नेपाल कानून प ऽका
े


 - 

२०७१ असार

 -










+




ू 

सव च अदालत
रामशाहपथ, काठमाड
 . ,  ,  , , 

Ext. ()
),  (

!)
!),   ("#ब%)
"#ब%)

&'() , .
.#. .  

Email: info@supremecourt.gov.np, Web: www.supremecourt.gov.np

ू  ,
, Z+ 6N  1416
4.' R'';.

ौ. 0ै\N
]^'', #`X7 36
\N ]^'',

4.' R'';.

ौ. 8 +? ? .,
., #`X7 36

- ^'a
- ः'

'# 49R''1;#b ौ. +?+'C c , ू1611;,
ू1611;, 49R''1;#b 

'53' - ः'

1;#b ौ. 3आ4.े #. 93 (+#3)
+#3) ू1611;,
ू1611;, े3 0+ e
e1e
1e
1e

- ः'

^'a ौ. +4ू 2>े3, ू1611;,
ू1611;, #`X7 36 0+ e
e1e
1e
1e

- ः'

1f

ू.
23,, ू1611;,
ू.>.
>.ौ. 'A#+? म23
ू1611;,

c4>h ः A 3 

3

- ः'

9+/?ःश+ ौ. 3309A+ j A #+,
#+, #`X7 36



: ौ. /0 ू 1+23



!4

'5+6

457+89:

– ः' /7#

4AिC

!4

'5+6

457+89:

! 1; < 6 ौ. = +4 2>े 3

4AिC 1; < 6 ौ. .6 R'2े

! 1; < 6 ौ. +? 0ः63

A+S?+ ौ.

.
.A.ौ.

< ंC09A+ ADE

R  ौे K

A 4 ौे K
11'+ 0A 0SR>
+ ौ. 4;A
0SR>+

.
.A.ौ. +ः#6. !F 

11'+ 0A 0SR>+ ौ. 6े?+4 49?5

.
.A.ौ. 4<6 "#ँ# 45

11'+ 9े T+ ौ. 6A3.+'C 49?5

1.
1.  .ौ. ी A#  I

11'+ ूे' ौ. +े Rि4A1 0ळ7'5

J'AI+ +े I+ ौ. ?A
5 A#े8
< ंC09A+ ौे K

'53' 9'. ौ.

L"#M : ौ. .4N /O14+े
"#ब%

!4

'5+6

457+89:

1>.
1>.ौ. +09A+ !ऽ.
'53' 9'. ौ. "#A+  I

11'+ ूे' ौ. 'ू !+े 3
11'+ 14V. ौ. 1453 0'3 I8
9'

1>?S+ ौ. + 0ळ7'5

0A #SR>
+ ौ. '4+'C >े3
#SR>+
0A #SR>
+ ौ. 4.+ #W3े
#SR>+
 ेI ूे' ौ.  1Wे 3
/?I+ ौ. ू143 A 4+8 314 े
ूे' ौ. े

#09A+ 1I23

0A #SR>
+ ौ. X'A6ू A#े8
#SR>+
'53' 9'. ौ. 416 72;+8

ू / 6  Y' :

 ू16

े3

k 1ऽ   ]l+C A5 5
1A+ A5 f

े , ... ... ... ...

-3_

,

M

1.. ...

,

<K ...

-4"9_

]9+CN5 M े  , +, 1.., <K 

#`X7 36 0A3े
3"े I  ]l+C A5 5
1A+ A5 f

M

 0A3े"I  ... ... ...  # , <K ...

-3_

-4"9_

]9+CN5 M  0A3े"I, , + Ñ , <K 

े3

k 1ऽ  6N #`X7 36 0A3े"I
0 9ॆ #ेSI4 ]3p;

q

cे 

www.supremecourt.gov.np



' #ेSI !3े1
6N r'  63

0'6
F 5

े3

k 1ऽ 

#`X7 36 0A3े"I4 /(3

A9
5 q n



 3 #ै !े /!  '. 1ऽ 4 4"#s 1C5'9:
t + 93 1M TA

े3

k

>]3> 5 " े

u' 

934 ू / 6 1; 

n

#ेSI4

 "#;4े6

v + 1'4#389: े38 6N

wमे?.4 +  3  4A3 A % v, R'' "# 1.
e#4q

"#1x

v1691

>]3> 5 " े

ः6#े?9:

1M TA

t

+

n

7u] fgf
www.lawcommission.gov.np

:.. n
4kT' :
n4Aि

M #`X7

36

!, +4 9N,

c4>h n

 
ब.
.

. ./
.//
./
/


 / 

 



 !"
1.

#
$%ू '( #

'))*( + ,./

0 1 267 # 89 :;1
<' 0 167
=  ,
, 8
> 6=3 ?@ >) ) A :B
C
 +*1D'  , , !EFG  ,
F  $, ( ) 6':' 6=3 ?@

H 2
ू,
1J
ू, '*ऽ
':*ऽDK
2' ऽ 39 8
$L;
+M67
89

':*ऽDK
 , 8 > 6=3 ?@

0 1 2
# 1 ,

3'45'1



2.

#
$%ू '( #

 GE
3.

#
$%ू '( #

  6ः1
./

2,

>(6'1

ू, '*ऽ 1J
':*ऽDK
2,

>(6
(6'
'1

H A 8O ( >

) ू 1 ' श 4 ) 
(12 H$
;:9 >  ू 1 ' > T'
'2-  U !V ू 1#1 (ः  U

)W9'
9' ू 1 ः1 ) 
(12 H 2
,
  H- श 4 )  X !EY  (<
G  $(< Y 1J (< R  ;Z4
(;)  ः[ \ःJ HD ] ^

ू, '*ऽ 1J
':*ऽDK

>'#ं ; 
./

2RG

8 +ःJ'
( ूः1)1 D7
( ' $L; H ः1 , 8
> 6=3 0 1  ':*ऽDK
+M  ?@
( :; P


 !



281

 H3
(12 H 2  _
H 2 $ 
+ , ):Z31 H  8O 'L  P


+(1 6*(ः1 !E"
. + 
) 
) (
c  \ःJ ःd] ू 1(
H A >. T6*,' 89  %67

')e' 6)f ) A ू' 6)f ) A 8O
8=
T6:*,1 ू'>. 'Lg
g 67 *
. H 
2 ) A )' 9'h ःd] ) 
) 

i

289

>) ) A )' '1 6, )H ( :; 
2 ,H1   C \:ःJ1 H 2 89
$j \ःJC 6( H 2  A 8  
)  $%ू ?( #>1
( ( + 
D7 - HD>


 G
4.

'2

./
./

#
$%ू '( #

.'

ू, '*ऽ 1J

5.

#
'( #

'2 \

  H$  ू   H

\ >.
>


 

#H1

 H3 

'2

\

'>^ (ः1  ) + 2 >)  H-

':*ऽDK

#12 1o  2  , ू(p

2,


HD
HD

296

# 9'h H- >C g)
q  %ः1 #12 + ):1  '
H$  >)(
#12 > 8O ) ः[ >) P


>(6'1



 G!

'2 \  ?n 

1

:#*ि m4

 A P

'    

  , ॆ  )1'

<ः  89 , ॆ ./ 1  + 8/
H ,2 ) , ॆ  ू/2 >)  H- 2 
ू
ू
H ,2 )
) 12*
(J2
, w7 1J 2 w:x
6v, 2
h

t 1 6 '1
./

)  6>- 8H' ) 12* (J2
 6

ू, '*ऽ 1J

ःःy

':*ऽDK

z>

2,


 H

1 '

) 12* (J2

>(6
(6'1

> 

^1 {

(J2 $%(

]

*( #

  +67

8O

305

9'h
>) 

:ऽ + 2.' ) 12*

H A T C U

H$ )

 2  ःJ>.'  $HC

ू 16:*,1
16:*,1 H 
2 ) A t (% >)  P


 GG
6.

)
 j
'( #

,}

1 )'

;1 '1
./

0 :t
6=~,
 *ि-
2'1

9^ H ')U \:j ?n  ^

\> _   H

9 '

H +* +:# '1 (%
(% >) 
89

\:j

?n =


^ \> 6> +*

+

\:j

ःJ



T  6  H D ) =
(ः \:jH1.' HD(9 ' 1'

%ः1 ' 1 HD(  \:j D

(ः'1'
H$

ii

' 1

'L  P

(%

>

322



 GY
7.

)
 j
)7 767
H821

 GV
8.

)
 j
$%ू '( #

 
./
1 m,-'1

#8आ'
J*)'1
./
#) 1ू(
6ः'1





 GF
9.

)
 j
12\ t

 
./
#6>() 6ः 1
 '1



 GR
10.

)
 j
- t

 
./
H16>() )

>  ः'h  41 (1
' = ,8 ) $L; H 2 ) 
 41 #-D -'167 )7 7
) 7 (1
H  ) = :*>
 6
=
(1
1
ःJ1 >) o  +ःJ ]= P (
ःJ1 >)  %ः1 ू( ू''1
(-67 H) 2  q(= P (1
= ःJ1 >)
?9 +ःJ' >
ः(
ः(
1J  41 8 9B ' )'- #~
 ' \j H  )C +(1
ू' .' म> H 2 'L  P
) = 2  H T6:*,1 C
19 ( ' T6:*,1  T6:*,1
3$q ' $:ःJ1 >)q(=  $:ःJ1 89 
') )L' >-] H 2 * H 
 'ऽ ूबH1
( :;9
ूबH1 ऽ)7
+ःJ' %ः1 2 H= >)  P

 H(2 D:ःJ 1 'ऽ ?,'
C T  ' HT8  6 $ 
:# H A > 8  ? ,1 6
$   +, 6, >)  1J 
ू8  A 8C  ) :p 
T8  >)*] P  'ऽ 
($ 19  +
] 16 
'ः1C
{1.'  H 'ऽ= +.
+.6. ""
.  ूH H 
2) A P

- 9 6' 89 
+ःJ, श :*ऽ +ःJ, ^7 ःJ
2  ू 1( ः,
ू 1 , 4 ()^7
ू 1(- 6 , श >H  H
9'h ()^7
2  89 +ःJ' 1% (U 
' >.
+(1'
89
+(1'
6ऽ'1 '  c T2 H
ू'>. >' >(2 - 1J 11
\ःJ X , !EY  (< F (G) '
:21 +ःJ - ()^7
2  8C
'7 >. '%) 89
'  c H167 )[ >)  P

iii

330

336

344

355

 G"
11.

)
 j
12\ t 
t ' A $H


) + ,-'1
./

12.

>1> 1
;; 

+ःJ 8 4'1 c 1C ?,
6 C ू 1(->. ?n  +c 1 
(1 :B 
o  +ःJ

 


'>*िब'
#>'1

13.

)
 j
ॅ0

ंू( :^ '
./



 

14.

)
 j
/
$%ू
/ू 1,
'( #

1 J ){ 
./
* D
:,
:

3'45'1

376

=( >)  P

0 ः1 \:j
- #=:
c1 ू'ऽ # H A +'2(1 2
=
+,*
2
89
$j
ू'ऽ67 <( 967  >) 
8O ) ( :B $:1


 Y

ू 1(->. - H-H 6बB H A
   1-'1 H  ( :;9 
6बB
q
HD +ःJ
>)( X 6':'

 H(2   2   ( :;q( +.
+.6. ""
(
. 6':' ू 1(->.C V q) 2'ऽ

./
 

6 6;

 YE

362

>
>  P

 G
)
 j

).( :; 6= ौ~;'
;' ू 1(->.
  c 1 89 ] +:*1'

386

( :;  P

* DKC
C  ,  ू 1   
'2 H- H H 2 o 
'(Z4
+:U1- = (9 8O ( :; ?967
+:U1 
+
:U1- 6 
= * DK
*, # ):j (ूब) '(Z4, !EF

6 C H H  ( :;q( %- '(Z4
6 C H H A * DK 2 9'h
267
67 6 C - HD9
%ः1
'(Z4'
'(Z4'1'    +:U1- ( :;

397

?$  P

  



  ूH12 ),  H 'ऽ >) ,h $/ H 
2   H >

iv

h P

– T(

प्रस्तुत िरट िनवेदनमा उल्लेख गरेजस्तो
सं िवधानसभाको पिहलो बैठक राष्ट्रपित
वा मिन्त्रपिरषदका
् अध्यक्ष कसले आह्वान
गनेर् भन्ने िववाद रहेको नदेिखने ।
§ सं िवधानसभाको पिहलो बैठकको आह्वान
मिन्त्रपिरषदका
् अध्यक्षबाट भई बैठक
आह्वान गनेर्सम्बन्धी िवषयमा प्रत्यथीर्
बनाइएका िनकायहरूको बीचमा कु नै
िववाद नभई िनिर्ववाद रहेको सं वैधािनक
प्रश्नको अन्तर्वस्तुिभत्र प्रवेश गरी यस
अदालतबाट थप व्याख्या गिररहन
सान्दर्िभक नहुने ।

िनणर्य नं .९१२८
सवच अदालत, %वशेष इजलास
स.का.मु.ूधान2यायाधीश ौी दामोदरूसाद शमा8
माननीय 2यायाधीश ौी रामकुमार ूसाद शाह
माननीय 2यायाधीश ौी ूकाश वःती
आदे श <म<त : २०७०।९।२९।२
०७०–WS–००३९

%वषयः उEूेषण/परमादे श

(ूकरण नं. ६)

<नवेदक : काॅेपलाJोक
िजLला, मे<थनकोट
गा.%व.स., वडा नं. ६ ःथायी ठे गाना भई
हाल काठमाडV िजLला, इचWुनारायण
गा.%व.स., वडा नं. ९ ढु Wेधारा बःने
अ<धवZा मुकु2द अ<धकार[

<नवेदकका तफ8बाट : %वcान वdरe अ<धवZाह\
गो%व2द शमा8 पौडेल, डा. कुमार शमा8
आचाय8 र र%व नारायण खनाल, %वcान

अ<धवZाह\
लआमीूसाद
मैनाल[,
%वंणुमिण अ<धकार[, %वंणुभZ खऽी,
अमर थापा, बलबहादुर राई, कण8बहादुर

%व\]
%वप^ी : रा_प<तको काया8लय शीतल <नवास,
काठमाडVसमेत

§ राष्ट्रपित कायार्लयबाट पेश भएको
िलिखत जवाफमा राष्ट्रपितबाट नै
सं िवधानसभाको पिहलो बैठक आह्वान
हुनुपनेर् िजकीर निलई नेपालको अन्तिरम
सं िवधान, २०६३ को धारा ६९ को
उपधारा (१) बमोिजम बैठक आह्वान
गनर् प्रधानमन्त्री तथा मिन्त्रपिरषद्को
कायार्लयमा पत्र पठाइएको भनी उल्लेख
भएको र मिन्त्रपिरषदका
् अध्यक्षबाट
सं िवधानसभाको पिहलो बैठकको
आह्वान भइसके को अवस्थामा िनवेदकले

थापा, भोजराज आचाय8, बालच2ि <सnखडा,
च2िमिण पौडेल, कमला ओल[, नवराज

थप<लया, सुरे2ि मान2धर, %टकाpवज
खqका, नरे 2ि झा, भिZराम िघ<मरे र
<नवेदक ःवयम् मुकु2द अ<धकार[
%वप^ीका तफ8बाट : %वcान महा2याया<धवZा

िोणराज रे uमी, नायब महा2या<धवZा
राजनारायण पाठक र सह2याया<धवZा
%करण पौडेल
Amicus curies का तफ8बाट : %वcान वdरe
अ<धवZाह\ रामूसाद ौे e, दे वे2ि

<सं ह, हdरूसाद उूेती र चvडेwर ौे e
अवलिnबत नजीर :
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स+ब. कानून :
§ अ/त1रम सं 4वधान, २०६३ को धारा
६९को उपधारा (१)
आदे श

का.मु.प्र.न्या.दामोदरप्रसाद

शमार्

:

नेपालको अ/त1रम सं 4वधान, २०६३ को धारा
३२ तथा धारा १०७ बमोिजम यस अदालतको
अ"धकारEेऽ"भऽको भई दायर हुन आएको ूःतुत
1रट "नवेदनको सNिEO तPय र आदे श यस
ूकार छ :

म 1रट "नवेदक सं वैधा"नक तथा कानूनी
4वषयमा दे िखएका ज4टलताको स/दभVमा उठे का

ूXहYमा आम नाग1रकलाई असर पान[ सावVज"नक
सरोकारका 4वषयमा कलम चलाउँदै आएको एक
अ"धव^ा हुँ । स+पूणV नेपालa तथा आbनो 4वषयसँग
स+बि/धत कुनै प"न कुरामा सरोकार राख्ने
भएको हुँदा सावVज"नक सरोकारको 4वषयसमेत
समावेश भएको सं वैधा"नक एवम् कानूनी ूXको
"नरोपणको ला"ग स+मा"नत सवdeच अदालतको
असाधारण अ"धकारEेऽमाफVत यो 1रट "नवेदन
ूःतुत गरे को छु । नेपालको अ/त1रम सं 4वधानले

4व"भg सं वैधा"नक "नकाय र अhहYको iयवःथा
V ा साथै ती "नकायहYको काम, कतViय र
गनुक
अ"धकारसमेत तोकेको छ । नेपालको अ/त1रम

सं 4वधान, २०६३ को भाग ४क मा राkप"त र
उपराkप"तको iयवःथा गरे को छ । साथै सोहa
सं 4वधानको भाग ५ मा कायVपा"लकास+ब/धी
iयवःथा गरे को छ । कायVपा"लकाको ूमुख
ूधानम/ऽी हुने iयवःथासमेत ःपmसँग सं 4वधानमा

उnलेख ग1रएको छ । यी दुई "नकायहYको काम,
कतViय र अ"धकारसमेत सं 4वधानले ःपm Yपमा
उnलेख गरे को छ । नेपालमा "म"त २०७०
साल मN"सर ४ गते दोॐो सं 4वधानसभाको

"नवाVचन भई "म"त २०७० पौष १५ गते"भऽ
समानुपा"तक "नवाVचनबाट छा"नने सभासदहYको

नाम पठाउन "नवाVचन आयोगले "म"त तोकq
सोहaअनुYप सं 4वधानसभा गठनको ू4बयामा

अगा"ड ब4ढरहे को छ । अि/तम "नवाVचन प1रणाम
आएप"छ सं 4वधानसभाको प4हलो बैठक बःने र
तuपvात सं 4वधानसभाले आbनो कामकारवाहa
अगा"ड बढाउनुपन[ सं वैधा"नक iयवःथा छ ।

नेपालको अ/त1रम सं 4वधान, २०६३ जारa गदाV
दोॐो सं 4वधानसभाको प1रकnपना ग1रएको "थएन
भने अबका wदनमा प"न सं 4वधानसभाको "नवाVचन
फे1र प"न हुन सxछ भgे प1रकnपना गनुV राyय,
जनता र ःवयम् प1रकnपनाकारहYको ला"गसमेत
घातक "स. हु/छ । यसरa दोॐो सं 4वधानसभाको
गठनपvात सं 4वधानसभाको प4हलो बैठक राkप"त
र ूधानम/ऽी कसले बोलाउने भgे स/दभVमा
केहa 4वरोधाभास अ"भiयि^ राkप"त कायाVलय र
ूधानम/ऽी कायाVलयबाट आएको छ । यो तPय
4व"भg पऽप"ऽकामा ूकािशत समाचारले समेत

पु4m ग1रसकेको छ ।
नेपालको अ/त1रम सं 4वधान, २०६३
को भाग ७ मा सं 4वधानसभास+ब/धी iयवःथा
छ । सं 4वधानको धारा ६९ मा सं 4वधानसभाको
बैठकस+ब/धी iयवःथा ग1रएको छ । धारा ६९
को उपधारा १ मा सं 4वधानसभा सदःयहYको
अि/तम "नवाVचन प1रणाम "नवाVचन आयोगले

सावVज"नक गरे को ए{ाईस wदन"भऽ ूधानम/ऽीले
आ|ान गरे बमोिजम सं 4वधानसभाको प4हलो बैठक
बःनेछ । uयसप"छका बैठक सं 4वधानसभाको

अ}यEता गन[ iयि^ले तोकेको "म"त र ःथानमा
बःनेछ भgे सं वैधा"नक iयवःथा रहे को छ ।

यसरa सं 4वधानले ःपmYपमा उnलेख गरे को
4वषयमा सं 4वधान अनुसार नै काम कारवाहaहY
हुनपु न[ ःपm दे िख/छ । आम नेपालaहYको
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चासोको वषय रहे को र हामी नेपाल,ह-ले नयाँ
सं वधान ूा2 गन4 सं वधानसभाको बैठकस9ब:धी
वषय मलगायत हामी नेपाल,ह-को सवाल र

सरोकारको वषयसमेत हो । यसर, सं वधानमा
नै =यवःथा नभएको स:दभBमा राCपDतबाट
सं वधानसभाको पहलो बैठक आGान गन4 वषय
चचाBमा आउनु र राCपDतबाट सं वधानसभाको

पहलो बैठक आGान गनुB गैरसं वैधाDनक हुन
आउँछ । धारा ३६(क) को उपधारा ३ मा
सं वधानको सं रOण र पालना गनुB राCपDतको
ूमुख कतB=य हुनेछ भRे =यवःथासमेत रहे को

छ । नेपालको अ:तTरम सं वधान, २०६३ को
धारा ५१ मा अDधवेशनको आGान र अ:तस9ब:धी
=यवःथा गTरएको छ । धारा ५१ को उपधारा
१ मा राCपDतले ूधानम:ऽीको DसफाTरसमा
समयसमयमा =यवःथापका सं सदको अDधवेशन
आGान गन4छ भनी उ\लेख गTरएको छ भने सोह,
धाराको उपधारा २ मा राCपDतले ूधानम:ऽीको
DसफाTरसमा =यवःथापका सं सदको अDधवेशनको
अ:त गन4छ भनी ःप]-पमा लेिखएको छ ।

यसर, सं वधानमा ःप]-पमा लेिखएको अवःथामा
बाहे क राCपDतबाट सं वधानसभाको पहलो बैठक
आGान गन4 कायB असं वैधाDनक र गैरकानूनी हुन
आउँछ । हालकै सं वैधाDनक अवःथा यथावत्

रहे को

िःथDतमा राCपDतबाट सं वधानसभाको
पहलो बैठक आGान गन4 हो भने यसले सं वधान
र कानूनको पालना गन4 आम नेपाल, नागTरक
माDथ कानून तथा सं वधानको पालना गन4 वषयमा

ूa िचb खडा हुन पुdदछ । यो सं वैधाDनक
तथा कानूनी ूaको Dन-पण स9माDनत सवefच

अदालतबाट हुने भएकोले यो Tरट Dनवेदन Dलई
उपिःथत भएको छु ।
अतः

माDथ

ूकरणह-मा

उ\लेख

भएको तiयह-को आधारमा नेपालको अ:तTरम

सं वधान, २०६३
रहरहे को

को

धारा

६९

यथावत्

अवःथामा सं वैधाDनक सवefचता
कायम राख्न राCपDतबाट सं वधानसभाको पहलो

बैठक आGान नगनुB नगराउनु भनी
नाउँमा परमादे शको आदे श जार,
राCपDतबाट सं वधानसभाको पहलो
गन4 भनी कुनै DनणBय भए गरे को

वपOीह-को
गर, पाउँ ।

बैठक आGान
भए वा पDछ

हुने DनणBयसमेत उlूेषणको आदे शmारा बदर गर,
पाउँ । ूधानम:ऽीको है Dसयतमा रहे का अ:तTरम

मि:ऽपTरषnका अoयOबाट नै सं वधानसभाको
पहलो बैठक आGान गनुB गराउनु भनी वपOीको
नाममा परमादे शको आदे श जार, गर, पाऊँ ।
साथै नेपालको अ:तTरम सं वधान, २०६३
को धारा ६९ यथावत् नै राखेर सं वधानसभाको

पहलो बैठक राCपDतबाट आGान गन4 स:दभBमा
कुनै काम कारवाह, अगाDड नबढाउनु, बढाउन
नलगाउनु र वतBमान सं वैधाDनक अवःथा यथावत्
रहँदास9म राCपDतबाट सं वधानसभाको पहलो

बैठक आGान नगनुB भनी वपOीह-का नाममा
सवefच अदालत Dनयमावल,, २०४९ को Dनयम
४१ बमोिजम अ:तTरम आदे शसमेतजार, गर,
पाउँ । ूःतुत Tरट Dनवेदन सावBजDनक
सरोकारको वषय र सं वैधाDनक सवefचताको
जटल ूa समावेश भएकाले ूःतुत Dनवेदनलाई
ु ाइ गर, पाउँ
अमाDधकारसमेत ूदान गर, सुनव

भRेसमेत =यहोराको Tरट Dनवेदनपऽ ।
यसमा के कसो भएको हो Dनवेदकको

मागबमोिजमको आदे श कन जार, हुन नपन4 हो
आदे श जार, हुन ु नपन4 भए आधार र कारण
खुलाई
महा:यायाDधवuाको
कायाBलयमाफBत
DमDत २०७०।९।२९ गते वा सो भ:दा अगावै
Dलिखत जवाफ पठाउनु भनी वपOी ूधानम:ऽी
तथा मि:ऽपTरषn्को कायाBलयसमेतको नाममा यो
आदे श र Tरट Dनवेदनको एकूDत नwल साथै
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राखी .याद सूचना जार3 गर3 5यसको बोधाथ:
महा=याया"धव?ाको काया:लयमा पठाई "लिखत
जवाफ परे प"छ वा अव"ध नाघेप"छ "नयमानुसार

पेश गनु: ।
"नवेदकले

अ=तJरम
आदे श
जार3
गर3 नेपालको अ=तJरम सं Mवधान, २०६३ को
धारा ६९ (१) बमोिजम ूधानम=ऽी (अTयU,
मि=ऽपJरषW्) Yारा सं Mवधानसभाको बैठक बोलाउने
: एको पाइयो । "नवा:चन आयोगले
माग गनुभ

सं Mवधानसभाका सदःयह`को अि=तम "नवा:चन
पJरणाम साव:ज"नक गरे को एbाईस cदन"भऽ बैठक
बःनु नै पनd भएको र धारा ५१(१) र धारा ६९(१)

को सं वैधा"नक fयाgयाको जMटल ूiको अ=तJरम
आदे शबाट भ=दा अि=तम "नण:यबाट नै "नराकरण
हुनपु नd अवःथा दे िखयो । तसथ: २०७०।९।२९
ु ाइका ला"ग पेश
गते ूःतुत मुjा पूण: सुनव
गनु: । सं वैधा"नक Mवषयवःतुको ग.भीरता र

राMkय समःयाको शीय सं वैधा"नक "नदान तथा
"नंकष:का ला"ग यो मुjा सवnoच अदालत
"नयमावल3, २०४९ को "नयम ४(१)(ख) बमोिजम
Mवशेष इजलाससमU पेश गन: आवँयक भएबाट
स.माननीय ूधान=यायाधीशrयूको Tयानाकष:ण
गराउनू । ूःतुत सं वैधा"नक ूiको छलफलमा

नेपाल बार एसो"सएसन र सवnoच अदालत
बार एसो"सएसनबाट दुई दुई जना अदालतका
"मऽह` (ए"मकस sयूर3) को नाम ूःताMवत गन:
स.बि=धत एसो"सएसनह`लाई लेखी पठाउनु भtे
यस अदालत एक =यायाधीशको इजलासको "म"त
२०७०।९।२३ को आदे श ।
नेपालको

अ=तJरम

सं Mवधान, २०६३

मा सं Mवधानसभालाई मूल र fयवःथाMपका
सं सदलाई 5यसको एउटा सहायक अuको `पमा
रािखएको दे िखएको अवःथामा सहायक अu
fयवःथाMपका सं सदको बैठकको आvान र अ=5य

सं Mवधानको धारा ५१ अनुसार राkप"तले गनd
तर मूल अu सं Mवधानसभाको पMहलो बैठकको
आvान ूधानम=ऽीले गनु: अ=तरा:Mkय पर.परा
ँ ै न तथाMप
तथा ूचलनसँग मेल खाने दे िखद

यस काया:लयबाट नेपालको अ=तJरम सं Mवधान,
२०६३ को धारा ६९ बमोिजम सं Mवधानसभाको
पMहलो
बैठक
आvान
गनd
स.ब=धमा
ूधानम=ऽी तथा मि=ऽपJरषW्को काया:लयमा
"म"त २०७०।९।२७ मा पऽ पठाइसMकएको
fयहोरा स.मा"नत अदालतसमU सादर "नवेदन
गद:छु । यस काया:लयबाट ूधानम=ऽी तथा
मि=ऽपJरषW्को काया:लयमा पठाइएको च.नं.२७

"म"त २०७०।९।२७ को पऽको ू"त"लMप
सं लyन गरे को fयहोरा अनुरोध गद:छु । ूःतुत
मुjा इजलाससमU पेश हुँदा यस काया:लयको
तफ:बाट उपिःथत हुने सरकार3 वMकलको बहस

पैरवीलाई यसै "लिखत जवाफको अ"भt अu
मानी पाउँ भtे fयहोराको राkप"तको काया:लयको
तफ:बाट ऐ. काया:लयका सिचव शारदाूसाद
"ऽतालको "लिखत जवाफ ।
नेपालको अ=तJरम सं Mवधान, २०६३ को
धारा ६९ को उपधारा (१) मा सं Mवधानसभाका
सदःयह`को अि=तम "नवा:चन पJरणाम "नवा:चन
आयोगले साव:ज"नक गरे को एbाईस cदन"भऽ
ूधानम=ऽीले आvान गरे बमोिजम सं Mवधानसभाको
पMहलो बैठक बःनेछ भनी ू{ fयवःथा
रहे को छ । "म"त २०७० साल म|"सर ४
गते

सं Mवधानसभाको "नवा:चन स.पt भई
"नवा:चन आयोगले "म"त २०६९।९।१९ मा
सं Mवधानसभाका सदःयह`को अि=तम "नवा:चन
पJरणाम साव:ज"नक गरे को र सोह3 आधारमा
"म"त

२०७०।९।२७

गते

मि=ऽपJरषW्को

स.माननीय अTयUले नेपालको अ=तJरम सं Mवधान,
२०६३ को धारा ६९ को उपधारा (१) बमोिजम
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मत २०७०।१०।८ गते अपरा*ह ३:००
बजे अ*तरा/01य स4मेलन के*ि, नयाँ बाने;र
काठमाड>मा सं 0वधानसभाको प0हलो बैठक बःने
गरF सं 0वधानसभाको बैठकको आHान गIरसकेको
अवःथा हुँदा Iरट नवेदकको मागबमोिजमको
आदे श जारF गIरराख्नुपनR औिचUय र आवँयकता

नरहे कोले Iरट नवेदन खारे जभागी छ, खारे ज गरF
ु ाइको बममा उपिःथत
पाउँ । Iरट नवेदनमा सुनव

ु न
हुनह
ु े सरकारF व0कलको बहस िजक\रसमेतलाई
यस लिखत जवाफको अभ_ अ` मानी पाउँ
भ_े aयहोराको ूधानम*ऽी तथा मि*ऽपIरषe्को
काया/लयको तफ/बाट ऐ. काया/लयका सिचव
राजुमान सं ह मhलको लिखत जवाफ ।

नयमबमोिजम
पेशीसूचीमा
चढF
इजलाससमk पेश हुन आएको ूःतुत Iरट
नवेदनको मसल अmययन गरF नवेदक तफ/बाट
इजलाससमk उपिःथत 0वnान वIरo अधवpाहq
ौी गो0व*द शमा/ पौडेल, डा. कुमार शमा/ आचाय/ र

ौी र0वनारायण खनाल एवम् 0वnान अधवpाहq
ौी लआमीूसाद मैनालF, ौी 0वंणुमिण अधकारF,
ौी 0वंणुभp खऽी, ौी अमर थापा, ौी बलबहादुर
राई, ौी कण/बहादुर थापा, ौी भोजराज आचाय/,
ौी बालच*ि स4खडा, ौी च*िमिण पौडेल, ौी
कमला ओलF, ौी नवराज थपलFया, ौी सुरे*ि

मान*धर, ौी 0टकाmवज खxका, ौी नरे *ि झा, ौी
भिpराम िघमरे र नवेदक ःवयम् ौी मुकु*द

अधकारFले मत २०७० साल म{सर ४ गते
सं 0वधानसभा सदःयको नवा/चन भई अि*तम
नवा/चन पIरणामसमेत साव/जनक भइसकेको

छ । नेपालको अ*तIरम सं 0वधान, २०६३ को
धारा ६९ को उपधारा (१) मा सं 0वधानसभा
सदःयहqको अि*तम नवा/चन पIरणाम नवा/चन
आयोगले साव/जनक गरे को एाईस दनभऽ
ूधानम*ऽीले आHान गरे बमोिजम सं 0वधानसभाको

प0हलो

बैठक

बःनेछ,

Uयसपछका

बैठक

सं 0वधानसभाको अmयkता गनR aयिpले तोकेको
मत र ःथानमा बःनेछ भनी ःपqपमा aयवःथा
भएको 0वषयमा सं 0वधानसभाको प0हलो बैठक
रा1पत वा ूधानम*ऽी कसले बोलाउने भ_े
स4ब*धमा 0वरोधाभासपूण/ अभaयिpहq बा0हर
आएकोले

सं वैधानक सवचता र 0वधको
शासन कायम राख्न ूधानम*ऽीको है सयतमा

रहे का

अ*तIरम मि*ऽपIरषeका अmयkबाट
नै सं 0वधानसभाको प0हलो बैठक आHान
गन/ गराउनको लाग स4मानत अदालतबाट
परमादे शको आदे श जारFको माग गरF ूःतुत Iरट

नवेदन दायर गIरएको हो । हाल नेपाल राजपऽ,
भाग ४, खड ६३, मत २०७० पुस २७ गते
aयवःथा0पका सं सद सिचवालयको ूकािशत सूचना
अनुसार मि*ऽपIरषeका अmयkबाट २०७० माघ

८ गते बुधबारका दन सं 0वधानसभाको प0हलो
बैठकको आHान भइसकेको छ । ूःतुत Iरट
नवेदनमा माग गIरएबमोिजम ूधानम*ऽीको

है सयतका रहे का अ*तIरम मि*ऽपIरषeका
अmयkबाट नै सं 0वधानसभाको प0हलो बैठक
आHान भइसके तापन स4मानत अदालतबाट
ूःतुत सं वैधानक 0वषयको अ*तव/ःतुभऽ ूवेश

गरF नेपालको अ*तIरम सं 0वधान, २०६३ को
धारा ६९ उपधारा (१) को aयाया गरF नवेदन
मागबमोिजमको आदे श जारF गरF पाउँ भ_ेसमेत

/ यो ।
बहस ूःतुत गनुभ
ूUयथ ूधानम*ऽी तथा मि*ऽपIरषe्को
काया/लयसमेतका तफ/बाट उपिःथत 0वnान
महा*यायाधवpा ौी िोणराज रे मी, 0वnान
नायब महा*यायाधवpा ौी राजनारायण पाठक
र 0वnान सह*यायाधवpा ौी 0करण पौडेलले
नवेदकले ूःतुत Iरट नवेदनमा ूधानम*ऽीको
है सयतमा रहनुभएका मि*ऽपIरषeका अmयkबाट
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सं -वधानसभाको प-हलो बैठक आ7ान हुन
परमादे शको माग गनुभ
= एको हो । हाल "नवेदकको
माग अनुसार मिAऽपBरषDका अEयGबाट "म"त
२०७०।१०।८ गते बुधबारका Kदन अपराAह
३:०० बजे अAतरा=-Oय सPमेलन केAि नयाँ

बानेSरमा सं -वधानसभाको प-हलो बैठक आ7ान
भएको सूचना "म"त २०७०।९।२७ गतेको
राजपऽमा ूकाशन भएको छ । "नवेदकले

परमादे शको

आदे श जारXको माग गBरएको
-वषय काया=Aवयनमा आइसकेको अवःथा हुँदा
्
Bरट "नवेदनको अAतरवःतु
"भऽ ूवेश नै नगरX

ूारPभमा नै ूःतुत Bरट "नवेदन खारे जभागी
हुँदा खारे ज हुनपु द=छ भ_ेसमेतको बहस ूःतुत
= यो ।
गनुभ
Bरट

यस

अदालतको

"नवेदनमा

आदे शानुसार

ूःतुत

अदालतको सहयोगी (Amici
Curiae) को `पमा वहस पैरवी गन= नेपाल बार
एसो"सएसनको तफ=बाट उपिःथत -वcान वBरd
अ"धवeाcय ौी रामूसाद ौे d र ौी दे वेAि
"सं ह एवम् सवghच अदालत बार एसो"सएसनको

तफ=बाट उपिःथत -वcान् वBरd अ"धवeाcय ौी
हBरूसाद उूेती र ौी चiडेSर ौे dले "नवेदकले
माग गरे बमोिजम मिAऽपBरषDका अEयGबाट

नै सं -वधानसभाको प-हलो बैठकको आ7ान
= एको सPबAधी सूचना नेपाल राजपऽमा
गनुभ
ूकािशत भइसकेको हुँदा सPमा"नत अदालतबाट

सPबिAधत सं वैधा"नक kयवःथा र सं -वधानसभाको
प-हलो बैठक आ7ान भइसकेको अवःथालाई
समेत मEयनजर गरX उपयुe आदे श जारX गरX
पाउँ भनी गनुभ
= एको बहससमेत सु"नयो ।
उिmलिखत बहस सुनी "म"सलसमेत
अEययन गरX हे दा= Bरट "नवेदन मागबमोिजमको
आदे श जारX गनुप
= नn हो होइन भ_े सPबAधमा
= नn दे िखयो :
"नण=य गनुप

ूःतुत

२. "नण=यतफ= -वचार गदा= "नवेदकले
"नवेदनमा "म"त २०७०।८।४ मा

सं -वधानसभा सदःयको "नवा=चन भई ूrयGतफ=को
"नवा=चन पBरणाम आइसकेको र समानुपा"तक
"नवा=चनबाट छा"नने सभासदह`को नाम पठाउन

"नवा=चन आयोगले राजनी"तक दलह`लाई "म"त
तोकs "म"त २०७०।९।१९ गते "नवा=चनको पूण=
-ववरण "नवा=चन आयोगले राOप"तसमG पेश गनn
तयारX गरे को तtय आयोगबाट ूकािशत सूचनामा
उmलेख छ । सं -वधानसभाको गठनपuात

सं -वधानसभाको प-हलो बैठक राOप"त र
ूधानमAऽीको है "सयतका मिAऽपBरषDका अEयG
कसले बोलाउने भ_े सPबAधमा दुबै "नकायले
आआvनै ढxले काम कारवाहX अगा"ड बढाएको

भ_े -वरोधाभास अ"भkयिeह` आएको तtयलाई
-व"भ_ पऽप"ऽकामा ूकािशत समाचारले पु-y

गरे को छ । नेपालको अAतBरम सं -वधान, २०६३
को धारा ६९ को उपधारा (१) मा "नवा=चन आयोगले

"नवा=चन पBरणाम साव=ज"नक गरे को २१ Kदन"भऽ
ूधानमAऽीले आ7ान गरे बमोिजम सं -वधानसभाको
प-हलो बैठक बःनेछ भ_े ःपy सं वैधा"नक
kयवःथा रहे को हुँदा सं वैधा"नक सवghचता
कायम राख्न राOप"तबाट सं -वधानसभाको प-हलो

बैठक आ7ान नगनु= नगराउनु ूधानमAऽीको
है "सयतमा रहे का मिAऽपBरषDका अEयGबाट नै
सं -वधानसभाको प-हलो बैठक आ7ान गनु= गराउनु
भनी -वपGीह`का नाममा परमादे शको आदे श
जारX गरX पाउँ भ_े माग गरे को दे िखAछ ।
३.
-वपGीमEये
राOप"तको
काया=लयतफ=बाट पेश भएको "लिखत जवाफमा
यस काया=लयबाट नेपालको अAतBरम सं -वधान,
२०६३ को धारा ६९ बमोिजम सं -वधानसभाको
प-हलो
बैठक
ूधानमAऽी तथा
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आ7ान
गनn
मिAऽपBरषD्को

सPबAधमा
काया=लयमा

९1२८ - मुकु;द अधकारc )व. रा\पतको कायाKलय शीतल नवास, काठमाडzसमेत

मत २०७०।९।२७ मा पऽ पठाइस)कएको
छ
भ/ेसमेत
1यहोरा
उ6लेख
भएको
दे िख;छ । <यःतै )वप@ीमBये ूधानम;ऽी तथा

सं )वधानसभाको
प)हलो
बैठकको
आaान
रा\पतबाट गनK परमादे शको आदे श जारcको माग
दावी भएकोमा Gरट नवेदक नज )व_ास आचायKले

मि;ऽपGरषIका सRमाननीय अBय@ले नेपालको
अ;तGरम सं )वधान, २०६३ को धारा ६९ को
उपधारा (१) बमोिजम मत २०७०।१०।८
गते अपरा;ह ३:०० बजे अ;तराK)\य सRमेलन

भ/े माग गरc मत २०७०।९।२८ गते

मि;ऽपGरषI्को

कायाKलयतफKबाट

पेश

भएको
लिखत जवाफमा मत २०७०।९।२७ गते

के;ि, नयाँ बाने_रमा सं )वधानसभाको प)हलो
बैठकको आaान गGरसकेको अवःथा हुँदा
Gरट नवेदन मागबमोिजमको आदे श जारc गरc
राख्नुपनd औिच<य र आवँयकता नरहे कोले Gरट
नवेदन खारे जी गरc पाउँ भनी उ6लेख गरे को

पाइ;छ ।
४. नेपाल राजपऽ भाग ४, खkड ६३,

अतGरmाn २७, मत २०७० पुस २७ गते
ूकािशत 1यवःथा)पका सं सद सिचवालयको सूचना
हे दाK “नेपालको अ;तGरम सं )वधान, २०६३ को धारा
६९ को उपधारा (१) बमोिजम मि;ऽपGरषIका
अBय@ ौी िखलराज रे qमीले सं वत् २०७० साल
माघ ८ गते बुधबारका sदन अपरा;ह ३:००

बजे अ;तराK)\य सRमेलन के;ि, नयाँ बाने_रमा
सं )वधानसभाको प)हलो बैठक आaान गनुभ
K एको
हुँदा सRबि;धत सबैको जानकारcको लाग यो
सूचना ूकािशत गGरएको छ” भ/े उ6लेख भएबाट
ूःतुत Gरट नवेदनमा नवेदकले माग गरे अनुसार
मि;ऽपGरषIका अBय@बाट सं )वधानसभाको प)हलो

बैठक आaान भइसकेको छ ।
५. ूःतुत Gरट नवेदनका साथ आज यस

इजलाससम@ पेश हुन आएको नवेदक अधवmा
)व_ास आचायK )वप@ी नेपाल सरकार, ूधानम;ऽी
तथा मि;ऽपGरषI्को कायाKलयसमेत भएको
Gरट

नं.

०७०–WO–०४४१

को

नवेदनमा

नेपालको अ;तGरम सं )वधान, २०६३ को धारा
६९ को उपदफा (१) बमोिजम मि;ऽपGरषIका
अBय@बाट सं )वधानसभाको प)हलो बैठक आaान
गनd कायK भइसकेकोले Gरट नवेदन ूयोजनहcन
भइसकेको हुँदा Gरट नवेदन तामेलcमा रािखपाउँ
०७०–FN–०२१३ को नवेदन sदएकोले नवेदन
माग अनुसार उm Gरट तामेलcमा रािखsदने
भनी आज यसै इजलासबाट आदे श भइसकेको
छ । सं )वधानसभाको प)हलो बैठक आaान

रा\पतबाट गनd वा मि;ऽपGरषIका अBय@बाट
गनd भ/े सRब;धमा फरकफरक माग राखी यस
अदालतसम@ दुईवटा छु vाछु vै Gरट नवेदन दायर
भएकोमा रा\पतबाट सं )वधानसभाको प)हलो
बैठक आaान गनK परमादे शसमेत जारc गरc
पाउँ भनी अधवmा ौी )व_ास आचायKले दायर

K एको Gरटमा नवेदन मागबमोिजम तामेलcमा
गनुभ
राख्ने आदे श भएको र मि;ऽपGरषIका अBय@बाट
बैठकको आaान गनd आदे श जारc गरc पाउँ भ/े
माग गरc ूःतुत Gरट नवेदन दायर गGरएकोमा
मि;ऽपGरषIका अBय@बाट नै सं )वधानसभाको
प)हलो बैठकको आaान भइसकेको अवःथामा
यस अदालतबाट नवेदकको माग सRब;धमा थप
)वचार गGररहनुपनd दे िखन आएन ।
६.

ूःतुत

Gरट

नवेदनमा

रा\पत

कायाKलयबाट पेश भएको लिखत जवाफमा
रा\पतबाट नै सं )वधानसभाको प)हलो बैठक आaान
हुनपु नd िजकwर नलई नेपालको अ;तGरम सं )वधान,
२०६३ को धारा ६९ को उपधारा (१) बमोिजम
बैठक आaान गनK ूधानम;ऽी तथा मि;ऽपGरषI्को
कायाKलयमा मत २०७०।९।२७ मा पऽ
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पठाइएको भनी उ3लेख भएको र मि7ऽप8रष:का
अ;य=बाट सं Aवधानसभाको पAहलो बैठकको
आGान भइसकेको अवःथामा "नवेदकले ूःतुत

8रट "नवेदनमा उ3लेख गरे जःतो सं Aवधानसभाको
पAहलो बैठक राPप"त वा मि7ऽप8रष:का
अ;य= कसले आGान गनQ भRे Aववाद रहे को

दे िखएन । सं Aवधानसभाको पAहलो बैठकको
आGान मि7ऽप8रष:का अ;य=बाट भई बैठक
आGान गनQसUब7धी Aवषयमा ूVयथW बनाइएका
"नकायहXको बीचमा कुनै Aववाद नभई "नAवZवाद
्
रहे को सं वैधा"नक ू[को अ7तरवःतु
"भऽ ूवेश गर^
यस अदालतबाट थप _या`या ग8ररहन सा7द"भZक
हुँदैन । ूःतुत 8रटमा "नवेदकले दावी गरे अनुसार
नेपालको अ7त8रम सं Aवधान, २०६३ को धारा
६९ को उपधारा (१) बमोिजम मि7ऽप8रष:का
अ;य=बाट सं Aवधानसभाको पAहलो बैठक आGान
भइसकेको अवःथामा "नवेदन मागअनुसारको
आदे श जार^ ग8ररहनुको औिचVय र आवँयकता
नपनQ हु7छ ।

७. सं Aवधानसभाको पAहलो बैठक
आGान मि7ऽप8रष:का अ;य=बाट भइसके प"न
ूःतुत सं वैधा"नक ू[मा Aववाkदत Aवषयको
्
"भऽ ूवेश गर^ यस अदालतबाट थप
अ7तरवःतु
_या`या हुनपु दZछ भनी "नवेदकतफZका Aवmान

कानून _यवसायीहXले बहसका बममा उठाउनु
भएको AवषयतफZ Aवचार गदाZ, सं Aवधानसभाको
पAहलो बैठक कसले आGान गनQ भRेसUब7धी
Aवषय सं वैधा"नक Aवषय भएकोमा Aववाद
छै न । सं Aवधानसभाको पAहलो बैठक राPप"त
वा मि7ऽप8रष:का अ;य= कसले आGान गनQ
भRेसUब7धी Aवषयमा Aववाद भएको भनी सोको
"नXपणको ला"ग ूःतुत 8रट "नवेदन दायर हुन
आएको छ । सं Aवधान तथा कानूनले ूदान गरे को
अ"धकारको ूयोगको Aवषयमा दुई प=बीच Aववाद

उVपR भई सोको "नXपणको ला"ग यस अदालतमा
दायर हुन आएको "नवेदनमा यस अदालतले
आवँयकता अनुसार सं Aवधान र कानूनको _या`या
गर^ 7याAयक "नXपण गदZछ । ूःतुत 8रटमा

सं Aवधानले "सजZना गरे का दुई सं वैधा"नक अpका
ूमुखहX राPप"त र ूधानम7ऽीको है "सयतका

मि7ऽप8रष:का अ;य=बीचमा सं Aवधानसभाको
पAहलो बैठकको आGान सUब7धमा Aववाद रहे को
दावी गरे को दे िख7छ । तर ूVयथWहXबाट पेश

भएको "लिखत जवाफबाट "नवेदकले दावी गरे को
Aवषयमा ूVयथW "नकायहXका बीचमा कुनै Aववाद
ँ ा ूःतुत "नवेदनमा "नवेदकले
रहे भएको नदे िखद
मागदावी गरे को Aवषयलाई Aववाkदत Aवषय माR
"मलेन । यkद कुनै Aवषय Aववाkदत Aवषय नै

्
होइन भने Vयःतो Aवषयको अ7तरवःतु
"भऽ ूवेश
गर^ सं Aवधानको _या`या ग8ररहनु औिचVयपूणZ
हुँदैन । सं Aवधानसभाको पAहलो बैठक आGान
सUब7धमा कुनै Aववाद नै नभई "नAवZवाद रहे को

Aवषयमा अदालतले ःवयम् प= बनी Aववाद
घोAषत गर^ सं Aवधानको _या`या गनुZ औिचVयह^न
ु ा साथै 7याAयक मा7यताको समेत ू"तकूल
हुनक
हुन जा7छ । तसथZ "नवेदकतफZका Aवmान कानून
_यवसायीहXको उr बहससँग सहमत हुन
सAकएन ।
८. तसथZ मा"थ Aववेचना ग8रएअनुसार
नेपालको अ7त8रम सं Aवधान, २०६३ को धारा
६९ को उपधारा (१) बमोिजम मि7ऽप8रष:का
अ;य=ले सं Aवधानसभाको पAहलो बैठक बोलाउने

गर^ परमादे शको आदे शको माग गरे को ूःतुत
8रट "नवेदनमा नेपाल राजपऽ खtड ६३,
अ"त8रrाv २७, "म"त २०७०।९।२७ मा
ूकािशत _यवःथाAपका सं सद सिचवालयको
सूचनामा मि7ऽप8रष:का अ;य= िखलराज
रे wमीबाट "म"त २०७०।१०।८ गते बुधबारका
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दन अपरा"ह ३:०० बजे अ"तरा*+,य स/मेलन
के"ि, नयाँबाने5रमा सं +वधानसभाको प+हलो
ँ ा Cनवेदकले
बैठकको आ?ान भएको दे िखद

मागदावी गरे अनुसारको काय* स/पG भइसकेको
दे िखएकोले यस अदालतबाट Cनवेदन मागबमोिजम
परमादे शको आदे श जारK गLररहनु परे न । ूःतुत

+वpq
+वपrी : नेपाल सरकार, ूधानम"ऽी तथा
मि"ऽपLरषu्को
काया*लय, Cसं हदरबार,
काठमाडXसमेत

Lरट Cनवेदन खारे ज हुने ठहछ* । ूःतुत Lरटको
दायरKतफ*को लगत कRा गरK CमCसल Cनयमानुसार

बुझाई दनू ।

उW रायमा सहमत छX ।
"या. रामकुमार ूसाद शाह

"या. ूकाश वःती

इCत सं वत् २०७० साल पुस २९ गते रोज २ शुभम् ।

इजलास अCधकृत : िशवूसाद खनाल

&
िनणर्य नं .९१२९
सव_`च अदालत, +वशेष इजलास
स.का.मु.ूधान"यायाधीश ौी दामोदरूसाद शमा*
माननीय "यायाधीश ौी CगरKश च"ि लाल
माननीय "यायाधीश ौी सुशीला काकd
आदे श CमCत : २०७०।३।१३।५
०६८-WS-००७८

+वषयः उkूेषण/परमादे श ।
Cनवेदक

: काठमाडX
िजoला, काठमाडX
महानगरपाCलका
वडां. नं. ३५ बःने
अCधवWा राजीव बाःतोला
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§ ट्रेड युिनयन गठन गनेर् अिधकार कु नै
कामदारको व्यिक्तगत अिधकार नभई
कामदारहरूको सामूिहक अिधकार भएको
हुँ दा सामूिहक अिधकारको सं रक्षण
र प्रवद्धर्न गनर् गठन हुने त्यस्ता “ट्रेड
युिनयन” को दतार् प्रिकया कामदारहरूको
िहतसमेतको िवपरीत हुने गरी िन:शतर्
हुनुपदर्छ भन्न निमल्ने ।
§ सामूिहक अिधकारको सं रक्षणमा गठन
हुने यस्ता सं स्थाको सामूिहक सं ख्या
कामदारहरूको हक सं रक्षण गनेर् उद्देश्यले
कम्तीमा कित सं ख्यामा हुनुपनेर् भन्ने जस्ता
सीमा र शतर् िवधाियकाले िनयमन गनर्
नसक् ने भन्ने हुँ दैन । सामूिहक अिधकार
(Collective Right) मा कु नै एक
कामदारको मात्र िहतको लािग वा कु नै
एक कामदारबाट मात्र ट्रेड युिनयन गठन
हुन नसक् ने कु रा िनवेदकहरूले मनन्
गनुर्पनेर् ।
(ूकरण नं.९)

§ सं िवधानले िवधाियकालाई अिधकार
प्रत्यायोजन गरेअनुरूप सं िवधानद्वारा
व्यवस्था गिरएको व्यिक्तको सापेिक्षत
स्वतन्त्रतासम्बन्धी हकमा बन्देज नहुने गरी
शतर् सिहत स्पष्टसम्म गरेको व्यवस्थालाई
अनुिचत बन्देज हो भनी अथर् गनर्
निमल्ने ।
§ सामूिहक अिधकारमा माग सम्बोधन
हुन सक् ने तर व्यिक्तगत िकिसमबाट

नेपाल कानून प"ऽका, २०७१, असार

माग सम्बोधन हुन नपनेर् िवषयलाई मध्य
नजर राखी हेदार् प्रितष्ठानको २५ प्रितशत
कामदार सदस्य हुनुपनेर् भनी सीमा
िनधार्रण गरेको ऐनको व्यवस्था मनािसब
छै न भनी भन्न सिकने अवस्था नहुने ।
(ूकरण नं.१०)

§ जुन प्रितष्ठानमा ट्रेड युिनयन दतार् गराउन
खोिजएको हो सो प्रितष्ठानमा रहेको जम्मा
कमर्चारी सं ख्याको २५ प्रितशत सदस्य
सं ख्या पुर्याएमा प्रितष्ठानस्तरको युिनयन
दतार् गनर् सिकने गरी ट्रेड युिनयन ऐन,
२०४९ को दफा ३ को उपदफा ४ तथा
दफा ७ को खण्ड (ख) ले स्पष्ट व्यवस्था
गिरसके पिछ सङ्घ सङ्गठन दतार् गनर् र
सञ्चालन गनर् पाउने अिधकार कु िण्ठत
गरेको भन्न निमल्ने ।
(ूकरण नं.१२)

"नवेदकका तफ4बाट : 7व8ान व9र: अ"धव<ा
र7वनारायण खनाल, 7व8ान अ"धव<ा8य
7वनोद काक@ र रािजव बाःतोला
7वपDीका तफ4बाट : 7व8ान सहGयाया"धव<ा
7करण पौडेल
अवलिJबत नजीर :
सJबK कानून :
§ नेपालको अGत9रम सं 7वधान, २०६३ को
§

धारा १२(३)(घ) र ३०(२)
शे ड यु"नयन ऐन, २०४९ को दफा ३ को
उपदफा ४ तथा दफा ७ को खWड (ख)
आदे श

न्या.िगरीश चन्द्र लाल: नेपालको

अGत9रम
सं 7वधान, २०६३ को धारा ३२ र १०७(१)
बमोिजम "नवेदन पन4 आएको ूःतुत 9रट

"नवेदनको स]िD^ त_य र आदे श यस ूकार छः
शे ड यु"नयन र सामू7हक सौदावाजीलाई
कामदारहcको आधारभूत अ"धकारको cपमा
अGतरा47eय ःतरमा सव4माGयcपमा ःवीकार
ग9रएको छ । यसरh शे ड यु"नयन अGय

7क"समका सi सं ःथा वा सहकारh भGदा फरक
छ । नेपालको अGत9रम सं 7वधान, २०६३ को
धारा ३५(७) मा “दे शको मुkय सामािजक र
आ"थ4क शि<को cपमा रहे को ौम शि<लाई
रोजगार उपलmध गराई काम पाउने अ"धकार
सु"निnत गरh उनीहcको हक र 7हतको सं रDण
गदo उpमको qयवःथापनमा सहभा"गता बढाउने

नी"त राsयले अवलJबन गनt छ” भuे उvलेख छ
भने सं 7वधानको धारा ३० मा ौमसJबGधी हकको
qयवःथा गरh शे ड यु"नयन खोvने, सwxठत हुने र
सामू7हक सौदावाजी गनt हकलाई ूzयाभू"त गरे को

छ । नाग9रक तथा राजनी"तक अ"धकारसJबGधी
अGतरा47eय ू"त{ापऽ र आ"थ4क, सामािजक
तथा साँःकृ"तक अ"धकारसJबGधी अGतरा47eय
ू"त{ापऽ तथा सामू7हक सौदावाजी गनt

अ"धकारसJबGधी महासिGध नं.९८ लाई नेपालले
११ नोभेJबर १९९६ मा आ"धका9रकcपमा
अनुमोदन ग9रसकेको र शे ड यु"नयन र सामू7हक
सौदावाजीको अ"धकारलाई सु"निnता xदने कुरामा

सै ािGतक ू"तबKता qय< ग9रसकेको छ ।
उिvलिखत ू"तबKतालाई qयवहा9रक

cप xदई साकार गन4 नेपालले शे ड यु"नयन ऐन,
२०४९ जारh गरh लागू भएको छ । सो ऐनको

दफा ३ ले

ू"त:ानःतरको शे ड यु"नयनको
दता4 गन4 स7कने ूावधान उvलेख गरे को छ ।
तर ऐनको दफा ३ को उपदफा ३ अनुसार

पिका"धकारhले ूमाणपऽ ूदान गदा4 7वचार गन4
पाउँदछ । सं वैधा"नक 7कोणमा शे ड यु"नयन

ःथापना गनt वा सi सं ःथा खोvने ःवतGऽता
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एक भाग हो । ःवत&ऽता पूण+ र -नरपे0
हुँदैन र साव+ज-नक 7यवःथा तथा साव+ज-नक
:हतमा मना-सब ू-तब&ध लगाउन स:कने :वषय

हु&छ । तसथ+ शे ड यु-नयन ऐन, २०४९ ऐनको
दफा ३(२) र (३) को स&दभ+मा नेपालको अ&तOरम

गन+ इ&कार गन+ स:कने शत+ ब&दे जहa उVलेख
गरZ स]बि&धत ू-तmानको क]तीमा २५ ू-तशत
कामदार सदःय नभएको ू-तmानको शे ड यु-नयन
दता+ नगOरने 7यवःथा गOरएको छ ।

अतः नेपालको अ&तOरम सं :वधान, २०६३

सं :वधान, २०६३ को धारा १२(३)(घ) को सT
सं ःथा खोVने ःवत&ऽतामा-थको मना-सब ू-तब&ध
लागू हु&छ । यस आधारमा पिYका-धकारZले

को धारा ३०(२) अ&तग+तको ौमस]ब&धी हक
र धारा १२(३)(घ) अ&तग+तको सT र सं ःथा
खोVने ःवत&ऽताको ूावधानसँग शे ड यु-नयन

को ू-तब&धा\मक ूावधानमा-थ ग]भीर :वचार
+ छ+ । नेपालको अ&तOरम सं :वधान, २०६३
गनुप
को धारा १२(३) को ू-तब&धा\मक ूावधानले
केहZ -नि`त कुराहaलाई मना-सब ू-तब&ध मानेर

शे ड यु-नयन ऐन, २०४९ को दफा ३(४) र दफा
७(ख) लाई अमा&य र बदर गरZ पाउँ भgे Oरट
-नवेदन 7यहोरा ।

ूमाणपऽ [दनुअिघ सं :वधानको धारा १२(३)

स&तुलन गनc ूयास गरे को छ । यसमा नेपालको
साव+भौमसeा, अखfडता वा :व-भg जात, जा-त, धम+
वा स]ूदायहaका बीचको सुस]ब&धमा खलल्
पनc वा :हं सा\मक काय+ गन+ दुa\सा:हत गनc वा
साव+ज-नक नै-तकताको ू-तकूल हुने काय+लाई
माऽ मना-सब ू-तब&धको :वषयवःतु मानेको
छ ।

यसरZ शे ड यु-नयन ऐन, २०४९ ऐनको
दफा ३(२) र (३) को 7यवःथा उिचत र
सं :वधानअनुकूल भएको अवःथामा आiनो अ-धकार
भ&दा बढZ अ-धकार ूयोग गरZ :वधा:यकाले सो
ऐनमा दफा ३ को उपदफा (४) को ूावधान

राखेको छ । यसले सं :वधानको धारा १२(३)(घ)
को सT सं ःथा खोVने ःवत&ऽता र धारा ३०(२)
अ&तग+तको ौमस]ब&धी हकलाई सlकुचन

गरे को छ । यसमा लेिखएको छ “उपदफा (३)
मा जुनसुकै कुरा लेिखएको भए ताप-न स]बि&धत
ू-तmानको क]तीमा पnचीस ू-तशत कामदारहa
सदःय नभएको ू-तmानःतरको शे ड यु-नयनलाई
दता+ गOरने छै न” भgे उVलेख छ । यस दफालाई
सशp बनाउने उqेँयले दफा ७(ख) मा दता+

ऐन, २०४९ को दफा ३(४) र दफा ७(ख)
-नय&ऽणकारZ ूावधानहa बािझन गएको हुँदा

यसमा

यस

अदालतबाट

-म-त

२०६९।२।२९ मा जारZ भएको :वप0ीहaको
नामको कारण दे खाउ आदे श ।
नेपालको अ&तOरम सं :वधान, २०६३ को
धारा ३०(२) मा कानूनमा 7यवःथा भएबमोिजम
ू\येक कामदार र कम+चारZहaलाई आआiना :हत
र0ाको -न-मe शे ड यु-नयन खोVने, सy[ठत हुने र
सामू:हक सौदावाजीको हक हुनेछ भgे 7यवःथा

गOरएको छ । उp धाराले शे ड यु-नयनको
पOरभाषा गनc, \यसको दता+ ू:बया -नधा+रण गनc
र दता+को ला-ग शत+ -नधा+रण गनc स&दभ+मा
सं सदलाई कुनै सीमा लगाएको छै न । सं :वधानले

ूदान गरे को :वधा:यक| अ-धकारको सीमामा रहZ
ऐन -नमा+ण भएकोले Oरट -नवेदन खारे ज गरZ पाउँ

भgे 7यवःथा:पका सं सद सिचवालयको -लिखत
जवाफ ।
औ~ो-गक
ू-तmानहaमा
काय+रत्
कामदारहaको सामू:हक उqेँय वा ःवाथ+को
र0ा र ूव+नको ला-ग कामदारहaले आफू
काय+रत्् उ~ोग ू-तmानमा यु-नयन खोVने र
यु-नयनको मायमबाट 7यवःथापन प0सँग
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आ-नो /हत सं र3णको ला"ग सौदावाजी गन;,
सौदावाजीलाई
काया;?वयन
गन;
सामू/हक

सामू/हक कदम चाAन, कामदारको तफ;बाट माग
ूःतुत गन;, कामदारहHको ?यायोिचत समःया
र गुनासा समाधान गन; मKत गनL आMद जःता

काय;हHको ला"ग शे ड यु"नयन गठन हुने पQरपाटR
रहR आएको छ । कामदारहHको आ"थ;क
तथा सामािजक समुW"तको ला"ग कामदार र

Xयवःथापकबीच सुमधुर सYब?ध राख्न तथा
ू"त\ानको उ^पादक^वमा वृ/` गरR ू"त\ानको
अ"धकतम् /हत सं र3ण गन; शे ड यु"नयन गठन हुने

हो । शे ड यु"नयन औbो"गक ू"त\ानमा काय;रत्
कामदारहHको सcठन भएकोले शे ड यु"नयन
गठन गनL अ"धकार कुनै कामदारको Xयिfगत

अ"धकार नभई सामू/हक अ"धकार हो । यसकारण
शे ड यु"नयन ऐन, २०४९ को दफा ३(४) तथा
७ को खmड (ख) मा ू"त\ान ःतरको शे ड

यु"नयन दता; गन; सYबि?धत ू"त\ानको कYतीमा
२५ ू"तशत कामदार सदःय हुनपु नL Xयवःथा
गरR शे ड यु"नयनको दता;सYब?धी कारवाहRलाई
"नय"मत गन; एउटा सं pया^मक िःथ"तसYम
"नधा;रण गरे को उf कानूनी ूावधान नेपालको
अ?तQरम सं /वधान, २०६३ को धारा १२ (३)
को खmड (घ) को ू"तब?धा^मक वाsयांशको
खmड ३ सँग बािझएको छै न । शे ड यु"नयन

ऐनको उf Xयवःथा शे ड यु"नयन ऐनको समम
उKेँयसँग तादा^Yयता राखेको र सं /वधानसँग
नबािझएको हुँदा Qरट "नवेदन खारे ज गरR पाउँ
भWे ूधानम?ऽी तथा मि?ऽपQरषy्को काया;लयको
"लिखत जवाफ ।
शे ड यु"नयन ऐन, २०४९ को दफा ३ को
उपदफा (४) र दफा ७ को खmड (ख) नेपालको

अ?तQरम सं /वधान, २०६३ को धारा १२ (३)
को खmड (घ) सँग बािझएको छै न । यस दफाले

सं /वधानzारा Xयवःथा गQरएको Xयिfको सापेि3त
ःवत?ऽतासYब?धी हकलाई शत; स/हत ःप{सYम
गरे को हो । कुनै Xयिf जुनसुकै बखत आफूलाई

इ}छा लागेको सं ःथाको सदःयता "लन कानूनतः
ःवत?ऽ छ र उसले सदःयता "लन पाउँछ तर

सं ःथा खोलR कानूनी Xयिfको है "सयत ूदान
गन;को ला"ग साव;भौमसा सYपW सं सदले कानून
बनाई आवँयक थप Xयवःथा गन; सsछ यसलाई
सं /वधानसँग बािझएको अथ; लगाउन उपयुf
हुँदैन ।
शे ड यु"नयन ऐन, २०४९ ले जुन

ू"त\ानमा शे ड यु"नयन दता; गराउन चाहे को हो
सो ू"त\ानमा रहे को जYमा कम;चारR सं pयाको
्
२५ ू"तशत सदःय सं pया पुरयाएमा
ू"त\ान
ःतरको यु"नयन दता; गन; स/कने ःप{ Xयवःथा
गरे को अवःथामा ऐनको Xयवःथा बदर माग गनु;
्
उिचत होइन । २५ ू"तशत सं pया पुरयाउन
नसकेको अस3मता लुकाउन खोनु बाहे क अH
केहR नहुँदा Qरट "नवेदन खारे ज गरR पाउँ भWेसमेत
Xयहोराको ौम तथा रोजगार म?ऽालयको "लिखत

जवाफ ।
शे ड यु"नयन ऐन, २०४९ को दफा
३(४) र दफा ७ को खmड (ख) मा सYबि?धत
ू"त\ानको कYतीमा प}चीस ू"तशत कामदारहH
सदःय नभएको ू"त\ान ःतरको शे ड यु"नयनलाई
दता; नगQरने भWे ूावधान नेपालको अ?तQरम

सं /वधान, २०६३ को धारा ३० (२) र धारा
१२ (३) को खmड (घ) अ?तग;तको स सं ःथा
खोAने ःवत?ऽताको हकसँग बािझएको नहुँदा
Qरट "नवेदन खारे ज गरR पाउँ भWे कानून ?याय,
सं /वधानसभा तथा सं सदRय मा"मला म?ऽालयको
"लिखत जवाफ ।
"नयमबमोिजम पेश हुन आएको ूःतुत
मुKामा "नवेदकतफ;बाट /वzान वQर\ अ"धवfा
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९1२९ - राजीव बाःतोला व. ूधानम6ऽी तथा मि6ऽप7रष}को काया?लय, (सं हदरबारसमेत

ौी रवनारायण खनाल, व&ान अ(धव*ा&य ौी
वनोद काक. र रािजव बाःतोलाले नेपालको

अ6त7रम सं वधानले स; सं ःथा खो=न ब6दे ज

नगरे को अवःथामा सं वधानले (नधा?रण गरे को
सीमा भ6दा बाहर गई स; सं ःथा खो=न (निCत
सं Dया आवँयक पनG भनी वधायकाले गरे को
Hयवःथा सं वधानवपरIत छ । शे ड यु(नयन
ऐन, २०४९ को दफा ३(४) र दफा ७ को
खYड (ख) मा सZबि6धत ू(त\ानको कZतीमा
प]चीस ू(तशत कामदारह` सदःय नभएको
ू(त\ान ःतरको शे ड यु(नयनलाई दता? नग7रने
भbे ूावधान नेपालको अ6त7रम सं वधान, २०६३
को धारा ३० (२) र धारा १२ (३) को खYड
(घ) सँग बािझएकोले अमा6य घोषत हुनपु द?छ
भbेसमेत Hयहोराको बहस ूःतुत गरI (लिखत

बहसनोटसमेत पेश गनुभ
? यो ।
सरकारI (नकायको तफ?बाट व&ान
सह6याया(धव*ा ौी करण पौडेलले शे ड यु(नयन
गठन गनG अ(धकार कुनै कामदारको Hयि*गत
अ(धकार नभई सामूहक अ(धकार भएको हुँदा

nयःतो ू(त\ान ःतरको शे ड यु(नयन दता? गन?
सZबि6धत ू(त\ानको कZतीमा २५ ू(तशत
कामदार सदःय हुनपु नG Hयवःथा गरI शे ड
यु(नयनको दता?सZब6धी कारवाहIलाई (नय(मत
गन? एउटा सं Dयाnमक िःथ(तसZम (नधा?रण गरे को
अवःथामा स; सं ःथा खो=न नै ू(तब6ध गरे को
भbे अथ?मा (लनु हुँदैन । शे ड यु(नयन ऐन,
२०४९ को दफा ३(४) र दफा ७ को खYड
(ख) ले शे ड यु(नयन दता? गन? रोकेको नभई दता?
हुने शे ड यु(नयनको सं Dया (नधा?रणसZम गरे को
हुँदा उ* Hयवःथा सं वधानसँग बािझएको नहुँदा
7रट खारे ज हुनपु द?छ भbेसमेत Hयहोराको बहस
? यो ।
ूःतुत गनुभ

यसमा ौ(मकह`ले आqनो हक हत

रrाथ? तथा सामूहक सौदावाजीको ला(ग शे ड

यु(नयन दता? गरI आqनो काय? (नय(मत गन?
नेपालको अ6त7रम सं वधान, २०६३ को धारा
१२(३)(घ) ले स; सं ःथा खो=ने ःवत6ऽता र
३०(२) ले ौमसZब6धी हक ूnयाभूत गरे को
अवःथामा उ* हक सtकुचन हुने गरI सZबि6धत
ू(त\ानको कZतीमा प]चीस ू(तशत कामदारह`
सदःय नभएको ू(त\ान ःतरको शे ड यु(नयनलाई
दता? नग7रने भbे शे ड यु(नयन ऐन, २०४९

को दफा ३(४) र दफा ७ को खYड (ख)
को ूावधान राखेबाट उ* ूावधान नेपालको

अ6त7रम सं वधान, २०६३ को धारा १२(३)
(घ) र ३०(२) सँग बािझएको हुनाले उ*
Hयवःथा नेपालको अ6त7रम सं वधान, २०६३
को धारा १०७(१) बमोिजम असं वैधा(नक र
अमा6य घोषत गरI पाउँ भbे (नवेदन दावी रहे को

दे िख6छ ।

वपrीह`को
(लिखत
जवाफमा
शे ड यु(नयन औvो(गक ू(त\ानमा काय?रत््
कामदारह`को सxठन भएकोले शे ड यु(नयन
गठन गनG अ(धकार कुनै कामदारको Hयि*गत
अ(धकार नभई सामूहक अ(धकार भएकोले

ू(त\ान ःतरको शे ड यु(नयन दता? गन? सZबि6धत
ू(त\ानको कZतीमा २५ ू(तशत कामदार सदःय
हुनपु नG Hयवःथा गरI शे ड यु(नयनको दता?सZब6धी
कारवाहIलाई (नय(मत गन? एउटा सं Dयाnमक
्
िःथ(तसZम (नधा?रण गरे को र उ* सं Dया पुरयाई

दता? माग गरे मा दता? गन? रोकने गरI कानून
नबनेको अवःथामा स; सं ःथा खो=न पाउने
सं वैधा(नक अ(धकारमा अनुिचत ब6दे ज लगाएको
भb न(म=ने भbे Hयहोरा उ=लेख छ ।
(नवेदक

2.

(नवेदन

Hयहोरा, (लिखत

जवाफ,

तथा वपrीह`का तफ?बाट ूःतुत
भएको बहस, सZबि6धत सं वैधा(नक एवम् कानूनी
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+यवःथासमेतलाई 456गत गर8 "नवेदकले बदर
गर8 पाउँ भनी माग गरे को शे ड यु"नयन ऐन,
२०४९ को दफा ३(४) र दफा ७ को खKड
(ख) को +यवःथा नेपालको अLतMरम सं 5वधान,
२०६३ को धारा १२(३) (घ) र ३०(२) सँग

बािझएको छ छै न र उW +यवःथा अमाLय र
Y नZ हो होइन भ]े ू_को "नरोपण
बदर घो5षत गनुप
Y नZ दे िखएको छ ।
गनुप

3. "नवेदकले शे ड यु"नयन ऐन, २०४९
को दफा ३(४) र दफा ७ को खKड (ख)
को +यवःथा नेपालको अLतMरम सं 5वधान, २०६३
को धारा १२(३) (घ) र धारा ३०(२) सँग
बािझएको भनी उW शे ड यु"नयन ऐन, २०४९
को दफा ३(४) र दफा ७ को खKड (ख) को
ँ ा
+यवःथा बदरको ला"ग मागदावी गरे को दे िखद

"नज "नवेदकले माग गरे को 5वषयसँग सeबिLधत
सं वैधा"नक एवम् कानूनी +यवःथा उgलेख हुन ु
साLद"भYक दे िखन आएको छ ।
4. नेपालको अLतMरम सं 5वधान, २०६३
को धारा १२ अनुसार ःवतLऽताको हकअLतगYत

उपधारा (३) मा ूjयेक नागMरकलाई ूाk हुने
ःवतLऽताको हकको सeबLधमा +यवःथा गMरएको
छ जस अनुसार -

१२ (३) ूjयेक नागMरकलाई दे हायको ःवतLऽता
हुनेछ :
(क) 5वचार र अ"भ+यिWको ःवतLऽता,
Y भेला हुने
(ख) "बना हातह"तयार शािLतपूवक
ःवतLऽता,
(ग) राजनै"तक दल खोgने ःवतLऽता,
(घ) सo र सं ःथा खोgने ःवतLऽता,
(ङ) नेपालको कुनै प"न भागमा आवतजावत
र बसोवास गनZ ःवतLऽता,
(च) कुनै पेसा, रोजगार, उqोग र +यापार गनZ
ःवतLऽता ।

5. यसै गर8 धारा ३० मा ौमसeबLधी
हकको ूjयाभू"त "नeन अनुसार गMरएको

पाइLछ :
३०.ौमसeबLधी हकः (१) ूjयेक कामदार
र कमYचार8लाई उिचत ौम अvयासको
हक हुनेछ ।
(२) कानूनमा +यवःथा भएबमोिजम ूjयेक
कामदार र कमYचार8लाई आआwना 5हत

रxाको "न"मy शे ड यु"नयन खोgने,
सz{ठत हुने र सामू5हक सौदावाजी गनZ
हक हुनेछ ।
6.

