमा मालपोत कार्यालय झापामा निवेदन गरेको
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ऐलानी, सरकारी, सार्वजनिक इत्यादि भएको भए
अर्थ मन्त्रालय, मालपोत विभाग, कोष तथा तहसिल
कार्यालय झापाबाट २०३४ सम्म तिरो तिरेको रसिद
काट् न नपर्ने देखिन्छ । उक्त जग्गाहरू नाप नक्साको
लागि उक्त क्षेत्रमा स्थानीय निकाय जनप्रतिनिधि तथा
अन्य सम्बन्धित निकायहरूसँग समन्वय र सहमति गरी
नाप नक्सा गर्न सकिने बेहोरा अनुरोध छ” भनी नापी
कार्यालय झापाले स्पष्टरूपमा खल
ु ाई पठाएको देखिदँ ा
र निवेदकले दिएको निवेदनको लामो समयसम्म निर्ण य
नै नगरी राखेबाट निवेदकले रिट निवेदन विलम्ब
गरिदिएको भन्ने सम्बन्धमा सहमत हुन सकिएन ।
८. रिट निवेदकले सनु वु ाइको मौका प्रदान
नगरी सशस्त्र प्रहरी बल पाथीभरा गण झापालाई मेरो
नाउँदर्ताको जग्गा भोगाधिकार दिएको हुदँ ा प्राकृतिक
न्यायको सिद्धान्तको गम्भीर उल्लङ् घन भएको छ
भनी प्रश्न उठाएको देखिन्छ । क्षेत्राधिकारको भन्दा
बाहिरको विषयमा सनु वु ाइको मौका प्रदान गरेर नै
निर्ण य गरिएको भए पनि त्यस्ता निर्ण यले कानूनी
वैधता प्राप्त गर्न सक्दैनन् । यसका अतिरिक्त प्रस्तुत
विवादका सन्दर्भमा हेर्दा विवादित जग्गामा हकदाबी गर्ने
रिट निवेदक कसैलाई पनि प्रतिवादको उचित अवसर
नै प्रदान नगरी भोगाधिकारसम्बन्धी गठित स्थानीय
समितिले सशस्त्र प्रहरी बल पाथीभरा गण झापालाई
जग्गा भोगाधिकार गर्नको लागि दिने निर्ण य गरेको
पाइयो । कसैको हकहितमा असर पर्ने गरी कुनै निर्ण य
गर्नुपूर्व सम्बन्धित असर पर्ने व्यक्तिलाई सनु वु ाइको
अवसर प्रदान गर्नु आवश्यक हुन्छ । यो एक स्थापित
न्यायिक मान्यता हो । यस मान्यताका प्रतिकूलका
निर्ण यले मान्यता नपाउने, बदर हुने भनी यस
अदालतबाट पटकपटक व्याख्या, विवेचना र सिद्धान्त
प्रतिपादन भएका छन् । यस दृष्टिबाट हेर्दा समेत विपक्षी
भोगाधिकार दिनेसम्बन्धी गठित स्थानीय समिति
झापाको निर्ण य र काम कारवाही न्यायिक मान्यता,
न्यायका आधारभूत सिद्धान्तअनक
ु ू ल त देखिदँ नै ।

सर्
वोच्च

अद

लिई आएको हुदँ ा रिट खारेज हुनपु र्छ भनी गरेको
बहस सम्बन्धमा विचार गर्दा निवेदकको उक्त रैती नं.
१४६/१३८ को जग्गा निवेदकको नाम दर्तामा भई
२०३४ सालसम्म तिरो तिर्दै आएको देखिन्छ । उक्त
जग्गा भएको स्थानमा २०२५ सालमा सर्वे नापी हुन
आउँदा मोरङ र झापा जिल्लाको साँध सिमानासम्बन्धी
विवाद हुन आउँदा नापनक्सा हुन नसके को जानकारी
निवेदकलाई दिएको र निवेदक गोपीकृष्ण पोखरेलले
आफ्नो हकको जग्गा दर्ता गरिपाउँ भनी २०३३
सालमा भूमि प्रशासनमा निवेदन दिएको देखिन्छ ।
उक्त मितिमा भूमि प्रशासनमा निवेदन परेपछि भूमि
प्रशासन झापाले उल्लिखित जग्गा झापा वडा नं. १
मा पर्ने भनी जनाउ दिएको अवस्था छ । निवेदकले पेस
गरेका विभिन्न स्रेस्ता प्रमाण के के छन्, चार किल्ला
खल
ु ेका लगतसमेतका स्रेस्तासमेत भिडाई आवश्यक
प्रमाण बझु ्नुपर्ने भए सोसमेत बझ
ु ी निर्ण य गर्नुपर्नेमा उक्त
निवेदन टुङ्गोमा नपरु ्याई अनिश्चितकालसम्म राखेको
देखिन्छ । निवेदक गोपीकृष्ण पोखरेलले पनु ः मिति
२०६८ आषाढमा समेत जग्गा नापजाँच गर्न निवेदन
दिँदासमेत जग्गाको स्वामित्व सम्बन्धमा आवश्यक
जाँचबझ
ु , नापजाँच गरी स्वामित्व सम्बन्धमा निर्ण य
गरी टुंगोमा परु ्याउनु पर्नेमा निर्ण य नगरी बसेको
देखिन्छ । विवादित जग्गा निजी वा सार्वजनिक अरू
के कुन प्रकृतिको जग्गा हो वा होइन ? भन्ने निर्ण य
गर्ने अधिकार मालपोत कार्यालय झापामा रहेको
देखिन्छ । जग्गा दर्ता गर्ने वा नगर्ने कुरा मालपोत
ऐन, २०३४ समेतका कानूनले सम्बन्धित मालपोत
कार्यालयलाई तोके को पाइन्छ । त्यसैगरी मालपोत
कार्यालय झापाबाट जग्गा नापजाँच सम्बन्धमा
पत्राचार गर्दा मिति २०६९।१०।११ मा भूमिसधु ार
व्यवस्थापन विभागबाट जग्गा नापजाँच गर्न आवश्यक
निर्देशन दिएको देखिन्छ । नापी कार्यालय झापाले
मालपोत कार्यालय झापालाई जग्गा नापजाँच गर्ने
सम्बन्धमा पत्राचार हुदँ ा “उल्लिखित जग्गा पर्ती,
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होइन ? भनी अख्तियार प्राप्त मालपोत अधिकृतले
कानूनबमोजिम निर्ण य गर्नु भनी विपक्षीमध्येको
मालपोत कार्यालय दमक झापासमेतका विपक्षीहरूका
नाउँमा परमादेशको आदेश जारी हुने ठहर्छ । साथै
सशस्त्र प्रहरी बल पाथीभरा गण झापाको भोगाधिकार
रहेको उल्लिखित जग्गामा मद्दा
ु को टुंगो नलागेसम्म
कुनै पनि स्थायी संरचना नबनाउन,ु बनाउन नलगाउनु
भन्नेसमेतको विपक्षीहरूका नाममा परमादेशको आदेश
जारी गरिदिएको छ । प्रस्तुत आदेशको जानकारी
महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फ त विपक्षीहरूलाई
गराई दायरीको लगत कट्टा गरी मिसिल नियमानस
ु ार
गरी अभिलेख शाखामा बझ
ु ाइदिनू ।

अद

तापनि उल्लिखित विवादित जग्गामा नेपाल सरकार
मन्त्रीस्तरको निर्ण यबमोजिम हाल सशस्त्र प्रहरी बल
पाथीभरा गणले भोगाधिकार प्राप्त गरी अस्थायी टहरा
मात्र निर्माण गरी बसेको भन्ने निवेदकका कानून
व्यवसायीले बहसको क्रममा उल्लेख गर्नुभएको छ ।
उल्लिखित जग्गा नापजाँच नै नभएको अवस्था र उक्त
जग्गामा स्थाई संरचना निर्माण नभएको अवस्थामा
निवेदकलाई अपूरणीय क्षतिसमेत पगु ेको भन्ने
देखिदँ नै । उक्त जग्गा नापजाँच गरी निवेदकले दिएको
निवेदनको निर्ण य हुदँ ाका बखत कानूनबमोजिम हुने नै
हुदँ ा उत्प्रेषणको आदेश जारी गर्नु परेन ।
९. तसर्थ उल्लिखित विवादित जग्गा
निवेदकहरूको निजी हक भोगको जग्गा हो वा
सार्वजनिक वा सरकारी जग्गा हो भन्ने कुराको
निर्ण य गर्ने अधिकार मालपोत कार्यालयलाई रहेको
देखिन्छ । साथै जग्गा दर्ता गर्ने कुरामा उचित निर्ण य
गर्न पाउने अधिकार र दायित्व मालपोत ऐन, २०३४
समेतका कानूनले सम्बन्धित मालपोत कार्यालयलाई
तोके को पाइन्छ । जग्गा दर्ता गर्ने कुरा स्वामित्व
निर्धारणसम्बन्धी विषय भएकोले यस कार्यलाई लामो
समयसम्म अनिर्णित, अनिश्चित अवस्थामा रहन दिनु
शोभनीय हुदँ नै । समयमा नै टुंगोमा परु ्याउनु पर्दछ ।
जग्गा दर्तासम्बन्धी विषय अधिकारको कुरा मात्र नभएर
जवाफदेहिताको विषय पनि हो । उल्लिखित प्रसङ् गतर्फ
समचि
ु त दृष्टि दिई लगत नं.१ रैती नं. १४६/१३८,
४८ नं. मौजाभित्रको निवेदकको नाउँको जग्गाको
नापजाँच गरी दर्ता गरी चलनपर्जी
ु पाउँ भन्ने विषयको
निवेदकले दिएको २०३३ साल र २०६८ सालको
निवेदनउपर जग्गा दर्ता गर्ने सम्बन्धमा निवेदकले
पेस गरेका स्रेस्ता, प्रमाण, चार किल्ला खल
ु ेको लगत
एवं ती जग्गाहरू के कुन प्रकृतिका हुन् सो सम्बन्धमा
निवेदकसमेतलाई बझ
ु ी अरू जे जो बझु ्नुपर्ने प्रमाण
बझ
ु ी तथ्य निरूपण गरी विवादित जग्गा यथाशक्य
नापजाँच गरी दाखिल खारेज नामसारी गर्न मिल्ने हो

उक्त रायमा सहमत छु ।
न्या. प्रकाशमान सिंह राउत

सर्

वोच्च

इजलास अधिकृत: कोशलेश्वर ज्ञवाली
इति संवत् २०७४ साल पस
ु ३० गते रोज १ शभु म् ।
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सर्वोच्च अदालत, संयक्त
ु इजलास
माननीय न्यायाधीश श्री सारदाप्रसाद घिमिरे
माननीय न्यायाधीश श्री सपना प्रधान मल्ल
फै सला मिति : २०७४।१।६
०७३-CI-०८६६
मद्दा
ु : अंश मानाचामल

सर्
वोच्च

अद

पनु रावेदक / प्रतिवादी : रूपन्देही जिल्ला वैरघाट
गा.वि.स. वडा नं.४ घर भई हाल का.जि.
का.म.न.पा. वडा नं. ९ पिंगलास्थान बस्ने
परमेश्वरलाल यादवसमेत
विरूद्ध
प्रत्यर्थी / वादी : रूपन्देही जिल्ला बैरघाट गा.वि.स.
वडा नं. ४ घर भई हाल का.जि.का.म.न.पा.
वडा नं. ५ बस्ने यवि
ु का यादवको संरक्षक भई
आफ्नो हकमा समेत ऐ. बस्ने मन्जली कुमारी
यादव

सम्पत्तिको भोग गर्ने एवम् त्यसको लाभ
प्राप्त गर्न सकिने अवस्था रहन्छ । आफ्नो
हकमा त्यसरी अंश आउनपु ूर्व त्यस्तो
सम्पत्ति सामान्यतया प्रतिवादीकै कब्जा
(Possession) मा रहने भएकाले पनि
फैसला कार्यान्वयनपूर्व त्यस्तो सम्पत्तिबाट
वादीले कुनै प्रकारको लाभ प्राप्त गर्न
सक्ने हुदँ ैन । यही अवस्थालाई विचार
गरी विधायिकाले कानूनी व्यवस्थाद्वारा
मानाचामल भराइ पाउने हकलाई सरु क्षित
गरेको देखिने ।
(प्रकरण नं.७)
मानाचामलको दाबी भएको मद्दाम
ु ा वादीले
जे जति अंकको रकम दाबी गरेको छ,
अदालतले त्यतिनै भराई दिन पर्ने भन्ने
होइन । त्यस्तै त्यस्तो जीविकोपार्जनको
रकम यति नै हुनपु र्ने भनी कुनै गणितीय
सूत्रमा आवद्ध गर्न नमिल्ने ।
मानाचामलको रकम भराइदिने ठहर गर्दा
निर्णय कर्ताले त्यस्तो रकम उपलब्ध
गराउने पक्षको चल अचल सम्पत्ति, पेसा,
रोजगार, व्यवसाय, आयस्थालगायतका
आर्थिक अवस्था र स्थितिको सूक्ष्मरूपमा
विश्लेषण गरी यथार्थपरकरूपमा तोकिनु
पर्ने ।
(प्रकरण नं.८)

ालत

निर्णय नं . ९९५३

दाबीबमोजिमको अंश वादीले पाउने
ठहर्छ भनी फैसला भइसके पछि
मानाचामलसमेतको दाबी रहेको स्थितिमा
वादीले अंश प्राप्त नगरेसम्म वादीलाई
खानपिनलगायतको जीवन निर्वाह गर्न
सक्ने व्यवस्था गरिदिनु न्यायकर्ताको धर्म
हुने ।
(प्रकरण नं.६)
फैसला अन्तिम भएपछि पनि फैसला
कार्यान्वयनको छुट्टै कानूनी प्रक्रियामा
समाहित हुनपु र्ने हुन्छ । यी यावत
प्रक्रिया पार गर्दै आफ्नो हक हुन आएको

प्रतिवादीका तर्फ बाट :
वादीका तर्फ बाट :
अवलम्बित नजिर :
सम्बद्ध कानून :
सरू
ु तहमा फै सला गर्नेः
मा. जिल्ला न्यायाधीश श्री चिन्तामणी बराल
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सर्

वोच्च

अद

फै सला
न्या. सारदाप्रसाद घिमिरे : पनु रावेदन
अदालत पाटनको मिति २०७१/८/१२ को
फै सलाउपर प्रतिवादीको तर्फ बाट न्याय प्रशासन ऐन,
२०७३ को दफा ९(१)(ग) बमोजिम यस अदालतमा
दायर हुन आएको प्रस्तुत मद्दा
ु को संक्षिप्त तथ्य एवं ठहर
यसप्रकार छः
विपक्षी परमेश्वरलाल तथा गज
ु राति क्रमश:
ससरु ा सासू नाताका व्यक्तिहरू हुन् । अन्य विपक्षीहरू
काशीनाथ, प्रमोद तथा विनोद क्रमश: जेठाजहु रू तथा
पति नाताका व्यक्तिहरू हुनहु ुन्छ । विपक्षी विनोदसँग
मिति २०६४।११।१२ गते सामाजिक परम्पराअनस
ु ार
विवाह भएको हो । निज विगत ७ वर्ष दखि
े डि.भि.
परी संयक्त
ु राज्य अमेरिकामा बस्दै आउनु भएको
छ । दाम्पत्य जीवनको परिणाम हामीबीच मिति
०६७।७।२६ गते एक छोरी यवि
ु काको जन्म भएको
छ । अंशियारहरूमा परमेश्वरलाल यादव १, गज
ु राति
१ तथा विपक्षी छोराहरू ३ समेत ५ जना छौं । विपक्षी
विनोद अमेरिका निवासी भएको र म पनि माइतीको
खर्चमा चीनमा गई एम.वि.वि.एस. पढ् न गएकीमा ५
मे २०१० मा पढाई सकी घर फर्की र विपक्षीहरूका
साथ एकासगोलमा बसी आएको थिएँ । यस्तैमा मेरो
पढाईको प्राक्टिकल पार्ट नेपालमा नै पूरा गर्नुपर्ने
हुदँ ा ओम अस्पतालमा इन्टर्नसिप कोर्समा भर्ना
भएँ । सो अवस्थामा विपक्षी पतिले अन्य विपक्षीहरूको
उक्साहटमा लागि पढाई छोड् न दबाब दिन थाल्नु
भयो । सोमा मैले आफ्नो पढाई नछाड् ने अडान
लिएपछि मिति ०६७।१।६ गते गर्भावस्थामा मलाई
घरबाट निकाला गरेकोले र छोरीको जन्म भई खबर
गर्दासमेत वास्ता नगरेकोले माइतीको सहारामा बाँच्न

बाध्य भएकी छु । अतः मासिक कोठा भाडाबापत रू.
६०००।- खाना खर्च रू. १०,०००।- बच्चा पालन
खर्च रू. ५०००।- समेत रू. २१०००।- मासिक
अंशबन्डाको १० नं. तथा लोग्ने स्वास्नीको ४ नं.
बमोजिमको खर्च तथा विपक्षीबाट फिराद परेको
अघिल्लो दिनलाई मानो छुट्टिएको मिति कायम गरी
तायदाती फाँटवारी पेस गर्न लगाई ५ भागको १
भागबाट ३ भागको २ भाग अंश छुट्टाई चलनसमेत पाउँ
भन्नेसमेत बेहोराको वादीको फिरादपत्र ।
विपक्षी वादीको फिराद दाबी झठ्ु ठा हो ।
वादीलाई हामीले निकाला गरेका होइनौं । वादी नै एक्लै
बस्न मन पराउने स्वभावकी महिला भएकोले निज
त्यसरी बसेकी हुन् । वादीले निजका पति विनोदलाई
मानसिक यातना दिएकोले निजले समेत अंश लिई छुट्टै
बस्ने कुरा गरेपछि मिति ०६७।५।१५ गते मा.पो.का.
डिल्लीबजारमा गई अंशबन्डा गरेका छौं । अंश छुट्टी
भिन्न बसेको अंशियारसँग मानाचामलसमेत माग गरेको
प्रस्तुत फिराद हाम्रो हकमा खारेज गरिपाउँ भन्नेसमेत
बेहोराको प्रतिवादी काशीनाथ यादवसमेतको संयक्त
ु
प्रतिउत्तर जिकिर ।
वादीको फिराद दाबी झट्ु ठा हो । वादीलाई
निकाला गरेको होइन वादी स्वयं भिन्न भई बसेका
प्रतिवादीका घरमा बस्न मन नलागेर यसरी बाहिर
बसेको र मद्दा
ु गरेको हुन सक्छिन् । वादी र हामी
अलग रहे बसेका अंशियारको हकमा प्रस्तुत झट्ु ठा
फिराद खारेज गरिपाउँ भन्नेसमेत सोही मिलानको
परमेश्वरलाल यादवसमेतको संयक्त
ु प्रतिउत्तर जिकिर ।
प्रतिवादी विनोद यादवका नाममा अदालतबाट
जारी भएको इतलायनामा म्याद मिति ०६८।५।३०
मा निजको घरदैलोमा टाँस भई तामेल भएकोमा उक्त
म्यादभित्र निजले प्रतिउत्तर नफिराई सरू
ु म्यादै गज
ु ारी
बसेको ।
वादी प्रतिवादीबाट पेस दाखिल भएको
तायदाती फाँटवारीमा उल्लिखित दर्ता स्रेस्ता भिडेको

ालत

पनु रावेदन तहमा फै सला गर्ने :
माननीय न्यायाधीश श्री थिरबहादरु कार्की
माननीय न्यायाधीश श्री चण्डीराज ढकाल
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ालत

वीरेन्द्र विश्वकर्मासमेत भएको उत्प्रेषणसमेत मद्दा
ु मा
(ने.का.प. २०६३ अंक १० निर्ण य नं. ७७७३ पष्ठृ
१३११) प्रतिपादित सिद्धान्तसमेतको विपरीत हुन
गएको हुदँ ा मानाचामलतर्फ दाबी नपगु ्ने गरी भएको
काठमाडौं जिल्ला अदालतको मिति २०६९।१०।१५
को सो फै सला सो हदसम्म उल्टी गरिपाउँ भन्नेसमेत
बेहोराको वादीको पनु रावेदन अदालत पाटनमा परेको
पनु रावेदन पत्र ।
हामी पनु रावेदकको अंशियार विनोद हुन्,
विनोदको मन्जुरी र सहमतिमा बन्डा भएको भन्ने
कुरामा विवाद छै न । यदि निजको मन्जुरी नभएको
भए अमेरिकाबाट पत्र पठाउने पनि थिएनन् र हामीले
बन्डा पारित गर्ने पनि थिएनौं । यसरी अंशबन्डा पारित
भइसके पछि चित्त नबझ
ु ेमा अंशबन्डाको ३२ नं. ले
व्यवस्था गरेको म्यादभित्र नालिस नगरेमा लाग्न सक्दैन
भनी प्रस्ट व्यवस्था गरेको छ । सो म्यादमा स्वयं
अंशियारको नालिस छै न । निजले नालिस गरेको भए
पनि प्रमाण ऐन, २०३१ को दफा ३४ द्वारा विबन्धित
हुने अवस्था छ । मूल अंशियारले आफ्नो सम्पूर्ण
व्यवहारलाई मिलाउने कार्य गरी आएकोमा त्यस
वस्तुगत तथ्यलाई विश्लेषण नगरी भएको काठमाडौं
जिल्ला अदालतको फै सला प्रमाण, कानूनको विपरीत
छ । साथै अंशबन्डा गर्दा, धन र ऋण दवु ैको बन्डा गरिने
र गर्नुपर्ने कुरामा विवाद छै न । हाम्रो कानूनी व्यवस्था
पनि सोहीअनरू
ु पको छ । अंशबन्डाको २० नं. मा
प्रस्ट कानूनी व्यवस्था पनि छ । पारित ०६७।५।१५
को बन्डापत्रमा बन्डा पारितको अवस्थामा संस्थागत
र व्यक्तिगत गरी रू. ३४,००,०००।- को ऋण कर्जा
रहेको कुरा स्पष्ट छ । तत्पश्चात् उपचारलगायतको
कार्यमा लागेको ऋण घरमूली पनु रावेदक परमेश्वरलाल
यादवले आफ्नो तायदातीमा उल्लेख गरेको छु । मेरो
परिवारमा संस्थागत र व्यक्तिगत ऋण छ, सो ऋण
अंशियारमध्येका २ जनाले व्यहोर्ने गरी बन्डा भएको
पारित बन्डापत्रमा प्रस्ट उल्लेख भएको संस्थागत

सर्
वोच्च

अद

यिनै वादी प्रतिवादीका नाउँ दर्ता रहेको सम्पत्तिलाई
मूल अंशियार परमेश्वरलाल यादव, गज
ु राति यादव,
काशीनाथ यादव, प्रमोदकुमार यादव र विनोदकुमार
यादवको ५ भाग लगाई उक्त ५ भागमध्येबाट यी वादीका
पति पिता विनोद कुमारको १ एक भाग छुट्याई उक्त १
भागलाई ३ भाग लगाई ३ भागको २ भाग अंश वादीले
प्रतिवादीबाट लिन पाउने ठहर्छ । अंश पाउने ठहरी
सके को देखिदँ ा अरूमा दाबी पगु ्न सक्दैन भन्ने सरू
ु
काठमाडौं जिल्ला अदालतको मिति २०६९।१०।१५
को फै सला ।
अंश तथा मानाचामल भिन्दाभिन्दै
विषयवस्तुसमेत भएको हुदँ ा अंश पाउने ठहरी फै सला
भएको तर फै सला कार्यान्वयनसमेत भई नसके को
अवस्थामा सगोलको अंशियारहरूबाट म पनु रावेदकले
मल
ु क
ु ी ऐन अंशबन्डाको १० नं. तथा लोग्ने स्वास्नीको
४ नं. ले प्रत्याभूत गरेको कानूनी व्यवस्थासमेतको
आधारमा मानाचामल भराउन पाउने कुरामा कानूनतः
विवाद छै न । विपक्षी पति विगत ९ वर्ष दखि
े अमेरिकामा
स्थायी बसोबास गरी आएको सम्पूर्ण सम्पत्ति
विपक्षीहरूकै नाउँमा रहिरहेको अवस्थामा सगोलको
अंशीमल
ु ी म पनु रावेदकलाई गर्भावस्थामै घरबाट खान
लाउनसमेत नदिई निकाला गरेबाट हाल ३ वर्ष की
छोरीसहित दःु ख कष्टसाथ जीवनयापन गर्न बाध्य
भएकी छु । यस्तो अवस्थामा वर्तमान परिप्रेक्ष्यमा
जीवन गज
ु ारा गर्न कठिनाई भई आफू तथा नाबालिका
छोरीको लागि बसोबास खानपिन, पालनपोषण,
औषधोपचार, शिक्षादीक्षासमेतबाट वञ्चित रही इज्जत
आमदअनस
ु ार खानलाउन पाउनु पर्ने कानूनी तथा
नैसर्गिक हक अधिकारमाथि नै आघात पर्न गएको
कुरा स्पष्टरूपमा विद्यमान भएकोमा त्यसतर्फ कुनै
कानूनी तथा न्यायिक दृष्टिसमेत नपरु ्याई भए गरेको
फै सला अंशबन्डाको १० नं. र लोग्ने स्वास्नीको
४ नं. समेतको प्रतिकूल हुनक
ु ो साथै सम्मानित
सर्वोच्च अदालतबाट उर्मिलादेवी विश्वकर्मा विरूद्ध
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को बन्डापत्रमा उल्लिखित मात्र हो । सोबाहेक
छै न । त्यसमा पनि जग्गा किन्दाको घर बनाउँदाको
विपक्षीलाई डाक्टर पढाउँदाको क्यान्सरबाट विमारको
उपचार गराउँदाको ऋण जीवितै छ । यस्तो अवस्थाको
परिवारमा आम्दानीको आधार र कारण नदिई हाल
मासिक रू.१२,०००।– भराउने भनी उच्च अदालत
पाटनको फै सला बदर गरी हाम्रो जिकिरबमोजिम न्याय
दिलाई पाउँ भन्नेसमेत बेहोराको प्रतिवादीहरूको यस
अदालतमा परेको पनु रावेदन पत्र ।
नियमबमोजिम पेसी सूचीमा चढी पेस हुन
आएको प्रस्तुत मद्दा
ु को पनु रावेदनसहितको मिसिल
अध्ययन गरियो । प्रस्तुत मद्दा
ु मा विपक्षी पतिले मिति
०६७।१।६ गते गर्भावस्थामा मलाई घरबाट निकाला
गरेकोले र छोरीको जन्म भई खबर गर्दासमेत वास्ता
नगरेकोले माइतीको सहारामा बाँच्न बाध्य भएकी
छु । अतः मासिक कोठा भाडाबापत रू. ६०००।खाना खर्च रू. १०,०००।- बच्चा पालन खर्च रू.
५०००।- समेत रू. २१०००।- मासिक अंशबन्डाको
१० नं. तथा लोग्ने स्वास्नीको ४ नं. बमोजिमको खर्च
तथा विपक्षीबाट फिराद परेको अघिल्लो दिनलाई मानो
छुट्टिएको मिति कायम गरी तायदाती फाँटवारी पेस गर्न
लगाई ५ भागको १ भागबाट ३ भागको २ भाग अंश
छुट्टाई चलनसमेत पाउँ भन्ने वादीको दाबी रहेकोछ ।
वादी र हामी अलग रहे बसेका अंशियारको हुदँ ा झट्ु ठा
फिराद खारेज गरिपाउँ भन्ने प्रतिउत्तर जिकिर रहेको
पाइन्छ । वादी प्रतिवादीबाट पेस भएको तायदाती
फाँटवारीमा उल्लिखित दर्ता स्रेस्ता भिडेको
सम्पत्तिलाई ५ भाग लगाई उक्त ५ भागमध्येबाट यी
वादीका पति पिता विनोदकुमारको १ भाग छुट्याई
उक्त १ भागलाई ३ भाग लगाई ३ भागको २ भाग
अंश वादीले प्रतिवादीबाट लिन पाउने र अंश पाउने
ठहरी सके को देखिदँ ा अरूमा दाबी पगु ्न नसक्ने
ठहराई सरू
ु जिल्ला अदालतबाट फै सला भएको
देखिन्छ । सो फै सलाउपर दवु ै पक्षको पनु रावेदन
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र व्यक्तिगत ऋण सम्बन्धमा समेत यथोचित प्रमाण
सम्बन्धित संस्थाबाट कागजात झिकाई हेरिनसमेत
सक्नेमा त्यसो नगरी भएको फै सला प्रमाण ऐन,
२०३१ को दफा ३ समेतको प्रत्यक्ष प्रतिकूल छ ।
यसरी उल्लिखित तथ्य, कानून र सर्वोच्च अदालतबाट
प्रतिपादित सिद्धान्तसमेतको आधारमा काठमाडौं
जिल्ला अदालतको मिति २०६९।१०।१५ को फै सला
उल्टी गरिपाउँ भन्नेसमेत बेहोराको प्रतिवादीहरूको
पनु रावेदन अदालत पाटनमा परेको संयक्त
ु पनु रावेदन
पत्र ।
सरू
ु काठमाडौं जिल्ला अदालतबाट मिति
२०६९।१०।१५ मा अंशतर्फ वादी दाबी पगु ्ने ठहराई
भएको फै सला मिलेकै देखिदँ ा सदर हुने ठहर्छ ।
मानाचामलको हकमा वादी दाबी नपगु ्ने ठहराएको
हदसम्म सरू
ु को फै सला मिलेको नदेखिदँ ा के ही उल्टी
भई प्रस्तुत अंश मद्दा
ु मा बन्डा नछुट्याउन्जेलसम्मको
लागि मासिक रू.१२,०००।– (बाह्र हजार रूपैयाँ)
वादीले प्रतिवादीहरूबाट मानाचामल भराई लिन
पाउने ठहर्छ भन्नेसमेत बेहोराको पनु रावेदन अदालत
पाटनको मिति २०७१।८।१२ को फै सला ।
अंशबन्डाको १० नं. बमोजिम माना चामल
भराई दिने प्रतिवादीको आय स्रोतलाई मध्यनजर
राखी मासिक रू. १२,०००।– भराई दिनपु र्ने उपयक्त
ु
देखिन आयो भनी लिएको फै सला आधार कानून न्याय
र तथ्यपरक नदेखिएको निवेदन गर्दछौं । अंशबन्डाको
१० नं. को आधार टेकेर जेठाजु एवं ससरु ाबाट
मानाचामल भराउने फै सला उक्त कानूनी व्यवस्थाको
पूर्णविपरीत छ । वादीलाई मासिक रू. १२,०००।–
मानाचामल भराउँदा हाम्रो घरको आम्दानी के कति
हो के आधारमा सो रकम भराउने फै सला भएको
हो कुनै कारण र आधार फै सलामा उल्लेख नगरी
आत्मगतरूपमा प्रशासकीय आदेश स्वरूप भएको
फै सला अ.बं. १८४(क) र १८५ नं. प्रतिकूल रही
बदर भागी छ । हाम्रो सम्पत्ति भनेको २०६७।५।१५
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लिई छुट्टिन पाउँदिन । लोग्ने वा बाबु आमाले स्वास्नी
वा छोराछोरीलाई इज्जत आमदअनस
ु ार खान लाउन
र आवश्यकताअनस
ु ार उचित शिक्षा दीक्षा र स्वास्थ्य
उपचारको व्यवस्था गर्नुपर्छ सो नगरे अंश दिनु पर्छ ।
लोग्ने स्वस्नीको ४ नं. मा लेखिए जतिमा सोहीबमोजिम
हुन्छ ।
५. उल्लिखित कानूनी व्यवस्थाको
अध्ययनबाट विवाह गरेको नाताले स्वास्नी मानिसले
र जन्मेको नाताले छोरा छोरीले बाबु आमा र लोग्नेबाट
अंश पाउने भए तापनि लोग्ने वा बाबु आमाले स्वास्नी
वा छोराछोरीलाई इज्जत आमदअनस
ु ार खानलाउन
दिई उचित शिक्षा दीक्षा दिने गरेसम्म त्यस्तो स्वास्नी
वा छोराछोरीले लोग्ने वा बाबु आमासँग अंश दाबी गर्न
नसक्ने र बाबु आमाले पनि इज्जत आमदअनस
ु ार
खान लाउन दिनपु र्ने कर्तव्य रहेको भन्ने कुरामा विवाद
छै न । त्यस्तो स्वास्नी मानिसले पनि लोग्नेको जिउ
छउन्जेल लोग्नेको मन्जुरी विना अंश लिई छुट्टिन
नपाउने भन्ने पनि सोही कानूनी व्यवस्थामा उल्लेख
छ । साथै यो कानूनी व्यवस्थाअनस
ु ार बाबु आमाले
आफ्ना सन्तानलाई खान लाउन दिनपु र्ने, खान
लाउन नदिए अंश दिनपु र्ने भनी छोराछोरीको हकमा
र विवाह गरेपछि लोग्नेले स्वास्नी मानिस र निजबाट
जन्मेका सन्तानलाई उचित स्याहार गर्दै इज्जत
आमदअनस
ु ार खान लाउन दिनपु र्ने स्पष्ट छ । त्यसो
नगरे अंश दिनु दिनपु र्ने अनिवार्य गरी लोग्ने स्वास्नीको
४ नं. मा लेखिएको कुरामा भने सोहीबमोजिम हुने भनी
लेखिएको पाइन्छ ।
६. लोग्ने स्वास्नीको महलको ४ नं. मा
"सासु सस
ु रु ासमेत भई वा लोग्नेले मात्र खान लाउन
नदिई घरबाट निकाला गरेको वा बराबर कुटपिट
गरी दु:ख दिने गरेको वा लोग्नेले अरू स्वास्नी ल्याए
वा राखेमा त्यस्तो स्वास्नीले लोग्नेको अंशबाट
आफ्नो अंश छुट् याइ लिन पाउँछे । त्यस्ती स्वास्नी
मानिस मरेमा वा निजले अर्को विवाह गरेमा उसले
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परेकोमा अंशतर्फ सरू
ु फै सला सदर हुने र माना
चामलको हकमा मासिक रू.१२,०००।– (बाह्र हजार
रूपैयाँ) वादीले प्रतिवादीहरूबाट भराई लिन पाउने
ठहर्छ भनी पनु रावेदन अदालत पाटनबाट फै सला
भएकोमा मानाचामल भराई दिएतर्फ चित्त नबझ
ु ाई
प्रतिवादीहरूको यस अदालतमा पनु रावेदन परी
निर्ण यार्थ यस इजलासमा पेस भएको रहेछ ।
उपर्युक्तानस
ु ारको तथ्यगत अवस्था रहेको
प्रस्तुत मद्दा
ु मा पनु रावेदन अदालत पाटनबाट भएको
फै सला मिलेको छ वा छै न र पनु रावेदक प्रतिवादीको
पनु रावेदन जिकिर पगु ्ने हो वा होइन ? भन्ने सम्बन्धमा
निर्ण य दिनपु र्ने भएको छ ।
२. निर्ण यतर्फ विचार गर्दा मिसिल संलग्न
रहेको तायदाती फाँटवारीमा उल्लिखित सम्पत्तिलाई
५ भाग लगाई लोग्ने विनोदकुमारको भागमा पर्न आउने
१ भागलाई ३ भाग लगाई २ भाग अंश वादीहरूले
प्रतिवादीहरूबाट लिन पाउने ठहर गरेको पनु रावेदन
अदालतको फै सलाउपर यी पनु रावेदकको कुनै जिकिर
नरहेको सम्बन्धमा त्यसतर्फ थप विचार गरी रहन
परेन ।
३. वादीले प्रतिवादीहरूबाट मासिक
रू.१२,०००।– (बाह्र हजार रूपैयाँ) मानाचामल भराई
लिन पाउने ठहराएको पनु रावेदन अदालतको फै सला
अंशबन्डाको महलको १० नं. विपरीत भई अंशबन्डाको
१० नं. बमोजिम जेठाजु एवं ससरु ाबाट मानाचामल
भराउन मिल्दैन भनी प्रतिवादीहरूले लिएको पनु रावेदन
जिकिर सम्बन्धमा विचार गर्दा सर्वप्रथम मल
ु क
ु ी ऐन
अंशबन्डाको १० नं. को व्यवस्थाको उल्लेख हुन
सान्दर्भिक हुन्छ ।
४. बाबु आमाको जिउ छउन्जेल अंश दिन
छोराछोरीले बाबु आमालाई बाध्य गराउन सक्ने
छै नन् । म अहिले छुट्टिन्न भन्ने छोराछोरीलाई बाबु
आमाले कर लगाई छुट्याउन पनि हुदँ नै । स्वास्नीले
पनि लोग्नेको जिउ छउन्जेल लोग्नेको मन्जुरीबिना अंश
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गरेको देखिन्छ । सोही कानूनी व्यवस्थाबमोजिम
मानाचामलको दाबीसहित परेको अंश मद्दा
ु मा फै सला
कार्यान्वयनपूर्व पनि वादीले न्यूनतमरूपमा जीवनयापन
गर्न सक्ने गरी आवश्यक रकम उपलब्ध गराइदिने
अधिकार अदालतलाई प्राप्त छ ।
८. परन्तु मानाचामलको दाबी भएको
मद्दा
ु मा वादीले जे जति अंकको रकम दाबी गरेको
छ, अदालतले त्यति नै भराई दिनपु र्ने भन्ने होइन ।
त्यस्तै त्यस्तो जीविकोपार्जनको रकम यति नै हुनपु र्ने
भनी कुनै गणितीय सूत्रमा आबद्ध गर्न मिल्दैन । तर
मानाचामलको रकम भराइदिने ठहर गर्दा निर्ण यकर्ताले
त्यस्तो रकम उपलब्ध गराउने पक्षको चल अचल
सम्पत्ति, पेसा, रोजगार, व्यवसाय, आयस्थालगायतका
आर्थिक अवस्था र स्थितिको सूक्ष्मरूपमा विश्लेषण
गरी यथार्थपरकरूपमा तोकिनु पर्दछ । त्यस्तो रकम
निर्धारण गर्दा भराइदिने पक्षलाई (प्रतिवादी) पर्न सक्ने
मर्का र निजउपर पर्न सक्ने आर्थिक व्ययभारको पनि
निर्ण यकर्ताले मूल्याङ् कन गर्नुपर्दछ । यस्तो भराइदिने
रकमले प्रतिवादीउपर अन्याय हुन नदिनेतर्फ पनि
निर्ण यकर्ता सजग रहन आवश्यक छ । त्यसका
अतिरिक्त मानाचामलको रकम भराइदिने नाममा वादी
धनी र प्रतिवादी गरिब हुने अवस्था आउन नदिनेतर्फ
पनि निर्ण यकर्ताले सजग रहन आवश्यक छ ।
९. कतिपय अवस्थामा मानाचामलको
रकम महिनैपिच्छे नियमितरूपमा प्राप्त गर्ने गरी के वल
प्रतिवादीलाई आर्थिक हैरानी र द:ु ख दिने उद्देश्यले
फै सला कार्यान्वयन ढिलाई गरी प्रतिवादीलाई आर्थिक
व्ययभार पार्न सकिने अवस्था भएकोले त्यस्तो मद्दा
ु को
फै सला कार्यान्वयन यथाशीघ्र गरी दवु ै पक्षलाई न्यायको
समान अनभु ूति दिलाउनु आवश्यक छ ।
१०. उपर्युक्त तथ्यहरूको सान्दर्भिकतामा
परिवार सङ् ख्यालाई हिसाब गरी निजहरूलाई
भरणपोषण शिक्षा दीक्षा प्रदान गर्न मासिक लाग्ने
रकमलाई हिसाब गर्दै सोही आधारमा यी वादीले पाउने
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वोच्च
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खाइलाई बाँकी रहे जति हकवालाको हुन्छ । सासू
ससरु ाले मात्र निकाला गरेमा इज्जत आमदअनस
ु ार
खान लाउन दिनपु र्छ भन्ने व्यवस्था गरेको देखिन्छ ।
प्रस्तुत मद्दा
ु का वादीको लोग्ने विदेशमा रहेको, घरमा
सासू ससरु ा रहेको र सासू ससरु ासमेत भई वादीलाई
निकाला गरेको भन्ने फिराद दाबी रहेको र सो कुरालाई
वादीका साक्षीहरूको बकपत्रलगायतका प्रमाणहरूले
प्रमाणित गरी दिएको अवस्था छ । दाबीबमोजिमको
अंश वादीले पाउने ठहर्छ भनी फै सला भइसके पछि
मानाचामलसमेतको दाबी रहेको स्थितिमा वादीले अंश
प्राप्त नगरेसम्म वादीलाई खानपिनलगायतको जीवन
निर्वाह गर्न सक्ने व्यवस्था गरिदिनु न्यायकर्ताको धर्म
हो । माथि उल्लिखित कानूनी व्यवस्थाको मर्म पनि
त्यही हो । अंश पाउने ठहर भई फै सला भएपश्चात् सो
फै सलाको कार्यान्वयन भई सो अंश छुट्याई नलिएसम्म
वादीले अंश पाएको मानिँदनै ।
७. हाम्रो प्रचलित कानूनी व्यवस्थाबमोजिम
सरू
ु तहको अदालतबाट वादी दाबी पगु ्ने गरी अंश
मद्दा
ु मा फै सला हुनासाथ सो फै सला कार्यान्वयन
भई वादीले फै सलाबमोजिम हक कायम हुन आएको
सम्पत्तिबाट लाभ प्राप्त गर्न सक्ने अवस्था छै न ।
सो फै सलाउपर कम्तीमा पनि एक तह पनु रावेदन
पर्न सक्ने समयावधिभित्र फै सला कार्यान्वयन हुन
सक्दैन । फै सला अन्तिम भएपछि पनि फै सला
कार्यान्वयनको छुट्टै कानूनी प्रक्रियामा समाहित
हुनपु र्ने हुन्छ । यी यावत् प्रक्रिया पार गर्दै आफ्नो हक
हुन आएको सम्पत्तिको भोग गर्ने एवम् त्यसको लाभ
प्राप्त गर्न सकिने अवस्था रहन्छ । आफ्नो हकमा
त्यसरी अंश आउनपु ूर्व त्यस्तो सम्पत्ति सामान्यतया
प्रतिवादीकै कब्जा (Possession) मा रहने भएकाले
पनि फै सला कार्यान्वयन पूर्व त्यस्तो सम्पत्तिबाट
वादीले कुनै प्रकारको लाभ प्राप्त गर्न सक्ने हुदँ नै ।
यहि अवस्थालाई विचार गरी विधायिकाले कानूनी
व्यवस्थाद्वारा मानाचामल भराई पाउने हकलाई सरु क्षित
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१२. उल्लिखित कारणबाट प्रस्तुत मद्दा
ु मा
प्रत्यर्थी वादी मन्जलीकुमारी यादव र यवि
ु का यादव
प्रतिवादी विनोदकुमारको पति पिता भएको कुरामा
विवाद नभएको र वादी र प्रतिवादीसँग साथमा रहे बसेको
नभई प्रतिवादी विनोदकुमार हाल अमेरिका रहे बसेको
भन्ने मिसिल प्रमाणबाट देखिन्छ । वादीलाई प्रतिवादीले
खानलाउन दिई उचित शिक्षा र स्वास्थ्य उपचारको
प्रबन्ध गरेको भन्ने कही ँकतैबाट देखिदँ नै । प्रतिवादीले
वादीलाई इज्जत आमदअनस
ु ार खान लाउन दिएको
छु भनेको अवस्था पनि छै न । निजले प्रतिउत्तर दिएको
अवस्था पनि छै न । वादीले प्रतिवादीबाट प्रस्तुत अंश
मद्दा
ु बाट अंश पाउने ठहरसम्म भएको तर फै सला
कार्यान्वयन नभई अंश पाइसके को स्थितिसमेत नभएको
अवस्थामा वादीले प्रतिवादीहरूबाट मानाचामल भराई
लिन पाउने देखिन आयो । प्रतिवादीहरूबाट तायदाती
फाँटवारीमा उल्लिखित सम्पत्ति र वादीका पति
पिता विदेश अमेरिकामा रहे बसेको भन्ने तथ्यहरूको
पष्ठृ भूमिमा वादीहरूले प्रतिवादीहरूबाट अंशबन्डा
नछुट्याउन्जेलसम्मको लागि मासिक रू.१२,०००।–
(बाह्र हजार रूपैयाँ) मानाचामल भराई लिन पाउने
ठहराएको पनु रावेदन अदालतको फै सला परिवर्तन
गर्नुपर्ने देखिन आएन ।
१३. तसर्थ अंशको हकमा तायदाती
फाँटवारीमा उल्लिखित दर्ता स्रेस्ता भिडेको
सम्पत्तिलाई ५ भाग लागाई उक्त ५ भागमध्येबाट
वादीका पति पिता विनोदकुमारको १ भाग छुट्याई
उक्त १ भागलाई ३ भाग लगाई ३ भागको २ भाग
अंश वादीले प्रतिवादीबाट लिन पाउने ठहराएको सरू
ु
काठमाडौ जिल्ला अदालतको फै सला सो हदसम्म सदर
गरी मानाचामलको हकमा सरू
ु फै सला के ही उल्टी
गरी प्रस्तुत अंश मद्दा
ु मा बन्डा नछुट्याउन्जेलसम्मको
लागि मासिक रू.१२,०००।– (बाह्र हजार रूपैयाँ)
मानाचामल वादीले प्रतिवादीहरूबाट भराई लिन
पाउने ठहराएको पनु रावेदन अदालत पाटनको
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मासिकरूपमा मानाचामल खर्च निर्धाण गर्नु पर्दछ ।
यसरी शिक्षा दीक्षाको लागि र जीवन गज
ु ार्न चाहिने
रकमको हिसाबबाट मानाचामल खर्च भर्ने र भराइ लिन
पाउने व्यक्तिबीच समान न्याय प्राप्त गरेको प्रत्याभूत
हुन्छ ।
११. उपर्युक्त तथ्यहरूको सन्दर्भमा
प्रस्तुत मद्दा
ु को तथ्यलाई हेर्दा वादीको फिरादपत्रमा
प्रतिवादीहरू सासू सस
ु रु ा जेठाजस
ु मेतले खान लाउन
नदिई घरबाट निकाला गरेकाले दाबीबमोजिम अंश पाउँ
र अंश छुट्याई लिई नसके सम्मको अवस्थाको लागि
जीविकोपार्जनको निमित्त मासिकरूपले मानाचामल
भराइ पाउँ भन्ने दाबी रहेको छ । सरू
ु अदालतले
दाबीबमोजिम अंश पाउने र मानाचामलतर्फ दाबी नपगु ्ने
भनी गरेको फै सला पनु रावेदन अदालतबाट के ही उल्टी
गरी वादीले अंश पाउनक
ु ा साथै मानाचामलबापत
मासिक रू.१२०००/- भराई लिन पाउने गरी फै सला
भएको देखिन्छ । यस अंश मद्दा
ु मा जेठाजस
ु मेत सगोलमा
रही सासू ससरु ा र जेठाजस
ु मेत भई घरबाट निकाला
गरे भन्ने वादीको दाबी भएकोमा सोतर्फ दाबी पगु ी
अंश पाउने ठहरी फै सला भएको छ । लोग्ने स्वास्नीको
महलको ४ नं. मा सासू सस
ु रु ासमेत भई वा लोग्नेले मात्र
खान लाउन नदिई घरबाट निकाला गरेको वा बराबर
कुटपिट गरी द:ु ख दिने गरेको वा लोग्नेले अरू स्वास्नी
ल्याए वा राखेमा त्यस्तो स्वास्नीले लोग्नेको अंशबाट
आफ्नो अंश छुट्याई लिन पाउँछे भन्ने व्यवस्था
गरेको सन्दर्भमा यस मद्दा
ु मा सगोलमा रहने अंशियारले
सगोलकै अर्को अंशियार बहु ारीलाई घरबाट निकाला
गरी दिएको कुरालाई अन्यथा नभनेको र मानाचामल
भनेको पीडितले सो परिवारमा जति अंशियार छन्
तिनीहरूले आम्दानी गरेको सगोलमा रहँदा बस्दाको
अवस्थामा प्राप्त आयबाट सो आयलाई हिसाब गरी
भराई दिनपु र्ने हुदँ ा त्यस्तो सगोलको सम्पत्ति र सो
सम्पत्तिबाट प्राप्त हुने आय सबै अंशियारहरूको आय
मान्नु पर्ने हुन्छ ।
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सर्वोच्च अदालत, संयक्त
ु इजलास
माननीय न्यायाधीश श्री मीरा खड् का
माननीय न्यायाधीश डा. श्री आनन्दमोहन भट्टराई
फै सला मिति : २०७४।९।४
०६८-CR-११२६

ालत

मिति २०७१/८/१२ को फै सला मिलेकै देखिदँ ा
सदर हुने ठहर्छ । पनु रावेदक प्रतिवादीहरूको
पनु रावेदन जिकिर पगु ्न सक्दैन । अंशतर्फ को फै सला
कार्यान्वयन नभएसम्म प्रतिवादीहरूले वादीको
जीविकोपार्जनको लागि मासिकरूपमा रकम भराई
दिनपु र्ने ठहरेको सन्दर्भमा प्रस्तुत मद्दा
ु को अंशतर्फ को
फै सला कार्यान्वयन यथाशीघ्र हुन मनासिब भएकोले
मद्दा
ु को कुनै पक्षको पनि दरखास्त परे यथाशीघ्र
फै सला कार्यान्वयन गरिदिनु भनी काठमाडौं जिल्ला
अदालतमा लेखी पठाई प्रस्तुत मद्दा
ु को दायरीको लगत
कट्टागरी मिसिल नियमानस
ु ार गरी बझ
ु ाइ दिनू ।

