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

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

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

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

शाखा अिधकृत �ी देवीकुमारी चौधरीशाखा अिधकृत �ी देवीकुमारी चौधरी  
शाखा अिधकृत �ी ने� �साद पौडेलशाखा अिधकृत �ी ने� �साद पौडेल  
शाखा अिधकृत �ी घनराज पोखरेलशाखा अिधकृत �ी घनराज पोखरेल  
नायब स�ुबा �ी �� आचाय�नायब स�ुबा �ी �� आचाय�   
िस.क.िस.क.  �ी �ुव सापकोटा�ी �ुव सापकोटा  
क��यटुर अपरेटर �ी अजु�न सवेुदीक��यटुर अपरेटर �ी अजु�न सवेुदी  
काया�लय सहयोगी �ी काया�लय सहयोगी �ी राजेश ितमि�सनाराजेश ितमि�सना  

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

ना.सुना.सु.�ी .�ी अजु�न चौधरीअजु�न चौधरी  

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

  
  

�कािशत सङ् �या : ३५०० �ित 
  

  
  

 
 
 
 
 

स�पादन तथा �काशन सिमितस�पादन तथा �काशन सिमित  
माननीय �यायाधीशमाननीय �यायाधीश  �ी�ी  सपना �धान म�लसपना �धान म�ल,,  सव��च अदालतसव��च अदालत      --  अ�य�अ�य�  
माननीय �यायाधीश �ी ह�र�साद फुयालमाननीय �यायाधीश �ी ह�र�साद फुयाल,,  सव��च अदालतसव��च अदालत        --  सद�यसद�य  
मु�य रिज��ार �ी मु�य रिज��ार �ी नृप�वज िनरौलानृप�वज िनरौला,,  सव��च अदालतसव��च अदालत        --  सद�यसद�य  
नायनायबब  महा�यायािधव�ा �ी महा�यायािधव�ा �ी पदम�साद पा�डेयपदम�साद पा�डेय,,  �ितिनिध�ितिनिध,,  महा�यायािधव�ाको काया�लयमहा�यायािधव�ाको काया�लय--  सद�यसद�य  
रिज��ार �ी रिज��ार �ी नारायण�साद प�थीनारायण�साद प�थी,,  सव��च अदालतसव��च अदालत        --  सद�यसद�य  
अिधव�ा �ी अिधव�ा �ी ���साद पो�े���साद पो�ेलल,,  कोषा�य�कोषा�य�,,  नेपाल बार एसोिसएसननेपाल बार एसोिसएसन      --  सद�यसद�य  
व�र� व�र� अिधव�ा �ी अिधव�ा �ी खगे���साद अिधकारीखगे���साद अिधकारी,,  अ�य�अ�य�,,  सव��च अदालत बार एसोिसएसनसव��च अदालत बार एसोिसएसन--  सद�यसद�य  
�ा.डा.�ा.डा.िवजय िसंह िसजापितिवजय िसंह िसजापित,,  िडनिडन,,  ि�भूवन िव�िव�ालयि�भूवन िव�िव�ालय,,  कानून संकायकानून संकाय    --  सद�यसद�य  
सहरिज��ार �ी सहरिज��ार �ी ह�रराज काक�ह�रराज काक�, सव��च अदालत, सव��च अदालत              --  सद�य सिचवसद�य सिचव  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

    
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
  
  
  
  

 
 

  

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

नेकाप, २०७७..., .........मिहना, िन.नं. ………, पृ� ...  
उदाहरणाथ� : नेकाप, २०७७, भदौ, िन.नं.१०४८९, प�ृ ८०९ 

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

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

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

सव��च अदालतको वेभसासव��च अदालतको वेभसाइइटट  wwwwww..ssuupprreemmeeccoouurrtt..ggoovv..nnpp  
मा गई दामा गई दायाँयाँतफ�  तफ�  ��काशनह�काशनह�  मा ि�लक गरी २०६५ सालदेिखका मा ि�लक गरी २०६५ सालदेिखका नेपाल नेपाल 
कानून पि�का कानून पि�का तथातथा  सव��च अदालत बुलेिटनसव��च अदालत बुलेिटन  मा समािव� िनण�यह� मा समािव� िनण�यह� 

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

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

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

 



िन�द�तु नीितिनपुणा यिदिन�द�तु नीितिनपुणा यिद  वावा  �तुव�तु �तुव�तु   
ल�मी: समाऽिवशतु ग�छतु वा यथेल�मी: समाऽिवशतु ग�छतु वा यथे�ं�ं  ।।  
अ�ैअ�ैव वा मरणंव वा मरणं  मम�तु यु�तु युगागा�तरे�तरे  वा वा   
�या�या�या�या�पथ:�पथ:  �िवचलि�त प�िवचलि�त पदंदं  नन  धीरा: ।।धीरा: ।।८४८४।।।।  

--  भतृ�ह�रभतृ�ह�र  नीितशतकम्नीितशतकम्  
  
अथ�:अथ�:  िन�दा गिन�दा ग�न्�न्  वा �शंसा,वा �शंसा,  ल�मी आउन्ल�मी आउन्  वा जाउन,्वा जाउन,्  

आजै मनु�परोस ्वा काला�तरमा, आजै मनु�परोस ्वा काला�तरमा,   
यी कुनै कुरायी कुनै कुराकोको  कि� पिन िच�ता नराखी कि� पिन िच�ता नराखी   
�याियक माग�मा ला�नेह� किह�यै�याियक माग�मा ला�नेह� किह�यै  िवचिलत ह�दैँनन ्।िवचिलत ह�दैँनन ्।  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

      

मू�य �.मू�य �.७५७५।।--    
  

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

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

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

  

सूचना 



 

i

िवषय सूची 
�.
स. 

िन.नं./इजलास/ 
िववरण 

प� / िवप� िवषयको सारसङ् �ेप पृ� 

1=  

१०४८९ 
 

पूण� 
 

उ��ेषण / 
परमादेश 

भुवनद� जोशी 
िव�� 

लोक सेवा आयोग, 
के��ीय काया�लय, 

अनामनगर, 
काठमाड�समेत 

 स�वा भएको कम�चारीले रमाना निलएको 
कारणबाट कानूनबमोिजम बढुवा ह�नुपन� 
�यि�लाई बढुवा नग�रएको अव�थामा 
मािथ�लो तहको पदमा ह�ने बढुवाको 
सुिवधाबाट िनवेदकलाई वि�चत गनु� 
कानून र �यायको �ि�बाट उिचत  
नदेिखने ।  

८०९ 

2=  

१०४९० 
 

संयु� 
 

कालो बजार 
तथा केही 
सामािजक 
अपराध 

नेपाल सरकार 
िव�� 

राजुलाल 
राजभ�डारीसमेत 

 �यि�ले गरकेो काय� र ऐनले प�रभाषा 
गरकेो कसुरको �कृितिबच साम�ज�यता 
नरहकेो कसुरमा कुनै पिन �यि�लाई 
कसुरदार कायम गनु� �चिलत फौजदारी 
कानूनको िस�ा�त �ितकूल ह�ने । 

८२० 

3=  

१०४९१ 
 

संयु� 
 

उ��ेषण 

पदमराज पा�डे 
िव�� 

नेपाल सरकार, 
�धानम��ी तथा 
मि��प�रषद् को 

काया�लय, 
िसंहदरबारसमेत 

 अ�य िव�ीय सं�थाह�को सहज पह�चँ 
भएको अव�थामा �िणक समयको लािग 
नगरपािलकाको �े�मा बचत तथा 
ऋणको कारोबार गन� सहकारी 
सं�थाह�को मा� दता� �थगन ग�रएको र 
अ�य �े�मा सहकारी सं�थाको दता� र 
काय� �े� िव�तारमा कुनै रोक नलगाई 
दता� गन� स�ने अव�था िव�मान देिखँदा 
पेसा रोजगारको हकको काया��वयनमा 
अवरोध लगाएको नदेिखने । 

८२७ 



 

ii

4=  

१०४९२ 
 

संयु� 
 

डाँका 

नेपाल सरकार 
िव�� 

िहरालाल 
तामाङसमेत 

 एकै जाहरेवालाको घर र पसलमा एउटै 
िमित र केही समयको अ�तरालमा एउटै 
योजनाअनुसार एकै �ितवादीह�को 
समूहबाट वारदात भएको र सो स�ब�धमा 
एउटै जाहरेी परी सोही आधारमा 
अनुस�धानसमेत भई ��तुत मु�ा दायर 
भएको देिखनाले ��तुत मु�ामा मुलुक� 
ऐन चोरीको महलको ११ नं. बमोिजम 
�ितवादीह�को �य�तो काय�लाई पटके 
अपराध कायम गन� निम�ने । 

८३५ 

5=  

१०४९३ 
 

संयु� 
 

कत��य �यान 

तेजबहादुर 
रोकायासमेत 

िव�� 
नेपाल सरकार 

 �माण ऐन, २०३१ को दफा २५ बमोिजम 
�ितवादीउपरको अिभयोग दाबी पुि� ट गन� 
�माणको भार वादी नेपाल सरकारमा 
िनिहत रहकेो र सोबमोिजम अिभयोग 
दाबीबमोिजमको ठोस एवं िन�या�मक 
�माण वादी नेपाल सरकारको तफ� बाट 
पेस ह�न नसकेको अव�थामा फौजदारी 
�याय तथा �याियक िस�ा�तको रोहमा 
शंकाको भरमा �ितवादीह�लाई कसुरदार 
करार गन� निम�ने । 

८३९ 

6=  

१०४९४ 
 

संयु� 
 

ब�दी 
��य�ीकरण 

ब�दना सोनी भ�ने 
धन�याम सोनी 

िव�� 
उ�च अदालत 

पाटन, ह�रहरभवन, 
लिलतपुरसमेत 

 �वा��यस�ब�धी हकको उपल�धता र 
काया��वयन गराउने दािय�व रा�यमा 
िनिहत रहकेो ह�ने ।  

 आ�नो �ोत, साधन र �मतामा 
आधा�रत भई य�ता हक अिधकारको 
उ�चतम र पूण� काया��वयनमा रा�य सदैव 
ि�याशील, �ितब� र सहयोगी ह�नुपन� । 

८५१ 



 

iii

7=  

१०४९५ 
 

संयु� 
 

नाग�रकता बदर 

गृह म��ी 
िवजयकुमार 

ग�छदार 
िव�� 

सुवासच�� बढै 

 नेपालको संिवधान र �चिलत 
कानूनिवपरीत ग�रने काय� 
�यायपािलकाको लािग �वीकाय� नह�ने ।  

 गलत �ि�या अपनाई आफँैले 
अिधकार�े� �हण गरी गृह म��ी�तरबाट 
नाग�रकता बदर गन� गरकेो िनण�य र 
�यसको आधारमा भए ग�रएका काम 
कारबाहीले कानूनी मा�यता पाउन स�ने 
अव�था नह�दँा �यसको �भावका�रता 
शू�य रहकेो मा� नु पन� । 

८६२ 

8=  

१०४९६ 
 

संयु� 
 

िजउ मा�ने बे�न े

वैजनाथ यादव 
िव�� 

नेपाल सरकार 

 स�ब� घटना प�रि�थितसँग 
साम�ज�यता रा�ने पीिडतको मौकाको 
अिभ�यि�लाइ� �माण ऐन, २०३१ को 
दफा १० अनुसार �माणको �पमा �हण 
गन� िम�ने नै ह�दँा मु�ाको कारबाही र 
िकनाराको �ममा ग�रने �माणह�को 
मू�याङ्कन कानूनी �यव�था मा�को 
िनरपे�तामा नभई स�ब� घटना र 
प�रि�थितको सापे�तामा एक िववेकयु� 
चेत�ारा िनिद�� स�यको खोजीमा 
आधा�रत ह�ने । 

८७१ 

9=  

१०४९७ 
 

संयु� 
 

�ितपूित� 

िवजयबहादुर शाह 
िव�� 

नेपाल सरकार 

 ते�ो प�को हािन नो�सानी भएमा 
�ितपूित� बेहोन� उ�े�यले ते�ो प� सवारी 
िबमा ग�रएकोमा एउटै घटनाबाट िसिज�त 
िबमाबापतको आंिशक �ितपूित� मा� 
बेहोन� र अ�य दािय�व वहन नगन� भ� न 
िम�ने अव�था ह�दैँन । ते�ो प�मा पन� 
जाने �ित बेहोन� �योजनाथ� िबमा 
ग�रएकोमा सो िबमाबमोिजमको सम� 
दािय�व िबमकले बेहोनु� पन� । 

८७७ 



 

iv

10=  

१०४९८ 
 

संयु� 
 

उ��ेषण / 
परमादेश 

भुवने�र साह� 
तेलीसमेत 

िव�� 
सु�दरका�त 
म�डलसमेत 

 उिचत पा�र�िमक, सुिवधा वा योगदानमा 
आधा�रत सामािजक सुर�ा निदनु वा �म 
कानूनले िनधा�रण गरभे�दा कम सुिवधा 
िदनु वा समान हैिसयतमा काम गन� 
सहकम�भ�दा कम पा�र�िमक, सुिवधा 
िदनुसमेत �म शोषण ह�ने ।  

८८८ 

11=  

१०४९९ 
 

संयु� 
 

िनषेधा�ा 

अ�ण शमा� 
िव�� 

मंगलनारायण 
म�डलसमेत 

 नाग�रक अिधकार ऐन, २०१२ को दफा 
१७(२) बमोिजम िनषेधा�ा जारी ग�रपाउँ 
भ�ने प�ले जुन स�पि�स�ब�धी हकमा 
आघात पन� भिनएको हो सो स�पि�मा 
िनवेदकको पूण� हक (absolute right) 
अथवा िववादरिहत हक (undisputed 
right) रहकेो छ भनी अदालतलाई 
स�माण आ��त पानु�पन� । 

९०१ 

12=  

१०५०० 
 

संयु� 
 

उ��ेषण 

िशव िव�म 
शाहसमेत 

िव�� 
अि�तयार 
दु�पयोग 

अनुस�धान 
आयोग, टङ्गाल, 
काठमाड�समेत 

 कानूनको उिचत �ि�या अपनाई सरकारी 
वा साव�जिनक स�पि�को संर�ण गनु� 
मालपोत अिधकृतलगायतका स�बि�धत 
पदािधकारीह�को कानूनी कत��य ह�ने । 
�यस �कारको कारबाही र िनण�य गदा� 
कानून�ारा िनधा��रत �ि�याको समुिचत 
�पमा अनुशरण ग�रनु पन� । 

९०७ 

13=  

१०५०१ 
 

संयु� 
 

जबरज�ती 
करणी 

नेपाल सरकार 
िव�� 

गणेश नेपाली 

 जबरज�ती करणीज�तो फौजदारी 
कसुरमा �प� त�य, कारण तथा �वा��य 
परी�ण �ितवेदनको नितजाअनु�प 
जबरज�ती करणी ह�नको लािग आव�यक 
पन� सु�प� त�य र �माणबाट मा� 
कसुरको ठहर गरी सजाय गन� �यायोिचत 
ह�ने ।  

९१४ 



 

v

14=  

१०५०२ 
 

संयु� 
 

अंश दता� 

गुदर राउत 
कंकरसमेत 

िव�� 
वृजमती देवी 

 िलखतमा बकसप� उ�लेखस�म गरकेो 
आधारमा मा� अ�य त�य �माण नहरेी 
स�पि� ब�डा नला�ने भनी �या�या गन� 
हो भने टाठाबाठा अंिशयारले सहजै 
�पमा अ� अंिशयारह�लाई िनरअंशी 
बनाउन स�ने र �य�तो काय� 
अंशब�डाको महलको उ�े�य र 
भावनािवपरीत ह�ने ।  

९२३ 

15=  

१०५०३ 
 

संयु� 
 

ब�दी 
��य�ीकरण 

अ�दी फहाद युशुफ 
िव�� 

अ�यागमन िवभाग, 
कािलका�थान, 
काठमाड�समेत 

 कुनै िवदेशी नाग�रकलाइ� िन�काशन गन� 
िनण�य िलनुपूव� �य�तो िवदेशी �यि�को 
कानूनी हैिसयत, िनजको देश िफता� 
पठाउँदा ह�न स�ने स�भािवत जोिखम र 
प�रणामलाई म�यनजर गनु�पन� । 

९३१ 

16=  

१०५०४ 
 

संयु� 
 

ब�दी 
��य�ीकरण 

िभम�साद 
अिधकारीसमेत 

िव�� 
महानगरीय �हरी 

प�रसर, टेकु, 
काठमाड�समेत 

 कुनै पिन िनकायले अनुस�धानको �ममा 
प�ाउ गन� पाउने सो िनकायको 
अ�तिन�िहत अिधकार नह�ने । अदालतले 
समेत ज�री प�ाउ पुज�को समथ�न गदा� 
र �याद थप गदा�समेत �यि�को 
�वत��ताको हनन ह��छ ह�दैँन भनी 
िवचार पु� याउनु पन� । आ�नो अिधकार 
�योग गदा� कानूनको �ि�याअनु�प 
गनु�पन� । कानून �द� �विववेकको 
अिधकार �योग गदा�समेत व�तुिन� एवं 
मनािसब आधार र कारण खुलेको देिखनु 
पन� । पया�� मनािसब आधार र कारण 
नखुलाई �योग भएको �विववेक�य काय�ले 
कानूनी मा�यता पाउन नस�ने । 

९४२ 



 

vi

17=  

१०५०५ 
 

संयु� 
 

बहाल िदलाई 
घर खाली 
ग�रपाऊँ 

माया भ�ने मैयाँ 
गु�ङ 
िव�� 

िशवबहादुर ब�नेत 

 कसैको िनिव�वाद हक �वािम�वमा रहकेो 
घर घरधनीको म�जुरी िवना अक� 
�यि�ले िनर�तर भोग गरी उ� घरमािथ 
तला थपेको भ�ने िजिकरका आधारमा 
मा� �यस घरको �वािम�व भोग गन� 
�यि�लाई नै �ा� ह�नुपद�छ भ�ने िजिकर 
भोग र �वािम�वको मा�यतािवपरीत 
देिखने । भोग �वािम�व �मािणत गन� 
आधारस�म ब�न स�छ तर भोगले 
�वािम�वलाई नै िव�थािपत गन� नस�ने । 

९४९ 

18=  

१०५०६ 
 

संयु� 
 

जबरज�ती 
करणी 

नेपाल सरकार 
िव�� 

जय�साद पोखरले 

 अपराधले पूण�ता नपाउने िविभ� न 
कारणह� ह�न स�छन् । य�तै कुनै 
कारणबाट अपराध घिटत ह�नबाट 
रोिकएको देिखनुपछ� भ� ने ह�दैँन । 
पीडकलाई डर, �ास वा भौितक शि� वा 
�ितवादीको आपरािधक ि�याकलापलाई 
रो�ने अ� �य�तै �भावकारी काय� 
ज�तो; �ने, कराउने वा �ितवादीको 
कुकाय�को बारमेा संर�कलाई भिनिद�छ 
भ� ने ज�ता कारणबाट �ितवादीलाई 
आपरािधक काय� गन�बाट रो�छ र 
अपराधले पूण�ता पाउँदैन भने उ�ोगको 
अव�था िसज�ना ह�ने । सबै अव�थामा 
�ितवादीलाई शि� �योग गरी अपराध 
गन�बाट रोिकए मा� उ�ोग भएको भ�न 
नह�ने । 

९५५ 

19=  

१०५०७ 
 

संयु� 
 

ब�दी 
��य�ीकरण 

कृ�णबहादुर �े� 

िव�� 

का�क� िज�ला 

अदालतसमेत 

 अलग अलग िमितमा एकै �कृितको 
कसुरमा संल�न भएको िवषय ह�दैँमा 
वारदातलाइ� नै फरक भएको ि�थितमा 
�यसलाइ� एउटै कसुर भएको भनी दोहोरो 
कारबाही गरकेो मा� न निम�ने । यसबाट 
संिवधानले ��याभूत गरकेो �यायस�ब�धी 
हकअ�तग�त कुनै पिन �यि� िव�� 

९६५ 



 

vii

अदालतमा एकै कसुरमा एक पटकभ�दा 
बढी मु�ा चलाइने र सजाय िदइने छैन 
भ� ने �ावधानको �ितकूल भएको मा� न 
नसिकने । 

20=  

१०५०८ 
 

संयु� 
 

लागु औषध 
(गाँजा) 

नेपाल सरकार 

िव�� 

मोहन साह कानु 

 �ये� नाग�रकस�ब�धी ऐन, २०६३ को 
दफा १२(१)(ख) को �यव�थाअनुसारको 
कैद सजायमा छुट पाउनको िनिम� 
“कसुरदारले तोिकएको कैद सजाय 
भोिगरहकेो ह�नुपन�” भनी ऐनमा नै ��ट 
�यव�था गरकेोबाट कैद सजाय पाई कैद 
भोिगरहकेो �यि�ले मा� उमेरको 
आधारमा कैद छुट पाउने । 

९७६ 

21=  

१०५०९ 
 

संयु� 
 

परमादेश 

गोपाल िसवाकोटी 

(िच�तन) समेत 

िव�� 

�धानम��ी तथा 

मि��प�रषद् को 

काया�लय, 

िसंहदरबार, 

काठमाड�समेत 

 कारागारमा अ�यिधक िभडभाड 
(Overcrowding) तथा सङ्�मणको 
जोिखम रहकेो प�र��ेयमा कारागारको 
�मता अिभवृि� र भौितक सुधार ज�ता 
दीघ�कालीन रणनीितको अित�र� रा�यले 
सङ्�मणको रोकथामका लािग त�काल 
सुर�ाका उपायह� अपनाउन आव�यक 
ह�ने । 

९८४ 
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�नण�य नं. १०४८९
सव��च अदालत, पूण� इजलास

माननीय �यायाधीश �ी िव��भर�साद �े�
माननीय �यायाधीश �ी टंकबहादरु मो�ान

माननीय �यायाधीश �ी कुमार र�ेमी
फैसला िमित : २०७६।१०।९

०७४-NF-००१६

म�ुा : उ��ेषण / परमादेश

िनवेदक : िज�ला बैतडी, दशरथ च�द नगरपािलका 
वडा नं. ४ घर भई हाल क�चनपरु िज�ला 
अदालत, महे��नगरमा अिमन पदमा काय�रत 
भवुनद� जोशी

िव��
िवप�ी : लोक सेवा आयोग तथा ऐ.को के��ीय 

काया�लय, अनामनगर, काठमाड�समेत

§ स�वा गन� िनकायको �वीकृित िलई 
कामकाजमा लगाएकोमा स�वा भएको 
काया�लयमा हािजर ह�न रमाना नै िलन 
नचाहने कम�चारीलाई �वे�छाले सािबककै 
काया�लयमा कामकाज ग�ररहन े अवसर 
�दान गन� कानूनले निम�ने ।

(�करण नं.७)
§ स�वा भएको कम�चारीले रमाना निलएको 

कारणबाट कानूनबमोिजम बढुवा ह�नुपन� 
�यि�लाई बढुवा नग�रएको अव�थामा 
मािथ�लो तहको पदमा ह�न े बढुवाको 
सुिवधाबाट िनवेदकलाई वि�चत गनु� कानून 
र �यायको �ि�बाट उिचत नदेिखने । 

(�करण नं.१०)

§ बढुवाबाट वि�चत �यि�को िनवेदनअनसुार 
अदालतको िनण�यबाट िव�थािपत 
िनजामती कम�चारीको हकमा िनजामती 
सवेा िनयमावली, २०५० को िनयम ८९ 
(ख) १ मा भएको कानूनी �यव�थाअनसुार 
बढुवाबाट वि�चत �यि�ले गरकेो 
दाबीअनसुार बढुवा िनण�य बदर गदा� बढुवा 
पाएका �यि�को हकमा अ�याय ह�न जाने 
अव�थालाई म�यनजर गरी कानूनको 
िहतकारी �या�याको िस�ा�तअनसुार 
कानूनतः बढुवा पाउनु पन� �यि�को हकमा 
पिन कानूनको उ� �यव�था लागु ह�ने ।

(�करण नं.११)

िनवेदकका तफ� बाट : िव�ान्  व�र� अिधव�ा �ी 
ह�र�साद उ�ेती, िव�ान्  अिधव�ा�य �ी 
कृ�णद� जोशी र �ी कुमारी रवेती जोशी

िवप�ीका तफ� बाट : िव�ान्  उप�यायािधव�ा �ी 
सोमका�त भ�डारी

अवलि�बत निजर :
स�ब� कानून :
§ �याय �शासन ऐन, २०७३
§ िनजामती सेवा ऐन, २०४९

आदशे
�या.िव��भर�साद ��े : यस अदालत 

संय�ु इजलासको िमित २०७४।१०।९ को िनण�यउपर 
पन� आएको पनुरावलोकनको िनवेदनमा �याय �शासन 
ऐन, २०७३ को दफा ११ को देहाय (२) को ख�ड 
(ख) बमोिजम पनुरावलोकनको अनमुित �दान भई यस 
इजलाससम� पेस ह�न आएको ��ततु �रट िनवेदनको 
संि�� त�य र आदशे यस�कार छ ।

म िनवेदक २०६१ साल भा� २ गतेको 
िनण�यले डडे�धरुा िज�ला अदालतको अिमन पदमा 
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�थायी िनयिु� भई स�वा ह�ने �ममा हाल क�चनपरु 
िज�ला अदालत, महे��नगरमा काय�रत रहेकोमा 
नापी काया�लय, क�चनपरुमा �र� रहेको नेपाल 
इि�जिनय�रङ सेवा, सभ� समूह राजप� अनङ्िकत 
�थम �ेणी, सव��क पद १ ( एक ) मा बढुवा�ारा पदपूित� 
गन� भनी लोक सेवा आयोग, सदूुर पि�मा�चल �े�ीय 
िनद�शनालय, िदपायलको िमित २०६८।११।२८ 
को प�ानसुार �ितशत िनधा�रण भई बढुवाको लािग 
सूचना �कािशत ह�दँा म िनवेदकको दरखा�त परकेो 
िथयो । सो सूचना �कािशत ह�नपूुव� िवप�ी माधव�साद 
जोशी नापी िवभागको िमित २०६६।११।२८ 
को िनण�यानसुार नापी काया�लय, क�चनपरुबाट 
नापी काया�लय, बैतडीमा स�वा भइस�न ु भएको 
िथयो । नापी काया�लय, क�चनपरुमा �र� सव��क 
पद १ (एक) बढुवाको लािग िव�ापन भएको र िमित 
२०६६।११।२८ मा नै नापी काया�लय, बैतडीमा स�वा 
भइसकेका िवप�ी माधव�साद जोशीले िनजको स�वा 
पद�थापना भएको बैतडी िज�लाबाट मा� बढुवाको 
लािग उ�मेदवार ह�न पाउनेमा िनजामती सेवा ऐन, 
२०४९ को दफा १२ (ख) मा िनजामती कम�चारीको 
पदािधकार कायम रहने िविभ�न आधार तोकेको, 
िनजामती सेवा िनयमावली, २०५० को िनयम ४० मा 
भएको कानूनी �यव�थाबमोिजमको अविधिभ� पिन 
स�वा भएको �थानमा रमाना भई नगएको अव�थामा 
समेत बढुवा सिमितको सिचवालय क�चनपरुबाट 
िनजलाई बढुवा उ�मेदवार घोिषत ग�रयो । िवप�ी स�वा 
भएको �थानमा रमाना िलई गई नसकेको भ�ने आधार 
िलई क�चनपरुबाट दरखा�त �वीकार गनु�  गैरकानूनी 
छ । िनजलाई बढुवाको उ�मेदवारमा सि�मिलत गराई 
तदन�ुप बढुवाको उ�मेदवार घोिषत गरकेो िमित 
२०६९।८।२६ को बढुवा सिमित, िज�ला �शासन 
काया�लय, क�चनपरुको िनण�य र सो िनण�यलाई सदर 
गन� गरी पनुरावेदन अदालत महे��नगरको िनिम� 
रिज��ार सनदच�� लवटबाट िमित २०६९।११।१५ 

मा भएको िनण�यबाट म िनवेदकलाई नेपालको 
अ�त�रम सिंवधान, २०६३ �ारा �द� मौिलक हकमा 
आघात पारकेो ह�दँा असाधारण अिधकार�े�अ�तग�त 
��ततु �रट िनवेदन िलई आएको छु । अतः उि�लिखत 
िनण�यह� उ��ेषणको आदेशले बदर गरी म 
िनवेदकलाई नेपाल इि�जिनय�रङ सेवा, सभ� समूह, 
राजप� अनङ्िकत �थम �ेणी, सव��क पदमा बढुवा 
गरी िनयिु� िदन ुिदलाउन ुभनी िवप�ीह�का नाउमँा 
परमादेशको आदशे जारी ग�रपाउ ँभ�नेसमेत बेहोराको 
भवुनद� जोशीको �रट िनवेदन । 

यसमा के कसो भएको हो ? िनवेदकको 
मागबमोिजमको आदेश िकन जारी ह�न ु नपन� हो ? 
यो आदेश �ा� भएको िमितले बाटाको �यादबाहेक 
१५ िदनिभ� स�बि�धत िमिसल साथै राखी 
महा�यायािधव�ाको काया�लयमाफ� त िलिखत जवाफ 
पठाउन ु भनी िवप�ी लोक सेवा आयोग के��ीय 
काया�लयसमेतलाई यो आदेश र �रट िनवेदनको एक 
�ित न�कलसमेत साथै राखी सूचना िदई �यसको 
बोधाथ� महा�यायािधव�ाको काया�लयमा पठाइिदनू । 
साथै िवप�ीम�येका माधव�साद जोशीका हकमा यो 
आदेश �ा� भएको िमितले बाटाका �यादबाहेक १५ 
िदनिभ� आफँै वा कानूनबमोिजमको �ितिनिधमाफ� त 
िलिखत जवाफ पेस गनु�  भनी �रट िनवेदन र यो आदेशको 
एक �ित न�कलसमेत साथै राखी सूचना �याद िदई 
िलिखत जवाफ परपेिछ वा सोको अविध नाघेपिछ 
कम�चारीको बढुवास�ब�धी िवषय ह�दँा िनयमबमोिजम 
अ�ािधकार िदई पेस गनू� । साथै िनवेदनमा दाबी 
िलइएको िवषयव�तकुो �कृितलाई हेदा� त�काल 
अ�त�रम आदेश जारी गनु�  पन� देिखएन भ�नेसमेत 
बेहोराको यस अदालतको िमित २०६९।१२।२ को 
आदेश ।

िनजामती सेवा िनयमावली, २०५० को 
िनयम ७६ (१) को ख�ड (ख) को उपख�ड (२) मा 
�र� राजप� अनङ्िकत �थम �ेणीको पदको लािग सो 
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िज�ला ि�थत सेवा, समूह वा उपसमूहका स�बि�धत 
काया�लयअ�तग�तका सेवा अविध पगेुका एक 
�ेणीमिुनका सबै कम�चारी स�भा�य उ�मेदवार ह�न स�ने 
�यव�था रहेको पाइ�छ । सो कानूनी �यव�थाबमोिजम 
पदपूित�को लािग �ितशत िनधा�रण ह�दँाको िमितस�म 
िनयमावलीको सो �ावधानबमोिजमको काया�लयमा 
काय�रत कम�चारी स�बि�धत िज�लाको बढुवामा 
स�भा�य उ�मेदवार ह�न स�ने नै देिखएको र �रट 
िनवेदकको कुनै पिन �कारको हक अिधकार हनन ह�ने 
गरी यस आयोगबाट कुनै काम कारबाही नभएकोले 
िबना आधार यस आयोगसमेतलाई िवप�ी बनाई दायर 
ग�रएको �रट िनवेदन खारजेभागी ह�दँा खारजे ग�रपाउ ँ
भ�ने िवप�ी लोक सेवा आयोग, के��ीय काया�लय, 
अनामनगरको िलिखत जवाफ ।

यस काया�लयमा काय�रत अिमन माधव�साद 
जोशीलाई स�वा भएको िनण�यानसुार समयमा नै 
पद�थापना भएको काया�लयलाई रमाना निदएको भ�ने 
स�दभ�मा यस नापी काया�लयमा अ�यिधक कामको 
चाप र दरब�दीअनसुारको कम�चारी पदपूित� नभएको 
अव�था र स�बि�धत पद�थापना भएको काया�लयबाट 
समेत ताकेता नभएको अव�थामा लामो समयस�म 
रमाना निलई काय�रत भएको हो र यसमा कुनै �यि�गत 
�वाथ� नभएको, िवप�ी �रट िनवेदकले अनिधकृत 
�यि�बाट काय�स�पादन मू�याङ्कन भएको भ�ने 
स�दभ�मा यस नापी काया�लयका नापी अिधकृत 
चेतनाथ दाहाल २४(घ१) अन�ुपको रा.प.ततृीय 
�ेणीको कम�चारी रहे भएको, यस काया�लयका 
काया�लय �मखु सदुश�न िसंह धामी नापी िवभागको 
िनण�यानसुार नापी काया�लय चाबिहल काज स�वा 
भई काया�लय �मखुको पद खाली भएको अव�थामा 
�वतः �ये�तम कम�चारीको हैिसयतले स�पूण� काय� 
गनु�पन� भनी िनजामती सेवा ऐनमा उ�लेख भएको 
साथै रमाना भई जाने काया�लय �मखुले िनजलाई 
काया�लयमा आई पन� दैिनक �शासिनक, आिथ�क र 

�ािविधक स�पूण� कामको िज�मेवारी आिधका�रक 
�पमा प�बाट नै काय�भार िदएको ह�दँा अनिधकृत 
�यि�बाट काय�स�पादन मू�याङ्कन भएको भ�ने 
�रट िनवेदन बेहोरा स�य नभएकोले �रट िनवेदन 
खारजेभागी भएको ह�दँा खारजे ग�रपाउ ँभ�ने िवप�ी 
नापी काया�लय, क�चनपरुको िलिखत जवाफ ।

५. बढुवा िसफा�रस ग�रएका माधव�साद 
जोशीले जिुनयर नापी तािलम िलएको र सो तािलम 
सेवासगँ स�बि�धत रहे भएको, सेवासगँ स�बि�धत 
जनुसकैु तािलम पिन ५ ह�ेभ�दा बढीको भएमा 
तािलमबापतको �चिलत कानूनबमोिजम अङ्क िदन 
िम�ने नै दिेखदँा त�स�ब�धमा िनवेदकको िजिकर 
�यायसङ्गत नभएको, �य�तै स�वा पद�थापना भई 
अक� बढुवा सिमितको �े�ािधकारिभ�को उ�मेदवारले 
क�चनपरु िज�लाको �े�ािधकारिभ� दरखा�त 
िदन नपाउने भ�ने स�ब�धमा लोक सेवा आयोग, 
के��ीय काया�लय बढुवा उजरुी तथा िवभागीय सजाय 
परामश� शाखाको च.नं. १४९ िमित २०६९।८।१ को 
रायस�ब�धी प�मा “बहाली िमित भ�नाले स�वाको 
हकमा रमाना िमितलाई जनाउने” भ�ने उ� प�बाट 
लेखी आएको, बढुवा िसफा�रस ह�न ुभएका माधव�साद 
जोशी स�वास�म भई रमाना नै निलएको अव�थामा 
बढुवाको �ितशत िनधा�रण भइसकेको र िनजामती सेवा 
ऐन, २०४९ को दफा १२ मा �यस पदमा कामकाज 
ग�ररहदँास�म पदािधकार कायम रहने भ�ने उ�लेख 
भएको र जनुसकैु अव�थामा पिन िनजले रमाना 
निलएको अव�था भएको ह�दँा सोही काया�लय (नापी 
काया�लय क�चनपरु) मा नै िनजको पदािधकार कायम 
रहने �प� �यव�था भएबाट �े�ािधकारभ�दा बािहरको 
�यि�को दरखा�त िलई बढुवा िसफा�रस गरेको 
भ�ने िनवेदकको भनाइ कानूनस�मत नदेिखदँा बढुवा 
सिमितको सिचवालय, िज�ला �शासन काया�लय, 
क�चनपरुले नापी काया�लय, क�चनपरुमा �र� रहेको 
सव��क पद १(एक) मा सबैभ�दा बढी ९८.३८ अङ्क 
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�ा� गन� माधव�साद जोशीलाई बढुवा िसफा�रस 
गन� गरकेो िमित २०६९।८।२६ को बढुवा सिमितको 
िनण�य मनािसब नै देिखदँा प�रवत�न ग�ररहन ुपरने भनी 
यस अदालतको रिज��ारबाट िमित २०६९।११।१५ 
मा भएको कानूनस�मत िनण�यबाट िनवेदकको कुनै 
सवंैधािनक तथा कानूनी हक कुि�ठत नभएकोले �रट 
िनवेदन खारजेभागी भएको ह�दँा खारजे ग�रपाउ ँभ�ने 
िवप�ी पनुरावेदन अदालत महे��नगर र ऐ. का िनिम� 
रिज��ारको तफ� बाट यस अदालतमा पेस ह�न आएको 
िलिखत जवाफ ।

स�वा भइसकेको २ वष�स�म पिन स�वा 
भएको काया�लयमा उपि�थत नभएको ह�दँा बढुवाको 
लािग स�भा�य उ�मेदवार ह�न स�दैन भनी �रट 
िनवेदनमा िलइएको िनवेदन िजिकरका स�ब�धमा म 
िन�न�तरको कम�चारी भएको, काया�लयको काय�बोझको 
आव�यकताले जनु काया�लयमा राखे पिन काम गनु�पन� 
र काया�लय �मखुले रमाना निदएस�म �वयं स�वा 
भएको काया�लयमा उपि�थत ह�न नसकेको, बढुवा 
सिमितको सिचवालयले �चिलत कानूनबमोिजम एवं 
सािधकार िनकायको राय प�रप�का आधारमा िनकासा 
िलई सबैभ�दा बढी अङ्क �ा� गरकेो मलाई बढुवा 
िसफा�रसको िनण�य गरकेो हो । जनुसकैु रा��सेवकको 
िनयम कानून�ारा हक सिुनि�चत ग�रएको ह��छ । 
स�वा भएको काया�लयमा जानका लािग रमाना 
पिन निदइएको र काय�रत काया�लयबाट स�वा भए 
पिन रमाना निलदैँ बढुवाको उ�मेदवार ह�नै नपाउने 
भ�ने पिन नभएको, िनयमानसुार बढुवामा दरखा�त 
िदइसकेको अव�थामा संवैधािनक एवं कानूनी हकबाट 
समेत वि�चत ह�न जाने भएकोले बढुवा सिमितले 
�चिलत कानूनको रीत प�ुयाई मलाई �र� पदमा बढुवा 
िसफा�रस गरकेो र सिमितको उ� िनण�य कानूनस�मत 
नै देिखन आएकोले कुनै प�रवत�न ग�ररहन ुपरने भनी 
उजरुी स�ुने िनकाय पनुरावेदन अदालत महे��नगरका 

िनिम� रिज��ारबाट समेत सदर भएको अव�थामा 
कानूनस�मत भए गरकेो बढुवा िसफा�रसको िनण�यबाट 
िनवेदकको कुनै सवंैधािनक तथा कानूनी हक कुि�ठत 
नभएको ह�दँा �रट िनवेदन खारजेभागी भएकोले खारजे 
ग�रपाउ ँभ�ने िवप�ी नापी काया�लय, बैतडीमा काय�रत 
अिमन माधव�साद जोशीको िलिखत जवाफ ।

कानूनबमोिजम नै बढुवा सिमितको बैठक 
बसी सबैभ�दा बढी अङ्क �ा� गन� माधव�साद 
जोशीलाई बढुवा िसफा�रस गरकेो ह�दँा सिमितको 
कानूनस�मत कामकारबाहीबाट िनवेदकको कुनै हक 
अिधकारमा ह�त�ेप नभएको ह�दँा यस काया�लयको 
�.िज.अ.लाई समेत िवप�ी बनाई िदएको ��ततु �रट 
िनवेदन खारजे ग�रपाउ ँभ�ने िवप�ी िज�ला �शासन 
काया�लय, क�चनपरुका �.िज.अ. ���साद पौडेलको 
िलिखत जवाफ ।

िवप�ीको िनवेदन बेहोरा अ�ययन गरी हेदा�  
िनज सव��क पदमा बढुवा नभएकोले बढुवा पाउनको 
लािग स�मािनत अदालतमा �रट िनवेदन गरकेो भ�ने 
दिेख�छ । िनजको बढुवाको स�ब�धमा यस िवभागको 
कुनै पिन संल�नता रहेको नह�दँा सो िवषयमा यस 
िवभागलाई िवप�ी बनाउन िम�ने नै होइन । बढुवा 
सिमितको िमित २०६९।८।२६ को बैठक�ारा 
��यथ�म�येका माधव�साद जोशीलाई बढुवा गन� 
िनण�य गरकेो र िवप�ीले सो िनण�यउपर िच� नबझुाई 
पनुरावेदन गरकेोमा पनुरावेदनको तहबाट समेत स�ु 
िनण�य नै सदर भएको भ�ने �रट िनवेदन लेखाइबाट 
दिेख�छ । पनुरावेदनको तहबाट समेत िवप�ीको 
हकमा नभई स�ु िनण�य नै सदर भएको अव�था ह�दँा 
िवप�ी नै बनाउन निम�ने िनकाय यस िवभागलाई 
समेत िवप�ी बनाई दायर ग�रएको ��ततु �रट िनवेदन 
खारजेभागी भएको ह�दँा खारजे ग�रपाउ ँभ�ने िवप�ी 
नापी िवभागको िलिखत जवाफ । 

बढुवा सिमित क�चनपरुको िमित 
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२०६९।८।२६ को िनण�यलाई सदर ह�ने भनी पनुरावेदन 
अदालत महे��नगरका िनिम� रिज��ारबाट िमित 
२०६९।११।१५ मा भएको िनण�य कानूनअन�ुप नै 
भए गरकेो देिखदँा िनवेदकको कुनै संवैधािनक तथा 
कानूनी हकमा आघात पगेुको मा�न िम�ने देिखएन । 
िनवेदन माग दाबीबमोिजम उ��ेषणको आदेश�ारा उ� 
िमितको िनण�य बदर गरी परमादेशको आदेशसमेत 
जारी ग�ररहन ुपरने । ��ततु �रट िनवेदन खारजे ह�ने 
ठहछ�  भ�ने बेहोराको यस अदालत संय�ु इजलासको 
िमित २०७४।१०।९ को िनण�य । 

बढुवा सिमित क�चनपरुको िमित 
२०६९।८।२६ को िनण�यलाई सदर ह�ने भनी पनुरावेदन 
अदालत महे��नगरका िनिम� रिज��ारबाट िमित 
२०६९।११।१५ मा भएको िनण�य कानूनअन�ुप नै 
भए गरकेो देिखदँा िनवेदकको कुनै संवैधािनक तथा 
कानूनी हकमा आघात पगेुको मा�न िम�ने देिखएन । 
िनवेदन माग दाबीबमोिजम उ��ेषणको आदेश�ारा उ� 
िमितको िनण�य बदर गरी परमादेशको आदेशसमेत जारी 
ग�ररहन ुपरने । ��ततु �रट िनवेदन खारजे ह�ने ठहछ�  
भ�ने यस अदालतको िमित २०७४।१०।९ को फैसला 
सवंत् २०५३ सालको �रट नं. २३६९ मा स�मािनत 
सव��च अदालतबाट �ितपािदत िस�ा�तको �ितकूल 
भएको देिखएकोले उ� फैसला पनुरावलोकन 
ग�रपाउ ँभनी िनवेदक भवुनद� जोशीको तफ� बाट यस 
अदालतमा पन� आएको िनवेदन । 

यसमा िवप�ी माधव�साद जोशीको नापी 
िवभागको िमित २०६६।११।२८ को िनण�यले नापी 
काया�लय, क�चनपरुबाट नापी काया�लय, बैतडीमा 
स�वा भएको र पदपूित� स�ब�धमा �ितशत िनधा�रण 
उ� िमितभ�दा पिछ अथा�त् २०६८।११।२८ मा 
भएको देिखएको र िनज माधव�साद जोशीले िमित 
२०६९।४।७ देिख लाग ु ह�ने गरी रमाना िलएकोमा 
रमानालाई आधार मानी रमाना ह�नभु�दा अगािड 

�ितशत िनधा�रण भएको भ�ने आधारमा �रट 
खारजे ह�ने गरी भएको सव��च अदालतको िमित 
२०७४।१०।९ को आदशे २०५३ सालको �रट नं. 
२३६९ मा �ितपािदत िस�ा�तको �ितकूल भएको 
दिेखएकोले �याय �शासन ऐन, २०७३ को दफा 
११ (२) को ख�ड (ख) को अव�था िव�मान रहेको 
दिेखदँा पनुरावलोकनको अनमुित �दान ग�रिदएको 
छ । िनयमानसुार पेस गनु�  भ�ने यस अदालतको िमित 
२०७५।२।३ को आदेश ।

िनयमबमोिजम पेसी सूचीमा चढी िनण�याथ� 
इजलाससम� पेस ह�न आएको ��ततु िनवेदनमा 
िनवेदकका तफ� बाट उपि�थत िव�ान्  व�र� अिधव�ा 
�ी ह�र�साद उ�ेती, िव�ान्  अिधव�ा�य �ी 
कृ�णद� जोशी र �ी कुमारी रवेती जोशीले बढुवा ह�ने 
पदमा �ितशत िनधा�रण िमित २०६८।११।२८ मा 
भएकोमा सो िमितभ�दा अगावै नापी िवभागको िमित 
२०६६।११।२८ को िनण�यानसुार िवप�ी माधव�साद 
जोशीको नापी काया�लय, क�चनपरुबाट नापी 
काया�लय, बैतडीमा स�वा भएको, िनजामती सेवा ऐन 
र िनजामती सेवा िनयमावलीले तोकेको अविधिभ� 
रमाना निलई स�वा भएको लामो समयप�ात् मा� 
िमित २०६९।४।७ दिेख लाग ुह�ने गरी रमाना िलएको 
अव�थामा िनवेदकलाई मका� पन� गरी िवप�ीलाई 
बढुवा िसफा�रस गन� गरकेो िनण�य कानूनिवपरीत 
छ । सवंत् २०५३ सालको �र.नं. २३६९ धम�राज भ� 
िव�� बढुवा सिमित २०५३, मकुाम बाजरुा िज�ला 
अदालतसमेत भएको उ��ेषण िवषयको �रट िनवेदनमा 
�ितपािदत िस�ा�तको �ितकूल ह�ने गरी यस 
अदालतको सयं�ु इजलासबाट िमित २०७४।१०।९ 
मा भएको िनण�य उ��ेषणको आदेश�ारा बदर गरी 
िनवेदकलाई सव��कको पदमा बढुवा गरी िनयिु� 
िदन ुिदलाउन ुभनी िवप�ीह�का नाउमँा परमादेशको 
आदेशसमेत जारी ह�नपुद�छ भनी गनु�भएको बहस 
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सिुनयो । 
िवप�ी बढुवा सिमितको सिचवालय, िज�ला 

�शासन काया�लय, क�चनपरुसमेतको तफ� बाट 
उपि�थत िव�ान्  उप�यायािधव�ा �ी सोमका�त 
भ�डारीले िनजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा १२ 
अनसुार स�वा ह�दँमैा पदािधकार �वतः सन� होइन । 
स�वाको काया��वयन भनेकै रमाना भएबाट ह�ने ह�नाले 
िनवेदन मागबमोिजम आदेश जारी ह�नपुन� होइन, �रट 
िनवेदन खारजे ह�नपुद�छ भनी गनु�भएको बहससमेत 
सिुनयो । 

उपयु��बमोिजम दवैु प�का िव�ान्  
कानून �यवसायीह�ले गनु�भएको बहससमेत सनुी 
िनवेदनसिहतको स�पूण� िमिसल अ�ययन गरी हेदा� यस 
अदालतको संय�ु इजलासबाट िमित २०७४।१०।९ 
मा भएको िनण�य आदशे िमलेको छ, छैन ?  िनवेदन 
मागअनसुार बढुवा िदन परमादेश जारी गनु�  पन� हो वा 
होइन ? भ�नेसमेत कुराको िनण�य िदन ु पन� देिखन 
आयो ।

२. िनण�यतफ�  िवचार गदा� क�चनपरु 
िज�लाि�थत नापी काया�लय, क�चनपरुमा �र� रहेको 
नेपाल इि�जिनय�रङ सेवा, सभ� समूह, रा.प.अनं. 
�थम �ेणी, सव��क पद १ ( एक ) काय��मताको 
मू�याङ्कन बढुवा�ारा पदपूित� गन� लोक सेवा आयोग, 
सदूुरपि�मा�चल �े�ीय िनद�शनालयको च.नं.१८१९ 
िमित २०६८।११।२८ को �ेिषत प�ानसुार �ितशत 
िनधा�रण भई बढुवा सिमितको सिचवालयमा �ा� 
ह�न आएको देिख�छ । त�प�ात् बढुवा सिमितको 
सिचवालय, क�चनपरुको िमित २०६८।१२।१७ 
को िनण�यानसुार �र� सव��क पदको बढुवाको लािग 
स�भा�य उ�मेदवारह�बाट दरखा�त आ�ान गन�का 
लािग िमित २०६८।१२।२५ गतेको गोरखाप�मा ३० 
िदने सूचना �कािशत भएको पाइयो । उ� िमितमा 
सूचना �कािशत भएपिछ ��ततु म�ुाका �रट िनवेदक 

एव ं िवप�ी माधव�साद जोशीलगायतका कम�चारीको 
बढुवा ह�ने उ� पदमा दरखा�त परी बढुवा सिमितको 
सिचवालयबाट िमित २०६९।२।२२ मा स�भा�य 
उ�मेदवारको आ.व. ०६५/०६६, आ.व. ०६६/०६७ 
र आ.व. ०६७/०६८ को काय�स�पादन मू�याङ्कन 
माग गन� िनण�य भएको देिखन आउदँछ । उ� 
सूचनाबमोिजम पन� आएका दरखा�तह� िनजामती 
सेवा िनयमावली, २०५० को िनयम ७७ बमोिजम 
छानिबन गरी �र� रहेको सव��क पद १ (एक) मा 
सबैभ�दा बढी ९८.३८ अङ्क �ा� गन� नापी काया�लय, 
क�चनपरुका अिमन माधव�साद जोशीलाई बढुवा 
िसफा�रस गन� गरी िमित २०६९।८।२६ मा बढुवा 
सिमितको सिचवालय, िज�ला �शासन काया�लय, 
क�चनपरुबाट िनण�य भएको दिेख�छ । सो िनण�यउपर 
िनवेदक भवुनद� जोशीले �र� पदको �ितशत 
िनधा�रण ह�नभु�दा अगावै स�वा पद�थापना भई 
अक� बढुवा सिमितको �े�ािधकारिभ�को उ�मेदवारले 
क�चनपरु िज�लािभ�को �े�िभ� दरखा�त िदन 
नपाउनेमा �े�ािधकारभ�दा बािहरको कम�चारीले पेस 
गरकेो दरखा�तलाई समावेश गरी िवप�ी माधव�साद 
जोशीलाई बढुवा िसफा�रस गन� गरकेो बढुवा सिमितको 
िमित २०६९।८।२६ को िनण�य बदर गरी �ा�ाङ्क 
सूचीको २ नं. मा परकेो म िनवेदकलाई बढुवा िसफा�रस 
ग�रपाउ ँ भनी पनुरावेदन अदालत महे��नगरको 
िनिम� रिज��ारसम� उजरुी दता� गरेकोमा सबैभ�दा 
बढी अङ्क �ा� गन� माधव�साद जोशीलाई बढुवा 
िसफा�रस गन� गरकेो िमित २०६९।८।२६ को बढुवा 
सिमितको िनण�य मनािसब नै दिेखदँा प�रवत�न 
ग�ररहन ुपरेन भनी पनुरावेदन अदालत महे��नगरको 
िनिम� रिज��ारबाट िमित २०६९।११।१५ मा 
िनण�य भएकोमा �र� पदको �ितशत िनधा�रण 
ह�नभु�दा अगावै स�वा पद�थापना भई अक� बढुवा 
सिमितको �े�ािधकारिभ�को उ�मेदवारले क�चनपरु 
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िज�लािभ�को �े�िभ� दरखा�त िदन नपाउनेमा 
दरखा�त िलई बढुवा िसफा�रस ग�रएकोले उ� पदमा 
आफू बढुवा ह�नबाट वि�चत ह�नपुरकेो भनी िनवेदकको 
तफ� बाट उ� िनण�य बदरको मागदाबी िलई असाधारण 
अिधकार�े�अ�तग�त यस अदालतमा ��ततु �रट 
िनवेदन गरकेोमा यस अदालतको संय�ु इजलासबाट 
बढुवा सिमित क�चनपरुको िमित २०६९।८।२६ को 
िनण�य सदर गन� गरी पनुरावेदन अदालत महे��नगरका 
िनिम� रिज��ारबाट िमित २०६९।११।१५ मा भएको 
िनण�य कानूनअन�ुप नै भए गरकेो देिखदँा िनवेदन 
माग दाबीबमोिजमको आदेश जारी ग�ररहन ुपरने, �रट 
िनवेदन खारजे ह�ने ठहछ�  भनी िमित २०७४।१०।९ मा 
िनण�य भएको देिख�छ । 

३. सयं�ु इजलासबाट भएको उ� िमितको 
िनण�यउपर िनवेदक भवुनद� जोशीको तफ� बाट 
पनुरावलोकन गरी हे�रपाउ ँभनी िदएको िनवेदनमा यस 
अदालतबाट �याय �शासन ऐन, २०७३ को दफा ११ 
को उपदफा (२) को दहेाय ख�ड (ख) को आधारमा 
पनुरावलोकन गरी हेन� अनमुित �दान भई िनण�याथ� 
��ततु िनवेदन पेस ह�न आएको देिखयो ।

४. �रट िनवेदक भवुनद� जोशी र िवप�ी 
माधव�साद जोशी नेपाल इि�जिनय�रङ सेवा, सभ� 
समूह रा.प.अनं. ि�तीय �ेणीको अिमन पदको 
कम�चारी भएको कुरामा िववाद देिखदैँन । नेपाल 
इि�जिनय�रङ सेवा, सभ� समूह, रा.प.अनं.�थम 
�ेणीको सव��क पदमा बढुवाका लािग स�भा�य 
उ�मेदवार ह�न स�बि�धत कानूनले के क�तो यो�यताको 
िनधा�रण गरकेो छ भनी �यसतफ�  हेदा� िनजामती सेवा 
िनयमावली, २०५० को िनयम ७६ मा रा.प.अनं. 
पदको हकमा बढुवा ह�नको लािग ऐनको दफा २१ 
बमोिजमको �यूनतम सेवा अविध र शैि�क यो�यता 
भएका देहायबमोिजमका िनजामती कम�चारी स�भा�य 
उ�मेदवार ह�नेछन् भनी उ�लेख भएको पाइ�छ । 

उ� िनयम ७६ को उपिनयम (१)  को ख�ड (ख)  
को  (२) मा �र� राजप� अनङ्िकत �थम �ेणीको 
पदको लािग सो िज�लाि�थत स�बि�धत सेवा, समूह 
वा उपसमूहका सबै काया�लयका सेवा अविध पगेुका 
एक �ेणीमिुनका कम�चारीह� भ�ने उ�लेख भएको र 
िनजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा २१ मा  ३ वष� 
सेवा अविध पगेुको ह�नपुन� भ�ने कानूनी �यव�था गरेको 
दिेख�छ । यसबाट जनु िज�लाि�थत काया�लयको 
�र� रहेको इि�जिनय�रङ सेवा, सभ� समूहअ�तग�तको 
रा.प.अनं. �थम �ेणीको सव��क पद हो, सोही 
िज�लाि�थत सबै काया�लयमा सोही समूहका ३ वष� 
सेवा अविध पगेुका बढुवा ह�ने पदभ�दा एक �ेणीमिुनको 
सबै कम�चारी बढुवाका लािग स�भा�य उ�मेदवार ह�न 
स�ने देिख�छ । सोही िनयम ७६ को उपिनयम (३) मा 
उपिनयम (१) र (२) मा जनुसकैु कुरा लेिखएको भए 
तापिन िनयम १४ बमोिजम पदपूित� �ितशत िनधा�रण 
भई बढुवाको लािग पदसं�या छुट्याइसकेपिछ 
पदसं�या छुट्याउन ुअिघ काय�रत कम�चारीको स�वा 
अ�य काया�लयमा भएपिन िनजलाई सािबक (स�वा 
ह�नअुिघ) को काया�लयमा छुट्याइएको पदमा ह�ने 
बढुवाको लािग स�भा�य उ�मेदवार ह�नबाट वि�चत 
ग�रने छैन भ�ने उ�लेख भएको दिेख�छ । 

५. बढुवाको �ितशत िनधा�रण ह�नभु�दा 
अगावै स�वा पद�थापना भइसकेका िवप�ी स�वा 
भएको लामो समयस�म सािबककै काया�लयमा रही 
रमाना निलई बसेको कारणबाट बढुवा ह�ने पदमा आफू 
बढुवा ह�नबाट वि�चत ह�नपुरकेो भ�ने िनवेदकको 
म�ुय िनवेदन िजिकर रहेकोमा िनज िवप�ीको स�वा 
�ितशत िनधा�रणअिघ वा पिछ किहले भएको हो र 
स�वा भएको िनजामती कम�चारीले स�वाप�ात् 
के कित अविधिभ� रमाना िलइस�न ु पन� हो सो 
स�ब�धमा िनजामती सेवा ऐन र िनयमावलीमा के 
क�तो कानूनी �यव�था रहेको छ भनी त�स�ब�धमा 
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िवचार गदा� िवप�ी माधव�साद जोशी नापी िवभागको 
िमित २०६६।११।२८ को िनण�यानसुार नापी 
काया�लय क�चनपरुबाट नापी काया�लय बैतडीमा 
स�वा भएको िमिसल संल�न छाया�ँितबाट देिखन 
आउदँछ । क�चनपरु िज�लाि�थत नापी काया�लय 
क�चनपरुमा �र� रहेको रा.प.अनं. �थम �ेणी, 
सव��क पदको बढुवाको लािग िमित २०६८।११।२८ 
मा �ितशत िनधा�रण भएको भ�ने िवप�ी लोक सेवा 
आयोग, सदूुरपि�मा�चल �े�ीय िनद�शनालयको 
च.नं.१८१९ िमित २०६८।११।२८ को �ेिषत 
प�बाट देिख�छ । िवप�ी माधव�साद जोशी बढुवा 
ह�ने पदको �ितशत िनधा�रण ह�नभु�दा अगावै अथा�त् 
२ वष� पिहले नै नापी काया�लय, क�चनपरुबाट नापी 
काया�लय, बैतडीमा स�वा भएको देिखन आयो । िनज 
लामो अविधस�म सािबक काया�लयमा नै बसी सोही 
काया�लयबाट काय�स�पादन मू�याङ्कन फाराम भरी 
�ितशत िनधा�रण भई बढुवा सिमितले �कािशत गरकेो 
सूचनाबमोिजम �र� पदमा िमित २०६९।१।२२ मा 
दरखा�त िदई स�भा�य उ�मेदवार बनी िनज िवप�ीले 
िमित २०६९।४।७  देिख लाग ुह�ने गरी नापी काया�लय, 
क�चनपरुबाट स�वा भएको काया�लय बैतडी जानका 
लािग रमाना िलई गएको देिख�छ । त�प�ात् िमित 
२०६९।८।२६ मा बढुवा सिमितले सबैभ�दा बढी 
अङ्क �ा� गन� यी िवप�ी माधव�साद जोशीलाई 
बढुवा िसफा�रस गन� िनण�य गरकेो पाइयो ।

६. अब, स�वा भएको कम�चारीको पदािधकार 
किहलेस�म कायम रहने हो र �य�तो स�वा भएको 
कम�चारीले कित अविधिभ� रमाना िलई स�न ु पन� 
हो, सो स�ब�धमा भएको कानूनी �यव�थातफ�  हेदा� 
िनजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा १२ को देहाय 
(क) देिख (ङ) स�म िनजामती कम�चारीको पदािधकार 
स�ब�धमा �यव�था ग�रएको पाइ�छ । सो दफाअनसुार 
(क) िनजामती कम�चारीले �यस पदमा कामकाज 

ग�ररहदँास�म (ख) अक� पदमा स�वा भई काय�भार 
स�हा�न पाइने �यादस�म (ग) िबदामा रहेको बखत 
(घ) िनल�बन रहेको बखत (ङ) नेपाल सरकार�ारा 
सरकारी वा गैरसरकारी काममा खटाइएका बखत वा 
अ�य कुनै पदमा कायम मकुायम भई काम गरकेो बखत 
िनजामती कम�चारीको आ�नो पदमािथको पदािधकार 
कायम रहने भ�ने उ�लेख भएको देिख�छ । साथै 
िनजामती सेवा िनयमावली, २०५० को िनयम ४०(१) 
मा एक �थानबाट अक� �थानमा जानपुन� भई कुनै 
िनजामती कम�चारीको स�वा भएमा �य�तो कम�चारीले 
बरबझुारथको िनि�त २१ (ए�काइस) िदनमा नबढाई 
�याद पाउने, ७ (सात) िदन तयारी �याद पाउने 
र सोभ�दा बढी ब�न ु पन� भएमा �प� कारण खोली 
स�बि�धत सिचवबाट एक मिहनास�म बरबझुारथको 
�याद थ�न पाइने भ�ने उ�लेख भएको देिख�छ । 

७. उ� कानूनी �यव�था हेदा� कम�चारीले 
�यस पदमा कामकाज ग�ररहदँास�म पदािधकार 
कायम रहने भ�ने दिेखयो । साथै अक� पदमा 
स�वा भई काय�भार स�हा�न पाउने �यादस�म पिन 
िनजामती कम�चारीको पदािधकार सोही पदमा कायम 
भइरहने भ�ने दिेखयो । स�वा भएकोमा काया�लयको 
तजिबजले वा कम�चारीको �वे�छाले स�वा भएको 
काया�लयमा नगई सािबककै काया�लयमा कामकाज 
ग�ररहेको अव�थामा सो कम�चारीको पदािधकार बढुवा 
�योजनको लािग दरखा�त फाराम भन� कहाबँाट ह�ने 
हो भ�ने स�ब�धमा �प� कानूनी �यव�था रहेको 
दिेखदैँन । स�वा भएको काया�लयमा हािजर ह�न 
जान रमाना िलनपुन�, बरबझुारथको लािग िनि�त 
समयाविधसमेत िनजामती सेवा िनयमावलीले तोकेको 
दिेख�छ । स�वा भएको काया�लयबाट कम�चारीलाई 
तोकेको समयाविधस�ममा स�वा भएको काया�लयमा 
हािजर ह�न रमाना िदनपुन� र कम�चारीले रमाना िलई 
स�वा भएको काया�लयमा जान ुपन� हो । स�वा भएको 
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काया�लयले कम�चारीलाई रमाना नै निदई कामकाजमा 
लगाई रहेको पिन ह�न स�छ । �वयं कम�चारीले रमाना 
िलई स�वा भएको काया�लयमा हािजर ह�न जान 
उदासीनता दखेाई सािबककै काया�लयमा कामकाज 
ग�ररहन स�ने पिन ह�न स�छ । अथा�त् काया�लयका 
�मखुले कम�चारी अभाव वा काय��य�तताले 
तजिबजमा रमाना निदई, निलई सोही काया�लयमा 
कम�चारीलाई कामकाज लगाइरहेको ि�थित पिन ह�न 
स�छ । काया�लयको आव�यकताले स�वा भएको 
काया�लयमा रमाना निदई कामकाजमा लगाई रहने हो 
भने सो त�यय�ु आधारबाट पिु� भएको ह�नपुद�छ । 
साथै स�वा गन� िनकायको �वीकृित िलई कामकाजमा 
लगाएको ि�थितलाई फरक िकिसमले हेनु�  पन� ह�न 
स�छ । सोिवपरीत स�वा भएको काया�लयमा हािजर 
ह�न रमाना नै िलन नचाहने कम�चारीलाई �वे�छाले 
सािबककै काया�लयमा कामकाज गरी रहने अवसर 
�दान गन� कानूनले िम�ने ह�दँैन । अतः काया�लयको 
काय�बोझ तथा आव�यकताको कारण रमाना निदएको 
र कम�चारीले नै स�वा भएको �थानमा जान रमाना 
िलनै नमानी बिसरहेको वा काया�लय �मखुको 
तजिबजले िबना कारण रमाना निदई राखेको फरक 
फरक ि�थित ह��छ । 

८. िवप�ी माधव�साद जोशीलाई नापी 
िवभागको िमित २०६६।११।२८ को िनण�यानसुार 
नापी काया�लय, बैतडीमा स�वा गरकेो र सो पदको 
बढुवा �ितशत िनधा�रण िमित २०६८।११।२८ मा 
मा� भएको छ । सगुम ठाउमँा काम ग�ररहेका िनज 
माधव�साद जोशी बैतडी िज�लामा स�वा भएको 
लामो अविध अथा�त् २ वष� ४ मिहना ८ िदनस�म 
रमाना निलई नापी काया�लय, क�चनपरुमा कामकाज 
गरी बसेको र िवभागले रमाना निदएको स�ब�धमा 
�मरणप� पठाएपिछ मा� रमाना िलई गएको भ�ने 
देिखयो । व�ततुः लामो अविधस�म स�वा भएको 

काया�लयमा रमाना निलई सािबक नापी काया�लय, 
क�चनपरुमा कामकाज गरकेो काय� िनजामती 
सेवा ऐन र िनयमावलीको भावनाअनकूुल रहेको 
दिेखदैँन । काया�लयको आव�यकता र काय�बोझको 
कारण भएपिन यित लामो अविधस�म तालकु िनकायको 
सहमित �वीकृित िबना स�वा भएको काया�लयमा 
हािजर ह�न नगएको काय� िनजामती कम�चारीको लािग 
सहुाउने देिखदैँन । 

९. ��ततु �रट िनवेदनको िमिसल संल�न 
नापी िवभागबाट िमित २०६८।९।५ मा नापी 
काया�लय, क�चनपरुलाई पठाएको प�को बेहोरा 
हेदा� िवप�ी माधव�साद जोशीलाई नापी काया�लय, 
बैतडी स�वा ग�रएकोमा हालस�म रमाना निदई �यही 
काया�लयमा रािखएको भनी बिुझन आएको ह�दँा त�ु�त 
रमाना िदन ुभनी उ� प�मा उ�लेख भएको देिखयो । 
िनवेदक भवुनद� जोशी भने िनर�तर�पमा क�चनपरु 
िज�लाअ�तग�तको काय��े�िभ�को क�चनपरु िज�ला 
अदालतको अिमन पदमा काय�रत रिहरहेको अव�थामा 
स�भा�य उ�मेदवार भई सो िव�ापनको फाराम भरेको 
दिेखयो । तर िवप�ी माधव�साद जोशी भने नापी 
िवभागले रमाना िकन निलएको भनी प� पठाएपिछ 
पिन िढलो गरी स�वा भएको काया�लयमा रमाना भई 
गएको देिखन आउछँ । बढुवाको �ितशत िनधा�रण 
र िव�ापन ह�नभु�दा अिघ नै िनजको स�वा नापी 
काया�लय, बैतडीमा भइसकेको र िनजामती सेवा ऐन 
र िनयमावलीले तोकेको समय सीमािभ� यिद िनजले 
रमाना िलई गएको भए सो बढुवा �ि�याको अव�थामा 
िमिसल सलं�न ल�धाङ्क फाराममा उ�लेख भएको 
�ा�ाङ्क हेदा�  िनवेदकले सो िव�ापनको सव��क 
पदमा बढुवा �ा� गन� स�ने देिखन आउदँछ । 

१०. ��ततु �रट िनवेदनमा िवप�ी 
माधव�साद जोशीको स�वा िमित २०६६।११।२८ 
मा भएको, स�वा भएको लामो समय अथा�त् २ वष� 
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४ मिहना ८ िदनस�म सािबक काया�लयबाट बढुवा 
हािसल गन� मनसायले सािबक काया�लयमा नै बसी 
िमित २०६९।४।७ मा मा� रमाना िलएको देिखन 
आएबाट िनजले अटेर गरी रमाना निलई बसेको 
देिखयो । िनज िवप�ीले य�तो काय� गरकेो ि�थितबाट 
िनवेदकलाई विृ� िवकासमा अवरोध िसज�ना भएको 
देिखयो । िवप�ीको उ� काय� िनजामती सेवा ऐन र 
िनयमावलीको भावानािवपरीत रहेको देिख�छ । िनज 
िवप�ी स�वा भएको लामो समयस�म रमाना निलई 
बढुवा �ि�यामा सहभागी भएको प�रणाम �व�प 
िनवेदक बढुवा ह�नबाट वि�चत भएको देिखन आयो । 
यस�कारको स�वा भएको कम�चारीले रमाना निलएको 
कारणबाट कानूनबमोिजम बढुवा ह�नपुन� �यि�लाई 
बढुवा नग�रएको अव�थामा मािथ�लो तहको पदमा 
ह�ने बढुवाको सिुवधाबाट िनवेदकलाई वि�चत गनु�  
कानून र �यायको �ि�बाट उिचत देिखएन । 

११. अतः मािथ �करण �करणमा िववेचना 
ग�रएबमोिजमको आधार एवं कारणबाट बढुवा पाउन 
नस�ने माधव�साद जोशीले बढुवा �ा� गरकेोबाट 
कानूनबमोिजम बढुवा पाउन ु पन� �रट िनवेदक सो 
अवसरबाट वि�चत भएको देिखन आए तापिन 
िमित २०६९।८।२६ को बढुवा सिमितको बढुवा 
िसफा�रस र सोलाई सदर गन� गरकेो पनुरावेदन 
अदालत महे��नगरको िनिम� रिज��ारको िमित 
२०६९।११।१५ को िनण�यबमोिजम िनज माधव�साद 
जोशीले िमित २०६९।११।२१ मा नापी काया�लय, 
क�चनपरुको �र� नेपाल इि�जिनय�रङ सेवा, सभ� 
समूह, राजप� अनङ्िकत �थम �ेणी (�ािविधक) 
सव��क पदमा बढुवा िनयिु� पाई लामो अविधदेिख 
सेवारत रही आएका र सो िमित २०६८।१२।२५ 
को िव�ापनपिछ सो पदमा अक� िव�ापन भई 
बढुवाको कारबाहीसमेत भइसकेको ि�थित ह�दँा 
िनवेदन मागबमोिजम िवप�ी बढुवा सिमितको िमित 

२०६९।८।२६ को बढुवा िसफा�रस र सोलाई सदर 
गन� गरकेो पनुरावेदन अदालत महे��नगरको िनिम� 
रिज��ारबाट िमित २०६९।११।१५ मा भएको 
िनण�य बदर ह�दँा िवप�ी माधव�साद जोशीले उ� 
पिछ�लो िव�ापनबमोिजमको बढुवा अवसरबाट 
समेत वि�चत ह�नपुन� अव�थाको िव�मानतालाई 
�ि�गत गदा� िनज िवप�ी माधव�साद जोशीलाई बढुवा 
गन� िसफा�रस र सोलाई सदर गन� गरकेो पनुरावेदन 
अदालत महे��नगरको िनिम� रिज��ारको िमित 
२०६९।११।१५ को िनण�य बदर गन� �यायोिचत ह�न 
जाने दिेखन आएन । यस स�ब�धमा िनजामती सेवा 
िनयमावली, २०५० को िनयम ८९ (ख) १ मा “कुनै 
बढुवा स�ब�धमा अदालतमा म�ुा परी बढुवा बदर 
भई पिहले बढुवा भएको िनजामती कम�चारीको बढुवा 
कायम नह�ने भएमा र पिहलेको बढुवा र बढुवा बदर 
ह�ने गरी अदालतबाट फैसला भएको िमितका िबचमा 
अक� िव�ापन भएको रहेछ र �यसरी बढुवा बदर 
भएको िनजामती कम�चारी उ� िव�ापनमा बढुवा ह�ने 
अव�था रहेछ भने �यसरी बढुवा बदर ह�दँा िव�थािपत 
ह�ने िनजामती कम�चारीलाई �र� पद भएमा �र� पदमा 
र पद �र� नभएपिछ �र� ह�ने स�बि�धत सेवा समूहको 
पदमा िमलान ह�ने गरी बढुवा िनयिु� िदइने छ” भ�ने 
कानूनी �यव�था रहेको पाइ�छ । बढुवाबाट वि�चत 
�यि�को िनवेदनअनसुार अदालतको िनण�यबाट 
िव�थािपत िनजामती कम�चारीको हकमा उ� कानूनी 
�यव�था रहेको भए तापिन मािथ उ�लेख ग�रएअनसुार 
बढुवाबाट वि�चत �यि�ले गरकेो दाबीअनसुार बढुवा 
िनण�य बदर गदा� बढुवा पाएका �यि�को हकमा अ�याय 
ह�न जाने अव�थालाई म�यनजर गरी कानूनको 
िहतकारी �या�याको िस�ा�तअनसुार कानूनतः 
बढुवा पाउन ुपन� �यि�को हकमा पिन कानूनको उ� 
�यव�था लाग ु ह��छ भ�न ु अ�यथा ह��छ भ�न िम�ने 
दिेखदैँन । यसबाट िवप�ी माधव�साद जोशीलाई बढुवा 
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गन� गरकेो िवप�ी बढुवा सिमितको िसफा�रस िनण�य र 
सोलाई सदर गन� गरकेो पनुरावेदन अदालत महे��नगर 
क�चनपरुको िनण�यलाई यथावत् कायम राखी �रट 
िनवेदकलाई उपयु�� कानूनी �यव�थाअनसुार िवप�ी 
माधव�साद जोशी बढुवा भएकै िमितबाट �ये�ता लाग ु
ह�ने गरी बढुवा िनयिु� िदने आदेश गरी �याय �दान 
गन�लाई कानून�ारा बिज�त ह�ने देिखदैँन । ��ततु 
म�ुाको िनिहत त�य ि�थितलाई �ि�गत गदा� चनुौती 
िदइएको िनण�य बदर नगरी चनुौती िदने �यि�लाई दाबी 
ग�रएको पदमा बढुवा िनयिु� िदन सिकँदैन भिनएमा 
उपयु�� कानूनी �यव�थाको प�र�े�यमा सम�यायको 
�ि�कोणबाट समेत सही �याय ह�न जाने देिखदँनै । यस 
अदालतबाट िनजामती कम�चारीको िनयिु�, स�वा र 
बढुवाका स�ब�धमा परकेा �रट िनवेदनमा �ितपािदत 
िस�ा�तह�को अ�ययन गदा� िनवेदकले चनुौती 
िदइएका िनण�य उ��ेषणका आदशे�ारा आंिशक वा 
पूर ै बदर भए पिन सािबक बढुवालाई यथावत् राखी 
िनवेदकलाई समेत िवप�ीलाई बढुवा िसफा�रस गन� 
गरकेो बढुवा सिमितको िनण�य िमितदेिख नै �ये�ता 
लाग ुह�ने गरी बढुवा िनयिु� िदनू भनी परमादेश जारी 
भएको पाइ�छ । ��ततु म�ुामा अ�तरिनिहत त�य 
व�तकुो आधारमा िनवेदकलाई समेत बढुवा िनयिु� 
गदा� �यायसङ्गत ह�न जाने नै देिखन आयो । 

१२. तसथ�, मािथ िववेिचत आधार 
कारणह�को मू�याङ्कनबाट िवप�ी माधव�साद 
जोशीलाई िव�ािपत पदमा बढुवा गन� बढुवा सिमितको 
िमित २०६९।८।२६ को िसफा�रस िनण�य सदर गन� 
गरकेो पनुरावेदन अदालत महे��नगरको िनिम� 
रिज��ारबाट भएको िमित २०६९।११।१५ को 
िनण�यस�म बदर नगन� गरी यस अदालतको संय�ु 
इजलासबाट भएको िमित २०७४।१०।९ को 
आदशेलाई प�रवत�न ग�ररहन ुपरने ।

१३. �रट िनवेदक भवुनद� जोशीलाई िवप�ी 

बढुवा भएको िव�ािपत पदमा बढुवाको िनण�य िमितदेिख 
नै �ये�ता कायम ह�ने गरी �र� रहेको वा ह�ने नेपाल 
इि�जिनय�रङ सेवा, सभ� समूह, राजप�अनङ्िकत 
�थम �ेणी (�िविधक) सव��क पदमा बढुवा 
पद�थापना गरी बढुवा िनयिु� िदन ु िदलाउन ु भनी 
िवप�ीह� लोक सेवा आयोग, के��ीय काया�लय 
र बढुवा सिमितको सिचवालय, क�चनपरुसमेतको 
नाममा परमादेश जारी ह�ने ठहछ�  । ��ततु आदेशको 
जानकारी महा�यायािधव�ाको काया�लयमाफ� त िवप�ी 
लोक सेवा आयोग र बढुवा सिमितको सिचवालय, 
क�चनपरुसमेतलाई िदई दायरीको लगत क�ा गरी 
िमिसल िनयमानसुार अिभलेख शाखामा बझुाइिदनू । 

उ� रायमा हामी सहमत छ� ।
�या.टंकबहादरु मो�ान
�या.कुमार र�ेमी

इजलास अिधकृत:- जग�नाथ पौडेल 
इित सवंत् २०७६ साल माघ ९ गते रोज ५ शभुम् ।

—— & ––
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सव��च अदालत, सयं�ु इजलास
माननीय �यायाधीश �ी सारदा�साद िघिमर े 
माननीय �यायाधीश �ी तेजबहादरु के.सी.  

फैसला िमित : २०७४।१२।२१
०६९-CR-०६८८

म�ुाः- कालो बजार तथा केही सामािजक अपराध

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

िवप�ी / �ितवादी : िज�ला िसराहा, िसरहा न.पा.६ 
घर भई हाल का.िज.का.म.न.पा वडा नं.१८ 
ब�ने दि�णकाली �यासँ �टोरका स�चालक 
राजलुाल राजभ�डारीसमेत

§ अिभयोग दाबी �मािणत गन� भार वादी 
नपेाल सरकारको ह�ने । �ितवादीले गरकेो 
कसुर कुन कानूनिवपरीतको काय� हो ? 
भनी कसरुको �कृित र कानूनले गरकेो 
कसुरको प�रभाषािबच तादा�यता ह�ने 
गरी ��ट �पमा वादी प�ले दाबी िलई 
�मािणत गनु� पन� ।

§ �यि�ले गरकेो काय� र ऐनले प�रभाषा 
गरकेो कसुरको �कृितिबच साम�ज�यता 
नरहकेो कसुरमा कुनै पिन �यि�लाई 
कसुरदार कायम गनु� �चिलत फौजदारी 
कानूनको िस�ा�त �ितकूल ह�ने ।

(�करण नं.४)

पनुरावेदक / वादीका तफ� बाट : िव�ान्  उप�यायािधव�ा 
�ी दगुा�  खड्का

िवप�ी / �ितवादीका तफ� बाट : 
अवलि�बत निजर :
स�ब� कानून :
§ कालोबजार तथा केही अ�य सामािजक 

अपराध तथा सजाय ऐन, २०३२

स�ु तहमा फैसला गन�ः-
�.िज.अ.�ी र�नराज पा�डेय
िज�ला �शासन काया�लय, काठमाड�

पनुरावेदन तहमा फैसला गन�:-
माननीय �यायाधीश �ी टंकबहादरु मो�ान
माननीय �यायाधीश �ी ह�रकुमार पोखरले
पनुरावेदन अदालत पाटन

फैसला
�या.तेजबहादुर के.सी.: �याय �शासन 

ऐन, २०४८ को दफा ९(१) बमोिजम यस 
अदालतको अिधकार �े�अ�तग�त दायर ह�न आएको 
पनुरावेदनसिहतको ��ततु म�ुाको संि�� त�य एवं 
ठहर यस�कार रहेको छ ।

का.िज.का.म.न.पा. वडा नं.१७, ढ�कुि�थत 
राजलुाल राजभ�डारीले स�चालन गरकेो दि�णकाली 
�यासँ �टोरमा उपभो�ा िहत संर�ण म�चका 
पदािधकारी, नापतौल काया�लय, बालाजकुा कम�चारी 
र �हरीसमेतले उ� �टोरको �यासँ चेक गन� �ममा 
एभर�े �यासँको १ थान िसिल�डरमा २ िकलो १५० 
�ाम �यासँ कम भएको अव�थामा पाइएकोले सो 
िसिल�डरसमेत बरामद भएको हो भ�नेसमेत िमित 
२०६८।७।४ को खानतलासी एवम् बरामदी मचु�ुका 
र आव�यक कारबाहीको लािग �यासँ िसिल�डरसिहत 
मािनस प�ाउ गरी पेस ग�रएको भ�नेसमेत �हरी 
�ितवेदन ।

��ततु िवषयमा कालोबजार तथा केही 
सामािजक अपराध र सजाय ऐन, २०३२ बमोिजम 

�नण�य नं. १०४९०
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म�ुा दायर गन� अनमुित पाउ ँभ�ने महानगरीय �हरी 
प�रसर, हनमुानढोकाको िमित २०६८।७।६ को प� र 
यसमा कालोबजार तथा अ�य सामािजक अपराध तथा 
सजाय ऐन, २०३२ को दफा १४(१) को �योजनाथ� 
िमित २०५४।१।३० को नेपाल राजप�मा �कािशत 
सूचनाअनसुार म�ुा दायर गन� अनमुित िदइएको छ 
भ�ने िज�ला सरकारी विकल काया�लय, काठमाड�को 
िमित २०६८।७।६ को अनमुित ।

मैले िवगत ४ वष�देिख ढ�कुमा दि�णकाली 
�यासँ �टोर स�चालन गरी सो �टोरबाट एभर�े �यासँ 
क�पनीबाट उ�पािदत िसिल�डरह� िब�� गरी आएको 
छु । िमित २०६८।४।७ मा मैले स�चालन गरकेो 
उ� पसलबाट तौल कम भएको िसिल�डर बरामद 
भएको हो । मैले क�पनीले डेिलभरी गरकेा िसिल�डर 
मा� िब�� गन� हो । उ� िसिल�डरमा के–कित �यासँ 
ह��छ भनी मैले चेकजाचँ गन� गरकेो छैन । उ� �यासँ 
िसिल�डरमा �यासँ कम ह�नमुा मेरो कुनै ग�ती छैन । 
क�पनीले नै कम तौल भएको िसिल�डर पठाएको 
ह�नपुछ�  । उ� िसिल�डर िसल लगाएको अव�थामा 
नै िथयो भ�नेसमेत �ितवादी राजलुाल राजभ�डारीले 
अिधकार�ा� अिधकारीसम� गरकेो बयान ।

म िवगत ८ वष�देिख एभर�े �यासँ उ�ोगमा 
�टोर िकपर र िब�� सहायक पदमा काम गद�छु । उ� 
�यासँ उ�ोगका स�चालक सीताराम ितिमि�सनासमेत 
ह�न् । दि�णकाली �यासँ �टोर हा�ो एभर�े �यासँ 
उ�ोगका आिधका�रक िब�ेता ह�न् । िसिल�डरमा 
१४.२ िकलो �यासँ भन� ग�र�छ । बरामद भएको 
िसिल�डरको से�टी �याप घमुाउदँा घ�ुने अव�थामा 
र �लाि�क कभर �याितएको अव�थामा रहेको 
देिख�छ । क�पनीबाट पठाउदँा �य�तो ह�दँैन, राजलुाल 
राजभ�डारीको पसलबाट के–कसरी �यसो भयो थाहा 
भएन । क�पनीले पठाउदँा पूरा तौलको िसिल�डर नै 
चेक गररे पठाउने ग�र�छ । ठुलो िसिल�डरबाट िन�पोल 
लगाई ४ िकलोको िसिल�डरमा �यासँ सान� िम�छ 

भ�नेस�म मलाई जानकारी छ भ�नेसमेत एभर�े �यासँ 
उ�ोगमा काय�रत अशोक सापकोटाको घटना िववरण 
कागज ।

दि�णकाली �यासँ �टोर राजलुाल राजको 
नाउमँा दता� छ भ�ने आ�त�रक राज�व काया�लयको 
प� र बरामद भई आएको �यासँ िसिल�डर र सोमा 
भएको िसलछाप पिन यसै क�पनीको नै हो भ�नेसमेत 
एभर�े �यासँ उ�ोगको प� ।

मसमेतले का.िज.चा�नाखेल–५ मा एभर�े 
�यासँ उ�ोग स�चालन गरी आएका छ� । राजलुाल 
राजभ�डारी पिन हा�ै उ�ोगका िडलर िब�ेता ह�न् । 
क�पनीले िब�ेतालाई पूर ै तौल भएका िसिल�डरह� 
मा� बे�ने गद�छ । क�पनीमा �यासँ भन� काम 
Automatic Machine बाट ह�ने र �यहाबँाट बािहर 
पठाई अक� मेिसनले तौल चेक गन� र �यहा ँपूरा तौल 
भएपिछ मा� िसिल�डरलाई बािहर फा�दछ । बरामद 
भएको िसिल�डरमा �यासँ कम ह�ने कारण िब�ेताले 
नै गरकेो कुनै ि�याकलापबाट भएको ह�नपुद�छ । 
बरामद िसिल�डरमा िसल छाप �याितएको अव�थामा 
छ, से�टी �याप पिन ह�लने घ�ुने अव�थामा छ, 
क�पनीले पठाउदँा �य�तो ह�दँनै । िसिल�डरको हकमा 
१०० �ामस�म र �यासँको हकमा १४.२ िकलोभ�दा 
१०० �ामस�म तौल घटबढ ह�न स�दछ भ�ने राि��य 
मा�यता छ भ�नेसमेत �ितवादी सीताराम ितमि�सनाले 
अिधकार�ा� अिधकारीसम� गरकेो बयान ।

अनसु�धानको �ममा सङ्किलत बरामदी 
मचु�ुका, �हरी �ितवेदन, �ितवादीह� राजलुाल 
राजभ�डारी तथा सीताराम ितमि�सनाको बयान, 
गणु�तर तथा नापतौल काया�लयको प�, आ�त�रक 
राज�व काया�लयको प�, रामकृ�ण सापकोटा र 
ड�बरबहादरु थापाको कागज, एभर�े �यासँ उ�ोग तथा 
क�पनी रिज��ारको काया�लयको प�समेतका आधार–
�माणह�बाट �ितवादीह� राजलुाल राजभ�डारी, 
सीताराम ितमि�सना, िनशान राजभ�डारी, 
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िदिलपगोपाल राजभ�डारी, लोकहष� शा�य, रीता 
ितमि�सना र ��हाद ितमि�सनासमेतले िमलोमतोमा 
तोिकएको तौलभ�दा कम तौल भएको �यासँको 
िसिल�डर उ�पादन गरी िब�� िवतरण गन� राखेको 
अव�थामा बरामद भएबाट िनज �ितवादीह�ले कालो 
बजार तथा केही अ�य सामािजक अपराध र सजाय 
ऐन, २०३२ को दफा ६ ले िनषेध गरकेो कसरु अपराध 
गरकेो वारदात �थािपत ह�न आएकाले िनजह�लाई 
सोही ऐनको सोही दफाबमोिजम सजाय ग�रपाउ ँ
भ�नेसमेत िमित २०६८।०७।२७ को अिभयोग दाबी । 

मेरो क�पनीबाट उ�पािदत एभर�े �यासँमा कम 
तौल भएको कुरा स�चार मा�यमबाट सनुी थाहा पाएको 
ह� ँ। क�पनीले िनयतवश कम तौल भएको �यासँ िब�� 
गरकेो होइन । हरके िसिल�डरमा तौल िलएर िभ�को 
�यासँ मापन ग�र�छ । हा�ो कारणबाट िसिल�डरमा 
कुनै खराबी भएको होइन । िसल �याितएको �हरीमा 
देखेको ह� ँ । क�पनीबाट िसल �यातेर वा �याितएको 
अव�थामा िब�� गन� गद�न� भ�नेसमेत �ितवादी 
िसताराम ितमि�सनाले िज�ला �शासन काया�लयमा 
गरकेो बयान ।

हामीले �याउने �यासँ िसिल�डर एभर�े �यासँ 
क�पनीको हो, सोिभ� कित तौल ह��छ भ�ने हामीलाई 
थाहा ह�दँनै । क�पनीले ज�तो �याएर िदयो, �य�तै 
बे�ने गद�छ� । मबाट िसलब�दी िसिल�डर खो�ने, 
�यहाबँाट �यासँ िनका�ने ज�ता काम भएको छैन, 
�यासँमा भएको सबै कैिफयतको िज�मेवारी क�पनीको 
हो । मबाट भएको होइन भ�नेसमेत �ितवादी राजलुाल 
राजभ�डारीले िज�ला �शासन काया�लय, काठमाड�मा 
गरकेो बयान ।

यसमा अिभयोग प�समेत िमिसल सलं�न 
त�काल �ा� �माणह� अ�ययन गरी हेदा� यी 
�ितवादीह�ले अिहले नै आरोिपत कसरु गरकेा होइनन् 
होला भनी मा�न िम�ने अव�था नह�दँा पिछ थप �माण 
ब�ुदै जादँा ठहरबेमोिजम ह�ने गरी हाललाई �ितवादी 

राजलुाल राजभ�डारीबाट �.१,००,०००।– (एक 
लाख) र सीताराम ितमि�सनाबाट �. ३,००,०००।– 
(तीन लाख) नगदै वा सो बराबरको जेथाजमानत िलई 
तारखेमा रा�न ुभ�नेसमेत िज�ला �शासन काया�लय, 
काठमाड�बाट भएको थनुछेक आदेश ।

मेरो क�पनीबाट उ�पािदत एभर�े �यासँमा 
कम तौल भएको कुरा स�चार मा�यमबाट सनुी थाहा 
पाएको ह� ँ। क�पनीले िनयतवश कम तौल भएको �यासँ 
िब�� गरकेो होइन । हरके िसिल�डरमा तौल िलएर 
मा� िब��को लािग बजारमा पठाइ�छ । साथै िभ�को 
�यासँ मापन गररे ठीक भएपिछ मा� बािहर पठाइने 
ह�दँा क�पनीले िनयतवश कम तौल राखी िब�� गरेको 
छैन । साथै क�पनीबाट िसल �यातेको वा उ�काएर िब�� 
िवतरण गन� गरकेो छैन । मेरो क�पनी िव�� लागेको 
अिभयोग झ�ुा हो भ�नेसमेत �ितवादीह� िनशान 
राजभ�डारी, िदिलपगोपाल राजभ�डारी, लोकहष� 
शा�य, रीता ितमि�सना र ��हाद ितमि�सनाका 
तफ� बाट अि�तयार�ा� एभर�े �यासँका सीताराम 
ितमि�सनाले िज�ला �शासन काया�लय, काठमाड�मा 
गरकेो बयान ।

यसमा अिभयोगसमेत िमिसल संल�न त�काल 
�ा� �माणह� अ�ययन गरी हेदा�  यी �ितवादीह�ले 
अिहले नै आरोिपत कसरु गरकेा होइनन् होला भनी 
मा�न िम�ने अव�था नह�दँा पिछ थप �माण ब�ुदै जादँा 
ठहरबेमोिजम ह�ने गरी हाललाई �ितवादी सीताराम 
ितमि�सनाबाट �. २,०५,१००।– (दईु लाख पाचँ 
हजार एक सय) नगद ैवा सो बराबरको जेथाजमानत 
िलई तारखेमा रा�न ु भ�नेसमेत िज�ला �शासन 
काया�लय, काठमाड�बाट िमित २०६८।८।१३ मा 
भएको थुनछेक आदेश ।

�ितवादी सीताराम ितमि�सनाले स�चालन 
गरकेो एभर�े �यासँ उ�ोगबाट उ�पािदत िसिल�डरह� 
बजारमा िवतरण ह�नअुिघ नै �यासँको तौल नापजाचँ गरी 
तोिकएको तौलको मापद�ड पूरा भएपिछ मा� िब��को 
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लािग बजारमा पठाइने र सोको ३ �थानमा तौल चेक 
जाचँ ह�ने भएकाले उ�ोगबाट �यासँमा तौल कम ह�ने 
अव�था छैन । क�पनीबाट बजारमा पठाइसकेपिछ 
को–कसको कारणबाट तौल कम ह�न जा�छ थाहा 
भएन । यस म�ुामा उ� उ�ोगका स�चालक सीताराम 
ितमि�सना िनद�ष छन् । िनजले सफाइ पाउनपुछ�  
भ�नेसमेत �ितवादी सीताराम ितमि�सनाको सा�ी 
�िदपकुमार िबडारीले िज�ला �शासन काया�लय, 
काठमाड�मा गरकेो बकप� ।