ू5बयासँगै

औqो"गककरणको

5वकास

औqो"गक ू"तानह
कeपनी,
उqोग, कलकारखानामा कायYरत्् कमYचार8,
ौ"मक, कामदार वा मजदुरह को हक, 5हत,
रxा र ूवYनको सामू5हक उेँय ूा"kका ला"ग
+यवःथापन पxसँग सामू5हक सौदावाजी गनY शे ड

यु"नयनको अवधारणाले ितु ग"त "लई नेपालमा
समेत यसको साथYक उपिःथ"त रहे को छ ।
औqो"गक ू"तानह मा कायYरत् कामदारह ले
सामू5हक उेँय ूा"kका ला"ग यु"नयन खोल8

सोह8 यु"नयनको मायमबाट आwनो Lयूनतम्

पाMरौ"मकलगायत सेवाको सुरxाका 5वषयमा
+यवःथापन पxसँग सो कुरा तय गनY, कामदार
तथा +यवःथापनबीचको सeबLधलाई "नय"मत
गनY, +यवःथापन पxसँग आwनो 5हत सं रxणको
ला"ग सौदावाजी गनY, सामू5हक सौदावाजीारा तय
गMरएका कुराह
कायाYLवयन गनY, कामदारको
तफYबाट माग ूःतुत गनY तथा कामदारह को
Lयायोिचत समःया र गुनासा समाधानका ला"ग
मत गनY शे ड यु"नयन गठन हुने कुरा सवY5व{दत

छ । यसको साथसाथै सममतामा भ]ुपदाY शे ड
यु"नयन गठन गदाY कामदारह को आ"थYक तथा

286

९1२९ - राजीव बाःतोला -व. ूधानमTऽी तथा मिTऽप[रषको कायाJलय, #सं हदरबारसमेत

सामािजक समु"#त तथा ू#त'ानको स*वृ-. हुने
उ2ेँय #लई ःथा-पत भएको हुनपु न; कुरामा दुईमत

हुन स>दै न ।
7. कुनै सC सं ःथा खोFदा सो सC
सं ःथा खोलेको कारणबाट नेपालको सावJभौमसLा,
अखNडता वा -व#भ" जात, जा#त, धमJ वा
स*ूदायहQका बीचको सुस*बTधमा खलल् पन;
वा -हं साVमक कायJ गनJ दुQVसा-हत गन; वा
सावJज#नक नै#तकताको ू#तकूल हुने कायJ दे िखने

#नवेदकको िजकyर रहे को तफJ हे दाJ शे ड यु#नयन
ऐन, २०४९ को दफा ३(४) र दफा ७ मा
दे हायबमोिजमको cयवःथा भएको पाइTछ ।
(४) उपदफा (३) मा जुनसुकै कुरा लेिखएको

भए ताप#न स*बिTधत ू#त'ानको क*तीमा
प{चीस ू#तशत कामदारहQ सदःय नभएको
ू#त'ानःतरको शे ड यु#नयनलाई दताJ ग[रने
छै न ।
७. दताJ

मना#सब आधार भएमा Vयःतो सC सं ःथालाई
मना#सब ू#तबTध लगाउने गरZ कानून बनाउन
स-कने गरZ नेपालको अTत[रम सं -वधान, २०६३

गनJ

इTकार

गनJ

स-कने

:

पि|का#धकारZले दे हायका अवःथामा शे ड
यु#नयन दताJ गनJ इTकार गनJ सक्नेछ
(क) दरखाःतसाथ
आवँयक
-ववरणहQ

को धारा १२(३) को ू#तबTधाVमक cया>यांश
बाहे क ूVयेक नाग[रकलाई सC र सं ःथा खोFने
ःवतTऽताको ूVयाभू#त नेपालको अTत[रम

सं ल}न नभएमा,
(ख) स*बिTधत ू#त'ानको क*तीमा २५
ू#तशत कामदार सदःय नभएको
ू#त'ानःतरको शे ड यु#नयन भएमा,

सं -वधान, २०६३ को धारा १२(३)(घ) ले गरे को
र धारा ३०(२) ले कानूनमा cयवःथा भएबमोिजम

ूVयेक कामदार र कमJचारZलाई आआgना -हत
रhाको #न#मL शे ड यु#नयन खोFने, सjkठत हुने र
सामू-हक सौदावाजी गन; हक ूदान गरे को हुँदा

(ग) शे ड यु#नयनको नाम प-हले दताJ भएको
कुनै शे ड यु#नयनको नामसँग #मFने भएमा,
(घ) शे ड यु#नयनको -वधानमा दफा १० मा
लेिखएका -ववरणहQ समावेश नग[रएको
भएमा ।

खोFने ूयोजनले सो शे ड यु#नयनको सदःय ब",
सjkठत हुन र सामू-हक सौदावाजीमा सहभागी

9. “शे ड यु#नयन” भ"ाले कामदारहQको
पेसागत हक -हतको सं रhण र स*व.Jन गनJ
यस ऐनबमोिजम दताJ भएको ू#त'ान ःतरको
टे स यु#नयन स*झनुपछJ र सो शदले टे स
यु#नयन सC तथा शे ड यु#नयन महासCलाई
समेत जनाउँछ भनी शे ड यु#नयन ऐन, २०४९

शे ड यु#नयनको गठन गनJमा ू#तबTध लगाएको
वा अनुिचत शतJ बTदे ज लगाएको अवःथा
छै न । यसबाट ूVयेक कामदार वा कमJचारZ
आआgना -हत रhाको #न#मL कुनै शे ड यु#नयन

हुन सं -वधानका ूावधानहQ बाधक दे िखएका
छै नन ।
8. शे ड यु#नयन दताJ हुन औqो#गक
ू#त'ानमा कायJरत् २५ ू#तशत कामदारहQ
हुनपु न; भ"े शे ड यु#नयन ऐन, २०४९ को दफा
३(४) र दफा ७ को खNड (ख) को cयवःथा
नेपालको अTत[रम सं -वधान, २०६३ को धारा
१२(३) (घ) र ३०(२) सँग बािझएको भ"े

को दफा २ (घ) मा प[रभाषा ग[रएको छ ।
“शे ड यु#नयन” औqो#गक ू#त'ानमा कायJरत्
कामदारहQको सामू-हक सjठन भएको हुँदा
सामू-हक सौदावाजीको ला#ग एकyकृत वा सjkठत

हुन पाउने हक ःप छ । शे ड यु#नयन गठन गन;
अ#धकार कुनै कामदारको cयि गत अ#धकार
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नेपाल कानून प"ऽका, २०७१, असार

नभई कामदारह1को सामू3हक अ"धकार भएकोले
यस सामू3हक अ"धकारको सं र8ण र ूव<=न

गन= गठन हुने Aयःता “शे ड यु"नयन” को दता=
ू3कया कामदारह1को 3हतसमेतको 3वपरFत हुने
गरF "न:शत= हुनपु द=छ भJ "मKदै न । सामू3हक

अ"धकारको सं र8णमा गठन हुने यःता सं ःथाको
सामू3हक सं Oया कामदारह1को हक सं र8ण गनP
उRेँयले कTतीमा क"त सं Oयामा हुनपु नP भJे

जःता सीमा र शत= 3वधा3यकाले "नयमन गन=
नसक्ने भJे हुँदैन । Collec!ve Right मा कुनै
एक कामदारको माऽ 3हतको ला"ग वा कुनै एक
कामदारबाट माऽ शे ड यु"नयन गठन हुन नसक्ने

कुरा "नवेदकह1ले मनन गनुप
= नP कुरा हो । शे ड
यु"नयन गठन गन= सTबि\धत ू"त]ानका बढF
भ\दा बढF कामदार सदःयह1 सिTम"लत रहे को
अपे8ा गरF Aयःता सदःयह1को सं Oया "नधा=रण
गरे को ऐनको उRेँय आफैमा बोधगTय छ ।

10. नेपालको अ\तeरम सं 3वधान, २०६३
को धारा ३०(२) ले कानूनमा jयवःथा भएबमोिजम
ूAयेक कामदार र कम=चारFलाई आआlना 3हत

र8ाको "न"मm शे ड यु"नयन खोKने, सopठत हुने
र सामू3हक सौदावाजी गनP हक ूदान गरF शे ड

यु"नयन खोKन र सopठत हुन कानूनमा jयवःथा
भएबमोिजम हुने गरF Aयःता शे ड यु"नयन खोKन
कानूनrारा "नयमन गन= स3कने गरF सं 3वधानले

3वधा3यकालाई अ"धकार ूAयायोजन गरे अनु1प

सं 3वधानrारा
jयवःथा
गeरएको
jयिsको
सापेि8त ःवत\ऽता सTब\धी हकमा ब\दे ज नहुने
गरF शत= स3हत ःपtसTम गरे को jयवःथालाई
अनुिचत ब\दे ज हो भनी अथ= गन= "मKदै न ।
कुनै कामदार आफूलाई इvछा लागेको सं ःथाको
सदःयता "लन, सopठत हुन कानूनतः ःवत\ऽ
हु\छन् । तर कामदारले आlनो jयिsगत
ूयोजनको "न"मm सामू3हक हक सँग खेलबाड

गन= सक्ने गरF छूट ूदान गदा= सामू3हक 3हतको
सं र8ण नहुन सक्ने अवःथासमेत उAपJ हु\छ
। सामू3हक अ"धकारमा माग सTबोधन हुन सक्ने

तर jयिsगत 3क"समबाट माग सTबोधन हुन
नपनP 3वषयलाई मyय नजर राखी हे दा= ू"त]ानको
२५ ू"तशत कामदार सदःय हुनपु नP भनी सीमा

"नधा=रण गरे को ऐनको jयवःथा मना"सब छै न
भनी भJ स3कने अवःथा छै न ।

11. शे ड यु"नयन ऐन, २०४९ को दफा
३ को उपदफा ४ तथा ७ को ख}ड (ख) ले

ू"त]ान ःतरको शे ड यु"नयन दता= गन= सTबि\धत
ू"त]ानको कTतीमा २५ ू"तशत कामदार
सदःय हुनपु नP jयवःथाले शे ड यु"नयनको गठन
गन=मा ू"तब\ध लगाएको वा अनुिचत शत= ब\दे ज
वा सीमा लगाएको होइन । उs दफाह1को
jयवःथाले
शे ड
यु"नयनको
दता=सTब\धी
कारवाहFलाई "नय"मत गन= र सामू3हक 3हतको

"न"मm सौदावाजीसमेत गन= पाउने गरF एउटा
सं OयाAमक
िःथ"तसTम
"नधा=रण
गरे को

दे िख\छ । सं 3वधानले ूAयाभूत गरे को हकलाई
उपभोग गन= कानूनको माyयमबाट झन सहजीकरण
गeरएको Aयःतो अवःथामा कानून सं 3वधानसँग
बािझएको भनी कानून बदरको माग गनु= उिचत
दे िखन आउँदैन । सं 3वधानrारा ूAयाभूत गeरएका
हक हनन् हुने गरF कानून "नमा=ण भएको छ भने
Aयःतो अवःथामा माऽ यस अदालतले आफूमा

अ\त"न=3हत रहे को अ"धकार ूयोग गरF कानूनलाई
सं 3वधानको कसीमा राखी परF8ण गरF बािझएको
दे िखएमा माऽ अमा\य घो3षत गन= सक्ने हुनाले
"नवेदकको माग मना"सब छ भनी भJ स3कने
अवःथा दे िखएन ।

12. यसको अ"तeरs जुन ू"त]ानमा शे ड
यु"नयन दता= गराउन खोिजएको हो सो ू"त]ानमा

रहे को जTमा कम=चारF सं Oयाको २५ ू"तशत
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९1३० - 1हमेशकृंण खरे ल 1व. ूधानमgऽी तथा मिgऽपHरषको काया/लय, )सं हदरबारसमेत

्
सदःय सं या पुरयाएमा
ू)त+ानःतरको यु)नयन
दता/ गन/ स1कने गर3 शे ड यु)नयन ऐन, २०४९ को
दफा ३ को उपदफा ४ तथा दफा ७ को खAड
(ख) ले ःपE Fयवःथा गHरसकेप)छ सJ सKठन
दता/ गन/ र सMालन गन/ पाउने अ)धकार कुिAठत

गरे को भR )मलेन । Tयसकारण ू)त+ानमा शे ड
यु)नयन दता/ गराउन जWमा कम/चार3 सं याको
्
२५ ू)तशत पुरयाउन
नसक्ने कामदारह\ले
ू)त+ानमा काय/रत् कम/चार3ह\को सामू1हक 1हत
र^ा, ूव_/न र Fयवःथापन प^सँग सामू1हक

सौदावाजी गर3 कामदारका उपरोc हक 1हत
र^ाथ/ ू)त)न)धTव गन/ नसक्ने कुरा 1वधा1यकाले
आTमसात् गर3 ू)त+ानमा रहे को जWमा कम/चार3
्
सं याको २५ ू)तशत सदःय सं या पुरयाएमा
शे ड

गनु/ परे न । ूःतुत Hरट )नवेदन खारे ज हुने
ठहछ/ । आदे शको जानकार3 1वप^ीह\लाई गराई
दायर3को लगत कuा गर3 )म)सल )नयमानुसार

बुझाई vदनु ।

उc रायमा सहमत छw ।
का.मु.ू.gया.दामोदरूसाद शमा/
gया.सुशीला काकx

इ)त सं वत् २०७० साल असार १३ गते रोज ५ शुभम् ।

इजलास अ)धकृत : द3पक ढकाल

&

यु)नयन दता/ हुने गर3 भएको कानूनी Fयवःथालाई
सं वैधा)नकता पर3^णको कसीमा राखी अमाgय
/ नj अवःथासमेत रहे भएको दे िखएन ।
घो1षत गनुप
13. अतः मा)थ 1ववेिचत आधार र
कारणबाट ू)त+ानमा काय/रत् कम/चार3 वा

कामदारह\को जWमा सं याको २५ ू)तशत सदःय
्
सं या पुरयाएका
अवःथामा ू)त+ानःतरको यु)नयन

दता/ गन/ स1कने गर3 शे ड यु)नयन ऐन, २०४९
को दफा ३ को उपदफा ४ तथा ७ को खAड
(ख) मा भएको Fयवःथाले सJ सं ःथा खोqने वा
शे ड यु)नयन खोqने हकमा कुनै 1क)समको बgदे ज
नगरे को हुँदा शे ड यु)नयन ऐन, २०४९ को दफा

िनणर्य नं .९१३०
सव|}च अदालत, 1वशेष इजलास
स.का.मु.ूधानgयायाधीश ौी दामोदरूसाद शमा/
माननीय gयायाधीश ौी )गर3श चgि लाल
माननीय gयायाधीश ौी सुशीला काकx
आदे श )म)त : २०७०।३।१३।५
068-WS-0084

३ को उपदफा ४ तथा दफा ७ को खAड (ख)

को Fयवःथा नेपालको अgतHरम सं 1वधान, २०६३
को धारा १२(३)(घ) र ३०(२) सँग बािझएको
भR )मलेन । Tयसकारण )नवेदकले सं 1वधानसँग
बािझएकोले बदर गर3 पाउँ भनी माग गरे को शे ड

यु)नयन ऐन, २०४९ को दफा ३ को उपदफा
४ तथा दफा ७ को खAड (ख) सं 1वधानसँग
बािझएको नदे िखएकोले मागबमोिजम आदे श जार3

1वषयः उTूेषण/परमादे श ।
)नवेदक : िजqला सर3, राज1वराज नगरपा)लका
वडा नं. ३ घर भई हाल काठमाडw िजqला,
काठमाडw महानगरपा)लका वडा नं.९ बःने
1हमेशकृंण खरे ल

289

नेपाल कानून प"ऽका, २०७१, असार

कु रामा एवम् स्वच्छ सुनवु ाइ हुनुपनेर्
कु रामा समेत बाधा पुगेको नदेिखनाले
कायर्िविधगत कानूनलाई व्यविस्थत गनर्
भएको उक्त व्यवस्थालाई बदर गनर् पनेर्
भनी परेको िनवेदन दावी अनुसार उत्प्रेषण
आदेशसिहतको िरट जारी गिररहन
नपनेर् ।

+व./
+वप0ी : नेपाल सरकार, ूधानम5ऽी तथा
मि5ऽप9रष;्को
काया?लय, "सं हदरबार,
काठमाडFसमेत

§ अदालती बन्दोवस्तको २०८ नं . को
व्यवस्थाबाट आरोिपत व्यिक्तलाई
प्रितवाद गनर् आफ्नो हकमा प्रमाण प्रस्तुत
गनर्बाट रोिकएको नभै उक्त व्यवस्थाले
प्रितवाद नगनेर् पक्षहरूका सन्दभर्मा मात्र
पुनरावेदन नलाग्ने भनी व्यवस्था गरेको
देिखने ।
§ प्रितवाद नगनेर् पक्षको सन्दभर्मा समेत
न्याियक िनष्कषर्मा पुग्नपु नेर् अवस्थामा
वादी पक्षबाट प्रस्तुत भएका प्रमाणहरू
एवम् मुद्दाको िनणर्य गनुर्पनेर् िवषयको
सम्बन्धमा बुझ्नुपनेर् प्रमाणको मूल्याङ्कन
एवम् परीक्षण गनुर्पनेर् नै हुन्छ तर स्वेच्छाले
प्रितवाद नै नगरी बस्ने पक्षको सम्बन्धमा
िनजको नाउँ मा जारी भएको समाह्वान
इतलायनामा रीतपूवर्कको भए नभएको
हेरी न्याय िनरूपण गनुर्पनेर् भए पिन जुन
पक्षले स्वेच्छाले प्रितवाद नगरी बसेको छ
त्यस्तो पक्षलाई पुनरावेदन गनेर् अवसर
प्रदान गनैर्पनेर् कु रालाई कायर्िविधगत
न्याियक प्रिक्रयाको दृिष्टले समुिचत मान्न
नसिकने ।
(ूकरण नं.५)

§ अदालती बन्दोवस्तको २०८ नं . अनुसार
पुनरावेदन नलाग्ने व्यवस्था स्वेच्छाले
प्रितवाद नगनेर् पक्षहरूको सम्बन्धमा
भएको र त्यसबाट मुद्दामा बुझ्नुपनेर् प्रमाण
बुझ्नुपनेर् भन्ने नभै सम्बिन्धत प्रमाणहरूको
मूल्याङ्कनबाट न्याय िनरूपण गनुर्पनेर्

(ूकरण नं.७)

"नवेदकका तफ?बाट : +वLान अ"धवMा ूेमकुमार
काOले
+वप0ीका तफ?बाट : +वLान सह5याया"धवMा
+करण पौडेल
अवलिQबत नजीर :
सQब/ कानून :
§ नेपालको अ5त9रम सं +वधान, २०६३ को
धारा २४(५), २४(९)
§ नाग9रक तथा राजनी"तक अ"धकारसQब5धी
अ5तरा?+Xय ू"तYापऽ, १९६६ को धारा
१४(५)
ु Z ऐन, अ.बं .२०८ नं.
§ मुलक
§

बालअ"धकारसQब5धी महासि5ध, १९८९
आदे श

न्या.िगरीश चन्द्र लाल : नेपालको अ5त9रम

सं +वधान, २०६३ को धारा ३२ र १०७(१)
बमोिजम "नवेदन पन? आएको ूःतुत 9रट
"नवेदनको सcि0d तeय र आदे श यस ूकार
छः–
नेपालको अ5त9रम सं +वधान, २०६३
को धारा १००(१) ले “नेपालको 5यायसQब5धी
अ"धकार यो सं +वधान र अ5य कानून तथा
5यायका मा5य "स/ा5त अनुसार अदालत तथा
5या+यक
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कुराको ू!याभू%त गरे को छ । !यसै गर- सि/ध
ऐन, २०४७ को दफा ९(१) मा “कुनै सि/धको
कुरा ूच%लत कानूनसँग बािझएमा सो सि/धको
ूयोजनको ला%ग बािझएको हदसFम ूच%लत कानून

अमा/य हुनेछ र त!सFब/धमा सि/धको Hयवःथा
नेपाल कानूनसरह लागू हुनेछ” भMे Hयवःथा
छ । नेपालको अ/तNरम सं Pवधान, २०६३ को धारा
२४(९) मा “कुनै प%न HयिSलाई सUम अदालत
ु ाइको हक
वा /याPयक %नकायबाट ःवWछ सुनव

हुनेछ” भMे Hयवःथा, धारा २४(५) मा “कसूरदार
ूमािणत नभएसFम %नद[ष मा%नने” ू!याभू%त र

धारा २४(८) मा ू!येक HयिSलाई %नजPव^_
गNरएको कारवाह-को जानकार- पाउने हक ूदान
गरे को छ ।
नेपालमा पुनरावेदन गनa अ%धकार
ु b ऐन, अदालती ब/दोवःतको
सFब/धमा मुलक

२०८ नं. को Hयवःथा हे दाe “अfाबाट जारभएको समाgान इतलायनामाको Fयाद ताNरखमा
ू%तवाद- नiदई Fयाद गुजार- बसेका झग%डयाको
ऐनबमोिजम एकतफk ूमाण बुझी भएका
फैसलाउपर पुनरावेदन लाlन नसक्ने भMे

उnलेख छ । छु oाछु oै कायePव%धअ/तगeतका
मुpाह^मा प%न पुनरावेदनको Fयाद iदने वा नiदने
ु ाइको बममा ू%तवाद- उपिःथत
भMे कुरा सुनव
रहे को छ Pक छै न भMे कुरालाई आधार बनाउने

गNरएको छ । सsिUt कायePव%ध वा Pवशेष
कायePव%धअ/तगeतको मुpाह^मा प%न ू%तवाद
गनe नसक्ने ू%तवाद-ह^ले पुनरावेदनको अवसर
पाएको अवःथा छै न ।
सूचनाको
जानकारपाए
प%न
अ%धकारUेऽ%भऽ नपनa Pवषय वाद-ले आधारभूत
ूमाण पेश गनe नसक्ने अवःथा र हदFयाद
कायम

/याPयक

नरहे को

जःता अवःथामा
ूPबयामा%थको आwनो

ू%तवाद-ले
Pवxासको

कारणले ू%तवाद गनe आवँयक ठानेको
हुँदैन । यःतो अवःथामा ू%तवाद गनe नआएको
भMे कारणले माऽ पुनरावेदनको अवसरबाट वि{त
गनुe उिचत होइन । ू%तवाद गनe ूाt गनa सूचना
ु ाइ उिचत र ःवWछ हुनपु नa
उिचत हुनपु नa, सुनव
यी कुरा यथोिचत Pव%धबमोिजमको ूPबयाका
%स|ा/त हुन ् । यस %स|ा/तलाई नेपालको /याय
ूणाल-मा आ!मसात् गNरएको छ । तर ू%तवाद

गनe नआएको कारणले पुनरावेदन गनe नपाउने
ु ाइको %स|ा/तPवपर-त
Hयवःथा गनुe ःवWछ सुनव
छ ।

ु b ऐन, अदालती ब/दोवःतको
अतः मुलक
२०८ नं. मा रहे को “अfाबाट जार- भएको समाgान
इतलायनाको Fयाद ताNरखमा ू%तवाद- नiदई Fयाद

गुजार- बसेका झग%डयाको ऐनबमोिजम एकतफk
ूमाण बुझी भएका फैसलाउपर पुनरावेदन लाlन
स~दै न” भMे Hयवःथा नेपालको अ/तNरम सं Pवधान,
२०६३ को धारा २४(५) र २४(९) नागNरक
तथा राजनी%तक अ%धकारसFब/धी महासि/ध,
१९६६ को धारा १४(५) समेतसँग बािझएको

हुनाले अ.बं .२०८ नं. को Hयवःथा नेपालको
अ/तNरम सं Pवधान, २०६३ को धारा १०७(१)
बमोिजम असं वैधा%नक र अमा/य घोPषत गरऐन सं शोधन मःयौदा पेश हुँदा ू%तवाद नगनa
HयिSको हकमा समेत पुनरावेदन लाlने Hयवःथा
पेश गनeका ला%ग PवपUीह^को नाममा आदे श
जार- गर- पाउँ भMे %नवेदन Hयहोरा ।
यसमा
यस
अदालतबाट
%म%त
२०६९।४।७ मा जार- भएको PवपUीह^को
नाउँको कारण दे खाउ आदे श ।

अfाबाट जार- भएको समाgान वा
इतलायनामा बुझी ू%तवाद नगनa र आwनो हक
अ%धकारू%त उदासीन रहने !यःता HयिSलाई
ु ाइको हकबाट वि{त गNरएको भMु /यायोिचत
सुनव
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्
6याद तामेल भएको भए
होइन । र0त नपुरयाई
सो स6ब<धमा उजूर0 गनA र उजूर0 लाBने Cयवःथा
सोह0 अ.बं .२०८ नं.मा गJरएको हुँदा Jरट "नवेदन
खारे ज गर0 पाउँ भNे कानून, <याय, सं Oवधानसभा

तथा सं सद0य मा"मला म<ऽालयको "लिखत
जवाफ ।
अ.बं .२०८ नं. मा भएको कानूनी Cयवःथा
्
अनुसार अ.बं . ११० नं. बमोिजम र0त नपुरयाई

6याद तामेल भएको हकमा Sयःतो Cयहोरा खुलाई
ू"तवाद गनU पाउने कानूनी Cयवःथा रहे को हुँदा
अदालतबाट जार0 भएको 6याद गुजार0 बःने
झग"डयाको हकमा पुनरावेदन गनA हक अ"धकार
हनन् भएको भNे दावी कानूनस6मत छै न । नेपाल
कानून आयोगबाट गJरएका र गJरने कुनै काम

कारवाह0बाट "नवेदकको मानव अ"धकारस6ब<धी
हक हनन् हुने कायU नभएको हुँदा Jरट "नवेदन
खारे ज गर0 पाउँ भNेसमेत Cयहोराको नेपाल

कानून आयोगको "लिखत जवाफ ।
ु [ ऐन, अदालती ब<दोवःतको २०८
मुलक
नं. को Cयवःथा भनेको स6बि<धत अदालतबाट
्
स6बि<धत
ूच"लत कानूनबमोिजमको र0त पुरयाई
ू"तवाद0को नाउँमा 6याद जार0 भएकोमा प"न

Sयसलाई थाहा पाई बेवाःता गर0 ू"तवाद
नगनA Cयि^का हकमा लागू हुने Cयवःथा
U को 6याद तामेल नभएको
हो । र0तपूवक
कारण आफूOव`a उजूर0 परे को थाहा पाउन

नसकेको Cयि^को हकमा सो Cयवःथा आकOषUत
हुँदैन । आफूOव`a उजूर परे को Oवषयमा
U
6याद तामेल
स6बि<धत "नकायबाट र0तपूवक
भई थाहा पाई ू"तवाद नगनA Cयि^को हकमा
स6बि<धत अदालतले "नजको भनाइ सुNे र ूमाण
ु ाइस6ब<धी
पर0cण गनA लगायतका दोहोरो सुनव
कायUOव"ध पूरा गनU नसक्ने हुनाले Sयःतो अवःथामा
एकतफd फैसला हुन सक्ने कुरा ःवाभाOवक हो।

अ.बं . २०८ नं. को कानूनी Cयवःथाले
ु ाइस6ब<धी मौ"लक हकमा
Cयि^को ःवeछ सुनव
कुनै ू"तकूल असर पादg न । अदालतबाट जार0
भएको समाhान इतलायनामाको 6याद ताJरखमा
ू"तवाद0 नiदई 6याद गुजार0 बःने Cयि^को
Oव`aमा सबै अवःथामा एकतफd फैसला
गJरनुपछU भNे अ.बं . २०८ नं. को मनसाय

होइन । वाद0ले पेश गरे को ूमाणको पर0cणबाट
स6बि<धत अ"धकार0 स<तुk भई ूथम lOkमा नै

वाद0को दावी पुBने जःतो दे िखएको अवःथामा

माऽ एकतफd फैसला हुन सmछ । ू"तवाद0ले
ू"तवाद नगदg मा एकतफd फैसला हुने होइन ।
U 6याद तामेल नभएको कारणले ू"तवाद
र0तपूवक
गनU नपाई एकतफd फैसला भएको अवःथामा
सोको उपचार अ.बं .२०८ नं. ले गरे को छ ।
ु ाइको मौकालाई
उ^ ूावधानले ःवeछ सुनव

विnत गरे को छै न ।
अ.बं . २०८ नं. को Cयवःथाले पुनरावेदन

गनA अ"धकारमा"थ अoुश लगाएको वा Sयःतो
अ"धकार खोसेको होइन । आफूOव`a मुpा
ु ाइमा
वा उजूर0 परे को कुरा थाहा पाएप"छ सुनव

सि6म"लत हुनपु नA "नजको प"न कानूनी कतUCय
हो । Sयसकारण अ.बं . २०८ नं. को Cयवःथा
नेपालको अ<तJरम सं Oवधान, २०६३ को धारा
२४(५) र (९), नागJरक तथा राजनी"तक
अ"धकारस6ब<धी महासि<ध, १९६६ को धारा
१४(५) सँग बािझएको नहुँदा Jरट "नवेदन खारे ज
गर0 पाउँ भNे ूधानम<ऽी तथा मि<ऽपJरषx्को
कायाUलयको "लिखत जवाफ ।
"नयमबमोिजम पेश हुन आएको ूःतुत
Jरट "नवेदनमा "नवेदकतफUबाट Oवyान अ"धव^ा
ौी ूेमकुमार का{लेले ू"तपाद नगरे को कारणले

पुनरावेदन गनA हक समा| हुन र ू"तःथाOपत
हुन सmदै न । अ.बं .२०८ नं. को Cयवःथाले
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ु ाइ र पुनरावेदन गन) पाउने +यि.को
ःवछ सुनव
हक हनन् गरे को हुँदा उ. +यवःथा अमा7य र
बदर घो:षत हुनपु द)छ भनी बहस गर? @लिखत

:वप]ीहwको तफ)बाट
परे का @लिखत जवाफहw हे दा) आफू:वwx उजूर?
परे को :वषयमा सSबि7धत @नकायबाट र?तपूवक
)

नं. को कानूनी +यवःथाले +यि.को ःवछ
ु ाइसSब7धी मौ@लक हकमा कुनै ू@तकूल असर
सुनव
पारे को छै न । र?तपूवक
) Sयाद तामेल नभएको

भनाई सु\े, ूमाण पर?]ण गनaलगायतका दोहोरो
ु ाइसSब7धी काय):व@ध पूरा गन) नसक्ने हुनाले
सुनव
vयःतो अवःथामा एकतफW फैसला हुन सक्ने भए
प@न वाद?ले पेश गरे को ूमाणको पर?]णबाट
सSबि7धत अ@धकार? स7तुy भई ूथम z:yमा

बहसनोटसमेत ूःतुत गनुभ
) यो ।
सरकार? @नकायको तफ)बाट :वGान
सह7याया@धव.ा ौी :करण पौडेलले अ.बं .२०८

कारणले ू@तवाद गन) नपाई एकतफW फैसला
भएको अवःथामा सोको उपचार अ.बं .२०८ नं.
ले गरे को र उ. +यवःथा सं :वधानसँग बािझएको
अवःथा नहुँदा Zरट खारे ज हुनपु द)छ भ\ेसमेत
) यो ।
+यहोराको बहस ूःतुत गनुभ
@नवेदक तथा :वप]ीतफ)बाट ूःतुत
भएको बहससमेत सुनी @म@सल अ^ययन गर? हे दा)
@नवेदन माग दावीबमोिजम आदे श जार? हुनपु नa

हो होइन सोह? :वषयमा @नण)य bदनुपनa दे िखन
आयो ।
ु c ऐन, अदालती ब7दोवःतको
यसमा मुलक

२०८ नं. मा रहे को “अeाबाट जार? भएको समाfान
इतलायनाको Sयाद ताZरखमा ू@तवाद? नbदई Sयाद
गुजार? बसेका झग@डयाको ऐनबमोिजम एकतफW
ूमाण बुझी भएका फैसलाउपर पुनरावेदन लाgन
ु ाइको
सhदै न” भ\े +यवःथा उिचत र ःवछ सुनव

@सiा7त:वपर?त भई नेपालको अ7तZरम सं :वधान,

२०६३ को धारा २४(५) र २४(९), नागZरक
तथा राजनी@तक अ@धकारसSब7धी अ7तरा):qय
ू@तrापऽ, १९६६ को धारा १४(५) सँग
समेत बािझएको हुनाले उ. अ.बं .२०८ नं.को

+यवःथा नेपालको अ7तZरम सं :वधान, २०६३
को धारा १०७(१) बमोिजम असं वैधा@नक र
अमा7य घो:षत गर? पाउँ भ\े @नवेदन दावी रहे को
दे िख7छ ।

तvसSब7धमा

Sयाद तामेल भई थाहा पाई ू@तवाद नगनa
+यि.को हकमा सSबि7धत अदालतले @नजको

नै वाद?को दावी पुgने जःतो दे िखएको अवःथामा
माऽ एकतफW फैसला हुने हो तर ू@तवाद?ले
ू@तवाद नगद{ मा एकतफW फैसला हुने होइन ।

) Sयाद तामेल नभएको कारणले ू@तवाद
र?तपूवक
गन) नपाई एकतफW फैसला भएको अवःथामा
सोको उपचार अ.बं .२०८ नं. ले गरे को नै हुँदा
ु ाइको मौकाबाट वि|त गZरएको भ\
ःवछ सुनव
न@म}ने भ\े +यहोरा ती @लिखत जवाफहwमा
उ}लेख भएको पाइ7छ ।
@नवेदन +यहोरा, @लिखत
@नवेदक

जवाफहw,

तथा :वप]ीहwका तफ)बाट ूःतुत
भएका बहसहw, सSबि7धत सं वैधा@नक एवम्
कानूनी +यवःथाहw र नेपालले अनुमोदन गरे को
नागZरक तथा राजनी@तक अ@धकारसSब7धी
अ7तरा):qय ू@तrापऽ, १९६६ समेतलाई z:yगत
गर? @नवेदकले बदर गर? पाउँ भनी माग गरे को

ु c ऐन, अदालती ब7दोवःतको २०८ नं. को
मुलक
+यवःथा, नेपालको अ7तZरम सं :वधान, २०६३ को
धारा २४(५) र २४(९), नागZरक तथा राजनी@तक
अ@धकारसSब7धी अ7तरा):qय ू@तrापऽ, १९६६
को धारा १४(५) सँग बािझएको छ छै न र
) नa
उ. +यवःथा अमा7य र बदर घो:षत गनुप
) नa दे िखएको
हो होइन भ\े ू~को @नरोपण गनुप

छ । सो सSब7धमा @नज @नवेदकले माग गरे को
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+वषयसँग स2बि5धत सं वैधा"नक एवम् कानूनी
>यवःथाहBतफD हे दाD "न2नअनुसारका >यवःथाहB

रहे को पाइ5छ ।
2.
नेपालको
अ5तMरम
सं +वधान,
२०६३ को धारा २४ को उपधारा १ दे िख

सं +वधानमा rयःता हकको सं रaण र उपचारको
>यवःथासमेत गरे को पाइ5छ । उX कुरालाई
"नवेदकले अ.बं . २०८ नं.को कानूनी >यवःथासँग

९ स2म 5यायस2ब5धी हकको >यवःथा भई
ु ाइको बममा >यिXलाई
सोअ5तगDत मुVा सुनव

ु ाइस2ब5धी मौ"लक
जोडी >यिXको ःवcछ सुनव
हक+वपरfत पुनरावेदन गनD पाउने हकलाई अनुिचत
ब5दे ज गरे को भनी च ुनौती गरे को दे िखएको छ ।
ु ाइ आधारभूत मानव
4. ःवcछ सुनव

>यिXलाई "नजले गरे को कसूर ूमािणत नभएस2म
कसूरदार मा"नने छै न ।”
२४(९) “कुनै प"न >यिXलाई सaम
ु ाइको
अदालत वा 5या+यक "नकायबाट ःवcछ सुनव
हक हुनेछ ।”

सं +वधानले ूrयाभूत गरे का मौ"लक हक र
सारवान् कानूनले ूदान गरे का कानूनी हकमा
ू"तकूल असर पुyन जा5छ । rयसकारणले
ु ाइको ूावधानले कायD+व"धगत
प"न ःवcछ सुनव
ँ ाzनुपनj नै हु5छ । रा{यले कुनै
"नंपaतालाई अग

ूाZ हुने +व"भ[ हकको >यवःथा गMरएको छ ।
जसअ5तगDत धारा २४(५) र २४(९) मा भएका
>यवःथाहB दे हायबमोिजम भएको पाइ5छ ।
२४ (५) “कुनै अ"भयोग लगाइएको

3. कसूर ूमािणत नभएस2म कसूरदार

नमा"नने सं वैधा"नक >यवःथा फौजदारf 5यायको
सवDमा5य "सgा5त अथाDत ् अ"भयुXको "नदh+षताको
अनुमानसँग स2बि5धत छ भ[े कुरामा दुईमत
हुन सXैन । सो अनुसारको "नदh+षताको
अनुमानले मुVाको अनुस5धानदे िख "नणDयको

चरणस2म "नदj िशत गरे को हु5छ । अ"भयोग
लागेको >यिXलाई कानूनबमोिजम दोषी ठहर

अ"धकार सं रaणको आधार ःत2भ भएकोले
rयसको अभावमा 5यायको "नंपaतामा"थ ूv
ु ाइको बममा
उwन सxछ । rयसै ले सुनव
D नj कायD+व"धमा कुनै ऽु+ट हुन गएमा
पालन गनुप

>यिXउपर कुनै आरोपमा अ"भयोग लगाए वा
कुनै >यिXले कुनै >यिX+वBg मुVा दायर गरे मा
"नजलाई आ|नो भनाई राख्ने अवसर ूदान नगरf
ु ाइ भ[
D ाई ःवcछ सुनव
5या+यक "नणDय गनुल
"मzदै न । तसथD "नवेदन दावी स2ब5धमा +वचार
गनD सवDूथम अ.बं . २०८ को >यवःथालाई
हे नप
Dु नj दे िखयो ।

गदाD "नजलाई ू"तरaाको सु+वधा ूदान गMरयो
ु ाइको अकh
वा गMरएन भ[े कुरा प"न ःवcछ सुनव
महmवपूणD पa हो । नागMरक तथा राजनी"तक

अ"धकारस2ब5धी अ5तराD+nय ू"तoापऽ, १९६६

र बाल अ"धकारस2ब5धी महासि5ध, १९८९
को नेपाल पa राn भई उX महासि5धलाई
अनुमोदन गरf उX महासि5धमा >यविःथत
गMरएका "नदh+षताको अनुमानको ूावधानलाई

नेपालको अ5तMरम सं +वधान, २०६३ ले आrमसात
गरf मौ"लक हकको Bपमा मा5यता ूदान गरf
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२०८ नं. ।। ।। “अ}ाबाट जारf भएको
समा~ान इतलायनामाको 2याद ताMरखमा
ू"तवादf नदई 2याद गुजारf बसेका
झग"डयाको ऐनबमोिजम एकतफ ूमाण
बुझी भएका फैसलाउपर पुनरावेदन लाyन
सXैन । समा~ान इतलायनामा तामेल
गदाD यसै महलको ११० न2बरबमोिजम
्
तामेल गरे कोले थाहा
रfत नपुरयाई
पाउन नसक ू"तवादf दन नपाई 2याद
गुळक
े ो भ[े उजूरfसाथ फैसला भएको
६ म+हना"भऽमा थाहा पाएको प तीस

९1३० - 1हमेशकृंण खरे ल 1व. ूधानमSऽी तथा मिSऽपnरषको काया9लय, सं हदरबारसमेत

ूhयेक =यिMलाई कानूनबमोिजम कुनै
उeच Sयायाधकरणबाट आ\नो सजाय
तथा दyड पुनरालोकन गराई पाउने

दनभऽ झगडयाले ूतवाद+ लेखी दन
.यायो भने प1हले मसल सामेल रहे को

तामेल+ समा7ान हे र+ र+तपूवक
9
तामेल
भएको दे िखन आएन भने सोह+ =यहोराको
पचा9 लेखी ूतवाद+ दता9 गर+ ऐनबमोिजम
बुCनुपनD ूमाण बुझी मुFा फैसला
9 छ9 । र+त पुगी तामेल भएको
गनुप
दे िखएमा सोह+ =यहोरा खोल+ उजूर
लाLन सMैन भनी दरपीठ गर+ 1फता9
दनुपछ9 ।”

ु Q ऐन, अदालती बSदोवःतको
5. मुलक
२०८ नं. को उM =यवःथाबाट आरो1पत
=यिMलाई ूतवाद गन9 आ\नो हकमा ूमाण
ूःतुत गन9बाट रो1कएको नभै उM =यवःथाले
ूतवाद नगनD प]ह^का सSदभ9मा माऽ पुनरावेदन

नलाLने भनी =यवःथा गरे को दे िखएको छ ।
ूतवाद नगनD प]को सSदभ9मा समेत Sया1यक
नंकष9मा पुLनुपनD अवःथामा वाद+ प]बाट ूःतुत
9 नD
भएका ूमाणह^ एवम् मुFाको नण9य गनुप

1वषयको सbबSधमा बुCनुपनD ूमाणको मू.याdन
9 नD नै हुSछ तर ःवेeछाले
एवम् पर+]ण गनुप

ूतवाद नै नगर+ बःने प]को सbबSधमा नजको
नाउँमा जार+ भएको समा7ान इतलायनामा र+त
पूवक
9 को भए नभएको हे र+ Sयाय न^पण गनुप
9 नD
भएपन जुन प]ले ःवेeछाले ूतवाद नगर+ बसेको
छ hयःतो प]लाई पुनरावेदन गनD अवसर ूदान
गनiपनD कुरालाई काय91वधगत Sया1यक ू1बयाको
k1lले समुिचत माm स1कँदै न । जहाँसbम
नागnरक

एवम्

राजनीतक

अधकारसbबSधी

अSतरा91oय ूतpापऽ, १९६६ को धारा १४(५)
मा पुनरावेदनसbबSधी भएको =यवःथाको ूx
छ :
१४(५)

“अपराधमा

सजाय

पाएका

अधकार हुनेछ” भनी =यवःथा भएको
पाइSछ ।
6. उM =यवःथासमेतमा कानूनबमोिजम
पुनरालोकन गराई पाउने =यवःथा भएको
पाइएकोले अ.बं . २०८ नं. अनुसार पुनरालोकन
लाLन नसक्ने =यवःथा ःवेeछाले ूतवाद नगरे का
प]ह^सँग सbबिSधत रहे कोले सो अ.बं .२०८

नं. को =यवःथालाई कानूनबमोिजमको =यवःथा
नभएको भनरहनु परे न ।
ु Q ऐन, अदालती
7. अत:एव मुलक
बSदोवःतको २०८ नं. अनुसार पुनरावेदन नलाLने
=यवःथा ःवेeछाले ूतवाद नगनD प]ह^को
सbबSधमा भएको र hयसबाट मुFामा बुCनुपनD

ूमाण बुCनुपनD भmे नभै सbबिSधत ूमाणह^को
मू.याdनबाट Sयाय न^पण गनुप
9 नD कुरामा एवम्
ु ाइ हुनपु नD कुरामा समेत बाधा पुगेको
ःवeछ सुनव

नदे िखनाले काय91वधगत कानूनलाई =यविःथत गन9
भएको उM =यवःथालाई बदर गन9 पनD भनी परे को
नवेदन दावी अनुसार उhूेषण आदे शस1हतको
nरट जार+ गर+ रहन परे न । नवेदन दावी खारे ज

हुने ठहछ9 । आदे शको जानकार+ 1वप]ीह^लाई
गराई ूःतुत nरट नवेदनको दायर+को लगत क}ा
गर+ मसल नयमानुसार बुझाई दनू ।
उM रायमा सहमत छ~ ।
का.मु.ू.Sया.दामोदरूसाद शमा9
Sया.सुशीला काक

इत सं वत् २०७० साल असार १३ गते रोज ५ शुभम् ।

इजलास अधकृत : द+पक ढकाल
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िनणर्य नं .९१३१
सव-.च अदालत, 2वशेष इजलास

माननीय :यायाधीश ौी क=याण ौे ?

माननीय :यायाधीश ौी "गरAश च:ि लाल
माननीय :यायाधीश ौी सुशीला काकD
आदे श "म"त : २०७०।९।१८।५
०६९-WS-००१९
2वषयः उNूेषण/परमादे श
"नवेदक : तनहुँ िज=ला, ढोर2फWदX गाउँ 2वकास
स"म"त वडा नं ९ बःने िशवच:ि पौडेल

2व^_
2वप`ी : नेपाल सरकार, ूधानम:ऽी तथा
मि:ऽपbरषc्को
कायाXलय,
"सं हदरबार
काठमाडfसमेत

§ सं िवधानले नै मागर्दशर्न गरेअनुरूप
िनयमनका शतर्हरू तोक् ने गरी बनाएका
कानूनले पेसागत स्वतन्त्रतामा अनुिचत
बन्देज लगाएको मान्न िमल्दैन । तर
सं िवधानले नै तोिकिदएको िनयमनका
शतर्हरूको ममर् र भावनािवपरीत
नागिरकको पेसा तथा रोजगार
गनेर् स्वतन्त्रतालाई सङ्कुिचत पानर्
स्वेच्छाचारीरूपमा शतर्हरू तोके र कानून
बनाउन निमल्ने ।
(ूकरण नं.६)

§ िनमार्ण व्यवसायीले आफ्नो िनमार्ण
व्यवसायको इजाजत नवीकरण गराउने
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प्रयोजनका लािग िनमार्ण व्यवासायीहरूको
पेसागत सङ्गठनको रूपमा रहेको नेपाल
िनमार्ण व्यवसायी महासङ्घको सदस्यता
िलनु अिनवायर् हुने गरी शतर् तोक् ने कायर्ले
सं िवधानप्रदत्त नागिरकको पेसा एवम्
रोजगारीको हकलाई सङ्कुचन गराउने हुँ दा
त्यस्तो शतर् अनुिचत िकिसमको शतर् हो
भन्ने कु रा स्पष्ट हुने ।
§ िनमार्ण व्यवसाय इजाजतपत्र नवीकरण
गराउन नेपाल िनमार्ण व्यवसायी
महासङ्घको सदस्यता िलई त्यस्तो सदस्यता
िलनुपनेर् बाध्यकारी व्यवस्था िनयममा
राख्न सिकने अिधकार िनमार्ण व्यवसाय
ऐन, २०५५ को कु नै पिन प्रावधानले
िदएको नदेिखने ।
§ पेसा तथा रोजगारीको स्वतन्त्रता
सं िवधानप्रदत्त मौिलक हक एवम्
कानूनद्वारा व्यविस्थत कानूनी हक
भएकोमा आम नागिरकको िहतअनुकूल
बनाउन वा व्यवसायसँ ग िसधै सम्बन्ध
रहेको िवषयमा िनयमन गनर् बाहेक
अन्य कु नै सं स्थाको सदस्यतासँ ग जोडेर
पेसागत स्वतन्त्रतालाई हस्तक्षेप गनर् िमल्ने
नदेिखने ।
(ूकरण नं.७)

§ पेसागत सङ्गठनको रूपमा सं स्थािपत नेपाल
िनमार्ण व्यवसायी महासङ्घको सदस्यता
िलने वा निलने भन्ने कु रा सम्बिन्धत
व्यवसायीको स्वेिच्छक अिधकार हो ।
अनुसूचीको व्यवस्था हेरफे र गनर् सक् ने
अिधकारको नाममा िनमार्ण व्यवसायी
महासङ्घको सदस्यता बाध्यात्मक हुने शतर्
थप गरी िनमार्ण व्यवसायी इजाजतपत्र
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नवीकरण नगनेर् प्रायोजन गनुर् कानूनसम्मत
मान्न नसिकने ।
(ूकरण नं.८)

"नवेदकका तफ)बाट : ,व-ान अ"धव1ा ूेमराज
सुवेद6
,वप8ीका तफ)बाट : ,व-ान सह;याया"धव1ा
,करण पौडेल
अवलिAबत नजीर :
§ नेकाप २०६९ असार, "न.नं.८७७७,
पृ.३५७

सAबK कानून :
§ नेपालको अ;तNरम सं ,वधान, २०६३ को
धारा १२(३)(च)
§

"नमा)ण Qयवसायी "नयमावल6, २०५६
आदे श

नेपालको अ;तNरम
सं ,वधान, २०६३ को धारा १०७(१) र (२)
बमोिजम यस अदालतको अ"धकार8ेऽ"भऽको भई
दायर हुन आएको ूःतुत Nरट "नवेदनको स[ि8\
त]य र आदे श यस ूकार छ :
म "नवेदकको नाउँमा दता) रहे को "नमा)ण

न्या.कल्याण श्रेष्ठ :

Qयवसाय गनb उcेँयको “िशव "नमा)ण सेवा” नामक
ूाइभेट फम) आ.व. २०६६/०६७ को ला"ग
नवीकरणका ला"ग ,वप8ी िजgला ,वकास स"म"तमा
"नवेदन गदा) "नमा)ण Qयवसाय "नयमावल6, २०५६
को अनुसूची ५ मा "नhद)i दरखाःतको ढाँचाको

दे हाय (क) र (ख) बमोिजमको ू,बया पूरा
गरे प"छमाऽ इजाजतपऽ नवीकरण हुने अ;यथा
नहुने भनी ,वप8ी िजgला ,वकास स"म"तले भनेप"छ

यसै सAमा"नत अदालतमा नेपालको अ;तNरम
सं ,वधान, २०६३ को धारा १२(३)(च) र धारा
१८(१) को हक कुिoठत गरे उपर धारा ३२ तथा

१०७ (१) र (२) अ;तग)त ,वप8ीहqका उपर
सं वत् २०६६ सालको Nरट नं. २०६६-WS००३३ दायर गरे कोमा ,वप8ी मि;ऽपNरषt्ले
उ1 Nरट "नवेदन ,वचाराधीन हुँदाका अवःथामा
"म"त २०६८।१।५ गते उ1 "नमा)ण Qयवसाय
"नयमावल6, २०५६ को अनुसूची ५ को दे हाय
५ को खoड (क) र (ख) मा सं शोधन गर6

"नमा)ण Qयवसायी महासvको सदःयता "लन
ऐिxछक Qयवःथा गरे को हुँदा Nरट "नवेदनमा माग
गरे अनुसार अनुसूचीका उ1 Qयवःथा बदर घो,षत

हु;छ भनी बो"लरहन परे न तर यी Nरट "नवेदक
नेपाल "नमा)ण Qयवसायी महासvको सदःयता
नवीकरण नभएको भzे कारणबाट माऽ "नजको
"नमा)ण Qयवसायको इजाजतपऽ नवीकरण गनb
काय) रो{ा राख्नु सं ,वधान र "नमा)ण Qयवसाय
ऐन, २०५५ को ू"तकूल हुँदा हाल ूच"लत
कानूनबमोिजम अ;य ू,बया वा र6त पूरा गरे को

भए यी "नवेदकको इजाजतपऽ रो{ा भएको
"म"तदे िख नै लागू हुने गर6 नवीकरण गNरhदनु
भनी ू|यथ} िजgला ,वकास स"म"तको काया)लय,
तनहुँका नाउँमा परमादे श जार6 गNरhदएको छ
भनी "म"त २०६८।१०।५ मा पाँच सदःयीय
,वशेष इजलासबाट फैसला भयो ।

उ1 फैसलाबमोिजम मेरो इजाजतपऽ
नवीकरणका ला"ग ,वप8ी िजgला ,वकास
स"म"तको काया)लयमा "म"त २०६९।४।१०।४
मा "नवेदन गरे कोमा नेपाल राजपऽ, भाग ५, "म"त

२०६९।२।८ मा ूकािशत सूचनाबमोिजम
भौ"तक योजना तथा "नमा)ण म;ऽालयको "म"त
२०६९।४।२९ च.नं.३६ को पऽ र िजgला
,वकास स"म"तको "म"त २०६९।४।३१ को
"नण)यबमोिजम रो{ा रहे को अव"धदे िख आ.व.

२०६८/०६९ सAमको नवीकरण हुने भएकोले
नवीकरणका ला"ग इजाजत ूमाणपऽ पेश गनु)
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हुन र आ.व. २०६९/०७० को नवीकरणको
ला"ग "नमा9ण :यवसाय "नयमावल<, २०५६ को
अनुसूची ५ मा सं शोधन भएबमोिजमका आवँयक
कागजातसमेत समावेश गनुह
9 न
ु जानकार< गराइएको

भनी मेरो इजाजतपऽ उK "नयमावल<मा गरे को
प"छMलो सं शोधनका कारण दे खाई नवीकरण गन9
इQकार गRरयो ।
Rरट नं. 066-WS-0033 को फैसलामा
"नमा9ण :यवसाय "नयमावल<, २०५६ को अनुसूची
५ को दे हाय ५ को ख[ड (क) र (ख) को
:यवःथा सं aवधान तथा ऐनसँग बािझएको aवeेषण

गRरएको छ । aवपgीहhले उK "नयमावल<को
:यवःथालाई उK Rरट "नवेदन aवचाराधीन
हुँदाहुँदै "म"त २०६८।१।५ मा सं शोधन गरे को

र फैसला भै सकेप"छ पुनः सोह< "नयमावल<मा
सं शोधन गर< साaवककै :यवःथा हुबहु राखी "म"त
२०६९।२।८ को नेपाल राजपऽमा सूचना
ूकािशत गरे को काय9 र सो सlबm aवपgी
मिQऽपRरषn्को "नण9य अpयQत दुराशययुK,

सं aवधान र कानूनको aवपर<त भै बदर भागी छ,
बदर गर< पाउँ । aवपgीहhले "नयमावल<को
:यवःथालाई पटकपटक फेरबदल गर< मेरो
मौ"लक हकलाई कुि[ठत गनुक
9 ा साथै यस
सlमा"नत अदालतको "म"त २०६८।१०।५
को फैसलालाई समेत "नंूयोिजत बनाएका
छन् । एकै aवषयमा पटकपटक सlमा"नत
अदालत आउनुपनt बाuयता खडा गनt गर<
aवपgीहhले "नयमावल< सं शोधन गनt aबयाले
नागRरक हक, सं वैधा"नक सवwxचता र aव"धको
शासनलाई च ुनौती yदएको छ ।

तसथ9 aवपgी मिQऽपRरषn्ले नेपालको
अQतRरम सं aवधान, २०६३ को धारा १२(३)(च)
र धारा १८(१) aवपर<त मेरो पेसा, रोजगार, उ{ोग
गनt हकमा"थ अनुिचत ू"तबQध लगाउने aहसाबले

गैरसरकार< सं ःथा नेपाल "नमा9ण :यवसायी
महास|को सदःयता अ"नवाय9 गराउने गर< "नमा9ण
:यवसाय "नयमावल<, २०५६ को अनुसूची ५ को

दे हाय ५ को ख[ड (क) र (ख) मा गरे को
प"छMलो सं शोधन सं aवधान तथा ऐनसँग बािझई
बदरभागी भएकाले सं aवधानको धारा १०७(१)
बमोिजम "नण9य "म"तदे िख अमाQय र बदर घोaषत
गर< धारा १०७ को उपधारा (२) बमोिजम
aवपgीहhका नाउँमा मेरो इजाजतपऽ नवीकरण

रो~ा भएको "म"तदे िख नै लागू हुने गर< नवीकरण
गर< yदनु भनी परमादे शको आदे श जार< गर<
पाउँ । मलाई "म"त २०६६/०६७ सालदे िख

मेरो "नमा9ण :यवसायीको इजाजतपऽ नवीकरण
नगर< रोजगार र पेसाबाट वित गर< अपूरणीय
्
g"त पुरयाई
राखेकाले उK Rरट नं.066WS-0033 को "नवेदनमा भएको आदे शअनुhप
ूःतुत Rरट "नवेदनको अिQतम टु ो नलागेसlम
तpकाल मेरो इजाजतपऽ नवीकरण गर< :यवसाय
गन9 पाउने अवःथा "सज9ना गनु9 भनी aवपgीहhका
नाउँमा सवwxच अदालत "नयमावल<, २०४९ को
"नयम ४१(१) बमोिजम अQतRरम आदे श जार<
गर< Qयाय पाउँ । साथै ूःतुत Rरट "नवेदनलाई
ु ाइ गर< पाउँ ।
अमा"धकार yदई शीय सुनव
"नमा9ण :यवसाय "नयमावल<, २०५६ मा गरे को

प"छMलो सं शोधन बn"नयतपूण9 र यस अदालतबाट
ू"तपाyदत कानूनी "सmाQतलाई अटे र< गनtहhउपर
आवँयक aवभागीय कारवाह<को "निlत सlबिQधत

"नकायमा लेखी पठाउन उपयुK आा आदे श
वा पूज जार< गर< पाउँ भे :यहोराको Rरट
"नवेदनपऽ ।
यसमा के कसो भएको हो "नवेदकको
मागबमोिजमको आदे श aकन जार< हुन ु नपनt हो

यो आदे श ूा भएका "म"तले बाटाका lयाद
बाहे क १५ yदन"भऽ सlबिQधत "म"सलसाथ राखी
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महायायाधव"ाको काया&लयमाफ&त लिखत
जवाफ पठाउनु भनी 4वप5ीह6लाई सूचना ;दई

लिखत जवाफ आएपछ वा अवध नाघेपछ

हो । उ" नयमावलbको नयम २१ ले नेपाल
सरकारलाई नयमावलbको अनुसूचीमा थपघट वा
हे रफेर गन& सक्ने अधकार ूदान गरे को छ ।

नयमबमोिजम पेश गनु& ।
अतGरम आदे शका सIबधमा 4वचार
गदा&, नमा&ण Kयवसायी फम& नवीकरण गदा& नमा&ण
Kयवसायी महासLको सदःयता लनुपनN कानूनी
Kयवःथालाई 4यनै Gरट नवेदक रहे को नेकाप
२०६९ असार, न.नं.८७७७ को पृ[ ३५७ मा
यसै अदालतको पाँच सदःयीय 4वशेष इजलासले
मत २०६८।१०।५ मा अवैध घो4षत गरb

यसरb नयमावलbले ;दएको अधकार ूयोग गरb
मौजुदा अनुसूची–५ को बमसं nया ५ को सhा
नेपाल नमा&ण Kयवसायी महासLको सदःयता नं.
र नवीकरण मत राखी हे रफेर गनN भनी नेपाल

को नयम २१ ले ;दएको अधकार ूयोग गरb
सोहb नयमावलbको अनुसूची ५ को खfड ५
को सhा दे हायको खfड ५ राखी हे रफेर गरे को
छ – “५(क) नेपाल नमा&ण Kयवसायी महासLको

यस मऽालयलाई 4वप5ी बनाई दायर गGरएको
ूःतुत Gरट नवेदन खारे ज गरb पाउँ । यस
मऽालयको तफ&बाट उपिःथत हुने सरकारb

सकेको पाइयो । तर, मत २०६९।२।८
को नेपाल राजपऽमा नेपाल सरकार, भौतक
योजना तथा नमा&ण मऽालयको सूचनामा नेपाल
सरकारले नमा&ण Kयवसाय नयमावलb, २०५६

सदःयता नं. (ख) नवीकरण मत” भkे Kयवःथा
राखेको पाइयो ।
सवlmच

अदालतबाट
भईसकेको
Kयाnयाको ूतकूल रहे को उ" ूावधान यो Gरट
नवेदनको अितम टु oो नलागेसIम काया&वयन
नगनु& नगराउनु भनी सवlmच अदालत नयमावलb,
२०४९ को नयम ४१(१) बमोिजम अतGरम
आदे श जारb गरb ;दएको छ । सोको जानकारb
4वप5ीह6लाई ;दई नयमानुसार पेश गनु& भkे
यस अदालत एक यायाधीशको इजलासको मत
२०६९।६।२ को आदे श ।

नमा&ण Kयवसाय ऐन, २०५५ को दफा
२७ ले नेपाल सरकारलाई नयमावलb बनाउने
अधकार ूादन गरे कोले नै सोहbबमोिजम नमा&ण
Kयवसाय नयमावलb, २०५६ बनाई लागू गरे को

सरकार (मिऽःतर) बाट मत २०६९।१।२६
मा नण&य भई सोको सूचना मत २०६९।२।८
को नेपाल राजपऽमा ूकाशन गGरएको हुँदा
ूःतुत Gरट नवेदन खारे जभागी छ । नेपालको

अतGरम सं 4वधान, २०६३ tारा ूदu सं वैधानक
तथा मौलक हकमा ूतकूल असर पुvने गरb
यस मऽालयबाट कुनै काम कारवाहbसमेत
भए गरे को नहुँदा बनाआधार कारण र ूमाण

व4कलले गनN बहस िजकwर र ूतर5ासमेतलाई
यसै लिखत जवाफको अभk अo मानी पाउँ

भkेसमेत Kयहोराको भौतक योजना, नमा&ण तथा
यातायात Kयवःथा मऽालयका तफ&बाट ऐ.का
सिचव तुलसीूसाद सटौलाको लिखत जवाफ ।
4वप5ी Gरट नवेदकले यस काया&लयको

के कःतो काम कारवाहb वा नण&यबाट नजको
के कःतो मौलक हकमा आघात परे को हो भkे
कुरा उxलेखसIम पन गन& नसकेको अवःथामा

यस काया&लयलाई 4वप5ी बनाई Gरट नवेदन
ँ ा 4वप5ीको Gरट नवेदन
दायर भएको दे िखद
खारे ज गरb पाउँ । नेपाल सरकार, ूधानमऽी

तथा मिऽपGरषy्को काया&लय अदालतका आदे श
एवम् फैसलाह6को काया&वयन गनN गराउने
कुरामा अzयत सचेत र ूतब{ रहे को छ । यसै
ूयोजनका लाग ूधानमऽी तथा मिऽपGरषy्को
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काया-लयमा कानून तथा फैसला काया-3वयन
शाखाको गठन गर: तदनु=प काय-समेत हुँदै

आएको Bयहोरा सCमा"नत अदालतलाई अवगत
गराउँदछु । जहाँसCम नेपाल "नमा-ण Bयवसाय

"नयमावल:, २०५६ को अनुसूची ५ को दे हाय

५ को खNड (क) र (ख) मा गरे को प"छRलो
सं शोधन सं Uवधान तथा ऐनसँग बािझएको भ[े
सCब3धी ू] छ, सो सCब3धमा नेपाल "नमा-ण
Bयवसाय ऐन, २०४८ को दफा २७ ले सो
ऐनको उ`ेँय काया-3वयन गन- नेपाल सरकारलाई
"नयम बनाउन सक्ने अ"धकार ूदान गरे को

पाइ3छ । ऐनले नdदएको अ"धकारको ूयोग
गर: वा ऐनले dदएको अ"धकारeेऽ भ3दा बाUहर
गई नेपाल सरकारबाट नेपाल "नमा-ण Bयवसाय
"नयमावल:, २०५६ को अनुसूची ५ को दे हाय ५
को खNड (क) र (ख) मा सं शोधन भएको भनी

Uवपeीले दावी "लन सgनुभएको छै न । Uवपeी
"नवेदकलाई सं Uवधानको धारा १२(३)(च) ले

ूदान गरे को मौ"लक हकमा के कसर: आघात
पन- गएको हो भ[े कुरा "नवेदनमा ःपl=पमा
उRलेख भएको छै न । सं Uवधानको धारा १२(३)
(च) मा Bयविःथत कुनै पेसा, रोजगार, उmोग

र Bयापार गनn ःवत3ऽतासमेत "नUव-वाद एवम्
सीमारUहत हक होइन । सं Uवधानको धारा
१२(३)(च) को ू"तब3धाoमक वाgयांश (५)
मा कुनै उmोग, Bयापार, पेसा वा रोजगार गन-को
ला"ग कुनै शत- वा योpयता तोक्ने गर: कानून

बनाउन

सUकने

कुरालाई

मा3यता

dदइएको

छ । Uवपeी "नवेदकले दावी "लनुभएको नेपाल
"नमा-ण Bयवसाय "नयमावल:, २०५६ को अनुसूची
५ मा सं शोधन गर: इजाजतपऽ नवीकरणका

- नn Bयवःथा
ला"ग "निqत् कागजात पेश गनुप

सं Uवधानको धारा १२(३)(च) को ू"तब3धाoमक
वाgयांशबमोिजम
गrरएको
Bयवःथा
हुँदा

मागबमोिजमको आदे श जार: हुनपु नn होइन rरट
"नवेदन खारे ज गर: पाउँ भ[ेसमेत Bयहोराको
ूधानम3ऽी तथा मि3ऽपrरषt्को काया-लयको
तफ-बाट ऐ. का का.मु. सिचव राजुमान "सं ह
मRलको "लिखत जवाफ ।
"नयमबमोिजम
पेशीसूचीमा
चढ:
इजलाससमe पेश हुन आएको ूःतुत rरट

"नवेदनमा "नवेदकतफ-बाट Uवwान अ"धवxा ौी
ूेमराज सुवेद:ले Uयनै "नवेदकले यसै सCमा"नत
अदालतमा दायर गरे को 066-WS-0033 को

"नवेदनमा "नमा-ण Bयवसाय "नयमावल:, २०५६
को अनुसूची ५ दे हाय ५ को खNड (क) र (ख)

मा "नमा-ण Bयवसाय इजाजतपऽ नवीकरणका
ला"ग नेपाल "नमा-ण Bयवसायी महास~को
सदःयता "लनु अ"नवाय- हुने गर: भएको Bयवःथा
नेपालको अ3तrरम सं Uवधान, २०६३ को धारा
१२(३)(च) सँग बािझएको भनी यस अदालत

Uवशेष इजलासबाट "म"त २०६८।१०।५ मा
फैसला भएको "थयो । Uवपeी भौ"तक योजना
तथा "नमा-ण म3ऽालयबाट "म"त २०६८।१।५
मा नेपाल "नमा-ण Bयवसायी महास~को सदःयता
"लनु ऐिछक गरे प"न पुनः "म"त २०६९।२।८
मा नेपाल राजपऽमा सूचना ूकािशत गर: उह:
पुरानै शत-सUहतको Bयवःथा राखी "नयमावल:को
अनुसूचीमा सं शोधन गरे कोले सवच अदालतको

"म"त २०६८।१०।५ को फैसला "नंूयोिजत
भई नागrरक हक, सं वैधा"नक सवचता र Uव"धको
शासनलाई च ुनौती dदएको छ । तसथ- "नमा-ण
Bयवसाय "नयमावल:, २०५६ को अनुसूची ५ को

दे हाय ५ खNड (क) र (ख) मा गरे को प"छRलो
सं शो"धत Bयवःथा "नण-य "म"तदे िख नै उoूेषणको
आदे शबाट अमा3य र बदर घोUषत गर: "नवेदकको
इजाजतपऽ नवीकरण रोा भएको "म"तदे िख नै
लागू हुने गर: नवीकरण गrरdदनु भनी Uवपeीका
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नाममा परमादे शको आदे श जार' गर' पाउँ भनी
गनु. भएको बहस सु3नयो ।

6वप8ी नेपाल सरकारका तफ.बाट
उपिःथत 6व@ान सहAयाया3धवCा ौी 6करण
पौडेलले सHमा3नत अदालतबाट भएको आदे श
एवम् फैसलाको काया.Aवयन गनL कुरामा नेपाल
सरकार ू3तबN रहे को छ । नेपाल 3नमा.ण
Pयवसाय ऐन, २०४८ को दफा २७ ले सो ऐनको
उWेँय काया.Aवयन गन. नेपाल सरकारलाई 3नयम

बनाउन स6कने अ3धकार ूदान गरे को छ ।
सं 6वधानको धारा १२(३)(च) को ू3तबAधा`मक
वाaयांश (५) मा कुनै उcोग, Pयापार, पेसा वा
रोजगार गन.को ला3ग कुनै शत. वा योdयता तोक्ने
गर' कानून बनाउन स6कने कुरालाई माAयता
fदएको हुँदा नेपाल 3नमा.ण Pयवसाय 3नयमावल',
२०५६ को अनुसूची ५ को दे हाय ५ को खiड
(क) र (ख) बदर गर' पाउँ भjेसमेतको kरट
3नवेदन खारे ज गर' पाउँ भनी गनुभ
. एको बहससमेत

सु3नयो ।
उिlलिखत

बहस

सुनी

3म3सलसमेत

अmययन गर' kरट 3नवेदन माग दावीबमोिजमको
आदे श जार' गनुप
. नL हो होइन भjे सHबAधमा
. नL दे िखयो ।
3नण.य गनुप
2. 3नण.यतफ. 6वचार गदा. ूःतुत kरट

3नवेदनमा 3नवेदकले 3नमा.ण Pयवसाय 3नयमावल',
२०५६ को अनुसूची ५ मा को दे हाय ५ खiड

(क) र (ख) मा रहे को नेपाल 3नमा.ण Pयवसायी
महासqको सदःयता नं. र नवीकरण 3म3तसमेत
समावेश गर' 3नवेदन गरे मा माऽ इजाजतपऽ

नवीकरण हुने अAयथा नहुने भjे Pयवःथा
नेपालको अAतkरम सं 6वधान, २०६३ को धारा
१२(३)(च) र १८(१) ू3तकूल हुँदा बदर
घो6षत गर' पाउँ भनी यसै सHमा3नत अदालतमा
6वप8ीहuका

उपर

सं वत् 066-WS-0033

को kरट दायर गरे कोमा 6वप8ी मिAऽपkरषz्ले
उC kरट 3नवेदन 6वचाराधीन हुँदाका अवःथामा

3म3त

२०६८।१।५

गते 3नमा.ण Pयवसाय
3नयमावल', २०५६ को अनुसूची ५ को दे हाय ५
को खiड (क) र (ख) मा सं शोधन गर' 3नमा.ण

Pयवसायी महासqको सदःयता 3लन ऐि{छक
Pयवःथा गरे को 3थयो । उC kरटमा 3नवेदकले
दावी गरे को 3नमा.ण Pयवसायी 3नयमावल'को
Pयवःथा सं 6वधान र ऐनसँग बािझएको 6व}ेषण

गद~ 3नवेदकको 3नमा.ण Pयवसायको इजाजतपऽ
नवीकरणको ला3ग 6वप8ीका नाममा परमादे श
जार' भई 3म3त २०६८।१०।५ मा पाँच
सदःयीय 6वशेष इजलासबाट फैसला भएको
3थयो । उC फैसलाबमोिजम इजाजतपऽ
. ो सा सो 3नयमावल'मा सं शोधन
नवीकरण गनुक
गर' सा6वक कै Pयवःथा हुबहु राखी 3म3त
२०६९।२।८ को नेपाल राजपऽमा सूचना
ूकािशत गरे को काय. र सो सHबN 6वप8ी
मिAऽपkरषz्को 3नण.य दुराशययुC, सं 6वधान र
ु ो साथै यसै सHमा3नत
कानूनको 6वपर'त हुनक

अदालतको 3म3त २०६८।१०।५ को फैसलालाई
समेत 3नंूयोिजत बनाएको हुँदा 3नमा.ण Pयवसाय
3नयमावल', २०५६ को अनुसूची ५ को दे हाय

५ को खiड (क) र (ख) मा गरे को प3छlलो
सं शोधन सं 6वधान तथा ऐनसँग बािझई बदरभागी
भएकाले सं 6वधानको धारा १०७(१) बमोिजम
ूारHभदे िख नै अमाAय र बदर घो6षत गर' धारा
१०७ को उपधारा (२) बमोिजम 6वप8ीहuका
नाउँमा 3नमा.ण Pयवसायी इजाजतपऽ नवीकरण

रोा भएको 3म3तदे िख नै लागू हुने गर' नवीकरण
गर' fदनु भनी परमादे शको आदे श जार' गर' पाउँ

भjे दावी 3लएको पाइAछ ।
3. 6वप8ीतफ.को 3लिखत जवाफमा
3नमा.ण Pयवसाय ऐन, २०५५ को दफा २७ ले
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नेपाल सरकारलाई "नयमावल0 बनाउने अ"धकार
ूदान गरे बमोिजम "नमा:ण <यवसाय "नयमावल0,
२०५६ बनाई लागू गरे को र उ? "नयमावल0को
"नयम २१ ले नेपाल सरकारलाई "नयमावल0को
अनुसूचीमा थपघट वा हे रफेर गन: सक्ने अ"धकार
ूदान गरे को छ । यसर0 "नयमावल0ले Kदएको
अ"धकार ूयोग गर0 मौजुदा अनुसूची–५ को
बमसं Pया ५, खRड (क) र (ख) मा “नेपाल
"नमा:ण <यवसायी महासVको सदःयता नं.” र
“नवीकरण "म"त” भ[े श]द राखी हे रफेर गन^
भनी नेपाल सरकार (मि_ऽःतर) बाट "म"त
२०६९।१।२६ मा "नण:य भई सोको सूचना

"म"त २०६९।२।८ को नेपाल राजपऽमा
ूकाशन गbरएको काय: कानूनसcत भई उ?
काय:बाट "नवेदकले माग गरे बमोिजम सं वैधा"नक
तथा मौ"लक हकमा ू"तकूल असर नपुगेको हुँदा
ूःतुत bरट "नवेदन खारे ज गर0 पाउँ भ[ेसमेत

उfलेख भएको पाइ_छ ।
4. नेपाल "नमा:ण <यवसाय "नयमावल0,
२०५६ को अनुसूची ५ दे हाय ५ को खRड (क)

र (ख) को <यवःथा नेपालको अ_तbरम सं iवधान,
२०६३ को धारा १२(३)(च) र धारा १८
सँग बािझएकोले उ? "नयमावल0को अनुसूचीको
<यवःथा सं iवधानको धारा १०७(१) बमोिजम
अमा_य र बदर घोiषत गर0 पाउँ भनी यस
अदालतमा iयनै "नवेदकले bरट नं. ०६६-WS००३३ को "नवेदन दायर गरे कोमा पाँच सदःयीय
iवशेष इजलासबाट "नमा:ण <यवसाय "नयमावल0,
२०५६ को अनुसूची ५, दे हाय ५ को खRड
(क) र (ख) सं iवधानको धारा १२(३)(च) सँग

बािझएको भनी "म"त २०६८।१०।५मा फैसला
भईसकेकोमा सो फैसलाबमोिजमको <यवःथा
: न^मा नगर0 पुरानैnपमा पुनरावृिp गर0 यस
गनुप
अदालतको आदे शको ू"तकूल "नमा:ण <यवसायी

इजाजतपऽ नवीकरण गन: नेपाल "नमा:ण <यवसायी
महासVको सदःयता अ"नवाय: हुने गर0 शत: तोकr

नेपाल राजपऽमा "म"त २०६९।२।८ मा सूचना
ूकाशन गरे को दे िखन आउँछ ।
5. ूःतुत bरट "नवेदनमा "नमा:ण

<यवसायको इजाजतपऽ नवीकरण गन:का ला"ग
दरखाःत Kदँदा "नमा:ण <यवसाय "नयमावल0,
२०५६ को अनुसूची ५ दे हाय ५ को खRड (क)

र (ख) मा रहे को <यवःथा नेपालको अ_तbरम
सं iवधान, २०६३ को धारा १२(३)(च) र १८(१)
को ू"तकूल छ, छै न भ[े सtब_धमा iवचार गदा:
: न^
सव:ूथम iववाKदत कानूनी <यवःथा uivगत गनुप

दे िखयो । "नमा:ण <यवसाय "नयमावल0, २०५६
को अनुसूची ५ मा "नमा:ण <यवसाय सwालन गन^
इजाजतपऽ नवीकरणका ला"ग Kदइने दरखाःत
फारामको ढाँचाको <यवःथा भएको दे िख_छ ।
जसमा "नमा:ण <यवसाय सwालन गन^ इजाजतपऽ
नवीकरण गन:को ला"ग खुलाउनुपन^ iववरणहn
अ_तग:त उ? अनुसूचीको दे हाय ५ को खRड

(क) मा "नेपाल "नमा:ण <यवसायी महासV"
को सदःयता नं. र खRड (ख) मा “नवीकरण
"म"त” भ[ेसमेत <यवःथा भएको दे िख_छ । उ?
<यवःथा अनुसार "नमा:ण <यवसाय सwालन गन^

इजाजतपऽ नवीकरणका ला"ग नेपाल "नमा:ण
<यवसायी महासVको सदःयता "लई नवीकरण
गरे को हुनपु न^ गर0 अ"नवाय: शत:हn तोकेको

दे िख_छ ।
6. नेपालको अ_तbरम सं iवधान, २०६३
ले मौ"लक हकको <यवःथा गर0 पेसा र <यवसाय
गन: पाउने हकका सtब_धमा सं iवधानको धारा
१२ मा ःवत_ऽताको हकअ_तग:त धारा १२(३)
मा ूzयेक नागbरकलाई दे हायको ःवत_ऽता हुनेछ
भ_दै दे हाय (च) मा “कुनै पेसा, रोजगार, उ{ोग र
<यापार गन^ ःवत_ऽता हुनेछ” भ[े उfलेख छ ।

302
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सोह उपधाराको ू&तब)धा*मक वा-यांशको ख2ड
(५) मा “ख2ड (च) को कुनै कुराले सव=साधारण
जनताको साव=ज&नक ःवाःAय वा नै&तकताको
ू&तकूल हुने काय=मा रोक लगाउने वा कुनै खास

उDोग, Eयापार वा सेवा राFयले माऽ सHालन गनI
वा कुनै उDोग, Eयापार, पेसा वा रोजगार गन=को
ला&ग कुनै शत= वा योJयता तोक्ने गर कानून

बनाउन रोक लगाएको मा&नने छै न” भOे उPलेख

छ । नागRरकको पेसा, रोजगार, उDोग र Eयापार
गनI ःवत)ऽता सं SवधानTारा मौ&लक हकको Vपमा

ू*याभूत गरे को SविशX हक हो । नागRरकको
आधारभूत मानव अ&धकारसँग सा&म\यता राख्ने
यस ूकृ&तको ःवत)ऽता सामा)यतः अहरणीय

हु)छ । नागRरकको यःतो ःवत)ऽतालाई सरल,
सं य&मत एवम् आम नागRरकको Sहतअनुकूल
बनाउन राFयले कानूनTारा आवँयक Eयवःथापन
गन= स-दछ । सं SवधानTारा ूदd हक तथा
ःवत)ऽतालाई नागRरकको Sहतअनुकूल बनाउने

ूयोजनको ला&ग बाहे क अ)य कुनै कारणले
*यःतो हक तथा ःवत)ऽतामा सeकुचन, सी&मत

तथा खि2डत हुने गर कानून &नमा=ण वा सं शोधन
गन= हुँदैन । नेपालको अ)तRरम सं Sवधान,
२०६३ को धारा १२(३)(च) Tारा ूदd
हकलाई &नयमन गनI सkब)धमा उl उपधारा
(३) को ख2ड (५) मा &नयमनका शत= तोकेको
पाइ)छ । उl &नयमनका शत=हV आम
जनसमुदाय र राFयको Sहतका ला&ग ःपX र

Sववेकसkमत भएको दे िख)छ । सं Sवधानले नै
माग=दश=न गरे अनुVप &नयमनका शत=हV तोक्ने
गर बनाएका कानूनले पेसागत ःवत)ऽतामा

अनुिचत ब)दे ज लगाएको माO &मPदै न । तर

सं Sवधानले नै तोSकnदएको &नयमनका शत=हVको
मम= र भावनाSवपरत नागRरकको पेसा तथा रोजगार

गनI ःवत)ऽतालाई सoुिचत पान= ःवेpछाचारVपमा

शत=हV तोकेर कानून बनाउन &मPदै न ।
7. &नमा=ण Eयवसायीले आsनो &नमा=ण
Eयवसायको इजाजत नवीकरण गराउने ूयोजनका
ला&ग &नमा=ण EयवासायीहVको पेसागत सtठनको
Vपमा रहे को नेपाल &नमा=ण Eयवसायी महासvको
सदःयता &लनु अ&नवाय= हुने गर शत= तोक्ने

काय=ले सं Sवधानूदd नागRरकको पेसा एवम्
रोजगारको हकलाई सoुचन गराउने हुँदा *यःतो
शत= अनुिचत Sक&समको शत= हो भOे कुरा ःपX
छ । &नमा=ण Eयवसाय इजाजतपऽ नवीकरण गराउन
नेपाल &नमा=ण Eयवसायी महासvको सदःयता &लई
*यःतो सदःयता &लनुपनI बाwयकार Eयवःथा
&नयममा राख्न सSकने अ&धकार &नमा=ण Eयवसाय
ऐन, २०५५ को कुनै प&न ूावधानले nदएको

दे िखO । SवपyीहVको &लिखत जवाफमा
अनुसूचीमा समावेश गरे का शत=को वैधता र

औिच*यताको पुSX गन= सकेका छै नन् । पेसा
तथा रोजगारको ःवत)ऽता सं Sवधानूदd मौ&लक
हक एवम् कानूनTारा Eयविःथत कानूनी हक
भएकोमा आम नागRरकको Sहतअनुकूल बनाउन वा
Eयवसायसँग &सधै सkब)ध रहे को Sवषयमा &नयमन

गन= बाहे क अ)य कुनै सं ःथाको सदःयतासँग
जोडेर पेसागत ःवत)ऽतालाई हःतyेप गन= &मPने

दे िखO ।
8. नेपाल &नमा=ण Eयवसायी महासv
&नमा=ण EयवसायीहVको पेसागत हक Sहतका ला&ग
सं ःथाSपत र सHा&लत &नमा=ण EयवसायीहVको
पेसागत सtठनसkम भएको पाइ)छ । &नमा=ण
EयवसायीहVको पेसागत हकSहतको ला&ग
ःथापना गRरएको उl महासvलाई &नमा=ण
Eयवसायमा आव~ EयिlहVलाई वा &तनीहVको
Eयवसायलाई &नयमन वा &नय)ऽण गन= सक्ने गर
कुनै कानूनले अितयार ूदान गरे को प&न दे िखन
आउँदैन । पेसागत सtठनको Vपमा सं ःथाSपत

303

नेपाल कानून प"ऽका, २०७१, असार

उ- नेपाल "नमा/ण 1यवसायी महास6को सदःयता
"लने वा न"लने भ<े कुरा स>बिAधत 1यवसायीको
ःवेिCछक अ"धकार हो । अनुसूचीको 1यवःथा
हे रफेर गन/ सक्ने अ"धकारको नाममा "नमा/ण

1यवसायी महास6को सदःयता बाKयाLमक हुने
शत/ थप गरN "नमा/ण 1यवसायी इजाजतपऽ
नवीकरण नगनQ ूायोजन गनु/ कानूनस>मत मा<

सSक< ।
9. Sयनै Wरट "नवेदकले यसै SववाYदत
Sवषयमा यस अदालतमा दायर गरे को "म"त 066-

WS-0033 को Wरट "नवेदनमा यस अदालतको
पाँच सदःयीय Sवशेष इजलासबाट “मना"सब शत/
तोक्ने गरN बनाइएको कानूनले पेसा रोजगार
गनQ ःवतAऽतामा अनुिचत बAदे ज लगाएको मा<
"मaदै न तर, सं Sवधानcारा "नYद/d गWरएको मना"सब
"नयAऽणको पWर"ध नाघेर राfयबाट जथाभावी र

ःवेCछाचारN

ढhले नागWरकका सं Sवधानूदi
पेसा 1यवसायको ःवतAऽतामा बAदे ज लगाउने
ु
कानून बनाउन
वा "नयAऽण गनQ गरN शत/यपाउने छूट छै न । सं Sवधानले ूदान गरे को

नागWरक ःवतAऽता (Civil Liber!es) मा अनुिचत
बAदे ज वा अjुश लगाउने गरN बनाइएको कानून
असं वैधा"नक हुने हुँदा सं Sवधानको धारा १०७(१)

बमोिजम अमाAय र बदरयोmय हुने” भनी (नेकाप
२०६३, असार "नण/य नं. ८७७७ पृr ३५७) मा
1याtया भईसकेको छ । सवvCच अदालतले एक
पटक आ"धकाWरकxपमा 1याtया गरN "नमा/ण
1यवसाय "नयमावलN, २०५६ को अनुसूची ५,

दे हाय ५ को खzड (क) र (ख) को 1यवःथालाई
नेपालको अAतWरम सं Sवधान, २०६३ को धारा
१२(३)(च) सँग बािझएकोले अमाAय गरN सकेको
अवःथामा Lयसको अनदे खा गरN उहNxपमा "म"त
२०६९।२।८ को राजपऽमा "नमा/ण 1यवसाय

"नयमावलN, २०५६ को अनुसूची ५, दे हाय ५
को खzड (क) र (ख) मा सं शोधनको सूचना
ूकािशत

गरे को

दे िखयो । उ- ूकािशत
सूचनाबाट यस अदालतको "म"त २०६८।१०।५
को आदे शको अ~र र भावनाको SवपरNत काम

गरे को र अदालतको आदे शको ठाडो उaल6न
भएको दे िखएकोले LयसरN "नयमावलN सं शोधन
गनQ "नण/य गरN राजपऽमा सूचना ूकािशत गनQ

ूSबयामा सं लmन हुने र "नण/य गनQ 1यि- उपर
सवvCच अदालत ऐन, २०४९ को दफा ७ बमोिजम
कारवाहN एवम् सजायका ला"ग ूSबया ूार>भ

गन/ उपयु- दे िखन आएकाले सो स>बAधमा आज
यस इजलासबाट छु ै आदे शसमेत भएको छ ।

10. तसथ/ मा"थ Sववेचना गWरएअनुसार
नेपाल राजपऽ खzड ६२, सं tया ६, भाग ५,
"म"त २०६९।२।८ मा नेपाल सरकार, भौ"तक
योजना तथा "नमा/ण मAऽालयको सूचनामा नेपाल
सरकारले "नमा/ण 1यवसाय "नयमावलN, २०५६
को "नयम २१ ले Yदएको अ"धकार ूयोग गरN
सोहN "नयमावलNको अनुसूची–५ खzड ५ को स ा
खzड ५ (क) नेपाल "नमा/ण 1यवसायी महास6को
सदःयता नं. र (ख) नवीकरण "म"त भ<े राखी

हे रफेर गरे को सूचना नेपालको अAतWरम सं Sवधान,
२०६३ को धारा १२(३)(च) सँग बािझएको हुँदा
उ- सूचना ूार>भदे िख नै उLूेषणको आदे शcारा
बदर हुने ठहछ/ । साथै "नवेदक िशवचAि
पौडेलको "नमा/ण 1यवसायस>बAधी इजाजतपऽ
नवीकरणका ला"ग ूच"लत कानूनबमोिजम पूरा

/ नQ अAय ूSबया पूरा गरे को भए "नमा/ण
गनुप

1यवसाय इजाजतपऽ नवीकरण रोा भएको
"म"तदे िख नै लागू हुने गरN नवीकरण गWरYदनु भनी
Sवप~ी िजaला Sवकास स"म"त, तनहुँका नाममा

परमादे शको आदे श जारN हुने ठहछ/ । ूःतुत
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९1३२ - jयो6त बा6नयासमेत &व. ूधानमFऽी तथा मिFऽप4रषqको काया9लय, 6सं हदरबारसमेत

आदे शको जानकार% &वप)ीह,लाई /दई ूःतुत
4रट 6नवेदनको दायर%तफ9को लगत क;ा गर%
6म6सल 6नयमानुसार बुझाई /दनू ।

&वप)ी

उC रायमा सहमत छE ।
Fया.6गर%श चFि लाल
Fया.सुशीला काकJ

&व,k

नेपाल

सरकार, मिFऽप4रषm,्
ूधानमFऽी तथा मिFऽप4रषm्को काया9लय,
6सं हदरबारसमेत
:

§ मािनसले जानेर वा नजानेर धूम्रपानको
कु लतमा फस्ने भएकोले धूम्रपानिवरूद्ध
सचेतना अिभवृिद्ध गनुर्, धूम्रपानको
प्रवद्धर्न हुने गरी सावर्जिनक प्रचार प्रसार
गनुर्, सुिर्तजन्य पदाथर्को बट्टा, र्यापसर्,
प्याके ट तथा पासर्लको प्याके िजङ र
लेबुलको बािहरी भागमा सुिर्तजन्य पदाथर्
स्वास्थ्यको लािग हािनकारक छ भन्ने
व्यहोराको चेतावनीमूलक सन्देश एवम्
सुिर्तजन्य पदाथर्को सेवनको असरबाट
हुने घातक रिङ्गन िचत्र अिनवायर्रूपमा
सुिर्तजन्य पदाथर् उत्पादन गनेर् कम्पनीलाई
राख्न लगाउनु र सावर्जिनक स्थलहरूमा
यसको उपयोगलाई प्रितबिन्धत गनुर्पनेर्
राज्यको दाियत्व हुने ।

इ6त सं वत् २०७० साल पुस १८ गते रोज ५ शुभम् ।

इजलास अ6धकृत : िशवूसाद खनाल

&

िनणर्य नं .९१३२

(ूकरण नं.६)

सवZ[च अदालत, &वशेष इजलास
माननीय Fयायाधीश ौी क^याण ौे `

माननीय Fयायाधीश ौी तक9राज भ;
माननीय Fयायाधीश ौी aानेFिबहादुर काकJ
आदे श 6म6त : २०७०।९।१४।१
०६८–WO–०३८३

&वषय :- परमादे श ।
6नवेदक : उपभोCा &हत सं र)ण मg, नेपालको
तफ9बाट समेत अिhतयार ूाi अ6धवCा
jयो6त बा6नयासमेत
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§ जनस्वास्थ्यको सम्बन्ध व्यिक्तका
जीवनलगायतका अनेकौं हकहरूको
प्रचलनसँ ग पिन सम्बिन्धत हक हुनाले
सुिर्तजन्य पदाथर् सेवनको समस्याले अन्य
मौिलक हकहरूमा असर र प्रभावसमेत
पानेर् हुँ दा राज्यले िवधाियकी अिधकारको
प्रयोग गरी कानूनको िनमार्ण, कायार्न्वयन
तथा आवश्यक िनयम बनाई सोको
कायार्न्वयन भए नभएको सम्बन्धमा
सरकारी सं यन्त्रमाफर् त् प्रभावकारी
िनयमन गनुर् राज्यको कतर्व्य हुन
आउने ।
(ूकरण नं.८)

नेपाल कानून प"ऽका, २०७१, असार

§ सुिर्तजन्य पदाथर् (िनयन्त्रण र िनयमन
गनेर्) ऐन, २०६८ िमित २०६८।१।२६
मा प्रमाणीकरण भई िमित २०६८।४।२७
देिख नै लागू भएको र प्रस्तुत िरट िनवेदन
िमित २०६८।७।२२ मा दतार् भएपिछ
हालसम्म दईु वषर् भन्दा बढी समय
व्यतीत भईसक्दासमेत ऐन आउँ दै नआए
सरह उत्पादन िनरन्तर राखी उत्पािदत
वस्तुहरूको खपतको बजारीकरण गनर्
खोज्ने अितशययुक्त नाफामूलक
दृिष्टकोण देिखने ।
§ ऐन लागू हुने भनी घोिषत भएका
िमितबाट कानूनले तोके को समयिभत्र
उत्पािदत वस्तु िनखानुर्पनेर् र नयाँ वैधािनक
व्यवस्था अनुसार नै उत्पादन सुरू गनुर्पनेर्मा
मुद्दा िदएको, अन्तिरम आदेश भएको वा
मुद्दामा िनणर्य भएको कु नै िमितपिछ ऐन
लागू भएको िमित सादैर् जाने र त्यसबाट
अन्य अन्य लाभको गणना गनेर् कु रा
न्यायोिचत नदेिखने ।
(ूकरण नं.२९)

§ FCTC महासिन्धको धारा ११(१)
(ख) मा उत्पादकले सुिर्तजन्य पदाथर्को
लेबुल वा प्याके जको बािहरी कू ल भागको
५० प्रितशत वा सो भन्दा बढी भागमा
चेतावनीमूलक सन्देश वा िचत्र अिङ्कत
हुनुपनेर् अिनवायर् व्यवस्था गरेको र ३०
प्रितशत भन्दा कम हुन नहुने व्यवस्था
गरेकोमा सुिर्तजन्य पदाथर् (िनयन्त्रण
र िनयमन गनेर्) ऐन, २०६८ को दफा ९
ले उक्त महासिन्धमा उल्लेख भएको
५० प्रितशत भन्दा बढी ७५ प्रितशत
भागमा सुिर्तजन्य पदाथर्को लेबुल वा
प्याके टको बािहरी कू ल भाग ओगट्ने गरी

गरेको व्यवस्थालाई उक्त महासिन्धको
व्यवस्थािवपरीत भयो भन्न िमल्ने
नदेिखने ।
(ूकरण नं.३०)