मद्दा
ु : ठगी
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पनु रावेदक / वादी : राजकुमार उप्रेतीसमेत ४१०
उक्त रायमा सहमत छु ।
जनाको जाहेरीले नेपाल सरकार
न्या. सपना प्रधान मल्ल
विरूद्ध
प्रत्यर्थी / प्रतिवादी : मोरङ जिल्ला विराटनगर
इजलास अधिकृत: भोजराज रेग्मी
उपमहानगरपालिका वडा नं.२१ बस्ने
इति संवत् २०७४ साल वैशाख ६ गते रोज ४ शभु म् ।
वेभलाइन नेटवर्क मार्केटिङ प्रा.लि.का कन्ट्री
मेनेजर राघवकुमार मिश्रसमेत
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कम्पनी र यसका सञ्चालकहरूको स्वतन्त्र
कानूनी हैसियत हुने कम्पनी कानूनको
सर्वमान्य सिद्धान्त रहेको हुनाले त्यसरी
कानूनी व्यक्तिको हैसियत प्राप्त कम्पनीले
प्राकृतिक व्यक्तिले जस्तो आपराधिक कार्य
गर्ने नभई कम्पनी प्राकृतिक व्यक्तिबाट
सञ्चालन हुने हुदँ ा फौजदारी अपकार वा
गल्ती (Criminal Wrongs) को दायित्व
कम्पनीले बेहोर्नुपर्ने नभई कम्पनीको
तर्फ बाट कार्य गर्ने व्यक्तिले फौजदारी
दायित्व बेहोर्नुपर्ने हुन्छ । कम्पनीबाट
हुने देवानी अपकार वा गल्ती (Civil
Wrongs) को दायित्वको सम्बन्धमा भने
कम्पनीले उन्मुक्ति पाउन सक्ने अवस्था
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नरहने हुदँ ा त्यस्ता गल्तीबाट उत्पन्न व्यक्तिहरूलाई कमिसनबापतको रकम एवं कम्प्युटर
दायित्व बेहोर्नु पर्ने ।
समानहरू नदिएको र सदस्यहरूबाट उठाएको
(प्रकरण नं.५) रकमसमेत ठगी गरी भागी रकम नै नभएको बैंक खाताको
चेक काटी ठगी गरेको पष्टि
ु भएको हुदँ ा प्रतिवादीहरूलाई
वादीका तर्फ बाट : विद्वान् उपन्यायाधीवक्ता श्री मल
ु क
ु ी ऐन ठगीको महलको १ नं. को कसरु अपराधमा
दयाशकं र अधिकारी
सोही महलको ४ नं. बमोजिम सजाय गरी ऐ. नं.
प्रतिवादीका तर्फ बाट :
बमोजिम नै वेभलाइन नेटवर्क मार्केटिङ प्रा.लि.का
अवलम्बित नजिर :
सदस्यहरूबाट ठगी भएको रू.३,४६,००,०००।–
सम्बद्ध कानून :
सम्बन्धित सदस्यहरूलाई दिलाई भराई पाउँ भन्ने
अभियोग माग दाबी रहेको प्रस्तुत मद्दा
ु मा प्रतिवादी
सरू
राजेश चतर्ु वेदी र अनज
ु तहमा फै सला गर्ने :
ु मिश्रको हकमा मद्दा
ु मल
ु तबी
मा.जिल्ला न्या. श्री शिव नारायण यादव
राख्ने र प्रतिवादी राघवकुमार मिश्रले मल
ु क
ु ी ऐन,
पनु रावेदन तहमा फै सला गर्ने :
ठगीको महलको १ नं. को कसरु गरेको देखिदँ ा ऐ.
माननीय न्यायाधीश श्री मोहनप्रसाद घिमिरे ठगीको ४ नं. बमोजिम ३ वर्ष कै द र बिगोबमोजिम
माननीय न्यायाधीश श्री ईश्वरप्रसाद खतिवडा रू.४९,२०,०००।- जरिवाना हुने ठहर्याई सरू
ु
काठमाडौं जिल्ला अदालतले गरेको फै सलाउपर वादी
फै सला
नेपाल सरकार तथा प्रतिवादी राघवकुमार मिश्रको
न्या. मीरा खड् का : नियमबमोजिम दैनिक पनु रावेदन अदालत पाटनमा पनु रावेदन परेकोमा सरू
ु
पेसी सूचीमा चढी पेस हुन आएको प्रस्तुत मद्दा
फै सला बदर भई पनु ः इन्साफको लागि सरू
ु
ु मिसिल
तत्कालीन न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा ९ काठमाडौं जिल्ला अदालतमा पठाउने गरी फै सला
बमोजिम दर्ता भई निर्ण यार्थ यस इजलाससमक्ष पेस भएको देखिन्छ ।
हुन आएको छ । प्रस्तुत फै सला सर्वोच्च अदालत
प्रतिवादी वेभलाइन नेटवर्कि ङ प्रा.लि.,
नियमावली, २०७४ को नियम ९१(४) र अनस
ु ूची राजेश चतर्ु वेदी र अनज
ु मिश्रको हकमा तामेलीमा
१२ को ढाँचामा तयार गरिएको छ ।
राखिदिने र प्रतिवादी राघवकुमार मिश्रलाई आरोपित
जाहेरी दरखास्त, रसिद भर्पाई र प्रतिवादीको कसरु बाट सफाइ दिने ठहर्याई पनु : सरू
ु तह काठमाडौं
बयानलगायतका कागजात, सरू
ु फै सला र पनु रावेदन जिल्ला अदालतबाट फै सला भएकोमा सो सरू
ु
अदालत पाटनको फै सलाको बेहोरासमेत सोही फै सला उल्टी भई प्रतिवादी राजेश चतर्ु वेदी र अनज
ु
अदालतबाट भएको मिति २०६७।७।१५ को मिश्रको हकमा तामेलीमा रहने र प्रतिवादी राघवकुमार
फै सलाबाट देखिने हुदँ ा यहाँ सो कुराको पनु रावत्ति
मिश्रलाई मल
ृ
ु क
ु ी ऐन, ठगीको महलको १ नं. को
गरिएको छै न ।
कसरु मा ऐ. ४ नं. बमोजिम २ वर्ष ६ महिना कै द सजाय
र रू.४९,२०,०००।- (उनन्चास लाख बीस हजार)
यस अदालतको ठहर
जरिवाना र प्रतिवादी वेभलाइन नेटवर्कि ङ प्रा.लि.
प्रतिवादी वेभलाइन नेटवर्क मार्केटिङ प्रा.लि. लाई सजाय नहुने तथा उक्त प्रा.लि.को कुनै चल अचल
ले कम्पनीको उद्देश्य र सर्तबमोजिम सदस्य बनाइएका सम्पत्ति भए सोबाट समेत जाहेरवालाको बिगो भराई
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मिलेको छ वा छै न र वादीको पनु रावेदन जिकिर पगु ्ने वा
नपगु ्ने के रहेछ सो सम्बन्धमा निर्ण य दिनपु र्ने देखियो ।
२. सो सन्दर्भमा विचार गर्दा, आफू आरोपित
कसरु मा इन्कार रही कम्प्युटर रेखदेख गर्ने काम मात्र
थियो भनी अदालतमा बयान गरेको भएपनि प्रतिवादी
राघवकुमार मिश्र वेभलाइन नेटवर्क मार्केटिङ प्रा.लि.को
प्रवन्धक पदमा कार्यरत रहेको नेटवर्क मार्केटिङ प्रा.
लि. कै मिति २०६०।११।१९ को पत्रको प्रतिलिपिबाट
देखिन आउँछ । प्रतिवादी राघव मिश्र कम्पनीको कन्ट्री
मेनेजर भई कार्य गरेको, बोनस दिने र विज्ञापन
हेरबे ापत समेत रकम दिने गरी प्रलोभन देखाउने,
विज्ञापन गरिएको र पत्रिकाको कटिङसमेत झिकी
लग्ने कार्यमा समेत यी प्रतिवादीको संलग्नता रहेको
भन्ने जाहेरवाला हिराकृष्ण श्रेष्ठको बकपत्रसमेतबाट
देखिन्छ । वस्तुत: यसबाट प्रतिवादी राघव मिश्र
वेभलाइन नेटवर्क मार्केटिङ प्रा.लि.को एक जिम्मेवार
तथा दायित्व बेहोर्नु पर्ने कर्मचारी रहेको प्रस्ट देखिन्छ ।
३. अर्कोतर्फ , आफूसमेत कार्यरत भई
सञ्चालन गरेको वेभलाइन नेटवर्क मार्केटिङ प्रा.लि.को
सदस्य बनेबापत प्रतिव्यक्तिसँग रू.१२,०००।- रकम
जम्मा गराउने र वेभलाइन नेटवर्क का सदस्यहरूलाई
कम्प्युटर सामाग्री, कमिसन, बोनस, परु स्कार
दिइने भनी वेभलाइन नेटवर्क का संस्थापक राजेश
चतर्ु वेदी, चिफ एक्जुके टिभ अफिसर अनज
ु मिश्र र
मसमेतले जाहेरवालाहरूलाई प्रलोभनमा पारी रकम
जम्मा गराएको, रकम जम्मा गराएबापत मैले मासिक
तलब र कमिसन पाउने गरेकोले मसमेत संलग्न भई
जाहेरवालाहरूको रकम लिएपछि राजेश चतर्ु वेदी
र अनज
ु मिश्र ठगी गरी भागेकाले जाहेरी परेको हो
भन्ने बेहोरा उल्लेख गरी प्रस्टरूपमा प्रतिवादी राघव
मिश्रले अनस
ु न्धान अधिकारीसमक्ष बयानको क्रममा
खल
ु ाई दिएको देखिन्छ । साथै व्यापार प्रवर्द्धन गर्ने
भनी सदस्य संख्या बढाई कम्पनीको नाउँमा खाता
खोली प्रति सदस्य रू.१२,०००।- का दरले रकम
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दिने ठहर्याई पनु रावेदन अदालत पाटनबाट मिति
२०६७।७।१५ मा फै सला भएकोमा उक्त फै सलाउपर
चित्त नबझ
ु ाई वादी नेपाल सरकारको तर्फ बाट प्रस्तुत
पनु रावेदन परेको देखिन्छ ।
वादी नेपाल सरकारले प्रस्तुत पनु रावेदन
पत्रमा मूलत:२३०० जना पीडितहरूमध्ये ४१०
जनासम्मको मात्र बिगो ठहर गरी बाँकी पीडितहरूको
बिगोको बारेमा कुनै कुरा उल्लेख नगरी अभियोग माग
दाबीभन्दा कम बिगो बराबरको जरिवाना हुने र प्रतिवादी
वेभलाइन नेटवर्कि ङ प्रा.लि.कै आडमा प्रतिवादीहरूले
ठगी गरेको देखिएको अवस्थामा माध्यम बनेको उक्त
नेटवर्कि ङ प्रा.लि.लाई कसरु दार ठहराउनु पर्नेमा
वेभलाइन नेटवर्क मार्केटिङ प्रा.लि. कानूनी व्यक्ति
भएको, कम्पनी सञ्चालन गर्ने कार्य उक्त कम्पनीको
मेनेजर प्राकृतिक व्यक्ति भएकोले सोको फौजदारी
दायित्वसमेत सोही प्रा.लि.का मेनेजरले नै बेहोर्नु
पर्ने भएबाट प्रतिवादी वेभलाईन नेटवर्क प्रा.लि.लाई
सजाय गरिरहनु परेन भनी प्रतिवादी वेभलाइन नेटवर्क
मार्केटिङ प्रा.लि.लाई अभियोग दाबीबाट सफाइ दिने
गरी भएको सो हदसम्म फै सला त्रुटिपूर्ण भएकोले सो
बदर गरी प्रतिवादीहरूलाई अभियोग माग दाबीबमोजिम
सजाय गरिपाउँ भनी जिकिर लिएको पाइन्छ ।
पनु रावेदक प्रतिवादीको तर्फ बाट उपस्थित
विद्वान् उपन्यायाधिवक्ता श्री दयाशकं र अधिकारीले
प्रतिवादी राघवकुमार मिश्रबाट अभियोग माग
दाबीभन्दा कम बिगो बराबरको जरिवाना हुने तथा
प्रतिवादी वेभलाइन नेटवर्क मार्केटिङ प्रा.लि.लाई
अभियोग दाबीबाट सफाइ दिने गरी भएको पनु रावेदन
अदालको फै सला बदर गरी प्रतिवादीहरूलाई अभियोग
माग दाबीबमोजिम सजाय गरी बिगोसमेत भराई पाउँ
भन्नेसमेत बेहोराको बहस प्रस्तुत गर्नुभयो ।
उल्लिखित तथ्य, पनु रावेदन जिकिर र
विद्वान् उपन्यायाधिवक्ताले गर्नुभएको बहससमेतको
सन्दर्भमा पनु रावेदन अदालत पाटनबाट भएको फै सला
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रू. २,७६,००,०००।–, कम्पनीको सम्झौताअनस
ु ार
कमिसनबापत पाउने रू. ७०,००,०००।– समेत गरी
रू. ३,४६,००,०००।- रकम माग्दा बैंकमा रकम
नभएको चेकसमेत दिने गरी झक्या
ु ई ठगी गरेको हुदँ ा
प्रतिवादीहरूलाई पक्राउ गरी कारवाही गरिपाउँ भनी
पटक / पटक गरी राम कुमार उप्रेतीसमेत ४१० जना
व्यक्तिहरूको मात्र जाहेरी दर्खास्त परेको देखिन्छ ।
सोही ४१० जना व्यक्तिहरूको जाहेरीको आधारमा
अभियोगपत्र पनि दायर भएको देखिन्छ । जाहेरीमा
२३०० जना नेपालीलाई ठगी गरेको भने पनि ती को
को हुन् भन्ने कुरा जाहेरीमा उल्लेख भएको नदेखिनक
ु ा
साथै उक्त व्यक्तिहरूबाट के कति रकम कम्पनीले असल
ु
गरेको हो भन्ने बारेमा नगदी रसिद एवं सोको भर्पाई पनि
मिसिलमा संलग्न रहेको देखिदँ नै । जाहेरीमा उल्लेख
भएअनस
ु ार ४१० जनाबाट रू. १२,०००।- को दरले
हुन आउने रकम रू. ४९,२०,०००।- जरिवाना भएकै
देखिन्छ । अत: उल्लिखित जरिवाना बिगोअनस
ु ार नै
भएको देखिन आएको हुदँ ा बिगो माग दाबीभन्दा कम
जरिवाना भएको भन्न मिल्ने नदेखिदँ ा वादी नेपाल
सरकारको उक्त पनु रावेदन जिकिर स्वीकार्य देखिएन ।
५. त्यसैगरी, प्रतिवादी वेभलाइन नेटवर्क प्रा.
लि. लाई अभियोग माग दाबीअनस
ु ार सजाय हुनपु र्ने
हो, होइन भन्ने सम्बन्धमा विचार गर्दा प्रतिवादी
वेभलाइन नेटवर्क प्रा.लि. कम्पनी ऐनअन्तर्गत
कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयमा दर्ता भएको देखिदँ ा
उक्त प्रा.लि. एउटा कानूनी हैसियत प्राप्त कानूनी
व्यक्तिको रूपमा रहेको देखिन्छ । कम्पनी र यसका
सञ्चालकहरूको स्वतन्त्र कानूनी हैसियत हुने कम्पनी
कानूनको सर्वमान्य सिद्धान्त रहेको हुनाले त्यसरी
कानूनी व्यक्तिको हैसियत प्राप्त कम्पनीले प्राकृतिक
व्यक्तिले जस्तो आपराधिक कार्य गर्ने नभई कम्पनी
प्राकृतिक व्यक्तिबाट सञ्चालन हुने हुदँ ा फौजदारी
अपकार वा गल्ती (Criminal Wrongs) को दायित्व
कम्पनीले बेहोर्नुपर्ने नभई कम्पनीको तर्फ बाट कार्य गर्ने
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जम्मा गर्न लगाएको तथ्य स्वयं यी प्रतिवादीले
स्वीकार गरेको पनि देखिन्छ । प्रतिवादीको उल्लिखित
बयान बेहोरा, जाहेरी दर्खास्त एवं जाहेरवालाहरूको
बकपत्रलगायतका मिसिल संलग्न अन्य कागज
प्रमाणहरूबाट समर्थित भइरहेको देखिन्छ । त्यसैगरी
जाहेरवाला हिराकृष्ण श्रेष्ठले अदालतमा बकपत्र
गर्दा रू.१२ हजार तिरी सदस्य भएपछि कम्पनीले
विज्ञापनबाट ३५ देखि ४० दिनभित्रका ८ हजार
प्वाइन्ट परु ्याएको खण्डमा रू.५६००।- बोनस स्वरूप
दिने भनिएको र ५/६ महिनासम्म निरन्तर रूपैयाँ पैसा
बाँडिएको तर उक्त ५/६ महिनापछि कम्पनीबाट पाएको
चेक बैंकमा साट् न जाँदा उक्त खातामा पैसा नभएको
जानकारी भएपछि हामी ठगिन पगु ेको भनी किटानी
बकपत्र गरेको देखिन्छ । यसरी जाहेरवालालगायत
ग्राहकहरूबाट संकलित रकम कम्पनीको बैंक खातामा
नदेखिनक
ु ो अर्थ उक्त रकम प्रतिवादीहरूले निजी
प्रयोजनमा प्रयोग गर्ने गरेको कुरा बझु ्नुपर्ने स्वभाविक नै
देखियो । जाहेरवालाहरूबाट उठाइएका उक्त रकम
जाहेरवाला कै हित तथा मनु ाफाको लागि प्रयोग गरेको
हो भन्नेबारे कुनै ठोस तथा निश्चयात्मक प्रमाणहरू
पनि मिसिल संलग्न रहेको देखिदँ नै । उपर्युक्तानस
ु ारको
बयान तथा बकपत्रको आधारमा प्रतिवादी राघवकुमार
मिश्रले ठगी गरेको तथ्य स्पष्ट स्थापित हुन आउँछ ।
४. जहाँसम्म २३०० जना पीडितहरू
मध्ये ४१० जनासम्मको मात्र बिगो ठहर गरी बाँकी
पीडितहरूको बिगोको बारेमा कुनै कुरा उल्लेख नगरी
अभियोग माग दाबीभन्दा कम बिगो बराबरको जरिवाना
गरेको हो, होइन भन्ने पनु रावदेन जिकिर सम्बन्धमा
विचार गर्दा, प्रतिवादी राजेश चतर्ु वेदी, अनज
ु मिश्र
र राघवकुमार मिश्रले प्रत्येक सदस्य बनेबापत
प्रतिव्यक्तिको रू. १२,०००।- को दरले २३०० जना
नेपालीसँग रूपैयाँ लिई कमिसन, बोनस, परु स्कार र
कम्प्युटर सामाग्रीहरू दिई बिजनेस फै लाउने झठ्ु ठा
आश्वासन दिई जनही रू. १२,०००।- का दरले हुने
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व्यक्तिले फौजदारी दायित्व बेहोर्नुपर्ने हुन्छ । कम्पनीबाट
निर्णय नं . ९९५५
हुने देवानी अपकार वा गल्ती (Civil Wrongs) को
दायित्वको सम्बन्धमा भने कम्पनीले उन्मुक्ति पाउन
सक्ने अवस्था नरहने हुदँ ा त्यस्ता गल्तीबाट उत्पन्न
सर्वोच्च अदालत, संयक्त
ु इजलास
दायित्व बेहोर्नुपर्ने हुन्छ । तसर्थ त्यस्ता दायित्वबाट
माननीय न्यायाधीश श्री हरिकृष्ण कार्की
कम्पनीले उन्मुक्ति पाउन सक्ने अवस्था नदेखिदँ ा
माननीय न्यायाधीश श्री सपना प्रधान मल्ल
तथा उल्लिखित सैद्धान्तिक आधार एवं पष्ठृ भूमिमा
आदेश मिति : २०७४।९।१६
रहेर हेर्ने हो भने पनि प्रतिवादी वेभलाइन नेटवर्क
०७३-WO-०९४२
प्रा.लि.लाई सजाय नहुने र सो नेटवर्कि ङ प्रा.लि.को
नाउँमा कुनै चल अचल सम्पत्ति भए सोबाट समेत
मद्दा
ु : उत्प्रेषण
जाहेरवालाहरूको बिगो भराउने भनी भएको पनु रावेदन
फै सलालाई अन्यथा भन्न मिलेन ।
निवेदक : दाङ जिल्ला, घोराही नगरपालिका वडा
६. अत: माथि विवेचित आधार
नं.१० बस्ने गणेशकुमार गपु ्ता
प्रमाणसमेतबाट सरू
विरूद्ध
ु फै सला उल्टी भई प्रतिवादी
राघवकुमार मिश्रलाई मल
ु क
ु ी ऐन, ठगीको महलको १ विपक्षी : श्री उच्च अदालत तल
ु सीपरु , दाङसमेत
नं. को कसरु मा ऐ. ४ नं. बमोजिम २ वर्ष ६ महिना कै द
सजाय भई रू. ४९,२०,०००।– (उनन्चास लाख बीस
प्रमाण ऐन, २०३१ मा सक्कल प्रमाण
हजार) जरिवाना हुने र प्रतिवादी प्रा.लि. लाई सजाय
हराएको वा नासिएको अवस्थामा सोको
गर्न नमिल्ने र वेभलाइन नेटवर्क प्रा.लि.को कुनै चल
फोटोकपी वा प्रतिलिपि पेस गर्न सक्ने
अचल सम्पत्ति भए सोबाट समेत जाहेरवालाको बिगो
व्यवस्था रहेभएको अवस्थामा सक्कल
भराउनेसमेत ठहर्याएको पनु रावेदन अदालत पाटनको
भरपाईको प्रतिलिपि पेस गरेकोलाई
मिति २०६७।७।१५ को फै सला मिलेकै देखिदँ ा सदर
कानूनी मान्यता दिनपु र्ने नै हुन्छ । यदि
हुने ठहर्छ । वादीको प्रस्तुत पनु रावेदन जिकिर पगु ्न
प्रतिलिपिलाई मान्यता दिन मिल्दैन
सक्तै न । दायरीको लगत कट्टा गरी मिसिल नियमानस
भनी अर्थ गर्ने हो भने प्रमाण ऐनको उक्त
ु ार
अभिलेख शाखामा बझ
बाध्यात्मक कानूनी व्यवस्था निष्क्रिय बन्न
ु ाई दिनू ।
पुग्दछ । यसरी खास उद्देश्यको लागि बनेको
उक्त रायमा सहमत छु ।
कानूनलाई निष्क्रिय बनाउने गरी कानूनको
न्या.डा.आनन्दमोहन भट्टराई
व्याख्या गर्नु कानूनी सिद्धान्तको प्रतिकूल
हुन जाने ।
इजलास अधिकृत : नन्दकिशोर प्रसाद यादव
(प्रकरण नं.३)
इति संवत् २०७४ साल पस
लिखितरूपमै स्वीकार गरिसके को कुरालाई
ु ४ गते रोज ३ शभु म् ।
पछि गएर चित्त बुझेन भनी खण्डन गर्नु
कानूनत: अनचि
ु त हुन जाने ।
(प्रकरण नं.४)
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सक्कल भरपाई मिति २०६२/०६/०५ मा सवारी
चालक अनमु ति पत्रसहित हराएको थियो । सो खोजी
पाउँ भनी वडा प्रहरी कार्यालयमा निवेदन दिएको र
उक्त कागजात खोजतलास गर्दा फे ला नपरेको बेहोरा
वडा प्रहरी कार्यालय घोराहीको मिति २०७२/०६/१३
को पत्रबाट स्पष्ट हुन्छ । उक्त भरपाई लिखतको
प्रतिलिपिमा भएको सहिछाप र नमनु ा सहिछाप लिई
जाँच गर्न पठाउनु भनी मिति २०७२/०९/०५ मा
भएको अदालतको आदेशानस
ु ार रेखा विशेषज्ञ काहाँ
चेक जाँचका लागि पठाउँदा दवु ै दस्तखत स्वतन्त्र
स्वाभाविक र अनियन्त्रित तवरले गरिएको हुदँ ा
दस्तखत एक आपसमा भिड् छ भनी उल्लेख भई
आएको थियो । सो आदेश बदर गरिपाउँ भनी उच्च
अदालत तल
ु सीपरु मा विपक्षीले अ.बं.१७ नं. अनस
ु ार
निवेदन दिई उच्च अदालतबाट “अ.बं. ७८ नं. मा
प्रमाणको सक्कलै कागज देखाई सनु ाई बयान गराउनु
पर्छ भन्ने व्यवस्था भएकोमा सोअनरू
ु प नभएको
त्यहाँको मिति २०७२/०९/०५ को आदेश बेरीतको
देखिदँ ा बदर गरिदिएको छ” भनी सो आदेश बदर
हुने गरी मिति २०७३/०९/०७ मा आदेश भएको
छ । मल
ु क
ु ी ऐन अ.बं. ७८ नं.को व्यवस्था निरपेक्ष
व्यवस्था होइन । मल
ु क
ु ी ऐनको ७८ नं. मा सक्कल
कागज हराएमा वा नासिएमा के गर्ने भन्ने सन्दर्भमा
स्पष्ट व्यवस्था नगरे तापनि प्रमाणको सक्कल कागज
हराएको अवस्थामा सो कागजको नक्कल देखाउनक
ु ो
कुनै विकल्प हुदँ नै । प्रमाण ऐन, २०३१ को दफा
३५(२)(ग) बमोजिम लिखत हराएको वा नासिएको
प्रमाणित भएमा लिखतको फोटोकपी, प्रतिलिपि वा
कानूनबमोजिम प्राप्त रीतपूर्व कको नक्कल वा मौखिक
प्रमाणद्वारा प्रमाणित गर्न सकिने स्पष्ट उल्लेख छ ।
यसैगरी ऐजन ऐनको दफा २३(१) बमोजिम हस्ताक्षर
वा ल्याप्चेका सम्बन्धमा यकिन गर्नुपरेमा विशेषज्ञको
राय प्रमाणमा लिन हुने स्पष्ट व्यवस्था छ । त्यसैले उच्च
अदालत तल
ु सीपरु को उक्त आदेश त्रुटिपूर्ण, गैरकानूनी

अद

यस्तो हराएको भनी कानूनी प्रक्रिया पूरा
गरी पेस गरेको प्रतिलिपिलाई अदालतको
आदेशबाट विवादित हस्ताक्षर चेक
जाँच गर्न पठाउनु स्वाभाविक नै हुन्छ ।
यसरी परीक्षणबाट सत्यता पत्ता लगाउन
जाँचको लागि पठाउने गरी भएको
आदेशलाई पुनरावेदन तहबाट स्पष्टतः
कानूनविपरीत र बेरीतको नदेखिएसम्म
जिल्ला अदालतको आदेश बदर गर्नु उचित
र मनासिब नहुने ।
(प्रकरण नं.५)

सर्
वोच्च

निवेदकका तर्फ बाट : विद्वान् अधिवक्ता श्री दिपकराज
रेग्मी र श्री शालिकराम आचार्य
विपक्षीका तर्फ बाट : विद्वान् वरिष्ठ अधिवक्ता श्री
गोविन्द गौतम र विद्वान् अधिवक्ता श्री पदम् ा
आचार्य
अवलम्बित नजिर :
सम्बद्ध कानून :
प्रमाण ऐन, २०३१

आदेश
न्या. हरिकृष्ण कार्की : नेपालको संविधानको
धारा १३३(२)(३) बमोजिम यस अदालतको
क्षेत्राधिकारअन्तर्गतको भई दायर हुन आएको प्रस्तुत
रिट निवेदनको संक्षिप्त तथ्य एवं आदेश यसप्रकार
रहेको छः
विपक्षी वादी रोमबहादरु वलीले म निवेदकलाई
विपक्षी बनाई श्री दाङ देउखरु ी जिल्ला अदालतमा
लेनदेन मद्दा
ु दायर गरेका थिए । मैले अदालतको मिति
२०७२/०६/१८ को आदेशानस
ु ार निज विपक्षीलाई
मिति २०७२/०२/०१ मा रू.४२,५००।- दिएको
सक्कल भरपाई पेस गर्नुपर्नेमा सो हराएकोले सोको
प्रतिलिपि बझि
ु पाउँ भनी निवेदन गरेको थिएँ । उक्त
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नहुदँ ा सरू
ु आदेश र सो आदेशअनस
ु ार लिखत जाँच
गराएको बदर गरिदिएको हो । त्यसैले निवेदन निराधार
भएकोले खारेज गरिपाउँ भन्नेसमेत बेहोराको उच्च
अदालत तल
ु सीपरु को लिखित जवाफ ।
नियमबमोजिम साप्ताहिक तथा दैनिक मद्दा
ु
पेसी सूचीमा चढी इजलाससमक्ष पेस हुन आएको
प्रस्तुत मद्दा
ु मा निवेदकका तर्फ बाट विद्वान् अधिवक्ता
श्री दिपकराज रेग्मी र श्री शालिकराम आचार्यले
सक्कल लिखत हराएको र नासिएको अवस्थामा सोको
प्रतिलिपि पनि प्रमाणका रूपमा लिन सकिने स्पस्ट
व्यवस्था प्रमाण ऐन, २०३१ को दफा ३५(२) मा
रहेको छ । त्यसैले सक्कल भरपाई हराएको अवस्थामा
सोको प्रतिलिपिबाट पनि हस्ताक्षर र ल्याप्चे सहिछाप
यकिन गर्न सक्ने नै हुदँ ा प्रतिलिपिबाट हस्ताक्षर यकिन
गर्ने गरी भएको आदेश र सो आदेशअनस
ु ार चेक
जाँच गरी दिएको रिपोर्ट कानूनअनस
ु ारको नै भएकोले
सोलाई बदर गर्ने गरी भएको उच्च अदालतको आदेश
खारेज हुनपु र्दछ भनी बहस गर्नुभयो । यसैगरी विपक्षी
रोमबहादरु ओलीको तर्फ बाट विद्वान् वरिष्ठ अधिवक्ता
श्री गोविन्द गौतम र विद्वान् अधिवक्ता पदम् ा आचार्यले
उच्च अदालतले कानूनबमोजिम मल
ु क
ु ी ऐन, अ.बं.को
१७ नं. अनस
ु ारको निवेदन हेरी आदेश दिएको हो । सो
आदेशबाट निवेदकको कुनै संवैधानिक तथा कानूनी
हकमा आघात पर्न गएको नहुदँ ा रिट क्षेत्र आकर्षित हुने
होइन । मल
ु क
ु ी ऐन, अदालती बन्दोबस्तको ७८ नं.मा
सक्कल लिखत नै पेस गर्नुपर्ने स्पष्ट कानूनी व्यवस्था
छ । सोको कुनै विकल्प दिएको नै छै न । तसर्थ रिट
निवेदन खारेजभागी छ भनी बहस गर्नुभयो । यसरी दवु ै
पक्षको बहससमेत सनु ी मिसिल अध्ययन गरी हेर्दा ,
यसमा निवेदन मागबमोजिमको आदेश जारी गर्न मिल्छ
वा मिल्दैन? भन्ने सम्बन्धमा नै निर्ण य दिनपु र्ने देखिन
आयो ।
यसमा यी निवेदक गणेशकुमार गपु ्तालाई
प्रतिवादी बनाई विपक्षी रोमबहादरु वलीले दाङ

सर्

वोच्च

अद

हुनक
ु ा साथै सो आदेशमा प्रमाण ऐन, २०३१ को दफा
४(क), २३(२), ३५(२)(ग) र दफा ३४ समेतको
गम्भीर उल्लङ् घन हुन गई विपक्षीको सो कार्यबाट म
निवेदकको नेपालको संविधानको धारा १८ र २५ द्वारा
प्रदत्त मौलिक हकमा समेत आघात परेकोले उपचारको
लागि अर्को बाटोसमेत नहुदँ ा यो रिट ल्याई आएको छु ।
उच्च अदालत तल
ु सीपरु को मिति २०७३/०९/०७ को
गैरकानूनी आदेश उत्प्रेषणको आदेशले बदर गरिपाउँ
भन्नेसमेत बेहोराको रिट निवेदनको बेहोरा ।
म वादी भई विपक्षीउपर दिएको लेनदेन मद्दा
ु
दाङ जिल्ला अदालतमा विचाराधीन छ । विपक्षीले
दिएको निवेदनमा निजको हक के कसरी हनन् भयो
र मल
ु क
ु ी ऐन, अ.बं.१७ नं. अनस
ु ार दिएको निवेदनमा
भएको आदेश के कसरी कानूनविपरीत भयो भन्नसके को
पाइँदनै । अ.बं. ७८ नं. बमोजिमको प्रक्रिया सक्कल
लिखतसँग नै सम्बन्धित छ । सक्कल देखाएपछि मात्र
यो प्रक्रिया प्रारम्भ हुने हो । यस्तो कानूनी व्यवस्थालाई
बेवास्ता गरी प्रतिलिपि मात्र पेस गर्न मिल्दैन । यो
मेरो लेनदेनको बिगो पचाउने नियतले गरिएको
हो । सक्कल लिखत मात्र रेखा विशेषज्ञबाट जाँच हुने
हो । प्रतिलिपिका आधारमा जाँच गरेको र सोको रिपोर्ट
पनि बेरीतको नै हुन्छ । तसर्थ उच्च अदालतको मिति
२०७३/०९/७ को आदेश कानूनसङ् गत नै भएकोले
सो आदेश बदर हुनपु र्ने होइन भन्नेसमेतको विपक्षी
रोमबहादरु वलीको लिखित जवाफ ।
मल
ु क
ु ी ऐन, अ.बं.७८ नं.मा सबतु प्रमाण
बझु ्ने भनी तोकिएको तारेखमा वादीको प्रमाणको
कागज प्रतिवादीलाई र प्रतिवादीको प्रमाणको
कागज वादीलाई सक्कलै देखाई सनु ाई सद्दे किर्ते वा
जालसाजी के भन्छ सोही बेहोराको बयान गराउनु पर्छ
भन्ने कानूनी व्यवस्था भएकोले प्रस्तुत मद्दा
ु मा सक्कल
देखाई बयान गराएको नभई फोटोकपीको आधारमा
वादीको बयान गराएको देखिएको र सक्कल लिखत
हराएको वा नासिएको भन्ने प्रमाणित भएको अवस्था
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व्यवस्थाको विवेचना गर्नुपर्ने हुन आयो ।
२. सो सम्बन्धमा हेर्दा मल
ु क
ु ी ऐन,
अ.बं.७८ नं. मा सबुत प्रमाण बुझ्ने भनी तोकिएको
तारेखमा वादीको प्रमाणको कागज प्रतिवादीलाई
र प्रतिवादीको प्रमाणको कागज वादीलाई सक्कलै
देखाई सनु ाई सद्दे किर्ते वा जालसाजी के भन्छ
सोही बेहोराको बयान गराउनु पर्छ...भन्ने व्यवस्था
रहेको पाइन्छ । सो नं. मा सक्कल हराए वा नासिएमा
के गर्ने भन्ने सम्बन्धमा के ही उल्लेख भएको
पाइँदनै । प्रमाणका सम्बन्धमा आवश्यक व्यवस्था गर्न
बनेको प्रमाण ऐन, २०३१ को दफा ३५ मा लिखत
प्रमाणको व्यवस्था गरेको छ । सोको उपदफा (१) मा कुनै
लिखत वा लिखतमा उल्लेख भएको कुरा सो लिखत
नै पेस गरी प्रमाणित गर्नुपर्छ भन्ने कानूनी व्यवस्था
रहेको छ भने ऐ. (२) मा लिखतको फोटो, प्रतिलिपि वा
कानूनबमोजिम रीतपूर्व कको नक्कल वा मौखिक प्रमाण
पनि पेस गर्न सकिने अवस्थाहरू उल्लेख गरिदिएको
पाइन्छ । सो उल्लिखित अवस्थाहरूमा लिखत
हराएको वा नासिएको अवस्था पनि एक हो । उक्त
कानूनी व्यवस्थाअनस
ु ार लिखत हराएको वा नासिएको
अवस्थामा सोको फोटोकपी अर्थात्प्रतिलिपि पनि पेस
गर्न सकिने नै देखिन आयो ।
३. मल
ु क
ु ी ऐन एक सामान्य कानून हो भने
प्रमाण ऐन, २०३१ प्रमाणका सम्बन्धमा बनेको विशेष
ऐन हो । मल
ु क
ु ी ऐन, प्रारम्भिक कथनको ४ नं. मा विषय
विषयमा छुट्टाछुट्टै बनेको कानूनमा लेखिए जतिमा
सोही कानूनबमोजिम र सो कानूनमा नलेखिएकोमा
यही मल
ु ुकी ऐनबमोजिम गर्नुपर्छ भन्ने व्यवस्था छ ।
यस कानूनी व्यवस्थाअनस
ु ार यदि कुनै विषयमा छुट्टै
विशेष ऐनमा व्यवस्था छ भने सोही ऐनको व्यवस्था
लागू हुने स्पष्ट भएबाट प्रमाण बझु ्ने सम्बन्धमा यदि
प्रमाण ऐनमा व्यवस्था गरिएको छ भने सो हदसम्म
सोही प्रमाण ऐनको नै व्यवस्था लागू हुने प्रस्ट हुन
जान्छ । प्रमाण ऐन, २०३१ मा सक्कल प्रमाण

सर्
वोच्च

अद

देउखरु ी जिल्ला अदालतमा लेनदेन मद्दा
ु दायर गरेको
देखियो । लेनदेनको बिगो रू.४,५०,०००।- भएकोमा
सोमा रू.४,२५,०००।- आफूले निज वादीलाई
बझ
ु ाएकोले बाँकी पैसा मात्र मैले तिर्नु बझ
ु ाउनपु र्ने हो भनी
यी निवेदकले प्रतिउत्तर जिकिर लिएको पाइन्छ । दाङ
देउखरु ी जिल्ला अदालतबाट मिति २०७२/०६/१८
मा सक्कल लिखत वादी प्रतिवादीबाट दाखिल गर्न
लगाउने भनी भएको आदेशानस
ु ार उक्त मद्दा
ु का
प्रतिवादी यी निवेदकले सो सक्कल भरपाई हराएको
र खोजिपाउँ भनी प्रहरीसमक्ष निवेदन दिएकोमा पनि
फे ला नपरेको भनी सो भरपाईको प्रतिलिपि पेस
गरेको पाइयो । सो प्रतिलिपि झट्ु ठा हो भनी वादीले
बयान गरेकोले वादीको नमनु ा सही लिई सो प्रतिलिपि
लिखतलाई जाँच गर्न रेखा विशेषज्ञ कहाँ पठाउने
भनी जिल्ला अदालतबाट मिति २०७२/०९/०५ मा
आदेश भई सो लिखत जाँचका लागि पठाएको देखिन
आयो । रेखा विशेषज्ञबाट दवु ै सही मिलेको भनी राय
प्राप्त भएको देखियो । सोउपर निज वादी रोमबहादरु
वलीको मल
ु क
ु ी ऐन, अ.बं.१७ नं. अनस
ु ार निवेदन परी
उच्च अदालत तल
ु सीपरु बाट “अ.बं.७८ नं.मा प्रमाणको
सक्कलै कागज देखाई सनु ाई बयान गराउनपु र्छ भन्ने
व्यवस्था भएकोमा सोअनरू
ु प नभएको त्यहाँको मिति
२०७२/०९/०५ को आदेश बेरीतको देखिदँ ा बदर
गरिदिएको छ” भनी लिखतको प्रतिलिपि जाँच गर्न
पठाउनु भनी जिल्ला अदालतबाट भएको उल्लिखित
आदेश बदर गर्ने गरी निर्ण य भएको पाइयो । सो निर्ण य
बदर गरिपाउँ भनी यी निवेदक गणेशकुमार गपु ्ताको यस
अदालतमा प्रस्तुत रिट निवेदन पर्न आएको पाइन्छ ।
उपर्युक्त सन्दर्भमा रिट आदेश जारी हुने वा
नहुने के हो भन्ने सम्बन्धमा निर्क्यौलमा पगु ्न अ.बं.७८
नं.मा भएको व्यवस्थाअनस
ु ार सक्कल लिखत हराएको
अवस्थामा सोको प्रतिलिपि पेस गर्न मिल्छ, मिल्दैन?
अर्थात् लिखतको प्रतिलिपिले कानूनी मान्यता पाउँछ
वा पाउँदनै ? भन्ने विषयमा हाम्रो विद्यमान कानूनी
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लिएर पनु रावेदन तहको अदालतमा प्रवेश नगरेको
प्रस्ट हुन्छ । सोतर्फ समेत उच्च अदालतले आदेश
गर्दा विचार गरेको देखिन आएन । यस्तो हराएको भनी
कानूनी प्रक्रिया पूरा गरी पेस गरेको प्रतिलिपिलाई
अदालतको आदेशबाट विवादित हस्ताक्षर चेक जाँच
गर्न पठाउनु स्वाभाविक नै हुन्छ । यसरी परीक्षणबाट
सत्यता पत्ता लगाउन जाँचको लागि पठाउने गरी भएको
आदेशलाई पनु रावेदन तहबाट स्पष्टतः कानूनविपरीत
र बेरीतको नदेखिएसम्म जिल्ला अदालतको आदेश
बदर गर्नु उचित र मनासिब हुदँ नै । तसर्थ उच्च अदालत
तल
ु सीपरु को आदेश कानून तथा समन्यायको दृष्टिले
समेत मिलेको देखिन आएन । उक्त आदेश बदर हुने नै
देखिन आयो ।
६. अतः माथि विवेचित आधार प्रमाणबाट
दाङ देउखरु ी जिल्ला अदालतको पैसा बझ
ु ेको
भरपाईको प्रतिलिपिमा भएको सही वादीले गरेको
नमनु ा सहीसँग मिल्छ, मिल्दैन भनी जाँचको लागि रेखा
विशेषज्ञ कहाँ पठाउने भनी मिति २०७२/०९/०५
मा भएको आदेशलाई बदर गर्ने गरी उच्च अदालत
तल
ु सीपरु बाट भएको मिति २०७३/०९/०७ को
आदेश त्रुटिपूर्ण भई स्पष्ट कानूनी व्यवस्थाको प्रतिकूल
देखिएकोले उक्त आदेश उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर
गरिदिएको छ । आदेशको जानकारी विपक्षीहरूलाई
दिई दायरीको लगत कट्टा गरी मिसिल नियमानस
ु ार
गरी बझ
ु ाइदिनू ।

सर्

वोच्च

अद

हराएको वा नासिएको अवस्थामा सोको फोटोकपी वा
प्रतिलिपि पेस गर्न सक्ने व्यवस्था रहेभएको अवस्थामा
यी निवेदकले सो सक्कल भरपाईको प्रतिलिपि पेस
गरेकोलाई कानूनी मान्यता दिनपु र्ने नै हुन्छ । निजले
पेस गरेको प्रतिलिपिबाट नै हस्ताक्षर वा ल्याप्चे
सहिछाप चेक जाँच गरी सोलाई प्रमाणका रूपमा
ग्रहण गर्न सकिने नै देखिन आयो । यदि प्रतिलिपिलाई
मान्यता दिन मिल्दैन भनी अर्थ गर्ने हो भने प्रमाण
ऐनको उक्त बाध्यात्मक कानूनी व्यवस्था निष्क्रिय बन्न
पगु ्दछ । यसरी खास उद्देश्यको लागि बनेको कानूनलाई
निष्क्रिय बनाउने गरी कानूनको व्याख्या गर्नु कानूनी
सिद्धान्तको प्रतिकूल हुन जान्छ ।
४. यसैगरी वादीले श्री दाङ देउखरु ी जिल्ला
अदालतसमक्ष मिति २०७२/०८/२३ मा गरेको
बयानको स.ज. ५ र ६ मा उक्त भरपाईको प्रतिलिपिमा
भएको सहिछाप चेकजाँच गरिपाउँ भनी लेखाएको
पाइएको छ । निज विपक्षीकै मागबमोजिम श्री दाङ
देउखरु ी जिल्ला अदालतबाट मिति २०७२/०९/०५
मा उक्त सही जाँच गराउने आदेश भएको पाइन्छ ।
लिखितरूपमै स्वीकार गरिसके को कुरालाई पछि गएर
चित्त बझ
ु ेन भनी विपक्षी वादीले खण्डन गर्नु कानूनत:
अनचि
ु त हुन जान्छ ।
५. यस्तै प्रतिलिपिबाट हस्ताक्षर चेकजाँच
गर्न पठाउने भन्ने आदेश दाङ देउखरु ी जिल्ला
अदालतबाट मिति २०७२/०९/०५ मा भएको
पाइन्छ । सो जाँच गर्न पठाई मिति २०७२/१२/०३
मा रायसमेत प्राप्त भएको छ । त्यसको २ महिना
२० दिनपछि अर्थात् २०७३/०२/२३ मा मात्र उच्च
अदालत तल
ु सीपरु मा मल
ु क
ु ी ऐन, अ.बं.१७ नं. अनस
ु ार
मिति २०७२/०९/०५ को आदेश बेरीतको भएकोले
बदर गरिपाउँ भनी निवेदन दर्ता गराएको देखिन्छ ।
यसरी लिखित जवाफ प्रस्तुतकर्ता रोमबहादरु वलीले
आदेशअनरू
ु पको कार्य सम्पन्न भई परिणाम प्राप्त
भएपश्चात् मात्र निवेदन दिएकोबाट निज सफा हात

उक्त रायमा सहमत छु ।
न्या. सपना प्रधान मल्ल
इजलास अधिकृत : यदरु ाज शर्मा
इति संवत् २०७४ साल पस
ु १६ गते रोज १ शभु म् ।
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प्रस्तुत मद्दाम
ु ा गोपनियताको लागि जाहेरवाला
र पीडितको दिदीको नाममा ......................
राखिएको छ ।
- सम्पादक

योनिभित्र लिङ् ग प्रवेश गराई भित्रबाहिर
समेत गरेको कुरा पुष्टि भएको अवस्थामा
करणीको कार्य सम्पन्न भइसके को
मान्नुपर्ने ।
(प्रकरण नं.६)
कुनै अपराध पूर्ण अपराध (Full Crime) हो
वा सो अपराधको उद्योग (Attempt) मात्र
हो भन्ने ठहर्याउन कसरु दारले गरेको कार्य
र सोको परिणामसमेतलाई विचार गर्नुपर्ने
हुन्छ । अपराध गर्ने उद्देश्यसहित अपराध
गर्ने कार्य गर्दा बीचमा अवरोध सज
ृ ना भई
कार्यले पूर्णता नपाएको अवस्थामा मात्र
उद्योग हुने ।
(प्रकरण नं.७)

अद

सर्वोच्च अदालत, संयक्त
ु इजलास
माननीय न्यायाधीश श्री हरिकृष्ण कार्की
माननीय न्यायाधीश श्री टंकबहादरु मोक्तान
फै सला मिति : २०७४।९।४
मदु ्दाः जबरजस्ती करणी

वादीका तर्फ बाट : विद्वान् उपन्यायाधिवक्ता श्री टिके न्द्र
दाहाल
प्रतिवादीका तर्फ बाट :
अवलम्बित नजिर :
ने.का.प. २०६५, अंक १, नि.नं.७९२३
ने.का.प. २०७३, अंक १, नि.नं.९५१९,
प.ृ १
सम्बद्ध कानून :
प्रमाण ऐन, २०३१

सर्
वोच्च

०७१-CR-०५३६
पनु रावेदक / वादी : नवलपरासी जिल्ला, तिलकपरु
गा.वि.स.वडा नं.४ बस्ने ....................... को
जाहेरीले नेपाल सरकार
विरूद्ध
प्रत्यर्थी / प्रतिवादी : नवलपरासी जिल्ला, तिलकपरु
गा.वि.स.वडा नं.४ बस्ने चतर्गण
थारू
ु
चौधरीको छोरा लङ् गडा पञ्चराम चौधरी भन्ने
खेमनारायण चौधरी

०७१-CR-०६४५
पनु रावेदक / वादी : नवलपरासी जिल्ला, तिलकपरु सरू
ु तहमा फै सला गर्ने :
गा.वि.स.वडा नं.४ बस्ने चतर्गण
थारू
मा. न्यायाधीश श्री महम्मद जनु ैद आजाद
ु
चौधरीको छोरा लङ् गडा पञ्चराम चौधरी भन्ने पनु रावेदन तहमा फै सला गर्नेः
खेमनारायण चौधरी
मा.का.म.ु मखु ्य न्या.श्री चोलेन्द्र शमशेर
विरूद्ध
ज.ब.रा.
प्रत्यर्थी / प्रतिवादी : नवलपरासी जिल्ला, तिलकपरु
माननीय न्यायाधीश श्री नारायणप्रसाद श्रेष्ठ
गा.वि.स.वडा नं.४ बस्ने ....................... को
जाहेरीले नेपाल सरकार
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बेहोराको घटनास्थल प्रकृति मचु लु ्का ।
प्रतिवादी पञ्चराम चौधरीको लिङ् ग परीक्षण
गर्दा लिङ् गको वरिपरि सेतो पदार्थसमेतको आधारमा
करणी गरेको देखिन्छ भन्नेसमेत बेहोराको पञ्चराम
चौधरीको शारीरिक परीक्षण प्रतिवेदन ।
निलो रङ् गको सरू
ु वाल नाम परिवर्तन
गरिएको ‘ख’ कुमारी चौधरीको सरू
ु वाल प्रहरीले
परीक्षणको लागि हामीहरूको रोहबरमा लिएको हो
भन्नेसमेत बेहोराको मचु लु ्का ।
मिति २०६५/१०/२२ गतेका दिन पीडित
मेरो कोठामा आएकी र मलाई निजले लङ् गडा भनेकीले
सोही कारण पिटेको हुँ । निजलाई करणी गरेको होइन
चक्लेटसमेत खान दिएको होइन भन्नेसमेत बेहोराको
प्रतिवादी लङ् गडा पञ्चराम भन्ने खेमनारायण
चौधरीको बयान कागज ।
मिति २०६५/१०/२२ गतेका दिन मेरो
बहिनी वर्ष ६ की नाम परिवर्तन गरिएकी ‘ख’ कुमारीलाई
प्रतिवादीको घरमा खेल्न गएको अवस्थामा प्रतिवादीले
निजलाई आफ्नो घरको माथिल्लो तलाको कोठामा
लगी चकलेट खान दिई करणी गरेका भनी बहिनी
रूँ दै आएकी र मैले सोध्दा बताएकी हुन् । निजको
यौनाङ् गसमेत सन्नि
ु एको थियो । निजलाई प्रतिवादीले
करणी गरेका हुन् भन्नेसमेत बेहोराको पीडितको दिदी
.............................को कागज ।
गा.वि.स.को जन्म दर्ताको अभिलेखअनस
ु ार
निज नाम परिवर्तन गरिएकी ‘ख’ कुमारी चौधरीको
जन्ममिति २०५९/११/०१ देखिन्छ भन्ने
तिलकपरु गा.वि.स. कार्यालयको च.नं.६६२ मिति
२०६५/११/०६ को पत्र ।
मिति २०६५/१०/२२ गते दिउँसो १६:००
बजेको समयमा नवलपरासी जिल्ला, तिलकपरु
गा.वि.स.वडा नं.४ स्थित पञ्चराम चौधरीको घरको
तलाको खाटमा नाबालक ‘ख’ कुमारी चौधरीलाई
पीडक पञ्चराम चौधरीले चकलेट खान दिई खाटमा

सर्

वोच्च

अद

फै सला
न्या. हरिकृष्ण कार्की : तत्कालीन
पनु रावेदन अदालत बटु वलको मिति २०७०/०९/२९
को फै सलाउपर वादी प्रतिवादी दवु ै पक्षको तर्फ बाट
पनु रावेदनको रोहमा पेस हुन आएको प्रस्तुत मद्दा
ु को
तथ्य र ठहर यसप्रकार रहेको छः
मेरी छोरी वर्ष ६ की नाम परिवर्तन गरिएकी
‘ख’ कुमारी चौधरीलाई मिति २०६५/१०/२२ गतेका
दिन दिउँसो अन्दाजी १६:०० बजेको समयमा
प्रतिवादी लङ् गडा भन्ने पञ्चराम चौधरीले आफ्नो
घरको माथिल्लो तलाको कोठामा लगी जबरजस्ती
करणी गरेको हुदँ ा कानूनबमोजिम कारवाही गरिपाउँ
भन्नेसमेत बेहोराको ....................... को जाहेरी
दरखास्त ।
मिति २०६५/१०/२२ गतेका दिन दिउँसो म
पञ्चराम चौधरीको घरमा खेल्दै गर्दा निज प्रतिवादीले
मलाई आफ्नो घरको माथिल्लो तलामा लगी चकलेट
खान दिई निजले मेरो पिसाब फे र्ने स्थानमा आफ्नो
निकाली पसाली भित्रबाहिर गरी करणी गरेका र म रोई
कराई गर्दा निजले हातले मेरो मख
ु समेत थनिदि
ु एका
हुन् र निजले करणी गरेपछि मलाई छाडी दिई म रूँ दै
आफ्नो घरमा आई दिदीलाई बताएकी हुँ भन्नेसमेत
बेहोराको पीडित नाम परिवर्तन गरिएकी ‘ख’ कुमारी
चौधरीको कागज ।
नाम परिवर्तन गरिएकी ‘ख’ कुमारी चौधरीको
करणी गरिएको देखिन्छ भन्नेसमेत बेहोराको शारीरिक
जाँच परीक्षण प्रतिवेदन ।
नवलपरासी जिल्ला, तिलकपरु गा.वि.स.
४ स्थित भागडा भन्ने स्थानको पूर्व खड् कबहादरु
चौधरीको घर, पश्चिम गरू
ु देव चौधरीको घर, उत्तर
उत्तर गाउँबाट राजमार्ग जाने बाटो, दक्षिण पञ्चराम
चौधरीको घर यति चार किल्लाभित्र पर्ने पञ्चराम
चौधरीको घरको माथिल्लो तलाको कोठामा प्रतिवादीले
पीडितलाई जबरजस्ती करणी गरेको भन्नेसमेत
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सतु ेको भन्ने लेखाएको भए पनि सो तथ्यलाई
समर्थन गर्ने अन्य प्रमाणको अभाव रहेको प्रतिवादीको
अपाङ् गता प्रमाणित भई आएको प्रतिवादीले
अनस
ु न्धान एवं अदालतसमक्ष गरेको बयानमा पूर्णतः
इन्कार भई बयान गरेको तथा प्रतिवादीको जिकिरलाई
निजकै साक्षीको बकपत्रले समेत पष्टि
गरेको
ु
देखिन्छ । अतः यस्तो अवस्थामा अदालतको
इजलासमा विना सहारा एक तलामा पनि आउन
नसक्ने प्रतिवादीले पीडित नाबालिकालाई आफै ँ ले
उठाई वारदातस्थल घरको दोस्रो तलामा लगी सतु ाई
करणी गरेको भन्ने अभियोग दाबी संलग्न प्रमाणबाट
विश्वसनीय नभएकोले यस मद्दा
ु का यी अपाङ् गता
सिद्ध भएका प्रतिवादी खेमनारायण चौधरीले आरोपित
कसरु बाट सफाइ पाउने ठहर्छ भन्ने सरू
ु नवलपरासी
जिल्ला अदालतबाट मिति २०६९/०३/२७ मा भएको
फै सला ।
प्रतिवादी श्री ज्ञानोदय प्रा.वि. तिलकपरु
भगडा नवलपरासीमा विद्यालय सञ्चालन भएको
मितिदेखि पियन पदमा रही काम गरेको भनी उक्त
विद्यालयको पत्रबाट देखिएको, लिङ् गको वरिपरि
सेतो पदार्थसमेतको आधारमा १ देखि १:३० घण्टा
पहिले करणी गरेको देखिएको र प्रतिवादी स्पष्ट बोल्न
नसक्ने भए पनि मानसिकरूपमा स्वस्थ ठीक रहेको
भन्ने निज प्रतिवादीको शारीरिक परीक्षणबाट देखिएको
अवस्थामा प्रतिवादीलाई लङ् गडो अपाङ् ग भनी सफाइ
दिएको फै सला मिसिल स्थापित तथ्यविपरीत भई
बदर भागी छ । प्रतिवादीले पीडितलाई करणी गरेको
वारदात मितिपछि अपाङ् गको प्रमाणपत्र लिएको कुरा
मिसिल संलग्न अपाङ् गता परिचयपत्रबाट देखिएको
स्थितिमा यस्तो शंकास्पद परिचयपत्रको आधारमा
मिसिल सम्बद्ध सबदु प्रमाणको मूल्याङ् कन नै नगरी
प्रतिवादीलाई सफाइ दिने गरी भएको नवलपरासी
जिल्ला अदालतको फै सला त्रुटिपूर्ण हुदँ ा बदर गरी
प्रतिवादीलाई अभियोग मागदाबीबमोजिम सजाय

सर्
वोच्च

अद

पल्टाई जबरजस्ती करणी गरेको पष्टि
ु भएको देखिदँ ा
निज प्रतिवादी पञ्चराम चौधरीले वर्ष ६ की बालिका
‘ख’ कुमारीलाई जबरजस्ती करणी गरी मल
ु क
ु ी ऐन,
जबरजस्ती करणीको महलको १ नं. को कसरु अपराध
गरेका हुदँ ा निज प्रतिवादी पञ्चराम चौधरीलाई ऐ. ऐन
तथा महलको ३(१) नं.अनस
ु ार सजाय हुन र ऐ को १०
नं. अनस
ु ार पीडित ‘ख’ कुमारीलाई क्षतिपूर्ति दिलाई
भराई पाउँ भन्नेसमेत बेहोराको अभियोग मागदाबी ।
जाहेरवाला र पीडित दवु ैलाई चिनेको छु ।
जाहेरवालासँग मेरो बबु ाको पहिलादेखि जग्गा जमिनको
विषयमा रिसइवी थियो । मसँग कुनै के ही थिएन । उक्त
दिन मलाई ‘ख’ कुमारीले लङ् गडा भनी जिस्काएकीले
निजलाई तर्साई लखेटेको हुँ । मैले लखेट्दा निज
रोएकी हुन् । मैले निजलाई करणी गरेको होइन । निजको
बबु ा आमाले फसाउन खोजेका हुन् । मौकाको बयान
र सोमा भएको सहिछाप मेरो नै हो । मैले अभियोग
दाबीबमोजिमको कसरु गरेको नहुदँ ा सजाय हुनपु र्ने
होइन भन्नेसमेत बेहोराको प्रतिवादी लङ् गडा पञ्चराम
चौधरी भन्ने खेमनारायण चौधरीले अभिभावक बाबु
चतर्गुण
ु थारूको रोहबरमा सरू
ु अदालतसमक्ष गरेको
बयान ।
मिति २०६५/१०/२२ गतेका दिन दिउँसो
मेरो छोरी रोइरहेकी थिइन् । छोरीसँग किन रोएको
भनी सोध्दा मेरो ठूली छोरी ..................ले निज ‘ख’
कुमारीलाई पञ्चराम भन्नेले जबरजस्ती करणी गरेको
भनेपछि प्रहरीमा जानकारी गराएको हुँ । प्रतिवादी
शारीरिकरूपमा अलिअलि अपाङ् ग छन् । मैले देखेको
होइन । छोरी ................ले भनेर थाहा पाएको हुँ
भन्नेसमेत बेहोराको जाहेरवाला ...........................
ले सरू
ु अदालतसमक्ष गरेको बकपत्र ।
आदेशानस
ु ार पीडित ‘ख’ कुमारीको बकपत्र
र वादी प्रतिवादीका साक्षीहरूको बकपत्र भई मिसिल
सामेल रहेछ ।
पीडितले बयान गर्दा प्रतिवादी आफूमाथि
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भन्नेसम्म वादी नेपाल सरकारको पनु रावेदन जिकिर
पगु ्न सक्दैन भन्ने बेहोराको मिति २०७०/०९/२९ को
पनु रावेदन अदालत बटु वलको फै सला ।
६ वर्ष की नाबालिका छोरीलाई प्रतिवादीले
चकलेट खान दिई फकाई घरको तलामा लगी
जबरजस्ती करणी गरेको भनी छोरी रूँ दै आई बताएकी
र छोरीको यौनाङ् ग हेर्दा सन्नि
ु एको, दवु ै कुहिनाको
छाला खोल्सिएको समेत देखिएको भनी दिएको
किटानी जाहेरी र सोही बेहोराको पीडितको मौकाको
कागज बेहोरालाई समर्थन हुने गरी अदालतसमक्ष
बकपत्रसमेत भएको, पीडितको दाहिने कुहिनामा २
वटा लछारिएको घाउ देखिएको, योनि वरिपरि रातो
डाम देखिएको र उक्त रातो डाम र सेतो पदार्थका
आधारमा करणी भएको देखिन्छ भन्ने पीडितको
शारीरिक परीक्षण प्रतिवेदनबाट देखिएको अवस्थामा
ती प्रमाणहरूको बेवास्ता गरी कन्याजाली च्यातिएको
यकिन नभएकाले पीडितले आफूमाथि चढेकोसम्म
उल्लेख गरी बकपत्र गरेको कुरालाई आधार बनाई
पनु रावेदन अदालत बटु वलबाट मिति २०७०।९।२९
मा भएको फै सला सम्मानित अदालतबाट प्रतिपादित
सिद्धान्तसमेतको विपरीत हुदँ ा उक्त फै सला बदर गरी
प्रतिवादीलाई अभियोग दाबीबमोजिम सजाय गरिपाउँ
भन्ने वादी नेपाल सरकारको पनु रावेदनपत्र ।
प्रमाण ऐन, २०३१ को दफा १८ बमोजिम
पीडितको शारीरिक परीक्षण रिर्पोटमा विवाद रहेको
र विवादास्पद देखिइसके पछि डा. महेशबहादरु
अधिकारीलाई बकपत्रको लागि बोलाइएकोमा निजको
उपस्थिति बिना विवादास्पद शारीरिक परीक्षण
प्रतिवेदनलाई प्रमाणमा लिएको, पीडितको शारीरिक
परीक्षणबाट करणी भएको नदेखिएको, मेरो बयानलाई
आधार लिने हो भने लङ् गडा भनी जिस्काएकोले
हातले गालामा हिर्काएको कुरा प्रस्तुत अभियोग
दाबीको कसरु हुन नसक्ने, मेरो अपाङ् गता बारेमा
मेरो शारीरिक परीक्षण विशेषज्ञ डाक्टरसँग गराई

सर्

वोच्च

अद

गरिपाउँ भन्ने वादी नेपाल सरकारको पनु रावेदनपत्र ।
यसमा २०६५/१०/२२ को वारदातभन्दा
पछाडि यी प्रतिवादी अपाङ् ग भएको भनी मिति
२०६५/१०/२८ मा अपाङ् गताको परिचय पत्र लिएका
प्रतिवादीलाई सोही अपाङ् गताको परिचयपत्रमा
खल
ु ाइएको अपाङ् गताको कारणलाई आधार लिई
सफाइ दिने गरी मिति २०६९/०३/२७ मा भएको
फै सला फरक पर्न सक्ने देखिदँ ा छलफलका लागि
अ.बं.२०२ नं. एवं पनु रावेदन अदालत नियमावली,
२०४८ को नियम ४७ बमोजिम प्रत्यर्थी झिकाई
नियमानस
ु ार गरी पेस गर्नु भन्ने यस अदालतको मिति
२०६९/१२/२५ को आदेश ।
पीडित ‘ख’ कुमारीको बकपत्र, जाहेरवालाको
बकपत्र, बझि
ु एका मानिसहरू कमला चौधरी, भीमकला
भट्टराई, धनिसरा भस
ु ाल, नरदेवी चौधरी र हेम
कुमारी चौधरीको बकपत्र, पीडितको शारीरिक परीक्षण
प्रतिवेदन र प्रतिवादीले अधिकारप्राप्त अधिकारीसमक्ष
गरेको बयानबाट प्रतिवादीले पीडित ‘ख’ कुमारीलाई
जबरजस्ती करणी गर्ने उद्योग गरेको पष्टि
ु भएको
देखिएको हुदँ ा प्रतिवादीले सफाइ पाउने ठहर्याई भएको
नवलपरासी जिल्ला अदालतको फै सला मिलेको
देखिन आएन । तसर्थ प्रतिवादीलाई सफाइ दिने गरी
भएको सरू
ु नवलपरासी जिल्ला अदालतको मिति
२०६९/०३/२७ को फै सला मिलेको नदेखिदँ ा के ही
उल्टी हुने र प्रतिवादीको शारीरिक अवस्था, पीडितको
उमेर, प्रतिवादीले जबरजस्ती करणीको उद्योग गरेको
कार्यको स्वरूप एवं प्रकृति र प्रतिवादीले गरेको कसरु को
मात्राको आधारमा प्रतिवादी लङ् गडा पञ्चराम चौधरी
भन्ने खेमनारायण चौधरीलाई जबरजस्ती करणीको
५ नं.अनस
ु ार सोही महलको ३(१) नं. अनस
ु ार हुने
सजायको आधा पाँच वर्ष कै द हुने ठहर्छ । प्रतिवादीलाई
अभियोग दाबीबमोजिम जबरजस्ती करणीको ३(१)
नं. बमोजिम सजाय गरी सोही महलको १० नं.
बमोजिम पीडितलाई प्रतिवादीबाट क्षतिपूर्ति भराई पाउँ
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राखिपाउँ भन्नेसमेत बेहोराको प्रतिवादी लङ् गडा
पञ्चराम भन्ने खेमनारायण चौधरीको पनु रावेदन पत्र ।
यसमा वादी नेपाल सरकारको पनु रावेदन
प्रतिवादीलाई र प्रतिवादीको पनु रावेदन नेपाल
सरकारलाई मल
ु क
ु ी ऐन, अ.बं. २०२ नं. को प्रयोजनार्थ
सनु ाई नियमानस
ु ार पेस गर्नु भन्ने यस अदालतको
मिति २०७३।११।१५ को आदेश ।
नियमबमोजिम साप्ताहिक तथा दैनिक पेसी
सूचीमा चढी पेस हुन आएको प्रस्तुत मद्दा
ु मा प्रतिवादीले
यस अदालतबाट तोकिएको तारिखमा हाजिर नभई
गज
ु ारी बसेको हुदँ ा पनु रावेदक वादी नेपाल सरकारका
तर्फ बाट उपस्थित विद्वान्उपन्यायाधिवक्ता श्री टिके न्द्र
दाहालले पीडितको मौकाको कागज र अदालतको
बकपत्र, किटानी जाहेरी र बकपत्र, पीडितको शारीरिक
परीक्षण प्रतिवेदन र पीडितकी दिदी ........................
को मौकाको कागज र बकपत्र, पीडित तथा प्रतिवादीको
शारीरिक परीक्षण प्रतिवेदनसमेतबाट प्रतिवादीले
नाबालक ‘ख’ कुमारीलाई जबरजस्ती करणी गरेको
पष्टि
ु भएको अवस्थामा अभियोग दाबीबमोजिम सजाय
नगरी उद्योगमा मात्र सजाय गर्ने गरेको पनु रावेदन
अदालत बटु वलको फै सला त्रुटिपूर्ण हुदँ ा उल्टी गरी
प्रतिवादीलाई अभियोग दाबीबमोजिम सजाय हुनपु र्दछ
भनी गर्नुभएको बहससमेत सनि
ु यो ।
प्रस्तुत मद्दा
ु मा सरू
ु , रेकर्ड र
पनु रावेदनसहितका सक्कल मिसिल अध्ययन गरी
हेर्दा , प्रतिवादी पञ्चराम चौधरीले आफ्नो घरको
तलाको खाटमा नाबालक ‘ख’ कुमारी चौधरीलाई
चकलेट खान दिई खाटमा पल्टाई जबरजस्ती करणी
गरेकोले निज प्रतिवादी पञ्चराम चौधरीलाई वर्ष ६ की
बालिका ‘ख’ कुमारीलाई जबरजस्ती करणी गरी मल
ु क
ु ी
ऐन, जबरजस्ती करणीको महलको १ नं. को कसरु
अपराधमा ऐ. महलको ३(१) नं. अनस
ु ार सजाय हुन र
सोही महलको १० नं. अनस
ु ार पीडित ‘ख’ कुमारीलाई
क्षतिपूर्ति समेत दिलाई भराई पाउँ भन्ने अभियोग माग

सर्
वोच्च

अद

निष्कर्ष मा पगु ्नु पर्नेमा के वल दायाँ हात र खट्टा
ु चलेको
भन्ने अनमु ान गरी जबरजस्ती करणीको उद्योग गरेको
ठहराएको, ‘ख’ कुमारीले अनस
ु न्धान अधिकारीसमक्ष
र अदालतमा आई गरेको बकपत्रमा भिन्नता रही
आपसमा बाझिएको हुदँ ा यस्तो विवादास्पद बकपत्रलाई
आधार मान्न नमिल्ने, जाहेरवाला र बझि
ु एका भनिएका
व्यक्तिहरू देखिजान्ने व्यक्ति नभएको, मेरो शारीरिक
अपाङ् गताले अभियोग दाबीबमोजिमको कसरु हुन
गर्न सक्ने अवस्थामै नरहेको र त्यस्तो अपराध गर्ने
विकृत मानसिकता पनि मेरो नभएको अवस्थामा ‘ख’
कुमारीले लङ् गडा भनी जिस्काएको कुरामा चित्त
नबझ
ु ी हिर्काएको कुरालाई अनावश्यकरूपमा अन्यत्र
मोडी प्रस्तुत मद्दा
ु को अभियोग पत्र दायर गरिएको,
मेरो शारीरिक परीक्षणमा जबरजस्ती करणीको कुनै
संकेतसम्म पनि नेभेटिएको, अभियोग दाबी वादी
पक्षबाट निसंकोच तारिकाले पष्टि
ु गर्न पनि नसके को
अवस्थामा प्रमाण ऐन, २०३१ को दफा २५ र शंकाको
सवि
ु धा अभियक्त
ु ले पाउँछ भन्ने सम्बन्धमा सम्मानित
अदालतबाट नि.नं. ७१५७ (ने.का.प. २०५९ अंक
११/१२ पष्ठृ ७७९) को मद्दा
ु मा प्रतिपादित नजिर
सिद्धान्तको विपरीत भएको, मेरा साक्षीको बकपत्रबाट
मेरो निर्दोषिता पष्टि
ु भएको अवस्थामा मेरा साक्षीको
बकपत्र र मेरो शरीरको स्वास्थ्य परीक्षण प्रतिवेदनलाई
प्रमाणमा नलिई प्रमाण ऐन, २०३१ को दफा ५४
विपरीत बझु ्नु पर्ने प्रमाण नबझ
ु ी जिल्ला अदालतको
फै सला परिवर्तन गर्नपर्ने कुनै यक्ति
ु यक्त
ु कारण नहुदँ ा
नहुदँ ै सरू
ु को फै सला के ही उल्टी गरी जबरजस्ती
करणी उद्योग गरेको ठहराई भएको फै सलामा वस्तुनिष्ठ
ठोस आधार नलिई अनमु ान एवं शंकाको भरमा भएको
पनु रावेदन अदालत बटु वलले सरू
ु जिल्ला अदालतको
फै सलालाई आशिंक उल्टी गरी जबरजस्ती करणी
उद्योगमा मलाई ५ वर्ष कै द सजाय हुने गरी भएको
फै सला त्रुटिपूर्ण पनु रावेदन अदालतको उक्त फै सला
उल्टी गरी सरू
ु जिल्ला अदालतको फै सला सदरै कायम
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२०६५।१०।२२ गते म जाहेरवालाको नाबालक छोरी
‘ख’ कुमारी छिमेकी चतरु गणु चौधरीको घरछे उ रहेको
धर्म भकारीमा खेलिरहेको अवस्थामा चतरु गणु को छोरा
लङ् गडा भन्ने पञ्चराम चौधरी आफ्नो घरमा कोही
नभएको मौका छोपी छोरीलाई चकलेट खान दिई दईु
तले घरको माथिल्लो तलाको कोठामा लगी पलङ् गमा
उत्तानो पल्टाई सतु ाई सरू
ु वाल खोली जबरजस्ती
करणी गरेको भनी छोरी ‘ख’ कुमारी निजको घरबाट
रूँ दै आई दिदी .......................लाई भनेपछि घर
परिवार सबैलाई भनी थाहा पाएको हुदँ ा निज लङ् गडा
भन्ने पञ्चराम चौधरीलाई पक्राउ गरी कारवाही
गरिपाउँ भन्ने ...........................को जाहेरी दर्खास्त
र सोलाई समर्थन हुने गरी अदालतमा गरेको बकपत्र,
नवलपरासी जिल्ला, तिलकपरु गा.वि.स.४ स्थित
पञ्चराम चौधरीको घरको माथिल्लो तलाको कोठामा
प्रतिवादीले पीडितलाई जबरजस्ती करणी गरेको भन्ने
घटनास्थल प्रकृति मचु लु ्का, मिति २०६५/१०/२२
गतेका दिन दिउँसो म पञ्चराम चौधरीको घरमा खेल्दै
गर्दा निजले मलाई चकलेट खान दिई आफ्नो घरको
माथिल्लो तलामा लगी पलङ् गको बिछ्यौनामा उत्तानो
पारी मेरो सरू
ु वाल खोली निजले मेरो पिसाब फे र्ने
स्थानमा आफ्नो ननु ी निकाली भित्र पसाल्दा मलाई
दख
ु तथा हातहरू समेत च्यापी
ु ेकाले रोई कराई गर्दा मख
ननु ी भित्रबाहिर गरी करणी गरेपछि सरू
ु वाल लगाई दिई
पठाएकाले म रोई कराई गर्दै जाँदा मेरो कुहिनाको छाला
खइु लिएको देखी दिदीले सोध्दा बताएकी हुँ । पीडित
नाम परिवर्तन गरिएकी ‘ख’ कुमारी चौधरीले मौकामा
गरेको कागज समर्थन हुने गरी बकपत्रसमेत गरेको, नाम
परिवर्तन गरिएकी ‘ख’ कुमारी चौधरीको योनि वरिपरि
देखिएको रातो दाग र सेतो पदार्थको आधारमा १ देखि
१.३० घण्टाअगाडि करणी गरिएको देखिन्छ । दाहिने
कुइनामा स-सानो दइु वटा लछारिएको घाउ देखिएको
भन्ने मिति २०६५।१०।२२ को परासी अस्पताल
विकास समिति नवलपरासीको शारीरिक जाँच परीक्षण