�ितवादी राजलुाल राजभ�डारीले पूरा 
तौलको �यासँ बे�न ु पन�मा सो नगरी उपभो�ालाई 
झ�ुयाई २ िकलो १५० �ाम कम तौल भएको �यासँ 
िसिल�डरलाई पूरा तौल भएको �यासँसरह िब�� गन� 
मनसायले �यासँ पसलमा राखी बेचिबखन गरकेो, गन� 
�यास गरकेो कुरा पिु� ह�न आएको ह�नाले िनजले 
कालोबजार तथा केही अ�य सामािजक अपराध तथा 
सजाय ऐन, २०३२ को दफा ६ बमोिजमको कसरु 
गरकेो ठहछ�  । सो ठहना�ले िनजलाई सोही ऐनको सोही 
दफाबमोिजम �.२५,०००।– (पि�चस हजार �पैया)ँ 
ज�रवाना ह��छ । वादी प�ले �ितवादीह�उपरको 
अिभयोग दाबी पिु� गन� अ�य कुनै पिन �माण गजुान� 
सकेको अव�थासमेत नभएकोले एभर�े �यासँ उ�ोग 
�ा.िल.का स�चालक यी �ितवादीह� सीताराम 
ितमि�सना, िनशान राजभ�डारी, रीता ितमि�सना, 
लोकहष� शा�य, िदिलपगोपाल राजभ�डारी र ��हाद 
ितमि�सनाउपरको वादी नेपाल सरकारको अिभयोग–
प� मागदाबी प�ुन स�दैन । िनजह�ले आरोिपत 
कसरुबाट सफाइ पाउने ठहछ�  भ�नेसमेतको िमित 
२०६८।९।२४ को िज�ला �शासन काया�लय, 
काठमाड�को फैसला ।

�ितवादी राजलुाल राजभ�डारीले स�चालन 
गरकेो दि�णकाली �यासँ �टोरबाट एभर�े �यासँ 
क�पनीबाट उ�पािदत कम तौल भएको �यासँ िसिल�डर 
बरामद भएको र �ितवादी राजलुाल राजभ�डारीले 

बयान गदा� आफूले क�पनीबाट डेिलभरी गरकेो �यासँ 
िसिल�डर िब�� गन� गरकेो भ�ने बेहोरा लेखाएको 
दिेख�छ भने सो एभर�े �यासँ क�पनीका तफ� बाट 
बयान गन� �ितवादी सीताराम ितमि�सनाले बरामद 
िसिल�डरमा �यासँ कम ह�नमुा िब�ेताले गरकेो कुनै 
ि�याकलापबाट भएको ह�नपुछ�  भने तापिन उ� 
क�पनीको प�बाट बरामद �यासँ िसिल�डर र सोमा 
भएको िसलछाप क�पनीको हो भनी कम तौल भएको 
�यासँको िसिल�डर एभर�े �यासँ क�पनीबाट उ�पािदत 
भएको हो भ�ने कुरा �वीकार गरपेिछ सो क�पनीको 
तफ� बाट बयान गन� �ितवादीको भनाइ आधार िलई 
भएको फैसलामा �माणको उिचत मू�याङ्कन नगरी 
भएको  फैसला �िुटपूण� ह�दँा बदर ग�रपाउ ँभ�नेसमेत 
बेहोराको वादी नेपाल सरकारको पनुरावेदन अदालत 
पाटनमा परकेो पनुरावेदन ।

�यासँको कारोबार गदा� स�बि�धत क�पनीले 
मेरो पसलस�म परुाइिदने र मेिसनबाट नै �यासँ भ�रने 
ह�दँा सो �यासँ िसिल�डरलाई कम गन� भ�ने ह�न 
स�दैन । यिद मैले �लाि�क कभर र से�टी �याप 
िनकालेको भए सो �यासँ िसिल�डर िब�� ह�न स�ने 
अव�था नै ह�दँैन । कम �यासँ राखेको भ�ने िनण�याधार 
�िुटपूण� छ । म पनुरावेदकले कम तौल �यासँ िब�� 
िवतरण गरकेो कुरा नेपाल सरकार�ारा �मािणत गन� 
नसकेकोले कालोबजार तथा अ�य केही सामािजक 
अपराध ऐनको दफा ६ आकिष�त ह�न नस�ने 
अव�थामा मलाई कसरुदार ठहर गरी �.२५,०००।- 
ज�रवाना ह�ने ठहर गरकेो फैसला �माण ऐन, २०३१ 
को दफा ३,५४,अ.बं.१८४क, को समेत िवपरीत 
ह�दँा िज�ला �शासन काया�लय, काठमाड�को िमित 
२०६८।९।२४ मा भएको फैसला बदर गरी सफाइ 
िदलाई पाउ ँ भ�नेसमेत बेहोराको �ितवादी राजलुाल 
राजभ�डारीको पनुरावेदन अदालत पाटनमा परेको 
पनुरावेदन ।

स�ु िज�ला �शासन काया�लय, 
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काठमाड�बाट पनुरावेदक �ितवादीको दि�णकाली 
�यासँ �टोरबाट २ के.जी.१५० �ाम �यासँ कम 
भएको एभर�े �यासँ क�पनीको िसिल�डर बरामद 
भएकोमा सो िसिल�डरमा लागेको से�टी�याप र 
�लाि�क कभरसमेत हि�लएको, �याितएको भ�ने 
बरामदी मचु�ुकामा उ�लेख नभएको तथा सो �यासँ 
िसिल�डर उपभो�ालाई िब�� गन� लागेको अव�थामा 
प�ाउ परकेोसमेत नदिेखएको ि�थितमा पनुरावेदक 
�ितवादीलाई कालोबजार तथा केही अ�य सामािजक 
अपराध तथा सजाय ऐन, २०३२ को दफा ६ 
बमोिजम कसरु गरकेो भनी �.२५,०००।– ज�रवाना 
गन� ठह�याई िमित २०६८।९।२४ मा भएको फैसला 
�माण मू�याङ्कनको रोहमा फरक पन� देिखएकोले 
छलफलका िनिम� मलुकु� ऐन, अ.बं.२०२ नं.तथा 
पनुरावेदन अदालत िनयमावली, २०४८ को िनयम ४७ 
बमोिजम पेसीको सूचना पनुरावेदन सरकारी विकल 
काया�लय, पाटन, लिलतपरुलाई िदई िनयमानसुार 
पेस गनु�  भ�ने  िमित २०६९।२।३० गतेको पनुरावेदन 
अदालत पाटनको आदेश ।

��ततु िववाद कालोबजार तथा केही अ�य 
सामािजक अपराध तथा सजाय ऐन, २०३२ को 
दफा ६ मा समािव� भएको दिेखएन । ला�न नस�ने 
कानूनअ�तग�त दायर ह�न आएको ��ततु अिभयोगप� 
दायर ह�न नस�ने ह�दँा �य�तो अिभयोग मागदाबीको 
आधारमा पनुरावेदक �ितवादीलाई सजाय गन� गरकेो 
स�ु फैसला कानूनस�मत देिखएन । अिभयोग दाबी 
खारजे गनु�  पन�मा इ�साफ गरकेो स�ु िज�ला �शासन 
काया�लय, काठामा�ड�को िमित २०६८।९।२४ को 
िनण�य िमलेको नदेिखदँा उ�टी भई अिभयोग मागदाबी 
खारजे ह�ने ठहछ�  भ�नेसमेत बेहोराको पनुरावेदन 
अदालत पाटनबाट िमित २०६९।६।१४ मा भएको 
फैसला ।

��ततु म�ुामा �ितवादी राजलुाल 
राजभ�डारीले स�चालन गरकेो दि�णकाली �यासँ 

�टोरबाट एभर�े �यासँ क�पनीबाट उ�पािदत �यासँका 
स�ब�धमा राजलुाल राजभ�डारीले बयान गदा� आफूले 
क�पनीबाट डेिलभरी गरकेो �यासँ िसिल�डर िब�� 
गन� गरकेो भ�ने बेहोरा लेखाएको देिख�छ भने सो 
एभर�े �यासँ क�पनीका तफ� बाट बयान गन� �ितवादी 
सीताराम ितिमि�सनाले बरामद िसिल�डरमा �यासँ 
कम ह�नमुा िब�ेताले गरकेो कुनै ि�याकलापबाट 
भएको ह�नपुछ�  भने तापिन उ� क�पनीको प�बाट 
बरामद �यासँ िसिल�डरह� र सोमा भएको िसलछाप 
क�पनीको हो भनी कम तौल भएको �यासँको 
िसिल�डर एभर�े �यासँ क�पनीबाट उ�पािदत भएको 
हो भ�ने कुरा �वीकार गरपेिछ सो क�पनीको तफ� बाट 
बयान गन� �ितवादीको भनाइलाई आधार िलई भएको 
फैसलामा �माणको उिचत मू�याङ्कन ह�न ु पन�मा 
त�यमा �वेश नै नगरी अिभयोग मागदाबी खारजे 
ह�ने गरी भएको फैसला �िुटपूण� रहेको छ । कम तौल 
भएको िसिल�डरह� उ�पादन गरी िब�� िवतरण गरी 
पूर ैतौल बराबरको �यासँको मू�य �ाहकह�बाट िलन ु
ज�ता काय�ले उपभो�ालाई ठगी गरकेो �प� देिखएको 
छ । कम तौल भएको �यासँको िसिल�डर बढी मू�यमा 
िब�� िवतरण गनु�लाई कालो बजारी ि�याकलापिभ� 
पद�न भनी त�यमा �वेश नै नगरी अिभयोग दाबी 
खारजे गन� गरी भएको फैसला कालो बजार तथा केही 
अ�य सामािजक अपराध तथा सजाय ऐन, २०३२ 
को मम� र भावनािवपरीत छ । �ितवादीह�को कसरु 
पिु� भइराखेको अव�थामा ऐनको गलत �या�या गरी 
त�यमा �वेश नै नगरी �ितवादीह�लाई कसरुबाट 
उ�मिु� िदने गरी अिभयोग नै नप�ुने भनी गरकेो खारजेी 
फैसला �िुटपूण� ह�दँा सो फैसला बदर गरी स�ु अिभयोग 
मागदाबीबमोिजम सजाय ग�रपाउ ँभ�नेसमेत बेहोराको 
वादी नेपाल सरकारको तफ� बाट यस अदालतमा परेको 
पनुरावेदन ।

िनयमबमोिजम आजको दिैनक पेसी सूचीमा 
चढी इजलाससम� पेस ह�न आएको ��ततु म�ुामा 
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पनुरावेदक वादी नेपाल सरकारको तफ� बाट उपि�थत 
ह�न ुभएका िव�ान्  उप�यायािधव�ा �ी दगुा�  खड्काले 
�ितवादीह�ले �यासँ िसिल�डरमा कम �यासँ राखी 
बेचिबखन गरकेो कुरा पिु� भइराखेको अव�थामा 
कालो बजार तथा केही अ�य सामािजक अपराध 
तथा सजाय ऐन, २०३२ को मम� र भावनािवपरीत 
भएको फैसला बदरभागी छ । �ितवादीह�ले कसरु 
गरकेो िमिसल कागजातह�बाट पिु� भइराखेको 
अव�थामा ऐनको गलत �या�या गरी भएको फैसला 
बदरभागी रहेको ह�दँा सो फैसला बदर गरी अिभयोग 
दाबीबमोिजम �ितवादीह�लाई सजाय ग�रपाउ ँ भनी 
गनु�भएको बहससमेत सिुनयो ।

यसमा िमिसल संल�न कागज �माणह� 
अ�ययन गरी वादी नेपाल सरकारको तफ� बाट उपि�थत 
ह�न ु भएका िव�ान् उप�यायािधव�ाले गनु�भएको 
बहससमेत सनुी िनण�यतफ�  िवचार गदा� पनुरावेदन 
अदालत पाटनले गरकेो फैसला िमलेको छ छैन ? तथा 
वादी नेपाल सरकारको पनुरावेदन िजिकर प�ुन स�ने 
हो, होइन ? भ�ने स�ब�धमा नै िनण�य गनु�पन� देिखन 
आयो ।

२. िनण�यतफ�  िवचार गदा�, �ितवादीह�को 
िमलेमतोमा तोिकएको तौलभ�दा कम तौल भएको 
�यासँको िसिल�डर उ�पादन गरी िब�� िवतरण गन� 
राखेको अव�थामा बरामद भएबाट िनज �ितवादीह�ले 
कालो बजार तथा केही अ�य सामािजक अपराध 
र सजाय ऐन, २०३२ को दफा ६ ले िनषेध गरकेो 
कसरु अपराध गरकेो वारदात �थािपत ह�न आएकाले 
िनजह�लाई सोही ऐनको सोही दफाबमोिजम सजाय 
ग�रपाउ ँ भ�ने अिभयोग मागदाबी भएकोमा �ितवादी 
 राजलुाल राजभ�डारीले कालोबजार तथा केही अ�य 
सामािजक अपराध तथा सजया ऐन, २०३२ को दफा 
६ बमोिजमको कसरु गरकेो ठह�याई िनजलाई सोही 
ऐनको सोही दफाबमोिजम � २५,०००।- (पि�चस 
हजार �पैया)ँ ज�रवाना ह�ने र अ�य �ितवादीह�ले 

आरोिपत कसरुबाट सफाइ पाउने ठहछ�  भनी िज�ला 
�शासन काया�लय, काठमाड�बाट फैसला भएको 
दिेख�छ ।

३. िज�ला �शासन काया�लय, काठमाड�ले 
गरकेो फैसलाउपर वादी नेपाल सरकार तथा �ितवादी 
राजलुाल राजभ�डारीको पनुरावेदन अदालत पाटनमा 
पनुरावेदन परकेोमा ��ततु िववाद कालोबजार तथा 
केही अ�य सामािजक अपराध तथा सजाय ऐन, २०३२ 
को दफा ६ मा समािव� भएको दिेखएन । ला�न नस�ने 
कानूनअ�तग�त दायर ह�न आएको ��ततु अिभयोगप� 
दायर ह�न नस�ने ह�दँा �य�तो अिभयोग मागदाबीको 
आधारमा पनुरावेदक �ितवादीलाई सजाय गन� गरेको 
स�ु फैसला कानूनस�मत दिेखएन । स�ु िज�ला 
�शासन काया�लय, काठमाड�को िमित २०६८।९।२४ 
को िनण�य िमलेको नदिेखदँा उ�टी भई अिभयोग 
मागदाबी खारजे ह�ने ठहछ�  भनी पनुरावेदन अदालत 
पाटनले गरकेो फैसलाउपर वादी नेपाल सरकारको 
यस अदालतमा पनुरावेदन परकेो दिेखयो ।

४. वादी नेपाल सरकारको पनुरावेदन 
िजिकर स�ब�धमा िवचार गदा� कम तौल भएको 
िसिल�डर िब�� गरकेो भ�ने वादी नेपाल सरकारले 
�ितवादीह�को म�ुय कसरु दखेाई कालोबजार 
तथा केही अ�य सामािजक अपराध तथा सजाय 
ऐन, २०३२ को दफा ६ अ�तग�त ��ततु म�ुा दायर 
ग�रएको देिख�छ । उ� ऐनको उ� दफामा भएको 
�यव�था हेदा� “कमसल माललाई असल माल हो 
भनी वा एक मालव�तुलाई अक� मालव�तु हो भ�ने 
भान पारी वा कुनै मालव�तुमा सो मालव�तुको �तर 
घट्ने गरी िमसावट गरी सो कुरा नबताई कसैले 
िब�� िवतरण गरमेा िनजलाई २ वष�स�म कैद वा 
ज�रवाना वा दुवै ह�न स�ने छ” भ�नेसमेत �यव�था 
भएको देिख�छ । अिभयोग मागदाबीमा कम तौलको 
िसिल�डर िब�� �यवहार गरकेो भ�ने कसरुमा सजाय 
ग�रपाउ ँभनी दाबी िलएकोमा कम तौलको मालव�त ु
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िब�� गरकेोमा सजाय ह�ने भ�ने उ� दफामा उ�लेख 
भएको नदिेखएको र उ� ऐनको अ�य दफाह�मा समेत 
कम तौलको मालव�त ुउ�पादन वा िब�� �यवहार गन� 
काय�लाई कालोबजारको ि�याकलापिभ� समावेश 
गरकेो दिेखदैँन । कुनै पिन काय� अपराध ठह�रनका 
लािग िवधाियक� कानूनको कसरुको प�रभाषामा �प� 
�पमा अपराध देिखने र ह�ने गरी उ�लेख भएको 
ह�नपुद�छ । �यासँ िसिल�डरमा �यासँको तौल कम रहेको 
भ�ने कसरु छ, व�तकुो गणु�तर कमसल भएमा कसरु 
ह�ने ऐनले प�रभाषा गरकेो दफािवपरीतको कसरु कायम 
गरी अिभयोग लगाइएको अव�था छ । िसिल�डरमा 
�यासँको तौल कम भएको कसरुलाई कमसल माल र 
मालव�तकुो �तर घट्ने गरी िमसावट गरकेो काय�लाई 
कसरु मा�ने गरी गरकेो प�रभाषाको समक�मा 
राखी लगाइएको अिभयोग नै कानूनअनकूुल देिखन 
आउदैँन । �ितवादीको काय�लाई कानूनले अपराध भनी 
प�रभाषा नगरी काय� र कसरुको प�रभाषािबच तादा�यता 
निमलेको अथा�त् अिभयोजन प�ले ऐनिवपरीत भनी 
कायम गरकेो काय�को कसरु र ऐनले प�रभाषा गरकेो 
कसरुको �कृितिबच साम�ज�यता नरहेको कसरुमा 
कुनै पिन �यि�लाई कसरुदार कायम गनु�  �चिलत 
फौजदारी कानूनको िस�ा�त �ितकूलसमेत ह�न 
जा�छ । ��ततु िववाद कालोबजार तथा केही अ�य 
सामािजक अपराध तथा सजाय ऐन, २०३२ को 
दफा ६ मा समािव� भएको नदेिखएको अव�थामा सो 
दफाबमोिजम �ितवादीह�लाई सजाय ग�रपाउ ँ भ�ने 
वादी नेपाल सरकारको अिभयोग दाबी कानूनसङ्गत 
देिखन आएन । अिभयोग दाबी �मािणत गन� भार 
तथा दािय�व �वयं वादी नेपाल सरकारको भएको र 
�ितवादीले गरकेो कसरु कुन कानूनिवपरीतको काय� 
हो ? भनी कसरुको �कृित र कानूनले गरकेो कसरुको 
प�रभाषािबच तादा�यता ह�ने गरी ��ट �पमा वादी 
प�ले दाबी िलई �मािणत गनु�  पन�मा सो गन� सकेको 
नदिेखदँा वादी नेपाल सरकारको पनुरावेदन िजिकर 

तथा िव�ान् उप�यायािधव�ाले गनु�भएको बहससगँ 
सहमत ह�न सिकएन ।

५. अतः अिभयोग दाबी खारजे गनु�  पन�मा 
इ�साफ गरकेो स�ु िज�ला �शासन काया�लय, 
काठमाड�को िमित २०६८।९।२४ को िनण�य िमलेको 
नदेिखदँा उ�टी भई अिभयोग मागदाबी खारजे 
ह�ने ठह�याई पनुरावेदन अदालत पाटनले िमित 
२०६९।६।१४ मा गरकेो फैसला िमलेकै देिखदँा सदर 
ह�ने ठहछ�  । वादी नेपाल सरकारको पनुरावेदन िजिकर 
प�ुन स�दैन । ��ततु म�ुाको दायरीको लगत क�ा गरी 
िमिसल िनयमानसुार अिभलेख शाखामा बझुाई िदनू ।  

उ� रायमा सहमत छु ।
�या.सारदा�साद िघिमरे

इजलास अिधकृत:- जगिदश�साद भ�
इित सवंत् २०७४ साल चै� २१ गते रोज ४ शभुम ।

—— & ––
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सव��च अदालत, सयं�ु इजलास
माननीय �यायाधीश �ी िव�व�भर�साद �े�
माननीय �यायाधीश �ी प�ुषो�म भ�डारी 

आदेश िमित : २०७५।१।५
०७२-WO-०५२१

म�ुा : - उ��ेषण

िनवेदक : िटकाराज पा�डेको नाित च��राज पा�डेको 
छोरा लमजङु िज�ला, राइनास गाउ ँिवकास 
सिमित घर भई हाल काठमाड� िज�ला, 
िव�ण ुबढुािनलक�ठ नगरपािलका वडा नं. १ 
ब�ने पदमराज पा�डे

िव��
िवप�ी : नेपाल सरकार, �धानम��ी तथा मि��प�रषद ्

काया�लय, िसंहरदरबार काठमाड�समेत

§ अ�य िव�ीय स�ंथाह�को सहज पह�चँ 
भएको अव�थामा �िणक समयको लािग 
नगरपािलकाको �े�मा बचत तथा ऋणको 
कारोबार गन� सहकारी स�ंथाह�को 
मा� दता� �थगन ग�रएको र अ�य �े�मा 
सहकारी स�ंथाको दता� र काय� �े� 
िव�तारमा कुनै रोक नलगाई दता� गन� स�ने 
अव�था िव�मान देिखँदा पेसा रोजगारको 
हकको काया��वयनमा अवरोध लगाएको 
नदेिखने ।

(�करण नं.५)

िनवेदकका तफ� बाट : 
िवप�ीका तफ� बाट : 

अवलि�बत निजर : 
स�ब� कानून :
§ सहकारी ऐन, २०४८

आदशे
�या.िव��भर�साद ��े : नेपालको 

संिवधानको धारा ४६ तथा १३३ (२)(३) बमोिजम 
यस अदालतको �े�ािधकारिभ� रहेको ��ततु �रटको 
संि��त त�य एव ंआदेश यस �कार रहेको छ:-

म िनवेदक नेपालको नाग�रक भई नेपाल 
कानूनबमोिजम िविभ�न क�पनीह� �थापना 
गरी स�चालन गरी आएको छु । यसै स�दभ�मा म 
िनवेदकसमेतले बचत तथा ऋण सहकारी स�ंथा 
दता� गरी कानूनबमोिजम काय� गन� उ�े�यले ��यथ� 
िडिभजन सहकारी काया�लय, काठमाड�मा सहकारी 
दता�को लािग जादँा दता� गन� निम�ने भनी जवाफ 
िदएको र सो स�ब�धमा के कुन कारणबाट सहकारी 
दता� रोिकएको हो । सोको जानकारी माग गदा�  कुनै 
जानकारी िदइएन । तत् प�ात् सहकारी िवभागमा बचत 
तथा ऋण सहकारी सं�था दता� ह�ने नह�ने के हो ? सोको 
िलिखत जानकारी पाउ ँ भनी िमित २०७२।१०।०६ 
मा िनवेदन िदएकोमा सो िनवेदन मागबमोिजम बचत 
तथा ऋणको कारोबार गन� सहकारी सं�थाको दता� 
काय� �े� िव�तार ब�द ग�रएको बार ेभ�ने िवषयको प� 
िमित २०७२।१०।०६ मा िदइयो । सो प�सगैँ नेपाल 
सरकार सहकारी तथा ग�रबी िनवारण म��ालयको 
िमित २०६९।१२।०७ गतेको िनण�य, ऐ. म��ालयको 
च.नं ७१ िमित २०७०।२।३ गतेको प�समेतको 
आधारमा ��यथ� िवभागबाट िमित २०७०।२।१६ 
को च.नं १९४७ को प�को छाया�ँित समेत संल�न 
गरी सहकारी सं�था दता� नह�ने भनी जानकारी 
िदइयो । ��यथ� िवभागको िमित २०७०।२।१६ गतेको 
िनण�य हेदा� म�ुयत: बचत तथा ऋणको कारोबार गन� 
गरी कुनै पिन �कृितका सहकारी सं�थाह� दता� गन� 

�नण�य नं. १०४९१
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निम�ने र बचत तथा ऋणको कारोबार गन� उ�े�य 
राखी �थापना भएका सहकारी सं�थाह�को काय��े� 
िव�तार र सेवा के�� �थापनास�ब�धी काय� अक� 
िनण�य नभएस�मको लािग ब�द गन� भ�ने उ�लेख 
छ । िमित २०७०।२।१६ गतेको िनण�य िवभाग 
आफँैले गन�को लािग कुन कानूनले अिधकार िदएको 
हो ? उ� िनण�य गन� िवभाग आफँै स�म छ वा छैन ? 
िनण�य काया��वयनको लािग अ�य िडिभजन सहकारी 
काया�लयह�लाई िनद�शन िदने अिधकार रह�छ िक 
रहदँैन भनी ��यथ� िवभागमा िज�ासा रा�दा उ� 
िमितको िनण�य सहकारी िवभागले गरकेो नभई िमित 
२०६९।१२।०७ मा नेपाल सरकार (स�माननीय 
मि��प�रषदक्ा अ�य��यू) को िनण�य भएको भनी 
िमित २०७०।२।३ गतेको फोटोकपी थमाउने काय� 
भयो । िमित २०६९।२।३ गतेको नेपाल सरकार 
मि��प�रषदक्ा अ�य��यूको एकल िनण�य हेदा�  मािथ 
उ�लेख भएबमोिजम बचत तथा ऋणको कारोबारमा 
रोक लगाउने मा� नभई ऋण �वाहमा �याजका 
�ितशतको कुरा, सीिमत रकम मा� बचत गन� पाउने 
कुराह�समेत त�काल ब�द गन�समेतका कुराह� 
उ�लेख ग�रएको छ । 

बचत तथा ऋणको कारोबार गन� सहकारी 
स�ंथाह�को काय��े� िव�तार र शाखा वा सेवा के�� 
खो�न िदन �वीकृित िदने काय�ह� त�कालै ब�द गन� 
र बचत तथा ऋणको कारोबार गन� सबै �कृितका 
�ारि�भक सहकारी सं�थाले �ारि�भक सहकारी 
स�ंथामै बचत रकम ज�मा गन� �विृ�मा त�कालै रोक 
लगाउने बचत तथा ऋणको कारोबार गन� सहकारी 
स�ंथाह�ले एक जना सद�यबाट बढीमा �. ३० 
(ितस) लाखस�म मा� बचत ज�मा गन� स�ने आिद 
रहेका छन् । 

��यथ�ह�को िनण�य सहकारी ऐन, २०४८ 
को दफा ५ र ६, सहकारी संघ / सं�था दता�, स�चालन, 
लेखा परी�ण, अनगुमन तथा िनयमनस�ब�धी 

मापद�ड, २०६८ को दफा ३, १९, २० समेतको 
िवपरीत रहेको छ । सहकारी ऐन, २०४८ तथा सोही 
ऐनअ�तग�त तेिकएको संघ / स�ंथा दता�, स�चालन, 
लेखा परी�ण, अनगुमन तथा िनयमनस�ब�धी 
मापद�ड, २०६८ मा भएको �यव�थाको िवपरीत 
ह�नेगरी म िनवेदकलगायतका �यि�ह�ले �यापार 
�यवसाय, कृिष पशपुालनलगायतमा समूहगत �पमा 
काय� गन�को लािग थोरभै�दा पिन थोर ैरकम ज�मा गरी 
�यवसायमा लगानी गन� मूल उ�े�यबमोिजम बचत तथा 
ऋणसमेतको कारोबार गन� काय�लाई �ितब�ध लगाउने 
गरी काय� भएको छ ।

सहकारीस�ब�धी कुनै पिन ऐन, िनयम 
र मापद�डसमेतले बचत तथा ऋणको कारोबार 
गन� उ�े�यले सं�था दता� गन�, �े� िव�तार गन� वा 
सीमा तोक� रकम ज�मा गन� �ितब�ध लगाउने 
�यव�था गरकेो छैन । तर ��यथ�ह�ले आ�नो खसुी 
उि�लिखत काय�मा रोक लगाउने हो भने सो �े�मा 
कारोबार गन� नाग�रकह�को पान� आिथ�क �यायलाई 
खलल प�ुयाउने ह��छ । य�तो कुनै पिन ि�याकलाप 
िनवेदकको चासोको िवषय हो । साव�जिनक सरोकारको 
िवषय भएकोले नेपालको संिवधानको धारा १३३ (३) 
को बमोिजम ��ततु िनवेदन गन� आएको छु । कानूनले 
��याभूत गरकेो कुनै पिन कुरामा कानून संशोधन नगरी 
�ितब�ध लगाउन ुकानूनिवपरीतको काय� हो । 

नेपालको संिवधानको धारा १७ (१) 
(च) �द� पेसा रोजगार गन� र उ�ोग �यापार तथा 
�यवसायको �थापना र स�चालन गन� �वत��ता, धारा 
१८ को समानताको हक र धारा २५ स�पि�को हक र 
धारा ३३ �द� रोजगारीको हकलगायतका संवैधािनक 
तथा कानूनी हकािधकारको �यव�था गरकेो छ, सो 
��येक नेपाली नाग�रकलाई कानून र सिंवधानसमेतले 
��याभूत गरकेो ह�दँा सो सवंैधािनक हकािधकारमा कुनै 
पिन प�रप� तथा िनण�यले रोक लगाउन पाइदैँन । 

अतः मािथ उि�लिखत त�यगत तथा 
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कानूनी आधारह�बाट सहकारी ऐन, २०४८, 
सहकारी िविनयम, २०४९ र सहकारी संघ / सं�था 
दता�, स�चालन, लेखा परी�ण, अनगुमन तथा 
िनयमनस�ब�धी मापद�ड, २०६८ समेतको िवपरीत 
ह�ने गरी ��यथ�ह�बाट भएको िमित २०६९।१२।०७ 
को िनण�य र सोको आधारमा ��यथ� िवभागबाट भएको 
िमित २०७०।२।१६ गतेको िनण�यम�येको िनण�य नं. 
३, ५ र ७ र सोबमोिजमको प�रप�, िट�पणी आिद 
उ��ेषणको आदेशले बदर गरी �चिलत कानूनमा 
िवचलन �याउने गरी कुनै पिन िनण�य नगनु�  नगराउन ु
भनी िवप�ीह�को नाउमँा �ितषेधको आदशे जारी 
ग�रपाऊँ । साथै ��ततु िनवेदनको अि�तम टुङ्गो 
नला�दै िमित २०६९।१२।०७ र िमित २०७०/२/१६ 
गतेको िवप�ी ��यथ�ह�को िनण�यले दैिनक �पमा 
आम नाग�रकलाई समेत बचत तथा ऋणको �े�मा 
असर पन� भएकाले हाल सो िनण�यह� त�काल लाग ु
नगनु�  नगराउन ु यथाि�थितमा रा�न ु भनी सव��च 
अदालत िनयमावली, २०४९ को िनयम ४१(१) 
बमोिजम िवप�ीह�का नाममा अ�त�रम आदेशसमेत 
जारी गरी िवषयको गा�भीय�को आधारमा ��ततु �रट 
िनवेदनलाई अ�ािधकार िदई हे�रपाउ ँ भ�नेसमेत 
बेहोराको पदमराज पा�डेको यस अदालतमा पन� 
आएको �रट िनवेदनप� ।

यसमा के कसो भएको हो ? िनवेदकको 
मागबमोिजको आदशे िकन जारी ह�न ु नपन� हो ? 
मागबमोिजमको आदेश जारी गन� नपन� कुनै आधार 
कारण भए यो आदेश �ा� भएका िमितले बाटाका 
�यादबाहेक १५ िदनिभ� महा�यायािधव�ाको 
काया�लयमाफ� त िलिखत जवाफ पेस गनु�  भनी यो 
आदशे र �रट िनवेदनको �ितिलिपसमेत साथै राखी 
िवप�ीह�का नाममा �याद सूचना पठाई सोको बोधाथ� 
महा�यायािधव�ाको काया�लयलाई िदई �यादिभ� 
िलिखत जवाफ पर ेवा अविध नाघेपिछ िनयमानसुार 
पेस गनू� ।

यसमा अ�त�रम आदशेको हकमा िवचार गदा� 
दवुै प� राखी सो अ�त�रम आदेशको टुङ्गो लगाउन ु
पन� देिखदँा २०७२/१०/२५ गतेका िदन छलफल गन� 
िवप�ीह�लाई सूचना िदनू । तबस�मको लािग िमित 
२०६९/१२/७ को िनण�यअनसुार २०७०/२/९ को 
प��ारा रो�का रहेको सहकारी दता�को काय� रो�का 
रहने गरकेो िनण�यसमेत हाल काया��वयन नगन� 
नगराउन भनी सव��च अदालत िनयमावली, २०४९ 
को िनयम ४१ (१) बमोिजम अ�पकालीन अ�त�रम 
आदेश जारी ग�रिदएको छ भ�ने िमित २०७२।१०।१८ 
मा यस अदालतबाट भएको आदेश ।

यसमा, िवप�ीह�बाट भएको िनण�य तथा 
काय�बाट �रट िनवेदकलाई त�काल अपूरणीय �ित 
प�ुन स�ने अव�थाको िव�मानता नदेिखएको र 
िनवेदकले उठाएका ��ह�को िन�पण ��ततु �रट 
िनवेदनको अि�तम िकनारा ह�दँाका बखत स�बोधन 
ह�ने नै ह�दँा िमित २०६९।१२।७ को िनण�यअनसुार 
२०७०।२।९ को प��ारा रो�का रहेको सहकारी 
दता�को काय� रो�का रहने गरकेो िनण�यसमेत हाल 
काया��वयन नगन� नगराउन भनी जारी गरकेो यस 
अदालतको िमित २०७२।१०।१८ को अ�पकालीन 
अ�त�रम आदशेलाई िनर�तरता िदन ु पन� देिखन 
आएन कानूनबमोिजम गनु�  भ�ने यस अदालतको िमित 
२०७२।१०।२५ मा भएको आदेश ।

नेपाल सरकार सहकारी तथा ग�रबी िनवारण 
म��ालयको म��ी तथा त�कालीन मि��प�रषद्का 
अ�य�बाट िमित २०६९।१२।७ मा भएको िनण�यले 
िवप�ीको रोजगार गन� र उ�ोग गन� हक के कसरी रोक 
लगाइएको छ भ�ने िवषयमा िनवेदनमा ��ट�पमा 
खलुाउन स�न ुभएको छैन । सहरी �े�मा बचत तथा 
ऋणको कारोबार गन� सहकारी स�ंथाह�को दता� 
तथा ितनको कारोबारमा ठुलो मा�ामा विृ� भई य�ता 
सहकारी सं�थाह�ले ठुला ठुला बचत �वीकार गन� र 
जोिखमय�ु लगानी गन� �विृ�ह�मा विृ� ह�दँै गएको, 
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सहकारी सं�थाह� र ितनको कारोबारको िनयमन गन� 
स�म र �भावकारी िनकाय नभएकोले य�ता सं�थामा 
बचत गन� सव�साधारण जनताका बचतबाट ग�रएको 
लगानी डु�ने र यसबाट स�पूण� िव�ीय �े� नै �भािवत 
ह�न स�ने जोिखम बढ्दै गएकोले यस प�र�े�यमा 
�भावकारी िनयमन िबना बचत तथा ऋणको 
कारोबार गन� सहकारी सं�थाह�लाई यथाि�थितमा 
कारोबार गन� िददँा सम� अथ�त��मा पन� �भावका 
स�ब�धमा माननीय अथ�म��ीको अ�य�तामा िमित 
२०६९।४।३० मा बसेको उ�च �तरीय िव�ीय �े� 
सम�वय सिमितको बैठकमा छलफलबाट भएको 
िनण�यबमोिजम अथ� म��ालयका सहसिचव बैकु�ठ 
अया�लको सयंोजक�वमा िमित २०६९।५।५ मा बचत 
तथा ऋणको कारोबार गन� सहकारी सं�थाह�को 
िनयमन स�ब�धमा अ�ययन गरी सझुाव पेस गन� सझुाव 
सिमितको गठन भएको िथयो । उ� सझुाव सिमितमा 
राि��य सहकारी िवकास बोड�, राि��य सहकारी संघ 
िलिमटेड, नेपाल बचत तथा ऋण के��ीय सहकारी 
सघं िल. समेतको �ितिनिध�व रहेको िथयो भने सो 
सिमितको सझुावबमोिजम काठमाड� महानगरपािलका, 
लिलतपरु र अ�य नगरपािलकाह�सगँ जोिडएका 
गा.िव.स.ह�मा हाललाई बचत तथा ऋणको कारोबार 
गन� गरी कुनै पिन �कृितको सहकारी सं�थाह� िनण�य 
िमितदिेख दता� नगन� �यव�था िमलाउने भनी केही 
िनद�शन िदइएको िथयो । 

नगरपािलका �े�मा बचत तथा ऋणको 
कारोबार गन� सहकारी सं�थाह�को सं�या अ�यिधक 
रहेको र यी सं�थाह�िबच अ�व�थ �ित�पधा� ह�न 
गई सव�साधारणको बचत रकम असरुि�त ह�न गएको, 
सहकारी सं�थाह�मा िव�ीय अनशुासनको पालना 
नभएको, सहकारी स�ंथाह�ले िनि�त काय��े�िभ� 
रही समदुायमा केि��त भई काय� गन� नसकेको, 
सहकारी सं�थाह�मा सद�यह�बाट �विनयमन 
तथा �विनय��ण ह�न नसकेको, केही बचत तथा 

ऋणको कारोबार गन� सं�थाका स�चालकह�ले 
सव�साधारणबाट करोड� रकम उठाई स�ंथाको 
काया�लय ब�द गरी फरार रहेको घटनाह� घट्न 
थालेको, यसै �ममा काठमाड� मैतीदवेी ि�थत 
ओर�ेटल बचत तथा ऋण सहकारी सं�था िलिमटेडले 
सव�साधारणको करोड� रकम िहनािमना गरकेोमा 
सो सं�थाका स�चालकलाई आव�यक कानूनको 
अभावमा कारबाही गन� नसिकएको, ठगीको आरोपमा 
कारबाही चलाउदँा बचत कता�को रकम िफता� गराउन 
सम�या रहेको ज�ता कारणले सो स�ंथाबाट पीिडत 
क�रब १५-२० जना �यि�ले आ�मह�या गरेको 
तथा केही �यि�ह�ले मानिसक स�तलुन गमुाएको 
घटनाले सरकारलाई ग�भीर बनाएको त�य सव�िविदत 
छ । यस घटनालाई िलएर सबै �े�बाट सहकारीमा 
िव�ीय अनशुासन कायम गनु�  पन� यथाथ�लाई सबैले 
�वीकार गरकेो अव�था छ । यसै प�ृभूिममा सहकारी 
तथा ग�रबी िनवारण म��ालयले सहकारी �े�लाई 
�यवि�थत, मया�िदत र सरुि�त बनाउन आव�यक 
कानून तजु�मा गरी कानून म��ालय, अथ� म��ालय र 
रा�� ब�कको समेत परामश� िलई नया ँसहकारी ऐनको 
म�यौदा मि��प�रषद ्मा पठाइसकेको छ । हाल उ� 
म�यौदा मि��प�रषदक्ो िवधेयक सिमितमा छलफल 
भइरहेको छ । नगरपािलका �े�मा अ�य िव�ीय 
सं�थाह� र ब�कह�को समेत सहज पह�चँ भएकोले 
केही समयको लािग मा� नगरपािलका �े�मा बचत 
तथा ऋणको कारोबार गन� सहकारी सं�थाह�को 
मा� दता� �थगन ग�रएको हो । नगर �े�बाहेक अ�य 
�े�ह�मा कुनै �कारको सहकारी स�ंथाको दता� र 
काय��े� िव�तारमा कुनै �कारको रोक लगाइएको 
छैन । िनयिमत �पमा सहकारी स�ंथाह� दता� भइरहेका 
छन् । िनवेदकले पिन नगरपािलका �े�िभ� बचत 
तथा ऋणको कारोबार नगन� गरी अ�य कुनै �कारको 
सहकारी सं�था दता� गन� स�बि�धत िनकायमा िनवेदन 
िदएमा आव�यक जाचँबझु गरी दता�  गन� स�ने अव�था 
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िव�मान रहेको छ । 
सझुाव सिमितले िदएको राय सझुावलाई 

कानूनमा �यव�था गन� हाल नया ँसहकारी ऐन, २०७२ 
को म�यौदा तयार भई अगािड बढाइएको अव�था 
छ । सहकारी �े�मा भएको सम�यालाई िनयमन गन� 
सरकारले आव�यक ऐन कानूनको �यव�था गन� स�ने 
छ । नेपाल सरकारको उपयु�� िनण�यले िवप�ीलाई 
सिंवधानले िदएको पेसा �यवसाय गन� पाउने सवंैधािनक 
हकमा कुनै आघात नपारकेो ह�दँा िनवेदन खारजे 
ग�रपाउ ँ भ�ने बेहोराको सहकारी िवभागका तफ� बाट 
यस अदालतमा पन� आएको िलिखत जवाफ ।

नेपाल सरकार सहकारी तथा ग�रबी 
िनवारण म��ालयको म��ी �तरीय िनण�य त�कालीन 
मि��प�रषदक्ा अ�य�बाट िमित २०६९।१२।७ मा 
भएको िनण�यले िवप�ीको पेसा �यवसाय र रोजगार 
गन� तथा उ�ोग गन� हक के कसरी रोक लगाइएको 
छ भ�ने िवषयमा िनवेदनमा ��ट�पमा खलुाउन 
स�नभुएको छैन । नेपाल रा�� ब�कबाट ब�क तथा 
िव�ीय सं�थाह�मा बढाउदँ ैलिगएको िनयमन एव ंती 
स�ंथाह�को कारोबारको पारदिश�ता तथा स�ंथागत 
सशुासनतफ�  जोड िदन थािलएपिछ सहरी �े�मा बचत 
तथा ऋणको कारोबार गन� सहकारी सं�थाह�को दता� 
तथा ितनको कारोबारमा ठुलो मा�ामा विृ� भई य�ता 
सहकारी सं�थाह�ले ठुला ठुला प�रमाणको बचत रकम 
�वीकार गन� र लगानी गन� �विृ�ह�मा विृ� ह�ने �म 
स�ु भयो । बढ्दै गएको सहकारी स�ंथाह� र ितनको 
कारोबारको िनयमन गन� स�म र �भावकारी िनकाय 
नभएकोले य�ता सं�थामा बचत गन� सव�साधारण 
जनताका बचतबाट ग�रएको लगानी डु�ने र यसबाट 
स�पूण� िव�ीय �े� नै �भािवत ह�न स�ने जोिखम बढ्दै 
गएको यस प�र�े�यमा �भावकारी िनयमन िबना बचत 
तथा ऋणको कारोबार गन� सहकारी स�ंथाह�लाई 
यथाि�थितमा कारोबार गन� िददँा सम� अथ�त��मा पन� 
�भावका स�ब�धमा माननीय अथ�म��ीको अ�य�तामा 

िमित २०६९।४।३० मा बसेको उ�च �तरीय िव�ीय 
�े� सम�वय सिमितको बैठकमा छलफल भई सो 
छलफलबाट भएको िनण�यबमोिजम अथ� म��ालयका 
सहसिचव �ी बैकु�ठ अया�लको सयंोजक�वमा िमित 
२०६९।५।५ मा  बचत तथा ऋणको कारोबार गन� 
सहकारी स�ंथाह�को िनयमन स�ब�धमा अ�ययन 
गरी सझुाव पेस गन� सझुाव सिमितको गठन भएको 
िथयो । 

 उ� सझुाव सिमितमा राि��य सहकारी िवकास 
बोड�, राि��य सहकारी संघ िलिमटेड, नेपाल बचत तथा 
ऋण के��ीय सहकारी संघ िल. समेतको �ितिनिध�व 
रहेको िथयो भने सो सिमितको सझुावबमोिजम 
सहकारी तथा ग�रबी िनवारण म��ालयका िवभागीय 
म��ी तथा त�कालीन म��ीम�डलका अ�य�को 
िमित २०६९।१२।७ िनण�यबाट काठमाड� 
उप�यकािभ� काठमाड� महानगरपािलका, लिलतपरु 
र अ�य नगरपािलकाह�सगँ जोिडएका गा.िव.स.ह�मा 
हाललाई बचत तथा ऋणको कारोबार गन� गरी कुनै 
पिन �कृितको सहकारी सं�थाह� दता� नगन� �यव�था 
िमलाउनेलगायतका केही िनद�शन िदइएको िथयो । 

सहकारी ऐन, २०४८ मा भएको �यव�थाले 
सहकारी �े�मा भएको िवसङ्गितलाई िनय��ण गन� 
नस�ने भई जनताले सहकारीमा ज�मा गरकेो रकमको 
जोिखम बढ्न जाने र सहकारी �े� अ�त�य�त ह�ने 
अव�था िसज�ना भई सो अव�थालाई िनयमन गन� 
सझुाव सिमितले िदएको सझुावको आधारमा हाल 
नया ँ सहकारी ऐन, २०७२ को म�यौदा तयार भई 
कानून म��ालयबाट तजु�मा सहमित �ा� भई हाल 
�यव�थािपका संसद् मा िवधेयकको �पमा �ि�या 
अिघ बढाउन मि��प�रषद ्मा �वीकृितको लािग ��ताव 
पेस ग�रएकोमा हाल सो म�यौदालाई मि��प�रषद ्बाट 
िवधेयक सिमितमा छलफलको लािग पठाई िवधेयक 
सिमितमा िवचाराधीन अव�थामा रहेको छ । 
म��ालयको उपयु�� िनण�यले िवप�ीलाई संिवधानले 
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िदएको पेसा �यवसाय गन� पाउने सवंैधािनक हकमा 
कुनै आघात नपारकेो र अनाहकमा यस म��ालयलाई 
दःुख हैरानी िदने िनयत राखी िवप�ी बनाइएको हँदुा 
िवप�ीको िनवेदन खारजे ग�रपाउ ँ भ�ने बेहोराको 
सहकारी तथा ग�रबी िनवारण म��ालयको तफ� बाट 
यस अदालतमा पन� आएको िलिखत जवाफ ।

नेपाल सरकार, �धानम��ी तथा 
मि��प�रषदक्ो काया�लय संिवधान तथा कानूनको 
प�रपालना गरी, गराई कानूनी रा�यको अवधारणालाई 
साकार पान� र नाग�रकका संिवधान तथा कानून �द� 
हक, अिधकारह�को स�मान, संर�ण एवं सवं��न 
गन� कुरामा �ितब� रहेको छ । मलुकुिभ� बढ्द ैगएका 
सहकारी सं�थाह�को कारोबारको िनयमन गन� स�म 
र �भावकारी िनकाय नभएकोले य�ता स�ंथामा बचत 
गन� सव�साधारण जनताका बचतबाट ग�रएको लगानी 
डु�ने र यसबाट स�पूण� िव�ीय �े� नै �भािवत ह�न 
स�ने जोिखम बढ्दै गएको प�र�े�यमा �भावकारी 
िनयमन िवना बचत तथा ऋणको कारोबार गन� सहकारी 
स�ंथाह�लाई यथाि�थितमा कारोबार गन� िददँा 
सम� अथ�त��मा नै �भाव पन� भएकोले सो िवषयमा 
अथ� म��ीको अ�य�तामा िमित २०६९।४।३० मा 
बसेको उ�च�तरीय िव�ीय �े� सम�वय सिमितको 
बैठकबाट अथ� म��ालयका सहसिचव �ी बैकु�ठ 
अया�लको संयोजक�वमा िमित २०६९।५।५ मा 
बचत तथा ऋणको कारोबार गन� सहकारी सं�थाको 
िनयमन स�ब�धमा अ�ययन गरी सझुाव पेस गन� 
सझुाव सिमितको गठन भएको हो । सो सिमितले 
िदएको सझुावबमोिजम सहकारी तथा ग�रबी िनवारण 
म��ालयका म��ी एवं त�कालीन मि��प�रषदक्ा 
अ�य�बाट िमित २०६९।१२।७ मा काठमाड� 
उप�यकािभ� काठमाड� महानगरपािलका, लिलतपरु र 
अ�य नगरपािलकाह�सगँ जोिडएका गा.िव.स. ह�मा 
हाललाई बचत तथा ऋणको कारोबार गन� गरी कुनै 
पिन �कृितको सहकारी सं�थाह� दता� नगन� �यव�था 

िमलाउनेलगायतका िवषयमा िनण�य भएको हो । 
��ततु िनण�य सव�साधारणको िहतअनकूुल ग�रएको 
ह�दँा उ� िनण�यबाट �रट िनवेदकको पेसा �यवसाय 
गन� अिधकारमा आघात पारकेो भ�न िम�दैन । उ� 
िनण�यले सहकारी संघ स�ंथाको कारोबारमा अनिुचत 
�ितब�ध लगाएको नभई बचतकता�को िहतलाई समेत 
�ि�गत गरी िनयमनस�म ग�रएको ह�दँा ��ततु �रट 
िनवेदन खारजे गरी पाउन स�मािनत अदालतसम� 
सादर अनरुोध गद�छु भ�ने बेहोराको नेपाल सरकार, 
�धानम��ी तथा मि��प�रषदक्ो काया�लयको तफ� बाट 
यस अदालतमा पन� आएको िलिखत जवाफ ।

यसमा सहकारी तथा ग�रबी िनवारण 
म��ालयको िमित २०६९।१२।७ को िनण�यसिहतको 
िमिसल िझकाई िनयमानसुार पेस गनु�  भ�ने यस 
अदालतको िमित २०७४।३।२१ को आदेश ।

िनयमबमोिजम सा�ािहक तथा दैिनक पेसी 
सूचीमा चढी िनण�याथ� आज यस इजलाससम� पेस 
ह�न आएको ��ततु �रट िनवेदनमा िनवेदकलाई िमित 
२०७२।११।२७ को तारखे तोकेकोमा सो तारखे गजुारी 
बसेको र िनजको तफ� बाट �ितिनिध�व नभएकोले 
िनवेदन प�सिहतको आव�यक कागजातह�को 
अ�ययन ग�रयो । अब िनवेदक दाबीबमोिजमको आदेश 
जारी ह�न ुपन� हो, होइन ? सो स�ब�धमा िनण�य िदनपुन� 
ह�न आयो ।

म िनवेदकले बचत तथा ऋण सहकारी स�ंथा 
दता� गरी कानूनबमोिजम काय� गन� उ�े�यले ��यथ� 
िडिभजन सहकारी काया�लय, काठमाड�मा सहकारी 
दता� गन� जादँा दता� गन� निम�ने, नसिकने भनी जवाफ 
िदएको र िलिखत जानकारी माग गदा� नेपाल सरकार 
सहकारी तथा ग�रबी िनवारण म��ालयको च.नं. ७१ 
िमित २०६९।१२।७ को िनण�यको आधारमा सहकारी 
दता� नग�रएको भनी िलिखत जानकारी िदएकाले सो 
िनण�यले बचत तथा ऋण सहकारी दता�मा गैरकानूनी 
ह�त�ेप ह�ने भई मसमेतलाई मका� पन� गई कानूनले 



833

१०४९१ - पदमराज पा�डे िव. नेपाल सरकार, �धानम��ी तथा मि��प�रषद ्को काया�लय, िसंहदरबारसमेत

��याभूत गरकेो हकमा कानून सशंोधन नगरी सहकारी 
दता�मा �ितब�ध लगाउनेसमेतका कानूनिवपरीत 
काय� भएको ह�दँा मि��प�रषदक्ो अ�य�को एकल 
िनण�य भनी सहकारी दता� गन� रोक लगाउने गरी 
भएको िनण�य सो स�ब�धमा भएको िट�पणी प�रप� 
आदशेह� बदरयो�य भएकाले उ��ेषणको आदशेले 
बदर ग�रपाउ ँभ�ने दाबी भएको पाइयो । सहरी �े�मा 
बचत तथा ऋणको कारोबार गन� सहकारी सं�थाह�को 
कारोबारमा ठुलो मा�ामा विृ� गरकेो कारण लगानीको 
जोिखम बढ्दै गएको, तर सोको िनयमन गन� �भावकारी 
िनकायको अभावमा सव�साधारणको लगानी डु�ने 
जोिखम बढेकाले सो काय�लाई िनयमन गन� स�दभ�मा 
अ�ययन गरी सझुाव पेस गन� अिधकार �ा� सिमितको 
सझुावको आधारमा िव�ीय स�ंथाह� र ब�कह�को 
सहज पह�चँ भएको �े�मा केही समयको लािग दता� 
�थगन मा� गरकेो हो, नगर�े�बाहेकको �थानमा दता� 
र काय� �े� िव�तारमा कुनै रोक नलगाएको, बचत तथा 
कजा�को कारोबार नगन� गरी सहकारी सं�था दता� गन� 
कुनै रोक नलगाई खलुा रहेको, सहकारी �े�मा रहेको 
िव�ीय अ�त�य�ततालाई िनयमन गन� आव�यक 
कानून िनमा�ण गन� सरकारले स�ने नै देिखदँा �रट 
खारजे ग�रपाउ ँ भ�नेसमेत बेहोराको िवप�ीह�को 
िलिखत जवाफ रहेको पाइयो ।

२. िनण�यतफ�  िवचार गदा�, नेपाल सरकार, 
मि��प�रषदक्ा अ�य��यूको िमित २०६९।१२।७ 
को िनण�यले सहकारी ऐन, २०४८ को दफा ५ र ६, 
सहकारी संघ सं�था दता� स�चालन, लेखा परी�ण, 
अनगुमन तथा िनयमनस�ब�धी मापद�ड, २०६८ 
समेतको िवपरीत भई बचत तथा ऋणको कारोबार गन� 
�कृितका सं�था ब�द गन� िनण�य गरकेाले सो िनण�यबाट 
रोजगारको हकमा असर पगेुकाले बदर ग�रपाउ ँभ�ने 
म�ुय िनवेदन िजिकर रहेको देिख�छ ।

३. नेपाल सरकार मि��प�रषद् को िमित 
२०६९।१२।७ को िनण�यबमोिजम काय�योजना बनाई 

पेस गन� िनद�शन िदने भनेबमोिजम सहकारी तथा ग�रबी 
िनवारण म��ालयको च.नं. ७१ िमित २०७०।२।३ 
को प�को बुदँा नं. एकमा काठमाड� महानगरपािलका, 
उपमहानगरपािलकाह� र नगरपािलकाह� 
एव ं काठमाड� उप�यकािभ�का काठमाड� 
महानगरपािलका, लिलतपरु उपमहानगरपािलका र 
अ�य नगरपािलकाह�सगँ जोिडएका गाउ ँ िवकास 
सिमितह�मा हाललाई बचत तथा ऋणको कारोबार 
गन� गरी कुनै पिन �कृितका सहकारी सं�थाह� िनण�य 
िमितदेिख दता� नगन� �यव�था िमलाउने, यस बारमेा 
त�कालै साव�जिनक सूचना जारी गरी सव�साधारणलाई 
जानकारी गराउने, सहकारी िवभागले िव�ीय कारोबार 
गन� सहकारी सं�थाह� दता� गन� स�भा�यता अ�ययन 
तथा अ�य आव�यक सत�ह�का बारमेा एक मिहनािभ� 
�प� मापद�डह� बनाई म��ालयमा �वीकृितका लािग 
पेस गन�, मापद�डह� �वीकृत भएपिछ सहकारी 
िवभागले दता� �ि�यालाई पनुः सचुा� गन� भ�नेसमेत 
बेहोरा उ�लेख गरी सहकारी िवभागलाई प�रप� गरेको 
दिेखन आउछँ । यस प�रप�ले कसैको पेसा रोजगारीमा 
�ितब�ध लगाउने िनण�य गरकेो नभई सहकारीको 
�े�मा िव�ीय लगानी िदन �ितिदन बढ्द ैगएको, तर 
सोअन�ुप �भावकारी अनगुमन तथा िनयमन गन� 
सं�थागत �प� मापद�डको अभाव देिखएको कारण 
बचतकता�को रकम जोिखमय�ु भई सोलाई िनयमन 
गन� िनकायको आव�यकता औ�ंयाएको पाइ�छ । 
साथै एक मिहनािभ� मापद�ड बनाई �वीकृत भएपिछ 
दता� �ि�या पनु: सचुा� गन� भनी िनण�य भएको 
दिेखदँा सदाको लािग दता� �ि�या अ�त गरकेो भ�ने 
दिेखदैँन । बचत कता�बाट सङ्किलत रकमको सरु�ा 
हेत ु तथा जोिखमलाई िनयमन गन� छोटो अविधको 
लािग सीिमत �े�मा स�म दता� �ि�या �थगन गन� काय� 
�वयं सहकारी सं�थाह�को िहतकै लािगसमेत उपय�ु 
रहन जाने नै ह��छ । 

४. सहकारी सं�थाह�मा बचतकता�ह�को 
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रकम जोिखमय�ु रहेको स�दभ�मा िनयमनको 
आव�यकताको बोध गरी �चिलत सहकारी ऐनको 
अधीनमा रही बचत तथा ऋणको कारोबार गन� 
सहकारी सं�थाह�को िव�ीय अव�थाको स�ब�धमा 
अथ�म��ीको अ�य�तामा िमित २०६९।४।३० 
को िनण�यबमोिजम सहसिचव बैकु�ठ अया�लको 
अ�य�तामा िमित २०६९।५।५ मा सझुाव सिमित 
गठन भएको पाइ�छ । सो सिमितमा राि��य सहकारी 
बोड�, नेपाल बचत तथा ऋण के��ीय सहकारी सघं िल. 
समेतको �ितिनिध�व भएको देिख�छ । सो सिमितको 
सझुावको आधारमा सहकारी तथा ग�रबी िनवारण 
म��ालयका म��ीको अ�य�तामा िमित २०६९।१२।७ 
को िनण�यबाट काठमाड�िभ� महानगरपािलका, 
उपमहानगरपािलका र नगरपािलकाह�सगँ जोिडएका 
गाउँ िवकास सिमितह�मा त�काललाई बचत तथा 
ऋणको कारोबार नगन�स�मको �यव�था िमलाउने 
�योजनको लािग िनद�शन िदएको पाइ�छ । उ� 
िनद�शनबमोिजम बचत तथा ऋणको कारोबार गन� रोक 
लगाएको ठाउ ँवा सोको निजकमा अ�य वैकि�पक ऋण 
तथा बचतको कारोबार गन� ब�कह� छैनन् भ�ने िनवेदन 
दाबी रहेको छैन । सहकारी िवभागको िलिखत जवाफ 
हेदा� नगरपािलका �े�मा अ�य िव�ीय सं�थाह� र 
ब�कह�को समेत सहज पह�ँच भएकोले केही समयको 
लािग मा� नगरपािलका �े�मा बचत तथा ऋणको 
कारोबार गन� सहकारी सं�थाह�को मा� दता� �थगन 
ग�रएको हो । नगर�े�बाहेक अ�य �े�ह�मा कुनै 
�कारको सहकारी सं�थाको दता� र काय��े� िव�तारमा 
कुनै �कारको रोक लगाइएको छैन । िनयिमत �पमा 
सहकारी सं�थाह� दता� भइरहेका छन् । िनवेदकले 
पिन नगरपािलका �े�िभ� बचत तथा ऋणको कारोबार 
नगन� गरी अ�य कुनै �कारको सहकारी सं�था दता� 
गन� स�बि�धत िनकायमा िनवेदन िदएमा आव�यक 
जाँचबुझ गरी दता� गन� स�ने अव�था िव�मान रहेको 
छ भनी उ�लेख भएको पाइ�छ । उि�लिखत कथनबाट 

त�कालको लािग केही सीिमत ए�रयाका िव�ीय 
सं�थाह�मा बचत तथा ऋणको कारोबार गन� रोक 
लगाएकै कारण अ�य ब�क तथा िव�ीय सं�थाह�को 
ब�िकङ कारोबारमा पिन �वतः रोक लगाएको हो भनी र 
सोबाहेकका अ�य �थानह�मा सं�था दता�  �ि�यामा 
रोक लगाएको भनी अथ� गन� मनािसब ह�दँैन । 

५. सहकारी ऐनमा भएको िव�मान कानूनी 
�यव�थाले सहकारी �े�मा रहेको िवसङ्गितलाई 
िनय��ण गन� �भावकारी कानूनी �यव�थाको अभावमा 
उ�च�तरीय सझुाव सिमितले िदएको सझुावको 
आधारमा सहकारी दता�मा अ�पकालीन रोक लगाई 
िवसङ्गित रोक लगाउनको लािग कानूनमा थप 
�यव�था गन�को लािग नया ँ सहकारी ऐन, २०७२ 
को म�यौदा तयार भई छलफलको िविभ�न �ि�या 
पार गरी हाल मि��प�रषदक्ो िवधेयक सिमितमा 
िवचाराधीन रहेको छ भ�ने कुरा सहकारी तथा 
ग�रबी िनवारण म��ालयको िलिखत जवाफबाट 
दिेखन आउछँ । िनवेदकले �रट िनवेदनमा सहकारी 
ऐन, िनयमावलीको मम�अन�ुप नै सहकारीस�ब�धी 
संघ, स�ंथाह� िनयमन ह�न ुपन� भ�ने िजिकर रहेको 
र िमिसल संल�न िवप�ीह�को िलिखत जवाफ र 
�माण िमिसलबाट िव�ीय �े�को अ�त�य�ततालाई 
िनयमन गन� उ�े�यले सरकारमा रहेको काय�कारीको 
�विववेक�य अिधकार  �योग गरी गठन भएका िविभ�न 
सिमितह� र सोको िसफा�रसबमोिजम भएका िविभ�न 
प�रप� िनयमनस�ब�धी मापद�डसमेतको �ितकूल 
भएको दिेखदैँन । उ� िनण�यले सहकारी संघ स�ंथाको 
कारोबारमा अनिुचत �ितब�ध लगाएको नभई 
सव�साधारणको बचत अपचलन नह�नेतफ�  थप अ�सर 
भइरहेको काय�लाई सहकारी संघ स�ंथामा अनिुचत 
�ितब�ध लगाएको अथ�मा िलन िम�ने देिखदँनै । 
नगरपािलका �े�मा अ�य िव�ीय सं�थाह�को 
सहज पह�चँ भएको अव�थामा �िणक समयको लािग 
नगरपािलकाको �े�मा बचत तथा ऋणको कारोबार 
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गन� सहकारी सं�थाह�को मा� दता� �थगन ग�रएको 
र अ�य �े�मा सहकारी सं�थाको दता� र काय� �े� 
िव�तारमा कुनै रोक नलगाई तोिकएको �ि�या प�ुयाई 
सािबकमा ज�तै िनवेदन िदएमा आव�यक जाचँबझु 
गरी दता� गन� स�ने अव�था िव�मान दिेखन आयो । 
िनवेदन दाबीमा िजिकर िलए ज�तो कुनै पेसा रोजगार 
रो�ने र अ�य तोिकएको िविवध कारोबार गन�को लािग 
कुनै रोक लगाएको देिखन आएन । 

६. तसथ�, मािथ िववेिचत आधार कारणबाट 
सहकारीको �े�मा देिखएको िवसङ्गितलाई रो�ने 
िव�मान सहकारी ऐन, २०४८ अपया�� रहेकोले सोको 
थप प�रमाज�न गरी नया ँसहकारी ऐन �याउने स�दभ�मा 
सहकारीको िव�मान अव�थाको बारमेा अ�ययन 
गरी सझुाव पेस गन� गिठत उ�च�तरीय िव�ीय �े� 
सम�वय सिमितको सझुाव सिमितको आधारमा 
सहकारी तथा ग�रबी िनवारण म��ालयका िवभागीय 
म��ी तथा त�कालीन मि��प�रषदक्ा अ�य�बाट 
िमित २०६९।१२।०७ मा भएको िनण�य र सोको 
आधारमा सहकारी िवभागबाट िमित २०७०।०२।१६ 
मा भएको प�रप�बाट त�काललाई बचत तथा ऋणको 
कारोबार नगन� उ� �कृितको सहकारी सं�थाह� दता� 
नगन� र सहकारी िवभागले सहकारी सं�थाह� दता� 
गन�स�ब�धी �प� मापद�ड बनाई �वीकृत भएपिछ 
मा� दता� �ि�या पनुः सचुा� गन� िनण�यले िनवेदकको 
कुनै पिन सवंैधािनक र कानूनी हकको हनन भएको 
नपाइएकोले �रट िनवेदन खारजे ह�ने ठहछ�  । दायरीको 
लगत क�ा गरी िमिसल अिभलेख शाखामा बझुाई   
िदनू ।  

उ� रायमा सहमत छु ।
�या.प�ुषो�म भ�डारी

इजलास अिधकृत:- दगुा��साद भ�राई
इित सवंत् २०७५ साल वैशाख ५ गते रोज ४ शभुम् ।

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

माननीय �यायाधीश �ी ड�बरबहादरु शाही
फैसला िमित : २०७५।५।३१

०७१-CR-१६६०

म�ुा : डाकँा

पनुरावेदक / वादी : दवेे��बहादरु काक�को जाहेरीले 
नेपाल सरकार

िव��
��यथ� / �ितवादी : इ��बहादरु तामाङको छोरा 

िज�ला उदयपरु, चौद�डी गा.िव.स. वडा नं. 
३ पा�पाली टोल ब�ने िहरालाल तामाङसमेत

§ एकै जाहरेवालाको घर र पसलमा एउटै 
िमित र केही समयको अ�तरालमा एउटै 
योजनाअनुसार एकै �ितवादीह�को 
समूहबाट वारदात भएको र सो स�ब�धमा 
एउटै जाहरेी परी सोही आधारमा 
अनुस�धानसमेत भई ��तुत म�ुा दायर 
भएको देिखनाले ��तुत म�ुामा मलुुक� 
ऐन चोरीको महलको ११ न.ं बमोिजम 
�ितवादीह�को �य�तो काय�लाई पटके 
अपराध कायम गन� निम�ने ।

(�करण नं.६)

पनुरावेदक / वादीका तफ� बाट : िव�ान्  सह�यायािधव�ा 
�ी रवेतीराज ि�पाठी

��यथ� / �ितवादीका तफ� बाट : 

�नण�य नं. १०४९२
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अवलि�बत निजर :
§ ने.का.प. २०६७, अङ्क २, प�ृ २४७, 

िन.नं. ८३१४
स�ब� कानून :

स�ु फैसला गन� :
मा. �या. �ी नारायण�साद िधताल
उदयपरु िज�ला अदालत

पनुरावेदन फैसला गन� : 
मा.�या. �ी य��साद ब�याल
मा.�या. �ी राजे�वर ितवारी
पनुरावेदन अदालत राजिवराज

फैसला
�या.ड�बरबहादुर शाही : िनयमबमोिजम 

दैिनक पेसी सूचीमा चढी पेस ह�न आएको ��ततु 
म�ुा त�कालीन �याय �शासन ऐन, २०४८ को दफा 
९(१) बमोिजम दता� भई िनण�याथ� यस इजलाससम� 
पेस ह�न आएको छ । ��ततु फैसला सव��च अदालत 
िनयमावली, २०७४ को िनयम ९१(४) र अनसूुची 
१२ को ढाचँामा तयार ग�रएको छ ।

स�ु जाहेरी, �ितवादीको बयान, सा�ीको 
बकप�, अिभयोग प�लगायतका म�ुाको स�पूण� 
त�य, स�ु िज�ला अदालतको फैसला एवं पनुरावेदन 
अदालत राजिवराजको फैसलाको बेहोरासमेत सोही 
अदालतबाट भएको िमित २०७१।०६।२९ को 
फैसलाबाट देिखने ह�दँा यहा ँ सो कुराको पनुराविृ� 
ग�रएको छैन ।

यस अदालतको िनण�य
��ततु म�ुाको िमिसल अ�ययन गरी हेदा�, 

�ितवादीह� िहरालाल तामाङ, टेकबहादरु तामाङ, 
सजुन भ�ने भोजबहादरु मगर, छिव िव�टलाई मलुकु� 
ऐन, चोरीको महलको १ नं. िवपरीत ६ नं. को कसरु 

अपराधमा ऐ. महलको १४(४) नं.बमोिजम सजाय 
गरी बरामद भई आएको �.५५,५००।- पन� सनुको 
िस�� ऐ. महलको २१ नं. बमोिजम जाहेरवालालाई 
िफता� िदलाई डाकँा भएको बाकँ� िबगो �.५५,०००।- 
ऐ. महलको १० नं. बमोिजम ियनै �ितवादीह�बाट 
जाहेरवालालाई भराई, देवे��बहादरु काक�को जाहेरीले 
नेपाल सरकार वादी भई ियनैउपर चलेको डाकँा म�ुा 
स�मािनत अदालतमा िमित २०६७।०७।११ मा पेस 
ग�रसकेकोले ��ततु म�ुामा यी �ितवादीह�ले दो�ो 
पटक डाकँा गरकेो दिेखदँा दो�ो पटकको पटके 
कायम गरी सजाय ग�रपाउ ँभ�ने अिभयोग दाबी रहेको 
��ततु म�ुामा ियनै जाहेरवालाको पसल र घरको दूरी 
५ िमनेटको रहेको देिखएकोले दो�ो पटकको डाकँा 
गरकेो भ�ने अिभयोग दाबी प�ुन नस�ने र �ितवादी 
छिव िव�को हकमा तामेलीमा र अका� �ितवादी 
टेकबहादरु तामाङको हकमा म�ुतबी रहने भनी डाकँा 
म�ुामा फैसला भएकाले यसमा �ितवादीह�ले चोरी 
गरकेो सनुको गहनाको िबगो �.१,११,०००।- चोरी 
गरकेो पिु� ह�दँा �ितवादीह�लाई चोरीको िबगोको 
डेढी �. १,६६,५००।- दामासाहीले ज�रवाना ह�ने, 
�ितवादी छिव िव�टको हकमा तामेली र अका�  �ितवादी 
टेकबहादरु तामाङ फरार रहेकोले िनजको हकमा 
म�ुतबी रहने ठह�याई स�ु उदयपरु िज�ला अदालतले 
िमित २०६९।०६।०८ मा फैसला भएको देिखयो ।

उ� फैसलाउपर वादी नेपाल सरकारको 
तफ� बाट पनुरावेदन अदालत राजिवराजमा पनुरावेदन 
परकेोमा पनुरावेदन अदालत राजिवराजबाट स�ु 
फैसला केही उ�टी गरी ��ततु वारदातलाई डाकँाको 
दो�ो पटकको वारदात कायम गन� निम�ने तर 
ज�रवानाको हकमा िबगो �.१,११,०००।– को डेढीले 
ह�ने �. १,६६,५००।– �ितवादीह�लाई जनही 
ज�रवानास�म ह�ने ठह�याई भएको फैसलाउपर वादी 
नेपाल सरकारको ��ततु पनुरावेदन पन� आएको 
दिेखयो ।
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वादी नेपाल सरकारको ��ततु 
पनुरावेदनप�मा �ितवादीह�ले जाहेरवालाको 
पसलमा डाकँा गरी ५ िमनेटको दूरीमा भएको िनज 
जाहेरवालाको मूलघरमा दो�ो पटक डाकँा गरकेो 
अव�थामा वारदात मलुकु� ऐन, चोरीको महलको 
१४(४) नं. को कानूनी �यव�थाको मम�बमोिजम नै 
पटके अपराध कायम गनु�पन� वारदात भएकोमा दो�ो 
पटकको डाकँा चोरीको वारदातलाई पटके कायम 
नगरकेो हदस�मको फैसला �िुटपूण� ह�दँा बदर गरी 
�ितवादीह�लाई अिभयोग मागदाबीबमोिजम सजाय 
ग�रपाउ ँभनी पनुरावेदन िजिकर िलएको देिख�छ । 

पनुरावेदक वादी नेपाल सरकारको तफ� बाट 
उपि�थत िव�ान्  सह�यायािधव�ा �ी रवेतीराज 
ि�पाठीले �ितवादीह� �वयम् ले नै जाहेरवालाको 
पसलमा चोरी ग�रसकेपिछ पनुः िनजको घरमा गई 
गहनाह�समेत चोरी लटुी भागेको भनी कसरुमा सािबत 
भई बयान गरकेोबाट �ितवादीह�ले फरक समयमा 
फरक �थानमा चोरी गरकेो पिु� ह��छ । तसथ� ��ततु 
वारदातलाई मलुकु� ऐन, चोरीको महलको १४(४) नं. 
को कानूनी �यव�थाको मम�बमोिजम नै पटके अपराध 
कायम गरी दो�ो पटकको डाकँा चोरीको वारदातलाई 
पटके कायम गरी सजाय गनु�पन�मा सो नगरकेो ह�दँा सो 
हदस�मको फैसला �िुटपूण� ह�दँा बदर गरी अिभयोग 
दाबीबमोिजम सजाय ह�नपुछ�  भनी बहस ��ततु 
गनु�भयो ।

िव�ान्  सह�यायािधव�ाको बहसलगायत 
स�ु, रकेड� िमिसल अ�ययन गरी हेदा�  पनुरावेदन 
अदालत राजिवराजबाट िमित २०७१।०६।२९ मा 
भएको फैसला िमलेको छ वा छैन र पनुरावेदक वादी 
नेपाल सरकारको पनुरावेदन िजिकर प�ुन स�छ वा 
स�दनै ? सोही िवषयमा िनण�य िदनपुन� देिखयो ।

२. िनण�यतफ�  िवचार गदा�, िहरा तामाङ, 
टेकबहादरु तामाङ, सजुन मगर, छिव िव� र अ�य 
निचनेका ४ जना गरी ८ जनाको समूह आई जाहेरवाला 

दवेे��बहादरु काक�को पसलमा धाकध�क� िदई डाकँा 
गरी �यसको आधा घ�टापिछ �ीमती, आमाह� स�ुने 
गरकेो अक� घरमा गई डेढ तोलाको, कानमा लगाएको 
सनुको �रङसमेत ज�मा ३ तोला सनुको गहनासमेत 
ज�मा �.२,२०,१५०।- मू�य बराबरको धनमालह� 
डाकँा गरी लगेको ह�दँा कानूनबमोिजम कारबाही 
ग�रपाउ ँ भ�ने जाहेरी दरखा�त परकेोमा जाहेरवाला 
दवेे��बहादरु काक�ले अदालतसम� उपि�थत भई 
गरकेो बकप�मा �ितवादीह� िहरालाल तामाङसमेत 
भई मेरो पसलमा पसी ब�दकु ते�या�एर पसलमा रहेको 
हाफपाइ�टको गोजीमा रहेको नगद �.८५,०००।– 
टेबल �याकमा रहेको �. ६,०००।-, मोबाइल सेट, 
घरमा आमाको १ थान िस��, २ थान �रङ र प�नीको 
२ थान �रङ डाकँा गरी लगेको भ�ने बेहोरा उ�लेख 
गरकेो दिेखयो ।

३. जाहेरवालाको �ीमती ��मा काक�ले 
िनजको �ीमान् को पसल मूलघरदिेख ५/६ िमनेट पर 
रहेका र हामी मूलघरमा नै सासू मदनकुमारी काक� 
र मसिहत सिुतरहेको बेला �ितवादीह� िहरालाल 
तामाङसिहत िचनेका ४ जना र अप�रिचत ७/८ 
जनासमेत आई पे�तोल, छुरीसमेत दखेाई बो�न 
च�नसमेत निदई सासूको गलामा लगाइरहेको डेढ 
तोला सनुको िस��, १ तोला सनुको कानमा लगाउने 
�रङ, १ जोर मेरो कानमा लगाइरहेको आधा तोला 
सनुको �रङसमेत जबरज�ती लटुी डाकँा गरी लगेका 
ह�न्  र िनजह�ले मेरो पित देवे��बहादरु काक� ब�ने 
पसलबाट समेत जाहेरीमा लेिखएका नगद तथा अ�य 
धनमालह� डाकँा गरी लगेका ह�न् भ�ने बेहोराको 
कागज गरकेो देिखयो । �य�तै जाहेरवालाको आमा 
मदनकुमारी काक�ले �ितवादीह� िहरालाल तामाङ, 
टेकबहादरु तामाङ, सजुन भ�ने भोजबहादरु मगर, छिव 
िव�टसिहत अ�य ४/५ जना मािनसह� आई छोरा 
बसेको पसलमा पे�तोल, छुरी, ल�ीसमेतका हितयार 
दखेाई पसल तथा घरमा भएको धनमालह� डाकँा 
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गरी लगी �यहाबँाट ५/६ िमनेट पर रहेको हामी ब�ने 
गरकेो घरमा आई ियनै �ितवादीह�ले पे�तोल, छुरी, 
लाठी देखाई बोले कराएमा मारी िदने ध�क� िदई मेरो 
साथबाट डेढ तोला सनुको िस�� थान-१, एक तोला 
सनुको कानमा लगाउने �रङसमेत डाकँा गरी लगेका 
ह�न् भ�ने बेहोराको कागज गरकेो देिखयो ।

४. �ितवादी सजुन भ�ने भोजबहादरु 
मगर र िहरालाल तामाङले अनसु�धान अिधकारी र 
अदालतसम� उपि�थत भई जाहेरवालाको पसलमा 
गई नगद र अ�य सामानह� डाकँा गरी िनजको घरमा 
लगतै गई बढुी आमा र बहुारीले लगाएको सनुको 
गहनाह� लगेका ह� भनी एकै िमलानको बयान गरकेो 
देिखयो ।

५. मािथ उि�लिखत जाहेरी, �ितवादीह�को 
बयान, जाहेरवालाको �ीमती र आमाले गरकेो 
कागजसमेतबाट िमित २०६७।०६।०४ गते रातको 
अ�दाजी ११:३० बजेको समयमा जाहेरवालाको 
पसलमा �ितवादीह� जबरज�ती पसी पसलिभ�को 
नगद र साम�ीह� जबरज�ती लटुी तोडफोड गरी िलई 
गई �यसको आधा घ�टापिछ िनजको �ीमती, आमाह� 
स�ुने गरकेो अक� घरमा गई सनुको गहनासमेतका 
धनमालह� डाकँा गरी लगेको देिखयो । 

६. अब ��ततु म�ुामा यी �ितवादीह�ले 
दो�ो पटक डाकँा गरकेो देिखदँा दो�ो पटक कायम 
गरी सजाय ग�रपाउ ँ भ�ने अिभयोग दाबी भएकोमा 
सो अिभयोग दाबीअनसुार �ितवादीह�को उ� 
अपराध पटके हो वा होइन भ�ने स�दभ�मा मा� सीिमत 
रही ��ततु पनुरावेदन स�ब�धमा िवचार गनु�पन� 
देिखयो । �ितवादीह�ले अनसु�धानको �ममा 
र अदालतमा समेत उपि�थत भई गरकेो बयान, 
जाहेरवालाको जाहेरीलगायतका िमिसल संल�न अ�य 
�माणह�बाट एउटै समूहका �ितवादीह�बाट एकै 
जाहेरवालाको पसलमा र केही समयको अ�तरालपिछ 
िनजको घरमा एउटै िमितमा वारदात भएको र 

सो स�ब�धमा एउटै जाहेरी परी सोही आधारमा 
अनसु�धानसमेत भई ��ततु म�ुा दायर भएको 
दिेखयो । यसमा �ितवादीह�ले सो अपराध गन�को 
लािग अलग-अलग समयमा अलग-अलग योजनासमेत 
बनाएको कुरा िमिसल सलं�न कागजातह�बाट दिेखएन 
। यसरी ��ततु म�ुामा चोरीको महलको १४(४) नं. 
बमोिजम �ितवादीह� उ� डाकँाको वारदातलाई 
दो�ो पटकको वारदात मा�न िम�ने दिेखएन । यसमा 
चोरीको अपराधको पटक गणना गन� स�ब�धमा यस 
अदालतबाट खगे�� चौहानसमेतको जाहेरीले वादी 
नेपाल सरकार र �ितवादी सनम भ�ने प�ुपराज 
राईसमेत भएको डाकँा म�ुामा (ने.का.प. २०६७ 
अङ्क. २ प�ृ २४७ िन.नं. ८३१४) �ितपादन 
भएको िस�ा�तसमेत सा�दिभ�क देिखन आयो । उ� 
निजरमा “चोरीको अपराधको पटक गणना गदा� एकै 
चोटी योजना बनाई एउटै िमितमा एकै समयको 
अ�तरालमा एउटै अपराधीह�को समूहबाट भएको 
वारदातलाई पटक–पटक अपराध गरकेो भ�न सो 
कानूनको मनसाय ह�न नस�न े।” भनी उ�लेख गरेको 
दिेख�छ । यसरी  मािथ उि�लिखत �ितवादीह�को 
बयान, जाहेरवालाको बकप�लगायत निजरसमेतको 
आधारमा हेदा�, ��ततु म�ुामा एकै जाहेरवालाको घर 
र पसलमा एउटै िमित र केही समयको अ�तरालमा 
एउटै योजनाअनसुार एकै �ितवादीह�को समूहबाट 
वारदात भएको र सो स�ब�धमा एउटै जाहेरी परी 
सोही आधारमा अनसु�धानसमेत भई ��तुत म�ुा 
दायर भएको देिखनाले ��ततु म�ुामा मलुकु� ऐन, 
चोरीको महलको ११ नं. बमोिजम �ितवादीह�को सो 
काय�लाई पटके अपराध कायम गन� िम�ने देिखएन । 
यसथ� ��ततु वारदातलाई पटके अपराध कायम नगरी 
ज�रवानाको हकमा मा� िबगो �. १,११,०००।– 
को डेढीले ह�ने �. १,६६,५००।– �ितवादीह�लाई 
जनही ज�रवाना ठहर गरकेो पनुरावेदन अदालत 
राजिवराजको फैसलालाई अ�यथा भनी मा�न िम�ने 
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देिखएन । वादी नेपाल सरकारले �ितवादीह�बाट 
भएको अपराधलाई पटके कायम गनु�पन� भनी िलएको 
पनुरावेदन िजिकरसगँ सहमत ह�न सिकएन । 

७. अतः मािथ िववेिचत त�य‚ आधार र 
कारणबाट �ितवादीह� िहरालाल तामाङ, टेकबहादरु 
तामाङ, सजुन भ�ने भोजबहादरु मगर, छिव िव�ले 
चोरी गरकेो सनुको गहनाको िबगो �.१,११,०००।- 
भएको, ियनै वादी र �ितवादीह� भएको डाकँा म�ुामा 
�ितवादी िहरालाल तामाङ र सजुन भ�ने भोजबहादरु 
मगरको हकमा िनजह�लाई कैदको सजाय, छिव 
िव�को हकमा तामेलीमा र अका� �ितवादी टेकबहादरु 
तामाङको हकमा म�ुतबी रहने गरी फैसला भएकाले 
यसमा ज�रवानास�म िबगो �.१,११,०००।– को 
डेढी �. १,६६,५००।- �ितवादीह�लाई दामासाहीले 
ह�ने ठह�याई स�ु उदयपरु िज�ला अदालतबाट 
िमित २०६९।०६।०८ मा भएको फैसला केही 
उ�टी भई ज�रवानाको हकमा �ितवादीह�लाई िबगो 
�.१,११,०००।– को डेढीले ह�ने �. १,६६,५००।– 
स�म जनही ज�रवाना ह�ने ठह�याई पनुरावेदन अदालत 
राजिवराजबाट िमित २०७१।०६।२९ मा भएको 
फैसला िमलेकै देिखदँा सदर ह�ने ठहछ�  । वादी नेपाल 
सरकारको पनुरावेदन िजिकर प�ुन स�दैन । ��ततु 
म�ुाको दायरीको लगत क�ा गरी िमिसल िनयमानसुार 
गरी बझुाई िदनू ।

उ� रायमा सहमत छु ।
�या.मीरा खडका

इजलास अिधकृत : सभु�ा जी.सी., ल�मी राना
इित संवत् २०७५ साल भा� ३१ गते रोज १ शभुम् ।

—— & ––

सव��च अदालत, संय�ु इजलास
माननीय �यायाधीश �ी िव��भर�साद �े�
माननीय �यायाधीश �ी सपना �धान म�ल

फैसला िमित : २०७५।१२।११
०७२-CR-१२०५

म�ुा : कत��य �यान

पनुरावेदक / �ितवादी : भीमबहादरु रोकायको छोरा, 
अछाम िज�ला, रामारोशन गा.िव.स., वडा  
नं.९ घर भइ� हाल कारागार काया�लय, 
अछाममा थनुामा रहेका वष� १९ को 
तेजबहादरु रोकायासमेत

िव��
��यथ� / वादी : च�बहादरु रोकायाको जाहेरीले नेपाल 

सरकार

§ �माण ऐन, २०३१ को दफा २५ बमोिजम 
�ितवादीउपरको अिभयोग दाबी पुि�ट 
गन� �माणको भार वादी नेपाल सरकारमा 
िनिहत रहकेो र सोबमोिजम अिभयोग 
दाबीबमोिजमको ठोस एव ं िन�या�मक 
�माण वादी नपेाल सरकारको तफ� बाट पेस 
ह�न नसकेको अव�थामा फौजदारी �याय 
तथा �याियक िस�ा�तको रोहमा शंकाको 
भरमा �ितवादीह�लाई कसरुदार करार 
गन� निम�ने ।

(�करण नं.१२)
§ शंका र अनुमानको आधारमा मा� 

�ितवादीह�लाई कसुरदार ठहर गन� 

�नण�य नं. १०४९३
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फौजदारी �यायको िस�ा�तले निम�ने ।
(�करण नं.१३)

पनुरावेदक / �ितवादीका तफ� बाट : िव�ान्  व�र� 
अिधव�ा�य डा. �ी रिजतभ� �धानाङ्ग 
एवं �ी गोपालकृ�ण िघिमर े तथा िव�ान्  
अिधव�ा�य �ी सरुजकुमार पौडेल एवं �ी 
दानबहादरु रोकाया

��यथ� / वादीका तफ� बाट : िव�ान्  उप�यायािधव�ा 
�ी �काश गौतम

अवलि�बत निजर : 
§ ने.का.प.२०६८, अङ्क ११, िन.नं.८७१७

स�ब� कानून :
§ �माण ऐन, २०३१

स�ु तहमा फैसला गन� :
माननीय �यायाधीश �ी िव�ण�ुसाद अया�ल
अछाम िज�ला अदालत

पनुरावेदन तहमा फैसला गन� :
माननीय �यायाधीश �ी रवे�तबहादरु कँुवर
माननीय �यायाधीश �ी िहमालयराज पाठक
पनुरावेदन अदालत िदपायल

फैसला
�या.िव��भर�साद ��े : त�कालीन 

पनुरावेदन अदालत िदपायलबाट भएको फैसलाउपर 
�ितवादीह�को तफ� बाट परकेो पनुरावेदन सािबक 
�याय �शासन ऐन, २०४८ को दफा ९(१) बमोिजम 
यस अदालतको पनुरावेदन स�ुने �े�ािधकारअ�तग�त 
दता� भएको ��ततु म�ुाको संि�� त�य र ठहर 
यस�कार छः- 

त�य ख�ड
िज�ला अछाम, रामारोशन गा.िव.स., वडा 

नं.९ ि�थत पूव�-पि�ममा मानबहादरु रोकायाको 

खेतबारी, उ�र-दि�णमा ऐ.कै खेतबारी यित चार 
िक�लािभ� रहेको ३ तले प�क� घर, उ� घरको 
दो�ो तलाको िबच कोठामा गई हेदा�, उ�र टाउको, 
दि�ण ख�ुा भई उ�ानो अव�थामा मतृक लालबहादरु 
रोकायाको लास रहेको, मतृकको मखुबाट तरल पदाथ� 
िन�केको, घाटँीमा स-साना रगत जमेको िनलडाम, 
िपठ्युमँा १४-१५ वटा डाम भएको, शरीरमा िनलो 
रगत जमेको ज�तो डाम रहेको, बाया ँ कान निजक 
सानो रगत जमेको ज�तो डाम रहेको, बाया ँ गालामा 
सानो िनलडामह�, िचउडँोको बायापँ�� सानो 
िनलडाम, घाटँी निजक र छातीको मािथितर स-साना 
रगत जमेको ज�तो िनलडामह�, घाटँीको ��घ�टी 
निजक सानो एउटा िनलडाम, िलङ्गबाट पानी ज�तो 
तरल पदाथ� िनि�कएको भ�ने बेहोराको घटना�थल 
लास जाचँ �कृित मचु�ुका ।

िमित २०७१।१०।१४ को िदउसँो अछाम 
िज�ला, रामारोशन गा.िव.स., वडा नं.९ ि�थत उदय 
रोकायाको पसलमा यी चारजैना �ितवादीह�ले मतृक 
लालबहादरु रोकायालाई अ�यिधक मा�ामा मादक 
पदाथ� र�सी खवुाई आफूह�ले पिन र�सी खाई 
मतृकलाई कुटिपट गरी मा�रसकेपिछ अपराधीम�येका 
तेज रोकायाले मतृक दाइको लास बोक� घरमा 
प�ुयाएको हो । दाइको के-कसरी म�ृय ुभयो भनी सो�दा 
तेजे रोकाया केही बोलेन । दाइको शरीरमा हेदा� शरीरको 
पछािड भाग, घाटँीमा िनलडाम रहेको, िनज तेजबहादरु 
रोकायाको मतृक दाइसगँ पिहलादेिख नै पूव��रसइवी 
रहेकोले सोही �रसइवीका कारण चारजैनाले पूव�योजना 
गरी दाइलाई कत��य गरी मारकेा ह�दँा कानूनबमोिजम 
यी �ितवादीह�लाई कारबाही ग�रपाउ ँ भ�ने जाहेरी 
दरखा�त ।

Autopsy finding तथा Opinion मा 
Multiple blunt force injuries over face 
and chest, viscera sent for laboratory 
investigation. Final opinion will be given 
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after the viscera report. भनी उ�लेख गरकेो उ� 
Autopsy Report िमिसल संल�न रहेको ।

िज�ला अछाम, रामारोशन गा.िव.स., 
वडा नं.९ ि�थत पूव� ख�डे रोकायाको पाखो जिमन, 
पि�ममा कर रोकायाको पाखो जिमन र उ�र-दि�णमा 
उदय रोकायाको पसलदेिख घर जाने क�ची बाटो यित 
चार िक�लािभ� रहेको बाटोको पि�म २ िमटर तल 
ह�रयो घासँका बोटह� मडा�रएका, सकेुको अव�थामा 
रहेका र उ� ठाउमँा अ�दाजी ५ िफट ल�बाई, ३ िफट 
चौडाई भएको ठाउमँा ह�रयो घासँ मडा�रएको अव�था 
देिखएको भ�ने बेहोराको घटना�थल �कृित मचु�ुका ।

िमित २०७१।१०।१४ को राित अ�दाजी 
१९:३० बजेको समयमा मतृक लालबहादरु रोकाया र 
�ितवादीह� िदवशबहादरु रोकाया, नरबहादरु रोकाया, 
तेजबहादरु रोकाया, लालबहादरु रोकायासमेतका 
मािनसह� मेरो पसलबािहर बसेका िथए । मेरो पसलमा 
�ितवादीह� र मतृक पाचैँजना िमली र�सी खादैँ 
िथए । मतृक लालबहादरु रोकायालाई खासै र�सीको 
नशाले �यापेको िथएन । अ�य चारजनालाई र�सीको 
नशाले �यापेको िथयो । म पसल ब�द गररे घरितर 
गए ँ । िनजह� पिछ के-कुन समयमा घरितर गएका 
ह�न्, मलाई थाहा भएन । अ�दाजी २०:३० बजेको 
समयमा मतृक लालबहादरु रोकायाको लास �ितवादी 
तेजबहादरु रोकायाले मतृकको घरमा �याएको छ । यो 
के भयो आउन ुप�यो भनेपिछ म मतृकको घर गई हेदा� 
मतृक लालबहादरु रोकायालाई कत��य गरी मारकेो 
ज�तो िथयो । �ितवादी तेजबहादरु रोकायाको मतृक 
लालबहादरु रोकायासगँ पिहलेदेिख नै लेनदेनको 
िवषयमा �रसइवी िथयो । सोही �रसइवीको कारण 
मतृकलाई �ितवादीह� चारजैनाले कत��य गरी मारी 
तेजबहादरु रोकायाले बोकेर घरमा �याएको ह�नपुछ�  
भ�ने बेहोराको उदयबहादरु रोकायाको कागज । 

िमित २०७१।१०।१४ को िदन म आ�नै 
घरमा िथए ँ । साझँ खाना खाई स�ुने समयमा मतृक 

लालबहादरु रोकायाले जोडले कराई ए मलाई मारी 
हा�यो भनी ३ पटक खोला पारी कराएको आवाज 
सनेुको ह� ँ। लालबहादरु रोकाया र�सी खाएर कराउदँै 
होला भनी कुनै वा�ता ग�रन । ऐ.१५ गतेको िबहान 
लालबहादरु रोकायालाई �ितवादीह� चारजैनाले 
मारकेो भ�ने सनुी थाहा पाएको ह� ँ । पिछ घटनाबार े
ब�ुदै जादँा �ितवादी तेजबहादरु रोकाया र मतृकको 
बबुासगँ लेनदनेको िवषयमा �रसइवी िथयो, सोही 
कारणले ऐ.१४ गते �ितवादीह� चार ै जनाले 
मतृकलाई अ�यिधक मा�ामा मादक पदाथ� र�सी 
खवुाई हात तथा लाठीले �हार गरी कत��य गरी मारेको 
हो । मा�रसकेपिछ मतृकको लास �ितवादी तेजबहादरु 
रोकायाले बोकेर घरमा िलई गएको भ�ने सनुी थाहा 
पाएको ह� ँ भ�नेसमेत बेहोराको �ेम रोकाया र अ�बी 
रोकायासमेतले ग�रिदएको एकै िमलानको कागज ।