"नवेदकका तफ6बाट M 9व:ान् व<र= अ"धव?ा
ह<रहर दाहाल, अ"धव?ाहA Bयो"त बा"नया,
पुFयूसाद दं गाल, जगIाथ "मौ
9वपMीका तफ6बाट M 9व:ान् सहOयाया"धव?ा
9करण पौडेल, 9व:ान् व<र= अ"धव?ाहA
बिSबहादुर काकT, ँयामूसाद खरे ल र
अ"नलकुमार "सOहा एवम् अ"धव?ाहA

"तलक9वबम पाFडे, अनुप उूेती र समीर
शमा6
अवलि\बत नजीर M
§ नेकाप, ःवण6 शुभजOमो_सव 9वशेषाa,
२०५२, पृ.१६८, २०६२ सालको <रट
नं.३८२२
§ सूय 6 नेपाल ूा."ल. 9व. नेपाल सरकारसमेत
भएको २०६८ <रट नं. WO-0022
स\बi कानून M
§ सु"त6जOय पदाथ6 ("नयOऽण तथा "नयमन
गनj) ऐन, २०६८
§ सु"त6जOय "नयमावलS, २०६८
§ सु"त6जOय "नदj िशका, २०६८
आदे श

नेपालको अOत<रम
सं 9वधान, २०६३ को धारा ३२ र १०७(२)
अनुसार परमादे श र ू"तषेधलगायतको आदे श
जारS गरS पाउँ भनी यस अदालतमा परे को ूःतुत

न्या. कल्याण श्रेष्ठ :

<रट "नवेदनको सpिMq तrय एवम् आदे श यस
ूकार रहे को छ :-
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९1३२ - योत बानयासमेत Nव. ूधानम#ऽी तथा मि#ऽप|रषको कायालय, सं हदरबारसमेत

पदाथ (नय#ऽण तथा नयमन गन*) ऐन, २०६८"
मत २०६८।१।२६ मा ूमाणीकरण गर8 सो
ऐनको दफा ९ बाहे कका स@पूण दफाहB सो ऐन

ूमाणीकरण भएको मतले ९१ औ ं Hदनबाट र
दफा ९ ऐन ूमाणीकरण भएको मतले १८० औ ं
Hदनबाट लागू हुने गर8 जार8 गर8 हाल सो ऐनको
ूःतावना सNहतका स@पूण दफाहB लागू भएको

अवःथा छ । सो ऐनको उRेँयमा “धू ॆपान
तथा सुत सेवन मानव ःवाःVयको लाग अWय#त
हानकारक भएको र धू ॆपान, सुत सेवनले
मानव जीवनको आथक, सामािजक, साँःकृतक

Nबयाकलापमा समेत नकाराWमक असर पान*
भएकोले सो कायलाई नय#ऽण गर8 सवसाधारण
जनताको ःवाःVय, सुNवधा र आथक Nहतको
अभवृN_ गन सुतज#य पदाथको उWपादन, बब`,
Nवतरण तथा सेवन गन* कायलाई #यूनीकरण,
नय#ऽण तथा नयमन गन* स@ब#धमा कानूनी

aयवःथा गन*” भbे रहे को छ ।
ऐनको दफा २२ मा नेपाल सरकारले
धू ॆपान तथा सुतज#य पदाथको नय#ऽण तथा
उपभोगबाट उWपb रोगको रोकथाम र उपचारको
 न*
लाग ःवाःVय कर कोषको aयवःथा गनुप
लगायतका कानूनी aयवःथा गरे को छ । Wयःतै

दफा ९ मा चेतावनीमूलक स#दे श दफा २०
मा समतले गनुप
 न* काम, कतaय, दफा ५ मा
सावजनक ःथलमा धू ॆपान गन* सूचना टाँस
 न*, दफा ६ मा अBलाई असर पन* गर8 घर
गनुप
तथा नजी सवार8को साधनमा धू ॆपान गन नहुने,
दफा १० मा कुनै पन माiयमहBबाट सुतज#य
पदाथको Nवjापन, ूव_न वा कुनै कायबम,
समाचार वा सूचना स@ूेषण वा ूयोजन गन
नपाउने, दफा ११ मा बब` Nवतरण र ूदशनमा
ब#दे ज लगाउने aयवःथा गरे को छ । उिkलिखत
ऐनको उRेँय काया#वयनको लाग दफा २७

 ा गर8 लागू नगरे को,
बमोिजम नयमावल8 तजुम
दफा ९ को Nवपर8त गई सुतज#य पदाथहB

उWपादन बब` Nवतरण र आयात भइरहे को, दफा

२० बमोिजमको समत Nबयाशील नभएको, दफा
१० को Nवपर8त गई सुतज#य पदाथको Nवjापन,
ूचार ूसार भइरहे को छ । सो कायले NवधाNयक`
मनसाय र कानूनी दाNयWव तथा उपभोoा सं रpण

ऐन, २०५४

को

दफा ६ समेतबाट
अधकारको हनन् भएको छ ।

ूदr

तसथ, सुतज#य पदाथ (नय#ऽण र
 पमा
नयमन गन*) ऐन, २०६८ को दफा ९ को पूणB

काया#वयन गनु गराउनु र भ#सारबाट सुतज#य
पदाथ आयात गदा वा छु टाउँदा (Clearance) सो

मापदtड पूरा भएको पदाथलाई माऽ आयात गनु
गराउनु साथै ऐनको दफा १(२) र ९ बमोिजम
२०६८।७।१८ दे िख सुतज#य पदाथको बvामा
फोwसो, मुखको wया#सर, अूWयp धू ॆपानले
बxचा मरे को लगायतका अनवाय िचऽ सNहत बvा
्
रयापस
, yयाNकङको बाNहर8 भागमा नेपाल8 भाषामा

लेिखएको चेतावनीयुo स#दे श सNहतको सुतज#य
पदाथमाऽ आयात, उWपादन, बब` Nवतरण गन
पाउनेमा सो बाiयकार8 कानूनी aयवःथाबमोिजम
कुनै काम कारवाह8 नगरे कोले सुतज#य पदाथको
्
बvा, रयापस
yयाकेटको बाNहर8 भागको #यूनतम्

७५ ूतशत भागमा उिkलिखत रN{न िचऽ
सNहतको स#दे श भएको सुतज#य पदाथ आयात
गनु, गराउनु र सो उkलेख नभएको सुतज#य

पदाथलाई आयात, उWपादन र बब` Nवतरणमा
रोक लगाउनु भbेसमेतको ूतषेधयुo परमादे श
जार8 गर8 पाउँ । Wयःतै दफा २७ बमोिजमको

 ा गर8 लागू गनु गराउनु, दफा १९
नयमहB तजुम

को समत र दफा २२ को कोषमा स@बि#धत
pेऽमा काम ग|ररहे को सं ःथाको ूतनधWव
गनु गराउनु, दफा १० Nवपर8तका होडङ बोड,
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+व.ापनह0 तु03त हटाउनु ऐनको प8र9छे द ४
बमोिजको काम कारवाहA सBपC गनEका ला"ग
दफा १२ बमोिजम "नरAGकलाई पयाEJ बजेटको
+व"नयोजन गनुE गराउनु, ऐनको दफा ५ बमोिजमको

सूचना टाँस गनुE गराउनु, सावEज"नक सडक ऐन,
२०३१ को दफा २(क) बमोिजमको सावEज"नक
सडकलाई ऐनको दफा ३ को सावEज"नक ःथलमा
समावेश गनुE गराउनु, दफा २(६) र ४(झ) लाई
सं शोधन गनुE गराउनु र दफा २० बमोिजमको काम
कारवाहA गनुE गराउनु भनी परमादे शलगायतको
आदे श जारA गरA पाउँ भCे "नवेदन दावी ।
यसमा के कसो भएको हो "नवेदकको
मागबमोिजमको आदे श +कन जारA हुन नपन^ हो यो
आदे श ूाJ भएका "म"तले बाटाका Bयाद बाहे क

१५ `दन"भऽ +वपGीह0लाई सूचना पठाई "लिखत
जवाफ आएप"छ वा अव"ध नाघेप"छ "नयमानुसार

गरA पेश गनू E । साथै अ3त8रम आदे शको माग

भएकोमा सोतफE +वचार गदाE eयवःथा+पका
सं सदबाट सु"तEज3य पदाथE ("नय3ऽण र "नयमन
गन^) ऐन, २०६८ "म"त २०६८।१।२६ मा
ूमािणत भै नेपाल राजपऽमा ूकािशत भएको
दे िख3छ । ऐ ऐनको दफा ९(१) मा उiपादकले
्
सु"तEज3य पदाथEको बjा, रयापसE
, lयाकेट तथा
ु को बा+हरA कूल
पासEलको lयाकेिजङ र लेबल
भागमnये कBतीमा ७५ ू"तशत भागमा सु"तEज3य
पदाथE ःवाःoयलाई हा"नकारक छ भCे जःता
eयहोरा म3ऽालयले तोकेबमोिजम चेतावनीमूलक

स3दे श र सु"तEज3य पदाथEको सेवनको असरबाट
भएको घातक र+pन िचऽ ूq0पमा बुrने र
दे sे गरA नेपालA भाषामा छाlनु र अ+uत गनुप
E न^
भनी कानूनी eयवःथा भएको पाइ3छ । iयःतै

ऐ. उपदफा ३ मा आयातकताEले उपदफा १
बमोिजको मापदxड पूरा नभएको सु"तEज3य पदाथE
आयात गनE नपाउने ूावधान ग8रएको पाइ3छ ।

ऐ.ऐनको दफा १ को उपदफा (२) मा ऐनको
दफा ९ ूमाणीकरण भएको "म"तले १८० औ ं
`दन र अ3य दफा ९१ औ ं `दनदे िख लागू हुने

भनी उzलेख भएकोमा "नवेदकको िजक{र अनुसार
१८० `दन "म"त २०६८।७।१८ मा पुगे प"न
ऐनको दफा ९ लागू नग8रएको भCे िजक{र

रहे को हुनाले ऐ. दफा ९ को उपदफा (१) र
(३) यो आदे श ूाJ भएका "म"तले ू"तरGीह0
र अ3तगEत "नकायह0बाट तiकाल लागू गनुE र

अक| आदे श नभएसBमको ला"ग ताiका"लक0पमा
सव|9च अदालत "नयमावलA, २०४९ को "नयम
४१(१) अ3तगEत ऐ.सु"तEज3य पदाथE ("नय3ऽण र
"नयमन गन^ ) ऐन, २०६८ को दफा ९(१) र
(३) को मापदxड पूरा नगरे को सु"तE र सु"तEज3य
पदाथEको उiपादन "बब{ +वतरण आयातसमेत
नगनु,E नगराउनु भनी +वपGीह0को नाउँमा

ताiका"लक अ3त8रम आदे श जारA ग8र`दएको
छ । यो अ3त8रम आदे शले "नर3तरता
पाउने नपाउने सBब3धमा छलफलका "न"म~

+वपGीह0लाई २०६८।८।५ को पेशीको
सूचना `दई पेश गनुE भनी यस अदालतबाट "म"त
२०६८।७।२३ मा भएको आदे श ।
यसमा यसै +वषयमा +वपGीमnयेको सूय E
नेपाल ूा."ल.को तफEबाट परे को ०६८–WS–
००२२ को 8रट "नवेदनमा अ3त8रम आदे शको
छलफलको "न"म~ "म"त २०६८।८।७।४ को
ता8रख तोक{ +वशेष इजलासमा पेश हुने भCे
दे िखएकोले ूःतुत "नवेदन प"न उ "नवेदनसँगै
ँ ा ूःतुत "नवेदनमा
राखी हे न E उपयु हुने दे िखद

समेत अ3त8रम आदे शको छलफलको ला"ग सोहA
"नवेदकको ता8रख तोक{ सो `दनसBमको "न"म~
"म"त २०६८।७।२३ मा भएको अ3त8रम
आदे शलाई "नर3तरता `दई पेश गनुE भनी यस

अदालतबाट "म"त २०६८।८।५ गते भएको
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आदे श ।
ूःतुत $रट 'नवेदनको कारवाह.मा सव12च

अदालत 'नयमावल., २०४९ को 'नयम ४२(२)
का आधारमा सं ल?न हुन पाउँ भनी सEतलाल
बEदासमेतले यस अदालतमा Gदएको 'नवेदन ।
यसै गर. सूय L नेपाल ूा.'ल.को तफLबाट अ'धकार
ूाO सPालक सEजीव केशवाले कRपनीको हक
र ःवाथL गाँ'सएको Tवषयमा चलेको मुVामा सामेल
हुन पाउँ भWे Xयहोराको यस अदालतमा पेश

गरे को 'नवेदन ।
Yयःतै ूःतुत $रट 'नवेदन ०६८–WO–
०३८३ का Tवषयमा हामी 'नवेदकह]को हक
र ःवाथL गाँ'सएकोले यस मुVाको कारवाह.मा
सं ल?न हुन अनुम'त पाउँ भनी सूय L नेपाल ूा.
'ल.मा कायLरत् कामदार तथा कमLचार.ह]को
आ'धका$रक शे ड यु'नयन नेपाल बहुराTaय
कRपनी मजदूर यु'नयनको तफLबाट अbयc बेनी
ूसाद 'तमिeसनासमेतले यस अदालतमा Gदएको
'नवेदन ।
$रट

'नवेदकले

सु'तLजEय पदाथLको
आयात, उYपादन 'बबg Tवतरण सRबEधमा
सु'तLजEय पदाथL ('नयEऽण र 'नयमन गनj ) ऐन,
२०६८ मा उeलेख भएका Xयवःथाह] पूण]
L पले
पालना गनुL गराउनु भनी Gदएको $रट 'नवेदनको
सRबEधमा यस मEऽालयबाट के कुन कायL
L नj हो नगरे को भनी ःपm]पमा आnनो $रट
गनुप
ँ ैन ।
'नवेदनमा उeलेख गनL सoनु भएको दे िखद
मापदpडTवपर.तका सु'तLजEय पदाथLको आयातमा
ू'तबEध लगाउन सRमा'नत अदालतबाट भएको
अEत$रम आदे शबमोिजम यस मEऽालयबाट

आदे श कायाLEवयनको ला'ग सRबिEधत 'नकायमा
पऽाचारसमेत गर. सकेकोले $रट 'नवेदन
खारे जभागी छ भWे Xयहोराको Tवपcी नेपाल
सरकार, अथL मEऽालयको तफLबाट पेश भएको

'लिखत जवाफ ।
जहाँसRम सु'तLजEय पदाथL ('नयEऽण
र 'नयमन गनj) ऐन, २०६८ को दफा १(२)
L पमा कायाLEवयन भEसार Tवभाग
र ९ को पूण]
र अEतगLतका भEसार कायाLलयले नगरे को भनी
Tवपcी $रट 'नवेदकह]ले उठाएको सवालका

सRबEधमा उt ऐन नेपाल सरकारuारा 'म'त
२०६८।१।२६ गतेको राजपऽमा ूकािशत भै
सोको कायाLEवयन गनL गराउनको ला'ग भEसार
Tवभागको प.सं .प$रपऽ ०६८/६९ च.नं.५२६
'म'त २०६८।८।४ गते यसअEतगLका सRपूणL

भEसार कायाLलयसमेतलाई 'नदj शन गर. सकेकोले
भEसार Tवभागले उt ऐनको पूणप
L ालना गरे न

भनी Tवपcी $रट 'नवेदकले लगाएको आरोप
'नराधार र कपोलकिeपत भएकाले उt 'नवेदन
खारे जभागी छ । नेपाल अबुद
L रोग 'नवारण

सं ःथाले Gदएको 'नवेदनमा सव12च अदालतबाट
सु'तLजEय पदाथL ('नयEऽण र 'नयमन गनj)
ऐन, २०६८ को सRबEधमा जार. भएको
अEत$रम आदे श कायाLEवयन गनL मूल भEसार

कायाLलयह]लाई 'नदj शन गर. सकेको र ूच'लत
L पमा पालना
ऐन 'नयम एवम् 'नदj शनह]को पूण]

गनj गराइने Xयहोरा अनुरोध छ भWे Xयहोराको
Tवपcी भEसार Tवभागबाट पेश भएको 'लिखत
जवाफ ।

नेपाल
सरकार
(कायL
Tवभाग)
'नयमावल., २०६४ बमोिजम सु'तLजEय पदाथL
('नयEऽण र 'नयमन गनj) ऐन, २०६८ को
कायाLEवयनसRबEधी Tवषय यस मEऽालयको
कायL cेऽ'भऽको Tवषय नभएको हुँदा यस
मEऽालयलाई Tवपcी बनाई दायर ग$रएको $रट
'नवेदन 'नरथLक छ । जहाँसRम ऐनको उVेँय

पूरा गनL दफा २७ बमोिजमको 'नयम तजुम
L ा गर.
लागू गनुL भWे Tवपcीको $रट 'नवेदनका सEदभLमा
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नेपाल कानून प"ऽका, २०७१, असार

स+बि/धत "नकायले सोको ला"ग सहम"त माग
गरे को अवःथामा यस म/ऽालयले सहम"त ूदान
गन< छ । अतः ूःतुत Aरट "नवेदन खारे ज गरE
पाउँ भनी JवपKी नेपाल सरकार, कानून तथा
/याय म/ऽालयका तफMबाट पेश भएको "लिखत
जवाफ ।
धू ॆपान तथा सु"तMज/य पदाथM सेवन
मानव ःवाःQयको ला"ग अRय/त हा"नकारक
भएकोले सु"तMज/य पदाथMको आयात, उRपादन,

"बबU Jवतरण तथा सेवन कायMलाई /यूनीकरण
"नय/ऽण तथा "नयमन गन< उXेँयका साथ

बनेको सु"तMज/य पदाथM ("नय/ऽण र "नयमन
गन<) ऐन, २०६८ का सबै दफाह` हाल लागू
भइसकेका छन् । उc ऐनको उXेँयअनु`प

ूभावकारE कायाM/वयनको ला"ग म/ऽालय र
मातहतका "नकायह` Jबयाशील रहे का छन् ।
यसै बममा ऐनको सफल कायाM/वयनको ला"ग

ऐनको ूावधानबमोिजम Jव"भd समुदाय, िजeला
र Kेऽीयःतरमा सचेतनामूलक कायMबमको
सgालन, "नरEKक तोक्ने, नी"त "नधाMरण स"म"तको
गठन, चेतावनीमूलक िचऽ र स/दे श, पूव M परEKण
गन< स+ब/धमा थाइeयाiड, "सं गापुर र युरोJपयन
यु"नयनबाट चेतावनीमूलक िचऽ ूयोग गन<
अनुम"त "लने कायM भएको छ । चेतावनीमूलक
िचऽ र स/दे श छाlने तथा अJmत गन< कायMको
ला"ग उnोगह`लाई तयारEमा राख्न "म"त
२०६८।२।३० मा नै जानकारE पठाइसJकएको
छ । आम उपभोcा र जनताह`लाई सु"तMज/य

पदाथMको नकाराRमक असर र रोगह`का बारे मा

िशिKत बनाउन शैिKक साममी उRपादन, Jवतरण
र ूशारण गन< काम भएको छ । ऐनको दफा ९
बमोिजम म/ऽालयले तोक्ने गरE ऐनमा rयवःथा
भए अनुसार चेतावनीमूलक स/दे श र िचऽ छाlने
तथा अJmत गन< "नद< िशका, २०६८ जारE भै

चेतावनीमूलक स/दे श र िचऽसमेत तोJकइसकेको
अवःथा छ । साथै ऐनअ/तगMत बdुपन< "नयमावलE
M ा गन< कायMसमेत अगा"ड बढाइएको
तजुम

छ । चेतावनीमूलक स/दे श र िचऽ नभएका
सु"तMज/य पदाथMह` "म"त २०६८।७।१८
गतेदेिख उRपादन, "बबU Jवतरण र खरEद
गनM नपाउने गरE कानूनी rयवःथा भइसकेको
अवःथामा मागबमोिजमको आदे श जारE हुनपु न<
होइन । अतः ूःतुत Aरट "नवेदन खारे ज गरE पाउँ

भdेसमेत rयहोराको JवपKी राJtय ःवाःQय िशKा,
सूचना तथा सgार के/िबाट पेश भएको "लिखत
जवाफ ।
धू ॆपान तथा सु"तMज/य पदाथMको सेवन
मानव ःवाःQयको ला"ग अRय/त हा"नकारक
भएको तQयलाई vदयwम गरE सु"तMज/य पदाथMको
आयात, उRपादन, "बबU Jवतरण तथा सेवन
कायMलाई /यूनीकरण, "नय/ऽण तथा "नयमन गन<
उXेँयका साथ बनेका सु"तMज/य पदाथM ("नय/ऽण
र "नयमन गन<) ऐन, २०६८ का सबै दफाह`
हाल लागू भइसकेका छन् । ऐनको उXेँयअनु`प
ूभावकारE कायाM/वयनको ला"ग म/ऽालय र
मातहतका "नकायह` Jबयाशील रहे का छन् ।
यसै "सल"सलामा ऐनको सफल कायाM/वयनको
ला"ग

ऐनको

ूावधानबमोिजम

सचेतनामूलक
तोक्ने नी"त

कायMबमको सgालन, "नरEKक
"नधाMरण स"म"तको गठन र दफा ९ बमोिजम
म/ऽालयले तोक्ने चेतावनीमूलक स/दे श र
िचऽसमेत तोJकसकेको अवःथा छ भने ऐनअ/तगMत
M ा गन< कायMसमेत अगा"ड
बdुपन< "नयमावलE तजुम

बढाइएको छ । ऐनको दफा ९ बमोिजमको
चेतावनीमूलक स/दे श र िचऽका स/दभMमा
तRस+ब/धी "नद< िशका "म"त २०६८।७।१८
मा नै ःवीकृत गरE कायाM/वयनमा eयाइसकेको

अवःथा भएकोले ूःतुत Aरट "नवेदन खारे ज गरE
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पाउँ भेसमेत %यहोराको +वप-ी नेपाल सरकार,
ःवाः2य तथा जनस56या म7ऽी, ःवाः2य तथा
जनस56या म7ऽालयका तफ:बाट छु ?ाछु ?ै Aपमा

पेश भएको Dलिखत जवाफ ।
नेपाल सरकार, मि7ऽपHरषJ्

सुDत:ज7य

पदाथ:को Dनय7ऽण र Dनयमन गरO नागHरकको
ःवाः2य जीवनयापन गन: पाउने मौDलक हकको
सं र-ण र सRवS:न गनT कुरामा अVय7त सचेत र
ूDतबS रहे को छ । धू ॆपान तथा सुDत:सेवन मानव
ःवाः2यको लाDग अVय7त हाDनकारक भएको र
धू ॆपान तथा सुDत:ज7य पदाथ:ले मानव जीवनको
आDथ:क, सामािजक र साँःकृDतक +बयाकलापमा

समेत

नकाराVमक असर पानT भएकोले सो
काय:लाई Dनय7ऽण गरO सव:साधारण जनताको
ःवाः2य, सु+वधा र आDथ:क +हतको अDभवृ+S
गन: सुDत:ज7य पदाथ:को आयात, उVपादन, Dबब`,
+वतरण तथा सेवन गनT काय:लाई 7यूनीकरण
Dनय7ऽण तथा Dनयमन गनT उaेँयले %यवःथा+पका
सं सदले सुDत:ज7य पदाथ: (Dनय7ऽण तथा Dनयमन
गनT) ऐन, २०६८ Dनमा:ण गरे को छ । ऐनको

ूभावकारO काया:7वयनका लाDग मि7ऽपHरषJ्बाट
नेपाल सरकारका सRबि7धत Dनकाय एवम्
पदाDधकारOहAलाई समयसमयमा DनदT शनसमेत
jदइँदै आएको छ । आगामी jदनमा अनुगमन,

सुपरOवे-ण एवम् DनदT शनको काय:लाई थप
स+बय पाHरने छ । ऐनबमोिजम सRपादन गनुप
: नT
काय:हA गन:का लाDग +वDभ समुदाय, िजlला र
-ेऽीयःतरमा सचेतनामूलक काय:बमको सmालन,
DनरO-क तोक्ने काय:, दफा १९ बमोिजम नीDत
Dनधा:रण सDमDतको गठन, DनयमावलOको मःयौदा
तयार गनT काय:समेत ःवाः2य तथा जनस56या

म7ऽालयबाट ूाथDमकताका साथ सRप भएको
छ । ऐनको काया:7वयनको DसलDसलामा केहO
नभएको भे Dनवेदकको दावी सVय होइन ।

ऐनका सबै ूावधानहA ऐनमा उlलेख भएको
समयदे िख नै ूभावकारOAपमा काया:7वयन गHरने
छन् । अतः ूःतुत Hरट Dनवेदन खारे ज गरO
पाउँ भेसमेत %यहोराको +वप-ी नेपाल सरकार,
मि7ऽपHरषJ्को

तफ:बाट

पेश

भएको

Dलिखत

जवाफ ।
आफूहA लामो समयदे िख सुDत: तथा

सुDत:ज7य पदाथ:को सेवन गरO सोबाट अबुद
:
रोगबाट पीDडत %यिs भएकोले सवtuच

अदालत DनयमावलO, २०४९ को Dनयम ४२(२)
बमोिजम Dनवेदन कारवाहOमा सं लwन हुन पाउँ
भनी ठाकुर शाहO, राजे7िूसाद ूधान, बिO
थापाले

छु ?ाछु ?ै Aपमा यस अदालतमा
२०६८।८।२२ मा jदएको Dनवेदन ।

DमDत

यस
कारवाहOबाट

म7ऽालयको के
कःतो काम
Dनवेदकको के
कःतो हक
अDधकारको हनन् भएको हो, Vयसको ःपy िजक`र
नDलई Dबनाआधार र कारण यस म7ऽालयलाई
+वप-ी बनाइएको छ । सुDत:ज7य पदाथ:

(Dनय7ऽण तथा Dनयमन गनT) ऐन, २०६८ लागू
भई काया:7वयनमा आइसकेको छ । ऐन लागू
गनT स7दभ:मा यस म7ऽालयको कुनै भूDमका

नरहे कोले यस म7ऽालयको हकमा ूःतुत Hरट
Dनवेदन खारे ज गरO पाउँ भेसमेत %यहोराको
नेपाल सरकार, उzोग म7ऽालयको तफ:बाट पेश
भएको Dलिखत जवाफ ।
यस जनकपुर च ुरोट कारखाना हाल ब7द
रहे को छ । कRपनीले पDछ च ुरोट उVपादन

गरO Dबब` +वतरण गरे मा ऐनबमोिजमका सRपूण:
ूावधानहA लागू गHरने छन् । सुDत:ज7य पदाथ:

(Dनय7ऽण तथा Dनयमन गनT) ऐन, २०६८ को
दफा १० बमोिजमका सRपूण: काय:हA यस

सं ःथाले +वगतदे िख नै पालना गरO आएको
Dथयो । ूःतुत Hरट Dनवेदन खारे ज गरO पाउँ
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भ-े .यहोराको 2वप4ी जनकपुर च ुरोट कारखाना

"ल.को तफ>बाट पेश भएको "लिखत जवाफ ।
यसमा अEतFरम आदे श सIबEधमा
अ"धकांश 2वप4ीहLको "लिखत जवाफ पFरसकेको
ँ ा बाँकN 2वप4ीहLको "लिखत जवाफ परे प"छ
दे िखद
वा "लिखत जवाफ पनP अव"ध .यतीत भएप"छ
ु ाइको
ूःतुत Fरट "नवेदन चाँडो गरU पूण> सुनव
ला"ग "नयमानुसार पेश गनु> भ-े यस अदालतबाट

"म"त २०६८।८।२२ मा भएको आदे श ।
यस "लिखत जवाफवाला कIपनीले

सु"त>जEय पदाथ> ("नयEऽण तथा "नयमन गनP)
ऐन, २०६८

को

दफा

९

बाहे कका

अEय

.यवःथाहLलाई ऐनले तोकेको समय सीमा"भऽ
पFरपालना गद` आएका छa । सु"त>जEय पदाथ>
("नयEऽण तथा "नयमन गनP) ऐन, २०६८ को
दफा १(२) र ९ तथा नेपाल सरकार, ःवाःbय तथा
जनसcdया मEऽालयबाट "म"त २०६८।७।१८
्
मा जारU सु"त>जEय पदाथ>को बeा, fयाकेट, रयापस>
,

पेटU तथा पास>ल, fयाकेिजङमा चेतावनीमूलक
सEदे श र िचऽ छाfने तथा अ2iत गनP "नदP िशका,

२०६८, नेपालको अEतFरम सं 2वधान, २०६३ को
धारा १२(३)(च), १३, १९, २४(९) बमोिजम
असं वैधा"नक भएकोले धारा १०७(१) बमोिजम
अमाEय घोषणा गरU पाउँन "म"त २०६८।७।२९

मा यस अदालतसम4 Fरट "नवेदन दायर गFरएको
छ । सो Fरट हाल 2वचाराधीन अवःथामा छ ।
सु"त>जEय पदाथ> ("नयEऽण तथा "नयमन गनP)
ऐन, २०६८ मा भएको काया>Eवयन गन> स2कने

.यवःथालाई यस कIपनीले पFरपालना गFरसकेको
छ । ऐनको दफा ९ तथा दफा १(२) सIबEधी
.यवःथा WHO Framework Convention on
Tobacco Control को भावना र मनसाय2वपरUत
छ । चेतवनीमूलक सEदे श तथा िचऽ छाfने
काय> गदा> आधार र कारण स2हत औिचqयता

पु2r हुनपु द>छ । ूःतुत "नवेदन िजकNर गलत
तथा गैरकानूनी भएकोले ूःतुत Fरट "नवेदन
खारे ज गरU पाउँ भ-ेसमेत .यहोराको सूय > नेपाल
ूा."ल.को तफ>बाट यस अदालतमा पेश भएको
"लिखत जवाफ ।
"नयमबमोिजम
पेशीसूचीमा
चढU
इजलाससम4 पेश हुन आएको ूःतुत Fरट
"नवेदनमा "नवेदकको तफ>बाट उपिःथत 2वtान
वFरu अ"धवvा ौी हFरहर दाहाल, अ"धवvाहL
ौी xयो"त बा"नया, ौी पुyयूसाद दं गाल, ौी
जग-ाथ "मौले 2वधा2यकाtारा "न"म>त सु"त>जEय

पदाथ> ("नयEऽण तथा "नयमन गनP) ऐन, २०६८
"म"त २०६८।१।२६ मा ूमाणीकरण भइसकेको

छ । उv ऐनको दफा ९ मा उिzलिखत
.यवःथा ऐन ूमाणीकरण भएको "म"तले १८०
औ ं {दनबाट र अEय दफाहL ऐन ूमाणीकरण
भएको "म"तले ९१ औ ं {दनबाट लागू हुने भ-े
.यवःथा गरे को छ । ऐनको दफा ९ ले {दएको

अ"धकार ूयोग गरU नेपाल सरकार, ःवाःbय तथा
जनसcdया मEऽालयबाट “सु"त>जEय पदाथ>को बeा,
्
fयाकेट, रयापस>
, पेटU तथा पास>ल fयाकेिजङका

चेतावनीमूलक सEदे श र िचऽ छाfने तथा अ2iत
गनP "नदP िशका, २०६८” "म"त २०६८।७।१८
मा जारU गFरएको छ । सु"त>जEय पदाथ> ("नयEऽण
तथा "नयमन गनP) ऐन, २०६८ मा भएको
कानूनी .यवःथा र ःवाःbय मEऽालयबाट जारU
"नदP शका ूभावकारULपमा तqकाल काया>Eवयन
> छ> । सोको ला"ग राxयले आवँयक
गनुप

सं यEऽसमेत गठन गरU आम नागFरकको
ःवाःbयको सं र4ण गनुप
> नP हुँदा "नवेदक
मागबमोिजमको आदे श जारU गFरयोस् भ-ेसमेत
> यो ।
.यहोराको बहस ूःतुत गनुभ

2वप4ी नेपाल सरकार, मिEऽपFरष~्
ूधानमEऽी तथा मिEऽपFरष~्को काया>लयसमेतको
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तफबाट उपिःथत &व(ान सह,याया.धव0ा ौी
&करण पौडेलले :यवःथा&पका सं सदले .नमाण

गरे को सु.तज,य पदाथ (.नय,ऽण र .नयमन
गनD) ऐन, २०६८ .म.त २०६८।१।२६ मा
ूमाणीकरण भइसकेको छ । ऐनमा उिQलिखत

ू.तशत भागमा उपभो0ा सं रdण ऐन, २०५४
को दफा ९ ले तोकेका &ववरणह_, अ,त:शुQक
ऐन, २०५८ बमोिजमको िःटकर, शे डमाक ऐन,
२०२२ बमोिजमको शे डमाक िच| अ&\त गनD
ठाउँ नपुग हुने हुँदा कानूनको काया,वयन हुन

सरकारले सु.तज,य पदाथ (.नय,ऽण र .नयमन
गनD) .नयमावलT, २०६८ र सु.तज,य पदाथको

:यवःथालाई सं वैधा.नक भ^ .मQदै न । bयसै गरT
सावज.नक सडकलाई प.न सावज.नक ठाउँ

:यवःथालाई ूभावकारT काया,वयन गन नेपाल

बUा, Vयाकेट, Vयासल, पेटT तथा पासल Vयाकेिजङमा
चेतावनीमूलक स,दे श र िचऽ छाVने तथा अ&\त
गनD .नदD िशका, २०६८ समेत जारT भइसकेको

छ । तसथ ऐन काया,वयनका .सल.सलामा
केहT नभएको भ^े .नवेदकह_को दावी .नरथक
भएकोले ूःतुत `रट .नवेदन खारे ज ग`रयोस्
भ^ेसमेत :यहोराको बहस ूःतुत गनुभ
 यो ।
bयसै गरT &वपdीमeयेको सूय  टोवाको ूा.

.ल.को तफबाट उपिःथत &व(ान् व`रg अ.धव0ाह_
ौी बिTबहादुर काकi, ौी ँयामूसाद खरे ल
र ौी अ.नलकुमार .स,हा एवम् अ.धव0ाह_
ौी .तलक&वबम पाlडे, ौी अनुप उूेती र ौी

समीर शमासमेतले सु.तज,य पदाथ (.नय,ऽण र
.नयमन गनD) ऐन, २०६८ को दफा ९ मा भएको
ु वा Vयाकेजको बा&हरT
सु.तज,य पदाथको लेवल
कूल भागको कnतीमा ७५ ू.तशत भाग ओगrने
:यवःथा नेपाल पd भएको WHO Framework
Convention on Tobacco Control (FCTC)
को धारा ११(१)(ख) को ूावधान&वपरTत
छ । साथै ऐन ूमाणीकरण भएको .म.तले
दफा ९ बमोिजम १८० औ ं tदनमा लागू गनD
गरT भएको :यवःथासमेत :यवहा`रक छै न ।
जसको ला.ग १८ म&हनाको थप समय आवँयक
पदछ । साथै सु.तज,य पदाथको Vयाकेटको
बा&हरT कूल भागको ७५ ू.तशत भाग ओगrने
गरT चेतावनीमूलक स,दे श राvदा बाँकx २५

सक्ने अवःथा छै न । यस ूकारको कानूनी

मा^ुपनD भ^े .नवेदकह_को .नवेदन दावीसमेत
:यवहा`रक छै न । ऐनको :यवःथा काया,वयन
गन असnभव, अ:यवहा`रक र ,यायोिचतसमेत

नभएकोले ूःतुत `रट .नवेदन खारे ज ग`रयोस्
भ^ेसमेत :यहोराको बहस ूःतुत गनुभ
 यो ।
उिQलिखत &व(ान कानून :यवसायीह_ले
 एको बहस सुनी .नवेदन स&हतको सnपूण
गनुभ

.म.सल सं ल~न कागजातह_को अeययन गरT हे दा
.नवेदन मागबमोिजमको आदे श जारT गन .मQने
हो होइन सो सnब,धमा .नणय tदनुपनD दे िखन
आयो ।
2. .नणयतफ &वचार गदा सु.तज,य

पदाथ (.नय,ऽण र .नयमन गनD) ऐन, २०६८
को दफा १(२) ले यो ऐनको दफा ९
ूमाणीकरण भएको .म.तले एक सय असीऔ ं tदन

र अ,य दफाह_ एकानबेऔ ं tदनदे िख लागू हुने
:यवःथा भएकोमा सो ऐन २०६८।१।२६ मा
ूमाणीकरण भइसकेको छ । ऐनको दफा ९
्
बमोिजम सु.तज,य पदाथको बUा, रयापस
, Vयाकेट
ु को बा&हरT कूल
तथा पासलको Vयाकेिजङ र लेबल

भागमeये कnतीमा ७५ ू.तशत भागमा सु.तज,य
पदाथ ःवाःयलाई हा.नकारक छ भ^े जःता
:यहोराको म,ऽालयले तोकेबमोिजम चेतावनीमूलक

स,दे श र सु.तज,य पदाथको सेवनको असरबाट
भएको घातक, र& न िचऽ ू_पमा बुने र दे े
गरT नेपालT भाषामा छाVनु तथा अ&\त गनुप
 नD
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+यवःथा गरे को छ । 5यसै गर7 आयातकता:ले
समेत उि>लिखत मापदAड पूरा नभएको सु"त:जGय
पदाथ: आयात गन: नपाउने +यवःथाबमोिजम कुनै
काम कारवाह7 JवपKीहMले नगरे कोले उि>लिखत
्
सु"त:जGय पदाथ:को बNा, रयापस:
, Pयाकेटको बाJहर7

भागको Gयूनतम् ७५ ू"तशत भागमा चेतावनीयुV

सGदे श र िचऽ नभएको सु"त:जGय पदाथ: आयात
नगनु,: आयात गरे मा भGसारमा नै रोWन लगाउनु र
"बबY Jवतरणमा रोक लगाउनु भनी JवपKीहMको
नाउँमा ू"तषेधयुV परमादे शको आदे श जार7 गर7
पाउँ भ^ेसमेत +यहोराको मु_य "नवेदन मागदावी

रहे को दे िखGछ । सु"त:जGय पदाथ: ("नयGऽण र
"नयमन गनa) ऐन, २०६८ लाई ूभावकार7Mपमा
काया:Gवयन गनa बममा यस मGऽालयबाट
्
सु"त:जGय पदाथ:को बNा, Pयाकेट, रयापस:
, पेट7

तथा पास:ल, Pयाकेिजङमा चेतावनीमूलक सGदे श
र िचऽ छाPने तथा अJhत गनa "नदa िशका, २०६८
ःवीकृत गर7 काया:Gवयनमा समेत >याईसकेको
छ । सु"त:जGय पदाथ: ("नयGऽण र "नयमन
: ा
गनa) ऐन, २०६८ अGतग:त "नयमावल7 तजुम
गनa काय:समेत अगा"ड बJढरहे को छ । ऐनको
उkेँयअनुMप ूभावकार7 काया:Gवयनको ला"ग

मGऽालय र मातहतका "नकायहM Jबयाशील
रहे को हुँदा ूःतुत "नवेदन खारे ज गर7 पाउँ भ^े

JवपKी नेपाल सरकार, ःवाःmय तथा जनसn_या
मGऽालयसमेतको
"लिखत
जवाफ
रहे को
पाइGछ ।
3.
नेपालको
अGतsरम
सं Jवधान,
२०६३ को धारा १२(१) ले ू5येक +यिVलाई
: बाँwन पाउने हक ूदान गरे को छ
सvमानपूवक

भने सोह7 उपधारा (२) मा कानूनबमोिजम बाहे क
कुनै प"न +यिVको वैयिVक ःवतGऽता अपहरण
नगsरने ू5याभू"त xदइएको छ । जीवनको
अ"धकारको

सु"निyतताको

ला"ग

ू5यK

वा

परोKMपमा यस अ"धकारलाई नोWसान पानa कुनै
ु ँद
काय: हुनह
ु ैन ।

4. धू ॆपान तथा सु"त:जGय पदाथ:को
सेवनबाट मा"नसको मुख, "गजा, |ासनल7, दाँत तथा
फोWसोको WयाGसर, पेट, मृगौला, PयाnJबयाज,
ठू लो आGिा, मूऽथैल7 र पाठे घरको WयाGसर
हुGछ । 5यःतै मुटु तथा रVनल7सँग सvबिGधत
रोग, अGधोपन, "गजा सुि^ने, दम खोकY, "नमो"नया,
ःनायुतGतुको Kय, |ास ूणाल7का द7घ: रोग,
नपुसnकता र बाँझोपन बने, थकान, अ"नGिा,
अपच, मुड "डसअडर (मान"सक असGतुलन) जःता
रोगको खतरा बढे र जाGछ । गभ:वती मJहलाले
धू ॆपान तथा सु"त:जGय पदाथ: सेवन गरे मा अपा
तथा मृत बwचा जGमने सvभावना रहGछ ।

5.
सु"त:जGय
कvपनीहMले
सु"त:
सेवकहMलाई लोयाउन च ुरोट, पान, मसला,
गुटखाहMमा चकलेट, िचनी, भे"नला, जडीबुट7
तथा मरमसलासमेत "मसाएका हुGछन् । यी
ःवाःmयका ला"ग हा"नकारक नभए ताप"न सु"त:
सेवन गनa +यिVमा लत लगाई xदने भएकोले
सु"त: सेवनको नशामा फस्ने डर हुGछ ।
सु"त:, खैनी र गुखा सेवनले मुख तथा पेटको
WयाGसर गराउँछ साथै मुटुका रVनल7सँग
सvबिGधत रोग, रोग ू"तरोधा5मक Kमताको
कमी गराउने, रगतको WयाGसर र नपुnसकतालाई
"नv5याउँछ । खैनीमा "म"सएको च ुनाले मुखको
तथा पेटको अ>सर गराउँछ भने गुखा तथा
अGय सु"त:को सेवनले रVचाप बढाउने,
ःनायुKय, मधुमेह, मान"सक तनाव, िचGता, डर र
उदासीनताका समःया >याउँछ । सु"त:को धुँवामा

पाइने टार, एननाइशोसोनो, "नकोJटन वेGजोपाइsरन
जःता तव WयाGसरका ूमुख कारक मा"नGछ ।

6. धू ॆपान तथा सु"त:जGय पदाथ:को सेवन
गनa माGछे ले ू5येक हामा एक xदन बराबरको
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आयु छोयाउँछ अथा&त ् धू ॆपानले मा1नसको
लगभग १४ वष& आयु घटाउँछ भ<े कुरा >व1भ<
अनुस?धानबाट पु>A भएको छ । अमेDरकाको

नेशलन इि?ःटIयूट अन सग अKयुज (एनआइ1डए)
को एक अPययन अनुसार 1नको>टनमा लागु
औषध होरोइन वा को>कन जिSकै चाँडो लत

लगाउने Vमता हु?छ, जसले गदा& युवाहX सु1त&
सेवनको कुलतमा फःदछन् । मा1नसले जानेर
वा नजानेर धू ॆपानको कुलतमा फस्ने भएकोले

धू ॆपान>वXZ सचेतना अ1भवृ>Z गनु,& धू ॆपानको
ूवZ&न हुने गर] साव&ज1नक ूचार ूसार गनु,&
्
सु1त&ज?य पदाथ&को ब^ा, रयापस&
, _याकेट तथा
ु को बा>हर] भागमा
पास&लको _याकेिजङ र लेबल
सु1त&ज?य पदाथ& ःवाःaयको हा1नकारक छ भ<े
bयहोराको चेतावनीमूलक स?दे श एवम् सु1त&ज?य
पदाथ&को सेवनको असरबाट हुने घातक र>dन
िचऽ अ1नवाय&Xपमा सु1त&ज?य पदाथ& उfपादन
गनg कhपनीलाई राख्न लगाउनु र साव&ज1नक
ःथलहXमा यसको उपयोगलाई
& नg राkयको दा>यfव हु?छ ।
गनुप

ू1तबि?धत

7. सु1त&ज?य पदाथ&को _याकेटमा छा>पने
fयःता सूचनाले धेरै ूयोगकता&लाई ःवाःaयू1त
सचेत हुन मnत गद&छ । सु1त&ज?य पदाथ&को

सेवनकता&ले यःता तःवीर दे खेप1छ उसको
मिःतंकमा च ुरोट खानु हुँदैन भ<े कुरा गडेर
बःछ र ढ]लो चाँडो ऊ यो कुलतबाट मुr
हुन खोkछ साथै युवा पींढ]लाई धू ॆपान गन&बाट
1नXfसा>हत गछ& । fयःतो फोटो छा>पएको
दे िखदे िख कोह] प1न प>हलोचोट] च ुरोट तथा
सु1त& सेवन गन& तिhसदै न । fयसै ले साव&ज1नक
ःवाःaयको >वषयमा समेत राkयले सकाराfमक
र ठोस कदमहX चाuनु अपDरहाय& हु?छ ।
साव&ज1नक ःवाःaयमा ू1तकूल असर पन& जाने
>वषयहX प>हचान गर] 1तनको ूभावकार]Xपमा

1नय?ऽण गनg तथा नागDरकलाई ूभावकार]Xपमा
ःवाःaय सेवा उपलKध गराउनुपनg राkयको
दा>यfवअ?तग&त पद&छ । अ?यथा सं >वधानमा
उuलेख भएका नागDरकका मौ1लक हकहX
काया&?वयन हुन नसक्ने माऽ होइन, ती हकहXको

उuलxघन हुने 1निyत छ ।
8.
सु1त&ज?य
पदाथ&को
सेवनले
जनःवाःaयमा ू1तकूल असर पाद&छ भ<े कुरा
>व{ानसhमत कुरा हो । साव&ज1नक ःवाःaय

भनेको bयिr एवम् bयिrहXको मौ1लक हकको
ु ो अ1तDरr fयसको सं रVण गनg
>वषय हुनक
राkयको दा>यfवको प1न ू| हो । जनःवाःaयको
सhब?ध bयिrका जीवनलगायतका अनेक}
हकहXको ूचलनसँग प1न सhबि?धत हक

हुनाले सु1त&ज?य पदाथ& सेवनको समःयाले अ?य
मौ1लक हकहXमा असर र ूभावसमेत पाद&छ ।
यसबममा राkयले >वधा>यक अ1धकारको ूयोग
गर] कानूनको 1नमा&ण, काया&?वयन तथा आवँयक

1नयम बनाई सोको काया&?वयन भए नभएको
सhब?धमा सरकार] सं य?ऽमाफ&त् ूभावकार]
1नयमन गनु& राkयको कत&bय हुन आउँछ । यद
राkयको तफ&बाट यःता कदमहX चा1लदै नन् भने

नागDरकलाई सं >वधानले ूfयाभूत गरे को जीवनको
अ1धकारको सं रVण गनg दशामा राkय सं य?ऽ
उदासीन भएको मा<ुपनg हु?छ ।
9. fयसै गर] नेपालको अ?तDरम सं >वधान,
२०६३ को धारा १६ ले ूfयेक bयिrलाई
ःवIछ वातावरणमा बाँIन पाउने तथा ःवःथको

हकसमेत ूदान गरे को दे िख?छ । धू ॆपानबाट
1नःकने धुवाँले एक जनाको सेवनबाट अकलाई
र अ?ततः वातावरणलाई ूदू>षत पानg हुँदा
धू ॆपान गनgहXबाट नगनg bयिrहXको ःवIछ
वातावरणमा बाँIन पाउने मौ1लक हक उuलxघन

हुने अवःथा 1सज&ना हुनपुदछ । ःवIछ र ःवःथ
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नेपाल कानून प"ऽका, २०७१, असार

वातावरण जीवनको सममताको अ4 भएकोले

जीउने अ"धकार"भऽ ःव:छ र ःवाःथ वातावरणको
हक प"न समा>हत हु@छ भAे मा@यतालाई यस
अदालतले सूयू
E साद शमाE ढुं गेल>वKL गोदावरM

मावEल इ@डिःशज ूा."ल. समेत भएको मुSामा
(नेकाप, ःवणE शुभज@मोUसव >वशेषाW, २०५२ पृ.
१६८) मा आUमसात् ग_रसकेको अवःथा छ ।

10. सं >वधानूदc मौ"लक हकको
सं रeण गनf ूमुख दा>यUव राhयको भएकोले

आम नाग_रकको ःव:छ वातावरणमा बाँ:न पाउने
हकको ूUयाभू"त हुने कायE प"न राhयले नै "नवाEह
E दEछ । धू ॆपानज@य पदाथEको उUपादन, ओसार
गनुप
पसारलगायतका >वषयहKलाई ू"तबि@धत गनfदेिख
यःता वःतुहKको उUपादनको सावEज"नकKपमा

ूचार ूसार, >वoापन तथा ूायोजन गनf कायE
"नय@ऽण गनfसpमको दा>यUव राhयकै हु@छ ।
Uयसै गरM सं >वधानको भाग ४ अ@तगEत राhयको
"नदf शक "सLा@त र नी"तहKमा समेत ःव:छ
वातावरण र नाग_रक ःवाःrयको eेऽमा राhयका

नी"त र कायEबमहK ूभावकारMKपमा सtालन
ग_रने >वषयसमेत रहे को दे िख@छ ।
11. >वu ःवाःrय स4ठनको छपAw
>वu ःवाःrय सभाले सन् २००३ मा पा_रत

गरे को

सु"तEज@य पदाथEको "नय@ऽणसpब@धी
अ@तराE>yय
महासि@ध
WHO Framework
Convention on Tobacco Control (FCTC) लाई

नेपालले औपचा_रकKपमा "म"त २०६३।७।२१
तदनुसार ७ नोभेpवर, २००६ मा अनुमोदन

ग_रसकेको छ । उ{ महासि@धको ूःतावनाले
सु"तEज@य पदाथEको सेवन वा धू ॆपानको खारबाट
जनःवाःrयलगायत सामािजक, आ"थEक तथा
वातावरणीय eेऽमा >वu}यापी >वनाशकारM प_रणाम
उUपA भएको र खास गरM >वकासो@मुख दे शमा

यसको ब~दो उपभोग हुने गरे बाट >वपA समुदाय

वा प_रवार एवम् रा>yय ःवाःrय }यवःथामा
यसबाट भार थ>पएको कुराू"त िच@ता र सरोकार
}य{ गद Uयसको "नय@ऽणका ला"ग अ@तराE>yय
ःतरमा नै सहयोग, सम@वय र सहभा"गता रहनु
पनf कुरा औयाइएको पाइ@छ ।
12.

ूःतुत

>ववादको

सpब@धमा

सु"तEज@य पदाथEको "नय@ऽणसpब@धी अ@तराE>yय
महासि@ध WHO Framework Convention on
Tobacco Control (FCTC) को धारा ११(१)
(ख) को ूावधान सा@द"भEक रहे को छ । जस
अनुसार उUपादकले सु"तEज@य पदाथEको ूUयेक

इकाई, याकेट वा पेटMको बा>हरM भागमा
सु"तEज@य पदाथEको सेवनबाट ःवाःrयलाई हुने
हा"न नो सानीका सpब@धमा चेतावनीमूलक
स@दे श राख्न अ"नवायE गरे को पाइ@छ ।

Uयसका अ"त_र{ Uयःता चेतावनीमूलक स@दे श
वा िचऽ बा>हरM कूल भागको ५० ू"तशत वा
सो भ@दा बढM भाग ओगनुपनf }यवःथा गरे को
दे िख@छ । यसरM अ>Wत भएका स@दे शमूलक
स@दे श वा िचऽले ओगटे को भाग ३० ू"तशतभ@दा
कम हुन नहुने र सो }यवःथा दे शको सeम
"नकायबाट अनुमोदन भएको हुनपु नf प"न सोहM
महासि@धमा उलेख भएको दे िख@छ । (Each
unit packet and package of tobacco products
and any outside packaging and labeling of such
products also carry health warnings describing
the harmful eﬀects of tobacco use, and may
include other appropriate messages. These
warnings and message:
(i) shall be approved by competent
naonal authority,
(II) shall be rotang,
(iii) shall be large, clear, visible and
legible,
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(iv) should be 50% or more of the
principal display areas but shall be
no less than 30% of the principal
display areas,
(v) may be in the form of or include
pictures or pictograms.)
नेपालले यस महासि%धलाई अनुमोदन
ग-रसकेको प-रूेआयमा नेपाल सि%ध ऐन, २०४७
को दफा ९ बमोिजम रा;<य कानूनसरह यसको
पालना र काया>%वयन गनुप
> न@ हु%छ ।
13. Fनवेदक अFधवGा ूकाशमिण

शमा>समेत ;वKL नेपाल सरकार, वातावरण
तथा ू;वFध म%ऽालयसमेत ;वपOी भएको सं वत्
२०६२ सालको -रट नं.३८२२ को परमादे श

मुYामा यस अदालतबाट FमFत २०६३।२।३०
मा सुFत>ज%य पदाथ> एवम् धू ॆपान Fनय%ऽण
स[ब%धमा ;वपOीहKका नाउँमा दे हायबमोिजम
परमादे शको आदे श जार_ भएको दे िख%छः

(१) घरFभऽ वा बा;हरका सेवा ूदायक
काया>लय, Fनकाय, अःपताल, शैिOक
ूFतhान, साव>जFनक जमघट हुने
ःथान र भवनसमेतका साव>जFनक

ःथलहKमा धू ॆपान Fनषेध गनु,>
(२) धू ॆपानज%य चीजवःतुको ;वkापन,
छापा, सlार माmयममा समेत Fनषेध

गन> अ;वल[ब Fनण>य गनु,>
(३) धू ॆपान तथा सुFत>ज%य पदाथ>को
सेवनबाट
हुने
हाFन
नोnसानी
स[ब%धमा एवम् यःता वःतुको सेवन
नगन@तफ> जनचेतना जगाउने खालका

काय>बमहK pयाई काया>%वयन गनु,>
(४) यो आदे श ूाq गरे को एक वष>मा
साव>जFनक ःथलमा ग-रने धू ॆपान

Fनषेध गन@ आवँयक कानून Fनमा>ण
गन@तफ> पहल गनु> ।
14. उिpलिखत Fनद@ शनाtमक आदे शलाई

मmयनजर गर_ ;वधा;यका सं सदले सुFत>ज%य पदाथ>
(Fनय%ऽण र Fनयमन गन@) ऐन, २०६८ Fनमा>ण
गरे को दे िख%छ । सुFत>ज%य पदाथ> (Fनय%ऽण
र Fनयमन गन@) ऐन, २०६८ को उYेँयको

स[ब%धमा ूःतावनामा “धू ॆपान तथा सुFत> सेवन
मानव ःवाःuयको लाFग अtय%त हाFनकारक भएको
र धू ॆपान तथा सुFत> सेवनले मानव जीवनको
आFथ>क, सामािजक र साँःकृFतक ;बयाकलापमा

समेत

नकाराtमक असर पान@ भएकोले सो
काय>लाई Fनय%ऽण गर_ सव>साधारण जनताको

ःवाःuय, सु;वधा र आFथ>क ;हतको अFभवृ;L
गन> सुFत>ज%य पदाथ>को आयात, उtपादन, Fबबw,
;वतरण तथा सेवन गन@ काय>लाई %यूनीकरण,
Fनय%ऽण तथा Fनयमन गन@ स[ब%धमा कानूनी
xयवःथा गन@” भyे रहे को छ ।
15. ऐनको सोह_ उYेँय काया>%वयन गन>का

लाFग सुFत>ज%य पदाथ> (Fनय%ऽण र Fनयमन गन@)
ऐन, २०६८ को दफा २७ मा नेपाल सरकारले
आवँयक Fनयम बनाउन सक्ने कानूनी xयवःथा
भएअनुसार नेपाल सरकारले सुFत>ज%य पदाथ>
(Fनय%ऽण र Fनयमन गन@) Fनयमावल_, २०६८
बनाई FमFत २०६९।१।२५ मा जार_ गरे को

पाइ%छ ।
16. सुFत>ज%य पदा>थ (Fनय%ऽण र Fनयमन
गन@) ऐन, २०६८ को दफा १ को उपदफा
(२) ले “यो ऐनको दफा ९ ूमाणीकरण भएको
FमFतले एक सय असीऔ ं दन र अ%य दफाहK

एकानबेऔ ं दनदे िख ूार[भ हुनेछ” भyे xयवःथा
गरे को छ । tयसै गर_ ऐनको दफा ९ को xयवःथा
यस ूकार रहे को छ ।
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“९. चेतावनीमूलक स3दे श तथा िचऽ उ9लेख
= न>ः
गनुप
(१)

उBपादकले सु"त=ज3य पदा=थको बGा,
्
रयापस=
, Iयाकेट तथा पास=लको Iयाकेिजङ

बाLहरN कूल भागमPये
कQतीमा पचहRर ू"तशत भागमा
सु"त=ज3य पदाथ= ःवाःUयलाई हा"नकारक
छ भXे जःता Yयहोराको म3ऽालयले
र

ु को
लेबल

तोकेबमोिजम चेतावनीमूलक स3दे श र
सु"त=ज3य पदाथ=को सेवनको असरबाट
भएको घातक, रL\न िचऽ ू]^पमा

(२)

(३)

बु_ने र दे `े गरN नेपालN भाषामा छाIनु
= न>छ ।
तथा अLbत गनुप
म3ऽालयको उपदफा (१) बमोिजमको
चेतावनीमूलक स3दे श तथा सbेत िचe
समय समयमा थप गन= सक्नेछ ।
आयातकता=ले उपदफा (१) बमोिजमको
मापदhड पूरा नभएको सु"त=ज3य पदाथ=
आयात गन= पाउने छै न ।”

17. सु"त=ज3य पदाथ= ("नय3ऽण र
"नयमन गन>) ऐन, २०६८ "म"त २०६८।१।२६
मा ूमाणीकरण भएबाट उि9लिखत कानूनी
Yयवःथा अनुसार दफा ९ को Yयवःथा ऐन

ूमाणीकरण भएको "म"तले एक सय असीऔ ं sदन
अथा=त ् "म"त २०६८।७।१८ दे िख र ऐनका
अ3य दफाह^ एकानtबेऔ ं sदनदे िख अथा=त "म"त
२०६८।४।२७ दे िख नै ूारQभ हुने दे िख3छ ।
18. सु"त=ज3य पदाथ= ("नय3ऽण र
"नयमन गन>) ऐन, २०६८ को दफा ३ ले

सरकारN "नकाय, सं ःथा वा काया=लय, िशwण
सं ःथा, पुःतकालय, ता"लम तथा ःवाःUयसQब3धी
सं ःथा, Lवमानःथल, वायुसेवा तथा साव=ज"नक
सवारNका साधन, बालक9याण गृह, िशशु ःयाहार

के3ि, वृ{ाौम, अनाथालय, बाल उ}ान तथा
~लब, साव=ज"नक शौचालय, उ}ोग तथा कल
कारखानाका काय=ःथल, चलिचऽ घर, साँःकृ"तक

के3ि तथा नायशाला, होटल, मोटल रसोट=,
रे ]ुरे hट, बार, भोजनालय, चमेना गृह, लज, छाऽ
वा छाऽावास तथा अ"त"थ गृह, र\शाला, कवड=
हल, शारNरक सुस\ठन, Yयायाम के3ि, पौडी
पोखरN तथा पुल हाउस, "डपाट=मेhटल ःटोर
तथा "मनी माक>ट, धम=शाला तथा धा"म=क ःथल,
साव=ज"नक सवारNका ू"तwालय तथा Lटकट
काउhटरसमेतलाई

साव=ज"नक ःथल मानेको
छ । ऐनको दफा ४ ले यःता साव=ज"नक
ःथलमा कसै ले प"न धू ॆपान तथा सु"त= सेवन गन=
नपाउने Yयवःथा गरे को छ । Bयसै गरN ऐनको
दफा ६ मा कसै ले प"न अ3य Yयिलाई असर
पन> गरN घर तथा "नजी सवारN साधन"भऽ धू ॆपान
गन= हुँदैन भXे Yयवःथा गरे को छ ।
19. ऐनको दफा ८ ले उBपादकले
सु"त=ज3य पदाथ= "बब Lवतरण गनुअ
= िघ Bयःतो

पदाथ= भएको "नकोLटनको माऽा, हा"नकारक
तवलगायत अ3य आवँयक कुराह^को Lववरण
म3ऽालयसमw पेश गनुप
= न> Yयवःथा गरे को
छ । Bयसै गरN दफा ९(१) ले उBपादकले
्
सु"त=ज3य पदाथ=को बGा, रयापस=
, Iयाकेट तथा

ु को बाLहरN कूल
पास=लको Iयाकेिजङ र लेबल
भागमPये कQतीमा पचहRर ू"तशत भागमा
सु"त=ज3य पदाथ= ःवाःUयलाई हा"नकारक छ भXे
जःता Yयहोराको म3ऽालयले तोकेबमोिजमको

चेतावनीमूलक स3दे श र सु"त=ज3य पदाथ=को
सेवनको असरबाट भएको घातक, रL\न िचऽ
ू]^पमा बु_ने र दे `े गरN नेपालN भाषामा छाIनु
= न> Yयवःथा गरे को छ ।
तथा अLbत गनुप

20. ऐनको दफा १० मा उBपादकलगायत
कसै ले प"न पऽप"ऽका तथा रे "डयो, टे "ल"भजन,
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एफ.एम, इ!टरनेट, इमेल

जःता
,व/ुतीय
स4ारमा5यम, अ!तर,बया काय9बम, हो<डङ बोड9,
<भAे लेखन, लोगो, सDकेत, लेख, Eँय, आवाज,
िचJ, KयिL वा अ!य कुनै प<न मा5यमबाट

सु<त9ज!य पदाथ9को ,वQापन वा ूवS9न गन9 वा
कुनै काय9बम, समाचार वा सूचना सUूेषण वा
ूायोजन गन9 नपाउने Kयवःथा गरे को छ ।
21. ]यसै गर^ ऐनको दफा ११ ले
कसै ले प<न अठार वष9 नपुगेका KयिL र गभ9वती

स!दे श र िचऽ दे हायबमोिजमको अiर, आकार,
9 नs
ःथान, रz, ढाँचा र गुणःतर छा~नु र अ,त गनुप

Kयवःथा गरे को छ ।
्
(१) च ुरोटको ब}ा, ~याकेट र रयापस9
मा
छा,पने स!दे श र िचऽको सUब!धमा
छा,पने स!दे श, स!दे श लेिखने अiरको

नाम, स!दे श लेिखने अiरको आकार,
स!दे श लेिखने अiरको रz, स!दे श

लेिखने पृभूमीको रz र रzको माऽा,
िचऽ, िचऽको गुणःतरको साथै ३०
िखfल^ भएको च ुरोटको ब}ा, ~याकेट
्
मा छा,पने स!दे श र िचऽको
र रयापस9

म,हलालाई सु<त9ज!य पदाथ9 <बबc ,वतरण गन9
वा गन9 लगाउन वा <नःशुfक उपलgध गराउन

नपाउने Kयवःथा गरे को छ । साथै कसै ले
प<न िशiण तथा ःवाःjय सं ःथा, बाल कfयाण
गृह, िशशु ःयाहार के!ि, वृSाौम, अनाथालय
र नेपाल सरकारले राजपऽमा सूचना ूकाशन

<डजाइन, १० िखfल^ भएको च ुरोटको
्
ब}ा, ~याकेट र रयापस9
मा छा,पने स!दे श
र िचऽको <डजाइन,
्
(२) <बडीको ब}ा, ~याकेट र रयापस9
मा छा,पने

गर^ तो,कpदएको साव9ज<नक ःथलबाट कUतीमा
एक सय <मटर<भऽको घर, पसलबाट सु<त9ज!य
पदाथ9 <बबc ,वतरण गन9 गराउन नपाउनेसमेतको

स!दे श िचऽ,
(३) खैनी, सु<त9, गुखा जःता
पदाथ9को ब}ा, ~याकेट र

Kयवःथा गरे को छ ।
22. सु<त9ज!य पदाथ9 (<नय!ऽण र
<नयमन गनs) ऐन, २०६८ को दफा ९(१)

छा,पने स!दे श िचऽ,
(४) सु<त9ज!य पदाथ9को

~याकेिजङ, पेट^
र पास9लमा छा,पने स!दे श र िचऽको
सUब!धमा मापदड <नधा9रण गर^
तो,कएको पाइ!छ ।

बमोिजमको चेतावनीमूलक स!दे श र सु<त9ज!य
पदाथ9को सेवनको असरबाट भएको घातक,
र,zन िचऽ ःवाःjय म!ऽालयले तोक्ने कानूनी

Kयवःथा भएकोले नेपाल सरकार, ःवाःjय तथा
जनसD|या म!ऽालयले “सु<त9ज!य पदाथ9को ब}ा,
्
~याकेट, रयापस9
, पेट^ तथा पास9ल, ~याकेिजङमा

चेतावनीमूलक स!दे श र िचऽ छा~ने तथा अ,त
गनs <नदs िशका, २०६८” <म<त २०६८।७।१८
मा जार^ गरसकेको छ । उL <नदs िशकाको दफा
३ मा उ]पादकको सु<त9ज!य पदाथ9को ू]येक ब}ा,
्
~याकेट, रयापस9
, पेट^, पास9ल र ~याकेिजङको कूल
बा,हर^ भागम5ये कUतीमा पचहAर ू<तशत मु|य
मा<थfलो भागमा दे हायबमोिजमको चेतावनीमूलक

सु<त9ज!य
्
रयापस9
मा

23. सु<त9ज!य पदाथ9 (<नय!ऽण र <नयमन
गनs) ऐन, २०६८ को दफा २७ ले यस ऐनको
उेँय काया9!वयन गन9 नेपाल सरकारले आवँयक
<नयम बनाउन सक्ने Kयवःथा भएबमोिजम नेपाल

सरकारले सु<त9ज!य पदाथ9 (<नय!ऽण र <नयमन
गनs) <नयमावल^, २०६८ <म<त २०६९।१।२५
मा लागू गरे को छ ।
24. सु<त9ज!य पदाथ9 (<नय!ऽण र
<नयमन गनs) <नयमावल^, २०६८ का <नयम ९
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मा चेतावनीमूलक स1दे श र स4केत िच6 थप वा
प8रवत9न गन; काय9=व"धको स@ब1धमा Bयवःथा
गरे को छ । Fयसै गरH "नयमावलHको "नयम

११(१) मा "बबेताले आMनो "बबN कOको
ूवेशQारमा सिजलै दे S र पTन सक्ने गरH

दे हायबमोिजमको =ववरण खुलाइएको सूचना पाटH
राख्नु पन;छः–
(क) अठार वष9 उमेर नपुगेका Bयिaलाई
सु"त9ज1य पदाथ9 नबेिचने र बेcन नलगाइने,
(ख) गभ9वती म=हलालाई सु"त9ज1य पदाथ9
नबेिचने र बेcन नलगाइने ।

25. सु"त9ज1य पदाथ9 ("नय1ऽण र "नयमन
गन;) ऐन, २०६८ को दफा १२ मा साव9ज"नक

ःथलमा धू ॆपान र सु"त9ज1य पदाथ9 सेवन गरH
वा नगरे को वा उFपादक वा Bयवःथापकले
9 न; कुरा पूरा नगरे को स@ब1धमा
ऐनबमोिजम गनुप
"नरHOण गन9को ला"ग नेपाल सरकारले कुनै
अ"धकृत कम9चारHलाई "नरHOकको nपमा तोoन
सक्ने Bयवःथा गरे को छ भने "नयमावलHको

"नयम १५ मा "नरHOकको काम, कत9Bय र
अ"धकारको स@ब1धमा =वःतृतnपमा उqलेख
गरे को छ । Fयसै गरH "नयम १८ ले नेपाल

सरकारले आ"थ9क ऐनQारा लगाएको धू ॆपान तथा
सु"त9ज1य पदाथ9को अ1तःशुqक करबाट उठे को
कूल रकमको क@तीमा पcचीस ू"तशत रकम
ःवाःrय कर कोषमा ज@मा ग8रने Bयवःथासमेत

गरे को छ ।
26. यसै लगाउको "नवेदक सूय 9
नेपाल ूा."ल.को तफ9बाट ूब1ध सtालक
सं जीव केशवासमेत =वnv नेपाल सरकार
मि1ऽप8रषw,् ूधानम1ऽी तथा मि1ऽप8रषw्को
काया9लयसमेत भएको ०६८–WO–००२२ को
उFूेषणयुa परमादे श मुxामा यस अदालतबाट

"म"त २०६८।८।१ मा =वपOीहnको नाउँमा
अ1त8रम आदे श जारH भएकोले सु"त9ज1य पदाथ9
("नय1ऽण र "नयमन गन;) ऐन, २०६८, सु"त9ज1य
्
पदाथ9को बzा, {याकेट, रयापस9
, पेटH तथा पास9ल,

{याकेिजङमा चेतावनीमूलक स1दे श र िचऽ
छा{ने तथा अ=}त गन; "नद; िशका, २०६८ एवम्

सु"त9ज1य पदाथ9 ("नय1ऽण र "नयमन गन;)
"नयमावलH, २०६८ "नमा9ण भएर प"न हालस@म
काया91वयनमा आउन सकेको छै न ।
27. "नवेदकतफ9बाट उपिःथत कानून

Bयवसायीहnले बहसको बममा सु"त9ज1य पदाथ9
("नय1ऽण र "नयमन गन;) ऐन, २०६८ को दफा
१(२) अनुसार दफा ९ ऐन ूमाणीकरण भएको
"म"तले एकसय असीऔ ं दन र अ1य दफाहn
एकानबेऔ ं दनदे िख ूार@भ हुने कानूनी Bयवःथा
भए ताप"न यस अदालतबाट "म"त २०६८।८।१

मा अ1त8रम आदे श जारH भई ऐनको काया91वयन
हुनबाट रो=कएको हुँदा ूःतुत "नवेदनमा आदे श
भएको "म"तले उ ोग एवम् Bयवसायीहnले समय
पाउनुपन; भे िजकNर "लएको स@ब1धमा =वचार
गदा9 सु"त9ज1य पदाथ9 ("नय1ऽण र "नयमन गन;)
ऐन, २०६८ =वधा=यका सं सदबाट पा8रत भई "म"त
२०६८।१।२६ मा ूमाणीकरणसमेत भइसकेको
अवःथामा ऐन लागू भएको दुई वष9 "ब"तसoदा
प"न ऐनमा उिqलिखत Bयवःथाबमोिजम अनुकूल

चेतावनीमूलक Bयवःथा गन9 नस=कएकोले थप
समय दनुपछ9 भनी "लइएको तक9 युिaसत
दे िखएन ।
28. कानूनहn तो=कएको दनदे िख लागू
हुने अपेOा ग8र1छ । ूःतुत ऐनको हकमा प"न
अपवाद बनाउन "मqदै न । "नवेदकहnले ूःतुत
"नवेदनको रोहमा भएको अ1त8रम आदे शलाई
कानून ःथगनको nपमा "लई आफूले "नर1तर
पूवव
9 त् उFपादन गरH रहन सक्नेnपमा बुझेको
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९1३२ - यो@त बा@नयासमेत 8व. ूधानमऽी तथा मिऽपGरष को कायाBलय, @सं हदरबारसमेत

दे िखछ । ऐन लागू हुँदाको बखत भै सकेको
उ3पा5दत वःतुको खपतको 8हसाबले सामान
राख्ने एउटा कुरा हो तर ऐन लागू हुने घो8षत

गरे प@छ प@न ऐन8वपरAत पूवव
B त्Cपमा सु@तBजय
पदाथB उ3पादन गGररहन पाइछ भIे सोच कानून
र यायसKत छै न । अतGरम आदे शले 3यःतो
अनुम@त 5दएको अथB गनB प@न @मOदै न । यस

अदालतबाट जारA भएको अतGरम आदे शबाट
मुPाको अितम 8कनारा नहुँदासQम कायाBवयन
रोकेकोसQम हो । कानूनको उOलRघन गनS
अनुम@त 5दइएको होइन ।

प@न आpनो तफBबाट तयारA पूरा भएकोले कानून
कायाBवयन गरA 5दए हुने भनी सकारा3मक
जवाफ 5दन स\नुपनSमा @नवेदकतफBबाट सो

भएको अवःथासमेत छै न ।
30. 8वपYी सूय B नेपाल ूा.@ल.को
ु एका कानून WयवसायीहCले
तफBबाट उपिःथत हुनभ

सु@तBजय पदाथB (@नयऽण र @नयमन गनS) ऐन,
२०६८ को दफा ९ मा उिOलिखत सु@तBजय
ु
पदाथBको लेबल
वा tयाकेजको बा8हरA कूल
भागको कQतीमा ७५ ू@तशत भाग ओगwने

29. सु@तBजय पदाथBको नकारा3मक

Wयवःथा WHO Framework Convention on
Tobacco Control (FCTC) ूावधान8वपरAत रहे को

नै 5दन स\दछन् । सु@तBजय पदाथB (@नयऽण र
@नयमन गनS) ऐन, २०६८ @म@त २०६८।१।२६
मा ूमाणीकरण भई @म@त २०६८।४।२७

बढA भागमा चेतावनीमूलक सदे श वा िचऽ अ8yत
हुनपु नS अ@नवायB Wयवःथा गरे को र ३० ू@तशत

असरबारे ःवयम् @नवेदक WयवसायीहCबाट हुने
अपेYा गGरने हुनाले ऐन, @नयमको ूभावकारA
कायाBवयनमा सबै भदा बढA सहयोग Wयवसायीले

दे िख नै लागू भएको र ूःतुत Gरट @नवेदन @म@त
२०६८।७।२२ मा दताB भएप@छ @नणBय हुन
हालसQम दुई वषB भदा बढA समय Wयतीत
भई स\दासमेत @नणBय हुन अिघOलो 5दनसQम
ऐन आउँदै नआए सरह उ3पादन @नरतर राखी

उ3पा5दत वःतुहCको खपतको बजारAकरण
गनB खोज्ने अ@तशययुi नाफामूलक k8lकोण

दे िखछ । वाःतवमा ऐन लागू हुने भनी घो8षत
भएका @म@तबाट कानूनले तोकेको समय@भऽ
उ3पा5दत वःतु @नखानुB पनS हुछ र नयाँ वैधा@नक
B नS
Wयवःथा अनुसार नै उ3पादन सुC गनुप

हुछ । मुPा 5दएको, अतGरम आदे श भएको
वा मुPामा @नणBय भएको कुनै @म@तप@छ ऐन लागू

भएको @म@त सादn जाने र 3यसबाट अय अय
ँ ैन ।
लाभको गणना गनS कुरा यायोिचत दे िखद
यसरA ऐन लागू भएको यिoका लामो अव@धसQम

भनी िजकxर @लएको तफB 8वचार गदाB उिOलिखत
(FCTC) महासिधको धारा ११(१) (ख) मा
ु वा tयाकेजको
उ3पादकले सु@तBजय पदाथBको लेबल
बा8हरA कूल भागको ५० ू@तशत वा सो भदा

भदा कम हुन नहुने Wयवःथा गरे कोमा सु@तBजय
पदाथB (@नयऽण र @नयमन गनS) ऐन, २०६८

को दफा ९ ले उi महासिधमा उOलेख भएको
५० ू@तशत भदा बढA ७५ ू@तशत भागमा
ु वा tयाकेटको बा8हरA
सु@तBजय पदाथBको लेबल
कूल भाग ओगwने गरA गरे को Wयवःथालाई उi
महासिधको Wयवःथा8वपरAत भयो भI @मOने
ँ ै न । क@त ू@तशत भागमा चेतावनीमूलक
दे िखद
सदे श वा िचऽ राख्ने भIे सQबधमा रा{हCको
फरकफरक अ|यास रहे को छ । उदाहरणको

ला@ग उC}वे र ौीलRकामा सु@तBजय पदाथBको
tयाकेटको ८० ू@तशत भाग 3यःता सूचनाले
ढाकेको हुनपु नS ूावधान रहे को पाइछ भने
अ{े @लया र \यानडामा 3यःतो सूचना छाtदा ७५
ू@तशत भाग ओगwनुपनS ूावधान रहे को दे िखछ ।

यसरA क@त ू@तशत भागमा चेतावनीमूलक सदे श
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नेपाल कानून प"ऽका, २०७१, असार

वा िचऽ छा0ने भ2े कुरा यो कुनै 7व"धशा: एवम्
"स>ा?तको कुरा नभई राBहDको आवँयकताको
कुरा भएको हुँदा 7वपIी सूय K नेपाल ूा."ल.को

तफKबाट उपिःथत 7वTान कानून UयवसायीहDको
बहस िजकWरसँग सहमत हुन स7कएन ।
31. धू ॆपान तथा सु"तK सेवन मानव

ःवाः]यको ला"ग अ^य?त हा"नकारक भएको र
सवKसाधारण जनताको ःव`छ वातावरणमा बाँ`न
पाउने ःवाः]यसaब?धी हकको ू^याभू"त हुने
कायK राbयले "नवाKह गनुप
K नc हुँदा सवKसाधारण
जनताको ःवाः]यसँग ू^यIDपमा ूभाव पानc

सु"तKज?य पदाथK ("नय?ऽण र "नयमन गनc) ऐन,
२०६८ ःवाः]य म?ऽालयबाट जारi गjरएको
्
सु"तKज?य पदाथK, बkा, 0याकेट, रयापसK
, पेटi तथा

नाउँमा परमादे शको आदे श जारi हुने ठहछK ।
ूःतुत आदे शको ू"त"ल7प महा?याया"धवwाको
कायाKलयलाई tदई दायरiको लगत कkा गरi
"म"सल "नयमानुसार बुझाई tदनू ।
उw रायमा सहमत छy ।
?या. तकKराज भk
?या. zाने?िबहादुर काक|

इ"त सं वत् २०७० साल पुस १४ गते रोज १ शुभम् ।

इजलास अ"धकृत : हjर कोइराला

&

पासKल, 0याकेिजङमा चेतावनीमूलक स?दे श र
िचऽ छा0ने तथा अ7mत गनc "नदc िशका, २०६८
एवम् सु"तKज?य पदाथK ("नय?ऽण र "नयमन गनc)
"नयमावलi, २०६८ मा उिnलिखत कानूनी Uयवःथा

िनणर्य नं .९१३३

ूभावकारiDपमा कायाK?वयन गरi राbयले आpनो
दा7य^व पूरा गनK त^परता दे खाउनुपनc हु?छ ।

ु इजलास
सव`च अदालत, सं यw
स.का.मु.ू.?यायाधीश ौी दामोदरूसाद शमाK

32. समममा उिnलिखत सं वैधा"नक
Uयवःथा, यस अदालतबाट ू"तपाtदत "स>ा?त
एवम् धू ॆपान "नषेध गनcसaब?धी अ?तराK7Bय

माननीय ?यायाधीश ौी ूकाश वःती
फैसला "म"त : २०७०।११।११।१
०६६–CI–०५४८

महासि?धसमेतको ममK र भावना अनुDप "न"मKत
सु"तKज?य पदाथK ("नय?ऽण र "नयमन गनc) ऐन,
२०६८, ःवाः]य म?ऽालयबाट जारi सु"तKज?य
्
पदाथK, बkा, 0याकेट, रयापसK
, पेटi तथा पासKल,
0याकेिजङमा चेतावनीमूलक स?दे श र िचऽ छा0ने
तथा अ7mत गनc "नदc िशका, २०६८ एवम् नेपाल
सरकारबाट "न"मKत सु"तKज?य पदाथK ("नय?ऽण र

"नयमन गनc) "नयमावलi, २०६८ लाई त^काल
ूभावकारiDपमा कायाK?वयन गनुK गराउनु सो
7वपरiतका उ^पाtदत सु"तKज?य पदाथKहDलाई
अ7वलaब बजारबाट हटाउनु भनी 7वपIीहDको

7वषय : परमादे श/"नषेधाzा
पुनरावेदक/वादi : नेपाल टे ?ट ए?ड टारपो"लन
ूा."ल.को सालक रतनकुमार खेतानसमेत

7वD>
ू^यथ/ू"तवादi : अयI, सालक स"म"त,
रा7Bय वािणbय बैक, के?िiय कायाKलय,
काठमाडyसमेत
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९1३३ - रतनकुमार खेतानसमेत 8व. रा8rय वािणsय बैXक, केJि+य काया0लयसमेत

§ एकाघर सगोलका मुख्य व्यिक्तले आफ्नो
घर व्यवहार सञ्चालनको लािग िलएको
ऋणमा सगोलका अन्य अंिशयारको समेत
दाियत्व हुने भएपिन आफ्नै घर व्यवहार
बाहेक अन्य व्यिक्त वा अकोर् व्यिक्तको
सं स्था वा कम्पनीको कारोबारको लािग
पिरवारको कु नै सदस्यले व्यिक्तगतरूपमा
गिरिदएको जमानतमा त्यस्तो जमानत
गिरिदने
व्यिक्तको
पिरवारका
सदस्यसमेतमा जमानतको दाियत्व वहन
गराउन निमल्ने ।
§ पिरवारका सदस्य बाहेक अकोर् व्यिक्त वा
त्यस्तो अकोर् व्यिक्तका नामको सं स्थाले
िलएको ऋणमा कु नै व्यिक्तले पिरवारका
सदस्यको मन्जूरीिबना व्यिक्तगतरूपमा
जमानत िदएमा सो जमानत िदने व्यिक्त
व्यिक्तगतरूपमा मात्र जवाफदेही
हुन्छ । त्यस्तो ऋण निलने नखाने
अवस्थाका जमानी िदनेको व्यिक्तको
पिरवारका सदस्यमा जमानतको दाियत्व
वहन गराउनु न्यायपूणर् नहुने ।
(ूकरण नं. ५)

§ ऋणको प्रथम दाियत्व सम्बिन्धत ऋणी
हुने र तत्पश्चात जमानी िदने व्यिक्तमा
हुन्छ । सो बाहेक ऋणको साँवा व्याज
असूल नभएको भन्ने अथर् गरी जमानत
निदने अन्य व्यिक्तको जग्गा तथा घर
रोक्का राखी रहनु कानूनप्रितकू ल हुने ।
(ूकरण नं. ६)

पुनरावेदक/वाद+का तफ0बाट :
ू3यथ6/ू7तवाद+का तफ0बाट : 8व9ान अ7धव=ा9य
बाबुराम खऽी र हे मराज अ7धकार+
अवलिFबत नजीर :

सFबH कानून :
§ अJतKरम सं 8वधान, २०६३ को धारा
१२, १३ र १९ ।
§ नागKरक अ7धकार ऐन, २०१२ को दफा
३,७ र ९ ।
§ बैXक तथा 8वYीय सं ःथासFबJधी ऐन,
२०६३ को दफा ५७

सु[ तहमा फैसला गन\ :मा.Jया. ौी मोहनूसाद िघ7मरे
मा.Jया. ौी _दनेशकुमार काकa
फैसला

का.मु.प्र.न्या.श्री दामोदरप्रसाद शमार् :

Jयाय ूशासन ऐन, २०४८ को दफा ९ बमोिजम
यस अदालतको अ7धकारdेऽ7भऽको भई पुनरावेदन
अदालत, पाटनको 7म7त २०६६।५।२४ को
फैसलाउपर दायर हुन आएको ूःतुत मुjाको
सXिdk तlय र ठहर यसूकार छ :-

नेपाल टे Jट एJड टारपो7लन ूा.7ल.
सpालनका ला7ग कजा0 आवँयक पर+ रा8rय
वािणsय बैXक मुtय शाखा काया0लयबाट
8व7भu 7म7तमा बै8vङ सु8वधाअJतग0त 7लएको
कजा0को सुरdणवापत हामी सpालकह[को नाम
दता0 हक भोगको काठमाडx िजyला, काठमाडx
महानगरपा7लका वडा नं. १क को 8क.नं. ४४८
र ४४९ को बमशः dेऽफल ०–१०–३–० र
०–७–०–० ज|गा र सो ज|गामा बनेका घरह[
7म7त २०५२।१२।१२ मा बैXकको नाउँमा

7धतो बJधक पाKरत गर+ _दएका 7थयx । उ=
7धतो 7लखतको ~यहोरामा ऋणी नेपाल टे Jट एJड
टारपो7लन ूा.7ल. बाहे क अJय कसै को ला7ग
कसै को पdमा 7धतो बJधक जमानत इ3या_द
_दएका छै नx भuे उyलेख गKरएको 7थयो । हाॆो
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नामको उि0लिखत घर ज5गा "धतो राखी 9वप;ी
बै>कबाट "लएको सAपूणC कजाC रकम "म"त
२०६२।३।३० मा नै च ुIा गरJ सके ताप"न
"धतोमा रहे का घर ज5गाहL रोMा फुकुवा गराई

"लन पटकपटक 9वप;ी बै>क शाखामा अनुरोध
गदाC आलटाल गरJ रहे को छ । बै>कले च.नं.