सर्
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दाबी रहेकोमा प्रतिवादीले अभियोग दाबीबाट सफाइ
पाउने ठहर्याई सरू
ु नवलपरासी जिल्ला अदालतबाट
मिति २०६९/०३/२७ मा फै सला भएको र सो
फै सलाउपर वादी नेपाल सरकारको पनु रावेदन परी
पनु रावेदन अदालत बटु वलबाट सरू
ु फै सला उल्टी
गरी प्रतिवादीलाई मल
ु क
ु ी ऐन, जबरजस्ती करणीको
महलको ५ नं. बमोजिम जबरजस्ती करणीको
उद्योगसम्म गरेको ठहर्याई ऐ. महलको ३(१) नं.
बमोजिम हुने सजायको आधा ५ वर्ष कै द सजाय हुने
ठहर्याई मिति २०७०।९।२९ मा भएको फै सलाउपर
वादी नेपाल सरकार र प्रतिवादी दवु ैतर्फ बाट पनु रावेदन
परी पेस हुन आएको देखियो ।
उल्लिखित बहस जिकिर र तथ्य भएको
प्रस्तुत मद्दा
ु मा पनु रावेदन अदालत बटु वलबाट मिति
२०७०/९/२९ मा भएको फै सला मिलेको छ वा छै न?
पनु रावेदक वादी नेपाल सरकारको पनु रावेदन जिकिर
पग्न
ु सक्ने हो वा होइन ? भन्ने सम्बन्धमा निर्ण य
दिनपु र्ने देखिन आयो ।
२. निर्ण यतर्फ विचार गर्दा, प्रतिवादी
लङ् गडा पञ्चराम चौधरी भन्ने खेमनारायण चौधरीले
अधिकारप्राप्त अधिकारीसमक्ष बयान गर्दा मिति
२०६५।१०।२२ गते आफ्नो घरको माथिल्लो तलाको
कोठामा बसिरहेको अवस्थामा पीडित आएकी र
मलाई लङ् गडा भनी जिस्काएकीले छातीको भागमा
हान्दा खाटमा उत्तानो गरी पल्टिएकी र खट्टा
ु कमजोर
भएकाले मसमेत निजमाथि ढल्न खोजेको हुँ । निजलाई
मैले लिई गएको होइन, निज आफै ँ आएकी हुन् ।
चकलेट खान दिएको र करणी गरेको होइन भनी बयान
गरेका र जाहेरवालासँग मेरो बबु ाको जग्गाको विषयमा
रिसइवी भएकाले पीडितको बबु ा आमाले मलाई
फसाउन खोजेका हुन्, मिति २०६५।१०।२२ गते
पीडितले मलाई लङ् गडा भनी जिस्काएकीले निजलाई
तर्साउन लखेट्दा रोएकी हुन्, करणी गरेको होइन
भनी अदालतसमक्ष बयान गरेको भए तापनि मिति
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कानूनी व्यवस्था रहेको छ । सोही नं. को स्पष्टीकरणको
(ग) मा “योनिमा लिङ् ग के ही मात्र प्रवेश भएको रहेछ
भने पनि यस नम्बरको प्रयोजनको लागि करणी गरेको
मानिनेछ” भन्ने व्यवस्था रहेको छ । सोही महलको ३
नं. को देहाय १ मा दश वर्ष भन्दा मनि
ु की बालिका भए
दशदेखि पन्ध्र वर्ष सम्म कै द सजाय हुने व्यवस्था छ भने
सोही महलको ५ नं. मा जबरजस्ती करणी गर्न उद्योग
गरेको करणी गर्न भने पाएको रहेनछ भने जबरजस्ती
करणी गर्नेलाई हुने सजायको आधा सजाय हुन्छ भन्ने
कानूनी व्यवस्था रहेको छ ।
४. यस सन्दर्भमा करणी गर्दा वा गर्न खोज्दा
लिङ् गको पूर्ण प्रवेश हुन पायो वा पाएन भन्ने कुरा
वस्तुस्थितिमा भर पर्ने कुरा हो । सो पूर्ण प्रवेश हुन
पाएको वा नपाएको हुनसक्छ । पूर्ण प्रवेश भएमा एउटा
र आंशिक प्रवेश वा योनिमा घर्षण भए अर्को कुरा मानी
कसरु को छुट्टै वर्गीकरण गर्न सकिने अवस्था रहँदनै ।
करणी गर्ने उद्देश्यले कार्य हुन्छ भने योनिमा लिङ् गको
पूर्ण वा आंशिक प्रवेश भएपनि करणी गरेको मान्नु
पर्ने, लिङ् ग र योनिको सम्पर्क गरी करणीको कार्य हुने
हुनाले योनिमा कति प्रवेश होइन कि योनिमा किञ्चित
घर्षण वा प्रवेश पनि करणी गर्ने उद्देश्यले भएको छ भने
सो करणी भएको मान्नु पर्ने, यौन कार्यको लागि योनिमा
घर्षण मात्रै पनि एउटा अवस्था हुनसक्छ अथवा
योनिच्छेदन गर्ने कार्य पूर्णरूपले सफल नभएको पनि
हुनसक्छ । तर पूर्ण प्रवेश नहुन,ु पूर्ण सन्तुष्टि नहुन,ु
वीर्य स्खलन नहुनु आदि यौन कार्यभित्रकै विविध
अवस्थाहरू हुन् । योनिमा लिङ् ग रगड् ने कार्य निर्दोष
र प्रवेश मात्रै दोषयक्त
ु भन्ने अवस्था होइन । एकाको
गपु ्ताङ् ग जबरजस्ती खोली योनिमा लिङ् गको घर्षण
गराउने कार्य गरिन्छ भने त्यो आपराधिक कार्य नै हो र
त्यो जबरजस्ती करणीको उद्योग मात्रै नभई उद्योगको
कार्यान्वयन गरी जबरजस्ती करणीकै एउटा अवस्था
मान्नु पर्ने" भनी यस अदालतको पूर्ण इजलासबाट
पनु रावेदक वादी नेपाल सरकार, प्रत्यर्थी प्रतिवादी टसी
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प्रतिवेदन, लङ् गडा पञ्चराम चौधरीको लिङ् ग परीक्षण
गर्दा लिङ् गको वरिपरि सेतो एवं चिल्लो पदार्थको
आधारमा १ देखि १.३० घण्टा अगाडि करणी गरेको
देखिन्छ । निज शारीरिकरूपमा अपाङ् ग भएको, स्पष्ट
बोल्न नसक्ने तर मानसिकरूपमा ठीक भएको भन्ने
मिति २०६५।१०।२२ को परासी अस्पताल विकास
समिति नवलपरासीको शारीरिक परीक्षण प्रतिवेदन,
मिति २०६५/१०/२२ गतेका दिन मेरो बहिनी वर्ष ६
की नाम परिवर्तन गरिएकी ‘ख’ कुमारी प्रतिवादीको
घरमा खेल्न गएको अवस्थामा एक्कासी रूँ दै आएकीले
के भयो भनी सोध्दा लङ् गडा भन्ने पञ्चराम चौधरीले
आफ्नो नूनी पसालेको र दख
ु ेको भनेकीले हार गहु ार
गर्दा कमला चौधरीसमेतका मानिसहरू आई बहिनीको
कपडा खोली हेर्दा यौनाङ् ग सन्नि
ु एको, रगत बगेको,
कुहिनाका छाला खइु लिएको देखी बाबालाई खबर
गरी शारीरिक परीक्षणका लागि लिई जानु भएको
हो । मेरो बहिनीलाई प्रतिवादीले खेल्दै गरेको
अवस्थामा चकलेट खान दिई कोठामा लगी जबरजस्ती
करणी गरेका हुन् भनी मौकामा गरेको कागज र सोही
बेहोराको अदालतको बकपत्र, ...........................
को छोरी ‘ख’ कुमारीलाई लङ् गडा भन्ने पञ्चराम
चौधरीले घरको कोठामा लगी करणी गरे भन्ने सनु ी गई
पीडितलाई सोध्दा लङ् गडा भन्ने पञ्चराम चौधरीले
चकलेट खान दिई आफूलाई पिसाब फे र्ने ठाउँमा करणी
गरेको भनी बताएकी र यौनाङ् ग सन्नि
ु एको, कुहिनाका
छाला खइु लिएको अवस्थामा थिइन् भन्ने कमला
चौधरी, भिमकला भट्टराई, धनिसरा भस
ु ाल, नरदेवी
चौधरी र हेमकुमारी चौधरीको घटना विवरण कागज
र सोही बेहोराको अदालतको बकपत्र रहेको देखिन्छ ।
३. मल
ु क
ु ी ऐन, जबरजस्ती करणी महलको
१ नं. मा “कसैले कुनै महिलालाई निजको मन्जुरी
नलिई करणी गरेमा वा सोह्र वर्ष भन्दा कम उमेरकी
बालिकालाई निजको मन्जुरी लिई वा नलिई करणी
गरेमा निजले जबरजस्ती करणी गरेको ठहर्छ” भन्ने
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निम्ति जबरजस्ती करणीको कसरु हुन पर्याप्त हुने
भनी अर्जुनबहादरु पाण्डे वि. नेपाल सरकार भएको
जबरजस्ती करणी (ने.का.प. २०६५ अङ् क १ निर्ण य
नं.७९२३) मद्दा
ु मा मिति :२०६४/१०/०९ सिद्धान्त
प्रतिपादन भएको छ ।
६. योनिभित्र लिङ् ग प्रवेश गराई
भित्रबाहिरसमेत गरेको कुरा पष्टि
ु भएको अवस्थामा
करणीको कार्य सम्पन्न भइसके को मान्नुपर्ने हुन्छ ।
करणीको उद्योगको कसरु हुनका लागि करणी गर्न
नपाएको अवस्थाको विद्यमानता हुनपु र्ने हुन्छ । निज
प्रतिवादीले योनिभित्र लिङ् ग प्रवेश गराई भित्रबाहिर
गरी वीर्य स्खलनसमेत भएको कुरा तथ्यबाट स्थापित
भएको अवस्थामा करणी नगरेको र उद्योग मात्रको कसरु
भएको मान्न नसकिने हुन्छ । नाम परिवर्तन गरिएकी
‘ख’ कुमारी चौधरीको जन्ममिति २०५९/११/०१
रहेको भन्ने ज्ञानोदय प्राथमिक विद्यालय तिलकपरु -४
नवलपरासीको च.नं.३३ मिति २०६५/११/०४ को
पत्र तथा तिलकपरु गा.वि.स. कार्यालयको च.नं.६६२
मिति २०६५/११/०६ को पत्रबाट देखिएको अवस्थामा
पीडित वर्ष ६ की नाबालिका रहेकी र निजले मन्जुरी गरी
करणी लिनु दिनु गरेको भनी मान्न मिल्ने अवस्थासमेत
विद्यमान देखिदँ नै । पीडित ६ वर्ष को नाबालिका रहेको
अवस्थामा निजको मन्जुरी लिई करणी गरेपनि सो
कार्य अपराधजन्य र कानूनले जबरजस्ती करणी गरेको
कसरु जन्य नै हुने हुन्छ । पनु रावेदक प्रतिवादी लङ् गडो
पञ्चराम चौधरी भन्ने खेमनारायण चौधरीले बयान गर्दा
आफूले निज पीडितलाई करणी गरेको होइन । आफू
अपाङ् ग भएकाले सोकार्य गर्न सक्ने होइन भनी जिकिर
लिएका भए तापनि निज शारीरिकरूपमा अपाङ् ग
भएको, स्पष्ट बोल्न नसक्ने तर मानसिकरूपमा
ठीक भएको भन्ने मिति २०६५।१०।२२ को परासी
अस्पताल विकास समिति नवलपरासीको शारीरिक
परीक्षण प्रतिवेदन छ भने पञ्चराम लङ् गडा छन्,तर
हिँड्न र बोल्न सक्छन् । स्कु लमा पियनको काम
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वि.क.समेत भएको ०७०-CF-०००१ को जबरजस्ती
करणी (ने.का.प.२०७३ अंक १ नि.नं. ९५१९ पष्ठ
ृ
१) मद्दा
ु मा सिद्धान्तसमेत प्रतिपादित भएको छ ।
५. त्यसैगरी घटनाका सम्बन्धमा घटनाबाट
पीडित व्यक्तिले व्यक्त गरेको कुरा तथा घटना भएको
थाहा पाउने व्यक्तिले घटनाको तत्काल पछि व्यक्त
गरेको कुरा प्रमाण ऐन, २०३१ को दफा १०(१)
(क) र (ख) बमोजिम अदालतले प्रत्यक्ष प्रमाणको
रूपमा ग्रहण गर्नुपर्ने । जबरजस्ती करणी मद्दा
ु मा
सामान्यतया प्रत्यक्षदर्शी साक्षीको उपस्थिति नहुने
हुदँ ा पीडित नै घटनाको आधारभूत गवाह हो । निजले
अनस
ु न्धान अधिकारी तथा अदालतसमक्ष व्यक्त
गरेको कुरालाई प्रमाण ऐन, २०३१ को दफा १० (क)
र (ख) बमोजिम प्रत्यक्ष र निर्णा यक प्रमाणको रूपमा
लिनपु र्ने । प्रतिवादीले आफ्नो लिङ् ग पीडितको
योनिमा दईु तीनपटक भित्र बाहिर गराई निजको
योनिबाट रगत आएको हुदँ ा लिङ् ग बाहिर निकाली
बाहिर जमिनमा वीर्य स्खलन गरेको भनी बयान गरेको
र सो बयानलाई अदालतमा समेत इन्कार नगरेको हुदँ ा
प्रस्तुत वारदातमा पीडितको योनिमा प्रतिवादीको वीर्य
वा दाग नभेटिनल
ु ाई स्वाभाविक र यथार्थपरक नै मान्नु
पर्ने । प्रतिवादीको लिङ् गको पूर्ण प्रवेश (Complete
penetration) र वीर्य योनिमा स्खलन (Emission
of semen) नभएको अवस्थामा यसैलाई आधार
बनाएर यसैको अभावमा प्रतिवादीले पीडितउपर करणी
नगरेको र करणीको उद्योग मात्र गरेको भनी ठहर गर्नु
न्यायसङ् गत नदेखिने । जबरजस्ती करणी हुनको
निम्ति स्त्रीको योनिभित्र परू
ु ष जनेन्द्रीय पूर्णरूपमा
प्रवेश भएकै हुनपु र्ने, स्त्रीको कन्याजाली (Hymen)
च्यातिएको वा फाटेकै हुनपु र्ने वा परू
ु ष वीर्य योनिमा
स्खलन भई योनिको वरिपरि वीर्य वा सोको दाग लागेकै
हुनपु र्ने अनिवार्यतासमेत नरहेको अवस्थामा वीर्य
स्खलनसहित वा रहित योनिको बाह्य भागभित्र आंशिक
लिङ् ग प्रवेश गराउनु मात्र पनि कानूनी प्रयोजनको

321

नेपाल कानून पत्रिका, २०७५, जेठ

ालत

घाउचोट नभएपनि रातो दाग देखिएको अवस्थामा
जबरजस्ती करणीको उद्योग मात्र हुने भनी सम्झन
नमिल्ने हुदँ ा पनु रावेदन अदालत बटु वलबाट मिति
२०७०।९।२९ मा भएको फै सला मिलेको देखिएन ।
८. सरू
ु मिसिल संलग्न अन्य प्रमाणहरूबाट
यी पनु रावेदक प्रतिवादीले घरमा कोही नभएको मौका
पारी पीडित ‘ख’ कुमारीलाई चकलेट खान दिई आफ्नो
घरको दोस्रो तलाको कोठामा लगी हात मख
ु छोपी
खाटमा उत्तानो पारेर सतु ाई सरू
ु वाल खोली जबरजस्ती
करणी गरी पठाएको भन्ने जाहेरवालाको मौकाको
जाहेरी तथा अदालतसमक्षको बकपत्र, पीडितको
मौकाको कागज तथा अदालतसमक्षको बकपत्र,
घटना विवरणका साक्षीहरूको मौकाको कागज तथा
अदालतसमक्षको बकपत्र, पीडित तथा प्रतिवादीको
स्वास्थ्य परीक्षण प्रतिवेदनसमेतका सरू
ु मिसिल संलग्न
प्रमाणहरूबाट यी पनु रावेदक प्रतिवादीले पीडित नाम
परिवर्तित “ख” कुमारी चौधरीलाई जबरजस्ती करणी
गरेको भन्ने वारदात स्थापित हुन आएकाले उद्योग
मात्र ठहर गर्ने गरी पनु रावेदन अदालत बटु वलबाट
मिति २०७०।९।२९ मा भएको फै सला के ही उल्टी भई
मल
ु क
ु ी ऐन, जबरजस्ती करणी महलको ३ नं. को देहाय
१ नं. बमोजिम प्रतिवादी लङ् गडो पञ्चराम चौधरी भन्ने
खेमनारायण चौधरीलाई १०(दश) वर्ष कै द सजाय हुने र
निज प्रतिवादीबाट ऐ. महलको १० नं. बमोजिम पीडित
‘ख’ कुमारी चौधरीलाई रू.५०,०००।- क्षतिपूर्ति भराई
दिने ठहर्छ । अरू तपसिलबमोजिम गर्नू ।
तपसिल
माथि ठहर खण्डमा उल्लेख भएबमोजिम पनु रावेदन
अदालत बटु वलबाट मिति २०७०।९।२९ मा भएको
फै सला के ही उल्टी भई मल
ु क
ु ी ऐन, जबरजस्ती
करणी महलको ३ नं. को देहाय १ नं. बमोजिम
प्रतिवादी लङ् गडो पञ्चराम चौधरी भन्ने खेमनारायण
चौधरीलाई १०(दश) वर्ष कै द सजाय हुने र निज
प्रतिवादीबाट ऐ. महलको १० नं. बमोजिम पीडित ‘ख’

सर्
वोच्च

अद

गर्थे । एउटा हात मात्र अपाङ् ग छ, अलिअलि खट्टा
ु
पनि अपाङ् ग छ भनी मौकामा घटना विवरणमा कागज
गर्ने ............................, हेम कुमारी चौधरी, नरदेवी
चौधरी, धनिसरा भस
ु ाल, भिमकला भट्टराईसमेतका
मानिसहरूले अदालतमा बकपत्र गरेका छन् । यसबाट
के देखिन्छ भने यी पनु रावेदक प्रतिवादी पूर्णरूपमा
अपाङ् ग नभई हिँड्न डुल्न सक्ने आंशिक खालको
अपाङ् ग रहेको भन्ने देखिन्छ । दायाँ हात र दायाँ
खट्टा
ु राम्रोसगँ नचल्ने भएपनि निजको अरू शरीरका
अङ् ग सद्दे रहेको अवस्थामा निजले दाबीको कसरु गर्न
नसक्ने भन्न मिल्ने देखिएन । मिसिल संलग्न कागज
प्रमाणबाट वारदात भएको पष्टि
ु हुन आएको अवस्थामा
निजको प्रतिवेदनलाई प्रमाणकै रूपमा ग्रहण नगरी
सूचनामा लिन नमिल्ने भन्न मिल्ने पनि देखिदँ नै ।
७. पीडित तथा प्रतिवादीको स्वास्थ्य
परीक्षण गर्ने डाक्टर बकपत्रका लागि अदालतमा
उपस्थित नभए तापनि जाहेरवालाको जाहेरी दर्खास्त
र अदालतको बकपत्र, घटना विवरण कागज गर्ने
मानिसहरूको मौकाको कागज र अदालतमा भएको
बकपत्र, पीडितको मौकाको कागज एवं बकपत्रसमेतका
प्रमाणहरूले घटना वारदात पष्टि
ु गरिरहेको अवस्थामा
स्वास्थ्य परीक्षण प्रतिवेदनले सहायक प्रमाणको स्थान
पनि ग्रहण गर्न सक्दैन भन्न मिल्ने हुदँ नै । अपाङ् ग भएकै
कारण कसरु नगरेको भन्ने प्रतिवादीको पनु रावेदन
जिकिर पगु ्न सक्ने देखिएन । कुनै अपराध पूर्ण अपराध
(Full Crime) हो वा सो अपराधको उद्योग (Attempt)
मात्र हो भन्ने ठहर्याउन कसरु दारले गरेको कार्य र
सोको परिणामसमेतलाई विचार गर्नुपर्ने हुन्छ । अपराध
गर्ने उद्देश्यसहित अपराध गर्ने कार्य गर्दा बीचमा अवरोध
सज
ृ ना भई कार्यले पूर्णता नपाएको अवस्थामा मात्र
उद्योग हुने हो । प्रस्तुत मद्दा
ु मा वर्ष ६ की नाबालिकाको
योनिभित्र लिङ् ग प्रवेश गराई भित्रबाहिर समेत गराएको
र वीर्य स्खलनसमेत भएको देखिएको अवस्थामा
जबरजस्ती करणीको कसरु स्थापित हुने र योनिमा
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गरेको धरौट रू.१०,०००।– मध्ये पीडितलाई
क्षतिपूर्ति भराई दिई बाँकी हुने रू.५,०००।– निज
प्रतिवादीले मल
ु क
ु ी ऐन, दण्ड सजायका महलको ५१
नं.का म्यादभित्र फिर्ता पाउँ भनी दर्खास्त गर्न आए
कानूनबमोजिम गरी निजलाई फिर्ता दिनु र म्यादभित्र
फिर्ता माग्न नआए सदर स्याहा गरी सरकारी राजस्वमा
आम्दानी बाँध्नु भनी सरू
ु नवलपरासी जिल्ला
अदालतमा लेखी पठाइदिनू ..............................३
फै सलाको
जानकारी
महान्यायाधिवक्ताको
कार्यालयलाई दिनू ..........................................४
प्रस्तुत मद्दा
ु को दायरीको लगत कट्टा गरी मिसिल
नियमानस
ु ार गरी बझ
ु ाइदिनू ..............................५

अद

कुमारी चौधरीलाई रू.५०,०००।– क्षतिपूर्ति भराई
दिने ठहरेकाले निज मिति २०६५।१०।२२ मा पक्राउ
परी मिति २०६५।११।१७ सम्म २६(छब्बीस) दिन
थनु ामा बसी मिति २०६५।११।१८ मा सरू
ु अदालतले
मागेको धरौट रू.१०,०००।– नगद दाखिल गरी
तारिखमा छुटेको सरू
ु मिसिलबाट देखिएकाले निज
थनु ामा बसेको अवधि मल
ु क
ु ी ऐन, अ.बं.१२० नं.
बमोजिम ठहरेको कै दबाट कट्टा गरी बाँकी ९ वर्ष ११
महिना ४ दिन कै द निज प्रतिवादी बेरूजु हुदँ ा लगत
कसी कानूनबमोजिम असल
ु गर्नु भनी सरू
ु अदालतमा
लेखी पठाउनू ................................................१
पीडित ‘ख’ कुमारी चौधरीलाई प्रतिवादी लङ् गडो
पञ्चराम चौधरी भन्ने खेमनारायण चौधरीबाट
रू.५०,०००।– क्षतिपूर्ति भराई दिने ठहरेकाले मल
ु क
ु ी
ऐन, जबरजस्ती करणी महलको १०ग. नं. बमोजिम
पीडितलाई फै सलाको जानकारी दिई सो भराई पाउने
ठहरेको क्षतिपूर्ति मध्ये प्रतिवादी लङ् गडो पञ्चराम
चौधरी भन्ने खेमनारायण चौधरीले पनु रावेदन अदालत
बटु वलमार्फ त यस अदालतमा पनु रावेदन गर्दा मल
ु क
ु ी
ऐन, अ.बं. १९४ नं. को सवि
ु धा लिई पनु रावेदन अदालत
बटु वलमा र.नं. ५२ बाट मिति २०७१।८।११ मा नगद
रू.४५,०००।– (पैंतालीस हजार) धरौट दाखिल
गरेको देखिदँ ा उक्त धरौट रकमबाट पीडितलाई भराई
दिन भनी उच्च अदालत तल
ु सीपरु , बटु वल इजलासमा
लेखी पठाउनु र बाँकी हुने क्षतिपूर्ति रू.५,०००।–निज
प्रतिवादीले र.नं. १८८ मिति २०६५।११।१८ मा सरू
ु
नवलपरासी जिल्ला अदालतमा दाखिल गरेको धरौट
रू.१०,०००।– बाट भराई दिनु भनी सरू
ु नवलपरासी
जिल्ला अदालतमा लेखी पठाइदिनू .....................२
सरू
ु नवलपरासी जिल्ला अदालत र पनु रावेदन
अदालत बटु वलको फै सलाको तपसिल खण्ड कायम
नरहने हुदँ ा प्रतिवादी लङ् गडो पञ्चराम चौधरी भन्ने
खेमनारायण चौधरीलाई ठहरेको कै द असल
ु ी भएपछि
निजले सरू
ु नवलपरासी जिल्ला अदालतमा दाखिल

उक्त रायमा सहमत छु ।
न्या. टंकबहादरु मोक्तान

सर्

वोच्च

इजलास अधिकृत : शिवलाल पाण्डेय
इति संवत् २०७४ साल पस
ु ४ गते रोज ३ शभु म् ।
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सर्वोच्च अदालत, संयक्त
ु इजलास
माननीय न्यायाधीश श्री विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ
माननीय न्यायाधीश श्री तेजबहादरु के .सी.
०७१-WO-०९६१
विषयः उत्प्रेषण / परमादेश

सर्
वोच्च

अद

निवेदक : काठमाडौं जिल्ला काठमाडौं महानगरपालिका
वडा नं. १० थापागाउँ नयाँ बानेश्वर कार्यालय
रहेको उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्च-नेपालको
तर्फ बाट अधिकार प्राप्त भई आफ्नो हकमा समेत
निवेदन दर्ता गर्ने जम्ला
ु जिल्ला चन्दननाथ
न.पा. वडा नं.४ बस्ने अधिवक्ता विष्णुप्रसाद
तिमिल्सिनासमेत
विरूद्ध
विपक्षी : चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान, वीर
अस्पताल, महाबौद्ध, काठमाडौंसमेत

राज्यले पर्याप्त सावधानी अपनाउनु पर्छ र
यस सम्बन्धमा राज्यका क्रियाकलापहरू
पूर्णरूपमा जनहित र लोककल्याणमा
आधारित हुनपु र्ने ।
(प्रकरण नं.४)
औषधीको
मलू ्यले
नागरिकको
औषधीसम्मको पहुचँ को अवस्थालाई
प्रभाव पार्छ । औषधीसम्म नागरिकको
पहुचँ को तात्पर्य औषधी उपलब्ध हुनु मात्र
होइन । उपलब्ध भएका औषधी नागरिकले
खरिद गर्न सक्छन् वा सक्दैनन् तथा
औषधी खरिद गर्दा कुनै अतिरिक्त मलू ्य
नागरिकले बेहोर्नु पर्छ वा पर्दैन भन्ने प्रश्नको
सापेक्षतामा नागरिकको औषधीसम्मको
पहुचँ को अवस्थालाई हेरिनु पर्ने ।
औषधी पसल सञ्चालन गर्नको लागि
अस्पताल आफैँसगँ जग्गा र भवन हुने तर
अस्पताल आफैँले औषधी पसल सञ्चालन
नगरी निजी औषधी पसल सञ्चालन
गर्न दिएको कारणले नागरिकहरूले थप
व्ययभार बेहोर्नु परी चर्को मलू ्यमा औषधी
खरिद गर्नुपर्ने परिस्थितिको सज
ृ ना हुन्छ
भने यो कार्य नागरिकको स्वास्थ्यसम्बन्धी
हकको विपरीत नै हुन जाने ।
(प्रकरण नं.६)
संविधानले आधारभूत स्वास्थ्य सेवा नि:
शुल्क प्राप्त हुनछ
े भनी व्यवस्था गरेकोमा
आर्थिक स्रोतको अभाव देखाई स्वास्थ्य
सेवा जस्तो नागरिकको मौलिक हकको
विषयबाट राज्य पन्छिन नमिल्ने ।
संविधानले मौलिक हकको रूपमा
व्यवस्था गरेका अधिकारहरू संविधानले
नागरिकसमक्ष गरेका वाचा हुन् जसको
कार्यान्वयन गरी नागरिकलाई सोको

ालत

निर्णय नं . ९९५७

नागरिकको औषधीसम्मको पहुचँ को
अधिकार नागरिकको स्वास्थ्यसम्बन्धी
मौलिक हककै एउटा पाटो भएकोले
नागरिकलाई स्वास्थ्यसम्बन्धी अधिकारको
प्रत्याभूत गर्नको लागि राज्यले औषधीको
बिक्री वितरणलाई सहज, प्रभावकारी र
सर्वसल
ु भ बनाउनपु र्छ र नागरिकहरूले
सर्वसल
ु भ र प्रभावकारी तवरबाट औषधी
प्राप्त गरेका छन् भन्ने कुराको सनिश्
ु चितता
गर्ने दायित्व राज्यमा रहने ।
औषधी
जस्तो
नागरिकको
स्वास्थ्यसम्बन्धी अधिकारसँग प्रत्यक्ष
जोडिएको वस्तुको बिक्री वितरणमा
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वोच्च

अद

निवेदकका तर्फ बाट : विद्वान्अधिवक्ताहरू श्री ज्योती
बाँनिया, श्री चन्द्र सिवाकोटी र श्री कुमारी खरेल
विपक्षीका तर्फ बाट : विद्वान् सहन्यायाधिवक्ता श्री
श्यामकुमार भट्टराई, विद्वान् अधिवक्ता श्री
पूर्णि मा गरु ागाई
अवलम्बित नजिर :
सम्बद्ध कानून :
नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३
मानव अधिकारसम्बन्धी विश्वव्यापी
घोषणापत्र, १९४८
राष्ट्रिय स्वास्थ्य नीति, २०७१
अस्पताल फार्मेसी सेवा निर्देशिका, २०७०
स्वास्थ्य संस्था स्थापना स्तरोन्नती
मापदण्डसम्बन्धी निर्देशिका, २०७०

निवेदक विष्णुप्रसाद तिमिल्सिना उक्त मञ्चको के न्द्रीय
सचिव पदको जिम्मेवारीमा रहेको कानून व्यवसायी
हुँ । त्यसैगरी म निवेदक यवु राज भषु ाल औषधी विज्ञको
रूपमा औषधीको क्षेत्रमा उपभोक्ताको अधिकार
संरक्षणको लागि क्रियाशील सचेत नागरिक हुँ ।
विपक्षी चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान
अस्पताल (यसपछि वीर अस्पताल भनिएको) ले मिति
२०७२।२।७ मा सूचना प्रकाशित गरी सटर नं. १ देखि
१४ का सटर र ओपिडी भवन तलको कोठा १ सहित
१५ वटा कोठाहरूलाई भाडामा दिनेसम्बन्धी सूचना
प्रकाशित गरी सूचनाको सर्त नं. २ मा औषधी पसल
सञ्चालन गर्न बोलपत्रदाताले पालना गर्नुपर्ने सर्त
उल्लेख गरी विपक्षी अस्पतालको परिसरभित्र निजी
औषधी पसलहरू सञ्चालन गराउनको लागि प्रतिष्पर्धा
गराएको छ । यसरी अस्पताल परिसरभित्र अत्याधिक
भाडादर कायम गरी औषधी पसल सञ्चालन गर्न
बोलपत्र आह्वान गरेबाट अस्पताल आफूले औषधी
पसल सञ्चालन नगर्ने र निजी औषधी पसलहरूलाई
अस्पताल परिसरभित्र प्रवेश गराई औषधीको मूल्यमा
अत्यधिक चर्को मूल्य असलु ्न औषधी बिक्रे ताहरूलाई
प्रोत्साहन गरी उपभोक्तालाई औषधीमा खल
ु ेआम
ठगी गराउने र सोबाट आफूले समेत नाजायज
फाइदा लिने उद्देश्य लिएको देखिन्छ । वीर अस्पताल
जस्तो सार्वजनिक संस्थाले कानूनबमोजिम
तोकिएको दायित्व निर्वाह नगरी अस्पताललाई प्राप्त
अधिकारभन्दा बाहिर गई गरेको बोलपत्र आह्वानको
सूचनासम्बन्धी भएका निर्ण य तथा कामकारवाही बदर
गरी विपक्षी वीर अस्पताललगायत नेपालमा सञ्चालिन
अस्पतालहरूलाई अस्पताल हाताभित्र अस्पताल
आफै ँ ले औषधी पसल सञ्चालन गर्नुपर्ने कानूनी
प्रावधान प्रभावकारीरूपमा कार्यान्वयन गर्न गराउनको
लागि प्रस्तुत रिट निवेदन लिएर उपस्थित भएका छौं ।
फार्मेसी सेवा अस्पतालको अभिन्न अङ् ग
भएकोले औषधीमा उपभोक्ताहरू नठगिऊन् र

ालत

प्रत्याभूति दिलाउने दायित्व राज्यको हुने ।
(प्रकरण नं.७)
फार्मेसी सेवा अस्पताल सेवाकै एक अभिन्न
अङ् ग हो । अस्पतालनजिक फार्मेसी
सञ्चालन गरिनल
ु े मात्र अस्पतालले
फार्मेसी सेवा दिएको भनी मान्न नमिल्ने ।
(प्रकरण नं.८)

सर्

आदेश
न्या. विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ : नेपालको
संविधानको धारा ४६ र १३३(२) बमोजिम यस
अदालतमा दर्ता हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको
संक्षिप्त तथ्य एवं आदेश यसप्रकार छ :
रिट निवेदनको बेहोरा
उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्च नेपाल २०५१
सालमा स्थापित भई उपभोक्ता हित संरक्षण कार्यमा
संलग्न सामाजिक संस्था हो भने मञ्चको अधिकार
प्राप्त गरी आफ्नो हकमा समेत निवेदन गर्ने म रिट
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नेपाल कानून पत्रिका, २०७५, जेठ

सर्
वोच्च

अद

ालत

उपचार सहज होस् भन्ने उद्देश्यले राष्ट्रिय स्वास्थ्य नीति २०७१ को बदुँ ा नं. ७.१.१४ मा अस्पतालहरूले
आफ्नै स्वामित्वको फार्मेसीमार्फ त फार्मेसी सेवा दिने व्यवस्था मिलाइने व्यवस्था रहेको छ भने प्रशासन सधु ार
सझ
ु ाव प्रतिवेदनमा अस्पतालले फार्मेसी आफै ँ चलाउनु पर्छ भनी उल्लेख भएको छ । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या
मन्त्रालयबाट मिति २०७०।७।२५ मा जारी भएको च.नं.२/५१७ को परिपत्रमा स्वास्थ्य संस्थाले नै फार्मेसी
सञ्चालन गर्नुपर्ने भनी उल्लेख भएको छ भने अस्पताल फार्मेसी निर्देशिका २०७० को प्रस्तावना तथा बदुँ ा नं.
१० मा बजार मूल्यभन्दा अस्पतालले बिक्री गर्ने मूल्य कम हुनपु र्छ भन्ने व्यवस्था रहेको छ । त्यसैगरी स्वास्थ्य
संस्था स्थापना स्तरोन्नती मापदण्डसम्बन्धी निर्देशिका, २०७० दफा १६(९) बमोजिम अस्पताल हाताभित्र
फार्मेसी सेवाको व्यवस्था अस्पताल निर्देशिका‚ २०७० बमोजिम गर्नुपर्ने भन्ने व्यवस्था रहेको छ । उल्लिखित
कानूनी व्यवस्था भएको भए तापनि विपक्षी वीर अस्पतालले हालसम्म फार्मेसी सेवा सञ्चालन नगरी आफ्नो
अस्पताल हाताभित्र विभिन्न निजी क्षेत्रका औषधी व्यवसायीहरूलाई चर्को मूल्यमा अस्पतालका सटर तथा
कोठाहरू भाडामा दिँदै आएको छ । चर्को भाडादर कायम गरी बोलपत्र आह्वानबाट विपक्षी अस्पतालको कोष वद्धि
ृ
भई अस्पताललाई फाइदा पगु ्ने भए तापनि अस्पतालले कानूनद्वारा निर्धारित फार्मेसी सञ्चालनसम्बन्धी दायित्व
पूरा नगरेको र निजी क्षेत्रका औषधी व्यवसायीहरूलाई आफ्नै अस्पताल हाताभित्र औषधी पसल सञ्चालन गराई
उपभोक्तामाथि ठगी गर्न आमन्त्रण गरेको हुदँ ा वीर अस्पतालले मिति २०७२।२।७ मा प्रकाशित गरेको सूचना
कानूनतः त्रुटिपूर्ण र उपभोक्ताको हितप्रतिकूल भएकोले उक्त सूचना र सोको आधारमा परेका आवेदनसमेत बदर
हुनपु र्छ ।
निवेदकहरूबाट भएको स्थलगत अध्ययन तथा सर्वेक्षणबाट विपक्षी वीर अस्पतालको परिसरभित्र
ओपिडी भवन तल निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित थापाथली फार्मेसी र मनमोहन कार्डियोथेरासिक भास्कु लर एन्ड
ट्रान्सप्लान्ट सेन्टर महाराजगञ्ज अस्पताल हाताभित्र आफै ँ ले सञ्चालन गरेको फार्मेसीले बिक्री गरेको औषधीको
मूल्य तल
ु ना गर्दा निम्न प्रकारको अन्तर पाइएको छ ।
S.N.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Medicine Generic Name

Pantoprazole 40mg
Amoxy+Clavulunic acid
Disposable syringe 3ml
Disposable syringe 5ml
Disposable syringe 10ml
Disposable syringe 20ml
Disposable syringe 50ml
Methylcobalamine
Rosuvastatin 20mg
Vancomycin inj 500mg
Cloxacillin inj 500mg
Amlodepine+Atenolol
Amlodepine 10mg
Amlod+Losartan

Brand Name

Bir Hospital

Panzol 40
Super CV 635
Lifeline 3ml
Lifeline 5ml
Lifeline 10ml
Lifeline 20ml
Lifeline 50ml
Micomin S
Rovastin 20
Vanking 500
Bioclox 500
Amlod AT
Mylod 10
Amlod L

9.00
33.00
5.00
5.00
10.00
20.00
50.00
18.00
27.00
588.00
33.00
7.50
6.00
11.50
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Manmohan
Hospital
5.45
23.00
2.77
3.43
5.41
13.51
27.03
10.26
16.00
401.15
24.15
4.09
3.73
6.31

Difference
3.55
10.00
2.23
1.57
4.59
6.49
22.97
7.74
11.00
186.85
8.85
3.41
2.27
5.19

Difference
%
65.1
43.5
80.5
45.8
84.8
48.0
85.0
75.4
68.8
46.6
36.6
83.4
60.9
82.3

९९५७ - अधिवक्ता विष्णुप्रसाद तिमिल्सिनासमेत वि. चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान, वीर अस्पतालसमेत
15
16

Atorvastain 10mg
Losartan 25mg

Atortin 10
Resert 25

13.00
6.00

6.79
3.20

6.21
2.80

91.5
87.5

सर्

वोच्च

अद

ालत

यसरी निजी फार्मेसी र अस्पतालबाट सञ्चालन हुने फार्मेसीले बिक्री गर्ने औषधीको मूल्यमा ९१.५%
सम्म अन्तर रहने उल्लिखित तथ्यबाट प्रस्ट छ । औषधी जस्तो संवेदनशील वस्तुमा यसप्रकारको अन्तरको
मनपरी हुनल
ु े निजी क्षेत्रका औषधी व्यवसायीहरूबाट उपभोक्तामाथि व्यापक ठगी भइरहेको प्रस्ट हुन्छ । विपक्षी
वीर अस्पतालले फार्मेसी सेवा सञ्चालन गर्न भनी फर्निचर कम्प्युटरसहित अन्य आवश्यक पूर्वा धारका लागि खर्च
गरिसके को अवस्था छ । आफूले फार्मेसी सञ्चालन गर्न पूर्वा धार तयार गरिसके को अवस्थामा हाल टेन्डर गर्नुपर्ने
कारणसमेत विपक्षीसगँ छै न । यसबाट विपक्षी वीर अस्पताल आफ्नो बिरामीलाई आवश्यक औषधीको आपूर्ति ‚
गणु स्तर र मूल्यमा सहज सल
ु भ बनाई कानूनद्वारा निर्धारित फार्मेसी सेवाको दायित्व पूरा गर्नेतर्फ पूर्णतः उदासिन
देखिएकोमा सो तथ्यउपर विपक्षी नियमनकारी निकायबाट समेत हालसम्म अनगु मन र मूल्याङ् कन भएको छै न ।
अस्पताल आफै ँ ले फार्मेसी सेवा सञ्चालन नगर्ने विपक्षी वीर अस्पताल एक उदाहरण मात्र हो । निवेदकबाट भएको
स्थलगत अवलोकन तथा सर्वेक्षण अध्ययनले वीर अस्पताललगायत अधिकांश अस्पतालहरूले आफ्नो फार्मेसी
सेवा सञ्चालन नगरी कुनै न कुनै वहानामा अस्पताल हाताभित्र निजी क्षेत्रका औषधी व्यवसायीहरूबाट औषधी
पसल सञ्चालन गर्न दिइएको पाइएको छ ।
नेपाल सरकारले ७० प्रकारका औषधीहरू नि: शलु ्क वितरण गर्ने घोषणा गरेको छ । तर विपक्षी
अस्पताललगायतका आफ्नो फार्मेसी सञ्चालन नगर्ने अधिकांश अस्पतालहरूले उक्त सवि
ु धा नदिई नि: शलु ्क
औषधी सेवाबाट वञ्चित गरिरहेको अवस्थासमेत रहेको छ । यसबाट गरिब जनता नि: शलु ्क स्वास्थ्य सेवाअन्तर्गत
सरकारबाट व्यवस्था गरेको नि: शलु ्क औषधीसम्बन्धी सवि
ु धा अस्पतालबाट पाउनसमेत वञ्चित हुनपु रेको र नि:
शलु ्करूपमा प्राप्त गर्नुपर्ने औषधीसमेत चर्को मूल्यमा खरिद गर्नुपर्ने बाध्यता रहेको छ ।
मानव अधिकारको विश्वव्यापी घोषणापत्र, १९४८ को धारा २५(१) मा प्रत्येक व्यक्तिलाई आफ्नो र
आफ्नो परिवारको स्वास्थ्य कल्याणको लागि औषधी उपचारको सेवा सवि
ु धा पाउने अधिकारको व्यवस्था भएको
छ भने संयक्त
ु राष्ट्रसंघले जारी गरेको उपभोक्ता संरक्षणसम्बन्धी दिग्दर्शन, १९८५ मा व्यवस्थित उपभोक्ताको
अधिकारसम्बन्धी व्यवस्था रहेको छ । त्यसैगरी सामाजिक तथा साँस्कृतिक अधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय
प्रतिज्ञापत्र, १९६६ तथा सोको सन् २००० मा भएको टिप्पणी नं. १४ मा शरीर र स्वास्थ्य नियन्त्रणको अधिकार
र स्वास्थ्य रक्षा प्रणालीको सनिश्चि
ु तताको अधिकार हुने गरी व्यवस्था गरी सो अधिकारलाई राज्यबाट लागू गरेको
वा नगरेको सोको अनगु मन गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । विश्व स्वास्थ्य संगठनबाट सन् २०११ मा जारी कुशल
फार्मेसी अभ्यास मार्गदर्शनमा फार्मेसी सेवालाई अस्पतालको अभिन्न अङ् गको रूपमा स्वीकार गरिएको छ ।
नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १२ ले प्रत्येक व्यक्तिलाई सम्मानपूर्व क बाँच्न पाउने हक‚ धारा १३
ले समानताको हक‚ धारा १९ ले सम्पत्तिको हक‚ धारा २० ले महिलाको प्रजनन स्वास्थ्यसम्बन्धी हक तथा धारा
२२ ले बालबालिकाको स्वास्थ्यसम्बन्धी हकलाई मौलिक हकको रूपमा व्यवस्था गरेको छ । त्यसैगरी देशको
समनु ्नत विकासको लागि स्वास्थ्य जस्तो आधारभूत कुरामा सर्वसाधारणको जीवनस्तर वद्धि
ृ गर्ने राज्यको नीति
हुने भनी व्यवस्था गरेको छ । उपभोक्ता संरक्षण ऐन‚ २०५४ को दफा ६(१) बमोजिम उपभोक्ताको सम्पत्तिमा
हानि परु ्याउने गरी हुने सेवाको बिक्री वितरणबाट सरु क्षित हुन पाउने अधिकार तथा दफा ६(२) ले अनचि
ु त
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आदेशबाट बदर गरी अस्पताल हाताभित्र निजी
औषधी पसल सञ्चालन नगर्नु नगराउनु भनी
विपक्षीहरूको नाममा परमादेशको आदेश जारी
गरिपाऊँ ।
विपक्षी वीर अस्पताललाई अस्पताल आफै ँ ले
कानूनद्वारा तोकिएको मापदण्ड पूरा गरी
फार्मेसी सेवा सञ्चालन गर्नु भनी परमादेश जारी
गरिपाऊँ ।
विपक्षी वीर अस्पताललगायत अधिकांश
अस्पतालहरूमा अस्पतालले कानूनले
तोके बमोजिम फार्मेसी सेवा सञ्चालन
नगरिरहेकोले
सबै
अस्पतालहरूमा
अस्पताल आफै ँ ले कानूनद्वारा निर्धारित
मापदण्डअनस
ु ारको फार्मेसी सेवा आदेश प्राप्त
भएको १ महिनाभित्र सञ्चालन गराउनु भन्ने
परमादेश र फार्मेसी सेवा सञ्चालन भएको
वा नभएको‚ अस्पतालमा फार्मेसी सेवाको
मापदण्ड पालनाको अवस्था‚ औषधीको
आपूर्ति मूल्य र गणु स्तर अवस्थाको सम्बन्धमा
आवश्यक अनगु मन‚ मूल्याङ् कन‚ नियमन गरी
सोको प्रतिवेदन सर्वोच्च अदालतमा पठाउनु
भनी २ देखि ११ नं. सम्मका विपक्षीको नाममा
परमादेशको आदेश जारी गरिपाऊँ ।
सरकारबाट नि:शलु ्क घोषणा गरिएका
औषधीहरूको आपूर्ति सनिश्चि
ु त गरी सबै
अस्पतालहरूमा अस्पतालको फार्मेसीबाट
नि:शलु ्क वितरणको व्यवस्था मिलाउन‚ु
नि:शलु ्क
औषधी
वितरणसम्बन्धी
उपभोक्ताहरूलाई पर्याप्त शिक्षा र सूचना दिने
व्यवस्था मिलाउन‚ु प्रत्येक अस्पतालमा गनु ासो
व्यवस्थापन डेस्कको स्थापना गराउनु र सोको
प्रतिवेदन सर्वोच्च अदालतमा पठाउनु भनी
विपक्षी औषधी व्यवस्था विभाग‚ स्वास्थ्य तथा
जनसंख्या मन्त्रालय र नेपाल सरकारको नाममा

सर्
वोच्च

अद

व्यापारिक क्रियाकलापबाट हुने मूल्यबारे सस
ु चि
ु त
हुने तथा संरक्षित हुन पाउने अधिकार उपभोक्तालाई
हुने व्यवस्था गरेको छ । विपक्षी नेपाल सरकारका
जिम्मेवार निकायहरू विपक्षीहरूबाट कानूनबमोजिम
तोकिएको दायित्व निर्वाह नगरेको अवस्था प्रस्ट
भएकोले सोको अन्तिम अभिभावकीय दायित्व
विपक्षी नेपाल सरकारको भएको र उपभोक्ताको मानव
अधिकार संरक्षणको लागि आवश्यक सिफारिस र
निर्देशन गर्नु विपक्षी राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको
भएकोमा विपक्षी जिम्मेवार निकायबाट कानूनबमोजिम
तोकिएको दायित्व पूरा नगरी अन्तर्राष्ट्रिय कानून‚
नेपालको अन्तरिम संविधान र प्रचलित कानूनहरूको
गम्भीर उल्लङ् घन भएको छ । अतः विपक्षीहरूको
नाममा निम्नबमोजिमको आदेश जारी गरिपाऊँ ।
विपक्षी वीर अस्पालले १ देखि १४ नं. का
सटर तथा ओपिडी तलको कोठा भाडामा
दिनेसम्बन्धी मिति २०७२।२।७ मा बोलपत्र
आह्वानसम्बन्धी सूचना प्रकाशित भएकोमा
अस्पतालको उक्त सटर कोठाहरू औषधी
पसल सञ्चालन गर्न दिने गरी प्रकाशित उक्त
सूचना र उक्त सूचनाबमोजिम औषधी पसल
सञ्चालनका लागि आवेदन प्राप्त भएको भए
प्राप्त आवेदनहरू तथा सोउपर भएका आदेश
तथा सम्पूर्ण काम कारवाही उत्प्रेषणको
आदेशबाट बदर गरी अस्पताल हाताभित्र
निजी औषधी पसल सञ्चालन नगर्नु नगराउनु
भनी प्रतिषेधयक्त
ु परमादेशको आदेश जारी
गरिपाऊँ ।
विपक्षी वीर अस्पतालका सटर नं. ३‚ ४‚ ५‚ ६
र ओपिडीको तल औषधी पसल सञ्चालनका
लागि भाडामा दिई हाल निजी औषधी पसलहरू
सञ्चालन भइरहेकोले निजी औषधी पसल
सञ्चालन गर्न दिनेसम्बन्धी भएका यसअघिका
सम्पूर्ण निर्ण य तथा सम्झौताहरू उत्प्रेषणको
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नाघेपछि नियमबमोजिम पेस गर्नू । अन्तरिम आदेशका
सम्बन्धमा विपक्षीहरू समेतलाई राखी छलफल हुनु
उपयक्त
ु देखिदँ ा छलफलको लागि मिति २०७२।३।१३
को पेसी तोकी विपक्षीहरूलाई सूचना दिई नियमानस
ु ार
पेस गर्नू ।
विपक्षी वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको लिखित
जवाफ
यस मन्त्रालयअन्तर्गत रहेको वाणिज्य तथा
आपूर्ति व्यवस्थापन विभागलगायत अन्य विभिन्न
संस्थानहरूले पनि प्रचलित कानूनको अधीनमा रही
आ-आफ्नो क्षेत्रबाट कार्य गर्दै आएको अवस्था रहेको
र कानूनबमोजिमको कार्य गर्न मन्त्रालयले विभिन्न
समयमा निर्देशन पनि दिएको अवस्था रहेको छ ।
यससम्बन्धी कार्यलाई अझ व्यवस्थित र नियमित गर्ने
अभिप्रायले यस मन्त्रालयको पहलमा विभिन्न आदेश,
निर्देशिका तथा नीति जारी भई लागू भएको अवस्था
पनि रहेको छ । यसैअनरू
ु प आवश्यक पदार्थ नियन्त्रण
(अधिकार) ऐन, २०१७ को दफा ३ र ८ ले दिएको
अधिकार प्रयोग गरी एल.पि. ग्याँसको रातो र नीलो
रङको सिलिण्डरको प्रयोग र वितरणसम्बन्धी आदेश,
२०६९ लागू भई उपभोक्तालाई सरल तथा सहज रूपमा
ग्याँसको आपूर्ति गर्ने व्यवस्था मिलाइएको छ भने संयक्त
ु
बजार अनगु मन निर्देशिका, २०६९ तथा आपूर्ति नीति,
२०६९ को तर्जुमा गरी आपूर्ति व्यवस्थालाई सहज पार्ने
कार्यमा सम्बद्ध भई कार्य गर्दै आएको अवस्थामा रिट
निवेदकले यस मन्त्रालयसमेतलाई विपक्षी बनाई तयार
गरेको रिट निवेदनमा लिएको जिकिर विधिसम्मत तथा
तर्क सङ् गत नदेखिएकोले रिट निवेदन खारेज भागी
छ । खारेज गरिपाऊँ ।

वोच्च

अद

परमादेशको आदेश जारी गरिपाऊँ ।
प्रस्तुत निवेदनको मागबमोजिम विपक्षी
चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान, वीर
अस्पतालले सटर कोठा भाडासम्बन्धी बोलपत्र
आह्वान गरी मिति २०७२।२।७ मा ३० दिने
सूचना प्रकाशित गरी सटर नं. १ देखि १४ नं.
सटर र ओपिडी भवन तलको कोठा १ सहित
१५ वटा कोठाहरूलाई औषधी पसलका लागि
भाडामा दिने लक्ष्य राखेको छ । उक्त सूचना र
सो सूचनाको आधारमा परेका आवेदनउपर कुनै
निर्ण य गरेको भए सोसमेतको सूचनासम्बन्धी
सम्पूर्ण काम कारवाही कार्यान्वयन नगर्नु
नगराउनु भनी विपक्षी नं. १ का नाउँमा र सबै
अस्पतालहरूमा अस्पतालबाट फार्मेसी सेवा
सञ्चालन गराई सरकारबाट घोषित नि: शलु ्क
औषधी सबै अस्पतालहरूबाट वितरणको
व्यवस्था गर्नु गराउनु र सोको जानकारी सर्वोच्च
अदालतलाई गराउनु भन्ने विपक्षी नं. ३, ४ र
११ नं. को नाउँमा अन्तरिमा आदेशसमेत
जारी गरी अविलम्ब सनु वु ाइ गरी मागबमोजिम
उत्प्रेषण परमादेशको आदेश जारी गरी न्याय
निरूपण गरिपाउँ भन्ने व्यवहोराको रिट
निवेदन ।

सर्

यस अदालतबाट भएको आदेश
निवेदकको मागबमोजिमको आदेश जारी गर्नु
नपर्ने आधार र कारण भएमा बाटोको म्यादबाहेक १५
दिनभित्र विपक्षी नं. २, ३, ४, ५, ६, ७, ९, १० र ११
को हकमा महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फ त र अन्य
विपक्षीको हकमा आफै ँ वा आफ्नो कानूनबमोजिमको
प्रतिनिधिमार्फ त लिखित जवाफ पेस गर्नु भनी रिट
निवेदनको नक्कल साथै राखी विपक्षीहरूलाई विपक्षी चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठानको
सूचना पठाई सोको बोधार्थ महान्यायाधिवक्ताको लिखित जवाफ
कार्यालयलाई दिई लिखित जवाफ परेपछि वा अवधि
चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान वीर
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निर्देशिका, २०६८ जारी गरेको छ । नेपाल सरकारबाट
निःशलु ्क रूपमा वितरण गर्ने भनी घोषित गरिएका
औषधीहरू अस्पतालहरूबाट वितरण भए-नभएको
सम्बन्धमा यस आयोगबाट नियमितरूपमा अनगु मन
गर्ने कार्य भई आएको छ । आयोगले गत वैशाख
महिनाको विनाशकारी भूकम्पपश्चात् र त्यसअघि
गरेको विभिन्न जिल्लाको मानव अधिकार अवस्थाको
अनगु मनको क्रममा समेत सरकारले निःशलु ्क वितरण
गर्ने भनिएका औषधीहरू निःशलु ्क वितरणका
लागि पर्याप्त सधु ार हुनपु र्ने तथा औषधी भण्डारको
अवस्थासमेत व्यवस्थित हुन नसके को पाइएको छ ।
सो सम्बन्धमा नेपाल सरकारको ध्यानाकर्षणसमेत
गराई सकिएको छ । रिट निवेदनमा यस आयोगको कुन
कार्यबाट असर परी विपक्षी बनाउनु परेको हो, कहिँकतै
खल
ु ेको छै न साथै आयोगका विरूद्ध कुनै आदेशसमेत
माग नगरिएको अवस्थामा प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज
हुनपु र्छ ।

अद

अस्पताल नेपालको के न्द्रीय अस्पताल भएको, यहाँ
चिकित्सा शास्त्रको स्नातकोत्तर MD/MS/MDS
तथा DM/MCH का विभिन्न विषयहरूको अध्ययन
अध्यापन हुने संस्था भएकोले नेपाल सरकार
मन्त्रिपरिषदक
् ो मिति २०७१।५।१३ र विभागीय
मन्त्रीबाट मिति २०७१।५।११ गतेको निर्ण यअनस
ु ार
.... “आ.व. २०६४।६५ देखि उपस्वास्थ्य चौकी,
स्वास्थ्य चौकीहरू, प्राथमिक स्वास्थ्य के न्द्रबाट
अत्यावश्यक निःशलु ्क स्वास्थ्य सेवा प्रदान गरिँदै
आएकोमा यस कार्यलाई विस्तार गर्दै २५ शैयासम्मका
जिल्ला अस्पतालबाट ४० प्रकारका औषधीहरू
उपलब्ध गराई आइरहेको ....” भन्ने कुरा सर्वविदितै
छ । अतः यस चि.वि.रा. प्रतिष्ठान वीर अस्पताललाई
उक्त औषधीहरू उपलब्ध नभएको र वीर अस्पतालको
सेवा भनेको विशेषज्ञ सेवा भएकोले उक्त रिट निवेदन
स्वतः खारेजभागी छ । यस प्रतिष्ठानले मिति २०६९
सालमा नै चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान वीर
अस्पताल फार्मेसी सेवा सञ्चालन निर्देशिका, २०६९
मस्यौदासमेत तयार पारी यस अस्पताल हाताभित्र
आफ्नै फार्मेसी सेवा २४ सै घण्टा सञ्चालन गर्न
आवश्यक जनशक्तिसमेत सेवा करारमा लिनेसम्बन्धी
कार्य पूरा भइसके को र Seed Money (औषधी
खरिद गर्ने रकम) नभएको कारणले फार्मेसी सञ्चालन
गर्न नसकिएको र चि.वि.रा. प्रतिष्ठान वीर अस्पताल
परिसरभित्र सञ्चालन गर्न नसकिएको हो । प्रस्तुत रिट
निवेदन खारेज हुनपु र्छ ।

सर्
वोच्च

विपक्षी प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदक
् ो
कार्यालयको लिखित जवाफ
नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद,् प्रधानमन्त्री
तथा मन्त्रिपरिषदक
् ो कार्यालय संविधान तथा प्रचलित
नेपाल कानूनको परिपालना गरी गराई कानूनी राज्यको
अवधारणालाई साकार पार्ने र नागरिकका संविधान
तथा कानून प्रदत्त हक, अधिकारहरूको सम्मान,
संरक्षण र सम्बर्द्धन गर्दै उपभोगको सनिश्चि
ु तता प्रदान
गर्ने कुरामा कटिबद्ध रहेको छ । जहाँसम्म चिकित्सा
विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान वीर अस्पतालले अस्पतालको
परिसरभित्र अत्यधिक भाडादर तोकी निजी औषधी
पसलहरू सञ्चालन गराउन बोलपत्र गरी सूचना
प्रकाशन गरेको भन्ने विषय छ सो सम्बन्धमा नेपाल
सरकार, मन्त्रिपरिषदब् ाट कुनै निर्ण य वा काम कारवाही
भएको नहुदँ ा मन्त्रिपरिषदल
् ाई विपक्षी बनाउन मिल्ने
देखिदँ नै ।

विपक्षी राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको लिखित
जवाफ
राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग नागरिकको
स्वास्थ्यको अधिकार र उपभोक्ताका मानव
अधिकारहरूको सनिश्चि
ु तताका लागि सदैव प्रयासरत
रहेको छ । यस आयोगले उपभोक्ताको मानव अधिकार
संरक्षण तथा सम्बर्द्धनको लागि अनगु मन मार्ग–
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वोच्च

अद

विपक्षी स्वास्थ्य सेवा विभागको लिखित जवाफ
प्रस्तुत रिट निवेदनमा उल्लेख भएबमोजिम
यस विभागअन्तर्गत सरोकार रहेको विषय सरकारले
नि:शलु ्क घोषणा गरिएका औषधीहरू अस्पतालहरूमा
पर्याप्त आपूर्ति व्यवस्था सनिश्चि
ु त गरी सबै अस्पतालका
फार्मेसीहरूबाट वितरणको व्यवस्था मिलाउनु भन्ने
सम्बन्धमा नेपाल सरकारबाट नि:शलु ्करूपमा उपलब्ध
गराउने भनी घोषणा गरिएका औषधीहरू अविलम्ब
सम्बन्धित अस्पताल र निकायहरूमा आपूर्ति गर्नको
लागि यस विभागबाट खरिद प्रक्रिया सञ्चालन
भइसके को र उक्त औषधीको लागि कानूनको निर्धारित
विधि र प्रक्रिया पूरा गरी खरिद सम्झौता हुन र आपूर्ति
हुन लगभग अरू तीन चार महिना लाग्ने भएको हुदँ ा
उक्त औषधीहरू आपूर्ति हुन लाग्ने उक्त समयलाई
ख्याल गरी सम्बन्धित अस्पताल र निकायहरूमा
उक्त औषधीहरू अभाव हुन नदिन र आपूर्ति गर्नको
लागि बजेट विनियोजन गरिएको हुदँ ा सर्वसाधारण
नागरिकको स्वास्थ्यको ख्याल राख्दै यस विभागले
आफूलाई तोकिएको काम कारवाही गरिरहेकोले प्रस्तुत
रिट निवेदन खारेजभागी छ ।

नं. ७.१.१४ मा अस्पतालहरूले आफ्नै स्वामित्वको
फार्मेसीमार्फ त सेवा दिने व्यवस्था मिलाइने छ भन्ने
व्यवस्था भएको र अस्पताल फार्मेसी सेवा निर्देशिका,
२०७० को प्रस्तावना तथा बदुँ ा नं. १० मा बजार
मूल्यभन्दा अस्पतालले बिक्री गर्ने मूल्य कम हुनपु र्छ
भन्ने व्यवस्था तथा स्वास्थ्य संस्था स्थापना
स्तरोन्नती मापदण्डसम्बन्धी निर्देशिका, २०७० को
दफा १६ (९) बमोजिम अस्पताल हाताभित्र फार्मेसी
सेवा निर्देशिका, २०७० बमोजिम गर्नुपर्ने भन्न
प्रावधान भएको सर्वविदितै रहेको बेहोरा सम्मानित
अदालतसमक्ष अनरु ोध छ ।
चिकित्सा विज्ञान प्रतिष्ठान वीर अस्पतालले
सटर कोठा भाडासम्बन्धी बोलपत्र आह्वान गरी
मिति २०७२।०२।०७ मा सूचना प्रकाशित गरी
सटर नं. १ देखि १४ नं. का सटर र ओपिडी भवन
तलको कोठा १ गरी १५ वटा कोठाहरूलाई भाडामा
दिनेसम्बन्धी सूचना प्रकाशित गरेको भन्नेतर्फ यस
विभागको कुनै पनि सरोकार नरहेको र प्रचलित
औषधीसम्बन्धी कानूनबमोजिम यस विभागले समय
समयमा नेपालका सम्पूर्ण जिल्लाहरूमा अनगु मन गरी
प्रचलित कानूनविपरीत भएको पाइएमा कारवाही गर्दै
आइरहेकोले प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज हुनपु र्छ ।

ालत

जहाँसम्म के न्द्रीय अनगु मन तथा मूल्याङ् कन
समितिलाई समेत विपक्षी बनाइएको छ मखु ्य सचिवको
अध्यक्षतामा गठित के न्द्रीय अनगु मन तथा मूल्याङ् कन
समिति उपभोक्ताको हक अधिकारको संरक्षणको
लागि संवेदनशील रही आवश्यक निर्ण यसमेत गरी
कार्यान्वयनको लागि पठाइसके को अवस्थामा के न्द्रीय
अनगु मन तथा मूल्याङ् कन समितिलाई विपक्षी कायम
गर्न मिल्ने हुदँ नै । प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज हुनपु र्छ ।