िमित २०७१।१०।१४ को िदउसँो काम 
िवशेषले उदय रोकायाको पसलमा गएको समयमा 
तेजबहादरु रोकायासगँ भेट भयो । अ�दाजी १८:३० 
बजेको समयमा मतृक लालबहादरु रोकाया �ितवादी 
नरबहादरु रोकाया र लालबहादरु रोकाया तीनै जना 
र�सी खाई उ� पसलमा पगेु । नरबहादरु रोकायाले 
तीन �वाटर र�सी मागी हामी मतृकसमेतका पाचैँ 
जनाले उ� र�सी खाय� । मतृकलाई र�सीको 
नशाले �यापी िहड्ँन नस�ने अव�थामा िथयो । हामी 
सबै िमली मतृकलाई बोकेर घरमा प�ुयाई िदनपु�यो 
भ�दा तेजबहादरु रोकायाले म मतृकलाई ए�लै बोकेर 
लिगहा�छु । तपाइहँ� आ-आ�नो घर जानभु�दा हामी 
घरतफ�  गएका ह� । अ�दाजी २०:०० बजेको समयमा 
तेजबहादरु रोकायाले मतृकलाई ए�लै बोकेर लगेको 
हो । उ� समयस�म मतृकको शरीरमा कुनै घाउ तथा 
िनलडाम केही िथएन । मतृकलाई �ितवादी तेजबहादरु 
रोकायाले बाटोमा कुटिपट गरी कत��य गरी मारकेोमा 
मलाई शकंा ला�छ । मैले मतृकलाई कुटिपट गरेको 
छैन । उ� िदन मतृक लालबहादरु रोकाया र �ितवादी 
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तेजबहादरुिबच र�सी खादँा एकआपसमा भनाभन तथा 
गाली गलौज पिन भएको िथयो । मतृक र तेजबहादरु 
रोकायािबच लेनदनेको िवषयमा पिन वादिववाद 
िथयो । २/३ वष� पिहला तेजबहादरु रोकाया र मतृकको 
झै-झगडा पिन भएको िथयो । सोही �रसइवीको कारण 
उ� राितको मौका छोपी हामीह�लाई घर जान,ु म 
मतृकलाई ए�लै बोकेर ल�छु भनी बाटोमा कुटिपट गरी 
कत��य गरी मारकेो ह�नपुछ�  भ�ने बेहोराको �ितवादी 
देवे�� भ�ने िदवशबहादरु रोकायाले अनसु�धान 
अिधकृतसम� गरकेो बयान ।

िमित २०७१।१०।१४ मा म र नरबहादरु 
रोकाया भाटाकािटयाबाट घरतफ�  आउने �ममा 
घरले ु र�सी खाएर आएका िथय� । दईु पोका घरले ु
र�सी बोक� �याएका पिन ह� । हामी मतृकको घर 
निजक पगुी र�सी खाने भए चाउचाउ िलएर आउन ु
भ�दा मतृकले उदय रोकायाको पसलबाट चाउचाउ 
�याएको हो । हामी तीनैजनाले उ� र�सी र चाउचाउ 
खाय� । �यहाबँाट उदय रोकायाको पसलमा गएका 
ह� । �यहा ँ तेजबहादरु रोकाया र िदवश रोकायासगँ 
भेट भयो । नरबहादरु रोकायाले पसलबाट तीन 
�वाटर र�सी मागी हामी मतृकसमेतका पाचैँ जनाले 
उ� र�सी खाय� । मतृकलाई र�सीको नशाले 
�यापी िहड्ँन नस�ने अव�थामा िथयो । हामी सबै 
िमली मतृकलाई बोकेर घरमा प�ुयाई िदनपु�यो भ�दा 
तेजबहादरु रोकायाले म मतृकलाई ए�लै बोकेर 
लिगहा�छु । तपाइहँ� आ-आ�नो घर जान ुभ�दा हामी 
घरतफ�  गएका ह� । अ�दाजी २०:०० बजेको समयमा 
तेजबहादरु रोकायाले मतृकलाई ए�लै बोकेर लगेको 
हो । उ� समयस�म मतृकको शरीरमा कुनै घाउ तथा 
िनलडाम केही िथएन । मतृकलाई �ितवादी तेजबहादरु 
रोकायाले बाटोमा कुटिपट गरी कत��य गरी मारकेोमा 
मलाई शंका ला�छ । मैले मतृकलाई कुटिपट गरकेो 
छैन । उ� िदन मतृक लालबहादरु रोकाया र �ितवादी 
तेजबहादरुिबच र�सी खादँा एकआपसमा भनाभन तथा 

गालीगलौज पिन भएको िथयो । मतृक र तेजबहादरु 
रोकायािबच लेनदेनको िवषयमा पिन वादिववाद 
िथयो । २/३ वष� पिहला तेजबहादरु रोकाया र मतृकको 
झै-झगडा पिन भएको िथयो । सोही �रसइवीको कारण 
उ� राितको मौका छोपी हामीह�लाई घर जान ु म 
मतृकलाई ए�लै बोकेर ल�छु भनी बाटोमा कुटिपट गरी 
कत��य गरी मारकेो ह�नपुछ�  भ�ने बेहोराको �ितवादी 
लालबहादरु रोकाया र नरबहादरु रोकायाले एकैिमलान 
ह�ने गरी अनसु�धान अिधकृतसम� गरी िदएको बयान ।

िमित २०७१।१०।१४ को िदउसँो म काम 
िवशेषले उदय रोकायाको पसलमा गएको िथए ँ । 
�यहा ँ िदवश रोकायासगँ भेट भएको िथयो । अ�दाजी 
१९:१५ बजेको समयमा मतृक लालबहादरु रोकाया, 
�ितवादी नरबहादरु रोकाया र लालबहादरु रोकाया 
पलुबाट र�सी खाएर म बसेको ठाउमँा प�ुदा नरबहादरु 
रोकायाले पसलबाट ३ �वाटर र�सी मा�यो र हामी 
मतृकसमेत पाचैँ जनाले उ� र�सी खाय� । अ�दाजी 
८ बजेको समयमा हामी चार ैजनाले मतृक लालबहादरु 
रोकायालाई बोकेर आधा बाटोस�म प�ुयाएपिछ 
आधा बाटोबाट मतृकलाई मैले िपठ्युमँा बोकेर 
मतृकको घरमा प�ुयाएको ह� ँ । मतृकलाई नरबहादरु 
रोकाया र लालबहादरु रोकायाले पलु निजक बोलाई 
र�सी खवुाई िनजह�ले सोही �थानमा केही गरेको 
ह�नपुछ� , मतृकलाई घरस�म प�ुयाउन जाउ ँ भ�दा 
िनजह� घरस�म नगएका कारण िनजह� दवैुजनाको 
कत��यबाट म�ृय ुभएकोमा मलाई शकंा ला�छ । उदय 
रोकायाको पसलमा म र मतृकिबच एकआपसमा 
वादिववाद र भनाभन भएको हो । मतृकका बबुा र मेरो 
बबुािबच पिहलेदेिख नै लेनदेनको िवषयमा वादिववाद 
िथयो भ�ने बेहोराको �ितवादी तेजबहादरु रोकायाले 
अनसु�धान अिधकृतसम� गरकेो बयान ।

िमित २०७१।१०।१४ मा �ितवादीह� 
चारजैना र मतृक लालबहादरु रोकायासमेतले उदय 
रोकायाको पसलमा सगैँ र�सी सेवन गरी मतृकलाई 
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र�सीको नशाले �यापेपिछ राितको मौका छोपी 
चारजैना �ितवादीह�ले मतृकलाई हात तथा लाठीले 
�हार गरी कत��य गरी मा�रसकेपिछ मतृकको लास 
तेजबहादरु रोकायाले बोकेर घरमा िलई गएको भ�ने 
सनुी थाहा पाएको ह� ँ । �ितवादी तेजबहादरु रोकाया 
र मतृक लालबहादरु रोकायाको बबुासगँ लेनदेनको 
िवषयमा �रसइवी िथयो । सोही कारण उ� िदन 
मौका छोपी �ितवादी चारजैनाले मतृक लालबहादरु 
रोकायालाई कत��य गरी मारकेो हो भ�नेसमेत बेहोराको 
च�बहादरु रोकाया, उदयबहादरु बोहरा, अ�मरबहादरु 
रोकाया, मि�जत बोहरासमेतका मािनसले ग�रिदएको 
एकै िमलानको व�तिु�थित मचु�ुका ।

पूव�लेनदेनको �रसइवीले �ितवादी तेजबहादरु 
रोकायाले षड्य�� गरी नरबहादरु रोकाया, लालबहादरु 
रोकाया र िदवशबहादरु रोकायासगँ िमलेमतो गरी 
पूव�योजना बनाई िमित २०७१।१०।१४ मा र�सी 
खवुाई नशाका सरुमा रहेका मतृक लालबहादरु 
रोकायालाई �ितवादी तेजबहादरु रोकाया, नरबहादरु 
रोकाया, लालबहादरु रोकाया र िदवशबहादरु रोकायाले 
हात तथा लाठीसमेतले कुटिपट गरी िनज मतृकलाई 
िनजको घर प�ुयाई िदएको हो । सोही चोटपटकको 
कारण मतृक लालबहादरु रोकायाको म�ृय ुभएको पिु� 
ह�न आएकोले िनज �ितवादीह�को उ� काय� मलुकु� 
ऐन, �यानस�ब�धी महलको १ नं. र १३(३) नं. 
बमोिजमको कसरु अपराध ह�दँा िनज �ितवादीह�लाई 
सोही �यानस�ब�धी महलको १३(३) नं. बमोिजम 
सजाय ग�रपाउ ँभ�ने अिभयोग मागदाबी ।

िमित २०७१।१०।१४ मा मतृकको घर 
लगाउन गएको िथए ँ । साझँ उसैको घरको ढुङ्गा 
फुटाएर ना�ता खान पसलमा गय� । �यहा ँ र�सी 
खाइसकेपिछ मतृक ख�ुा टे�न नस�ने अव�थामा 
िथयो । �ितवादी लालबहादरु रोकायाले मतृकलाई 
िपठ्युमँा बोक� हामी उसको घर प�ुयाउन गय� । िबच 
बाटोमा �ितवादी लालबहादरुको फोन आयो र हामी 

घर गय� । �यसपिछ तेजबहादरुले उसलाई प�ुयाउन 
घर गयो । हामी घर गएपिछ तेजबहादरुले बाटोमा 
के ग�यो मलाई थाहा भएन । हामीले कुटिपट गरेका 
छैन� । उसको म�ृय ुके-कसरी भएको हो, मलाई थाहा 
भएन भ�ने बेहोराको �ितवादी देवे�� भ�ने िदवशबहादरु 
रोकायाले स�ु अछाम िज�ला अदालतसम� गरेको 
बयान ।

िमित २०७१।१०।१४ मा म भाटाकािटया 
गा.िव.स. गाहाखेत भ�ने ठाउमँा नरबहादरु रोकायासगँ 
घर बनाउन गएको िथए ँ । अ�दाजी ३ बजे घर 
आए ँ। बेलकुा अ�दाजी ६ बजेितर पलुितर प�ुय� । �यहा ँ
मतृक लालबहादरु रोकायासगँ भेट भयो । �यसपिछ 
नरबहादरुले �याएको र�सी हामी तीनजना िमलेर 
खाय� । �यहाबँाट उदय रोकायाको पसलमा गई मतृक 
लालबहादरु, �ितवादीह� तेजबहादरु, म, नरबहादरु र 
िदवशबहादरु िमलेर र�सी खाय� । अ�दाजी २०:३० 
बजेितर मतृक र�सीले माि�एर ख�ुा टे�ने ि�थितमा 
िथएन । म आ�नो िपठ्युमँा बोक� उसको घर प�ुयाउन 
तेजबहादरु रोकाया, नरबहादरु र िदवशबहादरुको 
साथमा गए ँ। ५ िमनेटको बाटो बाकँ� छँदा मेरो घरबाट 
फोन आयो । म नरबहादरु र िदवशबहादरुसिहत ३ जना 
घरितर ला�य� । मतृकलाई िलएर तेजबहादरुले मतृकको 
घर प�ुयाउन गयो । हामी चारजना सगैँ ह�दँा मतृक ठीक 
िथयो । हामी घर गएपिछ तेजबहादरुले बाटोमा के ग�यो 
र के-कसरी उसको म�ृय ुभयो, मलाई थाहा भएन भ�ने 
बेहोराको �ितवादी लालबहादरु रोकायाले स�ु अछाम 
िज�ला अदालतसम� गरकेो बयान ।

िमित २०७१।१०।१४ मा म भाटाकािटया 
गा.िव.स.बाट बेलकुा धनेस�ला भ�ने ठाउमँा 
आए ँ । �यहा ँमतृक लालबहादरु रोकायासगँ भेट भयो 
र सगैँ बसी र�सी खाय� । र�सी खाई घर जाने �ममा 
लालबहादरु रोकायालाई र�सी बढी भएको कारणले 
�ितवादी लालबहादरु रोकायाले बोक� लगेका ह�न् । 
आधा बाटो पगेुपिछ म, लालबहादरु र िदवशबहादरु 
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घरितर गय� । मतृकलाई बोक� तेजबहादरु गएका 
िथए । मतृकको म�ृय ुके-कसरी भएको हो, मलाई थाहा 
भएन । मसमेतले मतृकलाई कुटिपट गरकेो होइन । 
अनसु�धान अिधकृतसम� मैले बयान गदा� तेजबहादरु 
रोकाया�ित मतृकलाई मारकेो शंका ला�छ भ�ने 
कुरा उ�लेख भएको छ । �यो मैले भनेको होइन भ�ने 
बेहोराको �ितवादी नरबहादरु रोकायाले स�ु अछाम 
िज�ला अदालतसम� गरकेो बयान ।

िमित २०७१।१०।१४ मा मतृकको नया ँ
घर बनाउने ह�दँा म ढुङ्गा फुटाउने काम गरी आई 
धनेस�ला भ�ने ठाउमँा िचया खान गएको िथए ँ। मतृक 
लालबहादरु रोकाया िनजका भाइ तेज रोकाया, भ� 
रोकाया, मतृकको बबुा मानबहादरु रोकायासमेत सगैँ 
भई मतृकले चाउचाउ पकाएका िथए । हामी सबैजना 
िमली चाउचाउ खाय� । मतृक चाउचाउ खाई पलु 
निजक र�सी खान गयो । र�सी खाई १० िमनेटपिछ 
चाउचाउ खाएको पसलमा आयो र आ�नो भाइसगँ 
बोलाबोल भयो । नरबहादरु रोकायाले ३ वटा र�सी 
िक�यो । १ वटा मतृकले खायो, २ वटा हामी ३ जनाले 
खाय� । मतृकलाई र�सी बढी भएकोले ख�ुा टे�न 
स�ने अव�थामा िथएन । मतृकलाई मैले बोक� घरमा 
लगेको ह� ँ। मतृक दईु चोिट ढुङ्गामा लडेको िथयो तर 
शरीरमा घाउचोट िथयो, िथएन मैले हे�रन । घरमा 
प�ुयाएको आधा घ�टापिछ मतृकको म�ृय ुभयो । मैले 
कुटिपट गरी मतृकको म�ृय ु भएको होइन, र�सीको 
कारणबाट मतृकको म�ृय ु भएको हो भ�ने बेहोराको 
�ितवादी तेजबहादरु रोकायाले स�ु अछाम िज�ला 
अदालतसम� गरकेो बयान ।

�ितवादीह� तेजबहादरु रोकाया, 
लालबहादरु रोकाया, नरबहादरु रोकाया, िदवशबहादरु 
रोकाया र मतृक लालबहादरु रोकाया सगैँ बसी 
उदय रोकायाको पसलमा र�सी खाएका ह�न् । �यहा ँ
�ितवादी तेजबहादरु रोकाया र मतृक लालबहादरु 
रोकायािबच कलाका�रतास�ब�धी वादिववाद भएको 

िथयो । �ितवादी तेजबहादरुको बबुा र मतृकको 
बबुािबच �रसइवी िथयो । माछु�  भनी ध�क�समेत िदने 
गरकेो िथयो । पसलबाट मतृकलगायत चारजना 
�ितवादीसमेत सगैँ गई िबच बाटोमा पगेुपिछ तीनजना 
�ितवादी आ�नो घरितर गए । तेजबहादरुले बोक� 
मतृकलाई घर प�ुयाएका ह�न् । घर प�ुयाउदँा मतृकको 
म�ृय ु भइसकेको िथयो । �ितवादीह�को कारणबाट 
मतृकको म�ृय ु भएको हो । कुन-कुन �ितवादीह�ले 
कुटिपट गरी मतृकको म�ृय ु भएको हो, म खलुाउन 
स�दैन भ�ने बेहोराको जाहेरवाला च�बहादरु 
रोकायाले स�ु अदालतमा गरकेो बकप� ।

िमित २०७१।१०।१४ को राित म घरमै 
िथए ँ । �ितवादीह� नरबहादरु, लालबहादरु र 
िदवशबहादरु पिन घरमै िथए । �ितवादीह� नरबहादरु, 
लालबहादरु र िदवशबहादरुले कत��य गरी मतृकलाई 
मारकेा होइनन् । मतृक सधै ँर�सी खाइरह��यो । सो 
िदन पिन �ितवादीह�सगँ बसी र�सी खाएको हो । 
अ�यिधक र�सी खाएको कारण मतृकको म�ृय ुभएको 
हो । आधा बाटोस�म िनज �ितवादीह�ले मतृकलाई 
बोकेर लगेका ह�न् । �यसपिछ तेजबहादरुले घरस�म 
बोकेर प�ुयाएको कारण शकंाको आधारमा झ�ुा 
जाहेरी िदएका ह�न् । तेजबहादरु रोकायासगँ लेनदेनको 
िवषयमा पूव��रसइवी िथयो भ�ने बेहोराको �ितवादीका 
सा�ी िमनबहादरु रोकायाले स�ु अछाम िज�ला 
अदालतसम� गरकेो बकप� ।

िमित २०७१।१०।१४ को राित म आ�नै 
घरमा िथए ँ। �ितवादी तेजबहादरु रोकाया, लालबहादरु 
रोकाया पसलमा गएका िथए । पिछ तेजबहादरु रोकायाले 
मतृकलाई बोक� मतृकको घर प�ुयाउन गएका िथए र 
लालबहादरु आ�नो घर गएका िथए । मतृक िदनिदनै 
र�सी खाएर बेहोस ह�ने ग�य� । उ� िदन पिन बेहोस 
ह�ने गरी र�सी सेवन गरकेाले मतृकको म�ृय ुभएको हो । 
�ितवादी तेजबहादरु र मतृक लालबहादरु रोकायािबच 
पूव��रसइवी र लेनदेन केही िथएन । �ितवादीह�ले 
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मतृकलाई कत��य गरी मारकेा होइनन् । मागदाबी झ�ुा 
हो भ�ने बेहोराको �ितवादीका सा�ी क�मानिसंह 
रोकायाले स�ु अछाम िज�ला अदालतसम� गरकेो 
बकप� ।

िमित २०७१।१०।१४ को राित म आ�नै 
घरमा िथए ँ । �ितवादीह� नरबहादरु रोकाया र 
िदवशबहादरु रोकाया पिहले पसलमा िथए, पिछ 
घर गएका ह�न् । मतृकले िदनिदनै र�सी खाने र 
बेहोस भइरहने ग�य� । उ� िदनसमेत बेहोस ह�ने 
गरी र�सी सेवन गरकेा कारण मतृकको म�ृय ुभएको 
हो । �ितवादीह�ले मतृकलाई कुटिपट गरकेो 
हामीले देखेन� । पूव��रसइवी भएको कुरा थाहा 
भएन । �ितवादीह�ले कत��य गरी मतृकलाई मारकेा 
होइनन् । सगैँ बसी �ितवादीह� चार ै जनाले र�सी 
खाएकाले शकंाको आधारमा िकटानी जाहेरी िदएका 
ह�न् भ�ने बेहोराको �ितवादीका सा�ी न�दबहादरु 
रोकायाले स�ु अछाम िज�ला अदालतसम� गरकेो 
बकप� ।

िमित २०७१।१०।१४ को राित २०:३० 
बजेको समयमा म घरमै िथए ँ । मतृक लालबहादरु 
रोकाया र�सी खाएर उठ्न नस�ने भई बेहोस भएपिछ 
मतृकलाई प�ुयाउन �ितवादी तेजबहादरु रोकाया 
मतृकको घरमा गएका िथए । मतृक सधै ँर�सी खाइरहने 
र उ� िदन पिन अ�यिधक मा�ामा र�सी सेवन गरकेा 
कारण मतृकको म�ृय ु भएको हो । �ितवादीह�ले 
कत��य गरी मारकेा होइनन् । �ितवादी तेजबहादरु 
रोकायाका बबुा र मतृकका बबुािबच लेनदेनको िवषयमा 
कुनै �रसइवी िथएन । घटना भइसकेपिछ �रसइवी छ 
भ�ने कुरा बनावटी मा� हो । अिभयोग मागदाबी झ�ुा 
हो भ�ने बेहोराको �ितवादीको सा�ी िवर�े� रोकायाले 
स�ु अछाम िज�ला अदालतसम� गरकेो बकप� ।

िमित २०७१।१०।१४ को राित म आ�नो 
घरमा िथए ँ । �ितवादी लालबहादरु रोकाया, उदय 
रोकायाको पसलमा िथए । मतृक सधै ँर�सी खाइरहने 

भएकोले र�सीकै कारण मतृकको म�ृय ुभएको ह�नपुछ�  । 
�ितवादीह�ले कुटिपट गरी मतृकलाई मारकेा होइनन् । 
मतृकसगैँ बसी र�सी खाएको कारण शंकाको आधारमा 
�ितवादीह�का नाउमँा झ�ुा जाहेरी िदएको ह�नपुछ�  
भ�ने बेहोराको �ितवादीका सा�ी रनबहादरु रोकायाले 
स�ु अछाम िज�ला अदालतसम� गरकेो बकप� ।

अनसु�धानको �ममा व�तिु�थित मचु�ुकामा 
भएको बेहोरा र सहीछाप मेर ैहो । मतृक लालबहादरु 
रोकायाको लास हेदा� घाउचोट िनलडामह� देिखएकोले 
िनजलाई कुटिपट गरी कत��य गरी मारकेो शंका 
ला�छ । उ� िदन मतृक र यी चारजैना �ितवादीह� 
र�सी सेवन गरी घरितर गएको र िबच बाटोबाट 
�ितवादी तेजबहादरु रोकायाले मतृक लालबहादरु 
रोकायालाई घर प�ुयाइिदएको हो भ�ने कुरा सनुी 
थाहा पाएको ह� ँ । को-कसले कुटिपट गर ेयिकन थाहा 
भएन । �ितवादी तेजबहादरु रोकाया र मतृक 
लालबहादरु रोकायाका बबुाह�िबच लेनदेन िवषयमा 
�रसइवी िथयो भ�नेसमेत बेहोराको बिुझएका मि�जत 
बोहोरा, अ�मरबहादरु रोकाया र उदयबहादरु रोकायाले 
एकै िमलान ह�ने गरी स�ु अछाम िज�ला अदालतसम� 
गरकेो बकप� । 

मतृकको म�ृयकुो कारण अनहुार र छातीमा 
दिेखएका Multiple blunt force injuries हो । 
मतृकको िभषेरा �रपोट�को स�ब�धमा के��ीय िविध 
िव�ान �योगशालाबाट जाचँ भई आएको �रपोट�मा 
Positive test for Ethyl Alcohol (मिदरा 
Positive) देिखएको र अ�य कुनै पिन �कारको 
िवषादी नदेिखएको कुरा उ�लेख छ भ�ने बेहोराको 
बिुझएका डा. �ी अशोक�साद खनालले स�ु अछाम 
िज�ला अदालतसम� गरकेो बकप� ।

�ितवादीह�ले वारदात भएको साझँपख 
आफूह�ले पिन र�सी खाई मतृक लालबहादरु 
रोकायालाई पिन र�सी खवुाई सबै �ितवादीह� 
िमली मतृक लालबहादरुलाई कुटिपट गरी कत��य गरी 
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मारी सबै �ितवादीह�ले मतृकको घर निजक िबच 
बाटोस�म बोक� िलएर गएका र घरस�म प�ुयाउने 
काम भने �ितवादीम�येका तेजबहादरु रोकायाले 
गरकेो भ�ने कुरा शंकारिहत तवरले पिु� एवं �मािणत 
ह�न आएको देिखदँा िनज �ितवादीह�लाई मलुकु� 
ऐन, �यानस�ब�धी महलको १३(३) नं. बमोिजम 
ज�मकैदको सजाय ह�ने ठहछ�  । �ितवादीह�लाई 
तोिकएबमोिजम उ� ज�मकैदको सजाय गदा� चक� 
पन� जाने िच�मा लागी िनज �ितवादीह�लाई जनही 
१२ वष� कैद सजाय गनु�  �यायसङ्गत ह�ने देिखएकोले 
सोबमोिजम ह�न मलुकु� ऐन, अ.बं.१८८ नं. बमोिजम 
ह�ने रायसमेत �य� गरेको छु भ�ने स�ु अछाम िज�ला 
अदालतको फैसला ।

हामी �ितवादीह�ले मतृक लालबहादरु 
रोकायालाई मान� काय�मा हा�ो सलं�नता रहेको िमिसल 
सलं�न ��य� वा प�रि�थितज�य �माणले पिु� गरकेो 
छैन । केवल सनेुको र शंकाको आधारमा मा�ै कत��य 
�यानज�तो ग�भीर �कृितको फौजदारी अिभयोगमा 
सजाय ह�न स�दैन । हामीले मतृकलाई मानु�पन�स�मको 
पूव��रसइवी रहेको छैन । खाली �ितवादीम�ये तेजबहादरु 
रोकायाका बबुा र मतृक लालबहादरु रोकायाको 
बबुािबचमा सामा�य लेनदेनको िवषयमा धेर ै समय 
पिहले िववाद रहेको िथयो । जनु मान�स�मको �रसइवी 
नरहेको, �यसमा पिन तेजबहादरु रोकाया र मतृकको 
िबचमा कुनै �रसइवी रहेको छैन । अ�यिधक मा�ामा 
बेहोस ह�ने गरी र�सी सेवन गरी होस ठेगाना नभएपिछ 
हामीले मतृकलाई मानवीय �यवहारलाई म�यनजर 
गरी आधा बाटोस�म ४ जना �ितवादीह�ले र आधा 
बाटोपिछ �ितवादीम�येका तेजबहादरु रोकायाले 
बोकेर घरमा प�ुयाएका ह�न् । हामीले अनसु�धान 
अिधकारीसम� र अछाम िज�ला अदालतसम� 
गरकेो इ�कारी बयानलाई �माणको �पमा �हण नगरी 
स�ु अछाम िज�ला अदालतले गरकेो फैसला बदर 
गरी अिभयोग मागदाबीबाट फुस�द िदलाई पाउ ँ भ�ने 

तेजबहादरु रोकाया, नरबहादरु रोकाया, लालबहादरु 
रोकाया र िदवशबहादरु रोकायासमेतको पनुरावेदन 
अदालत िदपायलमा परकेो पनुरावेदन ।

स�ु अछाम िज�ला अदालतबाट िमित 
२०७२।०३।२२ मा भएको फैसला मनािसब देिखदँा 
सदर ह�ने ठहछ�  भ�ने पनुरावेदन अदालत िदपायलबाट 
िमित २०७२।०५।१५ मा भएको फैसला । 

हामी �ितवादीह� र मतृक निजकका 
दाजभुाइह� सगैँ ब�ने, खानिपन गन� गरकेा कारण 
सगैँ र�सी सेवन गरकेा िथयौ ँ। हामी सगैँ र�सी खादँै 
गदा� मतृकलाई र�सी बढी भई बेहोस भएपिछ दईु 
पटक बसेको बे�चबाट तल खसेका ह�न् । लालबहादरु 
रोकाया आफँै िहडेर घर जान स�दैन बोकेर लानपुछ�  
भनी हामी �ितवादीह�ले सरस�लाह गरपेिछ आधा 
बाटोस�म हामी चारजैना सगैँ गएका र आधा बाटोपिछ 
हामी अ�य तीनजना घरितर गएका िथयौ ँ । �ितवादी 
तेजबहादरु रोकायाले बोकेर मतृकको घरमा लगेको 
आधा घ�टापिछ मतृक लालबहादरु रोकायको म�ृय ु
भएको िथयो । मतृकको म�ृय ु भइसकेपिछ हामी ३ 
जना �ितवादीह�समेत मतृकको घरमा आएका हौ ँ । 
लालबहादरु रोकाया �वा��यकम�लाई बोलाउन गएका 
िथए । हामीले मतृकलाई कत��य गरी मारी कसरु गरेको 
भए अपराध ग�रसकेपिछ मतृकलाई घरमा प�ुयाउनपुन� 
अव�था ह�न स�दनै । सगैँ बसेर र�सी खाएका र 
निजकको नातेदारलाई र�सीले बेहोस भएपिछ घरमा 
प�ुयाएकै आधारमा कत��य �यान ज�तो ग�भीर म�ुामा 
कसरुदार करार गनु�  कानूनतः िम�ने होइन । 

मतृक लालबहादरु रोकायाको घरबाट ३०० 
िम. दरुीमा उदयबहादरु रोकायाको पसल रहेको 
छ । राित १९:३० बजेदेिख २०:०० बजेस�म यिद 
हामीले मतृकलाई कत��य गरी मारकेो भए केही संकेत 
दिेखनपुन�, निजकै रहेका घरह�मा कसैले सनेुको 
ह�नपुन� िथयो । िमिसल संल�न कागज �माणह�मा 
य�ता सङ्केतह� नदेिखएकाले हामीलाई फसाउने 
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िनयतले मा�ै िकटानी जाहेरी िदएको ह�न् । स�मािनत 
सव��च अदालतबाट ने.का.प. २०६९, िन.नं. 
८७६४, मा जाहेरी दरखा�तलाई अदालतले अ�य 
सङ्किलत �माणको रोहमा परी�ण नगरसे�म वा 
अ�य �माणह�ले समथ�न नगरसे�म �य�तो जाहेरी 
दरखा�त आफँैमा �वत�� �माण ह�न स�दैन । अ�य 
�माणबाट समिथ�त नगरसे�म जाहेरी दरखा�त केबल 
अपराध अनसु�धानको �ममा मा� सहयोगी ह�न 
स�छ । �यसैले जाहेरी दखा��तलाई अिभयोग 
लगाइएको कुनै पिन �यि�का िव�� �माणको �पमा 
�हण गनु� पूव� सो जाहेरी दरखा�तको �याियक परी�ण 
�यि�कै आव�यक ह�ने भ�ने िस�ा�त �ितपादन भएको 
छ । 

�याियक मनको �योग नगरी पनुरावेदन 
अदालत िदपायलबाट भएको फैसला �ाकृितक �यायको 
िस�ा�त तथा निजर िस�ा�तको िवपरीत रहेको छ । 
स�ु अछाम िज�ला अदालतले गरकेो फैसलालाई 
सदर ह�ने ठहर गरकेो पनुरावेदन अदालत िदपायलको 
फैसला उ�टी गरी हामी �ितवादीह�लाई अिभयोग 
मागदाबीबाट फुस�द िदलाई �याय िन�पण ग�रपाउ ँ
भ�नेसमेत बेहोराको �ितवादीह� तेजबहादरु रोकाया, 
लालबहादरु रोकाया, नरबहादरु रोकाया र दवेे�� भ�ने 
िदवशबहादरु रोकायाको तफ� बाट यस अदालतमा िमित 
२०७२।१०।१७ मा परकेो पनुरावेदन ।

मतृकसमेतले यी �ितवादीह�सगँ बसेर 
र�सी सेवन गरकेो त�य �थािपत भएको देिखएको र 
�ितवादीम�येका तेजबहादरु रोकायले घरस�म लगेर 
छाडेको भ�ने पिन अदालतमा आई बकप� गन� सरकारी 
सा�ी मि�जत बोहोरासमेतको कथनबाट देिखएको 
छ । यी �ितवादीह�ले कुटिपट गरकेो �थािपत ह�ने 
ठोस �माणको अभाव रही शंकास�म गरकेो देिखएको 
ि�थितमा मलुकु� ऐन, �यानस�ब�धी महलको १३(३) 
नं. बमोिजम सजाय गन� गरी पनुरावेदन अदालत 
िदपायलबाट िमित २०७२।०५।१५ मा भएको फैसला 

फरक पन� स�ने दिेखदँा मलुकु� ऐन, अ.बं.२०२ नं. 
�योजनाथ� महा�यायािधव�ाको काया�लयलाई पेसीको 
सूचना िदई िनयमानसुार पेस गनु�  भ�नेसमेत बेहोराको 
यस अदालतको िमित २०७४।१२।१५ को आदेश ।

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

इजलाससम� पेस भएको ��ततु म�ुाको पनुरावेदन 
प�सिहतको िमिसल संल�न कागजात अ�ययन गरी 
हे�रयो । पनुरावेदक �ितवादीह�को तफ� बाट उपि�थत 
िव�ान्  व�र� अिधव�ा�य डा. �ी रिजतभ� �धानाङ्ग 
एव ं�ी गोपालकृ�ण िघिमर ेतथा िव�ान्  अिधव�ा�य 
�ी सरुजकुमार पौडेल एवं �ी दानबहादरु रोकायाले 
�ितवादीह� र मतृक निजकका दाजभुाइह� भई सगैँ 
ब�ने, खानिपन गन� गरकेा िथए । �ितवादीह� र मतृकले 
सगैँ र�सी खादँै गदा� मतृकलाई र�सी बढी भई बेहोस 
भएपिछ दईु पटक बसेको बे�चबाट तल खसेका िथए । 
मतृक लालबहादरु रोकाया आफँै िहडेँर घर जान स�दैन 
बोकेर लानपुछ�  भनी �ितवादीह�ले सरस�लाह गरी 
आधा बाटोस�म चारजैना सगैँ गएका ह�न् । �ितवादी 
तेजबहादरु रोकायाले बोकेर मतृकको घरमा लगेको 
आधा घ�टापिछ मतृक लालबहादरु रोकायाको म�ृय ु
भएको छ । �ितवादीह� कसरुमा स�ु अनसु�धान 
अिधकारीसम�को बयानबाटै इ�कारी रहेका �न् । 
शंकाकै भरमा िदइएको जाहेरी दरखा�त तथा मौकामा 
भएको कागजको बेहोरालाई नै आधार मानी कत��य 
�यानज�तो फौजदारी म�ुामा �ितवादीह�लाई 
कसरुदार करार गरी सजाय गन� �ाकृितक �यायको 
िस�ा�त तथा निजर िस�ा�तले समेत िम�ने होइन । 
तसथ�, शंकाको भरमा �ितवादीह�लाई �यानस�ब�धी 
महलको १३(३) नं. बमोिजम ज�मकैद को सजाय ह�ने 
गरी स�ु अछाम िज�ला अदालतले गरकेो फैसलालाई 
सदर ह�ने ठहर गरकेो पनुरावेदन अदालत िदपायलको 
फैसला कानून र इ�साफको रोहमा �िुटपूण� रहेकाले 
उ�टी गरी �ितवादीह�लाई अिभयोग मागदाबीबाट 
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सफाइ िदलाई पाउ ँभनी बहस गनु�भयो । 
यसैगरी ��यथ� नेपाल सरकारको तफ� बाट 

उपि�थत िव�ान्  उप�यायािधव�ा �ी �काश गौतमले 
�ितवादीह�ले साझँपख र�सी खाई मतृक लालबहादरु 
रोकायालाई र�सी खवुाई सबै �ितवादीह� िमली 
कुटिपट गरी मारकेा ह�न् । �ितवादी तेजबहादरु 
रोकायाले मतृकको लास बोक� घर प�ुयाएका ह�न् । 
�ितवादीह�ले कसरुमा इ�कारी बयान गद�मा अिभयोग 
दाबीबाट सफाइ पाउनपुन� होइन । मतृकको शव परी�ण 
�ितवेदनमा multiple blunt force injuries over 
face and chest भ�ने रहेको छ । उ� शव परी�ण 
�ितवेदनबाट �ितवादीह�ले मतृकलाई कुटिपट गरी 
मारकेा त�य पिु� भएको छ । अतः �ितवादीह�लाई 
मलुकु� ऐन, जबरज�ती करणीको महलको १३(३) नं. 
बमोिजम ज�मकैद ह�ने गरी स�ु िज�ला अदालतबाट 
भएको फैसला सदर ह�ने गरी पनुरावेदन अदालतबाट 
भएको फैसला �यायसङ्गत नै रहेको ह�दँा सदर 
ग�रपाउ ँभनी बहस गनु�भयो । 

उपयु�� बहस सनुी पनुरावेदन अदालत 
िदपायलको फैसला िमलेको छ वा छैन ? 
�ितवादीह�को पनुरावेदन िजिकर प�ुन स�ने हो वा 
होइन ? भ�ने िवषयमा िनण�य िदनपुन� देिखयो ।

२. िनण�यतफ�  िवचार गदा�, �ितवादीह� 
तेजबहादरु रोकाया, नरबहादरु रोकाया, लालबहादरु 
रोकाया र देवे�� भ�ने िदवशबहादरु रोकायाले मतृक 
लालबहादरु रोकायालाई र�सी खवुाई कुटिपट गरी 
ह�या गरकेाले िनज �ितवादीह�को काय� मलुकु� 
ऐन, �यानस�ब�धीको महलको १ र १३(३) नं. 
िवपरीतको भएकाले सोही १३(३) नं. बमोिजम सजाय 
ग�रपाउ ँभ�ने वादी नेपाल सरकारको अिभयोग दाबी 
रहेको देिखयो । िनज �ितवादीह�लाई मलुकु� ऐन, 
�यानस�ब�धी महलको १३(३) नं. बमोिजम जनही 
ज�मकैद ह�ने ठहर गरी अ.बं.१८८ नं. बमोिजम १२ 
वष� कैद सजाय ह�न राय �कट गरी स�ु अछाम िज�ला 

अदालतबाट फैसला भएकोमा �ितवादीह�ले िच� 
नबझुाई पनुरावेदन अदालत िदपायलमा पनुरावेदन 
गरकेो देिखयो । पनुरावेदन अदालत िदपायलबाट स�ु 
फैसला सदर ह�ने गरी फैसला भएकोमा �ितवादीह�ले 
पनुः िच� नबझुाई यस अदालतमा पनुरावेदन गरेको 
दिेखयो । 

३. �ितवादीह�को पनुरावेदन िजिकर हेदा�, 
आफूह� र मतृक निजकका दाजभुाइह� भई सगैँ 
ब�ने, खानिपन गन� गरकेोमा घटना घटेको साझँसमेत 
सगैँ र�सी खाएको, मतृकलाई र�सी बढी भई बेहोस 
भएपिछ दईु पटक बसेको बे�चबाट तल खसेका र 
तेजबहादरु रोकायाले बोकेर मतृकको घरमा लगेको 
आधा घ�टापिछ मतृक लालबहादरु रोकायाको म�ृय ु
भएको हो, आफूह�ले मतृकको ह�या नगरकेो, शंकाकै 
भरमा िदइएको जाहेरी दरखा�त तथा मौकामा भएको 
कागजको बेहोरालाई नै आधार मानी कत��य �यान 
ज�तो फौजदारी म�ुामा आफूह�लाई कसरुदार करार 
गरी सजाय गन� �ाकृितक �यायको िस�ा�त तथा निजर 
िस�ा�तले समेत निम�ने ह�दँा पनुरावेदन अदालत 
िदपायलको फैसला उ�टी गरी अिभयोग मागदाबीबाट 
सफाइ पाउ ँभ�ने नै �ितवादीह�को म�ुय पनुरावेदन 
िजिकर रहेको देिख�छ । मतृक लालबहादरु रोकायाको 
म�ृय ु र�सी सेवनको कारण भएको ह�दँा अिभयोग 
दाबीबाट सफाइ पाउ ँभ�ने नै पनुरावेदन िजिकर रहेको 
दिेखदँा िमिसल संल�न स�पूण� �माणको सू�म िववेचना 
गनु�पन� दिेखन आयो ।

४. सो स�ब�धमा िमिसल संल�न �माणह� 
हेदा�, �ितवादीह�ले मतृक लालबहादरु रोकायालाई 
अ�यिधक मा�ामा मादक पदाथ� र�सी खवुाई 
आफूह�ले पिन र�सी खाई कुटिपट गरी मारी तेजे 
रोकायाले मतृकको लास बोक� घरमा प�ुयाएकोमा 
दाइको के-कसरी म�ृय ुभयो भनी सो�दा तेजे रोकाया 
केही नबोलेको र मतृकको शरीरको पछािड भाग, 
घाटँीमा िनलडाम रहेकोले चारजैना �ितवादीह�ले 
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पूव�योजना गरी मारकेा ह�दँा �ितवादीह�लाई कारबाही 
ग�रपाउ ँ भ�ने जाहेरी दरखा�तबाट ��ततु म�ुाको 
उठान भएको पाइ�छ । �ितवादीह� र मतृक पाचैँजना 
मेरो पसलमा र�सी खादँै िथए, िनजह� के कुन समयमा 
घर गए थाहा भएन, मतृकलाई �ितवादी तेजबहादरु 
रोकायाले घरमा �याएको छ, के भयो, आउनपु�यो 
भनेकाले घरमा गई हेदा� मतृकलाई कत��य गरी मारकेो 
ज�तो िथयो, िनजह�िबच पूव��रसइवी रहेकै कारण 
मारकेा ह�न् भनी उदयबहादरु रोकायाले मौकामा 
कागज गरकेो पाइ�छ । मतृक लालबहादरु रोकायालाई 
�ितवादीह�ले मारकेो भनी सनेुको भनी �ेम रोकाया 
तथा अ�बी रोकायाले मौकामा कागज गरकेो पाइ�छ ।  

५. जाहेरवाला च��बहादरु रोकायाले 
मतृकको म�ृय ु �ितवादीह�को कारणबाट भएको 
हो, तर कुन कुन �ितवादीह�ले कुटिपट गरकेो हो 
सो खलुाउन सि�दन भनी अदालतमा बकप� गरकेो 
पाइ�छ । उदयबहादरु रोकायाले मतृक र �ितवादीह�ले 
मेर ैपसलमा र�सी खाएको, मतृकको शरीरमा िनलडाम 
दे�दा �ितवादीह�ले कत��य गरी मारकेो शंका ला�छ 
भनी अदालतमा बयान गरकेो पाइ�छ । मौकामा कागज 
गन� अ�मरबहादरु रोकायासमेतले मतृकको शरीरमा 
िनलडाम दे�दा �ितवादीह�ले कत��य गरी मारकेो 
शकंा ला�छ तर घटना नदेखेकोले यिकन भ�न सि�दन 
भनी अदालतमा बकप� गरकेो पाइ�छ । 

६. �ितवादीह� तेजबहादरु रोकाया, 
लालबहादरु रोकाया, नरबहादरु रोकाया र देवे�� 
भ�ने िदवशबहादरु रोकायाले आफूह� मतृकसिहत 
पाचैँजना सगैँ उदयबहादरुको पसलमा र�सी खाएको 
हो, मतृकलाई आफूह�ले कुटिपट नगरकेो र मारकेो 
होइन भनी कसरुमा इ�कारी रही स�ु अनसु�धान 
अिधकारीसम� बयान गरकेो दिेख�छ । िनज 
�ितवादीह� अदालतसम�को बयानमा समेत कसरुमा 
इ�कारी रहेको पाइ�छ । 

७. मतृक लालबहादरु रोकायाको शव परी�ण 

�ितवेदन हेदा�, Multiple blunt force injuries over 
face and chest. Viscera sent for laboratory 
investigation. Cause of Death: Unknown 
(AWAITING VISCERA REPORT) भ�ने रहेको 
दिेख�छ भने Central Police Forensic Science 
Laboratory, Maharajgunj, Kathmandu को 
िमित २०७२।०२।१२ को viscera report मा The 
exhibits no. १-३ have shown positive test 
for Ethyl Alcohol and negative test for above 
mentioned insecticides, methyl alcohol and 
phosphine gas. भ�ने उ�लेख भएको पाइ�छ । 

८. उपयु�� शव परी�ण �ितवेदनबाट 
मतृकको अनहुार र छातीमा स�म धार नभएको 
व�तबुाट िनलडाम रहेको भ�ने पाइ�छ । मतृकको 
म�ृयकुो कारण unknown भ�ने उ�लेख भई viscera 
test  को �ितवेदनसमेतलाई हे�रने भ�ने रहेको छ । 
viscera �ितवेदनमा इथाइल अ�कोहल-र�सीको 
परी�ण सकारा�मक दिेखन आएको छ भने अ�य 
िकटनाशक िवषादी, िमथाइल अ�कोहल, फो�फाइन 
�यासँ भेिटएको देिखदँनै । 

९. मूलतः मतृक लालबहादरु रोकाया र 
पनुरावेदक �ितवादीह� सगँसाथमा बसी मादक पदाथ� 
सेवन गरकेो भ�ने देिख�छ । �ितवादीह� दाबीको 
कसरुमा अिधकार�ा� अिधकारीसम� र अदालतमा 
समेत इ�कारी भई बयान गरकेो पाइ�छ । �ितवादी 
तेजबहादरु रोकायाले मतृकलाई घरस�म प�ुयाई िदएको 
दिेख�छ । मौकामा कागज गन� मािनसह�समेतले 
शंकाको भरमा �ितवादीह�ले कुटिपट गरी मतृकलाई 
मारकेो सनुी थाहा पाएको भनी कागज गरेको 
दिेख�छ । जाहेरवालाले मतृकलाई �ितवादी 
तेजबहादरु रोकायाले बोक� घरमा �याएकोमा सो�दा 
केही नबोलेकोले शकंा लागी जाहेरी िदएको देिख�छ । 
मतृकलाई �ितवादीह�ले मानु�पन�स�मको पूव��रसइवी 
रहेको देिखएको छैन । वारदात भइरहेको दे�ने वा स�ुने 
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कोही ��य�दश� रहेको पिन पाइदँैन । शव परी�ण 
�ितवेदनमा अनहुार र छातीमा स�म धि�एको डाम 
रहेको पाइ�छ । �ितवादीह�ले मतृकलाई कुटिपट गरकेो 
त�य �थािपत ह�ने �माण दिेखदँैन । सगैँ बसी र�सी 
खाएको, मान�पन� कारण पिन देिखदँनै । मतृकको म�ृय ु
भएको खबर स�ुनासाथ अ�य तीन �ितवादीह�समेत 
मतृकको घरमा उपि�थत भएको पाइ�छ । सगैँ बसी 
र�सी सेवन गदा� मतृक र �ितवादीह�को िबचमा 
वादिववाद झै-झगडा भएको िथयो भनी र�सी पसले 
उदयबहादरु रोकायाले भ�न सकेका छैनन् । पसलबाट 
र�सी सेवन गरी �ितवादीह� तथा मतृक कुन बेला 
घर गए थाहा भएन भनी िनज पसलेले अनसु�धानको 
�ममा कागज गरकेा छन् । मतृकले धेर ै र�सी सेवन 
गरकेो बे�चबाट दईु पटक तल खसेका िथए भ�ने 
�ितवादीह�को कथन रहेको छ । 

१०. साथ साथ बसी खानिपन, र�सी सेवन 
ग�ररहदँा कुनै िववाद भएको छैन । �ितवादीम�ये तेजे 
रोकायाले मतृकलाई घरस�म प�ुयाउने काय� गरकेो 
देिख�छ । मान� िनयत िलई कुटिपट गरकेो भए �वयं 
�ितवादीले मतृकलाई घरस�म प�ुयाई िदने काय� 
सामा�यतः गनु�  नपन� हो । िहडेँर घर पगेुका मतृकले यिद 
�ितवादीह�ले कुटिपट गरकेो भए आफ�तह�सगँ 
सो त�य मौकामा भ�ने अवसर रहेको पिन 
देिख�छ । चारजना �ितवादीह�ले मान� िनयतबाट 
मतृकलाई कुटेको भए मतृकको शरीरमा घा चोटह� 
देिखनपुन� ह��छ । �ितवादी र मतृकको िबचमा 
मानु�पन�स�मको पूव��रसइवी रहेको िथयो भ�ने ख�ुन 
आएको छैन । मतृकले मादक पदाथ� सेवन गरकेो त�य 
िभषेरा �रपोट�बाट देिखन आएको छ । मतृकको म�ृयकुो 
कारण Unknown भ�ने उ�लेख छ ।

११. जाहेरी दरखा�त तथा अनसु�धान 
तहिककातको �ममा तयार भएको मौकाको कागजको 
बेहोरामा �ितवादीह�ले कत��य गरी मारकेो शंका ला�छ 
भ�ने रहेको छ । जाहेरी दरखा�त तथा अनसु�धान 

तहिककातको �ममा तयार भएको कागजह� 
शव परी�ण �ितवेदन तथा िभषेरा �ितवेदनबाट 
corroborate ह�न सकेको देिखदैँन । यसै स�ब�धमा 
यस अदालतबाट ने.का.प. २०६८, अङ्क ११, 
िन.नं.८७१७ मा शंका, अनुमान र मनोगत िव�ासको 
आधारमा वारदातको �थापना ग�रदैँन । फौजदारी 
कानूनअनुसार कसुर गरकेो भ�ने �वत�� �माणबाट 
�थािपत भएमा मा� स�बि�धत कसुरदारलाई सजाय 
गन� सिकने भएकोले �माणबाट कसुर गरकेो भ�ने 
�थािपत ह�न नसकेको अव�थामा कसैलाई पिन 
कसुरदार ठहराउन वा सजाय गन� निम�ने1 भनी 
�याियक िस�ा�त �ितपादन भएको देिख�छ । 

१२. व�ततुः ��य� तथा ठोस �माणबाट 
मतृकको म�ृय ु�ितवादीह�को काय�बाट भएको त�य 
पिु� ह�न आएको छैन । �माण ऐन, २०३१ को दफा 
२५ बमोिजम �ितवादीउपरको अिभयोग दाबी पिु�ट 
गन� �माणको भार वादी नेपाल सरकारमा िनिहत रहेको 
पाइ�छ । सोबमोिजम अिभयोग दाबीबमोिजमको ठोस एवं 
िन�या�मक �माण वादी नेपाल सरकारको तफ� बाट पेस 
ह�न नसकेको अव�थामा फौजदारी �याय तथा �याियक 
िस�ा�तको रोहमा शंकाको भरमा �ितवादीह�लाई 
कसरुदार करार गन� िम�ने पिन देिखदँनै । जाहेरी 
दरखा�त तथा अनसु�धान तहिककातको �ममा 
तयार भएको कागजह� अ�य ��य� तथा ठोस 
�माणबाट पिु� ह�न नसकेको अव�थामा अिभयोग 
मागदाबीबमोिजम �ितवादीह�लाई कसरुदार करार 
गरकेो स�ु फैसला सदर ह�ने ठहर गरकेो पनुरावेदन 
अदालतको फैसला मनािसब देिखन आएन । ��यथ� 
वादी नेपाल सरकारको तफ� बाट उपि�थत िव�ान्  
उप�यायािधव�ाको बहस िजिकरसगँ सहमत ह�न 
सिकएन ।  

१३. अतः मािथ िववेिचत आधार कारणबाट 

1 उमेश ग�ुङ िव. नेपाल सरकार, म�ुाः कत��य �यान र �यान मान� 
उ�ोग, ने.का.प. २०६८, अङ्क ११, िन.नं.८७१७
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शकंा र अनमुानको आधारमा मा� �ितवादीह�लाई 
कसरुदार ठहर गन� फौजदारी �यायको िस�ा�तले 
िम�ने नदिेखदँा पनुरावेदक �ितवादीह� तेजबहादरु 
रोकाया, नरबहादरु रोकाया, लालबहादरु रोकाया र 
देवे�� भ�ने िदवशबहादरु रोकायालाई �यानस�ब�धी 
महलको १३(३) नं. बमोिजम ज�मकैद गन� गरी 
स�ु अछाम िज�ला अदालतबाट भएको फैसला 
सदर ह�ने गरी पनुरावेदन अदालत िदपायलबाट 
िमित २०७२।०५।१५ मा भएको फैसला िमलेको 
नदिेखदँा उ�टी भई िनज पनुरावेदक �ितवादीह�ले 
अिभयोगदाबीबाट सफाइ पाउने ठहछ�  । अ� 
तपिसलबमोिजम गनू� ।

तपिसल
�ितवादीह� तेबहादुर रोकाया, लालबहादुर 
रोकाया, नरबहादुर रोकाया र देवे�� भ�ने 
िदवशबहादुर रोकायाको हकमा : मािथ ठहर 
ख�डमा लेिखएबमोिजम �ितवादीह� तेजबहादरु 
रोकाया, नरबहादरु रोकाया, लालबहादरु रोकाया र 
देवे�� भ�ने िदवशबहादरु रोकायालाई �यानस�ब�धी 
महलको १३(३) नं. बमोिजम ज�मकैद गन� गरी स�ु 
अछाम िज�ला अदालतबाट भएको फैसला सदर 
ह�ने गरी पनुरावेदन अदालत िदपायलबाट िमित 
२०७२।०५।१५ मा भएको फैसला उ�टी भई िनज 
पनुरावेदक �ितवादीह�ले अिभयोगदाबीबाट सफाइ 
पाउने ठहर भई यस अदालतबाट फैसला भएकोले 
िनजह�को हकमा स�ु फैसलाबमोिजम किसएको 
लगत क�ा गनु�  भनी स�ु अछाम िज�ला अदालतमा 
लेखी पठाउनू ----------------------------------------१
साथै िनज �ितवादीह� तेजबहादरु रोकाया, 
नरबहादरु रोकाया, लालबहादरु रोकाया र देवे�� 
भ�ने िदवशबहादरु रोकाया यस अदालतको िमित 
२०७५।१२।११ को संि�� आदेशबमोिजम थनुाम�ु 
भइसकेको दिेखदँा केही ग�ररहन परने ---------------२
��ततु फैसलाको �ितिलिपसिहत महा�यायािधव�ाको 

काया�लयलाई जानकारी िदनू ------------------------३
यस फैसला अपलोड गरी दायरीको लगत क�ा गरी 
स�ु तथा रकेड� िमिसल तत् तत् अदालतमा पठाई 
पनुरावेदन िमिसल िनयमानसुार अिभलेख शाखामा 
बझुाई िदनू -------------------------------------------४  

उ� रायमा सहमत छु ।
�या.सपना �धान म�ल

इजलास अिधकृतः कालीबहादरु सा�यू िल�बू
इित सवंत् २०७५ साल चै� ११ गते रोज २ शभुम् ।

—— & ––

सव��च अदालत, संय�ु इजलास
माननीय �यायाधीश �ी सपना �धान म�ल

माननीय �यायाधीश �ी कुमार र�ेमी 
आदेश िमित : २०७६।५।२३

०७६-WH-००५०

म�ुा: ब�दी��य�ीकरण

िनवेदक : अ�बे�वर इि�जिनय�रङ हाइ�ोपावर 
जावलाखेल, लिलतपरुमा भाइस �ेिसडे�टको 
�पमा काय�रत मलाड इ�ट म�ुबई भारत 
घर भई हाल कारागार काया�लय जग�नाथ 
दवेलमा थनुामा रहेक� ब�दना सोनी भ�ने 
धन�याम सोनी

िव��
��यथ� : उ�च अदालत पाटन, ह�रहरभवन, 

लिलतपरुसमेत

�नण�य नं. १०४९४
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§ नपेालको सिंवधानको धारा ३५(१), मानव 
अिधकारस�ब�धी िव�व�यापी घोषणाप�, 
१९४८ को धारा ३, मलुुक� फौजदारी 
काय�िविध सिंहता, २०७४ को दफा 
६७ को उपदफा ३ बमोिजम नै मानवले 
ज�मजात र नैसिग�क �पमा �ा� गन� मानव 
अिधकारअ�तग�त �वा��य उपचारको 
हकको उपभोग गन� आ�नो शरीरलाई 
�व�थ ह�ने गरी �वा��य अिधकारको 
उपभोग गन� पाउने ।

§ �वा��यस�ब�धी हकको उपल�धता र 
काया��वयन गराउन े दािय�व रा�यमा 
िनिहत रहकेो ह�ने । 

§ आ�नो �ोत, साधन र �मतामा आधा�रत 
भई य�ता हक अिधकारको उ�चतम र पूण� 
काया��वयनमा रा�य सदैव ि�याशील, 
�ितब� र सहयोगी ह�नुपन� ।

(�करण नं.८)

िनवेदकका तफ� बाट : िव�ान्  व�र� अिधव�ा �ी श�भ ु
थापा, िव�ान्  व�र� अिधव�ा �ी सतीशकृ�ण 
खरले तथा िव�ान्  अिधव�ा �ी रमेश बडाल 
र िव�ान्  अिधव�ा अपवु� खितवडा

��यथ�का तफ� बाट : िव�ान्  सह�यायािधव�ा �ी 
�यामकुमार भ�राई

अवलि�बत निजर :
§ ने.का.प.२०६८, अङ्क ७, िन.नं.८६५०
§ ने.का.प.२०५४, िन.नं.६३५८, प.ृ२२४

स�ब� कानून :
§ नेपालको सिंवधान
§ िवदेशी िविनमय (िनयिमत गन�) ऐन, २०१९
§ राज�व चहुावट (अनसु�धान तथा िनय��ण) 

ऐन, २०५२

§ िवशेष अदालत ऐन, २०५९
§ मलुकु� फौजदारी काय�िविध सिंहता, २०७४

आदशे
�या.सपना �धान म�ल : नेपालको 

संिवधानको धारा ४६ र १३३(२)(३) बमोिजम यस 
अदालतको असाधारण अिधकार �े�अ�तग�त दायर 
ह�न आएको ��ततु िनवेदनको संि�� त�य एवम् 
आदेश यस �कार रहेको छ:-

म िनवेदकले MBA स�मको िश�ा हािसल 
गरके� छु । मैले २०६८।४।१ देिख लिलतपरु िज�ला 
लिलतपरु महानगरपािलका जावलाखेलमा अवि�थत 
अ�बे�वर इि�जिनय�रङ हाइ�ोपावर �ा.िल.को Vice 
President को पदमा काय�रत रहेक� छु । उ�त 
क�पनीबाट मािसक पा�र�िमक, परामश� सेवा तथा 
�याजसमेत बापत रकमह� �ा�त गरके� छु । आफू 
भारतीय नाग�रक भई नेपालको कानूनको पूण� �ान 
नरहेको र क�पनीले प�र�िमक तथा परामश� सेवासमेत 
बापतको रकम भ�ुानी िददँाको अव�थामा �चिलत 
नेपाल कानूनबमोिजमको �ि�या पूरा गरी क�ा गनु�  पन� 
करको रकमसमेत क�ा गरी भ�ुानी िदइएको छ भ�ने 
िव�वासमा पा�र�िमक रकम मेरो नाममा रहेको ब�क 
खाताह�मा ज�मा गन� ग�रएको िथयो ।

मेरो पा�र�िमकबापतको रकम िलई 
भारततफ�  जादँा मलाई िवमान�थलमा िवदेशी िविनमय 
बरामद गरी िवदेशी िविनमयसाथ प�ाउ गरी मलाई 
सोही म�ुामा थुनामा रािखएकोमा सोबमोिजम म�ुा 
नचलाई करको स�ब�धमा म�ुा चलाइएको छ, जबिक 
करको म�ुाको लािग अनसु�धान तहिककात गन� मलाई 
प�ाउ ग�रएको होइन । नेपाल सरहदिभ� रहदँाको 
अव�थामा मेरो ब�कमा दखेा परकेा सबै रकम करयो�य 
भई कर नितरकेो भनी राज�व चहुावट ऐन �योग गरी 
म�ुा दायर गरकेो पाइ�छ । उ� अिभयोग प�मा नै 
परामश� सेवामा पाएको भ�ुानीबापतको कर ितरेको 
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तथा मू�य अिभविृ� करमा दता� नभएको भ�ने जनाई 
मू�य अिभविृ� कर ऐन, २०५२ र आयकर ऐन �योग 
गरी उ� ऐनको �ि�बाट राज�व चहुावट ऐन �योग 
गरकेो पाइ�छ । ब�कमा स�ुदेिख अ�तस�मको रकम 
कर छलेको भनी म�ुामा दाबी गरकेो पाइ�छ । एकाितर 
करस�ब�धी म�ुा, अक�तफ�  मू�य अिभविृ�मा दता� 
नभएको भ�दै ब�कमा देखा परकेा सबै रकममा करको 
अपराधको �पमा देखाइएको छ । यो अिभयोग आफँैमा 
गैरकानूनी छ । मबाट िवदेशी िविनमय बरामद भएको 
र �यसैको आधारमा अनसु�धान ग�रएपिछ राज�व 
ऐनको �योग गरी नेपाल सरहदिभ� ब�कमा एउटै रकम 
िभ�न �योजनको लािग िझ�ने र ज�मा गन� काय�बाट 
अिधकतम िबगो देखाई मलाई म�ुा चलाउन ुआफँैमा 
बदिनयतपूव�क छ ।

यसरी दायर भएको अिभयोग प�मा दईु 
�कारको थुनछेक आदेश भएको छ । एउटै म�ुामा 
दईु �कारको थनुछेक आदेश कदािप पिन ह�न 
स�ैन । दईुवटा अिभयोग लागेको अव�थामा या त 
जमानत (धरौट, साधारण ता�रख) या त थनुाको एउटा 
मा� आदशे ह��छ । यस म�ुामा आदेशकता�ले दईुवटा 
थनुछेकको आदेश गनु�भएको छ । एकातफ�  स�ुमा 
मलाई धरौटीको हक िदई सिकएको छ । अक�तफ�  
�यसको ठीक िवपरीत थुनामा रा�ने आदेश भएको 
छ । यसले गदा� धरौटी राखी म�ुाको पपु�� गन� पाउने 
हक हनन भएको छ । मैले िहरासतबािहर बसेर म�ुाको 
पपु�� गन� पाएको छैन ।  यसरी  िवरोधाभाषपूण� आदेश 
�याियक �पले कायम ह�न स�दनै । 

मलाई थनुामा रा�ने गरी ��यथ� काठमाड� 
िज�ला अदालतबाट भएको आदेश बे�रतको र 
गैरकानूनी रहेकोले उ� आदेश बदर गरी साधारण 
तारखेमा रही म�ुाको पपु�� गन� पाउ ँभनी मैले िवशेष 
अदालत ऐन, २०५९ को दफा १२ र फौजदारी 
काय�िविध संिहता, २०७४ को दफा ७३ बमोिजम उ�च 
अदालतमा िनवेदन दायर गरकेोमा उ� अदालतबाट 

िज�ला अदालतबाट िमित २०७६।३।१२ मा 
भएको आदेशलाई कानूनस�मत ठहर गरी िमित 
२०७६।४।२३ मा आदशे भएको छ । म�ुा पपु��को 
लािग थनुामा रा�ने गरी भएको आदेशको िव��मा 
मलुकु� फौजदारी काय�िविध संिहता, २०७४ को दफा 
७३ र �याय �शासन ऐन, २०७३ को दफा १५ मा 
एक तहस�म पनुरावेदन स�ुने अदालतमा िनवेदन िदन 
स�ने भ�ने �यव�था रहेकोले सोबमोिजमको काय�िविध 
स�प�न ग�रसकेपिछ गैरकानूनी थनुाको िव�� 
िनयिमत �े�ािधकारअ�तग�त िनवेदन दता� ह�न स�ने  
नभएको ि�थितका कारण वैकि�पक उपचारको माग�को 
सव�था अभाव भएको ह�दँा ��ततु ब�दी��य�ीकरण 
�रटबाट उपचार खो�न बा�य भएको छु ।

िज�ला अदालतलबाट राज�व चहुावट ऐन 
कसरुमा थुनामा रा�ने गरी आदशे गदा� िवशेष अदालत 
ऐन, २०५९ को दफा ७ (ङ) बमोिजम थुनामा रा�ने 
भनी आदेश भएको छ । िवशेष अदालत ऐन, २०५९ को 
दफा ७ मा िवशेष अदालतको अिधकार भ�ने �यव�था 
रहेको छ । ��ततु िववादमा ऐनको �यव�थाले ��यथ� 
िज�ला अदालतलाई िवशेष अदालतको अिधकार 
निदई काय�िविधस�म मा� �योग गन� अिधकार िदएको 
छ । उ� कानूनी �यव�थाको अधीनमा उ� ऐनको दफा 
७ अ�तग�तका अिधकारह� केवल िवशेष अदालतबाट 
मा� �योग ह�न स�ने ह��छ । उ� अिधकार िज�ला 
अदालतबाट �योग ह�न स�ैन । िवशेष अदालतबाट 
भा� �योग ह�न स�ने अिधकार �योग गरी मलाई 
रािखएको थनुा उ� कानूनी �यव�थाको ��य�त: 
िवपरीत रहेको छ ।

िवशेष अदालत भनेको िवशेष अदालत 
ऐन, २०५९ को दफा ३ बमोिजम गठन भएको सोही 
ऐनको दफा २ (क) मा उ�लेख भएबमोिजमको िवशेष 
अदालत हो । िज�ला अदालत सोबमोिजमको िवशेष 
अदालत नरही नेपालको संिवधानको धारा १२७(१)
(ग) र १४८ बमोिजमको िज�ला अदालत रहेको 
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छ । सो अदालतबाट संिवधानको धारा १५१ र 
�याय �शासन ऐन, २०७३ को दफा ७ मा �यव�था 
भएबमोिजमको अिधकार�े� �योग ह�न स�ने 
ह��छ । सोबाहेकको अिधकार िज�ला अदालतबाट 
�योग ह�न स�दैन । िवशेष अदालत ऐन, २०५९ को 
दफा ७ बमोिजम िवशेष अदालतबाट मा� �योग ह�न 
स�ने अिधकार �योग गरी िज�ला अदालतबाट मलाई 
थनुामा रा�ने गरी भएको आदेशको आधारमा रािखएको 
थनुा सिंवधान र कानूनको उ� �यव�थाह�को 
��य�त: �ितकूल छ ।

राज�व चहुावट ऐनको दफा २२ मा “यस 
ऐनबमोिजमको कसरुमा म�ुा हेन� अिधकारीबाट म�ुाको 
कारबाही िकनारा गदा� िवशेष अदालत ऐन, २०५९ को 
काय�िविध अपनाउन ुपन� छ” भ�ने �यव�था मा� रहेको 
छ । उ� कानूनी �यव�थाबमोिजम सो ऐनबमोिजमको 
म�ुा हेन� अिधकारीबाट मलुकु� फौजदारी काय�िविध 
सिंहता, २०७४ को दफा ३ बमोिजम उ� ऐनको 
काय�िविध नअपनाई िवशेष अदालत ऐन, २०५९ 
को काय�िविधस�म मा� अपनाउन ुपन� भ�ने हो । उ� 
ऐनको अिधकार �योग ग�रने कदािप पिन होइन । 
ऐनको अिधकार �योग गनु�  र काय�िविध अनशुरण गनु�  
सव�था पथृक िवषयह� ह�न्  । िवशेष अदालत ऐनमा 
अिधकार�े� र काय�िविध दईु �यव�था भएकोमा 
पिछको ऐनले अनशुरण र �हण गदा� काय�िविधको 
�यव�था मा� िदएको छ भने अिधकार निदएको �प� 
भएकोले कानूनको ��य�तः �िुट गरी मलाई थनुामा 
रािखएको छ । य�तो काय�िविध अपनाउने भनी 
काय�िविध तोिकएको �यव�थाले ऐनको अिधकार नै 
�दान गरकेो अथ� गरी अिधकार �योग गरी थनुामा 
रा�ने भनी आदेश गरी रािखएको थनुा उ� कानूनी 
�यव�थाको िवपरीत ह�नकुा साथै अनािधकार छ ।

अिभय�ुलाई थनुामा रा�ने र धरौटी माग 
गन� स�ब�धमा ��यथ� िज�ला अदालतबाट मलुकु� 
फौजदारी सिंहताको दफा ६७, ६८, ६९, ७०, 

७१, ७२ लगायतले िदएको अिधकार मा� �योग ह�न 
स�छ । उ� कानूनी �यव�थाको अधीनमा म 
िनवेदकलाई थनुामा रा�न िम�ने र सिकने आधार 
अव�था नरहेकोले िवशेष अदालत ऐनको अिधकार 
�योग गरी थनुामा रा�ने गरी आदशे भएको 
दिेख�छ । िज�ला अदालतबाट मलाई थनुामा रा�ने 
गरी भएको आदेश उ� कानूनी �यव�थाबमोिजम 
ग�रएको नभई िवशेष अदालत ऐन, २०५९ को दफा 
७ बमोिजम ग�रएको कारणबाट अनािधकार छ । य�तो 
आदेशको आधारमा रािखएको थनुा उ� कानूनी 
�यव�थाह�को िवपरीत रही गैरकानूनी छ । कानूनमा 
काय�िविध अपनाउने भनी �यव�था भएको अव�थामा 
काय�िविध मा� अपनाउन िम�ने कानूनको अिधकार 
�योग गन� निम�ने भनी यस स�मािनत अदालतबाट 
ने.का.प.२०३५ िन.नं.११२३ समेतमा िस�ा�त 
�ितपादन भएको छ । काय�िविध अपनाउने भ�ने 
�यव�थाको अधीनमा अिधकार �योग गरी रािखएको 
थनुा उ� सं�थािपत िस�ा�तसमेतको िवपरीत छ ।

मलाई िवशेष अदालत ऐन �योग गरेको 
िवषयमा �ितर�ाको मौका पिन िदएको छैन । �ा� 
गरकेो आ�दानीमा मैले कर ितरकेो तर मू�य अिभविृ� 
स�ब�धमा दता� नभएको बेमनािसब आधार उ�लेख 
गरी �ाकृितक �यायको िस�ा�तिवपरीत ह�ने गरी दायर 
गरकेो म�ुामा मलाई थनुामा रािखएको अनािधकार 
�ाकृितक �यायको िस�ा�तिवपरीत छ । म िनवेिदका 
पाठेघरको �या�सर रोगले पीिडत छु, सो कुराको पिु� 
�वयं राज�व अनसु�धान िवभागले िमिसल संल�न 
राखेको मेरो �वा��य परी�णको कागजातह�बाट 
पिु� भइरहेको छ । कारागारमा रहेको अव�थामा पिन 
पाठेघरको र��ावबाट पीिडत भइरहेक� छु । थनुामा 
रा�न ुपन� अव�थाकै �यि�लाई पिन मलुकु� फौजदारी 
काय�िविध संिहताको दफा ६७(३) ले धरौटीमा छाड्न ु
पन� �यव�था गरकेोमा थुनामा रा�न ुपन� कुनै आधार र 
�माण नै नरहेको अव�थामा �या�सर रोगबाट पीिडत 
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र सघन उपचारको आव�यकता भएक� मलाई पपु��को 
नाममा रािखएको थनुा उ� कानूनी �यव�थासमेतको 
िवपरीत रही गैरकानूनी छ । 

मैले पा�र�िमक �ा� गदा�  �चिलत म.ुअ.क. 
ऐनबमोिजम ितनु�  पन� म.ुअ.क.को रकम नितरकेो भ�ने 
आधारमा अिभयोग दायर भएको छ । उ� म.ुअ.क. 
रकम ितन� बझुाउने दािय�व भएको मलाई पा�र�िमक 
भ�ुानी िदने क�पनीले उ� रकम ितरी बझुाइसमेत 
सकेको छ । य�तो अव�थामा थुनामा रा�न ुपन� कुनै 
औिच�य नरहेकोले थनुा गैरकानूनी छ ।

अत: ��यथ�ह�को उपयु�� आदेश र काम 
कारबाहीले मेरो उि�लिखत हकको अित�र� नेपालको 
सिंवधानको धारा १७(१),१७ (२)(ङ), (च), १८, 
२०, २०(६), २०(९) समेत�ारा �द� मौिलक हक 
तथा िवशेष अदालत ऐन, २०५९ को दफा ७, ७(ङ), 
मलुकु� फौजदारी काय�िविध संिहता, २०७४ को दफा 
८, ९, ६८, ६९, ७७, राज�व चहुावट ऐनको दफा 
१८(१), २२ तथा स�मािनत अदालतबाट स�ंथािपत 
िस�ा�तसमेत�ारा �द� हक आघाितत भएको र 
गैरकानूनी थनुाबाट म�ु भई हकको सरं�ण तथा 
�चलन गरी पाउने �भावकारी वैकि�पक कानूनी 
उपचारको माग� नरहेकोले नेपालको संिवधानको 
धारा ४६ र १३३(२)(३) समेत बमोिजम स�मािनत 
अदालतको अिधकार�े� �योगका लािग स�मािनत 
अदालतसम� उपि�थत भएक� छु । संिवधानको 
घारा ४६ र १३३(२) बमोिजम ब�दी��य�ीकरणको 
आदशे जारी गरी मलाई थनुामा रा�ने गरी का.िज.अ. 
तथा उ�च अदालतबाट भएका आदशेह� बदर गरी 
मलाई गैरकानूनी थुनाबाट म�ु गरी का.िज.अ.बाट 
माग ग�रएको धरौटी िलई तारखेमा राखी म�ुाको पपु�� 
गनु�  गराउन ु भ�ने आदेश ��यथ� काठमाड� िज�ला 
अदालतसमेतको नाममा जारी ग�रपाउ ँ भ�नेसमेत 
बेहोराको ब�दना सोनी भ�ने घन�याम सोनीको 
कारागार काया�लय, जग�नाथ देवलमाफ� त यस 

अदालतमा पन� आएको िनवेदन ।
यसमा के कसो हो ? िनवेदकको मागबमोिजम 

ब�द��य�ीकरणको आदेश िकन जारी ह�न ु नपन� 
हो ? आदेश जारी ह�न नपन� मनािसब आधार, कारण 
र �माण भए सोसमेत खलुाई सूचना �याद �ा� 
भएको िमितले बाटाको �यादबाहेक ३ (तीन) िदनिभ� 
महा�यायािधव�ाको काया�लयमाफ� त िलिखत जवाफ 
पेस गनु�  भनी यो आदेश र िनवेदन प�को �ितिलिपसमेत 
साथै राखी िवप�ीह�को नाममा �याद सूचना जारी 
गरी िलिखत जवाफ पर े वा अविध �यितत भएपिछ 
पेसीको सूचना महा�यायािधव�ाको काया�लयलाई 
िदई िनयमानसुार पेस गनु�  भ�ने यस अदालतको िमित 
२०७६।५।६ गतेको आदेश ।

िमिसल सलं�न बरामदी मचु�ुका, �हरी 
�ितवेदन, अ�तरा�ि��य िवमान�थल सरु�ा काया�लय 
गौचरनको प�, वादीको अनसु�धान र अदालतमा भएको 
बयान, राज�व अनसु�धान िवभागका अनसु�धान 
अिधकारीको आदशेलगायतका �माण कागजह� 
अ�ययन गरी िववेचना गदा� अिभयोग दाबीबमोिजमको 
कसरुदार होइनन्  भनी िव�वास गन�स�ने मनािसब 
आधार त�काल �ा� �माणबाट िव�मान नदेिखएको 
अव�थासमेतलाई �ि�गत गरी हाल यी �ितवादीको 
हकमा िवदशेी िविनमय (िनयिमत गन�) ऐन, २०१९ 
को दफा १० बमोिजम �.१,१२,२१,०००।- 
(अ��पी एक करोड बा� लाख ए�काइस हजार) 
नगदै वा सोबमोिजम बैङ्क �यार�ेटी िदए िलई पपु��को 
लािग तारखेमा रा�न ुनिदए कानूनबमोिजमको िसधा 
खान पाउने गरी �थानीय कारागारमा थुनामा रा�न 
पठाइिदन ुभनी फौजदारी काय�िविध सिंहता, २०७४ 
को दफा ७३ बमोिजम यो आदेश ग�रिदएको छ । 
साथै िनज �ितवादीउपर राज�व चहुावट (अनसु�धान 
तथा िनय��ण) ऐन, २०५२ को दफा ३ ले िनषेिधत 
ऐ.दफा ४(क),(ख) को कसरुमा सोही ऐनको दफा 
२३(१) बमोिजम सजाय ह�नसमेत मागदाबी गरकेो ह�दँा 
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सो ऐनमा िवशेष अदालत ऐन, २०५९ को काय�िविध 
अपनाउनपुन� र �ितवादी िवदेशी नाग�रक भएको, 
िनज नेपाल छाडी िवदेश जान ला�दाला�दैको �ममा 
ि�भवुन अ�तरा�ि��य िवमान�थल अ�यागमनबाट 
प�ाउ परकेो, िनजले बयानमा नै आफू उपचार गन� 
िवदेश जान लागेको भनी उ�लेख गरकेो देिखदँा िनज 
धरौटीमा छुटेको अव�थामा िनजउपर लागेको अिभयोग 
�मािणत भई कसरु ठहर भएको अव�थामा फैसला 
काया��वयन ह�ने स�भावनासमेतलाई िवचार गरी 
िनवेिदकालाई कानूनबमोिजम िसधा खान पाउने गरी 
िवशेष अदालत ऐन, २०५९ को दफा ७(ङ) बमोिजम 
कारागारमा थनुामा रा�न पठाइिदन ु भनी फौजदारी 
काय�िविध सिंहता, २०७४ बमोिजम यस अदालतबाट 
भएको थुनछेक आदेशउपर िनज �ितवादीको उ�च 
अदालत पाटनमा िनवेदन परी उ�च अदालत पाटनबाट 
उ� आदेश सदर ह�ने गरी आदेश भएको पाइ�छ । 
यसरी अनसु�धान गन� िनकायबाट अनसु�धान भई 
अदालतमा दायर ह�न आएको ��ततु म�ुामा थनुछेक 
गदा� म�ुा पपु��को लािग थनुामा रा�ने गरी आदेश 
भएको र उ� आदेशलाई उ�च अदालत पाटनबाट 
समेत सदर भएको अव�थामा ब�दी��य�ीकरणको 
आदशे जारी ह�न ुपन� होइन �रट िनवेदन खारजे ग�रपाउ ँ
भ�नेसमेत बेहोराको काठमाड� िज�ला अदालतबाट 
यस अदालतमा पन� आएको िलिखत जवाफ । 

ि�भवुन अ�तरा�ि��य िवमान�थल �योग गरी 
िवदेश (भारत) जान लागेक� �रट िनवेदकबाट एक लाख 
अमे�रक� डलर बरामद भई िवदेशी िविनमयस�ब�धी 
कसरुमा अनसु�धान गद� जादँा िनजले �चिलत राज�व 
चहुावट (अनसु�धान तथा िनय��ण) ऐन, २०५२ 
बमोिजमको कसरु अपराधसमेत गरकेो देिखएको 
ह�दँा िनजउपर काठमाड� िज�ला अदालतबाट 
थनुामा राखी अनसु�धान गन� अनमुित िलई म�ुाको 
अनसु�धान गरी िमित २०७६।३।१ मा अनसु�धान 
अिधकारीले िवदशेी िविनमय र राज�व चहुावटको 

कसरुमा �. ७,१८,१६,८१४।- धरौटी माग ग�रएको र 
सो धरौटी दािखल नगरकेो कारण थनुामा रािखएकोमा 
िनजलाई थनुामा रा�न पाउने राज�व चहुावट 
(अनसु�धान तथा िनय��ण) ऐन, २०५२ को दफा 
१३ मा भएको ४५ िदनको �यादिभ� अिभयोगप� 
दायर गन� नसिकएको ह�दँा िनजलाई िनज काय�रत 
हाइ�ोपावरका कम�चारीह�को जमानीमा छािडएको 
भ�ने �रट िनवेदनमा नै उ�लेख भएकै छ । यसरी 
�रट िनवेदकउपर वादी नेपाल सरकारको तफ� बाट 
अनसु�धान अिधकारीले �ी िज�ला सरकारी विकल 
काया�लय, काठमाड�बाट भएको िनण�यबमोिजम 
म�ुा दायर ग�रएकोमा म�ुा हेन� अदालत काठमाड� 
िज�ला अदालतबाट राज�व चहुावटको कसरुमा �रट 
िनवेदकलाई थनुामा राखेर म�ुा पपु�� गन� गरी भएको 
आदेश उ�च अदालत पाटनबाट समेत सदर भई 
िनज कानूनबमोिजम नै थनुामा रहेक� भ�ने देिखएको 
र अदालतको आदशेले थनुामा रहेक� िनवेदकले 
यस िवभागलाई िवप�ी बनाउन ुपन� कुनै कारणसमेत 
नदेिखएको अव�थामा िवप�ी बनाएको देिखदँा ��ततु 
�रट िनवेदन खारजे ग�रपाउ ँ भ�नेसमेत बेहोराको 
राज�व अनसु�धान िवभागबाट यस अदालतमा पन� 
आएको िलिखत जवाफ ।

िवप�ी �रट िनवेदक ब�दना सोनी भ�ने 
घन�याम सोनी अिधकार�ा�त िनकाय राज�व 
अनसु�धान िवभाग (म�ुा तथा अनसु�धान शाखा-
१) को च.नं. १/७७१ िमित २०७६।०३।१० को 
प�ानसुार िवदेशी िविनमय (अमे�रक� डलरसमेत) 
अवैध कारोबार र राज�व चहुावट म�ुामा िमित 
२०७६।०३।१० देिख यस कारागारमा थनुामा 
रहेक� र उ� थनुा कानूनबमोिजमको भएको ह�दँा यस 
काया�लयको हकमा उ� �रट िनवेदन खारजेयो�य 
भएकोले खारजे ग�रपाउ ँभ�नेसमेत बेहोराको कारागार 
काया�लय जग�नाथदवेलबाट पन� आएको िलिखत 
जवाफ ।
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यसमा, िवदशेी (भारतीय) नाग�रकउपर 
आरोिपत कसरुका स�ब�धमा रहेको �हरी �ितवेदन, 
बरामदी मचु�ुकासमेतका अनसु�धानका �ममा 
तयार भएका िलखत कागज, िनवेदकले मौकामा 
अनसु�धानका �ममा गरकेो बयान बेहोरा एवं िनजको 
अदालतसम�को बयान बेहोरासमेतका िमिसल सलं�न 
त�काल �ा� �माणह�को िववेचना र िव�लेषण 
गरी �ितवादीउपरको अिभयोग दाबी र ह�न स�ने 
सजायसमेतलाई िवचार गद� िनवेदक �ितवादीको 
�वा��य अव�थालाई म�यनजर राखी उपचारको 
�यव�थासमेत गन� गरी काठमाड� िज�ला अदालतबाट 
भएको थनुछेक आदेश उ�च अदालत पाटनबाट सदर 
ह�ने गरी आदशे भएको देिख�छ । यसरी िनवेदन सलं�न 
कागज �माणको मू�याङ्कन र िव�लेषण गरी त�य 
�माण र कानूनको आधारमा संय�ु इजलासबाट 
आदशे भएको अव�थामा यस अदालतको हकमा 
िनवेदकको मागबमोिजमको आदेश जारी ह�न ुपन� होइन, 
�रट िनवेदन खारजे ग�रपाउ ँ भ�नेसमेत बेहोराको 
उ�च अदालत पाटनबाट यस अदालतमा पन� आएको 
िलिखत जवाफ ।

�रट िनवेदकलाई �चिलत कानून राज�व 
चहुावट (अनसु�धान तथा िनय��ण) ऐन, २०५२ 
दफा ३ ले िनषेिधत ऐ. दफा ४ (क) (ख) (ग) को 
कसरुमा सोही ऐनको दफा २३(१) बमोिजम सजाय 
मागदाबी िलई सािधकार िनकायले अनसु�धान गरी 
रायसिहत म�ुा च�ने नच�ने िनण�य रायका लािग पेस 
गरकेोमा अनसु�धानबाट सङ्किलत सबदु �माणबाट 
�ितवादीउपर �चिलत राज�व चहुावट (अनसु�धान 
तथा िनय��ण) ऐन, २०५२ दफा ३ ले िनषेिधत ऐ. 
दफा ४ (क) (ख) (ग) को कसरुमा सोही ऐनको दफा 
२३(१) बमोिजम सजाय मागदाबी िलई म�ुा दायर गन� 
स�बि�धत िनकायमा िनण�य गरी पठाइएको देिखदँा �रट 
िनवेदनका हकमा यस काया�लयबाट �चिलत कानूनले 
िदएको िज�मेवारीबमोिजम �ि�याको अवल�बन गरी 

गर ेभएको ह�दँा �रट िनवेदन खारजेभागी छ । िनवेदकउपर 
कानूनबमोिजम अिधकार�ा� अिधकारीबाट 
अनसु�धान भई अिभयोजनको िनण�य गरी स�बि�धत 
अदालतमा म�ुा दायर भई स�ु अदालतबाट भएको 
कानूनबमोिजमको आदेश उ�च अदालतबाट समेत 
सदर भएको अव�थामा स�ु अदालतमा िवचाराधीन 
िवषयमा �रट दायर गरकेो देिखदँा �रट िनवेदन खारजे 
ग�रपाउ ँभ�नेसमेत बेहोराको िज�ला सरकारी विकल 
काया�लय, काठमाड�बाट यस अदालतमा पन� आएको 
िलिखत जवाफ । 

िनयमबमोिजम  दैिनक पेसी सूचीमा चढी 
इजलाससम� पेस ह�न आएको ��ततु म�ुामा 
िनवेदकका तफ� बाट उपि�थत ह�नभुएका िव�ान्  
व�र� अिधव�ा �ी श�भ ु थापा, िव�ान्  व�र� 
अिधव�ा �ी सतीशकृ�ण खरले तथा िव�ान्  
अिधव�ा �ी रमेश बडाल र िव�ान्  अिधव�ा अपूव� 
खितवडाले िनवेदक ब�दना सोनी भ�ने घन�याम 
सोनी अ�बे�वर इि�जिनय�रङ हाइ�ोपावर �ा.िल. को 
Vice President ज�तो िज�मेवार पदमा काय�रत 
ह�नहु��छ । िनज िनवेदक �या�सर रोगबाट पीिडत 
रहेक� ह�नाले उपचारको लािग िनजले वैधािनक �ोत 
पा�र�िमक तथा परामश� सेवाबाट आज�न गरकेो रकम 
आ�नो खाताबाट िनकाली मिनचे�जरबाट अमे�रक� 
डलरमा सटही गरी िलई २०७६।१।२७ मा भारत 
जान लागेक� ह�न् । िनजलाई िवदेशी िविनमय र राज�व 
चहुावटस�ब�धी कसरुमा अिभयोग लगाइएकोमा 
काठमाड� िज�ला अदालतबाट िवदशेी िविनमयस�ब�धी 
कसरुमा धरौटीमा छोड्ने र राज�व चहुावट म�ुामा 
थनुामा पठाउने गरी गरकेो आदेश िमलेको छैन । एउटै 
कसरुमा दईुथरी आदशे ह�नस�ने अव�था छैन । िनज 
भागी जाने स�भावना पिन छैन, िनज भा�न ु नै िथयो 
भने राज�व अनसु�धानबाट हािजर जमानीमा छुट्दा 
नै भािगस�न ु पन� हो । िनज ह��डीको कारोबार गन� 
तथा िवदेशी म�ुाको अवैध कारोबार गन� �यि� पिन 
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हैनन् । िनजलाई अिभयोग मागदाबीबमोिजमको 
कसरुमा दश वष�भ�दा बढी कैद ह�नस�ने अव�था पिन 
छैन । मलुकु�  फौजदारी काय�िविध संिहता, २०७४ को 
दफा ६७(३) को �यव�थाबमोिजम �या�सर रोगबाट 
पीिडत िनवेदकलाई धरौटी िलई तारखेमा छाड्नपुन�मा 
िनजको शारी�रक अ�व�थतासमेतलाई �यान निदई 
िज�ला अदालतबाट म�ुाको पपु��को लािग थनुामा 
रा�ने गरी भएको आदेश सदर गन� उ�च अदालतको 
आदशे निमलेको ह�दँा सो बदर गरी िनजलाई गैरकानूनी 
थनुाबाट म�ु गरी धरौटी िलई म�ुाको पपु�� गराउन ु
भनी िवप�ीह�का नाममा ब�दी��य�ीकरणको 
आदशे जारी ह�नपुछ�  भनी बहस गनु�भयो । वादी नेपाल 
सरकारको तफ� बाट िव�ान्  सह�यायािधव�ा �ी 
�यामकुमार भ�राईले साधारण �े�ािधकारको िवषयमा 
असाधारण �े�ािधकारबाट ह�त�ेप गन� िम�दैन । िनज 
िनवेदकलाई अिभयोग दाबी ग�रएको कसरुमा त�काल 
�ा� �माणसमेतका आधारमा म�ुा पपु��को लािग 
थनुामा रा�ने आदेश भएकोमा सो आदेश उ�च अदालत 
पाटनबाट समेत सदर भएको अव�था छ । िनज िवदेशी 
नाग�रक भएको तथा िनज उपचारको लािग िवदेश जान 
लागेको भनी बयानमा नै �वीकार ग�रसकेक� ह�नाले 
भा�ने स�भावनासमेत रहे भएको दिेखएको तथा त�काल 
�ा� �माणबाट कसरुदार होइनन् भ�ने िव�वास गन� 
मनािसब आधारसमेत िव�मान नरहेकोले िनजलाई 
थनुाम�ु गन� गरी �रट जारी ह�नपुन� अव�था छैन । यसै 
अदालतबाट रामदेव यादव िव�� �धानम��ी तथा 
मि��प�रषद ्को काया�लय भएको ब�दी��य�ीकरण 
म�ुा ने.का.प. २०६९ अङ्क ८ िन.नं. ८६६५ मा 
"ब�दी��य�ीकरणको �रटबाट िववादको त�यिभ� 
�वेश गरी थनुाको औिच�यको खोजी गन� काय� 
ग�रदैँन । ब�दीलाई थुनामा रािखएको काय�को 
वैधतास�म परी�ण गरी गैरकानूनी तवरबाट थनुामा 
रािखएको देिखएमा ब�दीलाई �य�तो थुनाबाट म�ु 
गन� ब�दी��य�ीकरणको आदेश जारी ह�ने ।" भ�ने 

िस�ा�त �ितपादन भइरहेको अव�थामा ��ततु म�ुामा 
�रटबाट िववादको त�यमा �वेश गरी थुनाको औिच�य 
खोजी गन� अव�था छैन । दईु तहको �े�ािधकारय�ु 
अदालतबाट भएको आदेशबमोिजमको थुना गैरकानूनी 
नभएको नरहेको ह�नाले �रट जारी ह�नपुन� होइन खारजे 
ह�नपुद�छ भनी बहस ��ततु गनु�भयो ।    

उि�लिखतबमोिजमका िव�ान्  कानून 
�यवसायीह� तथा िव�ान्  सह�यायािधव�ाको बहस 
सनुी िनवेदन र िलिखत जवाफह�समेतको स�पूण� 
स�कल िमिसल कागजात अ�ययन गदा� िनवेदकले �रट 
िनवेदनमा माग गरबेमोिजमको ब�दी��य�ीकरणको 
आदेश जारी ह�नपुन� हो वा होइन ? भ�ने स�ब�धमा 
िनण�य गनु�पन� दिेखयो । 