२३६/४० "म"त २०६२।३।१० को पऽबाट
"म"त २०४९।२।५ मा खो"लएको इिZडयन
Letter of credit नं. २७/४१७ को सावाँ ^याज
स9हत बाँक_ रकम ऋणी "तLप"त बालाजी शे "डङ
कAपनीले हालसAम न"तरे काले म "नवेदकलाई
जमानतमा बसेको भdे उ0लेख गरJ ऋणीले साँवा
eयाज स9हतको रकम नबुझाएमा नेपाल टे Zट
एZड टारपोलJन ूा."ल. को कजाC कारोबारका
ला"ग सुर;णका ला"ग हामी "नवेदकहLले
hदएका अचल सAपिi "ललाम कारवाहJ वा
आफj सकार गरJ रकम असूलउपर गkरZछ

भनी गैरकानूनीLपमा हामीहLलाई पऽाचार
गkरयो । हामीले आlनो कारोबारको ऋण च ुIा
गkरसकेकोमा अZय ऋणीले "लएको हामीले "तनुC

नै नपनm रकम जबजCःती "तराउन खोजी कजाC
च ुIा भइसकेको "धतोलाई फुकुवा नगरJ अoकाई
राखेकाले "धतो फुकुवाका ला"ग पटकपटक
"लिखत एवम् मौिखक "नवेदन गदाC कुनै मतलब

नै नगरJ हाॆो सAपिi आजCन गनm भोग गनm
सो सAपिiबाट eयापार eयवसाय गनm बढाउने

लगायत नागkरक अ"धकार ऐन, २०१२ को दफा
३, ७ र ९ तथा नेपालका अZतkरम सं 9वधान,
२०६३ को धारा १२, १३ र १९ vारा ूदi
अ"धकार हनन भएकाले न"लए नखाएको रकम
न"तराउनु र कजाC च ुIा गरJ सकेको अवःथामा
सुर;णवापत रािखएको "धतो फुकुवा गरJ hदनु
भनी 9वप;ीहLका नाउँमा अZतkरम आदे श
स9हतको परमादे शयुI "नषेधाxाको आदे श जारJ

गरJ पाउँ भdे "नवेदनपऽ ।
यसमा के कसो भएको हो "नवेदकको

मागबमोिजमको आदे श 9कन जारJ हुन नपनm हो
जारJ हुन नपनm कुनै मना"सब मा9फकको आधार र
कारणहL भए खुलाई आफूसँग भएको सबै सबूद

ूमाणहL स9हत यो आदे श स9हतको Aयाद ूाy
भएका "म"तले बाटाका Aयाद बाहे क १५ hदन"भऽ
ूzयथ{ मालपोत कायाCलयको हकमा पुनरावेदन
सरकारJ व9कल कायाCलय, पाटनमाफCत र अZय
ूzयथ{हLको हकमा आफै वा कानूनबमोिजमको
वारे समाफCत "लिखत जवाफ पेश गनुC भनी ूःतुत
"नवेदन र यो आदे शको ू"त"ल9पसमेत साथ
राखी ूzयथ{हLको नाउँमा Aयाद जारJ गरJ
"लिखत जवाफ पेश भएप"छ वा अव"ध नाघेप"छ
"नयमानुसार पेश गनुC भdे पुनरावेदन अदालतको

"म"त २०६५।९।२७ को आदे श ।
9वप;ी रतनकुमार खेतानले नेपाल टे Zट

एZड टारपो"लन ूा."ल. स|ालनका ला"ग आlनो
नाममा रहे को ज5गा र सोमा बनेको घर "धतो

बZधक राखी 9व"भd "म"तमा यस बै>कबाट

कजाC सु9वधा "लएकोमा उI कारोबारको
हकमा रकम च ुIा गरJ सके ताप"न "नजसँग
सAबिZधत महालआमी फिचCनर ूा."ल.समेतको
तफCबाट 9वप;ी रतनकुमार खेतान जमानी बसी
यस कायाCलयबाट ऋणी ँयाम गोयZकासँग

सAबिZधत "तLपती बाजालJ शे "डङ कAपनीले
"म"त २०४९।२।५ मा खोलेको भा.L.

१३,३२,१००।- को इिZडयन L.C. २७/४१७
को साँवा तथा eयाज रकम हालसAम च ुIा
नगरे कोले उI रकम च ुIा नगरे सAमका ला"ग
घर ज5गा फुकुवा नगkरएको हो । उI L.C.

खो0ने तीLप"त बालाजी शे "डङ कAपनी ूा."ल.
ले सो L.C. वापतको रकम न"तरे नबुझाएमा
सोको पूणC िजAमेवारJ एवम् दा9यzव ःवीकार
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९1३३ - रतनकुमार खेतानसमेत #व. रा#fय वािणXय बैIक, के>िEय कायालयसमेत

गन शतमा #वप&ीले जमानी बसेको कुरा उ2
L.C. 3नवेदनमा “We undertake guarantee and
take full risks and responsibilities in opening
this credit” भ6े ू8 शत उ9लेख भएबाट पु#8
हु>छ । उ2 L.C. कारोबारबाट हुन आउने
दा#यCव #वप&ीले ःवीकारE सकेको अवःथामा यस
बैIकलाई 3तनु बुझाउनुपन रकम ऋणी 3तNप3त
बालाजी शे 3डङ कRपनी ूा.3ल. का जमानीकता
#वप&ीले हालसRम भ ु2ानी नगरे काले सो रकम

असूलउपर नभएसRम #वप&ीले सो दा#यCवबाट
छु टकारा पाउन नसक्ने Vयवःथा वािणXय बैIक
ऐन एवम् बैIक तथा #वZीय सं ःथासRब>धी ऐनमा

भएकाले उ2 दा#यCवबाट #वप&ीले उ>मुि2 पाउन
स]दै नन् । अतः #वप&ीले आ_नो दा#यCव पूरा

गरE नसकेको अवःथामा 3नजलाई सो दा#यCवबाट
उ>मुि2 `दने गरE यस कायालयको नाममा 3धतो
सुर&णमा रहे को घर जbगा फुकुवा हुन नसक्ने
ःप8 हुँदा eरट 3नवेदन खारे जभागी भएकाले खारे ज

गरE पाउँ भ6े Vयहोराको रा#fय वािणXय बैIक
सgालक स3म3तका अhय& कृंणहeर बाःकोटा,
ऐ बैIकका ूमुख कायकारE अ3धकृत जनादन

आचाय, ऐ. बैIक कजा असूलE तथा पुनसlरचना
#वभागको #वभागीय ूमुख भेषराज प>थी, ऐ ं बैIक
आ>तeरक लेखा पeर&ण #वभागको #वभागीय
ूमुख क#वराज अ3धकारE, ऐ. बैक 3बशालवजार
मुnय शाखा कायालय, काठमाडौको ूब>धक
#वंणुूसाद बैrबाट पेश भएको एकै Vयहोराको
ु 3लिखत जवाफ ।
सं य2
#वप&ीले

Vयवसाय सgालनका ला3ग
रा#fय वािणXय बैIकबाट कजा सु#वधा 3लई
सुर&णवापत आ_नो घर जbगा यस कायालयमा
रिजःशे सन पास गरE `दएकोमा कजा च ु2ा गरE
सकेकोले 3धतो फुकुवा गरE `दनु भनी रा#fय
वािणXय बैIकबाट कुनै प3न पऽ यस कायालयमा

ूाt हुन नआएकोले 3नयमानुसार फुकुवा गन
न3म9ने अवःथा #वrमान हुँदा यस कायालयलाई
#वप&ी बनाई दायर गeरएको eरट 3नवेदन ऽु#टपूण
हुँदा खारे ज गरE पाउँ भ6े मालपोत कायालय,
3ड9लEबजारको तफबाट ऐ.का ूमुख मालपोत
अ3धकृत ूेमबहादुर खापुङको 3लिखत जवाफ ।

#वप&ी eरट 3नवेदकले 3तNपती बालाजी
टे 3डङ कRपनीले खोलेको L.C. कारोबारमा
आफूसमेत सं लbन रहे को महालआमी फ3नचर
इ>डिःशजसमेतको तफबाट जमानत बसेको कुरा

ःवीकार गeरसकेको अवःथामा बैIकलाई 3तनुप
 न
रकम सRबि>धत सं ःथाले न3तरे मा जमानी बःने
Vयि2बाट असूलउपर गन पाउने कानूनी Vयवःथा
भएकाले ऋण च ु2ा नभएसRम जमानी बःनेको
3धतो फुकुवा नगरे को काय ूच3लत कानून
अनुकूल नै हुँदा आ_नो कानूनी दा#यCवबाट

उ>मुि2 पाउनका ला3ग `दइएको eरट 3नवेदन
ऽु#टपूण हुँदा बदर गरE पाउँ भ6े Vयहोराको नेपाल
राf बैIकको तफबाट ऐका गभनर दEपे>िबहादुर
&ेऽीको 3लिखत जवाफ ।
बैIक तथा #वZीय सं ःथा ऐन, २०६३ को

दफा ५७ ले 3धतो रहे को जbगा बैIकले कारवाहE
गरE असूल गरE 3लन पाउनेसमेत Vयवःथा गरे को
दे िखयो । बैIक तथा #विZय सं ःथाको ऋण
असूलE ऐन, २०५८ को दफा २६ मा जमानत
`दने Vयि2समेत ऋणीको Nपमा रहने दे िख>छ ।
ऋणीबाट 3लनुपन रकम साँवा Vयाज असूलउपर

नभएमा जमानी बःने Vयि2 ऋणीसमेत रहने
र जमानी बसेको जवाफदे #हताबाट 3नवेदकले
उ>मुि2 पाउँछन् भ6 नस#कने हुँदा आफूले

3लएको 3म3त २०५२।१२।१२ को कजा
3म3त २०६२।३।३० मा च ु2ा भएप3न ँयाम

गोय>काको L.C. खो9दा बसेको जमानीबाट सो
L.C. को कारोबार च ु2ा नभएसRम 3नवेदकले
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राखेको जमानीको "धतोको ज3गाबाट उ8मुि;
पाउने भ=े दे िखएन । तसथB, उपरो; आधार
ूमाणबाट "नवेदकका नाउँको "धतो फुकुवाको

ला"ग परमादे शको आदे श जारJ गनB "मलेन ।
ूःतुत "नवेदन खारे ज हुने ठहछB भ=े पुनरावेदन

अदालत, पाटनको "म"त २०६६।५।२४ को
फैसला ।
हामी पुनरावेदकका नामको Sक.नं. ४४८
र ४४९ को घरज3गा नेपाल टे 8ट ए8ड टारपोलJन
ूा."ल. को नामबाट "लएको कजाBको हकमा माऽ
"म"त २०५२।१२।१२ मा "धतो जमानत

Zदएका ह[ । उ; ूा."ल. को नामबाट "लएको
स\पूणB कजाB रकम "म"त २०६२।३।३० मा
च ु;ा राफ साफ गरJ सकेप"छ प"न Sववादको
२७/४१७ को L.C. कजाB रकम च ु;ा गनB गरे को

पऽाचारलाई आधार सSहत इ8कार गरे का छ[ ।
ऋणीसँगको लेना रकम ऋणीबाटै असूल गनुप
B छB,
"धतो नै नZदएको हाॆो स\पिcबाट असूल गछd

भ=ु बैeकको बल"मचाई हो । हाॆो स\पिcबाट
B नf जःतो भावना झhकने Sक"समले iरट
असूल गनुप
खारे ज गनf ूयोजनाथB फैसलामा तkय नै नबुझी
आlमपरक "नणBय गiरएको ूm हुँदा पुनरावेदन

अदालतको फैसला ऽुSटपूणB छ । ऋणी "तnप"त
बालाजीका सoालक ँयाम गोय8काले खोलेको
L.C. नं. २७/४१७ को कजाBको हकमा भनेर

तोकेरै घर ज3गा सुरqण लेिखZदएको अवःथामा
माऽ "धतो रहे को घरज3गाबाट असूल गरJ "लन
पाउने हु8छ । सो २७/४१७ को L.C. कजाBको

हकमा सुरqणवापत भनी "धतो नै लेखी नZदएको
घर ज3गाबाट बैeकले कारवाहJ गरJ असूल गरJ
"लन पाउँछ भनी भएको पुनरावेदन अदालतको

फैसला ऽुSटपूणB छ । ःवयम् ऋणीले उ; L.C.
नं. २७/४१७ को कजाB "तनुB बुझाउनु पनf दाSयlव

रतनकुमार खेतानको होइन भनी राSsय वािणtय

बैeक मुuय शाखासमq सन् १०।०९।२००५
मा पऽ लेखेको तkय छ भने ऋणीकै २४ Sवगाहा
ज3गा बैeककै "धतोमा रोvा रहे को छ । सो
स\पिcबाट असूल गनfतफB बैeकको कुनै चासो
छै न । "धतो नै नZदएको घर ज3गा रोvा गनB,
"ललाम गनB, सकार गनB, "मhदै न भनी स\मा"नत
अदालतबाट नेकाप २०५७, अw ३, पृy २४१,

नेकाप २०६६, अw १, पृy ६४ मा ू"तपाZदत

"सzा8तसमेतको बिखBलाप हुने गरJ Sक.नं. ४४८
र Sक.नं. ४४९ को घरज3गा Sवपqी बैeकबाट

गरे को गैरकानूनी रोvालाई समBथन गनf गरJ
भएको पुनरावेदन अदालत, पाटनबाट भएको
फैसला ऽुSटपूणB हुँदा उ; फैसला उhटJ गरJ
हामी पुनरावेदकका नामको उिhलिखत घरज3गा
फुकुवा गiरZदनु भनी Sवपqीहnका नाममा
परमादे शको आदे श जारJ गरJ पाउँ भ=ेसमेत
{यहोराको रतनकुमार खेतान र क|रण खेतानको
ु पुनरावेदनपऽ ।
एकै {यहोराको सं य;

यसमा ँयाम गोय8काले खोलेको L.C.
मा पुनरावेदक रतनकुमार खेतान जमानी बसेको
दे िखए प"न पुनरावेदकम}येक| क|रण खेतान
जमानी बसेको भ= नसकेको अवःथामा "नजको
नाउँको जेथा "धतो फुकुवा नगरJ राखेतफB
मूhयाeकन नगरJ "नवेदन नै खारे ज गनf गरे को
पुनरावेदन अदालतको "नणBय फरक पनB सक्ने
ँ ा छलफलको ला"ग अ.बं .२०२ नं. बमोिजम
दे िखद
Sवपqी िझकाई "नयमानुसार पेश गनुB भ=े यस

अदालतको "म"त २०६७।६।१४ को आदे श ।
"नयमबमोिजम
पेशी
सूचीमा
चढJ
इजलाससमq पेश हुन आएको ूःतुत मुाको
"म"सल अ}ययन गरJ पुनरावेदकतफBबाट ू"तरqा
गनf Sवान कानून {यवसायीको उपिःथ"त नभएको
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र ूयथ रा"#य वािण'य बै*कको तफ/बाट
उपिःथत "व4ान अ7धव9ा ौी बाबुराम खऽीले
"वपBी रतनकुमार खेतान जमानी बसी रा"#य
वािण'य बै*कबाट ऋणी ँयाम गोयHकासँग

सJबिHधत 7तKप7त बालाजी शे 7डङ कJपनीले
7म7त २०४९।२।५ मा कारोबार गरे को भा.K.

१३,३२,१००।– को इिHडयन L.C. २७/४१७
को रकम हालसJम च ु9ा नगरे कोले रकम च ु9ा
नगरे सJमका ला7ग घरज^गा फुकुवा गन/ न7म_ने

ू` छ । बै*क तथा "वbीय सं ःथासJबHधी ऐन,
२०६३ को दफा ५७ मा 7धतो रहे को ज^गा

बै*कले कारवाहg गरg असूल गरg 7लन पाउने
कानूनी iयवःथा रहे को छ । ऋणीबाट असूल
गरg 7लनुपनj रकम असूल नभएमा जमानी बःने
iयि9बाट असूल गन/ स"कने भनी सJमा7नत
अदालतबाट "वंणुूसाद उपाmयाय "वK4 रा"#य

बािण'य बै*क शाखा काया/लय, सुखjतसमेत
भएको परमादे श मुpामा सवqrच अदालत पूण/
इजलासबाट फैसला भई (नेकाप २०५९ पुस/
माघ, 7नण/य नं. ७१३८, पृw ६५९) मा 7सyाHत
ू7तपादन भएको हुँदा zरट 7नवेदन खारे ज हुने
ठहर गरे को पुनरावेदन अदालत, पाटनको कानून
सJमत फैसला सदर गरg पाउँ भनी गनु/ भएको

असूलg नभएसJम जमानीको 7धतो फुकुवा हुन
नसक्ने हुँदा 7नवेदन मागबमोिजम ज^गा फुकुवा

नहुने ठहर गरे को पुनरावेदन अदालत, पाटनको
फैसला कानूनसJमत हुँदा उ9 फैसला सदर गरg
पाउँ भनी गनु/ भएको बहससमेत सु7नयो ।

उि_लिखत बहस सुनी 7म7सलसमेत
अmययन गदा/ पुनरावेदन अदालतको फैसला
7मलेको छ छै न, पुनरावेदकको पुनरावेदन िजकर

पु^न सछ सदै न भ~े सJबHधमा नै 7नण/य
/ नj दे िखयो ।
गनुप

२. 7नण/यतफ/ "वचार गदा/ 7नवेदकहK
रतनकुमार खेतान र करण खेतानले 7नवेदनमा
ु सालक भएको नेपाल टे Hट एHड
हामीहK सं य9

टारपो7लन ूा.7ल. को ला7ग रा"#य वािण'य बै*क
मुय शाखा काया/लयबाट कजा/ 7लँदा सुरBण
वापत हामी सालकको नाम दता/को काठमाड
िज_ला, काठमाड महानगरपा7लका, वडा नं. १क
को "क.नं. ४४८ को Bेऽफल ज.रो. ०–१०–३–०
र ऐ. "क.नं. ४४९ ले Bेऽफल ज.रो. ०–७–०–०
ज^गा तथा सो ज^गामा बनेको घरहKसमेत 7म7त
२०५२।१२।१२ मा बै*कको नाममा 7धतो
बHधक लेखी दई बै*कलाई तीनु/ बुझाउनुपनj
सJपूण/ कजा/ 7म7त २०६२।३।३० मा च ु9ा
गरg सकेका छ । सो बाहे क उ9 ज^गा क"हँ

बहससमेत सु7नयो ।
नेपाल रा# बै*कको तफ/बाट उपिःथत
"व4ान अ7धव9ा ौी हे मराज अ7धकारgले 7नवेदकले
रा# बै*कलाई "वपBी बनाई ूःतुत मुpा दायर
/ नj औिचय नै छै न । रा# बै*कको के कःतो
गनुप

कतै 7धतो दएका छै न । बै*कले ऋणी ँयाम
गोयHकासँग सJबिHधत 7तKप7त बालाजी शे 7डङ
कJपनीले 7म7त २०४९।२।५ मा खोलेको

कJपनीले खोलेको L.C. कारोबारमा जमानत
बसेको अवःथामा जमानी बःने iयि9बाट ऋण
असूल गन/ पाउने कानूनी iयवःथा भएकोले ऋण

ू7तकूल भएकोले उ9 ज^गा रोा फुकुवाको

काय/ले "वपBीको हक हनन् भएको भ~े उ_लेख
गन/ सनुभएको छै न । 7तKपती बालाजी शे 7डङ

भा.K.१३,३२,१००।- को इिHडयन Letter
of credit नं. २७/४१७ को रकम वापतसमेत
हाॆो नामको "क.नं. ४४८ र ४४९ को ज^गा
रोा राखेको हुँदा बै*कको उ9 काय/ कानून
ला7ग "वपBीका नाममा परमादे शयु9 7नषेधााको
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नेपाल कानून प"ऽका, २०७१, असार

जार0 गर0 पाउँ भनी माग गरे को
पाइ9छ ।
३. >वप@ीहBले "लिखत जवाफमा नेपाल
टे 9ट ए9ड टारपो"लन ूा."ल. का नाममा "लइएको
कजाK च ुNा गरे ताप"न महालआमी फ"नKचर ूा."ल.
समेतको तफKबाट रतनकुमार खेतान जमानी बसी
आदे श

यस शाखाबाट कजाK कारोबार गनR ऋणी ँयाम
गोय9कासँग सVबि9धत "तBपती बालाजी शे "डङ
कVपनीले "म"त २०४९।२।५ मा खोलेको

भा.B.१३,३२,१००।- को इि9डयन Letter of
credit नं. २७।४१७ को रकम च ुNा नगरे कोले

बै`क तथा >वbीय सं ःथासVब9धी ऐन, २०६३
को दफा ५७ बमोिजम जमानीकताKबाट लेना
रकम असूल गनK स>कने भई दावीको घर जhगा
फुकुवा गनK न"मiने हुँदा "नवेदन खारे ज गर0 पाउँ
भनी उiलेख गरे को पाइ9छ ।
>ववादमा
पुनरावेदक
४.
ूःतुत
"नवेदकहB रतनकुमार खेतान र कjरण खेतान
सkालक भएको नेपाल टे 9ट ए9ड टारपो"लन ूा.
"ल.का नामबाट रा>lय वािणmय बै`क मुnय शाखा
कायाKलयबाट कजाK कारोबार गर0 "नज रतनकुमार

खेतान र कjरण खेतानका नाम दताKको >क.नं.
४४८ र ४४९ को जhगा तथा सोमा बनेको घर
"म"त २०५२।१२।१२ मा मालपोत कायाKलय,
"डiल0बजारबाट "धतो ब9धत पाpरत गpरqदएको
र उN कजाK "म"त २०६२।३।३० सVममा
च ुNा गरे को तrयमा "नवेदक र >वप@ी बै`क
दुबैतफK >ववाद रहे को दे िखs । "नवेदकप@ले
उN ऋण च ुNा गर0 सकेप"छ सो ऋणवापतको
"धतोमा रहे का >क.नं. ४४८ र ४४९ का जhगा
तथा घर रोtा फुकुवा हुनपु नR दावी "लएको
पाइ9छ । >वप@ीले नेपाल टे 9ट ए9ड टारपो"लन
ूा."ल.को ऋण च ुNा भए प"न रतनकुमार खेतानको

जमानतमा ँयाम गोय9कासँग सVबि9धत "तBप"त
बालाजी शे "डङ कVपनीले रा>lय वािणmय बै`क
माफKत खोलेको Letter of credit रकमको साँवा
uयाज च ुNा नभएको हुँदा उN जhगा फुकुवा

गनK न"मiने भनी िजकjर "लएको पाइयो ।
"म"सल सं लhन "तBप"त बालाजी शे "डङ कVपनी
"ल. तफKबाट ँयाम गोय9काले रा>lय वािणmय

बै`क माफKत कारोबार गरे को २७/४१७ को
L.C. "नवेदनमा महालआमी फ"नKचर इ9डिःशज
ूा."ल.का तफKबाट रतनकुमार खेतानले “We
undertake guarantee and take full risks and
responsibilities in opening this credit” भनी
हःता@र गरे को दे िख9छ । यसर0 ँयाम
गोय9काले कारोबार गरे को L.C. मा पुनरावेदक
रतन कुमार खेतान जमानी बसेको दे िखए प"न

पुनरावेदकमvयेकj कjरण खेतान जमानी बसेको
भsे दे िखs ।

५. ूwयथx रा>lय वािणmय बै`कतफKबाट
उपिःथत >वyान कानून uयवसायीले बहसको
बममा ँयाम गोय9काले कारोबार गरे को L.C.
मा रतनकुमार खेतान जमानी बसेको कारण
"नजको ौीमती कjरण खेतानको नामको जhगा
तथा घरसमेत ऋण असूल0को ूयोजनका ला"ग
रोtा गनK "मiने भनी बहस गरे तफK >वचार गदाK

एकाघर सगोलका मुnय uयिNले आ|नो घर
uयवहार सkालनको ला"ग "लएको ऋणमा
सगोलका अ9य अंिशयारको समेत दा>यwव हुने भए
प"न आ|नै घर uयवहार बाहे क अ9य uयिN वा

अक} uयिNको सं ःथा वा कVपनीको कारोबारको
ला"ग पpरवारको कुनै सदःयले uयिNगतBपमा
गpरqदएको जमानतमा wयःतो जमानत गpरqदने
uयिNको पpरवारका सदःयसमेतमा जमानतको
दा>यwव वहन गराउन न"मiने हु9छ । पpरवारका
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सदःय बाहे क अक% &यि( वा *यःतो अक%
&यि(का नामको सं ःथाले 2लएको ऋणमा
कुनै &यि(ले प9रवारका सदःयको म;जूर>2बना

ऋणी

ँयाम

गोय;काको

ला2ग

रतनकुमार

&यि(गत@पमा जमानत Aदएमा सो जमानत Aदने

खेतानले जमानी बसेको आधारमा 2नजको ौीमती
कQरण खेतानको नामको सTपिl रो[ा राख्ने
कायJ कानूनू2तकूल हुँदा रतनकुमार खेतान र

Aदनेको &यि(को प9रवारका सदःयमा जमानतको
दाHय*व वहन गराउनु ;यायपूणJ नहुने हुँदा
HवLान कानून &यवसायीको बहससँग सहमत हुन

िजoला, काठमाडn महानगरपा2लका साHवक वडा
नं. १क को Hक. नं. ४४९ को Oेऽफल ज.रो.
०–७–०–० जXगा एवम् सो जXगामा 2न2मJत
घरमा कQरण खेतानको आधा हक हुँदा कQरण

हःताOर गरे को L.C. मा 2नजको ौीमती कQरण
खेतानको कुनै दाHय*व नरहे को अवःथामा कQरण
खेतानसमेतले आSनो कTपनीको हकमा 2लएको
कजाJ च ु(ा भइसकेप2छ कQरण खेतानको नाममा
रहे को जXगा तथा घर फुकुवा नगर> यथावत्

सो हदसTम उoट> भई कQरण खेतानका नामको
हकसTमको उ( Hक.नं. ४४९ को Oेऽफल
ज.रो.०–७–०–० मsये आधा जXगा एवम् सो
जXगामा 2न2मJत घर फुकुवा गर> Aदनु भनी

&यि( &यि(गत@पमा माऽ जवाफदे ह> हु;छ ।
*यःतो ऋण न2लने नखाने अवःथाका जमानी

सHकएन ।
६. रतनकुमार खेतान जमानत बसी

रो[ा राख्ने कायJ कानूनस\त हुन स]दै न ।
ऋणको ूथम दाHय*व सTबि;धत ऋणी हुने र
त*प`ात जमानी Aदने &यि(मा हु;छ सो बाहे क
ऋणको साँवा &याज असूल नभएको भaे अथJ

गर> जमानत नAदने अ;य &यि(को जXगा तथा
घर रो[ा राखी रहनु कानूनू2तकूल हुने हु;छ ।

पुनरावेदकह@को नामको 2म2सल सं लXन जXगा
धनी ूमाण पूजाJको ू2त2लHप हे दाJ रो[ा रहे को
Hक.नं. ४४९ को जXगा रतनकुमार खेतान र
ु
कQरण खेतानको सं य(
नाममा रहे को दे िख;छ

भने Hक.नं. ४४८ को जXगा पुनरावेदक रतनकुमार
खेतानको एकलौट> नाममा रहे को दे िख;छ ।
उ( Hक.नं. ४४९ को जXगा पुनरावेदक कQरण

खेतानको समेत भएकोमा 2नजको हकसTमको
जXगा तथा घर रो[ा फुकुवा ग9रAदनुपनgमा रो[ा
फुकुवा नहुने ठहर गरे को पुनरावेदन अदालत,
पाटनको फैसला 2मलेको दे िखएन ।
७. तसथJ मा2थ Hववेचना ग9रएबमोिजम

ु नाममा रहे को काठमाडn
कQरण खेतानको सं य(

खेतानको हकसTमको उ( आधा घर एवम् जXगा
फुकुवा गनुप
J नgमा फुकुवा नगर> 9रट खारे ज हुने
ठहर गरे को पुनरावेदन अदालत, पाटनको फैसला

HवपOी राHtय वािणuय बैvकमा नाममा परमादे श
जार> हुने ठहछJ । अ@मा तप2सलबमोिजम
गनू J ।
तप2सल

मा2थ इ;साफ खxडमा लेिखएबमोिजम पुनरावेदन
अदालत, पाटनको फैसला उoट> भई रतनकुमार
ु
खेतान र कQरण खेतानको सं य(
नाममा रहे को
काठमाडn िजoला, काठमाडौ महानगरपा2लका,
साHवक वडा नं. १क Hक.नं. ४४९ को Oेऽफल
ज.रो. ०–७–०–० जXगा तथा घरमsये कQरण
खेतानको आधा हकसTम फुकुवा हुने भनी

HवपOी राHtय वािणuय बैvकका नाममा परमादे श
जार> हुने ठहर भएकाले उ( Hक.नं. ४४९
को Oेऽफल ज.रो. ०–७–०–० मsये कQरण

खेतानको आधा हकसTम जXगा एवम् सो जXगामा
2न2मJत घर फुकुवा गर> Aदनु भनी राHtय वािणuय

बैvक, मुyय शाखा कायाJलय, काठमाडnमा लेखी
पठाउनू ------------------------------------१
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§ जाहेरवाला र स्वयम् पीिडतले वारदातका
िवषयमा नै िवरोधाभाष कु रा उल्लेख गनुर्
र पीिडतको शारीिरक परीक्षणसमेतबाट
कु टपीट गरेको कु नै िचह्न नपाइनुबाट
वारदात नै स्थािपत हुन सक् ने अवस्था
छै न । वारदात स्थािपत हुने त्यस्तो
िवश्वासप्रद प्रमाणसमेत वादी पक्षबाट
गुजानर् सके को पाइँ दैन । वारदात
नै स्थािपत हुन नआएको अवस्थामा
जाहेरवाला तथा पीिडत भिनएकी
मीनाकु मारीले शङ् कास्पद िकिसमले
व्यक्त गरेका कु रालाई अदालतले
प्रमाणको रूपमा ग्रहण गनर् निमल्ने ।

ूःतुत मु1ाको दायर5तफ7को लगत क9ा गर5
"म"सल "नयमानुसार बुझाई=दनू ---------------१
उ@ रायमा सहमत छु ।

Dया. ूकाश वःती

इ"त सं वत् २०७० साल फागुन ११ गते रोज १ शुभम् ।

इजलास अ"धकृत : िशवूसाद खनाल

&

(ूकरण नं.६)

िनणर्य नं .९१३४

पुनरावेदक/वाद5का तफ7बाट : उपDयाया"धव@ा
ौी पुंकर सापकोटा

ु इजलास
सवRSच अदालत, सं य@
स.का.मु.ूधानDयायाधीश ौी दामोदरूसाद शमा7
माननीय Dयायाधीश ौी तक7राज भ9
फैसला "म"त : २०७०।३।९।१
०६७-CR-०४६२
मु1ा : कुटपीटबाट गभ7पतन ।
पुनरावेदक/वाद5 : िज]ला स^र5, ह=द7या गाउँ
`वकास स"म"त वडा नं. ४ बःने `वDद5लाल
चौधर5को जाहे र5ले नेपाल सरकार
`वcd

ूeयथg/ू"तवाद5 : िज]ला स^र5, गाउँ `वकास
स"म"त ह=द7या वडा नं. ४ बःने कलावती
चौधर5समेत

ूeयथg/ू"तवाद5का तफ7बाट :
अवलिkबत नजीर :
सkबd कानून :
ु l ऐन, nयानसkबDधीको महलको
§ मुलक
२८ नं. ।

सुc तहमा फैसला गनp :मा.िज.Dया.ौी टे कराज नेपाल
पुनरावेदन तहमा फैसला गनp :मा.Dया.ौी शkभ ुबहादुर खqका
मा.Dया.ौी कुमार च ुडाल
फैसला

Dयाय ूशासन ऐन,
२०४८ को दफा ९ बमोिजम वाद5 नेपाल
सरकारको तफ7बाट पुनरावेदन पर5 पेश हुन

न्या.तकर् राज भट्ट :

आएको ूःतुत मु1ाको सtिu^ तvय र ठहर यस
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ूकार रहे को छ :-

#म#त २०६२।५।४ गते मेरो पोखर/को
डीलमा ू#तवाद/म5येक7 कलावती चौधर/ले घाँस

चार>क`ला >ववरण ।
#म#त २०६२।५।४ गते
मीनाकुमार/ चौधर/ नुहाउन भनी

मनाह/ गदाA #नज कलावती चौधर/ आवेशमा आई
मेर/ ौीमतीलाई लछार पछार गदाA सोह/ ःथान
निजकै धान का>टरहे का अNय ू#तवाद/हOसमेत
आई लछार पछार कुटपीट गर/ मेर/ ौीमतीको
पेटमा भएको ६ म>हनाको गभAपतन गराएको हुँदा

धान का>टरहे का रामकुमार चौधर/समेतका अNय
ू#तवाद/समेत आई #नज मीनाकुमार/ चौधर/लाई
कुटपीट लछार पछार गर/ #नजको गभAमा रहे को ६

का>टरहे क7 मेर/ गभAवती ौीमतीले दे खी घाँस काCन

ू#तवाद/ कलावती चौधर/, ू#तवाद/ ममता चौधर/,
ू#तवाद/ रामकुमार चौधर/, ू#तवाद/ कानन
चौधर/ र ू#तवाद/ Oकमिण चौधर/समेतलाई
कानूनबमोिजम कारवाह/ गर/ पाउँ भVेसमेत
Wयहोराको पी#डत मीनाकुमार/ चौधर/का ौीमान्

>वNद/लाल चौधर/को जाहे र/ दरखाःत ।
म मेरो पोखर/मा नुहाउन भनी गएकोमा

सोह/ पोखर/को डीलमा ू#तवाद/ कलावती
चौधर/ले घाँस काCदै गरे को दे खी घाँस काCन

मनाह/ गदाA #नज कलावती चौधर/ले वाद>ववाद
गर/ लछार पछार गर/ सोह/ पोखर/ निजकै धान
का>टरहे का अNय >वपYीहOसमेत उZ ःथानमा
आई मलाई कुटपीट गर/ ू#तवाद/म5येका
रामकुमार चौधर/ले मेरो पेटमा ला[ीले हानी

#थचेकोले मेरो ६ म>हनाको गभAको ब\चाको
मृ^यु भएको हुँदा ू#तवाद/हOलाई कानूनबमोिजम
कारवाह/ गर/ पाउँ भVेसमेत Wयहोराको बुिझएक7
मीनाकुमार/ चौधर/को कागज ।
िज`ला सaर/, गाउँ >वकास स#म#त
हcदAया वडा नं. ४ िःथत >वNद/लाल चौधर/को
माछा पोखर/ दालवाल/ लगाएको ःथानमा
ू#तवाद/ कलावती चौधर/समेतका ू#तवाद/हOले
मीनाकुमार/ चौधर/लाई कुटपीट लछार पछार

गर/ #नजको गभAमा रहे को ६ म>हनाको गभAको
ब\चाको मृ^यु हुन गएको भ#नएको घटनाःथलको

पोखर/मा
गएकोमा

सो ःथानमा ू#तवाद/ कलावती चौधर/ले घाँस
का>टरहे को दे खी #नज मीनाकुमार/ले घाँस काCन
मनाह/ गदाA वाद>ववाद भै लछार पछार हुँदा निजकै

म>हनाको ब\चाको मृ^यु भएकोमा >वfास लाgछ
भVेसमेत Wयहोराको बुिझएका व>वताकुमार/को
कागज ।
चौधर/को
गभAबाट
मीनाकुमार/
#नका#लएको ब\चाको हात खुhा आकृ#त माऽ
दे िखएको जातक ब\चामा कुनै चोट पटक
नदे िखएको भVेसमेत Wयहोराको ब\चाको लास
ूकृ#त मुच ु`का ।

#म#त २०६२।५।४ गते जाहे रवालाक7
ौीमती मीनाकुमार/ चौधर/ आjनो पोखर/को
डीलमा घाँस काCन भनी गएकोमा उZ

पोखर/को डीलमा ू#तवाद/ कलावती चौधर/ले
घाँस का>टरहे को दे खी मीनाकुमार/ चौधर/ले
>कन हाॆो पोखर/को डीलमा घाँस काटे को भNदा
>ववाद भई लछार पछार हुँदा सोह/ पोखर/ निजकै

धान का>टरहे का अNय ू#तवाद/हO रामकुमार
चौधर/, ममता चौधर/, कानन चौधर/ र Oकमिण
चौधर/समेत उZ घटनाःथलमा आई गभAवती
मीनाकुमार/ चौधर/लाई शर/रको >व#भV भागमा
कुटपीट तथा लछार पछार गर/ #नज मीनाकुमार/

चौधर/को पेटमा भएको ६ म>हनाको गभAको
ब\चाको मृ^यु हुन गएको हो भVेसमेत Wयहोराको
बुिझएक7 दुगl चौधर/ र सं जयकुमार चौधर/को
अलग अलग कागज ।
#म#त २०६२।५।४ गते आjनो
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पोखर.मा नुहाउन भनी गएक7 मीनाकुमार.
चौधर.लाई सोह. पोखर.को डीलमा घाँस का?टरहे क7

कलावती चौधर.ले लछार पछार गर. वाद?ववाद
भएकोमा सोह. घटनाःथल निजकै भएका "नज
कलावती चौधर.क7 छोर. ममता चौधर., रामकुमार
चौधर., कानन चौधर. र Jकमिण चौधर.समेतका
मा"नसहJ आई "नज मीनाकुमार. चौधर.को
शर.रको ?व"भN भागमा कुटपीट लछार पछार

गर. "नजको गभOमा रहे को ६ म?हनाको बRचाको
पेट मै मृTयु हुन गएको वारदातमा सं लWन
ू"तवाद.हJलाई कानूनबमोिजम होस् भNेसमेत
Zयहोराको एकै "मलानको घटनाःथल वःतुिःथ"त
मुच ु[का ।

जाहे र. दरखाःत, घटनाःथल मुच ु[का,
पी"डत मीनाकुमार. चौधर.को कागज, बुिझएका
Zयि^हJको
कागज, ःवाः_य
पर.`ण
aरपोटOसमेतका
सबूद
ूमाणका
आधारमा
मीनाकुमार.को गभOपतन भएको त_य पु?b हुन
आएकोले

ू"तवाद. कलावती चौधर., ममता
चौधर., रामकुमार चौधर., कानन चौधर. र
ु 7 ऐन, dयानसeबfधी
Jकमिण चौधर.लाई मुलक
महलको २८ नं. को कसूरमा सोह. महलको २८
नं. बमोिजम सजाय गर. पाउँ र फरार रहे का सबै
ू"तवाद.हJलाई अदालतबाट eयाद जार. गर.
पाउँ भNेसमेत Zयहोराको अ"भयोग दावी ।
ौीमती
मीनाकुमार.
चौधर.को गभOको बRचा हामीले कुटपीट गरे को
कारणले गभOपतन भएको होइन । उनलाई बRचा
जाहे रवालाक7

झनl रोग लागेको छ । अ"भयोग दावी अनुसारको
कसूर नगरे कोले सजाय पाउनुपनl होइन भNेसमेत

ू"तवाद. कलावती र कानन चौधर.को एकै
"मलानको अदालतमा गरे को बयान ।
वारदात "म"त समयमा म वारदात ःथलमा
नभै अfयऽ "थए ँ । वारदातमा मेरो सं लWनता

छै न । अ"भयोग दावी अनुसारको कसूर नगरे कोले
सजाय पाउनुपनl होइन भNेसमेत Zयहोराको
ू"तवाद. रामकुमार चौधर.ले अदालतमा गरे को
बयान ।

कुटपीट गर. मीनाकुमार.
चौधर.को गभOपतन भएको होइन । जमीनको
aरसइ"बले हामीलाई फसाउन मुmा nदएको
हो । अ"भयोग दावी अनुसार सजाय हुनपु नl होइन
हामीले

भNेसमेत Zयहोराको Jकमिण चौधर.ले अदालतमा
गरे को बयान ।

२०६० साल दे िख नै म लहानमा
बःछु । हामीले मीनाकुमार. चौधर.लाई कुटपीट

गरे को होइन । "नजको गभOमा रहे को बRचाको
मृTयु भएको छै न । "नजको प?हलेदेिख नै गभO
तु?हने रोग "थयो । अ"भयोग दावी अनुसार कुनै
कसूर नगरे कोले सजाय पाउनुपनl होइन भNेसमेत
Zयहोराको ममता चौधर.ले अदालतमा गरे को

बयान ।
ूहर.मा कागज गनl व?वताकुमार. चौधर.,
दुगाOदेवी चौधर., पी"डत मीनाकुमार. चौधर. र
जाहे रवाला ?वfद.लाल चौधर.ले अदालतमा गरे को
बकपऽ ।
ू"तवाद.

कलावती

चौधर., ू"तवाद.

कानन चौधर.समेतका सा`ी "सरप"त लाल चौधर.
र पाँच ु चौधर., ू"तवाद. ममता चौधर.का सा`ी
सुरेश कुमार चौधर., ू"तवाद. Jकमिण चौधर.का
सा`ी महे fिूसाद चौधर. र ू"तवाद. रामकुमार
चौधर.का सा`ी सfतोषकुमार चौधर.ले अदालतमा

गरे को बकपऽ ।
ू"तवाद.मqयेका रामकुमार चौधर.ले
पी"डत मीनाकुमार.को पेटमा लाrीले तथा अfय
ू"तवाद.हJले हात मुsाले हानेको कुटाईबाट
मीनाकुमार. चौधर.को गभOपतन भएको पु?b भएको
हुँदा ू"तवाद.मqयेका रामकुमार चौधर., कलावती
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चौधर, ममता चौधर, कानन चौधर र &कमिण
चौधरले आरो-पत कसूर गरे को ठहरे कोले
ु : ऐन,
ू5तवाद रामकुमार चौधरलाई मुलक
<यानस>ब@धीको महलको २८ नं. ले कैद म-हना
तीन र अ@य ू5तवादह& कलावती चौधर, ममता
चौधर, कानन चौधर र &कमिण चौधरलाई
ु : ऐन, <यानस>ब@धीको महलको २८ नं. ले
मुलक
जनह एक म-हनाका दरले कैद सजाय हुने ठहछK
भMेसमेत Nयहोराको सOर िजPला अदालतको
5म5त २०६४।९।१० को फैसला ।
ु ो
मुXय
कारण
गभKपतन
हुनक
शZकाःपद छ । प\रवारसँगको पूव K \रसइ5ब

ज_गा -ववाद आ`द कुराह&बाट झू cा उजूर
`दई आफ@तह&बाट बकपऽ गराइएको छ ।
वी.पी. कोइराला ःवाःfय -वgान ू5तhानको
परiणको -वjेषण ग\रएको छै न । पी5डतको
शररमा कुनै -क5समको घाउ चोट दे िखएको

छै न । िच-कoसकले समेत गभKपतनको मुXय
कारण -कटानी साथ `दन सकेका छै नन् । 5बना
ूमाण दोषी ठहर गरे को सु& िजPला अदालतको
फैसला ऽु-टपूणK हुँदा बदर गर अ5भयोग दावीबाट

सफाइ पाउँ भMेसमेत Nयहोराको ू5तवादह&
कलावती चौधर, ममता चौधर, रामकुमार
चौधर, कानन चौधर र &कमिण चौधरको
ु
पुनरावेदन अदालत, राज-वराजमा परे को सं यs
पुनरावेदनपऽ ।
यसमा No definite opinion can be made
for the cause of IUFD.There was no signs of
external injury over the body of Mrs.Meena
Kumari Chaudhary at the time of admission.
भनी डाtटरले \रपोटK `दएको, जाहे र दरखाःतमा र
पी5डतले मौकामा कागज गदाK घटनाःथल फरक
फरक रहे को दे िखएको साथै चँम`दv गवाहसमेत

नभएको

अवःथामा

सु&बाट

ू5तवादह&लाई

सजाय हुने ठहर भएको फैसला फरक पनK
ँ ा छलफलको ला5ग -वपiी िझकाई
सक्ने दे िखद
5नयमानुसार पेश गनुK भMे पुनरावेदन अदालत,

राज-वराजको 5म5त २०६६।८।२४ को
आदे श ।
समूहले गरे को भनेको कुटपीटमा केह
चोट िचw दे िखनुपनxमा िच-कoसकको परiण
ू5तवेदनबाट केह नदे िखएको हुँदा ू5तवादह&ले
कसूर गरे को भMे ठोस सबूद ूमाणको अभाव हुँदा

ू5तवादह&ले आरो-पत कसूर गरे को ठहर गर सु&
सOर िजPला अदालतबाट 5म5त २०६४।९।१०
ँ ा उPट भई
मा भएको फैसला 5मलेको नदे िखद
ू5तवादह&ले अ5भयोग दावीबाट सफाइ पाउने

ठहछK भMेसमेत Nयहोराको पुनरावेदन अदालत,
राज-वराजको 5म5त २०६६।१०।१३ को
फैसला ।
पी5डत मीनाकुमार चौधरले मौकामा
गरे को कागजलाई समथKन गर अदालतमा समेत
बकपऽ गरे क: 5छन् । ग5भKणी म-हलालाई
अःवभा-वक&पले पेटमा दखल पु_ने गर लछार
पछार गनx बममा पी5डत पोखरको डीलबाट
तल खःन पुगी बा-हर चोट नदे िखए प5न सोह
पीडाबाट गभKपतन हुन पुगेको छ । बकपऽ गनx

बममा -वषयको ौृZखलामा सामा@य फरक पनK
सtदछ तर घटना Nयहोराको उPलेख सामा@य
फरक पद} मा वारदात नै नभएको भनी 5नंकषKमा

पु_नु उिचत होइन । अतः ू5तवादह&को
कुटपीटको कारणबाट मीनाकुमारको गभKपतन
भएको

अवःथामा

ू5तवादह&लाई

अ5भयोग

दावीबाट सफाइ `दएको पुनरावेदन अदालत,
राज-वराजको फैसला ऽु-टपूणK हुँदा बदर गर
अ5भयोग दावीबमोिजम ू5तवादह&लाई सजाय
गर पाउँ भMेसमेत Nयहोराको वाद नेपाल

सरकारको तफKबाट यस अदालतमा पनK आएको
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पुनरावेदनपऽ ।
"नयमबमोिजम
पेश
हुन
आएको
ूःतुत मु=ामा वाद> नेपाल सरकारको तफ@बाट

उपCयाया"धवEा ौी पुंकर सापकोटाले ूःतुत
@ एको बहससमेत सुनी "म"सल अKययन गर>
गनुभ

हे दा@ पुनरावेदन अदालत, राजLवराजको फैसला
"मलेको छ छै न सोह> Lवषयमा "नण@य QदनुपनR
दे िखन आयो ।
यसमा ू"तवाद> कलावती चौधर>,
ममताकुमार> चौधर>, रामकुमार चौधर>, कानन
चौधर> र Vकमिण चौधर>ले गभ@वती मीनाकुमार>
चौधर>लाई कुटपीट तथा लछार पछार गरे को र
सोह> कारणबाट मीनाकुमार> चौधर>को गभ@पतन
ु Z ऐन,
भएको हुँदा ू"तवाद>हVलाई मुलक
\यानस]बCधीको महलको २८ नं. को कसूरमा
सोह> महलको २८ नं. बमोिजम सजाय गर> पाउँ

भaे अ"भयोग माग दावी भएकोमा अ"भयोग माग
दावीबमोिजम सजाय हुने ठहर गरे को सुV सcर>
िजdला अदालतको फैसला उdट> गर> ूमाणको
अभावमा ू"तवाद>हVले आरोLपत कसूरबाट

सफाइ पाउने ठहर गरे को पुनरावेदन अदालत,
राजLवराजको फैसलाउपर वाद> नेपाल सरकारको
तफ@बाट पुनरावेदन पर> "नण@याथ@ पेश हुन आएको
पाइयो ।
२. ग"भ@णी मLहलालाई अःवभाLवकVपले

पेटमा दखल पुfने गर> लछार पछार गनR बममा
पी"डत पोखर>को डीलबाट तल खःन पुगी बाLहर>
चोट नदे िखए प"न सोह> पीडाबाट गभ@पतन हुन

पुगेको र बकपऽ गनR बममा घटना jयहोराको
Lवषयको ौृlखलामा सामाCय फरक परे प"न
वारदात नै नभएको भa न"मdने भaे वाद> नेपाल
सरकारको पुनरावेदन िजकZर रहे को छ ।
३.

अ"भयोग

दावी

एवम् पुनरावेदन

िजकZरबमोिजम ू"तवाद>हVले आरोLपत कसूर

गरे का हुन ् होइनन् भaेतफ@ Lवचार गदा@ मीनाकुमार>
गभ@वती भएको र "नजको गभ@पतन भएको कुरामा
Lववाद भएन तर "नज मीनाकुमार>को गभ@पतन Lयनै
ू"तवाद>हVको कुटपीटको कारणबाट भएको हो
होइन भaे नै ूःतुत Lववादमा "नरोपण गoरनुपनR
ूp रहे को छ ।
हकभोग"भऽको
४.
मीनाकुमार>को
पोखर>को डीलमा ू"तवाद> कलावती चौधर>ले

"म"त २०६२।५।४ का Qदन घाँस काटे को
Lवषयमा सोह> ःथानमा मीनाकुमार> चौधर> र
कलावती चौधर>बीच Lववाद हुँदा अCय ू"तवाद>हV

रामकुमार चौधर>, ममता चौधर>, कानन चौधर> र
Vकमिण चौधर>समेत आई सबै ू"तवाद>हVले
लात मुtाले कुटपीट लछार पछारसमेत गरे को
कारणबाट मीनाकुमार> चौधर>को पेटमा भएको
६ मLहनाको गभ@को बuचाको मृvयु हुन गएको

भaे जाहे र> र अ"भयोग छ । तर उE आरोLपत
कसूरमा ू"तवाद>हV अनुसCधान अ"धकार>

र अदालतमा समेत इCकार रह> बयान गरे को
अवःथा छ ।
५. मीनाकुमार>को शर>रको पर>wण

ू"तवेदनमा No definite opinion can be made
for the cause of IUFD. There was no signs of
external injury over the body of Mrs. Meena

kumari Chaudhary at the time of Admission.
भaे उdलेख छ । पाँच जना jयिEहVले एउटा
jयिEउपर सामूLहक आबमण गर> कुटपीट
गरे को भए पी"डत भ"नएकZ मीनाकुमार>को
शर>रको कुनै न कुनै भागमा vयसर> कुटपीट
गoरएको चोटको िचx दे िखनुपद@yयो, तर शर>रको
बाLहर> भागमा कुनै प"न कुटपीटका चोटका िचx
नभएको भaे तyयको पुLz पर>wण ू"तवेदनले
गरे को छ । यसर> Lवशेष{ले पर>wण गर> ूःतुत
गरे को रायको आ"धकाoरताका स]बCधमा ूp
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उठाउनु पन! कुनै कारण छै न ।

६. जहाँस-म त1यको उ4लेखमा सामा8य
फरक परे प:न ;यसले वारदात ःथा@पत गनBमा
कुनै तािDवक असर पानB सFदै न भHे पुनरावेदन
िजकIर रहे तफB @वचार गदाB वारदातको जानकारK
पाएका, दे खेका वा ःवयम् पी:डत भएका भ:नएका
PयिQहRले अनुस8धानको बममा र अदालतमा
उQ कुरा PयQ गदाB वारदातको िचऽणमा

:सल:सला वा बम न:मलेको ;य:त कारणले माऽ
इ8साफमा तािDवक असर पादW न तर ती PयिQहRले
PयQ गरे को कुरामा नै @वरोधाभाष छ भने ;यःतो

@वरोधाभाषRपले PयQ गYरएको कुरालाई आधार
बनाई :नद]षीलाई दोषी सा:बत गन! आधार हुन
सFदै न । पी:डतका प:त जाहे रवालाले घटनाका
स-ब8धमा `दएको जाहे रKमा ौीमतीलाई कुटपीट

गरK घाइते बनाएको भHे सुनी घटनाःथलमा
जाँदा सbत घाइते अवःथामा छाडेको अवःथामा

फेला पारे को भनी उ4लेख गरे का छन् भने
अदालतमा गरे को बकपऽमा घटना आcनै
ँ ाले दे खेको भनी उ4लेख गरे का छन् ।
आख

यसरK जाहे रK दरखाःतमा सुनेको र अदालतमा
गरे को बकपऽमा दे खेको भनी परःपर @वरोधाभाष
कुरा गरे का छन् । सbत घाइते अवःथामा
वारदातःथलमा ौीमतीलाई फेला पारे को भHु तर
:नज पी:डतको शरKरमा कुटपीटका कुनै लeण
नदे िखनुबाट जाहे रवालाका भनाई नै शfकाःपद
छन् । यसरK जाहे रवाला र ःवयम् पी:डतले
वारदातका @वषयमा नै @वरोधाभाष कुरा उ4लेख

गनुB र पी:डतको शारKYरक परKeणसमेतबाट
कुटपीट गरे को कुनै िचg नपाइनुबाट वारदात
नै ःथा@पत हुन सक्ने अवःथा छै न । वारदात
ःथा@पत हुने ;यःतो @वhासूद ूमाणसमेत वादK
पeबाट गुजानB सकेको पाइँदैन । वारदात नै
ःथा@पत हुन नआएको अवःथामा जाहे रवाला

तथा पी:डत भ:नएकI मीनाकुमारKले शfकाःपद
@क:समले PयQ गरे का कुरालाई अदालतले
ूमाणको Rपमा महण गनB :म4ने दे िखएन ।
;यसकारण यी ू:तवादKको कायBबाट मीनाकुमारK

चौधरKको गभBपतन भएको त1य ःथा@पत नभएको
हुँदा ू:तवादKहRले आरो@पत कसूरबाट सफाइ
पाउने ठहर गरे को पुनरावेदन अदालतको

फैसलालाई बेमना:सब भH :मलेन ।
७. अतः मा:थ @ववेिचत आधार र
कारणबाट जाहे रवाला र पी:डतको भनाइ
@वरोधाभाषपूणB रहे को, समूहले गरे को भनेको
कुटपीटमा कुटपीटका कुनै चोट िचg नदे िखएको
हुँदा ू:तवादKहRले कुटपीट गरK मीनाकुमारK

चौधरKको गभBपतन गराएको भHे वारदात नै
ःथा@पत हुन नआएबाट ू:तवादKहRले आरो@पत
कसूर गरे को ठहर गरे को सुR सpरK िज4ला
अदालतको :म:त २०६४।९।१० को फैसला
उ4टK गरK ू:तवादKहRले अ:भयोग दावीबाट

सफाइ पाउने ठहर गरे को पुनरावेदन अदालत,
राज@वराजको :म:त २०६६।१०।१३ को
फैसला :मलेको दे िखदा सदर हुने ठहछB ।
वादK नेपाल सरकारको पुनरावेदन िजकIर पुwन
सFदै न । ूःतुत मुxाको दायरKको लगत कyा
गरK :म:सल :नयमानुसार बुझाई `दनू ।
उQ रायमा सहमत छु ।
का.मु.ू.8या.दामोदरूसाद शमाB
इ:त सं वत् २०७० साल असार ९ गते रोज १ शुभम् ।

इजलास अ:धकृत : दKपक ढकाल
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"नवेदकका

तफAबाट : Jवbान अ"धव5ा
डेके<िूसाद सुवेदS
Jवप]ीका तफAबाट : Jवbान वcरd अ"धव5ा
ँयामूसाद खरे ल

िनणर्य नं .९१३५

ु इजलास
सव-.च अदालत, सं य5
स.का.मु.ूधान<यायाधीश ौी दामोदरूसाद शमाA
माननीय <यायाधीश ौी Bाने<िबहादुर काकF
आदे श "म"त : २०७०।१०।१२।१
०७०-WO-०२११

अवलिgबत नजीर :
सgब\ कानून :
§ िजQला अदालत "नयमावलS, २०५२ को
"नयम ७९
ु i ऐन, दkड सजायको महलको
§ मुलक
४३ र ६१ नं.

Jवषय :- उNूेषण/परमादे श ।

आदे श

"नवेदक : िजQला Rप<दे हS, बुटवल नगरपा"लका
वडा नं. ५ दरबारलाइन बःने शोभालआमी
था<जुसमेत
JवR\
Jवप]ी : िजQला Rप<दे हS, बुटवल नगरपा"लका
वडा नं. ५ गोलपाकA बःने पशुप"तूसाद
बःयालसमेत

§ कु नै कायर्का लािग सम्बिन्धत पक्षलाई
तोिकएको िदनमा सम्बिन्धत पक्ष सम्बिन्धत
ठाउँ मा उपिस्थत हुँ दैन वा उपिस्थत भएर
पिन मुचुल्कामा सहीछाप गनर् इन्कार
गरेको कारणले मात्र प्रिक्रयागत त्रुिट
नदेिखएको अवस्थामा त्यस्तो कायर् गैर
नहुने ।
§ िववादमा प्रितवादी बाहेक उनाऊ व्यिक्त
रहेको नदेिखएको र मुद्दाका सम्बिन्धत
पक्षहरूले अदालतबाट तोकी पाएको
डोरको तािरख िलएको अवस्थामा सूचना
नै नपाएको भन्ने अथर् गनर् निमल्ने ।
(ूकरण णं . ८)

का.मु.प्र.न्या.दामोदरप्रसाद

शमार्

:

नेपालको अ<तcरम सं Jवधान, २०६३ को धारा
३२ तथा १०७ (२) बमोिजम "नवेदन पनA
आएको ूःतुत cरट "नवेदनको सpि]q तrय र
आदे श यस ूकार छ :
ूNयथtमuये पशुप"तूसाद बःयाल वादS र
हामी "नवेदकहR ू"तवादS भई चलेको घर xदवाल
भNकाई जyगा खालS गराई पाउँ भ{े मु|ामा "म"त

२०६०।३।२३ मा भएको न}सा मुच ुQकाको
न.नं. १० खालS जyगा, न.नं. ११ इँ~ा "समे<ट
जोडाइको पखाAल, न.नं. १२ इँ~ा चागेको अःथायी
पखाAल, न.नं. १३ काठको खgबा Jटनको छाना

भएको टहरा, न. नं. १४ खालS जyगा ू"तवादSको
Jक.नं. १३० "भऽको नभई वादSको Jक.नं. १२९

"भऽको भएकोले िखचोला मेटाई चलन चलाई
xदने भनी Rप<दे हS िजQला अदालतबाट भएको
"म"त २०६०।६।७ को फैसला सदर गन गरS

"म"त २०६३।१।३१ मा पुनरावेदन अदालत,
बुटवलबाट तथा "म"त २०६७।२।९ मा सव-.च
अदालतबाट फैसला भई उ5 फैसलाहR अि<तम
रहे का छन् । हाल फैसला कायाA<वयनको काम
कारवाहS Rप<दे हS िजQला अदालतमा Jवचाराधीन
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अवःथामा रहे को छ । फैसला काया-.वयनको
0सल0सलामा
1प.दे ह4
िज7ला
अदालतको
तहसील शाखाबाट 0म0त २०६९।१२।२४ मा
बेर4तपूवक
- डोर मुच ु7का तयार गर4 सोह4 अनुसार
ऐ.२८ गते तहसीलदारबाट आदे श भएको छ ।
उP आदे श सQहतको डोर मुच ु7का बदर गर4

ु S
पाउन 1प.दे ह4 िज7ला अदालतसमR मुलक
ऐन, दTड सजायको महलको ६१ नं. बमोिजम
0नवेदन गरे कोमा 1प.दे ह4 िज7ला अदालतबाट

0म0त २०७०।३।२१ मा तथा पुनरावेदन
अदालत, बुटवलबाट 0म0त २०७०।५।१३ मा
डोर तथा चलन मुच ु7कालाई सदर गर4 आदे श

भएको छ । फैसला काया-.वयन र सोलाई सदर
गरे को आदे शबाट फैसला काया-.वयनस[ब.धी
काय-Qव0धको ू^यR ऽुQट भएको र उP आदे शले

हामी 0नवेदकह1लाई नेपालको अ.त`रम सं Qवधान,
२०६३ को धारा १२, १२(२), १२(३)(ङ),
१३(१), १३(२) र धारा १९ dारा ू^याभूत
गरे को मौ0लक हकमा समेत ू0तकूल असर

गरे को र उP आदे श बदर गराउने अ.य कुनै
वैकि7पक उपचारसमेत नभएकोले उP आदे श
बदर गर4 पाउँन यो 0नवेदन गरे का छg ।
1प.दे ह4 िज7ला अदालतबाट डोर मुच ु7का
हुँदा “न.नं.११ को इँiा 0समे.टको जोडाइ भएको

पखा-ल Qफ7डमा भ^काई खाल4 रहे को, न.नं.१२
इँiाको चागेको अःथाई पखा-ल भ^काई हाल
खाल4 रहे को, न.नं.१३ काठको ख[बा Qटनको
छानो भएको टहरा हाल हटाई उkरतफ- एउटा
खाँबो माऽ रहे को अ.य न[बरह1 खाल4 रहे को
Qक7ला गाडी वाद4ले चलन बुझी 0लएको तर

ू0तवाद4 र वा`रसह1 डोरमा उपिःथत नभएको”
भmे वाnयांशको ूयोग भएको छ । 0नवेदक

ू0तवाद4 तथा वा`रसको है 0सयतले हामी ःवयम्
डोरमा उपिःथत भए प0न नभए प0न कुनै अथ-

लाpने होइन । चलनतफ-को फैसला काया-.वयन
गदा- िज7ला अदालत 0नयमावल4, २०५२ को
्
0नयम ७९ को ूQबया पुरयाउनु
पद-छ । तर
उP 0म0तमा तयार ग`रएको डोर मुच ु7काको

rयहोरामा न.नं.११ मा उ7लेख भएको भ0नएको
पखा-ल, न.नं.१२ मा उ7लेख भएको भ0नएको
इँiाको चागेको अःथाई पखा-ल, न.नं.१३ मा
उ7लेख भएको भ0नएको काठको ख[बा Qटनको

छानो भएको भ0नएको टहरा Qववादको 0नराकरण
नहु.जेल यथािःथ0तमा नै रहे को 0थयो । तर

उP सं रचना भएको ःथानमा चलन चलाई पाउने
Qवषयमा अदालतबाट उP 0नयमावल4को 0नयम
७९ मा उ7लेख ग`रएको काय-Qव0धस[म प0न

नअपनाई हटाइएको छ । डोरको rयहोरामा
पR QवपRलाई 0म0त २०६९।१२।२४ गतेको

डोरको ता`रख तोQकएकोमा ू0तवाद4 0नवेदकका

वा`रसह1 उP तोQकएको डोरमा उपिःथत
नभएको भmे उ7लेख भएको रहे छ । उP
काय-को स[ब.धमा हामीह1 तथा हामीह1का
ु ा कुनै अथवा`रसको उपिःथ0त हुन ु र नहुनम
लाpने होइन । कानूनले तोQकएको काय-Qव0धगत
ूQबयाको अRरशः पालना हुनपु नv हो सो हुन

नसकेको कारणबाट चलन चलाएको कायगैरकानूनी रहे को छ ।
1प.दे ह4 िज7ला अदालतबाट तयार
भएको न.नं.१५ मा समेQटएको घरको xदवालमा
वाद4को दावी नपुpने ठहर गर4 फैसला भएको
अवःथा हो । तर उP 0म0तमा तयार गरे को
भ0नएको डोर मुच ु7कामा कह4ं केह4 उ7लेखसमेत

नगर4 उP न.नं.१५ मा समेट4 हामीह1को हक
भोगमा रहे को घरको वाल पखा-ल भ^काई डोर
मुच ु7का तयार पा`रएको छ । पशुप0त ूसाद

बःयालको Qक.नं.१२९ को जpगा पूव - 0सyाथराजमाग- पिzम Qक.नं.१३१ को जpगा रहे कोमा
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हाल हामीह/को ज2गाको मोहडा ६ फ7ट घुसाई
<क=ाकाट गर> ज2गाधनी ूमाणपूजाB बनाएका
रहे छन् । हामीह/को सँ"धयार <वपKी आउनु
भOदा अगा"ड नै <क.नं.१३० को ज2गामा
हामीह/ले घर "नमाBण गर> बसोबास गर> आएका
"थयV । /पOदे ह> िजXला अदालतको "म"त

२०६०।६।७, पुनरावेदन अदालत, बुटवलको
"म"त २०६३।१।३१ तथा सवZ[च अदालतको
"म"त २०६७।२।९ को फैसलामा घर ^दवाल
भ_काउन नपन` गर> फैसला भई अिOतम भइरहे को
B त् अवःथामा हामीले घर "नमाBण
अवःथा छ । पूवव

गदाB "नज <वपKीको साँधतफB ६ फ7ट ज2गा
खाल> राखेका "थयV । उd ज2गा हामीह/को

भोगमा छ । उd भोगलाई असर पन` गर> तयार
गरे को उd डोर मुच ुXका ऽु<टपूणB छ । _यःतो
बेर>तको चलन मुच ुXका सदर गरे को िजXला
अदालत तथा पुनरावेदन अदालत,का आदे शसमेत
बदरभागी छन् ।

हामी
"नवेदकह/ले
<यनै
<वपKी
पशुप"तूसाद बःयालउपर <ववा^दत ज2गाका
<वषयमा दायर गरे को दू<षत िखचोला मेटाई हक
कायम मुgामा दावी नपु2ने ठहर गरे को /पOदे ह>
िजXला अदालतको "म"त २०६८।१२।२६ र
सोलाई सदर गरे को पुनरावेदन अदालत, बुटवलको
"म"त २०६९।६।१४ को फैसलाउपर मुgा
्
पाउन सवZ[च अदालतमा "नवेदन पर>
दोहोरयाई
कारवाह>युd अवःथामा रहे को अवःथामा फैसला

कायाBOवयन गरे को कायBसमेत ऽु<टपूणB रहे को
छ ।
अतः "म"त २०६९।१२।२४ को डोर
मुच ुXका, ऐ. २८ को तहसीलदारको आदे श र
सोलाई सदर गरे को /पOदे ह> िजXला अदालतको
"म"त २०७०।३।२१ को आदे श तथा सो
आदे शलाई सदर गन` गर> पुनरावेदन अदालत,

बुटवलबाट "म"त २०७०।५।१३ मा भएको
आदे शबाट नेपालको अOतnरम सं <वधान, २०६३
को धारा १२, १२(२), १२(३)(ङ), १३(१), १३
(२) र धारा १९ rारा ू_याभूत मौ"लक हकमा
समेत ू"तकूल असर परे को हुँदा उd आदे शह/
उ_ूेषणको आदे शले बदर गर> पाउँ साथै ूःतुत
nरट "नवेदनको अिOतम टु tो नलागेसuम फैसला
कायाBOवयनसuबOधी आदे श कायाBOवयन नगर>
यथािःथ"तमा राख्नु भनी <वपKीह/को नाममा

सवZ[च अदालत "नयमावल>, २०४९ को "नयम
४१(१) बमोिजम अOतnरम आदे शसमेत जार> गर>
पाउँ भvेसमेत wयहोराको nरट "नवेदन ।

"नवेदन मागबमोिजमको आदे श जार>
हुनपु न` हो होइन आदे श जार> हुन ु नपन` भएमा
सोको कारण तथा ूमाण स<हतको "लिखत जवाफ
बाटाको uयाद बाहे क १५ ^दन"भऽ <वपKी

नं. १ ले आफx वा आyनो कानूनबमोिजमको
ू"त"न"धमाफBत तथा <वपKी नं. २, ३ र ४ ले
महाOयाया"धवdाको कायाBलयमाफBत पेश गनुB
भनी <वपKीह/का नाममा uयाद जार> गर>
uयाद"भऽ "लिखत जवाफ पेश भए वा अव"ध

नाघेप"छ "नयमानुसार पेश गनुB । "नवेदनमा
अOतnरम आदे शको माग भएतफB <वचार गदाB
ूःतुत मुgामा "नवेदकको मागबमोिजम अOतnरम

आदे श जार> हुने नहुने सuबOधमा दुबै पKह/
उपिःथत गराई छलफल गनB उपयुd हुने
हुँदा "म"त २०७०।६।१६ गते छलफलका
ला"ग पेशी तोक7 सोको सूचना ू_यथzह/लाई
^दनु । साथै सो छलफल नभएसuम ूःतुत nरट

"नवेदन <वचाराधीन रहे कै अवःथामा "नवेदनमा
उिXलिखत फैसला कायाBOवयनसuबOधी आदे शको
कायाBOवयन नगर> हाललाई यथािःथ"तमा राख्नु
भनी ू_यथzह/का नाममा सवZ[च अदालत
"नयमावल>, २०४९ को "नयम ४१(१) बमोिजम
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अपकाल न अ#त%रम आदे शसमेत जार ग%र/दएको
छ भ4े यस अदालतको 6म6त २०७०।६।८ को
आदे श ।
पशुप6तूसाद
शोभालआमी
था#जुले

बःयालउपर /दएको मुEा नं. ०२४३९ को
दूLषत िखचोला मेटाई हक कायम गर पाउँ
भ4े मुEा 6म6त २०६८।१२।२६ मा यस

अदालतबाट फैसला भई सोउपर पुनरावेदन
अदालत, बुटवलमा पुनरावेदन /दएको हुँदा उZ
मुEामा Lववा/दत रहे को ज[गा र ूःतुत चलन
मुEाको Lववा/दत ज[गा एउटै भएको हुँदा उZ
मुEाको अि#तम Lकनारा नहुँदास\म चलन चलाउने
काय] ःथ6गत गर पाउँ भनी शोभालआमी था#जुले

6म6त २०६९।३।१२ मा 6नवेदन /दएको उZ
6नवेदनमा “यसमा 6नवेदक ू6तवाद ले दायर
गरे को 6ड.पी. ०६१९ को दूLषत िखचोला मेटाई
हक कायम गर पाउँ भ4े मुEामा ठहरे बमोिजम
हुने नै हुँदा सव`aच अदालतसमेतबाट भएको
अि#तम फैसलाबमोिजम चलन चलाउने काय]को
ला6ग कारवाह युZ अवःथामा रहे को ूःतुत चलन

चलाउने काय] ःथ6गत गन] 6मलेन कानूनबमोिजम
गनु”] भ4ेसमेत bयहोराको 6म6त २०६९।३।१८
मा तहसीलदारबाट आदे श भएको 6थयो ।
तहसीलदारबाट
भएको
6म6त
२०६९।३।१८ को आदे श बदर गर
पाउँ भनी ू6तवाद शोभालआमी था#जुले 6म6त
२०६९।३।२१ मा 6नवेदन /दएको र उZ
6नवेदन इजलाससमd पेश हुँदा “यसमा यस
अदालतका तहसीलदारबाट 6म6त २०६९।३।१८
ँ ा फैसला
मा भएको आदे श 6मलेकै दे िखद

काया]#वयनको कारवाह अगाडी बढाउनु” भ4े
6म6त २०६९।६।१९ मा आदे श भएपfात्

चलन चलाउनको ला6ग वाद ू6तवाद लाई 6म6त
२०६९।८।२ को डोरको ता%रख तोकh यस

अदालतबाट डोर खLटई फैसलाबमोिजम वाद लाई
चलन चलाई /दएको र ूःतुत दरखाःत 6म6त

२०६९।८।१७ मा तामेल मा राखेकोमा
कुनै जानकार न/दई 6म6त २०६९।८।२ मा

डोर खLटई मेरो अनुपिःथ6तमा चलन चलाई
/दएको र सोह आधारमा तहसीलदारबाट 6म6त
२०६९।८।१७ मा मुEा तामेल राखेको
गैरकानूनी हुँदा बदर गर पाउँ भ4ेसमेत
bयहोराको ू6तवाद शोभालआमी था#जुको 6म6त
२०६९।८।१८ मा उजूर

6नवेदन परे को र
उZ 6नवेदन इजलाससमd पेश हुँदा “उिलिखत
6म6तको चलन मुच ुका र तपूवक
] को दे िखन
नआएबाट बेर तसँग भएको चलन मुच ुकाको

आधारमा भएको 6म6त २०६९।८।१७ को
तामेल आदे श बदर गर /दएको छ । पुनः
6नयमानुसार गर चलन चलाउनु” भ4े 6म6त

२०६९।१०।१२ मा इजलासबाट आदे श भै
पुनः चलन चलाउनको ला6ग वाद ू6तवाद लाई
6म6त २०६९।१२।२४ गतेको डोर ता%रख

तोकh यस अदालतबाट डोर खLटई फैसलाबमोिजम
वाद लाई चलन चलाई /दएको हो ।
फलाना 6म6तमा अदालतबाट घर ज[गा
चलन चलाई /दनको ला6ग डोर खLटने हुँदा उZ
6म6तअगावै वाद ले चलन पाउने ठहरे को घर

ज[गा चलन छाडी/दनु भ4े \याद न/दई हाॆो
अनुपिःथ6तमा 6म6त २०६९।१२।१४ मा
डोर खLटई चलन चलाई /दएको चलन मुच ुका
कानूनबमोिजम नभै बेर तको हुँदा बदर गर
पाउँ भ4ेसमेत bयहोराको ू6तवाद शोभालआमी
था#जुसमेतको 6म6त २०७०।१।१२ मा उजूर

6नवेदन परे को र उZ 6नवेदन इजलाससमd
पेश हुँदा “तहतह अदालतको फैसलाबमोिजम
घर ज[गा चलन चलाउनको ला6ग पdLवपdलाई
6म6त २०६९।१२।२४ गतेको डोरको ता%रख

339

नेपाल कानून प"ऽका, २०७१, असार

तो.कएकोमा

ू"तवाद4

"नवेदकका

वा5रसह7
उ9 तो.कएको डोरमा उपिःथत नभएको भ?े
मुच ुBकाबाट दे िखएको र अदालतबाट तो.कएको
डोरमा उपिःथत नभै मच ुBका बदर गर4 पाउँ भ?े
ँ ा "म"त २०६९।१२।२४
"नवेदन परे को दे िखद
गतेको मुच ुBका कानूनबमोिजम र4तपूवक
N कै
ँ ा "नवेदन मागबमोिजम बदर गनुN परे न
दे िखद
कानूनबमोिजम गनु”N भ?े "म"त २०७०।३।२१
मा यस अदालतबाट भएको आदे शउपर पुनरावेदन
अदालत,
बुटवलमा
ू"तवाद4
शोभालआमी
थाUजुसमेतको परे को उजूर4 "नवेदनमा "नवेदक

ू"तवाद4ह7लाई समेत "म"त २०६९।१२।२४
गतेको डोर ता5रख तोकW Xदएको भ?े कै.फयत
ू"तवेदनबाट

दे िखनुका साथै उ9 ता5रख
तो.कXदएको हो भनी ू"तवाद4ह7ले "नवेदनमा

समेत ःवीकार गरे को अवःथामा िजBला अदालत
"नयमावल4, २०५२ को "नयम ७९ बमोिजम

सूचना Xदइएन भ?े "नवेदन िजकWर मना"सब
ँ ा \यस अदालतको "म"त २०७०।३।२१
नदे िखद
ँ ा प5रवतNन गनुN परे न
को आदे श "मलेकै दे िखद
कानूनबमोिजम गनु”N भ?े आदे श भएको हुँदा

यस अदालतसमेतका आदे शानुसार भएका काम
कारवाह4ले "नवेदकको हक.हतमा कुनै असर
ँ ा मागबमो"मज आदे श जार4 हुन ु
परे को नदे िखद
नपन] हुँदा 5रट खारे ज गर4 पाउँ भ?े 7पUदे ह4
िजBला अदालतको तफNबाट सो अदालतका
तहसीलदारको "लिखत जवाफ ।
यसमा "नवेदक ू"तवाद4ह7लाई समेत

"म"त २०६९।१२।२४ गतेको डोर ता5रख
तोकW Xदएको भ?े कै.फयत ू"तवेदनबाट
दे िखनुका साथै उ9 ता5रख तो.कXदएको हो भनी
ू"तवाद4ह7ले "नवेदनमा समेत ःवीकार गरे को

अवःथामा िजBला अदालत "नयमावल4, २०५२ को

"नयम ७९ बमोिजम सूचना Xदइएन भने "नवेदन

ँ ा \यस अदालतको "म"त
िजकWर मना"सब नदे िखद
ँ ा
२०७०।३।२१ को आदे श "मलेकै दे िखद
प5रवतNन गनुN परे न कानूनबमोिजम गनु”N भ?े यस
अदालतबाट "म"त २०७०।५।१३ मा आदे श
भएको हुँदा 5रट "नवेदन खारे ज गर4 पाउँ भ?े

पुनरावेदन अदालत, बुटवलको "लिखत जवाफ ।
"म"त २०६७।२।९ गतेको सव^_च

अदालतको फैसलाले ू`7पमा 7पUदे ह4 िजBला
अदालतबाट भएको नaसा मुच ुBकाको न.नं.१०,
११, १२, १३ र १४ का जdगाह7 .वपeी
5रट "नवेदकको .क.नं.१३० को जdगा"भऽको
नभई म "लिखत जवाफवालाको .क.नं.१२९

"भऽको दे िखएको भनी ःप`7पमा बो"लएको
छ । सोह4 फैसलाबमोिजम नै कानूनको
्
र4त पुरयाई
चलन भएको हो । सु7 िजBला
अदालतदे िख सव^_च अदालतसhम भएका फैसला
र सो फैसला अनुसार चलन चलाएको सhपूणN
काम कारवाह4 कानूनसjत भएको र .वपeीले
एउटै .वषयमा पटकपटक मुlा Xदएको र साधारण
अ"धकारeेऽबाट .ववादको अिUतम "न7पण
भइसकेको अवःथामा यसै .वषयमा .वपeीको
5रट "नवेदन दताN भएको हुँदा यःतो अवःथा र
प5रिःथ"तमा 5रट eेऽ आक.षNत हुन नसक्ने हुँदा

5रट "नवेदन खारे ज गर4 पाउँ भ?े पशुप"तूसाद
बःयालको "लिखत जवाफ ।
"नयमबमोिजम पेश हुन आएको ूःतुत

5रट "नवेदनमा "नवेदकतफNका .वnान अ"धव9ा
ौी डेकेUिूसाद सुवेद4 तथा .वपeीमqये
पशुप"तूसाद बःयालको तफNबाट .वnान व5रr

अ"धव9ा ौी ँयामूसाद खरे लले ूःतुत गनुN
भएको बहस िजकWर सुनी "म"सल अqययन गर4
हे दाN "नवेदन मागबमोिजमको आदे श जार4 हुनपु न]
हो वा होइन सोह4 .वषयमा "नणNय Xदनुपन] दे िखन
आयो ।
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२. नणयतफ
पशुपतूसाद बःयाल

#वचार गदा
र ूतवाद*

वाद*
आफू

नवेदकह9 बीच चलेको घर =दवाल भ?काई जBगा
खाल* गराई पाउँ भFे मुHामा 9पIदे ह* िजKला
अदालतबाट भएको मत २०६०।३।२३ को
नSसाको न.नं.१०, ११, १२, १३ र १४ को
जBगा वाद*को #क.न.१२९ भऽको र न.नं.१५
को

जBगा

भऽको

हामी

ठहर*

नवेदकह9को

9पIदे ह*

#क.नं.१३०

िजKला अदालतबाट
मत
२०६०।६।७, पुनरावेदन
अदालत,
बुटवलबाट मत २०६३।१।३१ र सव]^च
अदालतबाट मत २०६७।२।९ मा फैसला

भई उ` फैसलाह9 अिIतम भएर रहे का
छन् । उ` फैसलाबमोिजम चलनको लाग मत
२०६९।१२।२४ को डोरको ताdरख तो#कए
पन हाॆो अनुपिःथतमा चलन चलाइएको र

?यसर* चलन चलाउने काय गदा िजKला अदालत
नयमावल*, २०५२ को नयम ७९ बमोिजमको
्
गdरएको तथा फैसलामा नै
ू#बया नपुरयाई
दावी नपुBने भएको न.नं.१५ को घर पखाल
भ?काई डोर मुच ुKका तयार गdरएको तर डोर

मुच ुKकामा उ` कुरा उKलेख नगरे बाट मत
२०६९।१२।२४ को चलन मुच ुKका बदर
 नiमा सदर गरे को 9पIदे ह* िजKला अदालतको
गनुप
मत २०७०।३।२१ र पुनरावेदन अदालत,

बुटवलको मत २०७०।५।१३ को आदे शबाट
फैसला कायाIवयनसjबIधी काय#वधमा गjभीर
ऽु#ट भई साjपतक अधकारमा आघात परे को
तथा हामीह9ले #यनै #वपlी पशुपतूसाद
बःयालउपर #ववा=दत जBगाका #वषयमा दायर
गरे को दू#षत िखचोला मेटाई हक कायम मुHामा
दावी नपुBने ठहर गरे को 9पIदे ह* िजKला
अदालतको मत २०६८।१२।२६ र सोलाई

सदर

गरे को

पुनरावेदन अदालत, बुटवलको
मत २०६९।६।१४ को फैसलाउपर मुHा
्
पाउन सव]^च अदालतमा नवेदन
दोहोरयाई

गर* कारवाह*यु` अवःथामा रहे को अवःथामा

चलन चलाइएको कायलाई सदर गरे को 9पIदे ह*
िजKला अदालतको मत २०७०।३।२१
को तथा पुनरावेदन अदालत, बुटवलको मत
२०७०।५।१३
को
आदे श
उ?ूेषणको
आदे शoारा बदर गर* पाउँ भFे नवेदन pयहोरा

रहे को दे िखIछ ।
३. #वपlीमqये 9पIदे ह* िजKला अदालत
तथा पुनरावेदन अदालत, बुटवलको लिखत
जवाफमा सव]^च अदालतसमेतबाट भएको
अिIतम फैसलाबमोिजम दावीको जBगाको चलनको
लाग पl #वपlलाई मत २०६९।१२।२४
को डोरको ताdरख तो#कएको हुँदा िजKला
अदालत नयमावल*, २०५२ को नयम ७९
बमोिजम सूचना न=दएको भF नमKनुको साथै
फैसलाबमोिजम नै चलन चलाउने काय भएको भFे
pयहोरा उKलेख छ । अका #वपlी पशुपतूसाद
बःयालको लिखत जवाफमा सव]^च अदालतको
मत २०६७।२।९ को फैसलाले न.नं.१०,
११, १२, १३ र १४ का जBगाह9 आrनो
#क.नं.१२९ भऽको हुँदा उ` फैसलाबमोिजम

चलन चलाएको र साधारण अधकार lेऽबाट
#ववादको अिIतम न9पण भइसकेको छ भFे
pयहोरा उKलेख छ ।
४. #वoान कानून pयवसायीह9बाट

ूःतुत भएको बहस िजकsर नवेदन pयहोरा र

लिखत जवाफको pयहोरा अqययन गर* हे दा
यी नवे=दकाले माग गरे बमोिजम dरट जार* गर*
फैसला कायाIवयनसjबIधी काम कारवाह* र
सोलाई सदर गरे को 9पIदे ह* िजKला अदालत
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तथा पुनरावेदन अदालत, बुटवलका आदे शह6
8 न9 हो होइन भ=े >वषयमा "न6पण
बदर गनुप
8 न9 दे िखन आयो ।
गनुप
५. यसमा >यनै >वपIी पशुप"तूसाद
बःयालले >यनै "नवेदकउपर दायर गरे को घर
Oदवाल भPकाई िखचोला मेटाई हक कायम
चलन चलाई पाउँ भ=े मुTामा 6पUदे हV िजXला

बुटवल नगरपा"लका वडा नं.६ >क.नं.१२९ को
वादVको ज]गा र >क.नं.१३० ू"तवादVको ज]गा
"म"त २०६०।३।२३ मा नाप न_सा भएको
ज]गाको न.नं.१०, ११, १२, १३ र १४ को
ज]गा वादVको >क.नं.१२९ "भऽको हुँदा वादVले
चलन चलाई पाउने र न.नं.१५ को घर Oदवाल
हटाउनेतफ8को वादV दावी नपु]ने ठहर गरे को सु6
6पUदे हV िजXला अदालतको "म"त २०६०।६।७

२०७०।५।१३ को आदे शलाई ऽु>ट भनी यी
"नवेदकह6ले च ुनौती Oदएको अवःथा छ ।
७. "म"त २०६९।१२।२४ मा चलन
चलाउँदा िजXला अदालत "नयमावलV, २०५२ को

्
भ=े िजकfर
"नयम ७९ को ू>बया नपुरयाइएको
गरे को हुँदा सोतफ8 >वचार गदा8 िजXला अदालत

"नयमावलV, २०५२ को "नयम ७९ मा भएको
कानूनी nयवःथा उXलेख हुन ु साUद"भ8क हुँदा उg
"नयम ७९ मा भएको nयवःथा दे हायबमोिजम
छ :७९.
चलन
चलाउने
सूचना
“फैसलाबमोिजम चलन चलाई पाउँ भनी
"नवेदन परे प"छ फलानो "म"तमा चलन
चलाउने डोर खटV आउँदैछ सोभUदा
अगावै घर वा ज]गा खालV गeरOदनु होला
भनी >वपIीका नाउँमा र Pयःतो सhपिp

को फैसला सदर गरV पुनरावेदन अदालत,
बुटवलबाट भएको "म"त २०६३।१।३१ को
फैसला सदर हुने ठहरV ०६७-CI-०५६९ र
०६७-CI-०५७० को मुTामा यस अदालतबाट
"म"त २०६७।२।९ मा फैसला भई अिUतम
भएर रहे को दे िखयो । यस अदालतबाट भएको
अिUतम फैसलाबमोिजम फैसला काया8Uवयनको
ला"ग वादVको दरखाःत परV वादV ू"तवादVलाई
"म"त २०६९।१२।२४ को डोरको ताeरख
तोकf उg Oदन फैसलाबमोिजम चलन चलाउने
काय8 सhप= भएको दे िखUछ ।

६. उg "म"त २०६९।१२।२४
को चलन चलाएको काम कारवाहV बदर गरV
पाउन यी "नवेदकह6ले दjड सजायको महलको

६१ नं. बमोिजम िजXला अदालतसमI उजूर
गरे कोमा सो चलन मुच ुXका सदर गन9 गरV भएको
"म"त २०७०।३।२१ को आदे शलाई नै सदर
गरे को

पुनरावेदन

अदालत,

बुटवलको

"म"त

मुTाका पI बाहे क उनाऊ nयिgको भोग
कrजामा रहे छ भने Pयःता nयिgलाई
प"न सूचना Oदनुपद8छ र सूचना तो>कएको
Oदनमा गई कानूनबमोिजम चलन चलाउने
काम गeरOदनुपद8छ ।”

८. उg कानूनी nयवःथा अनुसार
फैसलाबमोिजम चलन चलाउनको ला"ग Oदन
>कटान गरV >वपIीका नाममा सूचना Oदनुपन9
उXलेख भएबाट वादVलाई चलन Oदनुपन9 ू"तवादVले
सूचना पाएको छ वा छै न भ=े कुराले अथ8बोध
राuदछ

।

ूःतुत

>ववादमा

"म"त

२०६९।१२।२४ मा चलन चलाउनुपूव 8 नै वादV

ू"तवादVलाई "म"त २०६९।८।२ को डोरको
ताeरख तोकf चलन चलाएकोमा उg चलन
मुच ुXका बेरVत भएबाट "म"त २०६९।१०।१२
को आदे शले बदर भई पुनः चलनको ला"ग वादV
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ूतवाद लाई मत २०६९।१२।२४ को डोरको
ता0रख तो2कएको हुँदा यी नवेदकह;ले सूचना
नै नपाएको भB मलेन । यसर प2हलादे िख
नै ता0रखमा रहे का पDह;लाई चलन चलाउने
कायFको लाग 2वधवत;पमा डोरको ता0रख
तो2कएकोमा यी नवेदकले उI ता0रख लन
अःवीकार गरे को वा ता0रख नलएको अवःथा
ँ ै न । कुनै कायFका लाग
ूःतुत 2ववादमा दे िखद

सMबिOधत पDलाई तो2कएको Pदनमा सMबिOधत
पD सMबिOधत ठाउँमा उपिःथत हुँदैन वा उपिःथत
भएर पन मुच ुRकामा सह छाप गनF इOकार

गरे को कारणले माऽ ू2बयागत ऽु2ट नदे िखएको
अवःथामा Yयःतो कायF गैरकानूनी हुने होइन ।
ूःतुत 2ववादमा ूतवाद बाहे क उनाऊ [यिI
रहे को नदे िखएको र मु\ाका सMबिOधत पD यी
नवेदकह;ले अदालतबाट तोक] पाएको डोरको

ता0रख लएको अवःथामा सूचना नै नपाएको भBे
अथF गनF मलेन ।
९. सव_`च अदालतबाट भएको फैसलामा
न.नं.१५ मा दावी नपुdने ठहर भएकोमा डोर
मुच ुRकामा न.नं.१५ को बारे मा केह उRलेख
नगर घरको पखाFल भYकाई डोर मुच ुRका तयार

पा0रएको भBे िजक]र रहे तफF 2वचार गदाF अिOतम
फैसलाबमोिजम फैसला कायाFOवयन हुने हो ।
फैसला2वपर त हुने गर फैसला कायाFOवयन हुन
नसक्ने कुरा सवF2वPदत छ । ूःतुत 2ववादमा

वाद ले न.नं.१०, ११, १२, १३ र १४ को
जdगा चलन चलाई पाउने ठहर भएको र
सोह फैसलाबमोिजम मत २०६९।१२।२४
मा न.नं.१०, ११, १२, १३ र १४ को जdगा
चलन चलाई सोह बमोिजम मुच ुRका भएको
दे िखOछ । यसर वाद ले चलन चलाउन नपाउने
ठहर भएको न.नं.१५ को हकमा िजRला
अदालतबाट भएको चलन मुच ुRकामा न.नं.१५

उRलेख हुन ु वा गनुक
F ो कुनै औिचYय रहँदैन ।
न.नं.१५ को जdगा ूतवाद को भनी फैसलामा
उRलेख भएको अवःथामा चलन मुच ुRकामा न.नं.