सर्

विपक्षी वाणिज्य तथा आपूर्ति व्यवस्थापन विभागको
लिखित जवाफ
वीर अस्पतालले सटर भाडामा दिँदा बोलपत्र
आह्वान गरी उपभोक्ताको हितको लागि कानूनी प्रक्रिया
परु ्याएको निवेदककै निवेदनबाट खलु ्न आएकाले
निवेदनले उल्लेख गरेअनस
ु ार ठगी भयो भन्न मिल्ने
अवस्था देखिदँ नै । त्यसैगरी सटर भाडामा दिएकै
विपक्षी नेपाल सरकार, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या कारण सशु ासनको अभाव भयो, अनगु मन नियमन
मन्त्रालय, औषधी व्यवस्था विभागको लिखित भएन, गणु स्तरहीन सामान बिक्री भयो भन्ने विपक्षीको
जवाफ
भनाई तर्क सङ् गत देखिन आएन ।
राष्ट्रिय स्वास्थ्य नीति, २०७१ को बदुँ ा
विपक्षीले औषधी बिक्री गर्दा ठगी भयो,
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नेपाल कानून पत्रिका, २०७५, जेठ

ालत

को आ.व.२०७०।०७१ च.नं.२/५१७ को परिपत्रबाट
अस्पतालले आफ्नै फार्मेसी राख्नु पर्ने भन्ने
देखिएको छ । तर अस्पतालहरूमा बाहिरी व्यापारिक
फार्मेसीहरूलाई भाडामा दिई महँगो मूल्यको मारमा
जनसाधारणहरू पर्न गएको तथ्य रिट निवेदकले
औषधी खरिद गरेको रसिदको आधारबाट जिकिर
लिएको पाइयो । पनु ः मिति २०७२।२।१७ को बोलपत्र
सूचनाबाट औषधी पसल ठेक्कामा दिने कार्य हुन
गएमा जनसाधारणलाई पर्ने औषधीको महँगो मूल्यको
समस्या बढ् ने वा यथावत् नै रहने स्थिति हुन पगु ्छ ।
तसर्थ राष्ट्रिय स्वास्थ्य नीति तथा अस्पताल फार्मेसी
निर्देशिकाअनरू
ु प विपक्षी अस्पतालले आफ्नै फार्मेसी
राख्नु पर्ने भएको हुदँ ा, आफ्नै फार्मेसी राखी सेवा
सञ्चालन गराई सरकारबाट घोषित औषधी नि: शलु ्क
वितरणको व्यवस्था नगरेसम्म मिति २०७२।२।७
को टेण्डर सूचनाअनरू
ु प कुनै करार वा टेण्डर गरी
वा मिति २०७२।४।१ देखि कुनै तरिकाले अरूको
फार्मेसी अस्पतालको परिसरभित्र नराख्नु वा राख्न
नलगाउनु भनी चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान वीर
अस्पताल, महाबौद्धको नाममा अन्तरिम आदेश जारी
गरिदिएको छ ।
साथै प्रत्यर्थी स्वास्थ्य सेवा विभाग,
स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको हकमा पनि
राष्ट्रिय नीति तथा अस्पताल फार्मेसी निर्देशिका तथा
मन्त्रालयको मिति २०७०।७।२५ को परिपत्रअनस
ु ार
तत्काललाई यो निवेदनको टुङ्गो नलागेसम्मको लागि
सबै अस्पतालहरूमा अस्पतालबाट फार्मेसी सेवा
सञ्चालन गराई सरकारबाट घोषित नि:शलु ्क औषधी
सबै अस्पतालहरूबाट वितरणको व्यवस्था नगरेसम्म
कुनै पनि बाहिरी व्यक्तिलाई भाडा वा ठेक्कामा फार्मेसी
आफनो हाताभित्र खोल्न दिने काम नगर्नु नगराउनु
भन्नेसमेतको अन्तरिम आदेश जारी गरिदिएको छ ।
सोको सूचना विपक्षीहरूलाई दिई नियमानस
ु ार पेस
गर्नु भनी मिति २०७२।३।१३।१ को यस अदालतको

अद

कालोबजारी भयो, चर्को मूल्य भयो, गणु स्तरहीन
औषधी भयो भनी उल्लेख गर्नुभएको छ । सो कुरा सटर
भाडासँग सम्बन्धित नै देखिदँ नै । किनभने उल्लिखित
कुराहरू नियमन गर्ने छुट्टै ऐन कानूनहरू मौजदु छन् ।
उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०५४ को दफा ६(१) अनस
ु ार
उपभोक्ताको सम्पत्तिमा हानि परु ्याउने गरी हुने सेवाको
बिक्री वितरणबाट सरु क्षित हुन पाउने अधिकार र
अनचि
ु त व्यापारिक क्रियाकलाप र मूल्यबारे सस
ु ूचित र
संरक्षित हुन पाउने उपभोक्ताको अधिकारप्रति वाणिज्य
तथा आपूर्ति व्यवस्थापन विभाग सदा सचेत छ । अतः
रिट निवेदन खारेज भागी छ । खारेज गरिपाऊँ ।

सर्
वोच्च

विपक्षी स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको
लिखित जवाफ
नेपाल सरकारले सम्पूर्ण सरकारी स्वास्थ्य
संस्थामा आफ्नो फार्मेसी राख्ने नीतिबमोजिम सबै
अस्पतालमा तदनरू
ु प व्यवस्था सरू
ु गरिसके को हुदँ ा
सोहीबमोजिम निवेदकको माग सम्बोधन हुने हुदँ ा
निवेदन जिकिर खारेज भागी छ । नेपाल सरकारको
नीतिबमोजिमका नि: शलु ्क औषधी सबै स्वास्थ्य
संस्थाबाट उपलब्ध गराई रहेको र त्यस्ता औषधी
क्रमशः थप गर्दै अन्ततोगोत्वा स्वास्थ्य विमामार्फ त
स्वास्थ्य सेवा सञ्चालन गर्ने कामसमेत सरू
ु गरिसके को
सन्दर्भमा निवेदकका सबै दाबी खारेज भागी छ खारेज
गरिपाऊँ ।

यस अदालतको अन्तरिम आदेश
यसमा राष्ट्रिय स्वास्थ्य निति, २०७१
को रणनीतिअन्तर्गत १.१४ मा अस्पतालले आफनै
स्वामित्वको फार्मेसीमार्फ त सेवा दिनपु र्ने व्यवस्था
भएको देखिन्छ । अस्पताल फार्मेसी सेवा निर्देशिका,
२०७० को प्रस्तावनाबाट पनि अस्पतालकै आफ्नो
फार्मेसी हुनपु र्ने उद्देश्य रहेको देखिन्छ । स्वास्थ्य
तथा जनसंख्या मन्त्रालयको मिति २०७०।७।२५
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अद

कानून व्यवसायीहरूको बहस जिकिर
नियमबमोजिम पेसी सूचीमा चढी निर्ण यको
लागि यस इजलासमा पेस हुन आएको प्रस्तुत रिट
निवेदनमा निवेदकको तर्फ बाट उपस्थित विद्वान्
अधिवक्ताहरू श्री ज्योति बाँनिया, श्री चन्द्र सिवाकोटी
र श्री कुमारी खरेलले विपक्षी चिकित्सा विज्ञान
प्रतिष्ठान अस्पतालले सटर भाडासम्बन्धी सूचना
प्रकाशन गरी निजी औषधी पसल सञ्चालन गर्नको
लागि प्रतिष्पर्धा गराउने कार्यले अस्पताल आफूले
औषधी पसल सञ्चालन नगर्ने र बिरामीलाई औषधी
उपलब्धताको लागि निजी औषधी पसलहरूलाई
अस्पताल परिसरभित्र प्रवेश गराउने अवस्था सज
ृ ना
भएको छ । वीर अस्पतालको यस कार्य राष्ट्रिय
स्वास्थ्य नीति, २०७१, अस्पताल फार्मेसी निर्देशिका,
२०७०, स्वास्थ्य संस्था स्थापना स्तरोन्नति
मापदण्डसम्बन्धी निर्देशिका, २०७० को विपरीत छ ।
वीर अस्पतालले फार्मेसी सेवा सञ्चालन गर्नको लागि
फर्निचर कम्प्युटरसहितको आवश्यक पूर्वा धारको लागि
खर्च गरिसके को अवस्थामा हाल फार्मेसी सञ्चालन
गर्नको लागि टेण्डर आह्वान गर्नुपर्ने कुनै कारण
छै न । अतः विपक्षी वीर अस्पतालले मिति २०७२।२।७
मा प्रकाशन गरेको बोलपत्रसम्बन्धी सूचना बदर गरी
निवेदन मागबमोजिमको आदेश जारी गर्नुपर्छ भनी
बहस गर्नुभयो ।
त्यसैगरी विपक्षी चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय
प्रतिष्ठान, वीर अस्पतालको तर्फ बाट उपस्थित विद्वान्
अधिवक्ता श्री पूर्णि मा गरु ागाईले प्रतिष्ठानले मिति
२०६९ सालमा नै फार्मेसी सेवा सञ्चालन निर्देशिका,
२०६९ को मस्यौदासमेत तयार पारेको थियो भने
अस्पताल हाताभित्र आफ्नै फार्मेसी सेवा २४ सै घण्टा
सञ्चालन गर्न आवश्यक जनशक्तिको समेत सेवा
करारमा लिनेसम्बन्धी कार्य पूरा भइसके को अवस्था

छ । औषधी खरिद गर्ने रकम नभएको कारणले मात्र
फार्मेसी सञ्चालन गर्न नसकिएको हो । रिट निवेदन
खारेज हुनपु र्छ भनी बहस गर्नुभयो ।
त्यसैगरी अन्य विपक्षीहरूको तर्फ बाट
उपस्थित विद्वान् सहन्यायाधिवक्ता श्री श्यामकुमार
भट्टराईले औषधीको बिक्री वितरणलाई व्यवस्थित र
नियमित बनाउनको लागि सरकारले विभिन्न आदेश,
निर्देशिका तथा नीतिहरू जारी गरेको अवस्था छ ।
वीर अस्पतालले औषधी पसलको सञ्चालन गर्नको
लागि सटर भाडामा दिने सम्बन्धमा गरेको बोलपत्र
आह्वानको हकमा नेपाल सरकार तथा यसअन्तर्गतका
मन्त्रालय र विभागहरूको कुनै सरोकार रहेको छै न
भने सरकारले समय समयमा नेपालका सम्पूर्ण
जिल्लाहरूमा अनमु गन गरी प्रचलित कानूनविपरीत
भएमा कारवाहीसमेत गरिआएको छ । नागरिकहरूलाई
सल
ु भरूपमा गणु स्तरीय औषधी वितरण गर्न नेपाल
सरकार प्रतिबद्ध रहेको हुदँ ा निवेदकको मागबमोजिमको
आदेश जारी गर्नुपर्ने होइन भनी बहस गर्नुभयो ।

ालत

आदेश ।

सर्

वोच्च

यस अदालतको ठहर
उपर्युक्त तथ्य र बहस जिकिर रहेको प्रस्तुत
रिट निवेदनसाथ संलग्न मिसिल कागजातको अध्ययन
गरी निर्ण यतर्फ विचार गर्दा यसमा विपक्षी चिकित्सा
विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान अस्पताल (यसपछि वीर
अस्पताल भनिएको) सरकारी स्वमित्वको अस्पताल
भए तापनि मिति २०७२।२।७ मा सूचना प्रकाशन गरी
औषधी पसल सञ्चालन गर्नको लागि सटर भाडामा
दिने प्रयोजनको लागि बोलपत्र आह्वान गरेकोले
अस्पतालको उक्त कार्यले नागरिकहरू सरकारबाट
व्यवस्था भएका नि: शलु ्क औषधीसम्बन्धी सेवा
सवि
ु धा अस्पतालबाट पाउन वञ्चित हुनपु रेको तथा
चर्को मूल्यमा औषधी खरिद गर्नुपरेकोले नागरिकको
संविधानले प्रदत्त गरेको स्वास्थ्यसम्बन्धी अधिकारको
हनन हुनक
ु ो साथै वीर अस्पतालको सटर भाडामा
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ालत

स्वास्थ्य संस्था स्थापना स्तरोन्नती मापदण्डसम्बन्धी
निर्देशिका, २०७० र अस्पताल फार्मेसी निर्देशिका,
२०७० को विपरीत छ वा छै न भन्ने पहिलो प्रश्नको
सम्बन्धमा विचार गर्नुपूर्व विपक्षी वीर अस्पताल
सरकारी स्वामित्वमा रहेको अस्पताल भएकोले
नागरिकलाई सरल र सहज रूपमा औषधीको बिक्री
वितरण गर्न राज्यको के कस्तो दायित्व रहेको हुन्छ
तथा यसले नागरिकको स्वास्थ्यसम्बन्धी अधिकारमा
कस्तो प्रभाव पार्छ भन्ने सैद्धान्तिक प्रश्नको संक्षिप्त
विवेचना गर्नु वाञ्छनीय हुने देखिन्छ ।
३. नागरिकलाई सर्वसल
ु भरूपमा औषधीको
बिक्री वितरण गर्ने कार्य नागरिकको स्वास्थ्यसम्बन्धी
अधिकारसँग अन्योन्याश्रितरूपमा जोडिएको विषय हो ।
स्वस्थ भएर बाँच्न पाउनु हरेक मानिसको नैसर्गिक हक
हो र हाम्रो सन्दर्भमा हेर्दा स्वास्थ्यसम्बन्धी अधिकारलाई
संविधानले नै मौलिक हकको रूपमा व्यवस्था गरेको
छ । प्रस्तुत रिट निवेदन दायर हुदँ ाको समयमा विद्यमान
नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १६(२)
ले प्रत्येक नागरिकलाई राज्यबाट कानूनमा व्यवस्था
भएबमोजिम आधारभूत स्वास्थ्य सेवा निःशलु ्क रूपमा
पाउने हक हुनेछ भनी व्यवस्था गरेकोमा हाल विद्यमान
नेपालको संविधानले यस सम्बन्धमा विस्तृतरूपमा
थप व्यवस्था गर्दै धारा ३५ मा प्रत्येक नागरिकलाई
राज्यबाट आधारभूत स्वास्थ्य सेवा नि: शलु ्क प्राप्त
गर्ने हक हुनेछ र कसैलाई पनि आकस्मिक स्वास्थ्य
सेवाबाट वञ्चित गरिने छै न, प्रत्येक व्यक्तिलाई आफ्नो
स्वास्थ्य उपचारको सम्बन्धमा जानकारी पाउने
हक हुनेछ, प्रत्येक नागरिकलाई स्वास्थ्य सेवामा
समान पहुचँ को हक हुनेछ तथा प्रत्येक नागरिकलाई
स्वच्छ खानेपानी तथा सरसफाइमा पहुचँ को हक
हुनेछ भन्ने व्यवस्था गरेको छ । त्यसैगरी विभिन्न
अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार कानूनले पनि व्यक्तिको
स्वास्थ्यसम्बन्धी अधिकारलाई मानव अधिकारको
रूपमा व्यवस्था गरेका छन् । मानव अधिकारसम्बन्धी

सर्
वोच्च

अद

दिने यस कार्य राष्ट्रिय स्वास्थ्य नीति, २०७१,
स्वास्थ्य संस्था स्थापना स्तरोन्नती मापदण्डसम्बन्धी
निर्देशिका, २०७० र अस्पताल फार्मेसी निर्देशिका,
२०७० को विपरीत समेत रहेकोले सटरहरू भाडामा
दिने सम्बन्धमा भएका सम्पूर्ण कार्यहरू उत्प्रेषणको
आदेशले बदर गरी अस्पताल हाताभित्र निजी औषधी
पसलहरू सञ्चालन हुन नदिनको लागि उपयक्त
ु
आदेश जारी गरिपाउँ भन्ने मखु ्य निवेदन माग रहेको
देखिन्छ । त्यसैगरी विपक्षीहरूको लिखित जवाफको
अध्ययन गरी हेर्दा नागरिकहरूलाई सल
ु भ र सहज
तरिकाबाट औषधीको सेवा उपलब्ध गराउन सरकार
प्रतिबद्ध छ । वीर अस्पतालले आफ्नो हाताभित्रै आफै ँ ले
औषधी पसल सञ्चालन गर्नको लागि आवश्यक
जनशक्ति सेवा करारमा लिने कार्य पूरा भइसके को छ
भने औषधी खरिद गर्ने रकम नभएको कारणले फार्मेसी
सञ्चालन गर्न नसकिएको हो भनी जिकिर लिएको
देखिन्छ । उपर्युक्त तथ्य र बहस जिकिर रहेको प्रस्तुत
रिट निवेदनमा देहायका प्रश्नहरूको सम्बन्धमा निर्ण य
गर्नुपर्ने देखियो ।
(१)	वीर अस्पतालको कम्पाउन्ड हाताभित्र रहेका
सटरहरू निजी औषधी पसलहरूलाई भाडामा
दिने कार्य नागरिकको स्वास्थ्यसम्बन्धी
अधिकारको प्रतिकूल तथा राष्ट्रिय स्वास्थ्य
नीति, २०७१, स्वास्थ्य संस्था स्थापना
स्तरोन्नती मापदण्डसम्बन्धी निर्देशिका,
२०७० र अस्पताल फार्मेसी निर्देशिका,
२०७० को विपरीत छ वा छै न?
(२)	निवेदकको मागबमोजिमको आदेश जारी
गर्नुपर्ने हो वा होइन?
२. वीर अस्पतालको कम्पाउन्ड हाताभित्र
रहेका सटरहरू निजी औषधी पसलहरूलाई भाडामा
दिने कार्य नागरिकको स्वास्थ्यसम्बन्धी अधिकारको
प्रतिकूल तथा राष्ट्रिय स्वास्थ्य नीति, २०७१,
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ालत

जसमध्ये स्वास्थ्य संस्थाहरूबाट उपलब्ध सार्वजनिक
र स्वास्थ्य हेरचाह सेवा, वस्तु तथा सेवाहरूको साथै
कार्यक्रमहरू पर्याप्त मात्रामा उपलब्ध हुनपु र्ने, स्वास्थ्य
सवि
ु धा, वस्तु तथा सेवाहरू सबैलाई विना भेदभाव
उपलब्ध हुनपु र्ने, स्वास्थ्य सेवा सवि
ु धाहरू वैज्ञानिक
तथा स्वास्थ्यको दृष्टिकोणले उपयक्त
ु र गणु स्तरीय
हुनपु र्ने, दक्ष जनशक्ति उपलब्ध हुनपु र्ने, वैज्ञानिकरूपमा
प्रमाणित तथा म्याद नसिद्धिएका औषधी तथा
उपकरणहरू हुनपु र्ने लगायतका विषयहरूलाई
उल्लेख गरेको छ । औषधीमा नागरिकको पहुचँ को
विषय स्वास्थ्यसम्बन्धी अधिकारकै एउटा
अङ् ग हो भनी विभिन्न देशको अदालतले समेत
व्याख्या गरेको पाइन्छ । उदाहरणको लागि दक्षिण
अफ्रिकाको संवैधानिक अदालतले Minister of
Health Vs. Treatment Action Campaign
भएको मद्दा
ु मा औषधीमा नागरिकको पहुचँ को विषय
नागरिकको स्वास्थ्यसम्बन्धी अधिकारको एक अंश हो
भन्ने व्याख्या गर्दै एच.आई.भी.एड् स पीडित आमाबाट
बच्चामा सो रोग संक्रमण हुन नदिनको लागि आवश्यक
पर्ने Nevirapine नामक औषधी नागरिकलाई
सर्वसल
ु भरूपमा उपलब्ध गराउनु भनी सरकारलाई
आदेश जारी गरेको थियो । यसरी नागरिकको
औषधीसम्मको पहुचँ को अधिकार नागरिकको
स्वास्थ्यसम्बन्धी मौलिक हककै एउटा पाटो भएकोले
नागरिकलाई स्वास्थ्यसम्बन्धी अधिकारको प्रत्याभूत
गर्नको लागि राज्यले औषधीको बिक्री वितरणलाई
सहज, प्रभावकारी र सर्वसल
ु भ बनाउनपु र्छ र
नागरिकहरूले सर्वसल
ु भ र प्रभावकारी तवरबाट
औषधी प्राप्त गरेका छन् भन्ने कुराको सनिश्चि
ु तता गर्ने
दायित्व राज्यमा रहेको हुन्छ । संविधानले नै प्रत्याभूत
गरेको यसप्रकारको सेवा सवि
ु धा प्रदान गर्ने क्रममा
कुनै पनि प्रकारको एकाधिकारवाद, नाफाखोरी वा
अन्य प्रकारको अस्वस्थ प्रतिष्पर्धा कायम गरिन्छ भने
त्यस्तो अभ्यास संविधानविपरीत त हुन्छ नै संविधानले
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विश्वव्यापी घोषणापत्र,१९४८ ले स्वास्थ्यसम्बन्धी
अधिकारको सम्बन्धमा अलग व्यवस्था नगरेको भए
तापनि धारा २५(१) मा प्रत्येक व्यक्तिलाई आफ्नो
परिवारको स्वास्थ्य र कल्याणको लागि खाद्यान्न,
कपडा, आवास र औषधोपचारको सवि
ु धा र आवश्यक
सामाजिक सेवाहरू प्राप्त गर्ने अधिकार रहेको हुन्छ
भन्ने व्यवस्था गरेको छ भने आर्थिक,सामाजिक तथा
साँस्कृतिक अधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिज्ञापत्र,
१९६६ मा यस सम्बन्धमा के ही विस्तृत व्यवस्था गर्दै
धारा १२(१) मा प्रस्तुत प्रतिज्ञापत्रका पक्ष राष्ट्रहरू
प्रत्येक व्यक्तिको शारीरिक र मानसिक स्वास्थ्यको
उच्चतम प्राप्य स्तरको उपभोग गर्ने अधिकार स्वीकार
गर्दछन् भनी उल्लेख गरिएको छ । यसरी नागरिकको
स्वास्थ्यसम्बन्धी अधिकारलाई विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय
कानून तथा नेपालको संविधानले समेत आधारभूत
मौलिक हकको रूपमा व्यवस्था गरेको छ ।
४. स्वास्थ्यसम्बन्धी अधिकार नागरिकहरू
सके सम्म बढी स्वस्थ रहन सक्ने वातावरणको
प्रत्याभूति हो जसअन्तर्गत स्वास्थ्यसम्बन्धी स्वतन्त्रता
(Freedom) र स्वास्थ्यसम्बन्धी हक वा दाबी
(Entitlement) दवु ै पर्दछ । औषधीमा नागरिकको
पहुचँ को विषय स्वास्थ्यसम्बन्धी हक वा दाबीको विषय
हो । अर्को शब्दमा भन्दा सहज र सर्वसल
ु भरूपमा
नागरिकले गणु स्तरीय औषधी पाउनु पर्छ भन्ने विषय
स्वास्थ्यसम्बन्धी अधिकारअन्तर्गत नागरिकको
हक हो । रोगको नियन्त्रण, रोकथाम र उपचार गरी
मानव जीवनलाई स्वस्थ राख्नको लागि औषधीको
महत्त्वपूर्ण भूमिका हुने भएकोले औषधीमा नागरिकको
पहुचँ को अधिकार स्वास्थ्यसम्बन्धी अधिकारकै एउटा
अभिन्न पाटो (Facet) हो । यसै सम्बन्धमा संयक्त
ु
राष्ट्र संघको आर्थिक, सामाजिक तथा साँस्कृतिक
समितिले सन् २००० मा जारी गरेको टिप्पणी नं.
१४ मा स्वास्थ्यसम्बन्धी अधिकारको व्याख्या गर्दै
स्वास्थ्यसम्बन्धी अधिकारका विभिन्न आयामहरू हुने
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र निजी औषधी पसलले बिक्री गर्दा चर्को मूल्य पर्न
जाने देखियो । यसरी अस्पताल आफै ँ ले औषधी पसल
सञ्चालन नगरी निजी औषधी पसललाई भाडामा दिने
कार्यले नागरिकहरूले अनाहकमा चर्को मूल्य तिर्नुपर्ने
बाध्यता सज
ृ ना भएको देखिन्छ ।
६. औषधीको मूल्यले नागरिकको
औषधीसम्मको पहुचँ को अवस्थालाई प्रभाव
पार्छ । औषधीसम्म नागरिकको पहुचँ को तात्पर्य औषधी
उपलब्ध हुनु मात्र होइन । उपलब्ध भएका औषधी
नागरिकले खरिद गर्न सक्छन् वा सक्दैनन् तथा
औषधी खरिद गर्दा कुनै अतिरिक्त मूल्य नागरिकले
बेहोर्नु पर्छ वा पर्दैन भन्ने प्रश्नको सापेक्षतामा नागरिकको
औषधीसम्मको पहुचँ को अवस्थालाई हेरिनु पर्ने हुन्छ ।
प्रभावकारी उपचारको लागि सही औषधी, सही मात्रामा,
सही तरिकाले, सही अवधिभित्र, सही मूल्यमा सेवन /
प्रयोग गर्न आवश्यक हुन्छ । अझ हाम्रो जस्तो मल
ु क
ु जहाँ
जनसंख्याको ठूलो हिस्सा गरिबीको रेखामनि
ु रहेको
छ त्यहाँ त औषधीको मूल्यले यसको उपलब्धतालाई
अझ बढी प्राभाव पार्छ । औषधी पसल सञ्चालन
गर्नको लागि अस्पताल आफै ँ सगँ जग्गा र भवन हुने
तर अस्पताल आफै ँ ले औषधी पसल सञ्चालन नगरी
निजी औषधी पसल सञ्चालन गर्न दिएको कारणले
नागरिकहरूले थप व्ययभार बेहोर्नु परी चर्को मूल्यमा
औषधी खरिद गर्नुपर्ने परिस्थितिको सज
ृ ना हुन्छ भने
यो कार्य नागरिकको स्वास्थ्यसम्बन्धी हकको विपरीत
नै हुन जान्छ । त्यसैगरी अस्पताल आफै ँ ले फार्मेसी
सेवा सञ्चालन नगर्दा सरकारले नागरिकहरूलाई
नि: शलु ्क वितरण गर्ने औषधीहरू समेत नागरिकले
प्राप्त गर्ने सनिश्चि
ु तता रहँदनै । सरकारले नि:शलु ्क गर्ने
भनिएका औषधीहरूको वितरण सरकारी निकायबाट
नै गरिनपु र्छ । नागरिकलाई नि:शलु ्क वितरण गर्ने
भनी सरकारले खरिद गरेका औषधीहरू के वल निजी
औषधी पसलमा मात्र पाउन सकिने अवस्था सिजनृ ा
हुन्छ भने नागिरकले ती औषधीहरू नि:शलु ्क नै प्राप्त
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परिकल्पना गरेको लोककल्याणकारी राज्यको
चरित्रको समेत विपरीत हुन्छ । अतः औषधी जस्तो
नागरिकको स्वास्थ्यसम्बन्धी अधिकारसँग प्रत्यक्ष
जोडिएको वस्तुको बिक्री वितरणमा राज्यले पर्याप्त
सावधानी अपनाउनु पर्छ र यस सम्बन्धमा राज्यका
क्रियाकलापहरू पूर्णरूपमा जनहित र लोककल्याणमा
आधारित हुनपु र्छ ।
५. उपर्युक्त सैद्धान्तिक कोणबाट अब वीर
अस्पतालको कम्पाउन्ड हाताभित्र रहेका सटरहरू
निजी औषधी पसलहरूलाई भाडामा दिने कार्य
नागरिकको स्वास्थ्यसम्बन्धी अधिकारको प्रतिकूल
तथा राष्ट्रिय स्वास्थ्य नीति, २०७१, स्वास्थ्य संस्था
स्थापना स्तरोन्नती मापदण्डसम्बन्धी निर्देशिका,
२०७० र अस्पताल फार्मेसी निर्देशिका, २०७० को
विपरीत छ वा छै न भन्ने पहिलो प्रश्नको सम्बन्धमा
विचार गरौं । रिट निवेदकले निवेदनमा वीर अस्पतालले
निजी औषधी पसललाई सटर भाडामा दिने कार्य
गर्नाले सर्वसाधारण नागरिकले चर्को मूल्यमा औषधी
खरिद गर्नु परेको कुरालाई प्रमख
ु ताको साथ उठाएको
देखिन्छ । निवेदकले उक्त जिकिरलाई पष्टि
ु गर्नको
लागि वीर अस्पतालको परिसरभित्र ओपिडी भवन
तल निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित फार्मेसी तथा मनमोहन
कार्डियोथेरासिक भास्कु लर एन्ड ट्रान्सप्लान्टेसन
सेन्टर महाराजगञ्जले अस्पताल हाताभित्र अस्पताल
आफै ँ ले सञ्चालन गरेको फार्मेसीले बिक्री गरेको
औषधीको मूल्य तल
ु ना गर्दै तल
ु नात्मक तालिका तथा
उक्त स्थानमा खरिद गरेको औषधीको रसिदसमेत
मिसिलसाथ संलग्न गरेको देखिन्छ । निवेदकले
उल्लेख गरेको उक्त तालिका हेर्दा Atorvastatin १०
mg नामक औषधीको मूल्यमा ९१.५% सम्म मूल्य
फरक परेको अवस्था देखिन्छ भने अन्य औषधीहरूको
मूल्यमा पनि ठूलो अन्तर रहेको देखिन्छ । जसबाट
एकै खालको औषधी एउटै जिल्लाभित्र बिक्री वितरण
गर्दासमेत अस्पताल आफै ँ ले बिक्री गर्दा थोरै मूल्य पर्ने

336

९९५७ - अधिवक्ता विष्णुप्रसाद तिमिल्सिनासमेत वि. चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान, वीर अस्पतालसमेत

ालत

व्यवस्था गर्नुपर्छ । रकमको अभाव देखाई औषधीको
वितरण जस्तो जनसाधारणको स्वास्थ्यसम्बन्धी हक
जोडिएको विषयमा वीर अस्पताल जस्तो सरकारी
निकायले जिम्मेवारीबाट पन्छन मिल्ने देखिएन । अतः
औषधी किन्ने रकमको अभावमा वीर अस्पतालले २४
घण्टा नै फार्मेसी सेवा दिन नसके को भन्ने जिकिरसँग
यो इजलास सहमत हुन सके न ।
८. वीर अस्पताल जस्तो सरकारी
अस्पतालले आफूले औषधी पसल सञ्चालन नगरी
निजी औषधी पसल सञ्चालन गर्न दिँदा नागरिकको
स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित अन्य पक्षहरूमा समेत
नकारात्मक असर पर्न जाने देखिन्छ । फार्मेसी सेवा
अस्पताल सेवाकै एक अभिन्न अङ् ग हो । अस्पताल
नजिक फार्मेसी सञ्चालन गरिनल
ु े मात्र अस्पतालले
फार्मेसी सेवा दिएको भनी मान्न मिल्दैन । त्यसरी
सञ्चालन गरिने औषधी पसलहरूमा दक्ष जनशक्तिको
व्यवस्था हुनपु र्छ भने अस्पतालको इमर्जेन्सी सेवा जस्तै
२४ घण्टा नै खलु ्ला हुनपु र्ने तथा औषधीको आपूर्ति ,
मूल्य, गणु स्तर र नापतौलमा अन्यथा भएको छै न भन्ने
सनिश्चि
ु तता अस्पतालले दिन सक्नु पर्छ । अस्पतालको
परिसरभित्र निजी औषधी पसल सञ्चालन गर्दा
यसको व्यवस्थापनको जिम्मेवारी पनि निजी औषधी
बिक्रे ताले नै पाउने हुन्छ जसले गर्दा अस्पतालले
नागरिकलाई गणु स्तरीय स्वास्थ्य सेवा दिनको लागि
आवश्यक पर्ने यसप्रकारका मापदण्डहरू पूरा हुन्छन्
भन्ने कुराको सनिश्चि
ु तता हुन सक्दैन । अस्पतालले
आफ्नो परिसरभित्रका सटरहरू भाडामा दिई निजी
औषधी बिक्रे तालाई पसल खोल्न दिँदा अस्पताल
व्यवस्थापनलाई के ही आम्दानी त होला तर स्वास्थ्य
सेवा जस्तो नागरिकको मौलिक हकसँग सम्झौता
गरी गरिने यस्ता क्रियाकलापहरू लोककल्याणकारी
राज्यको अवधारणाको समेत विपरीत हुन्छ ।
९. औषधी सेवा नागरिकको स्वास्थ्यसम्बन्धी
अधिकारकै एउटा पाटो भएकोले यसको बिक्री

सर्

वोच्च

अद

गरे भनी विश्वस्त हुन सकिने अवस्था रहँदनै ।
७. विपक्षी वीर अस्पतालले पेस गरेको
लिखित जवाफमा अस्पतालले २४ घण्टानै फार्मेसी
सेवा सञ्चालन गर्नको लागि जनशक्ति करारमा लिने
काम भइसके को तर औषधी खरिद गर्नको लागि
आवश्यक रकमको अभावमा फार्मेसी सेवा सञ्चालन
गर्न नसकिएको भन्ने जिकिर लिएको देखिन्छ । यस
सम्बन्धमा विचार गर्दा संविधानले आधारभूत स्वास्थ्य
सेवा नि: शलु ्क प्राप्त हुनेछ भनी व्यवस्था गरेकोमा
आर्थिक स्रोतको अभाव देखाई स्वास्थ्य सेवा जस्तो
नागरिकको मौलिक हकको विषयबाट राज्य पन्छिन
मिल्दैन । स्वास्थ्यसम्बन्धी अधिकारअन्तर्गतको
नागरिकको औषधीसम्म पहुचँ को अधिकार
सकरात्मक प्रकृतिको अधिकार (Positive rights)
हो जसको कार्यान्वयन गर्नको लागि राज्यले निश्चित
कार्यहरू (Action) गर्नुपर्छ । नकारात्मक प्रकृतिको
अधिकारको (Negative Rights) कार्यान्वयनमा
राज्यको अहस्तक्षेप नै पर्याप्त हुन्छ । उदाहरणको लागि
नागरिकको स्वतन्त्रताको अधिकारको प्रत्याभूत गर्नको
लागि राज्यले नागरिकको स्वतन्त्रतामा हस्तक्षेप नगर्दा
पगु ्छ तर सकरात्मक प्रकृतिको अधिकार कार्यान्वयनको
लागि आवश्यक र उपयक्त
ु कदमहरू चाल्नुपर्छ ।
स्वास्थ्यसम्बन्धी अधिकार नागरिकलाई प्रदान गर्नुको
अर्थ त्यसको प्रत्याभूत गर्ने कर्तव्य राज्यमा रहेको
हुन्छ र राज्यले आफूसँग उपलब्ध स्रोत साधनको
अधिकतम उपयोग गरी सम्पूर्ण समचि
ु त उपायहरू
अपनाई यो अधिकारलाई व्यवहारिकरूपमा कार्यन्वयन
गर्दै जाने गरी कदमहरू चाल्नु पर्छ । संविधानले मौलिक
हकको रूपमा व्यवस्था गरेका अधिकारहरू संविधानले
नागरिकसमक्ष गरेका वाचा हुन् जसको कार्यान्वयन
गरी नागरिकलाई सोको प्रत्याभूति दिलाउने दायित्व
राज्यको हो । वीर अस्पतालसँग जति रकम तत्काल
उपलब्ध छ सोको आधारमा सेवा सञ्चालन गर्नुपर्छ
र आवश्यक रकमको लागि सरकारसँग समन्वय गरी
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समेत उल्लेख गरेको देखिन्छ । यसरी अस्पताल
फार्मेसी सेवा निर्देशिकाले फार्मेसी सञ्चालनको
लागि आवश्यक भौतिक पूर्वा धारको सम्बन्धमा
व्यवस्था गरेकोमा नेपाल सरकार, स्वास्थ्य तथा
जनसंख्या मन्त्रालयले मिति २०७०।७।२५ मा
उक्त निर्देशिकालाई अविलम्ब कार्यान्वयन गराउने
र सबै अस्पतालहरूले आफ्नै फार्मेसी खोली आफ्नै
कर्मचारीहरूबाट उक्त फार्मेसी सञ्चालन गर्न व्यवस्था
गर्न भनी परिपत्रसमेत जारी गरेको देखिन्छ । यसको
अतिरिक्त स्वास्थ्य संस्था स्थापना स्तरोन्नती
मापदण्डसम्बन्धी निर्देशिका, २०७० को दफा १६(९)
ले अस्पताल हाताभित्र औषधी पसलको व्यवस्था
अस्पताल फार्मेसी सेवा निर्देशिका, २०७० बमोजिम
गर्नुपर्ने भन्ने व्यवस्था गरेको छ ।
१०. यसरी अस्पतालको आफ्नै फार्मेसी
हुने र अस्पतालकै जनशक्तिले उक्त फार्मेसीको
सञ्चालन गर्ने भन्ने नेपाल सरकारको स्पस्ट नीति
रहेको देखिन्छ । उक्त नीतिबमोजिम अस्पतालले आफै ँ
फार्मेसी सञ्चालन गर्नु भनी नेपाल सरकार, स्वास्थ्य
तथा जनसंख्या मन्त्रालयले स्वास्थ्य संस्थाहरूमा
परिपत्रसमेत जारी गरिसके को परिप्रेक्ष्यमा सो नगरी
आफ्नो परिसरभित्र रहेका सटरहरू निजी औषधी
पसल सञ्चालन गर्नको लागि भाडामा दिने कार्यलाई
कानूनबमोजिमको भनी मान्न मिल्ने देखिएन ।
११. अब निवेदकको मागबमोजिमको आदेश
जारी गर्नुपर्ने हो वा होइन भन्ने दोस्रो प्रश्नको सम्बन्धमा
विचार गर्दा माथि विवेचित कारण र आधारमा
अस्पताल आफै ँ ले औषधी पसल सञ्चालन गर्न दिने
कार्यबाट नागरिकहरूले चर्को मूल्यमा औषधी खरिद
गर्नुपर्ने तथा दक्ष जनशक्तिबाट गणु स्तरीय औषधी
प्राप्त गर्न सक्ने अवस्थाको सनिश्चि
ु तता हुन नसकी
संविधानले प्रदान गरेको स्वास्थ्यसम्बन्धी हकमा
आघात पगु ्ने तथा नेपाल सरकारले अवलम्बन गरेको
राष्ट्रिय स्वास्थ्य नीति, २०७१, अस्पताल फार्मेसी

सर्
वोच्च

अद

वितरणलाई सहज र प्रभावकारी बनाउनको लागि
नेपाल सरकारले के कस्तो नीतिगत व्यवस्था गरेको छ
र वीर अस्पतालले आफ्नो परिसरभित्र निजी औषधी
पसल सञ्चालन गर्नको लागि सटर भाडामा दिने
कार्यले नेपाल सरकारले अवलम्बन गरेको नीतिको
उल्लङ् घन हुन्छ वा हुदँ नै भन्ने सम्बन्धमा विचार
गरौं । स्वास्थ्य सेवाको सम्बन्धमा नेपाल सरकारले
जारी गरेको राष्ट्रिय स्वास्थ्य नीति, २०७१ को
रणनीति नं.१.१४ मा अस्पतालहरूको आफ्नै
स्वामित्वको फार्मेसी सेवा दिने र औषधी वितरणमा
योग्यता प्राप्त फार्मेसी जनशक्तिमार्फ त बिरामीहरूलाई
औषधी वितरण गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ भन्ने उल्लेख
गरेको देखिन्छ । जसबाट नेपाल सरकारको मूल
स्वास्थ्य नीतिमै अस्पतालहरूको आफ्नै स्वामित्वको
फार्मेसी हुने कुरालाई परिकल्पना गरेको देखिन्छ ।
त्यसैगरी अस्पताल फार्मेसी सेवा निर्देशिका, २०७०
को प्रस्तावनामा ...रोगको पहिचान भएपछि अधिकांश
अस्पतालमा आफ्नै फार्मेसी नभएको कारणले बिरामीले
प्रेस्क्रिप्सनमा लेखिएको औषधी तथा औषधीजन्य
सामग्री अस्पताल बाहिरको औषधी पसलबाट किन्नु
पर्ने अवस्था हुन्छ ।... अस्पतालकै फार्मेसीबाट औषधी
तथा औषधीजन्य सामग्री बिक्री गर्दाकै अवस्थामा
औषधी तथा औषधीजन्य सामग्री अगाडि राखी
बिरामीलाई सोको सेवन / प्रयोग विधि र अन्य आवश्यक
जानकारी दिँदा औषधी तथा औषधीजन्य सामग्रीको
सही मात्रा सही किसिमले प्रयोग गर्न सघाउ पुग्दछ ।...
भन्ने उल्लेख भएको छ । यसरी बिरामीहरूलाई सल
ु भ,
प्रभावकारी एवं गणु स्तरीय सेवा परु ्याउने ध्येयले जारी
गरिएको अस्पताल फार्मेसी सेवा निर्देशिका २०७० को
प्रस्तावनामा नै अस्पतालको आफ्नै फार्मेसी सेवा हुने
कुरालाई उल्लेख गरेको देखिन्छ भने उक्त निर्देशिकामा
फार्मेसी सञ्चालन गर्नको लागि आवश्यक पर्ने भौतिक
पूर्वा धार तथा फार्मेसीमा गरिनपु र्ने कार्यहरूको लागि
उपयक्त
ु ठाउँलगायतका मापदण्डहरूको सम्बन्धमा
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मिलाउनू ।
यो आदेशको कार्यान्वयनको लागि आदेशको
प्रतिलिपिसहितको जानकारी विपक्षी वीर
अस्पताल र स्वास्थ्य तथा जनसंख्या
मन्त्रालयलाई दिनू ।
यस आदेशको कार्यान्वयन भए नभएको
सम्बन्धमा अनगु मन गर्न यस आदेशको
प्रतिलिपि फै सला कार्यान्वयन निर्देशनालयमा
पठाई प्रस्तुत रिट निवेदनको दायरीको लगत
कट्टा गरी मिसिल नियमानस
ु ार अभिलेख
शाखामा बझ
ु ाइदिनू ।

अद

सेवा निर्देशिका, २०७०, स्वास्थ्य संस्था स्थापना
स्तरोन्नती मापदण्डसम्बन्धी निर्देशिका, २०७० तथा
नेपाल सरकारले मिति २०७०।७।२५ मा जारी गरेको
परिपत्रको समेत विपरीत रहेको देखिदँ ा विपक्षी वीर
अस्पतालले १ देखि १४ नं. सटर भाडामा दिनेसम्बन्धी
मिति २०७२।२।७ को गोरखापत्रमा प्रकाशन गरेको
बोलपत्र आह्वानसम्बन्धी सूचना, उक्त सूचनाबमोजिम
प्राप्त भएका आवेदनहरू तथा सोउपर भएका आदेश
तथा सम्पूर्ण काम कारवाहीहरू उत्प्रेषणको आदेशद्वारा
बदर गरिदिएको छ । अब देहायबमोजिम गर्नु भनी
परमादेशको आदेश जारी हुने ठहर्छ ।
राष्ट्रिय स्वास्थ्य नीति, २०७१, अस्पताल
फार्मेसी सेवा निर्देशिका, २०७०, स्वास्थ्य
संस्था स्थापना स्तरोन्नती मापदण्डसम्बन्धी
निर्देशिका, २०७० तथा नेपाल सरकारले
मिति २०७०।७।२५ मा जारी गरेको
परिपत्रले निर्धारण गरेको मापदण्डअनस
ु ारको
गणु स्तरयक्त
ु फार्मेसी सेवा विपक्षी वीर
अस्पताल आफै ँ ले सञ्चालन गर्नू ।
सरकारबाट नि:शलु ्क रूपमा वितरण
गर्ने भनी घोषणा गरिएका औषधीहरूको
आपूर्ति को पर्याप्त व्यवस्था गरी तोकिएको
अस्पतालहरूबाट अनिवार्यरूपमा नि: शलु ्क
वितरणको विपक्षी स्वास्थ्य तथा जनसंख्या
मन्त्रालयले व्यवस्था मिलाउनू ।
राष्ट्रिय स्वास्थ्य नीति, २०७१, अस्पताल
फार्मेसी सेवा निर्देशिका, २०७०, स्वास्थ्य
संस्था स्थापना स्तरोन्नती मापदण्डसम्बन्धी
निर्देशिका, २०७० तथा नेपाल सरकाले
जारी गरेको परिपत्रबमोजिम देशैभरिका
अस्पतालहरूले आफै ँ फार्मेसी सेवा प्रदान
गरेका छन् भन्ने कुराको सनिश्चि
ु तताको लागि
विपक्षी स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले
अनगु मन र मूल्याङ् कनको व्यवस्था

उक्त रायमा सहमत छु ।
न्या. तेजबहादरु के .सी.

सर्

वोच्च

इजलास अधिकृतः सन्देश श्रेष्ठ
इति संवत् २०७४ साल असोज २ गते रोज २ शमु भ् ।
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कदापि होइन र यो कानूनको मनसाय पनि
होइन । कानूनले स्पष्टरूपमा कुनै फाइदा
लिई वा नलिई वेश्यावृत्तिमा लगाउने तथा
वेश्यागमन गर्नेलाई मानव बेचबिखन तथा
ओसारपसारको परिभाषाभित्र राखी कसरु
नै मानेको अवस्था देखिने ।
(प्रकरण नं.७)
मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार जस्तो
गम्भीर मानवता विरूद्धको अपराधमा
पीडितहरू त्रसित, कमजोर र हतोत्साही
अवस्थामा रहने र एकजना पीडित बालिका
नै रहेको अवस्थामा घटनाको परिस्थिति र
घटनाको असरहरूमा फरक बयान नरहेको
अवस्थामा पीडितहरूको बयानमा कतै
घटनाको क्रमबद्धरूपमा वर्णन नभएकोले
के ही विरोधाभास देखिन्छ भन्ने आधारमा
मात्र पीडितहरूको बयानलाई अन्यथा
भन्न नमिल्ने ।
(प्रकरण नं.९)

सर्वोच्च अदालत, संयक्त
ु इजलास
माननीय न्यायाधीश श्री ईश्वरप्रसाद खतिवडा
माननीय न्यायाधीश श्री सपना प्रधान मल्ल
फै सला मिति : २०७४।४।२२
मद्दा
ु : मानव बेचबिखन

ालत

निर्णय नं . ९९५८

सर्
वोच्च

अद

०७२-CR-०६००
पनु रावेदक / प्रतिवादी : जाजरकोट जिल्ला, पजारू
गाउँ विकास समिति वडा नं. ८ घर भई
कपिलवस्तु जिल्ला, चनई गाउँ विकास समिति
वडा नं. ७ खरेन्द्रपरु मा बद्रीनाथ ७ नं. होटल
एण्ड रेष्टु रेन्ट सञ्चालक रही हाल कारागार
कार्यालय नेपालगञ्जमा थनु ामा रहेको करवीर
शाही
विरूद्ध
प्रत्यर्थी / वादी : ‘क’ कुमारी समेतको जाहेरीले नेपाल
सरकार
प्रतिवादीका तर्फ बाट : विद्वान् वरिष्ठ अधिवक्ता श्री
कृष्ण सापकोटा, विद्वान् अधिवक्ताहरू श्री
०७२-CR-०७९७
मक
ु ु न्द न्यौपाने र श्री गोविन्द शर्मा वन्दी
पनु रावेदक / प्रतिवादी : कपिलवस्तु जिल्ला, चनई वादीका तर्फ बाट : विद्वान् उपन्यायाधिवक्ता श्री राजेन्द्र
गाउँ विकास समिति वडा नं. ९ घर भई हाल
सिंह भण्डारी
कारागार कार्यालय पाल्पामा थनु ामा रहेको अवलम्बित नजिर :
माया भन्ने सक
ने.का.प. २०६६, नि.नं. ८१६६
ु ु मारी लामासमेत
विरूद्ध
सम्बद्ध कानून :
प्रत्यर्थी / वादी : ‘क’ कुमारी समेतको जाहेरीले नेपाल
मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार
सरकार
(नियन्त्रण) ऐन, २०६४
गरिबी र बेरोजगारीमा रहेकाले आफैँले सरू
ु निर्ण य गर्ने :
आफूलाई बेच्न शोषण गर्न तयार हुदँ ैमा
मा. जिल्ला न्या. श्री अच्युतप्रसाद भण्डारी
वेश्यावृत्तिमा लगाउन पाइन्छ भन्ने
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वोच्च

अद

ालत

पनु रावेदन तहमा फै सला गर्नेः
म “क” कुमारी निजको होटलमा गएकोमा निर्मला
माननीय न्यायाधीश श्री टीकाबहादरु हमाल परियार र सक
ु ु मारी लामाले हिन्दी भाषीसँग के के कुरा
मा. न्यायाधीश श्री अब्दुल अजीज मस
ु लमान गरी मलाई सो होटलको कोठामा छोडी बाहिर निस्के का
र त्यसपछि हिन्दी भाषी भारतीय मूलको मानिसले
फै सला
कोठामा पसी निर्मला परियारले तिमीलाई करणी
न्या.सपना प्रधान मल्ल : न्याय प्रशासन गर्न रू.१५००।– लिएको छ भनी मलाई जबरजस्ती
ऐन, २०४८ को दफा ९ बमोजिम यसै अदालतको करणी गरेको र निज बाहिर गएपछि अर्को आएकोमा
क्षेत्राधिकार भित्रको प्रस्तुत मद्दा
ु को संक्षिप्त तथ्य र ठहर मैले प्रतिकार गरी म बाहिर निस्किएँ । म बाहिर
यसप्रकार छ :
निस्किएपछि निर्मला परियार र होटल सञ्चालक
जिल्ला कपिलवस्तु चनई गा.वि.स.वडा नं. ८ करवीर शाहीसमेतले काम नगर्ने भए किन आएको
वनकट्टी स्थित महेन्द्र राजमार्ग सडक खण्डमा मिति भनी गाली गलौज गरे । पनु ः भदौ २ गतेसमेत हामी
२०७०।५।२ गते “क” कुमारी र “ख” कुमारीलाई बिक्री दईु लाई एकछिन होटलमा बसी जाउँला भनेका थिए ।
गर्ने उद्देश्यले लैजान थालेको अवस्थामा निरा भन्ने यसरी होटल सञ्चालक करवीर शाही, निर्मला परियार
निर्मला परियारलाई पक्राउ गरेको र “क” कुमारी र “ख” र सक
ृ मा
ु ु मारी लामाले हामीलाई जबरजस्ती वेश्यावत्ति
कुमारीलाई उद्धार गरिएको भन्ने मिति २०७०।५।२ लगाएको हुदँ ा निज प्रतिवादीहरूलाई कारवाही गरिपाउँ
को घटनास्थल प्रकृति मचु लु ्का ।
भन्नेसमेत बेहोराको “क” कुमारी र “ख” कुमारीको
प्रतिवादी निरा भन्ने निर्मला परियार जाहेरी दरखास्त र प्रमाणित बयान ।
हामीहरूको दिदी पर्ने एवं पहाड घर एकै ठाउँमा भएकोले
चनई गा.वि.स. वडा नं. ८ वनकट्टीस्थित
निज पहाड गएको बेला तराइमा राम्रो काम र पैसा पाइन्छ महेन्द्र राजमार्गदेखि दक्षिणतर्फ उत्तर मोहडा भएको
भनी फकाउने गरेकीमा हामीहरू सो लोभमा परी मिति २ तले टिका कुँवरको घर भएको, सो घरमा करवीर
२०७०।४।२९ गते घरबाट हिँडी निर्मला परियारलाई शाहीले सञ्चालन गर्दै आएको बद्रीनाथ होटलको
हामी आयौं भनी फोन गरेकोमा प्रतिवादीहरू निर्मला पूर्व तर्फ को बीच कोठामा सक
ु ु मारी लामा र निर्मला
परियार र सक
ु ु मारी लामा हामीलाई लिन बटु वल परियारले “क” कुमारीलाई होटल सञ्चालकसमेतको
पगु ी हामीहरू ४ जना भई सक
ु ु मारी लामाको घरमा मिलेमतोमा जबरजस्ती करणी गराएको भन्नेसमेतको
पगु ेका र निजहरू २ जनाले भारत बैंङलोर लगी घटनास्थल प्रकृति मचु लु ्का ।
जागिर लागाइदिन्छौं भनेकोमा हामीहरूले नमानेपछि
पीडितलाई होटलमा अपरिचित व्यक्तिसँग
मिति २०७०।४।३० गते बद्रीनाथ नं. ७ होटल एण्ड करणी गराउन बाध्य पारिएको भनी बताएकी, दायाँ
रेष्टु रेन्टमा लगी हिन्दी भाषी के टाहरूसँग निजहरूले तिघ्रामा भत्ते
ु हतियार (blunt object) को चोटको
कुरा गरी हामीलाई बियर पिउन भनेका र हामीले सो निलडाम रहेको र यौन आक्रमण (sexual assault)
नमानी होटल बाहिर निस्के कोमा सक
ु ु मारीले दवु ैलाई को विशेषता देखिएको भन्नेसमेतको पीडित “क”
गाली गरी “ख” कुमारीलाई हातपातसमेत गरी निर्मला कुमारीको शारीरिक परीक्षण प्रतिवेदन ।
परियारको घरमा लगेका, अर्को दिन ३२ गते निजहरू
बद्रीनाथ होटल एण्ड रेष्टु रेन्ट ७ नं. का
२ जनाले बद्रीनाथ गेष्ट हाउसको साहु करवीर शाहीले सञ्चालक करवीर शाही र निजको श्रीमती विष्णु
राम्रो काम लगाइदिने भनी बोलाएको छ, हिँड् भनेकोले नेपालले मलाई यौन कार्य गराएमा पैसा पाइन्छ भनी
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वेश्यावत्ति
ृ मा मैले लगाएको होइन, श्रीमतीले के गरिन्
मलाई थाहा भएन भन्नेसमेतको प्रतिवादी करवीर
शाहीले गरेको बयान ।
निर्मला परियारले “क” कुमारी र “ख”
कुमारीलाई गलु ्मीबाट बोलाई सक
ु ु मारी लामा, बद्रीनाथ
होटल एण्ड रेष्टु रेन्टका सञ्चालक करवीर शाही
र विष्णु नेपालको मिलेमतोमा सो होटलमा मिति
२०७०।४।३२ समेतमा “क” कुमारीलाई आर्थिक
प्रलोभन देखाई जबरजस्ती यौन कार्य गर्न लगाएको
भन्ने हामीले थाहा पाएका हौं भन्नेसमेतको बझि
ु एका
मानिस कमला वि.क., पषु ्पा राना र वस्तुस्थिति
मचु लु ्काका मानिसहरू बाटुली परियार, कमला परियार
र बसन्ती परियारले लेखाइदिएको बेहोरा ।
करवीर शाहीले प्रयोग गरेको मोबाइल
नं. ९८१९५५९७३६ नं. को फोनबाट निर्मला
परियारले प्रयोग गरेको ९८११५७३५०५ नं. को
फोनमा सन् २०१३–८–१ तदअ
ु ार साउन १७
् नस
मा एकपटक फोन गरेको सन् २०१३–८–७ (साउन
२३) मा एकपटक सन् २०१३–८–१६ (साउन ३२)
मा २ पटक फोन गरेको कल डिटेलबाट देखिएको
भन्नेसमेतको कल डिटेल विवरण ।
मिसिल संलग्न जाहेरी दरखास्त, घटनास्थल
प्रकृति मचु लु ्का, पीडितहरूको प्रमाणित बयान,
प्रतिवादीहरूले गरेको बयान कागज, कल डिटेल,
बझि
ु एका मानिसहरूको कागज र वस्तुस्थिति
मचु लु ्काका मानिसहरूले लेखाइदिएको बेहोरासमेतका
प्रमाणहरूबाट प्रतिवादी बद्रीनाथ होटल एण्ड
रेष्टु रेण्टका सञ्चालक करवीर शाही र विष्णु नेपाल
शाहीले प्रतिवादी निरा भन्ने निर्मला परियार र माया
भन्ने सक
ु ु मारी लामालाई आर्थिक फाइदा लिई
वेश्यावत्ति
ृ मा लगाएको एवं निरा भन्ने निर्मला परियार
र माया भन्ने सक
ु ु मारी लामामार्फ त परिवर्तित नाम “क”
कुमारी र “ख” कुमारीलाई गलु ्मीबाट बोलाई आर्थिक
फाइदा लिई वेश्यावत्ति
ृ मा लगाएको र प्रतिवादीहरू निरा