२. िनण�यतफ�  िवचार गदा�, िनवेदक ब�दना 
सोनी भ�ने घन�याम सोनीलाई िवदशेी िविनमय 
(िनयिमत गन�) ऐन, २०१९ को दफा ३(१), ४(१) 
र ५  ले िदएको अिधकार �योग गरी नेपाल सरकार 
अथ� म��ालयले नेपाल राजप�मा �कािशत गरेको 
िमित २०७१।१०।१५ को सूचना साथै ऐ. ऐनको 
दफा १२ ले िदएको अिधकार �योग गरी नेपाल 
रा�� ब�कले जारी गरकेो िमित २०७२।८।६ र िमित 
२०७५।१२।२६ को सूचनािवपरीतको कसरु अपराध 
गरकेो ह�दँा िनजलाई ऐ. ऐनको दफा १७(१) बमोिजम 
सजाय ह�न र िनजबाट बरामद भएको अमे�रक� 
डलरको िबगो ने.�. १,१२,२१,०००।– ह�दँा 
िनजलाई ऐ. ऐनको दफा १७(१) बमोिजम थप कैद 
सजाय ह�न मागदाबी िलएको साथै िनज �ितवादीले 
कुल ज�मा रकम �. २,४६,६४,६३६।– राज�व 
चहुावट गरकेो देिखदँा िनजलाई राज�व चहुावट 
(अनसु�धान तथा िनय��ण)  ऐन, २०५२ को दफा 
२(छ)(१) बमोिजम राज�व चहुावटको िबगो कायम 
गरी राज�व चहुावट (अनसु�धान तथा िनय��ण) ऐन, 
२०५२ को दफा ३ ले िनषेिधत ऐ. दफा ४(क)(ख) को 
कसरुमा सोही ऐनको दफा २३(१) बमोिजम सजाय 
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ह�न मागदाबी िलई िनवेदक िव�� काठमाड� िज�ला 
अदालतमा अिभयोगप� पेस भएकोमा �यसमा िवदेशी 
िविनमयस�ब�धी म�ुामा धरौटी िलई म�ुाको पपु�� 
गन� तथा राज�व चहुावट म�ुामा थनुामा राखी म�ुाको 
पपु�� गन� गरी काठमाड� िज�ला अदालतबाट थनुछेक 
आदशे भएको र सो आदेश िव�� िनवेदकले उ�च 
अदालत पाटनमा िनवेदन िदएकोमा उ�च अदालतले 
िज�ला अदालतको आदेश सदर गन� गरी आदेश गरकेो 
र सो आदेशमा िच� नबझुाई उ� गैरकानूनी थनुाबाट 
म�ु ग�रपाउ ँ भनी िनवेदकले वैकि�पक उपचारको 
माग�को अभाव भएको कारण देखाई असाधारण 
अिधकार�े�को �योग गरी यस अदालतमा  िमित 
२०७६।५।५ मा ब�दी��य�ीकरणको िनवेदन दता� 
गरकेो देिख�छ । 

३. िवप�ीह�ले यस अदालतमा पेस गरकेो 
िलिखत जवाफको अ�ययन गदा� िमिसल सलं�न 
बरामदी मचु�ुका, �हरी �ितवेदन, अ�तरा�ि��य 
िवमान�थल सरु�ा काया�लय गौचरनको प�, वादीको 
प�बाट भएको अनसु�धान र अदालतमा भएको 
बयान, राज�व अनसु�धान िवभागका अनसु�धान 
अिधकारीको आदेशलगायतका �माण कागजह� 
अ�ययन गरी िववेचना गदा� अिभयोग दाबीबमोिजमका 
कसरुदार होइनन्  भनी िव�वास गन�स�ने मनािसब 
आधार त�काल �ा� �माणबाट िव�मान नदिेखएको, 
�ितवादी िवदेशी नाग�रक भएको, िनज नेपाल छाडी 
िवदेश जान ला�दाला�दैको �ममा ि�भवुन अ�तरा�ि��य 
िवमान�थल अ�यागमनबाट प�ाउ परकेो, िनजले 
बयानमा नै आफू उपचार गन� िवदेश जान लागेको 
भनी उ�लेख गरकेो दिेखदँा िनज धरौटीमा छुटेको 
अव�थामा िनजउपर लागेको अिभयोग �मािणत भई 
कसरु ठहर भएको अव�थामा फैसला काया��वयन 
ह�ने स�भावनासमेतलाई िवचार गरी अिधकार�ा� 
अदालतबाट कानूनबमोिजम थुनछेक आदेश भएको 
र सो आदशे एक तहको पनुरावेदन स�ुने उ�च 

अदालतबाट समेत सदर भई िनवेदक ब�दना सोनी 
भ�ने घन�याम सोनी कानूनबमोिजमको थनुामा रहेको 
ह�नाले �रट िनवेदन खारजे ग�रपाउ ँ भनी काठमाड� 
िज�ला अदालतको िलिखत जवाफ रहेको पाइ�छ भने 
सोही बेहोरालाई समिथ�त गद� अ�य िवप�ी िनकायबाट 
समेत �रट िनवेदन खारजे ग�रपाउ ँभनी िम�दो बेहोरा 
उ�लेख गरी िलिखत जवाफ पेस भएको देिख�छ ।

४. वादी नेपाल सरकारको तफ� बाट राज�व 
अनसु�धान िवभागले िनज िनवेदक िव�� राज�व 
चहुावट (अनसु�धान तथा िनय��ण)  ऐन, २०५२ को 
दफा ३ ले िनषेिधत ऐ. दफा ४(क)(ख) को कसरुमा 
सोही ऐनको दफा २३(१) बमोिजम सजाय ह�नसमेत 
मागदाबी गरकेो देिख�छ । ऐ. ऐनको दफा २३ मा 
"यस ऐनबमोिजमको कसरुमा म�ुा हेन� अिधकारीबाट 
म�ुाको कारबाही गदा� िवशेष अदालत ऐन, २०५९ को 
काय�िविध अपनाउन ुपन� छ ।" भ�ने �यव�था उ�लेख 
भएको पाइ�छ । सोही �यव�थाबमोिजम िवशेष अदालत 
ऐन, २०५९ को दफा ७ (ङ) बमोिजम िनवेदकलाई 
�थानीय कारागारमा थनुामा रा�न पठाउने गरी 
काठमाड� िज�ला अदालतबाट िमित २०७६।३।१२ 
मा आदशे भएको र िनवेदकले सो आदशेमा िच� 
नबझुाई उ�च अदालत पाटनमा िनवेदन िदएकोमा 
िज�ला अदालतबाट भएको आदेश बे�रतको नदेिखदँा 
प�रवत�न ग�ररहन परने कानूनबमोिजम गनु�होला भनी 
िमित २०७६।४।२३ मा उ�च अदालत पाटनबाट 
आदेश भएको देिखयो ।

५. यसरी अिधकार�ा� स�ु अदालतले 
िमिसल संल�न �माण र कागजातको अ�ययन गरी 
कानूनबमोिजम गरकेो थुनछेकको आदशे उ�च 
अदालतबाट समेत सदर भइरहेको अव�थामा रहेको 
छ । यसै स�दभ�सगँ िम�दोज�ुदो अिधव�ा रामिवलास 
राउत िव�� पनुरावेदन अदालत हेट�डा भएको 
ब�दी��य�ीकरण म�ुा, ने.का.प. २०६८ अङ्क ७ 
िन.नं. ८६५० मा "त�लो अदालतले थुनछेकलाई 
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िलएको त�काल �ा� �माणका आधार पुनरावेदन 
अदालतसमेतले मनािसब मानेको अव�थामा 
सव��च अदालतले ती आदेशह� �ितकूल 
ब�दी��य�ीकरण जारी गदा� �याियक सयंम र 
मया�दाको उ�लङ्घन ह�न पु�ने ।" साथै "कुनै पिन 
�यि�लाई अिधकार�े�ा�मक �िुट गरी कानूनले 
अिधकार नै निदइएको �यि� वा िनकायले थनुामा 
राखेको अव�था, कानून�ारा िनधा��रत �ि�या 
�ितकूल थुनामा रािखएको अव�था र �ाकृितक 
�याय िस�ा�त �ाङ्�याय एवं दोहोरो खतराको 
िस�ा�त ज�ता �यायका आधारभूत मा�यता 
�ितकूल थुनामा रािखएको अव�थामा अदालतले 
�याियक िहरासतमा रहकेो अव�थामा समेत 
ब�दी��य�ीकरण जारी गन� स�ने । तर, त�काल 
�ा� �माणको मू�याङ्कन गरी अिधकार�ा� 
अिधकारीले राखेको �याियक िहरासतका हकमा 
ब�दी��य�ीकरण जारी गदा� म�ुाको िनण�य ह�न 
बाकँ� नै रहबेाट �याियक ह�त�ेप त ह�न पु�दैन 
भ�ने कुरामा सतक� ता अपनाउनु पन� ।" भ�ने 
िस�ा�त �या�या भएको पाइ�छ । य�तै िववादको 
�कृित भई िज�ला अदालतको थनुछेक आदेशलाई 
पनुरावेदन अदालतले समेत सदर गरकेो स�दभ� 
रहेको ने.का.प. २०५४, िन.नं. ६३५८, प�ृ २२४ 
को ब�दी��य�ीकरण म�ुामा "िनयिमत अदालतको 
िवचाराधीन िववादा�पद त�यमा पुनरावेदन हेरजे�तै 
ब�दी��य�ीकरणको �रटबाट िन�पण गन� निम�ने" 
भ�ने िस�ा�तसमेत �ितपादन भएको देिख�छ ।

६. ��ततु म�ुाको िमिसल संल�न �माण 
कागजातसमेतको अ�ययन गदा� िनवेदक िव�� राज�व 
अनसु�धान िवभागले  आ�नो अिधकार�े�अ�तग�त 
पन� िवषयमा िनजलाई �वत�� �पमा अनसु�धान 
गरी अिधकार�ा� िज�ला सरकारी विकल काया�लय, 
काठमाड�को म�ुा अिभयोजन गन� िनण�यानसुार 
काठमाड� िज�ला अदालतमा अिभयोगप� पेस गरकेो 

पाइ�छ । उ� अिभयोगमा थुनछेक बहस भई काठमाड� 
िज�ला अदालतले आ�नो �े�ािधकारअ�तग�तको 
िवषयमा िनज िनवेदकको समेत कुरा सनुी सनुवुाइ 
गदा� अपनाउनपुन� कानूनी �ि�या र कानूनका सामा�य 
िस�ा�तसमेत अवल�बन गरी थुनछेक �योजनका 
आधार र कारणसमेत उ�लेख गरी थुनछेकको आदेश 
गरकेो र उ�च अदालतबाट समेत सो आदशे सदर 
भएको अव�था देिख�छ । 

७. यसरी यसै अदालतबाट �ितपािदत 
िस�ा�तसमेतको आधारमा अिधकार स�प�न 
अदालतबाट सनुवुाइ गदा� अपनाउनपुन� कानूनी 
�ि�याको दायरा िभ� रही गरकेो आदेश मािथ�लो 
तहको अदालतबाट समेत परी�ण भइसकेको 
अव�थाको िव�मानता रहेको साथै िनवेदकले उ� 
आदेशह� ह�दँाका बखत िलएका आधार र कारणह� 
अदालतको अिधकार �े�, कानूनी �ि�या तथा �याय 
र कानूनका �चिलत िस�ा�तको रोहमा के कुन चरण र 
�ि�यामा गैरकानूनी छ भनी त�यगत �पमा िववेचना 
गरी पिु� गन�समेत नसकेको अव�थामा उि�लिखत 
अदालतह�बाट भएका आदेश �िुटपूण� र बदरभागी 
छन भनी िव�वास गन� स�ने अव�था देिखएन । 
�चिलत कानूनी �यव�थाको ��य� उ�लङ्घन र 
ग�भीर �िुट ब�दी��य�ीकरणको आदेशको लािग 
आधारभूत कुराह� भएकोमा ती कुराह�को अभावमा 
ब�दी��य�ीकरणको आदेश जारी ह�न स�दैन । उ� 
कुराह�को िव�मानता ��ततु म�ुामा देिखदैँन । यसरी 
अिधकार स�प�न अदालतह�बाट भए गरकेा आदेश 
�िुटपूण� नदेिखएको अव�थामा िज�ला अदालतमा 
िवचाराधीन रिहरहेको म�ुामा �भाव पन� गरी ��ततु 
िनवेदनको स�दभ�मा ब�दी��य�ीकरणको �रटबाट 
ह�त�ेप गनु�पन� अव�था नरहेको ह�दँा यी िनवेदकलाई 
वैयि�क �वत��ता हनन् ह�ने गरी गैरकानूनी र 
गैर�याियक ढङ्गले थनुामा रा�ने काय� भएकोले 
उ� काय� बदर गरी थुनाम�ु ग�रपाउ ँ भ�ने िनवेदन 
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माग र िनवेदक प�का कानून �यवसायीह�को बहस 
िजिकरसगँ सहमत ह�न सिकएन । तसथ�, उि�लिखत 
आधार कारणह�समेतबाट ��ततु �रट िनवेदनमा 
िनवेदकले माग गरबेमोिजमको ब�दी��य�ीकरणको 
आदशे जारी ग�ररहन ु पन� अव�थाको िव�मानता 
नदिेखदँा मागबमोिजम ब�दी��य�ीकरणको आदेश 
जारी गन� िमलेन । ��ततु �रट िनवेदन खारजे ह�ने  
ठहछ�  । 

८. �रट िनवेदन खारजे भएको अव�थामा 
पिन केही मानवीय प�का स�दभ�लाई हेदा�  िनवेदकको 
�वा��य ि�थित अ�य�तै ग�भीर रहेको, िनवेदक 
�या�सर रोगबाट पीिडत रहेको भ�ने िवषय बहसको 
�ममा कानून �यवसायीह�ले गनु�भएको िजिकर तथा 
िमिसल सलं�न �वा��य परी�ण �ितवेदनह�बाट 
देिखएको, काठमाड� िज�ला अदालतबाट भएको 
थनुछेक आदेश तथा उ�च अदालत पाटनबाट भएको 
आदशेमा समेत िनजको �वा��य अव�था कमजोर 
रहेकोले उिचत उपचारको �यव�था िमलाउन ु भनी 
उ�लेख भएको देिख�छ । िनज िनवेदक थनुामा 
रहनभु�दा अगािड र अदालतको आदशेपिछ थनुामा 
रहदँाको अव�थामा ग�रएको �वा��य परी�ण 
�ितवेदनबाट िनजको �वा��य अव�थामा परकेो 
असरसमेतबाट र िनजको �वा��यस�ब�धी हकमा 
समेत आघात परी िनजको बा�ँन पाउने हकमा नै 
असर पन�स�ने अव�था रहेको दिेख�छ । नेपालको 
सिंवधानको धारा १६(१) मा "��येक �यि�लाई 
स�मानपूव�क बाँ�न पाउन े हक ह�न े छ ।" भ�ने 
�यव�था रहेको साथै सिंवधानको धारा ३५(१) 
मा "��येक नाग�रकलाई रा�यबाट आधारभूत 
�वा��य सेवा िनःशु�क �ा� गन� हक ह�न े छ र 
कसैलाई पिन आकि�मक �वा��य सेवाबाट वि�चत 
ग�रन े छैन" भ�ने �यव�था रहेको पाइ�छ । मानव 
अिधकारस�ब�धी िव�व�यापी घोषणाप�, १९४८ को 
धारा ३ मा "��येक �यि�लाई जीवनको �वत��ता 

र सरु�ाको अिधकार ह�ने छ" भ�ने �यव�था उ�लेख 
भएको तथा ऐ. घोषणाप�को धारा २५(१) ले �यि�को 
�वा��यस�ब�धी अिधकारलाई समेत समावेश गरेको 
पाइ�छ भने मलुकु� फौजदारी काय�िविध संिहता, 
२०७४ को दफा ६७ को उपदफा ३ मा "उपदफा (१) 
वा (२) मा जुनसकैु कुरा लेिखएको भए तापिन दश 
वष�भ�दा बढी कैद सजाय ह�न स�ने कसरुमा बाहके 
अिभयु� बालबािलका वा शारी�रक वा मानिसक 
रोग लागी अश� भएको वा सात मिहनाभ�दा 
बढीक� गभ�वती मिहला वा पचह�र वष�मािथको 
वृ� भएमा �य�तो अिभयु�लाई अदालतले धरौटी 
वा जमानत िलई तारखेमा छोड्न स�ने छ" भ�ने 
�यव�था रहेको दिेख�छ । यसरी नेपालको संिवधान र 
मानव अिधकारको िव�व�यापी घोषणाप�ले �यि�को 
�वा��यस�ब�धी हकका साथै जीवनको �वत��ता र 
सरु�ाको अिधकार �थािपत गरी �यि�को �वत��ता 
र स�मानपूव�क बा�ँन पाउने हकको सिुनि�तता गरेको 
दिेख�छ । य�तो संवैधािनक र कानूनी �यव�थाका 
साथै अ�तरा�ि��य �पमा नै मानवले ज�मजात र 
नैसिग�क �पमा �ा� गन� मानव अिधकारअ�तग�त 
�वा��य उपचारको हकको उपभोग गन� पाउने 
अव�थामा हरके मानवले आ�नो शरीरलाई �व�थ ह�ने 
गरी �वा��य अिधकारको उपभोग गन� पाउने ह��छ । 
हरके �यि�लाई उि�लिखत �वा��यस�ब�धी हकको 
उपल�धता र काया��वयन गराउने दािय�व रा�यमा 
िनिहत रहेको ह��छ । आ�नो �ोत साधन र �मतामा 
आधा�रत भई य�ता हक अिधकारको उ�चतम र 
पूण� काया��वयनमा रा�य सदवै ि�याशील, �ितब� 
र सहयोगी ह�नपुद�छ । अतः यो आदेश �ा� भएको 
िमितले ७ िदनिभ� िनवेदकको हालको �वा��य 
अव�थाबार े गाइनोलोिज�, अ�कोलोिज�सिहतको 
मेिडकल बोड�बाट गिठत �वत�� सिमितको �ितवेदन 
िलई उ� �ितवेदनबाट िनजको �वा��य अव�थामा 
ग�भीर असर परकेो भ�ने देिखन आएमा उपय�ु 
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उपचारको लािग मलुकु� फौजदारी काय�िविध संिहता, 
२०७४ को दफा ६७(३) को रोहमा धरौटीमा छाड्ने 
िवषयलाई पनुिव�चार गरी आदेश �ा� भएको िमितले 
१५ िदनिभ� आव�यक िनण�य गनु�  भनी �ी काठमाड� 
िज�ला अदालतको नाममा िनद�शना�मक आदेश 
जारी ह�ने ठहछ�  । यस आदेशको स�ब�धमा काठमाड� 
िज�ला अदालतमा छु�ै लेखी पठाइसकेको ह�दँा केही 
ग�ररहन परने । आदशेको िव�तुीय �ित िव�तुीय 
�णालीमा अपलोड गरी दायरीको लगत क�ा गरी 
िमिसल िनयमानसुार अिभलेख शाखामा बझुाई िदनू ।

उ� रायमा सहमत छु ।
�या.कुमार र�ेमी

इजलास अिधकृतः- सूय��साद भ�डारी, शा.अ. गाय�ी 
बा�कोटी
इित संवत् २०७६ साल भा� २३ गते रोज २ शभुम् ।

—— & ––

सव��च अदालत, संय�ु इजलास
माननीय �यायाधीश �ी अिनलकुमार िस�हा
माननीय �यायाधीश �ी टंकबहादरु मो�ान

फैसला िमित : २०७६।७।१
०६८-CR-१३३७

म�ुा: नाग�रकता बदर

पनुरावेदक / �ितवादी : गहृ म��ालय, िसंहदरबारका 
तफ� बाट नेपाल सरकारका उप�धानम��ी 
एवम् गहृ म��ी िवजयकुमार ग�छदार  

िव��
��यथ� / वादी : रामराज बढैको नाित, रामभरोस�साद 

बढैको छोरा, िज�ला नवलपरासी, राम�ाम 
न.पा. वडा नं.१ स�डा ब�ने सवुासच�� बढै

§ नेपालको सिंवधान र �चिलत 
कानूनिवपरीत ग�रने काय� �यायपािलकाको 
लािग �वीकाय� नह�न े। 

§ पुनरावेदकले ��यथ�को नाग�रकता बदर 
गदा� िनजले �ितर�ामा कुनै आ�नो 
कुरासमेत रा�न नपाएको र पटक-पटक 
उजुरीह� तामेलीमा रािखएको प�र��ेयमा 
नाग�रकता बदर भएको जानकारी िदने 
िनकायले सो िनण�यको न�कलसमेत 
उपल�ध गराउन नसकेको अव�थामा 
जसले सो िनण�य गरकेो जानकारी िदएको 
हो, उसैबाट उ� िनण�य भएको मानी 
सोहीबमोिजम अिधकार��ेको अधीनमा 
रही �याय िन�पणका लािग अदालत �वेश 
गनु�लाई अ�यथा मा�न निम�ने । 

�नण�य नं. १०४९५
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१०४९५ - गहृ म��ी िवजयकुमार ग�छदार िव. सवुासच�� बढै

§ गलत �ि�या अपनाई आफँैले अिधकार�े� 
�हण गरी गहृ म��ी�तरबाट नाग�रकता 
बदर गन� गरकेो िनण�य र �यसको आधारमा 
भए ग�रएका काम कारबाहीले कानूनी 
मा�यता पाउन स�न े अव�था नह�दँा 
�यसको �भावका�रता शू�य रहकेो मा�नु 
पन� ।

(�करण नं.१२)

पनुरावेदक / �ितवादीका तफ� बाट : िव�ान् 
उप�यायािधव�ा �ी बिु�लाल �े�ठ

��यथ� / वादीका तफ� बाट : 
अवलि�बत निजर : 
स�ब� कानून :
§ नेपाल नाग�रकता ऐन, २०२० / २०६३
§ नेपाल कानून �या�यास�ब�धी ऐन, २०१०
§ नेपालको अ�त�रम संिवधान, २०६३

स�ु तहमा फैसला गन�ः-
माननीय �यायाधीश �ी ई�वर�साद खितवडा
माननीय �यायाधीश �ी बाबरुाम र�ेमी
पनुरावेदन अदालत बटुवल

फैसला
�या.अिनलकुमार िस�हा : पनुरावेदन 

अदालत बटुवलको िमित २०६८।६।३० को 
फैसलाउपर �याय �शासन ऐन, २०७३ को दफा ९(१) 
अ�तग�त यस अदालतमा �ितवादीको पनुरावेदन परकेो 
��ततु म�ुाको सिं��त त�य एवम् ठहर यस�कार छः

नवलपरासी िज�ला, परासीअ�तग�त परासी 
आदश� गाउ ँ प�चायत वडा नं.१ ब�ने रामभरोसका 
छोरा सवुास, िव�द�ुसाद र केदारनाथले भारतको 
नाग�रकता छँदाछँदै नेपालको नाग�रकता िलएकाले 
िनजह�को नेपाली नाग�रकता बदर गरी सजायसमेत 

ग�रपाउ ँभ�ने बेहोराको २०४४।१।२० मा मकुुत�साद 
चौहानको उजरुी िनवेदन ।

मैले िदएको उजरुी िनवेदन सही साचँो हो । 
सवुासच��, िव�द�ुसाद, केदारनाथ र िनजका बाब ु
रामभरोससमेतको ज�म भारतको गोरखपरु िज�ला, 
थाना महाराजग�ज, तहिसल महाराजग�ज गाउ ँ
विलयामा भएको हो । िनज रामभरोस १५ वष�अिघ 
परासी आदश� गा.पं. वडा नं.१ स�डामा आई बसोबास 
गरकेा ह�न् । िनज रामभरोसले नाग�रकता िलएका छन्, 
छैनन् मलाई थाहा छैन । िनजका छोरा सवुास, िव�द ुर 
केदारनाथ बढैले ज�मको आधारमा नेपाली नाग�रकता 
�ा� गरकेा छन् । िनजह�को ज�म भारतमा भएकोमा 
नेपालमा ज�मिस� नाग�रकता कसरी �ा� गर े सो 
कुरा मलाई थाहा भएन भनी िनज मकुुत�सादले िमित 
२०४४।८।१५ मा िज�ला काया�लय नवलपरासीका 
�मखु िज�ला अिधकारी िकसन िसहं थापासम� 
गरकेो बयान ।

मेरो ज�म २०१० साल (सन् १।१।१९५३) 
मा नवलपरासी िज�ला, परासी आदश� गा.पं.वडा नं.१ 
स�डामा भएको हो र भाइ िव�द�ुसाद र केदारनाथ बढैको 
पिन स�डामा नै ज�म भएको हो । मेरो बबुा रामभरोसको 
ज�म भारत िज�ला गोरखपरु, तहिसल महाराजग�ज 
गाउ ँ विलयामा भएको हो । मेरो बाब ु िव.सं.१९९३ 
सालमा नवलपरासी िज�ला परासी आदश� गा.पं. वडा 
नं.१ स�डामा आई �थायी बसोबास गनु�भएको हो । 
२०३३ सालमा नाग�रकता �माणप� अ�थायी िन�सा 
िवतरण टोली आउदँा अङ्गीकृतकै हैिसयतले फाराम 
भरी अङ्गीकृत नाग�रकताको �माणप� �ा� गन�को 
लािग यसै काया�लयबाट कारबाही भई गहृ म��ालयमा 
गएको हो । २०३३ सालमा खिटएको अ�थायी 
िन�सा िवतरण टोलीबाट ज�मिस�को नाताले म 
र मेरा भाइह� िव�द�ुसाद र केदारनाथले अ�थायी 
िन�सा �ा� गरी सोही अ�थायी िन�साको आधारमा 
२०३६ सालमा �थायी नाग�रकता�ा� गरकेो हो भनी 
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सवुासच�� बढैले िज�ला काया�लय नवलपरासीका 
�मखु िज�ला अिधकारी िकसनिसहं थापासम� िमित 
२०४४।९।६ मा गरकेो बयान ।

यसमा िनजह�उपर परकेो उजरुीका 
स�ब�धमा लिु�बनी अ�चलाधीश काया�लय बटुवलबाट 
२०४३।९।६ मा उजरुी िनवेदन तामेलीमा रािखिदने 
भनी िनण�य भइसकेको साथै पनुः उजरुी पन� गई �हरी 
�ितवेदन ब�ुदा रामभरोस बढैको ज�म भारतमा भए 
तापिन िनजको छोराह�को �थायी बसोबास स�डामा 
नै भएको साथै सवुासच�� बढै, केदार�साद बढै, 
िव�द�ुसाद बढैलाई भारतमा ज�म भएको भ�ने आधार 
फेला नपरबेाट पूव�िनण�यलाई कायम राखी हाल पन� 
आएको िनवेदनसमेत तामेलीमा रा�न उपय�ु ह�ने भ�ने 
बेहोराको िमित २०४५।४।२ मा लिु�बनी अ�चलाधीश 
काया�लयबाट भएको िनण�य ।

मकुुत�साद चौहानको २०५१।१।२५ मा पनुः 
उजरुी परी गहृ म��ालय (नाग�रकता तथा हातहितयार 
शाखा) को च.नं.१५४४ िमित २०५३।२।१५ को 
प�ानसुार सवुासच�� बढैले �ा� गरकेो च.नं.१९६६४ 
िमित २०६६।१।७ को ज�मिस�को नाग�रकता 
बदर ग�रएको भनी सवुासच�� बढैलाई िज�ला 
�शासन काया�लय नवलपरासीको च.नं.१९५१ िमित 
२०६७।७।१८ को जानकारी प� ।

मैले नेपालको संिवधान र नाग�रकता ऐन, 
२०२० बमोिजम ज�मिस� नेपाली नाग�रकताको 
�माणप� �ा� गरकेो ह� ँ । हाल म िश�क पेसामा रही 
सेवा गरी आएकोमा मकुुत�साद चौहान भ�ने �यि�ले 
िज�ला काया�लय नवलपरासीमा २०३६।१।२५ मा 
उजरुी िदएकोमा सो उजरुीउपर छानिबन भई मेरो ज�म 
स�डा मौजामा नै भएकोले उजरुी तामेलीमा रा�ने 
भनी त�कालीन अ�चलाधीश काया�लय बटुवलबाट 
२०४३।९।६ मा िनण�य भएको हो । �यसपिछ पनुः 
२०४५ सालमा िनज मकुुत भ�ने �यि�ले उजरुी 
िदएकोमा िनजको उजरुी झ�ुा ठहरी २०४५।४।२ मा 

उजरुी तामेलीमा रािखयो । त�प�ात् िनज मकुुतले फेरी 
२०५१ सालमा उजरुी गरकेा रहेछन् । यसरी एउटै 
िवषयमा पटक-पटक उजरुी गरी मलाई दःुख िदएकोमा 
मैले मेरो रो�का रहेको ज�गा फुकुवाको लािग जादँा 
मेरो ज�गा फुकुवा नगन� भनी गहृ म��ालयबाट िनद�शन 
भएको रहेछ । गहृ म��ालयको प�को आधारमा िज�ला 
�शासन काया�लय, नवलपरासीले मलाई च.नं.१९५१ 
िमित २०६७।७।१८ को प�बाट मेरो नाग�रकता 
बदर भएको भनी पठाएको प� मैले २०६७।७।२३ 
मा सो प� बझुेपिछ मलाई मेरो नाग�रकता बदर 
भएको जानकारी �ा� ह�न आयो । तर �प�सगँ कुन 
आधारमा के क�तो कारणबाट नाग�रकता बदर 
भएको हो, िनण�यको �ितिलिपसमेत उपल�ध गराएको 
छैन । यसरी मलाई ब�ुदै नबझुी, सनुवुाइको मौकासमेत 
निदई मेरो नाग�रकता बदर गन�स�ब�धी भएको िनण�य 
गैरकानूनी ह�दँा बदर गरी िवप�ी िज�ला �शासन 
काया�लयबाट रो�का रहेको ज�गासमेत फुकुवा गरी 
मैले २०३६ सालमा �ा� गरकेो नेपालको नाग�रकता 
यथावत् कायम राखी पाउ ँभ�ने बेहोराको सवुासच�� 
बढैले पनुरावेदन अदालत बटुवलमा दायर गरेको  
पनुरावेदन ।

यसमा मकुुत�सादले िदएको उजरुीका 
स�ब�धमा छानिबन भई िनजह�को ज�म भारतमा 
भएको भ�ने कतैबाट बिुझन नआई २०३६।१।२० 
मा िज�ला काया�लय नवलपरासी र अ�चलाधीशको 
काया�लय लिु�बनीबाट २०४३।९।६ मा िनवेदन 
तामेलीमा राखी िदने िनण�य भएकोमा पनुः ��ततु 
िनवेदन सोही बेहोराको परकेो प�र�े�यमा िज.�.का. 
नवलपरासीले नाग�रकता बदर गन� गरकेो िसफा�रसका 
आधारमा २०५३।२।१५ मा वा.अ.४ख / ०५२।५३ 
च.नं.१५४४ बाट गहृ म��ालयको नाग�रकता 
�माणप� बदर गरी िदने गरकेो िनण�यमा अ.बं.८५ नं. 
बमोिजम �ाङ्�यायको िस�ा�त र यस अदालतको 
�े�ािधकारसमेतको �� उपि�थत ह�न आएको देिखदँा 
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उ� िनण�य फरक पन� स�ने देिखदँा अ.बं.२०२ नं. 
तथा पनुरावेदन अदालत िनयमावली, २०४८ को 
िनयम ४७ बमोिजम पनुरावेदन सरकारी विकल 
काया�लय, बटुवललाई पेसीको सूचना िदई िनयमानसुार 
पेस गनु�  भ�ने पनुरावेदन अदालत बटुवलबाट िमित 
२०६८।३।५ मा भएको आदशे ।

कसैलाई नेपाली नाग�रकताबाट हटाउने 
अिधकार मि��प�रषद् मा िनिहत रहेकोमा �ितवादी 
सवुासच�� बढैले �ा�त गरकेो ज�मिस� नेपाली 
नाग�रकताको �माणप� बदर गन�स�ब�धी िमित 
२०५३।२।१३ को िनण�य मि���तरबाट भएको देिखदँा 
उ� िनण�य अिधकार �े�को अभावमा गरकेो देिखन 
आयो । यसरी अिधकार�े� नै नभएको अिधकारीबाट 
िनण�यले वैधािनकता �ा�त गन� स�ने नदेिखदँा गहृ 
म��ालयको च.नं.१५४४ िमित २०५३।२।१५ को 
प�अनसुारको िमित  २०५३।२।१३ को िनण�य बदर 
ह�ने ठहछ�  भ�ने बेहोराको पनुरावेदन अदालत बटुवलको 
िमित  २०६८।६।३० को फैसला । 

गहृ म��ालयको िमित २०५३।२।१३ को 
िनण�यमा िच� नब�ुने �ितवादी स�बि�धत पनुरावेदन 
अदालत अथा�त् गहृ म��ालयको िनण�यउपर पनुरावेदन 
अदालत पाटनमा पनुरावेदन गन� नगई पनुरावेदन 
अदालत बटुवल, �प�दहेीमा पनुरावेदन गन� गएको 
अव�था छ । यस अव�थामा पनुरावेदन अदालत 
बटुवल, �प�दहेीले गरकेो फैसलामा अिधकार�े�ा�मक 
�िुट रहेको देिखदँा सो िनण�य बदर गरी गहृ म��ालयबाट 
िमित २०५३।२।१३ मा �ितवादी सवुासच�� बढैले 
झ�ुो िववरण िदई �ा� गरकेो नेपाली नाग�रकताको 
�माणप� बदर ग�रिदने गरी भएको िनण�य कानूनतः 
िमलेकै देिखदँा सो िनण�यलाई नै सदर कायम ग�रपाउ ँ
भ�नेसमेत बेहोराको उप�धानम��ी एवम् गहृम��ी 
िवजयकुमार ग�छदारको तफ� बाट यस अदालतमा 
दायर भएको पनुरावेदन । 

यसमा नाग�रकता ऐन, २०२० को दफा 

१०(३क) ले झ�ुो िववरण वा बयान िदई ज�म वा 
वंशजको नाताले नेपाली नाग�रक हो भनी झ�ुयाई 
कसैले नेपाली नाग�रकताको �माणप� �ा�त गरकेो कुरा 
थाहा ह�न आएमा नेपाल सरकारले �य�तो �माणप� र� 
गरी नेपाली नाग�रकताबाट हटाउन आदेश िदन स�ने 
छ भ�ने कानूनी �यव�था भएकोमा पनुरावेदन अदालत 
बटुवलले म��ी�तरबाट नाग�रकताको �माणप� बदर 
गन� िमित २०५३।२।१३ को िनण�य अिधकार�े�ा�मक 
�िुट देिखएको भनी सो िनण�य बदर गरकेो िमित 
२०६८।६।३० को फैसला ऐ. ऐनको दफा १०(३क) 
को �या�या�मक ��न खडा भई फरक पन� स�ने 
दिेखदँा मलुकु� ऐन, अ.बं. २०२ नं. बमोिजम ��यथ� 
िझकाई आएपिछ वा अविध नाघेपिछ िनयमानसुार गरी 
पेस गनु�  भ�नेसमेत बेहोराको यस अदालतको िमित  
२०७४।१२।१२ को आदेश । 

िनयमबमोिजम पेसी सूचीमा चढी 
इजलाससम� ��ततु भएको यस म�ुामा पनुरावेदक 
गहृ म��ालयको तफ� बाट उपि�थत िव�ान् 
उप�यायािधव�ा �ी बिु�लाल �े�ठले गहृ म��ालय, 
गहृ म��ी�तरबाट भएको िनण�यको पनुरावेदन अदालत 
पाटनको अिधकार�े�िभ� पन�मा पनुरावेदन अदालत 
बटुवलबाट भएको फैसलामा अिधकार�े�ा�मक �िुट 
दिेखएकाले उ� फैसला बदरयो�य रहेकाले बदर 
ग�रपाउ ँभनी गनु�भएको बहससमेत सिुनयो । 

िव�ान् उप�यायािधव�ाको बहस सनुी 
पनुरावेदनसिहतको स�कल िमिसल अ�ययन गरी 
हेदा�, यसमा पनुरावेदन अदालत बटुवलको फैसलामा 
िमले निमलेको तथा उ� फैसलामा अिधकार�े�ा�मक 
�िुट रहे नरहेको भ�ने िवषयमा िनण�य गनु�पन� देिखन 
आयो । 

२. ��यथ� सवुासच�� बढैले २०३३ 
सालमा नाग�रकताको अ�थायी िन�सा �ा� गरी 
२०३६ सालमा ज�मिस� नेपाली नाग�रकको 
हैिसयतमा नेपाली नाग�रकताको �माण-प� �ा� गरेको 
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देिख�छ । िनजले उ� नाग�रकताको �माण-प� �ा� गदा� 
झ�ुा िववरण ��ततु गरकेा ह�दँा �य�तो झ�ुा िववरणको 
आधारमा �ा� गरकेो नेपाली नाग�रकताको �माणप� 
बदर ग�रपाउ ँ भनी मकुुत�साद चौहानले उजरुी 
गरकेोमा गहृम��ालयको िनद�शनमा त�कालीन लिु�बनी 
अ�चलाधीशको काया�लय, बटुवलबाट छानिबन गरी 
सवुासच�� बढैको ज�म नवलपरासी िज�लाको स�डा 
मौजामा भएको िन�कष�मा पगुी २०४३।९।६ मा उजरुी 
तामेलीमा राखी िदने िनण�य भएको देिख�छ । िनज 
मकुुत�साद चौहानले नै सोही िवषयमा पनुः िज�ला 
�शासन काया�लय, नवलपरासीमा उजरुी गरकेोमा उ� 
उजरुीको िनवेदनलाई तामेलीमा रा�न उपय�ु ह�ने 
ठह�याई िज�ला �शासन काया�लय नवलपरासीबाट 
त�कालीन लिु�बनी अ�चलाधीशको काया�लयमा 
पठाएकोमा सो काया�लयबाट २०४५।४।२ मा िनवेदन 
तामेलीमा रा�ने िनण�य भएको िमिसल सलं�न स�ब� 
कागजातका �ितिलिपबाट देिख�छ ।

३. मकुुत�साद चौहान िनवेदक भई पनुः सोही 
िवषयमा २०५१ सालमा िनवेदन िदएकोमा त�कालीन 
�ी ५ को सरकार, गहृ म��ालयबाट २०५३।२।१३ 
मा “सुवासच�� बढैले नेपाल नाग�रकता ऐन, २०२० 
को दफा १० को उपदफा ३ को ख�ड (क) अनुसार 
अपराध गरकेो देिखन आएकोले िनज सुवासच�� बढैले 
�ा� गरकेो नाग�रकताको �माणप� बदर गरी उ� 
ऐनको दफा १५ बमोिजम कारबाहीसमेत गन� िज�ला 
�शासन काया�लय, नवलपरासीलाई िनद�शन िदने” 
भनी िनण�य भएको देिखए पिन  पनुरावेदन अदालत 
बटुवलबाट बार�बार उ� िनण�यको स�कल फाइल 
िझकाउने आदशे भएकोमा स�कल फाइल �ा� ह�न 
नसकेको र िनण�यको �ितिलिपस�म �ा� भएको भ�ने 
पनुरावेदन अदालतको फैसलामा उ�लेख भएको 
देिख�छ । नेपालमा ज�मेको, नेपाल सरहदमा फेला 
परकेो, नेपालमा �थायी बसोबास गरी आएको कुनै 
पिन �यि�लाई नाग�रकतािवहीन अव�थामा छाड्ने 

प�रक�पना नेपालको संिवधान तथा �चिलत कानूनले 
गरकेो पाइदँैन । िनि�त सत�ह� पूरा वा पालना 
गरकेो भएमा सिंवधान र �चिलत ऐन िनयमबमोिजम 
नाग�रकता िवतरण ह�दँै आएको छ । यसरी 
कानूनबमोिजम कसैले नाग�रकता �ा�त गरकेो छ भने 
�य�तो �यि�को नाग�रकता बदर गन� िनद�िशत आदेश 
िदने ��ततु पनुरावेदक उप�धानम��ी तथा गहृम��ीले 
आफूले गरकेो �यस �कृितको िनण�यको स�कल �ित 
अदालतलाई उपल�ध नगराउन ु वा गराउन नस�न ु
�यायको रोहमा �वीकाय� कुरा होइन । 

४. उ� िमित २०५३।२।१३ को िनण�यको 
बेहोराबाट के कुन �ि�या अवल�बन गरी सवुासच�� 
बढैले �ा� गरकेो नेपाली नाग�रकताको �माण-प� 
बदर गररे नेपाल नाग�रकता ऐन, २०२० को दफा 
१५ बमोिजम कारबाही गन� िज�ला �शासन काया�लय, 
नवलपरासीलाई पठाएको हो वा गहृ म��ालय 
आफँैले नेपाली नाग�रकताको �माणप� बदर गररे 
दफा १५ बमोिजमको कारबाही गन� िज�ला �शासन 
काया�लयलाई िनद�शन िदएको हो, �यसरी कारबाही 
गदा� यी ��यथ� सवुासच�� बढैलाई िनजको िव�� 
सङ्किलत �माणह� देखाई सफाइको मौका िदइएको 
छ भ�ने कुरा �प� देिखदैँन । कुनै पिन �यि�को 
हकिहतमा �ितकूल �भाव पन� कुनै िनण�य गनु� पूव� 
�य�तो �यि�लाई कारबाहीको स�ब�धमा जानकारी 
ह�न,ु �यस िवषयमा िनजलाई आ�नो �ितर�ामा भनाइ 
रा�न समिुचत मौका िदन ु र त�प�चात् मा� कारण 
र आधारसिहत िनण�यकता�ले िनण�य गनु�  �यायको 
मा�य िस�ा�त हो । जसको पालनास�ब�धी सबैको 
बा�या�मक �पमा गनु�पन� ह��छ ।

५. नेपाल नाग�रकता ऐन, २०२० को दफा 
१० (३क) मा “झु�ो िववरण वा बयान िदई ज�म वा 
वंशजको नाताले नेपाली नाग�रक हो भनी झु�याई 
कसैले नेपाली नाग�रकताको �माणप� �ा� गरेको 
कुरा थाहा ह�न आएमा �ी ५ को सरकारले �य�तो 
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�माणप� र� गरी िनजलाई नेपाली नाग�रकताबाट 
हटाउन आदशे िदन स�ने छ" भ�ने �यव�था भएको 
देिख�छ । नेपाल नाग�रकता ऐन, २०२० को ��ततु 
�यव�थाको काया��वयन गदा� झ�ुो िववरण वा बयान 
िदई �ा� गरकेो नेपाली नाग�रकताको �माणप� र� 
गरी �य�तो नाग�रकता �ा� गरकेो �यि�लाई नेपाली 
नाग�रकताबाट हटाउने आदेश िदनपुन�मा सो नभई 
नाग�रकता बदर गन� गहृ म��ालयबाट पठाइएको 
िनद�शनसिहतको प� �ा� भएको क�रब १४ वष�पिछ 
िमित २०६७।७।१८ मा िज�ला �शासन काया�लय, 
नवलपरासीले सवुासच�� बढैलाई स�बोधन गरी 
नेपालको ज�मिस�को नाग�रकता बदर भई आएको 
बेहोरा जानकारीको लािग अनरुोध छ भनी एउटा 
प�स�म पठाएको दिेख�छ ।

६. ��यथ� सवुासच�� बढैलाई िज�ला 
�शासन काया�लय, नवलपरासीबाट नाग�रकताको 
�माणप� बदर भएको जानकारी िमित २०६७।७।१८, 
च.नं. १९५१ को प��ारा िदइएको र िनजले सो 
बेहोराको प� िमित २०६७।७।२३ मा बझेुको 
देिख�छ । �यसपिछ िज�ला �शासन काया�लय, 
नवलपरासीमा नाग�रकता बदर म�ुाको न�कल 
पाउ ँ भनी िनवेदन िदएकोमा िमित  २०६७।७।१८ 
को प�बाटै जानकारी पाएको मानी ऐनको �यादिभ�ै 
पनुरावेदन अदालत बटुवलमा पनुरावेदन दता� गन� गएको 
देिख�छ । आ�नो नाग�रकता बदर गन� गरी िनण�य 
गदा� आफूसगँ नाग�रकता बदरका स�ब�धमा कोही 
कसैले केही पिन नबझुेको, कुनै जानकारी निदएको 
र आ�नो भनाइ रा�ने र �माण पेस गन� मौकासमेत 
निदएको भ�ने िनज सवुासच�� बढैले िलएको दाबीका 
स�ब�धमा पिन पनुरावेदकले िनजसगँ सोधपछु गरी, 
सनुवुाइको मौका िदई, रीतपूव�क �माण बझुी िनण�य 
गरकेो  हो भ�ने िजिकरसमेत पनुरावेदकबाट िलएको 
देिखदँनै । यी पनुरावेदकले आफूले िनण�य गदा� के 
क�तो �ि�या अपनाएको हो, कानून तथा �यायका 

मा�य िस�ा�त �याियक परी�ण गन� स�कल िमिसल 
उपल�ध गराउन नसकेबाट आफूले नाग�रकता बदर 
ग�रिदएको हो वा नाग�रकता बदर गन� िज�ला �शासन 
काया�लय, नवलपरासीलाई िनद�िशत गरकेो हो 
भ�नेबार ेपिन अ�यौल कायमै छ । य�तै अ�यौलताको 
िबच िज�ला �शासन काया�लय, नवलपरासीलाई 
नाग�रकताको �माणप� बदर भएको जानकारी िदएको 
अव�था देिख�छ । 

७. ��यथ� सवुासच�� बढैले िनण�यको 
न�कल नपाएको भनी िजिकर िलएको िवषयमा 
िनजले न�कल पाएको वा िनजलाई यो-यो बेहोराबाट 
नाग�रकता बदर भएको िवषयमा भएका काम कारबाही 
र िनण�यबारमेा पूण� जानकारी रहेको भनी पनुरावेदक 
गहृ म��ालय तथा अ�य स�बि�धत िनकायह�बाट 
यस अदालतमा तथा म�ुा चाल ु भएको बखतमा 
पनुरावेदन अदालत बटुवलमा कुनै िजिकर निलएको 
अव�थामा ��यथ�ले िनण�यको न�कलको अभावमा 
आ�नो नाग�रकताको �माणप�  बदर भएको िवषयमा 
अ�ययन गन�, ब�ुने र कानूनी राय िलनेलगायतका 
संिवधान �द� �व�छ सनुवुाइज�तो मौिलक हकको 
उपयोग गन� पाए होलान् भनी यस इजलासले िव�वास 
गन� स�ने अव�था पिन रहेन । 

८. अब, नेपाल नाग�रकता ऐन, २०२० को 
दफा १० को उपदफा (३) मा उ�लेख भएको �ी ५ 
को सरकार भ�ने कानूनी िनकाय हो भ�ने कुराको 
िनराकरणको लािग नेपाल कानून �या�यास�ब�धी ऐन, 
२०१० को दफा २ को ख�ड (झ) को उपख�ड (घ) 
को �यव�थालाई �ि�गत गनु�पन� ह��छ । उ� उपख�ड 
(घ) मा “नेपाल सरकार भ�नाले २०४७ साल काित�क 
२३ गतेदिेख २०६३ साल जेठ ३ गतेस�म ग�रएको वा 
गनु� पन� कुनै कामको स�ब�धमा नेपाल अिधरा�यको 
संिवधान, २०४७ र अ�य कानूनबमोिजम नेपाल 
अिधरा�यको काय�का�रणी अिधकार �योग ग�रब�सने 
�ी ५ महाराजिधराज र मि��प�रषद्लाई जनाउने” 
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भ�ने �यव�था भएको पाइ�छ । यसै स�दभ�मा यस 
अदालतबाट म�ुा नं.०६८-CR-०८२६ (फैसला िमित 
२०७२।५।१४) मा यस �कार �या�या गरकेो छ । 

"व�तुतः कुनै पिन देशको नाग�रकताको 
�माणप� भनेको नाग�रक र रा�यिबचको 
कानूनी स�ब�धको आधार र �माण देखाउने 
आधारभूत िलखतको �पमा रहकेो ह��छ । 
नाग�रक र रा�यको स�ब�धलाई �थािपत 
गन� य�तो �माणप�को �ाि� एव ंसमाि�का 
आधारह� अ�य�तै सवंेदनशील िवषय 
ह��छन ् । यही सवेंदनशीलतालाई मनन 
गरी िवधाियकाले नपेाली नाग�रकताको 
�माणप� र� गरी नेपाली नाग�रकबाट 
हटाउने आदेश िदने अिधकार सरकारको 
कुनै म��ालय वा िवभागलाई ��यायोजन 
नगरी नेपाल सरकार मि��प�रषदम्ा 
नै िनिहत रहने �यव�था गरकेो भ�ने 
उि�लिखत ऐनको �यव�थाबाट �प� ह�न 
आउँछ । यसरी नाग�रकताको समाि�को 
सवेंदनशीलता र मह�वलाई �ि�गत गरी 
ऐनमा नै सो अिधकार ��यायोजन गन� 
निम�न े िकटानी �यव�था भएको देिखन 
आउन े।" 
"नेपालको अ�त�रम सिंवधान, २०६३ 
को धारा ३८ अनुसार �धानम��ीको 
अ�य�तामा मि��प�रषद्को गठन ह�ने 
तथा सो धाराको उपधारा (४) बमोिजम 
मि��प�रषद्मा आव�यकताअनुसार 
उप�धानम��ी र अ�य म��ीह� रहने 
�यव�था भएबाट कानून �या�यास�ब�धी 
ऐन, २०१० को दफा २(झ) को �करण 
(ङ) को �यव�थासमतेको स�दभ�मा हदेा� 
नपेाल सरकार भ�ने श�दले �धानम��ीको 
अ�य�तामा गिठत म��ीह�को सामूिहक 

अि�त�वलाई जनाउन े भ�ने देिखन 
आउँछ । उि�लिखत �यव�थाबाट कुनै 
एकजना म��ी नपेाल सरकारको अङ्ग 
भएपिन �यसले नेपाल सरकारको पूण� 
अि�त�वलाई जनाउन स�ने देिखएन । 
यस अव�थामा अिधकार ��यायोजन 
ग�रएकोमा बाहके कुनै एक म��ीको 
िनण�यलाई नेपाल सरकारको िनण�य मा�न 
निम�ने ।"

९. उि�लिखत कानूनी �ावधान तथा यस 
�यव�थाबाट सो स�ब�धमा गरकेो �या�यासमेतका 
आधारमा सामा�य�पमा नेपाल सरकार वा त�कालीन 
�ी ५ को सरकारबाट स�पादन ह�ने भनी जिनएका 
काय�ह� मि��प�रषद्�ारा ह�नपुन� देिख�छ । नेपाल 
नाग�रकता ऐन, २०२० को दफा १४ मा अिधकार 
��यायोजनस�ब�धी �यव�था भएकोमा दफा १० 
बमोिजम नेपाली नाग�रकताबाट हटाउने अिधकार 
��यायोजन ह�न नस�ने कुरा �प� �पमा �यव�था 
भएको देिखदँा सो दफा १० को �यव�थाअ�तग�तको 
अिधकार मि��प�रषद�्ारा �योग ह�नपुन�, अ�य िनकाय 
वा पदािधकारीलाई ��यायोजन गन� निम�ने �कृितको 
दिेखन आयो । तसथ� गहृम��ी �तरबाट नाग�रकता 
बदर गन� गरी भएको िनण�यले कानूनी वैधािनकता �ा� 
गन� स�ने देिखदैँन ।

१०. नेपालको संिवधानको धारा १३ ले 
नाग�रकताको �ाि�त, पनुः �ाि�त र समाि�तस�ब�धी 
अ�य �यव�था संघीय कानूनबमोिजम ह�ने छ भ�ने 
�यव�था गरकेो छ । नेपाल नाग�रकता ऐन, २०६३ 
को दफा १० ले नेपाली नाग�रकता कायम नरहने 
स�ब�धमा य�तो �यव�था गरकेो छः 

दफा १० नेपाली नाग�रकता कायम नरहनेः 
(१)  नेपालको कुनै नाग�रकले आफूखुसी कुनै 

िवदेशी मुलुकको नाग�रकता �ा� गरपेिछ 
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िनजको नेपाली नाग�रकता कायम रहने छैन ।
(२)  नेपाली नाग�रकले नेपालको नाग�रकता 

�या�न तोिकएबमोिजम सूचना गरपेिछ 
तोिकएको अिधकारीले �य�तो सूचना दता� 
गन� छ र �यसरी दता� ग�रएको िमितदेिख 
िनजको नेपाली नाग�रकता कायम रहने छैन ।

(३)  दफा १४ बमोिजम कुनै �यि�लाई नेपाली 
नाग�रकताबाट हटाइएकोमा �यसरी 
हटाइएको िमितदिेख �य�तो �यि�को नेपाली 
नाग�रकता कायम रहने छैन ।

(४)  कुनै �यि�लाई एकैसाथ नेपालको र िवदेशी 
मुलुकको नाग�रकता �ा� ह�ने अव�था 
भएमा �य�तो �यि�ले सो� वष� उमेर पुगेको 
दुई वष�िभ� कुनै एक मुलुकको नाग�रकता 
रो�नु पन� छ । �यसरी नाग�रकता नरोजेको 
अव�थामा सो �याद नाघेपिछ िनजको 
नेपाली नाग�रकता कायम रहने छैन ।

११. साथै दफा १४ मा “कुनै िवदेशी �यि�ले 
झुठो िववरण वा बयान िदई नेपाली नाग�रक हो भनी 
झु�याई नेपाली नाग�रकताको �माणप� �ा� गरकेो 
कुरा �मािणत ह�न आएमा नेपाल सरकारले िनजको 
नेपाली नाग�रकताको �माणप� र� गरी िनजलाई 
नेपाली नाग�रकबाट हटाउने आदेश िदने छ” भ�ने 
�यव�था रहेको छ । यस कानूनी �ावधानले कुनै �यि�ले 
दोहोरो नाग�रकता िलएको वा झठुो िववरण िदई नेपाली 
नाग�रकता �ा�त गरमेा वा दोहोरो नाग�रकता िलएको 
पिु�ट भएमा नाग�रकता बदर गन� स�ने देिख�छ । यी 
��यथ�ले पिन अक� देशको नाग�रकता �ा�त गरकेो वा 
झ�ुा िववरण िदई नाग�रकता िलएको त�यलाई भ�ने 
�माणबाट पिु�ट भएको अव�थामा जिहलेसकैु िनजको 
नाग�रकता बदर गन�स�ब�धी कारबाही चलाउन स�ने 
नेपाल सरकारको अिधकार सरुि�त नै रहेको देिख�छ । 

१२. यी ��यथ� सवुासच�� बढैका िव�� 

मकुुत�साद चौहानले िमित २०४४।१।२० मा उजरुी 
िनवेदन िदई िमित २०४४।८।१५ र सो उजरुी स�ब�धमा 
��यथ�को बयान िलई त�य स�ब�धमा ब�ुदा �यसअिघ 
पिन उजरुी  परी िमित  २०४३।९।६ मा उजरुी तामेल 
राखेकोसमेत बेहोरा उ�लेख गरी पिछ�लो िनवेदन 
पिन लिु�बनी अ�चलाधीशको काया�लयले िमित  
२०४५।४।२ मा तामेलीमा राखेको दिेख�छ । ितनै 
मकुुत�साद चौहानले िमित  २०५१।१।२५ मा पनुः 
उजरुी गरकेो देिखएबाट एकै �यि�उपर एकै �यि�को 
पूवा��ह र �व�ृ भावना देिखएको छ । यस अदालतबाट 
वादी नेपाल सरकार �ितवादी राजे���साद ग�ुा भएको 
नाग�रकता �माणप� म�ुा (२०६१ सालको फौ.प.ु
नं. ३१९७, फैसला िमित २०६५।११।५) मा "एक 
पटक िनण�य ग�रसकेप�ात् सोही िनण�यलाई सबल 
बनाउने रायसमेत दुई पटक िदइसकेको अव�थामा 
��ेािधकारिवहीन किथत गो�य राय �ितवेदनलाई 
मूल आधार बनाई नेपाली नाग�रकता, नाग�रकता 
ऐन, २०२० को दफा १०(३क) बमोिजम बदर गन� 
गरकेो फैसला उ�टी ह�ने" भनी �या�या भइसकेको 
छ । ��ततु म�ुामा पिन एकै �यि�उपर पटक-
पटक परकेो उजरुी तामेलीमा रािखिदएकोमा पिन 
यी ��यथ�लाई जानकारी नै निदई अक�मात िमित 
२०५३।३।१५ मा गहृम��ी �तरबाट किथत िनण�य 
गरी िज�ला �शासन काया�लय, नवलपरासीलाई 
िनद�शना�मक आदेश िदइन ु र �यसको काया��वयन 
१४ वष�पिछ गरी िमित २०६७।७।१८ मा ��यथ�लाई 
जानकारी पठाउनलुाई सशुासन�ितको उपहास हो 
भ�नमुा अ�यिु� ह�दँैन । आ�नो समयानकूुलको शि� 
वा �भावको आडमा य�तो �विृ�ले ��य पाउने हो 
भने दशेमा सशुासन र कानूनी रा�यको अवधारणा 
�य�तो शि� र �भावमा रमाउनेको खेल ब�न 
प�ुदछ । नेपालको सिंवधान र �चिलत कानूनसगँ ग�रने 
य�ता खेलवाडलाई यस दशेको �यायपािलकाले कुनै 
पिन हालतमा �वीकाद�न । कुनै एक �यि�लाई लि�त 
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गरी देशको गहृ म��ी तहबाट ग�रएको �विववेक�य 
अिधकारको �व�छ�द एवम् �वे�छाचारी �योगको 
य�तो उदाहरण आइ�दा यस देशको �यायपािलकाले 
हेनु�  नपरोस् भ�ने िव�वास िलइएको छ । यसरी कानूनको 
रीत प�ुयाई ��यथ�लाई बझुी कुनै िनण�य ग�रएको भ�ने 
पनुरावेदकको िजिकर नरहेको, आफँैले गरकेो िनण�यको 
स�कल �ित अदालतलाई उपल�ध नगराएको, 
पनुरावेदकले ��यथ�को नाग�रकता बदर गदा� िनजले 
�ितर�ामा कुनै आ�नो कुरासमेत रा�न नपाएको र 
पटक-पटक उजरुीह� तामेलीमा रािखएको प�र�े�यमा 
नाग�रकता बदर भएको जानकारी िदने िनकायले सो 
िनण�यको न�कलसमेत उपल�ध गराउन नसकेको 
अव�थामा जसले सो िनण�य गरकेो जानकारी िदएको 
हो, उसैबाट उ� िनण�य भएको मानी सोहीबमोिजम 
अिधकार �े�को अधीनमा रही �याय िन�पणका लािग 
अदालत �वेश गनु�लाई अ�यथा मा�न सिकँदनै । गहृ 
म��ालय, म��ी�तरबाट भएको िनण�यलाई यस म�ुाको 
�योजनको लािग नेपाल सरकारको िनण�य मा�न 
िम�ने अव�थासमेत नदेिखदँा गलत �ि�या अपनाई 
आफँैले अिधकार�े� �हण गरी गहृ म��ी�तरबाट 
नाग�रकता बदर गन� गरेको िनण�य र �यसको आधारमा 
भए ग�रएका काम कारबाहीले कानूनी मा�यता पाउन 
स�ने अव�था नह�दँा �यसको �भावका�रता शू�य 
रहेको मा�नपुन� ह��छ । यस अव�थामा यी ��यथ�लाई 
िनजको नाग�रकताबार े िनण�य गरी जानकारी िदने 
िज�ला �शासन काया�लय, नवलपरासी त�कालीन 
पनुरावेदन अदालत बटुवलको अिधकार �े�िभ� पन� 
भएकाले िज�ला �शासन काया�लय, नवलपरासीको 
प� जानकारीका स�ब�धमा पनुरावेदन अदालत 
बटुवलको �े�ािधकार देिखदँा नभएको अिधकार�े� 
�हण गरी पनुरावेदन अदालत बटुवलले फैसला 
गरकेो भ�ने पनुरावेदक उप�धानम��ी तथा गहृम��ी 
िवजयकुमार ग�छदारको पनुरावेदन िजिकरसगँ सहमत 
ह�न सिकएन ।

१३. अत: अिधकार�े� नै नभएको 
अिधकारीबाट भएको िनण�यले वैधािनकता �ा�त गन� 
स�ने नदेिखदँा गहृ म��ालयको च.नं. १५४४ िमित 
२०५३।२।१५ को प�अनसुारको िमित २०५३।२।१३ 
को  सवुासच�� बढैको नाग�रकता बदर गन� पठाइएको 
िनण�य कानूनसङ्गत नभएकोले �यसलाई आधार बनाई 
िज�ला �शासन काया�लय, नवलपरासीले गरकेो िमित 
२०६७।७।१८ को प�ानसुारको िनण�य कानूनअनकूुल 
नदेिखएको अव�थामा पनुरावेदन अदालत बटुवलको 
फैसला िमलेकै देिखदँा सदर ह�ने ठहछ�  । ��ततु 
म�ुाको दायरीको लगत क�ा गरी िमिसल िनयमानसुार 
अिभलेख शाखामा बझुाई िदनू । 

उ� रायमा सहमत छु ।
�या. टंकबहादरु मो�ान

इजलास अिधकृत:- अ�चन भ�राई
इित संवत् २०७६ साल काित�क १ गते रोज ६ शभुम् ।

—— & ––
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सव��च अदालत, सयं�ु इजलास
माननीय �यायाधीश �ी तेजबहादरु के.सी.

माननीय �यायाधीश �ी कुमार र�ेमी
फैसला िमित : २०७६।७।५

०७४-CR-१५०३

म�ुाः िजउ मा�ने बे�ने l 

पनुरावेदक / �ितवादी : स�री िज�ला राजिवराज 
नगरपािलका वडा नं. ७ घर भई हाल कारागार 
काया�लय स�रीमा थुनामा रहेको वष� ५७ को 
वैजनाथ यादव

िव��
��यथ� / वादी : आमोदच�� झाको जाहेरीले नेपाल 

सरकार

§ स�ब� घटना प�रि�थितसगँ साम�ज�यता 
रा�ने पीिडतको मौकाको अिभ�यि�लाइ� 
�माण ऐन, २०३१ को दफा १० अनुसार 
�माणको �पमा �हण गन� िम�ने नै ह�दँा 
म�ुाको कारबाही र िकनाराको �ममा 
ग�रन े �माणह�को म�ूयाङ्कन कानूनी 
�यव�था मा�को िनरपे�तामा नभई 
स�ब� घटना र प�रि�थितको सापे�तामा 
एक िववेकयु� चेत�ारा िनिद�� स�यको 
खोजीमा आधा�रत ह�ने ।

(�करण नं.२)

पनुरावेदक / �ितवादीका तफ� बाट : िव�ान्  अिधव�ा 
�ी समुनकुमार पौडेल

��यथ� / वादीका तफ� बाट : 

अवलि�बत निजर : 
स�ब� कानून :
§ �माण ऐन, २०३१
§ िजउ मा�ने बे�ने काय� (िनय��ण) ऐन, 

२०४३

स�ु तहमा फैसला गन� :
 मा.िज�ला �या. �ी कृ�ण�साद बा�तोला
 स�री िज�ला अदालत
पनुरावेदन तहमा फैसला गन�:
 माननीय �यायाधीश �ी राम�साद ओली
 माननीय �यायाधीश �ी दयानाथ खरले
 उ�च अदालत जनकपरु, राजिवराज इजलास

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

२०७३  को दफा ९ को उपदफा (१) बमोिजम यस 
अदालतको पनुरावेदन दायरीमा दता� ह�न आएको 
��ततु म�ुाको संि�� त�य र ठहर यस�कार छ- 

म�ुाको त�य 
िमित २०५७।५।२९ गते बेलकु� अ�दाजी 

९ बजेको समयमा राजिवराज नगरपािलका वडा नं.६ 
ि�थत वैजनाथ यादवको घरमा मिहला िच�याएको 
आवाज सनुी �यहा ँगई हेदा� एउटा अप�रिचत मा�छेले 
मिहलालाई जबरज�ती समाती आ�नो काबमुा पान� 
�य�न ग�ररहेको थाहा पाई ब�द रहेको ढोका खो�दा 
कोठािभ�बाट एउटा प�ुष मा�छे िन�क� भागेको 
र एउटा मिहला पिन अतािलदँै  बािहर आई मलाई 
सिुनता यादवले नोकरी लगाई िदने �लोभन दखेाई 
जबरज�ती वे�याविृ� गन� लगाएक� ह�न् भनी बताएक� 
ह�दँा िनज वैजनाथ यादव, सिुनता यादव, कमली यादव 
तीनै जनालाई िजउ मा�ने बे�ने ऐनअ�तग�त कारबाही 
ग�रपाउ ँ भ�ने िमित २०५७।५।३० को जाहेरी 
दरखा�तको बेहोरा । 

�नण�य नं. १०४९६
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िमित २०५७।५।२८ गते िददी सिकला 
खातनुले राजिवराजमा र�सी पान� औषधी िक�न 
पठाएकोले राजिवराजमा औषधी िकनी पिह�यैदेिख 
िचनजानक� सिुनता यादवले मलाई िमता भनी बोलाई 
आ�नो घर लगी जािगर लगाइिदने लोभ देखाई कोठामा 
छाडी नोकरी लगाइिदने मा�छे आएको छ भनी लो�ने 
मा�छेलाई म भएको कोठामा पठाएपिछ िनज लो�ने 
मा�छेले वैजनाथलाई �.३००।- िदएर मलाई करणी 
गन� खोजेको ह�दँा मैले सोअनसुार अनिुचत काय� गन� 
िदन इ�कार गरपेिछ मलाई खकुुरी देखाई �यान मान� 
ध�क� िदएकोले म डरले चपु लागे ँ। िनजले मलाई करणी 
गरी गररे गए l करणी गन�मा मैले िचनेका महमद जसो 
र महमद उ�मान िथए भ�नेसमेत बेहोराको पीिडत बेबी 
खातनुले गरकेो अिधकारी�ा� अिधकारीसम� गरकेो 
मौकाको कागज । 

िज�ला स�री राजिवराज-६ खसा�ल 
टोल राजिवराज बजारतफ�  जाने बाटोदेिख पि�म 
राजकुमार साहको बासँघारीदेिख पूव�, राजकुमार 
साहको घरदेिख दि�ण, उपे�� यादवको धानखेतदेिख 
उ�र चारिक�लािभ� रहेको पि�मतफ� को घर उ�र 
दि�ण फैिलएको सो घरको उ�रतफ� को कोठा ख�ुला 
रहेको l सो कोठाको भइुमँा सकुुल ओछ् याइएको पीिडत 
मिहलाले देखाएबमोिजमको घटना�थल मचु�ुका । 

वैजनाथ यादव, सिुनता यादव र कमली 
यादवलाई प�ाउ गरी दािखल गरकेा छ� l कानूनबमोिजम 
ग�रपाउ ँभ�ने बेहोराको �हरी �ितवेदन । 

मैले पिहले िचनेक� बेबी खातनु नाम गरके� 
मिहला िमित २०५७।५।२८ गते मेरो पसल छेउमा 
िदउसँोको समय �पनी रोड राजिवराजमा उिभरहेको 
देखी िनजलाई बोलाई मेरो घरमा जाउ,ँ म नोकरी 
लगाइिद�छु भनी फकाउदँा िनजले मेरो कुरा मानेक�ले 
िनज बेबी खातनुलाई घरमा लगी म, मेरी आमा कमली 
यादव र बाब ुवैजनाथ यादवसमेतले ललाई फकाई डर 
�ास देखाई वे�याविृ�मा लगाएको हो । हा�ो घरमा 

मैले निचनेका बबुाले िचनेका मिहला मािनससमेत 
आउछँन् । वे�याविृ� गन� आउने प�ुषह� म 
िचि�दन l बबुाले मा� िच�नहु��छ भ�नेसमेत बेहोरा 
भएको �ितवादी सिुनता यादवले अनसु�धान 
अिधकारीसम� गरकेो बयान ।

िमित २०५७।५।२८ गते मेरी छोरी सिुनता 
यादवले मेरी साथी ह�न् भनी बेबी खातनुलाई घरमा 
िलई आएक� िथइन् । �ीमान् सगँ िचनजान भएका मा�छे 
घरमा आउने जाने गद�थे । म घर �यवहारले फुस�द 
पाउिँदन िथए ँ। �ीमान् ले घरमा आउने ती मािनसह�सगँ 
पैसा िलई करणी गराउदँा रहेछन् । िनज बेबी खातनु 
घर जा�छु भनी भनेक� ह�दँा मैले नजानसु�म भनेक� 
ह� ँ । बेबी खातनु बसेको कोठामा जाने आउने र ढोका 
खोली मा�छे िछराउने आिद कामसमेत छोरी सिुनताले 
गद�िथन् भ�नेसमेत बेहोराको �ितवादी कमली यादवले 
अिधकार�ा� अिधकारीसम� गरकेो बयान । 

िमित २०५७।५।२८ गते मेरी छोरी सिुनता 
यादवसगँ बेबी खातनु नाम गरेक� केटी आएक� र सो 
िदन मेरो घरमा बसेक� ह�न् । िनजले पैसा छैन भनेक�ले 
म नोकरी लगाइिद�छु भनी मेरो स�पक� मा आउने नाम 
थर वतन थाहा नभएको केटाह�बाट पैसा असलु गद� 
बेबी खातनुसगँ जबरज�ती डर �ासमा पारी करणी 
गराएको ह� ँ। यसै�ममा भोिलप�ट बेबी खातनु बेदनाले 
िच�याउदँा िछमेक�ह�ले थाहा पाई जाहेरी िदएका 
ह�न् । मैले िनजलाई करणी गराएबापत �.३०० देिख 
�.५०० स�म पटक पटक िलए ँ । केही रकम बेबी 
खातनुलाई िदए ँ। �ीमतीले िचनेका मिहलासमेत आई 
पिहले-पिहले यहा ँ ब�ने गद�थे भ�नेसमेत बेहोराको 
वैजनाथ यादवले अिधकार�ा� अिधकारीसम� गरेको 
बयान । 

हाल प�ाउ परकेा वैजनाथ यादव, कमली 
यादव र सिुनता यादवलाई िचने ँ l म घरितर जान 
ला�दा ियनै सिुनता यादवले फकाई फु�याई �लोभन 
दखेाई आ�नो घर प�ुयाई िनजको बाब ुवैजनाथसमेत 
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भई कोठामा थुनी परप�ुषसगँ करणी गराएका ह�न् । 
वे�याविृ�मा संल�न गराउने वैजनाथको �ीमती कमली 
यादवसमेत ह�न् l हेरी िचनी सनाखत ग�रिदए ँभ�नेसमेत 
बेहोराको बेबी खातनुले ग�रिदएको सनाखत कागज । 

राजिवराज नगरपािलका-६ खसा�ल 
टोलि�थत पूव� राजिवराज नगरपािलका बजार जाने 
बाटो, पि�ममा राजकुमार साहको बासँघारी, उ�रमा 
राजकुमार साहकै घर, दि�णमा उपे�� यादवको 
धानबारी यित चारिक�लािभ� रहेको पि�मतफ� को 
उ�र दि�ण फैिलएको टालीको छाना भएको घर, सो 
घरको कोठामा पसी हेदा� कोठाको दि�णतफ�  िबडँ 
नभएको खकुुरी-१ र पोिलिथन झोलामा रािखएको 
िकिलप, ि�म र िलिपि�क रहेको �लाि�कको 
झोलासमेत बरामद भएको भ�नेसमेत बेहोराको बरामदी 
मचु�ुका ।

मलाई देखाएको बरामद भई आएको अ�दाजी 
१६ इ�च लामो यो िबडँ नभएको खकुुरी िनज वैजनाथ 
यादवले मलाई वे�याविृ�मा लगाउन डर �ास दखेाउन 
�योग गरकेो खकुुरी हो l बरामद भएको ि�म, िलिपि�क 
र कपालमा लगाउने ि�लप मेरो हो भ�ने बेहोराको बेबी 
खातनुले ग�रिदएको सनाखत कागज ।

िमित २०५७।५।२९ गते बेलकु� अ�दाजी 
९.०० बजेको समयमा वैजनाथ यादवको घरमा कुनै 
मिहला िच�याएको ज�तो आवाज आएकोले मसमेत 
उ� घरमा गई हेदा� पि�मतफ� को वैजनाथ यादवको 
घरको उ�रतफ�  ब�द कोठामा मिहलालाई जबरज�ती 
करणी गरजे�तो सनुी सो कोठा खो�न भनी बािहरबाट 
मसमेतले भनेपिछ ढोका खोली हेन� खो�दा एक जना 
अप�रिचत मा�छे भागेर गए l एकजना अप�रिचत 
केटी �ँद ै बािहर िन�क� मलाई वैजनाथ यादव, 
कमली यादव र सिुनता यादवले ललाई फकाई डर 
�ास देखाई जबरज�ती वे�याविृ�मा लगाएका ह�न् 
भनी भनेक� ह�दँा जाहेरवालाले �हरीमा पीिडतसिहत 
जाहेरी पेस गरकेा ह�न् । िनज वैजनाथ यादवको घरमा 

पिहलादिेख वे�याविृ� गन� मिहला तथा प�ुषह� 
आउने गद�थे । हामीले पटक-पटक यसो नगनु�होस् भनी 
स�झाउदँासमेत नमानी उ� काय� गद� आएका िथए 
भ�नेसमेत बेहोराको बिुझएका राजकुमार साहसमेतका 
जना तीनले लेखाई िदएको घटना िववरण कागज । 

िमित २०५७।५।२९ गते राित �ितवादी 
वैजनाथ यादवको घरमा हो-ह�लाह भएको आवाज 
सनुी मसमेत उ� �थानमा जादँा वैजनाथ यादव, 
कमली यादव र सिुनता यादवले १ जना केटीलाई डर 
�ास दखेाई वे�याविृ�मा लगाएको भ�ने िनज पीिडत 
बेबी खातनुले बताएपिछ थाहा भयो । िनज वैजनाथ 
यादवको घरमा पिहलेदेिख नया-ँनया ँमिहला केटीह� 
आउने जाने गद�थे l वैजनाथले घरमा वे�याविृ� 
गराउदँै आएका िथए भ�ने एकै िमलानको बेहोरा 
खलुाई ब�ीदाससमेतका जना पाचँले लेखाई िदएको 
व�तिु�थित मचु�ुका । 

�ितवादीह�म�ये सिुनता यादवले बेबी 
खातनुलाई पिहले िमता भनी निजकको मा�छे भएज�तो 
भान पारी जािगर लगाइिदने, प�सा िदनेसमेतका 
�लोभन िदई फकाई घरमा �याई �ितवादी वैजनाथ र 
कमलीसगँ िचनजान गराई सबैले सोही कुरा दोहो�याई 
�लोभन देखाएपिछ बेबी खातनु घर जान खो�दा 
धाकध�क� �ास िदई घरको ढोका थुनी कोठािभ� ब�दी 
बनाई लगातार दईु िदनस�म वे�याविृ�मा लगाएको 
कुरा �मािणत ह�न आएको र यी तीनैजना �ितवादी 
एकै घर प�रवारका मा�छे भएकोले घरमा पीिडतलाई 
थनुी राखी वे�याविृ� गराउनमा तीनैजना �ितवादीको 
समान िकिसमको संल�नता रहेको देिखदँा उि�लिखत 
�ितवादीह� वैजनाथ यादव, कमली यादव र सिुनता 
यादवलाई िजउ मा�ने बे�ने काय� (िनय��ण) ऐन, 
२०४३ को दफा ४(ग) अनसुारको कसरु अपराधमा 
ऐ.ऐनको दफा ८(३) बमोिजम सजाय ग�रपाउन 
मागदाबी िलइएको छ । �ितवादीह�म�ये सिुनता 
यादवले आ�नो उमेर १४ वष� भनी लेखाएको देिखदँा 
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िनजको हकमा बालबािलकास�ब�धी ऐन, २०४८ 
को दफा ११(३) बमोिजम ह�न माग दाबी िलइएको 
भ�नेसमेत बेहोराको अिभयोग मागदाबी ।

म बेबी खातनुलाई िचि�दन । बेबी खातनुलाई 
घरमा �याई करणी गराएको हैन छैन । �हरीले कुटिपट 
गरी डर �ास देखाई बयानमा सही गन� लगाएका ह�न् । 
झ�ुा अिभयोग दाबीबाट फुस�द िदलाई पाउ ँभ�नेसमेत 
बेहोराको �ितवादी कमली यादवले स�ु अदालतमा 
गरकेो इ�कारी बयान । 

म बेबी खातनुलाई िचि�दन । परुानो �रसइवी 
सा�ँन यो झ�ुा उजरु गरकेा मा� ह�न् । मसमेत भई 
िनज बेबी खातनुलाई अनैितक देह �यापार गराएको 
भ�ने आरोप झ�ुा हो । �हरीले जबरज�ती कुटिपट 
गरी बयान गराएको हो । बेबी खातनुलाई वे�याविृ�मा 
नलगाएको ह�दँ झ�ुा अिभयोगदाबीबाट फुस�द िदलाई 
पाउ ँ भ�नेसमेत बेहोराको वैजनाथ यादवले स�ु 
अदालतमा गरकेो इ�कारी बयान । 

मैले बेबी खातनुलाई नोकरीको �लोभन िदई 
फकाई वे�याविृ�मा लगाउन घर िलएर गएको हैन । 
िनजलाई मैले िज�ला �हरी काया�लयमा मा� देखेको 
ह� ँl म बेबी खातनुलाई िचि�दन । तसथ�, झ�ुा अिभयोग 
दाबीबाट अलग फुस�द ग�रपाउ ँ भ�नेसमेत बेहोराको 
�ितवादी सिुनता कुमारी यादवले स�ु अदालतमा 
गरकेो इ�कारी बयान ।

जाहेरी बेहोरा सही स�य हो l िमित 
२०५७।५।२८ गते �ितवादी सिुनता यादवले मलाई 
फकाई जािगर लगाइिदने, पैसा पिन िदने �लोभनमा 
फसाई जबरज�ती वे�याविृ�मा लगाई ऐजन २८ र 
२९ गते �मश: तीनजना र दईुजना मािनससगँ करणी 
गन� लगाएकाले अस� पीडा भई कराउदँा बािहरका 
मािनसह�ले थनुी थाहा पाई ��ततु जाहेरी िदएका 
ह�न् भ�नेसमेत मूल बेहोरा भएको पीिडत बेबी खातनुले 
स�ु अदालतमा गरकेो बकप� ।

िमित २०५७।५।२९ गते राित ९.४५ 

बजेको समयमा मेरो िछमेक� वैजनाथ यादवको घरबाट 
मिहला िच�याएको आवाज सनुी के भएछ भनी अ�य 
िछमेक�ह�सिहत गई हेदा� ती कराउने केटी मािनसलाई 
सिुनता यादवले ललाई फकाई घर �याएको र वैजनाथ 
तथा कमली यादवसमेत भई ढोका थनुी वे�याविृ�मा 
संल�न गराएको थाहा भयो l पिहले पिन य�तै कसरुमा 
िनज वैजनाथ प�ाउ प�ररहने, िनजको घरमा मिहला 
तथा नया-ँनया ँ केटीह�को िभडभाड भइरहने ह�दँा 
जाहेरी बेहोराबमोिजम कसरु अपराध गरकेो हो 
भ�नेसमेत बेहोरा भएको जाहेरवाला अमोदच�� झाले 
अदालतमा गरकेो बकप� । 

एउटी अवला �ीले अदालतमा आई आफू 
यी यी मािनसह�को जाल�प�चबाट बला�कृत ह�न 
पगेुको भनी बताएको कुरालाई घटना�मले पिु� गरेको 
अव�था िव�मान रहेको देिखदँा यी �ितवादीह�ले 
पीिडत बेबी खातनुलाई वे�याविृ�मा लगाएको 
ठहरकेाले िनज �ितवादीह� वैजनाथ भ�ने वै�नाथ 
यादव, �ितवादी कमली यादवसमेतलाई अिभयोग 
दाबीबमोिजम िजउ मा�ने बे�ने काय� (िनय��ण) ऐन, 
२०४३ को दफा ८(३) बमोिजम १० (दश) वष� कैद 
सजाय ह�ने ठहछ�  l �ितवादीम�येक� सिुनता यादवको 
हकमा िनज वारदात ह�दँाको िमित २०५७।५।२८ मा 
नाबािलग नै देिखन आएको ह�दँा िनज �ितवादी सिुनता 
यादवलाई बालबािलकास�ब�धी ऐन, २०४८ को दफा 
११(२) बमोिजम तजिवजी ७ (सात) वष� कैद ह�ने 
ठहछ�  भ�नेसमेत बेहोराको स�री िज�ला अदालतबाट 
िमित २०५८।२।१७ मा भएको फैसला ।

��ततु म�ुामा स�ु अदालतबाट भएको 
फैसलामा िच� नबझुाई यी �ितवादी वैजनाथले उ�च 
अदालत जनकपरु, राजिवराज इजलासमा अिभयोग 
दाबीबाट सफाइ पाउ ँ भनी पनुरावेदन गरकेोमा 
पनुरावेदक �ितवादी वैजनाथ यादवलाई िजउ मा�ने 
बे�ने काय� (िनय��ण) ऐन, २०४३ को दफा ८(३) 
बमोिजम १० (दश) वष� कैद सजाय गन� गरी स�ु 
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स�री िज�ला अदालतबाट िमित २०५८।२।१७ मा 
भएको फैसलालाई अ�यथा भ�न िम�ने दिेखएन l सो 
फैसला िमलेकै दिेखदँा सदर ह��छ, यी �ितवादीको 
पनुरावेदन िजिकर प�ुन स�दैन भ�नेसमेत बेहोराको 
उ�च अदालत जनकपरु राजिवराज इजलासको िमित 
२०७४/१०/१० को फैसला l 

पीिडत भिनएक� बेबी खातनुलाई मेरी छोरी 
सिुनताले घरस�म लगेको दे�ने कोही नभएको, 
िनजमािथ जबरज�ती करणी भएको भ�ने त�य 
िचिक�सक�य �माणबाट पिु� नभएको अव�थामा 
जाहेरवाला एव ं पीिडतको बेहोरा आफँैमा खि�डत 
भइरहेको, वारदात�थलको �कृितअनसुार वारदातको 
स�भावना एवं काय� नै शू�य रहेको आधार �माणबाट 
म िनद�ष छु l �माण ऐन, २०३१ को दफा २५ को 
अनसुार मलाई दोषी करार गन�लाई आव�यक पन� 
�माण वादी प�ले गजुान� सकेको छैन l तसथ�, मलाई 
१० वष� कैद सजाय गन� स�ु तथा उ�च अदालतको 
फैसला उ�टी गरी अिभयोग दाबीबाट सफाइ पाउ ँ
भ�नेसमेत बेहोराको �ितवादी वैजनाथ यादवले यस 
अदालतमा पेस गरेको पनुरावेदनप� l 

अदालतको िनण�य
��ततु म�ुाको िमिसल अ�ययन गरी 

पनुरावेदक �ितवादी वैजनाथको तफ� बाट कानूनी 
�ितर�ाको लािग उपि�थत ह�नभुएका िव�ान्  
अिधव�ा �ी समुनकुमार पौडेलले वे�याविृ� भएको 
कुरा मेिडकल �रपोट�बाट पिु� ह�न नसकेको अव�थामा 
�ितवादीउपरको अिभयोगदाबी ठहन� स�ैन भनी 
गनु�भएको बहस पिन सिुनयो l  

बेबी खातनुलाई जािगर लगाइिदनेस�मको 
�लोभन र मौकामा डर �ाससमेत दखेाई आ�नै 
घरमा लगी बािह�रया प�ुषह� बोलाई वे�याविृ�मा 
लगाएको ह�दँा �ितवादीह� सिुनता यादव, वैजनाथ 
यादव र कमली यादवलाई िजउ मा�ने बे�ने काय� 
(िनय��ण) ऐन, २०४३ को दफा ४(ग) को कसरुमा 

ऐजन ऐनको दफा ८(३) बमोिजम सजाय ग�रपाउ ँभ�ने 
बेहोराको त�कालीन �ी ५ को सरकारको अिभयोग 
मागदाबी रहेकोमा पनुरावेदक �ितवादी वैजनाथ 
यादवले अदालतमा कसरु इ�कार गरी बयान गरेको 
भए तापिन अिधकार�ा� अिधकारीसम� बयान गदा� 
आफू कसरुमा सािबत रहेको कुरालाई सङ्किलत 
कागज �माणले समथ�न गरकेो आधार कारणसमेतबाट 
िनज �ितवादीले अिभयोग दाबीअनसुारको कसरु 
गरकेो ठह�याई १० (दश) वष� कैद सजाय गन� गरी स�ु 
अदालतबाट फैसला भएको र सो फैसलालाई उ�च 
अदालतले पनुरावेदनको रोहबाट हेरी सदर ग�रिदएको 
दिेख�छ l मिहलालाई वे�याविृ�मा लगाएको भनी 
आफूउपर ठहर भएको कसरुलाई पिु� गन� �माण वादी 
प�ले गजुान� नसकेको ह�दँा उ�च अदालत जनकपरु, 
राजिवराज इजलासबाट भएको ��ततु फैसला �माण 
मू�याङ्कनका िहसाबले �िुटपूण� छ, �यसकारण 
उ� फैसला उ�टी गरी आफूलाई अिभयोगदाबीबाट 
अलग फुस�द िदलाइन ु पछ�  भ�ने िजिकरसिहत यी 
�ितवादी वैजनाथको पनुरावेदन यस अदालतमा दायर 
भएको रहेछ l उपयु�� त�य भएको यस म�ुामा उ�च 
अदालत जनकपरु, राजिवराज इजलासबाट िमित 
२०७४/१०/१० मा भएको फैसला िमलेको छ छैन, 
�ितवादीको पनुरावेदक िजिकर प�ुछ, प�ुदैन भनी 
िनण�य िदनपुन� देिखयो l

२. िनण�यतफ�  िवचार गदा�, ��ततु म�ुामा 
�ितवादीह�ले अिभयोग दाबीअनसुारको कसरु गरेका 
ह�न् भ�नलाई वादी प�ले आस�न िछमेक�ले त�कालै 
िदएको िकटानी जाहेरी, पीिडत मिहला बेबी खातनुले 
आफूमािथ यौन द�ुय�वहार भएको भनी लेखाइिदएको 
मौकाको कागज, बरामद भएका खकुुरीलगायत पीिडत 
मिहलाले �योग गन� गरकेा शङ्ृगारका साम�ी, पेस 
भएका दसीको सनाखत कागज, बिुझएका मािनसह�ले 
लेखाइिदएको बेहोरालाई दसी �माणको �पमा पेस 
भएको पाइ�छ l पीिडत बेबी खातनुले मौकामा र 
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अदालतमा गरकेो बकप�मा वैजनाथको छोरीले फकाई 
घरमा लगेपिछ जािगर िद�छु भनी �लोभन देखाई 
नोकरी लाइिदने मािनस उनै ह�न् भनी ितनै अप�रिचत 
प�ुषसगँ कोठामा थनुी िदएको र यी �ितवादीह�को 
कतु�त बझेुपिछ आफूले �ितकार गन� खो�दा खकुुरी 
देखाई �यान मान� ध�क� िदई डरधाकस�म दखेाएको, 
पिहलो िदन तीनजना र दो�ो िदन दईुजनासगँ रकम 
िलई मलाई करणी गराएको भनी एकै बेहोराको कागज 
तथा बकप� गरकेो पाइ�छ । �यसैगरी, �ितवादी 
बैजथान यादवको घरमा पीिडतलाई थनुी राखेको 
कोठाबाट बरामद भएको खकुुरी, ि�म, िलिपि�टक 
र कपालमा लगाउने ि�लपसमेत बरामद भएको 
छ l बरामद यो खकुुरी आफूलाई डर देखाउन �योग 
ग�रएको िथयो l बरामद यी शङ्ृगारका यी साम�ी 
मेर ै ह�न् l मलाई वै�याविृ�मा लगाउने मािनस ियनै 
वैजनाथ यादव ह�न्, देखे ँिचने ँभनी पीिडतले सनाखत 
ग�रिदएको पाइ�छ l आफूलाई करणी गन� मािनसह�ले 
वैजनाथलाई पाचँ सय र तीन सय �पैया ँ िदएका छौ ँ
भनी पालैपालो आई करणी गरकेा र वैजनाथ �वयम् नै 
आई उनीह�लाई करणी गन� िदन,ु निदएमा कािटिद�छु 
भनी बािहर िन�क� ढोका लगाइिदएको भनी पीिडत 
मिहलाले मौकामा कागज ग�रिदएक� रिहिछन् l 
पीिडत मिहलाले यी �ितवादीलाई �यस�कारको 
आरोप लगाउन ुपना�को अ�य छु�ै कारण केही िथयो 
िक त भ�नलाई �य�तो अथ�पूण� स�ब�ध दिेखने �रस, 
आ�ोश, बदला, पूव� प�रि�थित, स�ब�ध, लेनदने वा 
य�तै अवाि�छत कुनै दबाब �भाव रहे भएको भ�ने 
िमिसल संल�न अनसु�धान �ितवेदनबाट ख�ुन आएको 
देिखदँनै l �ितवादीह�ले पिन सो कुरालाई अ�यथा 
भ�न र औिच�यपूण� त�रकाले ख�डन गन�सकेको 
देिखदँनै l स�ब� घटना प�रि�थितसगँ साम�ज�यता 
रा�ने यस�कारको पीिडतको मौकाको अिभ�यि�लाई 
�माण ऐन, २०३१ को दफा १० अनसुार �माणको 
�पमा �हण गन� िम�ने नै ह��छ l म�ुाको कारबाही र 

िकनाराको �ममा ग�रन े�माणह�को मू�याङ्कन 
कानूनी �यव�था मा�को िनरपे�तामा नभई स�ब� 
घटना र प�रि�थितको सापे�तामा एक िववेकयु� 
चेत�ारा िनिद�� स�यको खोजीमा आधा�रत ह�ने 
ह�दँा पीिडत बेबी खातुनले अनुस�धानको �ममा 
�य� गरकेो कुरालाई समथ�न गन� अदालतमा 
पेस गरकेो बकप� र रातको समयमा िछमेक�को 
घरमा मािहला कराएको आवाज सुनी आई दे�ने 
जाहरेवालाले मौकामा गरकेो कागज र अदालतको 
बकप� तथा �ा� अ�य दसी �माणले ��तुत म�ुामा 
अिभयोग दाबी पुि� ह�ने आधारिशला िनमा�ण गरकेो 
ि�थित िव�मान रहकेोले यी �ितवादीले अिभयोग 
दाबीअनसुारको कसुर गरकेा होइनन ् भनी मा�न 
सिकने अव�था देिखन आएन l 

३. वैजनाथको घरमा एक मिहला िच�याएको 
सनुी हामी िछमेकका मािनस गई ढोका खोली हेदा�  
िभ�बाट प�ुष भागेको तथा मलाई जबरज�ती 
वे�याविृ� गन� लगाएका ह�न् भ�ने पीिडत मिहलाको 
भनाइसमेत उ�ृत गरी आमोदच�� साहले िदएको 
जाहेरी, बिुझएका राजकुमार साह, ब�ीदाससमेतको 
कागज बेहोरा र जाहेरवालाले अदालतमा आई 
गरकेो बकप�बाट समेत पीिडतको मौकाको भनाइ र 
अदालतमा आई गरकेो बकप� समिथ�त भएको ि�थित 
दिेख�छ l �ितवादी वैजनाथ यादवले अदालतमा 
इ�कारी बयान गर ेपिन अिधकार�ा� अिधकारीसम� 
पीिडतलाई नोकरी लगाई िद�छु भनी मेरो स�पक� मा 
आएका केटाह�बाट पैसा असलु गरी बेबी खातनुलाई 
अनिुचत �भाव र �ासमा राखी करणी गन� लगाएको 
ह�,ँ करणी गराएबापत �.३००/- दिेख �. ५००/- 
�ित�यि� िलएको स�य हो भ�ने बेहोराको बयान गनु�का 
साथै अ�य �ितवादीह�ले अनसु�धान अिधकारीसम� 
गरकेो बयानमा समेत �य�तै बेहोरा खलुाइिदएका 
छन् l �ितवादी वैजनाथकै घरमा उ� वारदात भएको 
र ियनै वैजनाथ उ� घरका घरमूली तथा अ�य 
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�ितवादीह�का अिभभावकसमेत रहेको अव�थाको 
समिुचत मू�याङ्कन गदा� अिभयोग दाबीलाई िनरथ�क 
भ�न सिकने ि�थत देिखएन l घटना�थल मचु�ुका, 
बरामद भएका व�तहु� र जाहेरवालासमेतको 
बकप�बाट पीिडतको भनाइ र जाहेरी बेहोरा पिु� 
भई �माणीय दिेखएको अव�थामा यी �ितवादीलाई 
अिभयोग दाबीअनसुारको कसरु तथा सजाय ठहर 
गरकेो स�ु स�री िज�ला अदालतको फैसलालाई 
सदर गरकेो उ�च अदालत जनकपरु, राजिवराज 
इजलासको फैसलालाई अ�यथा भिनरहनपुन� अव�था 
देिखन आएन l 