१५ लाई बाहे क गर न.नं.१०, ११, १२, १३
र १४ को जdगा चलन चलाई भएको उI
मुच ुRकामा न.नं.१५ उRलेख नभएको भBे नवेदन
िजक]र साOदभFक दे िखन आएन ।
१०. 2यनै 2वपDी वाद उपर आफूले

दू2षत िखचोला मेटाई हक कायम मु\ा दायर
गरे कोमा हाल उI मु\ा यस अदालतमा मु\ा
्
पाउन नवेदन पर 2वचाराधीन रहे को
दोहोरयाई
हुँदा उI नवेदनमा अिOतम टु lो नलाdदै
फैसला कायाFOवयन गरे को कायFलाई सदर गरे का
आदे शह; ऽु2टपूणF रहे को भBे िजक]र रहे तफF
2वचार गदाF “एउटै 2वषयमा तहतह हुँदै अिOतम

फैसला भएपnात् सोह 2वषयलाई लएर पुनः
दू2षत िखचोला मेटाई हक कायम गर पाउँ भनी
लएको दावी पुdन नसक्ने ठहर सु; ;पOदे ह
िजRला अदालतबाट मत २०६८।१२।२६
मा भएको फैसला सदर गरे को पुनरावेदन
अदालत, बुटवलको मत २०६९।६।१४ को
्
फैसलाउपर यस अदालतमा मु\ा दोहोरयाई
पाउन
नवेदन पर 2वचाराधीन अवःथामा रहे को दे िखन
आयो । सु; अदालतको फैसलाउपर यी
नवेदकह;ले

तहतह

अदालतसमेतबाट

पुनरावेदन

गर

यस

मत २०६७।२।९ मा
अिOतम फैसला भई फैसला कायाFOवयनको चरणमा
रहे को तYकाल न अवःथामा अिOतम फैसलाको
्
कायाFOवयनमा बाधा पुरयाउने
उ\ेँयका साथ पुनः
प2हलाका ूतवाद हाल वाद पन बनी सोह

2ववाPदत जdगाका 2वषयमा गरे को दावीसमेत
नपुdने ठहर भई दुई तहबाट फैसला भइसकेको
छ । यसबाट जुन जdगामा चलन चलाई पाउँ
भनी मु\ा दायर भएको हो सो फैसला अिOतम भई
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फैसलासमेत हाल काया23वयन भइसकेको िःथ"त
छ ।
११. पुनरावेदन ला@ने मुAामा पुनरावेदन
BयादसBम

चलन

चलाउनेतफ2

कारवाहE

गन2

न"मGने हो । सBबि3धत मुAामा सवJKच अदालतमा
दोहोLरने तफ2 "नवेदन परे को मुAामा उM "नवेदनमा

सोको टु Oो लागेप"छ माऽ चलन चलाउने तफ2
2 नP गरE दQड सजायको महलको
कारवाहE गनुप

"म"सल "नयमानुसार बुझाई cदनू ।
उM रायमा सहमत छु ।

3या. rाने3िबहादुर काकt

इ"त सं वत् २०७० साल माघ १२ गते रोज १ शुभम् ।

इजलास अ"धकृत : दEपक ढकाल

&

४३ नं. मा कानूनी Xयवःथासमेत नभएको र
्
Zयःतो अवःथामा मुAा दोहोरयाउने
"नवेदन परे कै
कारणले फैसला काया23वयन रोक] रहन नपरE
काया23वयन हुन सक्ने िःथ"तमा ^यनै "नवेदक

ू"तवादE भई चलेको मुAामा अि3तम फैसला
भई फैसलाबमोिजम चलनको काय2समेत सBपa
भएको िःथ"तमा पुनः यी "नवेदक वादE भई चलेको
्
मुAामा मुAा दोहोरयाई
पाउन cदएको "नवेदनका

िनणर्य नं .९१३६
ु इजलास
सवJKच अदालत, सं यM
माननीय 3यायाधीश ौी कGयाण ौे z
माननीय 3यायाधीश ौी सुशीला काकt

आधारमा प^हला नै तहतह "नण2य भई अि3तम
भई फैसला नै काया23वयन भइसकेको अवःथामा
भएका काम कारवाहE र आदे श बदरको माग

गरे को "नवेदकहfको दावी कानूनसBमत दे िखन
आएन ।
१२. अतः मा"थ ^ववेिचत आधार
र
कारणबाट
यस
अदालतको
"म"त
२०६७।२।९ को अि3तम फैसलाबमोिजम
"म"त २०६९।१२।२४ मा चलन चलाएको
उM काय2लाई सदर गरे को fप3दे हE िजGला

अदालतको "म"त २०७०।३।२१ को पुनरावेदन
अदालत, बुटवलको "म"त २०७०।५।१३ को
आदे शमा कुनै ऽु^ट दे िखन नआएबाट Lरट "नवेदन

खारे ज हुने ठहछ2 । Lरट "नवेदन खारे ज हुने
ठहरे कोले यस अदालतबाट "म"त २०७०।६।८
मा जारE भएको अGपकालEन अ3तLरम आदे शसमेत

"निंबय हुने ठहछ2 । यो आदे शको जानकारE
^वपoीहfलाई गराई दायरEको लगत कpा गरE

फैसला "म"त M २०७०।८।२४।२
२०६७-CR-५५०
मुAा M कत2Xय |यान ।

पुनरावेदक/वादE M दुगा2देवी बःनेतको जाहे रEले
नेपाल सरकार
^वf~
ूZयथ/ू"तवादE M िजGला सGयान, सेजवाल टाकुरा
गा.^व.स.वडा नं.९ बःने शेरबहादुर बःनेत
२०६७-CR-८५५
पुनरावेदक/ू"तवादE M िजGला सGयान, सेजवाल
टाकुरा गा.^व.स.वडा नं. ९ घर भै हाल
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काया2लय,

रहे क] भागीरथी बःनेत

सGयानमा

थुनामा
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व
ूयथ"/वाद% M दुगा)देवी बःनेतको जाहे र%ले नेपाल
सरकार
२०६७-CR-०९९१
पुनरावेदक/ू@तवाद% M िजBला सBयान, सेजवाल
टाकुरा गा.व.स.वडा नं.९ बःने शेरबहादुर
बःनेत

व
ूयथ"/वाद% M दुगा)देवी बःनेतको जाहे र%ले नेपाल
सरकार

§ वस्तुतः सजाय िनधार्रण दण्डको िसद्धान्तमा
आधािरत प्रिक्रया र िविध हो । गम्भीर
प्रकृ ितका अपराध गरेवापत सवर्स्वसिहत
जन्मकै द वा जन्मकै द हुने मुद्दामा कानूनले
तोके को सजाय तोक्दा कसूरदारलाई चकोर्
पनेर् अवस्था भएमा यस्तो अिधकारको
प्रयोग गनर् सिकने भए पिन कै द सजाय
िनधार्रणको िविध न्यायोिचत हुन जरूरी
हुने ।
§ सजायको उद्देश्य कसूरदारलाई दिण्डत
गनेर्, त्यस्तो कसूर गनर्बाट अरूलाई
िनरूत्सािहत गनुर् र कानूनको अधीनमा
रही कसूरदारमा अपराधको बोध गराई
सुधारको बाटोतफर् लाग्न प्रेिरत गनुर्
हो । तजिबजी अिधकारको प्रयोग गदार्
दण्डसम्बन्धी आधारभूत िसद्धान्तलाई
अत्यन्त हलुको ढङ्गले िलन निमल्ने ।
§ तजिबजी अिधकारको प्रयोग गरी
कसूरदारलाई िवधाियकी मनसायिवपरीत
हुने गरी अित हलुको, िनरथर्क र िनष्प्रभावी
प्रकृ ितको वा अित चकोर् सजाय तोक् ने हो
345

भने सजायले आफ्नो उद्देश्य र तात्पयर्
गुमाउने ।
§ नाममात्रको सजाय गनेर् हो भने सजाय
सजाय नै हुँ दैन । अित चकोर् सजाय
गनेर् हो भने कसूर र सजायको अनुपात
निमली उद्देश्य परािजत हुन्छ । यसले
न्यायलाई परास्त गछर् । अपराधको
न्यूनीकरण, अपराधीमा दण्डको अनुभिू त
तथा पीिडतलाई राहत महसूस गराउने
दाियत्वसमेत सजाय िनधार्रणसँ ग सिन्निहत
हुने ।
(ूकरण नं.९)

§ कसूर गदार्को पिरिस्थितको मात्र आधारमा
कसूरलाई क्षम्य वा कम गम्भीर बनाउने
कोिशस गनेर् हो भने आपरािधकताले
बढावा पाउने वा अपराध बोध नहुने
तथा सजायको प्रभाव नपनेर् भई कसूरको
पुनरावृित्तको पिन सम्भावना हुन्छ ।
कसूरको मात्रा र कसूरदारउपर तोिकएको
सजायको असरको वाञ्छिनयताबीचको
सामञ्जस्यतालाई
िववेकसङ्गतरूपमा
िवचार गरेरमात्रै अ.बं .१८८ नं . को प्रयोग
गनुर्पनेर् ।
§ यो व्यवस्थाको अित वा िवकृ त उपयोग
भएमा कानूनले िनधार्िरत सजायको
प्रयोजन नै िनरथर्क हुन सक् ने हुनाले
अित कठोर वा उदारता होइन, उपयुक्त र
पयार्प्त सजाय तोक् ने िहसाबले हेनर् जरूरी
छ । जुन हदसम्म सजाय तोक्न पनेर् हुन्छ
त्यो नै पयार्प्तता हो र जुन जित मात्रामा
सजाय गरे पिन सजायको उद्देश्य हािसल
हुने हो त्यो नै उपयुक्त सजाय मान्नुपनेर् ।
(ूकरण नं.११)

नेपाल कानून प"ऽका, २०७१, असार

पुनरावेदक/वाद0का
तफ3बाट
M
6व7ान
उप9याया"धव<ा 6टके9ि दाहाल
ू@यथB/ू"तवाद0का तफ3बाट M 6व7ान अ"धव<ा7य

रामूसाद अया3ल र तारा खनाल
अवलिFबत नजीर M
सFबI कानून M
§ JयानसFब9धीको
महलको
१३(३),
१७(२), १७(३), अ.बं .१८८ नं.

सुP तहमा फैसला गनS M
मा.िज.9या.ौी िशवूसाद भेले

फैसला

9याय ूशासन ऐन,
२०४८ को दफा ९ बमोिजम यसै अदालतको
अ"धकार]ेऽ"भऽ पर0 दायर हुन आएको ूःतुत

न्या.कल्याण श्रेष्ठ :

मुWाको सaि]b तcय एवम् ठहर यस ूकार
छः–
जेठh बुहार0 भागीरथी र मा6हलो छोरा
शेरबहादुर बःनेतबीच करणी "लनुkदनु भई ज9मेको
छोरालाई २०६५ साल मa"सर १४ गते रातको

समयमा "नज मा6हलो छोरा शेरबहादुर बःनेत
र जेठh बुहार0 भागीरथी बःनेतको "मलोमतोबाट
3 फ3
जी6वत बoचालाई भागीरथीकै घरको पूवत
शेरबहादुरको तोर0बार0मा कत3qय गर0 मार0 लास
गाडेको हुँदा कानूनबमोिजम गर0 पाउँ भtेसमेत
qयहोराको दुगा3देवी बःनेतको जाहे र0 दरखाःत ।
कपडाले घाँट0 "थिचएको डाम भएको
बोरामा

राखी

गाडेको

होटल सxालन गनS बममा भाउजू भागीरथी
बःनेतसँग 6हमिचम ब{दै गएकोले हामीहPको

सहम"तमा
पटकपटक
यौनसFपक3
भएको
हो । सोह0 यौनसFपक3को कारण २०६४ सालमा
भाउजूको पेटमा गभ3 रहन गएको रहे छ । सो
कुरा ४÷५ म6हनाप"छमाऽ थाहा पाई बoचा फाwने
सFब9धमा डा}टरसँग सwलाह गदा3 डा}टरले ७
म6हना पु"गसकेको हुँदा यःतो अवःथामा केह0 गन3
स6कँदै न भनेकाले घरमा फक~ आएको हुँ । kदन
"ब@दै जाँदा भाउजूबाट "म"त २०६५÷८÷१४ गते
बoचा ज9मेको रहे छ । भाउजूले मरे को बoचा
ज9मेको छ के गनS भनेप"छ त@काल गाउँ घरमा

पुनरावेदन तहमा फैसला गनS M
मा.9या.ौी वीर"सं ह महरा
मा.9या.ौी सलाहुWीन अXतर "स6IकY

लासलाई

२०६३ सालदे िख होटल सxालन गदy
आएकोमा काम गनS मा"नस कोह0 प"न नहुँदा
भाउजू भागीरथी बःनेतलाई होटलमा बोलाई

भtेसमेत
qयहोराको घटनाःथल तथा लास ूकृ"त 6ववरण
मुच ुwका ।

हो हwला होला भनी घरमा गई पुनः रातको
समयमा भाउजूको घरमा लािःटकको "समे9टको
बोरा"भऽ रहे को बoचालाई मेरै तोर0को बार0मा
लगी खाडल खनी रातको १२.०० बजे"तर म
ए}लै ले गाडेको हुँ । मैले बoचालाई मारे को होइन

बoचा ज9मेप"छ भाउजूले कत3qय गर0 मानुभ
3 एको
हो, मैले बoचाको लास दबाउने काम गरे को हुँ
भtेसमेत qयहोराको ू"तवाद0 शेरबहादुर बःनेतले
अ"धकारूाb

अ"धकार0सम]

गरे को

बयान

कागज ।
मेरो लोने बलबहादुर बःनेतले का9छh

ौीमती 6ववाह गर0 ६ वष3 अगा"डदे िख भारतमा
बःदै आइरहनुभएको छ । २०६३ साल

चैऽ म6हना"तर मेरो मा6हलो दे वर शेरबहादुर
बःनेतले सxालन गरे को होटलमा "नज दे वरलाई

काममा सघाउनका "न"म काम गदy आएकोमा
हामीहPबीच एकआपसमा राजीखुशीले करणी
"लनुkदनु भइरहे को र मेरो पेटमा गभ3 रह0 २०६५
साल मa"सर १४ गते kदउँसो बoचा ज9मेकोमा
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जमेको केह" समयप&ात )समेटको +लािःटकको
बोरामा राखेक2 र साँझ दे वर घरमा आएप)छ
)नजलाई सबै कुरा बताइसकेप)छ )नज दे वर

शेरबहादुर बःनेतले लास आAनै तोर"बार"मा लगी
गाDनुभएको हो भFेसमेत Gयहोराको ू)तवाद"
भागीरथी बःनेतले अ)धकारूाL अ)धकार"समM
गरे को बयान कागज ।

ू)तवाद" भागीरथी बःनेत र शेरबहादुर

बःनेत दे वर भाउजूबीच अवैध सRबध भई बSचा
जिमएको हुँदा आफूले गरे को अपराध लुकाउनको
ला)ग दुबैजनाको )मलोमतोबाट बSचालाई मारे का
हुन ् भFेसमेत Gयहोराको कमलबहादुर बःनेत,
साउनी बःनेत, )लला बःनेत, तोला )सं ह बःनेत,

)बकW Xव.क.समेतले अनुसधान अ)धकार"समM
गरे को कागज ।

ू)तवाद" शेरबहादुर बःनेत तथा भागीरथी
ु 2 ऐन, [यानसRबधीको महलको
बःनेतले मुलक
१ नं. तथा ४ नं. मा प^रभाXषत कसूर गरे को
हुँदा )नजह` दुबै जनालाई ऐ.महलको १३(३)

नं. तथा ४ नं. बमोिजम थप सजाय हुनसमेत
मागदावी )लएको अ)भयोगपऽ मागदावी ।
दे वर शेरबहादुर बःनेतले सeालन
f एको होटलमा मैले सघाउँदै आएकोमा
गनुभ
राजीखुशीले करणी )लनुhदनु भैराखेको र मेरो
पेटमा गभf रहे को, सो कुरा ६ मXहनाप)छ दे वर

शेरबहादुरलाई भदा जमेको बSचा पालनपोषण
गरjला भनी भFुभएको )थयो । २०६५ साल
मn)सर १४ गते hदउँसो छोरा जिमएको
हो । जिमएको उo जातक बSचा रोई कराई
नगनW र pास ूpास प)न नफेनW भएको हुनाले

बSचा मरे को जःतो लागी सो बSचालाई कपडाले
बेर" राखी राखr । sय)तखेर मलाई धेरै खुन
परे को )थयो । साँझ ५ बजे)तर दे वर शेरबहादुर
बःनेत मेरो घरमा आएप)छ बSचा म^रसकेको

छ भनी मैले भदा मरे को भए Xकन राख्ने
भFुभयो । खुन परे को अवःथामा म वेहोश
भएक2 र उo जातक बSचालाई दे वर शेरबहादुर
बःनेतले खाडल खनी गाDनुभएछ । कुन ठाउँमा

र क)त बजेको समयमा बSचालाई गाDनुभएको
हो मलाई थाहा भएन, प)छ ूहर" गएप)छ मृतक

बSचाको खोजतलास गदाf दे वर शेरबहादुर
बःनेतको तोर"बार"मा गाडेको थाहा पाए ँ भFे
ू)तवाद" भागीरथी बःनेतले सvयान िजvला
अदालतमा गरे को बयान ।

)म)त २०६४ साल चैत मXहनादे िख
हामी दे वर भाउजूबीच यौन सRपकf हुँदै आएको
अवःथामा ू)तवाद" भागीरथीको पेटमा मेरो करणी
वीयfबाट गभf रहन गै २०६५ साल मn)सर १४
गते hदउँसो २.०० बजे ू)तवाद" भागीरथीको

गभfबाट बSचा जिमएछ । सो समयमा म
घरमा नभएको हुनाले िजउँदो जिमएको वा मृत
अवःथामा जिमएको हो मलाई थाहा भएन ।
म गाउँबाट साँझको ५/६ बजे)तर भाउजूको
घरमा जाँदा भाउजूले बSचा जिमयो, मरे को छ
भFुभयो । म sयहाँबाट उठे र आAनो घरमा
गइसकेप)छ खाना खाए,ँ जहान, केटाकेट" सुताई

सकेप)छ फे^र म भाउजू भागीरथीको घरमा गएर
मैले आAनो साथमा )लएको कोदालोले मृत
अवःथामा रहे को बSचालाई खाvडो खनेर गाडी
hदएको हुँ । मृतक बSचालाई मानfमा मेरो कुनै
सं लyनता छै न भFे ू)तवाद" शेरबहादुर बःनेतले
सvयान िजvला अदालतमा गरे को बयान ।
जाहे रवाला दुगाfदेवी बःनेत, मौकामा

बुिझएका तोला )सं ह बःनेत, )लला बःनेत, घटना
तथा लास ूकृ)त मुच ुvकामा कागज गनW डोट"राम

रे उले, ू)तवाद"का साMी धनबहादुर थापा, रोम
ूकाश थापासमेतले अदालतमा बकपऽ गदाf
ँ , मृत अवःथामा बSचा
बSचा जमेको दे िखन
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ज-मेको "थयो भनी बकपऽ गरे को ।
ु ?
ू"तवाद;ह=ले
मुलक
ऐन,
AयानसBब-धीको महलको १ नं. तथा दफा
४ नं. को कसूर गरे को दे िखन आएकोले

AयानसBब-धीको महलको १३(३) नं. बमोिजम
ू"तवाद; शेरबहादुर बःनेत र ू"तवाद; भागीरथी
बःनेतलाई ज-म कैदको सजाय हुने ठहछU । लास
जाँच नहुँदै गाXने ू"तवाद; शेरबहादुर बःनेतलाई

सोह; महलको ४ नं. बमोिजम ६ मZहना थप
कैद हु-छ । दे वर भाउजूको बीचमा अनै"तक
सBब-ध भई गभU रह; लोकलाजबाट ब]न िशशु
ँ ा यःतो अवःथा Zवचार गदाU उ^
मारे को दे िखद
ँ ा "नज ू"तवाद;ह= जना
सजाय चक_ हुने दे िखद

२ लाई जनह; ३ वषUका दरले कैद हुन मना"सब
दे िखएकोले अ.बं .१८८ नं. बमोिजम यो राय
bय^ गरे को छु भcे सdयान िजdला अदालतबाट
"म"त २०६६/३/१० मा भएको फैसला ।
म

भागीरथी
बःनेतले
अ"भयोग
दावीबमोिजमको कसूर नगरे को तfय वाद;का
सBपूणU साhी र मेरा साhीको बकपऽबाटसमेत
पुZi भएको र आफूले ज-माएको ब]चालाई

मारे क? होइन । kयसै गर; पुनरावेदक ू"तवाद; म
शेरबहादुर बःनेतले भागीरथी बःनेतले ज-माएको
मरे को ब]चा बोरामा छ भनी बताएप"छ उ^
ब]चाको लासलाई बार;मा लगी गाडेको हुँ । मेरो

इ-कार; बयानलाई वाद; तथा मेरा साhीबाट पुZi
भैरहे को अवःथामा सु= अदालतबाट कसूरदार
्
गरे को फैसला ऽुZटपूणU हुँदा बदर गर;
ठहरयाई
पाउँ भcेसमेत bयहोराको ू"तवाद; शेरबहादुर

बःनेत र भागीरथी बःनेतको पुनरावेदन अदालत,
तुdसीपुरमा परे को पुनरावेदनपऽ ।
ू"तवाद;मnये
शेरबहादुर
बःनेतले
कसूरमा इ-कार रह; बयान गरे को र सहअ"भयु^
भागीरथी बःनेतले गरे को बयानमा प"न "नज

ू"तवाद;लाई ब]चा मानo कसूर गरे को भनी पोल

गरे को नदे िखएको अवःथामा "नज शेरबहादुर
बःनेतलाई AयानसBब-धीको महलको १३(३)
्
नं. बमोिजम सजाय गनo ठहरयाई
सु=बाट भएको
ँ ा छलफलको ला"ग
फैसला फरक पनU सक्ने दे िखद
सरकार; वZकल कायाUलयलाई पेशीको जानकार;
pदनु भcे पुनरावेदन अदालत, तुलसीपुरको

आदे श ।
ू"तवाद; शेरबहादुर बःनेत मृतक नवजात
बालकको हkयाका मतलबीसBमका कसूरदार

दे िखएका र हkया भएको लास दबाउने, गाXने कायU
गरे को दे िखइरहे बाट "नजलाई AयानसBब-धीको
महलको १३(३) नं. को कसूर सजाय गनo गरे को
हदसBमको सु= सdयान िजdला अदालतको
फैसला न"मलेकोले kय"त हदसBम उdट; भई
"नज ू"तवाद; शेरबहादुरलाई AयानसBब-धीको
महलको १७(२) नं. अनुसार कैद वषU १ र ऐ.
महलको ४ नं. बमोिजम थप ६ मZहना कैद हुने

र अकाU ू"तवाद; भागीरथीलाई AयानसBब-धीको
महलको १३(३) नं. अनुसार सजाय गनo गरे को
हदसBमको फैसला "मलेकै हुँदा "नजको हकमा
सु= इ-साफ सदर हुने ठहछU भcे पुनरावेदन
अदालत, तुलसीपुरबाट "म"त २०६७/१/७ मा
भएको फैसला ।
भाउजूले मरे को ब]चा ज-मेको भनेक?ले
बोरामा रहे को िशशुको लासलाई खाdडो खनेर
गाडी pदएको हुँ, ब]चालाई मानUमा मेरो कुनै

सं लrनता छै न । मेरो इ-कार; बयान Zवपhी
वाद;का साhीह=को बकपऽ तथा मेरा साhीको
बकपऽबाट समेत पुZi भएको छ । सहअ"भयु^

भागीरथीको मौकाको तथा अदालतको बयानमा
समेत ब]चाको मृkयुमा मेरो कुनै सं लrनता नरहे को
भcे उdलेख भएको अवःथामा AयानसBब-धीको

महलको १७(२) नं. तथा ४ नं. बमोिजम थप
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्
कैद हुने ठहरयाई
भएको पुनरावेदन अदालत,
तुलसीपुरको फैसला ूमाण ऐन, २०३१ को दफा
२३, २५, २७ र ५४ ू?तकूल हुँदा उC फैसला
उDटF गरF झू Iा अ?भयोग दावीबाट फुसKद Lदलाई
पाउँ भMेसमेत Nयहोराको ू?तवादF शेरबहादुर

बःनेतले यस अदालतसमQ गरे को पुनरावेदन ।
अवैध यौन सUबVधबाट बःन गएको गभK
फँ ् याWने उXेँयले दुबै ू?तवादF डाWटरसमQ
पुगेको र ७ म[हनाको गभK फँ ् याWन डाWटरले
सहयोग

नगरे प?छ

यी दुबै दे वर भाउजूले
एकआपसमा सDलाह गरF ब_चालाई मारे को
भMे तaयबाट सहजै अनुमान गनK स[कVछ ।
भाउजूसँगको अनै?तक सUबVध रहे प?छ सामािजक

बेइdजतीका कारण यी ू?तवादF मानe कायKमा
अन?भf रहे को भनी [वgास गनK स[कने अवःथै
ँ ै न । जाहे रवालF र ू?तवादFका साQीहjले
दे िखद

ब_चा जVमदा मृत अवःथामा जVमेको भनी बकपऽ
गरे प?न उC बकपऽ Autopsy Report बाट सो
ब_चा िजउँदै जिVमएको र जिVमसकेप?छ माऽ
कतKNय गरF मारे को भMे पु[m भएकोले ू?तवादF
शेरबहादुर बःनेतको हकमा dयानसUबVधीको
महलको १७(२) नं. बमोिजम कसूर ठहर गरF
भएको पुनरावेदन अदालत, तुलसीपुरको फैसला
ऽु[टपूणK हुँदा उC फैसला सो हदसUम उDटF
गरF अ?भयोग दावीबमोिजम सजाय गरF पाउँ
भMेसमेत Nयहोराको वादF नेपाल सरकारको यस
अदालतसमQ परे को पुनरावेदन ।
म सुrकेरF म[हलालाई ूहरFले पबाउ

गरF

[हरासतमा

राखी

आफt

तयार

पारे को

बयानमा मेरो सहFछाप गराएका र उC बयान
मेरो अदालतको बयानबाट खuडन भैसकेको
अवःथामा सो बयानलाई ूमाणमा ?लई तथा मेरो
अदालतसमQको वाःत[वक बयानलाई र मेरा
साQी तथा जाहे रवालFको बकपऽलाई ूमाणमा

्
न?लई अ?भयोग दावीबमोिजम कसूरदार ठहरयाई

भएको उC फैसला ूमाण ऐन, २०३१ को दफा
९(२)(क) को दे हाय २ तथा दफा २५ [वपरFत
रहे को छ । म ूसव पीडाले आwनो जीउdयान नै
ःयाहार गनK नसकेको अवःथामा अवैध ब_चाको
ःयाहार गनK नसकेकोले ब_चाको मृrयु भएकोमा
घटना घyदाको अवःथा पzरिःथ?तलाई नजर
ु { ऐन,
अVदाज गरF तथा उC वारदात मुलक
dयानसUबVधीको महलको ५ र ६ नं. अVतगKतको

दे िखइरहे को अवःथामा घटनाको वाःत[वकता
बु}दै नबुझी अ?भयोग दावीबमो?मज कसूरदार
्
भएको सुj सDयान िजDला अदालतको
ठहरयाई
्
ऽु[टपूणK फैसलालाई सदर हुने ठहरयाई
भएको

पुनरावेदन अदालत, तुलसीपुरको फैसला अ.बं .
१८४क dयानसUबVधीको महलको ५, ६ नं. तथा
ूमाण ऐन, २०३१ को दफा १८, २५, २७ र
५४ को ू?तबVधाrमक वाWयांश तथा सUमा?नत
सव_च अदालतबाट ू?तपाLदत ?साVतको समेत
ू?तकूल हुँदा उC फैसला उDटF गरF झू Iा
अ?भयोग दावीबाट फुसKद Lदलाई पाउँ भMेसमेत
Nयहोराको

ू?तवादF

भागीरथी

बःनेतको

यस

अदालतसमQ परे को पुनरावेदन ।
?नयमबमोिजम साा[हक तथा दै ?नक मुXा
पेशीसूचीमा चढF ?नणKयाथK यस इजलाससमQ पेश
हुन आएको ूःतुत मुXामा सुj तथा पुनरावेदन
?म?सलसमेत अ ययन गzरयो । वादF नेपाल
सरकारका तफKबाट [वान उपVयाया?धवCा ौी
[टकेVि दाहालले ू?तवादFहj दे वर भाउजूको
बीचमा अवैध करणी लेनदे नभै जVमेको जातक

दुबैजनाको ?मलेमतोमा मारF ू?तवादF शेरबहादुर
बःनेतले खाDटो खनी गाडेको भMे कुरा जाहे रF
दरखाःत, मौकामा
बुिझएका
मा?नसहjको
भनाईबाट पु[m भैरहे को अवःथामा ू?तवादF शेर
बहादुरलाई मतलवीसUमको कसूरदार ठहर गरF
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गरे को पुनरावेदनको फैसला न"मलेको हुँदा बदर
हुनपु छ8 भनी बहस ूःतुत गनुभ
8 यो । पुनरावेदक

ू"तवाद@ भागीरथी बःनेतका तफ8बाट उपिःथत
ु एका FवGान अ"धवIाGय ौी रामूसाद
हुनभ
अया8ल, ौी तारा खनालले बLचा मरे को जOमेपPात
लोकलाजको कारण लाससRम दबाएको कसूरमा

नं. बमोिजम ६ मFहना थप कैद हुने ठहर भई
"नज ू"तवाद@ह] जना २ लाई जनह@ ३ वष8का

SयानसRबOधीको महलको १३(३) को कसूरमा
सजाय गनW गरे को इOसाफ न"मलेको हुँदा उYट@

दरले कैद हुन मना"सब दे िखएकोले अ.बं .१८८
नं. बमोिजम राय \यI भएको सYयान िजYला
अदालतको फैसलाउपर पुनरावेदन अदालत,
तुलसीपुरबाट ू"तवाद@ शेरबहादुर बःनेतको
हकमा SयानसRबOधीको महलको १३(३) नं.
को कसूर सजाय गनW गरे को हदसRमको केह@

आधारमा ूःतुत मु`ामा "नRन ूaह]मा सी"मत
रह@ "नण8य bदनुपनW दे िखयो ।

हुने ठहर गरे को उपर वाद@ नेपाल सरकार तथा

हुनपु छ8 भनी बहस ूःतुत गनुभ
8 यो ।
"म"सल सं ल[न कागजात तथा FवGान
कानून \यवसायीह]को बहस िजक^रसमेतका

•

ू"तवाद@ भागीरथी बःनेतले जOमाएको
जातक मरे को जOमेको हो वा जीFवतै

जOमेको र यbद जOमेपPात कत8\य गर@
मारे को हो भने को कसको कत8\यले
"नज जातकको मृdयु भएको हो

•

पुनरावेदन
अदालत,
तुYसीपुरले
गरे को फैसला "मलेको छ वा छै न,
पुनरावेदकह]को पुनरावेदन िजक^र पु[न
सक्ने हो वा होइन

यसमा ू"तवाद@ह] शेरबहादुर बःनेत तथा
ु ^ ऐन, Sयान सRबOधीको
भागीरथी बःनेतले मुलक
महलको १ नं. तथा ४ नं. मा पjरभाFषत
कसूर गरे को हुँदा "नजह] दुबै जनालाई सोह@

SयानसRबOधीको महलको १३(३) नं. तथा ४ नं.
बमोिजम थप सजाय मागदावी भएको अ"भयोगपऽ
ु ^ ऐन,
रहे को ूःतुत मु`ामा ू"तवाद@ह]लाई मुलक
SयानसRबOधीको महलको १ नं. तथा दफा ४ नं.
को कसूरमा सोह@ महलको १३(३) नं. बमोिजम
जOम कैदको सजाय हुने र लास जाँच नहुँदै गाmने

ू"तवाद@ शेरबहादुर बःनेतलाई सोह@ महलको ४

उYट@ भई SयानसRबOधीको महलको १७(२)
नं. अनुसार कैद वष8 १ र ऐ.महलको ४ नं.
बमोिजम थप ६ मFहना कैद हुने र अका8 ू"तवाद@
भागीरथी बःनेतको हकमा सु] इOसाफ सदर
ू"तवाद@ह]को यस अदालतसमq अलगअलग
पुनरावेदन पन8 आएको दे िखयो ।
2. अब पFहलो ूaको ]पमा रहे को

ू"तवाद@ भागीरथी बःनेतले जOमाएको जातक
मरे को जOमेको हो वा जीFवतै जOमी जOमेपPात

कत8\य गर@ मारे को हो भsे सRबOधमा हे दा8
वारदातको "म"त २०६५/९/१४ गतेका
bदन bदउँसो २ बजे नवजात िशशु जिOमएप"छ
दे वरसँगको अवैध यौन सRबOधबाट गभ8 रहे कोले

लोकलाजका कारण कपडाको डोर@ले कसी मारे र
"समेOटको yलािःटकको बोरामा राखेको र साँझ
५ बजे दे वर आउँदा dयो लास दबाउन भनेको,

राती "नज दे वरले लास दबाएको भनेको छ भने
ू"तवाद@ पुनरावेदक शेरबहादुरले मृतक बालक
जOमदा आफू dयहाँ नभएको र साँझ ५ बजे
भाउजूले बLचा जOमेको र मरे को छ भनेकाले
राती कसै लाई नभनी आफ{ले लगी बार@मा गाडेको

भनी ू"तवाद@ह]ले मौकाको बयानमा उYलेख
गरे को दे िखएको छ । भागीरथीको गभ8 रहे को
थाहा पाएप"छ गभ8 पतन गराउन खोSदा डा|टरले

७ मFहनाको बLचा जOमेप"छ त बाँLन प"न स|छ
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भनेकाले गभ" पतन गराउन नसकेको त)यसमेत
सो बयानमा ःवीकारे को अवःथा छ । मौकाको

बयानलाई यी ू7तवाद9ह;ले अ<यथा भ= सकेको
समेत छै न । जहाँसAम जाहे रवाल9ले अदालतमा
आई ू7तवाद9 कसूरदार होइनन् भनी बकेको

भनाई छ Fयसतफ" हे दा" आफH ूहर9 काया"लयमा
गै 7नवेदन दता" गराउने IयिKलाई ूहर9ले आफH
लेखी सह9 गराएको भ=े तक" यथाथ";पमा मा=
सNकने अवःथा रहँदैन । घटनाःथल लासजाँच

मुच ुSकामा रातो कपडाको डोर9ले घाँट9 क7सएको,
U आकारको डाम तथा घाउसमेत रहे को भनी
उSलेख भएको पाइ<छ । जातकको Autopsy
Report हे दा" मृFयुको कारणमा Asphyxial death
due to cloth’s rope around the neck भनी

उSलेख भएको समेतबाट ू7तवाद9 भागीरथी
बःनेतले ज<माएको जातक मृत ज<मेको नभै
जीNवत ज<मेको बालकको हो भ=े कुरा पुNW हुन
आउँछ ।

3. अब को कसको कत"Iयले 7नज
जातकको मृFयु भएको हो भ=े सAब<धमा हे दा"
ू7तवाद9 भागीरथी बःनेतले मौकामा गरे को

बयानमा कपडाको डोर9ले घाट9मा बाँधी गाँठो
पारे को कारण ब\चाको मृFयु भएको भनी उSलेख
गरे को पाइ<छ । 7नजले अदालतसम] बयान
गदा" ब\चा रोइ कराई नगरे को र ^ासू^ास
नभएको कारण मरे को ठानेको भनेको भए प7न मरे

नमरे को यक_न खुलाउन प7न नसकेको र कपडाले
बेर9 राखेको भनी उSलेख गरे कोबाट मौकाको
बयानलाई अ<यथा भ= नसकेको अवःथामा
7नजको मौकाको बयान ूमाणयो`य मा=ुपनa
हु<छ । 7नजको उK कथन मृतक बालकको

Autopsy Report मा उSलेख भएको मृFयुको
कारणबाटसमेत सम7थ"त भईरहे को अवःथा
Nवbमान दे िख<छ । ू7तवाद9 भागीरथी बःनेतका

सा]ीह; ूFय]दशd नभएका सु7नजानेको भरमा
अनुमान गर9 IयK गरे को कुराह; ू7तवाद9को
ँ ा Fयसमा
बयानसँगसमेत मेल खाने नदे िखद

Nव^ाससमेत गन" सNकने िःथ7त छै न । यःतो
अवःथामा पुनरावेदक ू7तवाद9तफ"का कानून

Iयवसायीले ू7तवाद9 भागीरथी बःनेतले समेत
आरोNपत कसूरबाट सफाइ पाउनुपनa भ=े तक"सँग

सहमत हुन सNकएन । ू7तवाद9 भागीरथी
बःनेतले ज<मeदएको ब\चा िजउँदै जि<मएपfात
यी ू7तवाद9 भागीरथीकै कत"Iयबाट मरे को कुरा
पुNW हुन आउँछ ।

४. अका" ू7तवाद9 पुनरावेदक शेरबहादुर

बःनेतका हकमा Nवचार गदा" 7नजको मौकाको
बयानमा ू7तवाद9 7नजको भाउजू नाता पनa
भागीरथीसँगको अवैध यौन सAपक"बाट गभ"

रहे को थाहा पाई गभ" पतन गराउन खोhदा
डाiटरबाट ७ मNहनाको ब\चा ज<मेप7छ बाँ\न
सiछ भनी मनाह9 गरे को कुरा ःवीकार गर9

Iयहोरा लेखाएको पाइ<छ । यी ू7तवाद9 नवजात
बालकलाई मान"मा ूFय];पमा सहभागी भएको
भ=े कुरा कNहँकतै बाट खुSन आएको अवःथा
नभए प7न अवैध करणी गरे को र गभ"धारण हुँदा
हाडनाताबाट जो7गनलाई 7नज प7न ूयासरत रहे को

7म7सल सं ल`न ूमाणह;बाट दे िखइरहे को छ ।
ब\चा जि<मसकेप7छ ू7तवाद9 भागीरथीले 7नज

शेरबहादुरलाई बोलाएको र 7नजको 7मलेमतोमा
िजउँदो ज<मेको ब\चालाई ू7तवाद9 भागीरथीले
मार9 ू7तवाद9 शेरबहादुरले आlनो बार9मा खाSटो
खनी गाडेको भ=े कुरा 7नज ू7तवाद9ह;को

वयानबाट दे िखएको छ । जाहे रवालाले खुलाएको
माNहलो छोरा शेरबहादुर बःनेत र जेठm बुहार9
भागीरथीबीच अवैध करणी लेनदे नभै रहे को
गभ"बाट ज<मेको िजउँदो ब\चा दुबैको 7मलेमतोमा
मार9 गाडेको भ=े कथनबाटसमेत पुNW भैरहे को
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पाइ-छ । यःतो िःथ"तमा "नज ू"तवाद; शेरबहादुर

बःनेतको

हकमा @यानसAब-धीको महलको
१७(२) नं. आकIषKत हुने नभई ऐ. १७(३) नं.
आकIषKत हुने हुँदा "नजको हकमा @यानसAब-धीको
महलको १७(२) नं. बमोिजम कैद वषK १ गनS
गरे को हदसAम पुनरावेदन अदालत, तुलसीपुरको
फैसला न"मलेको हुँदा सो हदसAम उVट; भई "नज

ू"तवाद; शेरबहादुर बःनेतलाई @यानसAब-धीको
महलको १७(३) नं. बमोिजम कैद वषK
२१/२ (दुई वषK छ मIहना) हुने र ऐ.महलको
४ नं. बमोिजम थप ६ मIहना कैद हुनेसमेत

ठहछK । "नज ू"तवाद; शेरबहादुर बःनेतलाई समेत

@यानसAब-धीको महलको १३(३) नं. बमोिजम
सजाय गर; पाउँ भ\े वाद; नेपाल सरकारको तथा
सजाय हुनपु नS होइन भ\े ू"तवाद; शेरबहादुर
बःनेतको पुनरावेदन िजक]र पु^न स_दै न ।
५.

ू"तवाद;

भागीरथी

बःनेतले

ज-मaदएको बcचा िजउँदै जि-मएपeात यी
ू"तवाद; भागीरथीकै कतKfयबाट मरे को कुरा पुIg
हुन आएको हुँदा "नजको हकमा @यानसAब-धीको
महलको १३(३) नं. अनुसार सजाय गनS गरे को
हदसAमको पुनरावेदन अदालत, तुलसीपुरको
"म"त २०६७÷१÷७ को फैसला "मलेकै हुँदा

सदर हुने ठहछK । अ"भयोग दावीबमोिजम सजाय
हुनपु नS होइन भ\े पुनरावेदक ू"तवाद; भागीरथी
बःनेतको पुनरावेदन िजक]र पु^न स_दै न ।

६. सुh सVयान िजVला अदालतबाट यी
ू"तवाद; भागीरथी बःनेतका हकमा समेत अ.बं .

१८८ नं. बमोिजम ३(तीन) वषK कैदको सजाय
हुने राय fयj गरे को र सो रायसमेत पुनरावेदन
अदालतबाट सदर भएको दे िखयो । सुh तथा
पुनरावेदन अदालतबाट fयj गlरएको राय "मले
न"मलेको के रहे छ अब सो सAब-धमा समेत
"नणKय aदनुपरे को छ ।

७. उपरोjबमोिजम राय fयj गदाK सुh
सVयान िजVला अदालतले दे वर भाउजूको बीचमा
अनै"तक सAब-ध भई गभK रह; लोकलाजबाट

बcन िशशु मारे को दे िखएको र यःतो अवःथा

Iवचार गदाK उj सजाय चकn पनS दे िखएको

भ\े मुoय आधार "लई उj राय fयj गरे को
दे िखयो ।
८.
अ"धकारूाp
अ"धकार;समqको
बयानमा यी ू"तवाद;ले माIहलो दे वर ू"तवाद;
शेरबहादुर बःनेतसँग भएको करणीबाट गभK
रहन गएको, मIहनावार; रोIकई रहने गरे कोले
मIहनावार; रोIकएको थाहा नभएको र गभK रहे को
थाहा भएप"छ बcचालाई ज-म aदने कुरा भएको,
२०६५/८/१३ का aदन साँझ ८ बजे fयथा
लागी भो"लपVट aदउँसो २ बजे बcचा जि-मएको
sयसप"छ ज-मेको केह; समयपeात गाउँलेहhको

लोकलाजको कारण रगत लतप"तएको कपडाको
डोर;ले "नज बालकको घाँट;मा बाँधी मारे क] हुँ
भनी जीIवत ज-मेको बcचा मारे कोमा ःवीकार

गरे को दे िख-छ । अदालतसमqको बयानमा
२०६५/८/१४ गते aदउँसो छोरा जातक
बcचा जि-मएको, जि-मएको उj जातक बcचा
रोइकराई नगनS र vासूvास नभएको हुनाले
मरे को जःतो लागी सो बcचालाई कपडाले
बेर; राखेको जातक ज-मेप"छ रोइकराई
नगरे को हुनाले बcचा मरे जःतो लागेको हुनाले
wलािःटकको बोरामा रािखaदएको र बcचाको

घाँट;मा कपडाको डोर;ले बाँधी मारे को भनी जातक
बcचालाई आफूले मारे को कुरा ःवीकार गरे को

दे िख-छ । उj वारदातमा अh कसै को सहयोग
न"लई आफूले नै जातक मारे को कुरा ःवीकार

गर; -याIयक ूIबयालाई सहयोग गरे कोसAम

दे िख-छ । यःतो अवःथामा "नजले कसूर
ःवीकार गर; अदालतलाई -याIयक ूIबयामा
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ु * ऐन, अ.बं .१८८ नं.
सहयोग गरे बापत मुलक
को कानूनी ूावधानका आधारमा 8नजका हकमा
३(तीन) वष>को कैद सजायको राय AयB भएको

दे िखन आयो ।
९.
माIहलो
दे वर
ू8तवादJ
शेरबहादुरसँगको आफूखुशी गरे को करणीबाट

उB गभ> रहे को वःतुिःथ8तबाट दे िखSछ । दे वर
र आफूबीच भएको ःवेिVछक करणीबाट गभ> रहJ

जीIवतWपमा जातक जSमेको अवःथा 8म8सलबाट
दे िखSछ । 8नजको बयानबाटै दे वरसँगको
करणीबाट आXनो गभ> रहे प8छ उB जातकलाई
जीIवतWपमै जSमाउनेसZमको स[लाह भएको
कुरालाई यी ू8तवादJले बयानका रोहमा AयB
गरे को दे िखSछ । जातक जिSमसकेप8छ गाउँलेको
लोकलाजका कारणबाट बVने Iहसाबले उB
जSमेको जातक सालनालसIहत रBाZय रहे कोमा
आफूसँग रहे को कपडाले बाँधी जातकको ह]या
गरे को र सो ह]या आफूले नै गरे को भनी 8नजले
कसूर ःवीकार गरJ बयान गरे को दे िखSछ ।
यसरJ जीIवत जातकलाई जिSमसकेप8छ 8नजको

घाँटJमा कपडाले कसी कत>Aय गरJ मारे को काय>
_यानसZबSधीको महलको १३(३) नं. को कसूर
गरे को दे िखन आउँछ । अ.बं .१८८ नं. मा भएको
कानूनी ूावधानलाई हे दा> सव>ःवसIहत जSमकैद
> न` भएका मुaामा सा8बत ठहरे
वा जSमकैद गनुप
प8न हाIकमका िचcले भIवतAय हो Iक भd
हुनेसZमको शeकाले वा अपराध गरे को अवःथा
Iवचार गदा> कसूरदारलाई ऐनबमोिजमको सजाय
fदँदा चकg हुने भै घटJ सजाय हुनपु न` िचcले
दे खेमा ऐनले गनुप
> न` सजाय ठहराई आXना िचcले
दे खेको कारणसIहतको खुलासा राय प8न साधक
तोकमा लेखी जाहे र गनुप
> न`समेतको Aयवःथा
भएको दे िखSछ ।
१०. IवधाIयकाiारा 8नfद>j कानूनी

ूावधानले
सजाय
8नधा>रण
गदा>
सजाय
अ8धकारJमा
8नIहत
अ8धकारको
तोक्ने
ूयोगलाई IववेकसZमत बनाउन ठाउँ fदएको

दे िखSछ । वःतुतः सजाय 8नधा>रण दmडको
8सnाSतमा आधाoरत ूIबया र Iव8ध हो । गZभीर
ूकृ8तका अपराध गरे बापत सव>ःवसIहत जSमकैद
वा जSमकैद हुने मुaामा कानूनले तोकेको सजाय
तोrदा कसूरदारलाई चकg पन` अवःथा भएमा

यःतो अ8धकारको ूयोग गन> सIकने भए प8न
कैद सजाय 8नधा>रणको Iव8ध Sयायोिचत हुन
जWरJ हुSछ । सजाय 8नधा>रण गदा> कसूरदारको
कसूरको गाZभीय>ता हे रJ 8नधा>रण गनु> वाsछनीय

हुSछ । सजायको उaेँय कसूरदारलाई दिmडत
गन`, ]यःतो कसूर गन>बाट अWलाई 8नW]साIहत गनु>
र कानूनको अधीनमा रहJ कसूरदारमा अपराधको

बोध गराई सुधारको बाटोतफ> लाuन ूेoरत गनु>
हो । तज8बजी अ8धकारको ूयोग गदा> दmडसZबSधी
आधारभूत 8सnाSतलाई अ]यSत हलुको ढwले
8लन 8म[दै न । तज8बजी अ8धकारको ूयोग गरJ

कसूरदारलाई IवधाIयक* मनसायIवपरJत हुने गरJ
अ8त हलुको, 8नरथ>क र 8नंूभावी ूकृ8तको वा
अ8त चकg सजाय तोक्ने हो भने सजायले आXनो
उaेँय र ता]पय> गुमाउँछ । नाममाऽको सजाय
गन` हो भने सजाय सजाय नै हुँदैन । अ8त चकg
सजाय गन` हो भने कसूर र सजायको अनुपात
न8मलJ उaेँय परािजत हुSछ । यसले Sयायलाई
पराःत गछ> । अपराधको Sयूनीकरण, अपराधीमा
दmडको अनुभ8ू त तथा पी8डतलाई राहत महसूस
गराउने दाIय]वसमेत सजाय 8नधा>रणसँग सिdIहत

हुSछ ।

1१. सव>ःवसIहत जSमकैद वा जSमकैद
उB
IवधाIयक*
भएका
कसूरदारहWलाई

Aयवःथाले ूबSध गरे को सजाय तोrदा चकg पन`
भएमा कम सजाय गन> सIकने भए प8न ]यःतो
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सजाय "नधा/रणको आधार मना"सब र 5यायोिचत
हुन आवँयक हु5छ । यःता अ"धकतम् सजाय
हुने कसूरमा सं लBन ू"तवादEहFलाई अ"त कम
सजाय तोHदा प"न "नजहFमा कानून "मIने र
5यून सजायको फाइदा उठाई "नर5तर अपराधमा

ला"गरहने सOभावनालाई नकान/ सQकR । यी
सबै कुराहFमा अ.बं .१८८ नं. बमोिजमको राय
अ"भWयX गदा/ Qवचार गनु/ जFरE छ ।

12. यी ू"तवादEले अ"भयोगबमोिजमको
कसूर ःवीकार गरE 5याQयक ूQबयालाई सघाएको
दे िख5छ । कसूरको ूकृ"तबाट कानूनले

ज5मकैदको सजाय प"न तोकेको छ तर कसूरको
ूकृ"त, कसूर गदा/को पaरिःथ"त आcद कुराले
कसूरदारको अपरा"धक मनोदशा वा ूवृिeलाई

ःपf गनg गछ/ । ू"तवादE भागीरथी बःनेत र
शेरबहादुर बःनेत भाउजू र दे वरको नाताको
दे िखने र ू"तवादE भागीरथीको लोBने धेरै लामो
समयदे िख भारतमा बसी "नजसँग टाढा रहे को
अवःथामा यौन सOब5ध कायम रहे को अवःथा
दे िख5छ । जैQवक आवँयकता र पाaरवाaरक
पaरिःथ"तलाई यो हदसOम बुkन सQक5छ ।
अवैध यौन सOब5धबाट ज5मेको अवःथामा

ू"तवादE भागीरथीले सामािजक र पाaरवाaरकFपमा
लािlछत हुने अवःथा प"न बुkन सQक5छ तथाQप
गभ/ पतन गराउन सक्ने हदसOमको उपाय नगनg,
बIचा ज5मेमा दे खभाल गनgलगायतका कुरा
प"न गनg अ"न ज5मेप"छ बालकलाई जुन ढmले
साnा"तकFपमा घाँटE "थची हoया गaरएको छ oयो
मातृoवलाई सुहाउने कुरा प"न होइन । कसूर

/ नg पaरिःथ"त एउटा हो तर कसूरको शैलE
गनुप
र कसूरदारको Wयवहार प"न oयिeकै Qवचारणीय
हु5छ । oयसै ले कसूर गदा/को पaरिःथ"तको माऽ
आधारमा कसूरलाई pOय वा कम गOभीर बनाउने
कोिशस गनg हो भने आपरा"धकताले बढावा पाउने

वा अपराध बोध नहुने तथा सजायको ूभाव
नपनg भई कसूरको पुनरावृिeको प"न सOभावना

हु5छ । oयसै ले कसूरको माऽा र कसूरदारउपर

तोQकएको सजायको असरको वाlछ"नयताबीचको
सामqःयतालाई QववेकसmतFपमा Qवचार गरे रमाऽै
/ नg हु5छ ।
अ.बं .१८८ नं. नOबरको ूयोग गनुप
यो Wयवःथाको अ"त वा Qवकृत उपयोग भएमा

कानूनले "नधा/aरत सजायको ूयोजन नै "नरथ/क
हुन सक्ने हुनाले अ"त कठोर वा उदारता होइन,
उपयुX र पया/r सजाय तोक्ने Qहसाबले हे न /
जFरE छ । जुन हदसOम सजाय तोHन पनg

हु5छ oयो नै पया/rता हो र जुन ज"त माऽामा
सजाय गरे प"न सजायको उsेँय हा"सल हुने हो
oयो नै उपयुX सजाय माRुपनg हु5छ । यो हरे क
5यायकता/ले Qवचार गनुप
/ नg कुरा हो ।
13. ूःतुत मुsामा आफूले धारण गरे को

गभ/बाट जीQवतै ज5मेको बालकलाई ू"तवादE
भागीरथीले डोरEले घाँटEमा बाँधी गाँठो पारे को र
"समे5टको बोरामा राखेको भRे "नजको ूारिOभक

बयानमा दे िख5छ । यःतो काय/ले "नज"भऽको
आपरा"धकताको हदलाई ूf गनg हुनाले सामािजक

लोकलाजको जे कारण भए प"न यःतो आपरा"धक
ूवृिe र शैलE प"न कम आपिeपूण/ नहुने हुनाले

सुF तथा पुनरावेदन अदालतले ूःताव गरे जःतो
vयादै कम सजाय "नधा/रण गरE यी ू"तवादEलाई
छाwनु प"न मना"सब दे िखन आएन । कत/Wय

गरE जातक मारे को र ज5मकैदको सजायसOमको
कसूर गरे को अवःथामा सुF तथा पुनरावेदन
अदालतबाट अ.बं .१८८ नं. बमोिजम ३(तीन)
वष/ राय WयX गरे को सजाय अoय5त 5यून रहे को
दे िखयो । तथाQप यी ू"तवादEलाई "नजले गरे को
कसूरबमोिजमको सजाय गदा/ चक| पनg दे िखएको

छ । कसूर गदा/को पaरिःथ"त, गभ/ पतनको सेवा
"लन नसकेको अवःथा, सामािजक लाlछनाको
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भएसमेतको िःथ&त 'वचार गदा. अब अ.बं .१८८
नं. बमोिजम &नजलाई कैद वष. १०(दश) को
सजाय &नधा.रण गदा. प&न ऐनको मनसाय पूरा हुने
भै &नजका हकमा समेत सो सजाय पया.G हुने
दे िखएकोले &नजको हकमा सुI तथा पुनरावेदन
अदालतको रायको हकमा पJरवत.न भै &नजलाई
१० (दश) वष. कैद ठहराउनु मना&सब दे िखयो ।
1४.
मा&थ
'ववेिचत
आधार
कारणहIसमेतबाट

भागीरथी

बःनेतले

यी

पुनरावेदक ू&तवादT
आUनै दे वरसँगको अवैध

करणी सWबXधबाट जXमेको जातकलाई सामािजक
. नYसWमको पJरिःथ&त
लोकलाजका कारण मानुप

भागीरथी बःनेतलाई nदनु भनी सुI सkयान
िजkला अदालतमा लेखी पठाई nदनू ----------२
ूःतुत मु^ाको दायरTको लगत कoा गरT &म&सल
&नयमानुसार गरT बुझाई nदनू -----------------३

उg रायमा सहमत छु ।
Xया.सुशीला काकq
इ&त सं वत् २०७० साल मs&सर २४ गते रोज २ शुभम् ।

इजलास अ&धकृतः 'वंणुूसाद गौतम/आyमदे व
जोशी

&सज.ना भई सो जातकको कत.Zय गरT मारे को

&

&म&सल सं ल[न कागजात ूमाणबाट दे िखइरहे को
हुँदा &नजलाई जXमकैदको सजाय गदा. चक] पनY
दे िखई कैद वष. १० (दश) गदा.समेत ऐनको
ँ ा &नज ू&तवादT भागीरथी
उ^ेँय पूरा हुने दे िखद
बःनेतलाई अ.बं .१८८ नं. बमोिजम १०(दश)
वष. कैदको सजाय हुने ठहछ. । अIमा

िनणर्य नं .९१३७

तप&सलबमोिजम गनू . ।
तप&सल
मा&थ ठहर खaडमा लेिखएबमोिजम ू&तवादT
शेरबहादुर बःनेतलाई कैद वष. ३ (तीन वष.)
हुने ठहर भएको हुँदा &नज ू&तवादT शेरबहादुर
बःनेत पुनरावेदन अदालत, तुलसीपुरको फैसला
बमोिजम १ वष. ६ म'हना कैद भ ुgान गरT &म&त
ँ ा बाँकj
२०६७।२।१८ मा छु टT गएको दे िखद
कैद १ वष. ६ म'हना (एक वष. छ म'हना)
बेIजु हुँदा लगत कसी असूल उपर गनु. भनी सुI

सkयान िजkला अदालतमा लेखी पठाउनू ------१
ू&तवादT भागीरथी बःनेतको हकमा पुनरावेदन

अदालतको फैसला सदर भई रायको हकमा १०
(दश) वष. कैद सजाय हुने ठहरT फैसला भएकोले
सोहTबमोिजमको सं शो&धत कैदTपूजm &नज ू&तवादT

ु इजलास
सव]zच अदालत, सं यg
माननीय Xयायाधीश ौी कkयाण ौे |
माननीय Xयायाधीश ौी तक.राज भo

फैसला &म&त M २०७०।५।३१।२
०६६-CR-०७९६
मु^ा M सवारT यान ।
पुनरावेदक/वादT M सुकबहादुर
जाहे रTले नेपाल सरकार

गुIङसमेतको

'वI
िजkला, खैरा
ूyयथm/ू&तवादT
M युठान
गा.'व.स.वडा नं. २ बःने &गतबहादुर पुन
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§ सवारी चलाएको बेलामा भएको चालकको
अवस्था, ट्रकको यािन्त्रक अवस्था,
घटनास्थल प्रकृ ित िववरण, सडक
दघु र्टना प्रितवेदन स्के च, प्रितवादीको
बयान, ट्रकका सहयोगीको कागज एवम्
दघु र्टना भएको अवस्थामा तत्काल
देख्ने मािनसहरूको अदालतमा भएको
बकपत्रसमेतका िमिसल सं लग्न सम्पूणर्
कागज प्रमाणहरूको रोहमा हेदार् सवारी
तथा यातायात व्यवस्थापन ऐन, २०४९
को दफा १६१(३) मा विर्णत अवस्थाको
सवारी दघु र्टना भई मोटर साइकल
चालकहरूको मृत्यु भएको िमिसल सं लग्न
कागजातबाट पुिष्ट हुने ।
(ूकरण नं.१०)

पुनरावेदक/वाद4का तफ7बाट M
ू:यथ=/ू"तवाद4का तफ7बाट M
अवलि?बत नजीर M
स?बB कानून M
§ सवार4
तथा
यातायात
Cयवःथा
ऐन, २०४९ को दफा १४७, १६१(२),
१६१(३)
सुM फैसला गनP M
मा.िज.Rया.ौी हUरकुमार पोखरे ल
पुनरावेदन तहमा फैसला गनP M
मा.Rया.ौी नारायणूसाद दाहाल
मा.Rया.ौी नीता गौतम द4िXत
फैसला

"न?नबमोिजम छः
"म"त २०६४।८।२४

गते

hदउँसो

अRदाजी २ बजेको समयमा "गतबहादुर पुनले
हाँकेको ना.२.ख. ६८८४ नं. को शकले पोखरा
kवरौटाचोकमा बुB गुMङले हाँकेको ग.३.प
६२८ नं. को मोटरसाइकललाई ठpर hदँदा
बुB गुMङको घटनाःथलमा नै मृ:यु भएको
र उs मोटरसाइकलपछा"ड बसेका तेRजीन
योङदे नको

उपचारको बममा पिvम Xेऽीय
अःपताल पोखरामा मृ:यु भएको, ू:यXदश=को
अनुसार शकचालकले गाडी पछा"ड लगेर kकचेको

भwेसमेत Cयहोराको सुकबहादुर गुMङसमेतको
ु जाहे र4 दरखाःत ।
सं यs

"लx वUरपUरको स?पूण7 भाग kकिचई
XतkवXत् अवःथामा रहे को, "नधारमा दायाँतफ7
गालाको भागमा ठोhpएको र िघसाUरएको नीलडाम,

बायाँ कRचटमा काटे को चोट, दुबै घुडाँ पछा"ड
७ इRच गोलाईको काटे को घाउ, दुबै साँूाको
बीचको भाग छु kzएको भwेसमेत Cयहोराको मृतक
तेRजीन योङदे नको लासजाँच मुच ु{का ।
पोखरा १७, kवरौटाचोकिःथत पूव 7 पिvम
सडक, उ|र kवरौटाचोक, दिXणतफ7 सडक र
आइलेRड रहे को, उs सडकको मूल चौडाई

३८ kफट रहे को, सडकको बीच भागमा पिvम
मोहडा गर4 ना.२.ख ६८८४ नं. को शक
रहे को, उs शकको पछा"ड टायरबाट १४ kफट

पुनरावेदन अदालत,
पोखराबाट "म"त २०६६।८।१ मा भएको
फैसलाउपर Rयाय ूशासन ऐन, २०४८ को दफा

न्या.कल्याण श्रेष्ठ :

९ बमोिजम यस अदालतमा पुनरावेदन दायर हुन
आएको ूःतुत मु`ाको सaिXb तcय एवम् ठहर

पूवस
7 ?म टायरडाम दे िखएको, शकको पछा"ड दायाँ
टायरले बुB गुMङको टाउको kकचेको, उs
शकबाट ६ kफट दिXणमा ग.३.प.६२८ नं. को
मोटरसाइकल पि{टएको अवःथामा रहे को, मृतक

बुB गुMङको अनुहारलगायत टाउको kकिचई
XतkवXत् दे िखएको, छाती र करङमा"थ टायरडाम
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दे िखएको, सो भाग केह' दबेको समेत दे िखएको
भ+ेसमेत ,यहोराको घटनाःथल तथा मृतक बु7
गु8ङको लास जाँच मुच ु=का ।

सडक दुघट
@ ना ूBतवेदन BमBसल सं लEन
रहे को ।

पछाBडतफ@को भागमा ठ\र Uदई पुनः चालकले

गाडी पछाBड लगेर बु7 गु8ङको टाउकोमा र
तेIजीन योङदे नको क_मरको भागमा Zकचेको
हो । यी शक चालकले मानv नै Bनयत राखेर गाडी

रहे को ।

पछाBड लगेको हो भ+ेसमेत ,यहोराको घटनाःथल
ूdयNदशw वसIतराज भgडार', सूयब
@ हादुर गु8ङ,
गौरव भgडार', पदमराज गु8ङ, परशुराम ओझा,
ूवेश अBधकार' र सहदे व ढकालले वःतुिःथBत
मुच ु=कामा गरे को कागज ।
ूBतवाद' Bगतबहादुर पुनको सो कसूरजIय

शकले केह' जि_पङ खाएको अवःथामा सडकको
दायाँ बायाँबाट माIछे Zकbयो भ+े आवाज सुनc,
मैले तdकाल गाडीको ॄे क लगाउँदा गाडी
ह=का लिःकएर केह' घु_यो, गाडी १५ Zक.Bम.
ूBतघgटाको रhतारमा र २ नं. Bगयरमा Bथयो ।

को दफा १४७ र दफा १६१(२) मा विण@त
कसूर अपराध भएको हुँदा Bनज ूBतवाद'लाई
सोह' ऐनको दफा १६१(२) नं. बमोिजम अिIतम
हदस_मको सजाय हुन सजाय मागदावी Bलइएको
अBभयोगपऽ ।
मैले जाहे र'मा उ=लेख गरे जःतो गर'
गाडी पछाBड लगेर मृतकको मृdयु गराएको

घटनाःथलमा Bलइएको मृतकह8को
फोटो थान ५ BमBसल सं लEन रहे को ।
मृतक बु7 गु8ङ र तेIजीन योङदे नको
शव पMरNण ूBतवेदन थान २ BमBसल सं लEन

BमBत २०६४।८।२४ गते Uदउँसो मैले
हाँकेको ना.२.ख. ६८८४ नं. को शक पोखरा
ु गरे को आवाजसँगै
Zवरौटामा पुEदा ए\ासी घुऽ\

जानी जानी दुघट
@ ना गराएको होइन, गाडी पछाBड
लगेर माBनस मारे को होइन भ+ेसमेत ,यहोराको
ूBतवाद' Bगतबहादुर पुनको बयान ।
BमBत २०६४।८।२४ गते Uदउँसो

Bगतबहादुर पुनले हाँकेको ना.२.ख.६८८४ नं.

को शक पोखरा Zवरौटामा पुEदा केह' चीज वःतु
ठोU\एको जःतो jयाk आवाज आएको र सो
पlात सडक वरपरका माBनसह8ले माIछे Zकbयो
भनेर कराएपBछ साइभरले गाडीको ॄे क लगाए र
dयसपBछ म सडकमा झरे र हे दा@ १ जना ,यिo
शकको दायाँ टायरमुBन र अकp ,यिo बायाँ

टायरको अगाBड bयाZपएको अवःथामा दे खेको
हुँ भ+ेसमेत ,यहोराको उo शकका सहयोगी
बलबहादुर Zवqको कागज ।
तीो

गBतमा

आएको

शकले

ए\ासी

मोsदा बु7 गु8ङले हाँकेको मोटरसाइकलको

काय@ सवार' तथा यातायात ,यवःथा ऐन, २०४९

होइन । जाहे र' झू ा हो, मलाई अBभयोग
दावीबमोिजम सजाय हुनपु नv होइन । मैले २
नं. Bगयरमा गाडी हाँकेको र लापरवाह' नगरे को
भ+ेसमेत ,यहोराको Bगतबहादुर पुनले सु8

अदालतमा गरे को बयान ।
बुिझएका माBनस वसIतराज भgडार',
सूयब
@ हादुर गु8ङ, बलबहादुर Zवq, परशुराम ओझा,
गौरव भgडार', पदमराज गु8ङ, जाहे रवालाय
सुकबहादुर गु8ङ, सा_दुक डो=मा, ूBतवाद'का
साNी वसIतकुमार भ ुजेल, 8िनाथ BतBमि=सनाले

गरे को बकपऽ BमBसल सं लEन रहे छ ।
यसमा यी ूBतवाद'ले यसअिघ यःतो
ँ ैन ।
कसूर गरे को भ+े कुरा BमBसलबाट दे िखद
दुघट
@ ना हुँदाका बखत ूBतवाद'ले मादक पदाथ@

सेवन गर' सवार' चलाएको भ+े पBन छै न ।
मृतकका हकदारले कानूनबमोिजम पाउने NBतपूBत@
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र +क-रया खच1 रकम ू"तवाद7ले िज:ला ूशासन
काया1लय, काःक=मा धरौट राखेको प"न "म"सलबाट
दे िखCछ । यस अवःथामा घटनाको समम
अवःथालाई हे दा1 कसूरको माऽा अनुसार "नज
ू"तवाद7 "गतबहादुर पुनलाई सवार7 तथा यातायात

Mयवःथा ऐन, २०४९ को दफा १६१(२)
्
काःक=
बमोिजम ३ वष1 कैद हुने ठहरयाई
िज:ला अदालतबाट "म"त २०६५।९।२०।१
मा भएको फैसला ।

1 ना भएको अवःथामा तdकाल दे tे
एवम् दुघट
मा"नसहlको अदालतमा भएको बकपऽसमेतका
"म"सल सं लuन सvपूण1 कागज ूमाणहlको

समममा मू:याmन गर7 हे दा1 यसमा सुl िज:ला
अदालतले सवार7 तथा यातायात Mयवःथा ऐन,
२०४९ को दफा १६१(२) नं. अनुसारको
कसूर गरे को ठहर गरे को फैसला उ:ट7 हुने
ठहछ1 । "नज ू"तवाद7 "गतबहादुर पुनले शक
हाँwदा कसै को xयान मन1 सwछ भoे जःतो

। मैले
भीडभाड
ग"तमा,
चलाउँदै

नदे िखएको अवःथामा दुघट
1 ना हुन गई मृतक बुy
गुlङ र तेCजीन योङदे नको मृdयु हुन गएकोले

र मेरो बयानसमेतलाई कुनै मू:याmन नै नगर7
३ वष1 कैद गनn गरे को सुl िज:ला अदालतको

तेCजीन योङदे नलाई पछा"ड राखी ग.३.प.६२८
नं. को मोटरसाइकल चलाई रहे कोमा "गतबहादुर
पुनले चलाएको ना.२.ख.६८८४ नं. को

उ^ फैसलाउपर िच_
उ^ दुघट
1 ना हुँदाको अवःथामा
1 ,
चोकमा अdयCत हो"सयार7पूवक
साइडब_ी बा:दै र हन1 बजाउँदै

बुझेन
Mयःत
सी"मत
सवार7

गदा1 उ^ मोटरसाइकल एfासी मैले चलाएको
शकमा ठोhfन आई दुघट
1 ना भएको हो । घटना
भएको ठाउँको +ववरण, मेरा साkीहlको बकपऽ

फैसला ऽु+टपूण1 भएकाले बदर गर7 पूणl
1 पमा
सफाइ पाउँ भoेसमेत Mयहोराको ू"तवाद7
"गतबहादुर पुनको पुनरावेदन अदालत, पोखरामा
पन1 आएको पुनरावेदनपऽ ।

यसमा ूमाण मू:याmनको रोहमा सुl
ँ ा
िज:ला अदालतको फैसला +वचारणीय दे िखद
ु = ऐन, अ.बं .२०२ नं. तथा पुनरावेदन
मुलक
अदालत, "नयमावल7, २०४८ को "नयम ४७
बमोिजम पुनरावेदन सरकार7 व+कल काया1लय,
पोखरालाई पेशीको सूचना hदई "नयमानुसार पेश
गनु1 भoे पुनरावेदन अदालत, पोखराबाट भएको
"म"त २०६६।४।२८ को आदे श ।
सवार7
चलाएको
बेलामा
भएको
चालकको अवःथा, गाडीको अवःथा, घटनाःथल
1 नाको ू"तवेदन ःकेच,
ूकृ"त +ववरण, सडक दुघट
ू"तवाद7को बयान, शकका खलासीको कागज

ऐ.ऐनको दफा १६१(३) नं. अनुसार १(एक)
वष1 कैद र दुई हजार lपैयाँ जर7वाना हुने
ठहछ1 भoेसमेत Mयहोराको पुनरावेदन अदालत,
पोखराको "म"त २०६६।८।१ को फैसला ।
"म"त २०६४।८।२४ गते बुy गुlङले

शकले ठfर hदई उ^ मोटरसाइकलमा सवार
Mयि^हlको मृdयु भएको Mयहोरा जाहे र7
दरखाःत र बकपऽसमेतबाट पु+{ भएको र शकमा
मोटरसाइकल ठोhfन आएकोसमेत नदे t ु आफ|मा

लापरवाह7पूण1 छ । ू"तवाद7ले "नद}+षता पु+{ गन1
सकेको छै न । यी ू"तवाद7ले होिशयार7पूवक
1 शक
ँ ै न । यी ू"तवाद7ले तीो ग"तले
चलाएको दे िखद
चलाएको शकले मोटरसाइकललाई ठfर hदएको
भनी मौकामा कागज गनn Mयि^ले लेखाई hदएको,
घटनाःथलमा रहे को मोटरसाइकल र शकको
अवःथा हे दा1 शक +वःतारै हाँwदा िःपडमा आएको
मोटरसाइकल शकमा ठोhfन आई दुघट
1 ना भएको

दे िखCछ भoे मनोगत आधार "लई भएको फैसला
ऽु+टपूण1 छ । अतः ूमाणहlको Cयायोिचत
मू:याmन गर7 पुनरावेदन अदालत, पोखराबाट
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सु काःक! िज$ला अदालतबाट भएको फैसला
केह2 उ$ट2 गर2 ू7तवाद2 7गतबहादुर पुनलाई
अ7भयोग दावी भ>दा कम सजाय गन@ गर2 भएको
ऽुBटपूणE फैसला बदर गर2 7नज ू7तवाद2लाई सु
अ7भयोग मागदावीबमोिजम सजाय गर2 पाउँ भGे

पुनरावेदक वाद2 नेपाल सरकारको तफEबाट 7म7त
२०६७।१।१२ मा यस अदालतमा पनE आएको
पुनरावेदनपऽ ।
7नयमबमोिजम दै 7नक मुOा पेशीसूचीमा
चढ2 7नणEयाथE इजलाससमU पेश हुन आएको
ूःतुत मुOामा 7म7सल अVययन गर2 हे दाE, ू7तवाद2
7गतबहादुर पुनले सवार2 तथा यातायात Wयवःथा

ऐन, २०४९ को दफा १४७ र दफा १६१(२)
मा विणEत कसूरज>य अपराध गरे को हुँदा 7नज
ू7तवाद2लाई सोह2 ऐनको दफा १६१(२)
बमोिजम अि>तम हदस^मको सजाय गर2 पाउँ
भGे अ7भयोगपऽ परे को रहे छ । 7नज ू7तवाद2
7गतबहादुर पुनलाई सवार2 तथा यातायात Wयवःथा
ऐन, २०४९ को दफा १६१(२) बमोिजम तीन
वषE कैद हुने ठहर गर2 सु फैसला भएको
दे िख>छ । सु फैसला उ$ट2 हुने गर2 ऐ.
ऐनको दफा १६१(३) अनुसार ू7तवाद2लाई
एक वषE कैद र दुईहजार पैयाँ जर2वाना हुने
गर2 पुनरावेदन अदालतबाट फैसला भएको
रहे छ । उe फैसलामा िचf नबुझाई वाद2 नेपाल
सरकारका तफEबाट यस अदालतमा पुनरावेदन
पनE आएको ूःतुत मुOामा पुनरावेदन अदालतको

उe फैसला 7मलेको छ, छै न र पुनरावेदक वाद2
नेपाल सरकारको पुनरावेदन िजक!र पुhन सक्ने

हो, होइन भGे स^ब>धमा Bववेचना गर2 7नणEय
गनुपन@ दे िखन आयो ।
2.