सर्
वोच्च

अद

बताएकी र म मेरो माइती गएको बेला राम्रा के टी
ल्याउनु भनेकोले मैले मेरो गाउँका “क” कुमारी र “ख”
कुमारीलाई मधेशमा राम्रो काम र पैसा धेरै पाइन्छ
भनेकी र म फर्की आएपछि निजहरूले फोन गरी हामी
आउँदै छौं भनी फोन गरेकाले म र सक
ु ु मारी लामाले
सल्लाह गरी बटु वलसम्म गई निजहरूलाई सक
ु ु मारीको
घरमा ल्याएको हो । साउन ३० गते पनि करवीर शाही
र निजको श्रीमती विष्णु नेपालले पलु िस आएको बेला
भाँडा माँझे जस्तो गर्ने र अरू बेला वेश्यावत्ति
ृ गर्ने के टी
चाहिएको छ भनेका थिए, सो राति “क” कुमारीलाई
सक
ु ु मारी, करवीर शाही र विष्णु नेपालले जबरजस्ती
वेश्यावत्ति
ृ मा लगाएका रहेछन्, अर्को दिन ३२ गते “क”
कुमारी र सक
ु ु मारीसँग २ जना मानिसले करणी गरेका
हुन्, सोबापत “क” कुमारीलाई रू.१,५००।– दिने
भनेपनि दिएका होइनन्, भदौ २ गते पनु ः पीडितहरू
र मसमेत होटलतर्फ जाँदै गर्दा पीडितलाई उद्धार र
हामीलाई पक्राउ गरेका हुन् भन्नेसमेतको प्रतिवादी
निरा भन्ने निर्मला परियारको बयान ।
निर्मला परियारको आग्रहबमोजिम मिति
२०७०।४।२९ गते निजको बहिनीहरू “क” कुमारी र
“ख” कुमारीलाई लिन बटु वल गई निजहरू २ जनालाई
लिई ४ जना मेरो घरमा बसेको हो । बद्रीनाथ होटल
एण्ड रेष्टु रेन्टको करवीर शाही र विष्णु नेपालले नयाँनयाँ
कस्टमरसँग यौनक्रिया गरेमा तिमीहरू र हामीलाई
फाइदा हुन्छ, राम्रा के टी भए ल्याउन,ु पलु िस आएको
बेलामा भाँडा माझे जस्तो गर्नुपर्छ भनेको र ३० गते
कस्टमर आएकाले होटलमा लगी मैले र “क” कुमारीले
सो होटलभित्र यौनक्रिया गरेका हौं, त्यसपछि अर्को
दिन पनि “क” कुमारीलाई होटलमा लगि यौनक्रिया
गराएको हो भन्ने सक
ु ु मारी लामाले गरेको बयान ।
प्रतिवादीहरू निरा भन्ने निर्मला परियार
र सक
ु ु मारी लामा एवं पीडित “क” कुमारी र “ख”
कुमारी मिति २०७०।४।३० र त्यसपछि खाजा खान
आइ बियर मासस
ु मेत खाई बसेका हुन्, निजहरूलाई
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अधिकारीसमक्ष भएको बयान कागजको बेहोरा मैले
भनेअनस
ु ार लेखिएको होइन भन्नेसमेतको प्रतिवादी
सक
ु ु मारी लामाले सरू
ु अदालतमा गरेको बयान ।
विष्णु नेपाल मेरो श्रीमती हुदँ ा चिन्छु, निर्मला
परियार र सक
ु ु मारीलाई सामान्य चिन्छु । म मिति
२०७०।४।३० नेपालगञ्ज गई ऐजन भदौ २ गते
चन्द्रौटा आएको हो । जाहेरी बेहोरा झठु ा हो । मैले मेरो
होटलमा कुनै अभद्र व्यवहार गर्ने गरेको छै न । मैले कुनै
कसरु नगरेको हुदँ ा सजाय हुनपु र्ने होइन, अधिकारप्राप्त
अधिकारीसमक्ष भएको बयान कागजको बेहोरा मैले
भनेअनस
ु ार लेखाएको होइन भन्नेसमेतको प्रतिवादी
करवीर शाहीले गरेको बयान ।
फरार प्रतिवादी विष्णु नेपाल (शाही) को
नाउँमा वारेन्टसहितको म्याद जारी भएकोमा निज
आफ्नो सरू
ु म्यादै गज
ु ारी थाम्ने थमाउने अवधि
व्यतित गरेको ।
२०७०।५।२ गते जाहेरी र सोमा भएको
सहिछाप मेरो हो । निरा परियार मेरो घरमा गई
तिमीहरूलाई सर्ती
ु फ्याक्ट्रीमा जागिर लगाई दिन्छु
भनेकी थिइन् । हामीहरूलाई फोन गरी बोलाएकीले
२०७० साल साउन महिनाको अन्त्यमा बटु वल
आएका थियौं । निजको कपिलवस्तुमा घर भएको थाहा
नभएकोले हामीहरूलाई लिन निर्मला र सक
ु ु मारी लामाले
बटु वल आई घरमा राखी अर्को दिन बटु वल घम्न
ु जाउँ
भनी झक्या
ु ई हामीहरूलाई होटलको कोठाभित्र लगे
त्यहाँ २ जना के टाहरू थिए ती के टाहरूले हामीलाई
समाती खाटमा पल्टाउन लागेकोमा लात्ती र मक्का
ु ले
हानेर म बाहिर उभिएकीमा निरा भन्ने निर्मलाले पनु ः
कोठामा आइज भनेकीले म के ही गरी भित्र नगएकीले
निजले घर जाउँ भनी हामीहरूलाई आफ्नो घरमा
नलगी सक
ु ु मारी भन्नेको घरमा लगी राखी अर्को दिन
घर जाउँ भनी हामीहरूलाई झक्या
ु ई भारतमा बेच्न
भनी लान लागेको अवस्थामा बाटोमा गाडी पर्खेर
बसिरहेको अवस्थामा प्रहरीको गाडी आएको देखेपछि
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भन्ने निर्मला परियार र माया भन्ने सक
ु ु मारी लामाले
गलु ्मी जिल्लाबाट परिवर्तित नाम “क” कुमारी र “ख”
कुमारीलाई राम्रो काम र धेरै पैसा पाइन्छ भनी चन्द्रौटा
बोलाई बटु वलसम्म लिन गई प्रतिवादी बद्रीनाथ होटल
एण्ड रेष्टु रेण्टका सञ्चालक करवीर शाही र विष्णु नेपाल
शाहीको आग्रहबमोजिम सो होटलमा लगी जबरजस्ती
आर्थिक फाइदा लिने उद्देश्यले वेश्यावत्ति
ृ मा लगाएको
पष्टि
ु भई निज प्रतिवादीहरू करवीर शाही, विष्णु
नेपाल शाही, निरा भन्ने निर्मला परियार र माया भन्ने
सक
ु ु मारी लामाले मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार
(नियन्त्रण) ऐन, २०६४ को दफा ३ विपरीत दफा (४)
को उपदाफा (१) खण्ड (ख) को कसरु अपराध गरेको
देखिएकोले निज प्रतिवादीहरू निरा भन्ने निर्मला
परियार, माया भन्ने सक
ु ु मारी लामा, करवीर शाही र
विष्णु शाहीलाई उक्त ऐनको दफा १५ को उपदफा
(१) खण्ड (ख) बमोजिम सजाय हुन र निज चारैजना
प्रतिवादीहरूबाट पीडितहरू “क” कुमारी र “ख”
कुमारीलाई उक्त ऐनको दफा १७ बमोजिम मनासिब
माफिकको क्षतिपूर्ति दिलाई भराई पाउन भन्नेसमेतको
अभियोग मागदाबी ।
“क” कुमारी र “ख” कुमारी मेरो घरमा बस्थे
निजहरूले नराम्रो काम गर्ने र राति ९।१० बजे रक्सी
खाई आउने गर्थे, मैले निजहरूलाई मेरो बेइज्जत
गराउँछौं भनी १।२ थप्पड हानेको रिसइवीका कारण
जाहेरी दिएका हुन् । मैले निजहरूलाई बटु वल लिन
गएको पनि होइन । मैले कुनै कसरु गरेको छै न ।
अधिकारप्राप्त अधिकारीसमक्ष भएको बयान कागजको
बेहोरा मैले भनेअनस
ु ार लेखिएको होइन भन्नेसमेतको
प्रतिवादी निरा भन्ने निर्मला परियारले सरू
ु अदालतमा
गरेको बयान ।
जाहेरवालाहरूले ममाथि किन जाहेरी
दिए,मलाई थाहा छै न, मैले कुनै कसरु गरेको
छै न,निर्मला परियार घर छिमेकी हुदँ ा र करवीरको
होटल हुदँ ा निजसँग सामान्य चिनजान छ, अधिकारप्राप्त
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रू.१५००।- लिएको छ भनी मलाई जबरजस्ती करणी
गरेका र निजले करणी गरी बाहिरगएपछि अर्को व्यक्ति
कोठामा आएकोमा प्रतिकार गर्दै बाहिर निस्किएपछि
निर्मला परियार र होटल सञ्चालक करवीर
शाहीसमेतले काम गर्ने नभए किन आएको भनी भनेका
थिए । निजहरूलाई कारवाही गरिपाउँ भनी परिवर्तित
नाम "क" कुमारी र "ख" कुमारीको किटानी जाहेरी रही
अदालतसमक्ष प्रतिवादी निर्मलाले बोलाएकोले आएकी
हु,ँ प्रतिवादी सक
ु ु मारीको घरमा बसी अर्को दिन बटु वल
घम्न
ु जाउँ भनी झक्या
ु ई हामीलाई होटलको कोठाभित्र
लगे, त्यहाँ २ जना के टाहरू थिए । तिनीहरूले हामीलाई
एक एकवटाले समाती खाटमा पल्टाउन लाग्दा लात्ति
र मक्का
ु ले हानी हामी बाहिर निस्कन सफल भएका
हौं, पनु ः निर्मला परियारले कोठाभित्र बोलाउँदै गरेकी
र होटल मालिक करवीर शाहीले यस्तो कार्य नगर्ने
भए किन आएको भनी गाली गरेका थिए । उक्त दिन
पनु ः सक
ु ु मारीको घरमा बसी भोलिपल्ट भारतमा बेच्न
लागिरहेका अवस्थामा बाटामा गाडी पर्खेर बसेको
अवस्थामा प्रहरीको गाडी रोकाई सबै कुरा भनेपछि यी
प्रतिवादीहरूलाई पक्राउ गरेका हुन भनी जाहेरवाली
परिवर्तित नाम "ख" कुमारीले बकपत्र गरी दिएको
पाइन्छ ।
मौकाको कागज र जाहेरवालीको बकपत्र
एकअर्कासँग मिल्दोजलु ्दो नरही एकापसमा बाझिएको
पाइन्छ । पीडित "क" कुमारीको दायाँ तिघ्रामा Blunt
injury को चोटको निलडाम रहेको पाइए तापनि स्वयं
"ख" कुमारीले आफूलाई खाटमा पल्टाउन खोज्ने
लाई लात्ती र मक्का
ु ले हिर्काई बाहिर निक्लने क्रममा
चोट लागेको भनी बकपत्र गरेबाट समेत मौकाको
कागजको बेहोरा र बकपत्रमा विरोधाभास देखिन्छ ।
वादीका साक्षी बाटुली परियारले यी प्रतिवादी सक
ु ु मारी
र निर्मला परियारले जाहेरवालीका आमाबबु ालाई
रू.२०।२० हजार दिई लिएर आएका हुन् भनी सनु ेकी
हु,ँ यिनै २ जना प्रतिवादीहरू आरोपित कसरु का
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प्रहरीको गाडी रोकाई सबै कुरा बताएपछि त्यस दिन
साथी संस्थामा बसी अर्को दिन प्रहरीमा जाहेरी दिएको
हो भनी जाहेवाली परिवर्तित नाम "ख" कुमारीले सरू
ु
अदालतमा गरेको बकपत्र ।
मिति २०७०।५।१६ गते वस्तुस्थिति
मचु लु ्कामा गरेको सहिछाप मेरो हो । सक
ु ु मारी मखु ्य
व्यक्ति हुन् । अरू कसैको बारेमा थाहा छै न । सक
ु ु मारी
र निर्मलाबाहेक अरूको कुनै संलग्नता छै न भनी वादी
पक्षका साक्षी बाटुली परियारले सरू
ु अदालतमा गरेको
बकपत्र ।
प्रतिवादीमध्ये निरा भन्ने निर्मला परियार तथा
पीडितहरू परिवर्तित नाम "क" कुमारी र "ख" कुमारीको
पहाड घर एकै ठाउँमा पर्ने भएकाले प्रतिवादीहरू पहाड
घर गएको बेला तराईमा राम्रो काम पाइन्छ, जसबाट पैसा
पनि राम्रो पाइन्छ भनी हामीहरूलाई उक्साइ हामीहरू
मिति २०७०।४।२९ गते घरबाट हिँडी आफूहरू आयौं
भनी निर्मला परियारलाई फोन गरेकामा प्रतिवादीहरू
निर्मला परियार र सक
ु ु मारी परियार हामीलाई लिन
बटु वल पगु ी हामी चारैजनासँग साथै सक
ु ु मारी लामाको
घरमा आयौं र निजहरूले राम्रै पैसा कमाउन भारतको
बैंङ्गलोरमा जागिर लगाई दिन्छौं भन्दा भारत जान
नमानेपछि मिति २०७०।४।३० गते बद्रीनाथ ७ नं.
होटल एण्ड रेष्टु रेण्टमा लगी हिन्दी भाषी के टाहरूसँग
निजहरूले कुरा गरी हामीलाई बियर पिउन भनेका र
हामीले बियर पिउन नमान्दा सक
ु ु मारीले गाली गरी म
"ख" कुमारीलाई हातपातसमेत गरी निर्मला परियारले
घरमा लगेको, अर्कोदिन साउन ३२ गते निजहरू २
जनाले बद्रीनाथ गेष्ट हाउसका साहु करवीर शाहीले
राम्रो काम लगाइदिने भनी बोलाएको छ भनी म "क"
कुमारीलाई निजले होटलमा लिएर गएको र निर्मला
परियार र सक
ु ु मारी लामाले हिन्दी भाषामा के के कुरा
गरी मलाई होटलको कोठामा छाडी बाहिर निस्के का
र त्यसपछि भारतीय मूलका मानिसहरू कोठाभित्र
पसी निर्मला परियारले तिमीलाई करणी गर्न भनी

344

९९५८ - करवीर शाही वि. नेपाल सरकार

ालत

पक्राउ गराएका हौं भनी जाहेरवाली परिवर्तित नाम
"ख" कुमारीले अदालतसमक्ष बकपत्र गरेको पाइन्छ ।
प्रतिवादी सक
ु ु मारी र निर्मला परियारको संलग्नता छ,
सोबाहेक अरूको संलग्नता छै न, सक
ु ु मारी मखु ्य व्यक्ति
हुन् भनी वादी पक्षका साक्षी बाटुली परियारले यस
अदालतसमक्ष बकपत्र गरेको पाइन्छ । प्रतिवादीमध्येकी
निर्मला परियार जाहेरवाली घटनास्थलबाट नै साथै
पक्राउ परेकी देखिन्छ । जसबाट यी प्रतिवादीहरूको
मिलेमतोमा जाहेरवालीलाई गलु ्मी जिल्लाबाट बोलाई
बटु वलसम्म सँगै साथैमा लिएर आई सक
ु ु मारीको घरमा
राखी भारतमा परु ्याइसके को अवस्था नदेखिए पनि
गलु ्मीबाट बटु वल हुदँ ै कपिलवस्तुमा बोलाई ल्याई
अन्यत्रै लैजान लागेको अवस्थामा पक्राउ परेको पाइँदा
नेपालको एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा लैजाने गरेको
कार्य कानूनसम्मत छ, असल नियतले सदासयताले
गरेका हुन् शोषण गर्ने उद्देश्यले गरेका होइनन् भन्न
मिलेन । तसर्थ यी प्रतिवादीहरू करवीर शाही, मिरा
भन्ने निर्मला परियार र माया भन्ने सक
ु ु मारी लामालाई
अभियोग दाबीबमोजिम सजाय गर्न नमिली मानव
बेचबिखन तथा ओसारपसार (नियन्त्रण) ऐन, २०६४
को दफा १५(१)(च) बमोजिम जनही २ (दईु ) वर्ष
दरले कै द सजाय हुने ठहर्छ । साथै प्रतिवादीमध्ये
विष्णु नेपाल शाहीको हकमा अ.बं.१९० नं. बमोजिम
मल
ु तबीमा राखिदिएको छ भन्नेसमेत बेहोराको सरू
ु
कपिलवस्तु जिल्ला अदालतबाट मिति २०७१।५।२४
मा भएको फै सला ।
पीडितहरूले मौकामा आफूहरूलार्इ
प्रतिवादीहरूमध्येकी निरा भन्ने निर्मला परियार
र सक
ु ु मारी लामाले फकार्इ गलु ्मीबाट बटु वल हुदँ ै
कपिलवस्तुमा करवीर शाहीको होटलमा परु ्यार्इ कोठा
थनु ी ग्रहकहरूसँग वेश्यावत्ति
ृ मा लगाएको भनी किटानी
जाहेरी दिएकी र सोहीबमोजिम निजहरूले गरेको
बयान प्रमाणित भइरहेकोमा पछि पीडितले अदालतमा
प्रतिकूल बकपत्र गरे तापनि प्रमाणित बयानलार्इ
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मखु ्य व्यक्तिहरू हुन् भनी अदालतसमक्ष बकपत्र गरेको
पाइन्छ । प्रतिवादीमध्ये सक
ु ु मारी र निर्मला परियारले
अधिकारप्राप्त अधिकारीसमक्ष आरोपित कसरु
स्वीकारी अदालतसमक्ष इन्कारी बयान गरेको पाइन्छ
भने प्रतिवादीमध्येका करवीर शाही अधिकारप्राप्त
अधिकारी एवं अदालतसमक्ष कसरु मा इन्कार रही बयान
गरेको पाइन्छ । जाहेरवालीको अदालत र मौकाको
कागजमा भिन्नभिन्न भनाई रहेको एकातिर पाइन्छ
भने अर्कोतिर "क" र "ख" कुमारीसँग वेश्यागमन गर्ने को
हुन्, नामसम्म उल्लेख गर्न सके को पाइँदनै । अर्कोतिर
जाहेरवालीहरूको जबरजस्ती करणी भएको भनेको
दिनको वारदातपश्चात् पनि यिनै प्रतिवादीसँग एकसाथ
रहेको र यथा समयमा वेश्यागमन गराएको भन्नेबारे
जाहेरी दिनसमेत सके को पाइँदनै , रकम बरामद भएको
अवस्था छै न, वेश्यागमन गराएको भन्ने वारदात
स्थलबाट यी प्रतिवादीहरू पक्रे को भन्ने पनि देखिदँ नै ।
यसरी जाहेरवालीको भनाइ विरोधाभास भई वेश्यागमन
गराउने कार्यमा प्रतिवादीहरूको संलग्नता रहेको
नपाइँदा वेश्यावत्ति
ृ मा सजाय गर्न मिलेन प्रतिवादीमध्ये
निर्मला परियार र सक
ु ु मारी लामाले नै बटु वल गई यी
जाहेरवालीलाई आफ्नो साथमा लिएर आई प्रतिवादी
सक
ु ु मारीले साथमा राखेको देखिन्छ । घटनास्थल
मचु लु ्कामा मिति २०७०।५।२ गते अ. ६.१५
बजेको समयमा प्रतिवादीमध्येकी निर्मला परियार
जाहेरवालीलाई पक्राउ गरेको साथै पीडितको उद्धार
गरेको भन्ने पाइन्छ । प्रतिवादीहरू निर्मला परियार
र सक
ु ु मारीले बटु वल घम्न
ु जाउँ भनी लगी होटलको
कोठाभित्र लगेका र २ जना के टाहरूले आफूलाई
जबरजस्ती गर्न खोजेपछि लात्तीले र मक्का
ु ले प्रहार
गरी बाहिर भाग्न सफल भएपछि पनु ः आफूहरूलाई
सक
ु ु मारीको घरमा राखी अर्को दिन घरजाने बहानमा
हामीलाई झक्या
ु ई भारततर्फ लान लागेको अवस्थामा
प्रहरीको गाडी देखी रोकी सबै कुरा बताएपछि त्यस दिन
साथी संस्थामा बसी जाहेरी दिई यी प्रतिवादीहरूलाई

345

नेपाल कानून पत्रिका, २०७५, जेठ

ालत

फै सला त्रुटिपूर्ण रहेकाले बदर गरी प्रतिवादीहरूलार्इ
अभियोग दाबीबमोजिम सजाय गरी पीडितहरूलार्इ
क्षतिपूर्ति समेत दिलार्इ भरार्इ पाउँ भन्नेसमेत वादी
नेपाल सरकारले पनु रावेदन अदालत बटु वलमा गरेको
पनु रावेदन पत्र ।
अनस
ु न्धान अधिकारीसमक्ष बयान गर्दा मैले
कोही कसैलार्इ डरधाक देखार्इ वेश्यावत्ति
ृ गर्न लगाएको
होइन, मिति २०७०।४।३२ गते म दिनभर होटलमा
थिइन । साँझ घर फर्क दा होटलमा कोही थिएनन् भनी
लेखाएको छु । अदालतमा बयान गर्दासमेत कसरु मा
इन्कारी बयान गरेकोमा सो बयानलार्इ प्रमाणमा नलिर्इ
उक्त वारदातमा मेरो कुनै संलग्नता नरहेको अवस्थामा
२ वर्ष कै द गर्नेगरी गरेको फै सला त्रुटिपूर्ण छ । क र
‘ख’ कुमारीले मसमेत उपर दिएको जाहेरीको प्रकरण
३ मा मिति २०७०।४।३० गते हामीलार्इ होटलमा
हिन्दीमा कुरा गर्ने २ जना मानिसहरूसँग सक
ु ु मारी र
निर्मलाले नमालमु के कुरा गरेका र हामीलार्इ रक्सी
बियर पिउन भनेकाले होटलभित्र नपसी बाहिरै बसेको
भनी लेखाएका छन् । मौकामा कागज गर्दासमेत सोही
कुरा लेखाएका छन् । तर सम्मानित अदालतमा आर्इ
बकपत्र गर्दा, स.ज.६ को जवाफमा बटु वल घम्न
ु
जाउँ भनी होटलको कोठाभित्र लागी २ जना के टाले
हामीलार्इ समाती खाटमा पल्टाउन लागेकोमा हात
खट्टा
ु ले हानी भागेको भनी लेखाएका छन् । यसरी जाहेरी
मौकाको कागज र बकपत्र एक आपसमा बाझिएको छ ।
सहप्रतिवादीहरूले अनस
ु न्धानमा मलार्इ पोलगरी बयान
गरे तापनि अदालतमा सो पोल बयानलार्इ खण्डित हुने
गरी बयान गरेका छन् । वादीका साक्षी बाटुली परियारले
अदालतमा बकपत्र गर्दा करवीर शाहीको उक्त मद्दा
ु मा
कुनै संलग्नता छै न भनी लेखाएबाट म निर्दोष भएको
प्रस्ट छ । कल डिटेल्सलार्इ मेरो विरूद्धको प्रमाण
भनी पेस गरिएको छ । ९८१९५५९७३६ नं. को
सिम मेरो नभएकोमा मैले प्रयोग नै नगरेको फोनलार्इ
मैले गरेको भनी मेरो विरूद्ध प्रमाणमा लिन मिल्ने
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प्रमाणमा ग्रहण गरी फै सला गर्नुपर्ने सम्बन्धमा “मौकामा
जिल्ला न्यायाधीशसमक्षको प्रमाणित बयान प्रतिकूल
पीडितले अदालतमा बकपत्र गर्दा अन्यथा भन्नुले खास
असर पाइँदनै । मिसिल संलग्न प्रमाण एवं मिसिल
संलग्न तथ्यले देखाएको परिस्थितिले प्रतिवादीउपरको
अभियोग पष्टि
ु हुने अवस्था देखा पर्दछ भने साक्षीले
प्रतिकूल भनाइ राखे पनि फौजदारी न्यायको
उद्देश्यलार्इ अनदेखागरी निर्ण य गर्न नहुने’’ भन्ने
ने.का.प.२०६६ अंक ६ नि.नं.८१६६ मा सिद्धान्त
प्रतिपादन भइरहेकोमा सो सिद्धान्तलार्इ बेवास्ता गरी
बकपत्र र कागज बाझिएको भनी पीडितको स्वास्थ्य
परीक्षणमा देखिएको sexual assault तथा तिघ्रामा
लागेको चोटको विश्लेषण नै नगरी गरिएको फै सला
त्रुटिपूर्ण छ । पीडितहरूलार्इ शोषण गर्ने उद्देश्यले
ओसारपसार गरी ल्याएको तथ्यमा सहमत भएको
इजलास होटलमा वेश्यावत्ति
ृ गर्न लगाएको तथ्यलार्इ
पष्टि
ु हुने पीडितको स्वास्थ्य परीक्षणलार्इ अन्यथा
भन्न मिल्ने होइन । प्रतिवादीहरूले वेश्यावत्ति
ृ मा
लगार्इ आर्थिक लाभ लिने स्पष्ट देखिएकोमा शोषण गर्ने
उद्देश्यले ओसारपसार गरेको भनी तथ्यविपरीत पथृ क
कसरु ठहर गरी भएको फै सला कानूनसङ् गत छै न ।
फै सलामा प्रतिवादीहरूले पीडितलार्इ नेपालको एक
ठाउँबाट अर्को ठाउँमा लैजाने कार्य शोषण गर्ने उद्देश्यले
गरेका होइनन् भन्न मिलेन भनी ऐनको दफा ४(२)(ख)
बमोजिम नेपालको एकठाउँबाट अर्को ठाउँमा लैजाने
व्यक्तिलार्इ ऐनको दफा १५(१)(च) बमोजिम सजाय
गरिएको छ । जनु मिसिलको समग्र तथ्यविपरीत छ ।
प्रस्तुत मद्दा
ु को वारदात सन्दर्भमा पीडितहरूलार्इ दास
तलु ्याउने, बाधा बनाउने वा निजहरूको शरीरको कुनै
अंश झिक्ने उद्देश्यले गलु ्मीबाट बटु वल हुदँ ै वेश्यावत्ति
ृ मा
लगाउने उद्देश्यले ओसारपसार गरेको प्रस्टै देखिदँ ा
आरोपित कसरु ठहर गरी दाबीको दफा १५(१)
(ख) बमोजिम सजाय गर्नुपर्नेमा सो नगरी वारदातको
प्रकृतिविपरीत असङ् गत दफा प्रयोग गरी भएको सरू
ु
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जनही २ वर्ष कै द सजाय गर्ने गरेको सरू
ु कपिलवस्तु
जिल्ला अदालतको मिति २०७१।५।२४ को फै सला
नमिलेकाले उल्टी भई पनु रावेदक प्रतिवादी करवीर
शाही तथा प्रतिवादीहरू निरा भन्ने निर्मला परियार र
माया भन्ने सक
ु ु मारी लामालार्इ अभियोग दाबीबमोजिम
उक्त ऐनको दफा ३,४(१)(ख) को कसरु अपराधमा
सोही ऐनको दफा १५(१)(ख) बमोजिम जनही १०
वर्ष कै द र रू.५०,०००।- का दरले जरिवाना हुने
ठहर्छ । साथै उक्त ऐनको दफा १७ बमोजिम पीडितहरू
परिवर्तित नाम “क” कुमारी र “ख” कुमारीले जनही
रू.२५,०००।- (पच्चीस हजार) क्षतिपूर्ति बापत
प्रतिवादीहरूबाट भरार्इ पाउनेसमेत ठहर्छ भन्ने मिति
२०७२।०३।१५ पनु रावेदन अदालत बटु वलबाट
भएको फै सला ।
म निर्मला र म सक
ु ु मारीले अनस
ु न्धान
अधिकारीसमक्ष बयान गर्दा साबिती रही पोल गरी
बयान गरे तापनि अदालतमा आई बयान गर्दा उक्त
अनस
ु न्धान अधिकारीसमक्ष भएको बयान हामीलाई
पढी बाची नसनु ाई जबरजस्ती सहिछाप गराएको हो
भनेर बयान गरेका छौं । अदालतमा आई कसरु बाट
इन्कार रही अनस
ु न्धानको पोल बयानलाई खण्डित
हुने गरी बयान गरेबाट अनस
ु न्धानमा गरेको बयान
खण्डित भएको छ । यस्तो खण्डित बयान हाम्रो विरूद्ध
प्रमाण लाग्ने होइन ।
मौकामा कागज गर्ने व्यक्ति पषु ्पा सनु ार, कमला
वि.क. र विकास कुवरले गाउँ घरमा हल्ला सनु ेर थाहा
पाएको भनी लेखाएका छन भने वस्तुस्थिति मचु लु ्कामा
बाटुली परियार, कमला परियार र वसन्ती परियारले
समेत सो वेश्यावत्ति
ृ को कसरु गरे गराएको कुरा किटानी
गरी लेखाउनु सके को छै नन् । वादीको साक्षी बाटुली
परियारले सम्मानित अदालतमा आई बकपत्र गर्दा
प्रतिवादीहरू निर्दोष छन् भनी प्रस्ट बकपत्र गरेका छन् ।
मिसिल संलग्न प्रमाणलाई हेर्दा क र ‘ख’
कुमारीसँग वेश्यागमन गर्ने परू
ु ष को हो नखल
ु ेको,
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होइन । मैले जाहेरवालाहरूलार्इ चिने जानेको छै न । मैले
निजहरूलार्इ बोलाएको, गलु ्मी गई लिएर आएकोसमेत
छै न । निजहरू मेरो होटलबाट पक्राउ परेका छै नन् ।
पक्राउ हुदँ ा म साथमा छै न । यसरी जाहेरवालाहरूलार्इ
मैले नचिनेकोमा शोषण गर्ने उद्देश्यले नेपालको एक
ठाउँबाट अर्को ठाउँमा लैजान लागेको भनी २ वर्ष
कै द हुने गरी भएको फै सला त्रुटिपूर्ण हुदँ ा उल्टी गरी
अभियोग दाबीबाट सफार्इ पाउँ भन्नेसमेत प्रतिवादी
करवीर शाहीको पनु रावेदन अदालत बटु वलमा परेको
पनु रावेदन पत्र ।
प्रतिवादीमध्येका करवीर शाहीसमेतलार्इ
मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार (नियन्त्रण)
ऐन, २०६४ को दफा १५(१)(च) बमोजिम सजाय
गरेउपर चित्त नबझ
ु ार्इ प्रतिवादी करवीर शाहीको र
प्रतिवादीहरूलार्इ अभियोग दाबीभन्दा न्यून सजाय
गरेउपर वादी नेपाल सरकारको पनु रावेदन पर्न आएको
र पीडितले मौकामा जिल्ला न्यायाधीशसमक्ष प्रमाणित
बयानमा उल्लिखित तथ्य र पीडितहरूको शारीरिक
परीक्षण गर्दा तिघ्रामा लागेको चोट देखिएकोमा सो
तथ्यलार्इ विश्लेषण नै नगरी अभियोग दाबीभन्दा
पथृ क सजाय गर्ने गरी सरू
ु ले गरेको फै सला प्रमाण
मूल्याङ् कनको रोहमा फरक पर्न सक्ने देखिदँ ा वादी
नेपाल सरकार तथा प्रतिवादी करवीर शाहीको तर्फ बाट
पर्न आएका पनु रावेदन पत्रहरू एक आपसमा जानकारी
गराउनु र पनु रावेदन नगरेका निरा भन्ने निर्मला
परियार र माया भन्ने सक
ु ु मारी लामालार्इ मल
ु क
ु ी ऐन,
अ.बं.२०२नं. तथा पनु रावेदन अदालत नियमावली,
०४८ को नियम ४७ बमोजिम प्रत्यर्थी झिकार्इ आएपछि
वा सोको अवधि नाघेपछि नियमानस
ु ार गरी पेस गर्नु
भन्नेसमेत बेहोराको पनु रावेदन अदालत बटु वलको
मिति २०७१।१२।१७ को आदेश ।
प्रतिवादीहरूलार्इ अभियोग दाबीबमोजिम
सजाय गर्नुपर्नेमा मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार
(नियन्त्रण) ऐन, २०६४ को दफा १५(१)(च) बमोजिम
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छै न भनी किटानी बकपत्र गरिदिएको अवस्थामा म
पनु रावेदकको मौकाको तथा अदालतको इन्कारीलाई
पष्टि
ु नभएको भनी निर्ण याधार बनाई गरेको फै सला
मख
ु ाकृतिबाटै बदरभागी हुनक
ु ो साथै यसै सन्दर्भमा
सम्मानित सर्वोच्च अदालतबाट मौकामा कागज
गर्नेहरूको अदालतसमक्ष बकपत्र र प्रतिवादीका
साक्षीहरूसमेत यी पनु रावेदकलाई निर्दोष देखाएको
पाइन्छ । के वल जाहेरी दरखास्तमा नाम उल्लेख
गर्दैमा फौजदारी अपराधमा सजाय गर्न उपयक्त
ु हुने
देखिदँ नै । सो जाहेरी पष्टि
ु गर्ने अन्य प्रमाणहरूसमेत
मालाकाररूपमा प्रमाणित भएर वादी पक्षले देखाउन
सक्नु पर्ने (स.अ.ब.ु २०६८, प.ृ ४५८, प.ृ ४०) भनी
प्रतिपादित सिद्धान्तविपरीत समेत भएकाले बदरभागी
छ।
पीडित जाहेरवालीमध्येकी ‘ख’ कुमारीले
प्रतिवादीको बद्रीनाथ नं.७ होटलमा मिति
२०७०।४।३० गतेको दिनमा नचिनेको व्यक्तिहरूसँग
यौनसम्पर्क गर्न लगाउँदा प्रतिवादीहरू निर्मला,
सक
ु ु मारी तथा होटलवाला करवीर शाहीले कुटपिट गरी
विभिन्न अपशब्द प्रयोग गरी गाली गलौज गरेका भनी
मौकाको प्रमाणित बयानमा लेखाएको तथा पीडित ‘क’
कुमारीको प्रमाणित बयानबाट समेत सोही तथ्यको
घटनाक्रम भए गरेको दखिएको भन्ने निर्ण याधार बनाई
म पनु रावेदकलाई कसरु दार ठहर गरिएको छ । पीडित
जाहेरवालीहरूले जाहेरी दरखास्त तथा मौकाको
प्रमाणित बयानमा मिति २०७०।४।३० गते यौनसम्पर्क
गर्न लगाउँदा प्रतिवादीहरूले कुटपिट गरी विभिन्न
अपशब्द प्रयोग गरी गाली गरेको भन्ने बेहोरा उल्लेख
गरेको छै न । उक्त निर्ण याधार अदालत आफै ँ ले सज
ृ ना
गरेको निर्ण याधार हो । यस्तो अदालतले सज
ृ ना गरेको
निर्ण याधारको आधारमा कसरु दार ठहर गर्न नमिल्ने
हुनक
ु ो साथै मिसिल संलग्न सम्पूर्ण कागजातबाट
म पनु रावेदकले कसरु गरेको पष्टि
ु नहुनक
ु ो साथै मेरो
मौकाको तथा अदालतको इन्कारीलाई वस्तुस्थिति

सर्
वोच्च

अद

ऊ पक्राउ नपरेको, उसको नाम वतनसम्म खलु ्न
नसके को, के कति रूपैयाँ लेनदेन भयो उक्त रूपैयाँ
बरामद नभएको र दशीको रूपमा पेस हुन नसके को
भनिएको वारदात स्थलमा वेश्यावत्ति
ृ कार्य सम्पन्न
भएको भन्ने चिह्न अवशेषहरू फे ला नपरेको, पीडित
भन्ने जाहेरवालीका बयान र बकपत्रमा एकरूपता
नभएको । निजले मौकामा नै मलाई वेश्यावत्ति
ृ मा
लगाएको भनी जाहेर गर्न नसके को । प्रतिवादी वारदात
स्थलबाट पक्राउ नपरेको, "क" कुमारी शरीरको
जाँचबाट जबरजस्ती वेश्यावत्ति
ृ गराएको भनी देखिने
अवशेषहरू नदेखिएको, वारदात स्थलमा वेश्यावत्ति
ृ
कार्य सम्पन्न भएको देख्ने प्रत्यक्षदर्शी नभएको,
मौकामा जबरजस्ती वेश्यावत्ति
ृ भएको भए हार गहु ार
गर्नुपर्ने सो नगरिएको, उक्त होटलमा वेश्यावत्ति
ृ गराउने
कोठा स्थान वातावरण नभएकोसमेतका आधार
प्रमाणबाट हामीलाई वेश्यावत्ति
ृ तर्फ को कसरु मा सजाय
गरिएको कानून र न्यायको दृष्टिले समेत मिलेको
छै न । अतःउक्त फै सला त्रुटिपूर्ण भएको हुदँ ा सो फै सला
उल्टी गरी अभियोग दाबीबाट पूर्णरूपमा सफाइ दिलाई
इन्साफ पाउँ भन्ने सक
ु ु मारी लामा र निर्मला परियारको
यस अदालतमा पर्न आएको संयक्त
ु पनु रावेदन पत्र ।
पनु रावेदकले कसरु अपराध नगरेको कुरा
मौकाको बयान र अदालतमा भएको बयानमा नै
उल्लेख गरेको छु । होटलमा आई अन्य मानिसहरूसँग
बसी बियर खाएको तथ्यलाई उजागर गर्नु अपराधको
स्वीकारोक्ति होइन । तथ्यको स्वीकारोक्ति कसरु दार
ठहर गर्ने आधार बन्न सक्दैन । कसरु दार ठहरिनको
लागि आपराधिक मन र आपराधिक कार्य भएको भन्ने
मिसिल संलग्न प्रमाण कागजातबाट देखिनु पर्दछ ।
यस्तो अवस्था नदेखिनक
ु ो साथै मेरो इन्कारीलाई
अदालतमा उपस्थित भई बकपत्र गर्न वादीका
साक्षी बाटुली परियारले बकपत्र गरी पष्टि
ु गरिदिएको
छन् । निजले अदालतमा उपस्थित भई बकपत्र गर्दा
सक
ु ु मारी र निर्मलाबाहेक अरूको कुनै संलग्नता
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गर्न नसके को, पीडित ‘ख’ कुमारीको अदालतसमक्ष
भएको बकपत्र र जाहेरी बेहोरा एक आपसमा बाझिएको
देखिएकोमा प्रतिवादीहरूले पीडितहरूलाई जबरजस्ती
वेश्यावत्ति
ृ मा लगाई मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार
(नियन्त्रण) ऐन, २०६४ को दफा ४ को उपदफा १ को
खण्ड (ख) को कसरु गरेको भन्ने ठोस सबदु प्रमाणको
अभावमा प्रतिवादीहरूलाई सजाय गर्ने गरेको पनु रावेदन
अदालत बटु वलको मिति २०७२।३।१५ को फै सला
प्रमाण मूल्याङ् कनको रोहमा फरक पर्न सक्ने देखिदँ ा
अ.बं.२०२ नं. बमोजिम विपक्षी झिकाई नियमानस
ु ार
पेस गर्नु भन्नेसमेत मिति २०७३।११।१० को यस
अदालतको आदेश ।

अद

मचु लु ्काका मानिसहरूले अदालतमा उपस्थित भई
बकपत्र गर्दा पष्टि
ु गरी दिएको अवस्थामा निर्दोषिता पष्टि
ु
नभएको भन्ने आधारमा म पनु रावेदकलाई कसरु दार
ठहर गर्ने गरी भएको फै सला निराधार एवं त्रुटिपूर्ण
भएकोले बदरभागी छ ।
पीडित जाहेरवाली ‘ख’ कुमारीले
अदालतसमक्ष गरेको बकपत्रबाट समेत प्रतिवादीहरूले
जाहेरवालीहरूलाई वारदातस्थल होटलमा लगेको
पहिलो दिनमा दवु ैलाई होटलको कोठाभित्र लगी त्यहाँ
अपरिचित व्यक्तिहरूले पीडितहरूसँग यौन कार्य गर्न
खोजेको र हामीले त्यसो गर्न नमान्दा करवीर शाही र
निजकी श्रीमतीले त्यस्तो गलत काम नगर्ने भए किन
आएको भन्दै कुटपिट गरेको हुन् पीडित ‘क’ कुमारीले
आफ्नो प्रमाणित बयानमा लेखाएअनस
ु ारको तथ्य
उल्लेख गरी बकपत्र गरेको देखिदँ ा सो बकपत्रसमेतबाट
प्रतिवादीहरू उपरको आरोपित कसरु को अभियोग
दाबी पष्टि
ु भएको देखिन्छ भन्ने निर्ण याधार नै गलत
छ । जाहेरवाली ‘क’ कुमारीको जाहेरी दरखास्त तथा
प्रमाणित बयानमा होटलमा लगेको पहिलो दिन यौन
कार्य गर्न खोजेको भनी कुनै कथन उल्लेख गरेको
छै न । साथै गलत कार्य नगर्ने भए किन आएको भनी
भन्दै कुटपिट गरेको भन्ने कथन नै जाहेरी दरखास्त
तथा मौकाको बयानमा उल्लेख नै नभएको काल्पनिक
कथन अदालतले सज
ृ ना गरी कसरु दार ठहर गरी भएको
सरू
ु फै सला तथा पनु रावेदन अदालतको फै सलासमेत
निराधार, त्रुटिपूर्ण तथा सम्मानित सर्वोच्च अदालतबाट
प्रतिपादित सिद्धान्तसमेतको विपरीत भएकोले उक्त
फै सलाहरू बदर गरी अभियोग दाबीबाट सफाइ पाउने
गरी न्याय निरूपण गरिपाउन सादर अनरु ोध छ भन्ने
करिवर शाहीको यस अदालतमा पर्न आएको पनु रावेदन
पत्र ।
यसमा आफ्नो इच्छाविपरीत करणी गर्न बाध्य
पारिएको भन्ने पीडित ‘क’ कुमारीको भनाई रहेकोमा
मौकाको जाहेरीलाई समर्थन गरी अदालतमा बकपत्र

सर्

वोच्च

यस अदालतको ठहर
	नियमबमोजिम आजको दैनिक मद्दा
ु पेसी
सूचीमा चढी निर्ण यार्थ इजलाससमक्ष पेस हुन आएको
प्रस्तुत मद्दा
ु मा प्रत्यर्थी वादी नेपाल सरकारको
तर्फ बाट उपस्थित विद्वान् उपन्यायाधिवक्ता श्री
राजेन्द्र सिंह भण्डारीले पीडितहरूले मौकामा यी
प्रतिवादीहरूले गलु ्मीबाट बोलाई कपिलवस्तु स्थित
करवीर शाहीको होटलमा परु ्यार्इ ग्राहकहरूसँग
वेश्यावत्ति
ृ गर्न लगाएको भनी किटानी जाहेरी दिएका
र सोहीबमोजिम गरेको मौकाको बयान प्रमाणित भएको
अवस्था छ । प्रतिवादीहरूले अदालतमा अन्यथा
बकपत्र गरेपनि मौकामा साबिती बयान गरेको प्रमाणमा
लिन मिल्ने हुन्छ । प्रतिवादीहरूले आरोपित कसरु
गरेकोले प्रतिवादीहरूलार्इ अभियोग मागदाबीबमोजिम
सजाय गरेको फै सला मिलेको हुदँ ा सदर गरिपाउँ
भनी बहस गर्नुभयो । पनु रावेदक प्रतिवादीहरूको
तर्फ बाट उपस्थित विद्वान् वरिष्ठ अधिवक्ता श्री कृष्ण
सापकोटा, विद्वान् अधिवक्ता श्री मक
ु ु न्द न्यौपाने
र विद्वान् अधिवक्ता श्री गोविन्द शर्मा वन्दीले ‘क’
कुमारीको अदालतमा बकपत्र नभएको, ‘ख’ कुमारीको
बकपत्रबाट निजलाई वेश्यावत्ति
ृ गराइएको भन्ने तथ्य
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ओसारपसार (नियन्त्रण) ऐन,२०६४ को दफा १५(१)
(च) बमोजिम जनही २ वर्ष कै द सजाय गर्ने गरेको सरू
ु
कपिलवस्तु जिल्ला अदालतको मिति २०७१।५।२४
को फै सला नमिलेकाले उल्टी भई पनु रावेदक
प्रतिवादी करवीर शाही तथा प्रतिवादीहरू निरा भन्ने
निर्मला परियार र माया भन्ने सक
ु ु मारी लामालार्इ
अभियोग दाबीबमोजिम उक्त ऐनको दफा ३, ४(१)
(ख) को कसरु अपराधमा सोही ऐनको दफा १५(१)
(ख) बमोजिम जनही १० वर्ष कै द र रू.५०,०००।का दरले जरिवाना हुने ठहर्छ । साथै उक्त ऐनको दफा
१७ बमोजिम पीडितहरू परिवर्तित नाम “क” कुमारी र
“ख” कुमारीले जनही रू.२५,०००।- (पच्चीस हजार)
क्षतिपूर्ति बापत प्रतिवादीहरूबाट भरार्इ पाउनेसमेत
ठहर्छ भन्ने मिति २०७२।०३।१५ पनु रावेदन अदालत
बटु वलबाट भएको फै सलाउपर प्रतिवादी करवीर शाही
र सक
ु ु मारी लामा निर्मला परियारको यस अदालतमा
प्रस्तुत पनु रावेदन पर्न आएको देखिन्छ ।
अब पनु रावेदन अदालतको फै सला मिलेको
छ छै न सो सम्बन्धमा निर्ण य दिनपु र्ने देखिन आयो ।
२. निर्ण यतर्फ विचार गर्दा, प्रतिवादीहरूले
आफूहरूले आर्थिक फाइदा लिने उद्देश्यले
जाहेरवालीहरू परिवर्तित नाम ‘क’ कुमारी र ‘ख’
कुमारीलार्इ प्रतिवादी करवीर शाहीको होटलमा लगी
जबरजस्ती वेश्यावत्ति
ृ मा लगार्इ अभियोग दाबीबमोजिम
मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार (नियन्त्रण) ऐन,
२०६४ को दफा ३ र ४(१)(ख) द्वारा परिभाषित
कसरु गरेको हो होइन भन्ने तथ्यको निरूपण गर्नुपर्ने
देखिन आएको छ । पनु रावेदक प्रतिवादी करवीर
शाहीले आरोपित कसरु गरेकोमा प्रहरीमा र अदालतमा
आफू इन्कार रहेको र जाहेरवाली “क” कुमारीले
अदालतसमक्ष बकपत्र गर्दा होटलको कोठाभित्र २
जना के टाहरूले जाहेरवालीहरूलार्इ समाती खाटमा
पल्टाउन लागेकोमा हात खट्टा
ु ले हानी भागेको भनी
लेखाएबाट जाहेरी, मौकाको कागज र बकपत्र एक
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नखल
ु ाइएको, ‘ख’ कुमारीसँग कोही कसैको शारीरिक
सम्पर्क नभएको, मेरो पक्ष प्रतिवादीहरूले अभियोग
दाबीबमोजिमको कसरु अपराध नगरेका, सहमतिले
रोजगारीमा आएको र सहमतिले वेश्यावत्ति
ृ गरेकोलाई
बेचबिखन भन्न नमिल्ने, कसरु के हो तथ्यबाट समेत
हेर्नु पर्ने हुदँ ा पनु रावेदन अदालतको फै सला तथ्य
प्रमाणविपरीत हुदँ ा सफाइ दिलार्इ पाउँ भनी गर्नुभएको
बहस जिकिरसमेत सनि
ु यो ।
प्रतिवादी करवीर शाही र विष्णु नेपाल शाहीले
प्रतिवादी निरा भन्ने निर्मला परियार र माया भन्ने
सक
ु ु मारी लामामार्फ त “क” कुमारी र “ख” कुमारीलार्इ
गलु ्मीबाट बोलार्इ आर्थिक फाइदा लिर्इ वेश्यावत्ति
ृ मा
लगाएको हुदँ ा निज प्रतिवादीहरूलार्इ मानव बेचबिखन
तथा ओसारपसार (नियन्त्रण) ऐन, २०६४ को दफा
३ विपरीत दफा (४)(१)(ख) को कसरु अपराधमा
उक्त ऐनको दफा १५(१)(ख) बमोजिम सजाय हुन र
पीडितहरूलार्इ उक्त ऐनको दफा १७ बमोजिम मनासिब
क्षतिपूर्ति समेत दिलार्इ भरार्इ पाउँ भन्नेसमेत अभियोग
मागदाबी भएको प्रस्तुत मद्दा
ु मा सरू
ु कपिलवस्तु
अदालतबाट जाहेरवालीहरूलार्इ वेश्यागमन गराउने
कार्यमा प्रतिवादीहरूको संलग्नता रहेको नपाइँदा
वेश्यावत्ति
ृ मा सजाय गर्न मिलेन, जाहेरवालीहरूलार्इ
गलु ्मीबाट ल्यार्इ सक
ु ु मारीको घरमा राखी भारतमा
परु ्यार्इ सकिएको अवस्था नदेखिए पनि गलु ्मीबाट
कपिलवस्तुमा बोलार्इ अन्यत्रै लैजान लागेको अवस्थामा
पक्राउ परेको पाइँदा शोषण गर्ने उद्देश्यले नेपालको
एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा लैजाने कार्य गरेकोले
प्रतिवादीहरूलार्इ मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार
(नियन्त्रण) ऐन, २०६४ को दफा १५(१)(च) बमोजिम
जनही २ वर्ष कै द सजाय हुने ठहरी भएको फै सलाउपर
चित्त नबझ
ु ी वादी नेपाल सरकारको तथा प्रतिवादी
करवीर शाहीको तर्फ बाट पनु रावेदन अदालतमा
पनु रावेदन परेकोमा प्रतिवादीहरूलार्इ अभियोग
दाबीबमोजिम सजाय गर्नुपर्नेमा मानव बेचबिखन तथा
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बेचबिखन तथा ओसारपसार (नियन्त्रण) ऐन, २०६४
को दफा ६(२) बमोजिम सरू
ु कपिलवस्तु जिल्ला
अदालतबाट प्रमाणित भएको देखिन्छ ।
४. मिति २०७०।५।२ मा गरिएको “क”
कुमारीको स्वास्थ्य परीक्षण प्रतिवेदनबाट निजको
बाँया साँप्रामा घाउ चोट लागेको र निजउपर यौन
हिंसा भएको भनी विशेषज्ञले उल्लेख गरेको देखिदँ ा
जाहेरवालीहरूलार्इ प्रतिवादीहरूले हातपातसमेत
गरेको भन्ने मौका अनस
ु न्धानको प्रमाणित बयानमा
लेखाएको तथ्य घाजाँच प्रतिवेदनबाट समर्थित
भइरहेको देखिन आउँछ । उक्त स्वास्थ्य परीक्षण
प्रतिवेदनमा Bluish injury mark over right front
thigh by blunt object (Victim says due to
strike to door while attempting to run from
incident.) Findings consistent with sexual
assault भन्ने विशेषज्ञको रायबाट प्रतिवादीहरूले
पीडितउपर हातपात गर्न खोजेको र भाग्न कोसिस गर्दा
निज पीडित “क” कुमारीलाई चोट लाग्न गएको देखिदँ ा
प्रतिवादीहरूले पीडित जाहेरवालीहरूलाई हातपात
कुटपिटसमेत गरेको पष्टि
ु भएको देखिन्छ ।
५. प्रतिवादी करवीर शाहीले मौकामा गरेको
बयानमा पीडितहरूलार्इ वेश्यावत्ति
ृ मा लगाएको होइन,
मेरी श्रीमती विष्णु नेपालले मेरो होटलमा कोही कसैलार्इ
बोलार्इ कस्टमरसँग यौन कार्य गराए गराएनन् मलार्इ
थाहा छै न, निज विष्णु नेपाल हाल के कहाँ छिन् मलार्इ
थाहा भएन भनी आरोपित कसरु मा इन्कार रहेको
देखिए पनि मिति २०७०।४।३० गते प्रतिवादीहरू
सक
ु ु मारी र निर्मला परियार तथा पीडितहरू ‘क’
कुमारी र ‘ख’ कुमारी निजको होटलमा आर्इ अपरिचित
कष्टमरहरूसँगै बसेर मासु बियर खाएको भन्ने कुरालार्इ
प्रतिवादीले उक्त बयानमा स्वीकार गरेको देखिन्छ ।
अदालतसमक्ष बयान गर्दा उक्त मितिमा अर्थात् साउन
३० गते नेपालगञ्ज गर्इ भदौ २ गते मात्र फर्के को
हुँ भन्दै आरोपित कसरु मा इन्कार रहेपनि निज
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आपसमा बाझिएको छ भन्दै सो कुरालार्इ आफूले
आरोपित कसरु बाट सफार्इ पाउनु पर्ने मखु ्य आधारको
रूपमा पनु रावेदन जिकिर लिएको पाइन्छ ।
३. प्रतिवादीहरूमध्येकी नीरा भन्ने निर्मला
परियार एउटै गाउँ ठाउँकी मानिस भएकीले पूर्व
चिनजान भएकोमा निजले पीडित जाहेरवालीहरूलार्इ
राम्रो काम छ भनी बारम्बार फोन गरी बोलाएकीले
जाहेरवाली दवु ै दिदीबहिनी मिति २०७०।४।२९
गते गलु ्मीबाट बटु वल आएको, निजहरूलार्इ लिन
बटु वल आएका निर्मला परियार र सक
ु ु मारी लामाले
निज सक
ु ु मारी लामाको घरमा लगी राखेको, भारतको
बैंगलोरमा राम्रो काम पाइन्छ जानपु र्छ भनेको र
जाहेरवालीहरूले जान इन्कार गर्दा त्यसो भए यही
राम्रो काममा लगाउँछौ भनी मिति २०७०।४।३० गते
वारदातस्थल कपिलवस्तु, चनर्इ-८ स्थित प्रतिवादी
करवीर शाही र निजकी श्रीमती विष्णु नेपाल शाहीको
बद्रीनाथ नं.७ होटलमा लगी त्यहाँ भारतीय जस्तो
हिन्दीमा कुरा गर्ने दर्इु जना के टाहरूसँग प्रतिवादीहरू
सक
ु ु मारी लामा र निर्मला परियारले के कुराकानी गरी
जाहेरवालीहरूलाई रक्सी पिउनभन्दा निजहरूले
रक्सी पिउन नमानेकोले गाली गलौज हातपातसमेत
गरेको र मिति २०७०।४।३१ गते जाहेरवालीहरू
निर्मला परियारको घरमा बसेको, मिति २०७०।४।३२
गते जाहेरवालीहरू मध्ये ‘क’ कुमारीलार्इ पनु ः उक्त
होटलमा लगी त्यहाँ भारतीय मूलको जस्तो मानिसले
तिम्रो साथीले रू.१५००।- लिएको छ भनी जबरजस्ती
करणी गरेकोले प्रतिवादीहरूलार्इ जाहेरवाली ‘क’
कुमारी र नाबालिका ‘ख’ कुमारीलार्इ जबरजस्ती
वेश्यावत्ति
ृ मा लगाएको कसरु मा हदैसम्मको कारवाही
गरिपाउँ भन्ने बेहोराको घटना विवरण उल्लेख गरी
प्रतिवादीहरू उपर किटानी जाहेरी दिएको देखिन्छ ।
मौका अनस
ु न्धान तहकिकातको सिलसिलामा निज
पीडितहरूले वेश्यावत्ति
ृ मा लगाउने प्रयास / उद्योग
गरिएको बयान गरी दिएको र निजहरूको बयान मानव
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कुमारी सहमति मै रोजगारीको लागि आए तापनि “ख”
कुमारी नाबालिग नै रहेको देखिन्छ । साथै निजहरूलाई
वेश्यावत्ति
ृ मा लगाउने उद्देश्यले ललाई फकाई ल्याएको
देखिन्छ । यस्तो अवस्थामा सहमतिमै रोजगारीमा
आएको भए तापनि पीडितमध्ये “ख” कुमारी नाबालिग
रहेकोले सहमतिको कुनै अर्थ नरहने र ‘क’ कुमारीले
रोजगारीको लागि सहमति दिँदमै ा वेश्यावत्ति
ृ गराउने
उद्देश्यले ल्याएकोले मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार
(नियन्त्रण) ऐन,२०६४ को दफा ४(१)(ख) आकर्षित
नै हुने । जहाँसम्म मानव बेचबिखन ओसारपसार वा
वेश्यावत्ति
ृ मा लगाइएको कुन कानूनअन्तर्गत सजाय गर्ने
प्रश्नको सन्दर्भमा ओसारपसारको उद्देश्य वेश्यावत्ति
ृ मा
लगाउने भन्ने तथ्य पीडितको बयान तथा अभियक्त
ु को
मौकाको कागजबाट नै स्पष्ट भएको सन्दर्भमा १५(१)
(क) अन्तर्गतको सजाय मिल्ने नै देखिने । आर्थिक
प्रलोभन दिई ललाई फकाई सहमति कै आधारमा
वेश्यावत्ति
ृ गराउन पाउने हो कि होइन भन्ने प्रश्नमा
गरिबी र बेरोजगारीमा रहेकाले आफै ँ ले आफूलाई बेच्न
शोषण गर्न तयार हुदँ मै ा वेश्यावत्ति
ृ मा लगाउन पाइन्छ
भन्ने कदापि होइन र यो कानूनको मनसाय पनि
होइन । कानूनले स्पष्टरूपमा कुनै फाइदा लिई वा नलिई
वेश्यावत्ति
ृ मा लगाउने तथा वेश्यागमन गर्नेलाई मानव
बेचबिखन तथा ओसारपसारको परिभाषाभित्र राखी
कसरु नै मानेको अवस्था छ ।
८. जहाँसम्म “क” कुमारी अदालतसमक्ष
उपस्थित भई बकपत्र गर्न नआएको हुदँ ा मौकाको
कागजको आधारमा मात्र आरोप प्रमाणित गर्न
नसकिने बहसको सन्दर्भमा मानव बेचबिखन तथा
ओसारपसार (नियन्त्रण) ऐन, २०६४ को दफा ६ ले
जिल्ला अदालतमा बयान प्रमाणित रहेको अवस्थामा
प्रमाणित बयानलाई अदालतले प्रमाणमा लिन नै सक्ने
देखिन्छ । यसै सन्दर्भमा ने.का.प. २०६६ नि.नं.
८१६६ को मद्दा
ु मा प्रमाणित बयानमा उल्लिखित तथ्य
मिसिलको तथ्य, परिस्थिति र प्रमाणबाट समर्थित

सर्
वोच्च

अद

प्रतिवादीले आफ्नो इन्कारी जिकिरलार्इ प्रमाणित गर्न
साक्षी प्रमाण पेसगर्न सके को देखिदँ नै । प्रतिवादीहरू
मध्ये सक
ु ु मारी लामा र निर्मला परियारले करवीर शाही
तथा उनको पत्नी विष्णु नेपालले नै के टीहरू होटलमा
चाहिएको छ ल्याउनु भनी पठाएको भनी मौकामा
एकरूपको कागज गरेको, पीडित जाहेरवालीमध्येकी
‘ख’ कुमारीले प्रतिवादी बद्रीनाथ नं. ७ होटलमा मिति
२०७०।४।३० गतेको दिनमा नचिनेका व्यक्तिहरूसँग
यौनसम्पर्क गर्न प्रतिवादीहरू निर्मला, सक
ु ु मारी तथा
होटलवाला करवीर शाहीसमेतले अपशब्द प्रयोगगरी
गाली गलौज गरेका र हातपात गरेको भनी मौकाको
प्रमाणित बयानमा लेखाएको देखियो ।
६. पीडित जाहेरवाली ‘ख’ कुमारीले
अदालतसमक्ष गरेको बकपत्रबाट समेत प्रतिवादीहरूले
जाहेरवालीहरूलार्इ वारदातस्थल होटलमा लगेको
पहिलो दिनमा दवु ैलाई होटलको कोठाभित्र लगी त्यहाँ
अपरिचित व्यक्तिहरूले पीडितहरूसँग यौन कार्य गर्न
खोजेको र हामीले त्यसो गर्न नमान्दा करवीर शाही
र निजकी श्रीमतीले त्यस्तो गलत काम नगर्ने भए
किन आएको भन्दै कुटपिट गरेका हुन् भनी अर्की
पीडित ‘क’ कुमारीले आफ्नो प्रमाणित बयानमा
लेखाए अनस
ु ारको तथ्य नै उल्लेख गरी बकपत्र
गरेको देखिन्छ । सो बकपत्रबाट समेत प्रतिवादीहरू
उपरको आरोपित कसरु को अभियोग दाबी पष्टि
ु भएको
देखिन्छ । प्रतिवादीहरू निर्मला परियार र सक
ु ु मारीका
साक्षी विष्णुबहादरु वि.क.ले प्रतिवादीहरू माथि लागेको
मद्दा
ु झठ्ु ठा हो भनी बकपत्र गरेपनि निज साक्षीहरू
वारदात स्थलमा उपस्थित रहेका व्यक्तिहरू नभर्इ
अनमु ानित आधारमा लेखार्इ दिएको उक्त बकपत्रले
प्रतिवादीको ईन्कारी जिकिरलार्इ पष्टि
ु गरेको मान्न
मिलेन । यस अवस्थामा अभियोग दाबीबाट सफाइ पाउँ
भन्ने पनु रावेदक प्रतिवादीको पनु रावेदन जिकिरसँग
सहमत हुन सकिएन ।
७. पीडितहरूकै बयानबाट “क” र “ख”
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ालत

दफा १७ बमोजिम क्षतिपूर्ति समेत भराइ दिने ठहर्छ ।
अरू तपसिलबमोजिम गर्नू ।
तपसिल
पनु रावेदक प्रतिवादी करवीर शाही तथा प्रतिवादीहरू
निरा भन्ने निर्मला परियार र माया भन्ने सक
ु ु मारी
लामालार्इ अभियोग दाबीबमोजिम उक्त ऐनको दफा
३,४(१)(ख) को कसरु अपराधमा सोही ऐनको
दफा १५(१)(ख) बमोजिम जनही १० वर्ष कै द र
रू.५०,०००।- का दरले जरिवाना गरी उक्त ऐनको
दफा १७ बमोजिम पीडितहरू परिवर्तित नाम “क”
कुमारी र “ख” कुमारीले जनही रू.२५,०००।(पच्चीस हजार) क्षतिपूर्ति बापत प्रतिवादीहरूबाट
भरार्इ पाउने ठहर्याई पनु रावेदन अदालत बटु वलबाट
२०७२।०३।१५ मा फै सला भएकोमा सो फै सला
के ही उल्टी भई प्रतिवादीहरू करवीर शाही, निरा भन्ने
निर्मला परियार र सक
ु ु मारी लामालाई मानव बेचबिखन
तथा ओसारपसार (नियन्त्रण) ऐन,२०६४ को दफा
४(१)(ख) बमोजिमको कसरु को उद्योग गरेको देखिदँ ा
दफा १५(१)(ख) बमोजिम हुने सजायमा दफा १५(१)
(ज) बमोजिम आधा अर्थात् जनही ५(पाँच) वर्ष कै द
र रू.२५०००।– पच्चीस हजारका दरले जरिवाना
भई प्रतिवादीहरूबाट पीडितलाई रू.४०,०००।– को
दामासाहीका हिसाबले हुने रकम दफा १७ बमोजिम
क्षतिपूर्ति समेत भराइ दिने ठहरी फै सला भएकोले
कानूनबमोजिम लगत कसी असल
ु गर्ने गरी संशोधित
कै दी पर्जी
ु दिई सम्बन्धित कारागार कार्यालयहरूमा
लेखी पठाउनु भनी सरू
ु मा लेखी पठाइ दिनू -------१
माथि ठहर खण्डमा लेखिएबमोजिम पीडितहरू
परिवर्तित नाम ‘क’ कुमारी र ‘ख’ कुमारीले
प्रतिवादीहरूबाट जनही रू.४०,०००।– क्षतिपूर्ति
भराइ पाउने ठहरेकाले प्रतिवादीहरूबाट पीडितहरूलाई
कानूनबमोजिम फै सलाले ठहर भएको क्षतिपूर्ति
नियमानस
ु ार भराई दिनु भनी सरू
ु अदालतमा लेखी
पठाइ दिनू -------------------------------------------२

सर्

वोच्च

अद

भएकोमा प्रमाणको रूपमा पेस गरिएको त्यस्तो बयान
प्रतिकूल पीडितले नै अदालतमा आई बकपत्र गरेपनि
फौजदारी न्यायको उद्देश्यलाई अनदेखा गर्न नहुने
सिद्धान्त सर्वोच्च अदालतबाट प्रतिपादित भइसके को
र यस मद्दा
ु मा दवु ै जाहेरवाली पीडितले मौकामा गरेको
कागज २०७०।५।३ मा अदालतमा प्रमाणित भएको
स्थित छ र एकजना जाहेरवाली पीडित ‘ख’ कुमारी
अदालतसमक्ष पनि उपस्थित भई बकपत्र गरेको
अवस्था रहेकोमा उक्त प्रमाणित बयानलाई समेत
प्रमाणको रूपमै ग्राह्य हुने ।
९. मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार जस्तो
गम्भीर मानवता विरूद्धको अपराधमा पीडितहरू त्रसित
कमजोर र हतोत्साही अवस्थामा रहने र एकजना पीडित
बालिका नै रहेको अवस्थामा घटनाको परिस्थिति र
घटनाको असरहरूमा फरक बयान नरहेको अवस्थामा
पीडितहरूको बयानमा कतै घटनाको क्रमबद्ध रूपमा
वर्ण न नभएकोले के ही विरोधाभास देखिन्छ भन्ने
आधारमा मात्र पीडितहरूको बयानलाई अन्यथा
भन्न मिलेन । जहाँसम्म सजायको हकमा १५(१)(ख)
आकर्षित हुने वा नहुने प्रश्नमा पीडितहरूकै बयानबाट
वेश्यावत्ति
ृ गर्न खोज्दा भागी उम्किन सफल भएको
भन्ने जिकिर लिएकाले कार्य पूरा भइसके को नदेखिदँ ा
उद्योगमात्र भएको देखिन्छ । तसर्थ पनु रावेदन अदालत
बटु वलको मिति २०७२।३।१५ को फै सला के ही
उल्टी भई प्रतिवादीहरू करवीर शाही, निरा भन्ने
निर्मला परियार र सक
ु ु मारी लामालाई मानव बेचबिखन
तथा ओसारपसार (नियन्त्रण) ऐन, २०६४ को दफा
४(१)(ख) बमोजिमको कसरु को उद्योग गरेको देखिदँ ा
दफा १५(१)(ख) बमोजिम सजाय गरेको नमिलेकोले
दफा १५(१)(ज) बमोजिम आधा अर्थात् जनही
५(पाँच) वर्ष कै द र रू.२५०००।– पच्चीस हजारका
दरले जरिवाना भई प्रतिवादीहरूबाट पीडितहरूलाई
रू.४०,०००।– को दामासाहीका हिसाबले हुने रकम
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उक्त रायमा सहमत छु ।
न्या. ईश्वरप्रसाद खतिवडा

निर्णय नं . ९९५९

अद

इजलास अधिकृत: जयराम श्रेष्ठ
इति संवत् २०७४ साल साउन २२ गते रोज १ शभु म् ।

स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन, २०५५ को
दफा १६१ को उपदफा (४) र (५) को
अवस्थामा गरिएको निर्णयउपर दफा १६२
अनस
ु ार तत्कालीन पुनरावेदन अदालतमा
पुनरावेदन लाग्ने र सोमा पुनरावेदन
अदालतले गरेको निर्णय "अन्तिम
हुन"े देखिन्छ । तर यसको तात्पर्य
महानगरपालिकाबाट हुने जुनसक
ु ै न्यायिक
प्रकृतिको निर्णयका सन्दर्भमा दफा १६२
को प्रावधान आकर्षित हुन्छ भनी अर्थ
लगाउनु मनासिब हुदँ ैन । त्यसो गर्दा
तार्कि क निष्कर्ष नभएर असंगत परिणाम
देखा पर्ने स्थिति रहन्छ । स्थानीय स्वायत्त
शासन ऐन, २०५५ को दफा १६१ र १६२
को व्यवस्थाको अन्य प्रचलित नेपाल
कानूनसँग सामाञ्जस्यतापूर्ण व्याख्या
गरिनु आवश्यक हुने ।
(प्रकरण नं.३)
स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन, २०५५ को
दफा १६१ र १६२ को व्यवस्था र अ.बं. ८६
नं. बमोजिमको व्यवस्थाको प्रयोजन फरक
फरक छन् र फरक अवस्था र सन्दर्भमा
आकर्षित हुन्छन् । फैसला बदरका लागि
अ.बं. ८६ नं. बमोजिम गरिएको दाबीको
अवस्थामा स्थानीय स्वायत्त शासन
ऐन, २०५५ को दफा १६२ को व्यवस्था
आकर्षित नभई तत्काल प्रचलित न्याय
प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा ८ (१) नै
आकर्षित हुने ।
जनु निकायबाट फैसला भएको हो, त्यस्तो
फैसला बदरमा दाबी गरी सोही निकायमा
फिराद दाबी गर्नुपर्ने वा दाबी गर्न पाउने
भनी न्यायिक मान्यता वा प्रचलन कायम
भएको सन्दर्भमा महानगरपालिकाले गरेको