४. अतः मािथ िववेिचत आधार एवम् कारण 
र �माणसमेतबाट �ितवादी वैजनाथ भ�ने वै�नाथ 
यादवलाई िजउ मा�ने बे�ने काय� (िनय��ण) ऐन, 
२०४३ को दफा ४(ग) को कसरुमा ऐजन ऐनको दफा 
८(३) बमोिजम १० (दश) वष� कैद सजाय गन� गरी स�ु 
स�री िज�ला अदालतबाट िमित २०५८।२।१७ मा 
भएको फैसलालाई अ�यथा भ�न निम�ने भई स�ु सदर 
ह�ने ठहर गरकेो उ�च अदालत जनकपरु, राजिवराज 
इजलासको िमित २०७४/१०/१० को फैसला िमलेकै 
देिखदँा सदर ह�ने ठहछ�  l यी �ितवादीको पनुरावेदन 
िजिकर प�ुन सकेन l ��ततु म�ुाको दायरीको लगत 
क�ा गरी िमिसल अिभलेख शाखामा बझुाई िदनू l 

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

इजलास अिधकृतः तारा�साद डागँी
इित सवंत् २०७६ साल काित�क ०५ गते रोज ३ शभुम् ।

—— & ––

सव��च अदालत, संय�ु इजलास
माननीय �यायाधीश �ी दीपककुमार काक�
माननीय �यायाधीश �ी सपना �धान म�ल

फैसला िमित : २०७६।७।१७
०७२-CI-२०११

म�ुाः �ितपूित�

पनुरावेदक / �ितवादी : काठमाड� िज�ला, काठमाड� 
महानगरपािलका, वडा नं. २ ि�थत एनएलजी 
इ��योर�ेस क�पनी िलिमटेडको तफ� बाट 
अि�तयार�ा� ऐ.ऐ. का �मखु काय�कारी 
अिधकृत िवजयबहादरु शाह

िव��
��यथ� / वादी : सशुील पराजलुीको जाहेरीले नेपाल 

सरकार

§ सवारी तथा यातायात �यव�था ऐन, 
२०४९ को दफा १५२(१) ले सवारी 
साधनको ते�ो प� िबमा गनु� पन� अिनवाय� 
�यव�था गरकेो र उ� �यव�था िबिमत 
सवारी साधनबाट सवारी दुघ�टना भई ते�ो 
प�लाई �ित भएकोमा �ितपूित� िदलाउने 
�योजनको लािग ग�रएको क�याणकारी 
�यव�था रहकेो ह�दँा ऐनको उ� फरािकलो 
उ�े�य र मम�को �ितकुल िबमालेखको 
स�झौता वा सत�मा उ�लेख गररे वा 
�यसको याि��क �या�या गररे कानूनमा 
भएको �यव�थालाई सकुंचन गन� निम�ने । 

(�करण नं.४)
§ सवारी धनीको जानकारी र सहमित िबना 

�नण�य नं. १०४९७
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सवारी चालक अनुमितप� निलएको अ�य 
�यि�ले सवारी साधन लगी चलाउने �ममा 
सवारी दुघ�टना ह�न गएको अव�थामा उ� 
िबमालेखका सत�ह�को याि��क �या�या 
गरी सो दुघ�टनाबाट िसिज�त ते�ो प� 
िबमा दािय�वबाट िबमक म�ु ह�न िम�ने 
नदेिखने ।

(�करण नं.५)
§ ते�ो प� िबमा सवारी साधन चलाउँदा 

ह�न स�ने दुघ�टनालाई नै �यानमा राखी 
ग�रन े र ते�ो प� िबमा नग�रएको 
अव�थामा मा� सवारी धनीले दुघ�टनामा 
भएको �ितको दािय�व आफँैले बेहोनु� पन� 
ह��छ । चालकको हलेचे�याइँ वा मतृकको 
ग�तीले दुघ�टना घटेको छ भने पिन �य�तो 
�यि�लाई ते�ो प�को िबमा दािय�वको 
दायरािभ�ै रहकेो मा�न ुपन� ।

(�करण नं.६)
§ ते�ो प�को हािन नो�सानी भएमा 

�ितपूित� बेहोन� उ�े�यले ते�ो प� सवारी 
िबमा ग�रएकोमा एउटै घटनाबाट िसिज�त 
िबमाबापतको आिंशक �ितपूित� मा� 
बेहोन� र अ�य दािय�व वहन नगन� भ�न 
िम�न ेअव�था ह�दैँन । ते�ो प�मा पन� जाने 
�ित बेहोन� �योजनाथ� िबमा ग�रएकोमा सो 
िबमाबमोिजमको सम� दािय�व िबमकले 
बेहोनु� पन� ।

(�करण नं.७)

पनुरावेदक / �ितवादीका तफ� बाट : िव�ान्  अिधव�ा 
�ी शेखरकुमार अया�ल

��यथ� / वादीका तफ� बाट : िव�ान्  उप�यायािधव�ा 
�ी सोमका�ता भ�डारी

अवलि�बत निजर : 
§ ने.का.प.२०४९, िन.नं.४४४७, अङ्क १
§ ने.का.प.२०६६, िन.नं.८२४५, अङ्क १०

स�ब� कानून :
§ सवारी तथा  यातायात �यव�था ऐन, २०४९

स�ु तहमा फैसला गन�ः
�. िज�ला अिधकारी डा.मानबहादरु िव.के.
िज�ला �शासन काया�लय, बिद�या

पनुरावेदन तहमा फैसला गन�ः
माननीय �यायाधीश �ी रामकृ�ण खनाल
मा. �यायाधीश �ी अवधिवहारी �साद िस�हा
पनुरावेदन अदालत नेपालग�ज

फैसला
�या.सपना �धान म�ल : त�कालीन �याय 

�शासन ऐन, २०४८ को दफा १२ को उपदफा (१) 
को ख�ड (क) बमोिजम म�ुा दोहो�याई हेन� िन�सा 
�दान भई पनुरावेदनको रोहमा दता� ह�न आएको र यसै 
अदालतको �े�ािधकारिभ� पन� ��ततु म�ुाको संि�� 
त�य एव ंठहर यस �कार रहेको छः

त�य ख�ड
बिद�या िज�ला, सोरहवा गा.िव.स., वडा नं. ७ 

िसमरा ि�थत सडक ख�डमा िमिम २०६९।०७।०६ 
अ�दाजी २०:२५ बजे भे.३.प ११०८ नं. र भे.२.प 
५३७९ नं.को मोटरसाइकल एकआपसमा जधुी 
दघु�टना भएको भ�नेसमेत बेहोराको घटना�थल 
मचु�ुका ।

बाया ँ आखँामािथ ३ इ�च ल�बाइ ३ इ�च 
चौडाइको गिहरो घाउ भ�नेसमेत बेहोराको मतृक 
जयहरी पराजलुीको लास जाचँ मचु�ुका ।

टाउकोको दाया ँ बायापँ�� कािटएको गिहरो 
घाउ रहेको भ�नेसमेत बेहोराको मतृक रामकुमार 
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था�को लास जाचँ मचु�ुका ।
दाया ँ आखँामािथ काटेको घाउ, टाउकोको 

दािहनेप�� िथिचएको ज�तो रगत लागेको भ�नेसमेत 
बेहोराको मतृक िवनय के.सी.को लास जाचँ मचु�ुका ।

Cardio pulmonary arrest due to head 
injury from road traffic accident भ�नेसमेत 
बेहोराको मतृकह� िवनय के.सी., जयहरी पराजलुी र 
रामकुमार था�को शव परी�ण �ितवेदन ।

�ितवादी स�तोष भ�ने शेरबहादरु थापाले 
आ�नो भे.२.प ५३७९ नं. को मोटरसाइकल िसका� 
सामा�य �िश�णसमेत निलएका िवनय के.सी.
लाई चलाउन िदएकोमा उ� मोटरसाइकलले िमित 
२०६९।०७।०६ साझँ अ�दाजी ८:०० बजे मेरो बबुा 
जयहरी पराजलुी र भाइ सिुदप पराजलुी सवार भई 
नेपालग�जतफ� बाट आउदँै गरकेो भे.३.प ११०८ नं. 
को मोटरसाइकललाई ठ�कर िदई मेरो बबुा जयहरी 
पराजलुी, िवनय के.सी. र रामकुमार चौधरीको म�ृय ु
भएको र मेरो भाइ सिुदप पराजलुी घाइते भएकोले उ� 
मोटरसाइकल धनी शेरबहादरु थापालाई प�ाउ गरी 
कानूनबमोिजम कारबाही गरी �ितपूित�  िदलाई भराई 
पाउ ँ भ�नेसमेत बेहोराको सशुील पराजलुीको जाहेरी 
दरखा�त ।

भे.२.प ५३७९ नं. को मोटरसाइकल 
धनी बटुवल फाइना�स िलिमटेड र ऋणी शेरबहादरु 
थापा भएको भ�नेसमेत बेहोराको यातायात �यव�था 
काया�लय, भेरीको प� ।

िवनय के.सी. को सवारी चालक 
अनमुितप�को अिभलेख यस काया�लयमा नभेिटएको 
भ�नेसमेत बेहोराको यातायात �यव�था काया�लय, 
भेरीको प� ।

अगािडको हेड पूर ै �ित भएको भ�नेसमेत 
बेहोराको दघु�टना��त मोटरसाइकलह�को 
मेकािनकल जाचँ �ितवेदन ।

वारदात िमित २०६९।०७।०६ मा म आ�नो 

प�नीलाई उपचारको लािग आ�नो भे.२.प ५३७९ नं. 
को मोटरसाइकलमा नेपालग�ज गई साझँ अ�दाजी 
७:०० बजे घरमा आई पगुी मोटरसाइकल आ�नो 
घरको आगँनमा राखी मोटरसाइकलको चाबी घरिभ� 
कोठामा रहेको टेबलुमा राखी म आफू ब�ने घरभ�दा 
पछािड रहेको परुानो घरमा प�नीलाई औषधी खवुाउने 
पानी तताउन गएको अव�थामा उ� दघु�टनामा म�ृय ु
ह�ने मेरो भा�जा िवनय के.सी.ले उ� भे.२.प ५३७९ 
नं. को मोटरसाइकल चलाई लगेको कुरा मलाई 
त�काल थाहा भएन । उ� दघु�टनाप�ात् फोनबाट 
खबर आएपिछ थाहा पाई घर बािहर आई हेदा� राखेको 
ठाउमँा मेरो मोटरसाइकल नभएको देखी म त�कालै 
घटना�थलमा गई घाइते अव�थामा रहेको मेरो भा�जा 
िवनय के.सी.समेतलाई उपचार गराउन लगेको गाडीमा 
बसी नेपालग�ज गएको ह� ँ। जाहेरी दरखा�तमा उ�लेख 
भएबमोिजम मैले आ�नो भे.२.प ५३७९ नं. को 
मोटरसाइकल िनज िवनय के.सी.लाई चलाउन िदएको 
नभई िनजले मलाई जानकारी नगराई सो मोटरसाइकल 
चलाई लगेको अव�थामा उ� दघु�टना ह�न गएको हो 
भ�नेसमेत बेहोराको �ितवादी स�तोष भ�ने शेरबहादरु 
थापाले अनसु�धान अिधकारीसम� गरकेो बयान ।

मतृकम�येका िवनय के.सी. मेरो छोरा 
ह�न् । उ� वारदातको अव�थामा म मलेिसया भएकोले 
वारदातप�ात् म आई उ� दघु�टना बारमेा ब�ुदा मेरो 
छोरा िवनय के.सी.ले उ� वारदात िमितमा आ�नो 
मामा तथा जाहेरी दरखा�तमा उि�लिखत �ितवादी 
स�तोष भ�ने शेरबहादरु थापाको भे.२.प ५३७९ नं. 
को मोटरसाइकल पछािड रामकुमार था�लाई बसाली 
मेरो छोराले मोटरसाइकल चलाई भोलागौडीबाट फक� 
आउने �ममा िवपरीत िदशाबाट आएको जाहेरवालाको 
बाब ु जयहरी पराजलुीले चलाएको भे.३.प ११०८ 
नं. को मोटरसाइकल एकआपसमा ठोि�कन गई सो 
दघु�टना ह�न गएको हो । मेरो छोरा िवनय के.सी.ले 
आ�नो मामा तथा जाहेरी दरखा�तमा उि�लिखत 
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�ितवादी शेरबहादरु थापालाई जानकारी निदई उ� 
भे.२.प ५३७९ नं. को मोटरसाइकल चलाई लगेको 
कुरासमेत पिछ सनुी थाहा पाएको ह� ँ भ�नेसमेत 
बेहोराको सयु�बहादरु के.सी.ले गरकेो कागज तथा सोही 
बेहोरासगँ क�रब क�रब एकै िमलान ह�ने गरी मतृक 
रामकुमार था�को बाब ुसखुराम था�ले गरकेो कागज ।

वारदात िमित २०६९।०७।०६ को साझँ 
अ�दाजी ५:३० बजे चाबी प�ुयाउन तथा घरायसी 
कामले नेपालग�ज जानको लािग जाहेरवालाको बबुा 
तथा मेरो ठुलो बबुा जयहरी पराजलुीले भे.३.प ११०८ 
नं. को मोटरसाइकल चलाई म उ� मोटरसाइकलमा 
बसी नेपालग�ज गई फक� आउने �ममा ऐ.ऐ िमितको 
साझँ अ�दाजी ८:०० बजे जाहेरी दरखा�तमा 
उि�लिखत घटना�थलमा आइपगेुको अव�थामा 
िवपरीत िदशाबाट धेर ै उ�यालो �काश आई केही 
नदिेखएको अव�थामा अचानक मोटरसाइकल 
ठो�क�न आएकोस�म मलाई थाहा छ । सो दघु�टनामा 
परी म बेहोस भएकोले सोप�ात् के के भयो मलाई केही 
थाहा भएन । उपचाराथ� ल�ने �ममा मेरो होस आएको 
हो । सो दघु�टनामा परी मेरो हात, टाउको र ढाडमा चोट 
लागेकोले उपचारप�ात् हाल मेरो �वा��य ि�थित पूण� 
�पमा ठीक भए तापिन किहलेकाही ँ टाउको द�ुने 
गद�छ । उपचारमा लागेको खच� हा�ो घर प�रवारले नै 
बेहोद� आएका छ� । सो वारदातको अव�थामा म तथा 
मेरो ठुलो बबुा जयहरी पराजलुी सवार भे.३.प ११०८ 
नं. को मोटरसाइकल आ�नो साइडमा नै गिुडरहेको 
िथयो भ�नेसमेत बेहोराको सिुदप पराजलुीले गरकेो 
कागज ।

वारदात िमित २०६९।०७।०६ को साझँ 
अ�दाजी ८:०० बजे घटना�थलभ�दा अ�दाजी १०० 
िमटर टाढा रहेको अव�थामा दईुवटा मोटरसाइकलह� 
एकआपसमा जधेुको देखी म घटना�थलमा जादँा 
भे.२.प ५३७९ नं. को मोटरसाइकल र भे.३.प 
११०८ नं. को मोटरसाइकल जधेुको अव�थामा 

पि�टएका िथए । उ� मोटरसाइकलको दाया ँबाया ँसो 
मोटरसाइकलमा सवार जयहरी पराजलुीसमेत स�त 
घाइते अव�थामा पि�टएको, घाइतेह�को शरीरबाट 
रगत बिगरहेको अव�थामा दखेी मसमेत �यहा ँगएका 
मािनसह�ले �हरीमा खबर गरी ए�बलेु�स बोलाई िनज 
घाइतेह�लाई उपचाराथ� नेपालग�जतफ�  पठाएका हौ ँ। 
भे.२.प ५३७९ नं. को मोटरसाइकलमा सवार चालक 
िवनय के.सी. र रामकुमार चौधरी भोलागौडीतफ� बाट 
आइरहेको अव�थामा िवपरीत िदशाबाट आएको 
जाहेरवालाको बाब ुजयहरी पराजलुीले पछािड आ�नो 
छोरा सिुदप पराजलुीलाई बसाली चलाएको भे.३.प 
११०८ नं. को मोटरसाइकल एकआपसमा जधुी उ� 
दघु�टना ह�न गएको हो । उ� दघु�टनामा घाइते भएकाम�ये 
जाहेरवालाको बाब ुजयहरी पराजलुी, िवनय के.सी. र 
रामकुमार चौधरीको म�ृय ुभएको भ�ने कुरा सो वारदात 
िमितको भोिलप�ट सनुी थाहा पाएको हो । साथै 
भे.२.प ५३७९ नं. को सवारी धनी जाहेरी दरखा�तमा 
उि�लिखत �ितवादी स�तोष भ�ने शेरबहादरु थापा 
भएको र सो मोटरसाइकल चालक मतृक िवनय के.सी.
को सवारी चालक अनमुितप� नभएको भ�ने कुरा पिछ 
सनुी थाहा पाएको ह� ँ भ�नेसमेत बेहोराको गंगा�साद 
बा�तोलाले गरकेो कागज तथा सोही बेहोरासगँ एकै 
िमलान ह�ने गरी िम�लाल दवेकोटा, राजकुमार बराइली 
र बाबरुाम बरालले गरकेो कागज ।

उ� दघु�टना ह�दँाको अव�थामा म सो 
दघु�टना�थलभ�दा अ�दाजी ५०० िमटर टाढा 
आ�नो मोटरसाइकलमा सवार भई नेपालग�जबाट 
आउदँै गरकेो अव�थामा उ� दघु�टना भएको देखी 
दघु�टना�थलमा गई घाइतेह�लाई मसमेतको 
सहयोगमा गाडीमा राखी उपचाराथ� नेपालग�जतफ�  
पठाएका हौ ँ । सो दघु�टना ह�दँाको अव�थामा 
जाहेरवालाको बाबसुमेत सवार भे.३.प  ११०८ नं. 
को मोटरसाइकल भोलागौडीतफ� बाट आ�नै साइडमा 
आइरहेको िथयो भने पिछ नाम थाहा ह�न आएका उ� 
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दघु�टनामा म�ृय ु ह�ने िवनय के.सी.ले िसमरातफ� बाट 
भोलागौडीतफ�  चलाई ल�दै गरकेो भे.२.प ५३७९ नं. 
को मोटरसाइकल गलत साइडमा लागेको कारण उ� 
दघु�टना ह�न गएको हो भ�नेसमेत बेहोराको स�ुदरमान 
�े�ले गरकेो कागज ।

िमित २०६९।०७।०६ बेलकुा अ�दाजी 
८:०० बजे बिद�या िज�ला, सौरहवा गा.िव.स., वडा 
नं. ७ ि�थत िसमरा चोकमा पूव� नेपालग�जबाट 
कािलकातफ�  आउदँ ै गरकेो भे.३.प ११०८ नं. को 
जयहरी पराजलुीले चलाइराखेको मोटरसाइकलमा 
पि�चम िसमराबाट पूव� भोलागौढीतफ�  जादँै गरकेो 
भे.२.प ५३७९ नं. को िवनय के.सी.ले चलाइरहेको 
मोटरसाइकल एकआपसमा ठोि�कन गई दघु�टना ह�दँा 
चालक िवनय के.सी., जयहरी पराजलुी र रामकुमार 
चौधरीको म�ृय ुभएको देिखदँा सवारी तथा यातायात 
�यव�था ऐन, २०४९ को दफा १६३(१)(२) र 
(६) बमोिजम एवं सवारी तथा यातायात �यव�था 
िनयमावली, २०५४ को िनयम ५५ ले िनधा�रण 
गरकेो ते�ो प�को िबमाबापतको रकम �ितपूित� 
�व�प मतृकका हकवालालाई �ितवादीह� एनएलजी 
इ��योर�ेस क�पनी िलिमटेड �धान काया�लय, 
लािज�पाट, काठमाड� र भे.२.प ५३७९ नं. का सवारी 
धनी स�तोष भ�ने शेरबहादरु थापासमेतबाट िदलाई 
भराई पाउन मागदाबी िलएको अिभयोगप� ।

िमित २०६९।०७।०६ मा िबहान म मेरो 
घरबाट भे.२.प ५३७९ नं. को मोटरसाइकल चलाई 
प�नी िबरामी भएकोले नेपालग�ज निस�ङहोममा 
उपचार गराई फक� आई आगँनमा मोटरसाइकल राखी 
घरिभ� भएको अव�थामा मेरो भा�जा िवनय के.सी.
ले मसमेत कसैलाई नसोधी मेरो िभ� टेबलुमा राखेको 
मोटरसाइकलको चाबी िलई चलाई गएछन् । सडकमा 
भा�जा दघु�टनामा परकेो कुरा साथीले फोनबाट 
जानकारी गराएपिछ थाहा पाई हेन� जादँा घाइतेह�लाई 
गाडीमा रािखएको िथयो । पिछ घाइतेह�को नेपालग�ज 

निस�ङहोममा म�ृय ु भएको हो । मेरो गाडी एनएलजी 
इ��योर�ेस क�पनी िलिमटेड �धान काया�लय, 
लािज�पाट काठमाड�मा ते�ो प� िबमा भएको ह�दँा 
मतृकको �ितपूित�बापतको रकम ितन� दािय�व सोही 
क�पनीको हो भनी �ितवादी स�तोष भ�ने शेरबहादरु 
थापाले िज�ला �शासन काया�लय, बिद�यामा गरेको 
बयान ।

एनएलजी इ��योर�ेस क�पनी िलिमटेड, 
काठमाड�को च.नं.६०५।०७०.०७१ िमित 
२०७०।०६।०९ को प��ारा चालक अनमुितप� 
नभएका िवनय के.सी.ले स�तोष भ�ने शेरबहादरु 
थापाको भे.२.प ५३७९ नं. को मोटरसाइकल 
चलाई दघु�टना ह�दँा म�ृय ु भएको ह�दँा यस क�पनीले 
मतृकह�को ते�ो प� िबमा दािय�व भ�ुानी गनु�  नपन� 
भ�ने बेहोराको िलिखतप� ।

िमिसलमा संल�न �माण, �ितवादी स�तोष 
भ�ने शेरबहादरु थापासगँको बयान, एनएलजी 
इ��योर�ेस क�पनी िलिमटेड, काठमाड�को �ितउ�र 
र िव�मान कानूनमा �प� �यव�था भएअनसुार भे.३.प 
११०८ नं. को मोटरसाइकलको ठ�करबाट म�ृय ु
ह�ने िवनय के.सी. र रामकुमार चौधरी तथा भे.२.प 
५३८९ नं. को मोटरसाइकलको ठ�करबाट म�ृय ुह�ने 
जयहरी पराजलुीलाई सवारी तथा यातायात �यव�था 
ऐन, २०४९ को दफा १६३(१) र (२) बमोिजम 
दवुै मोटरसाइकलको ते�ो प� िबमा गरकेो क�पनी 
एनएलजी इ��योर�ेस क�पनी िलिमटेड, काठमाड�ले 
जनही �.५,००,०००।- (पाचँ लाख) �ितपूित�  रकम 
िनजह�का हकवालालाई िदन ुपन� ठह�याई स�ु िज�ला 
�शासन काया�लय, बिद�याबाट िमित २०७१।०१।०४ 
मा भएको िनण�य ।

िबमा लेख करार भएकोले करारको सत�मा 
उ�लेख भएबमोिजम िबमकको दािय�व ह�ने नह�ने 
िनधा�रण ह��छ । िबमा गरपेिछ जनुसकैु अव�थामा 
दाबी भ�ुानी गनु�  पन� हैन । दवैु सवारी साधनको 
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ते�ो प� िबमा यस क�पनीमा भएको तथा िबमालेख 
(करार) को सत�, �े�को अधीनमा रही सवारी साधन 
चलाउदँाको अव�थामा भएको दघु�टनाको प�रणाम 
�व�प ह�न गएको हािन �ित नो�सानीको �ितपूित�को 
दािय�व िबमक क�पनीले बेहोनु�  पन�मा कुनै  िववाद 
छैन । भे.२.प ५३७९ नं. को मोटरसाइकलको हकमा 
िबमालेखको सत� उ�लङ्घन गरी चालक अनमुितप� 
नै नभएका िवनय के.सी.ले िबिमत शेरबहादरु थापाको 
अनमुितबेगर सवारी साधन चलाएको अव�थामा 
भएको दघु�टनाबाट िसिज�त दािय�व िबमालेखको 
�े�िभ� नपन� भएकोले यस िबमकले उ� दािय�व 
वहन गनु�पन� होइन । �यसैगरी, भे.३.प ११०८ नं. को 
मोटरसाइकलको हकमा, उ� मोटरसाइकलको ते�ो 
प� िबमा मा� ग�रएको ह�दँा अक� प�को ठ�करबाट 
म�ृय ु भएकोमा जनु प�ले ठ�कर िदएको हो सोही 
प�को िबमालेखअ�तग�त दाबी भ�ुान पाउने हो । 
यसथ�, िबमा ऐन, २०४९, करार ऐन, २०५६ तथा 
िबमालेखअ�तग�त िक�रया खच� रकमस�म भ�ुानी 
गनु�पन� दािय�व रहेकोमा स�पूण� दािय�व िबमकको ह�ने 
भनी स�ु िज�ला �शासन काया�लय, बिद�याबाट भएको 
िनण�य बदर ग�रपाउ ँ भ�नेसमेत बेहोराको �ितवादी 
एनएलजी इ��योर�ेस क�पनीको तफ� बाट पनुरावेदन 
अदालत नेपालग�जमा परकेो पनुरावेदनप� ।

यसमा एकआपसमा ठोि�कन गएको दवुै 
मोटरसाइकलको ते�ो प�को िबमा ियनै पनुरावेदक 
एनएलजी इ��योर�ेस क�पनी रहेको देिख�छ । 
िबमा गदा� मोटरसाइकलबाट ह�ने ते�ो प�को हािन 
नो�सानीबापत ग�रने हो । पनुरावेदन िजिकरबमोिजम 
अमकु �यि�ले चलाएको अव�थामा मा� भएको 
दघु�टनाको �ितपूित�  ितन�, अ�यथा नितन� ज�ता सत� 
िबमास�ब�धी कानूनमा उ�लेख भएको नपाइने ह�दँा जनु 
मोटरसाइकलबाट दघु�टना ह�दँा ते�ो प�को �ितपूित� 
ितन� भनी िबमा ग�रएको हो, सोही मोटरसाइकलबाट 
दघु�टना भएको अव�थामा िबमा रकम ितनु�  नपन� भ�ने 

पनुरावेदक �ितवादीको पनुरावेदन िजिकरसगँ सहमत 
ह�न सिकएन । अतः �ितवादी एनएलजी क�पनीबाट 
�ितपूित� भराइिदने ठह�याएको स�ु िज�ला �शासन 
काया�लय, बिद�याको िमित २०७१।०१।०४ को फैसला 
िमलेकै देिखदँा सदर ह�ने ठहछ�  । �ितवादीको पनुरावेदन 
िजिकर प�ुन स�दैन भ�नेसमेत बेहोराको पनुरावेदन 
अदालत नेपालग�जबाट िमित २०७१।०६।२६ मा 
भएको फैसला ।

िबमा ऐन, २०४९ तथा िबमा िनयमावली, 
२०४९ अ�तग�तमा रही जारी भएको िबमालेख िबमाको 
करार भएकोले करारको सत�मा उ�लेख भएबमोिजम 
िबमकको दािय�व ह�ने नह�ने िनधा�रण ह��छ । िबमा 
गरपेिछ जनुसकैु अव�थामा दाबी भ�ुानी गनु�पन� 
होइन । िबमालेखमा चालक भ�नाले (क) िबिमत �वयम् 
वा (ख) िबिमतको साधारण जानकारी वा सहमितले 
सवारी साधन चलाउने �यि�, चालकसगँ उ� 
मोटरसाइकल चलाउने अनमुितप� भएको र �य�तो 
अनमुितप� रा�न वा �ा� गन� अयो�य नठह�रएको 
ह�नपुन� छ भ�ने �प� उ�लेख छ । �यसैगरी, िबमालेखको 
प�र�छेद ५ को १(ग) मा िबमालेखको तािलकामा 
तोिकएबमोिजमको चालकभ�दा फरक �यि�ले सवारी 
हाकेँको अव�थामा भएको वा घटेको दघु�टना, हािन 
नो�सानी, �ित वा दािय�व�ित िबमकको दािय�व रहने 
छैन भ�ने सत� छ । यसरी चालक अनमुितप� नै नभएको 
�यि�ले सवारी धनीको सामा�य जानकारी सहमित 
निलई सवारी साधन चलाएको अव�थामा भएको 
दघु�टनाको �ितपूित� िबमालेखको �यव�थाबमोिजम 
िबमकले दािय�व बेहोनु�  पन� होइन । �य�तो अव�थामा 
�ितको िज�मेवार प� �वयम् ह��छ । 

िबमालेखको सत�बमोिजम ग�ती भएको वा 
नभएको जनुसकैु अव�थामा सवारी साधनको ��य� 
संल�नता रहेको दघु�टनाबाट कुनै ते�ो प�को म�ृय ु
भएमा िक�रयाखच�बापत �ित मतृक पि�चस हजार 
�पैया ँ िबमकले त�काल भ�ुानी गन� भ�ने �यव�था 
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रहेको छ । यस सत�बाट अ�य दाबीको �ितपूित� 
भ�ुानीका लािग सवारी साधनको ग�ती भएको ह�नपुछ�  
भ�ने ��ट रहेको अव�थामा कानूनिवपरीत गरकेो 
काय�बाट भएको हािन नो�सानी िबमकले ितनु�पन� भनी 
ग�रएको फैसला बदरभागी छ । तसथ�, िक�रया खच� 
रकमस�म भ�ुानी गनु�पन� दािय�व रहेकोमा स�पूण� 
दािय�व यस िबमकको ह�ने भनी िज�ला �शासन 
काया�लय, बिद�याबाट ग�रएको िनण�यलाई सदर गरी 
पनुरावेदन अदालत नेपालग�जबाट भएको फैसला 
�िुटपूण� ह�दँा म�ुा दोहो�याई हेरी पाउ ँ भ�नेसमेत 
बेहोराको �ितवादी एनएलजी इ��योर�ेस क�पनी 
िलिमटेडको तफ� बाट यस अदालतमा परकेो िनवेदन 
प� ।

यसमा इ��योर�ेस गदा�को अव�थामा 
भएको करारमा सवारी चालक अनमुितप� ह�नपुन� 
भ�ने र ते�ो �यि�लाई सवारी साधन �योग गन� 
िदएकोमा सवारी धनीको सहमित ह�नपुन� भ�ने सत� 
रहेको दिेखदँा �य�तो सत�को िवपरीत सवारी चालक 
अनमुितप� नभएको �यि��ारा सवारी दघु�टना 
गराएको अव�थामा इ��योर�ेस क�पनीलाई दािय�व 
वहन गराउने गरी पनुरावेदन अदालत नेपालग�जबाट 
िमित २०७१।०६।२६ मा भएको फैसलामा �माण ऐन, 
२०३१ को दफा ३, ५४ तथा मलुकु� ऐन, अदालती 
ब�दोब�तको १८४क, १८५ नं. समेतको �िुट देिखदँा 
�याय �शासन ऐन, २०४८ को दफा १२(१)(क) 
को आधारमा ��ततु म�ुामा दोहो�याई हेन� िन�सा 
�दान ग�रिदएको छ । स�ु रकेड� र भए �माण िमिसल 
तथा िवप�ीसमेत िझकाई िनयमानसुार पेस गनु�  भ�ने 
बेहोराको यस अदालतबाट िमित २०७३।०२।१८ मा 
भएको आदेश ।

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

यस इजलाससम� पेस ह�न आएको ��ततु म�ुामा 
पनुरावेदक �ितवादी एनएलजी इ��योर�ेस क�पनी 

िलिमटेडको तफ� बाट उपि�थत िव�ान्  अिधव�ा �ी 
शेखरकुमार अया�लले “िबमा गरपेिछ जनुसकैु अव�थामा 
दाबी भ�ुानी गनु�पन� होइन । ��ततु म�ुामा चालक 
अनमुितप� नै नभएको �यि�ले सवारी धनीको सामा�य 
जानकारी सहमित निलई सवारी साधन चलाएको 
अव�थामा दघु�टना भएको ह�दँा �य�तो अव�थाबाट 
िसिज�त ते�ो प� िबमाबापतको �ितपूित�को दािय�व 
िबमालेखको �े�िभ� नपन� भएकोले िबमकले उ� 
दािय�व बेहोनु�  पन� होइन । �य�तो अव�थामा �ितको 
िज�मेवार स�बि�धत प� वा सवारी धनी �वयम् ह��छ । 
तसथ�, िक�रया खच� रकमस�म भ�ुानी गनु�पन� दािय�व 
िबमक एनएलजी इ��योर�ेस क�पनी िलिमटेडमा 
रहेकोमा स�पूण� दािय�व वहन गनु�पन� भनी िज�ला 
�शासन काया�लय, बिद�याबाट ग�रएको िनण�यलाई 
सदर गरी पनुरावेदन अदालत नेपालग�जबाट भएको 
फैसला �िुटपूण� ह�दँा बदर ह�नपुछ� ” भनी गनु�भएको बहस 
सिुनयो ।

�यसैगरी, वादी नेपाल सरकारको तफ� बाट 
उपि�थत िव�ान्  उप�यायािधव�ा �ी सोमका�ता 
भ�डारीले “ते�ो प� सवारी िबमा गदा� सवारी 
साधनबाट घटना घटी ते�ो प�लाई ह�न स�ने हािन 
नो�सानीबापत ग�रने हो । अमकु �यि�ले चलाएमा 
मा� पाउने, अ�यथा नपाउने भ�ने होइन । सवारी तथा 
यातायात �यव�था ऐन, २०४९ ले ते�ो प� िबमा 
गनु�पन� अिनवाय� �यव�था गरकेो र उ� �यव�था सवारी 
दघु�टनाबाट ते�ो प�लाई �ित भएकोमा �ितपूित�  
िदलाउने �योजनको लािग ग�रएको ह�दँा ऐनको उ� 
उ�े�यको �ितकूल भएको स�झौताका सत�ले कानूनमा 
भएको �यव�थालाई सङ्कुचन गन� स�दैन । तसथ�, 
�ितवादी एनएलजी इ��योर�ेस क�पनी िलिमटेडबाट 
ते�ो प�को िबमाबापतको �ितपूित�  भराइिदने 
ठह�याई स�ु िज�ला �शासन काया�लय, बिद�याबाट 
भएको फैसला सदर ह�ने गरी पनुरावेदन अदालत 
नेपालग�जबाट भएको फैसला सदर ह�नपुछ� ” भनी 
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गनु�भएको बहस सिुनयो । 
��ततु म�ुामा, िमित २०६९।०७।०६ 

मा भे.३प ११०८ नं. र भे.२प ५३७९ नं. को 
मोटरसाइकलह� एकआपसमा ठोि�कन गई दघु�टना 
ह�दँा िवनय के.सी., जयहरी पराजलुी र रामकुमार 
चौधरीको म�ृय ुभएको देिखदँा सवारी तथा यातायात 
�यव�था ऐन, २०४९ को दफा १६३(१)(२) र (६) 
एवं सवारी तथा यातायात �यव�था िनयमावली, 
२०५४ को िनयम ५५ ले िनधा�रण गरकेो ते�ो 
प�को िबमाबापतको रकम �ितपूित�  �व�प मतृकका 
हकवालालाई �ितवादीह� एनएलजी इ��योर�ेस 
क�पनी िलिमटेड, �धान काया�लय लािज�पाट, 
काठमाड� र भे.२प ५३७९ नं. का सवारी धनी 
स�तोष भ�ने शेरबहादरु थापासमेतबाट िदलाई भराई 
पाउन मागदाबीका साथ अिभयोगप� दायर भएको 
देिख�छ । यसमा भे.२प ११०८ नं. को मोटरसाइकलको 
ठ�करबाट म�ृय ु ह�ने िवनय के.सी. र रामकुमार 
चौधरी तथा भे.२प ५३८९ नं. को मोटरसाइकलको 
ठ�करबाट म�ृय ुह�ने जयहरी पराजलुीलाई सवारी तथा 
यातायात �यव�था ऐन, २०४९ को दफा १६३(१) 
र (२) बमोिजम दवैु मोटरसाइकलको ते�ो प� िबमा 
गरकेो क�पनी एनएलजी इ��योर�ेस क�पनी िलिमटेड, 
काठमाड�ले जनही �.५,००,०००।- (पाचँ लाख) 
�ितपूित� रकम िनजह�का हकवालालाई िदन ु पन� 
ठह�याई स�ु िज�ला �शासन काया�लय, बिद�याबाट 
िनण�य भएको दिेखयो । उ� फैसलाउपर �ितवादी 
एनएलजी इ��योर�ेस क�पनीको िच� नबझुी 
पनुरावेदन अदालत नेपालग�जमा पनुरावेदन गरकेोमा 
स�ु िज�ला �शासन काया�लय, बिद�याबाट भएको 
फैसलालाई सदर गन� गरी फैसला भएको देिख�छ । सो 
फैसलाउपर �ितवादी एनएलजी इ��योर�ेस क�पनीको 
यस अदालतमा म�ुा दोहो�याई हे�रपाउ ँभनी िनवेदन 
परकेोमा यस अदालतको िमित २०७३।०२।१८ 
को आदशेले म�ुा दोहो�याई हेन� िन�सा �ा�त भई 

पनुरावेदनको रोहमा दता� भएको ��ततु म�ुा िनण�याथ� 
यस इजलाससम� पेस ह�न आएको देिखयो ।

उपयु��बमोिजमको त�य र बहस 
िजिकर रहेको ��ततु म�ुामा पनुरावेदन अदालत 
नेपालग�जबाट भएको फैसला िमलेको छ वा छैन ? 
�ितवादी एनएलजी इ��योर�ेस क�पनी िलिमटेडको 
पनुरावेदन िजिकर प�ुन स�ने हो वा होइन ? भ�ने 
स�ब�धमा िनण�य गनु�पन� दिेखन आयो ।

िनण�यतफ�  िवचार गदा�, सव��थमतः यस 
म�ुासगँ स�बि�धत केही �ाथिमक ��नह�को िववेचना 
गन� आव�यक देिख�छ । िमित २०६९।०७।०६ मा 
िवपरीत िदशाबाट आइरहेका भे.३प ११०८ नं. र 
भे.२ प ५३७९ नं. को मोटरसाइकलह� नेपालग�ज 
सडक ख�डमा एकआपसमा ठोि�कन गई दघु�टना 
ह�दँा भे.३प ११०८ नं. का चालक जयहरी पराजलुी 
र सो मोटरसाइकल पछािड सवार सिुदप पराजलुी 
तथा भे.२प ५३७९ नं. का चालक िवनय के.सी. र 
सो मोटरसाइकलपछािड सवार रामकुमार चौधरी 
घाइते भएकोमा उपचारको �ममा जयहरी पराजलुी, 
िवनय के.सी., र रामकुमार चौधरीको म�ृय ुभएको त�य 
िनिव�वाद �पमा �थािपत रहेको छ । उि�लिखत दवैु 
मोटरसाइकलह�को ते�ो प� सवारी दािय�व िबमा 
�ितवादी एनएलजी इ��योर�ेस क�पनी िलिमटेडमा 
भएको भनी सो क�पनीको िमित २०७०।०६।०९ 
को प� तथा िमिसल संल�न दवुै मोटरसाइकलह�को 
िबमालेखबाट देिख�छ ।

मतृक िवनय के.सी. को चालक अनमुितप� 
रहे नरहेको स�ब�धमा हेदा� , िवनय के.सी. को सवारी 
चालक अनमुितप�को अिभलेख यस काया�लयमा 
नभेिटएको भ�ने बेहोराको यातायात �यव�था 
काया�लय, भेरीको िमित २०६९।०८।२० को िमिसल 
संल�न प�बाट देिखएको ह�दँा िनजको सवारी चालक 
अनमुितप� नभएको त�य स�माण पिु� ह��छ । �यसैगरी, 
वारदातको समयमा िवनय के.सी. ले चलाएको भे.२प 
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५३७९ नं. को मोटरसाइकल िनजको नाउ ँ दता�को 
नभई बटुवल फाइना�स िलिमटेड, नेपालग�जको 
नाममा दता� रही, ऋणी स�तोष भ�ने शेरबहादरु थापा 
रहेको भ�ने त�य िमिसल संल�न यातायात �यव�था 
काया�लय, भेरीको िमित २०६९।०८।२० को प� र 
उ� मोटरसाइकलको सवारी दता� �माणप�बाट ��ट 
देिखएको ह�दँा सो त�यमा समेत कुनै िववाद दिेखदैँन । 

वारदातको िदन िवनय के.सीले भे.२प ५३७९ 
नं. को मोटरसाइकल चलाउदँा सवारी धनी स�तोष 
भ�ने शेरबहादरु थापाको अनमुित निलई चलाएको 
स�ब�धमा हेदा�, िनज स�तोष भ�ने शेरबहादरु थापाले 
अनसु�धानको �ममा तथा स�ु िज�ला �शासन 
काया�लय, बिद�यामा बयान गदा� वारदातको िदन िनजको 
भा�जा नाताका िवनय के.सी.ले िनजको जानकारी 
तथा सहमित िबना नै मोटरसाइकल चलाई लगेको 
अव�थामा दघु�टनामा परकेो भ�ने बेहोरा उ�लेख गरी 
बयान गरकेो देिख�छ । सोही बयान बेहोरालाई समथ�न 
ह�ने गरी सूय�बहादरु के.सी र सखुराम था�ले कागज 
ग�रिदएको देिख�छ । यसबाट स�तोष भ�ने शेरबहादरु 
थापा उ� मोटरसाइकलको सवारी धनी भए तापिन 
वारदातको िदन सो मोटरसाइकल िनजको सहमित र 
जानकारी िवना नै सवारी चालक अनमुितप� नभएका 
िवनय के.सी.ले चलाएको देिख�छ ।

२. अब, ��ततु म�ुासगँ स�बि�धत म�ुय 
िववादतफ�  िवचार गदा�, सव��थमतः चालक अनमुितप� 
नभएको �यि�ले सवारी धनीको सहमित निलई सवारी 
साधन चलाएको अव�थामा भएको दघु�टनाबाट 
िसिज�त ते�ो प� दािय�व िबमक इ��योर�ेस क�पनीले 
बेहोनु�  नपन� भ�ने पनुरावेदन िजिकरतफ�  िवचार 
गरौ ँ। सवारी तथा यातायात �यव�था ऐन, २०४९ को 
दफा १५२(१) मा “सवारीको दुघ�टनाबाट कुनै ते�ो 
प� वा िनजको कुनै स�पि� कुनै िकिसमले नो�सान 
भएमा सो नो�सानीको �ितपूित� िदने �योजनका लािग 
सवारी धनी वा �यव�थापकले तोिकएको रकमको ते�ो 

प�को िबमा गराउनु पछ� ” भ�ने कानूनी �यव�था रहेको 
छ । उ� कानूनी �ावधानले सवारी दघु�टनाबाट कुनै 
ते�ो प�लाई हािन नो�सानी भएमा �ितपूित�  बेहोन� 
�योजनाथ� सवारी धनी वा �यव�थापकले अिनवाय� 
ते�ो प� िबमा गनु�  पन� �यव�था गरकेो देिख�छ । 
सो �यव�था �वेि�छक नभई कानूनमा नै उि�लिखत 
अिनवाय� �यव�था रहेको छ । सोही �यव�थाअन�ुप 
भे.३प ११०८ नं. र भे.२प ५३७९ नं. को 
मोटरसाइकलह�को ते�ो प� सवारी िबमा �ितवादी 
एनएलजी इ��योर�ेस क�पनी िलिमटेडमा नै ग�रएको 
दिेख�छ ।

३. पनुरावेदक इ��योर�ेस क�पनीले यस 
म�ुामा ते�ो प�को दािय�व वहन गन� नपन� भनी िजिकर 
िलदँा मोटरसाइकल िबमालेखको प�र�छेद ५ को १(ग) 
मा उि�लिखत िबमकको दािय�वका अपवादह�का 
सत�लाई म�ुय �पमा ��ततु गरकेो पाइयो । 
िबमालेखको उ� सत�मा “...िबमालेखको तािलकामा 
तोिकएबमोिजमको चालकभ�दा फरक �यि�ले सवारी 
साधन हाँकेको अव�थामा भएको वा घटेको दुघ�टना, 
हािन नो�सानी, �ित वा दािय�व�ित िबमकको दािय�व 
रहने छैन” भनी उ�लेख ग�रएको देिख�छ । "चालक" 
श�दलाई थप प�रभािषत गद� िबमालेखको तािलकामा 
"चालक" भ�नाले "(क) िबिमत �वयम् वा (ख) 
िबिमतको साधारण जानकारी वा सहमितले सवारी 
साधन चलाउने �यि�, चालकसँग उ� मोटरसाइकल 
चलाउने अनुमितप� भएको र �य�तो अनुमितप� 
रा�न वा �ा� गन� अयो�य नठह�रएको ह�नुपन� छ" भ�ने 
उ�लेख रहेको छ । िबमालेखका यी दईु �ावधानह� 
हेदा� िबमाबापतको �ितपूित� �ा� गन� यो�य ह�नको लािग 
सवारी चालक अनमुितप� �ा�त गरकेो िबिमत �वयम् 
वा िबिमतको साधारण जानकारी वा सहमितले सवारी 
साधन चलाएको �यि� ह�नपुन� भ�ने िनधा�रण ग�रएको 
दिेख�छ । उ� सत�ह�ले ते�ो प� िबमाबापतको 
दाबी भ�ुानीको लािग िवशेष गरी सवारी चालक र 
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चालकको अव�थालाई पूव�सत�को �पमा औ�ंयाएको 
देिख�छ । ��ततु म�ुामा वारदातका िदन सवारी हा�ने 
चालक िबिमत वा सवारी धनी स�तोष भ�ने शेरबहादरु 
थापा �वयम् नरहेको र उ� िदन सवारी चलाउने 
िवनय के.सी.सगँ सवारी चालक अनमुितप� नभएको 
त�यलाई आधार िलई ते�ो प� िबमाको दािय�व 
पनुरावेदक इ��योर�ेस क�पनीले वहन गनु�  नपन� 
िजिकर िलएको अव�था छ । 

४. यस स�ब�धमा िवचार गदा�, ते�ो प� 
सवारी िबमा कानूनले नै �यव�था गरकेो बा�या�मक 
�यव�था हो जसको मूल उ�े�य दघु�टना भएमा ते�ो 
प�को दाबी िव��को संर�णको लािग ख�रद गन� 
िबमा हो । अथा�त् सवारी साधनको �योगबाट भएको 
दघु�टनाबाट कुनै ते�ो प�को जीवन, �वा��य र 
स�पि�मा हािन नो�सानी भएबापत �ितपूित� �दान 
गरी राहत िदने �योजनाथ� ते�ो प� सवारी िबमा 
ग�रने हो । जसअ�तग�त पिहलो प� िबिमत अथा�त् 
सवारी धनी रहेको ह��छ, दो�ो प� िबमक अथा�त् 
इ��योर�ेस क�पनी रहेको ह��छ भने उ� स�झौतामा 
सलं�न दईु प�ह�बाहेकका अ�यलाई ते�ो प� 
मािन�छ । यो सवारी चालकलाई ह�ने हािन नो�सानी 
बेहोन� �योजनका लािग नभई िनता�त ते�ो प�लाई 
लि�त ग�रएको ह��छ । अथा�त् िबिमत र िबमकिबच 
भएको करारमा सलं�न प�लाई ��य� कुनै फाइदा नरहे 
तापिन यसले ते�ो प�को म�ृय ुवा अपाङ्गता भएमा 
वा स�पि�को �ित भएमा िबिमत �यि�को तफ� बाट 
ते�ो प�को दािय�व बेहोन� ह��छ । य�तो ते�ो प�को 
दायरािभ� सडकमा िहड्ँने �यि� वा अ�य �यि�को 
स�पि� पिन पन� स�दछ । सवारी तथा यातायात 
�यव�था ऐन, २०४९ ले सवारी साधनको ते�ो प� 
िबमा गनु�पन� अिनवाय� �यव�था गरकेो र उ� �यव�था 
िबिमत सवारी साधनबाट सवारी दघु�टना भई ते�ो 
प�लाई �ित भएकोमा �ितपूित� िदलाउने �योजनको 
लािग ग�रएको क�याणकारी �यव�था रहेको ह�दँा ऐनको 

उ� फरािकलो उ�े�य र मम�को �ितकूल िबमालेखको 
स�झौता वा सत�मा उ�लेख गररे वा �यसको याि��क 
�या�या गररे कानूनमा भएको �यव�थालाई सङ्कुचन 
गन� िम�दैन । 

५. �यसैगरी, िबिमत अथा�त् सवारी धनीले 
िबमालेखको उि�लिखत सत�ह�िवपरीत जानाजानी 
सवारी चालक अनमुितप� नभएका अ�य �यि�लाई 
आ�नो मोटरसाइकल चलाउन अनमुित िदएको 
अव�थामा उि�लिखत िबमालेखको अपवादका 
सत�ह� आकिष�त ह�ने देिख�छ । तर सवारी धनीको 
जानकारी र सहमित िबना सवारी चालक अनमुितप� 
निलएको अ�य �यि�ले सवारी साधन लगी चलाउने 
�ममा सवारी दघु�टना ह�न गएको अव�थामा उ� 
िबमालेखका सत�ह�को याि��क �या�या गरी सो 
दघु�टनाबाट िसिज�त ते�ो प� िबमा दािय�वबाट िबमक 
इ��योर�ेस क�पनी म�ु ह�न िम�ने देिखदँनै । यसै 
स�ब�धमा भारतको सव��च अदालतले Sohan Lal 
Passi vs. P. Sesh Reddy & Ors, 1996 SCC 
(5) 21, JT 1996 (6) 728, रहेको म�ुामा "While 
interpreting the contract of insurance, the 
Tribunals and Courts have to be conscious 
of the fact that right to claim compensation 
by heirs and legal representatives of the 
victims of the accident is not defeated on 
technical grounds. Unless it is established 
on the materials on record that it was 
the insured who had willfully violated the 
condition of the policy by allowing a person 
not duly licensed to drive the vehicle when 
the accident took place, the insurer shall be 
deemed to be a judgment-debtor" भ�ने उ�लेख 
गरकेो पाइ�छ । तसथ�, ��तुत म�ुामा पनुरावेदक 
इ��योर�ेस क�पनीको िबमालेखमा सवारी चालक वा 
चालकको अव�थालाई आधार बनाई दािय�व वहन 
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गन� नपन� सत� ��ततु ग�रएको भए तापिन दघु�टनामा 
सलं�न दवैु भे.३.प ११०८ नं. र भे.२.प ५३७९ नं. को 
मोटरसाइकलह�को ते�ो प� सवारी िबमा �ितवादी 
एनएलजी इ��योर�ेस क�पनी िलिमटेडबाट भएको 
ख�डमा �ितवादी िबमक क�पनीले सो दघु�टनाबाट 
िसिज�त ते�ो प� दािय�व बेहोन� नपन� भ�न िम�ने 
देिखन आएन । 

६. अब, सवारी चालक अनमुितप� नभएको 
�यि�ले सवारी साधन चलाएको अव�थामा भएको 
दघु�टनाको �ितको िज�मेवार प� �वयं ह��छ भनी 
पनुरावेदकले िलएको िजिकरतफ�  िवचार गदा�, सवारी 
तथा यातायात �यव�था ऐन, २०४९ को दफा 
१५२(१) ले ते�ो प� िबमा गनु�पन� अिनवाय� �यव�था 
गरकेो छ भने ऐ. ऐनको दफा १५२(३) मा ते�ो 
प� िबमा नग�रएको अव�थामा मा� सवारी धनी वा 
�यव�थापकले �ितपूित� ितनु�पन� �यव�था ग�रएको 
छ । ��ततु म�ुामा दघु�टना��त दवैु मोटरसाइकलह�को 
ते�ो प� िबमा पनुरावेदक एनएलजी इ��योर�ेस 
क�पनी िलिमटेडमा ग�रएको त�यमा कुनै िववाद 
छैन । िबमास�ब�धी �यव�था आफँैमा जोिखमको 
स�बोधनको लािग ग�रएको ह��छ । ��ततु म�ुामा 
Vicarious Liability को िस�ा�तको आधारबाट 
पिन सवारी धनीको दािय�व िसिज�त भएकोमा सवारी 
धनीले आ�नो सवारी साधनले ते�ो प� अथवा 
अक� सवारी साधन, �यि� वा भौितक स�पि�लाई 
�ित प�ुयाएको अव�थामा आई पन� आिथ�क जोिखम 
िबमकमा ह�ता�तरण गन� �योजनका लािग ते�ो प� 
िबमा गरकेो िव�मानता रहेको ह�दँा सवारी धनी �वयलें 
आिथ�क भार िलन ुपन� ह�दँनै । ते�ो प� िबमा सवारी 
साधन चलाउदँा ह�न स�ने दघु�टनालाई नै �यानमा 
राखी ग�रएको ह��छ । ते�ो प� िबमा नग�रएको 
अव�थामा मा� सवारी धनीले दघु�टनामा भएको �ितको 
दािय�व आफँैले बेहोनु�  पन� ह��छ । अक� मोटरसाइकल 
चालकको हेलचे�याइ ँ वा मतृकको ग�तीले दघु�टना 

घटेको छ भने पिन �य�तो �यि�लाई ते�ो प�को 
िबमा दािय�वको दायरािभ�ै रहेको मा�न ु पन� ह��छ । 
तसथ�, कानूनले �प�ट �पमा अिनवाय� ते�ो प� 
िबमाको �ावधान गरकेो र सोबमोिजम िबमा ग�रएको 
भ�ने आधारमा मा� प� �वयलें �ितपूित�को दािय�व 
वहन गनु�पछ�  भ�ने पनुरावेदन िजिकरसगँ सहमत ह�न 
सिकएन । 

७. जहासँ�म पनुरावेदक इ��योर�ेस 
क�पनीले मतृकह�को हकमा िक�रयाखच� रकमस�म 
भ�ुान गन� तयार रहेको भ�ने िजिकरतफ�  िवचार 
गदा�, उ� मोटरसाइकल िबमालेखको प�र�छेद २ मा 
ते�ो प��ितको दािय�वअ�तग�त रािखएका सत�तफ�  
�यानाकष�ण गनु�  पन� देिख�छ । उ� प�र�छेदको ७(घ) 
नं. मा "सवारी साधन दुघ�टनाबाट ते�ो प�को मृ�यु 
भएको बेहोरा कानूनबमोिजम अिधकार�ा�त िनकाय 
वा अिधकारीबाट �मािणत भएको अव�थामा िक�रया 
खच�समेत �ित मृतक ज�मा पाँच लाख �पैयाँको 
दरले िबमकले भु�ानी िदने छ" भ�ने उ�लेख ग�रएको 
दिेख�छ । िबमालेख आफँैमा करार भएकोले करारको 
सत�मा उ�लेख भएबमोिजम िबमकको दािय�व ह�ने नह�ने 
िनधा�रण ग�रने कुरामा दईुमत रहेन । तर जनु �योजनका 
लािग िबमा ग�रएको हो सोको आंिशक कुरा �वीकार 
गरी भ�ुानी गन� तयार रहने र अ� कुरा �वीकार नगन� 
भ�ने पनुरावेदकको िजिकर आपसमा िवरोधाभासपूण� 
दिेख�छ । ते�ो प�को हािन नो�सानी भएमा �ितपूित�  
बेहोन� उ�े�यले ते�ो प� सवारी िबमा ग�रएकोमा एउटै 
घटनाबाट िसिज�त िबमाबापतको आंिशक �ितपूित�  
मा� बेहोन� र अ�य दािय�व वहन नगन� भ�न िम�ने 
अव�था ह�दँनै । ते�ो प�मा पन� जाने �ित बेहोन� 
�योजनाथ� िबमा ग�रएकोमा सो िबमाबमोिजमको सम� 
दािय�व िबमकले बेहोनु�  पन� ह��छ । यसै स�ब�धमा यस 
अदालतबाट ने.का.प. २०४९, िनण�य नं. ४४४७, 
अङ्क १, राजकुमारी राणा िव�� िवनोदशंकर �े� 
रहेको म�ुामा "�चिलत नेपाल कानून िव�� नभएका 
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करारीय दािय�व पूरा गन� करारको ��येक प�लाई बा�य 
गराएको दिेख�छ अथा�त् करारबाट उ�प�न दािय�वबाट 
करारको कुनै पिन प� उ�कन नस�ने" भ�ने िस�ा�त 
�ितपादन भएको पाइ�छ । �यसैगरी, "करारका श�द 
र सत�को �ितकूल आ�नो सुिवधाअनुसार �या�या 
वा अप�या�या गन� पाइ�न" भनी ने.का.प २०६६, 
िनण�य नं. ८२४५, अङ्क १०, राि��य िबमा सं�थान 
िव�� �ीराम शमा�को म�ुामा �या�या ग�रएको 
पाइ�छ । यस अदालतबाट �ितपािदत उ� निजर 
िस�ा�तको प�र�े�यमा िबमक र िबिमतिबच ते�ो 
प�मा पन� जाने �ितको िज�मेवारी वहन गन� गरी िबमा 
स�झौता भएकोमा मतृकह�को हकमा िक�रयाखच� 
रकमस�म भ�ुान गन� र ते�ो प�को स�पूण� दािय�व 
वहन गन� नपन� भ�ने पनुरावेदक िजिकरसगँ सहमत ह�न 
सिकएन ।

८. अतः उि�लिखत आधार, कारण र 
िववेचनाबाट भे.३प ११०८ नं. को मोटरसाइकलको 
ठ�करबाट म�ृय ु ह�ने िवनय के.सी. र रामकुमार 
चौधरी तथा भे.२प ५३८९ नं. को मोटरसाइकलको 
ठ�करबाट म�ृय ु ह�ने जयहरी पराजलुीलाई सवारी 
तथा यातायात �यव�था ऐन, २०४९ को दफा १६३ 
(१) र (२) बमोिजम दवुै मोटरसाइकलको ते�ो प� 
िबमा गरकेो क�पनी एनएलजी इ��योर�ेस क�पनी 
िलिमटेड, काठमाड�ले जनही �.५,००,०००।- (पाचँ 
लाख �पैया)ँ �ितपूित� रकम िनजह�का हकवालालाई 
िदन ु पन� ठह�याई स�ु िज�ला �शासन काया�लय, 
बिद�याबाट िमित २०७१।०१।०४ मा भएको िनण�य 
सदर गन� गरी पनुरावेदन अदालत नेपालग�जबाट िमित 
२०७१।०६।२६ मा भएको फैसला िमलेकै देिखदँा 
सदर ह�ने ठहछ�  । �ितवादी एनएलजी इ��योर�ेस 
क�पनी िलिमटेडको पनुरावेदन िजिकर प�ुन 
स�दनै । ��ततु फैसलाको जानकारी 
महा�यायािधव�ाको काया�लयलाई िदनू । साथै, 

म�ुाको दायरीको लगत क�ा गरी िमिसल िनयमानसुार 
गरी अिभलेख शाखामा बझुाई िदनू ।

उ� रायमा सहमत छु ।
�या.दीपककुमार काक�

इजलास अिधकृतः दीिपका थापा मगर
इित संवत् २०७६ साल काित�क १७ गते रोज १ शभुम् ।

—— & ––

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

माननीय �यायाधीश डा.�ी मनोजकुमार शमा�
आदेश िमित : २०७६।७।२९

०६९-WO-०३९६

िवषय : उ��ेषण / परमादेश

�रट िनवेदक : िज�ला सनुसरी, गा.िव.स. प.कुशहा 
वडा नं. ५ व�ने भवुने�वर साह� तेलीसमेत

िव��
िवप�ी : िज�ला सनुसरी गा.िव.स. कुशहा वडा नं. ६ 

ब�ने स�ुदरका�त म�डलसमेत

§ उिचत पा�र�िमक, सुिवधा वा योगदानमा 
आधा�रत सामािजक सुर�ा निदनु वा �म 
कानूनले िनधा�रण गरभे�दा कम सिुवधा 
िदनु वा समान हैिसयतमा काम गन� 
सहकम�भ�दा कम पा�र�िमक, सिुवधा 
िदनुसमेत �म शोषण ह�ने । 

�नण�य नं. १०४९८
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§ �म शोषण गन� काय� रोजगारदाताको 
हैिसयतले काममा लगाउने नपेाल सरकार 
वा अ�य कसैले पिन गन� निम�ने ।

(�करण नं.१७)

�रट िनवेदकका तफ� बाट : िव�ान्  अिधव�ा �ी 
िदपनारायण शाह

िवप�ीका तफ� बाट : उप�यायािधव�ा �ी कैलाश 
के.सी.

अवलि�बत निजर :
स�ब� कानून :
§ नेपालको सिंवधान
§ िनजामती सेवा ऐन, २०४९
§ �वा��य सेवा ऐन, २०५३
§ नेपाल सि�ध ऐन, २०४७
§ �म ऐन, २०४८ / २०७४

आदेश
�या.डा.मनोजकुमार शमा� : त�कालीन 

नेपालको अ�त�रम संिवधान, २०६३ को धारा ३२ र 
१०७(२) बमोिजम पन� आएको ��ततु �रट िनवेदनको 
सिं�� त�य एवं आदेश यस�कार रहेको छ ।

िनवेदकह�को िनवेदन बेहोरा
िमित २०६५/०५/०२ गते कोशी नदीको 

बाधँ फुटेर आएको बाढीबाट �भािवत िव�थािपत 
�यि�ह�लाई अ�याव�यक �वा��य सेवा �दान 
गन�को लािग सनुसरी िज�लाअ�तग�त लौकही 
अ�थायी अ�पतालको लािग त�कालीन माननीय 
�वा��य तथा जनसं�या म��ी �ी िगरीराजमिण 
पोखरले�यूको अ�य�तामा िमित २०६५/०५/२४ 
गते बसेको बैठकअनसुार उ� अ�पताल �थापना गरी 
२०६५/०७/०७ को िनण�यानसुार �ािविधक तथा 
अ�ािविधक गरी ज�मा २४ जना कम�चारीह� पूवा��चल 

�े�ीय �वा��य िनद�शनालय धनकु�ाको च.नं. ७६८ 
िमित २०६५/०९/०७ गतेमा कम�चारी िनयिु� 
गरी कामकाज गराई हामी स�पूण� कम�चारीह�को 
िमित २०६६।३।११ मा �याद समा� ह�ने भएकोमा 
िमित २०६६।३।११ गतेमै िवप�ी पूवा��चल �े.�वा.
िनद�शनालयले च.नं. १९३७-०६५/६६ को प� पठाई 
अक� आदेश िनण�य �ा� नभएस�म यथावत् कामकाज 
गन� लगाई रा�न ु भनी िज�ला �वा��य काया�लय, 
सनुसरीको च.नं.११९१/०६६।३।१२ को प� लौकही 
अ�थायी अ�पतालमा �ा� ह�दँा सोही प�अनसुार हामी 
कम�चारीह�को सेवालाई िनर�तरता िदइयो ।

�वा��य सेवा िवभाग, इिपिडिमयोलोजी 
तथा रोग िनय��ण महाशाखा, टेकु काठमाड�ले 
िमित २०६६।७।१० मा िज�ला �वा��य काया�लय, 
सनुसरीलाई �ेिषत गरकेो प�मा गत आ.व.मा 
स�चालनमा आएको लौकही अ�थायी अ�पताल 
यस आ.व.मा पिन स�चालन गन� W.H.O. बाट 
�.२५,२८०००/- �वीकृत भएको सोम�ये ८०% ले 
�ा� भएको रकमबाट ज�मा �.१५,००,०००/- पे�क� 
�व�प पठाएको िथयो । �ा.नं.०२८०८८० बाट 
थप �.५००,०००/- पनुः पठाइएको छ र त�प�ात् 
�यस अ�पताललाई बजेट �ा� नह�ने जानकारी 
गराइएको तर उ� प�बाट लौकही अ�थायी अ�पताल 
स�चालन गन� वा िवघटन गन�लगायत करारमा काय�रत 
कम�चारीह�को करार सेवा भंग गन� कुरा केही ��ट 
नभएको ह�दँा िवप�ीह�ले हामी स�पूण� कम�चारीह�को 
िनर�तर �ज ु हािजर गराई कामकाजमा लगाई 
सेवा िलइरहेको िथयो । हामी िनवेदकह� अ�थायी 
अ�पतालमा काय�रत काम गरकेो अविधम�ये २०६६ 
साल माघ मसा�तस�मको मा� तलब भ�ुानी पाई 
२०६६ फा�गणु मिहनादेिख तलब सिुवधा पाउन बाकँ� 
रहेकोले िमित २०६८।१।५ गतेमा �वा��यकम� संघष� 
सिमित अ�थायी अ�पताल लौकहीको िनण�यानसुार 
िमित २०६८।१।९ मा १५ िदनिभ�मा तलब भ�ा र 
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सेवा सिुवधाको �यव�था िमलाउन ुह�न भनी िज�ला �वा��य काया�लय सनुसरीमा �ापन प�समेत बझुाइएका 
िथय� ।

िज�ला �वा��य काया�लय सनुसरीबाट च.नं.८८१ िमित २०६८।१।१३ मा तलब माग ह�दँा उ� 
प�स�ब�धी कारबाही ह�दँा सनुसरी िज�लाको लौकहीमा रहेको अ�थायी अ�पतालमा काय�रत हामी करारका 
कम�चारीह�को तलब भ�ा भ�ुानी स�ब�धमा �वा��य तथा जनसं�या म��ालयमा �वा��य सेवा िवभागबाट 
िट�पणी फायल पेस भएको र �यस िवषयमा �वा��य तथा जनसं�या म��ालयको नीित सम�वय सिमितको 
बैठकमा ��ततु ह�दँा िमित २०६६।३।२७ गतेमा �वा��य सिचव डा.सधुा शमा��यूको संयोजक�वमा बसेको 
बैठकको िनण�यानसुार हामी स�पूण� कम�चारीह�को सेवा २०६८ अषाढ मसा�तदिेख अ��य भएको िलिखत 
जानकारी िमित २०६८।५।१८ मा लौकही अ�थायी अ�पतालमा �ा� भई सोही आधारमा हा�ो करार भंग 
ग�रएको जानकारी �ा� भयो । त�प�ात् हामी िनवेदकह� लौकही अ�थायी अ�पतालको स�पूण� सरसामान 
िज�ला �वा��य काया�लय सनुसरीमा बझुाइएकोमा हामी िनवेदकह�को करार भंग भएको भए तापिन करार 
भंग भएको जानकारी �ा� गनु�अिघस�म िमित २०६८।५।१८ स�म हामीले दैिनक �पमा �ज ु हािजर भई 
कामकाज गरकेो िदनको तलब भ�ा माग गद� आएकोमा सो स�ब�धमा िज�ला �वा��य काया�लय, सनुसरीले 
२०६६ फा�गणुदेिख २०६८ असार मसा�तस�मको पा�र�िमक माग गरकेो रकम �.६४,६१,७००।- अथ� 
म��ालयको सहमित िलई मि��प�रषद ्मा पठाउने िनण�य भएबमोिजम सहमित तथा �वीकृितको लािग अथ� 
म��ालयमा प�ाचार ग�रएकोमा उ� म��ालयको िमित २०६८।५।१९ गतेको िनण�य र प�ले �वा��य जनस�ंया 
म��ालयलाई लेिखएको प�मा सहमित नरहेको जानकारी गराइएकोमा िवप�ी �वा��य तथा जनसं�या म��ालयले 
सहमितको लािग पनुः च.नं.२४५ िमित २०६८।७।२८ मा प�ाचार ग�रएको र सोही स�ब�धमा �धानम��ी 
तथा मि��प�रषद् को काया�लयमा हामी िनवेदकह�ले िमित २०६८।८।९ गतेमा िनवेदन िददँा �धानम��ी तथा 
मि��प�रषद ्को काया�लयको च.नं.३३० िमित २०६८।८।१२ गतेमा आव�यक कारबाहीको लािग िवप�ी अथ� 
म��ालयलाई प�ाचार ग�रएको भए तापिन हालस�म पिन िवप�ी अथ� म��ालयले यस स�ब�धमा �यायपूण� िनण�य 
गन� नसकेकोले हामी िनवेदकह�ले इमा�दारीतापूव�क काम गरकेो �मको �याला पाउने कुराको अ�यौलता रहेको 
��ट नै छ । हामी िनवेदकह�बाट िनर�तर कामकाज गराउदँै आएको तर आफूह�ले काम गरबेापत तलब भ�ा 
नपाएको हामी िनवेदकह�ले िनर�तर यस िवषयमा तहतह गरी स�पूण� िवप�ीह�सम� गई तलब भ�ाको लािग 
पटकपटक हार गहुार गरकेोमा िनण�य आउछँ अिन तपाइहँ�को तलब भ�ुानी गछ� हाल तपाइहँ�को तलब 
भ�ा स�ब�धमा कारबाही भइरहेको छ भनी पटकपटकको िवप�ीह�को आ�ासनमा िनकै लामो समय भइस�दा 
पिन हालस�म िवप�ीह�बाट कुनै ठोस िनण�य आउन नसक� अ�यौलताको ि�थित िसज�ना भइसकेको ह�नाले 
अ�यायमा परी �यायको लािग स�मािनत अदालतको शरणमा आएका छ� । 

हामी िनवेदकह�को २०६६ साल फा�गणुदेिख २०६८ साल भा� १८ गतेस�मको िन�न 
िलिखतबमोिजमको तलब भ�ा भ�ुानी पाउन बाकँ� रहेको छ ।
िस.न.ं पद नाम, थर तलब �केल बाकँ� रकम
१ �टाफ नस� सिंगता चौधरी �.२०,५००/ �.३,८१,३००/
२ अ.हे.व. राम सागर मेहता �.१५,०००/ �.२,७९,०००/
३ अ.हे.व. पशपुतीकुमारी चौधरी �.१५,०००/ �.२,७९,०००
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४ �या.अ. चि��का �साद मेहता �.१५,०००/ �.२,७९,०००/
५ हे.अ. देवस�ुदर मेहता �.२०,०००/ �.३,७२,०००/
६ हे.अ. राकेश पि�डत �.२०,०००/ �.३,७२,०००/
७ �टाफ नस� कंचन चौधरी �.२०,५००/ �.१,५२,६३४/
८ हे.अ. वीर�े� उराव �.२०,०००/ �.३,७२,०००/
९ ि�लनर म�जकुुमारी उराव �.८,०००/ �.१,४८,८००
१० �टाफ नस� ममता मेहता �.२०५००/ �.३,८१,३००/
११ ि�लनर �कमणीकुमारी उराव �.८,०००/ �.१,४८,८००/
१२ ि�लनर किवताकुमारी म�डल �.८,०००/ �.१,४८,०००/
१३ �या. अ. �व�नकुमार म�डल �.१५,०००/- �.२,७९,०००
१४ नायब स�ुबा स�ुदरका�त म�डल �.१४,९८०/- �.२,७८,६२७/
१५ अ.हे.व. भवुने�र साह� �.१५.०००/- �.२७९.०००/
१६ सह लेखापाल िशव नारायण यादव �.१२,५६०/ �.२,३४,३१६/
१७ ख�रदार ह�र माया बािनया � १२,५६०/ �.२,३४,३१६/
१८ हे.अ. च�दन कुमार यादव �.२०,०००/ �.३ ७२,०००/
१९ ि�लनर रणे ुराजवंशी �.८,०००/ �.१,४८,८००
२० ि�लनर �मोद कुमार यादव �.८,०००/ �.१,४८,८००/
२१ �टाफ नस� शिम�ला राई �.२०,५००/- �.३,८१,३००/

ज�मा �.५६,६७,५९३/-
हामी िनवेदकबाट िवप�ीह�ले उि�लिखत िमितस�म कामकाज गराइएको र हामी िनवेदकह� �ज ु

हािजरसमेत रहेको अव�थामा कामकाज गराएबापत मािथ तािलकाअनसुार िवप�ी काया�लयबाट पाउन ु पन� 
�याला, तलब भ�ा मा� �ा� होस् भनी पटक पटक िलिखत तथा मौिखक अनरुोध गरकेोमा िवप�ी काया�लयका 
तफ� बाट कुनै सनुवुाइ नभएपिछ अि�तममा स�मािनत अदालतमा यो िनवेदन िलई आउने बाहेक अ�य वैकि�पक 
कानूनी उपचारको बाटो केही नभएकाले कानूनी उपचारको लािग त�कालीन सिंवधानको धारा २३ र ८८(२) तथा 
अ�त�रम संिवधानको धारा ३२ र १०७(२) बमोिजम ��ततु �रट िनवेदन िलई स�मािनत अदालतमा उपि�थत 
भएका छ� । हामी िनवेदकह� �ज ुहािजर भई कामकाज गरको िमितस�मको उि�लिखत तािलकाबमोिजम भ�ुानी 
पाउन बाकँ� रहेको तलब भ�ा हामी िनवेदह�लाई भ�ुानी गनु�  गराउन ुभनी िवप�ीह�को नाममा परमादेशको 
आदशे जारी ग�रपाऊँ । हामी िनवेदकह�ले िनयिु� प� पाई िवप�ीह�ले लाए, अराएअनसुारको िज�मेवारी पूरा 
गरी आएको कुरामा दईुमत ह�न स�दनै । िनजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा २७ तथा ऐ. िनयमावली २०५० 
को िनयम ९१(१) र �वा��य सेवा ऐन, २०५३ ते�ो सशंोधन, २०६३ को दफा ३७ तथा �वा��य सेवा 
िनयमावली, २०५५ को िनयम ८५ र ८६ बमोिजम पाउने तलब भ�ा, भ�ुानी िदन ुपन� कानूनी �यव�थाको 
पालना नह�नकुो साथै हामी िनवेदकह�लाई काम लगाइसकेपिछ कामअनसुारको �याला तथा तलब भ�ा िदन ु
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पन� कानूनी कत��य िवप�ीह�को भए तापिन सो 
पालना नग�रएको अव�थाले �म ऐन, २०४८ को दफा 
२२ तथा नेपालको अ�त�रम संिवधान, २०६३ को 
धारा १२(३)(च), १३(१), १९, ३० बमोिजम �द� 
मौिलक हकमा समेत आघात प�ुने गरी िवप�ीह�बाट 
काय� भएकोले आफू र आ�नो प�रवारको जीवन 
िनवा�हका कुनै िवक�प नभई भोकभोकै बा�ँन ु पन�, 
ऋण कजा�मा समेत डुिबएको अव�था िसज�ना भएको 
छ । िवप�ीह�को उ� काय�बाट हामी िनवेदकह�को 
नेपालको अ�त�रम संिवधान, २०६३ को धारा १२(३)
(च), १३(१), १९, ३० बमोिजम �द� मौिलक हकमा 
समेत आघात प�ुने गरी काय� भएको ह�दँा उपचारको 
लािग बा�य भई स�मािनत अदालतको शरणमा आएका 
छ� । अतः स�मािनत अदालतवाट असाधारण अिधकार 
�े� �हण गरी त�कालीन संिवधानको धारा ८८(२) 
र अ�त�रम संिवधानको धारा १०७(२) बमोिजम 
िवप�ी अथ� म��ालयले तलब भ�ुानी स�ब�धमा 
सहमित निदने गरी ग�रएको िमित २०६८।५।१९ 
को िनण�य र प�लगायत थप िवप�ी अथ� म��ालय 
र अ�य िवप�ीह�समेतबाट तलब भ�ा भ�ुानी 
निदनेस�ब�धी भएको कुनै िकिसमको िनण�य तथा प� 
भएको भए सो स�पूण� िनण�य र प�समेत उ��ेषणको 
आदशेबाट बदर गरी ��ततु िनवेदनसाथ सलं�न 
कागजात तथा अ�य आव�यक �माणसमेत अ�ययन 
तथा िव�ेषण गरी हामी िनवेदकह�लाई १८/१९ 
मिहनास�म काम गराई ए�कासी तलब भ�ा भ�ुानी 
नगरी अवकाश िदने काय� गरकेो ह�दँा कानूनबमोिजम 
काम लगाइसकेपिछ तलब भ�ा भ�ुानी गनु�  पन�मा 
नगरकेो ह�दँा िवप�ीह�का नाममा त�काल काम 
गरकेो �मािणत अविधको दाबीअनसुारको तलब 
भ�ा अिवल�ब भ�ुानी िदन ु भनी परमादेशलगायत 
जो चािहने उपय�ु आ�ा आदेशसमेत िवप�ीह�को 
नाममा जारी गरी  िवषयव�तकुो ग�भीरतालाई िवचार 
गरी ��ततु िनवेदनलाई अ�ािधकार िदई सनुवुाइ 

गरी हा�ातफ� बाट िनय�ु ह�ने कानून �यवसायीबाट 
��ततु ह�ने बहस िजिकरलाई यसै िनवेदनको अिभ�न 
अङ्ग मानी इ�साफ ग�रपाउ ँ भ�नेसमेत बेहोराको 
िनवेदकह�को �रट िनवेदन िजिकर ।

यस अदालतको �ारि�भक आदेश
यसमा के कसो भएको हो ? िनवेदकको 

मागबमोिजमको आदेश िकन जारी ह�न नपन� हो ? 
यो आदेश �ा� भएको िमितले बाटाका �यादबाहेक 
१५ िदनिभ� स�बि�धत िमिसलसाथ राखी 
महा�यायािधव�ाको काया�लयमाफ� त िलिखत जवाफ 
पठाउन ु भनी �रट िनवेदनको एक�ित न�कल साथै 
राखी िवप�ीह�लाई सूचना पठाई �यसको बोधाथ� 
महा�यायािधव�ाको काया�लयमा पठाइिदनू । िलिखत 
जवाफ आएपिछ वा अविध नाघेपिछ िनयमबमोिजम 
पेस गनु�  भ�नेसमेत बेहोराको यस अदालतबाट भएको 
िमित २०६९।६।१८ को आदशे ।

नेपाल सरकार अथ� म��ालयको िलिखत जवाफ
�रट िनवेदकह�लाई यस म��ालयको 

िनण�यानसुार करार सेवामा िलई कामकाज लगाइएको 
होइन । साथै यस म��ालयको कुन िनण�यबाट िनज 
िवप�ीह�लाई अ�याय परकेो हो सो कुरा आ�नो 
�रट िनवेदनमा किहकँतै उ�लेख नगरी करारबापतको 
तलब भ�ुानी नपाएकोले उ� रकम भ�ुानी िदन ु
भ�ने आदेश जारी ग�रपाउ ँ भ�ने उ�े�यले मा� यस 
म��ालयलाई िवप�ी बनाई �रट िनवेदन िदएको 
दिेख�छ । यसै स�दभ�मा �वा��य तथा जनस�ंया 
म��ालयको िमित २०६८।४।१९ को प�बाट लौकही 
अ�थायी अ�पतालमा करारमा काय�रत कम�चारीह�का 
लािग तलब भ�ुानी गन� �. ६४,६१,७००।- रकमका 
लािग सहमित माग भएको िथयो । यस म��ालयबाट 
के क�तो कामको लािग के कित रकम िनकासा गन� वा 
बजेट �यव�था गन� भ�ने एउटा िनि�त कानूनी �ि�या 
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ह��छ । सोही �ि�या, नीित, योजनािभ� िनकासा माग 
गरकेो िवषय कानूनस�मत भएमा मा� िनकासा ह�ने 
भएकोले सो �ि�या, नीित र योजनािभ� नपरकेो 
कारण यस म��ालयको सहमित नरहेको बेहोरा िमित 
२०६८।५।१९ को िनण�यानसुार सो म��ालयलाई 
अनरुोध ग�रएको ह�दँा यस म��ालयको कानूनस�मत 
कारबाही िव�� दायर भएको िवप�ीको �रट िनवेदन 
खारजेभागी छ । खारजे ग�रपाउ ँभ�ने नेपाल सरकारको 
अथ� म��ालयको िलिखत जवाफ ।

नपेाल सरकार, �धानम��ी तथा मि��प�रषद ्को
काया�लयको िलिखत जवाफ

िनवेदकह�ले दाबी िलन ुभएको िवषयमा यस 
काया�लयको के, क�तो संल�नता रहेको हो ? भ�ने 
स�ब�धमा िनवेदनमा कुनै कुरा उ�लेख गनु�भएको 
छैन । यस काया�लयलाई िवप�ी बनाउन ु पन�को 
कुनै कारण र आधार िनवेदनमा उ�लेख ग�रएको 
छैन । िववादको िवषयव�तसुगँ कुनै स�ब�ध नै नरहेको 
र संिवधान तथा कानूनबमोिजम पूरा गनु�  पन� के, 
कुन दािय�व पूरा नगरकेो कारण यस काया�लयलाई 
��यथ� बनाउन ु परकेो हो ? भ�ने आधारभूत त�य 
नै �थािपत ह�न नसकेको ��ततु िनवेदन �थम�ि�मा 
नै खारजेभागी ह�दँा खारजे ग�रपाऊँ । नेपाल सरकार, 
�धानम��ी तथा मि��प�रषद्को काया�लय संिवधान 
तथा कानून �द� नाग�रकका हक, अिधकारह�को 
स�मान, सरं�ण एव ं स�ब��न गद� उपभोगको 
सिुनि�तता �दान गन� कुरामा �ितब� रहेको छ । 
जहासँ�म �रट िनवेदकले दाबी िलएको िवषय छ, 
त�स�ब�धमा सो काय�सगँ यस काया�लयको कुनै 
सलं�नता नरहेको कुरा िवप�ी िनवेदकको िनवेदनबाट 
�प� भएको ह�दँा यस काया�लयसगँ पूण�त: अस�बि�धत 
सो िवषयका स�ब�धमा ��ततु िलिखत जवाफमा केही 
उ�लेख ग�ररहन आव�यक भएन । िववादको िवषयका 
स�ब�धमा स�बि�धत िनकायको िलिखत जवाफबाट 

�प� ह�ने नै छ । उपयु�� आधार र कारणसमेतबाट 
िनवेदन मागबमोिजम यस काया�लयका नाममा कुनै 
आदेश जारी ह�न नस�ने भएकोले यस काया�लयलाई 
��यथ� कायम गरकेो हकमा स�म �रट िनवेदन 
खारजेभागी ह�दँा खारजे ग�रपाउ ँभ�नेसमेत बेहोराको 
नेपाल सरकार, �धानम��ी तथा मि��प�रषद् को 
काया�लयको िलिखत जवाफ ।

नेपाल सरकार, �वा��य तथा जनस�ंया म��ालय,
रामशाहपथ, काठमाड�को िलिखत जवाफ

२०६५ सालमा कोशी नदीको बाधँ फुटेर 
आएको बाढीबाट �भािवत �यि�ह�लाई अ�याव�यक 
�वा��य सेवा �दान गन� उ�े�यले अ�थायी �ब�ध 
�व�प �थापना भएको लौकही अ�थायी अ�पतालमा 
त�कालको लािग करारमा कामकाज गन� गरी िनय�ु 
भएका कम�चारीह�को सेवा २०६८ आषाढ मसा�तस�म 
कायम रहेकोमा िनजह�ले उ� अविधस�म कामकाज 
गरबेापत �ा� गन� बाकँ� रहेको पा�र�िमक उपल�ध 
गराउने र उ� अ�पताल र सोमा काय�रत कम�चारीह� 
�थायी कम�चारी नभएको कारणबाट उनीह�ले �ा� 
गन� बाकँ� रहेको पा�र�िमकबापतको तलब भ�ा 
भ�ुानी गन� �.६४,६१,७००।- रकम भ�ुानीको 
लािग अथ� म��ालयको सहमित माग गन� र सहमित 
�ा� भएपिछ िनण�यको लािग मि��प�रषद ्मा पठाउने 
भनी नेपाल सरकार माननीय (रा�यम��ी�तर) बाट 
िमित २०६८/४/११ को िनण�य भएअनसुार सहमित 
माग गरी पठाइएको र उ� म��ालयबाट सहमित �ा� 
भई आएप�ात् सो िवषयमा आव�यक कारबाही अगािड 
बढाइने नै ह�दँा �ि�यामा नै रहेको उि�लिखत काय�को 
स�दभ�मा �रट िनवेदकह�को मागदाबीबमोिजमको 
आदेश जारी ह�नपुन� अव�था नभएको ह�दँा �रट िनवेदन 
खारजे गरी पाउ ँभ�नेसमेत बेहोराको नेपाल सरकार, 
�वा��य तथा जनसं�या म��ालय रामशाहपथ 
काठमाड�को िलिखत जवाफ ।
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�वा��य सवेा िवभागका, इिपिडिमयोलोजी तथा
रोग िनय��ण महाशाखाको िलिखत जवाफ

िमित २०६५/५/२ गते कोशी नदीको बाधँ 
फुटेर आएको बाढीबाट �भािवत भई िव�थािपत 
भएका �यि�ह�लाई अ�याव�यक �वा��य सेवा 
�दान गन�को लािग सनुसरी िज�लाको लौकहीमा 
�थािपत अ�थायी अ�पतालमा स�चालन गन� िनण�य 
भएबमोिजम कम�चारी करारमा िलई कामकाजमा 
लगाइएको िथयो । िनवेदकह�को िमित २०६६/३/११ 
मा सेवा करारको �याद समा� ह�ने भएकोमा पूवा��चल 
�े�ीय �वा��य िनद�शनालय धनकुटाको प�बमोिजम 
अक� आदेश नभएस�म िनजह�लाई यथावत् 
कामकाज गन� लगाई रा�न िज�ला �वा��य काया�लय 
सनुसरीमा लेखी पठाएअनसुार िनजह�को करार 
सेवाले िनर�तरता पाइएकोमा िमित २०६८/३/२७ 
गते �ीमान् सिचव डा. सधुा शमा��यूको सयंोजक�वमा 
बसेको नीित सम�वय सिमितको बैठकबाट लौकहीमा 
रहेका अ�थायी अ�पतालमा काय�रत करार सेवाका 
कम�चारीह�को सेवा २०६८ साल आषाढ मसा�तदेिख 
अ��य भएको िनण�य म��ालयको च.नं. १ (अ) २४ 
िमित २०६८/४/१९ बाट लेखी आएबमोिजम यस 
महाशाखाले उ� कम�चारीह�को सेवा करार अ��य 
भएको जानकारी िदन िज�ला �वा��य काया�लय, 
सनुसरीमा च.नं. ९७ िमित २०६८/४/३० को प�बाट 
लेखी पठाइएकोस�म हो । सो स�ब�धमा िनवेदकह�लाई 
असर पन� यस महाशाखाबाट कुनै पिन िनण�य भएको 
छैन । कम�चारीह�ले काम गरकेो अविधको तलब 
भ�ा स�ब�धमा रकम भ�ुानीका लािग �वा��य तथा 
जनसं�या म��ालयले अथ� म��ालयमा सहमितका 
लािग लेखी पठाएको देिख�छ । यस महाशाखाको काम 
कारबाहीबाट िनवेदकह�को मौिलक तथा कानूनी हक 
अिधकारमा कुनै असर पारकेो छैन । िनवेदकह�ले पिन 
महाशाखालाई िकन िवप�ी बनाएको हो ? महाशाखाको 

कुन काय�ले िनजह�को कानूनी हकअिधकारमा 
आघात पारकेो हो खलुाउन स�न ुभएको छैन । यस 
महाशाखाको कुनै पिन कामकारबाहीले िनवेदकह�को 
हक अिधकारमा आघात नपारकेो ह�दँा महाशाखाको 
हकमा उ� �रट खारजे ग�रपाउ ँभ�नेसमेत बेहोराको 
�वा��य सेवा िवभागका इिपिडिमयोलोजी तथा रोग 
िनय��ण महाशाखाको िलिखत जवाफ ।

नेपाल सरकार, �वा��य तथा जनस�ंया म��ालय,
�वा��य सेवा िवभागको िलिखत जवाफ

िमित २०६५/५/२ गते कोशी नदीको बाधँ 
फुटेर आएको बाढीबाट �भािवत भई िव�थािपत 
भएका �यि�ह�लाई अ�याव�यक �वा��य सेवा 
�दान गन�को लािग सनुसरी िज�लाको लौकहीमा 
�थािपत अ�थायी अ�पतालमा स�चालन गन� िनण�य 
भएबमोिजम कम�चारी करारमा िलई कामकाजमा 
लगाइएको िथयो । िनवेदकह�को िमित २०६६/३/११ 
मा सेवा करारको �याद समा� ह�ने भएकोमा पूवा��चल 
�े�ीय �वा��य िनद�शनालय धनकुटाको प�बमोिजम 
अक� आदेश नभएस�म िनजह�लाई यथावत् 
कामकाज गन� लगाई रा�न िज�ला �वा��य काया�लय 
सनुसरीमा लेखी पठाएअनसुार िनजह�को करार 
सेवाले िनर�तरता पाइएकोमा िमित २०६८/३/२७ 
गते �ीमान् सिचव डा. सधुा शमा��यूको संयोजक�वमा 
बसेको नीित सम�वय सिमितको बैठकबाट लौकहीमा 
रहेका अ�थायी अ�पतालमा काय�रत करार सेवाका 
कम�चारीह�को सेवा २०६८ साल असार मसा�तदेिख 
अ��य भएको िनण�य म��ालयको च.नं. १ (अ) २४ 
िमित २०६८/४/१९ बाट लेखी आएबमोिजम यस 
महाशाखाले उ� कम�चारीह�को सेवा करार अ��य 
भएको जानकारी िदन िज�ला �वा��य काया�लय, 
सनुसरीमा च.नं.९७ िमित २०६८/४/३० को प�बाट 
लेखी पठाइएकोस�म हो । सो स�ब�धमा िनवेदकह�लाई 
असर पन� यस महाशाखाबाट कुनै पिन िनण�य भएको 
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छैन । कम�चारीह�ले काम गरकेो अविधको तलब 
भ�ा स�ब�धमा रकम भ�ुानीका लािग �वा��य तथा 
जनसं�या म��ालयले अथ�म��ालयमा सहमितका 
लािग लेखी पठाएको देिख�छ । यस महाशाखाको काम 
कारबाहीबाट िनवेदकह�को मौिलक तथा कानूनी हक 
अिधकारमा कुनै असर पारकेो छैन । िनवेदकह�ले 
महाशाखाको कुन काय�ले िनजह�को कानूनी हक 
अिधकारमा आघात पारेको हो खलुाउन स�न ुभएको 
छैन । यसथ� महाशाखाको कुनै पिन कामकारबाहीले 
िनवेदकह�को हक अिधकारमा आघात नपारकेो 
ह�दँा महाशाखाको हकमा उ� �रट खारजे ग�रपाउ ँ
भ�नेसमेत बेहोराको नेपाल सरकार, �वा��य तथा 
जनसं�या म��ालय, �वा��य सेवा िवभागको िलिखत 
जवाफ ।

अदालतको आदेश
िनयमबमोिजम दिैनक पेसी सूचीमा चढी 

िनण�याथ� पेस ह�न आएको ��ततु म�ुामा �रट 
िनवेदकह�को तफ� बाट उपि�थत ह�नभुएका िव�ान्  
अिधव�ा �ी िदपनारायण शाहले िमित २०६५।५।२ 
मा कोशी नदीको बाधँ फुटी बाढी आएकोले �भािवत 
िव�थािपत �यि�ह�लाई अ�याव�यक �वा��य 
सेवा �दान गन�का लािग सनुसरी िज�लाअ�तग�त 
लौकही अ�थायी अ�पतालका लािग �ािविधक र 
अ�ािविधक गरी २४ जना कम�चारीह� पूवा��चल 
�े�ीय �वा��य िनद�शनालय, धनकुटाको च.नं. ७६८ 
िमित २०६५।९।७ मा कम�चारी िनय�ु गरी कामकाज 
गराइएकोमा मेरा प� �रट िनवेदकह�को िमित 
२०६६।३।११ मा �याद समा�त भएको र पूवा��चल 
�वा��य िनद�शनालयको च.नं. १९३७-०६५।६६ 
को प�ले अक� आदेश वा �यव�था नभएस�म 
कामकाज गन� लगाई रा�न ु भनी िज�ला �वा��य 
काया�लय सनुसरीको च.नं. ११९१।०६६।३।१२ 
को प� लौकही अ�थायी अ�पतालमा �ा�त भई 

िनवेदकह�को सेवालाई िनर�तरता िदइएको िथयो । 
िनवेदकह�ले िमित २०६८।५।१८ स�म दिैनक�पमा 
हािजर भई काम गरी उ� कामकाज गरकेो अविधको 
तलब भ�ा माग गदा� आ�ासन मा� िदई िमित २०६६ 
फागनुदेिख िमित २०६८।५।१८ गतेस�मको तलब 
भ�ुानी पाउन बाकँ� नै रहेको र िवप�ीह�ले मेरा प�ले 
पाउने तलब भ�ा निदएकाले सेवाबाट अवकाशसमेत 
िदइसकेको ह�दँा उ� कामकाज गरकेो अविधको तलब 
भ�ा अिवल�ब भ�ुानी िदन ु भनी परमादेशलगायत 
जो चािहने उपय�ु आदशे आ�ासमेत िवप�ीह�को 
नाममा जारी ग�रपाउ ँभ�ने बहस ��तुत गनु�भयो ।

िवप�ीह�को तफ� बाट उपि�थत ह�नभएका 
महा�यायािधव�ाको काया�लयका उप�यायािधव�ा 
�ी कैलाश के.सी.ले �रट िनवेदकह�ले काम गरेको 
अविधको तलब भ�ा स�ब�धमा रकम भ�ुानीका 
लािग �वा��य तथा जनसं�या म��ालयले अथ� 
म��ालयमा सहमितका लािग लेखी पठाएको 
दिेख�छ । तसथ� �वा��य तथा जनस�ंया 
म��ालयसमेतका िवप�ीह�बाट िनवेदकह�को 
मौिलक तथा कानूनी हकअिधकारमा कुनै आघात 
नपरकेो ह�दँा ��ततु �रट खारजे ग�रपाउ ँभ�ने बहस 
��ततु गनु�भयो ।

उपयु�� िव�ान् ह�को बहस िजिकर सनुी 
िमिसल अ�ययन गरी हेदा� यसमा िनवेदकह�को 
मागबमोिजमको �रट जारी ह�ने नह�ने िवषयमा िनण�य 
िदनपुन� देिखयो ।

२. िनण�यतफ�  िवचार गदा�, िमित २०६५।५।२ 
मा कोशी नदीको बाधँ फुटेर आएको बाढीबाट �भािवत 
िव�थािपत �यि�लाई अ�याव�यक सेवा �दान गन�का 
लािग सनुसरी िज�लाको लौकही अ�थायी अ�पतालको 
लािग माननीय �वा��य तथा जनसं�या म��ी�यूको 
अ�य�तामा िमित २०६५।५।४ को बैठकअनसुार 
िमित २०६५।७।७ को िनण�यानसुार �ािविधक 
र अ�ािविधक गरी ज�मा २४ जना कम�चारीह� 



नेपाल कानून पि�का, २०७७, भदौ

896

िनयिु� गरी कामकाज गराइएको र �रट िनवेदकह�को 
िमित २०६६।३।११ मा �याद समा�त ह�ने भएकोले 
पूवा��चल �े�ीय �वा��य िनद�शनालयको च.नं. 
१९३७।०६५।६६ को प�ले अक� आदशे नभएस�म 
यथावत् काम गन� लगाई रा�न ुभनी िज�ला �वा��य 
काया�लय, सनुसरीको च.नं. ११९१/०६६/३/१२ 
प� लौकही अ�थायी अ�पतालमा �ा�त ह�दँा सोही 
प�ानसुार �रट िनवेदकह�ले सेवालाई िनर�तरता 
िदएको र िनवेदकह�ले िनयिु� पाई िवप�ीह�ले 
लगाएको काम िज�मेवारी पूरा गरी िनजामती सेवा ऐन, 
२०४९ को दफा २७ तथा ऐ.िनयमावलीको २०५० को 
िनयम ९१(१) र �वा��य सेवा ऐन, २०५३ को ते�ो 
सशंोधन, २०६३ को दफा ३७ तथा �वा��य सेवा 
िनयमावली, २०५५ को िनयम ८५ र ८६ बमोिजम 
पाउने तलब भ�ा भ�ुानी िदनपुन� कानूनी �यव�थाको 
पालना नगरी �म ऐन, २०४८ को दफा २२ तथा 
नेपालको अ�त�रम संिवधान, २०६३ को धारा १२(३)
(च) १३(१), १९, ३० बमोिजम �द� मौिलक हकमा 
समेत आघात प�ुने गरी िवप�ीह�बाट काय� भएकोले 
हामी िनवेदकह�लाई १८/१९ मिहनास�म काम गराई 
ए�कासी तलब भ�ुानी नगरी अवकाश िदने काय� 
गरकेो ह�दँा काम गरकेो �मािणत दाबीअनसुारको तलब 
भ�ा अिवल�ब भ�ुानी िदन ु भनी परमादेशलगायत 
जो चािहने उपय�ु आदेश आ�ासमेत िवप�ीह�का 
नाउमँा जारी ग�रपाउ ँभ�ने �रट िनवेदकह�को म�ुय 
िनवेदन िजिकर रहेको पाइयो ।

३. िनवेदकह�लाई िमित २०६५।९।७ 
देिख करार सेवामा िनयिु� गरी कामकाज लगाएकोमा 
िनजह�को िमित २०६६।३।११ मा सेवा करारको 
�याद समा�त भएको पूवा��चल �े�ीय �वा��य 
िनद�शनालय धनकुटाको प�बमोिजम अक� आदेश 
नभएस�म िनजह�को करार सेवाको िनर�तरता 
पाएकोमा िमित २०६८।३।२७ मा �ीमान् सिचव�यू 
सयंोजकमा बसेको सिमितको बैठकबाट लौकहीमा 

रहेको अ�थायी अ�पतालमा काय�रत कम�चारीह�को 
सेवा २०६८ आषाढ मसा�तबाट अ��य भएको िनण�य 
म��ालयको च.न.१(अ) २४ िमित २०६८।४।१९ 
बाट लेखी आएकोले सोहीअनसुारको प�ाचार िज�ला 
�वा��य काया�लय, सनुसरीमा पठाएको र कम�चारीले 
काम गरकेो अविधको तलब भ�ा स�ब�धमा रकम 
भ�ुानीका लािग �वा��य तथा जनसं�या म��ालयले 
अथ� म��ालयमा सहमितका लािग लेखी पठाएको 
दिेखदँा म��ालयसमेतले िवप�ीह�को मौिलक तथा 
कानूनी हकअिधकारमा कुनै असर पारकेो नह�दँा उ� 
�रट खारजे ग�रपाउ ँभ�ने बेहोरासमेतको िवप�ीह�को 
िलिखत जवाफ रहेको पाइयो ।

४. िनवेदक कम�चारीह�लाई पूवा��चल �े�ीय 
�वा��य िनद�शनालय धनकुटाको च.नं. ७६८ िमित 
२०६५।९।७ गतेको प�ले ६ मिहनाका लािग लौकही 
अ�थायी अ�पतालमा कामकाज गन� गरी करारमा 
िनयिु� ग�रएको िमित २०६६।३।११ मा करार 
�याद समा�त भएप�ात् पिन कामकाज लगाउने गरी 
पूवा��चल �वा��य िनद�शनालय, धनकुटाबाट च.नं. 
१९३७-०६५/०६६ मा प�ाचारसमेत भएको दिेख�छ 
भने उ� प�ानसुार िनवेदकह� काय�रत रहेको लौकही 
अ�थायी अ�पतालमा जानकारी गएको र िनजह�ले 
२०६६ माघ मसा�तस�म मा� तलब भ�ुानी पाएको 
भ�ने कुरा िमिसल संल�न रहेको तलबी �ितवेदनको 
फोटोकपीबाट पिु�ट भएको पाइयो ।

५. िमित २०६८।३।२७ मा �वा��य सिचव 
डा.सधुा शमा�को संयोजक�वमा बसेको बैठकबाट िमित 
२०६८ आषाढ मसा�तदेिख करार अ��य भएको भनी 
सोको िनण�य िमित २०६८।५।१८ मा मा� लौकही 
अ�थायी अ�पतालमा �ा�त भएको देिखदँा उ� िमित 
२०६८।५।१८ स�म �रट िनवेदकह� आ�नो सेवामा 
रहे भएको मा�नपुन� देिखयो ।

६. िनजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा २७ 
तथा ऐ.िनयमावलीको २०५० को िनयम ९१(१) र 
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�वा��य सेवा ऐन, २०५३ को ते�ो संशोधन, २०६३ 
को दफा ३७ तथा �वा��य सेवा िनयमावली, २०५५ 
को िनयम ८५ र ८६ बमोिजम पाउने तलब भ�ा 
भ�ुानी िदनपुन� कानूनी �यव�थाको पालना नगरी 
िनवेदकह�को मौिलक हकमा समेत आघात परकेो 
नै देिखयो । �वा��य सेवा िनयमावली, २०५५ को 
िनयम ८५मा “िनधा��रत तलबमानअनसुार तलब पाउने 
पदमा नया ँिनयिु� पाउने कम�चारीले सो तलबमानमा 
लेिखएको स�ु तलब र भ�ा पाउने भए भ�ासमेत 
पाउने छ” र िनयम ८६मा “एक काया�लयबाट अक� 
काया�लयमा स�वा वा बढुवा भएको कम�चारीले 
सािबक काया�लय छाडी हालको काया�लयमा बहाली 
गन� यस िनयमावलीबमोिजम पाउने तयारी �याद 
सात िदन र बाटोको �यादको लािग स�वा वा बढुवा 
भएको पदको पदअनसुार हालको  काया�लयबाट 
तलब (�थानीय भ�ाबाहेक) पाउने छ” भ�ने कानूनी 
�यव�थाअनसुार कामकाजमा लगाइसकेपिछ काम 
गरकेो अविधभरस�मको पा�र�िमक पाउनपुन� 
�रट िनवेदकह�को कानूनी अिधकार रहे भएको नै    
देिख�छ ।

७. नेपालको अ�त�रम संिवधान, २०६३ 
को धारा ३३ (ग) मा "िव��यापी �पमा �वीकृत 
आधारभूत मानव अिधकार, बह�दलीय �ित�पधा��मक 
लोकताि��क �णाली, जनतामा िनिहत साव�भौमस�ा र 
जनताको सव��चता, सवंैधािनक स�तलुन र िनय��ण, 
कानूनको शासन, सामािजक �याय र समानता, �वत�� 
�यायपािलका, आविधक िनवा�चन, नाग�रक समाजको 
अनगुमन, पूण� �ेस �वत��ता, जनताको सूचनाको 
अिधकार, राजनीितक दलह�का ि�याकलापह�मा 
पारदिश�ता र जवाफदेिहता, जनसहभािगता, िन�प�, 
स�म तथा �व�छ �शासनत��का अवधारणाह�को 
पूण� प�रपालना गन� राजनीितक �णाली अवल�बन 
गरी ��ाचार र द�डहीनताको अ��य गद� सशुासन 
कायम गन�” भनी उ�लेख गरकेो �ावधानले िव��यापी 

�पमा �वीकृत आधारभूत मानव अिधकारको पालना 
रा�यको दािय�वको �पमा रह�छ भ�ने �प� ह�ने ह�दँा 
िनवेदकह�को संवैधािनक अिधकारलाई सिुनि�त 
गन� दािय�व रा�यको हो भ�ने �प� दिेख�छ । मानव 
अिधकारको िवषय�ित नेपालको सिंवधानको धारा 
५० (१) ले "नेपालको �वत��ता, साव�भौमस�ा, 
भौगोिलक अख�डता र �वाधीनतालाई सव�परी रा�दै 
नाग�रकको िजउ, धन, समानता र �वत��ताको 
संर�ण गरी कानूनको शासन, मौिलक हक तथा 
मानव अिधकारका मू�य र मा�यता, ल�िगक समानता, 
समानपुाितक समावेशीकरण, सहभािगता र सामािजक 
�यायको मा�यमबाट राि��य जीवनका सबै �े�मा 
�यायपूण� �यव�था कायम गद� लोकक�याणकारी 
रा�य�यव�थाको �थापना गन� तथा पर�पर 
सहयोगमा आधा�रत सघंीयताका आधारमा संघीय 
इकाइह�िबचको स�ब�ध स�चालन गद� �थानीय 
�वाय�ता र िवके��ीकरणको आधारमा शासन 
�यव�थामा समानपुाितक िस�ा�तलाई आ�मसात् गद� 
लोकताि��क अिधकारको उपभोग गन� पाउने अव�था 
सिुनि�त गन� सघंीय लोकताि��क गणत��ा�मक 
�यव�था स�ुढ गन� रा�यको राजनीितक उ�े�य ह�ने 
छ” भ�ने �यव�था गरकेो र नेपालको संिवधानको 
��तावनामा समेत उ� �यव�था �ित पूण� �ितब�ता 
जनाएको ह�दँा उि�लिखत धारा र ��तावनाअनसुार  
िनवेदकह�को मौिलक हक तथा मानव अिधकारको 
मू�य र मा�यतालाई स�ुढ गराउन ुपन� देिख�छ ।

८. �यसैगरी मानव अिधकारको िव��यापी 
घोषणा, १९४८  (Universal Declaration of 
Human Right, 1948) को धारा २३ मा (1) 
"Everyone has the right to work, to free 
choice of employment, to just and favorable 
conditions of work and to protection against 
unemployment.