7नणEयतफE

२०६४।८।२४

ना.२.ख.६८८४

गते

को

Bवचार

गदाE, 7म7त

7गतबहादुरले हाँकेको
शकले मोटरसाइकल

चालक बुm गुङ र सोह2 मोटरसाइकलमा
सवार अकाE Wयिe ते>जीन योङदे नको मृpयु
भएको भGे जाहे र2 दरखाःतसमेतका कागजातबाट

दे िख>छ । मोटरसाइकलमा सवार Wयिeहको
मृpयु उe शक र मोटरसाइकल एक आपसमा

ठोqrएर भएकोमा Bववाद नदे िखए ताप7न उe
ऐनको दफा १६१(२) बमोिजमको “जानी
जानी वा लापरवाह2” को कसूर कायम गर2

सु अदालतले 7नणEय गरे कोमा ऐ.ऐनको दफा
१६१(३) बमोिजमको कसूर हो भGे यक!न

गरे को पुनरावेदन अदालतको फैसला मना7सब छ,
छै न सो स^ब>धमा ठहर गनुप
E न@ हुन आयो ।
3. अ7भयोग मागदावी हे दाE, शक चलाउँदा
लापरवाह2 गर2 चलाएको हुँदा उe शकले Bकचेर
मोटरसाइकलमा सवार Wयिeहको मृpयु भएकोले
ू7तवाद2 7गतबहादुर पुनको सो कायE सवार2 तथा

यातायात Wयवःथा ऐन, २०४९ को दफा १४७
र दफा १६१(२) मा विणEत कसूरज>य अपराध
भएको हुँदा सोह2 ऐनको दफा १६१(२) बमोिजम
ू7तवाद2लाई हदै स^मको सजाय गर2पाउँ भGे
अ7भयोगपऽ भएकोमा उe अ7भयोग दावीबमोिजम
सजाय गर2 पाउँ भनी यस अदालतमा पुनरावेदन

दायर भएको रहे छ । यसै स>दभEमा सवार2
तथा यातायात Wयवःथा ऐन, २०४९ को दफा
१६१(२) मा tBuगत गदाE, “कसै ले कुनै सवार2
चलाएबाट कुनै मा7नसलाई Bकची, ठrर ला7ग
वा कुनै Bक7समले सवार2 दुघट
E ना भई सवार2मा
रहे को वा सवार2बाBहर जुनसुकै ठाउँमा रहे बसेको
मा7नस pयःतो दुघट
E नाको कारणबाट तpकालै वा
ु ! ऐन, wयानस^ब>धीको महलमा उि$लिखत
मुलक
^याद7भऽ मरे मा pयःतो कायE wयान मान@ मनसाय
7लई गरे को नभए ताप7न pयसर2 सवार2 चलाउँदा
कसै को wयान मनE सक्ने ठू लो स^भावना छ भGे
कुरा जानी जानी लापरवाह2 गर2 सवार2 चलाएको
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कारणबाट सवार0 दुघट
4 ना हुन गई 8यसै को
कारणबाट कुनै मा"नसको मृ8यु हुन गएको रहे छ
भने 8यसर0 सवार0 चलाउने CयिEलाई कसूरको
माऽा अनुसार दुई वष4देिख दश वष4सIम कैद

हुनेछ” भJे कानूनी Cयवःथा भएको दे िखNछ ।

4. अब यी शक चालकले उE शक
चलाउँदा कसै को Tयान मन4 सक्ने ठू लो सIभावना
भएको कुरा जानी जानी वा लापरवाह0 गर0 सवार0

चलाएको कारणबाट सवार0 दुघट
4 ना भएको हो,
होइन भJे सIबNधमा उE ऐनको दफा १६१(२)

को सNदभ4मा _ववेचना गनुप
4 न` दे िखन आयो ।
उE ऐनको दफा १६१(२) बमोिजमको सवार0
Tयान कसूर ःथा_पत हुन मूलतः कसै ले चलाएको

सवार0ले मा"नसलाई _कचेको वा ठdर eदएको
कारणबाट सवार0 दुघट
4 ना भई मा"नसको मृ8यु
भएको, उिfलिखत अवःथाबाट सवार0 दुघट
4 ना भई
मा"नसको मृ8यु हुँदा Tयान मान` मनसाय "लएको
नभए ताप"न Tयान मन4 सक्ने सIभावना भएको
कुरा पgरणामको पूवक
4 fपना भएको र जानी जानी

वा लापरवाह0 गर0 सवार0 चलाएको कारणबाट
सवार0 दुघट
4 ना हुन गएको, 8यःतो दुघट
4 नाबाट
मा"नसको मृ8यु भएको हुनपु न` भJे Cयवःथा छ ।
5. ूःतुत _ववादमा उE कानूनी
Cयवःथानुसारको सवार0 Tयान कसूर भएको हो,
होइन भJे सIबNधमा मुjाको तkयावलोकन गर0
हे दा4 यी शक चालकले गाडी पछा"ड लगेर उE
मोटरसाइकलमा सवार CयिEहmलाई _कचेको भJे
जाहे र0 दरखाःत र वःतुिःथ"त मुच ुfकाबाट दे िखए
ताप"न गाडी पछा"ड लगेर मा"नस मारे को होइन
भनी ू"तवाद0 "गतबहादुर अ"धकारूाn अ"धकार0

र अदालतसमoको बयानमा कसूरमा इNकार

रहे को दे िखNछ । सोह0 बयानलाई समथ4न हुने
गर0 शकका सहयोगी बलबहादुर _वpले कागज
गर0 eदएकोसमेत दे िखयो । मैले उE दुघट
4 ना

हुँदाको अवःथामा होिशयार0पूवक
4 , सी"मत ग"तमा,
साइडबqी बाfदै र हन4 बजाउँदै सवार0 चलाउँदै

गदा4 उE मोटरसाइकल एdासी शकमा ठोedन
आई दुघट
4 ना भएको हो भJे ू"तवाद0को िजकrर
रहे को दे िखNछ ।
6. घटनाःथल ूकृ"त मुच ुfका र सडक

दुघट
4 ना ू"तवेदन ःकेचबाट प"न शक चालकले
गIभीर लापरवाह0युE अवःथाबाट सवार0
हाँकेको "थयो भJेसमेत कुरा खुfन आएको
छै न । सवार0 ितु ग"तमा हाँuनु प"न क_हलेकाह0ं
4 नाको कारण हुन सक्ने कुरालाई
आफwमा दुघट
इNकार गन4 स_कJ । ूःतुत मुjामा ू"तवाद0को

बयानबाट दुघट
4 नाको केह0 बेरअिघ शकको
अगा"डबाट एउटा xयाuसीले बाटो काटे को कारण

आyनो शकको ग"तलाई त8काल "नयNऽण गन4

एdासी ॄे क लगाउनु परे को र सो मोटरसाइकल
शकमा ठो_कएर मा"नस _किचएको कुरा सडकको
दायाँ बायाँ बसेका मा"नसहmको हfलाबाट थाहा

पाएको भJे बयानले प"न उE शक अ8य"धक
ग"त र लापरवाह0युE अवःथामा चलाएको भJे

पु_p भएको दे िखन आएन । तसथ4 उE शकको
Cयमग"त ूःतुत वारदातको कारक माJ स_कने
अवःथा प"न दे िखएन । Cयवहाgरकmपमा हे दा4
प"न शक र मोटरसाइकलको हँकाइको बेग

एकनास भएकोमा एdासी xयाuसीले बाटो का|दा
शकले ॄे क लगाएमा सोह0 शकको प"छ दगुद}

गरे को मोटरसाइकलले भने आyनो ग"त त8काल
"नयNऽण गन4 नसuदा भने उE मोटरसाइकल
शकमा ठोedएर सो दुघट
4 ना "निIतएको
दे िखNछ ।
7. यािNऽकmपमा कमजोर भएको
सवार0 साधन साव4ज"नक ःथानमा सालन
गनु4 माऽले प"न उE ऐनको दफा १६१(२)
बमोिजमको “Tयान मान` मनसाय "लई गरे को
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नभए ताप!न "यान मन% सक्ने ठू लो स.भावना
छ भ1े कुरा जानी जानी वा लापरवाह7 गर7

सवार7 चलाएको” ठहर गन: आधार त हु=छ, तर
ूःतुत मु@ामा उB शकको याि=ऽक पर7Fण

ू!तवेदनबाट शकको एKसीलरे टर, Kलज, ॄे क, हन%,
लाइटहNलगायत !गयरसमेतका पाट%पूजा%हN ठOक

अवःथामा रहे को भ1े ू!तवेदन !म!सल सं लSन
ँ ा याि=ऽकNपमा कमजोर शकलाई
रहे को दे िखद

साव%ज!नक ःथानमा हाँकेको भ1ेसमेत अवःथा
नदे िखएबाट सवार7 चलाउँदा कसै को "यान मन%
सक्ने ठू लो स.भावना भएको कुरा जानी जानी वा
लापरवाह7 गर7 शक चलाएको कारणबाट उB
वारदात भएको हो भ1े कुरा पुXY हुन सकेन ।
8. सडकको मूल चौडाई ३९ Xफट
रहे को चोक बजारमा मोटरसाइकल र शकको

एकापसको ठbरबाट वारदात हुन गएको तcय लास
जाँच मुच ुdकाबाट दे िख=छ । दुघट
% ना हुने जःतो

स.भावना नदे िखएको अवःथामा मोटरसाइकल
शकमा ठोfbएर मा!नसलाई Xकचाएको भ1े कुरा
शक चालक र शकका सहयोगीको बयान भएको
दे िख=छ । शक पछा!ड लगेर मोटरसाइकलमा
सवार gयिBहNलाई Xकचाएको भ1े वःतुिःथ!त
मुच ुdकामा
कागज
गhरfदने
gयिBहNको
कथनबाट दे िखएको भए ताप!न २ नं. !गयरमा
गाडी हाँकेको र लापरवाह7 नगरे को भ1े शक

चालकको बयानसमेतबाट दे िखएकोले उB ऐनको
दफा १६१(२) बमोिजम "यान मन% सक्ने ठू लो
स.भावना छ भ1े जानी जानी वा लापरवाह7 गर7
सवार7 चलाएको कारणबाट सवार7 दुघट
% ना हुन
गई "यान मन% गएको भ1े कुरा !म!सल सं लSन

कागजातबाट ःवत=ऽNपमा पुXY हुन सकेको
ँ ैन ।
दे िखद
9. ऐनको दफा १६१(२) बमोिजमको
सवार7 "यान कसूर पुXY हुन नसकेको ूःतुत

मु@ामा ऐ.ऐनको दफा १६१(३) को कानूनी
gयवःथाको Xववेचना गनु% सा=द!भ%क दे िखयो ।
ूःतुत ऐनको दफा १६१(३) मा “कसै को "यान
मन% सKछ भ1े जःतो नदे िखएको अवःथामा कसै ले
कुनै सवार7 चलाउँदा सवार7 दुघट
% ना हुन गई
सवार7मा रहे को वा सवार7बाXहर जुनसुकै ठाउँमा
रहे बसेको कुनै मा!नसको मृqयु हुन गएको रहे छ
भने qयसर7 सवार7 चलाउने gयिBलाई एक
वष%स.म कैद वा दुई हजार Nपैयाँस.म जर7वाना
वा दुबै सजाय हुनेछ” भ1े कानूनी gयवःथा भएको
पाइ=छ ।

10. सवार7 चलाउँदा "यान मन% सक्ने

नदे िखए प!न सवार7 दुघट
% नाका कारण मा!नस
मरे को अवःथा हुनपु न: भ1े उB कानूनको
gयवःथा हो । यस स=दभ%मा शक चालकले

२०५६ सालदे िख Xव!धवत् सवार7 चालक
अनुम!तपऽ ूाw गर7 सवार7 चलाएको िजकxर
!लएको र याि=ऽकNपमा दुNःत रहे को उB

सवार7 साधन मादक पदाथ% सेवन नगर7 yयान
%
साइड ब{ी बाdदै
fदई तथा होशीयार7पूवक
एवम् हन%समेत बजाउँदै र सुःत ग!तमा हाँKदा

३९ Xफट चौडा फराXकलो सडक भएको चोक
बजारमा |याKसीले एbासी बाटो का}दा शक
चालकले आ~नो सवार7को ॄे क लगाएप!छ
पछा!ड आउँदै गरे को मोटरसाइकल तqकाल

उB शकमा ठोfbएर दुघट
% ना भएको !म!सल
सं लSन कागजबाट खुdदछ । सवार7 चलाएको
बेलामा भएको चालकको अवःथा, उB शकको
याि=ऽक अवःथा, घटनाःथल ूकृ!त Xववरण,
सडक दुघट
% ना ू!तवेदन ःकेच, ू!तवाद7को बयान,
% ना भएको
शकका सहयोगीको कागज एवम् दुघट

अवःथामा तqकाल दे े मा!नसहNको अदालतमा
भएको बकपऽसमेतका !म!सल सं लSन स.पूण%
कागज ूमाणहNको रोहमा हे दा% ूःतुत ऐनको
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दफा १६१(३) मा विण6त अवःथाको सवार;
दुघट
6 ना भई मा"थ ूकरणहCमा DवEेषण गHरएको
आधारमा मोटर साइकल चालकहCको मृOयु
भएको "म"सल सं लRन कागजातबाट पुDU हुVछ ।
11. तसथ6 उ\ ऐनको दफा १६१(२)
बमोिजम ^यान मन6 सक्ने जःतो नदे िखएको
अवःथामा यी शक चालक "गतबहादुरले शक
चलाउँदा मोटरसाइकल शकमा ठोefन आई
मोटरसाइकलमा सवार मा"नसको मृOयु हुन
ँ ा सुC िजgला अदालतले सवार;
गएको दे िखद
तथा यातायात hयवःथा ऐन, २०४९ को दफा
्
१६१(२) नं. अनुसार कसूर गरे को ठहरयाई

भएको फैसला उgट; हुने गर; उ\ ऐनको
दफा १६१(३) बमोिजम एक वष6सlम कैद वा
दुईहजार Cपैयाँसlम जर;वाना वा दुबै सजाय हुन
सक्ने कानूनी hयवःथाबमोिजम "नज ू"तवाद;
"गतबहादुर पुनले शक हाँmदा कसै को ^यान मन6

सmछ भnे जःतो नदे िखएको अवःथामा दुघट
6 ना
हुन गई मृतक बुo गुCङ र तेVजीन योङदे नको
्
मृOयु हुन गएको ठहरयाई
पुनरावेदन अदालत,
पोखराबाट ू"तवाद; "गतबहादुर पुनलाई यातायात

hयवःथा ऐन, २०४९ को दफा १६१(३) बमोिजम
एक वष6 कैद र दुईहजार Cपैयाँ जर;वाना हुने
ँ ा सदर हुने
्
भएको फैसला मना"सबै दे िखद
ठहरयाई
ठहछ6 । पुनरावेदक वाद; नेपाल सरकारको

पुनरावेदन िजकqर पुRन सmदै न । दायर;को लगत
कrा गर; "म"सल "नयमानुसार बुझाई eदनू ।
उ\ रायमा सहमत छु ।

िनणर्य नं .९१३८
ु इजलास
सवvwच अदालत, सं य\
माननीय Vयायाधीश ौी कgयाण ौे y
माननीय Vयायाधीश ौी गोDवVदकुमार उपाzयाय
फैसला "म"त :- २०७१।२।२६।२
०६८-CR-११११
मु~ा M कत6hय ^यान र ^यानमान उोग ।
पुनरावेदक/ू"तवाद;

इजलास अ"धकृत M ट;काभूषण िघ"मरे

"सVधुपाgचोक

िजgला,

नवलपुर गाउँ Dवकास स"म"त वडा नं.
९ घर भई हाल कारागार
काया6लय,
काठमाड भिबVद;गृहमा थुनामा रहे का
सुवास अ"धकार;
DवCo
ूOयथ/वाद; M नDवन लामासमेतको जाहे र;ले
नेपाल सरकार

०६८-CR-११८१
पुनरावेदक/ू"तवाद; M भ\पुर िजgला, मzयपुर
eठमी नगरपा"लका, वडा नं. ५ घर भई
हाल कारागार काया6लय, जगnाथदे वल,
काठमाड मा थुनामा रहे का ूeदप पौडेल
DवCo
ूOयथ/वाद; M नDवन लामासमेतको जाहे र;ले
नेपाल सरकार

Vया.तक6राज भr

इ"त सं वत् २०७० साल भदौ ३१ गते रोज २ शुभम् ।

M

०६८-CR-११९८
पुनरावेदक/वाद; M नDवन लामासमेतको जाहे र;ले
नेपाल सरकार
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व
ूयथ"/ू#तवाद' M भ*पुर िज1ला, म4यपुर 5ठमी
नगरपा#लका वडा नं. ५ धु@चेपाखा बःने
आशा तामाङ लामासमेत

§ मृतकको मृत्यु अमुक कसैको चोटबाट
भएको भन्न सिकने अवस्था नभए पिन
कु नै खास व्यिक्त वा चोटकै कारणले
नै मरेको देखाउन पछर् भन्न पिन मौजुदा
अवस्थामा सम्भव नहुने । एकभन्दा बढी
व्यिक्तको र एकभन्दा धेरै कारणले मािरने
अवस्था रहने ।
§ वारदातको अवस्थासम्म पुर्याउने कु रामा
प्रितवादीहरूको सहभािगता देिखएको
र सोलगायतका कारणले वारदात घट्न
गएको हुँ दा िनजहरूलाई दाियत्विवहीन
मान्न नसिकने । अन्यथा कसूरको कायर्
गनर्लाई भीडको सं लग्नता िनम्त्याउने र
त्यसैको आडमा आपरािधक दाियत्विवहीन
हुने कु राको तजुर्मा गनेर् अवस्था आउँ छ ।
त्यसो गनुर् भनेको प्रकारान्तरमा दण्डहीनता
िसजर्ना गनेर् हुने ।
(ूकरण नं.३)

§ सुरूदेिखको सबै श्रृङ्खलामा प्रितवादीहरूको
सरोकार र सं लग्नता भएपिछ अिन्तम
अवस्थाको भीडसमेतको सं लग्नतालाई
आधार बनाई प्रितवादीहरूले आफ्नो
असं लग्नता र िनदोर्िषताको िजकीर िलन
सक् ने अवस्था नरहने ।
(ूकरण नं.४)

पुनरावेदक/ू#तवाद'का तफNबाट M वPान वQरR
अ#धव*ाPय ूा.डा.रिजतभ* ूधानाT र
शेखरकुमार जोशी, वPान अ#धव*ाऽय

कुमुदकुमार भWराई, #नमNला शाYय र
कृंणूसाद पा\डे

पुनरावेदक/वाद'का
तफNबाट
M
वPान
उप@याया#धव*ा वालकृंण वा^ले
अवलि_बत नजीर M
स_ब कानून M
ु a ऐन, cयानस_ब@धीको महलको
§ मुलक
१, १३-३_
सु फैसला गनgः
मा.िज.@या.ौी पुषोkमूसाद ढकाल
पुनरावेदन तहमा फैसला गनg M
मा.@या.ौी ट'काबहादुर हमाल
मा.@या.ौी सयराज गुङ
फैसला

@याय
ूशासन
ऐन, २०४८ को दफा ९ बमोिजम पुनरावेदन
अदालत, पाटनको फैसलाउपर ू#तवाद'ह सुवास
अ#धकार', ू5दप पौडेल र वाद' नेपाल सरकारका
तफNबाट छु Wाछु Wै पुनरावेदन पनN आएको ूःतुत

न्या.कल्याण श्रेष्ठ :

मुuाको सvिwx तyय र ठहर यस ूकार छ M
भ*पुर िज1ला, म4यपुर 5ठमी न.पा.
वडा नं. ८ चपाचोिःथत पूव N #ऽरz शाYयको
घरदे िख गणेश ूजापतीको घरस_म, पि|म काजी

ूजापतीको घरस_म,
पुरानो बाटो 5ठमी
पि|मतफN घुमाउने
पाट'सँगै जो#डएर

उkर दिwण बाहाखा बजार
चोक जाने प}ी सडकको
सावNज#नक पाट' र सो

रहे को नेपाल टे #लकमको
टे #लफोन Yयावनलाई मसुर #नसाना मानी मसुर
#नसानाबाट ३ फटको दूर'मा २ फट लामो
रगतको दाग, ८२ फट दूर'मा ३ फट लामो
रगतको दाग भएको १०० फट दूर'मा रगतका
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दागह/ रहे को, घटनाःथलमा झोला तथा २ इ9च
लामो २ इ9च चौडाई फलामको तरबारसमेतका
झोला

र

ह"तयारसमेतका

सामानह/ रहे को
भBेसमेत Cयहोराको घटनाःथल मुच ुEका ।
भGपुर िजEला, मJयपुर Kठमी न.पा.

हुन ् भBेसमेत Cयहोराको अनुस9धानको बममा
बुिझएका अनुपम dव.क. ले गरे को कागज ।
त^कालै नाम, थर, वतन थाहा नभएका
हाल बुिझन आएका सुवास अ"धकारT, ूKदप
पौडेललगायत अ9य मपमा
रहे का हुलहुnजतले
ु
मोटरसाइकलबाट लखेiदै आई अपहरणकारTलाई
समातo मारo भ9दै टोल "छमेकमा होहEला गदp

वडा नं. ८ चपाचोमा ःथानीय CयिGह/को
समूहले नाम, थर, वतन थाहा नभएका पु/ष
CयिGह/लाई कुटपीट गरT मरणासB अवःथामा
छाडी आगोसमेत लगाउने कुरा गरे का छन् भBे

अ9धाधु9ध हातह"तयार ढु rामूढासमेत ूहार गरT
कुटपीट गरT सsत घाइते बनाएकोमा हामीह/का

उपचारका ला"ग ूहरT गाडीमा राखी वी.ए9ड वी.
अःपताल ल"गएकोमा २ जनाको मृ^यु भएको
हुँदा कानूनबमोिजम गरT पाउँ भBेसमेत Cयहोराको
ूहरT ू"तवेदन ।

लामाको "म"त २०६६।३।२६ गते मृ^यु भएको
र सो घटना "नयतवश मानw मराउने उxेँय

सूचना ूा[ भई घटनाःथलमा गई फेला परे का ४
जना नाम, थर, वतन नखुलेका CयिGलाई त^काल

"म"त

२०६६।३।२२

गते

सुवास

अ"धकारTले
वस9त
लामालाई
बोडेमा
dहकाeउँदा नाकसमेत फुटT फdकeएकोमा "म"त
२०६६।३।२३ गते सुवास अ"धकारTलाई
e छe भBे सEलाह भई म वस9त लामा,
ठfक पानुप
अ"नलसमेत मैले निचनेका बब दाइ भBे र अ9य

निचनेका ६ जनासमेत भई धु9चेपाखा गई सुवास
अ"धकारTसँग सामा9य झगडा हुँदा थुूै मा9छे
जhमा भई उEटै हामीलाई लखेiन थालेकाले

भाjने बममा म खेतमा लडl , निचनेका CयिGले
मलाई कुटपीट गरे धु9चेपाखाबाट लखेiने सुवास

अ"धकारT र "नजका साथीह/ले Kठमीतफe लखेiदै
् । प"छ Kठमी
"थए । मलाई ूहरTले पबाउ गरयो
चपाचोमा कुटपीट हुँदा घाइते भएका २ जनाको

"म"त २०६६।३।२३ गते नै र एक जनाको
"म"त २०६६।३।२६ गते मृ^यु भएको र एक
जनाको उपचार भइरहे को भBे सुनी थाहा पाएको
हुँ । सुवास अ"धकारT र "नजका साथीह/ र

Kठमी चपाचोका अ/ CयिGह/ले कुटपीट गरे का

भाइ तथा छोराह/लाई उपचारको ला"ग वी.ए9ड
वी. अःपताल लगी भनाe गदाe घाइतेमJयेका
जीवन गाहामगर र सdवन महत tेऽीको "म"त
२०६६।३।२३ गते नै र अकu घाइते वस9त

राखी भएकाले घटनाको दोषीलाई हदै सhमको
कारवाहT गरT उपचार t"तपू"तeसमेत Kदलाई पाउँ
भBेसमेत Cयहोराको नdवन लामासमेतको जाहे रT

दरखाःत ।
भGपुर िजEला, मJयपुर Kठमी न.पा. वडा
नं. ८ चपाचोमा ःथानीय CयिGह/ले कुटपीट
गरT घाइते बनाएका वस9त लामासमेतका ४
जना

CयिGह/को

वी.ए9ड

वी.

अःपतालमा

उपचारका ला"ग भनाe भएकामJये यकzन नाम,
थर, वतन थाहा नभएका वषe अं . १९/२० को

पु/ष CयिGको उपचारकै बममा ऐ.२३ गते
१५.२० बजे मृ^यु भएकोले कानूनबमोिजम गरT
पाउँ भBेसमेत Cयहोराको ूहरT ू"तवेदन ।

शरTरको मा"थEलो भाग नाrो, तलको
भागमा िज9स पे9ट नीलो क ु लगाएको, अनुहारमा
ँ ी भमा"थ २
पूरै रगत लतप"तएको, बायाँ आख

इ9च लामो गdहरो घाउ, नाकबाट रगत बगेको,

टाउकोको दायाँतफe पछा"ड टाँका लगाएको यु

आकारको ४ इ9च लामो गdहरो घाउ, दायाँ
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कानबाट रगत ब#गरहे को, अनुहार पूरै फुलेको

मुच ु[का ।
#म#त

मलDारबाट केहE न#नःकेको मुदा@घरमा रहे को अं .
वष@ १९।२० को ५ Rफट ६ इUच अWलो पुXष

भएको घटनामा सं लWन सुवास अ#धकारEसमेतलाई
पबाउ गरE दािखला गरे को भ0े Yयहोराको ूहरE

सुि0एको, बायाँ हातको नाडीमा अ7मेजीमा ओम
लेिखएको <याटु रहे को, #ल=बाट तरल पदाथ@
बगेको, टाउकोको पछा#ड भागमा लतप#तएको,

YयिZको लास भएको भ0ेसमेत Yयहोराको लास
जाँच मुच ु[का ।
#म#त

२०६६।३।२३ गते भZपुर
िज[ला, म]यपुर ^ठमी न.पा. वडा नं. ८ चपाचोमा
कुटपीट भै घाइते भै उपचारको ला#ग वी.एUड वी.

अःपताल भना@ भएका यकaन नाम, थर, वतन थाहा
नभएका वष@ अं .१९/२० को पुXष YयिZको
उपचारकै बममा ऐ.२३ गते १६.३० बजे
मृfयु भएकोले कानूनबमोिजम गरE पाउँ भ0ेसमेत

Yयहोराको ूहरE ू#तवेदन ।
वी.एUड वी. अःपतालको मुदा@घरमा
रहे को लासको शरEरको मा#थ[लो भाग ना=ो,
त[लो भागमा नीलो खैरो अiडर पेUटE लगाएको,
टाउकोमा बाँधेको YयाUडेज खोलE हे दा@ रगत जःतो
पदाथ@ बगी पूरै टाउको #भजेको, बायाँ कानमा#थ
कUचटमा आधा इUच गोलो गRहरो घाउ, #नधार,
अनुहार, गालामा रगत लतप#तएको र सुकेको
ँ ी भl परे लाको भाग
अवःथामा रहे को, दुबै आख

सुि0एको फु#लएको, दायाँ गालामा ३ इUच लामो
२ इUच चौडाई ददाoरएको घाउ लागी काRटएको,
नाकको pवालबाट रगत जःतो रातो तरल पदाथ@
बगेको, बायाँ कानबाट रगत जःतो रातो पदाथ@
बगेको, अनुहार पूरै सुि0एको फुलेको, छाती, पेट
तथा करqको भागमा ददाoरएको घाउ रहे को,

#ल=, मलDारबाट केहE न#नःकेको, बायाँ हातको
नाडीमा <याटु दे िखएको, अं . वष@ १८/१९ को ५
Rफट ५ इUच अWलो पुXष YयिZको शारEoरक
Rववरण

भएको

भ0े

Yयहोराको

लास

जाँच

२०६६।३।२३ गते भZपुर
िज[ला, म]यपुर ^ठमी न.पा. वडा नं. ८ चपाचोमा
भएको कुटपीटबाट जीवन गाहामगरसमेतको मृfयु

ू#तवेदन ।
#म#त २०६६।३।२६ गते यकaन
वतन नखुलेको वष@ १६ को वसUत लामाको
मृfयु भएको हुँदा कानूनबमोिजम गरE पाउँ भ0े
Yयहोराको ूहरE ू#तवेदन ।
वी.एUड वी. अःपतालको मुदा@घरमा रहे को

ना=ो लासको टाउकोमा बायाँतफ@ अःपतालमा
अूेशन गरE १४ इUच लामो टाका लगाएको,
ँ ामा नील
#नधारमा ददाoरएको घाउ, दुबै आख

जमेको, गालाको मा#थ[लो भाग नाक, मुख, tयापु,
v
ददाoरएको
छाती, पेट, नाडी, पाखुरा, औलाहXमा
घाउसमेत भएको भ0े Yयहोराको मृतक वसUत
लामाको लास जाँच मुच ु[का ।
#म#त २०६६।३।२२ मा बोडेमा वसUत
लामा र #नजको साथीसँग सामाUय झगडा भएको,
भो#लप[ट धुUचेपाखामा वसUत लामाको समूहसँग

कुटपीट भै fयहाँ मा#नसहX धेरै जxमा भएकोले
#नजहX भागेकोले yवाला, ू^दप, सUजु, मसमेत

अUय निचनेका बोडे धुUचेपाखाका मा#नसहX भई
पछा#डबाट वसUत लामाको समूहलाई चपाचोसxम
लखेटेका हl । नगदे श चपाचोका मा#नसहXले
कुटपीट गरे का हुन,् मैले कुटपीट गरे को होइन

भ0ेसमेत Yयहोराको ू#तवादE सुवास अ#धकारEको
अ#धकारूा| अ#धकारEसम} भएको बयान
कागज ।
मसमेत सुवास अ#धकारE, yवाला तामाq,
सUजु लामासमेत भई लखे~ने काय@ गरे का
हl । मसमेत भई सानो^ठमीसxम छे न गएको
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हुँ । चपाचो"तरबाट फक6ने बममा बाटोमा रािजन
बाडेसँग भेट भयो, "नजले कुटपीट गर@ फकAको
भनी बताएका हुन,् मसमेत उE घटनाःथलमा
पुगेको हुँ, कुटपीट गरे को होइन भJेसमेत

इँvा, धा\रलो ह"तयार ूयोग गर@ कुटपीट गरे का
हुन ् भJे rयह@ं ह`ला हुँदा सुनी थाहा पाएको हुँ,
को कसले कुटपीट गरे मैले दे िखन । सोह@
कुटपीटका कारण सोह@ Oदन २ जनाको र एक

चपाचोतफ6 गएको हो । चपाचो नगदे श"तरको
मा"नसह[ले कुटपीट ग\ररहे का "थए । हामीह[

भJेसमेत Kयहोराको सु"नल नकमxको कागज ।
ू"तवाद@ ूOदप पौडेललाई साथमा "लई
"नजले दे खाए खुलाएको ठाउँमा खोजतलास गदा6

Kयहोराको ू"तवाद@ ूOदप पौडेलको अ"धकारूाR
अ"धकार@समS भएको बयान कागज ।
"बबम Tयापुले अपहरणकार@ भागेको
छ, लखेXन जाउँ भनेकाले मोटरसाइकल चढ@

समेतले अ"लअ"ल कुटपीट गरे का ह] भJेसमेत
Kयहोराको ू"तवाद@ रािजन बाडेको बयान
कागज ।
"म"त

२०६६।३।२३ गते भEपुर
िज`ला, मaयपुर Oठमी न.पा. वडा नं.५
धुfचेपाखािःथत gहमच ुल@ ःकुलअगा"ड पसलमा

िचसो खाई बोतल पसल"भऽ राख्न लाiदा माःक
लगाएका ९/१० जनाको केटाह[को समूहले
सुवासलाई यता आइज भनी वादgववाद झगडा
गन6 थाले । झगडा नगरसnम भनेको हुँ ।

ःथानीय र खेतमा काम गनA माfछे जnमा भए,
९/१० जनाको समूहमा आएका केटा भाiन
लागे, भाiने बममा पबाउ परे का एक जनालाई
मसमेतले कुटपीट गन6 नOदएको हो । सुवास,

ूOदप र Tवालाले भागेका
लखेXदै लगेको दे खेको

केटाह[लाई चपाचोतफ6
हुँ । मैले चपाचोसnम

लखेटेको होइन, क–कसले कुटपीट गरे थाहा
छै न । घाइते भएका ४ जनामaये ३ जनाको
मृrयु भएको भJे सुनी थाहा पाएको हुँ भJेसमेत
Kयहोराको ू"तवाद@ आशा लामाको बयान
कागज ।
धुfचेपाखा
नगदे श
चपाचो"तरका
KयिEह[ तथा बटु वाह[समेतको अfदाजी एक

हजारको सं sयामा रहे को भीडले मुtा, लाuी, रड,

जनाको ३/४ Oदनपछा"ड मृrयु भयो भJे सुनी
थाहा पाएको हुँ, कुटपीट गर@ माfछे मानु6 दwडनीय
अपराध हो कानूनबमोिजम कडा कारवाह@ हुनपु छ6

खुकुर@ फेला नपरे को भJेसमेत Kयहोराको ूहर@
ू"तवेदन ।

३ वटा मोटरसाइकलमा आएका ७/८
जना मा"नसले बाटो छे कz अपहरणकार@ भनी
कुटपीट गद{ गरे को बखत धुfचेपाखाबाट लखेXदै

गरे का मा"नसह[समेतको ठू लो भीडले कुटपीट
गरे को हो । भीडमा गएका मा"नसह[को हु"लया
खुलाउन सि|दन, ठू लो भीडले कुटपीट गरे को
हुँदा सोह@ कुटपीटको चोटले नै घाइतेह[को

मृrयु भएको gव}ास लाiछ भJेसमेत Kयहोराको
शंकरूसाद ौे  र ूकाश शा|यसमेतको

कागज ।
"म"त २०६६।३।२३ गते Oदउँसोको
समयमा घरमा ब"सरहे को अवःथामा चपाचो
टोलमा अपहरणकार@लाई कुटपीट गर@ रहे छन्
भJे ह`ला हुँदा rयसतफ6 मसमेत गएको हुँ ।
मा"नसह[को ठू लो भीड "थयो, कसले gपयो थाहा
भएन, प"छ ूहर@ टोल@ आई घाइते भएका ४
जनालाई उपचारको ला"ग अःपताल लगेकोमा
३ जनाको उपचारकै बममा मृrयु भएको र एक

जनाको उपचार भइरहे को छ भनी सुनी थाहा पाए ँ
भJेसमेत Kयहोराको मदन छजुको घटना gववरण
कागज ।
"म"त २०६६।३।२३ गते म पसलमा
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बसरहे को थए ँ । सुवास र आशा बा,हर थए ।
अं .१२ बजेतर मलरोड बोडेतरबाट १०/१२
जना मुखमा माःक लगाएका >यिAहB आई
सुवास अधकारEसँग वाद,ववाद गनG थाले ।
नजहBमHयेको एक जनाले सुवास अधकारEलाई

हानेपछ दुबै जनाबीच हानाहान भयो । सुवास
अधकारE, ूPदप पौडेलसमेतले १०/१२ जनाको
समूहमा आएका केटाहBलाई नगदे शतफG लखेTदै
गएका हुन,् नगदे श चपाचोसमेतका मानसहBले
अपहरणकारE भनी भागेका केटाहBलाई कुTदा
३ जनाको मृYयु भएको भZे सुनी थाहा पाएको

हो भZेसमेत >यहोराको ,व[दु गुBङसमेतको
कागज ।
मत २०६६।३।२३ गते Pदउँसोको
समयमा घरमा बसरहे को अवःथामा चपाचो
टोलमा अपहरणकारEलाई कुटपीट ग`ररहे का छन्
भZे हaला हुँदा YयसतफG मसमेत गएको हुँ ।
मानसहBको ठू लो भीड थयो, कसले कसलाई
,पcयो थाहा भएन । ठू लो भीड भएकाले कुटपीट
भएको ठाउँसdम पुeन स,कन । पछ ूहरE टोलE

कागज ।
टाउकोमा लागेको चोटको कारण मृYयु
भएको भZेसमेत >यहोराको मृतक वस[त लामा,
जीवन गाहामगर र स,वन महत kेऽीसमेतको शव
परEkण ूतवेदन र अचेत बोaन नसक्ने र कुनै
नणGय गनG नसक्ने, मनG सक्ने भZे >यहोराको

घाइते सरोज राईको घाउ जाँच केश फाराम ।
मसल सं लeन घटनाःथल मुच ुaका, ूहरE
ूतवेदन, बुिझएका अनुपम ,व.क. को कागज,

न,वन लामासमेतको जाहे रE दरखाःत, मृतकको
लास जाँच मुच ुaका, ूतवादEहB सुवास अधकारE,

ूPदप पौडेल, रािजन बाडे र आशा लामाको
बयान कागज, बुिझएका मानसहBको कागज,
घाइतेको घाउ जाँच केश फारामसमेतका मसल

सं लeन ूमाणहBबाट मत २०६६।३।२३
गते Pदनको अं .१:०० बजेको समयमा वस[त
लामा, सरोज राई, जीवन गाहामगर, स,वन महत
kेऽीसमेतलाई बoचा अपहरणकारE हो मारp भ[दै
धु[चेपाखाबाट च ुqपी, खुकुरE, रड, ढु sासमेत ूहार
्
गरE चपाचोसdम पुरयाई
,वBt खuडमा उिaलिखत

आई घाइते भएका ४ जनालाई उपचारको लाग
अःपताल लगेकोमा ३ जनाको उपचारकै बममा
मृYयु भएको र एक जनाको उपचार भइरहे को छ
भZे सुनी थाहा पाएको हुँ भZेसमेत >यहोराको
,वशाल शाiय, र,व बाडेसमेतको एकै >यहोराको

सुवास अधकारEसमेतका ूतवादEहBले मरणासZ
हुने गरE कुटपीट गरे को र सोहE कारणबाट जीवन
गाहामगर, वस[त लामा, स,वन महत kेऽीको
मृYयु भएको र सरोज राई घाइते भई अचेत
अवःथामा उपचार भइरहे को वारदातसमेत मसल

वाद,ववाद तानातान ग`ररहे का थए । ःथानीय
धेरै मानस जdमा भई १०।१२ जना केटालाई
लखेटे, के कहाँसdम लखेटे मलाई थाहा भएन,
चपाचोमा ःथानीय मानसहBबाट सुनी थाहा
पाएको हुँ भZेसमेत >यहोराको सरोज गुBङको

राईलाई ूहार गरे को र नज हाल गdभीर घाइते
भई उपचाररत रहे को, घाउ जाँच केश फारामबाट
ँ ा
नज मनG सक्नेसdमको अवःथा मसलबाट दे िखद

घटना ,ववरण कागज ।
मत २०६६।३।२३ गते पसलबा,हर
निचनेका १०।१२ जना मानसहB हाॆो
पसलबा,हर बसरहे का सुवास अधकारEसँग

सं लeन ूमाणबाट पु,v भएकाले ,वBt खuडमा
ु w ऐन,
उिaलिखत ूतवादEहBको उA कायG मुलक
yयानसdब[धीको महलको १ नं. र १३(३) नं.
को कसूरमा ऐ. १३(३) नं. बमोिजम सजाय हुन
साथै ूतवादEहBले yयान मान| उ}ेँयले सरोज

नज ूतवादEहBलाई yयानसdब[धीको महलको
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१५ नं. को कसूरमा ऐ.१५ नं. बमोिजमसमेत
सजाय हुन माग दावी "लइएको छ भAेसमेत
Bयहोराको अ"भयोगपऽ ।
धुEचेपाखािःथत रहे को िचया पसलअगा"ड
सुवास अ"धकारK र अEय १०/१२ जना
केटाहNबीच "म"त २०६६।३।२३ गते भएको

भएन । ZयसरK कुटपीट गदाU म ढ"लसकेको "थए ँ
र सो समयमा ूTदप पौडेल, आशा लामालगायतका
अEय गाउँका मा"नसहN आएर मलाई छु Sयाएर

३०/४० जना ज"त मा"नसहN आएर मसमेतले

मैले कुटपीट गरK कतUBय गरK कोहK कसै लाई

झगडामा झगडा नगर भनी मैले छु SयाइTदएको
र झगडा गनU आएको १ जना BयिWलाई
समातेर म एक"छन ब"सरहY र Zयसप"छ एकहुल

समातेको मा"नसलाई "लएर गए, म घर"तर
गए ँ । सुवासलाई कुटपीट गरे को दे खेर धान
रो^नेहN आएर कराएप"छ उनीहN आफa भागेर
गएका हुन,् सोप"छ म काठमाडd गए ँ । मैले
कोहK कसै लाई कुटपीट गरे को होइन । ूहरKमा
भएको बयान Bयहोरा मेरो हो । ममा"थको
अ"भयोग झू fा हो भAेसमेत Bयहोराको ू"तवादK
आशा तामाh लामाले अदालतमा गरे को बयान ।

घटना घटे को "म"त २०६६।३।२३

गते Tदउँसो १४.०० बजेको समयमा म मेरो बारK
मनोहरा फाँटमा "थए ँ । घटना सiबEधमा मलाई
थाहा छै न, सुवास अ"धकारKलाई सामाEय िचनेको
हुँ, म घटनामा सं लjन नभएकाले अ"भयोग दावी
झू fा हो भAेसमेत Bयहोराको ू"तवादK रािजन
बाडेले सुN अदालतमा गरे को बयान ।

"म"त २०६६।३।२२ गते बोडे
भAे ठाउँमा म िचया खाजा खान गएको बेला
निचनेका केटाहNबीच भनाभन भएको र "म"त
२०६६।३।२३ गते मुखमा माkस लगाएर

आएका १०।१२ जना केटाहNले मेरो डेरा कोठा
धुEचेपाखािःथत lहमच ुलK ःकुल निजक रहे को
िचया पसलमा ब"सरहे को बेला आई एmासी मलाई
हात लात मुmाले कुटपीट गनU थाले "नजहNसँग
ह"तयारसमेत

"थए, के

ह"तयार

"थए

यकnन

घर पठाएका हुन,् Zयसप"छ म, आशा लामा, ूTदप
पौडेल मेरो घरमा केहKबेर बःयd र "नजहN
घर गएका हुन ् । हामीले "नजहNलाई लखेqदै

गएका प"न होइनd । म घाइते भएकोले घरमै
बसीरहY । चपाचोमा घटना घटे को र मा"नस
मरे को कुरा समाचारमा माऽ थाहा पाएको हुँ ।
मारे को होइन । अ"भयोग मागदावी झू fा हो
भAेसमेत Bयहोराको ू"तवादK सुवास अ"धकारKले

सुN अदालतमा गरे को बयान ।
"म"त २०६६।३।२३ गते म कलेजबाट
घर आई घरमा ब"सरहे को बेला हrला भएकाले
बाlहर "नःकदा मैले पlहलेदेिख िचनेका सुवास
अ"धकारKलाई १०/१२ जना केटाहNले कुटपीट

गsररहे का रहे छन् । Zयसप"छ मलगायत खेत
रो^ने मा"नसहN जiमा भई झगडा नगर भनी
छु Sयाई Tदएर सुवासलाई "लएर म घरमै गएर
बसेको हुँ । मैले कोहK कसै लाई लखेqदै गई

अपहरणकारK भनी कुटपीट गरे को होइन, छै न,
को कसले कुटपीट गरे मलाई थाहा छै न, ममा"थ
लगाएको अ"भयोग दावी झू fा हो भAेसमेत
Bयहोराको ू"तवादK ूTदप पौडेलले अदालतमा

गरे को बयान ।
तZकाल ूाu ूमाणबाट यी ू"तवादKहNले
अ"भयोगपऽमा

उrलेख

भएबमोिजमको

कसूर

गरे का रहे छन् भनी lवvास गनw मना"सब आधार
दे िखएकाले प"छ बुxदै जाँदा ठहरे बमोिजम हुने
गरK हाललाई मुलकn ऐन, अ.बं .११८ नं. को
दे हाय २ नं. को अवःथा lवzमान हुँदा यी
ू"तवादKहN सुवास अ"धकारK, ूTदप पौडेल तथा
ु n ऐन, अ.बं .
रािजन बाडेलाई हाललाई मुलक
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ु ा पूज*समेत /दई थुनामा
१२१ नं. बमोिजम थुनव
राख्न कारागार शाखामा पठाउने, ू;तवाद< आशा
ु ? ऐन, अ.बं .४७ नं. बमोिजम
लामालाई मुलक
ु ? ऐन, अ.बं .
साधारण ताFरखमा राख्ने गर< मुलक

१२४ग नं. बमोिजम आदे श गFर/दएको छ
भJेसमेतको ;म;त २०६६।४।२५ को भOपुर
िजPला अदालतको थुनछे क आदे श ।
ू;तवाद< रािजन बाडे घटना भएको /दन
ु ासUम आVनो खेत मनोहरामा
;बहानदे िख बेलक
हामीसँग काम गर< फZक[एकाले ;नज घटनामा

सं ल\न नभएकाले ;नजउपर लगाएको आरोप
झू ^ा हो । ;नजलाई सजाय हुनपु न` होइन
भJेसमेत bयहोराको ू;तवाद< रािजन बाडेका
साcी तेजकृंण िखचाजु, /दलकृंण अवाल तथा

कमलभO ूधानाgले गरे को एकै bयहोराको
अलग अलग बकपऽ ।
घटना भएको /दन ू;तवाद< ू/दप पौडेल
आVनै घरमा बसेको दे खेको हुँ । ;नज अपराध
गर< Zहँkने मा;नस होइन र ;नजले कसै लाई प;न

मारे को छै न र ;नजले सफाइ पाउनुपछ[ भJेसमेत
bयहोराको ू;तवाद< ू/दप पौडेलको साcी
/दपेlि पौडेल तथा लआमण थापा मगरले गरे को

बकपऽ ।
घटना भएको /दन ू;तवाद< ू/दप पौडेल
आVनै घरमा बसेको दे खेको हुँ । ;नज अपराध
गर< Zहँkने मा;नस होइन र ;नजले कसै लाई प;न

मारे को छै न र ;नजले सफाइ पाउनुपछ[ भJेसमेत
bयहोराको ू;तवाद< ू/दप पौडेलको साcी
/दपेlि पौडेल तथा लआमण थापा मगरले गरे को

बकपऽ ।
घटना भएको /दन ू;तवाद< सुवास
अ;धकार< चपाचो गएको छै न । ;नज हामीसँगै
;नज डेरा गर< बसेको घरमा नै ;थयो । ;नजले
अपराध गरे को होइन भJेसमेत bयहोराको ू;तवाद<

सुवास अ;धकार<को साcी Zवमल< खऽी तथा र<ता
खkकाले गरे को अलग अलग बकपऽ ।

घटना भएको /दन आशा लामाको
सं ल\नता छै न भJेसमेत bयहोराको ू;तवाद<
आशा लामाको साcी ठू लोभाइ तामाoले गरे को
बकपऽ ।
जाहे र<को bयहोरा साँचो हो र सोमा

भएको सह<छापसमेत मेरो हो । उO घटना
भएको /दन मेरो छोरा वसlत लामा बोडेिःथत
उसको साथी म;नस ौे rको घरमा जाँचको
ला;ग गएको ;थयो । सोह< /दन ३.१५ बजे

मैले छोरालाई फोन गदा[ छोराले फोन नउठाई
निचनेको मा;नसले तपाइँको छोरा अपहरणकार<
हो, तपाtको छोरालाई ूहर< चौक? /ठमीमा
लगेको छ भनेकोले मैले छोरालाई बुuने बममा

बेहोश अवःथामा वी.एlड वी. अःपतालमा भेटेको
हो । छोरासँग कुरा हुन सकेन । उपचारको
बममा छोराको मृwयु भएकाले मेरो छोरालाई
अपहरणकार< भनी कुटपीट गर< मारे का हुन ्
भJेसमेत bयहोराको जाहे रवाला नZवन लामाले
गरे को बकपऽ ।

मेरो छोरा जीवन गाहामगर ;म;त
२०६६।३।२३ गते अ;नल नगरकोट< ;नजको
साथीले /ठमीबाट फोन गरे र आएको ;थयो ।
मलाई ३ बजे आउँछु भनेको ;थयो । प;छ मैले
अ;नलको आमालाई फोन गदा[ घटनाको बारे मा

थाहा भयो र ूहर< काया[लयबाटसमेत फोन आई
तपाt Zटिचङ अःपताल जानुहोस् भनेकाले म
बेहोश भए ँ । अःपताल जाँदा मेरो छोराको मृwयु

भैसकेको रहे छ । मैले जाहे र< गरे प;छमाऽ झगडा
गन` मा;नसहyको नाम थाहा भयो । ;नजहy
रमेश पौडेल, आशा लामा, सुवास अ;धकार<, ू/दप
पौडेल, रािजन बाडेसमेतका मा;नसहy भJे सुनेको
;थए ँ । घटना घटे को ठाउँमा गएको छै न ।
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जाहे र.को 0यहोरा र सह. मेरो हो भ4ेसमेत
0यहोराको जाहे रवाला "सरकुमार. गाहामगरले
गरे को बकपऽ ।

0यहोराको दुगाhबहादुर महत iेऽीले गरे को
बकपऽ ।
अनुसGधान अ"धकार.समi गरे को कागज

बेहोश अवःथामा "थयो । भाइको दाMहने कान
काMटएको, टाउकोमा चोटपटक "थयो, घाँट.दे िख

सं लYनता "थएन भ4ेसमेत 0यहोराको अ.बं .११५
नं. बमोिजम बुिझएका 0यि> शंकरूसाद ौे oले
गरे को बकपऽ ।
अ"धकार.समi
गरे को
अनुसGधान

मेरा भाइ सरोज राई उ> घटनामा घाइते
भएप"छ मसमेतले जाहे र. Cदएको हो । घटना
ु ा भाइलाई वी.एGड वी. अःपताल
घटे प"छ बेलक
लगेको भ4े थाहा भयो । अःपताल जाँदा भाइ

मा"थ पूरै सुि4एको "थयो । घटनामा सुवास
अ"धकार. र ूCदप पौडेल रहे को भ4े सुनेको
हुँ भ4ेसमेत 0यहोराको जाहे रवाला मनोज राईले

गरे को बकपऽ ।
म साथी अ"नलसँग घुUन गई Mहँ"डरहे को
बेलामा झगडा भैसकेको रहे छ । झगडाको
कारण मलाई थाहा छै न । म Xयहाँ पुYदा ५/६
जना मा"नसले लखे]दै आएको मैले दे खेकोले
मसमेत भागेको हुँ । धुGचेपाखाबाट बोडेसUम
आउँदासUम थाहा छ । Xयसप"छ मलाई केह.
थाहा भएन । मलाई कुटपीट गरे को प"न थाहा
छै न । म बेहोस् भए प"न मलाई के भयो थाहा
भएन । मेरो कान `या"तएको "थयो । ३ जनाको
मृXयु भएको भ4े सुनेको हुँ । यी ू"तवाद.हcले

मलाई कुटपीट गरे को होइन भ4ेसमेत 0यहोराको
घाइते सरोज राईले गरे को बकपऽ ।
"म"त २०६६।३।२६ गते मैले Cदएको

जाहे र. दरखाःतको 0यहोरा मेरो हो । सोमा
गरे को dयाeचे सह.छाप मेरो हो । मेरो छोराको
खुकुर. र ढलको "बकgले Mहकाhएर मृXयु भएको

भ4े 0यहोरा चपाचोका टोलबासीले भनेप"छमाऽ
थाहा पाएको हुँ । म छोरो सMवन महत iेऽी
मदाhखेर. पोखरामा "थए ँ । पोखराबाट भो"लपdट
काठमाडk आए ँ । फोन गरे र मलाई भने ।
Xयसप"छ म काठमाडk"तर आएको हुँ भ4ेसमेत

0यहोरा र सह.छापसमेत मेरो हो । उ> घटना
भइरहे को अवःथामा ठू लो भीडले अपहरणकार.
भGदै पीटपाट गर. ३ जनाको मृXयु भएको
हो । चपाचोको ःथानीय मा"नस कसै को प"न

कागज 0यहोरा र सह.छापसमेत मेरो हो । उ>
घटना भएको ठाउँमा पुYदा चारजना केटाहc
लUपसार पpरसकेका "थए । हजारkको भीडले ती

केटाहcलाई Mप]न छोडेका "थएनन् । Mप]नेहc
को-को "थए मैले िच"नन भ4ेसमेत 0यहोराको
अ.बं .११५ नं. बमोिजम बुिझएका 0यि> सु"नल

नकमrले गरे को बकपऽ ।
शर.रमा
बहु
उ>
तीनैजनाको
बोधो फोसh माफhत भएका चोटहc छन्, यी
तीनैजनाको मृXयु अिघdलो उsरमा उdलेख भए
झt टाउकोमा भएका बहु चोटहcuारा हो ।

तीनैजनाको शर.रमा अGय भागमा भएका (टाउको
बाहे कका) चोटहcले माऽ तीनैजनाको मृXयु हुन
स>ैनxयो । यी तीनैजानको शर.रमा भएका
बहुचोटहc उसै समयमा भएका छन् भने Common
Sence को आधारमा एकभGदा बहु 0यि> हुने बढ.
सUभावना दे िखGछ । तीनैजनाको शर.रमा भएका
बहु चोटहc एकै समय"तर भएका भए ःवतः यी
चोटहc एक 0यि>uारा हुन सक्ने सUभावना

बढ. छ । टाउकोको Injuries नभएमा शर.रका
टाउका बाहे कका भागहcमा भएका चोटहcले
माऽ तीनैजनाको मृXयु हुन स>ैनxयो । Xयसै ले

टाउको बाहे कका घाउहcको Cumula!ve eﬀect
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भएर मृयु भएको भ% ूःतुत मु)ामा +म,दै न
भ%ेसमेत 2यहोराको +ऽभ ुवन 6व76व8ालय, िश<ण
अःपताल फोरे िAसक मे+डसन 6वभागका िच6कसक
डा. तुलसी कँडेलले गरे को बकपऽ ।
डा. तुलसी कँडेलले गरे को बकपऽमा

हाॆो पूणL समथLन छ । अO भ%ु केहP छै न
भ%ेसमेत 2यहोरा लेखाई डा. हSरहर वःती, डा.
जेनस ौे V र डा. Sरजन ौे Vले गरे को बकपऽ ।
+म+सल सं लXन घटनाःथल ूकृ+त
मुच ु,कामा उि,लिखत 6ववरण, लास ूकृ+त
मुच ु,कामा उि,लिखत 6ववरण, सबै मृतकहOको

मृयुको कारण Blunt force injuries to the head
भ%े शव परP<ण ू+तवेदन, मृतकहOको मृयु
ःवभा6वक नभई कतL2यबाट मृयु भएकोमा 6ववाद
भएन । सुवास अ+धकारP र ू]दप पौडेललाई
_यानस`बAधीको महलको १ नं. को कस"रमा
ऐ. १३(३) नं. बमोिजम जAमकैद हुने ठहछL ।
L नi
+नजहOलाई जनहP ५ (पाँच) वषL कैद गनुप
ँ ा अ.बं .१८८ नं. बमोिजम यो छु kै राय पेश
दे िखद
गरे को छु । रािजन बाडे र आशा लामाले अ+भयोग
दावीबाट सफाइ पाउने ठहछL । ू+तवादPहO
उपरको _यानस`बAधीको महलको १५ नं.
बमोिजमसमेत सजाय गरP पाउँ भ%े वादP दावी
पुXन सnदै न भ%े +म+त २०६७।१०।६।५ को
भsपुर िज,ला अदालतको फैसला ।
म पुनरावेदकलाई जAमकैदको सजाय

हुने ठहर गरP भएको सुO फैसला ऽु6टपूणL
छ । फौजदारP मु)ामा जाहे रP दरखाःत आफtमा
ूमाण होइन केवल अनुसAधानको आधारमाऽ हुन
सnछ । ूहरPमा भएको सा+बती बयानलाई अAय
ूमाणहOबाट पुuयाँइ भएको हुनपु दLछ । उs
ूमाणहOलाई नहे रP भएको सुO फैसला बदर

गरP मउपर लगाइएको झू wा अ+भयोगबाट सफाइ
पाउँ भ%े सुवास अ+धकारPको पुनरावेदन अदालत,

पाटनमा परे को पुनरावेदनपऽ ।
म पुनरावेदक ू+तवादP 6व,कुल +नदyष

रहे को, +म+सल सं लXन ूमाणलाई गलतOपमा
मू,याzन गरP अ+भयोजन प<ले अ+भयोगपऽ
दायर गरे कै भरमा कसूर गरे को अनुमान गरP

सजाय ठहर गSरएको सुO िज,ला अदालतको
फैसला ूमाण ऐन, २०३१, _यानस`बAधीको
महलको १, १३(३) नं. को ग`भीर कानूनी ऽु6ट
ु ा साथै ू+तपा]दत नजीर +स{ाAतसमेतको
हुनक
6वपरPत हुँदा सुO िज,ला अदालतको फैसला
उ,टP गरP Aयाय इAसाफ ]दलाई पाउँ भ%े ू]दप
पौडेलको पुनरावेदन अदालत, पाटनमा परे को
पुनरावेदनपऽ ।
ू+तवादPहOको कुटपीटबाट जना ३ को
मृयु नै भएको, अकाL एक जना सरोज राईलाई
प+न मानi नै उ)ेँयले कुटपीट गरे को र सोहP
कुटपीटको कारणबाट घाइते भै कतL2य _यानको

वारदात घटाउने सुवास अ+धकारP, ू]दप पौडेल,
रािजन वाडे र आशा लामासमेतको नेतृ वमा

स}ग]ठत समूहबाटै सरोज राईलाई मानi नै
उ)ेँयले कुटपीट गरP छाडेको तर मौकामा
भएको उ{ार र उपचारबाट बाँ~न सफल भएको
दे िखन आएको हुँदा ू+तवादP सुवास अ+धकारP र
ू]दप पौडेललाई _यानस`बAधीको महलको १५

नं. बमोिजम सजाय नगनi एवम् ू+तवादP रािजन
वाडे, आशा लामालाई सफाइ ]दने गरP भएको
ँ ा बदर गरP
फैसला सो हदस`म ऽु6टपूणL दे िखद

सुO अ+भयोग माग दावीबमोिजम ू+तवादPहOलाई
सजाय गरP पाउँ भ%े नेपाल सरकारको पुनरावेदन
अदालत, पाटनमा परे को पुनरावेदनपऽ ।
यसमा वारदातमा उपिःथत भई पी+डत
भएका सरोज राईले अदालतसम< बकपऽ गदाL

ू+तवादPहO ू]दप पौडेल र सुवास अ+धकारPलाई
िचनेको छै न र वारदातमा उपिःथत भएको दे खेको
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छै न भनी बकपऽ गरे को प3रूेआयमा र अ8य
ू"तवाद<ह>लाई सफाइ Bदएउपर वाद< नेपाल
ँ ा
सरकारको समेत छु Fै पुनरावेदन परे को दे िखद
ु J ऐन, अ.बं .२०२ नं. तथा पुनरावेदन
मुलक

अदालत, "नयमावल<, २०४८ को "नयम ४७ को
ूयोजनाथR ू"तवाद<ह>को पुनरावेदनको जानकार<

पुनरावेदन सरकार< वSकल कायाRलय, पाटनलाई
Bदई लगाउका मुUा साथै राखी "नयमानुसार पेश
गनुR भWेसमेत Xयहोराको पुनरावेदन अदालत,

पाटनको आदे श ।
Sववेिचत ूमाणह>बाट मृतकह>को मृ^यु
यी ू"तवाद<ह>समेतकै कुटपीटको कारणबाट

भएको पुS_ हुन आएकोले "नजह>लाई अ"भयोग
दावीबमोिजम `यानसaब8धीको महलको १३(३)
नं. बमोिजम जनह< ज8मकैदको सजाय गनf गरे को
सु>को इ8साफ "मलेकै दे िखयो । मृतकह>को
र ू"तवाद<ह>को बीचमा "गरोहगत 3रसइ"ब
बgदै गएर मृतकह>को समूह हातह"तयारसSहत

बदला "लनको ला"ग वारदात ःथलमा गएको
अवःथामा दोहोरो कुटपीट भएर ह^याको
घटना भएको ूःतुत वारदातको ूकृ"तबाट
ू"तवाद<ह>लाई अ.बं .१८८ नं. बमोिजम ५ वषR

कैद गदाR कसूरको माऽाको आधारमा पयाRl हुने र
ँ ा सु>ले Xयo
कानूनको मmसद प"न पुnने दे िखद
गरे को राय ूःतावसमेत मना"सब दे िखन आयो ।
ू"तवाद<pय आशा लामा र रािजन बाडेउपरको
अ"भयोग दावी ःवत8ऽ एवम् तsययुo आधार
ँ ा
ूमाणबाट पुS_ नभएको अवःथा रहे को दे िखद

"नजह>लाई सफाइ Bदएको र सरोज राईलाई
`यान मानf उUेँयले कुटपीट गरे को भWेसमेत
ूमािणत हुन नसकेकोमा ^यसतफRको दावी नपुnने
गरे कोसमेत सु>को इ8साफ "मलेको दे िखन
आयो
।
अ"भयोग
दावीबमोिजम
सबै
ू"तवाद<ह>लाई सजाय गर< पाउँ भWे वाद<को

र सफाइ पाउँ भWे ू"तवाद<ह>को पुनरावेदन
िजकJरसँग सहमत हुन सSकएन । सु> भoपुर
िजuला अदालतले "म"त २०६७।१०।६।५
ँ ा सदर हुने
मा गरे को फैसला "मलेकै दे िखद
ठहछR । पुनरावेदकह>को पुनरावेदन िजकJर

पुnन सoैन भWेसमेत Xयहोराको पुनरावेदन
अदालत, पाटनको "म"त २०६८।८।२७ को

फैसला ।
जाहे र< दरखाःतमा नामसaम उuलेख
भई
अ"धकारूाl
अ"धकार<समx
भएको
बयानमा लखटे को सaम हो भनी उuलेख भएको
अवःथा रहे को, सो तsय "नSवRवाद एवम् ःवत8ऽ

ूमाणबाट पुS_ नभएको अवःथामा सaमा"नत
सवyzच अदालतबाट ू"तपाBदत नेकाप २०६२,
अ{ ६, पृ| ७४२, "न.नं. ७५५५ को कानूनी
"स}ा8तसमेतको Sवपर<त हुने गर< सु> फैसला
सदर गनf गर< पुनरावेदन अदालत, पाटनबाट "म"त

२०६८।८।२७ मा भएको फैसला बदर गर<
मउपर लगाइएको झू ा अ"भयोगबाट सफाइ पाउँ
भWेसमेत Xयहोराको ू"तवाद< सुवास अ"धकार<को

यस अदालतमा परे को पुनरावेदनपऽ ।
मउपर लगाइएको अ"भयोग अपराधमा
कसूरदार ठहर हुन आपरा"धक कायR र आपरा"धक
मनसाय रहे भएको हुनपु दRछ । वारदातमा म

ू"तवाद<को सहभा"गता सं लnनताको साथै मेरै
चोट र कुटाईबाट मृतकह>को मृ^यु भएको तथा
घाइते भएको भWे कुनै प"न ःवत8ऽ र वःतु"न|

ूमाणबाट पुS_ हुन नसकेको अवःथामा सaमा"नत
सवyzच अदालतबाट ू"तपाBदत "स}ा8तसमेतको

Sवपर<त हुने गर< भoपुर िजuला अदालतबाट
ु J ऐन, `यानसaब8धीको महलको १३(३)
मुलक
नं. बमोिजम सजाय गर< पुनरावेदन अदालत,
पाटनबाट सो फैसला सदर गनf गर< भएको
फैसला ऽुSटपूणR हुँदा बदर गर< इ8साफ पाउँ
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भेसमेत !यहोराको ू)तवाद, ू-दप पौडेलको यस
अदालतमा परे को पुनरावेदनपऽ ।

ू)तवाद, सुवास अ)धकार, र ू-दप
ु 9 ऐन, ;यानस<ब>धीको महलको
पौडेललाई मुलक
१३(३) नं. बमोिजम सजाय ठहर गर, ऐ. को १५
नं. अ>तगKतको अ)भयोग दावीबाट उ>मुिN -दने
तथा ू)तवाद, रािजन बाडे र आशा तामाRलाई
आरोSपत कसूरबाट सफाइ -दने गर, भएको फैसला
सो हदस<म ऽुSटपूणK हुँदा बदर गर, अ)भयोग
दावीबमोिजम ू)तवाद,ह[लाई सजाय गर, पाउँ
भेसमेत !यहोराको वाद, नेपाल सरकार तफKबाट

यस अदालतमा परे को पुनरावेदनपऽ ।
यसमा पुनरावेदक वाद, नेपाल सरकार
एवम् पुनरावेदक ू)तवाद,समेत तफKबाट पुनरावेदन
ँ ा दुबै प^का पुनरावेदनह[ एक
परे को दे िखद
अकाKलाई अ.बं .२०२ नं. को ूयोजनको )न)मa
जानकार, गराई )नयमानुसार पेश गनुK भे )म)त
२०७०।६।१६।४ को यस अदालतको
आदे श ।

)नयमबमोिजम
दै )नक
पेशीसूचीमा
चढ, इजलाससम^ पेश भएको ूःतुत मुhामा

पुनरावेदक/ू)तवाद, ू-दप पौडेलका
तफKबाट उपिःथत Sवjान वuरv अ)धवNाjय
ूा.डा.ौी रिजतभN ूधानाw र ौी शेखरकुमार
जोशी, Sवjान अ)धवNाjय ौी कुमुदकुमार

भxराई र )नमKला शाyयले यी ू)तवाद, ू-दप
पौडेलसमेत सं लnन भई मृतकह[लाई कुटपीट

गरे को भे पुSz हुन सकेको अवःथा छै न ।
भNपुर, म{यपुर -ठमी धु>चेपाखाबाट चपाचो
चोकस<म ठू लो भीडले लखे|दै लगी सो भीडका
मा)नसह[को चोटबाट मृतकह[ घाइते भै सोह,
कारणबाट मृqयु भएको, मेरो प^ले कुटपीट

गरे को भे )म)सल सं लnन त~यगत ूमाणबाट
पुSz हुन नसकेको अवःथामा शकाको भरमा
फौजदार, अपराधमा सजाय गनुK स<मा)नत सवच
अदालतबाट ू)तपा-दत )सा>तसमेतको Sवपर,त
हुँदा सु[ भNपुर िजrला अदालतबाट ू)तवाद,

ु 9 ऐन, ;यानस<ब>धीको
ू-दप पौडेललाई मुलक
महलको १३(३) नं. बमोिजम सजाय गन गर,
भएको फैसला सदर गरे को पुनरावेदन अदालत,
पाटनको फैसला उrट, गर, पूणत
K M सफाइ -दलाई
पाउँ भनी बहस गनुभ
K यो ।

पुनरावेदक/वाद, नेपाल सरकारतफKबाट उपिःथत
Sवjान उप>याया)धवNा ौी वालकृंण वाnलेले
ू)तवाद,ह[ सुवास अ)धकार, र ू-दप पौडेलले
अदालतमा इ>कार, बयान गरे ताप)न मौकामा

पुनरावेदक/ू)तवाद, सुवास अ)धकार,का
तफKबाट उपिःथत Sवjान अ)धवNा ौी कृंणूसाद
पाडेले मेरो प^ सुवास अ)धकार, घटना भएको

चोकस<म मृतकह[लाई हा>दै लखेटेका हp भनी
बयान गरे का र )नजह[समेतको सं लnनतामा भीड
ज<मा भई मृतकह[लाई कुटपीट गर, सोह,

भनी सु[को फैसला सदर गरे को पुनरावेदन
अदालत, पाटनको फैसला ऽुSटपूणK हुँदा सो
फैसला बदर गर, पूणत
K M सफाइ -दलाई पाउँ भनी
K यो ।
बहस गनुभ

अ)धकारूाo अ)धकार,सम^ गरे को बयानमा
भNपुर
धु>चेपाखाबाट
चपाचो
आफूह[ले

चोट पीडाबाट मृतकह[को मृqयु भएकाले सु[
भNपुर िजrला अदालतको फैसलालाई सदर

गरे को पुनरावेदन अदालत, पाटनको फैसला सदर
हुनपु छK भनी बहस गनुभ
K यो ।

ःथलमा सहभागी नभएको भनी अदालतमा
इ>कार, बयान गरे को अवःथामा शकाको भरमा
फौजदार, अपराध जःतो कसूरमा सहभागी भएको

उपरोN
उिrलिखत
!यहोराको
पुनरावेदक/वाद, र पुनरावेदक/ू)तवाद,ह[को
तफKबाट उपिःथत Sवjान उप>याया)धवNा
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एवम् 0व1ान कानून 2यवसायीह6को बहससमेत

सुनी पुनरावेदन अदालत, पाटनबाट "म"त
२०६८।८।२७।३ मा भएको फैसला "मलेको
छ छै न, सोहE 0वषयमा "नणHय IदनुपनJ दे िखयो ।
ू"तवादEह6

सुवास

अ"धकारE, ूIदप

पौडेलसमेतले मृतकह6 एवम् घाइतेसमेतलाई
कुटपीट गरE सोहE कारणबाट मृतकह6को मृVयु
र सरोज राई घाइते भएकाले ू"तवादEह6लाई
ु X ऐन, Zयानस[ब\धीको महलको १,
मुलक
१३(३) र १५ नं. को कसूरमा ऐ. १३(३) नं.
एवम् १५ नं. बमोिजम सजाय हुन अ"भयोग माग

दावी भएकोमा सु6 भbपुर िजcला अदालतबाट
ू"तवादEह6 ूIदप पौडेल र सुवास अ"धकारEलाई

Zयानस[ब\धीको १३(३) नं. बमोिजम ज\मकैद
हुने ठहराई फैसला भएको दे िख\छ । सो
फैसलाउपर वादE नेपाल सरकार र ू"तवादEह6को
पुनरावेदन अदालत, पाटनमा पुनरावेदन परे कोमा
पुनरावेदन अदालतबाट सो फैसला सदर हुने
ठहराई फैसला भएकोमा वादE नेपाल सरकार र
ू"तवादEह6 ूIदप पौडेल र सुवास अ"धकारEको

छु fाछु fै पुनरावेदन परE "नणHयाथH पेश हुन आएको
दे िखयो ।
2. यसमा "नणHयाथH 0वचार गदाH,
ू"तवादEह6 सुवास अ"धकारE, ूIदप पौडेलसमेतको

हुल हुZजतले लखेlदै बmचा अपहरणकारEलाई
मारn भ\दै हातह"तयार ढु pा मूढासमेतले ूहार,
कुटपीट गरE सोहE कारणबाट जीवन गाहामगर,
स0वन महत qेऽी र वस\त लामाको मृVयु
भएकोले ू"तवादEह6लाई हदै स[म सजाय गरE
पाउँ भsेसमेतको जाहे रE भई उठान भएको ूःतुत

मुuामा ू"तवादE सुवास अ"धकारEले मौकामा गरे को
बयानमा "म"त २०६६।३।२२ मा भbपुर,
मvयपुर Iठमी नगरपा"लका, वडा नं. १ बोडेमा
ब"सरहे कोमा वस\त लामा र "नजको १ जना

साथी आई मलाई िजःकाएप"छ हामीबीच झगडा
भएको "थयो । अकx Iदन २०६६।३।२३
गते अं .१३.२० बजे"तर ९/१० जना केटाह6को
समूह "मल रोड चोकतफHबाट आई अ"नल
नगरकोटEले

मलाई ला{ीले हानेप"छ झगडा
सु6 भई म, ूIदप पौडेलसमेतका मा"नसह6ले
"नजह6लाई हा\दै लखेटE चपाचो चोकस[म
्
पुरयाएको
हn भनी मृतकह6लाई कुटपीट गरे कोमा
ःवीकार गरे का र अकाH ू"तवादE ूIदप पौडेलले
मौकामा बयान गदाH आफूसमेतले मृतकह6लाई

लखेटेको 2यहोरालाई ःवीकार गरे को दे िख\छ ।
ू"तवादEह6ले अदालतसमq बयान गदाH कसूर
गरे मा इ\कार रहे ताप"न यी ू"तवादEह6समेतको

हुल हुZजतले वस\त लामासमेतको समूहलाई
लखेlदै चपाचोमा भेfाई अपहरणकारE स[झी
कुटपीट गरे को घटनाबाट घाइते भएका वस\त

लामा, जीवन गाहामगर, स0वन महत qेऽीको
उपचारको बममा मृVयु भएको र सरोज राई
घाइते भएको 2यहोरा "म"सल सं ल}न रहे को
जाहे रE दरखाःत ू"तवादEह6 सुवास अ"धकारE

र ूIदप पौडेलको मौकामा भएको बयान, घाइते

सरोज राई र जाहे रवाला न0वन लामाले अदालतमा
गरे को बकपऽ, घटनाःथल मुच ुcका, ू"तवादE
आशा लामाको मौकामा एवम् अदालतमा भएको
बयानसमेतका

त~यगत आधारह6बाट
वारदात घटना भएको दे िखन आउँछ ।

उb

3.
भीड ज[मा
ू"तवादEको
तथा0प Vयस

ू"तवादEह6को 0ववादको कारणबाटै
भई भीडको "नय\ऽणमा पुगेको र
"नय\ऽण गुमेकोस[म दे िख\छ ।
"ब\दुस[म ू"तवादEह6ले लखे0टरहे को
र बाटोमा हा\दै गरे कोसमेत सुवास अ"धकारEले
ःवीकार गरे कोले "नजह6 "नता\त असं ल}न

भै कसूरको दा0यVवबाट पूण6
H पेण मुb हुने
अवःथा रहे को भs "मलेन । धु\चेपाखादे िखको
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ववाद भै !यसको &नर)तरताको +पमा चपाचो
ँ ा र चपाचो चोकस6म प&न
पुगेको भ2े दे िखद
ू&तवाद8ह+ पुगेको ःवीकारोि<ले &नजह+ कसूर
गन@ &सल&सलामा सं लBन भएको भ2ुपन@ हु)छ ।
मृतकको मृ!यु अमुक कसै को चोटबाट भएको
भ2 सकने अवःथा नभए प&न कुनै खास Kयि<
वा चोटकै कारणले नै मरे को दे खाउन पछN भ2

प&न मौजुदा अवःथामा स6भव नहुने हु)छ ।

एकभ)दा बढ8 Kयि<को र एकभ)दा धेरै कारणले
माRरने अवःथा रह)छ । वारदातको अवःथास6म
्
पुरयाउने
कुरामा ू&तवाद8ह+को सहभा&गता

दे िखएको र सोलगायतका
कारणले वारदात
घUन गएको हुँदा &नजह+लाई दाय!ववह8न मा2
सकने भएन । अ)यथा कसूरको कायN गनNलाई
भीडको सं लBनता &न6!याउने र !यसै को आडमा
अपरा&धक दाय!ववह8न हुने कुराको तजुम
N ा गन@
अवःथा आउँछ । !यसो गनुN भनेको ूकारा)तरमा

सं लBन भै सोसमेतका कारणबाट वारदात भएको
दे िखएकोले सु+ भ<पुर िजjला अदालतबाट
ू&तवाद8ह+ सुवास अ&धकार8 र ूbदप पौडेललाई
ु i ऐन, lयानस6ब)धीको महलको १,
मुलक
१३(३) नं. को कसूरमा ऐ. १३(३) नं. बमोिजम
ज)मकैद हुने ठहराएको इ)साफलाई पुनरावेदन
अदालत, पाटनबाट &म&त २०६८।८।२७ मा
सदर गरे को इ)साफ मना&सब हुने ठहछN ।
5. ू&तवाद8ह+को कायNको अ&तRर<
आ_नो &नय)ऽण नभएको भीडसमेतको सं लBनतामा
वारदातले पूणत
N ा पाएको हुनाले कसूरको ूकृ&त र

ू&तवाद8ह+को उमेर अवःथासमेत हे र8 पुनरावेदन
अदालत, पाटनले ू&तवाद8 सुवास अ&धकार8 र
ु i ऐन, अदालती
ूbदप पौडेलका हकमा मुलक

ब)दोवःतको १८८ नं. बमोिजम राय Kय< गरे को
उ< रायबमोिजम पाँच वषN कैदस6म सजाय तोके

ववादको पृ]भू&म छ, !यसको कारणले मृतक र
ू&तवाद8बीच झगडाले &नर)तरता पाएको छ ।

प&न कानूनको उ\ेँयसमेत पूरा हुने दे िखएकोले
पुनरावेदन अदालत, पाटनको उ< रायसमेत सदर
हुने ठहछN । वाद8/ू&तवाद8ह+को पुनरावेदन
िजकiर पुBन स}दै न । अ+मा तप&सलबमोिजम
गनू N ।

छ, सोह8 &सल&सलाको अ)तमा भीड ज6मा भई
भीडको &नय)ऽणमा पुगेप&छको घUनाबमले
मृतकह+
माRरनेस6मको
अवःथा
पुगेको
छ । सु+दे िखको सबै ौृfलामा ू&तवाद8ह+को
सरोकार र सं लBनता भएप&छ अि)तम अवःथाको

बमोिजम जनह8 ५(पाँच) वषN कैद गनN राय
पेश गरे को भ<पुर िजjला अदालतको फैसला
सदर गरे को पुनरावेदन अदालत, पाटनको &म&त

दYडह8नता &सजNना गन@ हु)छ ।
मु\ामा
4.
ूःतुत

वारदातपूवक
N ो

आ–आ_नो सं र`ण र बचाउका ला&ग शि< ूदशNन
भएको छ, एक अवःथाका झगडाप&छ !यसलाई
&नर)तरता bदई धु)चेपाखादे िख चपाचोस6म
लखेUने र बाटोमा हा)दै गरे कोसमेत दे िखएको

भीडको समेत सं लBनताले ू&तवाद8ह+ले आ_नो
असं लBनता र &नदgषताको िजकiर &लन सक्ने

अवःथा रहे न । तसथN कतNKयबाट मृतकह+को
मृ!यु भएको कुरामा ू&तवाद8ह+को सारभूत+पले

तप&सल
मा&थ इ)साफ खYडमा लेिखएबमोिजम ू&तवाद8ह+
ु i ऐन,
सुवास अ&धकार8 र ूbदप पौडेललाई मुलक
lयानस6ब)धीको महलको १३(३) नं. बमोिजम
जनह8 ज)मकैद हुने ठहराई &नजह+लाई
ु i ऐन, अदालती ब)दोवःतको १८८ नं.
मुलक

२०६८।८।२७।३ को फैसला एवम् रायसमेत
यस अदालतबाट सदर हुने ठहर8 फैसला भएकाले
&नज ू&तवाद8ह+ सुवास अ&धकार8 र ूbदप
पौडेलको हकमा सोह8बमोिजम कैद सजाय असूल
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गनु. भनी सु1 भ2पुर िज5ला अदालतमा लेखी
पठाउनू ------------------------------------१
दायर>को लगत क@ा गर> "म"सल "नयमानुसार

बुझाई Dदनू --------------------------------१
उ2 रायमा सहमत छु ।
Hया.गोJवHदकुमार उपाLयाय

इ"त सं वत् २०७१ साल जेठ २६ गते रोज २ शुभम् ।

इजलास अ"धकृत M– कमलूसाद Uवाल>

Jव1k
ूlयथm/वाद> : सशf ूहर> नायब उपर>nक
शािHतराम थापाको ू"तवेदनले नेपाल
सरकार
०६८-CR-२४०
पुनरावेदक/ू"तवाद> : सशf ूहर> बल, ूधान
काया.लय काय. Jवभागमा दरबHद> भई हाल
कारागार शाखा, दोलखामा थुनामा रहे का
स.ू.ह.जीतेHिूसाद "सं ह
Jव1k

&

ूlयथm/वाद> : सशf ूहर> नायब उपर>nक
शािHतराम थापाको ू"तवेदनले नेपाल
सरकार

०६९-RC-००२२
वाद> : सशf ूहर> नायब उपर>nक शािHतराम
थापाको ू"तवेदनले नेपाल सरकार

िनणर्य नं .९१३९

Jव1k
ू"तवाद> : सशf ूहर> बल दिnणकाल> गणमा

ु इजलास
सवVWच अदालत, सं य2
माननीय Hयायाधीश ौी सुशीला काकZ
माननीय Hयायाधीश ौी ूकाश वःती
फैसला "म"त : २०७०।४।३०।४

दरबHद> भै ऐ. उपशाखामा
दे वीूसाद "त"म5सेना

§ प्रितवादीहरूले सरकारी गोलीगठ्ठा िबक्री
गनेर् योजना र तयारीसमेत गरेको देिखए
पिन िबक्री गिरसके को अवस्था नहुँ दा
ऐनबमोिजमको सजाय गदार् चकोर् पनर्
जाने देिखदँ ा अ.बं .१८८ नं . बमोिजम
प्रितवादीहरूलाई ५ (पाँच) वषर्मात्र कै द
हुने ।

मुaा :- आcनो िजdमामा रहे को सरकार>
हातह"तयार खरखजाना बेच"बखन गरे को ।
०६७-CR-०६७४
पुनरावेदक/ू"तवाद> : सशf ूहर> बल ूधान
काया.लयमा दरबHद> भई हातह"तयार
उपशाखामा
काय.रत्् रह>
कारागार
शाखा "ड5ल>बजारमा थुनामा रहे का
स.ू.स.ह.महे HिJवबम शाहसमेत

काय.रत््

(ूकरण नं.४)

पुनरावेदक/ू"तवाद>का तफ.बाट : Jवtान वuरv
मैनाल>, Jवtान
अ"धव2ा
लवकुमार
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अधवाह!
नारायणूसाद
दे वकोटा
र केदारूसाद दाहाल, /व0ान वैतनक
अधवा ह3रशंकर कण6

ू7यथ9/वाद;का तफ6बाट :
अवलि?बत नजीर :
स?बB कानून :
§
सशD ूहर; ऐन, २०५८ को दफा
२७(१)(ग), अ.बं .१८८
सु! फैसला गनR :नायब महाVयायाधवा ौी कृंणूसाद
ूसाई
सहसिचव ौी /व\ूकाश पि^डत
सशD ूहर; नायब महानर;`क ौी
नवराज /वa

पुनरावेदन फैसला गनR :मा.Vया.ौी मोहनूसाद िघमरे
मा.Vया.ौी ठाकुरूसाद शमा6
फैसला

पुनरावेदन अदालत,
पाटनको २०६६।८।९ को फैसलाउपर Vयाय
ूशासन ऐन, २०४८ को दफा ९(१)(ख)
बमोिजम ूतवाद;ह!को तफ6बाट यस अदालतमा
पुनरावेदन परे को ूःतुत मुkाको सlि`m तnय र
ठहर यस ूकार छ :
मत २०६४।६।३० गते क3रब

न्या.प्रकाश वस्ती :

२१.०० बजेको समयमा सशD ूहर; बल,
वंगलामुखी /वशेष काय6दल गण क?पाउVडबाट
निजकै रहे को काठमाडr िजsला इं चuुनारायण

गा./व.स. वडा नं.४ मलनचोकिःथत कालुभाइ
नगरकोट;को घरमा झैझगडा भै हsलाखsला
भएको गण क?पाउVडबाट सुनएको र सोह;
समयमा डेरावालाह! एकआपसमा झगडा

गर; रहे को भzे काय6दल गणको अ/फसमा
टे लफोनसमेत आएकोले त7कालै मेरो कमाVडमा
उ ःथानमा टोल; ख/टई जाँदा नज कालुभाइ

नगरकोट;को घरमा डेरा गर; बःने सशD ूहर;
बल ूधान काया6लय, काय6 /वभाग दरबVद;का
आई.ड.नं.१०७०० का स.ू.ह.जीतेVिूसाद सं ह

र सोह; कोठामा बःने िजsला झापा काकडभ}ा
घर बताउने पुंपा अधकार;को बीचमा घर जान र
पैसाको स?बVधमा झै झगडा कुटपीटसमेत भएको
रहे छ । नज स.ू.ह.जीतेVिूसाद सं ह दश~ मनाउन

घर जान लागेको र नजले घरमा लै जान ठक
पारे को झोला शlका लागी चेक जाँच गदा6 उ
झोलाभऽ अमे3रकन इगल लेिखएको रातो ब}ा

११ याकेटमा ९ मी.मी. हतयारको अमे3रकन
लुजर राउVड ज?मा ५५० (पाँच सय पचास), ९
मी.मी. हतयारकै नेपाल; र भारतीय गोल; राउVड

७०० (सात सय) ७.६२ हतयारको गोल; राउVड
्
१४ समेत फेला परे को र नज स.ू.ह. सुतने
खाटमुन गोल; हाsने /टनको 3र ो बाकस थान १
समेत फेला परे को हुँदा उ नषेधत सामानह!

कानूनबमोिजम त7कालै बरामद गर; आनो
कजामा लई नज स.ू.ह.जीतेVिूसाद सं हलाई
के कसो हो भनी सोधनी गदा6 उ गोल; तथा

सामानह! स.ू.स.ह.महे Vि/वबम शाह, स.ू.स.ह.
भीमबहादुर खका, स.ू.ह.सागर भzे दे वीूसाद
तमsसेना र आफूसमेत भई सशD ूहर;
बल ूधान काया6लय, भ^डार शाखाबाट िझक
बेिचबखनको लाग लान लागएको हो भनेको
हुँदा उिsलिखत सशD ूहर; कम6चार;ह!उपर
आवँयक कारवाह; हुन बरामद; मुच ुsका तथा
बरामद भएका गोल; र समानह! यसै ूतवेदन
साथ पेश गरे को छु भzेसमेत यहोराको स.ू.
ना.उ.शािVतराम थापाको ूतवेदन पन6 आएकोले
उ सलै ूतवेदन तथा बरामद; मुच ुsकासमेत
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यसै पऽसाथ सं ल0न राखी आवँयक कारवाह7को
ला"ग पठाइएको भ>ेसमेत Aयहोराको सशC ूहर7

बल, वंगलामुखी Gवशेष कायIदल गण हLचोकको
च.नं.४१६ "म"त २०६४।७।१ गतेको पऽ

सं ल0न अRय आवँयक कागजातहT ।
सशC ूहर7 बल ूधान कायाIलय,
सशC ूहर7 महा"नर7Vकको सिचवालयको
च.नं.३५९ "म"त २०६४।७।७ गते स.ू.व.उ.
माधवबहादुर थापाको अ\यVतामा बोडI गठन

ग^रएको पऽ ।
िजLला झापा काकड"भ`ा घर बताउने

का.िज.इचbुनारायण गा.Gव.स. वडा नं.४ िःथत
कालुभाइ नगरकोट7को घरमा स.ू.ह.जीतेRिूसाद
"सं हसँगै डेरा गर7 बःने वषI १८ कh पुंपा

अ"धकार7ले छान"बन स"म"तसमV गरे को पाना ३
को घटना Gववरण कागज ।
सशC ूहर7 बल ूधान कायाIलय, भkडार
शाखा हातह"तयार उपशाखाका ूमुख स.ू.ना."न.
मानबहादुर कपरले छान"बन स"म"तसमV गरे को
पाना ३ को घटना Gववरण कागज ।
सशC ूहर7 बल ूधान कायाIलय,
भkडार शाखा हातह"तयार उपशाखाका स.ू.
ना."न. ईmर7बहादुर पुनले छान"बन स"म"तसमV

गरे को पाना २ को घटना Gववरण कागज ।
सशC ूहर7 बल ूधान कायाIलय,
भkडार शाखा हातह"तयार उपशाखाका स.ू.व.ह.
राजेश पRतले छान"बन स"म"तसमV गरे को पाना

२ को घटना Gववरण कागज ।
सशC ूहर7 बल ूधान कायाIलयमा
कायIरत्् स.ू."न."डलबहादुर खऽीले छान"बन
स"म"तसमV गरे को पाना २ को घटना Gववरण
कागज ।

गoठत छान"बन स"म"तबाट का.िज.
इचbुनारायण गा.Gव.स.वडा नं. ४ "मलनटोल

िःथत कालुभाइ नगरकोट7को ज0गामा रहे को
ःकुसको झालमु"न लुकाई राखेको गोल7 गpाहT
बरामद गरे को पाना ३ को बरामद7 मुच ुLका ।

िजLला बारा, "समरा गा.Gव.स.वडा नं. ६

बःने वषI २६ को स.ू.स.ह. महे RिGवबम शाहले
छान"बन स"म"तसमV गरे को पाना ५ को बयान
कागज ।
िजLला सलाIह7, वलरा गा.Gव.स. वडा नं
४ बःने वषI २६ को स.ू.स.ह. जीतेRिूसाद
"सं हले छान"बन स"म"तसमV गरे को पाना ५ को
बयान कागज ।

िजLला दोलखा, माल7 गा.Gव.स. वडा नं

१ बःने वषI २५ को स.ू.स.ह. भीमबहादुर
खrकाले छान"बन स"म"तसमV गरे को पाना ३

को बयान कागज ।
सशC ूहर7 बल ूधान कायाIलय,
कानून तथा अनुगमन शाखाको च.नं.१७१

"म"त २०६४।७।१३ गतेको मा"नस पबाउ
गर7 पठाई oदने सsबRधमा िज.ू.का.बारा र

सलाIह7लाई लेखेको पऽ ।
सशC ूहर7 बल ूधान कायाIलय,
कानून तथा अनुगमन शाखाको च.नं.१७२

"म"त २०६४।७।१३ गतेको मा"नस पबाउ
गर7 दािखला गनt सsबRधमा िज.ू.ना."न. गणेश

भ`लाई लेखेको पऽ ।
सशC ूहर7 बल ूधान कायाIलय, भkडार
शाखाको च.नं.३४७ "म"त २०६४।७।१४
गतेको पऽ र उu पऽसँग सं ल0न पाना ३ को
कागज ।

बहालवाला

कमIचार7हTम\ये

तथा

भू.पु.सशC

ूहर7

स.ू.ह.दे वीूसाद

"त"मLसेना,

शाखाअRतगIत

हातह"तयार

स.ू.स.ह.
महे RिGवबम
शाह, स.ू.स.ह.
भीमबहादुर खrका सशC ूहर7 बल ूधान

कायाIलय,
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उपशाखामा काय#रत्् कम#चार( भएर आ,नो
ओहदा, कत#2य तथा िज6मेवार(को 9यालै नगर(

आ,नो िज6मेवार(मा रहे को सरकार( गोल(ग>ाह?
आफूखुशी Dमलेमतो गर( िझकF स.ू.ह.