ालत

प्रस्तुत मद्दा
ु को दायरी लगत कट्टा गरी मिसिल
नियमानस
ु ार गरी बझ
ु ाई दिनू -------------------------३

सर्
वोच्च

सर्वोच्च अदालत, संयक्त
ु इजलास
माननीय न्यायाधीश श्री ईश्वरप्रसाद खतिवडा
माननीय न्यायाधीश श्री तेजबहादरु के .सी.
फै सला मिति : २०७५।१।५
०६९-CI-०८१२
मद्दा
ु : फै सला बदर

पनु रावेदक / वादी : जि. काठमाडौं का.म.न.पा. वडा
नं. ३ बस्ने चन्द्रवीर गरू
ु ङको छोरा वर्ष ६३ को
उदयवीर गरू
ु ङ
विरूद्ध
प्रत्यर्थी / प्रतिवादी : जि. सनु सरी मधेसा गा.वि.स. वडा
नं. ९ हाल इनरूवा न.पा. वडा नं. ९ बसोबास
भई का.जि.का.म.न.पा. वडा नं. ३२ मा डेरा
गरी बस्ने वर्ष ५४ को छविलाल भट्टराईसमेत
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ु ङ वि. छविलाल भट्टराईसमेत

ालत

प्रवेश गर्न दिइयो भने न्यायिक प्रक्रियाको
दुरूपयोग हुने खतरा रहन्छ । यसलाई
कानूनको शासनका दृष्टिले पनि उचित र
वाञ्छित कुरा मान्न नसकिने ।
न्यायिक प्रक्रियालाई न्याय प्राप्त गर्ने
(वा न्याय प्रदान गर्ने) माध्यमको रूपमा
उपयोग गरिनपु र्दछ । न्यायिक प्रक्रियालाई
निहित स्वार्थ पूरा गर्ने दाउपेचको माध्यम
वा दुरूपयोगको विषय बन्न दिइयो भने
त्यसको परिणाम नकारात्मक देखिने कुरा
अवश्यम्भावी हुने ।
(प्रकरण नं.७)

अद

फैसला बदरको दाबी गरी सोही निकायमा
उजुरी (फिराद) गर्नुलाई स्वाभाविक
न्यायिक प्रक्रिया मान्नु पर्ने ।
स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन, २०५५ को
दफा १६२ को सहारा लिएर अ.बं. ८६ नं.
बमोजिम परेको मद्दाम
ु ा न्याय प्रशासन ऐन,
२०४८ को दफा ८(१) बमोजिम विवादका
पक्षलाई प्राप्त पुनरावेदन गर्न पाउने कानूनी
हकबाट वञ्चित गर्न नमिल्ने ।
(प्रकरण नं.४)
फैसला डिसमिस, मिलापत्र, खारिज हुने
गरी भएको फैसलाबाट जसको हक जान्छ
उसले आफ्नो हक जतिमा नालिस दिन
पाउने हुन्छ । तर हक नभएको वा हक जाने
नदेखिएको अवस्थामा दाबी गर्न नमिल्ने ।
जग्गामा स्वामित्व वा कुनै प्रकारको कानूनी
भोगाधिकार नै सज
ृ ना नभएको अवस्थामा
जग्गामा रहेको सामान्य पर्खाल जस्ता
संरचना निर्माण गरेको भन्ने अप्रमाणित र
असंगत तर्क को आडमा जग्गामा कानूनी
हक स्वामित्व कायम रहेका व्यक्तिलाई
आफ्नो सम्पत्ति उपभोग गर्नबाट वञ्चित
गर्नु उचित नहुने ।
(प्रकरण नं.५)
कुनै विवाद अदालतमा आएपछि त्यस्तो
विवादको समाधान गरिनु पर्दछ । एउटै
विषयलाई नयाँनयाँ रूप र आवरण दिई
अनन्तकालसम्म विवाद कायम राख्नु
शोभनीय कुरा होइन । निर्णय अन्तिमताको
सिद्धान्त (Finality of Judgement)
अनस
ु ार पनि अदालतबाट निरूपण
भइसके को विषयमा पटकपटक प्रश्न
उठाउनु उचित मानिदैन । एउटै विषयलाई
नयाँनयाँ रूप र आवरणमा अदालतमा

सर्

वोच्च

वादीका तर्फ बाट : विद्वान् वरिष्ठ अधिवक्ताहरू श्री
वालकृष्ण न्यौपाने, श्री देवेन्द्रबहादरु थापा र
श्री शेरबहादरु के .सी., विद्वान्अधिवक्ताहरू श्री
खम्मबहादरु खाती र श्री चित्रबहादरु के .सी.
प्रतिवादीका तर्फ बाट :
अवलम्बित नजिर :
सम्बद्ध कानून :
न्याय प्रशासन ऐन, २०४८
स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन, २०५५
सरू
ु निर्ण य गर्ने:
कार्यकारी अधिकृत श्री आनन्दराज पोखरेल
काठमाडौं महानगरपालिका
पनु रावेदन तहमा फै सला गर्नेः
मा. न्यायाधीश राजेन्द्र प्रसाद राजभण्डारी
माननीय न्यायाधीश श्री प्रकाश चन्द्र गजरु ल
े
फै सला
न्या.ईश्वरप्रसाद खतिवडा : तत्कालीन
न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा ९(१) बमोजिम
पनु रावेदन अदालत पाटनको मिति २०६९/०५/११
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मा नक्सा पास गरी बनाएको पर्खाल भत्काई दिने
ठहर्छ भनी फै सला भएको थियो । विपक्षी उक्त जग्गाको
जग्गाधनी पनि होइनन् र मोही पनि होइनन् । निजको
पिता नै मोहीबाट निष्काशित भइसके पछि प्रस्तुत
मद्दा
ु गर्ने हकदैया विपक्षीलाई छै न । आफ्नो हक नपगु ्ने
जग्गामा नगरपालिकाको स्वीकृति लिएर निर्माण
गरेको भन्दैमा त्यस्तो कार्यले कानूनी मान्यता पाउन
सक्दैन । झट्ु ठा उजरु ी खारेज गरिपाउँ भन्नेसमेत
बेहोराको प्रतिवादीमध्ये प्रभा पण्डितको लिखित
जवाफ ।
प्रभा पण्डितको कि.नं. ७० र ७१ को जग्गा
भाडमा लिई भूमिराज निरौलाले डिपो खोलेकोमा
सोही डिपोमा नोकरी पाई काम गर्न जाँदा त्यहाँ
लगाएको अग्लो पर्खालको कारण व्यापारमा असर
पर्न जाने देखि जग्गाधनीसँग उक्त पर्खाल भत्काउनको
लागि अनरु ोध गरिरहेकोमा उक्त पर्खाल नक्सा पास
नगरीकन कानूनविपरीत बनाएको कुरा थाहा हुन आई
म र हरिबहादरु दाहालसमेतले का.म.पा. मा उजरु ी
दायर गरेका हौं । कानूनबमोजिमको प्रक्रिया पूरा गरी
का.म.पा. बाट भएको बदर हुनपु र्ने होइन भन्नेसमेत
बेहोराको प्रतिवादीमध्ये छविलाल भट्टराई र हरिबहादरु
दाहालको एकै मिलानको छुट्टाछुट्टै लिखित जवाफ ।
वादीले स्वीकृति लिएर नै घर टहरा
तथा पर्खाल निर्माण गरेको भन्ने देखिदँ ा वादी
दाबीबमोजिमको यस कार्यालयको मिति
२०६४/०३/२२ को निर्ण य अ.बं.८६ नं. बमोजिम बदर
हुने ठहर्छ भन्ने बेहोराको महानगरपालिकाको कार्यालय
काठमाडौंको मिति २०६७/०२/१९ को निर्ण य ।
काठमाडौं महानगरपालिकाबाट मिति
२०६४/०३/२२ मा भएको फै सलाबमोजिम भत्काइने
ठहर भएको घर पर्खाल हाल का.जि.का.म.न.पा. वडा
नं. ३ स्थित साबिक वडा नं. २२(ज) को कि.नं. ७० र
७१ हाल कि.नं. ३९ को जग्गामा बनेका पर्खाल टहरा
हुन् । उक्त जग्गा तथा पर्खालमा विपक्षी वादीको हक
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को फै सलाउपर दायर हुन आएको प्रस्तुत मद्दा
ु को
संक्षिप्त तथ्य एवं ठहर यसप्रकार रहेको छः
मेरो बजै शिवकला गरू
ु ङले मोही चन्द्रमान
महर्जनबाट मोही हक मिति २०१६/०४/२६ मा खरिद
गरी लिएको र २०२३ सालको नापीमा ४-८-०-०
कायम भएको जग्गा २०२५ सालमा घर कम्पाउन्ड
निर्माण गर्ने जग्गाधनीसँग स्वीकृति लिई पक्की घर
पर्खाल निर्माण गरी अविछिन्न रूपमा भोग चलन गर्दै
आइरहेका छौं । मेरो ३ पसु ्तादेखि भोग गरी आएको
कम्पाउन्डवाल भत्काउनको लागि यी विपक्षीहरूको
आपसी मिलोमतोमा यसै का.म.पा. मा वादी प्रतिवादी
भई मद्दा
ु गरी मेरो पर्खाललाई विपक्षीमध्ये पण्डितले
बनाएको भनी मिति २०६४/०३/२२ मा का.म.पा. बाट
उक्त पर्खाल भत्काउने निर्ण य गराएका रहेछन् । मल
ु क
ु ी
ऐन, घर बनाउनेको महलको ११ नं. को म्यादभित्र
सम्बन्धित जिल्ला अदालतमा घर पर्खाल भत्काई
पाउँ भनी नालेश दिने म्याद नाघेपछि कुबाटो अपनाई
यस कार्यालयलाई समेत भ्रममा राखी कपोलकल्पित
कुराहरू गरी मद्दा
ु दायर गरी गराएको फै सला बदर
गरिपाउँ भन्नेसमेत बेहोराको उजरु ी निवेदन ।
का.म.न.पा. ३ कि.नं. ७० र ७१ को जग्गा
श्यामकृष्ण डंगोलबाट मैले मिति २०४१/०४/१५
मा राजीनामा पारित गरिलिएको हुँ । विपक्षीका पिता
चन्द्रवीर गरू
ु ङलाई मोही निष्काशन गरिपाउँ भनी मैले
दिएको मद्दा
ु मा मोही निष्काशन हुने ठहरी फै सला भई
तहतह हुदँ ै बागमती अञ्चल अदालतबाट सोही फै सला
सदर भई अन्तिम भइरहेको थियो । मैले उक्त कित्ता
जग्गाहरू भमि
ु राज निरौलालाई इँटा वालवु ाको डिपो
राख्न भाडामा दिएकोमा ब्यापार गर्न सजिलोको लागि
पर्खाल भत्काउन मलाई भनिरहनु भएकोमा नक्सा पास
बेगर निर्माण गरेको पर्खाल भत्काई पाउँ भनी का.म.पा.
मा उजरु ी हालेका रहेछन् । सो मद्दा
ु मा मैले आफ्नो
भएको सत्य साँचो बेहोरा उल्लेख गरी लिखित जवाफ
फिराएकोमा का.म.न.पा. बाट मिति २०६४/०३/२२
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भनेको अदालतको फै सलाबाट मोही लगत कट्टा भएका
तत्कालीन मोही चन्द्रवीर गरू
ु ङको छोरा नाता पर्ने
बाहेक सो जग्गामा हक प्राप्त हुन सक्दैन । यसरी हकै
नभएको विपक्षी वादीले दिएको उजरु ी फिराद खारेज
गर्नुपर्नेमा खारेज नगरी फै सला बदर गर्ने गरी भएको
सरू
ु का.म.न.पा. को निर्ण य अ.बं. ८२ र ८६ नं. तथा
स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन, २०५५ को दफा १६१ र
प्रमाण ऐन, २०३१ को दफा ३४ समेतको विपरीत हुदँ ा
बदर गरी इन्साफ पाउँ भन्नेसमेत बेहोराको प्रतिवादी
छविलाल भट्टराईसमेतको पनु रावेदन जिकिर ।
विवादित जग्गाको सम्बन्धमा फिराद दर्ता गर्न
पाउने विपक्षी उदयवीर गरू
ु ङको हकसम्बन्धी प्रश्नमा
छलफल हुनपु र्ने भई सरू
ु को फै सला विचारणीय
भएकोले अ.बं. २०२ नं. तथा पनु रावेदन अदालत
नियमावली, २०४८ को नियम ४७ बमोजिम प्रत्यर्थी
झिकाई आए वा अवधि व्यतित भएपछि नियमानस
ु ार
पेस गर्नु भन्ने मिति २०६८/०१/१९ मा पनु रावेदन
अदालत पाटनबाट भएको आदेश ।
सरू
काठमाडौं महानगरपालिकाबाट
ु
हकदैयाको अभावमा प्रस्तुत मद्दा
ु खारेज गर्नुपर्नेमा वादी
दाबीबमोजिम सो कार्यालयको मिति २०६४/०३/२२
को निर्ण य बदर हुने ठहर्याई मिति २०६७/०२/१९ मा
भएको निर्ण य त्रुटिपूर्ण देखिएकोले सो निर्ण य बदर भई
वादी दाबी खारेज हुने ठहर्छ भनी मिति २०६९/०५/११
मा पनु रावेदन अदालत पाटनबाट भएको फै सला ।
महानगरपालिका प्रमख
ु ले निश्चित विषयमा
गरेको निर्ण यउपर मात्र पनु रावेदन लाग्ने र फै सला बदर
मद्दा
ु मा गरेको निर्ण यउपर स्थानीय स्वायत्त शासन
ऐनमा पनु रावेदन लाग्ने व्यवस्था नगरेको र त्यस्तो
विषयमा सो कानूनमा पनु रावेदनको व्यवस्था नभएको
स्थितिमा सामान्य अवस्थामा लागू हुने न्याय प्रशासन
ऐन, २०४८ को दफा ८(१) बमोजिमको पनु रावेदन
सम्बन्धी क्षेत्राधिकार आकर्षित हुन सक्दैन । त्यसकारण
महानगरपालिका प्रमख
ु ले फै सला बदर मद्दा
ु मा
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विद्यमान छै न । उक्त जग्गाको साबिकमा मोही रहेका
विपक्षी पिता चन्द्रवीर गरू
ु ङको मोहियानी काठमाडौं
जिल्ला अदालत तथा बागमती अञ्चल अदालतको
फै सला तथा भूमिसधु ार कार्यालय, काठमाडौंबाट
मिति २०४३/१२/०५ मा भएको निर्ण यबमोजिम
मोही निष्काशन तथा मोही लगत कट्टा भइसके को
छ । साबिक मोहीका छोरा विपक्षीको उक्त जग्गामा कुनै
हक स्थापित हुन सक्दैन । मिति २०६४/०३/२२
मा भएको फै सलाले विपक्षीको हकै नभएको जग्गामा
बनेका टहरा र पर्खाल भत्काउने गरी विपक्षी वादीको
हक प्रभावित भएको अवस्थासमेत नहुदँ ा उक्त फै सला
बदर गराउन फिराद गर्ने हकदैया नै विपक्षी वादीलाई
छै न । अतः सरू
ु काठमाडौं महानगरपालिकाले प्रत्यर्थी
वादीको फिराद खारेज गर्नुपर्नेमा वादी दाबीबमोजिम
मिति २०६४/०३/२२ को निर्ण य बदर गर्ने ठहर्याएको
सरू
ु फै सला अ.बं. ८२ र ८६, स्थानीय स्वायत्त
शासन ऐन, २०५५ को दफा १६१, प्रमाण ऐन,
२०३१ को दफा ३४ समेतका कानूनी व्यवस्था तथा
सर्वोच्च अदालतबाट प्रतिपादित कानूनी सिद्धान्त एवं
नजिरको विपरीत हुदँ ा उक्त फै सला बदरभागी हुदँ ा बदर
गरिपाउँ भन्नेसमेत बेहोराको प्रतिवादी प्रभा पण्डितको
पनु रावेदन जिकिर ।
का.जि.का.म.न.पा. वडा नं. २२(ज) स्थित
कि.नं. ७० र ७१ को जग्गाको मोही चन्द्रवीर गरू
ु ङलाई
निष्काशन गर्ने गरी काठमाडौं जिल्ला अदालत तथा
बागमती अञ्चल अदालतको फै सलाबमोजिम मोही
लगत कट्टा भई जग्गाधनी प्रभा पण्डित नै जोताहा
महलमा समेत कायम भएको अवस्थामा प्रभा पण्डितले
लगाएको पर्खाल भत्काई पाउँ भनी हामी पनु रावेदकले
दिएको उजरु ीबाट चलेको मद्दा
ु मा भत्काई दिने गरी
काठमाडौं महानगरपालिकाले गरेको फै सलाबाट असर
पर्ने व्यक्ति भनेको दवु ै मद्दा
ु को प्रतिवादी प्रभा पण्डित
मात्र हुन् । सो जग्गा र पर्खाल भत्काउने फै सलाका
सम्बन्धमा विपक्षी वादी उदयवीर गरू
ु ङको हैसियत
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गरिएको फै सला त्रुटिपूर्ण हुदँ ा बदर गरी का.म.न.पा. का
प्रमख
ु को मिति २०६७/०२/१९ को निर्ण य कायम गरी
पाउँ भन्नेसमेत बेहोराको वादीको पनु रावेदन जिकिर ।
रिट नं. २०६४-WO-१००४ निवेदक
उदयवीर गरू
ु ङ विपक्षी प्रभा पण्डितसमेत भएको
उत्प्रेषणयक्त
ु परमादेशको रिट निवेदनमा यस
अदालतबाट मिति २०६७/०९/०१ मा भएको आदेश
(फै सला) सहितको सक्कल मिसिल साथै राखी
नियमानस
ु ार पेस गर्नू भन्ने यस अदालतको मिति
२०७४/१०/१७ को आदेश ।
नियमबमोजिम दैनिक मद्दा
ु पेसी सूचीमा चढी
पेस हुन आएको प्रस्तुत मद्दा
ु को मिसिल अध्ययन गरी
पनु रावेदक वादीका तर्फ बाट उपस्थित विद्वान् वरिष्ठ
अधिवक्ताहरू श्री वालकृष्ण न्यौपाने, श्री देवेन्द्रबहादरु
थापा र श्री शेरबहादरु के .सी., विद्वान् अधिवक्ताहरू
श्री खम्मबहादरु खाती र श्री चित्रबहादरु के .सी. ले
काठमाडौं महानगरपालिकाका प्रमख
ु ले फै सला बदर
मद्दा
ु मा निर्ण य गरेको अवस्था छ । फै सला बदर मद्दा
ु मा
गरेको निर्ण यउपर स्थानीय स्वायत्त शासन ऐनमा
पनु रावेदन लाग्ने व्यवस्था छै न । महानगरपालिकाका
प्रमख
ु ले स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन, २०५५ को
दफा १६१ को उपदफा (४) र (५) बमोजिम दिएको
आदेशउपर मात्र सोही ऐनको दफा १६२ बमोजिम
पनु रावेदन अदालतमा सो आदेश उपर पनु रावेदन लाग्न
सक्ने हुन्छ । फै सला बदरको विषयमा सो कानूनमा
पनु रावेदनको व्यवस्था नभएको स्थितिमा सामान्य
अवस्थामा लागू हुने न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को
दफा ८(१) बमोजिमको पनु रावेदनसम्बन्धी क्षेत्राधिकार
आकर्षित हुन सक्दैन । त्यसकारण महानगरपालिका
प्रमख
ु ले फै सला बदर मद्दा
ु मा गरेको निर्ण यउपर
पनु रावेदन अदालतमा पनु रावेदन लाग्ने व्यवस्था
नगरेको अवस्थामा विपक्षीले दिएको पनु रावेदन पत्र
खारेज गर्नुपर्नेमा उल्टै हकदैयाको अभाव भनी फिराद
खारेज गर्ने गरेको पनु रावेदन अदालतको फै सला
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गरेको निर्ण य उपर पनु रावेदन अदालतमा पनु रावेदन
लाग्ने व्यवस्था नगरेको अवस्थामा विपक्षीले दिएको
पनु रावेदनपत्र खारेज गर्नुपर्नेमा उल्टै हकदैयाको अभाव
देखाई फिराद खारेज गर्ने गरेको पनु रावेदन अदालतको
फै सला त्रुटिपूर्ण रहेको छ । विवादको घर पर्खाल गेट
मैले साबिकमा मोही कायम रहँदाका अवस्थामा निर्माण
गरी हालसम्म पनि मेरो बसोबास र भोगचलनमा
छ । उल्लिखित पर्खालमा मेरो भोगाधिकार पर्खाल
रहेसम्म कायम रहने निश्चित हुदँ ाहुदँ ै मल
ु क
ु ी ऐन,
घर बनाउनेको ११ नं. विपरीत जग्गाधनी एकलौटी
भएको कारण देखाई पनु रावेदन अदालतबाट भएको
फै सला मिलेको नदेखिदँ ा बदरभागी छ । पनु रावेदन
अदालतले मेरो भोगलाई स्वीकार गरेको छ । भोगलाई
स्वीकार गरेर पनि जग्गाधनी अर्कै व्यक्ति रहेको कारण
देखाई सो भोगको आधारमा घरटहरा पर्खालमा
स्थापित अधिकारलाई नकारी भएको फै सला मिलेको
छै न । मेरो भोगमा रहेको संरचनालाई कानूनले तोके को
प्रक्रियाअनस
ु ार साधारण उपचार अबलम्बन गरी
हटाउन घर बनाउनेको ११ नं. ले हदम्याद व्यतित भई
नमिल्ने भएबाट प्रतिवादीहरूको मिलोमतोमा घमु ाउरो
बाटोबाट नक्सा पास विना लगाएको पर्खाल भत्काई
पाउँ भन्ने मद्दा
ु दिई सो मद्दा
ु बाट आफ्नो मकसद पूरा
गर्न आएको भन्ने स्पष्ट देखिन्छ । मल
ु क
ु ी ऐन, घर
बनाउनेको महलको ११ नं. बमोजिम नालेस गरी घर
भत्काउने नठहरेसम्म ती घरटहरा तथा पर्खालमा
मेरो भोगाधिकार रहने कुरा प्रस्ट छ । यस अवस्थामा
विपक्षीले मिलवु ा मानिस खडा गरी प्रायोजित रूपमा
उजरु ी र प्रतिवादी दिई कानूनको गलत प्रयोग गराई
मेरो हक समाप्त पार्न खोजेको कार्य विरूद्ध मेरा मद्दा
ु
गर्ने हकदैया नभएको भनिएको पनु रावेदन अदालतको
फै सला न्यायिक मन, प्रमाण र कानूनको मूल्याङकन नै
नभई आत्मनिष्ठरूपमा भएको छ । तसर्थ उपर्युक्त तथ्य
र कानूनको मनन नै नगरी जग्गाधनी अर्कै व्यक्ति भएको
निर्ण याधार कायम गरी मद्दा
ु गर्ने हकदैया नहुने भनी
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महलको ११ नं. बमोजिम नालेस गरी घर भत्काउने
नठहरेसम्म ती घरटहरा तथा पर्खालमा वादीको
भोगाधिकार रहने कुरा प्रस्ट छ । विपक्षीले मिलवु ा
मानिस खडा गरी प्रायोजितरूपमा उजरु ी र प्रतिवादी
दिई कानूनको गलत प्रयोग गराई वादीको हक समाप्त
पार्न खोजेको कार्य विरूद्ध वादीको मद्दा
ु गर्ने हकदैया
नरहेको भनी भएको पनु रावेदन अदालतको फै सला
न्यायिक मन, प्रमाण र कानूनको मूल्याङकन नै नभई
आत्मनिष्ठरूपमा भएको छ । तसर्थ उपर्युक्त तथ्य र
कानूनको मनन नै नगरी जग्गाधनी अर्कै व्यक्ति भएको
निर्ण याधार कायम गरी मद्दा
ु गर्ने हकदैया नहुने भनी
गरिएको फै सला त्रुटिपूर्ण हुदँ ा बदर गरी का.म.न.पा.
का प्रमख
ु को मिति २०६७/०२/१९ को निर्ण य कायम
हुनपु र्छ भनी गर्नुभएको बहससमेत सनि
ु यो ।
अब यसमा पनु रावेदन अदालत पाटनबाट
भएको फै सला मिलेको छ वा छै न ? वादीको पनु रावेदन
जिकिर पगु ्न सक्छ, सक्दैन ? भन्ने सम्बन्धमा निर्ण य
दिनपु र्ने देखिन आयो ।
२. निर्ण यतर्फ विचार गर्दा वादी छविलाल
भट्टराई प्रतिवादी प्रभा पण्डित भएको नक्सा पास नगरी
बनाएको पर्खाल भत्काई पाउँ भन्ने मद्दा
ु मा काठमाडौं
महानगरपालिकाका प्रमख
ु तथा कार्यकारी अधिकृतले
मिति २०६४/०३/२२ मा काठमाडौं महानगरपालिका
वडा नं. ३ साबिक कि.नं. ७० को क्षेत्रफल ०-०-२-०
र साबिक कि.नं. ७१ को जग्गामा समेत निर्माण भएको
पर्खाल भत्काई दिने ठहर गरी निर्ण य गरेको देखियो ।
सो निर्ण यलाई लिएर पनु रावेदक वादी उदयवीर गरू
ु ङले
मल
ु क
ु ी ऐन, अदालती बन्दोबस्तको ८६ नं. बमोजिम
फै सला बदरमा काठमाडौं महानगरपालिकामा नै उजरु ी
दाबी गरेको र काठमाडौं महानगरपालिकाका प्रमख
ु
तथा कार्यकारी अधिकृतले मिति २०६७/०२/१९ मा
फै सला गरी उक्त मिति २०६४/०३/२२ को निर्ण य
बदर हुने ठहर गरेको पाइयो । विवादित साबिक कि.नं.
७० र ७१ (हाल कि.नं. ३९) को जग्गामा पनु रावेदक
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त्रुटिपूर्ण रहेको छ । पनु रावेदकीय अधिकार कानूनी
अधिकार हो । त्यस्तो अधिकार कानूनद्वारा नै व्यवस्थित
गरिएको हुन्छ । कानूनद्वारा व्यवस्थित गरिएकोले नै
यस अधिकारलाई कानूनी अधिकारको रूपमा ग्रहण
गरिन्छ । ऐनले नै पनु रावेदनसम्बन्धी विशेष व्यवस्था गरी
सो ऐनअन्तर्गतका कुन कुन दफाअन्तर्गतको के कस्तो
निर्ण यउपर पनु रावेदन लाग्ने भनी विधायिकाले प्रस्ट
सीमारेखा कोरिदिएको अवस्थामा सो ऐनमा पनु रावेदन
लाग्न सक्ने भनी छुट्टयाइएको विषयवस्तुभन्दा बढी
कुरामा पनु रावेदन लाग्न सक्छ भन्न मिल्दैन (ने.
का.प. २०६१ अंक ६ नि.नं. ७३९१ पष्ठृ ६९९) भनी
सिद्धान्त प्रतिपादन भएको अवस्थामा पनु रावेदकीय
क्षेत्राधिकार ग्रहण गरी पनु रावेदन अदालतबाट भएको
फै सला उक्त प्रतिपादित सिद्धान्तविपरीत रहेको
छ । विवादको घर पर्खाल गेट वादीले साबिकमा मोही
कायम रहँदाका अवस्थामा निर्माण गरी हालसम्म
पनि वादीकै बसोबास र भोगचलनमा छ । उल्लिखित
पर्खालमा वादीको भोगाधिकार पर्खाल रहेसम्म कायम
रहने निश्चित हुदँ ाहुदँ ै मल
ु क
ु ी ऐन, घर बनाउनेको
११ नं. विपरीत जग्गाधनी एकलौंटी भएको कारण
देखाई पनु रावेदन अदालतबाट भएको फै सला मिलेको
नदेखिदँ ा बदरभागी छ । पनु रावेदन अदालतले वादीको
भोगलाई स्वीकार गरेको छ । भोगलाई स्वीकार गरेर
पनि जग्गाधनी अर्कै व्यक्ति रहेको कारण देखाई
सो भोगको आधारमा घरटहरा पर्खालमा स्थापित
अधिकारलाई इन्कार गरी भएको फै सला मिलेको
छै न । वादीको भोगमा रहेको संरचनालाई कानूनले
तोके को प्रक्रियाअनस
ु ार साधारण उपचार अवलम्बन
गरी हटाउन घर बनाउनेको ११ नं. ले हदम्याद व्यतित
भई नमिल्ने भएबाट प्रतिवादीहरूको मिलोमतोमा
घमु ाउरो बाटोबाट नक्सा पास विना लगाएको पर्खाल
भत्काई पाउँ भन्ने मद्दा
ु दिई सो मद्दा
ु बाट आफ्नो
मकसद पूरा गर्न आएको भन्ने स्पष्टरूपमा देखिन
आएको अवस्था छ । मल
ु क
ु ी ऐन, घर बनाउनेको
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ऐनबमोजिम अनमु ति नदिई वा सार्वजनिक जग्गा,
बाटो, मन्दिर, चोक, ढल, नाला, पोखरी आदि मिची
भवन निर्माण गरेको वा गरिरहेको ठहरेमा प्रमख
ु ले
सो भवन वा त्यसको कुनै भाग भत्काउने आदेश
दिनपु र्नेछ" भन्ने व्यवस्था रहेको छ । सोही दफाको
उपदफा (५) मा "उपदफा (२) बमोजिम पेस भएको
प्रतिवेदन अनस
ु ार कसैले यस ऐनबमोजिम पास
भएको नक्सामा प्रमख
ु को स्वीकृतिबेगर हेरफे र गरी
भवन निर्माण गरेको वा गरिरहेको ठहरेमा प्रमख
ु ले
एक लाख रूपैयाँसम्म जरिवाना गर्न वा सो भवन वा
त्यसको कुनै भाग भत्काउने आदेश दिन सक्नेछ"
भन्ने प्रावधान रहेको देखिन्छ । उपर्युक्त दवु ै उपदफामा
रहेको प्रावधानलाई हेर्दा उल्लिखित ऐनबमोजिम
अनमु ति नलिई भवन निर्माणलगायतका संरचना
निर्माण गर्न, ऐनबमोजिम पास भएको नक्सामा प्रमख
ु को
स्वीकृतिबेगर हेरफे र गरी संरचना निर्माण गर्न नहुने
र उल्लिखित प्रावधान प्रतिकूल निर्माण कार्य भएको
अवस्थामा महानगरपालिका प्रमख
ु ले भत्काउने आदेश
दिएको (निर्ण य गरेको) भएमा उक्त ऐनको दफा १६२
आकर्षित हुने देखिन आउँदछ । यसरी दफा १६१ को
उपदफा (४) र (५) को अवस्थामा गरिएको निर्ण यउपर
दफा १६२ अनस
ु ार तत्कालीन पनु रावेदन अदालतमा
पनु रावेदन लाग्ने र सोमा पनु रावेदन अदालतले गरेको
निर्ण य "अन्तिम हुने" देखिन्छ । तर यसको तात्पर्य
महानगरपालिकाबाट हुने जनु सक
ु ै न्यायिक प्रकृतिको
निर्ण यका सन्दर्भमा दफा १६२ को प्रावधान आकर्षित
हुन्छ भनी अर्थ लगाउनु मनासिब हुदनै । त्यसो गर्दा
तार्कि क निष्कर्ष नभएर असंगत परिणाम देखा पर्ने
स्थिति रहन्छ । स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन, २०५५
को दफा १६१ र १६२ को व्यवस्थाको अन्य प्रचलित
नेपाल कानूनसँग सामाञ्जस्यतापूर्ण व्याख्या गरिनु
आवश्यक हुन्छ ।
४. प्रस्तुत मद्दा
ु स्थानीय स्वायत्त शासन
ऐन, २०५५ को दफा १६१ को उपदफा (४) वा

सर्
वोच्च

अद

वादीका पिता चन्द्रवीर गरू
ु ङको मोहियानी सम्बन्धमा
मद्दा
ु परी यसै अदालतबाट समेत मोही निष्काशन हुने
ठहरी अन्तिम भई मोहीको लगत कट्टा भइसके को
देखिन्छ । उक्त जग्गाहरूको जग्गाधनी प्रत्यर्थी प्रतिवादी
प्रभा पण्डित भई निजको नाउँको एकलौटी दर्ता
स्रेस्ताको जग्गा हो भन्ने कुरा प्रमाणबाट देखिएको
छ । जग्गाको हक स्वामित्व प्रतिवादी प्रभा पण्डितमा
नै रहेको र सो जग्गामा मोही हक कसैको पनि कायम
नरहेको भन्ने तथ्यलाई वादीले खण्डन गर्न सके को
देखिएन ।
३. महानगरपालिकाका प्रमख
ु ले स्थानीय
स्वायत्त शासन ऐन, २०५५ को दफा १६१ को उपदफा
(४) र (५) बमोजिम दिएको आदेशउपर मात्र सोही
ऐनको दफा १६२ बमोजिम पनु रावेदन अदालतमा
सो आदेशउपर पनु रावेदन लाग्न सक्ने हुन्छ, फै सला
बदरको विषयमा सो कानूनमा पनु रावेदनको व्यवस्था
नभएको स्थितिमा सामान्य अवस्थामा लागू हुने न्याय
प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा ८(१) बमोजिमको
पनु रावेदनसम्बन्धी क्षेत्राधिकार आकर्षित हुन सक्दैन
भन्ने पनु रावेदक वादीको मखु ्य पनु रावेदन जिकिर
रहेको देखिन्छ । सोसम्बन्धमा विचार गर्दा स्थानीय
स्वायत्त शासन ऐन, २०५५ को दफा १६२ मा "दफा
१६१ को उपदफा (४) र (५) बमोजिम प्रमख
ु ले
दिएको आदेशमा चित्त नबझु ्ने व्यक्तिले त्यस्तो
आदेश पाएको मितिले पैंतीस दिनभित्र पुनरावेदन
अदालतमा पुनरावेदन दिन सक्नेछ र त्यस्तो
पुनरावेदनको सम्बन्धमा पुनरावेदन अदालतबाट
भएको निर्णय अन्तिम हुनछ
े " भन्ने प्रावधान रहेको
देखियो । उक्त प्रावधान अनस
ु ार महानगरपालिकाका
प्रमख
ु ले उल्लिखित उपदफा (४) र (५) बमोजिम
दिएको आदेशउपर दफा १६२ अनस
ु ार पनु रावेदन
अदालतमा पनु रावेदन गर्न सकिने देखिन्छ । सोही
ऐनको दफा १६१ को उपदफा (४) मा "उपदफा (२)
बमोजिम पेस भएको प्रतिवेदन अनस
ु ार कसैले यस
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प्रभा पण्डितले पनु रावेदन अदालतमा पनु रावेदन गर्न
पाउने होइन भनी वादी पक्षबाट लिइएको पनु रावेदन
जिकिरसँग सहमत हुन सकिएन । अ.बं. ८६ नं. अँगाली
परेको फै सला बदर मद्दा
ु मा महानगरपालिकाले गरेको
निर्ण यउपर तत्काल प्रचलित न्याय प्रशासन ऐन,
२०४८ को दफा ८(१) बमोजिम तत्कालीन पनु रावेदन
अदालतमा पनु रावेदन लाग्ने नै देखिन आयो ।
५. अब प्रस्तुत मद्दा
ु मा अ.बं.८६ नं. बमोजिम
दाबी गर्ने हकदैया वादी उदयवीर गरू
ु ङमा छ वा छै न
भन्ने प्रश्न सम्बन्धमा विचार गर्नुपर्ने हुन आएको
छ । अ.बं.८६ नं.मा "फैसला डिसमिस, मिलापत्र,
खारिज भएका मद्ु दामा सो फैसला डिसमिस,
मिलापत्र, खारिज भएकाले अर्काको हकसमेत जाने
भएको रहेछ भने जसको हक जानेछ त्यसैले थाहा
पाएका पैतीस दिनभित्र यसमा हाम्रो पनि हक लाग्छ
यसले मात्र हारी वा डिसमिस, खारिज, मिलापत्र
गराएकोले हाम्रो हक जाने होइन भनी आफ्नो हक
जतिमा झगडियाका नाउँमा नालिस दिए इन्साफ
गरिदिनपु र्छ" भन्ने प्रावधान रहेको पाइन्छ । उक्त
प्रावधानलाई हेर्दा फै सला डिसमिस, मिलापत्र, खारिज
हुने गरी भएको फै सलाबाट जसको हक जान्छ उसले
आफ्नो हक जतिमा नालिस दिन पाउने हुन्छ । तर हक
नभएको वा हक जाने नदेखिएको अवस्थामा दाबी गर्न
मिल्दैन । पनु रावेदक वादी विवादित जग्गाको जग्गाधनी
वा मोही कुनै पनि हैसियतमा रहेको व्यक्ति भन्ने
देखिदँ नै । विवादित जग्गामा पनु रावेदक वादीको कुनै
प्रकारको स्वामित्व वा मोही हक स्थापित भएको
नदेखिएको अवस्थामा कानूनबमोजिम नक्सा पास नगरी
वा स्वीकृति नलिई निर्माण गरिएका पर्खालसमेतका
संरचना भत्काउने गरी काठमाडौं महानगरपालिकाबाट
भएको मिति २०६४/०३/२२ को निर्ण यबाट यी
पनु रावेदक वादीको कुनै किसिमको हक जाने अवस्था
नै रहँदनै । जग्गामा स्वामित्व वा कुनै प्रकारको कानूनी
भोगाधिकार नै सज
ृ ना नभएको अवस्थामा जग्गामा
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(५) बमोजिम महानगरपालिकाले गरेको निर्ण य उपर
परेको पनु रावेदन नभएर मल
ु क
ु ी ऐन, अ.बं. ८६ नं.
बमोजिम भनी दायर भएको फै सला बदरसम्बन्धी मद्दा
ु
देखिन्छ । वादीको दाबी हेर्दा का.म.न.पा. ले मिति
२०६४/०३/२२ मा पर्खालसमेतका निर्माण कार्य
भत्काउने भनी गरेको निर्ण य (फै सला) बदर गरिपाउँ
भन्ने दाबी गरेको देखियो । स्थानीय स्वायत्त शासन
ऐन, २०५५ को दफा १६१ र १६२ को व्यवस्था र
अ.बं. ८६ नं. बमोजिमको व्यवस्थाको प्रयोजन फरक
फरक छन् र फरक अवस्था र सन्दर्भमा आकर्षित
हुन्छन् । फै सला बदरका लागि अ.बं. ८६ नं. बमोजिम
गरिएको दाबीको अवस्थामा स्थानीय स्वायत्त शासन
ऐन, २०५५ को दफा १६२ को व्यवस्था आकर्षित
नभई तत्काल प्रचलित न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को
दफा ८(१) नै आकर्षित हुने देखियो । जनु निकायबाट
फै सला भएको हो, त्यस्तो फै सला बदरमा दाबी गरी
सोही निकायमा फिराद दाबी गर्नुपर्ने वा दाबी गर्न
पाउने भनी न्यायिक मान्यता वा प्रचलन कायम
भएको सन्दर्भमा महानगरपालिकाले गरेको फै सला
बदरको दाबी गरी सोही निकायमा उजरु ी (फिराद)
गर्नुलाई स्वाभाविक न्यायिक प्रक्रिया मान्नु पर्ने
हुन्छ । वादी स्वयम्ले पनि यही मान्यतालाई स्वीकार गरी
महानगरपालिकामा नै फै सला बदरमा दाबी गरी प्रवेश
गरेको पाइयो । यसका अतिरिक्त वादी स्वयम् प्रस्तुत
मद्दा
ु मा दोस्रो तहको पनु रावेदनपत्र लिई यस अदालतमा
प्रवेश गरेको देखिन्छ । आफूले दोस्रो तह पनु रावेदन
गरेको (सो कानूनी मार्ग रोजेको) अवस्थामा प्रतिपक्षले
गरेको पहिलो तहको पनु रावेदनको वैधतासम्बन्धी प्रश्न
उठाउनु यक्ति
ु सङ् गत समेत देखिदैन । यस अवस्थामा
स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन, २०५५ को दफा १६२
को सहारा लिएर अ.बं. ८६ नं. बमोजिम परेको मद्दा
ु मा
न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा ८(१) बमोजिम
विवादका पक्षलाई प्राप्त पनु रावेदन गर्न पाउने कानूनी
हकबाट वञ्चित गर्न मिल्ने देखिदैन । तसर्थ प्रतिवादी
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पर्खालको विषयमा प्रश्न उठाउने हकदैया यी पनु रावेदक
वादीमा रहेको नदेखिदँ ा निजले घर बनाउनेको महलको
११ नं. बमोजिमको भनी उठाएको प्रश्नसम्बन्धमा थप
विवेचना गरी रहन परेन ।
७. कि.नं. ७१ को जग्गामा प्रतिवादी प्रभा
पण्डितले २०४१ सालमा श्यामकृष्णबाट लिखत
पारित गरी लिएपश्चात् पनु रावेदक उदयवीरका बाबु
चन्द्रवीरले लिखत बदर मद्दा
ु गरेकोमा वादी दाबी नपगु ्ने
गरी तहतह अदालत हुदँ ै तत्कालीन मध्यमाञ्चल
क्षेत्रीय अदालतबाट फै सला भएको देखिन्छ । यसपछि
वादी प्रभा पण्डित प्रतिवादी चन्द्रवीर गरू
ु ङ भएको
मोही निष्काशन मद्दा
ु चलेकोमा मोही निष्काशन हुने
ठहरी अदालतबाट भएको फै सलासमेत अन्तिम भई
बसेको देखियो । मोही निष्काशनसम्बन्धी फै सलालाई
लिएर यिनै वादी पक्षले यस अदालतमा दायर गरेको
रिट निवेदन खारेज हुने ठहरी यस अदालतबाट
मिति २०५२/०१/०८ मा आदेश भएको पाइयो । सो
आदेशउपर रूलिङ बाझिएको भनी परेको निवेदनउपर
सनु वु ाइ भई रूलिङ बाझिएको नदेखिएको भनी यस
अदालतको ५ जना न्यायाधीशको पूर्ण इजलासबाट
मिति २०५५/०७/२६ मा फै सला भएकोसमेत
देखियो । यही जग्गाको दर्तासम्बन्धी विषय उठान
गरी यिनै वादी उदयवीर गरू
ु ङले यस अदालतमा
दायर गरेको २०६४-WO-१००४ को रिट निवेदन
उपर सनु वु ाइ भई जग्गाको कानूनी स्थिति सम्बन्धमा
विवेचना गरी मिति २०६७/०९/०१ मा रिट निवेदन
खारेज भएको देखिन्छ । यसै क्रममा पर्खाल भत्काई
पाउँ भन्ने मद्दा
ु र प्रस्तुत फै सला बदरसम्बन्धी मद्दा
ु
परेको देखियो । यसप्रकार यही जग्गाको विषयलाई
लिएर २०४१ सालपछि अहिलेसम्म प्रतिवादी
प्रभा पण्डित पक्ष वा विपक्षमा रहेको विभिन्न ७
(सात) वटा मद्दा
ु (रिट निवेदन समेत गरी) चलेको र
अदालतबाट फै सला भएको देखिन्छ । यसरी चलेको
प्रत्येक विवाद निरूपणका सन्दर्भमा उदयवीर पक्षको
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रहेको सामान्य पर्खाल जस्ता संरचना निर्माण गरेको
भन्ने अप्रमाणित र असंगत तर्क को आडमा जग्गामा
कानूनी हक स्वामित्व कायम रहेका व्यक्तिलाई आफ्नो
सम्पत्ति उपभोग गर्नबाट वञ्चित गर्नु उचित हुदँ नै ।
विवादित पर्खाल यी पनु रावेदक वादीले नै निर्माण
गरेको भन्ने तथ्य कानूनी तवरबाट स्थापित भएको
देखिदँ नै । जग्गामा आफ्नो कुनै प्रकारको हक दाबी
नै नरहेको अवस्थामा यदि अनधिकृत वा गैरकानूनी
तवरबाट निर्माण कार्य भएको छ भने पनि के वल त्यतिकै
आधारमा अतिक्रमणकर्ताको हकदाबी सज
ृ ना हुने
अवस्था रहँदनै । विवादित जग्गामा पनु रावेदक वादीको
कुनै प्रकारको हक नै नरहेको हुदँ ा महानगरपालिकाबाट
भएको मिति २०६४/०३/२२ को निर्ण यउपर फै सला
बदरमा अ.बं. ८६ नं. बमोजिम उजरु ी दाबी गर्ने
हकदैयासमेत निजमा रहेको मान्न मिलेन ।
६. पनु रावेदक वादीले विवादित पर्खाल
भत्काउने दाबी गरिएको मद्दा
ु मल
ु क
ु ी ऐन, घर
बनाउनेको महलको ११ नं. बमोजिमको हदम्यादभित्र
परेको छै न भनी जिकिर गरेको पाइयो । यसप्रकारको
जिकिर लिनका लागि सो दाबी गर्ने हकदैया रहेको
सक्षम पक्ष हुनपु र्ने हुन्छ । प्रस्तुत मद्दा
ु का पनु रावेदक
वादीमा विवादित जग्गा र सोमा रहेको पर्खालसमेतका
निर्माण संरचनाउपर हकदाबी पगु ्ने कानूनी आधार
नदेखिएको हुदँ ा निजले उठाएका अन्य तथ्य वा कानूनी
प्रश्नउपर विचार गरी रहन पर्ने सान्दर्भिकतासमेत
देखिदँ नै । विवादित पर्खालसमेतका निर्माण संरचना
पनु रावेदक वादीले कानूनबमोजिमको सर्त र प्रक्रिया
पूरा गरी निर्माण गरे गराएको तथ्य प्रमाणित भएको
देखिदँ नै । अन्यथा प्रमाणित नभएको यसप्रकारको
अवस्थामा साबिक कि.नं. ७० र ७१ हालको कि.नं.
३९ को जग्गामा हक, स्वामित्व वा कानूनबमोजिमको
भोगाधिकार नै नभएका यी पनु रावेदक वादीले पर्खाल
निर्माण गरेको होला भनी सम्झन वा अनमु ान गर्न
मिल्ने देखिएन । अर्काको जग्गामा अर्काले नै लगाएको
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फै सला मिलेकै देखिदँ ा सदर हुने ठहर्छ । वादी उदयवीर
गरू
ु ङको पनु रावेदन जिकिर पगु ्न सक्तै न । प्रस्तुत
मद्दा
ु को दायरीको लगत कट्टा गरी मिसिल नियमानूसार
अभिलेख शाखामा बझ
ु ाई दिनु ।
उक्त रायमा सहमत छु ।
न्या. तेजबहादरु के .सी.

इजलास अधिकृत : विकास श्रेष्ठ
इति संवत् २०७५ साल वैशाख ५ गते रोज ४ शभु म् ।

अद

दाबी जिकिर ठहर नभएको र प्रभा पण्डितकै हक
स्थापित भएको अवस्था देखिएको छ । पटकपटकको
मद्दा
ु कै सन्दर्भमा विगत ३३/३४ वर्ष व्यतित भएको र
अन्ततः प्रस्तुत फै सला बदर मद्दा
ु निरूपणका लागि
पेस हुन आएको देखिन्छ । कुनै विवाद अदालतमा
आएपछि त्यस्तो विवादको समाधान सम्पन्न गरिनु
पर्दछ । एउटै विषयलाई नयाँनयाँ रूप र आवरण दिई
अनन्तकालसम्म विवाद कायम राख्नु शोभनीय कुरा
होइन । निर्ण य अन्तिमताको सिद्धान्त (Finality of
Judgement) अनस
ु ार पनि अदालतबाट निरूपण
भइसके को विषयमा पटकपटक प्रश्न उठाउनु उचित
मानिँदनै । एउटै विषयलाई नयाँनयाँ रूप र आवरणमा
अदालतमा प्रवेश गर्न दिइयो भने न्यायिक प्रक्रियाको
दरू
ु पयोग हुने खतरा रहन्छ । यसलाई कानूनको
शासनका दृष्टिले पनि उचित र वाञ्छित कुरा मान्न
सकिँ दैन । न्यायिक प्रक्रियालाई न्याय प्राप्त गर्ने (वा
न्याय प्रदान गर्ने) माध्यमको रूपमा उपयोग गरिनु
पर्दछ । न्यायिक प्रक्रियालाई निहित स्वार्थ पूरा
गर्ने दाउपेचको माध्यम वा दरू
ु पयोगको विषय बन्न
दिइयो भने त्यसको परिणाम नकारात्मक देखिने कुरा
अवश्यम्भावी छ । उल्लिखित कुराहरू समेत प्रस्तुत
विवाद निरूपण गर्ने क्रममा सान्दर्भिक र विचारणीय
बन्न पगु ेका छन् ।
८. अतः माथि विवेचित आधार, कारणबाट
विवादित जग्गाहरूमा पनु रावेदक वादीको कुनै
प्रकारको हक स्थापित भएको देखिन नआएको हुदँ ा
काठमाडौं महानगरपालिकाबाट मिति २०६४/०३/२२
मा भएको निर्ण य (फै सला) बदरमा यी पनु रावेदक
वादीले अ.बं. ८६ नं. बमोजिम दाबी गर्न पाउने अवस्था
नभएकाले सो मिति २०६४/०३/२२ को निर्ण य बदर
हुने ठहर्याई मिति २०६७/०२/१९/०४ मा भएको
काठमाडौं महानगरपालिकाको निर्ण य उल्टी गरी
वादी दाबी खारेज हुने ठहर्याई पनु रावेदन अदालत
पाटनबाट मिति २०६९/०५/११/०२ मा भएको

निर्णय नं . ९९६०

सर्

वोच्च

सर्वोच्च अदालत, संयक्त
ु इजलास
माननीय न्यायाधीश श्री प्रकाशमान सिंह राउत
माननीय न्यायाधीश श्री डम्बरबहादरु शाही
फै सला मिति : २०७४।११।२५
०७२-CR-१७३५
मद्दा
ु : ज्यान मार्ने उद्योग

पनु रावेदक / वादी : सनु ्दरी पनु को जाहेरीले नेपाल
सरकार
विरूद्ध
प्रत्यर्थी / प्रतिवादी : बाँके जिल्ला नेपालगञ्ज
नगरपालिका वडा नं.१ बस्ने बबिन भन्ने बिक्रम
गरू
ु ङ
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प्रतिवादीले ताके र गोली प्रहार गरी पीडित
मर्न नपाएको अवस्था देखिनु नै मल
ु ुकी ऐन

नेपाल कानून पत्रिका, २०७५, जेठ

तथ्य खण्ड
जिल्ला बाँके नेपालगञ्ज नगरपालिका वार्ड
नं.१६ स्थित सडक किनारामा खडा भएका रवि
पनु मगरलाई हाल नाम थर खलु ्न नआएका भे.२प.८८२
नं.को मोटरसाइकलमा आएका व्यक्तिहरूले गोली प्रहार
गरी रवि पनु मगरको बायाँ खट्टा
ु को साँप्रामा गोली लागि
घाउ भएको, जमिनमा w.w.f.k.f.. लेखेको गोलीको
खोका थान-१ र पेस्तोलको जस्तो गोली अगाडि
भाग कुचिएको अवस्थामा रहेको भन्ने घटनास्थल
मचु लु ्का ।
मिति ०६७।०२।०३ को दिउँसो मेरो छोरा
रवि पनु मगरलाइ पूर्व रिसइवीका कारणबाट जिल्ला
बाँके नेपालगञ्ज नगरपालिका वडा नं.१६ स्थित बबिन
भन्ने बिक्रम गरू
ु ङ र कालु भन्ने विपिन लामासमेतले
भे.२प.८८२ नं.को मोटरसाइकलमा आई उखक
ु ो जस
ु
खाई घरतर्फ फर्कंदै गर्दा निजहरूको साथमा रहेको
पेस्तोल फाएर गरी छोरा रवि पनु मगरको साँप्रामा लागि
सख्त घाइते बनाएको हुदँ ा निजलाई कानूनबमोजिम
सजाय गरिपाउँ भन्ने बेहोराको जाहेरी दरखास्त ।
म मिति २०६७।०२।०३ को दिउँसो बजार
घमु फिर गर्न गएका अवस्थामा बाँके नेपालगञ्ज
नगरपालिका वडा नं.१६ कृषि विकास बैंकअगाडि जस
ु
खाई घरतर्फ जाँदै गर्दा विपिन लामा, बिक्रम गरू
ु ङर
बब्लु भन्ने के टाहरू मोटरसाइकलमा आई मलाई कालु
भन्ने विपिन लामाले गोली प्रहार गरी भागी गएका हुन्
भन्ने रवि पनु ले गरेको कागज ।
मिति २०६७।०२।०३ मा म र साथी निर्मल
चौधरी धम्बोजी चोकतर्फ आइरहेका बेला गोलीको
आवाज सनु ेपछि वारदात स्थानमा हेर्दा रवि पनु
एक्कासी चिच्याएका र प्रतिवादी बिक्रम गरू
ु ङसमेत

सर्
वोच्च

अद

वादीका तर्फ बाट : विद्वान् उपन्यायधिवक्ता श्री
सोमाकान्ता भण्डारी
प्रतिवादीका तर्फ बाट : विद्वान् वरिष्ठ अधिवक्ता
श्री गोपालकृष्ण घिमिरे एवं अधिवक्ता श्री
सरु स
े कुमार पौडेल
अवलम्बित नजिर :
ने.का.प. २०४२, अंक ७, नि.नं. २४४०
ने.का.प. २०६८, अंक १२, नि.नं.८७३४
सम्बद्ध कानून :
हातहतियार खरखजाना ऐन, २०१९

न्याय प्रशासन ऐन, २०७३ को दफा १२(१) बमोजिम
पेस हुन आएको प्रस्तुत मद्दा
ु को संक्षिप्त तथ्य एवं ठहर
यसप्रकार छः

ालत

ज्यानसम्बन्धी महलको १५ नं.को ज्यान
मार्ने कसरु गरेको स्थापित हुने ।
(प्रकरण नं.३)
दिनदहाडै गोली प्रहारबाट पीडित घाइते
भएको अवस्थालाई सामान्य कुटपिटको
मात्र संज्ञा दिई प्रतिवादीलाई ज्यान मार्ने
उद्योगको कसरु बाट उन्मुक्ति दिने कुरा
न्यायोचित मान्न नसकिने ।
(प्रकरण नं.४)

सरू
ु तहमा फै सला गर्नेः
माननीय न्यायाधीश श्री अम्बरराज पौडेल
पनु रावेदन तहमा फै सला गर्नेः
मा. न्यायाधीश श्री अवधविहारी प्रसाद सिंहा
माननीय न्यायाधीश श्री यमनु ा भट्टराई

फै सला
न्या.प्रकाशमान सिंह राउत : तत्कालीन
पनु रावेदन अदालत नेपालगञ्जको मिति
२०७२।०६।११ को फै सलाउपर मद्दा
ु दोहोर्याई पाउँ
भनी वादी नेपाल सरकारको तर्फ बाट यस अदालतमा
न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा १२(१)(क)
बमोजिम मद्दा
ु दोहोर्याउने निस्सा प्रदान भई हाल
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घाइते बनाएको भनी साथीहरूले फोनबाट जानकारी
गराएबाट थाहा पाएको हुँ । निजलाई को कसले गोली
प्रहार गरेका हुन्? थाहा भएन भन्ने बेहोराको प्रतिवादी
कालु भन्ने विपिन लामाको अनस
ु न्धानको क्रममा
भएको कागज ।
मिति २०६७।०२।०३ मा जिल्ला बाँके
नेपालगञ्ज नगरपालिका वडा नं.१६ कृषि बिकाश बैंक
अगाडि सार्वजनिक स्थल बाटोमा हो-हल्ला भएको
सनु ी मसमेत उक्त स्थानमा जाँदा जाहेरवालाको छोरा
रवि पनु लाई गोली प्रहार भई निज घाइते अवस्थामा
थिए । निजलाई को कसले गोली प्रहार गरेका हुन् भनी
बझु ्दा मोटरसाइकलमा आएका कालु भन्ने विपिन
लामा, बिक्रम गरू
ु ङ र बब्लु भन्ने के टासमेतले गोली
प्रहार गरी भागी गएका हुन् भन्ने बेहोराको बिजय
गरू
ु ङ, भन्सार यादव, सहिद शेष, किशोर रेग्मीसमेतको
कागज ।
प्रतिवादी बिक्रम गरू
ु ङ हाल आफ्नो घर
वतनमा छै नन् निजको वास्तबिक वतन जिल्ला बाँके
नेपालगञ्ज नगरपालिका वडा नं.१ हो भन्ने बेहोराको
फरार मचु लु ्का ।
यसमा अभियक्तद्व
ु य कालु भन्ने विपिन
लामा र बबिन भन्ने बिक्रम गरू
ु ङलाई मल
ु क
ु ी ऐन,
ज्यानसम्बन्धीको महलको १ र १५ नं. बर्खिलापको
कसरु अपराधमा ऐ. महलको १५ नं. बमोजिम सजाय
हुन र अभियक्त
ु कालु भन्ने विपिन लामा प्रस्तुत मद्दा
ु मा
छुटी जाने अवस्था भएमा मिति २०६७।०२।२७ मा
बाँके जिल्ला अदालतमा दायर गरिएको श्यामलाल
परियारको जाहेरीले वादी नेपाल सरकार प्रतिवादी
विपिन लामासमेत भएको ज्यानमार्ने उद्योग मद्दा
ु मा
कारवाही गरिपाउँ भन्ने बेहोराको अभियोग पत्र ।
मेरो नाम कालू होइन, झट्ु ठा बेहोरा लेखाई
ममाथि जाहेरी दिएका हुन्, रवि पनु मगरलाई मैले
चिनेको छै न । किन ममाथि जाहेरी दिए, थाहा छै न ।
रवि पनु मगरलाई कसरी चोट घाउ भयो? मलाई थाहा

सर्

वोच्च

अद

भाग्दै गरेको देखी मसमेत उक्त स्थानतर्फ गई घाइते
रवि पनु लाइ उठाइ उपचारका क्रममा भेरी अञ्चल
अस्पतालतर्फ लगेका हौं भन्ने बेहोराको देवराम
गिरीको कागज ।
मिति २०६७।०२।०३ मा वारदात स्थानमा
गोली फायर भएको थाहा पाई वारदात स्थानमा
मोटरसाइकल भएका मानिसले गोली फायर गरी
भागेपछि रवि पनु घाइते अवस्थामा थिए । वारदातका
सम्बन्धमा बझु ्दा बिक्रम गरू
ु ङ, विपिन लामा र बब्लु
भन्ने व्यक्तिले गोली प्रहार गरी भागी गएका हुन् भन्ने
बेहोराको सफिक खान, ओमकार खान, रविन्द्र मल्ल,
सरु शे खडका, साबिर खान, परमेश्वर थापा र सशि
ु ला
थापाको कागज ।
प्रतिवादी बिक्रम गरू
ु ङ हाम्रो घर वतनका
मानिस हुन । निजको वास्तबिक वतन जिल्ला बाँके
नेपालगञ्ज नगरपालिका वडा नं.१ हो । हाल निज कहाँ
छन? थाहा छै न भन्ने बेहोराको फरार प्रतिवादी फे ला
नपरेको मचु लु ्का ।
सनु ्दरी पनु को जाहेरीले वादी नेपाल सरकार
प्रतिवादी सशि
ु ल थापासमेत भएको ज्यान मार्ने उद्योग
मद्दा
ु मा प्रतिवादी सशि
ु ल थापालाई हाजिर जमानी
छाडिदिनु भन्ने जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय,
बाँकेको च.नं.६३ मिति २०६७।०४।१९ को पत्र यस
कार्यालयमा प्राप्त भएको हुदँ ा निजलाई खोजी भएका
बखत उपस्थित गराउनेछु भनी जिल्ला दैलेख बेलपाटा
७ घर भई जिल्ला वन कार्यालयमा स.ब.र. जमदार
पदमा कार्यरत थिरबहादरु थापा मगरले बझि
ु लिएको
जिम्मा जमानी कागज ।
प्रतिवादी श्याम परियारको जाहेरीले वादी
नेपाल सरकार प्रतिवादी मसमेत भएको ज्यानमार्ने
उद्योग मद्दा
ु मा म फरार भई काठमाडौं गई बसेका
अवस्थामा को कसले बाँके जिल्ला नेपालगञ्ज
नगरपालिका वडा नं.१६ स्थित कृषि विकास बैंक
अगाडि ऐ. वडा नं.८ बस्ने रवि पनु लाई गोली हानी
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घरमै थिएँ । घटना धम्वोझीमा भएको हो, कालु भन्ने
विपिन लामाले घटना घटाएको हो । निजको साथमा
अरू को थिए? मलाई थाहा भएन । मेरो छोरा रवि
पनु लाई के चिज प्रयोग गरेर ज्यान मार्ने उद्योग गरेका
हुन्, त्यो मलाई थाहा भएन । ज्यान मार्ने उद्योग गरेका
हुन् वा होइनन थाहा भएन । तत्काल चोट लागेको
अवस्थामा प्रहरीसमक्ष जाहेरी दिएको थियो भन्ने
बेहोरा जाहेरवाली सनु ्दरी पनु ले सरू
ु अदालतमा
बकपत्र गरेको ।
ज्यानसम्बन्धीको १५ नं.मा उल्लेख भए
अनस
ु ारको मार्ने मनसायले गोली चलाएको नदेखिनक
ु ो
साथै मर्नेसम्मको कार्य पनि नभएको भए तापनि
निजले पीडितलाई गोली हान्ने कसरु गरेको कुरा
स्थापित हुन आउँदा अभियोग मागदाबीबमोजिमको
कसरु नभई कुटपिटको महलअन्तर्गत कसरु गरेको
देखिन जाँदा सरकारी मद्दा
ु सम्बन्धी ऐन, २०४९ को
दफा २७ बमोजिम यो मद्दा
ु कुटपिटमा परिणत गरी
यसै मिसिलबाट कारवाही गर्नु भन्ने सरू
ु जिल्ला
अदालतबाट मिति २०७१।०१।१६ मा भएको
फै सला ।
पीडितको साप्रामा गोली लागि तत्काल
उपचार भएका कारण ज्यान बच्न गएको हो । यदि
सो गोली अन्य संवेदनशील अंगमा लाग्न गएको भए
पीडितको ज्यान बच्न सक्ने अवस्थाको विद्यमानता
नरहेकोमा गोली हानी कुटपिट गरेको भन्ने तथ्य
नै विवादित रहेको छ । साँप्रामा गोली लागेको हुदँ ा
मर्नेसम्मको नभएको कुटपिट सम्मको कसरु गरेको
देखिने भनी प्रतिवादीलाई सफाइ दिई प्रस्तुत मद्दा
ु लाई
कुटपिटमा परिणत गर्ने गरी भएको सरू
ु फै सला त्रुटिपूर्ण
भएकोले उक्त फै सला बदर गरी प्रतिवादीलाई अभियोग
माग दाबीबमोजिम सजाय गरिपाउँ भन्नेसमेत बेहोराको
वादी नेपाल सरकारको तर्फ बाट पनु रावेदन अदालत
नेपालगञ्जमा परेको पनु रावेदन पत्र ।
घाउ जाँच फारामबाट Gun Shot