(2) Everyone, without any discrimination, 
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has the right to equal pay for equal 
work.

(3) Everyone who works has the right 
to just and favorable remuneration 
ensuring for himself and his family 
an existence worthy of human 
dignity, and supplemented, if 
necessary, by other means of social 
protection” भ�ने �यव�था रहेबाट उ� 
�यव�थाले ��येक �यि�लाई रोजगारी छनौट 
गन�, उिचत कामको वातावरण ह�न ुपन�, समान 
काममा असमान पा�र�िमक ह�न नपाउने र 
आफू र प�रवारलाई लालन पालन गन� प�ुने 
उिचत पा�र�िमक र सामािजक सरु�ाको 
हक सिुनि�त गरकेो पाइ�छ । उि�लिखत 
�यव�थाअनसुार समेत िनवेदकह�को 
पा�र�िमक हक र सामािजक सरु�ाको हक 
सरुि�त गनु�  पन� अिनवाय�ता देिख�छ ।  

९. मानव अिधकार�ितको रा�यको 
�ितब�तालाई काया��वयन गन� अ�तरा�ि��य �म 
सगंठन (ILO) �ारा पा�रत Minimum Wage 
Fixing Convention 1970 (C131) लाई नेपालले 
१९ से�टे�बर १९७४ मा अनमुोदन गरकेो छ । उ� 
Convention को धारा २(१) मा “Minimum 
wages shall have the force of law and shall 
not be subject to abatement, and failure 
to apply them shall make the person or 
persons concerned liable to appropriate 
penal or other sanctions” भ�ने �यव�था रहेको 
देिख�छ । नेपाल अ�तरा�ि��य �म संगठन (ILO) को 
सद�य रा��समेत भएकोले िनवेदकह�को मागलाई 
बेवा�ता गन� िम�नेसमेत दिेखदँैन । नेपाल सि�ध ऐन, 
२०४७ को दफा ९(१) ले �यव�थािपका संसद ्बाट 

अनमुोदन, सि�मलन, �वीकृित वा समथ�न भई नेपाल  
वा नेपाल सरकार प� भएको कुनै सि�धको कुरा 
�चिलत कानूनसगँ बािझएमा सो सि�धको �योजनको 
लािग बािझएको हदस�म �चिलत कानून अमा�य ह�ने छ 
र त�स�ब�धमा सि�धको �यव�था नेपाल कानूनसरह 
लाग ुह�ने छ भनी उ�लेख भएको �यव�थाले पिन उ� 
Convention मा भएका �ावधानिवपरीत कुनै काम 
कारबाही गन� िम�ने दिेखदैँन । यसलाई काया��वयन गन� 
�म ऐन, २०४८ को दफा २१ तथा हाल बहाल रहेको 
�म ऐन, २०७४ को दफा ३ र १०६ मा समेत �यूनतम 
पा�र�िमक िनधा�रण गन� �यव�था गरी सोभ�दा कममा 
काममा लगाउन नपाउने �प� �यव�था गरकेो छ । 

१०. उि�लिखत अ�तरा�ि��य मानव 
अिधकारस�ब�धी �यव�थालाई नेपालको अ�त�रम 
संिवधान, २०६३ को धारा ३० तथा नेपालको 
संिवधानको धारा ३४ले उिचत प�र�मलाई �िमकको 
मौिलक हकको �पमा संर�ण �दान गरेको देिख�छ । 
नेपालको अ�त�रम सिंवधानको धारा ३० तथा नेपालको 
संिवधानको धारा ३४(१) ले ��येक �यि�लाई 
उिचत �म अ�यासको हक ह�ने भ�ने �यव�था गरेको 
दिेख�छ । यसको अथ� �म �े�मा आधारभूत �पमा 
�थािपत भएका मा�यता िव��का काम कारबाही 
अनिुचत ह��छ भ�ने नै हो । उि�लिखत �ावधानलाई 
�बल र �प� पान� नेपालको सिंवधानको धारा ३४ 
को “�प�ीकरण” ख�डमा �िमक भ�नाले पा�र�िमक 
िलई रोजगारदाताका लािग शारी�रक वा बौि�क काय� 
गन� कामदार वा मजदरु स�झन ु पद�छ भनी उ�लेख 
गरकेो �यव�थाले पिन �िमक कम�चारीको पा�र�िमक 
हकलाई जोड िददँै �िमकको हैिसयतले सबै �कारको 
संर�ण पाउने कुरा िनिव�वाद छ भ�ने ��ट रहेको 
दिेख�छ ।  शारी�रक �म गन� �यि� वा मानिसक �म 
गन� कम�चारी वा बौि�क �यि��वसमेत जनुसकैु पद वा 
हैिसयत तथा जनुसकैु �कारको रोजगारीमा भए पिन 
पा�र�िमक पाउने सत�मा वा पा�र�िमकको लािग काम 
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गन� सबै �यि�ले संिवधानतः �िमकको हैिसयतले 
पाउने सबै �कारको संर�ण पाउने कुरा िनिव�वाद 
रहेको देिख�छ । 

११. यसरी नै संिवधानको धारा ३४ (२) 
मा ��येक �िमकलाई उिचत पा�र�िमक, सिुवधा र 
योगदानमा आधा�रत सामािजक सरु�ा पाउने हक ह�ने 
छ भ�ने �यव�था ग�रएको छ । यस हकबाट कुनै पिन 
�कारको मानिसक वा बौि�क वा शारी�रक काम गन� 
जनसुकैु पदनाम िदइएको कामदार वा कम�चारीलाई 
वि�चत गन� िम�दैन । कुनै पिन �िमक कम�चारीलाई 
उिचत पा�र�िमक सिुवधा तथा योगदानमा आधा�रत 
सामािजक सरु�ाको हकबाट वि�चत गनु�  भनेको 
अ�त�रम संिवधान, २०६३ तथा नेपालको संिवधानको 
धारा २९ ले ��याभूत गरकेो शोषण िव��को हकको 
उ�लङ्घन ह�न जा�छ । 

१२. नेपालको संिवधानको धारा २९ मा 
शोषण िव��को हक स�ब�धमा िन�न �यव�था रहेको 
देिख�छ । 
धारा २९ शोषण िव��को हक 

(१) ��येक �यि�लाई शोषण िव��को हक 
ह�नेछ ।

(२)  धम�, �था, पर�परा, स�ंकार, �चलन वा 
अ�य कुनै आधारमा कुनै पिन �यि�लाई 
कुनै पिन िकिसमले शोषण गन� पाइने 
छैन । 

(३)  कसैलाई पिन बेचिबखन गन�, दास वा 
बाधँा बनाउन पाइन ेछैन ।

(४)  कसैलाई िनजको इ�छा िव�� काममा 
लगाउन पाइने छैन ।
तर साव�जिनक �योजनको लािग 
नाग�रकलाई रा�यले अिनवाय� सवेामा 
लगाउन स�ने गरी कानून बनाउन रोक 
लगाएको मािनने छैन । 

(५)  उपधारा (३) र (४) िवपरीतको काय� 

कानूनबमोिजम द�डनीय ह�ने छ, र 
पीिडतलाई पीडकबाट कानूनबमोिजम 
�ितपूित� पाउने हक ह�ने छ । 

१३. नेपालको सिंवधानमा उ�लेख भएको 
उि�लिखत �यव�था र अ�त�रम सिंवधानको धारा २९ 
को �यव�थामा पीिडतलाई पीडकबाट कानूनबमोिजम 
�ितपूित� पाउने हक ह�ने छ भ�ने बेहोराबाहेक अ�य सबै 
�यव�था समान रहेको पाइ�छ ।

१४. यसैगरी नेपालको सिंवधानले रा�यको 
�म र रोजगारस�ब�धी नीितअ�तग�त धारा ५१ (झ) (२) 
मा मया� िदत �मको अवधारणाअन�ुप सबै �िमकको 
आधारभूत अिधकार सिुनि�त गद� सामािजक सरु�ा 
��याभूत गन�, तथा ऐ.को (३)मा “बाल�मलगायत �म 
शोषणका सबै �पको अ��य गन�” गरी �यव�था गरेको 
दिख�छ । जनु �यव�था नेपालको अ�त�रम संिवधान, 
२०६३ को धारा ३५ (७) को िनर�तरताको �पमा 
रहेको छ । उ� �यव�थाबाट �म कानून�ारा िनधा��रत 
�यूनतम मापद�डिवपरीत काममा लगाउन ुवा मया�िदत 
कामको िव��को अव�थालाई �म शोषण मा�न ुपन� 
�प� दिेख�छ । 

१५. �म शोषण स�ब�धमा भारतको 
सव��च अदालतले भारतको सिंवधानको धारा २३ 
मा उ�लेख भएको बा�यकारी �मको स�ब�धमा गरेको 
�या�या सा�दिभ�क देिखन आउछँ । भारतको सव��च 
अदालतले Peoples Union For Democratic 
Right and Others Vs. Union of India भएको 
म�ुा (१९८२ AIR १४७३, १९८३, SCR (१) 
(४५६) मा बा�यकारी �मको प�रभाषा गद� “Where a 
Person provides labor or service to another 
for remuneration which is less than the 
minimum wage, the labor service provided 
by him clearly falls within the scope and 
ambit of force labor and such a person 
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would be entitled to come to the court for 
enforcement of his fundamental right by 
asking the court to direct payment of the 
minimum wage to him so that the labor or 
service provided by him, ceases to be forced 
labor and the breach of it is remedied.” उ� 
म�ुामा �िमकलाई �यूनतम पा�र�िमकभ�दा कम 
पा�र�िमक िदएमा सो अ�यास बा�यकारी �म ह�न गई 
�िमकले आ�नो र आ�नो प�रवारको जीिवकोपाज�न 
आपूित� गन� अ� कुनै वैकि�पक �यव�था नभएको 
कारणले जीिवकोपाज�न पूरा गन� बा�यकारी अव�थाको 
प�रि�थितमा गनु�  पन� कामसमेत बा�यकारी �मको 
दायरािभ� पछ�  र उ� पीिडतले आ�नो हकको संर�ण 
गन� गराउन सवंैधािनक उपचारको माग� अवल�बन 
गन� स�छ भनी सा�दिभ�क �या�या भएको देिख�छ । 
उपयु�� फैसलासमेतको आधारमा ��ततु िवषयमा यस 
अदालतले अ�य उपचारको बाटो नभएको अव�थामा 
मौिलक हकको काया��वयनको मा�यमबाट उपचार 
�दान गन� स�ने नै देिखन आउछँ ।  

१६. यसरी मािथ उि�लिखत नेपालको 
अ�त�रम संिवधान, २०६३ र नेपालको संिवधानको 
��तावना र िविभ�न धारा उपधारा, िनजामती सेवा 
ऐन, २०४९, �म ऐन, २०४८ तथा �म ऐन, २०७४ 
लगायत िविभ�न अ�तरा�ि��य महासि�ध, २०४८ 
(Universal Declaration of Human Right, 
१९४८) Minimum Wage Fixing Convention, 
१९७० (C१३१) समेतले कुनै पिन कम�चारीलाई 
काममा लगाइसकेपिछ पा�र�िमक िद�न भ�ने अिधकार 
कसैलाई पिन ह�दैँन भ�ने �मस�ब�धी आधारभूत 
िस�ा�तलाई पालना गन� रा�य पिन बा�यकारी छ 
भ�ने �प� ह��छ । सोहीबमोिजम �रट िनवेदकह�का 
स�ब�धमा िवप�ीह�ले पिन उ� िस�ा�तलाई पालना 
गन� ब�धनकारी रहेको देिख�छ । 

१७. उि�लिखत संवैधािनक तथा कानूनी 

�यव�थाह�बाट कुनै पिन कम�चारीलाई काममा 
लगाइसकेपिछ पा�र�िमक िद�न भ�ने अिधकार 
कसैलाई पिन ह�दँैन । नेपालको अ�त�रम संिवधानको 
धारा ३० बमोिजम उिचत �म अ�यासबाट संरि�त 
ह�न पाउने हक ह�ने छ भ�ने �यव�था गरकेो छ । 
यसलाई िनर�तरता िददँै नेपालको सिंवधानको धारा 
३४ (१) मा ��येक �िमकलाई उिचत �म अ�यासको 
हक ह�ने कुराको सरु�ण �दान गरी सोही धाराको 
उपधारा (२) मा ��येक �िमकलाई उिचत पा�र�िमक, 
सिुवधा तथा योगदानमा आधा�रत सामािजक सरु�ाको 
हकको सरु�ण �दान गरकेो छ । सिंवधानको धारा 
३४ (१) र (२) र धारा २९ (१) लाई जोडेर �या�या 
गनु�पन� ह��छ । यसबाट उिचत पा�र�िमक, सिुवधा वा 
योगदानमा आधा�रत सामािजक सरु�ा निदन ुवा �म 
कानूनले िनधा�रण गरभे�दा कम सिुवधा िदन ुवा समान 
हैिसयतमा काम गन� सहकम�भ�दा कम पा�र�िमक, 
सिुवधा िदनसुमेत �म शोषण ह�न जा�छ । नेपालको 
संिवधानको धारा ५० (३) मा उ�लेख गरबेमोिजम 
रा��को अथ�त��को िवकासमा संल�न साव�जिनक �े�, 
नीिज �े� र सहकारी �े� सबैमा यो उि�कै लाग ुह�ने 
ह�दँा �म शोषण गन� काय� रोजगारदाताको हैिसयतले 
काममा लगाउने नेपाल सरकारलगायत कसैलाई पिन 
गन� िम�ने दिेखदँैन । तसथ� कुनै पिन कम�चारीलाई 
काममा लगाइसकेपिछ मािसक �पमा पा�र�िमक 
निदई लामो समयस�म झलुाउने, पा�र�िमक निदने 
वा पा�र�िमक िदनको लािग देखावटी प�ाचार तथा 
िनण�य गरकेो भनी उ�लेख गरकेो र सबै िनकाय 
आ�नो िज�मेवारीबाट पि�छने गरी िलिखत जवाफ 
पेस गरबेाट िनवेदकलाई पा�र�िमक िदने िदलाउने 
गरी कुनै पिन ��यथ�ह�ले िज�मेवारीसाथ पहल 
गरकेो नदेिखदँा �म शोषण िव�� िनवेदकह�लाई 
नेपालको संिवधान तथा अ�त�रम संिवधानको धारा 
२९ ले गरकेो सरं�णको उ�लङ्घन गरकेो �प� 
दिेखयो । उि�लिखत संवैधािनक कानूनी �यव�था 
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तथा अ�य मलुकुमा भएको �चलनसमेतको आधारमा 
��ततु म�ुामा �रट िनवेदकह� २०६६ फागनुदेिख 
िमित २०६८।५।१८ स�म पा�र�िमक, सिुवधा तथा 
सामािजक सरु�ाबाट वि�चत भई काम गनु�  परकेो र सो 
अव�थालाई बा�यकारी �ममा लगाएको र �म शोषण 
ह�न गएको होइन भनी मा�न िम�ने देिखन आएन ।

१८. मािथ उि�लिखत आधार कारणह�बाट 
यी �रट िनवेदकह� िमित २०६५।९।७ देिख ६ 
मिहनाका लािग करारमा िनयिु� पाई िनर�तर�पमा 
िमित २०६८।५।१८ गतेस�म आ�नो सेवामा रही 
कामकाज गरकेो देिखएको र िनजह�ले िमित २०६६ 
फागनुदिेख २०६८ भा� १८ गतेस�मको आ�नो 
तलब पा�र�िमक पाएको नदेिखदँा िनवेदकह�ले काम 
गरकेो उ� अविधको तलब भ�ा भ�ुानी िदन ु भनी 
िवप�ीह�का नाउमँा परमादेशको आदशे जारी ह�ने 
ठहछ�  । सोको जानकारी िवप�ीह�लाई िदई दायरीको 
लगत क�ा गरी िमिसल िनयमानसुार गरी अिभलेख 
शाखामा बझुाई िदनू ।

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

इजलास अिधकृतः नारायण सापकोटा / शा.अ. िमना
अिधकारी
इित संवत् २०७६ साल काि�क २९ गते रोज ६ शभुम् ।

—— & ––

सव��च अदालत, संय�ु इजलास
माननीय �यायाधीश �ी ह�रकृ�ण काक�

माननीय �यायाधीश �ी ह�र�साद फुयाल
फैसला िमित : २०७६।८।१

०७२-CI-०९७४

म�ुाः िनषेधा�ा

पनुरावेदक / प� : �व.िग�नीलालको छोरा मोरङ 
िज�ला, िवराटनगर उपमहानगरपािलका 
वडा नं.२१ ब�ने अ�ण शमा�

िव��
��यथ� / िवप�ी : िबमलालको छोरा मोरङ िज�ला, 

रगेंली न.पा. वडा नं.३ चो�ाहा टोल ब�ने 
मंगलनारायण म�डलसमेत

§ हक �वािम�व नै िनिव�वाद �पमा पुि� गन� 
नसकेको अव�थामा िनवेदकको नाग�रक 
अिधकार ऐन, २०१२ अ�तग�तको स�पि� 
भोग गन� अिधकारमा कानूनिवपरीत 
आघात पु�याउने आशंका भएको भ�ने 
आधार ��तुत म�ुाको रोहमा िव�मान 
रहकेो नदेिखने ।

(�करण नं.७)
§ नाग�रक अिधकार ऐन, २०१२ को दफा 

१७(२) बमोिजम िनषेधा�ा जारी ग�रपाउँ 
भ�न े प�ले जुन स�पि�स�ब�धी हकमा 
आघात पन� भिनएको हो सो स�पि�मा 
िनवेदकको पूण� हक (absolute right) 
अथवा िववादरिहत हक (undisputed 

�नण�य नं. १०४९९
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right)  रहकेो छ भनी अदालतलाई 
स�माण आ��त पानु�पन� ।

(�करण नं.६)

पनुरावेदक / प�का तफ� बाट : िव�ान् अिधव�ा �ी 
भान ुिनरौला

��यथ� / िवप�ीका तफ� बाट : 
अवलि�बत निजर : 
स�ब� कानून :
§ भूिमस�ब�धी ऐन, २०२१
§ नाग�रक अिधकार ऐन, २०१२

स�ु तहमा फैसला गन�ः
मा. म�ुय �या. डा.�ी आन�दमोहन भ�राई
माननीय �यायाधीश �ी भीमकुमार ओझा
पनुरावेदन अदालत िवराटनगर

आदेश
�या.ह�रकृ�ण काक� : सािबक �याय �शासन 

ऐन, २०४८ को दफा ९(१) बमोिजम यस अदालतमा 
पनुरावेदन पन� आएको ��ततु म�ुाको संि�� त�य एवं 
ठहर यस�कार छः-

त�य ख�ड
पनुरावेदकका दाज ु�व.तानसेन शमा�का नाम 

दता�को िज�ला मोरङ दव�शा गा.िव.स. वडा नं.४(ख) 
िक.नं. ७६ ज.िव. ३-५-२१/२र ऐ. िक.नं. ६० को 
ज.िव. १-३-७१/२ ज�गा हदब�दी छानवीनमा कारबाही 
भएकोमा उि�लिखत ज�गा �ा� ह�ने ठहर गरी भूिम 
सधुार काया�लय, मोरङबाट भएको फैसला तहतह ह�दैँ 
सव��च अदालतबाट समेत अि�तम फैसला भएको 
छ । हामी अंिशयारह�िबच अशं म�ुा चली िमलाप�समेत 
भएको छ । उि�लिखत ज�गाह�बाट मोहीले आ�नो 
आधा भाग ज�गा लगी कायमी िक.नं. ४४७ र ४४५ 
ज�गाको मआु�जा �ा� गन� बाकँ� नै छ । उ� ज�गाह� 

मसमेतको जोतभोग तथा रखेदेखमा रहेको छ । य�तो 
अव�थामा िवप�ीह�ले िमित २०७२।०३।१२ गते 
उि�लिखत ज�गामा �वेश गरी ट्या�टर लगाई जो�न 
खो�दा ज�गा रखेदेख गन� िशवनारायण म�डलले 
जो�न निदएको र मैले जानकारी पाई खेतमा गई 
स�झाउन खो�दा िवप�ीह�ले डर धाक ध�क� 
िदएकाले घर फक� आए ँ । अब कुनै पिन समयमा 
िवप�ीह�ले उि�लिखत ज�गा जोतेमा पनुरावेदकको 
नाग�रक अिधकार ऐन, २०१२ को दफा ६(६) तथा ९ 
�ारा �द� अिधकारमा आघात प�ुने भएकाले ��ततु 
िनवेदन िलई आएको छु । िनवेदन दाबीको ज�गामा 
जो�ने, बाली लगाउनेलगायतका कुनै पिन काय� नगनु� , 
नगराउन ुभनी िवप�ीह�का नाममा अ�त�रमसिहतको 
िनषेधा�ाको आदशे जारी ग�रपाउ ँभ�ने बेहोराको िमित 
२०७२।०३।१५ को िनवेदनप� ।

यसमा के कसो भएको हो ? िनवेदन 
मागबमोिजमको िनषेधा�ाको आदेश जारी ह�नपुन� हो, 
होइन ? आदशे जारी ह�न ुनपन� हो भने आदेश जारी ह�न ु
नपना�का आधार र कारण खलुाई भए िलिखत �माणसमेत 
साथै राखी बाटाका �यादबाहेक १५ िदनिभ� िलिखत 
जवाफ पेस गनु�  भनी यो आदेश र िनवेदनको �ितिलिप 
साथै राखी िवप�ीह�का नाउमँा सूचना जारी गरी 
िलिखत जवाफ पर े वा अविध �यितत भएपिछ पेस 
गनू� । साथै अ�त�रम आदेश माग भएको स�दभ�मा दवैु 
प� राखी छलफल गनु�  उपय�ु देिखदँा छलफलको 
िनिम� िमित २०७२।०३।२४ गते उपि�थत ह�न र 
सो िमितस�म िनवेदन दाबीमा उि�लिखत ज�गामा कुनै 
ह�त�ेप नगनु�  भनी िवप�ीह�को नाउमँा आदेश जारी 
ग�रएको छ । आदेशको जानकारी िवप�ीह�लाई िदन ु
भ�ने बेहोराको पनुरावेदन अदालत िवराटनगरको िमित 
२०७२।०३।१६ को आदेश ।

दाबीको ज�गा पनुरावेदकका दाज ु तानसेन 
शमा�को नाम दता�को हो । िनजह�िबच अंश म�ुा चली 
ब�डा भएको छ । यी पनुरावेदकले दाबीको ज�गा जोत 
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भोग गरकेा छैनन् । दाबीको ज�गा तानसेन शमा�का एक 
मा� छोरा संजय शमा�को भई िनजले बाली बझुी भरपाई 
ग�रिदएका छन् । य�तो अव�थामा पनुरावेदकलाई 
िनवेदन गन� हकदयैा छैन । िनषेधा�ाको आदेश जारी 
ह�नलाई दाबीको िवषयव�तमुा पनुरावेदकको हक 
अिधकार ह�नपुद�छ । ज�गा िखचोला गरी घर बनाएको 
भ�ने स�ब�धमा अदालतमा म�ुा परी िवचाराधीन 
छ । िज�ला अदालतमा िवचाराधीन म�ुाबाटै िववादको 
िन�पण ह�ने ह�दँा ��ततु िनवेदनमा मागबमोिजम 
आदशे जारी ह�ने होइन भ�ने बेहोराको िवप�ीह�को 
िलिखत जवाफ ।

��ततु म�ुामा पनुरावेदकले भोगको दाबी 
गरकेो दिेख�छ । हदब�दीमा �ा� भएको ज�गामा के 
कित हद वा िह�सामा भोग गन� पाउने हो, �प� ह�न 
सकेको छैन । सािबक दता�वाला तानसेन शमा�कै छोराले 
ज�गा भोग गन� म�जरुीनामा िदएको भनी िलखत पेस 
गरकेो र सो गन� पाउने हो वा होइन भ�ने िनषेधा�ाको 
िनवेदनबाट टुङ्गो ला�ने िवषय दिेखएन । िक.नं. ४४७ 
मा िव�म म�डलले िखचोला गरी घर बनाएको ह�दँा 
िज�ला अदालतमा ज�गा िखचोला म�ुा िदएको भ�ने 
िनवेदनमा उ�लेख भएको पाइयो । हक भोग �वािम�वको 
िवषय सोही म�ुाबाट िकनारा ला�ने र अ�य �यि�ले 
भोग गरकेो िवषयमा समेत कानूनबमोिजम सामा�य 
�े�ािधकारअ�तग�त म�ुा िदई हक भोगको वैधताबारमेा 
फैसला ह�न स�ने नै ह�दँा मागबमोिजमको आदेश जारी 
ह�न स�ने ि�थित देिखएन । तसथ�, मािथ िववेिचत 
आधार �माणबाट हदब�दी म�ुाबाट �वािम�व समा� 
भइसकेको, भोगको हकसमेत िववादरिहत नदेिखदँा 
पनुरावेदकको मागबमोिजमको आदेश जारी गन� 
िमलेन । ��ततु िनवेदन खारजे ह�ने ठहछ�  भ�नेसमेत 
बेहोराको पनुरावेदन अदालत िवराटनगरबाट िमित 
२०७२।३।२७ मा भएको आदशे ।

म पनुरावेदकका दाज ुतानसेन शमा�का नाउ ँ
दता�को िज�ला मोरङ, दव�शा गा.िव.स. वडा नं.४(ख) 

िक.नं.७६ को ज.िव. ३-५-२१/२ र ऐ. िक.नं. ६० को 
ज.िव. १-३-७१/२ ज�गा हदब�दी छानिबनमा कारबाही 
भई उ� िक.नं. का ज�गाह� जफत नगरी �ाि� ह�ने ठहरी 
भूिम सधुार काया�लय, मोरङबाट िमित २०५८।३।३१ 
मा, पनुरावेदन अदालतबाट िमित २०५९।३।१६ मा 
र स�मािनत सव��च अदालतबाट २०६३।१२।१९ 
मा भएको फैसलामा उ� ज�गाह�को हकमा हदब�दी 
छानिबनमा कारबाही चली �ाि� ह�ने ठहरी फैसला 
भए तापिन उ� ज�गाको मआु�जा हालस�म नपाएको 
ह�दँा हालस�म उ� ज�गा मसमेतको रखेदेख तथा 
जोतभोगमा रहेको अव�थामा सािबक िक.नं. ७६ र 
६० को ज�गामा मोही भएबाट मोहीले आधा-आधा 
ज�गा बाडँफाडँमा िनवेदन गरी मोहीले आ�नो आधा 
भाग लगी सािबक िक.नं. ७६ को ज�गा िक�ाकाट भई 
कायमी िक.नं. ४४७ को ज.िव.१-१२-१११/२ ज�गा 
र सािबक िक.नं. ६० को ज�गा पिन मोहीले आ�नो 
िह�सा िलई िक�ाकाट गरी कायमी िक.नं. ४४५ 
को ज.िव. ०-११-१४ ज�गा मेरो नै जोत भोग तथा 
रखेदेखमा रहेको छ । 

िववािदत ज�गाका ज�गाधनी �व. तानसेन 
शमा�का छोरा संजय शमा�ले िवप�ीह�लाई जो�न 
िदएको भ�ने िवप�ीह�ले सजंय शमा�ले ग�रिदएको 
िमित २०७१।८।१ को म�जरुनामा कागज पेस गरी उ� 
म�जरुीनामालाई आधार मानी मेरो िनिव�वाद भोगको 
होइन भ�द ैग�रएको िनण�य �िुटपूण� छ । िवप�ीह�ले 
िमित २०७१।८।१ को म�जरुीनामा पेस गद� िमित 
२०६८।१०।५ को आय�ता बझुेको भरपाइसमेत पेस 
गरकेो दिेख�छ । जबिक िवप�ी र मेरािबचमा भएको 
२०६९।१।१ को करारनामाबमोिजम िवप�ी मधलुाल 
र िव�मलाई मैले सोध भना� िदई िमित २०७१।९।१ 
र २०७१।८।२९ मा उ� सोध भना� िफता� गरेको 
भरपाइसमेत गरबेाट िवप�ीले उ� ज�गा मबाट 
सोधभना� िलई मलाई नै िज�मा लगाएको पिन देिख�छ । 

म पनुरावेदकसमेत वादी तथा �व. तानसेन 
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शमा�समेत �ितवादी भई चलेको अशं चलन म�ुामा 
िमित २०५६।११।२२ मा तायदाती फाटँवारीमा 
उि�लिखत ज�गाह� र हदब�दी म�ुामा िनण�य भई 
कायम ह�न आएको ज�गाह�समेत ७ भागको ३ 
भाग अशं पाउने ठहरी फैसला भएको िथयो । उ� 
तायदाती फाटँवारीमा िववािदत सािबक िक.नं. ६० 
र ७६ को ज�गा पिन फुकुवा नभएकाले ब�डा भएको 
िथएन । पनुरावेदन अदालतले फैसला गदा� अंश म�ुाको 
िमलाप�बाट पनुरावेदकले �ा� गरकेो भ�ने देिखएको 
छैन भ�दै उ� ज�गा मेरो होइन तथा मेरो जोत भोग 
�वािम�वमा नै छैन भ�दै गलत अथ� लगाएको छ । उ� 
ज�गा हामी कुनै अंिशयारको भागमा पन� गरी िमलाप� 
नभएको हदब�दी छानिबन म�ुाबाट फुकुवा भएका 
बखत ब�डा गन� सत� रहेकोमा उ� ज�गा जफत नगरी 
�ाि�मा परकेाले मआु�जा नपाएस�म जोतभोग तथा 
रखेदेख गन� िज�मा भूिमस�ब�धी ऐन, २०२१ को 
दफा १५ बमोिजम मेरोसमेत रहेको ��ट छ । अतः 
िक.नं. ४४५ र ४४७ को ज�गाह�को मआु�जा �ा� 
ह�दँा हामी अंश म�ुाको िमलाप� ह�दँाका ७ अिंशयारले 
बराबरी दामासाहीले पाउनेमा ७ भागको १ भागको 
हकदार दाज ु�व. तानसेन शमा�का छोरा संजय शमा�ले 
बाकँ� ६ जनाको म�जरुीबेगर िवप�ीलाई उ� ज�गा 
जो�ने म�जरुीनामाको कागज ग�रिदएकै रहेछ भने सो 
म�जरुीनामाको अि�त�व के ह�ने ? िनज सजंय शमा�ले 
आ�नो भाग िह�सा ज�गा मा� जो�न िदन पाउने िक 
अ� हकदारको म�जरुी नै निलई अ�को हकको ज�गा 
पिन जो�न िदन पाउने ? सोतफ�  �यायकता�ह�को 
�यान आकृ� नभएबाट पनुरावेदन अदालत 
िवराटनगरको िमित २०७२।३।२७ को िनण�य आदेश 
�िुटपूण� रहेकाले बदर गरी मेरो िनवेदन दाबीबमोिजम 
िनषेधा�ाको आदेश जारी ग�रपाऊँ ।

पनुरावेदन अदालत िवराटनगरबाट िनण�य 
आदशे गदा� िक.नं. ४४७ को ज�गा िव�म म�डलले 
िखचोला गरी घर बनाएको स�ब�धमा िज�ला 

अदालतमा िखचोला म�ुा िदएको ह�दँा हक भोग र 
�वािम�वको िवषयमा सोही म�ुाबाट िकनारा ला�ने 
भई मागबमोिजम आदेश जारी ह�ने ि�थित दिेखएन 
भ�ने आधार �हण ग�रएको रहेछ । जबिक िज�ला 
अदालतमा िदएको ज�गा िखचोला घर उठाई चलन 
म�ुामा िक.नं. ४४७ को ज.िव. १-१२-१११/२ म�ये 
पि�म उ�रतफ� बाट ०-०-१० ज�गाको मा� दाबी 
रहेको छ भने ��तुत �रट िनवेदन उ� िक.नं. ४४७ को 
ज.िव. १-१२-१११/२ म�ये िखचोला गरी घर बनाएको 
ज�गा ०-०-१० बाहेकका ज�गाको हकमा परेको 
अव�थामा �यसतफ�  �यानै निदई िज�ला अदालतमा 
परकेो म�ुामा समेत ��य� असर पन� गरी हदब�दी 
म�ुाबाट �वािम�व समा� भइसकेको, भोगको हकसमेत 
िववादरिहत नदेिखदँा भ�दै मेरो िनवेदन खारजे गन� गरी 
भएको िनण�य आदेश �िुटपूण� रहेबाट बदर ग�रपाऊँ । 
अतः उपयु�� बेहोराको पनुरावेदन िजिकर तथा पिछ 
मेरातफ� बाट उपि�थत कानून �यवसायीको बहस 
िजिकरलाई यसै पनुरावेदनप�को अिभ�न अङ्ग मानी 
�माण लगाई �िुटपूण� पनुरावेदन अदालत िवराटनगरको 
िनण�य आदेश बदर गरी मेरो स�ु िनवेदन दाबीबमोिजम 
ग�रपाउन सादर पनुरावेदन गद�छु भ�ने यस अदालतमा 
पन� आएको पनुरावेदनप� ।

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

इजलाससम� पेस ह�न आएको ��ततु िनवेदनमा 
पनुरावेदकको तफ� बाट िव�ान् अिधव�ा �ी भान ु
िनरौलाले गनु�भएको बहससमेत सिुनयो । दाबीको 
ज�गाह�का बारमेा हदब�दी छानिबनमा कारबाही चली 
�ाि� ह�ने ठहरी फैसला भए तापिन उ� ज�गाह�को 
मआु�जा हालस�म नपाएको र सो ज�गाह� 
िवप�ीम�येका िव�म म�डल र मधलुाल म�डललाई 
सोध भना� िदई करारनामाको कागज ग�रिदएको र 
पिछ दवैु िवप�ीह�ले सोध भना�को रकम च�ुा गरेको 
भरपाइबाट देिख�छ । िववािदत सािबक िक. नं. ६० 
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र ७६ को ज�गाह� हदब�दी छानिबनमा फुकुवा 
नभएकाले ब�डा नह�ने र कुनै अिंशयारको भागमा 
पन� गरी िमलाप� नभएको तर फुकुवा भएका बखत 
ब�डा गन� सत�समेत रहेको अव�थामा पनुरावेदकलाई 
नै मआु�जा नपाएस�म जोतभोग तथा रखेदेखको 
अिधकार भूिमस�ब�धी ऐन, २०२१ को दफा १५ ले 
िदएको छ । सात अिंशयारम�येका �व. दाज ुतानसेन 
शमा�का छोरा संजय शमा�ले बाकँ� छ जना अंिशयारको 
म�जरुी निलई गरकेो म�जरुीनामाको कुनै अि�त�व 
छैन, �यसैले पनुरावेदन अदालत िवराटनगरले आदेश 
गदा� िलएको आधार नै �िुटपूण� छ, सो आदेशलाई बदर 
गरी िनषेधा�ाको आदेश जारी ग�रपाउ ँ भ�ने बहस 
गनु�भयो ।  

��ततु पनुरावेदनको हकमा पनुरावेदन 
अदालत िवराटनगरले गरकेो फैसला िमलेको छ वा  
छैन ? पनुरावेदक प�को पनुरावेदन मागबमोिजम 
आदशे जारी ह�ने पन� हो वा होइन ? भ�ने स�ब�धमा 
िनण�य िदनपुन� देिखन आयो ।

२. िनण�यतफ�  िवचार गदा� पनुरावेदकका दाज ु
तानसेन शमा�को नाममा दता� रहेका िज�ला मोरङ 
दव�शा गा.िव.स. वडा नं.४(ख) सािबक िक. नं. ६० र 
७६ का ज�गाह� हदब�दी कारबाहीमा परी �ाि� ह�ने 
िनण�य भएकोमा हालस�म मआु�जा �ा� नभएको ह�दँा 
आ�नो रखेदेख र जोत भोगमा रहेको ह�नाले �यसमा 
जो�ने, बाली लगाउनेलगायतका कुनै पिन काय� नगनु� , 
नगराउन ुभनी िवप�ीह�का नाममा अ�त�रमसिहतको 
िनषेधा�ाको आदेश जारी ग�रपाउ ँ भ�ने बेहोराको 
िनवेदनप� रहेकोमा हदब�दी म�ुाबाट �वािम�व समा� 
भइसकेको, भोगको हकसमेत िववादरिहत नदेिखदँा 
िनवेदकको मागबमोिजमको आदेश जारी गन� िमलेन 
भनी िनवेदन खारजे ह�ने ठहर गरी पनुरावेदन अदालत 
िवराटनगरबाट भएको आदेशउपर िच� नबझुी यस 
अदालतमा पनुरावेदकको पनुरावेदन परेको देिखयो । 

३. िमिसल संल�न कागजात हेदा� िनवेदकका 

दाज ुतानसेन शमा� नाम दता�को िज�ला मोरङ दव�शा 
गा.िव.स. वडा नं.४(ख) िक.नं. ६० र ७६ को ज�गा 
हदब�दी छानिबन ह�दँा भूिम सधुार काया�लय, मोरङबाट 
सरकारले �ा� गन� गरी िमित २०५८/०३/३१ मा 
िनण�य भएको देिख�छ । भूिम सधुार काया�लयबाट 
सरकारले �ा� गन� गरी भएको उ� िनण�य सदर 
ह�ने ठहरी स�मािनत सव��च अदालतबाट िमित 
२०६३/१२/१९ मा फैसला भएको र सो फैसला 
अि�तम भएर रहेको पाइ�छ । िनवेदकले उ� ज�गाह� 
सरकारले �ा� गरकेो ज�गाअ�तग�तको होइन भनी 
दाबी िलन सकेको पाइदँैन । िनवेदक र िनजका 
अ�य अिंशयारिबच चलेको अशं म�ुामा स�मािनत 
सव��च अदालतमा िमित २०६०/०१/२९ मा भएको 
िमलाप�बाट दाबीको ज�गा िनवेदकले �ा� गरकेो भ�ने 
दिेखएको छैन । यस अव�थामा दाबीको ज�गामा यी 
पनुरावेदकको हक �थािपत भएको �ोतको अभावमा 
िनजको िनिव�वाद हक रहेको भनी मा�न िम�ने 
दिेखएन ।

४. पनुरावेदकको हकमा पनुरावेदन अदालत 
िवराटनगरले गरकेो आदेश, भूिमस�ब�धी ऐन, २०२१ 
दफा १५ िवपरीत भएको भ�ने पनुरावेदन िजिकरतफ�  
िवचार गदा� उ� दफाको ख�ड (ख) अनसुार "�यसरी 
�ा� ग�रएको ज�गा प�र�छेद-६ बमोिजम िब�� 
िवतरणमा पाउने �यि�लाई ह�ता�तरण नभएस�म 
सािबक ज�गावालाले सािबकबमोिजम नेपाल 
सरकारमा मालपोत ितनु� पन� गरी भोग चलन गन� 
पाउने छ" भ�ने �यव�थाबमोिजम दाबीको िववािदत 
ज�गामा िनवेदकले हक भोग गन� पाउने हो होइन भ�नेतफ�  
हेदा�,  िमित २०६०/०१/२९ को िनवेदकसिहतका 
अिंशयारह�िबच भएको िमलाप�बाट हदब�दीमा 
परकेा, मआु�जा नपाएका ज�गाह�मा के कुन आधार 
र रीतबाट पनुरावेदकको हक भोग �थािपत ह�ने हो र 
अिंशयारह�िबच एकआपसमा ब�डा गन� स�ने हो सो 
अव�था र आधारह� खलुाउन सकेको देिखदँनै ।
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५. सािबक दता�वाला तानसेन शमा�कै 
छोरा स�जय शमा�ले यी िवप�ीह�लाई उ� सािबक 
िक.नं. ६० र ७६ बाट िक�ाकाट भई कायम भएका 
िक.नं. ४४५ र ४४७ का ज�गाह� भोग गन� िदएको 
भनी िवप�ीह�ले स�जय शमा�ले ग�रिदएको िमित 
२०७१/०८/०१ र २०७२/०२/०६ का म�जरुीनामा 
पेस गरकेो देिखदँा दाबीको ज�गाह�मा िनवेदकको 
िनिव�वाद भोगको हक रहेको दिेखन आएन । साथै 
भूिमस�ब�धी ऐन, २०२१ को दफा १५ मा .....सािबक 
ज�गावालाले सािबकबमोिजम नेपाल सरकारमा 
मालपोत ितनु� पन� गरी भोग चलन गन� पाउने छ  भनी 
उ�लेख भएकोमा यी पनुरावेदकले सािबक ज�गावाला 
आफू रहेको भ�ने �माण पेस गन� सकेको देिखदैँन । 
साथै िमिसल संल�न ज�गाधनी दता� �माण पजुा�को 
�ितिलिपमा ज�गाधनीको नाम तानसेन शमा� उ�लेख 
भएको र तानसेन शमा�का छोरा स�जय शमा�ले यी 
�ितवादीह�लाई भोग गन�का लािग म�जरुीनामा िदएको 
ि�थितमा यी पनुरावेदकको उ� ज�गामा ज�गाधनीको 
हक �थािपत भएको देिखन आएन । 

६. यसरी नाग�रक अिधकार ऐन, २०१२ 
को दफा १७(२) बमोिजम िनषेधा�ा जारी ग�रपाउ ँ
भ�ने प�ले जनु स�पि�स�ब�धी हकमा आघात 
पन� भिनएको हो सो स�पि�मा िनवेदकको पूण� 
हक (Absolute Right) अथवा िववादरिहत हक 
(Undisputed Right) रहेको छ भनी अदालतलाई 
स�माण आ�त पानु�पन� ह��छ । 

७. िनषेधा�ाको आदेश िववादरिहत हकभोग 
रहेको अव�थामा जारी ह�ने ह��छ । हक �वािम�व 
नै िनिव�वाद �पमा पिु� गन� नसकेको अव�थामा 
िनवेदकको नाग�रक अिधकार ऐन, २०१२ अ�तग�तको 
स�पि� भोग गन� अिधकारमा कानूनिवपरीत आघात 
प�ुयाउने आशकंा भएको भ�ने आधार ��ततु म�ुाको 
रोहमा िव�मान रहेको देिखएन ।

८. हक भोग �वािम�वको िववादस�ब�धी 

िवषय सामा�य �े�ािधकारअ�तग�तको िवषय भएको 
र सो स�ब�धमा िज�ला अदालतमा ज�गा िखचोला 
म�ुा दायर भएबाट सोको िन�पण सोही म�ुाबाट ह�ने 
नै ह�दँा हक भोगलगायत सािबक दता�वाला तानसेन 
शमा�का छोराले ज�गा भोग गन� गरकेो म�जरुीनामाको 
अि�त�वका बारमेा फैसला ह�नस�ने नै ह�दँा 
मागबमोिजमको आदशे जारी ह�नस�ने ि�थित दिेखएन 
भनी पनुरावेदन अदालत िवराटनगरबाट भएको 
फैसला मनािसब नै देिखदँा िनषेधा�ाको आदेश जारी 
ग�रपाउ ँ भ�ने पनुरावेदन िजिकर र सोही बेहोराको 
पनुरावेदकका कानून �यवसायीको बहस िजिकरसगँ 
सहमत ह�न सिकएन ।

९. अत: मािथ िववेिचत आधार कारणह�बाट 
पनुरावेदकको पनुरावेदन अदालत िवराटनगरबाट िमित 
२०७२।३।२७ मा िनवेदकको मागबमोिजमको आदेश 
जारी गन� िमलेन भनी भएको आदेश िमलेकै देिखदँा 
सदर ह�ने ठहछ�  । पनुरावेदकको पनुरावेदन िजिकर 
प�ुन स�दैन । ��ततु म�ुाको दायरीको लगत क�ा गरी 
िमिसल िनयमानसुार अिभलेख शाखामा बझुाई िदनू ।

उ� रायमा सहमत छु ।
�या.ह�र�साद फुयाल

इजलास अिधकृत: �काशद� भ�
इित सवंत् २०७६ साल मङ्िसर १ गते रोज १ शभुम् ।

—— & ––
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सव��च अदालत, सयं�ु इजलास
माननीय �यायाधीश �ी ई�र�साद खितवडा
माननीय �यायाधीश �ी तेजबहादरु के.सी.

आदेश िमित : २०७६।९।१०
०६७-WO-००२९

म�ुाः उ��ेषण

िनवेदक : का.िज.का.म.न.पा. वडा नं.५ ब�ने वष� ६५ 
को िशव िव�म शाहसमेत

िव��
िवप�ी : अि�तयार दपुयोग अनसु�धान आयोग, 

टङ्गाल, काठमाड�समेत

§ कानूनको उिचत �ि�या अपनाई सरकारी 
वा साव�जिनक स�पि�को संर�ण गनु� 
मालपोत अिधकृतलगायतका स�बि�धत 
पदािधकारीह�को कानूनी कत��य 
ह�ने । �यस �कारको कारबाही र िनण�य गदा� 
कानून�ारा िनधा��रत �ि�याको समिुचत 
�पमा अनुशरण ग�रन ुपन� ।

(�करण नं.५)

िनवेदकका तफ� बाट : िव�ान्  व�र� अिधव�ा �ी ह�रहर 
दाहाल तथा िव�ान्  अिधव�ा �ी कृ�ण थापा

िवप�ीका तफ� बाट : िव�ान्  सह�यायािधव�ा �ी उ�व 
पडुासैनी

अवलि�बत निजर : 
स�ब� कानून :

आदशे
�या.ई�र�साद खितवडा : नेपालको 

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

त�य ख�ड
िनवेदकह� सािबक नगर १ ङ को हाल 

का.िज.का.म.न.पा. वडा नं. ११ अ�तग�तका िविभ�न 
िक.नं. का घर ज�गाह�का ज�गाधनी रहेका छ� । 
िनवेदकह�म�ये िशव िव�म शाहको नाममा नगर १ 
ङ िक.नं. ३३७ को �े.रो. ०-१०-२-०,  िक.नं. ३४२ 
को �े.रो. ०-१५-०-०, िक.नं. ३४४ को �े.रो. ०-८-
१-०, िक.नं. ३४८ को �े.रो. १-१४-२-०, िक.नं. 
३६५ को �े.रो. ०-७-०-०, िनवेदक नारायण िव�म 
शाहको नाममा ऐ. िक.नं. ३३८ को �े.रो. ०-१-१-०, 
िक.नं. ३४३ को �े.रो. ०-१२-२-०, िक.नं. ३४६ को 
�े.रो. ०-०-३-०,  िक.नं .३४७ को �े.रो. ०-१-२-० 
र िनवेदकह� जीतबहादरु राउत, मदनकुमार घले र 
�ानबहादरु ब�नेतसमेतको सयं�ु नाममा ऐ. िक. नं. 
३३५ को �े.रो. ०-४-०-०,  िक.नं. ३३६ को �े.रो. 
०-१-२-०, िक.नं. ३४१ को �े.रो. ०-७-०-०, िक.नं. 
३४५ को �े.रो. ०-४-२-० र िक.नं. ३३९ को �े.रो. 
०-४-०-० का घर ज�गाह� दता� रहेका छन् । उ� 
घर ज�गाह� सािबक �ी साहेव�यू नलरा�यल�मी 
शाहको का. पूव� ११६० नं. को पोता लगतमा दता� 
भएको बाली रोपनी २॥ र िपमाला पाखो रोपनी २ 
समेत रोपनी ४ । साहेव�यू नल रा�यल�मी शाहको 
नाममा दता� भएका घर ज�गाह� ह�न् । दता�वाला साहेव 
नलरा�यल�मी शाहले आ�नो स�पूण� �ी स�पि� 
िनवेदक िशव िव�म शाहका िपता पूण� िव�म शाहले २ 
ख�ड र नायरायण िव�म शाहले १ ख�ड पाउने गरी 
१९९९/६/२७ मा त�कालीन रिज��ेसन अड्डाको 
र.नं. ३७०४ को शेषपिछको बकसप� िलखत पा�रत 

�नण�य नं. १०५००
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ग�रिदन ुभएकोमा उ� ज�गाह� सभ� नापी ह�नअुगावै 
दाता नलरा�यल�मी शाहको �वगा�रोहण भएकोले 
घर ज�गामा पूण� िव�म र नारायण िव�मको हक ह�न 
आएको हो । शेषपिछको बकसप� पाउने पूण� िव�म 
शाहको पिन २०२२/४/१२ मा �वगा�रोहण भएको 
कारण घर ज�गाह�मा पूण� िव�मको हक खाने हकदार 
छोरा िनवेदक िशव िव�म र भितजा नारायण िव�मको 
हक भएको हो । ज�गामा घर गोठ, पाले पाटी, तवेला, 
चौर, चोक, बग�चालगायत बनेको कारण स�पूण� ज�गा 
कमाउन नपाएको भए पिन कुत सािबकबमोिजम 
िलने गरकेोले अ�याय भयो भनी ज�गा कमाउने मोही 
नाित महज�नले त�कालीन कमा�डर ईन-िचफसम� 
िब�तीप� चढाउदँा उ� िब�तीप�मा कारबाही भई 
ज�गा पनुः नाप जाचँसमेत गरी मोहीले कमाएको 
ज�गाको मा� कुत मोहीबाट िलने गरी २००४/१२/२३ 
मा एकछापेसमेत भएको छ । 

दता� फारी भई �व. नायरायण िव�म शाहको 
नाममा एकलौटी कायम ह�न आएका उि�लिखत िक.नं. 
का घर ज�गाह�म�ये िक.नं. ह� ३३५, ३४१, ३४५, 
३३९ र ३४६ का घर ज�गाह� �व. नारायण िव�म 
शाहले मालपोत काया�लय काठमाड�को र.नं. १२२२८ 
बाट िमित २०४९/१२/२६ मा पा�रत ग�रिदएको हालैको 
बकसप�को िलखतबाट िनवेदकह� जीतबहादरु 
राउत, मदनकुमार घले र �ानबहादरु ब�नेतको हक 
भई बाकँ� िक.नं.ह� ३३६, ३३८, ३४३, र ३४८ म 
नारायण िव�म शाहको नाममा यथावत् कायम रहेका 
छन् । २०४४/०४५ सालमा भएको नया ँ नापीको 
अव�थामा िनवेदकह� घर ज�गाको थलोमा उपि�थत 
ह�न नसकेको र घर ज�गाह�म�ये घर टहरा रहेको 
केही भाग ��यथ� कौषीतोषाखानाले उपभोग गरी 
आएको कारणबाट िफ�डबकुको ज�गाधनी महलमा 
��यथ� कौषीतोषाखानाको नाम उ�लेखस�म ह�न 
गएको छ । हाल सािबक स�ब�धमा कुनै काया�लयबाट 
हालस�म कुनै िनण�य भएको छैन । ��यथ� आयोगको 

िमित २०६७/२/१२ को िनण�य, उ� िनण�यको 
आधारमा लेिखएको िमित २०६७/२/२३ को प�, 
प�को काया��वयन गरी ��यथ� मालपोत काया�लयले 
घर ज�गा ��यथ� कौषीतोषाखानाको नाममा दता� 
गन� गरी २०६७/३/१५ मा िनण�य गरकेो छ । सो 
िनण�यबमोिजम खडा ग�रएको ज�गाधनी दता� �े�ता, 
�दान ग�रएको ज�गाधनी दता� �माण पजुा�लगायत सो 
स�ब�धमा भए ग�रएका िट�पणी, आदशेलगायतका 
स�पूण� काम कारबाहीह� उ��ेषणको आदेश�ारा बदर 
गरी िनवेदकह�को नाममा दता� भएका घर ज�गाह� 
�चिलत कानूनबमोिजम हाल सािबक गरी ज�गाधनी 
दता� �माण पजुा� िदन ु िदलाउन ु तथा िनवेदकह�को 
हक �वािम�व सिृ� भएका घर ज�गाह� मनािसब 
समयाविधिभ� (यथाशी�) खाली गनु�  गन� लगाउन ु
भ�ने परमादेशको आदशेलगायत अ�य जो चािहने 
उपय�ु आ�ा आदेश वा पजु� ��यथ�ह�को नाममा 
जारी ग�रपाउ ँभ�नेसमेत बेहोराको िनवेदन दाबी ।

साहेव�यू बने�� िव�म साहबाट आ�नो 
आमा र �ी ५ माइला महारानी का�छा महारानी 
र आ�नै आमा भवुने�रीसमेत परलोक भएको, 
वहाहँ�को हक खाने आफू ह� ँ भनी िज�ला �शासन 
काया�लय पसा� वीरग�जबाट नाता �मािणतसमेत 
भइसकेको छ । सोभ�दा अिघ नै आ�नो बेमात ृआमा 
जानकुादेवी साहलाई उपयु�� ज�गाह�को सािबक 
लगतबमोिजमको नामसमेत उ�लेख गद� िमित 
२०२०।४।३२ मा हालैको बकसप� िलखत पा�रत गरी 
जानकुादेवी साहलाई आ�नो हक ह�ता�तरण गरेका 
रहेछन । जानकुा देवी साहले हामी िनवेदकसमेतलाई 
िमित २०३५।१२।३।६ मा मालपोत काया�लय, 
काठमाड�बाट रिज��ेसन पा�रत गरी शेषपिछको 
बकस प� रिज��ेसन पा�रत गरी िदन ु भएको र 
२०३७।३।१८ मा िनज दाता जानकुादेवी साहको म�ृय 
भई हक ह�न आएको २०२१ सालको नापीमा का.न.पं. 
वडा नं. १(ङ) िक.नं. ३, ४, र १० तीन िक�ा कायम 
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१०५०० - िशव िव�म शाहसमेत िव. अि�तयार द�ुपयोग अनसु�धान आयोग, टङ्गाल, काठमाड�समेत

भइरहेको ज�गा छुट ज�मा दता�  गरी दा. खा. ग�रपाउ ँ
भनी मालपोत काया�लयमा कारबाही भइरहेको ज�गा 
िबचिबचमा िशव िव�म साहसमेत ५ जनाको नाउमँा 
हकै नप�ुने �यि�ह�ले दूिषत तवरले दता� गराएको र 
�यसपिछ अि�तयार द�ुपयोग अनसु�धान आयोगको 
िनण�यअनसुार भनी कौषीतोषाखानाका नाउमँा अक� 
दूिषत दता� गराएको समेत अनािधकार एवम् स�पि�का 
स�ब�धमा �वािम�व फेर बदल गन� र कौषीतोषाखानाका 
नाममा नै दता� गरी िदन ुभ�ने अनािधकार एवम् दूिषत 
िनण�यअनसुार कौषीतोषाखानाका नाउमँा दता� गन� 
काम मालपोत काया�लय काठमाड�बाट भएको रहेछ । 
तसथ�, िनवेदकको समेत हक र �वाथ� गािँसएको ह�दँा 
��ततु िनवेदन गन� आएको छु । िशव िव�म साहसमेत 
५ जनाको नाउमँा भएको दूिषत दता� र अि�तयार 
द�ुपयोग अनसु�धान आयोगले आ�नो �े�ािधकार 
बािहर गई �यि�को स�पि�लाई सरकारी स�पि� 
भनी �वे�छाचारी िनण�य गरकेो र �य�तो स�पि�का 
स�ब�धमा िनण�य गन� र आदेश िदन पाउने अि�तयार 
आयोगमा छैन । आयोगको िनण�य र सोबमोिजम 
लेखेको प�का आधारमा कौषीतोषाखानाको नाउमँा 
भएको दता�समेत स�पूण� काम कारबाही बे�रतको ह�दँा 
कानूनले मा�यता पाउन नस�ने अव�था छ । सािबक 
िक.नं. ४ र १० हालको िक.नं. २० नाित महज�नले 
कमाई आएको ज�गा सरुि�त छ । बाकँ� सािबक िक.नं. 
३ हालको िक.नं. ४५ र १८० को ज�गामा मोहीले 
बनाएको सदन नामक घरमा तला थपी कुमारी चोक 
तथा के��ीय तहिसल काया�लय र सोही काया�लय 
गािभएको कौषीतोषाखाना र कोष तथा लेखा िनय��ण 
काया�लय मोहीको भागमा बसेको वा�तिवक त�य 
िव�मान छ । बाकँ� ज�गा ज�गाधनीको नाउमँा आउने 
िनि�त छ भ�नेसमेत बेहोराको िववादमा समावेश 
ह�न आएका भ�लाल �े�समेतको िनवेदन दाबी ।

यसमा के कसो भएको हो ? िनवेदन 
मागबमोिजमको आदेश िकन जारी ह�न ु नपन� हो ? 

आदेश जारी ह�न नपन� भए आधार कारणसिहत 
आदेश �ा� भएका िमितले बाटाका �यादबाहेक १५ 
िदनिभ� िलिखत जवाफ पेस गनु�  भनी आदशे र �रट 
िनवेदनको �ितिलिप साथै राखी िवप�ीह�का नाममा 
�याद सूचना पठाई सोको बोधाथ� महा�यायािधव�ाको 
काया�लयलाई िदई �यादिभ� िलिखत जवाफ पर े वा 
अविध नाघेपिछ िनयमानसुार गरी पेस गनु�  भ�नेसमेत 
बेहोराको यस अदालतको िमित २०६७।४।१३ को 
आदेश ।

�रट िनवेदकह�ले आ�नो िनवेदनमा 
त�कालीन दता�वालाले उ� घर ज�गा त�कालीन 
राजदरबारका पाह�नाह�को लािग पाह�ना घर (७ नं. 
गे�-हाउस) को �पमा �दान गरकेो कुरा �वीकार 
ग�रस�न ुभएको छ । नेपालमा शाह वंशीय राजत��को 
अ��य र गणत��को �थापना भइसकेको अव�थामा 
यस �कारको घर ज�गाह� �वतः नेपाल सरकारको 
नाममा नामसारी ह�ने कानूनी �यव�था रहेको छ । 
उ� िनवेदनमा िव.स.ं २००२/७/२६ को खड्ग 
िनसानाबमोिजम कौषीतोषाखानाले घर क�पाउ�ड 
बनाएको कुरासमेत उ�लेख छ, यस काया�लयले 
भोगचलन ग�ररहेको सरकारी ज�गा एवं घर िनता�त 
�पमा नेपाल सरकारको ज�गा एव ंघर भएको ह�नाले 
�रट िनवेदन खारजेभागी छ भ�नेसमेत बेहोराको कोष 
तथा लेखा िनय��ण काया�लयको िलिखत जवाफ ।

मालपोत ऐन, २०३४ को दफा २४ को 
उपदफा (१) अनसुार सरकारी वा  साव�जिनक ज�गा 
�यि� िवशेषका नाममा दता� वा आवाद गराउन 
ह�दँैन । िवप�ीले आ�नो नाममा दता� ह�नपुन� भनी दाबी 
गरकेो ज�गाह� िवप�ीह�को भएको भए कानूनका 
�यादिभ�ै आ�नो नाममा दता� कायम गराई िलन ुपन�मा 
सोबमोिजम गरी िलन नसकेको, ज�गा �शासनस�ब�धी 
काय� गन� अि�तयार �ा� िनकायबाट �चिलत कानूनको 
प�रपालना गरी िनण�य भएप�ात् मा� सो ज�गा आ�नो 
ह�नपुन� भनी दाबी िलएको, उि�लिखत ज�गा िवप�ी 
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िनवेदककै भएको भए सोको सबदु �माण साथै राखी 
स�बि�धत अदालतमा िनण�य बदर म�ुा दायर गन� 
स�ने वैकि�पक उपचारको बाटो ख�ुला रहेको र सो 
बाटो अवल�बन नगरकेो एवं �रट �े�बाट ज�गा तेरो, 
मेरोमा �माण बझुी िनण�य गन� निम�नेसमेत कारणबाट 
��ततु औिच�यहीन �रट िनवेदनमा मागबमोिजमको 
आदशे जारी ह�न नस�ने भएकोले �रट िनवेदन खारजे 
ग�रपाउ ँ भ�नेसमेत बेहोराको �धानम��ी तथा 
मि��प�रषद् को काया�लयको िलिखत जवाफ ।

परापूव�देिख नै सरकारी �वािम�वमा 
आइसकेका घर ज�गामा िनवेदकले दाबी गन� र 
दता� �े�ता पाउने भ�ने �� नै आउदैँन । सरकारी 
ज�गामा कानूनतः मोही नला�ने भएकाले मोहीले पिन 
दता�तफ�  कारबाही नचलाएको देिख�छ । िचरकालदेिख 
सरकारी भोग �वािम�वमा िववािदत ज�गा आइसकेको, 
नलरा�यल�मी शाहको पाली तथा िपमाला पाखो ज�गा 
भ�ने नभई �ी ५ का�छा महारानी, साइला महारानीको 
खीडल िबता� ज�गा दिेखएको, वैकि�पक उपचारको 
बाटो अवल�बन नग�रएको, िनवेदकह�को िनिव�वाद 
हक कायम भइसकेको ि�थित नभएको, सरकारी 
काया�लय भवन रहेको ज�गा �यि� िवशेषका नाममा 
दता� ह�न नस�ने र दता� भए पिन मालपोत ऐनको दफा 
२४(२) ले �वतः बदर ह�ने अव�थासमेत िव�मान 
ह�दँा ��ततु �रट िनवेदन खारजे ग�रपाउ ँ भ�नेसमेत 
बेहोराको कौषीतोषाखानाको िलिखत जवाफ ।

िनवेदकले यस िवभागको के कुन काम 
कारबाही, वा िनण�यबाट िनवेदकको के क�तो कानूनी 
वा संवैधािनक हक अिधकार हनन भएकोले यस 
िवभागलाई िवप�ी बनाउन ुपरकेो हो सो बेहोरा किहकँतै 
खलुाउन नसक� िमित ०५७/३/२६ मा भूिमसधुार 
तथा �यव�थापन िवभागमा प�रणत भइसकेको यस 
िवभागको नामसमेत सही स�य खलुाउन नसक� िबना 
आधार र कारण हचवुाको भरमा िवप�ी बनाएको 
देिखदँा ��ततु �रट खारजेभागी छ भ�नेसमेत 

बेहोराको भूिमसुधार तथा �यव�थापन िवभागको 
िलिखत जवाफ ।

साव�जिनक सरकारी ज�गा जो जसको नाममा 
जनुसकैु त�रकाबाट दता� वा भोग कायम भएको भए पिन 
�य�तो ज�गा जिहलेसकैु पिन नेपाल सरकारको नाममा 
कायम ह�न स�ने गरी मालपोत ऐन, २०३४ को दफा 
२४(२) ले �यव�था गरकेो पाइ�छ । िवप�ी िनवेदकले 
दाबी िलएको ज�गा िफ�डबकु उतार र �े�तासमेतबाट 
सरकारी ज�गा देिखएको र नेपाल सरकारको हो भ�ने 
��ट ह��छ । यस काया�लयलाई िवप�ी बनाउन ु पन� 
कुनै आधार नभएकोले िनवेदकको माग दाबी झठुा छ । 
िवप�ीले यस काया�लयको के क�तो काम कारबाहीबाट 
िनजको के क�तो हक अिधकार हनन भएको हो ? �प� 
िजिकर िलएको देिखदँैन । तसथ� नेपाल सरकारको 
नाममा दता�  रहेको सरकारी ज�गा िनवेदकको नाममा 
दता� ह�न स�ने होइन । �रट िनवेदन खारजे ग�रपाउ ँ
भ�नसेमते बेहोराको मालपोत काया�लयको िलिखत 
जवाफ ।

िनवेदकले उ�लेख गरकेा ज�गाह� 
िव.सं.२००२/७/२६ को सनदसमेतबाट नेपाल 
सरकारको हक �वािम�वमा रही कौषीतोषाखाना 
काया�लयसमेतका सरकारी काया�लयह�ले �योग 
गद� आइरहेको हो भ�ने बेहोरा पिु� भइसकेकै छ । 
सरकारी ज�गाको प�रभाषािभ� पन� िववािदत ज�गा �रट 
िनवेदकलगायतले खडा गराएका �े�ता मालपोत ऐन, 
२०३४ को दफा २४(२) बमोिजम �वतः बदर भई 
कौषीतोषाखाना काया�लयको नाउमँा ज�गाधनी पजुा� 
बनी सकेको, यो दता� बदरको लािग सािधकार िनकायमा 
उजरुस�म गरकेो नदेिखएकोले �रट िनवेदकको दाबी 
गन� कानूनी आधार देिखदैँन । �रट िनवेदन खारजे 
ग�रपाउ ँ भ�नेसमेत बेहोराको महालेखा िनय��क 
काया�लयको िलिखत जवाफ ।

मालपोत काया�लय िड�लीबजारबाट 
कौषीतोषाखानाको नाममा ज�गा दता� गरी ज�गाधनी 
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दता� �माण पजुा�  िदएको िवषय देिख�छ । यस 
म��ालयबाट के क�तो काम कारबाही भएको हो, सो 
कुराको िजिकर �रट िनवेदनमा कहीकँतै उ�लेख नै 
नगरी हचवुाको भरमा यस म��ालयसमेतलाई िवप�ी 
बनाई िदएको �रट िनवेदन खारजे ग�रपाऊँ । अि�तयार 
द�ुपयोग अनसु�धान आयोगबाट आफूलाई �ा� 
सवंैधािनक तथा कानूनी अिधकार �योग गरी 
कौषीतोषाखानाको नाममा ज�गा दता� गरी ज�गाधनी 
�माण पूजा�  िदन ु भनी गरकेो िनण�य र सो िनण�यको 
आधारमा मालपोत काया�लय, िड�लीबजारले मालपोत 
ऐन, २०३४ तथा ज�गा नापजाचँ ऐन, २०१९ बमोिजम 
कौषीतोषाखानाको नाममा ज�गा दता� गरी ज�गाधनी 
�माण पजुा� िदएको िवषय कानूनबमोिजम नै भए गरकेो 
ह�दँा �रट िनवेदन खारजे ग�रपाउ ँभ�नेसमते बेहोराको 
अथ� म��ालयको िलिखत जवाफ ।

�रट िनवेदकले मालपोत काया�लय, 
िड�लीबजारको िनण�यबाट अ�याय परकेो भनी 
उ�लेख गरकेो िवषयतफ�  हेदा� ज�गा �शासन गन�, ज�गा 
आवाद गन�, ज�गा दता� गन� र सरकारी एव ंसाव�जिनक 
ज�गाको संर�ण गन� स�ब�धमा मालपोत ऐन, २०३४ 
ले तोकेबमोिजम �चिलत कानूनका आधारमा मालपोत 
काया�लयबाट काम-कारबाही भएको छ । सो स�ब�धमा 
िवप�ीले यस म��ालयलाई िवप�ी बनाउन ु पन� 
कारण नै उ�लेख नगरी िवप�ी बनाउन ु तक� सङ्गत 
छैन । िनवेदकको हक अिधकारमा असर पन� गरी यस 
म��ालयबाट कुनै काम कारबाही तथा िनण�यसमेत 
नभएको ह�दँा यस म��ालयको हकमा �रट िनवेदन 
खारजेभागी छ भ�नेसमते बेहोराको भूिमसुधार तथा 
�यव�था म��ालयको िलिखत जवाफ ।

�रट िनवेदकले दाबी िलन ु भएको ज�गा 
अितिथ स�कार िवभागको नाममा रहेको र िमित 
२०३७/६/८ मा त�कालीन �ी ५ को सरकारको 
िनण�यबमोिजम कौषीतोषाखाना काया�लयलाई 
ह�ता�तरण ग�रएको हो । सो ज�गा पूण��पमा नेपाल 

सरकारको �वािम�वमा रहेको कुरामा कुनै िववाद 
ह�न स�दैन । ज�गाको लालपजुा�लगायतका कानूनी 
कागजात कौषीतोषाखानाको नाममा रहेको छ । नया ँ
सभ� नापीका बखत नै िफ�डबकुमा समेत ज�गाधनी 
महलमा कौषीतोषाखाना काया�लयको नाम उ�लेख 
भएको र यसरी कानूनबमोिजम सरकारी काया�लयको 
पूण� �वािम�वमा रहेको ज�गामा िनवेदकह�को हक 
कायम ह�ने कुनै आधार नै नभएकोले ��ततु �रट 
िनवेदन खारजे ग�रपाउ ँभ�नसेमेत बेहोराको पररा�� 
म��ालयको िलिखत जवाफ ।

िनवेदनमा उि�लिखत घर ज�गा सािबकमा 
�ी ५ को सरकार र हाल नेपाल सरकारकै �वािम�वमा 
रही ७ नं. गे� हाउस, तोजारथ अड्डा ह�दैँ हाल 
कौषीतोषाखानाको काया�लयले यो सरकारी घर 
भोगचलन गद� आएबाट सो घर ज�गामा नेपाल 
सरकारको िनर�तर भोगचलन रहेको भ�ने त�यलाई 
िवप�ीले समेत �वीकार गरकेो अव�था छ । उि�लिखत 
ज�गाह� सरकारी �वािम�वको ज�गा भएको �प� 
दिेखन आएको अव�थामा पिन ती ज�गाह�को हक 
पाउन ु पन� भ�ने िवप�ीको मागदाबी कानूनिवपरीत 
छ । अि�तयार द�ुपयोग अनसु�धान आयोगको 
िनण�यउपर अि�तयार द�ुपयोग अनसु�धान आयोग 
ऐन, २०४८ को दफा ३५(ग) बमोिजम पनुरावेदन ला�न 
स�ने वैकि�पक उपचारको �प� कानूनी �यव�था 
रहेको र पनुरावेदन स�ुन िवशेष अदालत तोिकएको 
अव�थामा िवप�ीह�ले वैकि�पक उपचारको 
�भावकारी माग� अवल�बन नगरी सोझै �रट �े�मा 
�वेश गरकेो दिेखएकोले ��ततु �रट िनवेदन खारजे 
ग�रपाउ ँ भ�नसेमते बेहोराको अि�तयार दु�पयोग 
अनुस�धान आयोगको िलिखत जवाफ ।

िववािदत का.िज.का.म.न.पा. वडा नं.१ 
ङ िक नं. ३३७ समेतका ज�गा के कुन कागज 
�माणह�का आधारमा सरकारका नाउमँा दता� भई 
हकभोग कायम भएको हो िवषयमा स�बि�धत मालपोत 
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काया�लयबाट नै यथाथ� िववरण ��ततु ह�ने नै छ । 
मोही �माणप� पाएको िवषयमा ज�गा दता� भई सािबक 
२ नं. अनसूुची, �थानीय िनकायको िसफा�रस तथा 
ज.ध. समेतले मोही प�याएको अव�थामा स�बि�धत 
मालपोत काया�लयबाट �ा� �े�ता उतारका आधारमा 
मोही नामसारीस�ब�धी कारबाही भई भू.सं.ऐन, 
२०२१ को दफा २६(१) बमोिजम मोही नामसारी 
भएको स�बि�धत फाइलबाट देिखएको र उ� िक�ा 
स�ब�धमा िनवेदकको हक अिधकारमा असर पन� 
गरी यस काया�लयबाट कुनै काम कारबाही नभएको 
ह�दँा िनवेदन खारजे ग�रपाउ ँ भ�नसेमेत बेहोराको 
भूिमसुधार काया�लयको िलिखत जवाफ ।

यस अदालतको आदेश
िनयमबमोिजम पेसी सूचीमा चढी 

इजलाससम� पेस ह�न आएको ��ततु िनवेदनको 
स�दभ�मा िनवेदक तफ� बाट उपि�थत िव�ान्  व�र� 
अिधव�ा �ी ह�रहर दाहाल तथा िव�ान्  अिधव�ा �ी 
कृ�ण थापाले ��यथ� आयोगको िनण�य, उ� िनण�यको 
आधारमा लेिखएको प�, प�को काया��वयन गरी ��यथ� 
मालपोत काया�लयले घर ज�गा कौषीतोषाखानाको 
नाममा दता� गन� गरी भएको िनण�य, िनण�यबमोिजम �दान 
ग�रएको ज�गाधनी दता� �े�ता, �माणपजुा�लगायत सो 
स�ब�धमा भए ग�रएका िट�पणी, आदेशलगायतका 
स�पूण� काम कारबाहीह�ले िनवेदकको संिवधान �द� 
मौिलक हकमा आघात प�ुयाएको छ । कानूनबमोिजम 
िनवेदकको हक रहेको ज�गाह�मा हक यथावत् 
कायम गरी भूिमसधुार काया�लयमा िवचाराधीन 
रहेको बाडँफाटँस�ब�धी कारबाहीको िकनारा ग�रन ु
पद�छ । िनवेदकको हक अिवल�ब िन�पण ह�न ुपन� िवषय 
भएकोले िवप�ीह�को नाममा उ��ेषणसमेतको आदेश 
जारी ह�नपुछ�  भनी बहस ��ततु गनु�भयो । िवप�ीह� 
तफ� बाट उपि�थत िव�ान्  सह�यायािधव�ा �ी उ�व 
पडुासैनीले कुनै पिन िनकायले काम कारबाही गदा� 
�चिलत कानून र िविधलाई अवल�बन गनु�पन� ह��छ । 

िवप�ी िनवेदकले दाबी िलएको ज�गा िफ�डबकु उतार 
र �े�तासमेतबाट नेपाल सरकारको ज�गा हो भ�ने 
��ट देिखएको छ । सरकारी ज�गाको प�रभाषािभ� पन� 
िववािदत ज�गा �रट िनवेदकलगायतले खडा गराएका 
�े�ता मालपोत ऐन, २०३४ को दफा २४(२) 
बमोिजम �वतः बदर भई कौषीतोषाखाना काया�लयको 
नाउमँा ज�गाधनी पजुा� बिनसकेको, यो दता� बदरको 
लािग सािधकार िनकायमा उजरु गरकेो नदेिखएको 
ह�दँा �रट िनवेदकको दाबी गन� कानूनी आधार 
दिेखदैँन । िनवेदकको कुनै पिन कानूनी एवं संवैधािनक 
हकमा आघात नपगेुको ह�दँा ��ततु िनवेदन खारजे 
ह�नपुछ�  भनी गनु�भएको बहससमेत सिुनयो । 

अब यसमा िनवेदन मागबमोिजम उ��ेषण, 
परमादेशलगायतका आदशे जारी ह�नपुन� हो, होइन ? 
भ�ने ��मा िनण�य िदनपुन� देिखयो ।

२. िनण�यतफ�  िवचार गदा�, िववािदत ज�गा 
दता� गन� स�ब�धमा अि�तयार द�ुपयोग अनसु�धान 
आयोगको सिचवले िमित २०६७/०२/१७ मा गरेको 
िनण�य र २०६७/०२/२३ को अनिुचत काय� स�याउने 
स�ब�धमा भएको प�ाचारबमोिजम मालपोत काया�लय 
काठमाड�बाट २०६७/०३/१५ मा िववािदत ज�गा 
कौषीतोषाखानाका नाउमँा दता� गन� गरी िनण�य भएको 
पाइयो । यसरी िनण�य गदा� िनवेदकका नाउमँा भएको 
दता� बदरतफ�  कुनै कुरा उ�लेख गरकेो देिखएन । 
कौषीतोषाखानाका नाउमँा ज�गा दता�  गनु� पूव� ज�गाका 
सािबक दता�वालाको �पमा दिेखएका िनवेदकह�लाई 
�ितवादको उिचत अवसर िदएको पिन देिखन 
आएन । ज�गा दता� गन� िनण�य गन� अिधकारीले आ�नो 
सद् िववेक �योग गरी �माणको मू�याङ्कन गरकेो र 
तदनसुार कानूनबमोिजम िनण�य गरकेो भ�ने पिन 
दिेखदैँन । केवल िवप�ीम�येको अि�तयार द�ुपयोग 
अनसु�धान आयोगका सिचवले गरकेो िनण�यको 
काया��वयन गरकेोस�म दिेखयो । यसरी �ि�यागत 
�ि�ले हेदा� िववािदत िनण�य �िुटपूण� देिखन आयो । 
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३. िवप�ी अि�तयार द�ुपयोग अनसु�धान 
आयोगका सिचवले िनण�य गदा� पिन आ�नो अिधकार 
नभएको िवषयमा िनण�य गरकेो दिेख�छ । अनिुचत 
काय�स�ब�धी अिधकार अि�तयार द�ुपयोग 
अनसु�धान आयोगका सिचवलाई ��यायोजन गनु�  
सिंवधानिवपरीत ह�ने भनी �याम स�ुदर यादवसमेत 
िव�� अि�तयार द�ुपयोग अनसु�धान आयोग भएको 
०६७-WS-००३५ को िववादमा यस अदालतको 
सवंैधािनक इजलासबाट िमित २०७५/०८/०५ 
मा �या�या भई िस�ा�त कायम भएको छ । यसरी 
�ितपािदत िस�ा�तका �ि�ले हेदा� िवप�ी आयोगका 
सिचवले िनजलाई ��यायोिजत अिधकारअनसुार भनी 
िमित २०६७/३/१७ मा गरकेो िनण�य र सोबमोिजम 
लेिखएका प�लगायतका काम कारबाही कानूनअनकूुल 
देिखन आएन । 

४. �यि�का नाममा दता� रहेको ज�गाको 
दता� बदर गरी सरकारको नाममा दता� गदा� मालपोत 
काया�लयले स�बि�धत �यि�लाई �ितवादको अवसर  
�दान गनु�  आव�यक िथयो । तर �यस �कारको अवसर 
नै �दान नगरी केवल अि�तयार द�ुपयोग अनसु�धान 
आयोगका सिचवले िनजमा नरहेको कानूनी अि�तयारी 
�योग गरी कानून �ितकूल िनण�य गररे प�ाचार गरकेो 
आधारमा कौषीतोषाखानाका नाउमँा िववािदत ज�गा 
दता� गन� गरी मालपोत काया�लय, काठमाड�बाट िनण�य 
भएको पाइयो । तसथ� कानूनी अि�तयारीभ�दा बािहर 
गई िवप�ी आयोगबाट िनण�य भएको र िवप�ी मालपोत 
काया�लयको िनण�यमा अिनवाय� �पमा पालन गनु�पन� 
कानूनी �ि�यागत �िुट रहेको देिखदँा आयोगको 
िमित २०६७/२/१२ को िववािदत िनण�य, िमित 
२०६७/२/२३ को प�, सो प�को आधारमा मालपोत 
काया�लयले िववािदत घर ज�गा कौषीतोषाखानाको 
नाममा दता� गन� गरी २०६७/३/१५ मा गरकेो 
िनण�यसमेतका काम कारबाही उ��ेषणको आदशेले 

बदर ह�ने ठहछ�  । 
५. साव�जिनक वा सरकारी ज�गा �यि�का 

नाउमँा दता� गन� िम�दनै । सरकारी वा साव�जिनक 
स�पि�को हरहालतमा संर�ण ह�नपुद�छ । िववािदत 
ज�गासमेतका स�पि�उपर लामो समयदेिख सरकारी 
काया�लयको भोग कायम रहेको त�य �थािपत रहेको 
दिेख�छ । िववािदत ज�गा कौषीतोषाखानासमेतका 
सरकारी काया�लयको भोगमा रहेको त�य �वयम् 
�रट िनवेदकह�ले पिन �वीकार गरकेो देिखएको 
छ । उि�लिखत ज�गा सरकारी स�पि� हो भनी 
दिेखने कितपय त�यह� ��ततु ह�न आएको कुरा पिन 
िमिसलबाट देिखएको छ । सरकारी वा साव�जिनक 
ज�गा �यि�को नाममा दता� भएको भए पिन मालपोत 
ऐन, २०३४ को दफा २४ बमोिजम �य�तो दता� 
कायम रा�न िम�दैन; बदर गनु�पन� ह��छ । कानूनको 
उिचत �ि�या अपनाई सरकारी वा साव�जिनक 
स�पि�को संर�ण गनु�  मालपोत अिधकृतलगायतका 
स�बि�धत पदािधकारीह�को कानूनी कत��य हो । तर 
यस �कारको कारबाही र िनण�य गदा� भने कानून�ारा 
िनधा��रत �ि�याको समिुचत �पमा अनशुरण ग�रन ु
पद�छ । 

६. अतः उि�लिखत सम� प�मा िवचार 
गरी; ज�गाउपर दाबी गन� स�बि�धत �यि�ह�लाई 
�ितवादको मनािसब अवसर �दान गरी; कानूनको 
उिचत �ि�या अपनाई; जे जो �माण ब�ुनपुछ�  
बझुी; िववािदत ज�गा कौषीतोषाखाना वा अ� कुन 
सं�था वा �यि�को नाउमँा दता� ह�ने हो भ�ने यिकन 
गरी �माणको उिचत मू�याङ्कन गरी यो आदेशको 
जानकारी पाएका िमितले ६ मिहनािभ� कानूनबमोिजम 
िनण�य गनु�  भनी मालपोत काया�लय, काठमाड�का 
नाउमँा परमादशेसमेत जारी ह�ने ठहछ�  । आदेशको 
�ितिलिपसिहत िवप�ीह�को जानकारीका लािग 
महा�यायािधव�ाको काया�लयमाफ� त लेखी पठाई 
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िदनू । दायरीको लगत क�ा गरी िमिसल अपलोड गरी 
अिभलेख शाखामा बझुाई िदनू ।   