जीतेIिूसाद Dसं हको डेरा कोठामा ज6मा गनN र
DबबF गनN जःतो जघIय अपराधमा सं लUन रहे को
साथै स.ू.ह.जीतेIिूसाद Dसं ह पVहले हातहDतयार
उपशाखामा रहँदा गोल(ग>ाह? िझकF DबबF

गनN काय#मा सं लUन रहे को र उX उपशाखाबाट
काय#Vवभागमा काम गन# थालेपDछ भ[डारबाट

गोल(ग>ा िझ\न असफल भए पDन गोल(ग>ाह?
आ,नै डेरा कोठामा ज6मा गर( आ,नो भाइ

पनN भू.पू.^र.स.ू.ज.माफ#त भारतीय तःकर वीरे Iि
्
यादवस6म पुरयाउने
मु9य 2यिX भएको ू_
दे िखIछ । भू.पु.^र.स.ू.ज. राजेशकुमार Dसं ह
पVहले सशa ूहर( प^रचर पदमा सशa ूहर(
बलको अःपतालमा काय#रत्् रहँदादे िख नै गोल(

लगी DबबF गनN गरे को र पDछ स.ू.ज. पदमा
नयाँ भना# भई सशa ूहर( बल, वंगलामुखी
Vवशेष काय#दल गणमा सfालन भएको ^र.स.ू.ज.
आधारभूत ताDलमबाट DमDत २०६२।९।२०

मा भगkडा भई नोकर(बाट अवकाश पाए पDन
उिlलिखत
सशa
ूहर(
कम#चार(ह?सँग
Dमलेमतो गर( हालस6म गोल( बेmने काय#मा
सं लUन रहे को भnे कुरा अनुसIधानबाट खुlन
आएको र oयसलाई पुV_ गन# बरामद( मुच ुlका,

घटनामा सं लUन कम#चार(ह?को बयानह?समेत
DमDसल सं लUन रहे कोले स.ू.ह. दे वीूसाद
DतDमlसेना, स.ू.ह. जीतेIिूसाद Dसं ह, स.ू.स. ह.

महे IिVवबम शाह, स.ू.स.ह. भीमबहादुर खpका
तथा भू.पु.^र.स.ू.ज.राजेश कुमार Dसं हले सशa
ूहर( ऐन, २०५८ को दफा २७ को उपदफा
(१) को ख[ड (ग) Vवपर(तको कसूर गरे को
ू_ दे िखएकोले Dनजह?उपर सशa ूहर( Vवशेष

# नN
अदालत गठन गर( हदै स6मको कारवाह( गनुप
दे िखIछ भnे छानDबन सDमDतको ूDतवेदन ।

बरामद भएका गोल(ह? भारतीय नाग^रक

तःकर वीरे Iि यादवलाई २०६४।७।१ गते
Dबहान बेmने योजनाअनु?प स.ू.स.ह.दे वीूसाद
DतDमlसेना Dनज वीरे Iि यादवसँग भेट भै अमीम

?पzया Dलन DमDत २०६४।६।२९ गतेको राDत
ँ मैले यहाँबाट
बसमा पथलै यातफ# गै सकेको Dथए।

उX गोल(ह? Dलएर जाने र २०६४।७।१
गते Dबहान पथलै यामा Dनजह?सँग भेट भै ?पzया
Dलई गोल( {दने भनी योजना भएको हो । उX
गोल(ह? ूDत गोल( ४०।- का दरले बेmने कुरा
Dमलेको Dथयो । उX गोल(ह? बेचेको रकम
हामी जाहे र(मा उिlलिखत चारै जनाले बराबर(
बाँडेर खाने सlलाह भएको Dथयो । म सशa

ूहर( बल ूधान काया#लय काय#Vवभागमा स?वा
हुनपु ूव # सशa ूहर( बल ताDलम महाVव}ालयमा
काय#रत्् रहे को अवःथामा उX महाVव}ालयको

िजIसी खातामा आ6दानी बाँDधएको बट नं. ५३
बढ( नं. ००२४६८ को एस.एम.िज.नाल-१,

सोको 6याUजीन थान-१ तथा सो को गोल( राउIड
-३२ समेत चोर( गर( लगी भू.पु.^र.स.ू.ज. राजेश
कुमार Dसं हसमेत भई भारतीय तःकर वीरे Iि
यादवलाई ?.२५,०००।- भा? मा DबबF गरे को
हुँ र Dनज वीरे Iि यादवसँग एउटा कटु वा पेःतोल
lयाई ?.५,०००।- मा या\सी चालकलाई
DबबF गरे को हुँ भnेसमेत 2यहोराको स.ू.ह.
जीतेIिूसाद Dसं हले अनुसIधान अDधकृतसम
गर( {दएको साDबती बयान ।
सशa ूहर( ूधान काया#लयको ःटोरबाट
Dनकालेको गोल(ह? भारतीय तःकरह? अल(म
Dमयाँ, मुnा खाँ भnे 2यिXह?लाई कृंणनगरमा

लगी ूDत गोल( ?.४०।- का दरले बेmने गरे को
Dथए ँ । DबबF भएको रकम स.ू.ह.दे वीूसाद
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"त"म.सेना, स.ू.स.ह. भीमबहादुर ख8का र मैले
भागब;डा गर= खाने गद>?यA । प"छ जीते;िूसाद
"सं ह प"न भGडारमा गएकोले "नजलाई प"न बराबर

भाग Kदने गरे का "थयA । हालसMम हामी चारै
जना "मल= स.ू.बल, ू.का. भGडार शाखाबाट
Qव"भS ह"तयारको गर= कTरब १५००० गोल=
बाQहर लगी बेची सकेका छA । "नज स.ू.स.
जीते;िूसाद "सं हको साथी भारतीय तःकर वीरे ;ि
यादवलाई नै सबै गोल= बेWने गरे का "थयA ।
"म"त २०६४।६।३० गते बरामद भएको गोल=

बाहे क ७.६२ ह"तयारको गोल= ५०५ राउ;ड
र ३०३ ह"तयारको गोल= राउ;ड ५४ "नज

स.ू.ह.जीते;िूसाद "सं हको डेरा कोठा भएको
घर भ;दा पछा"ड उ^रपQ_ रहे को ःकुसको झाल
रहे को छाूा"भऽ झालले छोपी राखेकोमा खोजी
गर= बरामद गर= पाउँ । उb गोल=हcसमेत

एकैसाथ लान स.ू.ह.जीते;िूसाद "सं हले माऽ
नसक्ने भएको हुँदा म आफg जाँदा "लई जाने
भनी उb ःथानमा लुकाई राखेको हुँ भSेसमेत
hयहोराको स.ू.स.ह. महे ;िQवबम शाहले
अनुस;धान अ"धकृतसमl गर= Kदएको सा"बती
बयान ।
"म"त

स.ू.ह.जीते;िूसाद

२०६४।६।३०
"सं ह

दशg

मनाउन

गते

घर

जाने भएकोले "नजको साथमा गोल= पठाउने
स.लाह भै "म"त २०६४।६।२९ गते Kदउँसो
कोह= नभएको मौका छोपी मैले ःटोरबाट ९
मी.मी. ह"तयारको अमेTरकन लुजर राउ;ड

५५० थान िझकp स.ू.ह.जीते;िूसाद "सं हको
्
डेराकोठामा पुरयाई
Kदएको "थए ँ । ९ मी.मी.
कै नेपाल= र इि;डयन राउ;ड थान ७००
स.ू.स.ह.महे ;िQवबम शाहले २०६४।६।३०
्
गते साँझ "नज स.ू.ह.कै डेरामा पुरयाई
Kदइएको
र उb गोल=हc आफनो झोलामा rयाक गर=

घर जाने बेलामा "नज स.ू.ह.जीते;िूसाद "सं ह
र "नजसँगै बःने पुंपा अ"धकार=बीच घर जाने र

घर खच>को Qवषयमा झैझगडा भै होह.ला भएकोले
सोह.ला सुनी काय>दल गणबाट स.ू.ना.उ.
शाि;तराम थापाको टोल= "नजको डेराकोठमा पुगी
सMझाई बुझाई गर= "नज स.ू.ह.जीते;िूसाद
"सं हले बाQहर लान ठvw पारे को hयाग शxका
लागी चेकजाँच गदा> उb गोल=गyा बरामद
भएको हो । ःटोर सफा गनz, हातह"तयार सफा
गनz, सामान बाQहर पठाउने, "भऽ दािखला गनz
बेलामा माऽ ःटोर"भऽ ूवेश गन> पाउने हुँदा ू"त
hयिb ५० दे िख १०० राउ;डसMम एक पटकमा
िझकp स.ू.ह.जीते;िूसाद "सं हको डेरामा जMमा

गनz गरे का "थयA । सुcदे िख हालसMम गर=
Qव"भS ह"तयारको १५,०००।- गोल=हc िझकp
् होला । जीते;ि "सं हले िचनाई
बेच"बखन गरयA
Kदएको "नजकै भाइ नाता पनz भू.पु.Tर.स.ू.ज.मुSा
भSे राजेशकुमार "सं ह माफ>त् भारतीय तःकर
वीरे ;ि यादवलाई पालै पालो Kदने गरे को हA ।
कTरब ६ मQहनाअगा"ड म र स.ू.ह.दे वीूसाद
"त"म.सेना भै ७ वटा नं.३६ |या;ड "मनेड
ःटोरबाट िझकp "नज स.ू.ह.जीते;िूसाद "सं हको
कोठामा लगेका "थयA तर "मनेडमा इMनाडईटर
नभएका हुँदा पुन: Qफता> .याई ःटोरमा राखेको

"थयA भSेसमेत hयहोराको स.ू.स.ह.भीमबहादुर
ख8काले अनुस;धान अ"धकृतसमl गर= Kदएको
सा"बती बयान ।
ू"तवाद=

स.ू.ह.दे वीूसाद "त"म.सेना,
स.ू.स.ह. भीमबहादुर ख8का तथा स.ू.स.ह.

महे ;िQवबम शाह एक िजMमेवार सश ूहर=
कम>चार= र यसमा प"न हातह"तयार भGडारण गनz
सं वेदनशील ःथानमा युट=मा खQटएको कम>चार=
भएर आनो कत>hय तथा िजMमेवार=को यालै
नगर= आनो िजMमामा रहे को सरकार= गोल=
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गाहको राॆो सुर&ा गनुप
( न*मा आफ. /बब2
3वतरण गन* जःतो जघ:य अपराधमा सं ल@न रहे को,
ू/तवादD स.ू.ह.जीते:िूसाद /सं ह तःकरहसँग

साँठगाँठ /मलाई ह/तयार तथा गोलDगाको अड(र
/लने, आMनो कोठामा जNमा गरD भPडारण गन*,

सरकारD गोलDकाको सुर&ा गनुप
( न*मा आफ.ले
/बब2 3वतरण गरे को, तःकरसँग /मलेमतो गरD
सरकारD गोलDकाको सुर&ा गनुप
( न*मा आफ.ले
/बब2 3वतरण गरे को, तःकरसँग /मलेमतो गरD

सरकारD ह/तयार /बब2 गन* तथा ह/तयार Qयाई
/बब2 गन* जःतो घृिणत अपराधमा सं ल@न रहे को
तथा भू.पु.Uर.स.ू.ज. राजेशकुमार /सं ह भारतीय
तःकरहँग पUरचय गराउने, तःकरहसँग

ह/तयार खरDद तथा /बब2 गन*, स.ू.ह.जीते:िूसाद
/सं हलगायत अ:य ू/तवादDहसँग /मलेमतो गरD

हातह/तयार एवम् गोलDगा /बब2 3वतरण गन*
जःतो अपराधमा सं ल@न रहे को ू\ दे िखएकोले यी
ू/तवादDह स.ू.ह.दे वीूसाद /त/मQसेना, स.ू.ह.

जीते:िूसाद /सं ह, स.ू.स.ह. भीमबहादुर खडका,
स.ू.स.ह.महे :ि3वबम शाह तथा भू.पु.Uर.स.ू.ज.
राजेशकुमार /सं हउपर सश] ूहरD ऐन, २०५८

को पUरcछे e ५ को दफा २७ को उपदफा (१)
को खPड (ग) को कसूरमा पUरcछे e ५ को दफा
२७ को उपदफा (१) बमोिजम सजाय हुन र
ू/तवादDहले हालसNम १५,०००।- प:ी हजार

मी.मी. ह/तयारको अमेUरकन लुजर राउ:ड ५५०
(पाँच सय पचास) ९ मी.मी. ह/तयार के नेपालD

र भारतीय राउ:ड ७०० (सातसय) ७.६२
ह/तयारको गोलD राउ:ड १४ र गोलD हाQने

3टनको बाकस थान १ र /म/त २०६४।७।१३
गते बरामद भएको ७.६२ ह/तयारको गोलD
राउ:ड ५०५, ३०३ ह/तयारको गोलD राउ:ड
५४ को 3टनको बाकस थान १, गोलD राख्ने
कपडाको 3व:दुलD १, गोलD राख्ने पाँचर ११

समेत

अ/भयोगपऽसाथ ूःतुत गUरएको भyे
zयहोराको अ/भयोगपऽ ।
ू/तवादDह स.ू.ह. दे वीूसाद /त/मQसेना
र स.ू.स.ह. भीमबहादुर खuकाले हामीहले

गोलD िझक2 स.ू.स.ह. महे :ि3वबम शाहलाई
|दने गरे का छ} । /नजले बेची रकम Qयाई
हामीहलाई |द:छ /तमी प/न हामीसँग /मलD

काम गर भनेको र म प/न ~यसै मौका पख
बसेकाले /नजहसँग /मलD काम गन( थालेको
हो । प/छ /नज महे :ि3वबम शाह प/न सवा भै
हामीसँगै उ हात ह/तयार उपशाखामा काम गन(
आएकोले चारै जना /मलD अलD अलD गोलDगाह
िझक2 मेरो डेरा कोठामा थुपान* र मागअनुसारको
सsया पुगेप/छ ू/तवादD राजेशकुमार /सं हसँग
पालै पालो गई भारतीय तःकर वीरे :ि यादवलाई

राउ:ड गोलD ू/त गोलD .४०।- का दरले हुन
आउने .६,००,०००।- साथै ू/तवादDमpयेका

बेची रकम Qयाई बाँडी खाने गद आएका /थय} ।
यस /सल/सलामा /म/त २०६४।६।३० गते म
दश मनाउन घर जाने भएकोले घरजाँदा गोलDह

ू/तवादDह स.ू.ह.जीते:िूसाद /सं ह, स.ू.स.ह.
भीमबहादुर खuका, स.ू.स.ह.महे :ि3वबम शाह

ह/तयारको अमेUरकन लुजर राउ:ड ५५० स.ू.ह.
भीमबहादुर खuकाले /म/त २०६४।६।२९ गते
|दउँसो Qयाई |दएका र ९ मी.मी. कै नेपालD

स.ू.ह.जीते:िूसाद /सं हले /बब2 गरे को एस.एम.
जी.को खरDद मूQय .४७,८९७।- (सतचा/लस
हजार आठ सय स:तानrबे) पैयासमेत असूलउपर
गरD पाउन सsक/लत सtलै /म/सल तथा

र /म/त २०६४।६।३० गते बरामदD भएको ९

/लई जाने र /बब2 गन* सQलाह भएअनुसार /म/त
२०६४।६।३० गते मेरो डेरा कोठामा खडा
भएको बरामदD मुच ुQकामा उिQलिखत ९ मी.मी.

र भारतीय राउ:ड ७०० स.ू.स.ह.महे :ि3वबम
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शाहले "म"त २०६४।६।३० गते साँझपख मेरो
डेराकोठामा ;याई >दएका र ७.६२ ह"तयारको
राउCड १४ तथा गोलE राख्ने बाकस स.ू.ह.

दे वीूसाद "त"म;सेनाले पKहले नै ;याई राखेका
"थए । उि;लिखत गोलEहN झोलामा Oयाक गरE
ँ मसँगै मेरै डेराकोठामा
KहPने तरखर गदQ "थए।

Kवगत एक वषS अगा"डदे िख बःदै आएकV पुंपा
अ"धकारE प"न झापा जाCछु भनेकV हुँदा मैले खचS
ःवNप N.३,०००।- Nपैयाँ >दएकोमा "नजले

पु_दै न भनी झगडा गरे कVले दुबैजनाको झगडा परE
ह;लाख;ला भएकोले स.ू.बल वंगलामुखी Kवशेष
कायSदल गणबाट स.ू.ना.उ.शािCतराम थापाको
टोलE आई हामीहNलाई सcझाएको र मैले वाKहर
लान ठde पारे को झोला शfका लागी चेकजाँच

ू"त गोलE ४० Nपैयाका दरले बेची Nपैयाँ
खाँदै आएकोमा "म"त २०६४।६।३० गते
जीतेCिूसाद "सं ह दशs मनाउन घरमा जाने

र घरमा जाँदा गोलEहNसमेत लाने स;लाह
भएबमोिजम "म"त २०६४।६।३० गते साँझ

मैले ९ मी.मी. ह"तयारको गोलE राउCड ७००
्
"नज स.ू.ह.को डेरा कोठामा पुरयाई
>दएको
"थए ँ । सोहE >दन रा"त कqरब २१.३० गते"तर
भuडार शाखाबाट ७.६२ ह"तयारको गोलE ५०५
राउCड र ३०३ ह"तयारको गोलEसमेत िझकV
"नज स.ू.ज.जीतेCिूसाद "सं हको डेराकोठामा
राख्नन जाँदा "नजको डेरा कोठाबाट गोलEगgाहN

गदाS उि;लिखत गोलEगgाहN बरामद भएको हो

बरामद भै बबाल भएको भhे थाहा पाई "नजको
डेरा रहे को घर भCदा पछा"ड ःकुसको झाल
रहे को छाूो"भऽ लुकाई राखेको "थए ँ । "म"त

घरमा लै जान ठde पारे को झोलामा Oयाक गरE घर
जान लागेको अवःथामा "नज स.ू.ह.जीतेCिूसाद
"सं ह सँगै बःने पुंपा अ"धकारEबीच पैसाको

स.ू.ह.महे CिKवबम शाहले अदालतसमk गरे को
बयान ।
म "म"त २०६१ साल का"तSकमा सशp
ूहरE पqरचर पदमा भनाS भै सशp ूहरE अःपतालमा
;याब अ"सःटे Cटको काम गदQ "थए ँ । प"छ मेरो

भhेसमेत iयहोराको स.ू.ह.जीतेCिूसाद "सं हले
अदालतसमk गरे को बयान ।
स.ू.स.ह.
महे CिKवबम
शाहले
२०६४।६।३० गते साँझ "नज स.ू.ह.कै डेरा
्
कोठामा पुरयाई
>दएको र उm गोलEहN आnनो

Kवषयमा वादKववाद र झगडा भएको रहे छ । सो
ह;ला सुनी सशp ूहरE बल वंगलामुखी Kवशेष
कायSदल गणबाट सशp ूहरE नायब उपरEkक

शािCतराम थापाको टोलE "नजको डेरा कोठामा
पुगी स.ू.ह.जीतेCिूसाद "सं हले बाKहर लै जान
तयार पारे को झोला शfका लागी चेकजाँच गदाS
उm गोलE गgाहN बरामद भएको हो भhेसमेत
iयहोराको स.ू.स.ह. भीमबहादुर खPकाले
अदालतसमk गरे को बयान ।
ू"तवादE भू.पु.qर.स.ू.ज. राजेशकुमार
"सं हमाफSत भारतीय तःकर वीरे Cि यादवलाई

२०६४।७।१३ गते छान"बन स"म"तसमk मैले
>दएको सा"बती बयानअनुसार उm गोलEहN मेरै
सामुhेमा बरामद गqरएको हो भhेसमेत iयहोराको

दरबCदE स.ू.बल "ऽपुरा गण कोहलपुर भएकोले
कोहलपुरमा एक मKहना ज"त बसी सशp ूहरE

"नरEkक र सशp ूहरE जवान पदमा दरखाःत
>दन काठमाडw आएको "थए ँ । सशp ूहरE
पदमा "लिखतमा असफल भएप"छ स.ू.ज.पदमा
छनौट भै स.ू.बल वंगलामुखी Kवशेष कायSदल
गणमा ता"लम गदाSगदQ शरEरमा सCचो नभएकोले

"म"त २०६२।१०।२० मा नोकरE छोडी भागी
Kहडेको "थए ँ । मैले सशp ूहरE ऐन, २०५८ को

दफा २७ को उपदफा (१) को खuड (ग) को
कुनै कसूर गरे को छै न । }यसै ले अ"भयोगपऽमा
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उलेख भएअनुसारको सजाय मलाई हुनपु न0 होइन
भ2ेसमेत 4यहोराको भू.पु.7र.स. ू.ज. राजेशकुमार
:सं हले अदालतसम= गरे को बयान ।

:म:त २०६४।७।११ गते छान:बन
स:म:तसम= मैले गरे को बयान कागजमा उलेख

गरे को 4यहोरा र हःता=र मेरै हो । हे रJ
िचनी सनाखत गरJ Nदए ँ भ2े 4यहोराको स.ू.
:न.मानबहादुर कापर, स.ू.:न.:डलबहादुर खऽी,
स.ू.व.ना.:न. ईSरJबहादुर पुन र स.ू.व.ह.

राजेश पTतको अदालतसम= भएको छु Uाछु Uै
बकपऽ ।
:म:त २०६४।६।३० गते स.ू.बल
वंगलामुखी Wवशेष कायYदल गणबाट आएको
टोलJले ू:तवादJ जीतेTिूसाद :सं हको कोठा
खानतलासी गरे कोमा उ_ ःथानबाट के बरामद
भएको हो मलाई थाहा भएन । बरामदJ मुच ुकामा
भएको 4यहोरा र दःतखत मेरो हो । 4यहोराको
बरामदJ मुच ुकाका अaमरबहादुर नगरकोटJ र

कालुभाइ नगरकोटJको अदालतमा भएको छु Uाछु Uै
बकपऽ ।
:म:त २०६४।६।३० गते स.ू.
ना.उ. शािTतराम थापाको नेतcृ वमा गएको
टोलJमा मसमेत गएको :थए ँ । :नज स.ू.व.ह.

जीतेTिूसाद :सं ह दशd मनाउन घर जान लागेका
रहे छन् । :नजले घरजाँदा लान ठgh पारे को
4याग शiका लागी चेकजाँच गदाY गोलJगjाहk
बरामद भएकोले cयसको मुच ुका तयार पारJ
मैले प:न रोहवरमा सWहछाप गरJ Nदएको हुँ भ2े

4यहोराको स.ू.व.ह. मन:सं ह ठकुरJ स.ू.ना.उ.
शािTतराम थापा, स.ू.स.:न. ूेम :सं ह िघ:सङ,
स.ू.स.:न. मानबहादुर खऽीसमेतको अदालतमा
भएको छु Uाछु Uै बकपऽ ।
राजेशकुमार :सं ह cयस Wक:समका मा:नस

होइनन्, भाइभाइको झगडाको कारणले ू:तवादJ

जीतेTिूसाद :सं हले पोलेको होला । :नज पWहला
सशn ूहरJमा जागीरमा :थयो, तर प:छ Wवरामी
भएर जागीर छोडी Nदयो भ2े 4यहोराको ू:तवादJ
राजेशकुमार :सं हका सा=ीहk राजWकशोर

कापड, WवSमोहन :सं ह र धम0Tि झाको छु Uाछु Uै
बकपऽ ।
यसमा
ू:तवादJहk
राजेशकुमार
:सं ह, जीतेTिूसाद :सं ह, भीमबहादुर खpका,
महे TिWवबम शाह र दे वीूसाद :त:मसेनासमेत
:मलJ सशn ूहरJ बल ूधान कायाYलय, भsडारण
शाखा हातह:तयार उपशाखामा रहे का Wव:भ2
हातह:तयारका खरखजानाहk बेtने कायYमा सं लuन
रहे काले राजेशकुमार :सं हका हकमा बाहे क अTयका

हकमा अथाYत फरार ू:तवादJहkका हकमा सो
कसूरबमोिजम सजायःवkप सवYःवसWहत जTमकैद

हुने गरJ भएको फैसला तथा अकw अ:भयु_
ू:तवादJ राजेशकुमार :सं हका हकमा भने कसूरमा

सं लuन रहे को नदे िखएको र जाहे रवाला ू:तवेदकले
आxनो ू:तवेदनमा समेत यी ू:तवादJका उपर
ँ ा
कारवाहJ हुन माग दावीसमेत गरे को नदे िखद
सफाइ पाउने गरJ भएको सशn ूहरJ Wवशेष

अदालतको
:म:त
२०६५।१।२२
को
फैसला ।
Y न0मा
यसमा ःटोरWकपरलाई सजाय गनुप
:बनाूमाण ममा:थ आरोप लगाई ग7रएको
सशn ूहरJ बल Wवशेष अदालतको :म:त
२०६५।१।२२ गतेको फैसला ऽुWटपूणY हुँदा सो
फैसला उटJ गरJ पाउँ भ2े पुनरावेदक स.ू.ह.
जीतेTिूसाद :सं हको :म:त पुनरावेदन अदालत,
पाटनमा परे को पुनरावेदनपऽ ।

गोलJ चोरJ गरJ बेचेको अ:भयोग लगाई
अ:भयोग भTदा सजायको भारJ ठू लो हुने गरJ
भएको सशn ूहरJ बल Wवशेष अदालतको

:म:त २०६५।१।२२ गतेको फैसला ऽुWटपूणY
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भएकाले उ/ट1 गर1 पाउँ भ4े महे 7ि9वबम शाह
र भीमबहादुर खBकाको पुनरावेदन अदालत,

पाटनमा परे को पुनरावेदन पऽ ।
ू"तवाद1 दे वीूसाद "त"म/सेनाको हकमा
सुG सशH ूहर1 बल 9वशेष अदालतले सशH
ूहर1 बलमा कायKरत्् रहे को अवःथामा गोल1
तथा खरखजाना चोर1 गर1 "बबQसमेत गरे को
अ"भयोग लगाई सवKःवस9हत ज7मकैद हुने ठहर

गर1 फैसला गरे कोले "नजले Vयाद गुजार1 बसेको
ँ ा "नजको हकमा साधक जाहे र भै साधक
दे िखद
दायर1मा दताK हुन आएको ।

ू"तवाद1हGको सा"बती बयान, बरामद1
सामान तथा मौकामा [य\ गरे को कुरा सशH

ूहर1 9वशेष अदालतमा उपिःथत भै गरे को
बकपऽसमेतबाट ू"तवाद1हGको कसूर ूमािणत

भै रहे को अवःथामा सशH ूहर1 ऐन, २०५८
को दफा २७(१)(ग) बमोिजम ू"तवाद1हGलाई
सवKःवस9हत ज7मकैद हुने सजाय गरे को सशH
ूहर1 9वशेष अदालतको "म"त २०६५।१।२२
ँ ा सदर हुने
को फैसला मना"सब दे िखद

ठहछK । साथै, पुनरावेदक ू"तवाद1हGलाई
उपरो\बमोिजम सजाय गदाK चकe सजाय हुन
जाने दे िखएकोले पुनरावेदन नगनf ू"तवाद1
दे वीूसाद "त"म/सेनासमेतका ू. जीते7िूसाद
"सं ह, ू. भीमबहादुर खBका र ू. महे 7ि9वबम

शाहलाई अपराध गरे को अवःथासमेतलाई 9वचार
गदाK गोल1सVम "बबQ गनf कायKमा उiत रहे को,
हातह"तयार खरखजना मुjामा हुने सजायसमेतलाई
मkयनजर राlदा ूःतुत ऐनको सजाय चकe हुनजाने

िचmमा लागेकोले "नज ू"तवाद1हGलाई १०(दश)
वषK माऽ कैद सजाय हुन पनf राय [य\ गर1
ु Q ऐन अ.बं .१८८ नं. बमोिजम ौी सवeoच
मुलक
अदालतमा साधक जाहे र गनुK भनी पुनरावेदन
अदालत, पाटनको "म"त २०६६।८।९।३ को

फैसला ।
पुनरावेदन अदालतको फैसलामा िचm
बुझेन । हामी ू"तवाद1हGले हातह"तयारको
"बबQ गरे को नभई गोल1 गsासVम ःटोरबाट

िझकेको कसूरमा सवKःवस9हत ज7मकैदको
सजाय गरे को पुनरावेदन अदालत, पाटनको

फैसला ऽु9टपूणK भएकोले उ/ट1 गर1 इ7साफ
गर1 पाउँ भ4े ू"तवाद1हG महे 7ि9वबम शाह
र भीमबहादुर खBकाको यस अदालतमा परे को
ु पुनरावेदनपऽ ।
सं य\

पुनरावेदन अदालतको फैसलामा िचm
बुझेन । मैले ूहर1 9वशेष अदालतमा बयान गदाK
गोल1 बेच"बखन गरे को कुरामा सा"बत भएको
छै न । बरामदसVम भएको कुराले कसूरको पूणत
K ा
नहुने हुँदा सवKःवस9हत ज7मकैदको सजाय गनK

"म/ने होइन । हातह"तयार "बबQ गरे को नभई
गोल1 गsासVम ःटोरबाट िझकेको कसूरलाई
् एको
ह"तयार नै "बबQ गरे को कसूर गरे को ठहरया्
पुनरावेदन अदालतको फैसला ऽु9टपूणK भएकोले
उ/ट1 गर1 सफाइ पाउँ भ4े ू"तवाद1 जीते7िूसाद

"सं हको यस अदालतमा परे को पुनरावेदनपऽ ।
"नयमबमोिजम दै "नक पेशीसूचीमा चढ1
पेश हुन आएको ूःतुत मुjाको पुनरावेदनस9हतको
"म"सल अkययन गvरयो । पुनरावेदक ू"तवाद1हG
जीते7िूसाद "सं ह र भीमबहादुर खBकातफKबाट
उपिःथत 9वwान वैत"नक अ"धव\ा ौी हvरशंकर
कणKले यी ू"तवाद1हGले हातह"तयार "बबQ 9वतरण

गरे को भ4े पु9x भएको छै न । सyयसVम गरे को
अवःथामा अपराधले पूणत
K ा नपाउँदै सवKःवस9हत
ज7मकैदको सजाय गरे को सुG र पुनरावेदन
तहको फैसला ऽु9टपूणK भएकोले उ/ट1 हुनपु छK
भ4ेसमेत बहस गनुभ
K यो ।
ू"तवाद1
पुनरावेदक

शाहको
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अधवा लवकुमार मैनाल(, )व*ान अधवाह,
नारायणूसाद दे वकोटा र केदारूसाद दाहालले सु,
र पुनरावेदन तहका अदालतले ूतवाद(ह,उपर

सश9 ूहर( ऐन, २०५८ को दफा २७(१) (ग)
बमोिजमको कसूर कायम गर( सजाय गJरएको

छ तर ूतवाद(ह,ले सोबमोिजमको कसूर नगर(
दु,पयोगसMम गरे को ःथा)पत हुन सक्नेमा लाQनै
नसक्ने दफा ूयोग गर( चकS सजाय गरे को दुबै

तहको फैसला ऽु)टपूणU भएकोले उWट( हुनपु छU
भXेसमेत बहस गनुभ
U यो ।
)व*ान कानून Zयवसायीह,ले ूःतुत
U एको उपरोानुसारको बहस िजक\रसमेतलाई
गनुभ

सुनी ूःतुत मु^ामा ूतवाद(ह,ले अभयोग
दावीबमोिजम सश9 ूहर( ऐन, २०५८ को
दफा २७(१) को ख`ड (ग) को कसूरमा दफा
्
२७(१) बमोिजम सजाय हुने ठहरयाएको
सु,
सश9 ूहर( )वशेष अदालतको फैसला सदर हुने
्
पुनरावेदन अदालत, पाटनको फैसला
ठहरयाएको
मलेको छ वा छै न र ूतवाद(ह,को पुनरावेदन
िजक\र पुQने हो वा होइन भXे नणUय eदनुपनf
दे िखयो ।
2. नणUयतफU )वचार गदाU ूतवाद(ह,ले

आjनो िजMमामा रहे का हातहतयार भ`डारका
सरकार( गोल(गkाह, बब\ )वतरण गनf अपराध
गरे काले सश9 ूहर( ऐन, २०५८ को दफा
२७(१) को ख`ड (ग) को कसूरमा दफा

२७(१) बमोिजम सजायको मागदावी लई
अभयोगपऽ दायर भएको दे िखmछ । सु, सश9
ूहर( )वशेष अदालतले ूतवाद(ह,लाई सश9
ूहर( ऐन, २०५८ को दफा २७(१) को ख`ड
(ग) बमोिजम सवUःवस)हत जmमकैदको सजाय
्
हुने ठहरयाएको
फैसला पुनरावेदन अदालतबाट
सदर हुने ठहर( ठहरे कोमा सो फैसलाउपर
ूतवाद(ह,को यस अदालतमा पुनरावेदन पर(

पेश हुन आएको रहे छ ।
3. यसमा ूतवाद(मoयेको जीतेmिूसाद
सं हको डेराबाट )वभX पJरमाणका गोल(गkा

बरामद भएको भXे २०६४।६।३० को बरामद(
मुच ुWकाबाट दे िखmछ । उ बरामद भएको
गोल(गkाह, अmय ूतवाद(ह,सँग मल( भारतीय
नागJरक

वीरे mि

यादवलाई २०६४।७।१
मा बेvन भनी आjनो कोठामा राखेको भनी
ूतवाद( जीतेmिूसाद सं हले अनुसmधानको

बममा बयान गर( अmय ूतवाद(ह,लाई पोल
गरे को दे िखmछ । अmय ूतवाद(ह, भीमबहादुर
खwका र महे mि)वबम शाहले पन बरामद
भएको गोल(ह, बब\ गनf उ^ेँयले राखेको भनी
अनुसmधानको बममा बयान गरे को दे िखयो ।

ूतवाद( जीतेmिूसाद सं ह, भीमबहादुर खwका
र महे mि)वबम शाहले सु, सश9 ूहर( )वशेष
अदालतमा बयान गदाU पन आjनो अनुसmधानको
बममा भएको बयानलाई पु)y हुने गर( बयान
गरे को दे िखmछ । ूतवाद(ह,ले अनुसmधानको
बममा र अदालतमा समेत एक अकाUलाई पोल
गदz आरो)पत कसूरमा साबत भई बयान गरे को
दे िखएको छ । उ बयानमा Zय भएको
त{यलाई बरामद( मुच ुWका र वाद( प|का सा|ी
ूतवेदक शािmतराम थापासमेतको बकपऽले
पु)y गरे को दे िखmछ । यसर( ूतवाद(ह,ले

)वभX पJरमाणका गोल( गkाह, बब\ )वतरण
गनf उ^ेँयले नै ूतवाद(मoयेका जीतेmिूसाद
सं हको कोठामा र ःकुसको }याङमा लुकाई

राखेको भXे दे िखएको अवःथामा ूतवाद(ह,लाई
सश9 ूहर( ऐन, २०५८ को दफा २७(१) (ग)
बमोिजम सवUःवस)हत जmमकैदको सजाय हुने
्
सु, फैसला सदर गरे को पुनरावेदन
ठहरयाएको

अदालत, पाटनको २०६६।८।९ को फैसला
ँ ा अmयथा पJरवतUन गर( रहन
मलेकै दे िखद
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परे न । उ. फैसला सदर हुने ठहछ6 ।
पुनरावेदन नगन9 ू"तवाद< दे वीूसाद "त"म?सेनाको
हकमा साधक सदर हुने ठहछ6 ।
4.
ू"तवाद<हDलाई
अ"भयोग
दावीबमोिजम सव6ःवसLहत जMमकैद गदा6 चकO

सजाय पन6 जाने दे िखएकाले १० (दश) वष6 माऽ
कैदको सजाय हुन पुनरावेदन अदालत, पाटनबाट
राय Wय. भएको दे िखMछ । सो सXबMधमा
हे दा6 यी ू"तवाद<हDले सरकार< गोल<गYा "बब[
गन9 योजना र तयार<समेत गरे को दे िखए प"न
"बब[ ग\रसकेको अवःथा नहुँदा ऐनबमोिजमको
ँ ा अ.बं .१८८
सजाय गदा6 चकO पन6 जाने दे िखद
नं. बमोिजम ू"तवाद<हD महे MिLवबम शाह,
भीमबहादुर खcका र जीतेMिूसाद "सं हलाई
५(पाँच) वष6 माऽ कैद हुन राय Wय. ग\रएको
छ । अD तप"सलबमोिजम गनू 6 ।
तप"सल

िनणर्य नं .९१४०
ु इजलास
सवOsच अदालत, सं य.
माननीय Mयायाधीश ौी बैuनाथ उपाvयाय
माननीय Mयायाधीश ौी गोLवMदकुमार उपाvयाय
फैसला "म"त : २०७१।३।१७।३
०६७-CR-०२६८
मुeा : ॅzाचार (न.ू.प.)
पुनरावेदक/ू"तवाद< : पा?पा िज?ला, मःयाम
गा.Lव.स. वडा नं. २ घर भई राL~य
वािणय बैक, शाखा काया6लय परासीमा
गणक पदमा काय6रत कृंणूसाद िघ"मरे
LवD
Lवप ी/वाद< : अनुसMधान अ"धकृत चMिूसाद
गौतमको ू"तवेदनले नेपाल सरकार

१)

ू"तवाद<हD
महे MिLवबम
शाह,
भीमबहादुर खcका र जीतेMिूसाद "सं हलाई
अ.बं .१८८ नं. बमोिजम ५(पाँच) वष6माऽ
कैद सजाय हुने ठहरे कोमा अMय कुनै मुeाको

§

उ. रायमा सहमत छु ।
Mया.सुशीला काकl

§

फैसलालगायतका कारणबाट थुनामा राख्नुपन9
नभए "नजहDलाई आज थुनाबाट मु. गर< iदन
छु jै आदे श भएकाले अब केह< गर< रहनु परे न...१
२)
दायर<को लगत कjा गर< "म"सल
"नयमानुसार बुझाई iदनू ......................... १

इ"त सं वत् २०७० साल साउन ३० गते रोज ४ शुभम् ।

इजलास अ"धकृत : Lवrनाथ भjराई

§

&
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सािवक भ्रष्टाचार िनवारण ऐन, २०१७
को दफा १२ र प्रचिलत भ्रष्टाचार िनवारण
ऐन, २०५९ को दफा १६ ले िशक्षासम्बन्धी
कु नै योग्यताबारेमा वा झूट्ठा प्रमाणपत्र पेश
गरेको कायर् भ्रष्टाचारको कसूर हुने भनी
कानूनी व्यवस्था गरेको पाइन्छ । तर उक्त
दफाहरूमा नक्कली शैिक्षक योग्यताको
प्रमाणपत्र पेश गरी फाइदा निलएमा कसूर
नहुने भन्ने उल्लेख भएको नपाइने ।
सरकारी सेवामा बहाल रहने व्यिक्त सदैव
अनुशािसत मयार्िदत र इमान्दारपूणर्
तिरकाबाट सेवा प्रवाह गरी सुशासनको
सं वाहक हुनुपनेर् ।
िजम्मेवार कमर्चारीले आफू ले हािसल
नगरेको योग्यताको शैिक्षक प्रमाणपत्र

९1४० - कृंणूसाद िघ*मरे 3व. नेपाल सरकार

§

पेश गनुर् नै कीतेर् (Fraud) कायर् भएको,
त्यस्तो कायर्का पछािड आफ्नो वास्तिवक
शैिक्षक योग्यताको भन्दा बढी लाभ िलने
वा तत्काललाई लाभ नहुने भएपिन आफ्नो
िस्थित तुलनात्मकरूपमा अरू भन्दा बढी
अनुकूल बनाई राख्ने मनसाय पिन स्वतः
िसिर्जत भएको मान्नुपनेर् ।
राष्ट्रसेवक जस्तो व्यिक्तले नक्कली शैिक्षक
योग्यताको प्रमाणपत्र पेश गनेर् अमयार्िदत
कायर् नै अपराधजन्य कायर् भएकाले उक्त
प्रमाणपत्रबाट फाइदा निलएकोबाट कसूर
नहुने भन्ने पुनरावेदकको िजकीर उिचत
नदेिखने ।
(ूकरण नं.११)

पुनरावेदक/ू*तवाद,का तफ0बाट : 3व4ान व5र6
अ*धव9ा ूेमबहादुर ख>का
3वप?ी/वाद,का तफ0बाट : 3व4ान उपBयाया*धव9ा
शंकरबहादुर राई
अवलिHबत नजीर :
§
नेकाप २०६८, अO १०, *न.नं.८६९७,
पृ.१६७५
§
नेकाप २०६५, अO ६, *न.नं.७९७४,
पृ.६८७
सHबV कानून :
§
सा3वक ॅYचार *नवारण ऐन, २०१७
तथा ॅYचार *नवारण ऐन, २०५९ को
दफा १६

सु^ फैसला गनa :
मा.Bया.ौी गौर,बहादुर काकd
मा.Bया.ौी ओमूकाश *मौ
मा.Bया.ौी केदारूसाद चा*लसे
3वशेष अदालत, काठमाhडj ।

फैसला

न्या.बैद्यनाथ उपाध्याय :

3वशेष

अदालत, काठमाडjको *म*त २०६७।१।६
को फैसलाउपर 3वशेष अदालत ऐन, २०५९
को दफा १७ बमोिजम पुनरावेदन पर, पेश हुन
आएको ूःतुत मुoाको सpि?q तrय एवम् ठहर

यस ूकार रहे को छ :
रा3uय वािणvय बैpक, केBि,य काया0लय
मानव
सं साधन
3वभागको
प.सं .मा.स.3व.
शै.ू.प.११/०६३/०६४, च.नं.५२७, *म*त
२०६३।७।२६ को पऽ4ारा शैि?क ूमाणपऽ
शpकाःपद दे िखएका कम0चार,को 3ववरण सं ल{न
गर, *नजह^का ूमाणपऽह^को ूमािणकताका
सHबBधमा सHबिBधत बोड0 बुझी }दन सHबV
ूमाणपऽका 3ववरण एवम् कागजातसमेत सं ल{न
गर, अि~तयार दु^पयोग अनुसBधान आयोगलाई
अनुरोध ग5रएको तथा शैि?क ूमाणपऽ

शpकाःपद दे िखएका कम0चार,को 3ववरण सूचीको
*स.नं.७७ मा नाम थर : कृंणूसाद िघ*मरे ,
पद : गणक, शैि?क यो{यता : हाइःकुल,
शैि?क सं ःथा : माय*मक िश?ा प5रष भनी
उलेख भई आएको उजूर, *नवेदनपऽ अि~तयार

दु^पयोग अनुसBधान आयोगमा ूाq हुन
आएको ।
*नज गणक (नगद सहायक) कृंणूसाद
िघ*मरे ले माय*मक िश?ा प5रष उर ूदे श,
भारतबाट सन् १९९४ मा ूाq गरे को भ*नएको
हाइःकुल पर,?ाको ूमाणपऽह^ ठक हुन ् वा
होइनन् भे सHबBधमा ूमाणीकरणको ला*ग
उच माय*मक िश?ा प5रष , सानो}ठमी भ9पुर

माफ0त माय*मक िश?ा प5रष , ?ेऽीय काया0लय,
वाराणसी उर ूदे श, भारतमा पठाउँदा उ9
प5रषको पऽाO मा.िश.प/?े.का.वा./अ*भलेख

सयापन/१२२ }दनाO ०५.५.०७ को पऽसाथ
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सं ल-न स.यापन सूची (ूमाणीकरण 6ववरण)
को "स.नं.२० मा पर;<ाथ>को नाम कृंणूसाद
िघ"मरे , 6पताका नामः मीनूसाद िघ"मरे , पर;<ाः
हाइःकुल वषKः १९९४, अनुबमाOः १७५८३८८

योगः ३११, ौे णीः II, 6वUालय/केWिका नामः
जे.एच.एस.एस. ब"नया"डहा "स]ाथKनगर/कै6फयत
ूा`ाO १८४/६०० न6क ३११/६०० एवम्
पर;<ाफल अनुcीणK न6क deतीय ौे णी मे उcीणK
भनी लेिखई आएको ूमाणीकरण 6ववरण उkच
माlय"मक िश<ा पnरषo, सानोdठमी भqपुरको
च.नं.२११२ "म"त २०६४।२।६ को पऽसाथ

अिsतयार दुtपयोग अनुसWधान आयोगमा ूा`
हुन आएको ।
"नज कृंणूसाद िघ"मरे लाई आयोगमा
िझकाई बयान गराउँदा "म २०३९ सालमा तह

३ को गणक पदबाट रा6yय वािणzय बै{कमा
नोकर; सुt गर; २०५३ सालमा तह ४ मा
अपमेड भई नगद सहायक पदमा कायKरत
रहे को, सेवा ूवेश गदाK टे } पासको यो-यता

आवँयक "थयो, मैले नेपालबाटै टे } पास गरे को
हुँ । भारतको 6कशान हाइःकुल ठोठर; बजार
"स]ाथKनगरबाट हाइःकुल पर;<ा पास गरे को
हुँ । उq हाइःकुल पर;<ाको ूमाणपऽ मैले

बढु वा ूयोजनको ला"ग रा6yय वािणzय बै{कमा
पेश गरे को हुँ । ती ूमाणपऽहt मेरै हुन ् तर
मेरो बढु वा एकमु अपमेडबाट भएको हो, सोधनी
भएअनुसार माlय"मक िश<ा पnरषo, उcर ूदे श

भारतबाट मेरो ूमाणपऽको सबWधमा लेिखएको
ूमाणीकरण 6ववरण हे र मेरो ूमाणीकरणको
सबWधमा ूा`ाO १८४/६०० न6क ३११/६००
एवम् पर;<ाफल अनुcीणK न6क deतीय ौे णी मे
उcीणK भनी लेिखएको रहे छ, उq ूमाणीकरण
तथा मेरो उिलिखत ूमाणपऽहt हे र; सनाखत
गnरdदएको छु , ूमाणपऽ झू ो भे मलाई थाहा

"थएन" भेसमेत यहोराको "नज ू"तवाद;ले
अ"धकारूा` अ"धकार;सम< गnरdदएको बयान ।
ू"तवाद; कृंणूसाद िघ"मरे ले माlय"मक

िश<ा पnरषo, उcर ूदे श भारतबाट सन् १९९४
मा अनुबमाO १७५८३८८ बाट हाइःकुल
पर;<ा पास गnरएको भ"नएको शैि<क यो-यताको
ूमाणपऽ उkच माlय"मक िश<ा पnरषo,
सानोdठमी भqपुरमाफKत माlय"मक िश<ा

पnरषo, <ेऽीय कायाKलय, वाराणसी उcर ूदे श,
भारतमा ूमाणीकरणको ला"ग पठाउँदा उq
पnरषको पऽाO मा.िश.प./<े.का.वा. अ"भलेख

स.यापन १२२ dदनाO ०५.५.०७ को पऽबाट

“ूा`ाO १८४/६०० न6क ३११/६०० एवम्
पर;<ाफल अनुcीणK न6क deतीय ौे णी मे उcीणK”
भनी लेिखई आएको ूमाणीकरण 6ववरण उkच
माlय"मक िश<ा पnरषo, सानोdठमी भqपुरको
च.नं.२११२ "म"त २०६४।२।६ को पऽeारा
यस आयोगमा ूा` भएकोले "नज कृंणूसाद
िघ"मरे ले ूा` गरे को भ"नएको उिलिखत शैि<क
ूमाणपऽ झू ा दे िखन आयो । "नजले बयानको
बममा उिलिखत ूमाणपऽ आनै भएको,

आफले बढु वा ूयोजनको ला"ग पेश गरे को भनी
बयान dदएको र ती ूमाणपऽमा सनाखत प"न
गnरdदएको । "नज तह ४ को गणक (नगद

सहायक) पदमा रा6yय वािणzय बै{कमा कायKरत
रहे को र "नजले उिलिखत ूमाणपऽ रा.वा.
बै{कमा पेश गरे को अवःथाको सा6वक रा6yय

वािणzय बै{कको कमKचार; "नयमावल;, २०५०
को पnरkछे द ३ दफा २७ तथा हाल ूच"लत
रा6yय वािणzय बै{कको कमKचार; "नयमावल;,
२०६१ को पnरkछे द ३ दफा २४ बमोिजम
बढु वा ूयोजनको ला"ग ूयोग हुन सने गर; "नज
कृंणूसाद िघ"मरे ले राyसेवक पदमा बढु वा "लने
K आनो शैि<क
ूयोजनको ला"ग बo"नयतपूवक
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योयता ढाँट# ूमाणपऽ पेश गरे को र .नजको
1यःतो काय3 सा5वक ॅ8ाचार .नवारण ऐन,
२०१७ को दफा १२ एवम् ूच.लत ॅ8ाचार
.नवारण ऐन, २०५९ को दफा १६(१) अनुसार
कसूरजMय दे िखन आएको हुँदा .नजलाई सा5वक

ॅ8ाचार .नवारण ऐन, २०१७ को दफा १२ र
२९ ूच.लत ॅ8ाचार .नवारण ऐन, २०५९ को
दफा १६(१) बमोिजम हदै सUम सजाय गर# पाउँ
भXेसमेत Yयहोराको आरोपपऽ 5वशेष अदालतमा
दायर हुन आएको ।
म

२०३९

सालमा

रा5]य

वािण^य

बै_कमा तेॐो तहमा पाaरौ.मकमा सेवा ूवेश
गर# २०४२ सालमा सोह# पदमा अःथाई,
२०४३ सालमा सोह# पदमा ःथायी भई २०५१
सालमा चौथो तहमा बढु वा भएको हुँ । मैले .म.त
२०५१।११।२ मा .नवेदन gदई माhय.मक
िशiा पaरषj, उkर ूदे शबाट हाइःकुल पर#iा

उkीण3 गरे का ूमाणपऽ Yयिmगत फायलमा
समावेश गन3 पेश गरे को हुँ तर सो ूमाणपऽबाट
कुनै लाभ .लएको छै न, मेरो बढु वा बै_कले टे ःट
पास सबैलाई ःवतः बढु वा गनp भनी .लएको
नी.तअनुqप भएको हो । मैले ूाइभेट पर#iाथrका
qपमा काया3लयमा .बदा बसी पर#iामा आफs
सामेल भई पर#iा gदएको हो र gtतीय ौे णीमा
उkीण3 भएको हुँ । सो ूमाणपऽको .ऽभ ुवन
5वu

5वvालयबाट समकiतासमेत .नधा3रण
गर# सकेको हुँदा ूमाणपऽ सह# साँचो हो ।

के क.त कारणले .म.सल सं लन पऽमा गलत
दे खाएको हो, मलाई थाहा भएन । मलाई
अ.भयोग दावीबाट सफाइ gदलाई पाउँ भXेसमेत
Yयहोराको .नज ू.तवाद# कृंणूसाद िघ.मरे ले
5वशेष अदालतसमi गaरgदएको बयान ।
प.छ बु|दै जाँदा ठहरे बमोिजम हुने गर#
हाललाई 5वशेष अदालत ऐन, २०५९ को दफा

७ को (घ) र (च) बमोिजम ू.तवाद# कृंणूसाद

िघ.मरे ले

अि~तयार
दुqपयोग
अनुसMधान
आयोगमा राखेको नगद धरौट q.२३,२५०।लाई नै ूःतुत मुाको पुपi
3 का ला.ग धरौट
कायम गaरgदएको छ भXेसमेत Yयहोराको 5वशेष
अदालतको

.म.त

आदे श ।
ू.तवाद#

२०६४।१०।२४

गतेको

कृंणूसाद िघ.मरे ले सन्
१९९४ मा हाइःकुल पर#iा 5कसान हाइःकुल
ठोठर# बजार भारतबाट पास गरे को हुन ् ।

उm

स5ट35फकेट

नेपालको

.ऽ.5व.5व.बाट

समकiता .नधा3रणसमेत ूा गरे को र .नजले
आ नो Yयिmगत फायलमा आ ना स5ट35फकेट
समावेशसUम गरे को हो, सोबाट कुनै बढु वा

सु5वधा

केह# नपाएकोले ॅ8ाचार गरे को
होइन । .नजले सफाइ पाउनुपद3छ भXेसमेत
Yयहोराको ू.तवाद#का साiी जयराम का लेले

5वशेष अदालतमा गaरgदएको बकपऽ ।
ू.तवाद#ले .नवेदनसाथ पेश

गरे को
काया3लय

माhय.मक िशiा पaरषj, iेऽीय
वाराणसीले उच माhय.मक िशiा पaरषj,
सानोgठमी भmपुरलाई लेखेको २५-०७-२००८

को पऽको ू.त.ल5पबाट ू.तवाद# gtतीय ौे णीमा
ँ ा उm पऽ 1यहाँ ूा
उkीण3 भएको भXे दे िखद
भएको छ छै न ? ूा भएको भए उm दुई

5वरोधाभाषपूण3 पऽ एवम् ूमाणीकरण 5ववरणमhये
कुन चा5हं पऽ एवम् 5ववरण साँचो हो ? जो
जाँहा बु|नुपनp भए बुझी यकन जवाफ पठाउनु
भनी उपरोm पऽहqको ू.त.ल5पसमेत साथै
राखी उच माhय.मक िशiा पaरषjमा लेखी
पठाउनु भXेसमेत Yयहोराको यस अदालतको

आदे शानुसार उच माhय.मक िशiा पaरषjको
च.नं.१५०३ .म.त २०६५।११।११ को

पऽमा पुनः ूमाणीकरणका ला.ग यस पaरषjबाट
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एक टोल/ म1य"मक िश5ा प6रष8, उ:र
ूदे श, 5ेऽीय काया>लय वाराणसी गई "नजका
ूमाणपऽ सDबFधमा छान"बन गदा> "बम
२ पर/5ा हाइःकुल वष> १९९४ अनुबमाP

१७५८३८८ पर/5ाथUका नाम Krishna Parsad
Ghimire Vपताको नाम Min Parsad Ghimire
जFम"त"थ २३।०६।१९, ूाZाP १८४/६००
पर/5ाफल अनु:ीण>" भनी उ_लेख गर/ ूमाणपऽ

ूमाणीकरण गर/ उपलaध गराएको उ_लेख भई
जवाफ ूाZ हुन आएको । पुनः यस अदालतबाट
उdच म1य"मक िश5ा प6रष8, 5ेऽीय काया>लय

वाराणसीबाट ूाZ भएका ूमाणीकरण Vववरण
कागजातहfको
ूमािणत
ू"त"लVप
उdच
मा1य"मक िश5ा प6रष8, सानोgठमीबाट िझकाउनु
भjे "म"त २०६६।४।९ को आदे शानुसार
उdच मा1य"मक िश5ा प6रष8, सानोgठमीको
च.नं.४९३ "म"त २०६६।५।१६ को पऽसाथ
बम २ वष> १९९४ अनुबमाP १७५८३८८
पर/5ाथUको नाम कृंणूसाद िघ"मरे प6र5ाफल
अनु:ीण> भjेसमेत उ_लेख भएको Vववरणको
ू"त"लVप Vवशेष अदालतमा ूाZ भएको ।
मा1य"मक िश5ा प6रष8, उ:र ूदे श
भारतबाट सन् १९९४ मा ू"तवाद/ले ूाZ गरे को

ूमाण पऽ ठqक बेठqक के हो भjे सDबFधमा
उdच मा1य"मक िश5ा प6रष8, सानोgठमीमाफ>त
ूमाणीकरणको ला"ग लेखी गएकोमा “ूाZाP
१८४/६००
नVक
३११/६००
एवम्
पर/5ाफल अनु:ीण> नVक grतीय ौे णी मे उ:ीण>”
भनी मा1य"मक िश5ा प6रष8, 5ेऽीय काया>लय
वाराणसी उ:र ूदे श, भारतबाट जवाफ ूाZ
भएको र उt पर/5ा उ:ीण> गरे को हुँ भनी "म"त

२०६५।४।२४ को "नवेदनसाथ ू"तवाद/ले पेश
गरे को मा1य"मक िश5ा प6रष8, 5ेऽीय काया>लय
वाराणसीको

भ"नएको

पऽ

सDबFधमा

यस

अदालतबाट कुन vयहोरा साँचो हो भनी यकwन
जवाफ पठाउन उdच म1य"मक िश5ा प6रष8,
सानोgठमीका नाममा "म"त २०६५।४।२४ मा
आदे श भई गएको र सो प6रषxले भारत उ:र

ूदे श मा1य"मक िश5ा प6रष8, वाराणसीमा बुyदा
ू"तवाद/को हकमा पूवू
> माणीकरण vयहोराकै
जवाफ ूाZ भएकाले ू"तवाद/को हाइःकुल
ूमाण पऽ स{े नभै गलत भएको त|यमा Vववाद

रहे न । यसर/ ूःतुत अ"भयोग हदDयाद"भऽै दायर
भएको र मा"थ ग6रएको Vववेचनाका आधारमा
ू"तवाद/को हाइःकुल पर/5ाको ूमाणपऽ स{े
नभै गलत भएको दे िखएकोले ू"तवाद/ले त}काल

ूच"लत ॅाचार "नवारण ऐन, २०१७ को दफा
१२ को कसूर गरे को ठहछ> । सो ठहना>ले
ू"तवाद/लाई उt ऐनको दफा १२ र २९(२)
ले f.५००। जर/वाना हुFछ भjेसमेतको Vवशेष

अदालत, काठमाडको "म"त २०६७।१।६ को
फैसला ।
२०३९ सालमा तह ३ को गणक पदमा
मेरो "नयुिt हुँदा उt पदको ला"ग Fयूनतम
शैि5क योयता टे  पास हो । राVय वािणय
बैक सालक स"म"तको "म"त २०५३।१२।३
को "नण>यबमोिजम ३ तहका सबै कम>चार/ १
तह ःवतः बढु वाको अवधारणाबमोिजम बढु वा
भएकाले मैले सन् १९९४ सालमा ूाZ गरे को
हाइःकुल तहको ूमाणपऽको आधारमा बढु वा

भएको भनी ममा"थ लगाइएको आरोप स}य
छै न । ॅाचार "नवारण ऐन, २०१७ को
दफा २४ क अनुसार राVय वािणय बैकले

अितयार दुfपयोग अनुसFधान आयोगलाई
पऽ लेखेको "म"त २०५९।८।११ दे िख दुई
वष>"भऽ मु{ा चलाउनुपनमा अितयार दुfपयोग
अनुसFधान आयोगले Vवशेष अदालतमा "म"त

२०६४।७।१८
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गरे को हुँदा हद%याद नाघी दता+ भएको छ ।
0यसै गर3 मैले २०५१ सालमा ूमाणपऽ पेश
गरे को हुँ । ूमाणपऽ जाल3 मा@ुपनA भए सोह3
BमBतदे िख मा@ुपनA हुEछ । अिGतयार दुHपयोग
अनुसEधान आयोग ऐन, २०४८ को दफा

१३(२) को Sयवःथाले दफा २९ मा लेिखएदे िख
बाहे क ॅZाचारको स%बEधमा सो काय+ भएको
+ नAमा मैले कुन
पाँच वष+Bभऽ कारवाह3 गनुप

BमBतमा पेश गर] र ॅZाचारको काय+ क^हले र
कुन BमBतदे िख भयो मु_ा अदालतमा क^हले दता+
भयो भ@े हद%यादका त`यमा ूवेश नै नगर3
स%बिEधत कानूनको ूयोग र SयाGयातफ+ bयान
नcदई कसूरदार ठहर गरे को ^वशेष अदालतको
फैसला उgट3 गर3 Eयाय पाउँ भनी ूBतवाद3

कृंणूसाद िघBमरे को यस अदालतमा पुनरावेदन
पन+ आएको ।
यसमा ॅZाचार Bनवारण ऐन, २०१७ को
दफा २४(क) एवम् अिGतयार दुHपयोग अनुसEधान

आयोग ऐन, २०४८ को दफा १३(२) मा भएको
हद%यादस%बEधी SयवःथाहHको पmरूेआयमा ूःतुत

मु_ामा ^वशेष अदालत, काठमाडpबाट अBभयोग
ँ ा
्
फैसला फरक पन+ सqने दे िखद
दावी ठहरयाएको
अ.बं .२०२ नं. को ूयोजनाथ+ छलफलको BनBमt
महाEयायाBधवuाको काया+लयलाई पेशीको सूचना
cदई Bनयमानुसार गर3 पेश गनु+ भ@े यस अदालतको

BमBत २०६९।२।२३ को आदे श ।
Bनयमबमोिजम पेशीसूचीमा चढ3

पेश
हुन आएको ूःतुत मु_ाको पुनरावेदन स^हतको
स%पूण+ BमBसल अbययन गmरयो ।
पुनरावेदक ूBतवाद3 कृंणूसाद िघBमरे का

तफ+बाट उपिःथत ^वxान वmरy अBधवuा
ौी ूेमबहादुर ख{काले मेरो प|को शैि|क
यो}यता न~ल3 भनी रा^य वािणय बैकले
पऽ लेखेको BमBत २०५९।८।११ बाट सा^वक

ॅZाचार Bनवारण ऐन, २०१७ को दफा २४क
को हद%यादले दुई वष+Bभऽ मु_ा नचलाई BमBत

२०६४।७।१८ मा ^वशेष अदालतमा आरोपपऽ
ँ ा हद%याद नाघी दता+ भएको
दता+ भएको दे िखद

कारणबाट मु_ा नै खारे ज हुनपु द+छ । मेरो प|ले
शैि|क ूमाणपऽ पेशस%म गरे को हो । उu
ूमाणपऽबाट कुनै लाभ Bलएको छै न । अथा+त ्
Bनयुिu र बढु वामा सो शैि|क ूमाणपऽबाट

मेरो प|ले फाइदा Bलएको छै न । लाभ ूा
नभएको शैि|क यो}यताको ूमाणपऽ Bनंकृय
हुEछ । हद%याद ^वह3न तथा लाभको पदका

लाBग ूयोग नभएको शैि|क ूमाणपऽ पेशस%म
भएको अवःथा भएकाले ॅZाचार ठहर गरे को
^वशेष अदालतको फैसला नBमलेको हुँदा उgट3

हुनपु द+छ भनी बहस गनुभ
+ यो ।
^वप|ी नेपाल सरकारको

तफ+बाट
उपिःथत ^वxान उपEयायाBधवuा ौी शंकरबहादुर

राईले पुनरावेदकले शैि|क ूमाणपऽ पेश गरे को
कुरा ःवीकार गरे कै छन् । अपराध भ@ु नै न~ल3
शैि|क ूमाणपऽ हुन ु हो । शैि|क ूमाणपऽ
न~ल3 दे िखएपBछ फाइदा Bलए पBन नBलए पBन
कसूर हुEछ । ूःतुत मु_ामा जःतै त`य भएको

स%माBनत सवच अदालत पूण+ इजलासबाट
ने.का.प.२०६५, अ ६, Bन.नं.७९७४, पृy
६८७ (तारा राजभडार3 ^व. नेपाल सरकार) र
ने.का.प.२०६८, अ १०, Bन.नं.८६९७, भाग

५३, पृy १६७५ (ूBमला राई ौे y ^व. नेपाल
सरकार) मा ूकािशत नजीरहHबाट पुनरावेदकको
हद%याद र लाभ नBलएको भ@े िजकर न~ल3
शैि|क यो}यतास%बEधी ॅZाचार मु_ामा आक^ष+त
नहुने भनी SयाGया भइसकेको हुँदा कसूरदार ठहर
गरे को ^वशेष अदालतको फैसला Bमलेको हुँदा

सदर हुनपु द+छ भनी गनु+ भएको बहस सुBनयो ।
ूBतवाद3
कृंणूसाद
पुनरावेदक
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िघ"मरे रा/0य वािण4य बै7कको गणक (नगद
सहायक) पदमा काय>रत रहे को दे िखAछ ।
"नजले २०५१ सालमा पेश गरे को माGय"मक

दे िखAछ । त}यको यस रोहमा "न{नानुसारको
कानूनी ू~हvमा "नण>य गIरनुपनx दे िखयो

ूमाणीकरणको ला"ग उYच माGय"मक िशHा
पIरषK, सानो[ठमी भ]पुरमाफ>त् माGय"मक िशHा
पIरषK, Hेऽीय काया>लय वाराणसी पठाउँदा उ]

अपरा"धक काय> हुने हो वा अपरा"धक काय> हुन
dयसबाट सु/वधा प"न "लएको हुनपु नx हो ?

िशHा पIरषK, उMरूदे श भारतबाट सन् १९९४
सालमा हाइःकुल परWHा पास गरे को ूमाणपऽ

पIरषKको ूा`ाa मा.िश.प./Hे.का.वा./अ"भलेख/

सdयापन १२२ [दनाa ०५.५.०७ को पऽबाट
“ूा`ाa १८४/६०० न/क ३११/६०० एवम्
परWHाफल अनुMीण> न/क [iतीय ौे णी मे उMीण>”
भनी लेखी आएकोले पुनरावेदकले शैिHक योlयता
ढाँटW नnलW ूमाणपऽ पेश गरे को भoे आरोपमा
पुनरावेदकउपर सा/वक ॅqाचार "नवारण ऐन,
२०१७ को दफा १२ र २९ तथा ूच"लत

ॅqाचार "नवारण ऐन, २०५९ को दफा १६(१)
बमोिजम सजाय माग गरW मुtा चलाइएकोमा
/वशेष अदालतले पुनरावेदकलाई तdकाल ूच"लत
ॅqाचार "नवारण ऐन, २०१७ को दफा १२ को
कसूर गरे को ठहर गरW दफा २९(२) बमोिजम
v.५००।- जरWवाना गरे को दे िखन आउँछ ।
ॅqाचार

"नवारण

ऐन,
२०१७
बमोिजमको दफा २४ क अनुसार दुई वष>"भऽ मुtा
चलाउनुपनxमा म काय>रत रा/0य वािण4य बै7कले

अिyतयार दुvपयोग अनुसAधान आयोगलाई "म"त
२०५९।८।११ मा पऽ लेखेकोमा मउपर उ]
हद{याद नघाई "म"त २०६४।७।१८ मा माऽ
आरोपपऽ दायर गIरएकोले ूःतुत मुtा हद{याद
/वहWन छ । अक|तफ> मैले पेश गरे को उ]
ूमाणपऽबाट मैले "नयुि] बढु वा जःता कुनै

(क) वादW नेपाल सरकारको अ"भयोग
दावी हद{याद "भऽ छ छै न ?
(ख) झू ा ूमाणपऽ पेश गनु> नै

(ग) /वशेष अदालत काठमाड को फैसला
"मलेको छ छै न ?

२. प/हलो ू~ (क) तफ> /वचार
गदा> आरोपपऽमा उिलिखत शैिHक ूमाणपऽ
पुनरावेदक ःवयम्ले आफू काय>रत काया>लयमा
पेश गरे को कुरा ःवीकार गरे को पाइAछ ।
"नजले ॅqाचार "नवारण ऐन, २०१७ को २४क

ले यवःथा गरे अनुसार दुई वष>"भऽ आरोपपऽ
दता> भएको छै न भनी पुनरावेदनमा िजकर "लएको
र /वiान वIर अ"धव]ाबाट प"न बहसको
बममा आरोपपऽ हद{याद अनुvपको छै न भनी
िजकर आएको हुँदा सव>ूथम सा/वकको ॅqाचार
"नवारण ऐन, २०१७ र ूच"लत ॅqाचार "नवारण
ऐन, २०५९ सँग स{बिAधत ऐनमा हद{यादको

स{बAधमा के कःतो यवःथा रहे छ उलेख गन>
साAद"भ>क नै दे िखAछ ।
ॅqाचार "नवारण ऐन, २०१७ को दफा २४क
हद{याद :

लाभ वा फाइदा नउठाएको अवःथामा मलाई
कसूरदार ठहर गरे को सुv फैसला न"मलेको भAदै

ू"तवादWको यस अदालतमा पुनरावेदन पन> आएको
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“यस ऐनबमोिजम मुtा दायर गनx हद{याद
कायम गदा> सरकारW वा साव>ज"नक
स{पिM वा ौी ५ को सरकारको ःवा"मdव
भएको सं ःथाको स{पिM /हना"मना गरW
ॅqाचार गरे कोमा कुनै हद{याद लाlने छै न

। सो बाहे क अv ॅqाचारको कसूरमा
/वभागीय कारवाई समा` भएको "म"तले ६
म/हनाको र /वभागीय कारवाहW नभएकोमा

९1४० - कृंणूसाद िघ*मरे dव. नेपाल सरकार

अनुसधानको कारवाई सु' भएको *म*तले
२ वष1को हद4याद हुनेछ”
3. ूच*लत ॅ<ाचार *नवारण ऐन,
२०५९ ले हद4यादको Cयवःथा गरे को
पाइँदैन । तर अिMतयार दु'पयोग अनुसधान

आयोग ऐन, २०४८ को पQरRछे द ४ मा
ॅ<ाचारस4बधी Cयवःथा गदU दफा १३ मा
ॅ<ाचारस4बधी उजूर\ ]दने र हद4यादस4बधी
ूावधान राखेको दे िखछ ।
१३(१) मा “ॅ<ाचारको स4बधमा कसै को
उजूर\ वा कुनै ौोतबाट आयोगलाई ूाc
भएको जानकार\को आधारमा आयोगले
यस ऐनबमोिजम अनुसधान र तहdककात

गन1 वा अय कारवाह\ चलाउन सeनेछ”

(२) “दफा २९ मा लेिखएदे िख बाहे क
ॅ<ाचारको स4बधमा सो काय1 भएको पाँच
वष1*भऽ आयोगले कारवाह\ नचलाएमा सो
अव*धप*छ gयस स4बधमा यस ऐनअतग1त
कारवाह\ चलाइने छै न”

“तर सरकार\ वा साव1ज*नक स4पिh
वा नेपाल सरकारको ःवा*मgव भएको
साव1ज*नक सं ःथाको स4पिh dहना*मना
गर\ ॅ<ाचार गरे कोमा कुनै हद4याद लाjने

छै न”

4. ॅ<ाचार *नवारण ऐन, २०१७ को
दफा २४क मा उिmलिखत अितम तथा तेॐो
“dवभागीय कारवाह\ नभएकोमा अनुसधानको

कारवाह\ सु' भएको *म*तले दुई वष1को
हद4याद हुनेछ” भoे Cयवःथा पुनरावेदकको
हकमा आकdष1त हुने दे िखन आउँछ । उp

ऐनको Cयवःथाले dवभागीय कारवाह\ नभएकोमा
अनुसधानको कारवाह\ सु' भएको *म*तले

दुई वष1को हद4याद हुने छ भनी अनुसधानको
कारवाह\ सु' भएको काय1बाट नै हद4याद सु'
हुने भनी कानूनी Cयवःथा गरे को र ूःतुत मुqामा
पुनरावेदकले २०५१ सालमा dववा]दत शैिsक
योjयताको ूमाणपऽ पेश गरे प*न काय1रत
राdtय वािणuय बैvकले *नजउपर कारवाह\ गन1
*म*त २०५९।८।११ मा अिMतयार दु'पयोग
अनुसधान आयोगलाई पऽ लेखेकोमा *म*त

२०६४।७।१८ मा आरोपपऽ दता1 गरे कोले

आरोपपऽ दुई वष1को हद4याद गुजार\ सकेको
छ भoे भनाई पुनरावेदकको रहे को छ ।
पुनरावेदकउपर अय कुनै dवभागीय कारवाह\

नभई नxल\ शैिsक ूमाणपऽको छान*बनसमेतको
अनुसधानको ला*ग *म*त २०६४।२।२५ मा
अनुसधान अ*धकृत तोdकएको *म*सल सं लjन

प.स.शै.ू.०६३।६४ *म*त २०६४।२।२५
को पऽबाट दे िखछ । अनुसधान अ*धकृत
तोdकएप*छ माऽ अनुसधान काय1को थालनी
हुने हुछ । यसर\ अनुसधान अ*धकृत *म*त

२०६४।२।२५ मा तोdकएप*छ सोह\ *म*तबाट
अनुसधानको काय1 सु' भएको माoुपनz
हुछ । अनुसधानको काय1 अनुसधान अ*धकृत

*म*त २०६४।२।२५ मा तोdकई सु' भएको
हुँदा उp *म*तबाट दुई वष1*भऽै पुनरावेदकउपर
*म*त २०६४।७।१८ मा आरोपपऽ dवशेष
अदालतमा दता1 भएको पाइँदा कानूनतः ॅ<ाचार

*नवारण ऐन, २०१७ को दफा २४क अनु'पको
दुई वष1को हद4याद*भऽ नै आरोपपऽ दता1 भएको
दे िखन आउँछ ।
अिMतयार दु'पयोग अनुसधान आयोग ऐन,
२०४८ को दफा १३(२) को हद4याद :
“काय1 भएको पाँच वष1*भऽ कारवाह\
नचलाएमा सो अव*धप*छ gयसस4बधमा
यस ऐनअतग1त कुनै कारवाह\ चलाइने
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छै न”

भनी

दे िख:छ ।

कानूनी

0यवःथा

भएको

5. यस ूकार हद@याद ५ वषCको रहे को

दे िखयो । पाँच वषCको हद@याद कहाँबाट सुI हुने
हो भJे स:दभCमा Lवचार गदाC उO दफा १३(२)
मा “कायC भएको पाँच वषC” भJे 0यहोरा रहे को

दे िख:छ । कायC भएको भJाले झू Uा ूमाणपऽ
तयार गनX कायC वा पेश गनX कायC वा मुZा गनX
अ"धकार\ले थाहा पाउने कायCलाई कायC भएको
"म"त मा"नने हो भJे कुरा छु ^याउन हे नप
Cु नX
दे िखन आयो । झू Uा ूमाणपऽ तयार गदाC तयार
कताCलाई माऽ जानकार\ हु:छ । "नजको aयःतो
कायCका बारे मा "नज ःवयम् बाहे क अ:य "नकाय

वा 0यिOले तयार भएको ूमाणपऽ स@ब:धमा
जानकार\ Lवह\न हुने हुँदा झू Uा ूमाणपऽ तयार
गनX "म"तबाट ॅdाचारको हद@याद कायम हुने भJे
अथC गनC "मeने दे िखदै न । दोॐो झू Uा ूमाणपऽ
पेश गनX कायCस@ममा प"न अ:य 0यिOलाई थाहा
जानकार\ नहुने हु:छ । "नजले आgनो लाभ वा
फाइदा जःता अनुकूलताहIलाई iयानमा राखी
पेश गनX हुँदा पेश हुँदाकै अवःथामा झू Uा मानी

हद@याद कायम हु:छ भनी 0याjया गनC उिचत
हुँदैन । तेॐो मुZा गनX अ"धकार\ले थाहा पाउने
र अनुस:धान सुI गनX कायCलाई कायC भएको

"म"त मा"नने हो होइन भJे स@ब:धमा Lवचार गदाC
पेश गरे को नkल\ ूमाणपऽको अिःतaव रहे स@म
नkल\ शैिlक ूमाणपऽसँग स@बि:धत कसूर
वारदातको "नर:तरता रLहरह:छ, नkल\ ूमाणपऽ
कुनै ूाLव"धक वा हद@यादको कारणबाट सkल\
स@मानपूणC ूमाणपऽ हुन सmदै न, नkल\ ूमाण
जे गरे प"न सदै व नkल\ नै रह:छ । यसबाट
पेश भएको ूमाणपऽमा"थ पूणI
C पमा शnका
ला"ग अनुस:धानका ला"ग अनुस:धान अ"धकृत

"नयुO भई अनुस:धान कायC सुI हु:छ तब
माऽ कायC सुI भएको माJुपनX हुन आउँछ ।

यःतो अवःथामा पुनरावेदकमा"थ नkल\ शैिlक
योpयता पेश गरे स@ब:धमा छान"बनका ला"ग
"म"त २०६४।२।२५ मा अनुस:धान अ"धकृत
"नयुO गरे को "म"तबाट ूच"लत ऐनको @याद"भऽ
नै आरोपपऽ दताC भएको दे िखन आउँछ ।
पुनtः अिjतयार दुIपयोग अनुस:धान आयोग
ऐन, २०४८ को दफा १३ वःतुतः आयोगमा
उजूर\ पनX र आयोगबाट जाँच बुझ हुने र अ:ततः
मुZाको दायर\स@ब:धी कायCLव"धगत ूकृ"तको

कायC 0यविःथत गwरएको दे िख:छ । ॅdाचार
मुZामा अ"भयोगपऽ दायर गनXस@ब:धी कुरा
सोह\ ऐनमा हुने कुरा हो । ॅdाचार "नवारण
ऐन, २०१७ को दफा २४(क) ले हद@यादको
0यवःथा गरे कोले सोह\ हद@याद लाpने हु:छ ।
6. अब यस स@ब:धमा यस अदालतले

यसअिघ के कःतो 0याjया गरे को रहे छ भJे उeलेख
गनC प"न ूःतुत Lववादका स@ब:धमा सा:द"भCक
नै दे िखन आउँछ । सोतफC हे दाC नेपाल सरकार

पुनरावेदक वाद\ नरहर\ रायमाझी ूaयथz/ू"तवाद\
भएको २०६६-CR-०५५० को ॅdाचार (झू Uा
ु
शैिlक ूमाणपऽ) मुZामा यस अदालत सं यO
इजलासबाट “सरकार आफ~ वाद\ हुने मुZा "म"त
२०५८।३।१९ को पऽबाट सरकार आफ~लाई
जानकार\ भइसकेप"छ दफा २४क लाई iयानमा
राखी अनुस:धान गनX "नकायमा पठाई अनुस:धान

कायC पूरा गर\ "म"त २०५८।३।१९ बाट दुई
वषC हद@याद कायम गर\ दुई वषC"भऽ मुZा दायर

भैसmनुपनXमा २०६४।११।२१ मा माऽ मुZा
दायर भएको हुँदा दफा २४क हद@याद नाघी
दताC भएको” भनी "म"त २०६७।२।१८ मा
हद@यादका आधारमा आरोपपऽ खारे ज हुने ठहर\
भएको Lवशेष अदालतको फैसला सदर भएको
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दे िखछ ।
7. ू#मला राई पुनरावेदक/ू#तवाद1

फाइदा वा सुVवधा #लने dयिIले सो
फाइदा वा सुVवधा #लइरहे स^म र 3यःतो
फाइदा वा सुVवधा न#लए प#न पेश गरे को
सो न?ल1 ूमाणपऽको अिःतsव रहे स^म
न?ल1 शैिBक ूमाणपऽसँग स^बिधत

नेपाल सरकार ू3यथ6/वाद1 भएको ॅ<ाचार
(न?ल1 शैिBक ूमाणपऽ) मुFामा यस अदालत
ु
सं यI
इजलासबाट त3काल ूच#लत ॅ<ाचार
#नवरण ऐन, २०१७ को दफा २४ क ले
Vवभागीय कारवाह1 नभएकोमा अनुसधानको

कसूर वारदातको #नरतता रVहरहछ ।

3यसकारण प#न यःतोमा सी#मत हद^यादको
कानूनी dयवःथा ूभावकार1 हुन नसvने
हुँदा वत]मान ॅ<ाचार #नवारण कानूनमा

कारवाह1 सु[ भएको #म#तले २ वष]को हद^याद
हुनेछ भनी #न_द]< गरे को उI हद^याद#भऽ
अथा]त ् अनुसधान अ#धकृत #नयुI भै अनुसधान

हद^यादको सी#मत dयवःथा नगर1 खुfला
हद^याद रािखएको छ । तर पVहलाको
वारदातको स^बधमा साVवक ऐनअनुसार
कारवाह1 गदा] प#न अ#भयुIलाई ू3यB

कारवाह1 सु[ भएको #म#तले २ वष]#भऽ मुFा
दायर भएको दे िखन आएको भनी सु[ फैसला

सदर गर1 ॅ<ाचार #नवारण ऐन, २०१७ को
दफा २४ क को dयाeयाको स^बधमा मा#थ
उfलेिखत २०६६-CR-०५५० को ॅ<ाचार
(झू lा शैिBक ूमाणपऽ) मुFामा यस अदालतको
ु
सं यI
इजलासको #म#त २०६७।२।१८ को
फैसलामा गnरएको dयाeयासँग सहमत हुन

नसकp हद^यादस^बधी कानूनी ूqको यकpन
ु
dयाeयाका ला#ग सं यI
इजलासबाट #म#त
२०६७।११।१७ मा पूण] इजलासमा पेश
गन] आदे श _दएको दे िखन आउँछ । उI

आदे शानुसार यस अदालतको पूण] इजलासमा पेश
हुँदा #न^नानुसारको #सrात ू#तपा_दत भएको

दे िखछ ।
“ॅ<ाचारस^बधी मुFा 3यसमा प#न न?ल1
शैिBक ूमाणपऽसँग स^बिधत मुFामा
वारदात #म#तको #नधा]रण गनु] अ3यत
महsवपूण] पB हो । यसमा अ#भयुIले

पVहलो पटक 3यःतो न?ल1 ूमाणपऽ पेश
गरे को #म#तलाई माऽ वारदात #म#त मानेर
सो #म#तले सी#मत हद^यादको dयवःथा
लागू गन] न#मfने” ।
"न?ल1

ूमाणपऽ

पेश

गर1

3यसबाट

फाइदा पुwने गर1 वा ऐनको उFेँय नै
परािजत हुने गर1 कानूनी ूावधानको
dयाeया अदालतले नगनy ।"

8. यसर1 साVवक ॅ<ाचार #नवारण ऐन,
२०१७ को दफा २४ क र ूच#लत ॅ<ाचार
#नवारण ऐन, २०५९ को Vव#भ| कानूनी dयवःथाको
वृहत dयाeया गर1 अनुसधान अ#धकृत #नयुI भई
अनुसधान सु[ भएको #म#तबाट हद^याद सु[

हुने र लाभ वा फाइदा न#लए प#न ॅ<ाचारको
कसूर हुने गर1 २०६६-CR-०५५० को ॅ<ाचार
मुFामा ०६७।२।१८ मा भएको dयाeया कायम
रहन नसvने (Overrule) गर1 ने.का.प.२०६८,
अ} १०, भाग ५३, #न.नं.८६९७, पृ.१६७५
मा #सrात ू#तपा_दत भई ूकािशत भएको
पाइछ ।
9. अब दोॐो ूq (ख) तफ] Vवचार
गदा] उI ूमाणपऽबाट कुनै लाभ वा फाइदा
न#लएको हुँदा ॅ<ाचारको कसूरमा सजाय हुने
होइन भनी पुनरावेदनमा उfलेख गरे को र पेश
भएको शैिBक ूमाणपऽबाट मेरो पBले कुनै लाभ
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नेपाल कानून प"ऽका, २०७१, असार