सर्
वोच्च

अद

छै न । मलाई सजाय हुने होइन, म कालू भन्ने विपिन
लामा होइन । तसर्थ, दाबीबाट सफाइ दिलाई पाउँ
भन्नेसमेत बेहोराको प्रतिवादी कालु भन्ने विपिन
लामाले सरू
ु अदालतमा गरेको बयान ।
वविन भन्ने बिक्रम गरू
ु ङका नाउँमा जारी
भएको म्याद पर्जी
ु मिति २०६८।०२।२६ मा तामेल
भएकोमा म्यादभित्र हाजिर हुन नआई सरू
ु म्याद
गज
ु ारी बसेको ।
मिति २०६७।०२।०३ मा विपिन लामाले
जाहेरवालाको छोरा रवि पनु लाई गोली हानेका
होइनन् । को कसले रवि पनु लाई आक्रमण गरे
निजलाई थाहा होला । मलाई आक्रमण गरेको कुरा
थाहा छै न । सो मितिमा विपिन लामा भारत कलकत्तामा
थिए । २०६५ भदौ महिनादेखि निज विपिन लामा
भारत कलकत्ता गएका हुन्, घटना वारदात मितिमा
निज नेपालमै नभएकोले रवि पनु लाई ज्यान मार्ने कसरु
गर्ने कुरै भएन । निजलाई फसाउनको लागि झट्ु ठा जाहेरी
दिएका हुन् भन्ने बेहोराको प्रतिवादी विपिन लामाको
साक्षी प्रितम प्रधानले सरू
ु अदालतमा गरेको बकपत्र ।
उक्त मिति २०६७।०२।०३ को दिउँसो
म टेम्फो समितिमा काम गर्न गइरहेको बेलामा
धम्बोझीमा चार पाँच जना के टाहरूले मलाई घेररे
कुनामा लगे, तिनीहरूमा १ जना बबिन गरू
ु ङलाई मात्र
चिन्दछु । तँ कहाँ बस्छस्, के गर्छस्? भनी एउटाले
सोध्यो र हिरो बन्छस् भनी पेस्तोल जस्तो हतियारले
गोली हान्यो । त्यसपछि म बेहोस भएँ । मलाई बबिन
भन्ने बिक्रम गरू
ु ङले हानेको हो, अरूको नाम खल
ु ाउन
सक्दिन । सो घटनामा ३।४ जना मान्छे थिए । उक्त
मितिमा प्रहरीसमक्ष गरेको कागजमा लेखिएको बेहोरामा
विपिन लामा थिए भनी लेखिएको कुरा होइन । विपिन
लामा थिएनन्, अरू सबै ठीक छ । सहिछाप, ल्याप्चे
सहिछाप मेरै हुन् भन्ने बेहोरा पीडित रवि पनु ले सरू
ु
अदालतमा गरेको बकपत्र ।
उक्त मिति २०६७।०२।०३ को दिउँसो म
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नसक्ने अवस्थामा सो गोलीलाई छल्नुबाहेक त्यसबाट
बच्न अन्य हस्तक्षेपको विकल्प रहन सक्ने अवस्था
नरहने हुदँ ा ताके र गोली फायर गरेको अवस्थामा मृत्यु
नभएकै कारण मनसाय राखेको थिएन भन्नु न्यायसँगत
र तर्कपूर्ण नहुने भन्ने सिद्धान्त प्रतिपादनसमेत भएको
छ । उल्लिखित आधार कारणबाट प्रतिवादी बबिन
भन्ने बिक्रम गरू
ु ङले आरोपित कसरु गरेको पष्टि
ु
हुदँ ाहुदँ ै निजलाई अभियोग मागदाबीबाट सफाइ दिई
सो मद्दा
ु लाई कुटपिटमा परिणत गरिदिने ठहर गरेको
पनु रावेदन अदालत, नेपालगञ्जको फै सला प्रमाण
र इन्साफको रोहमा त्रुटिपूर्ण रहेकाले उल्टी गरी सरू
ु
अभियोग मागदाबीबमोजिम नै प्रतिवादीलाई सजाय
गरिपाउँ भन्ने बेहोराको वादी नेपाल सरकारको तर्फ बाट
यस अदालतमा मिति २०७२।१०।१९ मा पर्न आएको
मद्दा
ु दोहोर्याई पाउँ भन्ने निवेदन ।
प्रतिवादीले पीडितलाई पेस्तोलको गोली
चलाएको गोली पीडितको अङ् गमा लागेको र हालसम्म
प्रतिवादी फरार रहेको अवस्थामा प्रतिवादी विरूद्धको
अभियोग दाबी पगु ्न नसक्ने ठहर्याएको पनु रावेदन
अदालत नेपालगञ्जको मिति २०७२।०६।११ को
फै सला ने.का.प.२०६८, अंक १२, नि.नं.८७३४
को मद्दा
ु मा प्रतिपादित सिद्धान्त मल
ु क
ु ी ऐन
ज्यानसम्बन्धीको महलको १५ नं. को त्रुटि देखिदँ ा
न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा १२(१)(क)
र (ख) बमोजिम प्रस्तुत मद्दा
ु दोहोर्याई हेर्ने निस्सा
प्रदान गरिएकोछ भन्ने बेहोराको यस अदालतको मिति
२०७३।०१।१४ को आदेश ।

सर्

वोच्च

अद

Injury भन्ने उल्लेख भएकोले सोको विवेचना र
विश्लेषणको अभावमा भएको सरू
ु को फै सला प्रमाण
मूल्याङ् कनको रोहमा विचारणीय भई फरक पर्ने
देखिएकोले छलफलको निमित्त अ.बं. २०२ नं. तथा
पनु रावेदन अदालत नियमावली, २०४८ को नियम
४७ बमोजिम प्रत्यर्थीका नाममा सूचना म्याद जारी
गरी म्यादभित्र उपस्थित भए वा हुने अवधि व्यतित
भएपछि नियमानस
ु ार पेस गर्नु भन्ने पनु रावेदन अदालत
नेपालगञ्जबाट मिति २०७२।०२।३१ मा भएको
आदेश ।
अभियोग मागदाबीबमोजिमको कसरु नभई
कुटपिटको महलअन्तर्गत कसरु गरेको देखिदँ ा सरकारी
मद्दा
ु सम्बन्धी ऐन, २०४९ को दफा २७ बमोजिम
यो मद्दा
ु कुटपिटमा परिणत गरी यसै मिसिलबाट
कारवाही गर्नु भन्ने सरू
ु जिल्ला अदालतबाट भएको
फै सला मिलेकै देखिदँ ा सदर हुने ठहर्छ भन्ने बेहोराको
पनु रावेदन अदालत नेपालगञ्जको फै सला ।
घटनास्थलबाट w.w.f.k.f. लेखिएको
गोलीको खोका र पेस्तोलको जस्तो गोली बरामद
भएको देखिन्छ । जाहेरवाली सनु ्दरी पनु ले जाहेरीमा रवि
पनु मगर र प्रतिवादीहरू बीच २०६५ सालदेखि रिसइवी
रहेकोमा वारदात मितिमा निज प्रतिवादीहरूले रवि
पनु मगरलाई एकान्ततर्फ लैजाँदै गर्दा प्रतिवादीहरूको
पञ्जाबाट फुत्किई भाग्दै गर्दा निजहरूले चलाएको
गोली लागि घाइते भएको भनी उल्लेख गरेको पाइन्छ ।
पीडितको साँप्रामा गोली लागेको तथ्य घाउ जाँच के श
फारामबाट देखिन्छ । पीडितले अदालतमा बकपत्र गर्दा
आफूलाई प्रतिवादीहरू मध्येको बबिन भन्ने बिक्रम
गरू
ु ङले गोली हानेको हो भनी किटान गरी बकपत्र
गरेको पाइन्छ । गोली अन्य संवेदनशील अङ् गमा लाग्न
गएको भए पीडितको ज्यानै जान सक्ने जोखिमयक्त
ु
अवस्था विद्यमान रहेको छ । ने.का.प.२०६८, अंक
१२, नि.नं.८७३४, प.ृ २०४५ मा बन्दुकबाट गोली
फायर गर्न लागेको पीडकलाई सो फायर गर्न रोक्न

यस अदालतको ठहर
नियमबमोजिम दैनिक पेसी सूचीमा चढी
निर्ण यार्थ आज यस इजलाससमक्ष पेस भएको प्रस्तुत
मद्दा
ु को मद्दा
ु दोहोर्याई पाउँ भन्ने निवेदन पत्रसहितको
मिसिल अध्ययन गरी हेरियो । पनु रावेदक वादी नेपाल
सरकारको तर्फ बाट उपस्थित विद्वान्उपन्यायाधिवक्ता
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र बबिन भन्ने बिक्रम गरू
ु ङले मल
ु क
ु ी ऐन ज्यान
सम्बन्धीको महलको १ र १५ नं.को कसरु गरेकाले
ऐ.महलको १५ नं.बमोजिम सजाय र अभियक्त
ु कालु
भन्ने विपिन लामा प्रस्तुत मद्दा
ु मा छुटी जाने अवस्था
भएमा वादी नेपाल सरकार र प्रतिवादी विपिन
लामासमेत भएको ज्यानमार्ने उद्योग मद्दा
ु मा कार्वाही
गरिपाउँ भन्ने बेहोराको अभियोग मागदाबी रहेकोमा
अभियोग मागदाबीबमोजिमको कसरु नभई कुटपिटको
महलअन्तर्गत कसरु गरेको देखिएकोले सरकारी
मद्दा
ु सम्बन्धी ऐन, २०४९ को दफा २७ बमोजिम
कुटपिटमा परिणत गरी दिने ठहर्याई सरू
ु जिल्ला
अदालतबाट फै सला भएको देखिन्छ । सरू
ु जिल्ला
अदालतको सो फै सलाउपर वादी नेपाल सरकारको
तर्फ बाट परेको पनु रावेदनमा सरू
ु फै सला सदर हुने
ठहर गरी भएको पनु रावेदन अदालत नेपालगञ्जको
फै सलामा वादी नेपाल सरकारले चित्त नबझ
ु ाई यस
अदालतमा मद्दा
ु दोहोर्याई पाउँ भनी निवेदन दिएकोमा
मद्दा
ु दोहोर्याई हेर्ने निस्सा प्रदान भएको रहेछ ।
घटनास्थलबाट w.w.f.k.f. लेखिएको
गोलीको खोका र पेस्तोलको जस्तो गोली बरामद
भएको, पीडित रवि पनु मगर र प्रतिवादीहरू रिसइवी
रहेको, पीडितको साँप्रामा गोली लागेको तथ्य घाउँ
जाँच के श फारामबाट देखिएको, पीडितले अदालतमा
बकपत्रमा बबिन भन्ने बिक्रम गरू
ु ङले गोली हानेको
हो भनी किटान गरेको, ने.का.प.२०६८, अंक १२,
नि.नं.८७३४, प.ृ २०४५ मा गोली फायर गरेको
अवस्थामा मृत्यु नभएकै कारण मनसाय राखेको
थिएन भन्नु न्यायसङ् गत र तर्कपूर्ण नहुने भन्ने
सिद्धान्त प्रतिपादनसमेत भएको हुदँ ा पनु रावेदन
अदालत, नेपालगञ्जको फै सला प्रमाण र इन्साफको
रोहमा त्रुटिपूर्ण रहेकाले उल्टी गरी सरू
ु अभियोग
मागदाबीबमोजिम नै प्रतिवादीलाई सजाय गरिपाउँ
भन्ने बेहोराको मद्दा
ु दोहोर्याई पाउँ भन्ने निवेदन
जिकिर रहेकोछ । प्रतिवादीले पीडितलाई पेस्तोलको

सर्
वोच्च

अद

श्री सोमाकान्ता भण्डारीले घटनास्थलबाट w.w.f.k.f.
लेखिएको गोलीको खोका र पेस्तोलको गोली बरामद
भएको छ, जाहेरवाली सनु ्दरी पनु ले जाहेरीमा रवि
पनु मगर र प्रतिवादीहरू बीच रिसइवी रहेको कुरा
उल्लेख गरेकी छिन् । पीडितको साँप्रामा गोली
लागेको तथ्य घाउँ जाँच के श फारामबाट पष्टि
ु भएको
छ । पीडितले अदालतमा बकपत्र गर्दा प्रतिवादीको
नाउँ किटान गरेको छ । समझमा रहेको व्यक्तिले
अर्को व्यक्तिलाई ताके र गोली फायर गर्नु मल
ु क
ु ी ऐन
ज्यानसम्बन्धीको महलको १५ नं.को कसरु गर्नु हो ।
ने.का.प.२०६८, अंक १२, नि.नं.८७३४, प.ृ २०४५
मा गोली फायर गर्नु नै ज्यान मार्ने मनसायपूर्णको कार्य
हो भनी सिद्धान्त प्रतिपादनसमेत भएकोले पनु रावेदन
अदालत नेपालगञ्जको फै सला त्रुटिपूर्ण रहेको हुदँ ा
सो फै सला उल्टी गरी प्रतिवादी बबिन भन्ने बिक्रम
गरू
ु ङलाई सरू
ु अभियोग मागदाबीबमोजिम नै सजाय
गरिपाउँ भनी बहस गर्नुभयो ।
यसै गरी प्रतिवादी बबिन भन्ने बिक्रम
गरू
ु ङको तर्फ बाट उपस्थित विद्वान् वरिष्ठ अधिवक्ता
श्री गोपालकृष्ण घिमिरे एवं अधिवक्ता श्री सरु स
े कुमार
पौडेलले प्रतिवादी विपिन लामालाई सरू
ु र पनु रावेदन
अदालतबाट सफाइ दिएको अवस्था छ । मल
ु क
ु ी ऐन
ज्यानसम्बन्धीको महलको १५ नं. बमोजिमको ज्यान
मार्ने उद्योगको कसरु हुन मनसाय तत्त्व प्रतिवादीहरूमा
रहेको हुनपु र्दछ । अपराधका आवश्यक तत्वहरू र
चरणहरू समेत शङ
ृ ् खलाबद्धरूपमा तादात्म्य भएको
अवस्थामा मात्र अभियक्त
ु लाई कसरु दार करार गर्न
मिल्ने हो । गोली पीडितको संवेदनशील अङ् गमा लागेको
छै न । मिसिल संलग्न प्रमाणबाट प्रतिवादीहरूलाई
अभियोग दाबीबमोजिमको कसरु दार करार गर्न नमिल्ने
हुदँ ा सरू
ु जिल्ला अदालतको फै सलालाई सदर हुने
ठहर गरेको पनु रावेदन अदालत नेपालगञ्जको फै सला
सदर गरिपाउँ भनी बहस गर्नुभयो ।
अभियक्तद्व
ु य कालु भन्ने विपिन लामा
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भन्ने उल्लेख भएको पाइन्छ । पीडितले अदालतसमक्ष
बयान गर्दा मलाई बबिन भन्ने बिक्रम गरू
ु ङले हानेको
हो, अरूको नाम खल
ु ाउन सक्दिन भनी उल्लेख गरेबाट
वारदातमा बबिन भन्ने बिक्रम गरू
ु ङले पीडितको
बाँया साँप्रामा गोली प्रहार गरेको कुरामा विवाद
देखिएन । प्रतिवादी बबिन भन्ने विक्रम गरू
ु ङले
पीडितको साप्रामा गोली हानी वारदात घटेको तथ्य
स्थापित हुन आएको देखिदँ ा प्रतिवादीबाट गोली
हानी भएको कसरु कुटपिटको हो वा मल
ु क
ु ी ऐन
ज्यानसम्बन्धीको महलको १५ नं. बमोजिमको ज्यान
मार्नेसम्मको हो भन्ने कानूनी प्रश्नको विवेचना गर्नुपर्ने
देखिन आयो ।
३. ने.का.प. २०४२, नि.नं.२४४०, अंक
७ मा जानी जानी भरूवा बन्दुकले फायर गरी घाइते
पारेको देखिँदा ज्यान मार्ने उद्योग गरेको ठहर्छ, ने.का.प.
२०६८, नि.नं.८७३४, अंक १२ मा कुनै मानिसलाई
ताके र गोली प्रहार गरिएको छ भने त्यो निश्चित रूपले
सो मानिसको ज्यानै मार्नका लागि प्रहार गरिएको भनी
स्वाभाविक निष्कर्षमा पुग्न सकिने । बन्दूकको गोली
प्रहार सामान्य शारीरिक क्षतिको लागि वा कुटपिटबाट
पर्न सक्ने जस्तो चोट पुर्याउनका लागि हुदँ नै । ज्यान
मार्ने नै नियतले गोली प्रहार गरिएको भएपनि निशाना
गलत भएमा वा पीडितको तत्कालको छलछाम वा
आफूलाई बचाउन शरीरलाई गतिशील तुल्याएर होस्
वा हान्ने मानिसको निशाना छल्न अन्य उपाय गरेर
होस, प्रहारकर्ताको प्रहार सही ठाउँमा लाग्न नसकी
पीडित मर्न नसके को हुन्छ वा घाइते भएपनि तत्काल
प्राप्त उपचारको कारण मर्न नपाएको हुन सक्छ । यी
कुराहरू कुटपिट र ज्यान मार्ने उद्योगको कसुर कायम
गर्ने सन्दर्भमा न्यायिक विश्लेषण र प्रमाण मूल्याङ् कनको
विषय हुने भन्नेसमेतको सर्वोच्च अदालतबाट कानूनी
सिद्धान्त प्रतिपादन भएको देखिन्छ । उल्लिखित
कानूनी सिद्धान्तबमोजिम प्रतिवादीले ताके र गोली
प्रहार गरी पीडित मर्न नपाएको अवस्था देखिनु नै निज
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गोली चलाएको, गोली पीडितको अंगमा लागेको
र हालसम्म प्रतिवादी फरार रहेको अवस्थामा
प्रतिवादी विरूद्धको अभियोग दाबी पगु ्न नसक्ने
ठहर्याएको पनु रावेदन अदालत नेपालगञ्जको फै सला
ने.का.प.२०६८, अंक १२, नि.नं.८७३४ को मद्दा
ु मा
प्रतिपादित सिद्धान्तसमेतको त्रुटि रहेको भन्ने बेहोराको
यस अदालतको निस्सा प्रदान देखिदँ ा पनु रावेदन
अदालत नेपालगञ्जको फै सला मिलेको छ वा छै न्?
वादी नेपाल सरकारको तर्फ बाट मद्दा
ु दोहोर्याई पाउँ
भन्ने निवेदनको जिकिर तथा यस अदालतबाट निस्सा
प्रदान गर्दा लिएका आधार कारण पगु ्न सक्ने हो वा
होइन भन्ने सम्बन्धमा निर्ण य दिनपु र्ने देखिन आयो ।
२. निर्ण यतर्फ विचार गर्दा, घटनास्थलबाट
w.w.f.k.f. लेखिएको गोलीको खोका र पेस्तोलको
जस्तो गोली बरामद भएको भन्ने तथ्य मिति
२०६७।०२।०३ को घटनास्थल मचु लु ्काबाट
देखिएको छ । बबिन भन्ने बिक्रम गरू
ु ङ र कालु
भन्ने विपिन लामासमेतले भे.२प.८८२ नं.को
मोटरसाइकलमा आई निजहरूको साथमा रहेको
पेस्तोल फाएर गरी रवि पनु मगरको साँप्रामा लागि
सख्त घाइते बनाएको हुदँ ा निजलाई कानूनबमोजिम
सजाय गरिपाउँ भन्ने बेहोराको जाहेरवाली पीडितको
आमा सनु ्दरी पनु को किटानी जाहेरी रहेको पाइन्छ ।
म र साथी निर्मल चौधरी धम्बोजी चोकतर्फ आइरहेका
बेला गोलीको आवाज सनु ेपछि वारदात स्थानमा
हेर्दा रवि पनु एक्कासी चिच्याएका र प्रतिवादी बिक्रम
गरू
ु ङसमेत भाग्दै गरेको देखी मसमेत उक्त स्थानतर्फ
गई घाइते रवि पनु मगरलाई उठाई उपचारका क्रममा
भेरी अञ्चल अस्पतालतर्फ लगेका हौं भन्ने बेहोराको
देबराम गिरीले गरी दिएको कागज देखिन्छ । प्रतिवादी
बबिन भन्ने बिक्रम गरू
ु ङ वारदातपछि फरार रहेको
पाइन्छ । पीडितको घाउँ जाँच के स फारममा Type of
Injury: Gun shot injury at lt. thigh, Remarks:
Bullet has passed from upper part of thigh ...
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कानून व्यवसायीहरूको बहस जिकिरसमेतसँग सहमत
हुन सकिएन ।
६. अतः अभियोग मागदाबीबमोजिमको
कसरु नभएको भन्ने आधारमा कुटपिटमा परिणत
गरिदिने ठहर गरेको सरू
ु फै सला सदर हुने ठहर्याएको
पनु रावेदन अदालत नेपालगञ्जको फै सला मिलेको
नदेखिदँ ा तत्कालीन पनु रावेदन अदालत नेपालगञ्जको
मिति २०७२।०६।११ को फै सला उल्टी हुने
ठहर्छ । प्रतिवादी बबिन भन्ने बिक्रम गरू
ु ङले मल
ु क
ु ी
ऐन ज्यानसम्बन्धीको महलको १५ नं. बमोजिमको
कसरु गरेको देखिदँ ा सोही महलको १५ नं. बमोजिम ५
वर्ष कै द हुने ठहर्छ । अरू तपसिलबमोजिम गर्नू ।
तपसिल खण्ड
प्रतिवादी बबिन भन्ने बिक्रम गरू
ु ङ के ः- माथि इन्साफ
खण्डमा लेखिएबमोजिम अभियोग मागदाबीबमोजिमको
कसरु नहुदँ ा कुटपिटमा परिणत गरिदिने ठहर गरेको
सरू
ु फै सला सदर हुने ठहर्याएको तत्कालीन पनु रावेदन
अदालत नेपालगञ्जको फै सला उल्टी हुने भई मल
ु क
ु ी
ऐन ज्यानसम्बन्धी महलको १५ नं. बमोजिम प्रतिवादी
बबिन भन्ने बिक्रम गरू
ु ङलाई ५ वर्ष कै द सजाय हुने
ठहरी यस अदालतबाट फै सला भएको हुदँ ा सोको
लगत कस्नु भनी सरू
ु बाँके जिल्ला अदालतमा लेखी
पठाउनू ........................................................१
प्रस्तुत मद्दा
ु को फै सलाको प्रतिलिपि साथै राखी
फै सलाको जानकारी महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय,
रामशाहपथलाई जानकारी दिनू ..........................२
यस मद्दा
ु को दायरीको लगत कट्टा गरी मिसिल
नियमानस
ु ार अभिलेख शाखामा बझ
ु ाइदिनू .............३
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प्रतिवादीले मल
ु क
ु ी ऐन ज्यानसम्बन्धी महलको १५
नं.को ज्यान मार्ने कसरु गरेको स्थापित हुने देखिन्छ ।
४. हातहतियार खरखजाना ऐन, २०१९
को दफा २ मा “हातहतियार” भन्नाले राइफल बन्दुक,
पिस्तौल, रिभल्भर, माईनिङ र ग्रिनेड, त्यसका
पार्टपूर्जाहरू र त्यस्तो हातहतियार बनाउने कल
मेसिनलाई समेत जनाउँछ भन्ने उल्लेख भएबाट
पेस्तोलसमेत बन्दुकजन्य हातहतियार रहेको कुरा पष्टि
ु
भएको देखिन्छ । बन्दुकजन्य हातहतियार समाजको
शान्ति एवं सरु क्षा र व्यवस्थासँग सम्बन्धित रहेको
हुन्छ । यस्तो सिङ् गो समाजको शान्ति एवं सरु क्षा
र व्यवस्थासँग सम्बन्धित हातहतियारको उचित
प्रयोगको व्यवस्था र दरू
ु पयोगको नियन्त्रण गर्न
वाञ्छनीय हुन आउँछ । जथाभावीरूपमा गैरकानूनी
तवरले बन्दुकजन्य हातहतियारबाट कुनै पनि व्यक्तिले
अर्को व्यक्तिमाथि गोली प्रहार गर्नु समाजमा आतङ् क
निम्त्याउनु हो । समाजमा अमन चयन, शान्ति, सरु क्षा
र व्यवस्था तथा हातहतियारमाथि राज्यको यथोचित
नियन्त्रण हुनपु र्नेमा सभ्य समाज सदैव अपेक्षित रहन्छ ।
प्रस्तुत मद्दा
ु मा दिनदहाडै गोली प्रहारबाट पीडित घाइते
भएको अवस्थालाई सामान्य कुटपिटको मात्र संज्ञा
दिई प्रतिवादीलाई ज्यान मार्ने उद्योगको कसरु बाट
उन्मुक्ति दिने कुरा उल्लिखित सैद्धान्तिक विवेचनाको
परिप्रेक्ष्यमा न्यायोचित मान्न सकिँ दैन ।
५. प्रतिवादीले ताके र पीडितमाथि पेस्तोल
फायर गरेको देखिई मल
ु क
ु ी ऐन ज्यानसम्बन्धीको
महलको १५ नं.बमोजिमको ज्यान मार्ने कसरु
स्थापित हुन आएकाले अभियोग मागदाबीबमोजिम
प्रतिवादी बबिन भन्ने बिक्रम गरू
ु ङले ज्यान मार्ने
उद्योगको कसरु गरेको देखियो । निज प्रतिवादीले
गोली हानी गरेको कसरु लाई कुटपिटमा परिणत
गरिदिने ठहर गरेको सरू
ु फै सला सदर हुने ठहर्याएको
पनु रावेदन अदालत नेपालगञ्जको फै सला मिलेको
देखिएन । प्रत्यर्थी प्रतिवादीका तर्फ बाट रहनभु एका

उक्त रायमा सहमत छु ।
न्या. डम्बरबहादरु शाही
इजलास अधिकृत:- कालिबहादरु साम्यु लिम्बू
इति संवत् २०७४ साल फागनु २५ गते रोज ६ शभु म् ।
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सर्वोच्च अदालत, संयक्त
ु इजलास
माननीय न्यायाधीश श्री तेजबहादरु के .सी.
माननीय न्यायाधीश श्री टंकबहादरु मोक्तान
फै सला मिति : २०७४।७।२९
०७०-CR-०२९५
मद्दा
ु : ज्यान मार्ने उद्योग

अद

पनु रावेदक / वादी : हर्ष लक्ष्मी बज्राचार्यको जाहेरीले
नेपाल सरकार
विरूद्ध
प्रत्यर्थी / प्रतिवादी : चित्र कोइरालाको छोरा, सनु सरी
जिल्ला, धरान नगरपालिका वडा नं.१५ बस्ने
शैलेश कोइरालासमेत

आदिले पनि तत्काल तेस्रो पक्षको
उपस्थिति भए नभएको अवस्थालाई गौण
र तेस्रो पक्षको उपस्थितिको तुलनामा
पीडितलाई लागेको गम्भीर प्रकृतिको
चोटलाई नै गम्भीर मानी प्राथमिकता दिई
सोलाई नै उद्योगको कसरु लाई पुष्टि गर्ने
पर्याप्त आधारको रूपमा लिन सकिने ।
(प्रकरण नं.७)
ज्यान मार्ने उद्योगको वारदात व्यक्तिहरूको
समहू बाट आक्रमण भएको अवस्थामा चोट
छाड् नल
े गायत सो कार्यमा प्रत्यक्षरूपमा
सघाउ पुर्याउने हिसाबले सहयोग गर्ने वा
चोट छाड् ने क्रियामा संलग्न हुनल
े ाई पनि
मखु ्य कसरु दारसरह एउटै श्रेणीमा राखेको
हुदँ ा ज्यान मार्ने उद्योगको वारदातको
जुनसक
ु ै अवस्थाको जुनसक
ु ै प्रकृतिको
क्रियामा संलग्न हुनल
े ाई पनि मखु ्य
कसरु दारसँग छुट् याएर हेर्न मिल्ने अवस्था
देखिँदैन । मखु ्य अभियुक्तको कार्य ज्यान
मार्ने उद्योगको कसरु को दायराभित्र परेपछि
सो सरहका कार्यमा प्रत्यक्ष, क्रियात्मक एवं
सहभागितात्मकरूपमा अन्य अभियुक्तहरू
पनि संलग्न रहेको प्रमाणबाट पुष्टि हुन
गएमा तिनीहरू पनि सोही प्रमाणको
आधारमा सोही कसरु को दायराभित्र नै पर्न
आउने ।
(प्रकरण नं.८)

ालत

निर्णय नं . ९९६१

सर्

वोच्च

वारदातको समयमा तेस्रो पक्षको
उपस्थितिको कारणले पीडितको ज्यान
मर्न नपाएको भन्ने प्रत्यक्ष प्रमाणबाट
टड् कारैरूपमा देखिन र पुष्टि हुन सके को
अवस्थामा ज्यान मार्ने उद्योगको कसरु
पुष्टि हुने योभन्दा उत्तम र विशिष्ट श्रेणीको
आधार हुन नसक्ने ।
वारदातको प्रकृति एवं पृष्ठभूमि,
व्यक्तिहरूको संलग्नता, पूर्व रिसइवी एवं
इविलाग र मनसायको विद्यमानता, पूर्व
तयारी एवं योजना र सोच, प्रयोग भएको
साधन एवं हतियार, पीडितलाई चोट
लागेको शरीरको भाग, चोटको प्रकृति
र संख्या, पीडितको तत्काल मर्ने बाँच्ने
दोसाँधको अवस्था, पीडितले तत्काल
प्राप्त गरेको उद्धार र उपचारको व्यवस्था

वादीका तर्फ बाट : विद्वान् उपन्यायाधिवक्ता श्री
ज्ञानप्रसाद भषु ाल
प्रतिवादीका तर्फ बाट :
अवलम्बित नजिर :
सम्बद्ध कानून :
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सर्
वोच्च

अद

फै सला
न्या. तेजबहादुर के .सी. : न्याय प्रशासन ऐन,
२०४८ को दफा ९(१) (ग) बमोजिम पेस हुन आएको
प्रस्तुत मद्दा
ु को तथ्य र ठहर यसप्रकार रहेको छः
मिति २०६६/०७/१७ गते साँझको समयमा
गाउँ नजिकै होहल्ला भएको र के को हल्ला हो भनी
मेरो छोरा रोशन बज्राचार्य घरबाट बाहिर आउँदाको
अवस्थामा विरूद्ध खण्डमा उल्लिखित प्रतिवादीहरूले
हान् मार् भन्ने हो-हल्ला गर्दै प्रतिवादीमध्येका निश्चल
बढु ाथोकीले बोके को खक
ु ु री हतियारले मार्ने नै उद्देश्यले
छोराको गर्धन टाउकोमा ताकी प्रहार गरेको, तत्काल
तेस्रो पक्षको उपस्थितिले मर्ने बाँच्ने दोसाँधमा, निज
छोराको उपचार भइरहेको र पछि बझु ्दा अघिल्लो दिन
अर्थात्मिति २०६६/०७/१६ गते हाउजी कार्यक्रममा
कोको के टाहरूले वादविवाद गरेको र सोही विषयमा
निज प्रतिवादीहरू हातहातमा हतियार बोकी हुल
हुज्जत गर्दै आउँदा छोरा रोशनलाई भेटी प्रहार गरेको
हुदँ ा निज प्रतिवादीहरूलाई पक्राउ गरी आवश्यक
कारवाही गरिपाउँ भन्नेसमेत बेहोराको हर्ष लक्ष्मी
बज्राचार्यको जाहेरी दरखास्त ।
सनु सरी जिल्ला धरान नगरपालिका वडा
नं.१५ स्थित पूर्व मा श्याम चौक, पश्चिममा वरगाछी
चोक जाने बाटो, उत्तरमा गम्भीरमानको घर र दक्षिणमा
कुमार लिम्बूको घर यति चार किल्लाभित्र उक्त
वारदात भएको र सो स्थानमा रगत जस्तो तरल पदार्थ
पोखिएको देखिएको भन्नेसमेत बेहोराको घटनास्थल
मचु लु ्का ।

मिति २०६६/०७/१७ गते धरान
नगरपालिका वडा नं.१५ स्थित अडाहा भन्ने
टोलमा प्रतिवादी अशोक भन्ने शक्र
ु राज लिम्बू (दाई)
को अध्यक्षतामा हाउजीको कार्यक्रम भएको र सो
कार्यक्रममा दाजु शक्र
ु राजलाई अडाहाको अम्मर
राईसमेतका के टाहरूले कुटपिट गरेको, सो कुरा थाहा
पाई भोलिपल्ट निजै शक्र
ु राज लिम्बू र मणी लिम्बूको
नेततृ ्वमा हामीहरू निश्चल बढु ाथोकी, विषन श्रेष्ठ,
विजय लिम्बू, राजेश दास, शैलेश कोइराला, निपेन
श्रेष्ठ, रन्जित भन्ने आदिवासी, सरु ने राई, मनिष
विष्टसमेत भेला जम्मा भई हातहातमा खक
ु ु री, रड,
लाठीसमेत बोकी अडाहाको बाटो हुदँ ै श्यामचोकतर्फ
जाँदा बाटोमा रोशन बज्राचार्य बसिरहेको देखी हाम्रो
समूहबाट यही हो हिजो शक्र
ु राजलाई कुटपिट गर्ने
भन्दै हो हल्ला गर्दै निजलाई लखेटदै घेराउमा पारी
निश्चल बढु ाथोकी, विजय लिम्बू, शैलेश कोइराला,
मणी लिम्बूसमेतका साथीहरूले खक
ु ु री, लाठी, लात्ती,
मक्का
ु ले प्रहार गरी ढालेको र सोपछि अझ अगाडि
बढ् ने क्रममा दिपेश सेन्चुरीलाई फे ला पारी निजलाई
समेत हतियार प्रहार गरेको हो भन्नेसमेत बेहोराको
प्रतिवादी के बल राइले अधिकारप्राप्त अधिकारीसमक्ष
गरेको बयान ।
मिति २०६६/०७/१६ गते धरान
नगरपालिका वडा नं.१५ स्थित अडाहा भन्ने टोलमा
प्रतिवादी अशोक भन्ने शक्र
ु राज लिम्बूको अध्यक्षतामा
हाउजीको कार्यक्रम भएको र सो कार्यक्रमको समयमा
दाजु शक्र
ु राजलाई अडाहाको अम्मर राईसमेतका
के टाहरूले कुटपिट गरेको र सो कुरा थाहा पाई
भोलिपल्ट निजै शक्र
ु राज लिम्बू र मणी लिम्बूको
नेतत्ृ त्वमा हामीहरू के बल राई, विषन श्रेष्ठ, विजय लिम्बू,
राजेश दास, शैलेश कोइराला, निपेन श्रेष्ठ, रन्जित
भन्ने आदिवासी, सरु ने राई, मनिष विष्टसमेत भेला
जम्मा भई हातहातमा खक
ु ु री, रड, लाठीसमेत बोकी
अडाहाको बाटो हुदँ ै श्यामचोकतर्फ जान लाग्दा बाटोमा

ालत

सरू
ु तहबाट फै सला गर्नेः
माननीय न्यायाधीश श्री रामप्रसाद अधिकारी
माननीय न्यायाधीश श्री प्रेमराज ढकाल
पनु रावेदन तहबाट फै सला गर्नेः
माननीय न्यायाधीश श्री शिवनारायण यादव
माननीय न्यायाधीश श्री रेवन्तबहादरु कुँवर
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ालत

जना मख
ु छोपेका मानिसले तँ कहाँको होस् भन्दा
मैले यसै गाउँको भन्नासाथ निजले यही हो हान्
मार् भन्दै मलाई खक
ु ु री प्रहार गरेको, प्रहारबाट म
ढलेको अवस्थामा पनु ः निजैले अर्को प्रहार गर्दा मैले
हातले छे क्दा मेरो हातसमेत काटिन गएको र अन्य
विजय लिम्बू, निपेन श्रेष्ठ, शैलेश कोइरालासमेतका
प्रतिवादीहरू आई मलाई प्रहार गर्न थालेको कुटपिट
गरेको, हातले प्रहार छे क्दा हात काटिन गएको र उक्त
मख
ु छोप्ने के टा प्रतिवादी निश्चल बढु ाथोकी जस्तो
लाग्यो, निजको आवाजले निज हुन् भन्ने चिनेको हुँ ।
हाल मेरो उपचार भइरहेको छ, हिँडडुल गर्न सक्दिन,
हातसमेत चल्दैन भन्नेसमेत बेहोराको बझि
ु एका पीडित
रोशन बज्राचार्यको कागज ।
मिति २०६६/०७/१७ गते म तथा मेरो भाइ
रोशन बज्राचार्य घर अगाडि बसिरहेको अवस्थामा
श्यामचोकतर्फ बाट ४०/५० जनाको यवु ाहरूको समूह
झगडा तथा कुटपिट गर्न आए जस्तो गरी हो हल्ला गर्दै
आएको र मैले भाइलाई हेर भनेकोमा निज के कति
खेर उक्त स्थानमा गएछ, के ही समयपछि हाम्रो घर
अगाडि कसैलाई उक्त समूहले लखेटेको र घरअगाडि
नै मेरो आमा भनी ढल्दा भाइकै आवाज जस्तो लाग्यो,
गई हेर्दा भाइ रोशन रहेछ, निजलाई हतियार प्रहार
गर्नेमध्येका निश्चल बढु ाथोकीलाई चिने ँ, अन्यलाई
चिनिन निजहरूले मेरो भाइलाई विनाकारण निजहरूले
काटेको हो, भाइको उपचार धरानमा हुन नसकी हाल
काठमाडौं टिचिङ हस्पिटलमा भइरहेको र हालसम्म
उपचार खर्चसमेत पाएको छै न भन्नेसमेत बेहोराको
पीडितकी दिदी सस्मि
ु ता बज्राचार्यको कागज ।
मिति २०६६/०७/१७ गतेका दिन विरूद्ध
खण्डमा उल्लिखित पक्राउ तथा फरार रहेका
प्रतिवादीहरू के बल राईसमेतले पीडित रोशन बज्राचार्य
र दिपेश सेन्चुरीलाई धारिलो हतियार प्रहार गरी ज्यान
मार्ने उद्योगको वारदात गरेको हुन भन्नेसमेत बेहोराको
बझि
ु एका ओमप्रकाश श्रेष्ठसमेतले लेखाइदिएको
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वोच्च
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रोशन बज्राचार्य बसिरहेको देखी हाम्रो समूहबाट यही
हो हिजो शक्र
ु राजलाई कुटपिट गर्ने भन्दै हो हल्ला गर्दै
निजलाई लखेट्दै घेराउमा पारी म तथा विजय लिम्बू,
शैलेश कोइराला, मणी लिम्बूसमेतका साथीहरूले
खक
ु ु री, लाठी, लात्ती, मक्का
ु ले प्रहार गरी ढालेको र
सोपछि अझ अगाडि बढ् ने क्रममा दिपेश सेन्चुरीलाई
फे ला पारी निजलाई समेत हतियार प्रहार गरेको हो
भन्नेसमेत बेहोराको प्रतिवादी निश्चल बढु ाथोकीले
अधिकारप्राप्त अधिकारीसमक्षमा गरेको बयान ।
२०६६/०७/१६ गते धरान १५ स्थित
अडाहा भन्ने टोलमा प्रतिवादी अशोक भन्ने शक्र
ु राज
लिम्बूको अध्यक्षतामा हाउजीको कार्यक्रम भएको र सो
कार्यक्रमको समयमा शक्र
ु राजलाई अडाहाको अम्मर
राईसमेतका के टाहरूले कुटपिट गरेको, सो कुरा थाहा
पाई भोलिपल्ट निजै शक्र
ु राज लिम्बू र मणी लिम्बूको
नेततृ ्वमा हामीहरू के बल राई, विषन श्रेष्ठ, निश्चल
बढु ाथोकी, राजेश दास, शैलेश कोइराला, निपेन श्रेष्ठ,
रन्जित भन्ने आदिवासी, सरु ने राई, मनिष विष्टसमेत
भेला जम्मा भई हातहातमा खक
ु ु री, रड, लाठीसमेत
बोकी अडाहाको बाटो हुदँ ै श्यामचोकतर्फ जाँदा रोशन
बज्राचार्य बसिरहेको देखी हाम्रो समूहबाट यही हो
हिजो शक्र
ु राजलाई कुटपिट गर्ने भन्दै हो हल्ला गर्दै
निजलाई लखेटदै घेराउमा पारी निश्चल बढु ाथोकी,
शैलेश कोइराला, मणी लिम्बूसमेतका साथीहरूले
खक
ु ु री, लाठी, लात्ती, मक्का
ु ले प्रहार गरी ढालेको र
सोपछि अझ अगाडि बढ् ने क्रममा दिपेश सेन्चुरीलाई
फे ला पारी निजलाई समेत हतियार प्रहार गरेको हो
भन्नेसमेत बेहोराको प्रतिवादी विजय लिम्बू, शैलेश
कोइरालाले अधिकारप्राप्त अधिकारीसमक्षमा गरेको
छुट्टाछुट्टै बयान बयान ।
मिति २०६६/०७/१७ गते म आफ्नै
घरमा घर परिवारसँग गफ गरिरहेको अवस्थामा
श्यामचोकतर्फ बाट ४०/५० जनाको यवु ाको समूह
र सो स्थानतर्फ गई दृश्य हेरी घर फर्क ने क्रममा एक
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अधिकृतसमक्ष गरेको बयान सम्बन्धमा जानकारी
भएन, मैले अभियोग दाबीअनस
ु ारको कसरु नगरेको
हुदँ ा अभियोगबाट सफाइ पाउनपु र्ने हो भन्नेसमेत
बेहोराको प्रतिवादी के बल राईले अदालतमा गरेको
बयान ।
मिति २०६६/०७/१७ गते दिउँसो म इटहरी
गएको थिएँ । साँझको ३/४ बजेतिर घरमा आई घरैमा
बसे ँ । साँझपख धरानको वरगाछी चोकतिर घम्न
ु
निस्के को थिएँ, सो समयमा सवु ास राईसँग भेट
भयो, जाहेरवाला र रोशन बज्राचार्यसँग भेट भएन ।
जाहेरी बेहोरा झट्ु ठा हो, वारदातमा म संलग्न थिइनँ,
समु न भन्ने मानिसले २०६६/०६/१६ गते हाउजी
खेलाएको ठाउँमा गएको, त्यहाँ शक्र
ु राज पनि गएका
र निजलाई समेत कुटपिट गरेको रहेछ, कोको मानिस
भई पीडितलाई कुटपिट गरे मैले देखिन, चोकमा झगडा
भएको हल्ला सनु ी बाहिर निस्कँ दा घाइतेलाई प्रहरीको
गाडीले उपचारको लागि लिएर जाँदै गर्दा देखेको
हो । प्रहरीमा भएको मेरो बयान मैले भनेको होइन, पढेर
सनु ाएनन् भन्नेसमेत बेहोराको निश्चल बढु ाथोकीले
अदालतमा गरेको बयान ।
जाहेरवाला तथा पीडितहरूसँग मेरो उक्त
वारदात मिति समयमा भेटघाट भएन, प्रतिवादीहरूसँग
उक्त मिति २०६६/०७/१७ गते साँझमा धरान ८
स्थित वरगाछी चोकमा भेट भएको थियो, मसमेतले
रोशन बज्राचार्य र दिपेश सेन्चुरीलाई काटी ज्यान मार्ने
उद्योगको अपराध गरेको होइन, घटनाको अघिल्लो
दिन हाउजी खेलाएको ठाउँमा के टी जिस्काएको
विषयमा झगडा तथा वादविवाद भएको थियो शक्र
ु राज
लिम्बूसँग झगडा भएको विषयमा छलफल छ भनी म
पनि गएको थिएँ, म पछाडि थिएँ, अगाडिको हुलमा मणी
लिम्बू, शक्र
ु राज लिम्बू, मनिष श्रेष्ठ, निपेन श्रेष्ठसमेतले
घाइते पीडितहरूलाई कुटपिट गरेको हुनपु र्छ, म
पछिपछि भएको र रातिको समय भएकोले मैले देखिन
मैले कुटपिट गरेको होइन, को कसले हतियार बोके को
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वस्तुस्थिति मचु लु ्का ।
यसमा हालसम्मको अनस
ु न्धानमा मिसिल
संलग्न किटानी जाहेरी दरखास्त, घटनास्थल
मचु लु ्का, पक्राउ प्रतिवादीहरू के बल राई, विजय लिम्बू,
निश्चल बढु ाथोकी र शैलेश कोइरालासमेतको भिन्दा
भिन्दै बयान, बझि
ु एका मानिसहरू एवं वस्तुस्थिति
मचु लु ्कामा कागज गर्ने मानिसहरूको भनाइसमेतका
आधार प्रमाणहरूबाट मिति २०६६/०७/१७ गते
धरान नगरपालिका वडा नं.१५ स्थित श्याम चौक
नजिक पीडित रोशन बज्राचार्यउपर प्रतिवादी निश्चल
बढु ाथोकीसमेतका समूहले ज्यान मार्ने उद्योगको
वारदात घटित गरे गराएको तथ्य स्थापित हुन आएको
हुदँ ा निज प्रतिवादीहरूले पीडितउपर ज्यान मार्ने
उद्योग गरेको पष्टि
ु हुन आएको हुदँ ा निज प्रतिवादीहरू
निश्चल बढु ाथोकी, के बल राई, शैलेश कोइराला, विजय
लिम्बू, विषन श्रेष्ठ, राजेश दास, निपेन श्रेष्ठ, मनिष
विष्ट, सरु ने राई, मणी लिम्बू र शक्र
ु राज लिम्बूसमेतको
उपयक्त
ु कार्य मल
ु क
ु ी ऐन ज्यानसम्बन्धी महलको १
र १५ नं. बर्खिलाप कसरु भए गरेको देखिदँ ा निज
प्रतिवादीहरू निश्चल बढु ाथोकी, के बल राई, शैलेश
कोइराला, विजय लिम्बू, विषन श्रेष्ठ, राजेश दास,
निपेन श्रेष्ठ, मनिष विष्ट, सरु ने राई, मणि लिम्बू र
शक्र
ु राज लिम्बूलाई ऐ. ऐन महलको १५ नं. बमोजिम
सजाय हुन मागदाबी लिइएको छ । वारदातपश्चात्
फरार रहेका प्रतिवादीहरू विषन श्रेष्ठ, राजेश दास,
निपेन श्रेष्ठ, मनिष विष्ट, सरु ने राई, मणी लिम्बू र
शक्र
ु राज लिम्बूको नाममा अदालतबाटै म्याद जारी
गरिपाउँ र यकिन विवरण नखल
ु ेका अन्य व्यक्तिको
हकमा अ.बं. ८८ नं. बमोजिम परु क अभियोग पेस
गरिने भन्नेसमेत अभियोग पत्र ।
घाइते
जाहेरवालीलाई
चिन्दछु,
२०६६/०७/१७ गते म मेरो घरमा थिएँ, घाइतेलाई
को कसले कसरी ज्यान मार्ने उद्योगको अपराध
गरे मैले देखिनँ । अन्य प्रतिवादीहरूले अनस
ु न्धान
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थनु ामा रहेको । प्रतिवादी राजेश दाससँग माग भएको
धरौट राखी निज तारेखमा रहेको ।
आदेशानस
ु ार वादी पक्षका साक्षी पीडित तथा
कागज गर्ने सस्मि
ु ता बज्राचार्यले गरेको बकपत्र मिसिल
सामेल रहेको ।
प्रतिवादी निश्चल बढु ाथोकी कसरु इन्कार
भई यस अदालतमा बयान गरेको भए तापनि निजउपर
किटानी जाहेरी, पीडितकी बहिनी सस्मि
ु ताको कागज
र पीडितको कागज एवं निजहरूको बकपत्र बेहोरामा
आरोपित गरिएको र अधिकारप्राप्त अधिकारीसमक्ष
साबिती रहेकोले निज कसरु दार हुन् भन्ने कुरामा
विवाद भएन ।
अन्य
प्रतिवादीहरू
अधिकारप्राप्त
अधिकारीसमक्ष वारदातमा संलग्न रहेका भए तापनि
धारिलो हतियार प्रहार गरेको नभएर लाठी हात
मक्का
ु ले सम्म कुटपिट गरेको भनी बयान गरेको
देखिन्छ । पीडितले मौकामा कागज गर्दा स्पष्टरूपमा यी
प्रतिवादीहरू समेतले धारिलो हतियार प्रहार गरेको भन्न
सके को देखिदँ नै । प्रतिवादी विषन श्रेष्ठ–१, प्रतिवादी
मणी लिम्बू–१, प्रतिवादी मनिष श्रेष्ठ, प्रतिवादी सरु ने
राई–१, प्रतिवादी अशोक भन्ने शक्र
ु राज लिम्बू–१ का
नाममा यस अदालतबाट जारी भएको वारेन्टसहितको
म्यादमा निजहरू अदालतमा उपस्थित नभई सरू
ु
म्यादै गज
ु ारी बसेको देखिदँ ा निज प्रतिवादीहरूका
हकमा अ.बं.१९० नं. बमोजिम मलु ्तबीमा राखिदिएको
छ । अतः प्रतिवादी निश्चल बढु ाथोकीले अभियोग
दाबीबमोजिम कसरु गरेको देखिदँ ा निजलाई मल
ु क
ु ी ऐन
ज्यानसम्बन्धी महलको १५ नं. बमोजिम ५(पाचँ) वर्ष
कै द सजाय हुने ठहर्छ । प्रतिवादी राजेश दास, शैलेश
कोइराला, विजय लिम्बू, के बल राई, निपेन श्रेष्ठले
कसरु गरेको नदेखिदँ ा अभियोग दाबीबाट सफाइ पाउने
ठहर्छ भन्नेसमेत बेहोराको सनु सरी जिल्ला अदालतको
मिति २०६७/१२/०१ को फै सला ।
प्रतिवादी शक्र
ु राज लिम्बूसँग हाउजीको
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थियो आँखाले नदेखेको हुदँ ा म भन्न सक्दिन, मैले
अभियोग दाबीअनस
ु ारको कसरु नगरेको हुदँ ा अभियोग
दाबीबाट सफाइ पाउँ भन्नेसमेत बेहोराको प्रतिवादी
विजय लिम्बूले अदालतमा गरेको बयान ।
जाहेरवाला तथा पीडितसँग चिनजान
छै न, जाहेरी अनस
ु ार मैले रोशन बज्राचार्य र दिपेश
सेन्चुरीलाई ज्यान मार्ने उद्योगको अपराध गरेको
होइन । २०६६/०७/१६ गतेको हाउजी खेलमा पनि म
गएको थिइन । अधिकारप्राप्त अधिकारीमा गरेको बयान
मेरो होइन, सही सम्म मेरो हो । मिति २०६६/०७/१७
गते म आफ्नै घरमा थिएँ, मैले दाबीबमोजिमको कसरु
नगरेकोले अभियोग दाबी सफाइ पाउँ भन्नेसमेत
बेहोराको शैलेश कोइरालाले अदालतमा गरेको बयान ।
पछि प्रमाण बझु ्दै जाँदा ठहरेबमोजिम
हुने गरी प्रतिवादीमध्येका निश्चल बढु ाथोकीलाई
पर्पक्ष
ु को निमित्त थनु ामा राख्ने र अरू प्रतिवादीहरू
के बल राई, शैलेश कोइराला र विजय लिम्बूबाट
जनही रू.१५,०००।– जेथा जमानत लिई मद्दा
ु को
कारवाही गर्ने भन्ने मिति २०६६/०८/१८ गतेको यस
अदालतको आदेश भई प्रतिवादी निश्चल बढु ाथोकी
पर्पक्ष
ु को निमित्त कारागार कार्यालय झम्का
ु मा थनु ामा
रहेका र अन्य प्रतिवादीहरूले माग गरेको नगद धरौटी
लिई तारेखमा रहेको ।
वारदात भएको अघिल्लो दिन हाउजी खेलमा
झगडा भएको रहेछ सो हाउजीमा म गएको थिइन,
क्लबमा म पनि गएको थिएँ । सस्मि
ु ता बज्राचार्यले
गरेको कागजअनस
ु ार पीडितलाई निश्चल बढु ाथोकीले
खक
ु ु री प्रहार गरेका हुन्, मैले कसरु नगरेको हुदँ ा
अभियोग दाबीबाट सफाइ पाउँ भन्नेसमेत बेहोराको
प्रतिवादीमध्येका निपेन श्रेष्ठले अदालतमा गरेको
बयान ।
आदेशानस
ु ार प्रतिवादी निपेन श्रेष्ठसँग माग
भएको नगद रू.१५,०००।– जेथा दिन नसकी मद्दा
ु
पर्पक्ष
ु को निमित्त प्रतिवादी कारागार कार्यालय झम्का
ु मा
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ज्यानसम्बन्धी महलको १५ नं. बमोजिम कसरु मा मद्दत
गर्ने व्यक्तिलाई समेत कसरु गर्ने व्यक्तिसरह सजाय हुने
र सो तथ्य यी प्रतिवादीहरूले एक आपसमा गरेको
पोलबाट समर्थित भएको हुदँ ा अन्य प्रतिवादीहरूलाई
सफाइ दिने ठहर्याएको सरू
ु फै सला त्रुटिपूर्ण छ ।
रोशन बज्राचार्यको मौकाको कागज प्रतिवादीहरूको
अधिकारप्राप्त अधिकारीसमक्ष गरेको साबिती बयान,
जाहेरवाली र मौकामा बझि
ु एका व्यक्तिहरूको कागज
र बकपत्रसमेतबाट विरूद्ध खण्डमा उल्लिखित
प्रतिवादीहरूलाई सफाइ दिने गरी भएको सरू
ु को
फै सला सो हदसम्म त्रुटिपूर्ण हुदँ ा बदर गरी सरू
ु
अभियोग दाबीबमोजिम सजाय गरिपाउँ भन्नेसमेत
बेहोराको वादी नेपाल सरकारको तर्फ बाट पनु रावेदन
अदालत विराटनगरमा पर्न आएको पनु रावेदन ।
घटनाको उठान, प्रतिवादीहरूको कार्य,
मिसिल संलग्न प्रमाण एवं घाउ जाँच रिपोर्टसमेतलाई
हेर्दा ज्यान मार्ने उद्योग मद्दा
ु मा ठहर गरेको फै सला र
समान तहका प्रतिवादीहरूका हकमा सफाइ दिने गरी
भएको फै सला फरक पर्न सक्ने देखिदँ ा अ.बं. २०२ नं.
बमोजिम वादी नेपाल सरकारको पनु रावेदन प्रतिवादी
पक्षलाई र प्रतिवादीको पनु रावेदन वादी नेपाल
सरकारलाई उपलब्ध गराई नियमानस
ु ार पेस गर्नु
भन्नेसमेत बेहोराको पनु रावेदन अदालत विराटनगरको
मिति २०६८/०७/२७ को आदेश ।
सरू
ु सनु सरी जिल्ला अदालतको मिति
२०६७/१२/०१ को फै सला मिलेकै देखिदँ ा सदर
हुने ठहर्छ । प्रतिवादी निश्चल बढु ाथोकी तथा नेपाल
सरकार दवु ै पक्षको पनु रावेदन जिकिर पगु ्न सक्दैन
भन्ने बेहोराको मिति २०६९/११/०२ को पनु रावेदन
अदालत विराटनगरको फै सला ।
पीडित रोशन बज्राचार्यले घटनास्थलमा यी
प्रतिवादीको उपस्थिति उल्लेख गरी प्रहार गर्नेमा अन्य
प्रतिवादीको नाम उल्लेख गरेका छन् । माथि विवेचित
आधार प्रमाणसमेतबाट यी प्रतिवादीले कुटपिटकर्ताको
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वोच्च
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खेल विषयमा विवाद भई यी प्रतिवादीसमेतको
नेततृ ्वमा गएको समूहबाट वारदात भएको देखिन
आएकोले ज्यान मार्ने उद्योगको मतसल्लाहमा यी
प्रतिवादीसमेत रहे भएको देखिन आएको र नेततृ ्वकर्ता
भन्नेसमेत देखिदँ ा यी प्रतिवादीको हकमा मल
ु क
ु ी ऐन
ज्यानसम्बन्धी महलको १५ नं. नभई १७ नं.को कसरु
देखिन आएकोले संलग्न प्रमाणको आधारमा प्रतिवादी
मणी लिम्बूलाई ज्यानसम्बन्धी महलको १७(३) नं.
बमोजिम १ (एक) वर्ष कै द सजाय हुने ठहरी सनु सरी
जिल्ला अदालतबाट मिति २०६९/०३/२५ मा भएको
फै सला ।
सरू
ु को इन्साफमा चित्त बझ
ु ेन । यसमा प्रस्तुत
मद्दा
ु र स.फौ.नं. २००१ को एकै मिति समयको वारदात
देखाई मउपर दईु वटा मद्दा
ु दायर गरी दवु ैमा ५/५ वर्ष
कै द सजाय गर्ने गरेको फै सला नागरिक अधिकार
ऐन, २०१२ को दफा ११(२) को प्रतिकूल रहेको
छ । जाहेरवालाको सरू
ु जाहेरी र अदालतमा गरेको
बकपत्रसमेतमा फरकफरक बेहोरा लेखाएकी छन् । सो
प्रमाण, प्रमाण ऐन, २०३१ को दफा १८ र ३७ को
प्रतिकूल हुदँ ा सरू
ु को फै सला बदरभागी छ । त्यसरी नै
पीडितको दिदी सस्मि
ु ता बज्राचार्यको मौकाको कागज
र अदालतमा गरेको बकपत्र एक आपसमा फरक फरक
रहेका छन् । पीडित वसन्त भनिने रोशन बज्राचार्यको
मौकाको कागज र अदालतमा गरेको बकपत्रमा अलग
अलग बेहोरा भएकोले उपर्युक्त ३ वटै बकपत्रहरू प्रमाण
ग्राह्य नभएको तथा मेरो अधिकारप्राप्त अधिकारीसमक्ष
भएको बयान कागजसमेत मेरो स्वेच्छा विरूद्धको
भएकोले सरू
ु को त्रुटिपूर्ण फै सला उल्टी गरी झट्ु ठा
अभियोग दाबीबाट सफाइ पाउँ भन्नेसमेत बेहोराको
निश्चल बढु ाथोकीको पनु रावेदन अदालत विराटनगरमा
पर्न आएको पनु रावेदन ।
सरू
ु ले वारदात कायम गरी निश्चल
बढु ाथोकीलाई कसरु गरेको ठहर गरी सजाय भएको
हुदँ ा वारदातको सम्बन्धमा थप जिकिर लिनु परेन ।