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

इजलास अिधकृत : सजृना गौतम
इित संवत् २०७६ साल पौष १० गते रोज ५ शभुम् ।

—— & ––

सव��च अदालत, सयं�ु इजलास
माननीय �यायाधीश �ी ई�वर�साद खितवडा
माननीय �यायाधीश �ी प�ुषो�म भ�डारी

फैसला िमित : २०७६।९।१४
०७३-CR-०३४२

म�ुा: जबरज�ती करणी

पनुरावेदक / वादी : प�रवित�त नाम �रताकुमारीको 
जाहेरीले नेपाल सरकार

िव��
िवप�ी / �ितवादी : िज�ला गोरखा, खो�लाङ्ग 

गा.िव.स. वडा नं. ३ ब�ने पूण�बहादरु 
नेपालीको छोरा गणेश नेपाली 

§ जबरज�ती करणीज�तो फौजदारी 
कसुरमा �प� त�य, कारण तथा �वा��य 

परी�ण �ितवेदनको नितजाअन�ुप 
जबरज�ती करणी ह�नको लािग आव�यक 
पन� सु�प� त�य र �माणबाट मा� कसुरको 
ठहर गरी सजाय गन� �यायोिचत ह�ने ।  

(�करण नं.१३)

पनुरावेदक / वादीका तफ� बाट : िव�ान्  उप�यायािधव�ा 
�ी नवराज पराजलुी

िवप�ी / �ितवादीका तफ� बाट : वैतिनक अिधव�ा �ी 
रिजता थापा

अवलि�बत निजर :
स�ब� कानून : 
§ मलुकु� अपराध संिहता, २०७४
§ फौजदारी कसरु (सजाय िनधा�रण तथा 

काया��वयन) ऐन, २०७४

स�ु फैसला गन� अदालत :
मा.िज.�या.�ी �काशकुमार का�ले
गोरखा िज�ला अदालत

पनुरावेदन तहमा फैसला गन� : 
माननीय �यायाधीश �ी दगुा�द� भ�
माननीय �यायाधीश �ी �ा�रकामान जोशी
उ�च अदालत पोखरा

फैसला
�या.पु�षो�म भ�डारी : त�कालीन �याय 

�शासन ऐन, २०४८ को दफा ९ बमोिजम दायर ह�न 
आएको ��ततु म�ुाको संि�� त�य एव ंठहर यस�कार 
रहेको छ :

त�य ख�ड
िमित २०७१।९।२९ गतेका िदन िबहान 

अ.ं १४:०० बजेको समयमा मेरी छोरी वष� ५ क� 
नाम प�रवित�त “छ” कुमारी आ�नो हजरुबबुासगँ 
बा�ा हेन� गई घरतफ�  आउदँै गदा� गणेश नेपालीले 

�नण�य नं. १०५०१
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बाटोबाट िनजलाई फकाई केही पर असरुोघारीमा 
लगी जबरज�ती करणी गरकेो कुरा िनज छोरी नाम 
प�रवित�त “छ” कुमारीले घरमा आएपिछ बताएक� 
ह�दँा िनज �ितवादी गणेश नेपालीलाई कानूनबमोिजम 
कारबाही ग�रपाउ ँ भ�नेसमेत बेहोराको नाम प�रित�त 
�रताकुमारीको जाहेरी दरखा�त ।

िज�ला गोरखा खोपलाङ गा.िव.स. वडा नं. 
३ ि�थत चारतैफ� बाट घे�रएर रहेको असरुोको बट्ुयान 
घारी रहेको, सो घारीिभ� स�म परकेो जिमन रहेको, 
सो जिमनमा पलाएको घासँ केही मा�ामा मडा�रएको 
देिखएको, सोही �थानमा गणेश नेपालीले नाम 
प�रवित�त “छ” कुमारीलाई जबरज�ती करणी गरकेो 
भनी देखाइएको �थान घटना�थल �कृित मचु�ुका । 

पीिडतको �वा��य परी�ण �ितवेदनको 
genital organs and anus slight sdima in 
labia mogora genital and anal injuries – 
nature, fresh recent  mild swelling present 
भ�ने बेहोरा उ�लेख भएको ।

िमित २०७१।९।२९ गतेका िदन म मेरो 
हजरुबबुासगँ बा�ा हेन� गोठालो गएक� िथए ँ । िदनको 
अं. १३:०० बजेको समयमा हजरुबबुाले मलाई घरमा 
गएर ममीलाई खाजा बनाउन भन भनी पठाउन ुभएकोले 
म घरतफ�  जादँै गदा� बाटोमा मैले िचनेको गणेश नेपाली 
भेट भई मलाई सगैँ जाउ ँ भनी मेरो घरदेिख केहीपर 
असरुोघारीमा लगी मैले लगाएको स�ुवाल खोिलिदई 
जिमनमा सतुाई िनजले लगाएको पाइ�ट खोली आ�नो 
कुरी िनकाली िनज ममािथ सतुी िनजको कुरी मेरो 
कुरीमा जोडी धकेलेकोले मलाई दखुी म �ने कराउने 
गरपेिछ िनजले हतार हतार उठी आ�नो पाइ�ट लगाई 
मेरो स�ुवाल लगाई िदई यो कुरा कसैलाई भनेमा 
िपट्छु भनी आ�नो घरतफ�  गएका ह�न् । �यसपिछ मैले 
घरमा आई ममीलाई सबै कुरा बताएक� ह� ँभ�नेसमेत 
बेहोराको पीिडत “छ” कुमारीले गरकेो कागज ।

िमित २०७१।९।२९ गतेका िदन म आ�नो 

िव�ालय गई परी�ा िदई घरतफ�  फक� ने �ममा बाटोमा 
नाम प�रवित�त “छ” कुमारी ए�लो भेिटएक�ले मलाई 
करणी गन� मन लागी िनजलाई फकाई फु�याई केही 
पर असरुोघारीमा लगी िनजले लगाएको स�ुवाल 
खोिलिदई मैले लगाएको पाइ�टसमेत खोली िनजलाई 
मेरो काखमा राखी मेरो िलङ्ग िनकाली िनजको योिनमा 
टेकाई धकेलेकोले िनज �न लागेक�ले नरोउ केही 
ह�दँैन भनी �न कराउन निदई करणी गन� छाडी मैले 
हतार हतार उठी यो कुरा कसैलाई भनेमा िपट्छु भनी 
िनजलाई ध��याई आफनो घरतफ�  गएको ह� ँभ�नेसमेत 
बेहोराको �ितवादी गणेश नेपालीको बयान कागज । 

िमित २०७१।९।२९ गतेका िदन अं. 
१३:०० बजेको समयमा गोरखा खोपलाङ्ग ३ ब�ने 
वष� १६ को गणेश नेपालीले जाहेरवालाको छोरी वष� 
५ क� नाम प�रवित�त “छ” कुमारीलाई ऐ.ऐ. वष�र े
ि�थत असरुोघारीमा लगी जबरज�ती करणी गरेको 
कुरा सनुी थाहा पाएका ह� । िनज �ितवादीले पीिडत 
“छ” कुमारीलाई फकाई फु�याई असरुोघारीमा लगी 
जबरज�ती करणी गरकेो कुरा सनुी थाहा पाएका 
ह� । िनज �ितवादीले पीिडत “छ” कुमारीलाई फकाई 
फु�याई असरुोघारीमा लगी जबरज�ती करणी गरकेोमा 
पूण� िव�ास ला�छ । िनजलाई कानूनबमोिजम कारबाही 
ह�नपुछ�  भ�नेसमेत बेहोराको �िमला पोखरले, िसता 
प�थ, िदलमाया अंगाई, कमल पोखरलेले गरकेो एकै 
िमलानको कागज । 

िमित २०७१।९।२९ गतेका िदन मेरो नाितनी 
वष� ५ क� नाम प�रवित�त “छ” कुमारी मसगैँ बा�ा हेन� 
जा�छु भनेक�ले िनजलाई साथमा िलई बा�ा हेन� गएको 
ह� ँ । िदनको १३:०० बजेको समयमा िनज घरतफ�  
गएक� ह�न् । पिछ बा�ा चराई घरमा आउदँा सबैजना 
�ने कराउने गरकेाले मैले के भयो भनी सो�दा िनज 
नाितनी घरतफ�  आउने �ममा गणेश नेपालीले फकाई 
फुलाई असरुोघारीमा लगी जबरज�ती करणी गरेको 
कुरा सनुी थाहा पाएको ह� ँ। िनज �ितवादीले नाबािलका 
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“छ” कुमारीलाई जबरज�ती करणी गरकेोमा मलाई पूण� 
िव�ास ला�छ भ�नेसमेत बेहोराको गणुका�त ढकालले 
गरकेो कागज ।

�ितवादी गणेश नेपालीले पीिडत बािलका 
प�रवित�त नाम “छ” कुमारीलाई जबरज�ती करणी 
गरकेो त�य पिु� भएको देिखदँा िनज �ितवादी 
गणेश नेपालीलाई मलुकु� ऐन, जबरज�ती करणीको 
महलको १ नं. को कसरु अपराधमा सोही महलको 
३(१) नं. बमोिजम सजाय ह�न र ऐ.महलको १० (ग) 
नं बमोिजम �ितवादीवाट पीिडतलाई �ितपूित� िदलाई 
भराई पाउनसमेत मागदाबी िलई स�ु गोरखा िज�ला 
अदालतमा दायर भएको अिभयोगप� । 

जाहेरीमा लेिखएको कुरा झटुा हो । सो िदन म 
िव�ालय गएर परी�ा िदएर आएको िथए ँ। मेरो घरमा 
साचँो लगाएको रहेछ साचँो खो�ने �ममा ममीलाई 
खो�दै गाउमँा गएको हो । पीिडत भिनएक� ब�चा 
पिन सोही ठाउमँा िथइन् मैले उनलाई मेरो ममीलाई 
देिखनौ भनी सोधेको ह� ँ। उसले मैले देिखन भिनन् र म 
उनलाई छोडेर गएकोमा सो ठाउमँा अ� मािनस पिन 
िथए । मलाई हजरुआमा पन�ले आज �कुल गइनस् भनी 
सो�नभुयो मैले उहालँाई परी�ा िदएर आएको ह� ँभने ँ
र �यसपिछ मैले ममीलाई नभेटी घर आएको ह� ँ। भाइ 
�कुलबाट आएका रहेछन् ममीलाई खो�न भाई गए म 
आ�नै घरमा बसेको िथए मैले उनलाई जबरज�ती गन� 
कुनै काम गरकेो होइन, मैले ग�ती गरकेो नै छैन मलाई 
झटुा आरोप लगाइएको हो । मैले ग�ती नगरकेोले मलाई 
सजाय ह�न ु ह�दैँन मलाई जाहेरवालीले समय समयमा 
गाली गलौज गरी फसाएर छाड्छु भ�ने गद�िथन् । सोही 
कारणले य�तो झटुा जाहेरी िदएक� ह�न् मैले पीिडत 
“छ” कुमारी जबरज�ती करणी गरकेो होइन / छैन, 
मलाई सजाय ह�न ुह�दँैन भ�नेसमेत बेहोराको �ितवादी 
गणेश नेपालीले गरकेो बयान । 

पीिडत बािलका “छ” कुमारी, जाहेरवाला 
�रताकुमारी �ितवादीले जबरज�ती करणी गरकेो 

हो भनी तथा वादी �ितवादीका तफ� बाट उपि�थत 
भएका सा�ीह�को बकप� भई बकप� िमिसल सामेल    
रहेको ।

गोरखा िज�ला अदालतको िमित 
२०७१।१०।२६ को थुनछेक आदेशबमोिजम �ितवादी 
गणेश नेपाली म�ुाको पपु��का लािग थनुामा रहेका । 

�ितवादी गणेश नेपालीले जबरज�ती करणी 
गरकेोमा अदालतसम� इ�कार रही बयान गरेको 
दिेख�छ । पीिडत “छ” कुमारीले अदालतसम� बयान 
गदा� गणेश नेपालीले आ�नो कुरी िनकालेर मेरो 
कुरीमा घसुार ्यो, म कराए,ँ रोए ँ भनी बकप� गरेको 
दिेख�छ । जाहेरवाली �रताकुमारीले नानीले भनेको 
आधारमा जाहेरी िदएको हो भनी यस अदालतसम� 
बकप� गरकेो देिख�छ । पीिडत “छ” कुमारीको 
�वा��य परी�ण �ितवेदनबाट योिन केही सिु�नएको 
भ�ने देिख�छ । अमर �योित जनता उ�च मा�यिमक 
िव�ालयको अिभलेखअनसुार �ितवादीको ज�मिमित 
२०५५।६।२१ देिख�छ । अतः �ितवादीको उमेर १६ 
वष� पिुगसकेको देिखएको र जाहेरवाली तथा पीिडतको 
बकप� र पीिडतको �वा��य परी�ण �ितवेदनबाट 
योिन सिु�नएको देिखएकाले �ितवादी गणेश नेपालीले 
पीिडत “छ” कुमारीलाई जबरज�ती करणी गरेको 
ठहछ�  । �ितवादी गणेश नेपालीलाई १० वष� कैद 
ह�ने ठहछ�  । पीिडत “छ” कुमारीले �ितवादी गणेश 
नेपालीबाट �.१,००,०००।– �ितपूित�  भराई िलन 
पाउने ठहछ�  भ�नेसमेत बेहोराको स�ु गोरखा िज�ला 
अदालतबाट िमित २०७२।१।७ मा भएको फैसला ।

स�ुको फैसलामा िच� बझेुन । म पनुरावेदकले 
िमित २०७१।९।२९ मा पीिडत भिनएक� नाम प�रवित�त 
“छ” कुमारीलाई मैले �य�तो जबरज�ती करणी गन� 
काय� गनु�  त पर ैजाओस् छोएकोस�म पिन छैन । म पढ्दै 
गरकेो �कुले िव�ाथ�उपर नभए नगरकेो झटुा आरोप 
लगाई फसाई सोही झटुा अिभयोग दाबीबमोिजम १० 
वष� कैद गन� गरी भएको स�ुको फैसला अ�यायपूण� 
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ह�दँा बदरभागी छ । जहासँ�म पीिडत भिनएक�को 
बकप�को सवाल स�ब�धमा उनी अित नै किललो 
उमेर अव�थाक� �यि� ह�दँा सोिधएका सवालबार े
जानी बझुी यिु�य�ु जवाफ गन�स�ने उमेरक� 
होइनन् । अ�ले जे कुरा भ�यो िसकायो �यही कुरा 
भ�ने उमेरक� भएक�को भनाइलाई �माण ऐन, २०३१ 
को दफा ३८ बमोिजम �माणमा िलन िम�ने ि�थित 
छैन । जाहेरी र मेिडकल �रपोट�मा उि�लिखत त�यह� 
एकआपसमा मेल नखाने र िवरोधाभाषपूण� छन् । मेरो 
र पीिडत भिनएक�को �वा��य परी�णमा जबरज�ती 
करणीको कुनै िच�, सङ्केत वा ल�णह�स�म 
केही छैन । यिद सा�ँचै जबरज�ती करणी भएको 
भए १५/१६ वष�को �यि�ले ५ वष�क� बािलकालाई 
�यसो गदा� योिन छेदन ह�ने, हाइमन फाट्ने, �याितने 
र र��ाव ह�नपुद��यो । घटना भएको भिनएकै िदनमा 
दवैुको उ� �वा��य परी�ण ग�रएको छ । पीिडतको 
�वा��य परी�ण �ितवेदनमा maild swelling 
present भ�ने उ�लेख भए तापिन उ� swelling 
को कारण के हो ? भ�ने आधार �माण कहा ँ के 
छ ? �माणको उिचत मू�याङ्कन िव�ेषण नगरी कसरु 
ठहर गरकेो उ� फैसला �िुटपूण� भई बदरभागी छ, 
बदर ग�रपाऊँ । मेरो इ�छािवपरीतको �हरीमा भएको 
बयान, घटना�थल मचु�ुकाका त�यह� का�पिनक 
बनाइएको भ�ने �प� देिख�छ । यिद सही �पमा तयार 
ग�रएको कागज भए मलाई उ� मचु�ुकामा रोहवरमा 
रा�नपुन� िकन रािखएन ? मलाई पिछ �हरीले चोरीको 
िवषयमा सोधपछु गन� भनी बोलाई लगेको िथयो । 
य�ता मह�वपूण� त�यह��ित स�ु अदालतले कुनै 
�यानै िदएको छैन । यिद सा�ँचै घटना भएको भए िकन 
एकैखालको त�य बताउन स�दैनन् । �य�तो त�यगत 
कुरामा एक अका�मा फरक िकन आयो ? जसले गदा� 
यो घटना नै स�य नभएको र वारदात नै �थािपत ह�न 
नसकेको ि�थित छ । ��ततु कुरा�ित स�ु अदालतले 
पूण� बेवा�ता गरकेो छ । िमिसल संल�न �माणह�को 

उिचत मू�याङ्कन र िव�ेषण नगरी हचवुाको भरमा 
ग�रएको स�ुको �िुटपूण� फैसला बदर गरी म ९ 
क�ामा पढ्द ै गरकेो िव�ाथ�को भिव�य अ�धकारमा 
धकेिलनबाट बचाई सफाइ पाउ ँ भ�नेसमेत बेहोराको 
गणेश नेपालीले पनुरावेदन अदालत पोखरामा दायर 
गरकेो पनुरावेदनप� ।

यसमा पीिडत प�रवित�त “छ” कुमारीको 
परी�ण �ितवेदन पठाई िदन ु भनी गोरखा िज�ला 
अदालतका िमित २०७१।११।२९ च.नं. ८०१ 
को प�बाट माग ग�रएकोमा सो परी�ण �ितवेदन 
िमिसल संल�न नदिेखएको ह�दँा उ� परी�ण �ितवेदन 
भए िज�ला सरकारी विकल काया�लय गोरखालाई 
यथाशी� पठाइिदन ु भनी लेखी पठाई �ितवेदन �ा� 
भएपिछ वा जवाफ �ा� भएपिछ िनयमानसुार गरी पेस 
गनु�  भ�ने बेहोराको पनुरावेदन अदालत पोखराबाट 
िमित २०७२।५।३१ मा भएको आदेश ।

यसमा, पीिडत नाम प�रवित�त “छ” कुमारीको 
�वा��य परी�ण �ितवेदन हेदा� पीिडतको शरीरमा 
अ�य चोटपटक केही नभएको र Labia majora 
मा mild swelling देिखएको भ�ने उ�लेख भएको 
प�र�े�यमा �ितवादीलाई जबरज�ती करणीमा 
सजाय गन� गरकेो गोरखा िज�ला अदालतको िमित 
२०७२।७।५ को फैसला फरक पन� स�ने अव�था 
दिेखदँा छलफलको लािग मलुकु� ऐन, अ.वं. २०२ 
नं. तथा पनुरावेदन अदालत िनयमावली, २०४८ को 
िनयम ४७ बमोिजम ��यथ� िझकाई आए वा अविध 
�यितत भएपिछ िनयमानसुार पेस गनु�  भ�ने बेहोराको 
पनुरावेदन अदालत पोखराबाट िमित २०७२।९।२७ 
मा भएको आदेश ।

Semen Could not be detected on 
exhibit nos. 1 & 2, Blood group of exhibit 
no. 3 was ‘A’ भ�ने Opinion उ�लेख भएको 
Central Police Forensic Science Laboratory 
को परी�ण �ितवेदन ।
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�ितवादीले पीिडतलाई जबरज�ती करणी 
गन� उ�े�य राखी पीिडत र आ�नो लगुा फुकाली 
पीिडतमािथ चढी िलङ्गले घोचेको, पीिडतलाई 
दखेुपिछ उठी भागेको, करणी गन� नपाएको भ�ने 
देिखन आएको एवं �ितवादीको किललो उमेर रहे 
पिन कसरुको गा�भीय�समेत हेरी यी �ितवादीलाई 
जबरज�ती करणीको उ�ोगमा सजाय गनु�पन�मा करणी 
गरकेो ठहर गरी भएको स�ु फैसला सो हदस�म िमलेको 
देिखएन । तसथ�, उपयु�� िववेिचत त�य, आधार र 
कारणबाट समेत स�ु गोरखा िज�ला अदालतबाट 
�ितवादीलाई अिभयोग दाबीबमोिजम कसरु ठहर 
गरकेोमा १० वष� कैद ह�ने र �.१,००,०००।- �ितपूित� 
पीिडतलाई भराउनपुन� ठह�याई िमित २०७२।१।७ 
मा भएको फैसला िमलेको नदेिखदँा उ� फैसला 
केही उ�टी भई �ितवादी गणेश नेपालीलाई मलुकु� 
ऐन, जबरज�ती करणीको उ�ोगस�ब�धी कसरुमा 
जबरज�ती करणीको ३(१) नं. एवं ५ नं. अनसुार 
�ितवादीलाई ६(छ) वष� कैद सजाय ह�ने ठहछ�  । सफाइ 
पाउ ँभ�ने �ितवादीको पनुरावेदन िजिकर प�ुन स�दैन 
भ�नेसमेत बेहोराको पनुरावेदन अदालत पोखराको 
िमित २०७३।०१।१४ को फैसला । 

�ितवादी गणेश नेपालीले वष� ५ क� अवोध 
नाबािलग “छ” कुमारीलाई फकाई असरुोघारीमा लगी 
आ�नो र ब�चीको स�ुवाल खोली जबरज�ती करणी 
गरकेो भ�ने िकटानी जाहेरीबाट ��ततु म�ुाको उठान 
भएको छ । �ितवादीले पीिडतलाई ललाई फकाई 
जबरज�ती करणी गरकेोमा िनज ५ वष�क� नाबािलगले 
उ� काय�को �ितकार गन� स�ने अव�था रहदँैन । ५ 
वष�य िनज नाबािलग पीिडतले अदालतसम� गरकेो 
बकप�को स.ज. ७ मा िनज �ितवादीले मेरो क��  
खो�यो । ऊ आ�नो क��  खो�यो, ऊ आ�नो कुरी 
िनका�यो र िनजले मेरो कुरीमा घसुायो । �यसपिछ 
मलाई द�ुयो, म कराए,ँ रोए ँभनी वारदातको यथाथ� 
िववरण खलुाएको देिख�छ । बाल बोलीमा अव�य 

स�यता लकेुको ह��छ । यसरी िनज �ितवादीले पीिडत 
बािलकालाई जबरज�ती करणी गरकेो त�य िनःस�दहे 
पिु� भएको छ । �ितवादीले अदातलसम� बयान 
गदा� आरोिपत कसरुमा इ�कारी रहे तापिन मौकाको 
बयानमा अिभयोगबमोिजमको यथाथ� घटना िववरण 
खलुाएको दिेख�छ । िनज पीिडतले अदालतसम� 
उपि�थत भई मौकाको भनाइलाई पिु� ह�ने गरी 
बकप� ग�रिदएसमेतबाट �ितवादीको मौकाको भनाइ 
पिु� भएको छ । जाहेरवालाको िकटानी जाहेरी, 
िनजले जाहेरीलाई समथ�न गन� गरी अदालतमा गरेको 
बकप�, पीिडतको मौकाको कागज तथा अदालतमा 
गरकेो बकप�समेतबाट �ितवादीले पीिडतलाई 
जबरज�ती करणी गरकेो पिु� भएको देिखएकोमा स�ु 
अदालतबाट िनजउपर अिभयोग दाबीबमोिजमको 
कसरुसमेत �थािपत भइसकेको अव�थामा स�ु 
अदालतको फैसलामा केही उ�टी गरी �ितवादीलाई 
जबरज�ती करणीको उ�ोगतफ�  घटी सजाय कायम 
गन� गरी पनुरावदने अदालत पोखराबाट भएको 
फैसला उि�लिखत आधार, कारण, �माण र सव��च 
अदालतबाट �ितपािदत निजर िस�ा�तसमेतको 
िवपरीत �िुटपूण� भएकोले बदर गरी िनज �ितवादीउपर 
अिभयोग मागदाबीबमोिजम सजाय ग�रपाउ ँभ�नेसमेत 
बेहोराको वादी नेपाल सरकारको तफ� बाट यस 
अदालतमा परकेो पनुरावेदनप� ।

यसमा पीिडतको शारी�रक परी�ण 
�ितवेदनको Genital organs and anus महलमा 
Slight edima in labia majora भनी उ�लेख 
गनु�का साथै Opinion मा mild swelling भनी 
दखेाएको र पीिडतले अदालतको बकप�मा मेरो क��  
खो�यो, ऊ आ�नो तरुी िनका�यो र ितनले मेरो 
कुरीमा घसुा�यो �यसपिछ मलाई द�ुयो, म कराए ँ
भनेको अव�थामा जबरज�ती करणीको महलको १ 
नं. को �प�टीकरणको (ग) अनसुार योिनमा िलङ्ग 
केही मा� �वेश भएको रहेछ भने पिन यस नं. को 
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�योजनको लािग करणी गरकेो मािनने छ भ�ने कानूनी 
�यव�था ह�दँाह�दँै करणीको उ�ोग मा� ठहर गन� गरी 
भएको पनुरावेदन अदालत पोखराको फैसला �िुटपूण� 
भई फरक पन� स�ने देिखदँा मलुकु� ऐन, अ.ब.ं २०२ 
नं. बमोिजम ��यथ� िझकाई उपि�थत भए वा अविध 
नाघेपिछ िनयमानसुार पेस गनु�  भ�ने यस अदालतको 
िमित २०७४।०५।२१ को आदेश ।

यस अदालतको ठहर
िनयमबमोिजम पेसी सूचीमा चढी िनण�याथ� 

इजलाससम� पेस ह�न आएको ��ततु म�ुामा 
पनुरावेदक वादी नेपाल सरकारको तफ� बाट उपि�थत 
िव�ान्  उप�यायािधव�ा �ी नवराज पराजलुीले 
�ितवादी गणेश नेपालीले वष� ५ क� अवोध नाबािलग 
“छ” कुमारीलाई ललाई फकाई गरी असरुोघारीमा लगी 
जबरज�ती करणी गरकेो कुरा �ितवादीले मौकामा 
बयान गदा� वारदातको िदन म िव�ालयबाट घर फक� ने 
�ममा िनज पीिडतलाई भेटी मलाई करणी गन� मन 
लागी िनजलाई फकाई फुलाई केही पर असरुोघारीमा 
लगी िनजले लगाएको स�ुवाल खोली िनजको योिन 
हातले खेलाई मैले लगाएको पाइ�ट खोली काखमा 
राखी मेरो िलङ्ग िनकाली िनजको योिनमा टेकाई 
१/२ प�ट धकेलेकोले िनज �न कराउन लागेकोले 
िनजलाई छाडी आ�नो पाइ�ट लगाई घरितर गएको 
भनी घटनाको बारेमा खलुाएको देिख�छ भने पीिडत 
नाबािलकाले अदालतमा गरकेो बयानमा �ितवादीले 
मौकामा लेखाएको बेहोरा पिु� ह�ने गरी बकप� 
ग�रिदएको अव�थासमेतबाट �ितवादीले जबरज�ती 
करणीको कसरु गरकेो पिु� ह�न आएकोले पनुरावेदन 
अदालत पोखराबाट भएको �िुटपूण� फैसला बदर 
गरी �ितवादीलाई अिभयोग मागदाबीबमोिजम सजाय 
ग�रपाउ ँभनी बहस गनु�भयो । 

�ितवादीको तफ� बाट उपि�थत वैतिनक 
अिधव�ा �ी रिजता थापाले �ितवादी अदालतमा 
अिभयोग दाबीमा इ�कार रहेको, �ितवादी वारदातको 

समयमा भख�र १६ वष� मा� पगेुको र क�ा ९ मा 
अ�ययनरत िव�ाथ�समेत भएको ह�दँा िनजमा �य�तो 
आपरािधक सोच, िच�तन र मनसाय नरहेको साथै 
जाहेरवालाले �रसइवीको कारणले जाहेरी िदएक� तथा 
पीिडतको �वा��य परी�ण �ितवेदनसमेतबाट करणी 
गरकेो भ�ने पिु� नभइरहेको, घटनाको स�ब�धमा 
च�मिदद गवाह कोही पिन नरहेको अव�थामा शकंाको 
भरमा त�य र �माणको िववेचना नगरी फैसला 
भएकोमा िनजलाई सजाय ह�नपुन� होइन भनी गनु�भएको 
बहससमेत सिुनयो ।

अब, यसमा पनुरावेदन अदालत पोखराको 
फैसला िमलेको छ, छैन ? वादी नेपाल सरकारको 
पनुरावेदन िजिकर प�ुन स�ने हो वा होइन ? सो 
स�ब�धमा नै िनण�य िदनपुन� दिेखयो ।

२. िनण�यतफ�  िवचार गदा�, िमित 
२०७१।९।२९ गतेका िदन िबहान अं. १४:०० बजेको 
समयमा मेरी छोरी वष� ५ क� नाम प�रवित�त “छ” कुमारी 
आ�नो हजरुबबुासगँ बा�ा हेन� गई घरतफ�  आउदँै गदा� 
गणेश नेपालीले बाटोबाट िनजलाई फकाई केही पर 
असरुोघारीमा लगी जबरज�ती करणी गरकेो कुरा िनज 
छोरी नाम प�रवित�त “छ” कुमारीले घरमा आएपिछ 
बताएक� ह�दँा िनज �ितवादी गणेश नेपालीलाई 
कानूनबमोिजम कारबाही ग�रपाउ ँभ�नेसमेत बेहोराको 
नाम प�रित�त �रताकुमारीको जाहेरी दरखा�त परेको 
दिेखयो ।

३. िज�ला गोरखा खोपलाङ गा.िव.स. वडा 
नं. ३ ि�थत चारतैफ� बाट घे�रएर रहेको असरुोको 
बट्ुयान घारी रहेको, सो घारीिभ� स�म परेको जिमन 
रहेको, सो जिमनमा पलाएको घासँ केही मा�ामा 
मडा�रएको देिखएको, सोही �थानमा गणेश नेपालीले 
नाम प�रवित�छ “छ” कुमारीलाई जबरज�ती करणी 
गरकेो भनी देखाइएको �थान घटना�थल �कृित 
मचु�ुका भएको पाइयो । 

४. पीिडतको �वा��य परी�ण �ितवेदनको 
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genital organs and anus slight sdima in labia 
mogora genital and anal injuries – nature, 
fresh recent  mild swelling present भ�ने बेहोरा 
उ�लेख भएको देिखयो ।

५. िमित २०७१।९।२९ गतेका िदन म मेरो 
हजरुबबुासगँ बा�ा हेन� गोठालो गएक� िथए ँ। िदनको अं. 
१३:०० बजेको समयमा हजरुबबुाले मलाइ घरमा गएर 
ममीलाई खाजा बनाउन भन भनी पठाउन ुभएकोले म 
घरतफ�  जादँ ै गदा� बाटोमा मैले िचनेको गणेश नेपाली 
भेट भई मलाई सगैँ जाउ ँभनी मेरो घरदेिख केही पर 
असरुोघारीमा लगी मैले लगाएको स�ुवाल खोलीिदई 
जिमनमा सतुाई िनजले लगाएको पाइ�ट खोली आ�नो 
कुरी िनकाली िनज ममािथ सतुी िनजको कुरी मेरो 
कुरीमा जोडी धकेलेकोले मलाई दखुी म �ने कराउने 
गरपेिछ िनजले हतार हतार उठी आ�नो पाइ�ट लगाई 
मेरो स�ुवाल लगाई िदई यो कुरा कसैलाई भनेमा 
िपट्छु भनी आ�नो घरतफ�  गएका ह�न् । �यसपिछ मैले 
घरमा आई ममीलाई सबै कुरा बताएक� ह� ँभ�नेसमेत 
बेहोराको पीिडत “छ” कुमारीले कागज गरकेो पाइयो ।

६. िमित २०७१।९।२९ गतेका िदन म 
आ�नो िव�ालय गई परी�ा िदई घरतफ�  फक� ने �ममा 
बाटोमा नाम प�रवित�त “छ” कुमारी ए�लो भेिटएक�ले 
मलाई करणी गन� मन लागी िनजलाई फकाई फु�याई 
केही पर असरुोघारीमा लगी िनजले लगाएको स�ुवाल 
खोलीिदई मैले लगाएको पाइ�टसमेत खोली िनजलाई 
मेरो काखमा राखी मेरो िलङ्ग िनकाली िनजको 
योिनमा टेकाई धकेलेकोले िनज �न लागेक�ले नरोउ 
केही ह�दैँन भनी �न कराउन निदई करणी गन� छाडी 
मैले हतार हतार उठी यो कुरा कसैलाई भनेमा िपट्छु 
भनी िनजलाई ध��याई आफनो घरतफ�  गएको ह� ँ
भ�नेसमेत बेहोराको �ितवादी गणेश नेपालीको बयान 
कागज गरकेो देिखयो । 

७. िमित २०७१।९।२९ गतेका िदन अं. 
१३:०० बजेको समयमा गोरखा खोपलाङ ३ ब�ने 

वष� १६ को गणेश नेपालीले जाहेरवालाको छोरी 
वष� ५ क� नाम प�रवित�त “छ” कुमारीलाई ऐ.ऐ. वष�र े
ि�थत असरुोघारीमा लगी जबरज�ती करणी गरेको 
कुरा सनुी थाहा पाएका ह� । िनज �ितवादीले पीिडत 
“छ” कुमारीलाई फकाई फु�याई असरुोघारीमा लगी 
जबरज�ती करणी गरकेो कुरा सनुी थाहा पाएका 
ह� । िनज �ितवादीले पीिडत “छ” कुमारीलाई फकाई 
फु�याई असरुोघारीमा लगी जबरज�ती करणी गरकेोमा 
पूण� िव�ास ला�छ । िनजलाई कानूनबमोिजम कारबाही 
ह�नपुछ�  भ�नेसमेत बेहोराको �िमला पोखरले, िसता 
प�थ, िदलमाया अगंाई, कमल पोखरलेसमेत कागज 
गरकेो पाइयो ।

८. िमित २०७१।९।२९ गतेका िदन मेरो 
नाितनी वष� ५ क� नाम प�रवित�त “छ” कुमारी मसगैँ 
बा�ा हेन� जा�छु भनेक�ले िनजलाई साथमा िलई बा�ा 
हेन� गएको ह� ँ । िदनको १३.०० बजेको समयमा िनज 
घरतफ�  गएक� ह�न् । पिछ बा�ा चराई घरमा आउदँा 
सबैजना �ने कराउने गरकेाले मैले के भयो भनी सो�दा 
िनज नाितनी घरतफ�  आउने �ममा गणेश नेपालीले 
फकाई फुलाई असरुोघारीमा लगी जबरज�ती करणी 
गरकेो कुरा सनुी थाहा पाएको ह� ँ । िनज �ितवादीले 
नाबािलका “छ” कुमारीलाई जबरज�ती करणी गरकेोमा 
मलाई पूण� िव�ास ला�छ भ�नेसमेत बेहोराको गणुका�त 
ढकालले कागज गरकेो देिखयो ।

९. �ितवादी गणेश नेपालीले पीिडत बािलका 
प�रवित�त नाम “छ” कुमारीलाई जबरज�ती करणी 
गरकेो त�य पिु� भएको देिखदँा िनज �ितवादी गणेश 
नेपालीलाई मलुकु� ऐन, जबरज�ती करणीको महलको 
१ नं. को कसरु अपराधमा सोही महलको ३(१) नं. 
बमोिजम सजाय ह�न र ऐ.महलको १० (ग) नं. बमोिजम 
�ितवादीवाट पीिडतलाई �ितपूित� िदलाई भराई 
पाउनसमेत मागदाबी िलई अिभयोगप� दायर भएको 
दिेखयो ।

१०. िनज पीिडत नाम प�रवित�त “छ” 
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कुमारी हजरुबबुासगँ बा�ा हेन� गई घरतफ�  आउदैँ 
गदा� गणेश नेपालीले बाटोमा फकाई निजकैको 
असरुो घारीमा लगी जबरज�ती करणी गरकेो 
कुरा पीिडतले घरमा आएपिछ बताएक� ह�दँा िनज 
�ितवादी गणेश नेपालीलाई कानूनबमोिजम कारबाही 
ग�रपाउ ँ भनी प�रवित�त नाम �रताकुमारीको िकटानी 
जाहेरी परकेो दिेखएको र �ितवादी गणेश नेपालीले 
अिधकार�ा� अिधकारीसम� सािबती बयान गर ेपिन 
अदालतमा अिभयोग दाबीमा इ�कार गरी बयान गरकेो 
देिख�छ । अिधकार�ा� अिधकारीसम� कागज 
गन� पीिडत बािलकाका हजरुबबुा गणुका�त 
ढकाललगायतका �यि�ले समेत �ितवादीले प�रवित�त 
नाम “छ” कुमारीलाई जबरज�ती करणी गरकेो कुरा 
सनुी थाहा पाएको हो । िनजले पीिडतलाई ललाई फकाई 
गरी असरुो घारीमा लगी जबरज�ती करणी गरकेो 
कुरामा पूण� िव�वास ला�दछ । िनजलाई कानूनबमोिजम 
कारबाही ह�नपुछ�  भनी लेखाएको दिेख�छ ।

११. पीिडतको �वा��य परी�ण �ितवेदनमा 
Genital organs and anus मा slight edima 
in labia majora र Genital and anal injuries 
(Nature, Fresh/ Recent...)  अ�तग�त Labia 
majora मा mild swelling present भनी उ�लेख 
भएको र Opinion मा Diffuse swelling (mild) 
of labia majora seen. Veginal swab is 
negative for spermatozoa. No any injury 
is noted in others body parts. भ�ने उ�लेख 
भएको दिेखएकोमा, �ितवादीको �वा��य परी�ण 
�ितवेदनमा injuries (Nature, fresh... ) मा 
No any injury seen र opinion मा No any 
injury seen in gential area, Penial swab 
Negative for Spermatozoa भ�ने उ�लेख भएको 
देिखयो । �ितवादीको �वा��य परी�ण �ितवेदनबाट 
�ितवादीको िलङ्गमा घष�ण भएको, खोि�एको वा कुनै 
घाउ चोटपटक लागेको भ�ने दिेखन आएन । साथै 

के��ीय �हरी िविध िव�ान �योगशाला, सामाखसुी 
काठमाड�बाट �ा� पीिडतको Veginal Swab  तथा 
�ितवादीको Penial Swab  र रगतको नमनुा परी�ण 
�ितवेदनको Opinion मा Semen Could not be 
detected on exhibit nos. 1 & 2, Blood group 
of exhibit no.3 was ‘A’ भ�ने उ�लेख भएको 
दिेख�छ । उि�लिखत �वा��य परी�ण �ितवेदन तथा 
पीिडतको Vaginal Swab तथा �ितवादीको Penial 
Swab को परी�ण �ितवेदनबाट पिन जबरज�ती 
करणी ह�दँा देिखने �मािणक िच� तथा आव�यक 
�माणह� िमिसल सलं�न रहेको देिखदँनै । 

१२. िनज ५ वष�य पीिडत बािलकाले 
अदालतसम� गरकेो बकप�मा िनज �ितवादीले मेरो 
क��  खो�यो, आ�नो क��  खो�यो, ऊ आ�नो कुरी 
िनका�यो र िनजले मेरो कुरीमा घसुायो । �यसपिछ 
मलाई द�ुयो, म कराए,ँ रोए ँ भनी उ�लेख गरकेो, 
जाहेरवाला नाम प�रवित�त �रताकुमारीले जाहेरीको 
बेहोरा समथ�न गद� अदालतमा बकप� गरकेो तथा िनज 
�ितवादीले अिधकार�ा� अिधकारीसम�को बयानमा 
सािबती बयान गरकेो अव�थासमेतलाई म�यनजर 
गदा� िनजले पीिडत बािलकाको लगुा फुकालेको तथा 
आ�नो लगुासमेत खोली पीिडतमािथ चढेपिछ पीिडत 
बािलका �न कराउन थालेको कारण करणी गन� भने 
नपाएको त�य िमिसल सलं�न रहेका कागज तथा 
�माणसमेतले �थािपत गरकेो देिख�छ ।

१३. िमिसल सलं�न रहेको �ितवादी 
अ�ययनरत िव�ालय �ी अमर �योित जनता उ�च 
मा�यिमक िव�ालयको अिभलेख तथा िनजको क�ा 
८ उ�ीण� गरकेो ल�धाङ्क �माणप�अनसुार िनज 
गणेश नेपालीको ज�मिमित २०५५।०६।२१ उ�लेख 
भएको देिखदँा िनज वारदातको समयमा भख�र ै१६ वष� 
पूरा भएको देिख�छ । िनज क�ा ९ मा अ�ययनरत 
िव�ाथ�समेत भएको तथा िनजको उमेर, िमिसल 
संल�न कागज �माण तथा कसरुको गा�भीय�लाई समेत 
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म�यनजर गदा� जबरज�ती करणीज�तो फौजदारी 
कसरुमा �प� त�य, कारण तथा �वा��य परी�ण 
�ितवेदनको नितजाअन�ुप जबरज�ती करणी ह�नको 
लािग आव�यक पन� स�ुप� त�य र �माणबाट मा� 
कसरुको ठहर गरी सजाय गन� �यायोिचत ह�ने दिेख�छ ।  

१४. ��ततु म�ुामा �ितवादीले पीिडतलाई 
जबरज�ती करणी गरकेो भ�ने त�यलाई �वा��य 
परी�ण �ितवेदन एवं �ितवादीले अदालतसम� भएको 
इ�कारी बयानसमेतका �माणह�को पिु� गन� सकेको 
अव�था छैन । �ितवादीले पीिडतलाई जबरज�ती 
करणी गन� उ�े�य राखी पीिडतलाई ललाई फकाई 
गरी पीिडत र आ�नोसमेत लगुा फुकाली पीिडतमािथ 
चढेको र �यसपिछ पीिडत रोई कराई गरपे�ात् 
�ितवादी उठी िहडेँकोले गदा� करणी गन� पाएको अव�था 
देिखदँनै । पीिडतको �वा��य परी�ण �ितवेदनबाट 
समेत करणी नै भएको भ�ने कुरा िववादरिहत तवरबाट 
पिु� �मािणत भएको देिखदँनै । १६ वष�को केटाले ५ 
वष�क� बािलकालाई जबरज�ती करणी नै गरकेो भए 
पीिडताको ग�ुाङ्गमा �य�तै �कारको िच� घाउखत 
देिखनपुन� करणी नै भएको भए �य�तो नाबािलकाको 
यौनाङ्गमा �तिव�त भएको ह�नपुन� �यसै �कारको 
चोट वा यौनाङ्गमा �याितएको रगतप� भएको 
देिखनपुन� सोसमेत केही देिखदँैन । केवल आ�नो 
यौन उ�ेजना मेटाउने उ�े�यबाट �यासस�म गरकेो 
अव�थामा पीिडता रोए कराएपिछ पीडक नभ�स भई 
आफँै डराई छोडी गएको अव�था देिख�छ । जसबाट 
िनजले आ�नो अभी� पूरा गन� नपाई �यासस�म गरकेो 
देिखन आयो । पीडकसमेत किललो उमेरको देिखएको 
करणी स�ब�धमा पूण� जानकारी नभई आ�नो उ�ेजना 
शा�त गन� �यासस�म गरकेो देिखएबाट करणी नै भएको 
भनी भ�न सिकने अव�था देिखएन । केवल करणी गन� 
उ�ोगस�मको कसरु गरकेो देिखन आयो ।

१५. तसथ�, मािथ िववेिचत आधार र 
कारणसमेतबाट �ितवादीले जबरज�ती करणी 

उ�ोगको कसरु गरकेो देिखएको ह�दँा �ितवादीलाई 
मलुकु� ऐन, जबरज�ती करणी उ�ोगको कसरु ठहर 
गरी जबरज�ती करणीको ३(१) नं. एवं ५ नं. बमोिजम 
�ितवादीलाई ६(छ) वष� कैद सजाय ह�ने ठहर गरी 
पनुरावेदन अदालत पोखराबाट िमित २०७३।१।१४ 
मा भएको फैसला सदर ह�ने ठहछ�  । पनुरावेदक वादी 
नेपाल सरकारको पनुरावेदन िजिकर प�ुन स�दैन । 
साथै सजायको हकमा �ितवादीको उमेर १६ वष�को 
दिेखदँा मलुकु� अपराध संिहता, २०७४ को दफा 
४५(४), फौजदारी कसरु (सजाय िनधा�रण तथा 
काया��वयन) ऐन, २०७४ को दफा ५ तथा केही 
नेपाल कानूनलाई संशोधन, एक�करण समायोजन र 
खारजे गन� ऐन, २०७४ को दफा ३९(२)(ख) अनसुार 
६ वष�को दईु ितहाइ अथा�त् ४(चार) वष� कैद सजाय 
ह�ने ठहछ�  । यी �ितवादी गणेश नेपाली २०७१।९।२९ 
गतेदेिख हालस�म थनुामा बसी ४(चार) वष� कैद 
भ�ुान भइसकेको र िनजलाई थनुाम�ु ग�रिदन ुभनी 
िज�ला अदालत गोरखालाई लेखी पठाइसकेको 
दिेखदँा अब केही ग�ररहन ुपरने । फैसलाको जानकारी 
महा�यायािधव�ाको काया�लयलाई िदई ��ततु 
म�ुाको दायरीको लगत क�ा गरी िमिसल िनयमानसुार 
अिभलेख शाखामा बझुाई िदनू । 

उ� रायमा सहमत छु ।
�या.ई�र�साद खितवडा

इजलास अिधकृत : दगुा��साद ब�याल
इित सवंत् २०७६ साल पौष १४ गते रोज २ शभुम् ।

—— & ––
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१०५०२ - गदुर राउत कंकरसमेत िव. वजृमती दवेी

सव��च अदालत, सयं�ु इजलास
माननीय �यायाधीश �ी िव��भर�साद �े�
माननीय �यायाधीश �ी टंकबहादरु मो�ान

फैसला िमित : २०७६।१०।५
०७२-CI-०४५८

म�ुा : अंश दता�

पनुरावेदक / �ितवादी : झमन राउत कंकरको नाित 
रामदेव राउत कंकरको छोरा िज�ला पसा�, 
गा.िव.स. पकहा मैनपरु वडा नं. ३ ब�ने गदुर 
राउत कंकरसमेत

िव��
��यथ� / वादी : िज�ला पसा�, गा.िव.स. पकहा मैनपरु 

वडा नं.३ ब�ने सतन राउत कंकर मरी 
म.ुस.गन� िनजको �ीमती वजृमती देवी

§ िलखतमा बकसप� उ�लेखस�म गरकेो 
आधारमा मा� अ�य त�य �माण नहरेी 
स�पि� ब�डा नला�न े भनी �या�या गन� 
हो भने टाठाबाठा अिंशयारले सहजै �पमा 
अ� अिंशयारह�लाई िनरअशंी बनाउन 
स�ने र �य�तो काय� अशंब�डाको महलको 
उ�े�य र भावनािवपरीत ह�न े। 

(�करण नं.१६)

पनुरावेदक / �ितवादीका तफ� बाट : िव�ान्  अिधव�ा 
�ी �ाने���साद पोखरले, वैतिनक िव�ान्  
अिधव�ा�य �ी इ�दीरा िसलवाल र �ी 
रिजता थापा

��यथ� / वादीका तफ� बाट : िव�ान्  व�र� अिधव�ा �ी 
महादवे �साद यादव र िव�ान्  अिधव�ाह� 
�ी रािजव आचाय� एवं �ी �मोद �साद

अवलि�बत निजर :
§ ने.का.प.२०६९, अङ्क ३, िन.नं.८७८८
§ ने.का.प.२०७६, अङ्क ३, िन.नं.१०२१७

स�ब� कानून : 
§ मलुकु� ऐन, २०३१

स�ु तहमा फैसला गन�ः
मा.�या.�ी �यामस�ुदर अिधकारी
पसा� िज�ला अदालत

पनुरावेदन तहमा फैसला गन�ः
मा.�या.डा.�ी कुलर�न भतु�ल
मा.�या.�ी ितल�साद �े�ठ
पनुरावेदन अदालत हेट�डा

फैसला
�या.िव��भर�साद ��े : �याय �शासन 

ऐन, २०४८ को दफा १२(१)(क)(ख) बमोिजम 
म�ुा दोहो�याउने िनवेदन परी िन�सा �दान भई 
पनुरावेदनसरह दायर भई पेस ह�न आएको ��ततु 
म�ुाको संि�� त�य एवं ठहर यस�कार छः-

त�य ख�ड
झमन राउतको छोराह� फौजदार राउत, 

रामदेव राउत, रामवरण राउत, िशवनाथ राउत, 
वैजनाथ राउतसमेत ५ जना ह�न् । फौजदार राउतको 
१ मा� छोरा म वादी सतन राउत ह� ँ। रामदेव राउतको 
छोरा �ितवादी गदुर राउत ह�न । गदुर राउतको 
प�नी �ितवादी रािधका तथा छोराह� �ितवादी 
परमान�द, नवल, वजेृश, �ीलालसमेत ४ भाइ 
ह�न् । झमन, फौजदार, रामदवे, िशवनाथ, वैजनाथ 
तथा िनजह�को प�नीह� र रामवरणको प�नीसमेत 

�नण�य नं. १०५०२
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अिघपिछ परलोक भइस�न ु भएको छ । िशवनाथ र 
वैजनाथको कुनै स�तान छैन । रामवरणको २ छोरी 
मा� स�तान भएकोमा िनजह�को िववाह भइसकेको 
छ । सगोलको प�रवारको स�पि� �ितवादीह�को 
नाउमँा रहेको छ । सगोलको प�रवारको ज�गा जिमनको 
बाली आय�तासमेत िनजह�ले एकलौटी पान� लागेको 
र पा�रवा�रक सं�यामा विृ� भई सधै ँ गहृ किचङ्गल 
भइरहने गरकेो छ । मैले सगोलमा ब�नभु�दा िभ�न भई 
ब�न ु नै �ेय�कर ठानी �ितवादीह�लाई भेला ज�मा 
गराई तपाइहँ�ले सगोलको प�रवारको ज�गा जिमनको 
बाली आय�ता एकलौटी नपारी मेरो अंश छुट्याई 
िदनहुोस् भनी अनरुोध गदा� मेरो अंशहक छुट्याउन 
इ�कार गनु�भयो । �ितवादीह�को र मेरोिबचमा च�ुहो 
मानो छु��एको कुनै िलखत �माण नह�दँा यो िफराद 
परकेो अिघ�लो िदनलाई च�ुहो मानो छु��एको िमित 
कायम गरी सो िमितस�मको स�पूण� चल अचल 
�ीस�पि�को तायदाती फाटँवारी �ितवादीह�बाट 
िलई सो स�पि�मा ३ ख�डको १ ख�ड मेरो अंशहक 
छुट्याई मेरो नाउमँा दता� गरी लागेको कोट� फ�समेत 
िदलाई भराई पाउ ँभ�नेसमेत बेहोराको वादीको िफराद 
प� ।

वादीले िफराद प�मा देखाउन ु भएको 
प�ुतावली िठक हो । वादी दाबीबमोिजम वादीले हामी 
�ितवादीह�बाट अशंहक पाउन ुपन� होइन । २०२२ 
सालअिघदेिख नै हामी वादी �ितवादीह� छु�ाछु�ै 
बसी आएका छ� । हामीह�ले बकस प�बाट पाएको 
मलुकु� ऐन, अंशब�डाको १८ नं. बमोिजम आफूखसुी 
गन� पाउने कसैको अशं हक नला�ने ज�गाह� 
ह�न् । सोही ज�गाह�बाट अंश हक िलन पाइ�छ िक 
भनी लोभलालच गरी छु�ी िभ�न भइसकेको वादीले 
एकासगोलको भनी झ�ुा बेहोरा देखाई िदएको िफराद 
हकदैयाको अभावमा खारजे ग�रपाउ ँ भ�नेसमेत 
बेहोराको �ितवादीह� गदुर, रािधका, परमान�द र 
वजृेशको संय�ु �ितउ�र प� ।

�ितवादीह� नवल राउत, �ीलाल  राउत र 
रामवरण राउतको नामको �याद िमित २०६८।६।३० 
मा तामेल भएकोमा िनजह�ले �ितउ�र निफराई स�ु 
�याद नै गजुारी बसेको । 

वादी �ितवादीह�ले पेस गरकेो आ-आ�नो 
िज�माको तायदाती फाटँवारी िमिसल सामेल रहेको । 

वादी तथा �ितवादीह�िबच अंशब�डा 
भइसकेको भ�ने �माण �ितवादी प�बाट पेस दािखला 
ह�न नसकेको अव�थामा अशंब�डाको १, २, ३, ४ र ५ 
नं. अनसुार वादी �ितवादीह�को नाउमँा भएको स�पूण� 
स�पि�को ३ ख�डको १ ख�ड स�पि� वादीले अंश 
पाउने ठहछ�  भ�ने स�ु पसा� िज�ला अदालतको िमित 
२०७०।१०।२१ को फैसला । 

वादी दाबीबमोिजम वादीले ३ ख�डको १ 
ख�ड अंश पाउने ठहर गरकेो स�ु फैसलामा हा�ो 
िच� बझेुन । वादीका िपता फौजदार राउतकै पालामा 
२०२२ सालअिघ नै आ-आ�नो अशंहक िलई हामी 
अलग िभ�न भएका अिंशयार ह� । हामीले �वआज�नबाट 
ख�रद गरकेो र बकस प�बाट �ा� गरकेा ज�गाह�मा 
अशं पाइ�छ िक भनी गलत मनसाय िलई वादीले 
अशंमा दाबी गरकेोमा दाबीबमोिजम अशं पाउने ठहर 
गरकेो स�ु फैसला �िुटपूण� रहेको ह�दँा उ�टी ग�रपाउ ँ
भ�नेसमेत बेहोराको �ितवादीह�को पनुरावेदन प� ।

यसै लगाउको दायरी नं. ०७१-DP-०१९८ 
को अंश दता� म�ुामा ��यथ� िझकाउने आदशे भएको 
र ��ततु म�ुा उ� म�ुाको अ�तर�भावी देिखदँा 
यसमा पिन  अ.बं. २०२ नं. तथा पनुरावेदन अदालत 
िनयमावली, २०४८ को िनयम ४७ बमोिजम ��यथ� 
िझकाई िनयमानसुार गरी पेस गनु�  भ�ने पनुरावेदन 
अदालत हेट�डाको िमित २०७१।८।१७ को आदेश । 

�ितवादीह�ले पेस गरकेो तायदाती 
फाटँवारीमा उि�लिखत ज�गा सगोलको आज�नबाट 
ख�रद गरी सगोलमै भोग चलन गरी आएको ह�दँा सो 
ज�गामा सबै अंिशयारको अंशहक िनिहत रहेकोले स�ु 
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फैसला सदर ग�रपाउ ँ भ�नेसमेत बेहोराको वादीको 
िलिखत �ितवाद । 

स�ु पसा� िज�ला अदालतबाट िमित 
२०७०।१०।२१ मा भएको फैसला िमलेकै देिखदँा 
सदर ह�ने ठहछ�  । पनुरावेदक �ितवादीह�को पनुरावेदन 
िजिकर प�ुन स�दैन भनी पनुरावेदन अदालत 
हेट�डाबाट िमित २०७२।२।१ मा भएको फैसला ।

म रािधका कंकरनीले मेरो सहोदर आमा 
ल�मीिनया कंकरनीबाट िक.नं. १०६ को ज�गा 
बकसप� �ा� गरकेो ह� ँ । आमाले छोरीलाई बकस 
प� ग�रिदएको ज�गासमेत �पैया ँ ितरी िलएको भ�न ु
गलत हो । म गदुर राउत कंकरको नामको िक.नं. १०, 
१३७, ५२ र ९० को ज�गा र म रािधका कंकरनीको 
नामको िक.नं. १३२, २१६, १०६, १५२, २०७०, 
३१०, १५१ र २६१ को ज�गाह� बकस प�बाट �ा� 
गरकेा ज�गाह� ह�न् । �य�तो ज�गा अ�य अंिशयारिबच 
ब�डा ला�ने होइन । म गदुर राउत कंकरको नाममा 
रहेको िक.नं. ६४ को घर ज�गा �ववासीमा दता� 
रहेको ह�दँा �य�तो स�पि� पिन अंश ब�डाको १८ 
नं. बमोिजम िनजी ठहन� ह�दँा सो स�पि�समेत ब�डा 
ला�ने होइन । हामीले िविभ�न �यि�ह�बाट िविभ�न 
िमितमा बकसप�बाट उ� स�पि� �ा� गरकेा ह� । 
ती स�पि�ह� बकसप�बाट �ा� गरकेो भ�ने कुरामा 
िववाद छैन । ती ज�गा �ा� गदा�को िलखतमा नै काममा 
सहयोग गरी �रझाएबापत भ�ने बेहोरा उ�लेख भएको 
ह�दँा िनजी तवरले �ा� गरकेो स�पि� भ�ने देिखन 
आएको छ । य�तो अव�थालाई अस�य मानी थैली 
हालेर नै ख�रद गरकेो भनी अनमुान गनु�  कानून एवं 
�यायसङ्गत ह�दँैन । हामीह�ले मू�य ितरी ज�गा 
ख�रद गरकेा होइन� । वादीले सगोलको स�पि�बाट 
ख�रद गरी िलखतमा बकस प� उ�लेख गरकेो मा� 
हो भनी दाबी गरकेो बेहोरा झ�ुा हो । सगोलको कुन 
स�पि� िब�� गरी उि�लिखत स�पि� ख�रद ग�रएको 
हो ? वा सगोलको कुन �यापार �यवसायबाट आिज�त 

स�पि�बाट सो स�पि� ख�रद ग�रएको हो ? वादीले 
भ�न स�न ुभएको छैन । सगोलका स�पि�बाट ख�रद 
गरकेो भनी वादीले स�पि�को �ोतसमेत देखाउन 
स�नभुएको छैन । हामी वादीको घरको म�ुय �यि� 
नभएकोले वादीले हामीबाट अशं पाउन ु पन� होइन 
। अिघ�लो प�ुता बाबहु�कै िबच घर सारमा छु�ी 
िभ�न भई अलगअलग बसी छु�ाछु�ै �यवहार गरी 
आएको र म गदुर राउत कंकर र म रािधका कंकरनीले 
छु�ाछ�ै िमितमा िविभ�न �यि�ह�बाट बकस प�बाट 
�ा� गरकेो स�पि�समेत ब�डा गन� ठहर गरेको 
स�ुको फैसलालाई सदर गरकेो पनुरावेदन अदालत 
हेट�डाको िमित २०७२।२।१ को फैसलामा मलुकु� 
ऐन, अंशब�डाको ३०, १८ नं., �ी अंश धनको ५ 
नं. र �माण ऐन, २०३१ को दफा ५४, २६ र २८ 
समेतका कानूनी �यव�था र सव��च अदालतबाट 
ने.का.प.२०६९, अङ्क ८, िन.नं. ८८६९ मा समेत 
�ितपादन भएको िस�ा�तसमेतबाट ग�भीर �िुट भएको 
ह�दँा उ� फैसला �याय �शासन ऐन, २०४८ को दफा 
१२(१)(क)(ख) बमोिजम म�ुा दोहो�याई हेरी वादीको 
दाबी खारजे गन� गरी इ�साफ पाउ ँभ�नेसमेत बेहोराको 
�ितवादी गदुर राउत कंकरसमेतको िनवेदन प� ।

�ितवादी रािधकादेवीको नाममा दता� भएका 
ज�गाम�ये हाल िक.नं. १३२, २१६, १०६, १५२, 
२०७०, ३१०, १५१, २६१ र �ितवादी गदुर 
राउतको नाममा आएको िक.नं. १०, १३७, ५२, 
९० समेतका ज�गाह� िनजका नाममा बकसप�बाट 
�ा�त भएको देिखदँा ने.का.प. २०६९, अङ्क ८, 
िन.नं.८८६९, प�ृ ११७३ मा यस अदालतबाट 
�ितपािदत िस�ा�तसमेतको िवपरीत ब�डा ह�ने गरी 
पनुरावेदन अदालतबाट फैसला भएको देिखएकोले 
�याय �शासन ऐन, २०४८ को दफा १२ उपदफा 
(१) ख�ड (ख) अनसुार ��ततु म�ुा दोहो�याई हेन� 
िन�सा �दान ग�रएको छ । िवप�ीह� िझकाई आएपिछ 
िनमयानसुार गरी पेस गनु�  भ�ने यस अदालतको िमित 
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२०७२।४।२० को आदेश ।
ठहर ख�ड

िनयमबमोिजम दिैनक पेसी सूचीमा चढी 
इजलाससम� पेस ह�न आएको ��ततु म�ुाको िमिसल 
सलं�न रहेका कागजातह�को अ�ययन ग�रयो ।

पनुरावेदक �ितवादीको तफ� बाट उपि�थत 
ह�नभुएका िव�ान्  अिधव�ा �ी �ाने���साद पोखरले, 
वैतिनक िव�ान्  अिधव�ा�य �ी इि�दरा िसलवाल र 
�ी रिजता थापाले पनुरावेदक �ितवादीह�को वादी 
अंिशयार होइनन् । �ितवादीह�ले वादीलाई अंश िदन ु
पन� होइन । आ�नो िपताकै पालामा वादी अलग िभ�न 
भएका अंिशयार ह�न् । िनजले �ितवादीबाट अंश पाउने 
अव�था छैन । य�तो अव�थामा �ितवादीह�को िनजी 
आज�नको ज�गासमेतबाट ब�डा ला�ने ठह�याएको 
स�ुको फैसलालाई सदर गरकेो पनुरावेदन अदालत 
हेट�डाको फैसला िमलेको छैन । सो फैसला उ�टी 
ह�नपुद�छ भनी बहस ��ततु गनु�भयो । 

��यथ� वादीको तफ� बाट उपि�थत ह�नभुएका 
िव�ान्  व�र� अिधव�ा �ी महादेव�साद यादव र 
िव�ान्  अिधव�ाह� �ी रािजव आचाय� एवं �ी �मोद 
�सादले �ितवादीह�ले वादी अलग िभ�न भएको 
अंिशयार भने पिन सोको �माण िदन स�न ु भएको 
छैन । वादी र �ितवादीह�को िबचमा कानूनबमोिजम 
अंशब�डा भएको छैन । वादीले सगोलको स�पि�बाट 
ख�रद ग�रएका ज�गाह�बाट अंश पाउने ठह�याएको 
स�ुको फैसलालाई सदर गरकेो पनुरावेदन अदालत 
हेट�डाको फैसला िमलेको ह�दँा सदर ह�नपुद�छ भनी 
बहस ��ततु गनु�भयो ।

उपयु��ानसुारको बहससमेत सनुी पनुरावेदन 
अदालत हेट�डाबाट भएको फैसलाउपर िच� नबझुाई 
�ितवादीह�को म�ुा दोहो�याई पाउ ँभनी िनवेदन परी 
म�ुा दोहो�याई हेन� िन�सा �दान भएको ��ततु म�ुामा 
पनुरावेदन अदालत हेट�डाको फैसला िमलेको छ 
छैन ? �ितवादीह�को पनुरावेदन िजिकर प�ुन स�ने 

हो होइन ? भ�ने िवषयमा िनण�य िदनपुन� देिखन आयो ।
२. िनण�यतफ�  िवचार गदा�, �ितवादीह�ले 

एकासगोलको �ीस�पि�ह� एकलौटी पारी िहनािमना 
गन� लागेको र अंशहक माग गदा�  िदन इ�कार गरकेोले 
िफराद परकेो अिघ�लो िदनलाई च�ुहो मानो छु��एको 
िमित कायम गरी ३ ख�डको १ ख�ड मेरो अंशहक 
िदलाई पाउ ँभ�ने वादीको म�ुय िफराद दाबी । वादी 
िनजको िपताकै पालामा २०२२ सालअिघ नै छु�ी 
िभ�न भइसकेका ह�न् । वादी हा�ो अंिशयार नभएको ह�दँा 
अशं िदन ुपन� होइन भ�ने �ितवादी गदुर राउतसमेतको 
संय�ु �ितउ�र िजिकर ।

३. वादी �ितवादीह�को नाउमँा भएको 
स�पूण� स�पि�को ३ ख�डको १ ख�ड स�पि� वादीले 
अशं पाउने ठहछ�  भनी स�ु पसा� िज�ला अदालतबाट 
िमित २०७०।१०।२१ मा भएको फैसला । सो फैसला 
िमलेकै दिेखदँा सदर ह�ने ठहछ�  भनी पनुरावेदन 
अदालत हेट�डाबाट िमित २०७२।२।१ मा भएको 
फैसला । उ� फैसलाउपर म�ुा दोहो�याई पाउ ँभनी 
�ितवादीह�को िनवेदन परी म�ुा दोहो�याई हेन� िन�सा 
�दान भई पनुरावेदनको रोहमा यस इजलाससम� पेस 
ह�न आएको दिेखयो ।

४. म रािधका कंकरनीले आमा ल�मीिनया 
कंकरनीबाट बकस प� �ा� गरकेो िक.नं. १०६ को 
ज�गासमेत �पैया ँ ितरी िलएको भ�न ु गलत हो । म 
गदुर राउत कंकरको नामको िक.नं. १०, १३७, ५२ 
र ९० को ज�गा र म रािधका कंकरनीको नामको 
िक.नं. १३२, २१६, १०६, १५२, २०७०, ३१०, 
१५१ र २६१ को ज�गाह� बकस प�बाट �ा� 
गरकेो र म गदुर राउत कंकरको नाममा रहेको िक.नं. 
६४ को घर ज�गा �ववासीमा दता� रहेको ज�गा हो । 
सो ज�गाह� अंशब�डाको १८ नं. बमोिजम िनजी 
ठहन� ह�दँा अ�य अिंशयारिबच ब�डा ला�ने होइन । 
उि�लिखत ज�गाह� हामीले िविभ�न �यि�ह�बाट 
िविभ�न िमितमा बकसप�बाट �ा� गरकेो भ�ने 
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कुरामा िववाद छैन । ती ज�गा �ा� गदा�को िलखतमा 
नै काममा सहयोग गरी �रझाएबापत भ�ने बेहोरा 
उ�लेख भएको ह�दँा िनजी तवरले �ा� गरकेो स�पि� 
भ�ने दिेखन आएको अव�थामा थैली हालेर नै ख�रद 
गरकेो भनी अनमुान गनु�  कानून एवं �यायसङ्गत 
ह�दैँन । हामीह�ले मू�य ितरी ज�गा ख�रद गरकेा 
होइन� । वादीले सगोलको स�पि�बाट ख�रद गरी 
िलखतमा बकस प� उ�लेख गरेको मा� हो भनी दाबी 
गरकेो बेहोरा झ�ुा हो । सगोलको कुन स�पि� िब�� गरी 
उि�लिखत स�पि� ख�रद ग�रएको हो ? वा सगोलको 
कुन �यापार �यवसायबाट आिज�त स�पि�बाट सो 
स�पि� ख�रद ग�रएको हो ? वादीले भ�न स�न ुभएको 
छैन । सगोलको स�पि�बाट ख�रद गरकेो भनी वादीले 
स�पि�को �ोतसमेत देखाउन स�न ु भएको छैन । 
हामी वादीको घरको म�ुय �यि� नभएकोले वादीले 
हामीबाट अशं पाउन ु पन� होइन । अिघ�लो प�ुता 
बाबहु�कै िबच २०२२ साल अिघ नै घर सारमा छु�ी 
िभ�न भई अलगअलग बसी छु�ाछु�ै �यवहार गरी 
आएको र म गदुर राउत कंकर र म रािधका कंकरनीले 
छु�ाछु�ै िमितमा िविभ�न �यि�ह�बाट बकस प�बाट 
�ा� गरकेो स�पि�समेत ब�डा गन� ठह�याएको स�ुको 
फैसलालाई सदर गरकेो पनुरावेदन अदालत हेट�डाको 
फैसला �िुटपूण� ह�दँा उ�टी ग�रपाउ ँ भ�ने �ितवादी 
गदुर राउत कंकरसमेतको पनुरावेदन िजिकर ।

५. मूल पखुा� झमन राउतको फौजदार राउत, 
रामदेव राउत, रामवरण राउत, िशवनाथ राउत र 
वैजनाथ राउत गरी ५ जना छोराह� रहेको देिख�छ । 
फौजदार राउतको एक मा� छोरा वादी सतन राउत र 
रामदेव राउतको एक मा� छोरा �ितवादी गदुर राउत 
रहेको दिेख�छ । गदुर राउतको प�नी �ितवादी रािधका 
तथा छोराह� �ितवादी परमान�द, नवल, वजृेश, 
�ीलालसमेत रहेको पाइ�छ । �ितवादी रामवरण 
राउतको छोरा नभई दईु छोरी मा� स�तान भएकोमा 
िनजह�को िववाह भइसकेको भ�ने देिख�छ । िशवनाथ 

र वैजनाथ राउतको कुनै स�तान नभई िनस�तान रहेको 
भ�ने देिख�छ । झमन, फौजदार, रामदेव, िशवनाथ, 
वैजनाथ तथा िनजह�को प�नीह� र रामवरणको 
प�नीसमेतको म�ृय ु भइसकेको भ�ने देिख�छ । हाल 
जीिवत रहेका स�तानह�मा फौजदार राउतको एक 
मा� छोरा वादी सतन राउत र रामदेव राउतको एक 
मा� छोरा �ितवादी गदुर राउत एवं �ितवादी रामवरण 
राउतको समेत म�ृय ु भई िनजको िववािहता छोरी 
कुम�रया देवीसमेत रहेको भ�ने प�ुतेवारीमा वादी 
�ितवादीह� दवुै प�को िबचमा मखु िमलेकै देिख�छ ।

६. वादी सतन राउत कंकरको िपता फौजदार 
राउत कंकर २०२२ सालभ�दा पिहले नै अलग िभ�न 
भएका अंिशयार ह�न् भनी �ितवादी गदुर राउतसमेतले 
िजिकर िलएको पाइ�छ । तर िनजह�ले यो िमितमा 
यो यित ज�गा वा स�पि� ब�डा गरी छु�ी िभ�न भएको 
हो भनी उ�लेख गन� र सोको सबतु �माण पेस गन� 
सकेको देिखदँैन । वादी सतन राउतको िपता फौजदार 
राउत, �ितवादी गदुर राउतको िपता रामदेव राउत 
र �ितवादी रामवरण राउतको िबचमा अंशब�डा 
भइसकेको भ�ने कुनै िलखत �माण िमिसलमा पेस 
भएको देिखदँैन । सािबक मलुकु� ऐन, अंशब�डाको 
महलको ३० नं बमोिजम �यवहार �माणबाट समेत 
िनजह�को िबचमा अंशब�डा भइसकेको भ�ने पिन 
कुनै �माणसमेत िमिसल सलं�न रहेको दिेखदैँन । 
वादीको िपता फौजदार राउतले २०२२ भ�दा पिहले 
नै �ितवादीह�सगँ अंश िलई िभ�न भएको भ�ने कुनै 
ठोस �माण िमिसल सलं�न रहेको दिेखदैँन । अतः वादी 
�ितवादीह�को िबचमा रीतपूव�क अंशब�डा भएको 
भ�ने �माण नह�दँा वादी �ितवादीह� एकासगोलका 
अिंशयार भएको देिखएकोले वादीले �ितवादीबाट अंश 
पाउने नै देिखन आयो । 

७. पनुरावेदक �ितवादीह�ले पेस गरेको 
तायदाती फाटँवारी हेदा�, �ितवादी गदुर राउत 
कंकरको नाममा िक.नं. ६४ को ज�गा दता� रहेको 
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र हालको िक.नं.१० सािबक िक.नं.६ को ज�गा 
र.नं.३२१७ िमित २०४९।११।१० मा िमनाकुमारी 
वरबैाट, हालको िक.नं. १३७ सािबक िक.नं. १३८ 
को ज�गा र.नं. ८८७२ िमित २०५३।३।९ मा ��देव 
हजारा दसुाधबाट, हालको िक.नं. ५२ सािबक िक.नं. 
४५५ को ज�गा र.नं. २५३३ िमित २०४४।१२।४ मा 
रामलखन महतोबाट, हालको िक.नं. ९० सािबक िक.नं. 
५५२ को ज�गा र.नं. ४२९८ िमित २०४८।१२।२४ 
मा अनरु िमयाबँाट गदुर राउत कंकरले हालैको 
बकसप�को िलखतबाट �ा�त भई दता� रहेको ज�गा हो 
भनी उ�लेख गरकेो देिख�छ । 

८. �यसैगरी गदुर राउत कंकरको �ीमती 
�ितवादी रािधका कंकरनीको नाममा दता� रहेको 
िक.नं.१३२ को ज�गा र.नं.१७८०/ख िमित 
२०६२।८।२४ मा रामदेव राउत कंकरबाट, हालको 
िक.नं. २१६ सािबक िक.नं. ६४० को ज�गा र.नं. 
८३५५ िमित २०५९।२।२० मा सनुर हजारा 
दसुाधबाट, हालको िक.नं. १०६ सािबक िक.नं. ६० को 
ज�गा र.नं. ६६३४ िमित २०५२।२।१५ मा ल�मीिनया 
कंकरनीबाट, हालको िक.नं.१५२ सािबक िक.नं. 
६४४ को ज�गा र.नं.१७०४ िमित २०५८।६।२८ 
मा िभखम हजारा दसुाधबाट, हालको िक.नं. २०७० 
सािबक िक.नं. २०५१ को ज�गा र.नं.८५६८/क 
िमित २०६८।२।०९ मा अि�बका�साद कुम�बाट, 
हालको िक.नं.३१० सािबक िक.नं.२५२ को ज�गा 
र.नं.२६६५/ग िमित २०६५।१०।२२ मा कमलोि�न 
िमया ँ दज�बाट, हालको िक.नं. १५१ सािबक िक.नं. 
६४३ को ज�गा र.नं.१७०३ िमित २०५८।६।२८ मा 
िकशोरी हजारा दसुाधबाट र िक.नं. २६१ को ज�गा 
र.नं.७१७७/ख िमित २०६२।३।२४ मा दीनानाथ 
�साद वरबैाट रािधका कंकरनीले हालैको बकसप�को 
िलखतबाट �ा� गरकेो ज�गा हो भनी उ�लेख गरकेो 
देिख�छ । 

९. हामीह�ले बकस प� ग�रिदने 

�यि�लाई भइपरी आएको काममा सहयोग गरी िदई 
�रझाएबापतमा उ� ज�गाह� बकसप�बाट �ा� गरेको 
िनजी आज�नको हो । सािबक मलुक� ऐन, अंशब�डाको 
महलको १८ नं. अनसुार उ� स�पि� ब�डा ह�ने 
होइन भ�ने नै �ितवादीह�को म�ुय िजिकर रहेको 
दिेख�छ । �ितवादी रामवरण राउत कंकरसमेतका 
अ�य �ितवादीह�को नाममा ब�डा गनु�  पन� कुनै 
स�पि� रहेको भ�ने देिखदैँन ।

१०. ��यथ� वादी सतन राउतले पेस गरेको 
तायदाती फाटँवारी हेदा�, िनजको िपता फौजदार राउत 
कंकरको नाउमँा सव� नाप न�सा भएको िक.नं. २३ 
(गाउ)ँ को ०-०-२, ऐलानी िमनही घडेरी ज�गा रहेको 
भ�ने दिेख�छ ।

११. �ितवादी रािधका कंकरनीको नाममा 
दता� रहेको सािबक िक.नं. ६० को ०-३-५ ज�गा 
सािबकमा �ितवादी गदुरका िपता रामदेवले छोरा 
गदुरको सासू ल�मीिनयालाई राजीनामा पास ग�रिदएको 
भ�ने देिख�छ । त�प�चात् ल�मीिनयाले �ितवादी 
गदुरको �ीमती िनज ल�मीिनयाकै छोरी �ितवादी 
रािधकादवेीलाई बकस प� ग�रिदएको भ�ने देिखयो । 
साथै �ितवादी गदुरका िपता रामदेवको नाउमँा दता� 
रहेको िक.नं. १३२ को ०१५५० व.िम. ज�गा छोरा 
बहुारी रािधका कंकरनीलाई िमित २०६८।८।२४ मा 
बकस प� गरकेो भ�ने देिख�छ ।

१२. सािबक मलुकु� ऐन, अंशब�डाको 
महलको १८ नं. मा "....... कुनै अिंशयारले आ�नो 
�ान वा िसप वा �यासबाट िनजी आज�न गरकेो 
वा कसैबाट िनजी तवरले दान वा बकस पाएको वा 
कसैको अपुताली परकेो वा �ी अंश धनको महलको 
५ न�बरबमोिजम पाएकोमा �य�तो आज�न वा पाएको 
स�पि� सो आज�न गन� वा पाउन ेअिंशयारको िनजी 
ठहरी आफूखुसी गन� पाउँछ । ब�डा गन� कर ला�दैन"
भ�ने कानूनी �यव�था रहेको देिख�छ । अंशब�डाको 
महलको यो �यव�थाअनसुार दान बकसबाट पाएको 
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स�पि� ब�डा नला�ने कुरामा िववाद छैन । तर �य�तो 
बकस पाउदँा कसैबाट िनजी तवरले पाएको हो वा 
होइन । जे जित स�पि�ह� बकस प� �ा� भएको छ 
ती स�पि�ह� सही अथ�मा �रझाएबापत बकस पाएको 
हो होइन भ�ने कुरा पिन िवचारणीय दिेख�छ । 

१३. अंशको हक भ�ने कुरा कुनै �यि�, 
खास नातािभ�का अिंशयार भएको नाताले मा� �ा� 
ह�ने नैसिग�क हक हो । यही अवधारणामा आधा�रत 
रहेर नै �माण ऐन, २०३१ को दफा ६(क) मा अ�यथा 
�मािणत नभएस�म एकाघरका अिंशयारह�म�ये 
जनुसकैु अंिशयारका नाममा रहेको स�पि� सगोलको 
स�पि� हो भनी अदालतले अनमुान गन� स�ने कानूनी 
�यव�थासमेत गरकेो दिेख�छ । �ितवादीह�को नाममा 
रहेका उ� ज�गाह� िनजह�ले �ा� गरकेो िलखतमा 
बकस प� उ�लेख भएको त�यमा िववाद देिखदँैन । 
तथािप बकस प�को िलखतबाट सगोलको अव�थामा 
�ा� गरकेो देिख�छ । सो बकस प� िलखतबाट �ा� 
स�पि�बाहेक अ�य ब�डा गनु�पन� स�पि� आधारभूत 
�पमा रहेको भ�ने देिखदँनै । �यसैले कुनै स�पि�का 
स�ब�धमा कसैको िनजी ठह�याई �य�तो स�पि�बाट 
कसैलाई अंशहक ज�तो नैसिग�क हकबाट वि�चत गनु�  
पदा� शङ्कारिहत तवरबाट िनजी देिखएको ि�थित 
�थािपत ह�नपुद�छ ।

१४. ��ततु म�ुामा उि�लिखत स�पि� 
बकस प�बाट �ा� गरकेो भ�ने देिखए पिन कितपय 
पैतकृ ज�गालाई घमुाउरो त�रकाले बकस प�को 
मा�यमबाट �ितवादी रािधकाले �ा� गरकेो भ�ने 
देिख�छ । िलखतमा बकस प� उ�लेख ह�दँमैा 
अदालतले �यसको �वाभािवकता नै परी�ण गन� 
नस�ने वा �यसको औिच�यिभ� �वेश गन� नस�ने 
गरी अदालतको भूिमकालाई सङ्कुिचत त�ुयाउदँा 
अंशब�डाको महलको १८ नं को कानूनी �यव�थाको 
मम� र भावनासमेत िवपरीत ह�न जा�छ । बकसप� भनी 
िलखतमा उ�लेख भएको आधारलाई अ�य िमिसल 

संल�न �माणसगँ तलुना गरी �वतः ब�डा नला�ने 
भनी �या�या ग�रन ु��ततु म�ुाको त�यबाट मनािसब 
दिेखन आएन ।

१५. सगोलको अंिशयारले स�पि� �ा�त 
गदा� िलखतमा बकस प� श�द लेखी अ� अिंशयारलाई 
अशंहकबाट वि�चत गन� उ�े�य िलई अशंब�डा गनु�  नै 
नपन� ि�थित आइपन� स�दछ । ��ततु म�ुाको त�य 
हेदा� अ� अिंशयारह�म�येको वादीको नाउमँा २(दईु) 
धरु ऐलानी ज�गा ब�डा गनु�पन� स�पि�बाहेक अ� केही 
रहेको देिखन आएको छैन । २०२२ सालमा अंशब�डा 
भएको भए वादीको नाउमँा कुनै न कुनै पैतकृ स�पि� 
दता� ह�न ुपन� िथयो । सो रहेको देिखदँैन ।

१६. अक�तफ�  भएको पैतकृ स�पि� पिन 
सि�धनीको नाउमँा लगी पनुः बहुारीको नाउमँा बकस 
प�को मा�यमबाट �याउने काय� भएको देिखयो । 
�ितवादी गदुर र िनजको �ीमतीको नाउमँा मा� धेर ै
ज�गाह� दता� रहेको पाइ�छ । सगोलको अव�थामा 
िनजह�ले स�पि�ह� �ा�त गरकेो र िलखतमा बकस 
प� उ�लेखस�म गरकेो आधारमा मा� अ�य त�य 
�माण नहेरी स�पि� ब�डा नला�ने भनी �या�या 
गन� हो भने टाठाबाठा अंिशयारले सहजै �पमा अ� 
अिंशयारह�लाई िनरअशंी बनाउन स�ने ह��छ । जनु 
अशंब�डाको महलको काय� र भावनािवपरीत ह��छ । 

१७. पनुरावेदक सानमुाया महज�नसमेत 
िव�� ��यथ� बिु�लाल महज�नसमेत भएको म�ुा 
नं.२०६७-CI-१५९८ समेतको अंश चलन  म�ुा 
(ने.का.प. २०६९, अङ्क ३, िन.नं. ८७८८) मा 
"िलखतमा बकस प� श�द �योग गद�मा �यसमा 
उि�लिखत स�पि� �वतः ब�डा नला�न े�कृितमा 
पन� होइन । तर बकस प� दाता र �ा� कता�को 
स�ब�ध, बकसप� िदनु पन� कारणको औिच�यको 
�ामािणक िव�ेषण गरी िन�कष� िनका�नु पन� ह��छ" 
भनी र पनुरावेदक गोपालबहादरु थापा िव�� ��यथ� 
सिमना थापासमेत भएको म�ुा नं. ०७२-CI -०९४५ 
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को अंश  म�ुा (ने.का.प. २०७६, अङ्क ३, िन.नं. 
१०२१७) मा "कसैले कसैको सेवा, सु�सुा, पालन 
पोषण, दुःख सम�यामा पदा� सहयोग गरकेोमा 
�रझबापत दाताले खुसीले आ�नो हक पु�ने स�पि� 
�य�तो सवेा स�ुसुा, पालन पोषण, सहयोग गन� 
�यि�लाई िन:शु�क िदएको बकस वा�तिवक अथ�मा 
बकस मािनन े । यसरी पाएको बकस नै पाउनेको 
िनजी ठहरी आफूखुसी गन� पाउने भ�ने अशंब�डाको 
महलको भावना र मम� ह�ने । वा�तिवक बकस पाएको 
भ�ने कुराको पुि� िव�सनीय कागज �माणह�बाट 
ह�नुपन� । बकस पाएको कुरामा अदालत स�तु� ह�ने 
खालको कुनै �माण पेस गन� नसकेको अव�थामा 
िववादको स�पि�लाई िनजी आज�नको स�पि� 
मा�न निम�ने" भनी यस अदालतबाट िस�ा�त 
�ितपादन भएकोसमेत देिख�छ ।

१८. कसैले कसैको सेवा, स�ुसुा, 
पालनपोषण, दःुख सम�यामा पदा� सहयोग गरकेोमा 
�रझबापत दाताले खसुीले आ�नो हक प�ुने स�पि� 
�य�तो सेवा स�ुसुा, पालन पोषण, सहयोग गन� 
�यि�लाई िन:श�ुक िदएमा �यसरी पाएको बकसलाई 
वा�तिवक अथ�मा बकस पाएको मािन�छ । यसरी पाएको 
बकस नै पाउनेको िनजी ठहरी आफूखसुी गन� पाउने 
भ�ने उ� अंशब�डाको महलको भावना र मम� हो । यी 
पनुरावेदक �ितवादीह�ले हालैदिेखको बकस प�को 
मा�यम�ारा िववािदत ज�गाह� �ा� गरकैे आधारमा 
मा� उ� िववािदत ज�गाह� वा�तिवक बकसको 
मू�य मा�यताअनसुार पाएको भनी अथ� गन� िम�ने 
देिखदँनै । य�तोमा हालैको बकस प� �ा� गन�ले कुन 
�पबाट बकस पाएको हो भ�ने कुराले अंशब�डाको 
१८ नं. को �योजनको लािग मह�वपूण� भूिमका िनवा�ह 
गन� अव�था रह�छ । 

१९. ��ततु म�ुामा तायदाती फाटँवारीमा 
उि�लिखत ग�रएका ज�गाह�म�ये स�पूण� ज�गाह� 
�ितवादी रािधका कंकरनी र �ितवादी गदुर राउत 

कंकरका नाममा बकस प�बाट �ा� भएको भ�ने 
दिेखएको छ । यी पनुरावेदक �ितवादीह� गदुर राउत 
कंकर र रािधका कंकरनीले िलखतको कैिफयत महलमा 
�रझबापत भनी उ�लेख गरकेो भए पिन अलग अलग 
वतनमा रहेका बकस प� ग�रिदने िविभ�न �यि�ह�लाई 
के कसरी के कुन काम वा सेवा गरबेापत �रझाएका 
ह�न् । सो कुरा बकस प�को िलखतको कैिफयत 
महलमा �प� �पमा उ�लेख गरकेो दिेखदँैन । बकस 
प� दाताह� र यी बकस प� �ा� कता�ह�िबचको 
स�ब�ध हेदा� केही बाहेक बकस प� िदन पाउने 
�वाभािवक नाता स�ब�धिभ�का मािनससमेत रहेको 
दिेखदैँन । पनुरावेदक �ितवादीह�ले िविभ�न 
�यि�ह�बाट �ा� गरकेा िविभ�न ज�गाह� वा�तिवक 
बकस पाएको भ�ने कुराको पिु� िव�सनीय कागज 
�माणह�बाट ह�नपुद�छ । कसैलाई कुनै काम वा सेवा 
गरबेापत �रिझए बकस प� िदन पाउने हा�ो पर�परामा 
�थािपत मा�यता हो । तर यितका जना �यि�ह�लाई 
सेवा गन� र �रझाउने तथा यितका िक�ा ज�गाह� बकस 
प� पाउने कुरा �वाभािवक र िव�ासलायक देिखदँनै ।

२०. वादीले यी ज�गाह� सगोलको 
आज�नबाट ख�रद गरकेो र िलखतमा मा� बकस प� 
भनी उ�लेख गरकेो हो भनी दाबी गरकेो दिेख�छ । एकै 
नाता प�ुताका �यि�ह�म�ये केहीको नाममा यितका 
धेर ैिक�ा ज�गाह� देिखन ुर बकस प�बाट �ा� भएको 
भ�ने देखाइन ुतर केही अिंशयारको नाममा कुनै पिन 
स�पि� रहेको नदिेखएको अव�थाबाट �ितवादीह�ले 
�ा� गरकेो उ� बकसप�को औिच�य अझ शंका�पद 
दिेखन आएको छ । ��ततु म�ुामा पनुरावेदक 
�ितवादीले वा�तिवक बकस पाएको कुरामा अदालत 
स�त�ु ह�ने खालको कुनै �माण पेस गन� सकेको 
दिेखदैँन । यो ि�थितमा कुनै एक हागँाका अंिशयारले 
अक� हागँा प�ुताका अिंशयारलाई अंश हकबाट 
वि�चत गन� उ�े�यले केवल िलखतमा बकस प�को 
बेहोरा उ�लेख गरकेो आधारले मा� अ� अिंशयारलाई 
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�य�तो स�पि� ब�डा नला�ने भनी �या�या गनु�  
कानूनस�मत र �यायोिचतसमेत ह�दैँन ।

२१. ियनै पनुरावेदक �ितवादी गदुर 
राउतसमेत र ��यथ� वादी रामवरण राउत कंकर 
मरी म.ुस.गन� िनजको छोरी कुम�रयादेवी भएको यसै 
लगाउको म�ुा नं. ०७२-CI-०४५७ को अंश दता� 
म�ुामा वादी रामवरण राउत कंकरले �ितवादीह�को 
नाममा दता� रहेका स�पूण� स�पि�को ३ ख�डको 
१ ख�ड स�पि� अंश पाउने ठहर गरकेो स�ुको 
फैसलालाई सदर गरकेो पनुरावेदन अदालत हेट�डाको 
फैसला सदर ह�ने ठहरी आज यसै इजलासबाट फैसला 
भएको छ ।

२२. उि�लिखत आधार कारण र यस 
अदालतबाट �ितपादन भएका उ� िस�ा�तसमेतबाट 
��ततु म�ुामा पनुरावेदक �ितवादीह� गदुर राउत 
कंकर र रािधका कंकरनीले बकस प�बाट �ा� 
गरकेो भनेको स�पि� िलखतमा बकस प� उ�लेख 
भएकै कारणले मा� �य�तो स�पि� ब�डा नला�ने 
�कृितको स�पि�िभ� पछ�  भ�ने मा�यतासगँ सहमत 
ह�न सिकएन । सो स�पि� वादी सतन राउत कंकरको 
लािग पैतकृ स�पि� भई अंशहक ला�ने नै ह�न 
आउदँछ । व�ततुः वादी �ितवादीह�को नाउमँा 
भएको स�पूण� स�पि�को ३ ख�डको १ ख�ड स�पि� 
वादीले अंश पाउने ठह�याएको स�ुको फैसलालाई 
सदर गरेको पनुरावेदन अदालत हेट�डा फैसला िमलेकै 
देिखन आयो । �ितवादीह�को पनुरावेदन िजिकर र 
यस अदालतबाट म�ुा दोहो�याई हेन� गरी िन�सा �दान 
भएको आदेशसमेत सगँ सहमत ह�न सिकएन ।

२३. तसथ�ः िववेिचत आधार, कारण र 
�माणह�समेतबाट वादी �ितवादीह�को नाउमँा 
भएको स�पूण� स�पि�को ३ ख�डको १ ख�ड 
स�पि� वादीले अंश पाउने ठहछ�  भनी स�ु पसा� 
िज�ला अदालतबाट िमित २०७०।१०।२१ मा भएको 
फैसलालाई सदर गरकेो पनुरावेदन अदालत हेट�डाको 

िमित २०७२।२।१ को फैसला मनािसब नै देिखएकोले 
सदर ह�ने ठहछ�  । ��ततु म�ुाको दायरीको लगत क�ा 
गरी िमिसल िनयमानसुार गरी अिभलेख शाखामा 
बझुाई िदनू । 

उ� रायमा सहमत छु ।
�या.टंकबहादरु मो�ान

इजलास अिधकृत : नारद�साद भ�राई
इित सवंत् २०७६ साल माघ ५ गते रोज १ शभुम् ।

—— & ––

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

आदेश िमित : २०७६।१०।२०
०७६-WH-०२३३

म�ुा: ब�दी��य�ीकरण

िनवेदक : सोमािलया (Somalia), मोगािदस ु
(Mogadisu) ठेगाना भई नेपालमा शरण 
िलई हाल के��ीय कारागार जग�नाथदेवलमा 
थनुामा रहेका सोमािलयाका नाग�रक अ�दी 
फहाद यशुफु (Abdi Fahad Yusuf) 
United Nations High Commission 
for Refugees File Number 706-
14C00069

िव��
िवप�ी : अ�यागमन िवभाग, कािलका�थान, 

काठमाड�समेत

�नण�य नं. १०५०३
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§ कैद भु�ान गरी छुटेको �यि�लाई अनुमित 
िबना िहरासतमा रा�न े काय� सिंवधान 
र नेपालले अनुमोदन गरकेा मानव 
अिधकारस�ब�धी सि�धह�को �ितकूल 
ह�ने । 

(�करण नं.३)
§ कुनै िवदेशी नाग�रकलाइ� िन�काशन गन� 

िनण�य िलनपूुव� �य�तो िवदेशी �यि�को 
कानूनी हैिसयत, िनजको देश िफता� 
पठाउँदा ह�न स�ने स�भािवत जोिखम र 
प�रणामलाई म�यनजर गनु�पन� ।