वा फाइदा न"लएको हुँदा शैि8क ूमाणपऽस<म
"नंकृय हुने हो भनी पुनरावेदकतफCबाट उपिःथत

IवJान वKरL अ"धवNाको वहस िजकPर रहे को
स<बQधमा यस अदालतबाट यसपूव C के कःतो

RयाSया भएको रहे छ भUे उVलेख गनC प"न ूःतुत
मुYामा ूासIZक नै दे िखन आउँछ । पुनरावेदक
तारा राजभ]डार_ Iव`a नेपाल सरकार भएको
फौ पू.ई.नं.०६५-CF-००२४ को ॅkाचार
नmल_ ूमाणपऽ मुYामा "न<नानुसारको "सaाQत
ू"तपाnदत भएको दे िखQछ ।
10. “पेश भएको सIटCIफकेट ओहदा
पाउन, ओहदमा बहाल हुन वा कुनै लाभ सुIवधा
ूाrन गनs उYेँयले पेश नगरे को भUे भएकोमा

पेश गनC आवँयकै नभएको सIटCIफकेट नmल_
बनाई पेश गनs कायCपछा"ड ओहदास<बQधी
स<भाIवत लाभ ूाu गनs अपरा"धक अ"भूाय वा
उYेँय (Mens Rea) रहे को ःपk दे िखन आउँदा

नmल_ ूमाणपऽ पेश गनs कायCमा अपरा"धक
कायC (Actus Reus) र अपरा"धक मन वा उYेँय
(Means Rea) समेतका दुबै तxव समावेश
भएको दे िखने” भनी ने.का.प.२०६५, अy ६,
"न.नं.७९७४, पृL ६८७ मा "सaाQत ू"तपादन

भै यस अदालतबाट शैि8क ूमाणपऽ पेश गरे को
कुनै फाइदा न"लएको भनी नेपाल सरकार Iव`a
Iवमला पोखरे ल भएको सं वत् २०६० सालको
फौ.पु.नं.२९९५ को ॅkाचार (नmल_ ूमाणपऽ)
मुYामा अ"भयोगबमोिजम कसूरदार ठहर नगरे को
पूव`
C "लङलाई Over Rule गरे को पाइQछ ।

11. साIवक ॅkाचार "नवारण ऐन,
२०१७ को दफा १२ र ूच"लत ॅkाचार "नवारण
ऐन, २०५९ को दफा १६ ले िश8ास<बQधी
कुनै योयताबारे मा वा झू ा ूमाणपऽ पेश
गरे को कायC ॅkाचारको कसूर हुने भनी कानूनी
Rयवःथा गरे को पाइQछ । तर उN दफाह`मा

नmल_ शैि8क योयताको ूमाणपऽ पेश गर_
फाइदा न"लएमा कसूर नहुने भUे उVलेख भएको
पाइँदैन । सरकार_ सेवामा बहाल रहने RयिN सदै व

अनुशा"सत मयाCnदत र इमाQदारपूणC तKरकाबाट
सेवा ूवाह गर_ सुशासनको सं वाहक हुनपु नs
हुQछ । िज<मेवार कमCचार_ले आफूले हा"सल

नगरे को योयताको शैि8क ूमाणपऽ पेश गनुC
नै कPतs (Fraud) कायC भएको, यःतो कायCका
पछा"ड आनो वाःतIवक शैि8क योयताको भQदा
बढ_ लाभ "लने वा त काललाई लाभ नहुने भएप"न
आनो िःथ"त तुलना मक`पमा अ` भQदा बढ_
अनुकूल बनाई राख्ने मनसाय प"न ःवतः "सिजCत
भएको माUुपनs हुQछ । नै"तकता र सदाचार

कायम राख्ने मूलभूत उYेँयले ॅkाचारस<बQधी
ऐनको Rयवःथा भएको सQदभCमा रासेवक जःतो
RयिNले नmल_ शैि8क योयताको ूमाणपऽ

पेश गनs अमयाCnदत कायC नै अपराधजQय कायC
भएकाले उN ूमाणपऽबाट फाइदा न"लएकोबाट
कसूर नहुने भUे पुनरावेदकको िजकPर उिचत
दे िखन आएन ।
ू"तवाद_ले
यस
12.
पुनरावेदक
अदालतमा पुनरावेदन गदाC Iववाnदत शैि8क
योयताको ूमाणपऽ आफूले पेश गरे को कुरा
ःवीकार गरे को, नेपाल सरकारको आ"धकाKरक
"नकाय उच मािमक िश8ा पKरष, सानोnठमी
भNपुरमाफCत बुदा उN शैि8क योयता

नmल_ भनी पुनरावेदक ू"तवाद_लाई शैि8क
ूमाणपऽ ूदान गनs "नकाय भारत उर ूदे श

माय"मक िश8ा पKरष, वाराणसीबाट लेखी
आएको पाइQछ । पेश भएको Iववाnदत शैि8क
ूमाणपऽ कानूनबमोिजम ूाu गरे को सmल_

ःपk`पले
ँ ा उN
सूमाण िजकPरसमेत "लन नसकेको दे िखद
ूमाणपऽ सmल_ नरहे को कुरा तयबाट पुIk भै

भनी
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ूःतुत

पुनरावेदनमा

"नजले
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रहे को दे िखन आउँछ ।
13. अतः मा/थ उि2लिखत त5य कानून

र यस अदालतबाट ू/तपा=दत /स>ा?तसमेतका
आधार र कारणबाट पुनरावेदक ू/तवादD
कृंणूसाद िघ/मरे लाई ॅJाचार /नवारण ऐन,
२०१७ को दफा १२ को कसूरदार ठहर गरD

ॅJाचार /नवारण ऐन, २०१७ को दफा १२ र
२९(२) बमोिजम जरDवाना गनY ठहर गरे को Zवशेष
अदालत, काठमाड^को /म/त २०६७।१।६
को फैसला /मलेको हुँदा सदर हुने ठहछa ।
पुनरावेदक ू/तवादDको पुनरावेदन िजकbर पुcन
सdदै न । दायरDको लगत कeा गरD /म/सल
/नयमानुसार गरD बुझाई =दनू ।

उg रायमा सहमत छु ।
?या.गोZव?दकुमार उपाhयाय
इ/त सं वत् २०७१ साल असार १७ गते रोज ३ शुभम् ।

िनणर्य नं .९१४१
ु इजलास
सवpqच अदालत, सं यg
माननीय ?यायाधीश ौी गोपाल पराजुलD
माननीय ?यायाधीश ौी चोले?ि शमशेर ज.ब.रा.
आदे श /म/त : २०७१।३।४।४
२०६९-WO-०४१३
मुwा : उxूेषण/ू/तषेध/परमादे श
/नवेदक : खोटाङ िज2ला, Zवजयखकa गा.Zव.स.वडा
नं.३ घर भई हाल का.िज.का.म.न.पा.
वडा नं.११ माइती घरमा सहारा ल फमa
स{ालन गरD बःने अ/धवgा तोयानाथ
ढु ~ाना
Zव>
Zवपी : ?याय परष सिचवालय, काठमाड^समेत

इजलास अ/धकृत : कZपलमिण गौतम

§ हाल प्रचलनमा रहेको न्याय पिरषद्
ऐन, २०४७ वा िनयमावली २०५६ मा
न्यायाधीश िनयुिक्तसम्बन्धी मापदण्ड वा
यस्तै प्रकारको िनदेर्िशका आिद बनाई लागू
ं तै
गनर् सिकने भन्ने कानूनी व्यवस्था किहक
उल्लेख भएको नदेिखने ।
§ प्रचिलत ऐन िनयममा उल्लेख भएदेिख
बाहेक “पिरषदक
् ो बैठकसम्बन्धी
कायर्िविध” सम्म पिरषद् आफै ँ ले िनधार्रण
गनर्सक् ने तर सोदेिख बाहेकका अन्य काम
कतर्व्य अिधकार कानूनद्वारा नै व्यविस्थत
हुनुपनेर् ।
§ बैठकको कायर्िविधसम्म आफै ँ िनधार्रण
गनर्सक् ने िनयमको व्यवस्थाले कितपय
सारभूत प्रकृ ितका व्यवस्थाहरूसमेत

&
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अन्तरिनिहत रहेको िनयुिक्त प्रिक्रया
मापदण्ड िनमार्ण गनेर्सम्मको अिख्तयारी
प्रदान गनर्सक्छ भनी मान्न िमल्ने अवस्था
नदेिखने ।

िनमार्णको लािग न्यायाधीशको िनयुिक्तमा
नै योग्यता र क्षमताको मूल्याङ्कनसम्बन्धी
प्रभावकारी सं यन्त्र िनमार्ण गिरनु जरूरी
हुन्छ । योग्यता पुगेका अिधवक्ताहरूलाई
िजल्ला न्यायाधीशको पदमा िनयुिक्त
गदार् अिनवायर्रूपमा िलिखत र मौिखक
परीक्षा सञ्चालन गनुर्पनेर् भन्ने सं वैधािनक
व्यवस्था देिखदँ ा त्यस्तो परीक्षाबाट
अत्यन्त प्रितभाशाली र सक्षम व्यिक्तमात्र
न्यायाधीशको पदमा िनयुिक्त पाउन सकू न्
भन्ने सुिनिश्चतताको लािग त्यसरी सञ्चालन
गिरने परीक्षाको पाठ्यक्रम िनधार्रण,
प्रश्न पत्र तयारी, परीक्षा सञ्चालन िविध,
उत्तरपुिस्तका परीक्षण पद्दित, उित्तणार्ङ्क
तथा प्रस्तुतीकरण र अन्तवार्तार्समेत खुला
प्रितयोिगताबाट अिनवायर्रूपमा (न्याय
सेवा आयोगबाट सञ्चािलत) राजपत्रािङ्कत
प्रथम श्रेणीका अिधकृ त सरहका हुनुपनेर् ।
§ परीक्षा प्रणालीबाटै िजल्ला न्यायाधीशको
िनयुिक्त गनेर्सम्बन्धी व्यवस्था न्यायाधीश
िनयुिक्तका सम्बन्धमा िवशेष खालको
सं वैधािनक व्यवस्था भएकाले यो
व्यवस्थाको कायार्न्वयनको सुिनिश्चतताको
लािग यथाशीघ्र यससम्बन्धी िवधेयक तयार
गरी कानून िनमार्णका लािग सं सदमा पेश
गनुर् भनी िवपक्षीमध्येका कानून, न्याय,
सं सदीय व्यवस्था तथा सं िवधानसभा
मन्त्रालयका नाममा परमादेशको
आदेशसमेत जारी हुने ।

(ूकरण नं.१०)

§ न्याय पिरषदल
् ाई सं िवधान वा प्रचिलत
कानूनले मापदण्ड िनमार्ण गरी लागू
गनर् सक् ने अिख्तयारी नै निदएको भन्ने
देिखन आएबाट कानूनी अिख्तयारीिबना
नै न्याय पिरषदल
् े न्यायाधीश िनयुिक्त
(प्रिक्रया) मापदण्ड, २०६९ बनाई लागू
गरेको देिखदँ ा त्यसरी मापदण्ड बनाई
लागू गनेर् न्याय पिरषदक
् ो िनणर्य एवम्
त्यस्तो िनणर्यबाट बनाई जारी गिरएको
मापदण्डसमेतमा कानूनको अिख्तयारी
देिखन नआउने ।
§ कानूनको अिख्तयारीिबना िनमार्ण
गिरएको न्यायाधीश िनयुिक्त (प्रिक्रया)
मापदण्ड, २०६९ मा कानूनको अिख्तयारी
िवहीनताको आधारमा उत्प्रेषणको
आदेशद्वारा िनिष्क्रय र बदर हुने ।
(ूकरण नं.१३)
(Trial Court) मा न्याियक

§ सुरू अदालत
प्रिक्रयाका अिधकतम् कायर्िविध वा
औपचािरकताहरू पूरा गनुर्पनेर् िस्थित
रहँ दा त्यस्तो कायर्सँग बढी पिरिचत न्याय
सेवाका अिधकृ तहरूलाई नै अिधकतम्
प्राथिमकताका साथ न्यायाधीश िनयुिक्त
गिरने सामान्य प्रचलन भए तापिन यस
सम्बन्धमा सं िवधानमा नै स्पष्ट व्यवस्था
भइसके को सन्दभर्मा उक्त सं वैधािनक
प्रावधान कायार्न्वयन अपेिक्षतमात्र नभई
अपिरहायर्समेत हुने ।
(ूकरण नं.१४)

§ स्वतन्त्र

र

सक्षम

न्यायपािलकाको

(ूकरण नं.१५)

"नवेदकका तफ7बाट : ;व<ान् अ"धव?ा<य
तोयानाथ ढु Eाना र जयनारायण पौडेल
;वपIीका तफ7बाट : सहLयाया"धव?ा ;करण
पौडेल
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अवलिबत नजीर :
§ नेकाप २०५२, अ- १०, /न.नं.६०७९,
पृ6 ८४४
सब: कानून :
§ नेपालको अ=त>रम सं @वधान, २०६३ को
धारा १२(घ)(च), १३(१), ९३ को
उपधारा (४), १०७(१), १०९(३)
(४), ११३, १५५, १५८
§ =याय प>रषK ऐन, २०४७ को दफा
४(१)ख
§ =यायाधीश /नयुिR (ू@बया) मापदUड,
२०६९
§ =याय प>रषK (कायW@व/ध) /नयमावलX,
२०५६ को प>रYछे द २ तथा ३
§ नाग>रक अ/धकार ऐन, २०१२ को दफा
३, ६(७)
§ सव]Yच अदालत /नयमावलX, २०४९ को
/नयम ५(१)(ख)
आदे श

न्या. गोपाल पराजुली : नेपालको

अ=त>रम
सं @वधान, २०६३ को धारा ३२ तथा १०७(२)
बमोिजम यसै अदालतको `ेऽा/धकार/भऽ पनc
ूःतुत मुeाको सfि`g तhय एवम् ठहर यस
ूकार छ ।
समा/नत =याय प>रषK जःतो ग>रमामय
/नकायबाट ःवीकृत /लई =यायाधीश /नयुिR
(ू@बया), २०६९ हे दाW उR मापदUडको
ःवघोषणासब=धी फाराम शीषWकमा क दे िख ट
समका ूqावलXमrये खUड (ङ) को कालोसूचीमा
परे नपरे को ऐ.(ग) को सचेत गराइएको /म/तले दुई
वषW नाघेको छ, छै न, ऐ.(च) को साहुको दामासाहXमा
परे को छ, छै न, ऐ.५ को कर तथा राजःव
बuयौता भए नभएको /नवाWचन कानूनबमोिजम
सजाय पाए नपाएको, ऐ.(झ) को अदालतको

आदे श वा /नणWयको पालना गरे नगरे को ऐ.१
को पदXय आचरण@वपरXत सावWज/नक सपिxको
दुyपयोग नगरे को, ऐ.८ को @वभागीय सजाय वा
अनुशासनाzमक कारवाहXमा परे नपरे को, ऐ.क को
कुनै अ/भयोगमा अदालतबाट दUड जरXवाना लागे
नलागेको जःता वाuयांश समा@हत ूावधानका
कारण =यायाधीश /नयुिR ू@बयामा राजनी/तक
@वचारधारा, नातावाद, कृपावाद, पहुँच आ|दका
आधारमा िखचातानी भई =याय ूभा@वत हुन
सक्ने उदाहरणको ला/ग उजूरX नपरे लाई उजूरX
पानW स@कने, सवारX दुघट
W ना भई दUड जरXवाना
भएको }यिRसमेत उमेKवार हुन नसक्ने एवम्
दामासाहX, राजःव, कर, सावWज/नक सप/तको
दुyपयोग, ऋण, @वभागीय
कारवाहX
सचेत
आ|द सब=धमा तत् तत् `ेऽका ऐन /नयमले
अ/भयुRलाई कारवाहX गनc हुँदा ूःतुत मापदUड
ूाकृ/तक =यायका मा=य /स:ा=तहyसमेतका
@वपरXत हुने गरX जारX भएको एवम् ूःतुत
मापदUड बुभ=दा अगावै बनेको नेपालको
अ=त>रम सं @वधान, २०६३ समेतले }यवःथा गनW
नसकेको =यायाधीश /नयुिR (ू@बया) सब=धी
मापदUड बनाउने अ/धकारसमेत समा/नत
=याय प>रषलाई कुनै सं वैधा/नक तथा कानूनी
}यवःथाले नतोकेको हुँदा उR मापदUडसब=धी
/नणWय बदरभागी छ । उzूेषणको आदे शारा
बदर गरX /नकट भ@वंयमै /नणWय हुन सक्ने ूबल
सभावना रहे को =यायाधीश /नयुिRसब=धी
/नणWय ू/तषेधको आदे शारा रोक पुनः यःता
असं वैधा/नक ूकृ/तका /नणWय नगनु,W नगराउनु
भनी @वप`ीहyका नाउँमा परमादे शलगायत
जो चा@हने आा आदे श जारX गरX पाउँ ।
वषदे िखको नेपाल बार एसो/सएसन तथा हामी
/नवेदकहy जःता सरोकारवालाको ूयासःवyप
ूच/लत सं @वधानको धारा १०९ को उपधारा
४ मा “उपधारा ३ बमोिजम कानूनमा ःनातक
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अ"धव.ालाई िज2ला 3यायाधीशमा "नयुि. गदा;
3याय प<रष>बाट "लइने "लिखत र मौिखक
परEFाबाट उHीण; भएका Lयि.लाई "नयुि.
ग<रने छ । Oयःतो परEFण ूणालE र अ3य
काय;Sव"ध कानूनTारा "नधा;रण भएबमोिजम हुनेछ”
भVे Lयवःथा ःथाSपत गराउन सफल भएकोमा
सं सद चलु3जेल कानमा तेल हालE बःने ग<रमामय
3याय प<रष> जःतो "नकायले हाल सं सद Sवघटन
लगHै उ. Lयवःथालाई वाःतै नगरE अथा;त ्
उपरो. उि2लिखत कानून र उ. कानूनको
Lयवःथा गन^ परEFा ूणालE र अ3य काय;Sव"धको
Lयवःथै नभई एकतफ_ ढaले बहालवाला
कम;चारEतफ;बाट
माऽ
िज2ला
3यायाधीश
"नयुि. गन^ ूयासको सुbवात् गरे को कुरा म
"नवेदकसमेतलाई जानकारE भएको हुँदा उ.
सdभाSवत पFपाती 3यायाधीश "नयुि.सdब3धी
"नण;यले सdपूण; योeय कानून Lयवसायीहbको
धारा १२(च) को रोजगारसमेत गन^ एवम् धारा
१३(१) को मौ"लक हक हनन् भएको र 3याय
प<रषiले सं वैधा"नक Lयवःथाबमोिजम कानून नै
नबनेको प<रिःथ"तमा सोतफ;का तमाम सdभाSवत
उdमेदवार हुन योeय Lयि.लाई "नजहbको
रोजगारE गन; सक्ने नेपालको अ3त<रम सं Sवधान,
२०६३ को धारा १०९(३)(४), ऐ.धारा १२(घ)
(च) को ःवत3ऽाको हक र ऐ.धारा १३(१) को
समानतासdब3धी सं वैधा"नक हक तथा नाग<रक
अ"धकार ऐन, २०१२ को दफा ३ ऐ दफा
६(७) समेतका हका"धकारबाट वि3चत गन^ गरE
3यायाधीश "नयुि. ूSबया अगा"ड बढाउने ूयास
गरे कोले ूःतुत <रट "नवेदनको अि3तम टु aो
नलागेसdम उ. मापदqड तोक्नेसमेतको काय;लाई
यथावत् राख्नु वा 3यायाधीश "नयुि.सdब3धी
ूSबया अगा"ड नबढाउनु भनी सवrsच अदालत
"नयमावलE, २०४९ को "नयम ४१ बमोिजम
3याय प<रष> तथा कानून तथा 3यायम3ऽीसमेतको

काय;भार सdहा2नु भएका सdमाननीय ूधानम3ऽी
तथा मि3ऽप<रष>्को काया;लय र कानून तथा
3याय म3ऽालयलाई अ3त<रम आदे शसमेत
जारE गरE अ3ततः ू"तषेधको आदे शTारा उ.
"नयुि. काय;मा रोक लगाई तत् तत् "नकायलाई
"नद^ शनाOमक आदे शसSहत परमादे शको आदे श
जारE गरE पाउँ । SवपFीमvयेका कानून बनाउने
िजdमा "लई ःथापना तथा Lयवःथा ग<रएको
नेपाल कानून आयोगले हालसdम उ. धारा
१०९(४) बमोिजमको कानून बनाउनेतफ; तOपरता
नदे खाई उदासीनता दे खाएकोले उ. उ2लेिखत
परEFा ूणालEलगायत मा"थ ूकरण ूकरणमा
उ2लेख ग<रएबमोिजम सबै तहका 3यायाधीश
"नयुि.सdब3धी सं वैधा"नक Lयवःथा "मलाउन
SवपFीमvयेका कानून म3ऽालय, 3याय प<रष>,
कानून म3ऽीसमेतको पदभार सdहा2नु भएका
सdमाननीय ूधानम3ऽीसमेतसँग सम3वय गरE
सं सद नभएको वत;मान प<रिःथ"तमा अvयादे श वा
धारा १५८ को बाधा अyकाउ फुकाउने अ"धकार
ूयोग गरE गराई उपयु. सं वैधा"नक तथा कानूनी
Lयवःथा "मलाई 3यायाधीश "नयुि. गनु; भVे
"नद^ शनाOमक आदे शसSहतको परमादे शसमेत तत्
तत् "नकायलाई जारE गरE पाउँ । SवपFीमvयेका
सdमाननीय राzप"त{यूलाईसमेत सं सद Sवघटन
भएको वत;मान प<रिःथ"तमा अvयादे श वा
धारा १५८ को बाधा अyकाउ फुकाउने
अ"धकार ूयोग गरE धारा १५५ को सं सदEय
ु ाइको वैकि2पक Lयवःथा गरE सवrsच
सुनव
अदालतको 3यायाधीश "नयुि. ूSबया एवम्
मा"थ ूकरण ूकरणमा लेिखएबमोिजमको िज2ला
तथा पुनरावेदन अदालतका 3यायाधीशहbको
"नयुि.सdब3धी सं वैधा"नक एवम् कानूनी Lयवःथा
"मलाई कानून Lयवसायी तथा कम;चारEतफ;बाट
3यायाधीश "नयुि. ूSबयालाई "नकास |दनु
भनी "नद^ शनाOमक आदे श जारE गरE पाउँ भVे
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यहोराको "नवेदन मागदावी ।
यसमा के कसो भएको हो "नवेदकको
मागबमोिजमको आदे श 3कन जार4 हुन नपन7
हो आदे श जार4 हुन नपन7 भए आधार र
कारणस3हत सूचना ूा> भएको "म"तले १५
Bदन"भऽ महाDयाया"धवEाको कायाFलयमाफFत्
"लिखत जवाफ पठाउनु भनी यो आदे श र Lरट
"नवेदनको एकू"त नNल साथै राखी "नवेदकले
कायम गरे को 3वपQीहRमSये सTमाननीय
राUप"त, राUप"तको कायाFलय र नेपाल कानून
आयोग बाहे कका अDय 3वपQीहRको नाममा
सूचना पठाई सोको बोधाथF महाDयाया"धवEाको
कायाFलयमा पठाई Bदनु । "लिखत जवाफ
परे प"छ वा पन7 अव"ध नाघेप"छ "नयमबमोिजम
गर4 पेश गनुF । साथै अDतLरम आदे शसमेतको
माग भएकोले ZयसतफF 3वचार गदाF नेपालको
अDतLरम सं 3वधान, २०६३ को धारा १०९ को
उपधारा (४) बमोिजमको कानूनी यवःथा भएका
बखत उE धारा 3बयाशील हुने िःथ"त दे िखएको
भई "नवेदनमा उfलेिखत अDय ूgहRमा "लिखत
ु ाइ हुँदाको बखत "नणFय
जवाफ परे प"छ पूणF सुनव
हुने 3वषय भएकोले "नवेदन मागबमोिजम तZकाल
अDतLरम आदे श जार4 गर4 हःतQेप गनF पन7
िःथ"त नदे िखएकोले अDतLरम आदे श जार4 गनF
परे न । Lरट "नवेदनको 3वषयवःतुको ूकृ"त हे दाF
शीय 3कनारा हुनपु न7 दे िखएकोले सवmnच अदालत
"नयमावल4, २०४९ को "नयम ६३(३)(च५)
बमोिजम पेशीमा अमा"धकार ूदान गLरएको छ ।
"नयमानुसार गनुF भpे यहोराको यस अदालतको
"म"त २०६९।६।२४ को आदे श ।
Lरट "नवेदकले यस मDऽालयको के
कःतो काम कारवाह4बाट "नवेदकको नेपालको
अDतLरम सं 3वधान, २०६३ ले ूZयाभूत गरे को
मौ"लक हकमा आघात पुगेको हो Lरट "नवेदनमा
उfलेख गनF नसrनु भएको हुँदा "बनाआधार र

कारण यस मDऽालयसमेतलाई 3वपQी बनाई Lरट
ँ ा यस मDऽालयको हकमा
दायर गLरएको दे िखद
"नवेदन िजकsर औिचZयपूणF छै न । 3वपQीको
"नवेदन िजकsर मूलतः Dयायाधीश "नयुिEको ला"ग
मापदvड बनाउने अ"धकार सं 3वधान तथा कानूनले
Dयाय पLरषxलाई ूदान नगरे को अवःथामा
मापदvड बनाई Dयायाधीश "नयुिEको ला"ग सूचना
ूकाशन गरे कोले सो मापदvडबमोिजमको काम
कारवाह4 रोकs पाउँ भpे दे िखDछ । नेपालको
अDतLरम सं 3वधान, २०६३ को धारा ११३ ले
DयायाधीशहRको "नयुिEको ला"ग "सफाLरस गनF
Dयाय पLरषxको यवःथा गरे को छ । Dयायाधीश
एक ू"त3yत पद भएकोले Zयःतो पदमा योzय,
Qमतावान् र नै"तक चLरऽवान् यिEको "नयुिE
हुनपु न7 हुँदा Dयायाधीशको "नयुिEमा पारदश{
होस् भpे उ|ेँयले "नि~त मापदvड बनाउनु
नराॆो 3वषय होइन । Dयाय पLरष सTमाननीय
ूधानDयायाधीशसमेत रहे को एक उnच सं वैधा"नक
"नकाय रहे को, Zयःतो उnच सं वैधा"नक "नकायबाट
पारदिशFता कायम गनF Dयायाधीश "नयुिEको
ला"ग मापदvड बनाउन स3कने भएकोले
Dयाय पLरषबाट बनाइएको मापदvडसTबDधी
3वषय बदर हुनपु न7 "नवेदन िजकsर युिEसत
ँ ै न । जहाँसTम सबै तहका अदालतका
दे िखद
DयायाधीशहRको "नयुिE सTबDधमा कानून
यवसायी र सरकार4 सेवामा कायFरत् यिEलाई
पचास पचास ू"तशत पन7 गर4 कानूनी यवःथा
F न7 भpे 3वपQीको िजकsर छ,
"मलाई "नयुिE गनुप
नेपालको अDतLरम सं 3वधान, २०६३ ले 3व"भp
अदालतमा योzयता पुगेका कानून यवसायीबाट
Dयायाधीश "नयुिE गनF सक्ने यवःथा गरे प"न
य"त नै ू"तशत यिE कानून यवसायीबाट
ू"त"न"धZव गराउने सं वैधा"नक यवःथा भएको
ँ ै न । Dयायाधीशको "नयुिE मूलतः नेपाल
दे िखद
Dयाय सेवाका कानूनबमोिजम योzय यिE र कानून
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+यवसायीह1बाट "नयुि6 ग8रने भए प"न सं <वधान
तथा अ@य कानूनले सेवाबा<हरका +यि6लाईसमेत
@यायाधीश "नयु6 गनD सक्ने +यवःथा गरे को
स@दभDमा सरकारI सेवाबा<हरका +यि6लाईसमेत
@याय प8रषKबाट @यायाधीश "नयु6 गनL अMयास
र ूचलन कायमै छ । पर@तु कुन तहको
अदालतमा कानून +यवसायीबाट के क"त ू"तशत
+यि6 ू"त"न"धSव गराउने भUे <वषय @याय
प8रषVको नी"तगत <वषयअ@तगDत पनL भएकोले
पचास ू"तशत 8र6 पदमा कानून +यवसायीबाट
ू"त"न"धSव हुने गरI कानून "नमाDण गनुप
D नL भUे
ँ ैन
"नवेदन िजकYर औिचSयपूणD र तकDस[त दे िखद
भUेसमेत +यहोराको कानून, @याय, सं <वधानसभा
तथा सं सदIय मा"मला म@ऽालयका तफDबाट
सिचव भेषराज शमाDको "लिखत जवाफ ।
सं <वधानबमोिजम @यायाधीश "नययुि6,
स1वा, अनुशासनस_ब@धी कारवाहI, बखाDसी र
@याय ूशासनस_ब@धी अ@य कुराह1को "सफा8रस
गनD वा परामशD `दन गठन भएको @याय प8रषVको
अ"धकार र कतD+यका स_ब@धमा +यवःथा गनD
@याय प8रषK ऐन, २०४७ "नमाDण भएको छ ।
ऐनको दफा ३(१) मा प8रषVले सं <वधान र अ@य
कानूनबमोिजम <व"भU तहको @यायाधीशको पदमा
"नयु6 हुन योgयता पुgने +यि6ह1को अ"भलेख
तयार गरI राख्नुपनL +यवःथा रहे को पाइ@छ भने
दफा ४(१) मा कुनै +यि6लाई @यायाधीशको
पदमा "नयुि6को ला"ग "सफा8रस गदाD @याय
प8रषVले सं <वधान र अ@य कानूनबमोिजम
@यायाधीशको पदमा "नयुि6 हुने योgयता पुगेको,
व8रiता, अनुभव <वषयवःतुको jान, कायDकुशलता,
इमा@दा8रता, "नंपlता र नै"तक आचरण इSया`द
कुराह1को n<oकोणबाट @यायाधीशको पदमा
"नयु6 गनD उपयु6 भएका कुराह1को अ"त8र6
D नL कारण र आधारसमेत ूo1पमा
"सफा8रस गनुप
D नL +यवःथा रहे को पाइ@छ ।
उpलेख गनुप

ऐनको दफा ३(१) बमोिजम सं <वधानतः <व"भU
तहका @यायाधीशका ला"ग योgय +यि6ह1को
अ"भलेख तयार गनL र दफा ४(१) बमोिजम
प8रषVले <व"भU तहका @यायाधीश "नयुि6का
ला"ग गनL "सफा8रसको आधार र कारणलाई बढI
सहभा"गतामूलक, पारदशs र +यविःथत बनाउने
उtेँयले @याय प8रषKबाट मापदvड "नमाDण भएको
आ@त8रक ू<बयामाऽ भएको र मापदvडको दफा
६ को खvड (घ) मा यस मापदvडमा उpलेख
ग8रएका कुराह1 @यायाधीश "नयुि6 ू<बयालाई
+यविःथत र पारदशs बनाउने ूयोजनका ला"ग
उpलेख ग8रएको हुँदा यस मापदvडमा उpलेख
भएका कुनै कुरा ूच"लत नेपाल कानूनसँग बािझन
गएको अवःथामा ूच"लत नेपाल कानूनबमोिजम
नै हुनेछ भUे +यवःथा रहे , भएको अवःथामा
मापदvड सं <वधान तथा ूच"लत नेपाल कानूनसँग
बािझएको भनी माU स<कँदै न । सं <वधानतः
सबै तहका @यायाधीश "नयुि6को सफा8रश गनL
अ"धकारूा| @याय प8रषVले ऐनको दफा ३(१)
बमोिजम @यायाधीशका ला"ग योgयता पुगेका
+यि6ह1को अ"भलेख "नमाDण गनD र दफा ४(१)
(ख) बमोिजम व8रiता, अनुभव, <वषयवःतुको
jान, कायDकुशलता, इमा@दा8रता, "नंपlता र
नै"तक आचरणलगायत कुराह1को वःतु"नi
मूpया}न गनD र @यायाधीश "नयुि6 ू<बयालाई
सहभा"गतामूलक, पारदशs र +यविःथत बनाउनका
ला"ग आ~नो आ@त8रक कायD<व"ध "नय"मत गनD
ूःतुत मापदvड "नमाDण गनD सक्ने नै दे िख@छ ।
उpलेिखत मापदvडका आधारमा @याय प8रषKबाट
जारI भएको सूचना नं.१।०६९।०७० र
२।०६९।७० ले "नवेदकलगायत योgय
+यि6ह1लाई @यायाधीश "नयुि6बाट बाहे क
गनD सक्ने भUे <वपlी "नवेदकको दावी छ,
सो दावी सSय होइन । मापदvडका आधारमा
@याय प8रषKबाट योgय +यि6ह1को अ"भलेख
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तयार पान!का ला$ग जार' ग(रएको उ,लेिखत
सूचनाबाट $नवेदकलगायत सबै यो8य 9यि:ह<ले
$नवेदन =दई आफूलाई Aयायाधीशका ला$ग यो8य
9यि:ह<को अ$भलेखमा सूिचकृत गन! सक्ने
नै दे िखAछ । साथै ूःतुत मापदPड र जार'
सूचनाबाट Aयायाधीश $नयुि: गदा! $नयुि:
ूRबयाका बारे मा सूचना नै ूाT नहुने अवःथाको
$नवारण हुन गई सूचनाको हकको समेत सVमान
र सं रXण भएको पाइAछ । Aयायाधीश $नयुि:
ूRबयाका सVबAधमा ःपZ मापदPडको अभावमा
Aयायाधीश $नयुि:मा हुन सक्ने कमी कमजोर'
ह[न गई Aयायाधीश $नयुि: ूRबया सं Rवधानको
भावनाबमोिजम अझ बढ' सहभा$गतामूलक,
पारदश^ र 9यविःथत भई यो8य 9यि: $नयुि:
हुने (Merit System) प(रपाट'को समेत पXपोषण
हुन जाने दे िखछ । सं Rवधानको धारा १०९(४)
को कानूनमा ःनातक अ$धव:ाको <पमा कVतीमा
आठ वष! वकालत गरे को नेपाल' नाग(रक िज,ला
Aयायाधीशको पदमा यो8य मा$नने 9यवःथाको
काया!Aवयनका ला$ग सव!ूथम कानून $नमा!ण
हुनपु नg र सो कानून $नमा!णका ला$ग Aयाय प(रषh
एवम् नेपाल सरकारबाट ूRबया अगा$ड बढाएकै
अवःथामा 9यवःथाRपका सं सदको अAत हुन
गएकोले तiकाल सो कानून $नमा!ण हुन नसक्ने
भई कानून 9यवसायीलाई िज,ला Aयायाधीशमा
$नयुि: गन! नसRकने अवःथाको $सज!ना भएको
र िज,ला अदालतह<मा ठू लो सjkयामा िज,ला
Aयायाधीश पद (र: भई Aयाय सVपादनको काय!
अव<l हुन गएको र यसबाट Aयाय पाउने
नाग(रकको हकमा समेत नकाराiमक असर पन!
गएको तmयलाई मnयनजर राखी Rवoमान कानूनी
9यवःथाको आधारमा िज,ला Aयायाधीश $नयुि:का
ला$ग सु< भएको ूRबयालाई अAयथा भp
$म,दै न । अतः उपरो: आधार र कारणसमेतबाट
मागबमोिजमको आदे श जार' हुनपु नg होइन । (रट

$नवेदन खारे ज गर' पाउँ भpे 9यहोराको नेपाल
सरकारका ूधानमAऽी डा.बाबुराम भuराईका
तफ!बाट ूाT भएको $लिखत जवाफ ।
नेपालको अAत(रम सं Rवधान, २०६३
धारा ११३ मा Aयायाधीशह<को $नयुि:, स<वा,
अनुशासनसVबAधी कारवाह', बखा!सी र Aयाय
ूशासनसVबAधी अAय कुराह<को $सफा(रस गनg
वा परामश! =दन Aयाय प(रषh रहने 9यवःथा
छ । Aयायाधीश $नयुि:का सVबAधमा नेपालको
अAत(रम सं Rवधान, २०६३ को धारा १०३,
१०९, Aयाय प(रषh ऐन, २०४७, Aयाय प(रषh
(काय!Rव$ध) $नयमावल', २०५६ समेतका कानूनी
9यवःथा छन् । Aयायाधीशका $नयुि:सVबAधी
र
9यवःथालाई
सहभा$गतामूलक, पारदश^
9यविःथत बनाउन Aयायाधीश $नयुि: (ूRबया)
मापदPड, २०६९ लाई Aयाय प(रष|को $म$त
२०६९।६।१८ गतेको बैठकले पास गर'
लागू गरे को हो । उ: मापदPड तीनै तहका
Aयायाधीश $नयुि:मा सहभा$गतामूलक, पारदश^ र
9यविःथत बनाई $सफा(रस गन! सRकयोस् भनी
,याइएको हो । नेपालको अAत(रम सं Rवधान
र Aयाय प(रषh ऐन, २०४७ को दफा ४(१)
ख बमोिजम जे~ता, अनुभव, Rवषयवःतुको ान,
काय! कुशलता, इमाAदा(रता, $नंपXता र नै$तक
आचरण इiया=द कुराह<को आधारमा यो8य
रहे को 9यि:ह<लाई पारदश^ र 9यविःथत<पमा
Aयायाधीशको ला$ग $सफा(रस गन! सRकयोस्
भpे उेँयले नै मापदPड पा(रत ग(रएको
हो । सं Rवधान र कानूनले =दएको िजVमेवार'लाई
9यविःथत गन! प(रष|ले आ नो काय!Rव$ध तय
गन! सक्ने हुँदा मापदPड तयार गर' लागू गरे को
हो । सं Rवधानूद अ$धकारको सु9यविःथत
सालनका ला$ग बनाएको मापदPड सं Rवधान र
कानूनसVमत छ । नेपालको अAत(रम सं Rवधान,
२०६३ को धारा १०९ बमोिजम कानूनमा
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ःनातक अ"धव0ालाई िज4ला 5यायाधीशमा
"नयुि0 गदा= 5याय प>रष@बाट "लइने "लिखत र
मौिखक परFGाबाट उIीण= भएको हुनपु नO, Pयःतो
परFGा ूणालF र अ5य काय=Rव"ध कानूनबमोिजम
"नधा=रण भएबमोिजम हुनेछ भTे सं वैधा"नक
ूावधान अनुसार "म"त २०६५।९।६ मा 5याय
प>रष@ ऐनको मःयौदा तयार पारF कानून तथा
5याय म5ऽालयमा पठाएकोमा प>रमाज=न गरF पुनः
मःयौदा तयार पारF पठाउन भनी कानून, 5याय,
सं Rवधान सभा तथा सं सदFय मा"मला म5ऽालयबाट
पऽ ूा_ हुन आएकोले सो सaब5धमा पुनः
स"म"त बनाई िज4ला 5यायाधीशको >र0 पदमbये
प>रषcले तोकेको ू"तशतमा कानून dयवसायीहe
मbयेबाट पू"त= ग>रनेछ भTे dयवःथा सRहतको
ऐनको मसौदालाई "म"त २०६८।११।२२ मा
"नण=य भई कानून, 5याय, सं Rवधानसभा तथा सं सदFय
मा"मला म5ऽालयमा पठाइएको छ । यसरF
कानून "नमा=ण गरF कानून dयवसायीसमेतलाई
िज4ला 5यायाधीशमा "नयुि0 गनO ूRबया अगा"ड
बढाउनका ला"ग प>रषcले "सफा>रस गरे को अवःथा
रहे को छ । हालसaम कानून "नमा=ण भई नसकेको
हुँदा कानून "नमा=ण भएप"छ कानून dयवसायीलाई
समेत िज4ला 5यायाधीशमा "नयुि0 गनO ूRबया
ूारaभ ग>रने नै हुँदा हाल >र0 भई काममा
समेत बाधा उPपT भएकोले सं Rवधान र कानूनले
dयवःथा गरे अनुसार नै नेपाल 5याय सेवाका
राजपऽाRlत अ"धकृतहeबाट िज4ला 5यायाधीश
पदमा "नयुि0 गनO ूRबया अगा"ड बढाइएको
हो । यस काय=बाट >रट "नवेदकसमेतको सं वैधा"नक
एवम् कानूनी हकमा कुनै असर नपरे को हुँदा िज4ला
5यायाधीश "नयुि0सaब5धी ूRबया रोoनुपनO कुनै
आधार छै न । अतः नेपालको अ5त>रम सं Rवधान,
२०६३, 5याय प>रष@ ऐन, २०४७, 5याय प>रष@
(काय=Rव"ध) "नयमावलF, २०५६ तथा 5यायाधीश
"नयुि0 (ूRबया) मापदtड, २०६९ बमोिजम

>र0 रहे को िज4ला 5यायाधीशको पदमा "नयुि0
ूRबया ूारaभ भएको काय=ले >रट "नवेदकको कुनै
प"न सं वैधा"नक एवम् कानूनी हकमा कुनै असर
नपरे कोले ूःतुत >रट "नवेदन खारे ज गरF पाउँ
भTे dयहोराको RवपGीमbयेका 5याय प>रषcको
तफ=बाट सिचव जीवनह>र अ"धकारFको "लिखत
जवाफ ।
"नयमानुसार सा_ाRहक तथा दै "नक
पेशीसूिचमा चढF "नण=याथ= पेश हुन आएको ूःतुत
मुvाको "नवेदनसRहतको "म"सल अbययन गरF
"नवेदकतफ=बाट रहनु भएका Rवwान् अ"धव0ाwय
ौी तोयानाथ ढु yाना र ौी जयनारायण पौडेलले
नेपालको अ5त>रम सं Rवधान, २०६३ को धारा
१०९(४) मा िज4ला 5यायाधीश "नयु0 गदा=
कानून dयवसायीलाई समेत कानून बनाई परFGा
ूणालF लागू गरF "नयुि0 गन= सRकनेछ भTे
सं वैधा"नक dयवःथा रहे कोमा हालसaम सो Rवषयमा
RवपGीहeले कानूनसमेत नबनाई 5याय सेवाका
राजपऽाRlत zwतीय ौे णीका अ"धकृतबाट िज4ला
5यायाधीश पदमा "नयुि0 गनO काय=को "नर5तरता
रहे को छ । अझ सं वैधा"नक dयवःथाबमोिजको
हालसaम कानून नबनाई RवपGीहeले एकतफ|
ढyले बहालवाला कम=चारFहeबाट माऽ "नयु0
गनO ूRबयाको पुनः ूयासको सुeवात् गरे को
कुरा मेरो पGलाई जानकारFमा आएको र उ0
सaभाRवत पGपाती िज4ला 5यायाधीश "नयुि0
"नण=यले सaपूण= यो}य कानून dयवसायीहeको
धारा १२(च) को रोजगार गनO सं वैधा"नक हक
एवम् धारा १३(१) को समानताको मौ"लक
हक हनन् हुने ूवल सaभावना रहे को छ ।
अ5त>रम सं Rवधान, २०६३, 5याय प>रष@ ऐन,
२०४७ तथा 5याय प>रष@ "नयमावलF, २०५६,
नाग>रक अ"धकार ऐन, २०१२ समेत ूचलनमा
रहे कै
अवःथामा 5याय प>रषcले िज4ला
5यायाधीश, पुनरावेदन अदालतका 5यायाधीश तथा
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मुय यायाधीशसमेतको )र+ पदमा .नयुि+
गन2का ला.ग उ+ कानूनी 6यवःथाको :वपर;त
हुने गर; याय प)रष>ले उ+ पदका सं भा:वत
उAमेBवारहCलाई यायाधीश .नयुि+ मापदEड
(ू:बया), २०६९ तयार गरे कोले उ+ मापदEड
ूच.लत सं :वधान, कानून, .नयम एवम् ूाकृ.तक
यायको .सTातसमेत :वपर;त भएकोले ूःतुत
मापदEड बVुभदा अगावै बनेको नेपालको
अत)रम सं :वधान, २०६३ समेतले 6यवःथा
गन2 नसकेको यायाधीश .नयुि+ ू:बयासAबधी
मापदEड बनाउने अ.धकारसमेत सAमा.नत याय
प)रष>लाई सं :वधान र कानून 6यवःथाले नतोकेको
हुँदा उ+ मापदEडसAबधी .नण2य बदरभागी छ,
उ+ मापदEड उ]ूेषणको आदे श_ारा बदर गर;
अबउूात धारा १०९(४) मा भएको सं वैधा.नक
6यवःथाबमोिजम िजcला यायाधीश .नयुि+ गदा2
कानूनसमेत बनाई .नयुि+ गनु2 भनी :वपdीहCलाई
.नदe शा]मक आदे श जार; गर; पाउँ भनी र नेपाल
सरकारका तफ2बाट रहनुभएका सहयाया.धव+ा
ौी :करण पौडेलले नेपालको अत)रम सं :वधान,
२०६३ को धारा ११३ बमोिजम यायाधीशको
.नयुि+को ला.ग .सफा)रस गन2 याय प)रष>को
6यवःथा गरे को छ । यायाधीश पद ू.त:kत
भएकोले ]यःतो पदमा योlय, dमतावान्,
नै.तकवान् एवम् च)रऽवान् 6यि+को .नयुि+
हुनपु नe हुँदा .नयुि+ ू:बया पारदशn होस् भVे
उoेँयले .निqत मापदEड बनाउनु नराॆो :वषय
नभएकोले बदर हुनपु नe होइन । जहाँसAम
अत)रम सं :वधान, २०६३ को धारा १०९(४) ले
िजcला यायाधीश पदमा .नयुि+ गदा2 यायाधीश
.नयुि+ गन2 सक्ने 6यवःथा गरे ताप.न सो कानून
साuटसमेत बनी हाल :वचाराधीन अवःथामा
रहे को र उ+ िजcला यायाधीश पदमा य.त नै
ू.तशत कानून 6यवसायीबाट .नयुि+ ग)रने भVे
यकvन कानूनी ूावधान नभएकोले ५० ू.तशत

)र+ पदमा कानून 6यवसायीबाट ू.त.न.ध]व हुने
गर; कानून .नमा2ण हुनपु नe भVे .नवेदन िजकvर
ँ ा खारे ज गर; पाउँ
औिच]यपूण2 र तक2सyत नदे िखद
भनी गनु2 भएको बहससमेत सु.नयो ।
यसमा .नAन ू{हCको .नण2य हुनपु नe दे िखन
आयो :
(१) यायाधीश .नयुि+ ू:बया मापदEड,
२०६९ सं :वधान र ूच.लत कानून
:वपर;त भएकाले बदर गर; पाउँ भVेसमेत
ु
मागदावी गर; परे को ूःतुत .नवेदन सं य+
ु ाइ हुनपु नe
वा :वशेष कुन इजलासबाट सुनव
हो ?
(२) याय प)रष>ले सं :वधान तथा ूच.लत ऐन
.नयमको 6यवःथाका आधारमा यायाधीश
.नयुि+सAबधी ू:बया वा मापदEड
बनाउने अितयार; ूा} गन2 स~छ
स~दै न ?
(३) यायाधीश .नयुि+ (ू:बया) मापदEड,
२०६९ सं :वधान एवम् कानूनसAमत छ
छै न ?
(४) .नवेदन मागबमोिजमको आदे श जार;
हुनपु नe हो होइन ?
२. सव2ूथम प:हलो ू{को सदभ2मा
:वचार गदा2 ूःतुत .नवेदनमा .नवेदकले मूलतः
यायाधीश .नयुि+ (ू:बया) मापदEड, २०६९
ले .नधा2रण गरे को, यायाधीश .नयुि+ गदा2
2 नe ूारिAभक सूची तयार गनe
अवलAवन गनुप
लगायतको ू:बया एवम् साहुको दामासाह;मा
परे नपरे को, कालोसूचीमा परे नपरे को, अदालतको
आदे श वा .नण2य पालना गरे नगरे को, कर, राजःव
ब~यौता भए नभएको र .नवा2चन कानूनबमोिजम
2 नe
सजाय पाए नपाएको जःता ःवघोषणा गनुप
जःता ूावधान सं :वधान तथा ऐन .नयम:वपर;त
एवम् ूाकृ.तक यायका माय .सTातसमेत
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ू"तकूल भएकाले उ1 मापद4ड बदर गर8 पाउँ
भ:े मु<य दावी "लएको दे िखCछ । "नवेदकले
"नवेदन लेखमा Fववाद गरे को Fवषयमा ूवेश
I ूव I सं Fवधान तथा अCय ूच"लत कानूनFवपर8त
गनुप
मापद4ड "नमाIण गरे को भ:े Fवषय Fवशेष वा
ु
सं य1
कुन इजलासले हे नR Fवषय हो भ:े
I नR दे िखCछ । सोका ला"ग
ूS "नTयUल गनुप
सवVWच अदालत "नयमावल8, २०४९ को "नयम
Iु नR दे िखयो । उ1
४ र ५ को [यवःथा हे नप
"नयमावल8को "नयम ४ को उप"नयम (१)
को ख4ड (ग) ले सं Fवधानको धारा १०७ को
उपधारा (१) अCतगIतको मु_ा Fवशेष इजलासले
हे नR र सं Fवधानको धारा १०७ को उपधारा
ु
(२) अCतगIत परे का "नवेदनपऽह` सं य1
इजलासबाट हे bरने [यवःथा गरे को दे िखCछ ।
"नयमावल8को उिcलिखत [यवःथा कायाICवयनको
ला"ग सं Fवधानको तdसeबCधी [यवःथासमेत हे न I
आवँयक दे िखन आयो ।
३.
नेपालको
अCतbरम
सं Fवधान,
२०६३ को धारा १०७ को उपधारा (१) मा
सं Fवधानूदk मौ"लक हकउपर अनुिचत बCदे ज
लगाइएकाले वा अCय कुनै कारणले कुनै कानून
सं Fवधानसँग बािझएको हुँदा सो कानून वा dयसको
कुनै भाग बदर घोFषत गbरपाउन कुनै प"न नेपाल8
नागbरकले सवVWच अदालतमा "नवेदन pदन पाउने
भ:े [यवःथा दे िखCछ भने सोह8 धाराको उपधारा
(२) मा सं Fवधानूदk मौ"लक हकको ूचलनको
ला"ग वा अकV उपचारको [यवःथा नभएको वा
अकV उपचारको [यवःथा भए प"न सो उपचार
अपयाIq वा ूभावह8न दे िखएको वा अCय कुनै
कानूनी हकको ूचलनको ला"ग वा सावIज"नक
हक वा सरोकारको कुनै Fववादमा समावेश
भएको कुनै सं वैधा"नक वा कानूनी ूSको
"न`पणको ला"ग सवVWच अदालतले उपयु1 र
आवँयक आदे श जार8 गनI सक्ने भ:े [यवःथा

दे िखCछ । उिcलिखत सं वैधा"नक [यवःथाका
सCदभIमा सवVWच अदालत "नयमावल8, २०४९
को "नयम ४(१)(ग) र "नयम ५(१)(क) को
[यवःथालाई हे दाI कुनै कानूनको सं वैधा"नकताको
पर8tणको ूS उठाइएको मु_ा Fवशेष इजलासले
ु ाइ गनुप
सुनव
I नR दे िखCछ भने सोदे िख बाहे कका
यस अदालतको असाधारण अ"धकार tेऽअCतगIत
दायर हुन आउने "नवेदनपऽह` सामाCयतः
ु
सं य1
इजलासको
tेऽा"धकार"भऽ
पनR
दे िखCछ । "नयमावल8को उिcलिखत [यवःथाको
आधारमा कुनै कानून वा सो कानूनको कुनै भाग
बदर घोFषत गनR Fवषयसँग सeबिCधत Fववादह`
ु ाइ
माऽ यस अदालतको Fवशेष इजलासबाट सुनव
हुनपु नR दे िखयो ।
४. नेपाल कानून [या<यासeबCधी ऐन,
२०१० को दफा २(ड) ले Fवषय वा ूसyले
अकV अथI नलागेमा नेपाल कानून भ:ाले ऐन
वा नेपालको कुनै भागमा कानूनसरह लागू हुने
ऐन, सवाल, "नयम, आदे श वा उप"नयम सeझनुपछI
भनी कानूनलाई पbरभाFषत गरे को छ । उ1
पbरभाषाबाट मूलतः ऐन "नयम र ऐनसरह
लागू हुने आदे श (जःतै गठन आदे शह`) लाई
ँ ा dयःता ऐन
कानूनको कोट8मा राखेको दे िखद
"नयम वा आदे शले मौ"लक हकमा अनुिचत
बCदे ज लगाएको वा dयःतो कानून सं Fवधानसँग
बािझएको भनी दावी "लएका Fवषय माऽ
सं Fवधानको धारा १०७ को उपधारा (१)
ु ाइ हुनपु नR
अCतगIत पर8 Fवशेष इजलासबाट सुनव
दे िखCछ । कानूनको उिcलिखत पbरभाषा"भऽ
समेFटन नसक्ने कायIकार8 वा यःतै अCय ूकृ"तको
अCय "नकायको आदे श वा "नणIयबाट "न"मIत
मापद4ड, "नदR िशका, pद{दशIन, कायIFव"ध वा यःतै
आCतbरक [यवःथापन सं यCऽका साममीह`लाई
ँ ा dयःता
कानूनको है "सयतमा राख्न "मcने नदे िखद
साममीह` सं Fवधानसँग बािझएको दावी भएको
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अवःथामा प"न सं &वधानको धारा (१) अ.तग1त
समा&हत हुने &वषय रहन स7दै न ।
५. यस स=ब.धमा यस अदालतले
अवल=बन गरे को अ@यासलाई हे दा1 प"न नेपाल
कानून CयाDयास=ब.धी ऐन, २०१० को २(ड)
ले गरे को पJरभाषाअ.तग1त नेपाल कानूनसरहको
है "सयतमा
नरहे को
मि.ऽपJरषN्को
"म"त
२०६७।०३।१५ को "नण1यबाट ःवीकृत गरV
जारV गJरएको "नजामती कम1चारVका स.त"तलाई
छाऽवृि[ उपल]ध गराउने "नद^ िशका, २०६७
बदर गरV पाउँ भbे &वषयको ०६८–WS–००७३
(स.तोष यादव &वde नेपाल सरकार, ूधानम.ऽी
तथा मि.ऽपJरषN्को काया1लय) को "नवेदन यस
अदालतको &वशेष इजलाससमh पेश भएकोमा
उi इजलासले jयःतो "नद^ िशकालाई कानून भb
स&कने अवःथा नहुँदा &वशेष इजलासको लगत
कkा गन^ गरV "म"त २०७०।०९।१५ मा
आदे श भएको दे िखयो ।
६. "नयमावलVको उिoलिखत Cयवःथा
एवम् यस अदालतको पूवpi आदे शसमेतका
आधारमा कुनै कानून सं &वधानसँग बािझएको भbे
&ववादमाऽ सवprच अदालत "नयमावलV, २०४९
को "नयम ४(१)(ग) बमोिजम &वशेष इजलासको
hो"धकार"भऽ पन^ र सो बाहे कका अ.य &वषयहd
"नयमावलVको उi Cयवःथाबमोिजम &वशेष
इजलासको hेऽा"धकार"भऽ पन^ दे िखएन । यस
िःथ"तमा ूःतुत &ववाद प"न सं &वधानको धारा
१०७ को उपधारा (१) बमोिजमको कानूनको
सं वैधा"नकताको
&ववाद
नभई
मापदtडको
वैधा"नकताको &ववादस=म भएकाले ूःतुत
"नवेदनको "नdपण सवprच अदालत "नयमावलV,
ु
२०४९ को "नयम ५(१)(ख) बमोिजम सं यi
इजलासबाट हुनपु न^ दे िखन आयो ।
७. अब .याय पJरषNले सं &वधान तथा
अ.य ूच"लत ऐन "नयमअ.तग1त आफूलाई

ूाv अ"धकारको ूयोग गरV .यायाधीश
"नयुिiस=ब.धी ू&बया वा मापदtड "नमा1ण गन1
स7छ वा स7दै न भbे दोौो ूyको स=ब.धमा
&वचार गदा1 .यायाधीशहdको "नयुिi, सdवा,
अनुशासनस=ब.धी कारवाहV, बखा1सी र .याय
ूशासनस=ब.धी अ.य कुराहdको "सफाJरस गन1
वा परामश1 zदन .याय पJरषN रहने Cयवःथा
नेपालको अ.तJरम सं &वधान, २०६३ को धारा
११३ मा रहे को छ । .याय पJरष{स=ब.धी
यःतै ूकृ"तको Cयवःथा सा&वकको नेपाल
अ"धरा|यको सं &वधान २०४७ को धारा ९३ मा
प"न रहे को "थयो । नेपालको अ.तJरम सं &वधान,
२०६३ को धारा ११३ को उपधारा (छ) ले
सोहV धाराको उपधारा (१) मा उिoलिखत काम
कत1Cय अ"धकारका अ"तJरi अ.य काम कत1Cय
अ"धकार कानून}ारा "नधा1रण भएबमोिजम हुने
Cयवःथा गरे को छ ठक सोहV Cयवःथा २०४७
को सं &वधानको धारा ९३ को उपधारा (४) मा
प"न रहे को "थयो । नेपाल अ"धरा|यको सं &वधान,
२०४७ को सोहV Cयवःथाअ.तग1त रहV .याय
पJरष{को अ"धकार र कत1Cयका स=ब.धमा
Cयवःथा गन1 .याय पJरषN ऐन, २०४७
जारV भै लागू भइरहे को अवःथा छ । .याय
पJरष{ले सं &वधानबमोिजम गन^ &व"भb काय1हdमा
.यायाधीशको "नयुिiको "सफाJरस एक ूमुख
काय1 हो । सं &वधानले पJरकoपना गरे बमोिजमको
ःवत.ऽ र सhम .यायपा"लकाको ला"ग .यायाधीश
"नयुिi गदा1 jयसरV "नयुिi गJरने Cयिiको
योयता, hमता अनुभव, .यायू"तको "ना र
योगदान, साव1ज"नक जीवनमा आज1न गरे को
Dयाती तथा उrच नै"तक चJरऽसमेतलाई &वचार
गJरनुपन^ आवँयकता वा छनीय माऽ होइन अ&पतु
सं वैधा"नक Cयवःथासमेत हो । य&प उिoलिखत
सं वैधा"नक Cयवःथालाई ूभावकारV काया1.वयन
गन1 ऐनको दफा ३ र ४ तथा .याय पJरषN
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(काय./व"ध) "नयमावल4ऽ २०५६ को प9र:छे द
२ तथा ३ ले "नयुिBका ला"ग "सफा9रस गदा.
अपनाउनुपनF काय./व"धसमेत /वःतृतIपमा उJलेख
गरे को दे िखLछ । ताप"न ूःतुत "नवेदनमा बदर
गर4 पाउँ भनी दावी ग9रएको Lयायाधीश "नयुिB
(ू/बया) मापदVड २०६९ ले Lयायाधीश "नयुिB
ू/बयालाई अझ बढ4 \यविःथत बनाउने भ]े
उ^ेँय "लएको दे िखLछ ।
८. Lयायाधीशको पदमा "नयुB हुन
योcयता पुगेका कुनै प"न \यिBको योcयता,
eमता, "नfा र नै"तक च9रऽको कठोर मूJयाiन
पjात् माऽ lयःता \यिBलाई Lयायाधीशको
पदमा "नयुB गनF ूणाल4लाई सं सारका
ु हIले आआqना ढrले आlमसात्
सबैजसो मुलक
गरे का दे िखLछ । भारतमा सन् १९८८ सsम
LयायाधीशहIको
"नयुिB
काय.पा"लकाबाटै
हुँदै आइरहे कोमा Lयायाधीशको "नयुिB तथा
सIवासsबLधी /व"भ] /ववादमा lयहाँको सवv:च
अदालतले दे खाएको स/बयताको प9रणामःवIप
जःतै (Supreme court advocates on records
association vs. union of India 1993, sup (2)
SCR 659) ूधानLयायाधीशले नेतlृ व गरे को
व9रf LयायाधीशहIको समूह (Collegiums)
बाटै भारतीय सवv:च अदालतबाट lयहाँका उ:च
Lयायालयका Lयायाधीश हुन योcयता पुगेका
\यिBहIको eमता, "नfा र नै"तक च9रऽसमेतको
/वःतृत अ}ययन गर4 LयायाधीशहIको "सफा9रस
गनF काय. हुँदै आइरहे को दे िखLछ । तlपjात
Lयायाधीश "नयुिBको "सफा9रसका बममा
काय.पा"लका र Collegiums बीच ूायशः
"नयुिBहIमा सsपक. र परामश. भएको तय
कुनै न कुनैIपमा साव.ज"नक भएको दे िखLछ ।
Lयायाधीश "नयुB तथा सIवाका सLदभ.मा ग9रने
सsपक. र परामश.का सsबLधमा उlप] क"तपय
/ववादहIमा समेत अदालतबाट Collegiums लाई

अझ ब"लयो बनाउने गर4 आदे श वा \याया भएको
दे िखLछ । यानडा र वेलायतमा Lयायाधीश
"नयुिBसsबLधी /वधा/यक "नकायबाट Lयायाधीश
"नयुिB सsबLधमा परामश. ग9रने भए ताप"न
यःतो परामश. साव.ज"नकIपमा स ालन गरे को
ँ ै न । अमे9रक सं /वधानले Lयायाधीश हुनका
दे िखद
ला"ग सं सदका सदःय वा राप"तको जःतो गर4
/वःतृत योcयता "नधा.रण गरे को नभई केवल असल
आचरण (Good behavior) को \यिB हुनपु नF
भ]ेसsम उJलेख गरे को दे िखLछ । उिJलिखत
दे शको Lयायाधीश "नयुिBसsबLधी प^"तलाई
हे दा. Lयायाधीश "नयुिBका सsबLधमा सं /वधान
वा कानून वा यःतै अLय दःतावेजमा /वःतृतमा
उJलेख गनु. भLदा प"न "नयुिBको अितयार4
ूा "नकायले सं वैधा"नक वा कानूनी \यवःथाको
सकाराlमक अयासबाटै अपेिeत प9रणाम ूा
गन. सफल भएको दे िखLछ ।
९. ूःतुत "नवेदनमा "नवेदकले बदर
हुनपु नF भनी माग गरे को Lयायाधीश "नयुिB
(ू/बया) मापदVड, २०६९ बनाउनुपना.को
औिचlय हे दा. Lयायाधीशको "नयुिBसsबLधी
\यवःथालाई सहभा"गतामूलक, पारदश र \यविःथत
बनाउन Lयाय प9रषले बनाई लागू गरे को भ]े
मापदVडमा उिJलिखत िशर \यहोरा (ूःतावना)
बाट ःप हुLछ । सोह4 मापदVडको दफा ५ को
दे हाय (घ) तथा (ङ) मा उिJलिखत \यवःथाबाट
प"न Lयायाधीश "नयुिB ू/बयालाई \यविःथत र
पारदश बनाउने आLत9रक \यवःथापन ूयोजनका
ला"ग उिJलिखत मापदVड तयार ग9रएको भ]े
उJलेख भएको दे िखLछ । वाःतवमा कुनै प"न
पदमा उB पदले अपेeा गरे अनुIप उपयुB
\यिBको छनौट गनF काय. आफमा चूनौतीपूण. हो
ताप"न यसलाई "निjत ू/बयामा आधा9रत गराई
पारदश, सहभा"गतामूलक र िजsमेवार बनाउन
स/कएमा lयःता "नयुिBहIको औिचlयता पु/
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हुन सछ भ"े मा&यताका साथ नै &याय प-रष0ले
&यायाधीश 5नयुि7 मापद9ड बनाई जार> गरे को
ँ ैन ।
हो भ"ेमा शंसय गनुप
B नC अवःथा दे िखद
Jव.सं .२०४७ सालमा &याय प-रषP ूणाल>को
सुSवात् भएप5छ Jवगतको दुई दशकको अVयास
र अनुभवको पृXभू5ममा आधा-रत भै यसका काम
कारवाह> (मु\य गर> &यायाधीश 5नयुि7को
5सफा-रस) लाई अझै बढ> सहभा5गतामूलक,
पारदशa र bयविःथत एवम् योcयता ूणाल>मा
आधा-रत (Merit-base) बनाउने जुन असल
अ5भूायका साथ मापद9डको 5नमाBण भएको छ
eयो आफfमा &यायाधीश 5नयुि7माफBत &याय
ूणाल>ू5त सवBसाधारणको आःथा र जनJवgास
अ5भवृJh गराउने एउटा ूशंसनीय ूयास
हुनसछ । &यायाधीश 5नयुि7 गदाB सावBज5नक
सूचना ूकाशन गनC, यसर> ूकािशत सूचनामा
योcयता पुगेका इlछु क bयि7ले नै5तक तथा
bयवसाJयक आचरण पुJm हुने ःवघोषणाकासाथ
आoनो वैयि7क JववरणसJहतको आवेदन
B नC, eयःता
bयि7हSको
योcयता
र
गनुप
दpताको पर>pण ग-रने जःता मापद9डमा
5नJहत bयवःथा &याय ूणाल>को ूभावका-रता
कायम गनBका ला5ग &यायाधीश 5नयुि7 गदाB
अवलqबन ग-रनुपनC ूJबयाहS हुन ् भ"ेमा यस
इजलासले अ&यथा sJmकोण 5लनसदै न ।
तथाJप मापद9डमा अ&तर5नJहत यःतै क5तपय
B ूव B ूथम
अपेिpत bयवःथाहSलाई आeमसात् गनुप
sJmमा नै प-रष0ले eयसर> मापद9ड 5नमाBण गर>
लागू गनB सछ वा सदै न भ"े ूtको समुिचत
Jवuेषण हुन आवँयक छ भ"े यस इजलासको
ठqयाई रहे को छ ।
10. अब &याय प-रष0ले &यायाधीश
5नयुि7का ूJबयालाई bयविःथत र पारदशa
बनाउने आ&त-रक bयवःथापन ूयोजनको ला5ग
eयस ूकारको मापद9ड 5नमाBण गनC अि\तयार>

रा\छ वा रा\दै न भ"ेतफB Jवचार गदाB उिzलिखत
मापद9ड सं Jवधान र कानूनले {दएको िजqमेवार>लाई
bयविःथत गनB प-रष0ले आoनो कायBJव5ध तय गनB
सक्ने अि\तयार> ूयोग गर> तयार ग-रएको भ"े
Jवपpीम|येका &याय प-रष0को 5म5सल सं लcन
5लिखत जवाफ bयहोराबाट दे िख&छ । eयःतै
आ&त-रक कायBJव5ध 5नय5मत गनC ूयोजनको ला5ग
माऽ ूःतुत मापद9डको 5नमाBण गरे को हो भ"े
Jवपpीम|येको नेपाल सरकारका ूधानम&ऽीबाट
ूा~ 5लिखत जवाफ िजकर रहे को छ । अब
यससqब&धी कानूनी bयवःथातफB हे दाB सं Jवधानको
धारा ११३ को उपधारा (६) मा &याय
प-रष0को अ&य काम कतBbय अ5धकार कानून ारा
5नधाBरण भएबमोिजम हुनेछ भ"े उzलेख भएको
दे िख&छ । यसूकार धारा ११३ को उपधारा ६
मा उिzलिखत “कानून ारा 5नधाBरण भएबमोिजम
हुनेछ” भ"े वायांशलाई हे दाB सं Jवधानको धारा
११३ को उपधारा (१) मा उिzलिखत काम
कारवाह>का अ5त-र7 &याय प-रषPबाट सqपादन
हुने सबै काम कतBbय अ5धकार ःपmतः eयःतो
“कानून” बाट 5नदC िशत हुनपु नC भ"े दे िखन
आयो । यस सqब&धमा एकातफB ूःतुत
मापद9ड कानूनसरह लागू हुन सदै न भ"े
ःवीकारोि7 ःवयम् मापद9डको दफा ६ को
दे हाय (घ) मा उिzलिखत ूावधानबाट पुJm
हु&छ भने अकाBतफB हाल ूचलनमा रहे को &याय
प-रषP ऐन, २०४७ वा 5नयमावल> २०५६ मा
&यायाधीश 5नयुि7सqब&धी मापद9ड वा यःतै
ूकारको 5नदC िशका आ{द बनाइ लागू गनB सJकने
भ"े कानूनी bयवःथा कJहं कतै उzलेख भएको
ँ ै न । अJपतु 5नयमावल>को 5नयम २७ मा
दे िखद
बैठकसqब&धी कायBJव5ध भ"े शीषBकमा “ऐनमा
उzलेख भएदे िख बाहे क प-रष0को बैठकसqब&धी
कायBJव5ध प-रषP आफfले 5नधाBरण गरे बमोिजम
हुनेछ” भ"ेसqम उzलेख भएको दे िखन आयो ।

409

नेपाल कानून प"ऽका, २०७१, असार

"नयम २७ को उ0 “प1रष3 आफ6ले "नधा8रण
गरे बमोिजम हुनेछ” भBे वाDयांशले मापदHड
"नमा8ण गनJसKमको अ"धकारसमेतलाई समेNछ
Oक भBेतफ8 हे दा8 ूच"लत ऐन "नयममा उSलेख
भएदे िख बाहे क “प1रषVको बैठकसKबYधी
काय8Oव"ध” सKम प1रष3 आफैले "नधा8रण गन8सक्ने
तर सोदे िख बाहे कका अYय काम कत8\य अ"धकार
कानून]ारा नै \यविःथत हुनपु नJ दे िखन आयो ।
बैठकको काय8Oव"धसKम आफ6 "नधा8रण गन8सक्ने
"नयमको \यवःथाले क"तपय सारभूत ूकृ"तका
\यवःथाहbसमेत अYतर"नOहत रहे को "नयुि0
ूOबया मापदHड "नमा8ण गनJसKमको अिdतयारe
ूदान गन8सDछ भनी माB "मSने अवःथा
दे िखएन ।
१1. कुनै "नकायलाई ूाh "नयमहb
बनाउन सक्ने अिdतयारeअYतग8त "नदJ िशका
वा मापदHड बनाउने अ"धकार ःवतः समावेश
हुन सDदै न भBे उदाहरणका bपमा सुशासन
(\यवःथापन तथा सkालन) ऐन, २०५६ लाई
"लन सOकYछ । उ0 ऐनको दफा ४४ ले
"नयम बनाउने अ"धकार भBे शीष8कअYतग8त
नेपाल सरकारले यस ऐनको उpेँय काया8Yवयन
गन8 आवँयक "नयमहb बनाउन सDछ भBे
ूावधान राखेको दे िखYछ भने उ0 ूावधानको
तrकालप"छ दफा ४५ मा "नदJ िशका वा sदtदश8न
बनाउन सक्ने भBे शीष8कअYतग8त सरकारe
काया8लयको काम कारवाहeलाई "छटो, छ1रतो
र "मत\ययीbपमा सkालन गन8 आवँयक
"नदJ िशका वा sदtदश8न बनाई लागू गन8 सक्ने
भBे छु vै \यवःथा राखी "नदJ िशका वा sदtदश8न
बनाउने सKबYधमा छु vै ःपw अिdतयारe सOहतको
कानूनी ूावधान राखेको दे िखYछ । OवधाOयकाले
8 ाको
कानूनको "नमा8ण गदा8 कुनै \यवःथाको पूणत
ला"ग आवँयक नभएसKम अनावँयक ूावधान
राdदै न र आवँयक दे खेका ूावधानहb छु टाउँदैन

भBे माYयता अYयथा ूमािणत नभएसKम कानून
\याdयामा ःवीकार ग1रYछ । "नदJ िशका वा
sदtदश8न बनाउन छु vै अिdतयारe आवँयक नपनJ
भए OवधाOयकाले उिSलिखत कानूनमा यससKबYधी
छु vै अिdतयारeयु0 ूावधानको \यवःथा ग1ररहनु
आवँयक नै हुने "थएन ।
१2. ूच"लत कानूनले अ"धकार नै
नsदएको कुरामा ौी ५ को सरकारले अन"धकृत
एवम् गैरकानूनी तवरले आ{नो गाउँ आफै बनाउँ

काय8बम काया8Yवयन "नदJ िशका, २०५१ बनाई
जारe गरे काले उ0 "नदJ िशकालाई अमाYय र बदर
घोOषत गरe पाउँ भनी यस अदालतमा पन8 आएको
यःतै ूकृ"तको "नवेदनमा यस अदालतबाट ौी
५ को सरकारले जुन ऐन तथा "नयमावलeको
अ"धकारअYतग8त rयःतो "नदJ िशका बनाई जारe
गरे को भनी "नदJ िशकामा उSलेख गरे को छ सो
ऐन तथा "नयमावलeमा ौी ५ को सरकारलाई
"नयमावलe बनाई लागू गन8 पाउने अ"धकार
ँ ा rयःतो "नदJ िशका
नै ूदान गरे को नदे िखद
नै अमाYय र बदर हुने आदे श जारe गरे को
"थयो । "नवेदक टं कनाथ पौडेल Oव. मिYऽप1रष3्
सिचवालय, सं वत् २०५१ सालको 1रट नं.
२९२४, (नेकाप २०५२, अ १०, "नण8य नं.
६०७९, पृ ८४४) पुनः Yयायाधीश "नयुि0
(ूOबया) मापदHडले Yयायाधीश "नयुि0का ला"ग
आवेदन sदने \यि0हbमा कर तथा राजःवको
दाOयrव बाँक रहे को वा rयःता \यि0हbले
पदeय आचरणOवपरeत साव8ज"नक सKपिको
दुbपयोग गरे को भBे जःतो फौदारe दाOयrव
8 नJ
"सज8ना हुनसक्ने अवःथासKमको घोषणा गनुप
लगायतका काय8Oव"ध "नधा8रण गरे को अवःथामा
मापदHडलाई
केवल
आYत1रक
काय8Oव"ध
\यवःथापनसKम माB "मSने दे िखन आएन ।
यसूकार Yयायप1रषVलाई ूच"लत सं Oवधान तथा
ऐन "नयमले प1रषVको बैठकसKबYधी काय8Oव"ध
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बाहे कका अ!य !यायाधीश &नयुि*स,ब!धी कुनै
ू/बया वा मापद5ड वा 7द8दश9न वा &नद: िशका
वा यःतै ूकृ&तका अ!य Instruments बनाई जारA
गन9 सक्ने अिDतयारA 7दएको दे िखन आएन ।
यस अ&तJर* ऐन &नयमले ःपM अिDतयारA 7दएको
अवःथा बाहे क अ!य अवःथामा &नद: िशका वा
मापद5ड बनाई जारA गन9 सक्ने अिDतयारA नहुने
भनी यस अदालतबाट &सQा!तसमेत ू&तपा7दत
ँ ा सो &सQा!तसमेतका आधारमा
भैसकेको दे िखद
!याय पJरषTले !यायाधीश &नयुि*स,ब!धी ू/बया
मापद5ड बनाउन सक्ने अिDतयारA राख्न सVछ
भXे दे िखन आएन ।
१3. अब !यायाधीश &नयुि* (ू/बया)
मापद5ड, २०६९ सं /वधान वा कानूनस,मत छ
वा छै न भXे तेौो ूfका स,ब!धमा /वचार गदा9
मा&थ /व&भX ूकरणमा गJरएको /वiेषणबाट
!याय पJरषTलाई सं /वधान वा ूच&लत कानूनले
मापद5ड &नमा9ण गरA लागू गन9 सक्ने अिDतयारA
नै न7दएको भXे दे िखन आएबाट कानूनी
अिDतयारA&बना नै !याय पJरषTले !यायाधीश
&नयुि* (ू/बया) मापद5ड, २०६९ बनाई लागू
ँ ा jयसरA मापद5ड बनाई लागू गन:
गरे को दे िखद
!याय पJरषTको &नण9य एवम् jयःतो &नण9यबाट
बनाई जारA गJरएको मापद5डसमेतमा कानूनको
अिDतयारA दे िखन आएन । कानूनको अिDतयारA
&बना &नमा9ण गJरएको (कानूनी मा!यता ूाk
गन9 नसक्ने हुनाले ूःतुत) !यायाधीश &नयुि*
(ू/बया) मापद5ड २०६९ मा कानूनको
अिDतयारA
/वहAनताको
आधारमा
आजैका
&म&तदे िख लागू हुने गरA उjूेषणको आदे शlारा
&निंबय र बदर हुने ठहछ9 ।
१4. अब &नवेदन मागबमोिजमको आदे श
जारA हुनपु न: हो वा होइन भXे स!दभ9मा /वचार
गदा9 &नवेदकले मूलतः !यायाधीश &नयुि* ू/बया
मापद5ड उjूेषणको आदे शlारा बदर गरA पाउँ

भXे र सं /वधानको धारा १०९ को उपधारा
(३) बमोिजम यो8यता पुगेका sयि*लाई िजtला
!यायाधीशको पदमा &नयुि*को ू/बया अगा&ड
बढाउने परमादे श जारA गरA पाउँ भXे माग

दावी &लएको दे िख!छ । प/हलो माग दावीका
स,ब!धमा मा&थ ूf नं.(३) को /वiेषणबाट
नै !यायाधीश &नयुि* ू/बया मापद5ड सं /वधान
एवम् कानूनको अिDतयारA&बना बनाइएको
पु/M भै बदर हुने ठहर भैसकेको अवःथा
छ । अब सं /वधानको धारा १०९ को उपधारा
(३) बमोिजम यो8यता पुगेको sयि*लाई िजtला
!यायाधीशको पदमा &नयुि*को ू/बया अगा&ड
बढाउनु भXे परमादे श जारA गरA पाउँ भXे &नवेदन
माग दावी स,ब!धमा हे दा9 नेपालको अ!तJरम
सं /वधान, २०६३ ले ूःतावनामा ूयु* ःवत!ऽ
!यायपा&लकाको अवधारणालाई जीव!तता 7दन
सं /वधानको भाग १० मा !यायपा&लकास,ब!धी
आवँयक /व/वध sयवःथाहx गरे को छ । ती
sयवःथाहxमyये अ!य कुराहxको अ&तJर*
/व&भX तहका अदालतका !यायाधीशहxको
&नयुि*, यो8यता र सेवाका शत9 तथा सु/वधाहx
प&न एक रहे को छ । सोअ!तग9त नै सं /वधानको
धारा १०९ मा पुनरावेदन अदालत, र िजtला
अदालतको !यायाधीशको &नयुि*को ला&ग
यो8यता &नधा9रण गरे को दे िख!छ । उ*
धाराको उपधारा (३) मा गJरएको sयवःथा
अनुसार िजtला !यायाधीशका पदमा &नयुि*का
ला&ग (१) कानूनमा ःनातकोपा&ध ूाk गरA
!याय सेवाको राजपऽा/zत 7lतीय ौे णीको
पदमा क,तीमा तीन वष9 काम गरे को हुनपु न:
वा (२) कानूनमा ःनातक अ&धव*ाकोxपमा
क,तीमा आठ वष9 वकालत गरे को हुनपु न: भXे
दे िख!छ । !यायाधीश &नयुि*का स!दभ9मा हे दा9
२०६३ मा नेपालको अ!तJरम सं /वधान जारA
हुनपु ूव 9 कायम रहे का /व&भX सं /वधानले उ{च
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अदालतका (सव01च अदालत, पुनरावेदन अदालत
वा 4ेऽीय अदालत) 8यायाधीशको पदमा कानून
=यवसायी वा कानून >वषयको ूाAयापक वा
शोधकताBको "सधै "नयुिE हुन सक्ने =यवःथा
समेटेको भए ताप"न ती 4ेऽबाट िजOला
8यायाधीशको पदमा समेत "नयुिE गQरने भRे
ूावधान २०६३ को अ8तQरम सं >वधानबाट माऽ
सुV भएको दे िख8छ । यZ>प सुV अदालतमा
(Trial court) मा 8या>यक ू>बयाका अ"धकतम्
B न] िःथ"त
कायB>व"ध वा औपचाQरकताहV पूरा गनुप
रहँदा _यःतो कायBसँग बढa पQरिचत 8याय सेवाका
अ"धकृतहVलाई नै अ"धकतम ूाथ"मकताका साथ
8यायाधीश "नयुिE गQरने सामा8य ूचलन भए
ताप"न यस सdब8धमा सं >वधानमा नै ःपe =यवःथा
भइसकेको स8दभBमा उE सं वैधा"नक ूावधान
कायाB8वयन अपेि4तमाऽ नभई अपQरहायBसमेत
छ ।
१5. सं >वधानको धारा ९३ को उपधारा
(४) ले कानून =यवसायीबाट िजOला 8यायाधीशमा
B न] परa4ा ूणालaसdब8धी
"नयुिE गदाB गनुप
कायB>व"ध कानूनमा =यवःथा भएबमोिजम हुने
भनेकोमा झnडै आठ वषBसdम सोबमोिजमको कानून
"नमाBण नभई सं वैधा"नक =यवःथाको कायाB8वयन
नै हुन नसकेको अवःथालाई ःवाभा>वक माR
स>कँदै न । उिOलिखत सं वैधा"नक =यवःथाको
राॆो नराॆो प4को ूािsक >वtेषण गनुB एउटा
कुरा हुनसuला र यो वा _यो कुनै प"न तकBका
आधारमा सं >वधानको =यवःथा कायाB8वयन नभई
रहे को अवःथाू"त भने यो अदालत उदासीन रहन
"मOदै न । सं >वधानले पQरकOपना गरे को ःवत8ऽ
8यायपा"लकाको ममB 8यायपा"लकाको स4मतामा
"नभBर रहे को हु8छ । अतः ःवत8ऽ र स4म
8यायपा"लकाको "नमाBणको ला"ग 8यायाधीशको

"नयुिEमा नै योwयता र 4मताको मूOयाxनसdब8धी
ूभावकारa सं य8ऽ "नमाBण गQरनु जVरa
हु8छ । योwयता पुगेका अ"धवEाहVलाई िजOला
8यायाधीशको पदमा "नयुिE गदाB अ"नवायBVपमा
B न] भRे
"लिखत र मौिखक परa4ा सzालन गनुप
ँ ा _यःतो परa4ाबाट
सं वैधा"नक =यवःथा दे िखद
अ_य8त ू"तभाशालa र स4म =यिEमाऽ
8यायाधीशको पदमा "नयुिE पाउन सकून् भRे
सु"नि{तताको ला"ग _यसरa सzालन गQरने
परa4ाको पा|यबम "नधाBरण, ू}पऽ तयारa,
परa4ा सzालन >व"ध, उ~रपुिःतका परa4ण प"त,
उ"तणाBx तथा ूःतुतीकरण र अ8तवाBताBसमेत
खुला ू"तयो"गताबाट अ"नवायBVपमा (8याय सेवा
आयोगबाट सzा"लत) राजपऽा>xत ूथम ौे णीका
अ"धकृत सरहका हुनपु न]तफB 8याय पQरषको
AयानाकषBण गराइएको छ । परa4ा ूणालaबाटै
िजOला 8यायाधीशको "नयुिE गन]सdब8धी
=यवःथा 8यायाधीश "नयुिEका सdब8धमा
>वशेष खालको सं वैधा"नक =यवःथा भएकाले
यो =यवःथाको कायाB8वयनको सु"नि{तताको
ला"ग यथाशीय यससdब8धी >वधेयक तयार गरa
कानून "नमाBणका ला"ग सं सदमा पेश गनुB भनी
>वप4ीमAयेका कानून 8याय, सं सदaय =यवःथा
तथा सं >वधानसभा म8ऽालयका नाममा परमादे शको
आदे शसमेत जारa गQरएको छ । यो आदे शको
ू"त"ल>प महा8याया"धवEाको कायाBलयमाफBत्
>वप4ीहVलाई दनू ।
उE रायमा सहमत छु ।
8या. चोले8ि शमशेर ज.ब.रा.
इ"त सं वत् २०७१ साल असार ४ गते रोज ४ शुभम् ।
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