376

९९६१ - नेपाल सरकार वि. शैलेश कोइरालासमेत

ालत

मा मद्दा
ु दोहोर्याई हेर्न का लागि निस्सा प्रदान गरेको
आदेश ।
नियमबमोजिम मद्दा
ु पेसी सूचीमा चढी
पेस हुन आएको प्रस्तुत पनु रावेदनसहितको सरू
ु
तथा प्रमाण मिसिलसमेत अध्ययन गरी वादी नेपाल
सरकारको तर्फ बाट उपस्थित विद्वान् उपन्यायाधिवक्ता
श्री ज्ञानप्रसाद भषु ालले मल
ु क
ु ी ऐन, ज्यानसम्बन्धी
महलको १५ नं. बमोजिमको दाबी लिएकोमा सो
महलको १७(३) नं. बमोजिम सजाय हुने गरेको
सरू
ु तथा पनु रावेदन फै सलामा सो १७(३) नं.को
व्याख्यात्मक त्रुटि देखिएकोले सरू
ु अभियोग माग
दाबीअनस
ु ार सजाय गरिपाउँ भनी गर्नुभएको बहससमेत
सनि
ु यो ।
उपर्युक्त बहस जिकिरसमेत सनु ी मिसिल
अध्ययन गरी हेर्दा , पनु रावेदन अदालत विराटनगरबाट
मिति २०६९/११/०२ मा भएको फै सला मिलेको
छ, छै न? तथा प्रतिवादीहरूलाई सरू
ु अभियोग माग
दाबीबमोजिम सजाय गरिपाउँ भन्ने वादी नेपाल
सरकारको पनु रावेदन जिकिर पगु ्न सक्छ, सक्दैन?
सोही विषयमा निर्ण य दिनपु र्ने देखियो ।
२. निर्ण यतर्फ विचार गर्दा यसमा मिति
२०६७/०७/१७ पीडित रोशन बज्राचार्यलाई
प्रतिवादीहरूले धारिलो हतियार प्रयोग गरी ज्यान
मार्ने उद्योग गरेकाले ज्यानसम्बन्धी महलको १५
नं. बमोजिम सजाय गरिपाउँ भनी अभियोगपत्र दायर
भएकोमा प्रतिवादी विषन श्रेष्ठ, प्रतिवादी मणी लिम्बू,
प्रतिवादी मनिष श्रेष्ठ, प्रतिवादी सरु ने राई, प्रतिवादी
अशोक भन्ने शक्र
ु राज लिम्बूको हकमा अ.बं.१९०
नं. बमोजिम मल
ु तबी रहेकोमा प्रतिवादी निश्चल
बढु ाथोकीले अभियोग दाबीअनस
ु ारको कसरु गरेको
ठहर भई निजलाई मल
ु क
ु ी ऐन, ज्यानसम्बन्धी महलको
१५ नं. बमोजिम ५(पाँच) वर्ष कै द प्रतिवादी विजय
लिम्बू, प्रतिवादी शैलेश कोइराला, निपेन श्रेष्ठ, राजेश
दास, के बल राईले अभियोग दाबीबाट सफाइ पाउने
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समूहको नेततृ ्व गरेको तर आफै ँ ले प्रहार नगरेको
अवस्थामा ज्यानसम्बन्धी महलको १७(३) नं.
अनस
ु ार १(एक) वर्ष कै द सजाय हुने ठहर्याई सनु सरी
जिल्ला अदालतबाट मिति २०६९/०३/२५ मा भएको
फै सला मिलेको देखिदँ ा सदर हुने ठहर्याई पनु रावेदन
अदालत विराटनगरबाट मिति २०६९/११/०२ मा
भएको फै सला ।
प्रस्तुत वारदात सामूहिक र सांघातिकरूपमा
घातक हतियारसमेत प्रयोग गरी घटाइएको वारदात
देखिन्छ । सफाइ पाउने प्रतिवादीहरू अधिकारप्राप्त
अधिकारीसमक्ष मौकामा पक्राउ परी बयान गर्दा
वारदातमा संलग्न रहेको तथ्यलाई स्वीकार गरेका
छन् । रोशन बज्राचार्यको मौकामा भएको कागज,
प्रतिवादीहरूको अधिकारप्राप्त अधिकारीसमक्षको
साबिती बयान, जाहेरवाली र मौकामा बझि
ु एका
मानिसहरूको कागज र बकपत्रसमेतबाट
प्रतिवादीहरूको कसरु पष्टि
ु भइरहेको अवस्थामा
प्रतिवादी निश्चल बढु ाथोकीलाई कसरु ठहर गरी अन्य
प्रतिवादीहरूलाई सफाइ दिने गरी भएको त्रुटिपूर्ण छ ।
घटनाको उठान प्रतिवादीहरूको कार्यबाट भएको भन्ने
मिसिल संलग्न प्रमाण एवं घाउजाँच रिपोर्टसमेतबाट
वारदातमा प्रतिवादीहरू संलग्न रहेको तथ्य हुदँ ाहुदँ ै
सफाइ दिने गरी भएको फै सला त्रुटिपूर्ण भई बदरभागी
छ । अत: सरू
ु अभियोग मागदाबीअनस
ु ार सजाय
गरिपाउँ भन्नेसमेत बेहोराको वादी नेपाल सरकारको
मद्दा
ु दोहोर्याई हेरिपाउँ भन्ने निवेदन ।
मल
ु क
ु ी ऐन, ज्यानसम्बन्धी महलको १५
नं. बमोजिमको दाबी लिएकोमा सो महलको १७(३)
नं. बमोजिम सजाय हुने गरेको सरू
ु तथा पनु रावेदन
फै सलामा सो १७(३) नं. को व्याख्यात्मक त्रुटि देखिई
न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा १२ को उपदफा
(१) को खण्ड (क) को अवस्था विद्यामान देखिदँ ा मद्दा
ु
दोहोर्याई हेर्ने निस्सा प्रदान गरिदएको छ भन्नेसमेत
बेहोराको यस अदालतबाट मिति २०७०/०५/०२
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भएको फै सला मिलेको छ, छै न? सोतर्फ विचार गर्दा,
मल
ु क
ु ी ऐन, ज्यानसम्बन्धी महलको १७(३) मा,
“अरू किसिमबाट मत सल्लाहमा पसेकोमा मार्ने
ठाउँमा गई अरू कुरा के ही नगरी हेरी रहनेलाई र
लेखिएदेखि बाहेक अरू किसिमका मतलबीलाई छ
महिनादेखि तीन वर्षसम्म कै द गर्नुपर्छ” भन्ने कानूनी
व्यवस्था भएको पाइन्छ ।
५. उपर्युक्त कानूनी व्यवस्थाअनस
ु ार, ज्यान
मार्नलाई अरू किसिमबाट मत सल्लाहमा पसेको
हुनपु र्ने देखिन्छ । यसैगरी वारदात स्थलमा गई बसी
भौतिकरूपमा उपस्थित हुनपु र्ने, के ही नगरी हेरिरहेको
अवस्था विद्यामान हुनपु र्ने देखिन्छ । यो कानूनी
व्यवस्था र वारदातको अवस्थामा ज्यान मार्ने उद्योगको
कसरु को लागि नभई ज्यानै मरेको अवस्थामा आकर्षित
हुदँ ै आएको प्रस्ट छ । प्रस्तुत वारदातलाई हेर्दा , मिति
२०६६/०७/१७ गते प्रतिवादीहरूले हातहातमा
हतियार बोकी हुल हुज्जत गर्दै आउँदा छोरा रोशनलाई
भेटी प्रहार गरेको हुदँ ा प्रतिवादीहरूलाई पक्राउ गरी
कारवाही गरिपाउँ भन्ने हर्ष लक्ष्मीको जाहेरी दरखास्त
परेको देखिन्छ । जिल्ला सनु सरी धरान न.पा.वडा
नं.१५ स्थित पूर्व मा श्याम चोक, पश्चिममा वरगाछी
चोक जाने बाटो, उत्तरमा गम्भीरमानको घर र दक्षिणमा
कुमार लिम्बूको घर यति चारकिल्लाभित्र वारदात
भएको र सो स्थानमा रगतजस्तो तरल पदार्थ पोखिएको
देखिएको भन्ने घटनास्थल मचु लु ्का देखिन्छ । यसैगरी
रोशन बज्राचार्यको वि.पि. कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान
प्रतिष्ठानको च.नं.१०४६ मिति २०६६/०३/२३ को
पत्रसाथ प्राप्त घाउ जाँच के श फारम हेर्दा , “Scalp
cut-5-6 cm upto the bone, Rt. Forearm cut
4-5 cm, Rt. hand deep cut Reposing bone,
Rt. Forearms deep cut.” भन्ने उल्लेख भएको
पाइन्छ ।
६. ज्यानसम्बन्धी उद्योगको कसरु हुन ज्यान
मर्नेसम्मको कार्य भएको तर तेस्रो पक्षको उपस्थितिले
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र मणी लिम्बूलाई ज्यानसम्बन्धी महलको १७(३)
नं. बमोजिम ज्यान मरिसके को नदेखिदँ ा १(एक) वर्ष
कै द हुने ठहरी सनु सरी जिल्ला अदालतबाट मिति
२०६७/१२/१ मा र मिति २०६९/३/२५ मा भएको
फै सलाउपर चित्त नबझ
ु ाई प्रतिवादी निश्चल बढु ाथोकी
र वादी नेपाल सरकारको तर्फ बाट पनु रावेदन
परी पनु रावेदन अदालत विराटनगरबाट मिति
२०६९/११/०२ मा सदर हुने ठहर्याई र मणी लिम्बूको
हकमा पनि सदर हुने ठहर्याई भएको फै सलाउपर वादी
नेपाल सरकारको मद्दा
ु दोहोर्याई हेरिपाउँ भन्ने निवेदन
परी यस अदालतबाट मद्दा
ु दोहोर्याई हेर्ने निस्सा प्रदान
भई इजलाससमक्ष निर्ण यार्थ पेस हुन आएको देखियो ।
३. प्रस्तुत मद्दा
ु मा प्रतिवादीमध्येका निश्चल
बढु ाथोकीलाई कसरु दार ठहर भइसके को अवस्था हुदँ ा
ज्यान मार्ने उद्योगको वारदात भएको तथ्यमा विवाद
नरहेको अवस्था देखिएको, प्रतिवादीमध्येका प्रतिवादी
मणी लिम्बूलाई वारदातमा संलग्न रहेको तथ्यलाई
स्वीकार गरी सके पछि ज्यानसम्बन्धी महलको
१५ नं. बमोजिम सजाय गरिनपु र्नेमा अप्रासाङ् गिक
ज्यानसम्बन्धी महलको १७(३) नं. बमोजिम सजाय
गरेको फै सला त्रुटिपूर्ण छ । प्रस्तुत मद्दा
ु मा मल
ु क
ु ी ऐन,
ज्यानसम्बन्धी महलको १७(३) लाई प्रयोग गरी भएको
फै सलामा सोही महलको १५ नं. र १७(३) नं. को
गम्भीर व्याख्यात्मक त्रुटि रहेको हुदँ ा उक्त फै सला बदर
गरी अभियोग दाबीबमोजिम सजाय गरिपाउँ भन्ने वादी
नेपाल सरकारको पनु रावेदन जिकिर रहेको देखिन
आयो ।
४. प्रतिवादी मणी लिम्बूलाई मल
ु क
ु ी ऐन,
ज्यानसम्बन्धीको १५ नं. बमोजिम सजाय गरिपाउँ
भन्ने अभियोग मागदाबी भएकोमा सरू
ु सनु सरी जिल्ला
अदालतबाट प्रतिवादी मणी लिम्बूलाई ज्यानसम्बन्धी
महलको १७(३) नं. बमोजिम १(एक) वर्ष कै द सजाय
हुने गरी भएको फै सला सदर हुने ठहर्याई पनु रावेदन
अदालत विराटनगरबाट मिति २०६९/११/०२ मा
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परु ्याउने हिसाबले सहयोग गर्ने वा चोट छाड् ने क्रियामा
संलग्न हुनेलाई पनि मखु ्य कसरु दारसरह एउटै श्रेणीमा
राखेको हुदँ ा ज्यान मार्ने उद्योगको वारदातको जनु सक
ुै
अवस्थाको जनु सक
ु ै प्रकृतिको क्रियामा संलग्न हुनेलाई
पनि मखु ्य कसरु दारसँग छुट्याएर हेर्न मिल्ने अवस्था
देखिदँ नै । मखु ्य अभियक्त
ु को कार्य ज्यान मार्ने उद्योगको
कसरु को दायराभित्र परेपछि सो सरहका कार्यमा
प्रत्यक्ष, क्रियात्मक एवं सहभागितात्मकरूपमा अन्य
अभियक्त
ु हरू पनि संलग्न रहेको प्रमाणबाट पष्टि
ु हुन
गएमा तिनीहरू पनि सोही प्रमाणको आधारमा सोही
कसरु को दायराभित्र नै पर्न आउने हुन जान्छन् ।
९. यसै सन्दर्भमा वारदातको प्रकृति हेर्दा ,
मिति २०६६/०७/१६ गते धरान नगरपालिका वडा
नं.१५ स्थित अडाहा भन्ने टोलमा शक्र
ु राज लिम्बूको
अध्यक्षतामा हाउजी खेलको कार्यक्रम भएको र निज
शक्र
ु राज लिम्बू र मणी लिम्बूको नेततृ ्वमा हामीहरू
सबै भेला जम्मा भई हातमा खक
ु ु री, रड र लाठी बोकी
श्यामचोकतर्फ जाँदै गर्दा रोशन बज्राचार्य बसिरहेको
देखी हाम्रो समूहबाट यही हो हिजो शक्र
ु राजलाई
कुटपिट गर्ने भन्दै हो हल्ला गर्दै निजलाई लखेट्दै
घेराउमा पारी मणी लिम्बूसमेतका साथीहरूले खक
ु ु री,
लाठी र मक्का
ु ले प्रहार गरी ढालेको र पछि अघि
बढ् ने क्रममा दिपेश सेन्चुरीलाई फे ला पारी निजलाई
समेत हतियार प्रहार गरेको हो भनी सहप्रतिवादीहरू
बिजय लिम्बू, शैलेश कोइराला, के बल राईसमेतले
मौकामा अनस
ु न्धान अधिकारीसमक्ष बयान गरेको
देखिन्छ । यसैगरी शक्र
ु राज लिम्बूसँग झगडा परेको
विषयमा छलफल छ भनी म पनि गएको थिएँ । म
पछाडि थिएँ । अगाडि हुलमा मणी लिम्बू र शक्र
ु राज
लिम्बू थिए । निजहरूले घाइते पीडितलाई कुटपिट
गरेको हुनपु र्छ भनी सहप्रतिवादी विजय लिम्बूले सरू
ु
अदालतमा बयान गरेका छन् । वारदातको पष्ठ
ृ भूमि
र प्रकृतिअनस
ु ार यी प्रतिवादी मणी लिम्बूसमेतको
नेतत्ृ त्वको समूहले पीडितलाई लखेट्दै घेराउमा पारी
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गर्दा ज्यान भने मर्न नपाएको अवस्था विद्यमान भएको
हुनपु र्ने भनी लामो समयदेखि नै कानूनी व्याख्या एवं
प्रतिपादित न्यायिक सिद्धान्तका आधारमा स्वीकारिँदै
आइएको छ । तर ज्यान मार्ने उद्योगको कसरु को
निम्ति सबै वारदातमा यिनै तत्त्वहरू अनिवार्यरूपमा
नै विद्यमान भएको हुनपु र्छ भन्ने पूर्व सर्त भने मानिन
हुदँ नै ।
७. ज्यान मार्ने उद्योगको वारदातमा तेस्रो
पक्षको मौकै मा उपस्थिति भएको कारणले गम्भीर
चोट लाग्न नपाएको अतिरिक्त सोबाहेकको अवस्थामा
पनि ज्यान मार्ने उद्योगको लागि आवश्यक पर्ने अन्य
आपराधिक तत्त्वको विद्यमानता भए नभएको सन्दर्भसँग
पनि जोडेर सूक्ष्मरूपले के लाएर नै निष्कर्ष मा पगु ्नुपर्ने
हुन्छ । वारदातको समयमा तेस्रो पक्षको उपस्थितिको
कारणले पीडितको ज्यान मर्न नपाएको भन्ने प्रत्यक्ष
प्रमाणबाट टड् कारै रूपमा देखिन र पष्टि
ु हुन सके को
अवस्थामा ज्यान मार्ने उद्योगको कसरु पष्टि
ु हुने यो
भन्दा उत्तम र विशिष्ट श्रेणीको आधार हुन सक्दैन ।
यो बाहेकको अवस्थामा पनि वारदातको प्रकृति एवं
पष्ठ
ृ भूमि, व्यक्तिहरूको संलग्नता, पूर्व रिसइवी एवं
इविलाग र मनसायको विद्यमानता, पूर्व तयारी एवं
योजना र सोच, प्रयोग भएको साधन एवं हतियार,
पीडितलाई चोट लागेको शरीरको भाग, चोटको प्रकृति
र संख्या, पीडितको तत्काल मर्ने बाँच्ने दोसाँधको
अवस्था, पीडितले तत्काल प्राप्त गरेको उद्धार र
उपचारको व्यवस्था आदिले पनि तत्काल तेस्रो पक्षको
उपस्थिति भए नभएको अवस्थालाई गौण र तेस्रो
पक्षको उपस्थितिको तल
ु नामा पीडितलाई लागेको
गम्भीर प्रकृतिको चोटलाई नै गम्भीर मानी प्राथमिकता
दिई सोलाई नै उद्योगको कसरु लाई पष्टि
ु गर्ने पर्याप्त
आधारको रूपमा लिन सकिने नै हुन्छ ।
८. यसैगरी ज्यान मार्ने उद्योगको वारदात
व्यक्तिहरूको समूहबाट आक्रमण भएको अवस्थामा
चोट छाड् नेलगायत सो कार्यमा प्रत्यक्षरूपमा सघाउ
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पूर्ण इन्कार रही बयान गरेको देखिन्छ । निजहरूको
इन्कारीलाई निजका साक्षीहरूले समर्थन गरी बकपत्र
गरेको पाइन्छ । पीडितले मौकामा कागज गर्दा प्रस्ट
रूपमा यी प्रतिवादीहरूले समेत धारिलो हतियार
प्रयोग गरेको भन्न सके को देखिदँ नै । पीडितका दिदीले
निश्चल बढु ाथोकीले धारिलो हतियार प्रयोग गरेको
भनेकी देखिएको अवस्थामा सरू
ु सनु सरी जिल्ला
अदालतबाट मिति २०६७/१२/०१ मा प्रतिवादीहरू
शैलेश कोइराला, विजय लिम्बू, निपेन श्रेष्ठ, राजेश
दास र के दल राईसमेतले कसरु गरेका रहेछन् भन्न
मिल्ने नदेखिदँ ा अभियोग दाबीबाट सफाइ पाउने
ठहर्याई भएको फै सला सदर हुने ठहर्याई पनु रावेदन
अदालत विराटनगरबाट मिति २०६९/११/०२ मा
भएको फै सला मिलेको देखिदँ ा यी प्रतिवादीहरूको
हकमा पनु रावेदन अदालत विराटनगरको फै सला सदर
हुने ठहर्छ । यी प्रतिवादीहरू शैलेश कोइराला, विजय
लिम्बू, निपेन श्रेष्ठ, राजेश दास र के बल राईसमेतलाई
सरू
ु अभियोग दाबीबमोजिम सजाय हुनपु र्छ भन्ने वादी
नेपाल सरकारको पनु रावेदन जिकिरसमेतसँग सहमत
हुन सकिएन ।
१२. अतः माथि उल्लिखित विवेचित आधार
र कारणहरूबाट प्रतिवादीहरू शैलेश कोइराला, राजेश
दास, विजय लिम्बू, के बल राई, र निपेन श्रेष्ठले
ज्यान मार्ने उद्योगको कसरु गरेको नदेखिदँ ा अभियोग
दाबीबाट सफाइ पाउने ठहर्याई सरू
ु सनु सरी जिल्ला
अदालतबाट मिति २०६७/१२/०१ मा भएको फै सला
सदर हुने ठहर्याई तत्कालीन पनु रावेदन अदालत
विराटनगरबाट मिति २०६९/११/०२ मा भएको
फै सला मिलेको देखिदँ ा सदर हुने ठहर्छ । र प्रतिवादी
मणी लिम्बूले ज्यानसम्बन्धी महलको १५ नं. नभई १७
नं. को कसरु गरेको देखिन आएकोले संलग्न प्रमाणको
आधारमा प्रतिवादी मणी लिम्बूलाई ज्यानसम्बन्धी
महलको १७(३) नं. बमोजिम १(एक) वर्ष कै द हुने
ठहर्याई सरू
ु सनु सरी जिल्ला अदालतबाट मिति
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प्रतिवादी मणी लिम्बूसमेत पीडितलाई कुटपिट गर्ने
कार्यमा संलग्न रहेको भनी पष्टि
ु हुन आउँदा निज
प्रतिवादी मणी लिम्बूले मल
ु क
ु ी ऐन, ज्यानसम्बन्धी
महलको १५ नं. बमोजिमको कसरु गरेको देखिन
आयो ।
१०. घटनास्थल मचु लु ्का, पीडितको
घाउजाँच के श फारम र सहप्रतिवादी विजय
लिम्बूसमेतले मौकामा अनस
ु न्धान अधिकारीसमक्ष
गरेको बयानसमेतको आधार प्रमाणसमेतबाट
प्रतिवादी मणी लिम्बूले समूहको नेतत्ृ त्व गरी ज्यान
मार्ने उद्योगको वारदात घटाएको देखिदँ ा सरू
ु सनु सरी
जिल्ला अदालतबाट मिति २०६९/०३/२५ मा ज्यान
मार्ने उद्योगको कसरु को मतसल्लाहमा यी प्रतिवादी
रहे भएको देखिन आएको र नेततृ ्वकर्तासमेत रही
पीडितलाई चोटसमेत छाडेको देखिदँ ा प्रतिवादी
मणी लिम्बूको हकमा अभियोग दाबीबमोजिम मल
ु क
ु ी
ऐन, ज्यानसम्बन्धी महलको १५ नं.को सट्टा ऐ.को
१७ नं. विपरीतको कसरु देखिन आएकोले उपर्युक्त
प्रमाणहरूको आधारमा प्रतिवादी मणी लिम्बूलाई
ज्यानसम्बन्धी महलको १७(३) नं. बमोजिम ज्यान
मरिसके को नदेखिदँ ा १(एक) वर्ष कै द हुने ठहर्याई
भएको फै सला सदर हुने ठहर्याई तत्कालीन पनु रावेदन
अदालत विराटनगरबाट मिति २०६९/११/०२ मा
भएको फै सला मिलेको नदखिँदा के ही उल्टी भई
प्रतिवादी मणी लिम्बूलाई मल
ु क
ु ी ऐन, ज्यानसम्बन्धी
महलको १५ नं. बमोजिम ५(पाँच) वर्ष कै द सजाय हुने
ठहर्छ ।
११. त्यस्तै अन्य प्रतिवादीहरू विजय
लिम्बू, शैलेश कोइराला, निपेन श्रेष्ठ, राजेश दास र
के बल राईलाई अभियोग दाबीबाट सफाइ दिएको
सरू
ु को इन्साफ मिलेन, अभियोग दाबीबमोजिम सजाय
गरिपाउँ भन्ने नेपाल सरकारको तर्फ बाट पर्न आएको
पनु रावेदन जिकिरतर्फ विचार गर्दा, यी प्रतिवादीहरू
सरू
ु अदालतमा उपस्थित भई बयान गर्दा कसरु मा
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२०६९/०३/२५ मा भएको फै सला सदर हुने ठहर्याई
निर्णय नं . ९९६२
तत्कालीन पनु रावेदन अदालत विराटनगरबाट मिति
२०६९/११/०२ मा भएको फै सला मिलेको नदेखिदँ ा
के ही उल्टी भई प्रतिवादी मणी लिम्बूलाई मल
सर्वोच्च अदालत, संयक्त
ु क
ु ी ऐन,
ु इजलास
ज्यानसम्बन्धी महलको १५ नं. बमोजिम ५(पाँच) वर्ष
माननीय न्यायाधीश श्री परू
ु षोत्तम भण्डारी
कै द हुने ठहर्छ । अरूमा तपसिलबमोजिम गर्नू ।
माननीय न्यायाधीश श्री बमकुमार श्रेष्ठ
तपसिल
आदेश मिति : २०७४।७।३०
माथि इन्साफ खण्डमा लेखिएबमोजिम प्रतिवादी मणी
०७०-WO-०७१७
लिम्बूको हकमा पनु रावेदन अदालत विराटनगरको
फै सला के ही उल्टी भई प्रतिवादी मणी लिम्बूलाई
विषय: उत्प्रेषण / परमादेश
मल
ु क
ु ी ऐन, ज्यानसम्बन्धी महलको १५ नं. बमोजिम
५(पाँच) वर्ष कै द सजाय हुने ठहरी फै सला भएकोले निवेदक : नरबहादरु शाहीको छोरा जिल्ला बाजरु ा
५(पाँच) वर्ष को लगत कसी असल
जक
ु उपर गर्नू भनी सरू
ु
ु ोट गा.वि.स.वडा नं.२ बस्ने महाकाली
सनु सरी जिल्ला अदालतमा लेखी पठाइदिनू --------१
अञ्चल सशस्त्र प्रहरी गलु ्ममा दरबन्दी भएको
प्रस्तुत मद्दा
पूर्व प्रहरी जवान रेखमबहादरु शाही
ु को दायरीको लगत कट्टा गरी मिसिल
अभिलेख शाखामा बझ
विरूद्ध
ु ाइदिनू ------------------------२
विपक्षी : नेपाल प्रहरी प्रधान कार्यालय नक्साल,
उक्त रायमा सहमत छु ।
काठमाडौंसमेत
न्या. टंकबहादरु मोक्तान
आरोप लागेकै आधारमा मात्र नैतिक
इजलास अधिकृत : लोकबहादरु हमाल
पतन देखिने फौजदारी अपराधमा
इति संवत् २०७४ साल कात्तिक २९ गते रोज ४ शभु म् ।
कसरु दार ठहर नभएको अवस्थामा
पनि आरोप लागेसरह कसरु दार
कायम गरिनु न्यायको रोहबाट उचित
मान्न सकिँ दैन । कसरु को सम्बन्धमा
साधिकार निकाय अदालतबाट सफाइ
पाइसके को अवस्थामा पनि प्रशासनिक
रूपले पूर्वाग्रही दृष्टिकोणबाट सोही
कसरु लागेको आधारमा अवकाश दिनु
सर्वमान्य न्यायको सिद्धान्तविपरीत हुन
जाने ।
(प्रकरण नं.७)
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नेपाल कानून पत्रिका, २०७५, जेठ

सर्
वोच्च

अद

आदेश
न्या. पुरूषोत्तम भण्डारी : नेपालको
अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा ३२ र १०७(२)
बमोजिम यस अदालतको अधिकार क्षेत्रभित्रको भई
दायर हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त तथ्य
एवं आदेश यसप्रकार रहेको छ:
म निवेदक तत्कालीन अवस्थामा नेपाल
प्रहरीको महाकाली अञ्चल सशस्त्र प्रहरी गलु ्म,
कञ्चनपरु मा दरबन्दी भई प्रहरी जवान पदमा कार्यरत
थिएँ । २०६४।२।२१ गतेका दिन ड् युटी सकाएर दाइ
नाता पर्नेको पसलमा बसिरहेको अवस्थामा हरेन्द्र
चन्द र एकजना नचिनेको के टी आई चाउचाउ पकाई
दिनु भनेकोले दाजु पसलमा नहुनु भएकोले चाउचाउ
पकाई दिई दवु ैजनाले खाई त्यहाँबाट गएका थिए ।
पछि कलावती कार्की नाम गरेकी के टीले आफूलाई
जबरजस्ती करणी गर्यो भनी मसमेतको विरूद्ध उजरु ी
गरेकीमा श्री कञ्चनपरु जिल्ला अदालतबाट मिति
२०६६।९।०१ गते मलाई ३ वर्ष कै द सजाय हुने ठहरी
फै सला भई थनु ामै रहेको अवस्थामा कै द भएकै आधारमा
अञ्चल प्रहरी कार्यालय महाकालीका तत्कालीन प्रहरी
उपरीक्षक श्री पवनप्रसाद खरेलबाट प्रहरी नियमावली,
२०४९ (संशोधनसहित) को परिच्छेद ९ को नियम
८८(घ) को बर्खिलापमा सोही नियमावलीको नियम ८४
को देहाय (ज) बमोजिम भविष्यमा सरकारी नोकरीको
निमित्त समान्यत: अयोग्य ठहरिने गरी निलम्बन भएको
मितिदेखि लागू हुने गरी नोकरीबाट हटाइएको भन्ने

मिति २०६६।१२।९ गते विभागीय फै सला भएको
रहेछ । कञ्चनपरु जिल्ला अदालतको फै सलामा
चित नबझ
ु ेकोले मैले पनु रावेदन गरेकोमा पनु रावेदन
अदालत महेन्द्रनगरबाट मिति २०६७।२।२६ गते
सरू
ु जिल्ला अदालतको फै सला उल्टी भई मलाई
सफाइ दिने फै सला भएको थियो । उक्त फै सलाको
आधारमा पनु र्बहाली गराई पाउन मैले क्षेत्रीय प्रहरी
कार्यालय, दिपालयमा पनु रावेदन गरेकोमा क्षेत्रीय प्रहरी
कार्यालय, दिपायलका प्रहरी नायब महानिरीक्षक श्री
विश्वराज सिंह शाहीबाट “विष्णु सिंह कार्कीको जाहेरीले
प्रतिवादी रेखमबहादरु शाहीसमेत भएको जबरजस्ती
करणी मद्दा
ु को सरू
ु वारदात हुदँ ा प्र.ज.पनु रावेदक
रेखमबहादरु शाही वारदात स्थलमा उपस्थित रहेको
र प्रतिवादीमध्येका हरेन्द्र चन्दले पीडितलाई करणी
गरेको अवस्थामा समेत प्रहरी कर्मचारीको हैसियतले
कुनै प्रतिकार नगरेको तथा तत्काल निज प्रहरी जवान
पदमा कार्यरत रहेको अवस्थामा कुनै कसैको स्वीकृति
नलिई आफूखस
ु ी आफ्नो दाजक
ु ो पसलमा गई चाउचाउ
पकाई बिक्री गर्ने जस्तो व्यापारिक कार्यमा संलग्न रहेको
कुरासमेत मिसिल संलग्न कागजातबाट देखिएकाले
जबरजस्ती करणीको मद्दा
ु मा सम्मानित अदालतबाट
सफाइ पाएको भए भनी वरदातस्थलमा उल्लिखित
घटनाको प्रतिकार नगरेको साथै प्रहरी कर्मचारी
भई व्यापार कार्यमा संलग्न रहे भएको देखिएकोले
प्रहरी आचरणको विपरीत कार्य गरेको देखिदँ ा यस्ता
प्रहरी कर्मचारीहरूलाई संगठनमा राखिराख्दा अन्य
प्रहरी कर्मचारीहरूमा समेत नकारात्मक प्रभाव पर्न
सक्ने भएकोले निजलाई प्रहरी नियमावली, २०४९
(संशोधनसहित) को परिच्छेद ९ को नियम ८८ को
देहाय (घ) बमोजिमको कसरु मा सोही नियमावलीको
नियम ८४ को देहाय (ज) बमोजिम भविष्यमा सरकारी
नोकरीको निमित्त सामान्यत: अयोग्य ठहरिने गरी
नोकरीबाट हटाउने गरी मिति २०६६।१२।९ गते
अञ्चल प्रहरी कार्यालय महाकालीले गरेको निर्ण य

ालत

निवेदकका तर्फ बाट : विद्वान्अधिवक्ता श्री दलबहादरु
धामी
विपक्षीका तर्फ बाट : विद्वान् सहन्यायाधिवक्ता श्री
लोकराज पराजल
ु ी
अवलम्बित नजिर :
सम्बद्ध कानून :
प्रहरी नियमावली, २०४९ (संशोधनसहित)
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ालत

दाबीबाट सफाइ दिइसके पछि पनि सो आरोपबाहेक मेरो
विरूद्ध कही ँ कतै अन्य कसरु मा उजरु बाजरु नगरेको,
नपरेको भएपनि प्रचलित ऐन नियमले अपनाउनपु र्ने
कार्यविधि नै नअपनाई बर्खास्त गर्ने निर्ण य न्यायिक
ओहदाको ख्यालै नगरी पूर्वा ग्रही तरिकाले भए गरेको
प्रस्ट छ । यसरी प्रचलित कानूनको बर्खिलाप हुने
गरी गरिएको उक्त निर्ण य सरू
ु देखि नै बदर गरी प्रहरी
नियमावली, २०४९ (संशोधनसहित) को परिच्छेद
९ को नियम ८९(९) देहाय (क) तथा नियम ९६
बमोजिमको सेवामा पनु र्बहाली गरी मलाई सेवाबाट
हटाई बर्खास्त गरिएको मितिदेखि हालसम्मको
पूरा तलबभत्ता र वद्धि
ृ तलबलगायतका सबै सेवा
सवि
ु धासमेत दिनु दिलाउनु भनी प्रत्यर्थीहरूको नाउँमा
उत्प्रेषणयक्त
ु परमादेशलगायत जे चाहिने उपयक्त
ु
आज्ञा आदेश जारी गरिपाउँ भन्नेसमेत बेहोराको रिट
निवेदन ।
निवेदकको मागबमोजिमको आदेश किन
जारी नहुनपु र्ने हो ? आदेश जारी हुन नपर्ने भए आधार
कारणसहित यो आदेश प्राप्त भएको मितिले बाटाको
म्यादबाहेक १५ दिनभित्र महान्यायाधिवक्ताको
कार्यालयमार्फ त लिखित जवाफ पेस गर्नु भनी
विपक्षीहरूलाई म्याद पठाई म्यादभित्र लिखित जवाफ
परेपछि वा अवधि नाघेपछि नियमबमोजिम पेस
गर्नु । साथै निवेदकको रोजगारीसम्बन्धी विषय भई
चाँडो किनारा हुन आवश्यक हुदँ ा सर्वोच्च अदालत
नियमावली, २०४९ को नियम ६३ (च ५) बमोजिम
अग्राधिकार दिएको छ भन्ने यस अदालतको मिति
२०७१।१।३ को आदेश ।
रिट निवेदकलाई जबरजस्ती करणी मद्दा
ु को
अभियोगमा सम्मानित कञ्चनपरु जिल्ला अदालतबाट
मिति २०६६।९।१ गते ३ वर्ष कै द हुने ठहरी फै सला
भएपश्चात् मात्र फौजदारी मद्दा
ु मा सजाय तोकिएका प्रहरी
कर्मचारीलाई प्रहरी संगठनमा राखिरहन कुनै औचित्य
नभएकोले सोही अभियोगको कसरु मा अञ्चल प्रहरी
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मिलेकै देखिएकोले पनु रावेदन जिकिर पगु ्न नसकी
खारेज हुने ठहर्छ” भन्ने फै सला भएको रहेछ । पनु रावेदन
अदालत महेन्द्रनगरको फै सला विरूद्द वादी नेपाल
सरकारसमेतले सर्वोच्च अदालतमा गरेको पनु रावेदनमा
सर्वोच्च अदालतबाट मिति २०६९।१२।१९ मा श्री
पनु रावेदन अदालत महेन्द्रनगरबाट भएको फै सलालाई
सदर गरी मलाई सफाइ दिइएको अवस्था छ । मलाई
सफाइ दिने गरी स्वतन्त्र निकायले गरेको फै सलालाई
इन्कार गरी सर्वोच्च अदालतमा मद्दा
ु विचाराधीन
रहेको अवस्थामा भविष्यमा सरकारी नोकरीमा अयोग्य
ठहरिने गरी नोकरीबाट बर्खास्त गरेको भनी अञ्चल
प्रहरी कार्यालय महाकालीबाट भएको फै सला मिलेको
देखिन्छ भनी गरिएको सदु रु पश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय प्रहरी
कार्यालय, दिपायलको निर्ण य नमिलेको हुदँ ा सम्मानित
अदालतमा न्यायका लागि उपस्थित भएको छु ।
नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को
मौलिक हकअन्तर्गत धारा १२(२) मा कानूनबमोजिम
बाहेक कुनै व्यक्तिको वैयक्तिक स्वतन्त्रता अपहरण हुने
छै न भनिएको छ, धारा १३(१) मा क्रमश: सबै नागरिक
कानूनको दृष्टिमा समान हुनेछन् । कसैलाई पनि
कानूनको समान संरक्षणबाट वञ्चित गरिनेछैन भन्ने
संवैधानिक व्यवस्था रहेको छ । साथै धारा २४(९)
मा कुनै पनि व्यक्तिलाई सक्षम अदालत वा न्यायिक
निकायबाट स्वच्छ सनु वु ाइको हक हुनेछ भनिएको
छ । नेपाल पक्ष राष्ट्र भएको नागरिक तथा राजनीतिक
अधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय अभिसन्धि (ICCPR)
१९६६ को धारा १४(२) मा फौजदारी कसरु मा
आरोप लागेका प्रत्येक व्यक्तिलाई कानूनबमोजिम दोषी
प्रमाणित नभएसम्म निर्दोष भएको अनमु ान गरी पाउने
अधिकार हुनेछ भनिएको छ ।
प्रहरी नियमावली (संशोधनसहित) २०४९
को परिच्छेद ९ को नियम ८८(घ) को कसरु मा सोही
नियमावलीको नियम ८४(ज) बमोजिम कारवाही
गरिएको भएपनि पनु रावेदन अदालतले मलाई अभियोग
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व्यवस्था अनस
ु ार रिट निवेदकले गरेको कसरु बमोजिम
नै गरिएको कारवाही नियमसङ् गत नै भएको हुदँ ा रिट
निवेदन खारेज भागी छ भन्नेसमेत बेहोराको अञ्चल
प्रहरी कार्यालय महाकाली महेन्द्रनगर र ऐ. कार्यालयका
प्रहरी उपरीक्षकको एकै मिलानको संयक्त
ु लिखित
जवाफ ।
अदालती कारवाहीतर्फ को मद्दा
ु मा सफाइ
पाउने विषयले प्रहरी नियमावली, २०४९ बमोजिम
आचरणमा रहनपु र्ने प्रहरी कर्मचारीले उन्मुक्ति पाउन
नसक्ने हुदँ ा रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्नेसमेत
बेहोराको प्रहरी प्रधान कार्यालय, नक्सालको लिखित
जवाफ ।
नियमबमोजिम दैनिक पेसी सूचीमा चढी
निर्ण यार्थ पेस हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनमा
निवेदकतर्फ बाट उपस्थित विद्वान् अधिवक्ता श्री
दलबहादरु धामीले प्रचलित कानून तथा फौजदारी
न्यायका मान्य सिद्धान्तविपरीत रिट निवेदकलाई
भविष्यमा सरकारी नोकरीको निमित्त सामान्यत:
अयोग्य ठहरिने गरी नोकरीबाट हटाउने निर्ण य गरिएको
छ । अञ्चल प्रहरी कार्यालय महाकालीले जनु आरोपको
आधार लिई रिट निवेदकलाई भविष्यमा अयोग्य हुने
ठहरी बर्खास्त गरिएको हो । उक्त जबरजस्ती करणीको
अभियोगमा पनु रावेदन अदालत महेन्द्रनगरबाट सफाइ
पाइसके को र सर्वोच्च अदालतबाट पनि सो फै सला
सदर भइसके कोले सरू
ु देखि नै भएको विभागीय
कारवाहीको निर्ण य शून्य घोषित गरी सेवामा पनु र्बहाली
गरी बर्खास्त गरिएको मितिदेखि हालसम्मको पूरा तलब
भत्तालगायतका नियमानस
ु ार पाउने सेवा सवि
ु धासमेत
दिनु दिलाउनु भनी विपक्षीहरूको नाउँमा उत्प्रेषणयक्त
ु
परमादेशको आदेश जारी गरिपाउँ भनी बहस गर्नुभयो ।
विपक्षी अञ्चल प्रहरी कार्यालय
महाकालीसमेतको तर्फ बाट उपस्थित हुनभु एका विद्वान्
सहन्यायाधिवक्ता श्री लोकराज पराजल
ु ीले रिट निवेदक
प्रहरी कर्मचारी भएको नाताले पीडितलाई करणी गरेको
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कार्यालय महाकालीबाट प्रहरी नियमावली, २०४९
(संशोधनसहित) परिच्छेद ९ को नियम ८८(घ) को
बर्खिलापमा सोही नियमावलीको नियम ८४ को (ज)
बमोजिम भविष्यमा सरकारी नोकरीका लागि समान्यत:
अयोग्य ठहरिने गरी हटाइएकोमा सो निर्ण यउपर चित
नबझ
ु ी मिति २०६७।३।२३ गते पनु र्बहाली गरिपाउँ
भनी पनु रावेदन दिएकोमा पीडितलाई करणी गरेको
अवस्थामा आफू स्वयं घटनास्थलमा प्रहरी कर्मचारी
भएको नाताले उक्त वारदात हुदँ ा कुनै पनि प्रतिकार
नगरेको, उक्त घटनाको बारेमा तत्काल कही ँकतै
जानकारीसम्म दिएको नदेखिएको र आफूखस
ु ी
आफ्नो दाजक
ु ो पसलमा गई चाउचाउ पकाई बिक्री
गरी व्यापारिक कार्यमा संलग्न रहेको देखिएको हुदँ ा
सरू
ु तहको कारवाहीलाई नै सदर गरी यस कार्यालयले
पनु रावेदकीय तहबाट मिति २०६८।१२।२ मा गरिएको
निर्ण य नियमसङ् गत नै रहेकोले रिट निवेदन खारेज
गरिपाउँ भन्नेसमेत बेहोराको सदु रु पश्चिम क्षेत्रीय प्रहरी
कार्यालय, दिपायल र ऐ. कार्यालयका प्रहरी नायब
महानिरीक्षक जयबहादरु चन्दको एकै मिलानको संयक्त
ु
लिखित जवाफ ।
प्रहरी ऐन, नियमावलीमा प्रहरी
कर्मचारीहरूको मल
ु भूत दायित्व जनताको जिउ
ज्यानको सरु क्षा गर्ने भन्ने स्पष्टरूपमा रिट निवेदकलाई
थाहा हुदँ ाहुदँ ै जबरजस्ती करणी जस्तो संवेदनशील
जघन्य प्रकृतिको घटना हुदँ ाको अवस्थामा कुनै पनि
प्रतिकार गरेको नदेखिएको र सो कुराको तत्काल
जानकारीसमेत नगरी मक
ु दर्शक बनेको । सम्मानित
अदालतबाट भएको फै सलालाई मात्र आधार नबनाई
जबरजस्ती करणी जस्तो संवेदनशील वरदात हुदँ ाका
अवस्थामा प्रहरी संगठनको एक जिम्मेवार व्यक्ति हुदँ ा
पनि निज रिट निवेदकले कुनै पनि जानकारी नगराएको
र आफ्नो दाजक
ु ो पसलमा चाउचाउ बनाई बिक्री गर्ने
जस्ता प्रहरी आचरणभित्र नपर्ने कार्य गर्दा संगठनमा
नै आँच आउने भएकोले प्रहरी नियमावलीमा भएको
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वरदातस्थलमा उल्लिखित घटनाको प्रतिकार नगरेको
साथै प्रहरी कर्मचारी भई व्यापार कार्यमा संलग्न रहे
भएको देखिएकोले भविष्यमा सरकारी नोकरीको
निमित्त सामान्यत: अयोग्य ठहरिने गरी नोकरीबाट
हटाउने भनी मिति २०६६।१२।९ गते अञ्चल प्रहरी
कार्यालय महाकालीका प्रहरी उपरीक्षकले गरेको
निर्ण य मिलेकै देखिएकोले पनु रावेदन जिकिर पगु ्न
नसकी खारेज हुने ठहर्छ” भन्ने सरू
ु निर्ण य सदर गरी
भएको निर्ण य सर्वोच्च अदालतमा म विरूद्धको मद्दा
ु
विचाराधीन रहेको अवस्थामा अन्तिम निर्ण य नै नकुरी
प्रचलित ऐन नियमले अपनाउनु पर्ने कार्यविधिसमेत
नै नअपनाई सरू
ु तहको फै सला सदर गर्ने क्षेत्रीय
प्रहरी कार्यालय, दिपायलबाट मिति २०६८।१२।२
मा भएको निर्ण य बदर गरिपाउँ भनी मखु ्य निवेदन
दाबी रहेको देखियो । अदालतबाट रिट निवेदकले
सफाइ पाएको भए भनी वारदातस्थलमा उल्लिखित
घटनाको प्रतिकार नगरेको साथै प्रहरी कर्मचारी भई
व्यापार कार्यमा संलग्न रहे भएको देखिदँ ा यस्ता
प्रहरी कर्मचारीहरूलाई संगठनमा राखी राख्दा अन्य
प्रहरी कर्मचारीहरूमा समेत नकारात्मक प्रभाव पर्न
सक्ने भएकोले भविष्यमा सरकारी नोकरीको निमित्त
सामान्यत: अयोग्य ठहरिने गरी नोकरीबाट हटाउने
भनी मिति २०६६।१२।९ गतेमा भएको निर्ण य मिलेको
हुदँ ा रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्ने रहेको पाइन्छ ।
३. रिट निवेदक रेखमबहादरु शाही विरूद्ध
जबरजस्ती करणीको जाहेरी परी सोही कारण अञ्चल
प्रहरी कार्यालय महाकालीबाट मिति २०६४।०२।२२
गतेदखि
े नै निज निलम्बनमा परेको देखिन्छ । रिट
निवेदकउपर जबरजस्ती करणी मद्दा
ु दायर भई श्री
कञ्चनपरु जिल्ला अदालतबाट मिति २०६६ । ९ । १
मा ३ वर्ष कै द हुने ठहरी फै सला भएकोमा सो फै सलाउपर
रिट निवदेकबाट पनु रावेदन परी पनु रावेदन अदालत
महेन्द्रनगरबाट मिति २०६७।२।२६ मा सरू
ु जिल्ला
अदालतको फै सला उल्टी भई निवदेकले सफाइ पाउने

सर्

वोच्च

अद

वारदात हुदँ ाको अवस्थामा कुनै पनि प्रतिकार नगरेको,
उक्त घटनाको बारेमा तत्काल कही ँकतै जानकारीसम्म
दिएको नदेखिएको र आफूखस
ु ी आफ्नो दाजक
ु ो
पसलमा गई चाउचाउ पकाई बिक्री जस्तो व्यापारिक
कार्यमा संलग्न रहेको देखिएको हुदँ ा निजलाई गरिएको
विभागीय कारवाहीको निर्ण य र सो निर्ण यलाई सदर हुने
गरी सदु रु पश्चिम क्षेत्रीय प्रहरी कार्यालय, दिपायलबाट
भएको निर्ण य कानूनसम्मत नै रहेको हुदँ ा रिट निवेदन
खारेज गरिपाउँ भनी बहस गर्नुभयो ।
उपर्युक्त तथ्य, मिसिल संलग्न कागज प्रमाण
एवं विद्वान् कानून व्यवसायीहरूले गर्नुभएको तर्क पूर्ण
बहस जिकिर रहेको प्रस्तुत रिट निवेदनमा निवेदकको
निवेदन मागबमोजिमको उत्प्रेषणयक्त
ु परमादेशको
आदेश जारी हुनपु र्ने हो वा होइन ? भन्ने विषयमा
निर्ण य दिनपु र्ने देखियो ।
२. सोतर्फ विचार गर्दा म विरूद्ध दायर
भएको जबरजस्तीकरणी मद्दा
ु मा कञ्चनपरु जिल्ला
अदालतबाट ३ वर्ष कै द सजाय हुने ठहरी मिति
२०६६।९।१ मा भएको फै सलालाई आधार लिई
म थनु ामै रहेको अवस्थामा एकतर्फी तरिकाले श्री
अञ्चल प्रहरी कार्यालय महाकालीका तत्कालीन प्रहरी
उपरीक्षक श्री पवनप्रसाद खरेलबाट प्रहरी नियमावली,
२०४९ (संशोधनसहित) को परिच्छेद ९ को नियम
८८(घ) को बर्खिलापमा सोही नियमावलीको नियम ८४
को देहाय (ज) बमोजिम भविष्यमा सरकारी नोकरीको
निमित्त समान्यत: अयोग्य ठहरिने गरी निलम्बन भएको
मितिदेखि लागू हुने गरी नोकरीबाट हटाइएको भन्ने
मिति २०६६।१२।९ गते विभागीय निर्ण य भएकोमा
पछि पनु रावेदन अदालत महेन्द्रनगरले मलाई अभियोग
दाबीबाट सफाइ दिने गरेको फै सलाको आधारमा
पनु र्बहाली गराई पाउन क्षेत्रीय प्रहरी कार्यालय,
दिपालयमा पनु रावेदन गरेकोमा क्षेत्रीय प्रहरी कार्यालय,
दिपायलका प्रहरी नायव महानिरीक्षक श्री विश्वराज
सिंह शाहीबाट अदालतबाट सफाइ पाएको भए भनी
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नियम ८४ को (ज) को कानूनी व्यवस्थालाई अवलोकन
गर्नु सान्दर्भिक देखिन आउँछ ।
६. प्रहरी नियमावली, २०४९
(संशोधनसहित) परिच्छेद ९ नियम ८८ (घ) मा "नैतिक
पतन देखिने फौजदारी अभियोगमा अदालतबाट
अपराधी प्रमाणित भएमा बर्खास्त गर्न सकिने"
भनी र त्यस्तै नियम ८४(ज) मा "भविष्यमा सरकारी
नोकरीको निमित्त समान्यत: अयोग्य ठहरिने गरी
नोकरीबाट बर्खास्त गरिने" भनी सजायको व्यवस्था
रहेको पाइन्छ ।
७. उल्लिखित कानूनी व्यवस्थाको सापेक्षमा
हेर्दा रिट निवेदक रेखमबहादरु शाही जबरजस्ती
करणी जस्तो घटनाको वरदातस्थलमा हुदँ ा पनि
घटनाको प्रतिकार नगरेको साथै प्रहरी कर्मचारी भई
व्यापार कार्यमा संलग्न रहे भएकोसमेतका आधार
देखाई भएको सदु रु पश्चिम क्षेत्रीय प्रहरी कार्यालय,
दिपायलको २०६८।१२।२ को पनु रावदेकीय निर्ण य
तथा विपक्षीहरूको जिकिर प्रहरी नियमावली, २०४९
को नियम ८८(घ) र ऐ. को नियम ८४ (ज) को
कानूनी व्यवस्थासँग आकर्षित हुन सक्ने अवस्था
रहे भएको देखिन आउँदनै । त्यसैगरी रिट निवेदकले
पदीय आचरणविपरीतको सामान्य कार्य गरेको भन्ने
विपक्षीहरूको जिकिर देखिए तापनि जनु आरोपको
सन्दर्भमा अवकाश दिने निर्ण य गर्दा जबरजस्ती
करणी जस्तो आरोप लागेको र ३ वर्ष कै द हुने ठहरी
फै सला भएको उक्त कसरु नैतिक पतन देखिने कसरु
भएको हुदँ ा प्रहरी नियमावली, २०४९ को परिच्छेद ९
नियम ८८(घ) तथा नियम ८४(ज) बमोजिम अवकाश
दिएकोमा सक्षम अदालतबाट निजको कसरु प्रमाणित
हुन नसके को कारण आरोपित कसरु बाट सफाइ पाउने
ठहरी फै सला भएको र उक्त फै सला अन्तिम भइरहेको
देखिन्छ । यसैलाई आरोप लाग्नु एउटा कुरा हो भने
आरोप लाग्नु मात्रै पर्याप्त होइन आरोप प्रमाणित भई
कसरु दार कायम गरी सजाय भएको अवस्थामा मात्र
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ठहरी फै सला भएको र मिति २०६९।१२।१९ मा
सर्वोच्च अदालतबाट समेत उक्त पनु रावेदन अदालतको
फै सला सदर भई मद्दा
ु अन्तिम भई रहेको तथ्यमा कुनै
विवाद रहेको देखिन आउँदनै ।
४. अञ्चल प्रहरी कार्यालय महाकालीबाट
भएको २०६६।१२।०९ को निर्ण य हेर्दा रिट निवेदक
रेखमबहादरु शाहीलाई ३ वर्ष को कै द सजाय भई
भक्
ु तान गरी रहेको र प्र.ज. रेखमबहादरु शाहीले नैतिक
पतन देखिने फौजदारी अभियोगमा अदालतबाट
अपराधी प्रमाणित भइरहेकोले प्रहरी नियमावली
२०४९ (संशोधनसहित) परिच्छेद ९ को नियम
८८ (घ) को बर्खिलापमा ऐ. नियमावलीको ९३ को
देहाय २ ख ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी निज
रेखमबहादरु शाहीलाई ऐ. नियमावलीको नियम ८४
को (ज) बमोजिम भविष्यमा सरकारी नोकरीको निमित्त
सामान्यत: अयोग्य ठहरीने गरी नोकरीबाट हटाउने
निर्ण य भएको भन्ने बेहोरा उल्लेख भएको पाइन्छ
भने अर्कोतर्फ उल्लिखित निर्ण य बेहोराको अलावा
अदालतबाट सफाइ पाएको भए भनी वरदातस्थलमा
उल्लिखित घटनाको प्रतिकार नगरेको साथै प्रहरी
कर्मचारी भई व्यापार कार्यमा संलग्न रहे भएको
देखिएकोले भविष्यमा सरकारी नोकरीको निमित्त
समान्यत: अयोग्य ठहरिने गरी नोकरीबाट हटाउने भनी
मिति २०६६।१२।९ गतेको अञ्चल प्रहरी कार्यालय
महाकालीका प्रहरी उपरीक्षकले गरेको निर्ण य मिलेकै
देखिएकोले पनु रावेदन जिकिर पगु ्न नसकी खारेज
हुने ठहर्छ” भन्ने बेहोरा सदु रु पश्चिम क्षेत्रीय कार्यालय,
दिपायलको मिति २०६८।१२।२ को निर्ण यमा उल्लेख
रहे भएको देखियो ।
५. यस परिप्रेक्ष्यमा रिट निवेदकलाई
भविष्यमा सरकारी नोकरीको लागि सामान्यत: अयोग्य
ठहरिने गरी नोकरीबाट हटाइँदा निर्ण यमा उल्लेख
गरेका प्रहरी नियमावली, २०४९ (संशोधनसहित)
परिच्छेद ९ को नियम ८८ (घ) र ऐ. नियमावलीको
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Political Rights, १९६६ को धारा १४ (१) मा “All
persons shall be equal before the courts
and tribunals. In the determination of any
criminal charge against him, or of his rights
and obligations in a suit at law, everyone
shall be entitled to a fair and public hearing
by a competent, independent and impartial
tribunal established by law… भनी स्वतन्त्र तथा
निष्पक्ष निकायबाट निष्पक्ष सनु वु ाइको अधिकार हुने
अधिकार प्रत्याभूत गरेको पाइन्छ । त्यसैगरी नेपालको
अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा २४(९) मा
कुनै पनि व्यक्तिलाई सक्षम अदालत वा न्यायिक
निकायबाट स्वच्छ सनु वु ाइको हक हुने भनिएको
छ । सक्षम अदालतबाट अन्तिम फै सला नहुदँ ासम्म
कुनै व्यक्ति अपराधी हुदँ नै , त्यस्ता व्यक्तिलाई
अपराधीसरहको व्यवहार गर्न नहुने भन्ने फौजदारी
न्यायको मान्तयासमेत रहेको पाइन्छ । सरू
ु कञ्चनपरु
जिल्ला अदालतबाट भएको ३ वर्ष कै द सजायका
आधारमा रिट निवेदकलाई अञ्चल प्रहरी कार्यालय
महाकालीले दोषी प्रमाणित गरेको भएपनि पनु रावेदन
तहबाट जिल्लाको उक्त फै सला उल्टी भई रिट
निवेदकले सफाइ पाइसके को अवस्थामा समेत प्रहरी
नियमावली, २०४९ (संशोधनसहित) को नियम ८८
(घ) र ऐ. नियम ८४ (ज) अनस
ु ार नैतिक पतन देखिने
फौजदारी कसरु को अपराध गरेको भनी भविष्यमा
सरकारी नोकरीको निमित्त समान्यत: अयोग्य ठहरिने
गरी नोकरीबाट हटाउने अञ्चल प्रहरी कार्यालय,
महाकालीको निर्ण य सदु रु पश्चिम क्षेत्रीय प्रहरी कार्यालय,
दिपायलबाट समेत सदर गरे भएको देखिन्छ ।
११. वस्तुतः परीक्षणकै क्रममा दोस्रो तहको
अदालतमा कारवाहीमा रहेको मद्दा
ु को अन्तिम फै सला
भई नसके को अवस्थामा कुनै पनि अभियक्त
ु लाई
दोषी प्रमाणित भइसके को भनी सिद्धान्त: भन्न मिल्ने
देखिदँ नै । यदी यस्तो क्रिया हुन्छ भने निष्पक्ष सनु वु ाइ
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उक्त नियमावली आकर्षित हुन जाने हुन्छ । आरोप
लागेकै आधारमा मात्र नैतिक पतन देखिने फौजदारी
अपराधमा कसरु दार ठहर नभएको अवस्थामा पनि
आरोप लागेसरह कसरु दार कायम गरिनु न्यायको
रोहबाट उचित मान्न सकिँ दैन । कसरु को सम्बन्धमा
साधिकार निकाय अदालतबाट सफाइ पाइसके को
अवस्थामा पनि प्रशासनिक रूपले पूर्वा ग्रही
दृष्टिकोणबाट सोही कसरु लागेको आधारमा अवकाश
दिनु सर्वमान्य न्यायको सिद्धान्तविपरीत हुन जाने
हुन्छ ।
८. सक्षम अदालतबाट वा न्यायिक
निकायबाट स्वच्छ सनु वु ाइको माध्यमबाट सधु ार
पाइसके को अवस्थामा भविष्यमा सरकारी नोकरीको
निमित्त अयोग्य ठहरिने गरी नोकरीबाट हटाउनेसम्मको
सजाय गर्नु कानूनको रोहमा न्यायसङ् गत पनि देखिन
आउँदनै ।
९. त्यसैगरी निवेदक रेखमबहादरु शाहीले
अभियोग दाबीबाट सफाइ पाउने गरी पनु रावेदन
अदालत महेन्द्रनगरबाट भएको फै सला सर्वोच्च
अदालतबाट समेत सदर भइसके को अवस्थामा प्र.ज.
रेखमबहादरु शाहीलाई नैतिक पतन देखिने फौजदारी
अभियोगमा अदालतबाट अपराधी प्रमाणित भएको
अवस्थामा लागू हुने प्रहरी नियमावली, २०४९
(संशोधनसहित) को नियम ८८ (घ) र ऐ. नियम ८४
(ज) अनस
ु ार सजाय गर्ने गरेको निर्ण य रिट निवेदकको
हकमा लागू हुने कानूनी आधार पनि देखिदँ नै । साथै रिट
निवेदकलाई उल्लिखित कानूनी व्यवस्थाको आधारमा
सरू
ु अञ्चल प्रहरी कार्यालय, महाकालीले सजाय गर्दा
सनु वु ाइको मौकासमेत प्रदान गरेको पाइँदनै ।
१०. निष्पक्ष सनु वु ाइको अधिकार
अभियक्त
ु को अधिकारसँग पनि प्रत्यक्षत: जोडिएको
हक हो । जसलाई मानव अधिकारसम्बन्धी महत्त्वपूर्ण
अन्तर्राष्ट्रिय दस्ताबेजहरूले सनिश्चि
ु त गरेका
छन् । International Covenant on Civil and
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कार्यान्वयन गर्ने महत्त्वपूर्ण संयन्त्र हो । राज्यको यस्ता
संयन्त्रबाट निर्ण य हुदँ ा प्रचलित कानून र कानून तथा
न्यायका मान्य सिद्धान्तहरूको अनशु रण गरी ठोस
तथा वस्तुगत आधारमा निर्ण य गर्नुपर्ने हुन्छ । यदि उक्त
कुराहरूको पालना नगरी भविष्यमा सरकारी नोकरीको
निमित्त समान्यत: अयोग्य ठहरिने गरी नोकरीबाट
हटाउने जस्ता निर्ण य गरिन्छ भने यस्तो अवस्थामा
राज्यबाट उक्त व्यक्तिको रोजगारीको अधिकारको पनि
उल्लङ् घन भएको मान्नु पर्ने हुन आउँछ ।
१५. अत: उपर्युक्त तथ्यहरूको विश्लेषण,
कानूनी व्यवस्थाको व्याख्या र विवेचनासमेतको
आधारमा रिट निवेदक रेखमबहादरु शाहीलाई
भविष्यमा सरकारी नोकरीको निमित्त सामान्यत:
अयोग्य ठहरिने गरी नोकरीबाट हटाउने गरी श्री अञ्चल
प्रहरी कार्यालय महाकालीका प्रहरी उपरीक्षकबाट मिति
२०६६।१२।०९ मा भएको निर्ण य र सो निर्ण यलाई
सदर गर्ने गरेको ऐ. का सदु रु पश्चिम क्षेत्रीय प्रहरी
कार्यालय, दिपालयको प्रहरी नायव उपरीक्षकको मिति
२०६८।१२।२ को निर्ण य त्रुटिपूर्ण भएकोले निवेदन
मागबमोजिम उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर हुने ठहर्छ ।
साथै रिट निवेदकलाई पूर्ववत् सेवामा पनु र्बहाली गरी
बर्खास्त गरिएको मितिदेखि हालसम्मको पूरा तलब
भत्ता र वद्धि
ृ भएको तलबलगायतका नियमानस
ु ार
पाउने सबै सेवा सवि
ु धासमेत दिनु दिलाउनु भनी
विपक्षीहरूको नाउँमा परमादेशको आदेशसमेत
जारी हुने ठहर्छ । यो आदेशको कार्यान्वयनको लागि
विपक्षीहरूलाई महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फ त्
सूचना पठाई दिनू । प्रस्तुत निवेदनको दायरीको लगत
कट्टा गरी मिसिल नियमानस
ु ार गरी बझ
ु ाई दिनू ।

सर्
वोच्च

अद

तथा फौजदारी न्यायको मान्य सिद्धान्तको पनि
उपहास हुन जान्छ ।
१२. यी रिट निवेदकको हकमा के वल
पीडितसमेतलाई चाउचाउ खवु ाएको भन्ने आधारले
स्वतन्त्र र ठोस प्रमाणको अभावमा आरोपित कसरु मा
प्रतिवादीलाई कसरु दार ठहर्याउन न्यायोचित नहुने र
के वल पसलमा चाउचाउ खाएको एक आधारले वारदात
घटाउनमा यिनको सहयोग थियो भनी भन्न मिल्दैन
भनी रिट निवेदकलाई जबरजस्ती करणीको कसरु मा
पनु रावदेन अदालत र सर्वोच्च अदालतबाट समेत
सफाइ पाइसके को अवस्थामा रिट निवेदकले प्रहरी
आचरणभित्रको कार्य नगरेको तथा वरदातस्थलमा
उपस्थित हुदँ ा प्रतिकार नगरेको जस्ता आधार लिई
गरेको निर्ण य तर्क सङ् गत र न्यायोचित पनि हुन
आउँदनै ।
१३. अर्कोतर्फ हेर्दा जनु जिल्ला अदालतको
फै सलाको आधार लिई अञ्चल प्रहरी कार्यालय
महाकालीबाट रिट निवेदकलाई भविष्यमा अयोग्य
ठहरिने गरी नोकरीबाट हटाउने निर्ण य भए गरेको छ उक्त
फै सला पनु रावेदन अदालत महेन्द्रनगरबाट उल्टी भई
रिट निवेदक रेखमबहादरु शाहीले सफाइ पाउने ठहरी
फै सला भई उक्त फै सला पनि सर्वोच्च अदालतबाट
सदर भई तहगतरूपमा नै अन्तिम भइरहेको देखिएबाट
सदु रु पश्चिम क्षेत्रीय प्रहरी कार्यालय, दिपालयको
निर्ण यको हाल औचित्यता तथा सन्दर्भिकता नहुने
नरहनेसमेत देखिदँ ा विपक्षी क्षेत्रीय प्रहरी कार्यालय
दिपायलसमेतले लिएका जिकिरहरूसँग यो इजलास
सहमत हुन सके न ।
१४. कुनै पनि कर्मचारी विरूद्ध उसको
आचरण व्यवहार सम्बन्धमा कारवाही गर्दा बडो
सतर्क ताका साथ कानून र नियमको पालना गरी गर्नुपर्ने
हुन्छ । प्रहरी बल नेपालमा शान्ति र सवु ्यवस्था कायम
गरी जनताको जिउ, धन र स्वतन्त्रताको संरक्षण
गर्नको लागि गठन गरिएको राज्यको एउटा कानून

उक्त रायमा सहमत छु ।
न्या. बमकुमार श्रेष्ठ
इजलास अधिकृत : नन्दकिशोर प्रसाद यादव
इति संवत् २०७४ साल कात्तिक ३० गते रोज ५ शभु म् ।
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