(�करण नं.४)
§ सामा�यतया आ�नो भूिम वा आ�नो 

�े�ािधकार िभ� पन� भूभागमा शरण िलने 
वा खो�न े गैरनाग�रक �यि�लाई िजउ 
�यान र यातनाको खतरा रहकेो उ�पि�को 
देशमा िफता� पठाउनु नह�ने ।

(�करण नं.६)

िनवेदकका तफ� बाट : िव�ान्  व�र�ठ अिधव�ा �ी 
सितशकृ�ण खरले तथा िव�ान्  अिधव�ा �ी 
िशव�साद कोइराला र िव�ान्  अिधव�ा �ी 
िहमेशकृ�ण खरले

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

अवलि�बत निजर :
§ ने.का.प.२०६४, अङ्क ६, िन.नं.७८६०
§ ने.का.प.२०६८, अङ्क ९, िन.नं.८६८४

स�ब� कानून :
§ नेपालको सिंवधान
§ अ�यागमन ऐन, २०४९

आदशे
�या.ह�र�साद फुयाल : नेपालको संिवधान 

२०७२ को धारा ४६ र १३ ३(२) बमोिजम यसै 
अदालतमा दायर भई पेस ह�न आएको ��ततु म�ुाको 
संि��त त�य एव ंठहर यस�कार रहेको छ:

त�य ख�ड
म एक सोमािलयाको नाग�रक भएकोमा 

मेरो देशमा चलेको गहृय�ुको कारण आ�नो �यान 
जाने तथा चरम यातनाको डर भएकोले म आ�नो 
दशे छाडी भा�ने �ममा नेपालमा आई शरणाथ�को 
�पमा बिसरहेको समयमा मसमेतको िव��मा िमित 
२०७४/०९/२८ मा काठमाड� िज�ला अदालतमा 
दायर भएको लाग ु औषध म�ुामा मलाई स�मािनत 
काठमाड� िज�ला अदालतले दोषी ठहर गद� दईु वष� 
कैद र �.१,००,०००/- ज�रवाना गरकेोमा मैले उ� 
कैद र ज�रवाना िमित २०७६/०७/२७ मा नै भ�ुान 
ग�रसकेको अव�थामा पिन मलाई थनुाम�ु नगरी �हरी 
साथमा नै िवप�ी अ�यागमन िवभागमा उपि�थत 
गराइयो । त�प�ात् उ� िवभागमै मलाई अ�दाजी १८ 
िदन थनुामा रािखयो । मलाई अ�यागमन िवभागमा 
थनुामा रा�दा थनुाको आधार र कारण ख�ुने कुनै 
थनुवुा पजु� पिन िदइएन । मलाई ित�ो मलुकु िफता� 
पठाउछँ� �यसैले आ�नो मलुकु िफता� जाने कागजात, 
राहदानी र हवाई िटकट उपल�ध गराउ भनी मौिखक 
िनद�शन िदइयो । म सोमािलयामा आस�न म�ृय ुतथा 
यातनाको भयबाट आ�नो िजउ�यान बचाएर चरम 
यातनाबाट आ�नो आ�मर�ाको लािग नेपाल आएको 
एक शरणाथ�लाई चरम यातना तथा �यानकै खतरा 
भएको मलुकु फिक� नको लािग कागजात, राहदानी, 
हवाई िटकट कारागारिभ�बाट नै उपल�ध गराउन ु
भ�न ुर जहाबँाट िजउ �यानको खतरा र चरम यातना 
आस�न छ �यही ँ मलाई फका�उन ु कानून र मानवीय 
आधारमा समेत �यायस�मत छैन । 
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अ�यागमन िवभागमा थनुामा रहेको क�रब 
१८ िदनपिछ िवप�ी अ�यागमन िवभागले मलाई 
कारागार काया�लय जग�नाथ दवेलको िज�मा लगाई 
पनुः कारागार चलान ग�यो । कारागारमा मलाई 
थनुामा रा�नकुो कारणको बारमेा ��न गदा� मलाई 
कुनै जानकारी हालस�म िदइएको छैन । अ�यागमन 
िवभागको िमित २०७६/८/१७ को प�बमोिजम थनुामा 
रािखएको हो भ�नेस�म मौिखक जानकारी िदइयो । 
पिछ मैले एक कानून �यवसायीको सहायताले िमित 
२०७६/८/१७ को िनण�यको �ितिलिप र मलाई थनुामा 
रािखएको कानूनी �यव�थाको िवषयमा जानकारी 
मा�द ै अ�यागमन िवभागलाई सूचनाको हकबमोिजम 
सूचना मागेप�ात् मा� मलाई िमित २०७६/९/२५ को 
प�माफ� त “... हालस�म यस िवभागमा आ�नो देश 
फिक� नको लािग आव�यक कागजातह�, राहदानी र 
हवाई िटकट पेस गन� नसकेको ह�दँा िनजह�लाई यसै 
प�साथ थुनामा रा�नको लािग िमित २०७६/८/१७ 
गतेको िनण�यानुसार �यहा ँ पठाइएको.....” भ�ने 
िमित २०७६/८/१७ को प� उपल�ध गराइयो । तर, 
मलाई आजस�म कुन कानूनको आधारमा, कसको 
कुन िनण�यले थनुामा रािखएको हो भ�ने जानकारीस�म 
पिन िदइएको छैन ।

मेरो िव�� अ�यागमन िनयमावली, २०५१ 
को िनयम ४४(२) बमोिजम कुनै िनण�य ग�रएको भए 
अनसूुची-१३ बमोिजम सूचना मैले पाउने नै िथए ँ । 
अ�यागमन िनयमावलीको िनयम ४४(२) मा भएको 
�यव�था - “ऐन वा यस िनयमावलीबमोिजम ��थान 
गराउनु पन� वा िन�काशन गनु�पन� िवदेशीले नेपालबाट 
��थान नग��जेलका लािग िवभागले तोकेको 
वा उपल�ध गराएको �थानमा ब�नुपन� छ” भ�ने 
रहेकोमा थनुा वा िहरासतमा आवतजावत, भेटघाट, 
भोजन, अ�ययन, स�चार, दूरस�चारलगायतका 
स�पूण� ि�याकलापमा ब�देज ह��छ भने ब�ने �थानको 
सीमा िनधा�रणले �यसो गरकेो ह�दँैन । सोबाहेक 

िन�कासनकै आदशे भएको �यि�को हकमा त थनुामा 
रा�न नपाइने केवल ब�ने �थानस�म िनधा�रण गन� 
सिकने �यव�था रािखएकोमा िन�काशनको आदेश 
नभएको र गन�समेत निम�ने अव�थाको म ज�तो 
�यि�लाई थुनामा रा�ने काय� नेपालको संिवधान तथा 
�ितपािदत िस�ा�तसमेतको �ितकूल रहेको छ ।

नेपालको संिवधानले ��याभूित िदएको 
�यूनतम कानूनी �ि�या र सिंवधानबमोिजम पालना 
गनु�पन� �यूनतम काय�िविध पिन पालना नगरी, कुनै 
कानूनी आधारिबना नै नेपालको कानूनसरह लाग ुरहेको 
अ�तरा�ि��य कानून िव�� ह�ने गरी ६० िदनभ�दा बढी 
समय मलाई थुनामा राखेको काय� गैरकानूनी भएको 
ह�नाले नेपालको सिंवधानको धारा १३३(२), (३) 
तथा सव��च अदालत िनयमावली, २०७४ को िनयम 
३७(क) र (ख) बमोिजम ब�दी��य�ीकरणलगायत 
उपय�ु सबै आदेश जारी गरी थनुाम�ु गरी साथै मलाई 
गैरकानूनी थनुामा रािखएको ह�दँा मनािसब मािफकको 
�ितपूित�समेत िदलाई भराई पाउ ँ भ�ने �रट िनवेदन 
रहेको छ ।

यसमा के कसो भएको हो ? िनवेदकको 
मागबमोिजमको आदेश िकन जारी ह�न ु नपन� हो ? 
आदेश जारी ह�न नपन� भए सो आधार र कारण खलुाई 
ब�दीसिहत महा�यायािधव�ाको काया�लयमाफ� त 
िलिखत जवाफ पेस गनु�  भ�ने यस अदालतको िमित 
२०७६/१०/९ को आदेश ।

िवप�ी �रट िनवेदक सोमािलयाका नाग�रक 
Abdi Fahad Yusuf लाई कारागार काया�लय 
जग�नाथदेवल काठमाड�को च.नं. ४८७७ िमित 
२०७६/०७/२८ को प�ानसुार लागऔुषध म�ुामा 
कैद भ�ुान ग�रसकेको भनी यस िवभागमा उपि�थत 
गराइएका िवदेशी नाग�रकह�को हकमा अ�यागमन 
काय�िविध, २०५६ को प�र�छेद ६ को ६.३ को 
िन�काशनस�ब�धी काय�िविधअनसुार अ�यागमन 
ऐन, िनयम वा �चिलत कानूनिवपरीत काय� गरबेापत 
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सजाय पाएका िवदेशीलाई अविध तोक� िन�काशन गन� 
�यव�था रहेको र �य�तो िवदेशी नाग�रकले िन�काशन 
नह�दँास�म िवभागले तोकेको �थानमा ब�न ु पन� र 
नेपालबाट ��थान गदा� ला�ने खच� आफँैले बेहोनु�  पन�छ 
भ�ने उ�लेख भएअनसुार िनजले वैधािनक राहदानी 
/ �ाभल डकुमे�ट र या�ा िटकट पिन सगैँ पेस गनु�  
पन� ह��छ । िनज िवप�ीका हकमा यस िवभागमा िमित 
२०७६/८/१६ स�म पिन आव�यक कागजात राहदानी 
/ �ाभल डकुमे�ट र हवाई िटकट पेस गन� नसकेको, 
पिहले नै लाग ुऔषध म�ुामा स�मािनत अदालतबाट 
दोषी ठहरी कैद भ�ुान ग�रसकेको देिखएको ह�दँा 
बािहर छोड्न पिन नसिकने र यस िवभागमा लामो 
अविध �थान हदमा रा�दा उपय�ु नदेिखएकोले 
िमित २०७६/८/१७ को यस िवभागको प�ानसुार 
कारागार काया�लय, काठमाड�मा िफता� पठाइएको हो । 
शरणाथ�ह�को �भावकारी �यव�थापन र िनय��णका 
लािग यस िवभाग र म��ालयबाट काम कारबाही 
भइरहेको ह�दँा िनवेदकले उ�लेख गरबेमोिजम कानूनी 
तथा संवैधािनक �यव�थािवपरीत कुनै पिन िवदेशी 
तथा �वदशेी �यि�लाई गैरकानूनी �पमा थनुामा 
रा�ने काय� यस िवभागबाट नभएकोले व�तिुन�ठ 
आधार र कारणिबना दायर भएको �रट िनवेदन खारजे 
ग�रपाउ ँ भ�ने बेहोराको िवप�ी अ�यागमन िवभाग, 
काठमाड�को िलिखत जवाफ रहेको छ ।

िवप�ी �रट िनवेदक Abdi Fahad Yusuf 
अिधकार�ा�त िनकाय अ�यागमन िवभागको च.नं. 
२२३ िमित २०७६/८/१७ को आदेशले कानूनबमोिजम 
थनुामा रािखएको ह�दँा यस काया�लयको हकमा उ� 
�रट िनवेदन खारजेयो�य भएकोले खारजे ग�रपाउ ँभ�ने 
बेहोराको िवप�ी कारागार काया�लय जग�नाथदवेल 
काठमाड�को िलिखत जवाफ रहेको छ ।

िवप�ी �रट िनवेदक सोमािलयाका नाग�रक 
Abdi Fahad Yusuf लाई कारागार काया�लय 
जग�नाथदेवल काठमाड�को च.नं.४८७७ िमित 

२०७६/७/२८ को प�ानसुार लाग ुऔषध म�ुामा कैद 
भ�ुान ग�रसकेप�चात िवभागमा उपि�थत गराएको 
दिेख�छ । उपि�थत गराइएका िवदेशी नाग�रकह�को 
हकमा अ�यागमन काय�िविध, २०५६ को प�र�छेद 
६ को ६.३ को िन�काशनस�ब�धी काय�िविधअनसुार 
अ�यागमन ऐन, िनयम वा �चिलत कानूनिवपरीत 
काय� गरबेापत सजाय पाएका िवदेशीलाई अविध 
तोक� िन�काशन गन� �यव�था रहेको र �य�तो िवदेशी 
नाग�रकले िन�काशन नह�दँास�म िवभागले तोकेको 
�थानमा ब�न ु पन� र नेपालबाट ��थान गदा� ला�ने 
खच� आफँैले बेहोनु�  पन� छ भ�ने उ�लेख भएअनसुार 
िनजले वैधािनक राहदानी, �ाभल डकुमे�ट र या�ा 
िटकट पिनसगैँ पेस गनु�पन� कानूनी �यव�था रहेको 
छ र सोहीबमोिजम स�बि�धत िनकायबाट �चिलत 
कानूनबमोिजम आव�यक कागजात पेस नगरेको 
आधारमा थनुामा रा�ने गरी ग�रएको िनण�य �चिलत 
कानूनबमोिजम नै भएको काय�को स�ब�धमा स�मािनत 
अदालतबाट ब�दी��य�ीकरणको आदशे जारी ह�न ु
पन� होइन भ�ने बेहोराको िवप�ी नेपाल सरकार, गहृ 
म��ालयको िलिखत जवाफ रहेको छ ।

आदशे ख�ड
िनयमबमोिजम दिैनक पेसी सूचीमा चढी पेस 

ह�न आएको ��ततु �रट िनवेदनमा �रट िनवेदकतफ� बाट 
उपि�थत िव�ान्  व�र�ठ अिधव�ा �ी सितशकृ�ण 
खरले तथा िव�ान्  अिधव�ा �ी िशव�साद कोइराला र 
िव�ान्  अिधव�ा �ी िहमेशकृ�ण खरलेले िनज िनवेदक 
सोमािलयामा चलेको गहृय�ुको कारण आ�नो �यान 
जाने तथा चरम यातनाको डरले आ�नो देश छाडी भा�ने 
�ममा नेपालमा आई शरणाथ�को �पमा बसी रहेको 
हो । िनज िनवेदकले अदालतबाट ठहर भएबमोिजमको 
कैद तथा ज�रवाना भ�ुान ग�रसकेको अव�थामा 
पिन िनजलाई थनुाम�ु नगरी �हरी साथमा नै िवप�ी 
अ�यागमन िवभागमा उपि�थत गराई थनुामा नै राखी 
िनजको िजउ �यानमा खतरा प�ुने गरी सोमािलया 
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िफता� पठाउन गरकेो तयारी नेपालले अनमुोदन 
गरकेो अ�तरा�ि��य कानून, संवैधािनक तथा कानूनी 
�ावधानह� र �ितपािदत िस�ा�तसमेतको िवपरीत 
भएकोले िनजलाई थुनाम�ु गरी शरणाथ�को �पमा 
नेपालमा ब�न पाउने गरी ब�दी��य�ीकरणलगायत 
उपय�ु आ�ा आदेश जारी ग�रपाउ ँ र िवप�ीह�को 
तफ� बाट उपि�थत िव�ान्  सह�यायािधव�ा �ी 
ह�र�साद जोशीले िनज िवप�ी िनवेदकले नेपालमा 
रहदँा फौजदारी कसरु गरी कैद तथा ज�रवाना भ�ुान 
ग�रसकेको भए पिन अ�यागमन काय�िविध, २०५६ 
को प�र�छेद ६ को ६.३ को िन�काशनस�ब�धी 
काय�िविधअनसुार िनज िनवेदकलाई थनुामा रािखएको 
काय� कानूनबमोिजम नै भएकोले ब�दी��य�ीकरणको 
आदशे जारी ह�नपुन� होइन भनी बहस ��ततु गनु�भयो ।

�रट िनवेदक र िवप�ीको तफ� बाट उपि�थत 
िव�ान्  अिधव�ाह� र िव�ान्  सह�यायािधव�ाको 
बहस िजिकर सनुी िमिसल अ�ययन गरी िनण�यतफ�  
िवचार गदा� ��ततु �रट िनवेदनमा देहायको िवषयमा 
िनण�य िदनपुन� देिखयो:

(१) िनवेदकलाई गैरकानूनी �पमा थनुामा 
रािखएको हो होइन ?

(२) िनवेदकलाई िनजको देश िफता�  पठाउने 
�योजनको लािग िनय��णमा िलएको िमलेको 
छ छैन ?

(३) ब�दी��य�ीकरणको �रट जारी ह�न ु पन� हो 
होइन ?

२. अब पिहलो ��नतफ�  िवचार गदा�, यी 
िनवेदक Abdi Fahad Yusuf िमित २०७४/७/२८ 
मा लाग ुऔषध म�ुामा प�ाउ परी िमित २०७५/१/२५ 
मा काठमाड� िज�ला अदालतको फैसलाबाट दोषी 
ठहर भई २ वष� कैद र �.१,००,०००/- (�.एक 
लाख) ज�रवाना गरकेोमा उ� ज�रवाना र कैद भ�ुान 
गरी िमित २०७६/७/२८ मा नै कैद म�ु ह�ने भ�ने 

िमिसल संल�न कागजातह�बाट देिख�छ । िनजको 
कैद अविध समा� भएपिछ पिन िमित २०७६/८/१७ 
दिेख अ�यागमन िवभागको आदेशले थनुामा रहेको 
भ�ने िमित २०७६/९/२५ को अ�यागमन िवभागको 
प�बाट देिख�छ । िनजलाई कारागारबाट थुनाम�ु 
गरपेिछ सोही िदनदेिख अथा�त् िमित २०७६/७/२८ 
गतेबाट नै अ�यागमन िवभागले आ�नो क�जामा िलई 
िनजलाई आ�नो थनुवुा क�िभ� थनुामा राखेको 
भ�ने अ�यागमन िवभागको िलिखत जवाफसमेतबाट 
दिेख�छ । सो िलिखत जवाफमा अ�यागमन िवभागले 
िनजलाई अ�यागमन काय�िविध, २०६५ को प�र�छेद 
६ अ�तग�त ६.३(१) अनसुार थनुामा रािखएको हो 
भनी उ�लेख गरकेो पाइ�छ । अ�यागमन काय�िविध, 
२०६५ को प�र�छेद ६ अ�तग�तको िन�काशनस�ब�धी 
काय�िविधको ६.३(१) मा हेदा� - “िन�काशन ह�ने 
�यि� िन�काशन नह�दँास�म िवभागले तोकेको 
�थानमा ब�नु पन� र नेपालबाट ��थान गदा� ला�ने 
खच� आफँैले बेहोनु� पन� छ” भ�नेसमेत �यव�था 
रहेको पाइ�छ भने अ�यागमन िनयमावलीको िनयम 
४४ मा - “िवभागले तोकेको �थानमा ब�न ु पन� - 
ऐन वा यस िनयमावलीबमोिजम ��थान गराउनु 
वा िन�काशन गनु� पन� िवदेशीले नेपालबाट ��थान  
नग��जेलस�मका लािग िवभागले तोकेको वा 
उपल�ध गराएको �थानमा ब�नु पन� छ र �य�तो 
िवदेशीले नेपालबाट ��थान गदा� ला�ने खच� 
आफँैले बेहोनु� पन� छ” भ�ने �यव�था भएको 
दिेख�छ । �य�तै अ�यागमन िनयमावलीको िनयम 
४४(२) मा “िन�काशनको आदेश अनुसूची–१३ 
बमोिजमको ढाचँाको ह�न ेछ” भ�ने �यव�था रहेकोमा 
अनसूुची १३ बमोिजम कुनै सूचना िनवेदकलाई िदएको 
पिन देिखदैँन । �य�ता िवदशेीले नेपालबाट िवदशे वा 
आ�नो देशमा ��थान गनु� पूव� नेपालमा रहदँा िवभागले 
कुनै �थान तोक� िदएकोमा सो �थानमा ब�न ु पन�
भ�नाले �य�ता िवदेशी �यि�ले थनुामा नै ब�न ु पन� 
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हो भनी अथ� गन� िम�ने दिेखदँैन । थनुामा रा�न ु र 
“तोकेको �थानमा रा�न”ु भ�न ुएउटै अथ� र �योगको 
लािग उपय�ु ह�ने श�द होइन । अ�यागमन िवभागले 
तोकेको �थानमा ब�न ुपन� भ�ने �यव�थाले कानूनको 
गलत अथ� र �योग गरी यी िनवेदकलाई ब�दी गहृमा 
वा िहरासतमा रा�ने अिधकार िवप�ीलाई �ा� रहेको 
भ�न निम�ने ह�नाले �प� �पमा िहरासतमा रा�ने 
कानूनी �यव�थाको अभावमा िनज िनवेदकलाई 
िहरासतमा रा�ने काय� कानूनिवपरीतको रहेको 
मा�न ु पन� ह��छ । उपयु�� कानूनी �यव�थासमेतका 
कारण फौजदारी अिभयोगमा अदालतबाट पाएको 
सजाय भ�ुान गरी सकेको कुनै िवदशेी नाग�रकलाई 
यसरी ब�दी बनाई रा�ने कुनै कानूनले अिधकार 
�दान गरकेो देिखदँैन । य�तै अव�थामा रहेको गैर-
शरणाथ� �यि�को अ�यागमन िवभागको थुनाको 
स�ब�धमा परकेो ने.का.प. २०६८ अङ्क ९ िन.न.ं 
८६८४ भएको अ�दुल खिलल िव. �धानम��ी 
तथा मि��प�रषदक्ो काया�लयसमते भएको म�ुामा 
उ� अ�यागमन काय�िविध, २०६५ को ६.३(१) 
को “तोकेको �थान” लाई ब�दीगहृ भनी �या�या गनु�  
दरुाशयपूण� ह�ने भ�ने �या�या भएको पाइ�छ । तसथ� 
यी िनवेदकलाई उि�लिखत अ�यागमन काय�िविध, 
२०६५ को ६.३(१) को �ावधान र भावना तथा 
यस अदालतबाट �ितपािदत उि�लिखत निजर 
िस�ा�तसमेतको िवपरीत गैरकानूनी थुनामा राखेको 
नै दिेखयो ।

३. य�तै नेपालको संिवधानको भाग ३ को 
मौिलक हकअ�तग�त �यि�का स�ब�धमा �यव�था 
ग�रएका मौिलक हकह�लाई हेदा� , नेपालको 
सिंवधानको धारा १६(१) मा “��येक �यि�लाई 
स�मानपूव�क बा�ँन पाउने हक ह�ने” भनी, धारा 
१७(१) मा “कानूनबमोिजम बाहके कुनै पिन 
�यि�को वैयि�क �वत��ता अपहरण ह�ने छैन” र 
धारा २० मा "�यायस�ब�धी हक" अ�तग�त फौजदारी 

अिभयोग लागेको �यि�का हक स�ब�धमा िविभ�न 
�यव�था भएको पाइ�छ । वैयि�क �वत��तालाई 
मानव अिधकारस�ब�धी िविभ�न अ�तरा�ि��य 
कानूनह�ले पिन सिुनि�तता �दान गरकेो पाइ�छ । 
मानव अिधकारको िव�व�यापी घोषणाप�, १९४८ को 
धारा ३ मा “हरके मािनसलाई जीवन, �वत��ता 
र �यि�गत सरु�ाको अिधकार” धारा-९ मा 
“�वे�छाचारी िगर�तारी र थुनाबाट �वत��ता”
समेतका अिधकारह� सबै �यि�का लािग मानव 
अिधकारको �पमा �थािपत गरकेो छ । �य�तै नाग�रक 
तथा राजनीितक अिधकारस�ब�धी अ�तरा�ि��य 
अनबु�ध, १९६६ को धारा ९(१) मा – “हरके 
�यि�लाई �वत��ता र �यि�गत जीवनको सरु�ाको 
अिधकार छ । कसैलाई पिन जथाभावी िगर�तारी 
र थुनछेकको भागीदार बनाइने छैन । कानूनले 
�थापना गरकेो आधार तथा काय�िविधबमोिजम 
बाहके कसैलाई पिन िनजको �वत��ताबाट वि�चत 
ग�रने छैन” भिनएको छ । यसरी नेपालको संिवधानको 
धारा २० अ�तग�तका संवैधािनक मौिलक हकह� 
��येक �यि�लाई समेत �दान गरकेो अव�थामा यी 
ब�दी बनाइएको भिनएको �यि� Abdi Fahad Yusuf 
लाई अदालतले तोकेको सजाय भ�ुान ग�रसकेपिछ 
िवभागले तोकेको �थानमा ब�न ु पन� भ�ने कानूनी 
�यव�थाको गलत अथ� गरी िनजलाई ब�दी अव�थामा 
रा�न ुपन� भ�ने अथ� गनु�  बदिनयतपूण� र दरुाशयय�ु 
छ । अथा�त् िमित २०७६।७।२८ मा कारागारबाट 
कैद भ�ुान गरी छुटेको �यि�लाई िवप�ी िवभागले 
आजको िमित २०७६।१०।२० स�म िबना कसरु तथा 
अिधकार�ा�त अिधकारीको अनमुित िबना िहरासतमा 
रा�ने काय� नेपालको संिवधानको धारा २० अ�तग�त 
�द� गरकेो मौिलक हक र नेपालले अनमुोदन गरेका 
अ�तरा�ि��य कानूनह�समेतको िवपरीत रहेको 
दिेख�छ ।

४. अब दो�ो ��नको स�ब�धमा िवचार गदा�, 



937

१०५०३ - अ�दी फहाद यशुफु िव. अ�यागमन िवभाग, कािलका�थान, काठमाड�समेत

अ�यागमन ऐन, २०४९ को दफा ९(१क) हेदा� “यो 
ऐन वा यस ऐनअ�तग�त बनेको िनयम वा �चिलत 
कानूनिवपरीत काय� गरबेापत द�ड सजाय भोगी 
सकेका िभसा िलनुपन� अव�थाका िवदेशीलाई 
महािनद�शकले नपेाल सरकारको �वीकृित िलई 
अविध तोक� वा नतोक� नेपालबाट िन�काशन गन� 
आदेश जारी गन� स�ने छ” भ�ने �यव�था भएको 
देिख�छ । �य�तै, अ�यागमन िनयमावली, २०५१ को 
िनयम २२ मा “�चिलत कानूनबमोिजम कारबाहीको 
िसलिसलामा कुनै िवदेशी थुिनएमा वा थिुनएको 
आिधका�रक जानकारी �ा�त भएमा वा िनजउपर 
कुनै कानूनी कारबाही चलेकोमा सोको िकनारा 
नभएस�मको लािग नेपालमा िनजको उपि�थित 
आव�यक पन� अव�था भएमा िवभागले िनजलाई 
सोही बेहोरा उ�लेख गरी ऐनमा �यव�था भएअनुसार 
िभसा िनयिमत ग�रिदन ुपन� छ । थनुाबाट मु� भएको 
वा कानूनी कारबाहीको िकनारा लागेको िमितले 
सामा�यतया ७ (सात) िदनिभ� �य�तो िवदेशीलाई 
नपेालबाट िन�काशन वा ��थान गराउन सिकने 
छ” भ�ने �यव�था रहेको दिेखए तापिन िन�काशन 
गन� िनण�य िलनपूुव� �य�तो िवदेशी �यि�को कानूनी 
हैिसयत, िनजको दशे िफता� पठाउदँा आउन स�ने 
स�भािवत जोिखम र प�रणामलाई म�यनजर गनु�पन� 
ह��छ । यस प�र�े�यमा िनवेदक Abdi Fahad Yusuf 
ले आफू शरणाथ� (refugee) भएको र िनजको दशेमा 
िफता� पठाइएमा िनजको �यान जाने तथा िनजलाई 
चरम यातना ह�ने भनी उ�लेख गरकेो दिेख�छ भने 
िनजलाई संय�ु रा�� संघीय उ�चाय�ु काया�लय, 
(UNHCR) नेपालले २६ December २०१४ 
मा शरणाथ� भनी मा�यता �दान गरकेो र िमित ०४ 
October २०१७ मा ०३ October २०२२ स�म 
उ�चाय�ुको काया�लयको mandate अनसुार 
शरणाथ�को हैिसयत यथावत् कायम गरकेोसमेत 
देिख�छ । िनजको शरणाथ� हैिसयतका स�ब�धमा 

सरकारको कुनै �ितवादसमेत देिखदैँन । यसथ� 
िनवेदक आ�नो देशमा फिक� दा िजउ �यानमा खतरा 
पन� स�ने अव�था वा िनज स�मानपूव�क बा�ँन पाउने 
अव�थासमेत नरहेकोले िनजलाई िफता� पठाउने 
�योजनको लािग थनुामा रािखएको काय� यातना 
तथा �ूर अमानवीय वा अपमानजनक �यवहार वा 
सजाय िव��को महासि�ध, १९८४ (Convention 
against Torture and Other Cruel, Inhuman 
or Degrading Treatment or Punishment, 
१९८४) को िव�� देिख�छ । नेपाल प� रहेको 
उ� महासि�धको  Article ३ मा - “No State 
Party shall ex++pel, return (“refouler”) 
or extradite a person to another State 
where there are substantial grounds for 
believing that he would be in danger of 
being subjected to torture” भनी �यव�था 
गरकेो देिख�छ । अथा�त् उ� धारा ३ ले कुनै पिन 
�यि�लाई यातना ह�ने खतरा भएको देशमा िन�काशन 
गन�, िफता�  पठाउने (“refouler”) वा सपुदु�गी 
(extradition) गन� �ितब�ध लगाएको छ । सयं�ु 
रा�� संघको साधारण सभाबाट �थािपत UNHCR 
तथा उसको काय�देश भएको statute अ�तग�त नेपाल 
सरकारसगँ वैधािनक �ि�याअनसुार स�झौता गरी 
काया�लय खोली आ�नो �ि�या पूरा गरी2 शरणाथ�को 
हैिसयत �दान गरकेो �यि� उ�पीडन (persecution) 
मा पन� स�ने अव�थाको हो भ�ने �वत: (ipso facto)
�थािपत भइरहेको अव�था देिख�छ । सन् १९५१ 
को शरणाथ�स�ब�धी सि�धको प� रा�� नरहेको 
दशेमा पिन UNHCR लाई शरणाथ�स�ब�धी काम 
कारबाही गन�, शरणाथ�को मा�यता िदने, उनीह�को 
हक अिधकारको संर�ण गन� आिद mandate 
UNHCR को संय�ु रा�� संघको साधारण सभाबाट 

2 हेनु�होस् मेहमदु रिसद िव. नेपाल सरकारसमेत, ने.का.प. २०६४, 
अङ्क ६ िन.नं. ७८६०, �यारा�ाफ १६ 



नेपाल कानून पि�का, २०७७, भदौ

938

पा�रत General Resolution �ारा �थािपत statute 
ले नै �दान गरकेो ह��छ र �य�तो mandate लाई 
रा�यले स�झौताबाट �वीकार ग�रसकेको अव�थामा 
UNHCR बाट शरणाथ�को हैिसयत �ा�त �यि�लाई 
शरणाथ� होइन भ�न स�ने अव�था देिखदैँन । िनवेदक 
मेहमदु रिसद िव. नेपाल सरकारसमेत भएको 
न.ेका.प. २०६४ अङ्क ६ िन.न.ं ७८६० भएको 
म�ुामा समेत यस अदालतले UNHCR ले शरणाथ�को 
हैिसयत �दान गरकेो अव�थामा िनजलाई खतरा ह�ने 
देशमा िफता� नगनु�  भनी आदेश गरी यस अदालतले 
िस�ा�त �ितपादन ग�रसकेको अव�थामा िनज 
िनवेदकलाई �यानकै खतरा भएको मलुकुमा िफता� 
पठाउने �योजनको लािग वा सपुदु�गी गन� �योजनको 
लािग िनय��णमा िलएको काय� नेपालको सिंवधान, 
अ�तरा�ि��य सि�ध तथा यस अदालतबाट �ितपािदत 
िस�ा�तको समेत िवपरीत ह�ने देिख�छ ।

५. मानव अिधकारको संर�ण र ��याभूत गन� 
��येक रा��को दािय�व हो । आ�नो देश वा �े�ािधकार 
रहेको भू-भागमा शरण िलन आउने �यि�लाई उिचत 
शरण िदन ु पिन �यसै दािय�वको अिभ�न पाटो हो । 
मानव अिधकारको िव��यापी घोषणाप�, १९४८ 
को धारा १४(१) ले “Everyone has the right 
to seek and to enjoy in other countries 
asylum from persecution” अथा�त् “उ�पीडन 
(persecution) बाट ब�न ��येक �यि�लाई अ�य 
देशमा शरण मा�न ेर �यसको उपभोग गन� अिधकार 
छ” भनी शरण मा�ने र पाउने अिधकारलाई मानव 
अिधकारको �पमा �थािपत गरकेो छ भने नाग�रक 
तथा राजनीितक अिधकारस�ब�धी अ�तरा�ि��य 
अनबु�ध, १९६६ को धारा ७ मा - “No one 
shall be subjected to torture or to cruel, 
inhuman or degrading treatment or 
punishment………………” भ�ने �यव�था 
रहेकोमा यसलाई �या�या गद� Human Rights 

Committee को General Comment No. 
२०.3 मा “States parties must not expose 
individuals to the danger of torture or 
cruel, inhuman or degrading treatment 
or punishment upon return to another 
country by way of their extradition, 
expulsion or refoulement.” भ�ने �या�या 
गरकेो पाइ�छ । य�तै नेपाल सि�ध ऐन, २०४७ को दफा 
९ मा - सि�धको �यव�था कानूनसरह लागु ह�नेः (१)
“�यव�थािपका–ससंद् बाट अनुमोदन, सि�मलन, 
�वीकृित वा समथ�न भई नेपाल ..........वा नेपाल 
सरकार प� भएको कुनै सि�धको कुरा �चिलत 
कानूनसगँ बािझएमा सो सि�धको �योजनको लािग 
बािझएको हदस�म �चिलत कानून अमा�य ह�नेछ र 
त�स�ब�धमा सि�धको �यव�था नेपाल कानूनसरह 
लागु ह�ने छ” भनी �यव�था भएबाट पिन मानव 
अिधकारको िव�व�यापी घोषणाप�को �ावधानह�, 
ितनीह�को �यापक �वीकाय�ताका कारण र 
अ�तरा�ि��य सि�ध स�झौताह� नेपालको लािग 
बा�या�मक ह�ने दिेख�छ । तसथ� नेपालले अनमुोदन 
गरकेो यातना तथा �ूर अमानवीय वा अपमानजनक 
�यवहार वा सजाय िव��को महासि�ध, १९८४  को 
धारा ३ को �ावधान नेपालको लािग बा�या�मक ह�ने 
िवषयमा यस अदालतबाट �ितपािदत िस�ा�तसमेतका 
आधारमा कुनै िववाद देिखदँनै । 

६. रा�यको यही दािय�वलाई Non-
refoulement को िस�ा�तले समेत समेटेको 
ह��छ । उ� मा�यताअनसुार कुनै पिन देशले आ�नो 
भूिम वा आ�नो �े�ािधकार िभ� पन� भूभागमा शरण 
िलने वा खो�ने गै�-नाग�रक �यि�लाई िजउ �यान र 
3 Article 7 (Prohibition of torture, or other cruel, inhuman 

or degrading treatment or punishment), 10 March 
1992, U.N. Doc. Human Right Instrument doc./General 
Comments & General Recommendations/ Volume I/ 
Rev. 7., para.9
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चरम यातनाको खतरा रहेको उ�पि�को देशमा िफता� 
पठाउन ुह�दँनै भ�ने जनाउछँ । Non-refoulement को 
मा�यतालाई िव��यापी कानूनको �पमा सामा�यत: 
�वीकार ग�रएको �थाजिनत अ�तरा�ि��य कानूनको 
(customary international law) �पमा मा�यता 
�दान ग�रएको छ4 र अपवादबाहेकको अव�थामा5

यसको पालना गनु�  ��येक रा��को अ�तरा�ि��य दािय�व 
ह��छ । Non-refoulement को िस�ा�तलाई सन् 
१९५१ को शरणाथ� सि�धको धारा ३३(१) ले - “कुनै 
पिन प� रा��ले कुनै पिन शरणाथ�लाई िनजको 
जात, धम�, राि��यता, कुनै खास सामािजक समूहको 
सद�यता वा राजनीितक िवचारका कारणले गदा� 
िनजको जीवन वा �वत��ता सङ्कटमा पन� स�ने 
कुनै पिन भूभागका िसमाना �े�तफ�  िनकाला गन� 
वा पठाउने छैनन”् भ�ने �प�ट �यव�था गरी मा�यता 
�दान गरकेो पाइ�छ । �य�तै Non-refoulement 
स�ब�धी �ावधानसगँ िम�ने �प� �यव�था यातना 
तथा �ूर अमानवीय वा अपमानजनक �यवहार वा 
सजाय िव��को महासि�ध, १९८४ को धारा ३ मा 
समेत उ�लेख भएको पाइ�छ । Non-refoulement 
अ�तरा�ि��य कानूनको �योजनाथ� customary 
international law (�थाजिनत कानून) को �पमा 
�थािपत भइसकेको स�दभ�मा यस िवषयमा कुनै 
िववाद रहन ु पन�समेत नदेिखदँा शरणाथ�स�ब�धी 
सि�ध, १९५१ नेपालले अनमुोदन नगर े तापिन 
िविभ�न दशे, अ�तरा�ि��य कानून तथा यसको �यापक 
�वीकाय�ताका कारण उ�  Non-refoulement को 

4 हेनु�होस् Advisory Opinion on the Extraterritorial 
Application of Non-refoulment Obligation under the 
1951 Convention Relating to the Status of Refugees 
and its 1967 Protocol, UNHCR, Geneva, 26 January 
2007, and refer para 14-22. �य�तै थप हेनु�होस् General 
Conclusion No.25, Executive Committee 33rd Session. 
GA Doc No 12 A (A/37/12/Add.1)  

5 हेनु�होस् धारा ३३(२), Convention Relating to the Status of 
Refugee, 1951

मा�यता नेपालको लािग बा�या�मक नै ह�ने देिख�छ । 
७. यातनाको िनषेध अ�तरा�ि��य कानूनमा 

अन�ुलङ्घनीय मा�यता (Peremptory Norm 
or Jus Cogens) का �पमा �थािपत भएको छ र 
यो एउटा िनरपे� दािय�व हो जसबाट कुनै पिन देश 
िवमखु ह�न स�दनै । य�ु, राजनीितक अि�थरता, 
आपत् कालीन अव�था ज�ता प�रि�थितमा पिन य�तो 
दािय�वबाट िवमखु ह�न नसिकने �प�ट छ । �यसकारण 
यातनाको जोिखममा Non-refoulement को िनषेध 
पिन �य�तै �पमा िनरपे� रह�छ । यसथ� िनवेदक 
Abdi Fahad Yusuf लाई िजउ �यानको जोिखम 
ह�न स�ने अव�था िव�मान ह�दँाह�दँै िनजको उ�पि�को 
दशेमा िफता� पठाउनका िनिम� ग�रएको थनुा राि��य 
र अ�तरा�ि��य कानून तथा नेपाललाई बा�या�मक 
रहेको Non-refoulment को �थाजिनत मा�यता 
तथा "शरणको मरण ह�दैँन" भ�ने नेपालकै ऐितहािसक 
कालदिेख मा�दै आएको मानवीय आधारमा समेत 
�यायस�मत देिखदँनै । 

८. कुनै पिन �य�तो �यि�लाई िनजको वा 
अ�य कुनै मलुकु िफता� गन� िनण�य गनु�  पदा� िविभ�न 
�ि�यागत िवषयह�लाई पिन िवचार प�ुयाउन ु पन� 
ह��छ । यस स�ब�धमा Committee Against Torture 
ले General Comment No.46 को प�र�छेद १२ 
र १३ मा “Each case should be individually, 
impartially and independently examined 
by the State party through competent 
administrative and/or judicial authorities, 
in conformity with essential procedural 
safeguards, notably the guarantee of a 
prompt and transparent process, a review of 
the deportation decision and of a suspensive 
6 UN Committee Against Torture (CAT) General 

Comment No. 4(2017) on the implementation of 
Article 3 of the Convention in the context of Article 22, 
9 February 2018, para 12 & 13.
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effect of the appeal. The person in question 
should not be detained without proper legal 
justification and safeguards. Detention 
should always be an exceptional measure 
based on an individual assessment and 
subject to regular review.” “In each case, 
person concerned should be informed of the 
intended deportation in a timely manner”.
भनी �या�या गरकेो पाइ�छ । �य�तै उ�पि�को दशेमा 
िफता� पठाउनपूुव� �यो दशेको मानव अिधकारको 
अव�था क�तो छ भ�ने कुरामा िवचार गनु�पछ�  भ�ने 
स�दभ�मा  सोही General Comment को प�र�छेद 
२७ ले “the competent authorities shall take 
into account all relevant considerations 
including, where applicable, the existence 
in the State concerned of a consistent 
pattern of gross, flagrant or mass violations 
of human rights”.7 भनी उ�लेख गरकेो दिेख�छ । 
तर ��ततु म�ुामा िनवेदकलाई िनजको उ�पि�को देश 
सोमािलया िफता� पठाउने �योजनको लािग िनय��णमा 
िलदँा अ�यागमन िवभागले यी कुनै पिन �ि�या 
पूरा गरकेो नदिेखएको र िनज िनवेदकको देशको 
अव�थाको बारमेा िव�ेषण गरकेोसमेत नदेिखदँा 
िवप�ी अ�यागमन िवभागको �य�तो काय� यिु�स�मत 
मा�न स�ने अव�था दिेखएन । 

९. अब ते�ो ��नतफ�  िवचार गदा�, 
अ�यागमन िवभागका महािनद�शकले िदएको िलिखत 
जवाफमा यी िनवेदकले कारागारम�ु भएपिछ कुनै 
कसरुज�य काय� गरकेोले कानूनी कारबाहीको 
िसलिसलामा वा अनसु�धानको िसलिसलामा 
कानूनबमोिजम थनुामा राखेको हो भनी भ�न सकेको 
अव�था देिखदैँन । नेपालको कुनै कानूनको उ�लङ्घन 
वा अपराधज�य काय� नगरसे�म कसैलाई प�ाउ गनु� , 
7 Ibid at para 27.

िहरासतमा रा�न ुवा ब�दी गहृमा रा�न ुकानूनसङ्गत 
ह�दँैन । �चिलत कानूनबमोिजम बाहेक कसैको 
�वत��ताको अपहरण गरी थनुवुा क�मा रा�न िम�ने 
दिेखएन । िनजले अपराधज�य काय� गर ेपिन म�ुा हेन� 
अिधकारीको आदेशले बाहेक २४ घ�टाभ�दा बढी 
कसैलाई िहरासतमा रा�न निम�ने �यव�था नेपालको 
संिवधानमा गरकेो पाइ�छ । यसरी सरकारमा रहेका 
साव�जिनक पद धारण गरकेा िज�मेवार पदािधकारीबाट 
�यि�को �वत��ताको सवंैधािनक एवं कानूनी 
हकलाई स�मान गरी पालन गनु�पन�मा �यसो नगरी 
यी िनवेदकलाई गैरकानूनी �पमा थुनामा रािखएको 
काय�लाई कानूनको दरुाशयपूण� �योग गरी �यि�को 
�वत��ताको हक र सिंवधान तथा अ�तरा�ि��य 
कानूनका मा�यता�ारा �द� मानव अिधकारसमेतको 
उ�लङ्घन ग�रएको मा�न ु पन� देिखयो । वैयि�क 
�वत��ता (personal liberties) मानव जीवनको 
मह�वपूण� हक हो । य�तो हक मािनस भएको नाताले 
मािनसलाई �वतः �ा� ह��छ र कानूनबमोिजम बाहेक 
वा कानूनको उिचत �ि�या नप�ुयाई कसैलाई �य�तो 
हकबाट िवमखु गराउन सिकँदैन ।

१०. शरणाथ�ले गैरकानूनी काम गरमेा 
शरणाथ� जनु देशमा शरण िलई बसेको हो �यही देशको 
कानून आकिष�त ह��छ र अ�य सामा�य नाग�रकसरह 
िनजलाई कानूनी �ि�या पूरा गरी सजाय ह�न 
स�दछ । शरणाथ� ह�न ुभनेको आपरािधक काय� गन� 
छुट पाउने �माणप� होइन तर अपराधको सजाय 
भ�ुान ग�रसकेपिछ िनजको शरणाथ�को हैिसयत 
(status) यथावत् रहेको अव�थामा िनजलाई सरं�ण 
गन� र िनजलाई खतरा ह�ने िनजको उ�पि�को देशमा 
नपठाउने काय� रा�यको दािय�विभ� पद�छ । 

११. ��येक �यि�लाई स�मानपूव�क बा�ँन 
पाउने हक र कानूनबमोिजम बाहेक िनजको वैयि�क 
�वत��ता अपहरण ह�ने छैन भ�ने सवंैधािनक �यव�थाको 
िवपरीत ह�ने गरी कुनै पिन �यि�को �यि�गत आचँ 
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आउने काय� कसैले पिन गन� िम�दैन । यसको िवपरीत 
य�तो काय� कसैबाट भएमा �यो नेपालको संिवधान 
तथा नेपाल प� भएको मानव अिधकारस�ब�धी 
अ�तरा�ि��य अिभसि�धह�लगायतका कानूनमा भएको 
�यव�थािवपरीत ह�न जाने �प� छ । ��ततु िनवेदन 
हेदा�  िनवेदक सोमािलयन नाग�रक Abdi Fahad 
Yusuf लाई अ�यागमन िवभागका महािनद�शकले 
िवदेश िन�काशन गनु� पूव� तोिकएको �थानमा ब�न 
आदशे िदने नाममा सो अिधकारको उिचत �योग नगरी 
िबनाकसरु प�ाउ गरी गैरकानूनी त�रकाले थनुामा 
राखेको दिेखन आउछँ ।

१२. अत: नेपालको सिंवधान तथा मानव 
अिधकारस�ब�धी दािय�व र यी िनवेदक शरणाथ� 
भएकोले �य�तो �यि�लाई यातनालगायत मानव 
अिधकारको ग�भीर उ�लङ्घन (serious human 
rights violations) तथा जीवन िजउन पाउने 
अिधकार (right to life) को खतरा रहेको �थान वा 
िनजको उ�पि�को देश (country of origin) मा िफता� 
पठाउन ु ह�दँैन भ�ने दािय�व नेपालले पिन �वीकार 
गरकेोले र नेपाल प� भएको संय�ु रा�� संघीय यातना 
तथा अ�य �ूर, अमानवीय वा अपमानजनक �यवहार 
वा सजाय िव��को महासि�ध, १९८४  को धारा ३ मा 
पिन उ�लेख भएको देिखदँा िनज िनवेदक शरणाथ�लाई 
िनजको जीवन िजउन पाउने अिधकारमा खतरा 
पन� गरी र यातना ह�न स�ने �वल स�भावना भएको 
देिखदँा िनजको दशेमा िफता� पठाउन नह�ने िस�ा�त 
(Principle of Non-refoulement) िवपरीत ह�ने गरी 
िन�काशन गन� निम�नेसमेत दिेखएकोले UNHCR 
बाट शरणाथ�को हैिसयत �ा�त गरकेो यी िनवेदक िमित 
२०७४/७/२८ मा लाग ु औषध म�ुामा प�ाउ परी 
िमित २०७५/१/२५ मा काठमाड� िज�ला अदालतको 
फैसलाबाट कैद भई िमित २०७६/७/२८ मा कैद म�ु 
ह�ने र ज�रवानाको रकमसमेत बझुाइसकेको अव�थामा 
िनज िनवेदकलाई िमित २०७६/८/१७ को िनण�य 

भनी कारागार िवभागको िमित २०७६/९/२५ को 
प��ारा कायम ग�रएको थुना नेपालको संिवधानको 
धारा १६, २०, यातना तथा अ�य �ूर, अमानवीय वा 
अपमानजनक �यवहार वा सजाय िव��को महासि�ध, 
१९८४ को धारा ३ तथा यस अदालतको उि�लिखत 
िन.नं. ८६८४ मा �ितपािदत िस�ा�तअनसुार 
गैरकानूनी देिखदँा थनुा म�ु गनु�  भनी सव��च अदालत 
िनयमावली, २०७४ को िनयम ३७ (क) र (ख) अनसुार 
ब�दी��य�ीकरणको �रट जारी ह�ने ठहछ�  । साथै यस 
म�ुामा पेस भएको िलिखत जवाफमा उि�लिखत 
कारणको आधारमा मा� नेपालबाट िन�काशन नगनु�  
भ�ने परमादेशको आदशे जारी ह�ने ठहछ�  । ��ततु 
म�ुाको लगत क�ा गरी िमिसल अिभलेख शाखामा 
बझुाई िदनू ।

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

इजलास अिधकृत: गहे��राज र�ेमी / सिुशला पा�डे
इित सवंत् २०७६ साल माघ २० गते रोज २ शभुम् ।

—— & ––
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सव��च अदालत, सयं�ु इजलास
माननीय �यायाधीश �ी दीपककुमार काक�

माननीय �यायाधीश �ी कुमार र�ेमी
आदेश िमित : २०७६।११।५

०७६-WH-०२६६

िवषयः ब�दी��य�ीकरण

िनवेदक : दैलेख िज�ला नारायण नगरपािलका वडा 
नं. ११ घर भई हाल महानगरीय �हरी 
प�रसर, टेकु, काठमाड�मा रहेका िभम�साद 
अिधकारीसमेत

िव��
��यथ� : महानगरीय �हरी प�रसर, टेकु, काठमाड�समेत

§ कुनै पिन िनकायले अनुस�धानको 
�ममा प�ाउ गन� पाउने सो िनकायको 
अ�तिन�िहत अिधकार नह�ने । अदालतले 
समेत ज�री प�ाउ पुज�को समथ�न 
गदा� र �याद थप गदा�समेत �यि�को 
�वत��ताको हनन ह��छ ह�दैँन भनी िवचार 
पु�याउनु पन� । आ�नो अिधकार �योग 
गदा� कानूनको �ि�याअन�ुप गनु�पन� । 
कानून �द� �विववेकको अिधकार �योग 
गदा�समेत व�तुिन� एव ंमनािसब आधार र 
कारण खुलेको देिखन ुपन� । पया�� मनािसब 
आधार र कारण नखुलाई �योग भएको 
�विववेक�य काय�ले कानूनी मा�यता पाउन 
नस�ने ।

(�करण नं.८)

िनवेदकका तफ� बाट : िव�ान्  व�र� अिधव�ा �ी 
एकराज भ�डारी, िव�ान्  अिधव�ाह� �ी 
किपलच�� पोखरले, �ी स�तोष कोइराला, 
�ी नारायण�साद ितवारी र �ी न�द�साद 
अिधकारी

��यथ�का तफ� बाट : िव�ान्  उप�यायािधव�ा �ी 
रािधका सवुाल

अवलि�बत निजर : 
स�ब� कानून :
§ नेपालको संिवधान
§ मलुकु� फौजदारी काय�िविध सिंहता, २०७४

आदशे
�या.दीपककुमार काक� : नेपालको 

संिवधानको धारा ४६ एवं धारा १३३(२) र (३) 
बमोिजम यसै अदालतको �े�ािधकारिभ� पन� ��ततु 
�रट िनवेदनको संि�� िववरण यस�कार छः-

िनवेदकह�म�येका िभम�साद 
अिधकारीलाई िमित २०७६/१०/२३ गते िदउसँो अं. 
३:३० बजेको समयमा काठमाड�, नैकापि�थत आ�नै 
पसलबाट, िनवेदकम�येका ह�रच�� खड्कालाई 
िमित २०७६/१०/२३ गते िदउसँो अं. ३:०० बजेको 
समयमा ज�गा देखाउन जाने �ममा सतुंगलबाट र 
िनवेदकम�येका िव�ण�ुसाद अिधकारीलाई िमित 
२०७६/१०/२३ गते िदउसँो अं. ४:३० बजेको 
समयमा औषधी िक�न जाने �ममा �वय�भबुाट प�ाउ 
ग�रएको रहेछ । हाल िनवेदकह�लाई महानगरीय �हरी 
प�रसर, टेकु, काठमाड�को गैरकानूनी िहरासतमा 
रािखएको छ । िनवेदकह�लाई सहज �पमा कानून 
�यवसायी, प�रवारका सद�य र आफ�तसगँ भेटघाट 
गन� िदइएको छैन । िनवेदकह�लाई �याद थपका लािग 
काठमाड� िज�ला अदालतमा उपि�थत गराइएको 
जानकारी पाएको छु । िनवेदकह�लाई शारी�रक र 
मानिसक यातना िदई िहरासतमा रािखएको आशंका 

�नण�य नं. १०५०४
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१०५०४ - िभम�साद अिधकारीसमेत िव. महानगरीय �हरी प�रसर, टेकु, काठमाड�समेत

छ । फरक िवचार आ�थाकै कारण ��यथ� �हरी �धान 
काया�लयको िनद�शनमा प�ाउ गरी �व�ृ भावना िलई 
बदिनयतपूव�क िनवेदकह�लाई झ�ुा म�ुा लगाउने 
षड्य�� गरकेो ��यथ�ह�का काम कारबाहीबाट 
देिखएको छ । अतः फरक िवचार आ�थाकै कारण 
��यथ�ह��ारा ब�दी बनाइएका िनवेदकह� 
िभम�साद अिधकारी, ह�रच�� खड्का र िव�ण�ुसाद 
अिधकारीलाई त�ु�त स�मािनत अदालतसम� 
उपि�थत गराई गैरकानूनी थनुाबाट म�ु गन� उि�लिखत 
��यथ�ह�का नाममा ब�दी��य�ीकरणको आदेश 
जारी गरी गैरकानूनी थनुाबाट म�ु ग�रपाउ ँभ�नेसमेत 
बेहोराको िमित २०७६/११/२ मा यस अदालतमा दता� 
ह�न आएको �रट िनवेदन । 

यसमा के कसो भएको हो ? िनवेदकको 
मागबमोिजमको ब�दी��य�ीकरणको आदेश 
िकन जारी ह�न ु नपन� हो ? आदेश जारी ह�न नपन� 
भए आधार र कारणसिहत यो आदेश�ा� भएका 
िमितले २४ (चौिबस) घ�टािभ� िछटो साधन�ारा 
महा�यायािधव�ाको काया�लयमाफ� त ब�दीसिहत 
िलिखत जवाफ पेस गनु�  भनी िवप�ीह�का नाममा यो 
आदशे र �रट िनवेदनको �ितिलिप साथै राखी �याद 
सूचना पठाई सोको जानकारी महा�यायािधव�ाको 
काया�लयलाई िदई �यादिभ� िलिखत जवाफ पर े
वा अविध नाघेपिछ िनयमानसुार पेस गनु�  भ�ने यस 
अदालतको िमित २०७६/११/४ को आदेश ।

नेपाल क�यिुन� पाट� माओवादी (िव�लब 
समूह) सगँ आब� रहेका �यि�ह�को बारमेा सूचना 
सङ्कलन गरी अनसु�धान गद� जाने �ममा नेपाल 
क�यिुन� पाट� माओवादी (िव�लब समूह) को 
अिखल नेपाल �ाि�तकारी �ेड यिुनयन महासघंको 
के��ीय सद�य र अिखल नेपाल �ाि�तकारी 
यातायात मजदरु सघंको िज�ला सिचव सभुाष 
भ�ने ह�रच�� खड्कालगायतका �यि�ह�ले 
उ�ोग �यवसायीह�लाई गैरकानूनी �पमा च�दा 

माग गरी निदएमा भौितक कारबाही गन� ध�क� िदई 
च�दा सङ्कलन गन� गरकेो बिुझन आई िनज सभुाष 
भ�ने ह�रच�� खड्कालगायतका �यि�ह�को 
बारमेा िनगरानी राखी खोजतलास गद� जादँा िमित 
२०७६/१०/२३ गते िदउसँो अ.ं १६:०० बजेको 
समयमा िज�ला काठमाड� च��ािगरी नगरपािलका वडा 
नं. १४, िसज�नाटोलमा फेला पारी िनजको शरीर तथा 
कोठा खानतलासी गदा� �मभङ्गलगायतका िविभ�न 
नामका िकताबह� थान-८, ह�रयो खैरो रङ्गको 
क��याट लगुा-१ जोर, झ�डाह�, िव�लव महासिचवले 
द�तखत गरकेो नेपाल क�यिुन� पाट�, के��ीय 
सिमितको लेटर�याडमा आिथ�क सहयोगस�ब�धी 
लेिखएको प�लगायतका िविभ�न भात ृ संगठनको 
लेटर �याड तथा आिथ�क सहयोग रिसदह� र िविभ�न 
सं�था तथा �यि�को नाममा ज�मा �.१,६६,०००/- 
बराबरको च�दा उठाएको फेला पारकेोले िनज ह�रच�� 
खड्काको सहयोगमा च�दा सङ्कलन गन� काय�मा 
संल�न अ�य �यि�ह� र�क भ�ने िभम�साद अिधकारी 
र िवजय भ�ने िव�ण�ुसाद अिधकारीसमेतलाई फेला 
पारी ज�री प�ाउपजु� िदई प�ाउ गरी आव�यक 
कारबाहीको लािग दशी �माणसिहत पठाएको भ�ने 
महानगरीय अपराध महाशाखाको च.नं. ३९६० 
िमित २९७६/१०/२४ गतेको प�साथ �ितवादी 
तथा कागजातह� �ा� ह�न आएकोले िनजह� 
ह�रच�� खड्का, िव�ण�ुसाद अिधकारी र िभम�साद 
अिधकारीउपर �हरी �ितवेदनले च�दा ऐनअ�तग�तको 
कसरुमा महानगरीय �हरी प�रसर, काठमाड�मा 
म�ुा दता� गरी �ितवादीह�लाई िहरासतमा राखी 
अनसु�धान गन� िज�ला सरकारी विकल काया�लय, 
काठमाड�माफ� त काठमाड� िज�ला अदालतबाट िमित 
२०७६/१०/२३ गतेबाट लाग ुह�ने गरी पिहलो पटक 
िदन ५ (पाचँ) र िमित २०७६/१०/२८ गतेबाट लाग ु
ह�ने गरी दो�ो पटक िदन ७ (सात) को �याद अनमुित 
िलई अनसु�धान काय� जारी रहेकोले �रट िनवेदकको 
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िनवेदनमा कानूनिवपरीत थनुामा राखेको भ�ने बेहोरा 
झ�ुा भएको ह�दँा ��ततु �रट िनवेदन खारजेभागी 
छ, खारजे ग�रपाउ ँ भ�नेसमेत ��यथ�म�येका 
�हरी �धान काया�लय, न�सालसमेतको तफ� बाट 
�हरी महािनरी�क ठाकुर�साद �वालीबाट िमित 
२०७६/११/५ मा पेस ह�न आएको िलिखत जवाफ । 

यसमा �हरी �ितवेदनको जाहेरीले वादी 
नेपाल सरकार र �ितवादी िभम�साद अिधकारीसमेत 
भएको च�दा ऐनस�ब�धी कसरुको अनसु�धानका 
लािग महानगरीय �हरी प�रसर, टेकु, काठमाड�को प� 
र �ी िज�ला सरकारी विकल काया�लय, काठमाड�को 
रायसिहत �याद थपको लािग माग भई आएकोमा 
मलुकु� फौजदारी काय�िविध संिहता, २०७४ को दफा 
१४(६) बमोिजम िभम�साद अिधकारी-१, ह�रच�� 
खड्का-१ र िव�ण�ुसाद अिधकारी-१ समेत जना ३ 
लाई िहरासतमा रा�न िमित २०७६/१०/२३ गतेबाट 
लाग ुह�ने गरी िमित २०७६/१०/२४ मा पिहलो पटक 
िदन ५ र िमित २०७६/१०/२८ गतेबाट लाग ुह�ने गरी 
िमित २०७६/१०/२८ मा दो�ो पटक िदन ७ को 
�याद थप भएको ह�दँा �ितवादी िभम�साद अिधकारी-
१, ह�रच�� खड्का-१ र िव�ण�ुसाद अिधकारी-
१ लाई कानूनबमोिजम िहरासतमा रा�ने गरी यस 
अदालतबाट आदेश भएको ह�दँा यस अदालतको हकमा 
ब�दी��य�ीकरणको आदेश जारी ह�न ुपन� होइन, �रट 
िनवेदन खारेज गरी पाउन सादर अनरुोध ग�र�छ 
भ�नेसमेत बेहोराको काठमाड� िज�ला अदालतको 
तफ� बाट िमित २०७६/१०/५ गते पन� आएको िलिखत 
जवाफ ।

नेपाल क�यिुन� पाट� माओवादी (िव�लव 
समूह) सगँ आब� रहेका �यि�ह�को बारमेा सूचना 
सङ्कलन गरी अनसु�धान गद� जादँा नेपाल क�यिुन� 
पाट� माओवादी (िव�लब समूह) को अिखल नेपाल 
�ाि�तकारी �ेड यिुनयन महासंघको के��ीय सद�य 
र अिखल नेपाल �ाि�तकारी यातायात मजदरु सघंको 

िज�ला सिचव सभुाष भ�ने ह�रच�� खड्कालगायतका 
�यि�ह�ले उ�ोग �यवसायीह�लाई गैरकानूनी �पमा 
च�दा माग गरी निदएमा भौितक कारबाही गन� ध�क� 
िदई च�दा सङ्कलन गन� गरकेो बिुझन आई िनज 
सभुाष भ�ने ह�रच�� खड्कालगायतका �यि�ह�को 
बारमेा िनगरानी राखी खोजतलास गद� जादँा िमित 
२०७६/१०/२३ गते िदउसँो अ.ं १६:०० बजेको 
समयमा िज�ला काठमाड� च��ािगरी नगरपािलका वडा 
नं. १४, िसज�नाटोलमा फेला पारी िनजको शरीर तथा 
कोठा खानतलासी गदा� �मभङ्गलगायतका िविभ�न 
नामका िकताबह� थान-८, ह�रयो खैरो रङ्गको 
क��याट लगुा-१ जोर, झ�डाह�, िव�लव महासिचवले 
द�तखत गरकेो नेपाल क�यिुन� पाट�, के��ीय 
सिमितको लेटर�याडमा आिथ�क सहयोगस�ब�धी 
लेिखएको प�लगायतका िविभ�न भात ृ संगठनको 
लेटर �याड तथा आिथ�क सहयोग रिसदह� र िविभ�न 
सं�था तथा �यि�को नाममा ज�मा �. १,६६,०००/- 
बराबरको च�दासमेत उठाएको देिखन आएकोले उ� 
दशीह� बरामद गरी िनजलाई ज�री प�ाउ पजु� िदई 
प�ाउ ग�रएको । प�ाउ परकेा सभुाष भ�ने ह�रच�� 
खड्कालाई साथमा िलई च�दा सङ्कलन गन� काय�मा 
संल�न रहेका र�क भ�ने िभम�साद अिधकारी र 
िवजय भ�ने िव�ण�ुसाद अिधकारीसमेतलाई फेला 
पारी ज�री प�ाउपजु� िदई प�ाउ गरी आव�यक 
कारबाहीको लािग दशी �माणसिहत पठाएको भ�ने 
महानगरीय अपराध महाशाखाको च.नं. ३९६० 
िमित २०७६/१०/२४ गतेको प�साथ �ितवादी 
तथा कागजातह� यस काया�लयमा पठाइएको ह�दँा 
िमित २०७६/१०/२४ गते िज�ला सरकारी विकल 
काया�लय, काठमाड�माफ� त �याद थपको लािग पेस ह�दँा 
काठमाड� िज�ला अदालतबाट िमित २०७६/१०/२३ 
गतेबाट लाग ुह�ने गरी पिहलो पटक िदन ५ को �याद 
थप �दान भई आएकोमा सो अविधमा र�क भ�ने 
िभम�साद अिधकारीसमेतको बयान कागज गन� काय� 
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१०५०४ - िभम�साद अिधकारीसमेत िव. महानगरीय �हरी प�रसर, टेकु, काठमाड�समेत

भएको, िमित २०७६/१०/२८ गतेबाट लाग ुह�ने गरी 
दो�ो पटक िदन ७ को �याद थप �दान भई आएकोमा 
सो अविधमा कल िडटेल अनमुित िलई कल िडटेल 
िववरण माग गरी िमिसल संल�न रा�नेलगायतको अ�य 
अनसु�धान काय� बाकँ� नै रहेको, िनज �ितवादीह� 
िभम�साद अिधकारीसमेतलाई �हरी िहरासतमा रा�न ु
पन�, नराखी छाडी िददँा भागी फरार भई सबदु �माण 
न� गन� �बल स�भावना भएको ह�दँा िवप�ी �रट िनवेदक 
र�क भ�ने िभम अिधकारीसमेतलाई कानूनबमोिजम 
प�ाउ गरी अिधकार�ा� िनकायबाट कानूनबमोिजम 
�याद थप िलई �रट िनवेदक र�क भ�ने िभम�साद 
अिधकारीसमेतलाई आफ�तह�सगँ सहज �पमा 
भेटघाट गन� र िनजह�ले चाहेका आफ�तजनह�लाई 
समेत यस काया�लयको टेिलफोनबाट फोन स�पक�  
गराइएको र �हरी िहरासतमा राखी अनसु�धान 
भइरहेको अव�थामा अदालतसम� दायर गरकेो 
ब�दी��य�ीकरण �रट िनवेदन बदरभागी छ, खारजे 
ग�रपाउ ँ भ�नेसमेत महानगरीय �हरी प�रसर, टेकु, 
काठमाड�समेतको तफ� बाट काया�लय �मखु �हरी व�र� 
उपरी�क उ�मराज सवेुदीको िमित २०७६/११/५ मा 
पन� आएको िलिखत जवाफ ।

िनयमबमोिजम पेस ह�न आएको ��ततु 
�रट िनवेदनमा िनवेदकह�को तफ� बाट उपि�थत 
िव�ान्  व�र� अिधव�ा �ी एकराज भ�डारी, िव�ान्  
अिधव�ाह� �ी किपलच�� पोखरले, �ी स�तोष 
कोइराला, �ी नारायण�साद ितवारी र �ी न�द�साद 
अिधकारीले �रट िनवेदकह�लाई राजनीितक आ�था 
एवं फरक िवचार राखेकै कारण गैरकानूनी �पमा 
थनुामा रा�ने काम भएको छ । िनवेदकम�येका 
िभम�साद अिधकारीलाई यसअिघ पिन गैरकानूनी 
थनुामा राखेकाले िमित २०७५/२/७ को स�मािनत 
अदालतको आदेशले थनुाबाट छुटी गएका ह�न् । अका� 
िनवेदक िव�ण�ुसाद अिधकारी िबरामी  छन् । �वा��य 
उपचारको �ममा काठमाड�मा रहेको अव�था हो । 

यी िनवेदकह�लाई च�दा उठाएको भ�ने अिभयोग 
लगाए पिन कोसगँ च�दा उठाएको भ�ने खलेुको 
छैन । यी िनवेदकह�लाई राजनीितक कारणले मा� 
फसाइएको ह�दँा ब�दी��य�ीकरणको आदेश जारी गरी 
िवप�ीह�को गैरकानूनी थुनाबाट म�ु ह�नपुद�छ भनी 
बहस गनु�भयो । 

��यथ�ह� महानगरीय �हरी प�रसर, 
टेकुसमेतको तफ� बाट उपि�थत िव�ान्  
उप�यायािधव�ा �ी रािधका सवुालले �. 
१,६६,०००/- बराबरको च�दा उठाएको अध�क�ी 
फेला परकेो छ । यी िनवेदकह�को साथबाट म�ुासगँ 
स�बि�धत िविभ�न दशीका सामानह� बरामद भएको 
अव�था छ । काठमाड� िज�ला अदालतबाट �याद थप 
भई अनसु�धानको लािग थुनामा रहेको अव�था भई 
�चिलत कानूनबमोिजमको िविध र �ि�याअनसुार 
म�ुाको अनसु�धानको �ममा थुनामा रहेकोले िनवेदन 
मागबमोिजम �रट जारी ह�ने अव�था छैन, �रट िनवेदन 
खारजे ह�नपुन� हो भनी बहस ��ततु गनु�  भयो ।

उपयु��बमोिजमको त�य एवं िवषय रहेको 
��ततु िनवेदनउपर िनवेदकतफ� बाट रहन ु भएका 
िव�ान्  अिधव�ाह� एवं िवप�ीतफ� बाट उपि�थत 
िव�ान्  उप�यायािधव�ाह�का बहससमेत सनुी 
िमिसल संल�न कागजातह�समेत अ�ययन गरी 
हेदा�, िनवेदन मागबमोिजमको �रट जारी ह�नपुन� हो वा     
होइन ? भ�ने स�ब�धमा िनण�य िदन ुपन� देिखयो ।

िनण�यतफ�  िवचार गदा�, �रट िनवेदकह�ले 
िवप�ीह��ारा फरक आ�था र िवचार राखेकै 
आधारमा झ�ुा म�ुामा प�ाउ गरी सहज �पमा 
कानून �यवसायी, प�रवारका सद�य र आफ�तसगँ 
भेटघाट गन� निदई गैरकानूनी �पमा थुनामा रािखएको 
ह�दँा ब�दी��य�ीकरणको आदेश जारी गरी त�काल 
थनुाम�ु गरी पाउन ��ततु िनवेदनमाफ� त दाबी िलएको 
पाइयो । 

िनवेदकह�को उपयु�� दाबी रहे पिन 
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गैरकानूनी �पमा थनुामा रािखएको भ�ने िनवेदकह�को 
दाबीलाई अ�वीकार गद� िलिखत जवाफ पेस गन� �ममा 
िनजह�ले उ�ोगी, �यवसायीह�लाई गैरकानूनी �पमा 
च�दा माग गरी निदएमा भौितक कारबाही गन� ध�क� 
िदई च�दा सङ्कलन गन� गरेको ह�दँा िनवेदकह�लाई 
कानूनबमोिजम नै प�ाउ ग�रएको, प�ाउपजु�समेत 
िदई थुनामा रािखएको, भेटघाट गन� काय�मा सहज 
बनाएको, �चिलत कानूनबमोिजम �याद थप गरी थप 
अनसु�धानको लािग थुनामा रािखएको भनी गैरकानूनी 
थनुामा रा�ने काय� नभएको भ�ने िजिकर िलएको 
देिखयो । 

२. सो स�ब�धमा िवचार गदा�, नेपालको 
सिंवधानको धारा १६ ले ��येक �यि�लाई 
स�मानपूव�क बा�ँन पाउने हक ह�ने छ, धारा १७ मा  
कानूनबमोिजम बाहेक कुनै पिन �यि�लाई वैयि�क 
�वत��ताबाट वि�चत ग�रने छैन । ��येक नाग�रकलाई 
िवचार र अिभ�यि�को �वत��ता, िवना हातहितयार 
शाि�तपूव�क भेला ह�ने �वत��ता, राजनीितक दल 
खो�ने �वत��ता, सघं र सं�था खो�ने �वत��ता, 
नेपालको कुनै पिन भागमा आवतजावत र बसोबास गन� 
�वत��ता, नेपालको कुनै पिन भागमा पेसा, रोजगार 
गन� र उ�ोग, �यापार तथा �यवसायको �थापना र 
स�चालन गन� �वत��ता ह�ने छ भ�ने उ�लेख गरकेो 
पाइ�छ । �यसैगरी संिवधानको धारा २० मा कुनै 
पिन �यि�लाई प�ाउ भएको कारणसिहतको सूचना 
निदई थुनामा रािखने छैन । प�ाउमा परकेा �यि�लाई 
प�ाउ परकेो समयदेिख नै आफूले रोजेको कानून 
�यवसायीसगँ स�लाह िलन पाउने तथा आफूले 
रोजेको कानून �यवसायी�ारा पपु�� गन� हक ह�ने छ । 
��येक �यि�लाई िनज िव�� ग�रएको कारबाहीको 
जानकारी पाउने हक ह�ने छ भ�ने संवैधािनक �यव�था 
भएको पाइ�छ ।

३. िनवेदकह� प�ाउ परकेो स�दभ�लाई 
हेदा� , यी िनवेदकह� फरक िवचार आ�थाकै कारण 

काठमाड�को छु�ाछु�ै �थानबाट िविभ�न समयमा 
प�ाउ ग�रएको भ�ने िनवेदकह�को दाबी र ने.क.पा. 
माओवादी (िव�लव समूह) सगँ आब� रहेका 
�यि�ह�को बारमेा सूचना सङ्कलन गरी खोजतलास 
गन� �ममा उ� समूहको अिखल नेपाल �ाि�तकारी 
�ेड यिुनयन महासंघको िज�ला सिचव रामेछाप िज�ला 
खाडँादेवी गाउपँािलका वडा नं. १ ब�ने सभुाष भ�ने 
ह�रच�� खड्कालगायतको �यि�ह�ले गैरकानूनी 
�पमा च�दा सङ्कलन गन� गरकेो भ�ने बिुझन 
आएकोले िनजह�लाई प�ाउ ग�रएको भ�ने िलिखत 
जवाफ ह�दँा यी िनवेदकह�लाई िमित २०७६/१०/२३ 
गते प�ाउ ग�रएको कुरामा िववाद रहेन ।

४. यी िनवेदकह�लाई लगाइएको अिभयोग 
र प�ाउ ग�रएको काय� कानूनस�मत भए नभएको 
स�ब�धमा हेदा� , ��यथ�ह� महानगरीय �हरी प�रसर, 
टेकु र �हरी �धान काया�लय, न�सालसमेतको िलिखत 
जवाफमा नेपाल क�यिुन� पाट� माओवादी (िव�लव 
समूह) सगँ आव� रहेका �यि�ह�को बारमेा सूचना 
सङ्कलन गरी अनसु�धान गद� जादँा नेपाल क�यिुन� 
पाट� माओवादी (िव�लव समूह) को अिखल नेपाल 
�ाि�तकारी �ेड यिुनयन महासंघको के��ीय सद�य 
र अिखल नेपाल �ाि�तकारी यातायात मजदरु संघको 
िज�ला सिचव सभुाष भ�ने ह�रच�� खड्कालगायतका 
�यि�ह�ले उ�ोगी, �यवसायीह�लाई गैरकानूनी 
�पमा च�दा माग गरी निदएमा भौितक कारबाही गन� 
ध�क� िदई च�दा सङ्कलन गन� गरकेो भ�ने बिुझन आई 
सभुाष भ�ने ह�रच�� खड्कालगायतका �यि�ह�को 
बारमेा िनगरानी राखी खोजतलास गद� जादँा प�ाउ 
परकेो भनी उ�लेख भएको पाइ�छ । यसबाट गैरकानूनी 
�पमा च�दा सङ्कलन गरकेो �यि�भ�दा पिन नेपाल 
क�यिुन� पाट� माओवादी (िव�लव समूह) सगँ आब� 
रहेका �यि�ह�को  बारमेा सूचना सङ्कलन गन� म�ुय 
उ�े�य राखी �हरी प�रचालन भएको भ�ने दिेख�छ । 
िनवेदकम�येका ह�रच�� खड्कालाई यसअिघ पिन 
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१०५०४ - िभम�साद अिधकारीसमेत िव. महानगरीय �हरी प�रसर, टेकु, काठमाड�समेत

फरक आ�था र �व�ृ भावनाले गैरकानूनी �पमा 
प�ाउ गरी अदालतको आदशेले छुटी गएको भनी 
िनवेदकतफ� का िव�ान्  कानून �यवसायीले बहसको 
�ममा उ�लेख गनु�भएकोले उ� िमिसल हेदा�, “मनािसब 
मािफकको कारण र औिच�य पुि� नगरी �वे�छाचारी 
�पमा िनवेदकह� अमर झाँ��, िशवराज नेपाली, 
देवबहादुर सूचीकार, ह�रच�� खड्का, टेकबहादुर 
�धान, दलबहादुर थापा र िललबहादुर बुढाथोक�लाई 
अनुस�धानको लािग भनी �याद थप गरी थुनामा 
राखेको काय� गैरकानूनी भएकोले �रट िनवेदकह�लाई 
अिवल�ब थुनामु� ग�रिदनु भनी िवप�ीह�का नाउँमा 
ब�दी��य�ीकरणको आदेश जारी ह�ने ठहछ�  ।” भनी 
०७४-WH-००९४ (फैसला िमित २०७५/०२/०७) 
को ब�दी��य�ीकरणको िनवेदनमा आदेश भएको 
देिखएकाले यी िनवेदकम�येका ह�रच�� खड्का फरक 
िवचार रा�ने �यि� भएकोमा पिन िववाद रहेन । 

५. �यसैगरी िविभ�न �यि� तथा सं�थाबाट 
जबरज�ती उठाइएको च�दा रकम बरामद ग�रएको �. 
१,६६,०००/- समेत दखेाइएको छ । को कसबाट ? 
किहले ? कित रकम ? को कसले ? जबरज�तीसगँ 
च�दा उठाएको हो ? सो स�ब�धमा कसैको उजरु 
परकेो भ�ने पिन देिखदँनै । कसैको उजरु नपरकेो 
अव�थामा रा�य संय�� आफँै फरक िवचार र आ�था 
राखेकै कारण �व�ृ भावना राखी नाग�रकको घर 
कोठामा गई संिवधानले ��याभूत गरकेो गोपनीयताको 
हकिवपरीत खानतलास गरी नाग�रकले गो�य�पमा 
रा�नपुन� िकिसमका नगद तथा कागजातह� बरामद 
ग�रदैँमा जबरज�ती च�दा उठाउने �यि� िनजै ह�न् र 
सो रकम उठाइएको च�दा रकम नै हो भनी िव�ास गन� 
आधार ब�न स�दैन । 

६. िनवेदकह� िव�ण�ुसाद अिधकारी र 
िभम�साद अिधकारीको हकमा हेदा� , िनजह�बाट केही 
बरामद भएको भ�ने पिन देिखदँनै । ह�रच�� खड्काले 
िचनाई िदन स�छु भनी बताएबमोिजम िभम�साद 

अिधकारीलाई नैकापमा र िव�ण�ुसाद अिधकारीलाई 
�वय�भमुा फेला पारी प�ाउ ग�रएको भ�ने देखाइएको 
छ । िलिखत जवाफ लेखबाटै यी २ जनाको स�ब�धमा 
ह�रच�� खड्कालाई प�ाउ गदा�को अव�थास�म 
बेखबर रहेको हो िक भ�ने दिेख�छ । यसबाट पिन यी 
िनवेदकह�लाई फरक िवचार र आ�था राखेकै कारण 
�व�ृ भावनाले �िसत भई नाग�रक �वत��ताको 
खलुम ख�ुला उ�लङ्घन ह�ने गरी प�ाउ गन� 
िहरासतमा रा�ने अिन म�ुा हेन� अिधकारीबाट आदेश 
गराई कानूनबमोिजम गर ेभएको दिेखने गरी गर ेभएका 
काम कारबाही अिहलेको स�य समाजमा संिवधान 
�द� नाग�रकका मौिलक हकको संर�कको �पमा 
रहेको अदालत टुलटुुल ुहेररे ब�न िम�दैन ।  

७. यी िनवेदकह�लाई ज�री प�ाउ 
पजु� िदई प�ाउ ग�रएको भ�ने देिख�छ । मलुकु� 
फौजदारी काय�िविध संिहता, २०७४ ले केही िवशेष 
अव�थाबाहेक म�ुा हेन� अिधकारीको अनमुितबाट 
मा� शंिकत �यि�लाई प�ाउ गन� पाइने �यव�था 
गरकेो दिेख�छ । उ� संिहताको दफा ९(२) मा, “कुनै 
�यि�लाई कसरुको अनसु�धानको िसलिसलामा 
यस प�र�छेदबमोिजम त�कालै प�ाउ गनु�  पन� भएमा 
�यसको कारण खलुाई स�भव भएस�म प�ाउ गनु�  पन� 
�यि�को पिहचान ख�ुने िववरणसिहत प�ाउ पजु� 
जारी गन� अनमुितको लािग म�ुा हेन� अिधकारीसम� 
िनवेदन िदनपुन� छ ।”  �य�तै ऐ. को उपदफा (६) मा, 
“उपदफा (२) मा जनुसकैु कुरा लेिखएको भए तापिन 
कसरु गन� �यि� त�काल प�ाउ नभएमा �य�तो �यि� 
भा�ने उ�कने वा िनजले �माण, दसी वा सबदु न� गन� 
मनािसब कारण भएमा �य�तो �यि�लाई अनसूुची-
९ बमोिजमको ढाचँामा त�कालै ज�री प�ाउ पजु� 
जारी गरी प�ाउ गरी �वीकृितको लािग प�ाउ परेको 
�यि�सिहत म�ुा हेन� अिधकारीसम� पेस गनु�  पन� 
छ ।” भ�ने �यव�था रहेको छ । कसरु गन� �यि� 
त�काल प�ाउ नभएमा �य�तो �यि� भा�ने उ�कने 
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वा िनजले �माण, दसी वा सबदु न� गन� मनािसब 
कारण भएमा मा� ज�री प�ाउ पजु� जारी गन� 
सिकने दिेख�छ । यी िनवेदकह�लाई प�ाउ गदा�को 
अव�था हेदा� ज�री प�ाउ पजु� नै िदन ुपन� ज�तो पिन 
देिखदँनै । यी िनवेदकह�उपर कसैको उजरुी / जाहेरी 
नपरकेो, च�दा िलदँािलदँैको अव�थामा प�ाउ परकेो 
भ�ने पिन नरहेको, फरक िवचार र आ�था राखेको 
भ�ने �प� भएको अव�था ह�दँाह�दँै िज�ला अदालतबाट 
ज�री प�ाउपजु�को �वीकृित एव ंअनसु�धानको लािग 
भएका �याद थपका आदशेसमेत �थम�ि� (prima 
facie) मै कानूनसङ्गत मा�न िमलेन । 

८. कुनै पिन िनकायले अनसु�धानको 
�ममा प�ाउ गन� पाउने सो िनकायको अ�तिन�िहत 
अिधकार कदािप होइन । अदालतले समेत ज�री 
प�ाउ पजु�को समथ�न गदा� र �याद थप गदा�समेत 
�यि�को �वत��ताको हनन ह��छ िक ? भनी िवचार 
प�ुयाउन ु पन� ह��छ । आ�नो अिधकार �योग गदा� 
कानूनको �ि�याअन�ुप गनु�पन� ह��छ । कानून �द� 
�विववेकको अिधकार �योग गदा�समेत व�तिुन� 
र मनािसब आधार र कारण खलेुको देिखन ु पद�छ । 
पया�� र मनािसब आधार र कारण नखलुाई �योग 
भएको �विववेक�य काय�ले कानूनी मा�यता पाउन 
स�दनै । यी िनवेदकह�लाई फसाउनको लािग मा� 
का�पिनक म�ुाको उठान ग�रएको भई िवप�ीह�को 
उ� काय� औिच�यपूण� नदिेखएकाले िनवेदकह� 
िभम�साद अिधकारी, ह�रच�� खड्का र िव�ण�ुसाद 
अिधकारीलाई थनुामा रािखएको काय� कानूनबमोिजम 
नह�दँा मागबमोिजम ब�दी��य�ीकरणको आदेश जारी 
ह�ने नै देिखयो । 

९. अतः उि�लिखत िववेिचत आधार, 
कारण र �माणसमेतबाट �प� आधार र कारण िवना 
�व�ृ भावनाले िनवेदकह�लाई केवल फरक िवचार 
र आ�था राखेकै कारणबाट मा� प�ाउ गन�, प�ाउ 
पजु� �वीकृत गन� र �याद थप गरी अनसु�धानको 

�ममा भनी थनुामा रा�ने काय� �याियक �ि�कोणबाट 
समेत औिच�यपूण� नभएबाट यी िनवेदकह� िभम�साद 
अिधकारी, ह�रच�� खड्का र िव�ण�ुसाद अिधकारीको 
हकमा ब�दी��य�ीकरणको आदेश जारी ह�ने 
ठहछ�  । ��ततु आदेशको जानकारी महा�यायािधव�ाको 
काया�लयमाफ� त िवप�ीह�लाई िदनू । िनज 
ब�दीह�लाई आजै यसै इजलासको संि��त आदेशले 
यसै अदालतका रिज��ारको रोहवरमा थुनाम�ु 
ग�रसकेको देिखदँा केही गनु�  परने । ��ततु आदेशको 
िव�तुीय �ित अपलोड गरी दायरीको लगत क�ा गरी 
िमिसल अिभलेख शाखामा बझुाई िदनू ।    

उ� रायमा सहमत छु ।
�या.कुमार र�ेमी

इजलास अिधकृत: ग�भीर िघिमरे
इित सवंत् २०७६ साल फागनु ५ गते रोज २ शभुम् ।

—— & ––
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१०५०५ - माया भ�ने मैया ँग�ुङ िव. िशवबहादरु ब�नेत

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

माननीय �यायाधीश �ी  ह�र�साद फुयाल 
फैसला िमित : २०७६।११।२०

०६८- CI -१५६८

म�ुा: बहाल िदलाई घर खाली ग�रपाऊँ ।

िनवेदक / �ितवादी : काठमाड� िज�ला, काठमाड� 
महानगरपािलका वडा नं. ३३ ब�ने नरबहादरु 
ग�ुङको प�नी माया भ�ने मैया ँग�ुङ

िव��
��यथ� / वादी : िज�ला भ�परु बालकोट गा.िव.स 

वडा नं. ६ घर भई हाल काठमाड� िज�ला, 
काठमाड� महानगरपािलका वडा नं. ३५ 
ब�ने िशवबहादरु ब�नेत

§ कसैको िनिव�वाद हक �वािम�वमा रहकेो 
घर घरधनीको म�जुरी िवना अक� �यि�ले 
िनर�तर भोग गरी उ� घरमािथ तला 
थपेको भ�ने िजिकरका आधारमा मा� 
�यस घरको �वािम�व भोग गन� �यि�लाई 
नै �ा� ह�नुपद�छ भ�ने िजिकर भोग र 
�वािम�वको मा�यतािवपरीत देिखने । 
भोग �वािम�व �मािणत गन� आधारस�म 
ब�न स�छ तर भोगले �वािम�वलाई नै 
िव�थािपत गन� नस�ने ।

(�करण नं.५)

िनवेदक / �ितवादीका तफ� बाट : िव�ान्  अिधव�ा �ी 
राज ुफुयाल

��यथ� / वादीका तफ� बाट : िव�ान्  व�र� अिधव�ा �ी 
बालकृ�ण �यौपाने

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

स�ु तहमा फैसला गन� :-
माननीय �यायाधीश �ी बै�नाथ ग�ुता
काठमाड� िज�ला अदालत

पनुरावेदन तहमा फैसला गन� : 
मा. �यायाधीश �ी सरु�े�वीर िसंह ब��यात
माननीय �यायाधीश �ी िटकाबहादरु हमाल 
पनुरावेदन अदालत पाटन

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

�शासन ऐन, २०४८ को  दफा १२ बमोिजम यस 
अदालतमा दायर भएको म�ुा दोहो�याई पाउ ँ भ�ने 
िनवेदनमा िन�सा �दान भई पनुरावेदनको रोहमा 
पेस ह�न आएको ��ततु म�ुाको सिं�� त�य र ठहर 
यस�कार छः-

त�य ख�ड
सािबक का.िज.का.म.न.पा. वडा नं. २८(ख) 

िक.नं. १०४३ को �े�फल ०-४-०-० घर ज�गा 
िवप�ीका पित नरबहादरु ग�ुङले र.नं. ४१९४ बाट 
रिव��नाथ �धानलाई िब�� गनु�भएकोमा िनजक� 
�ीमती िवप�ी माया ग�ुङसमेत वादी र रिव��नाथ 
�धानसमेत �ितवादी भई काठमाड� िज�ला अदालतमा 
चलेको िलखत बदर म�ुामा िमित २०५४।१०।३० मा 
उ� िलखतको २ भागको १ भागम�ये ५ भागको ४ 
भाग िलखत बदर ह�ने ठहरी भएको फैसला सदर ह�ने गरी 
पनुरावेदन अदालत पाटनबाट िमित २०५५।६।२९ मा 
फैसला भई िक.नं.१०४३ को घर ज�गाको २ भागको 
१ भागम�ये ५ भागको ४ भाग सो म�ुाका वादीलाई 

�नण�य नं. १०५०५
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छुट्याई बाकँ� दि�णतफ� बाट रिव��नाथ �धानको 
भागको ०-२-१-० घर ज�गा मालपोत काया�लयबाट 
दा.खा.िनण�य भई िक.नं.१९७१ को घर ज�गा िनजको 
नाउमँा दता� कायम भएको िथयो । सो िक.नं.१९७१ 
को �े�फल ०-२-१-० को घर ज�गा िनजको नाउमँा 
दता� कायम भएको िथयो । सो िक.नं.१९७१ को 
�े�फल ०-२-१-० को घर ज�गा िनज रिव��नाथ 
�धानले िमित २०५७।३।३० मा र.नं. ११०६८ बाट 
लीलानाथ दाहाललाई राजीनामामा िब�� ग�रिदन ु
भएको र िनज लीलानाथ दाहालले सो घर ज�गा नया ँ
नापीबमोिजम हाल सािबक गरी सो िक.नं.१९७१ को 
घर ज�गाबाट िभडी कायम ह�न आएको काठमाड� नगर 
वडा नं.३३ िसट नं.११०६-०३ र ११०६-०८ िक.नं. 
४१४ �े�फल ००७५.५२ वग� िमटर घर ज�गा िमित 
२०६४।५।२४ मा र.नं.११२७(ख) बाट म वादीलाई 
राजीनामामा पा�रत ग�रिदन ु भएको मेरो एकलौटी 
हकको घर ज�गा हो ।

मैले ख�रद गरकेो घर ज�गाको केही भाग 
मेरो दाताले िनज िवप�ीलाई भोगचलन गन� िदन ु
भएकोले मैले िवप�ीलाई िमित २०६४।५।३१ मा 
सो िक.नं.४१४ को घर ज�गा आजका िमितले ३५ 
िदनिभ� घर ज�गा खाली ग�रिदनसु ् भनी अनरुोध 
गदा� िवप�ी र िनजका छोराह�को अनरुोधमा िमित 
२०६४।६।१ देिख दईु वष�को लािग पिहलो वष� मािसक 
�.१६,०००।- र �यसपिछ वष�को सयकडा दशका 
दरले बहाल विृ� ह�ने गरी सो घर ज�गा िनजह�लाई 
नै दईु वष�को लािग मौिखक सत�मा बहालमा िदएको 
ह� ँ । िनजह�लाई उ� घर ज�गा बहालमा िदएपिछ 
बहाल मा�न जादँा िविभ�न बहाना बनाई फका�उने 
गरकेोमा िमित २०६६।५।१५ मा तपाइहँ�ले िलन ु
भएको बहालको समय समा�त भइसकेको र यो घर 
म आफँैलाई ब�नको लािग चािहएकोले स�पूण� बहाल 
रकम च�ुा गरी घर खाली गरी िदनहुोस्  भ�दा घर ज�गा 
छोड्दैन� भनी जवाफ िदएकाले मैले िनज िवप�ी माया 

ग�ुङको नाममा पटक पटक ३५ िदने िलिखत सूचना 
गदा�समेत मेरो घर ज�गा खाली नगरकेाले िवप�ी माया 
ग�ुङबाट सो घर ज�गाको िमित २०६४।६।१ गतेदेिख 
आज िमित २०६६।११।९ स�मको घर बहालबापत 
ह�न आउने ज�मा रकम �.५,०३,७६५।९१ र ��ततु 
म�ुाको घर ज�गा खाली ह�दँाको िदनस�मको ह�न आउने 
घर बहाल रकमसमेत िदलाई भराई िक.नं. ४१४ 
�े�फल ००७५.५२ वग� िमटर घर ज�गाबाट उठाई 
घर खाली गराई पाउ ँभ�नेसमेत बेहोराको िफरादप� । 

िववािदत उ� िक.नं.१०४३ को �े�फल 
०-४-० भएको ज�गा सव��थम बालच�� वा�लेबाट 
मेरा पित नरबहादरु ग�ुङसमेत जना ४ का नाउमँा 
सगोलमा दता� कायम रहने गरी िमित २०४३।८।२४ मा 
र.नं.३१६८ बाट राजीनामामा ख�रद गरी िलई सगोलमा 
भोगचलन गरी आएकोमा अ�य दता�वाल राजे���साद 
बडालसमेत जना ३ लाई �.३५,०००।- गनी गनाउ 
गरी िमित २०४४।१०।२५ मा र.नं.४०८३(क) बाट 
पितकै नाउमँा राजीनामामा छोडप�को िलखत गरी िलई 
२०४७ सालस�म अढाई तले िपलर उठाई पूव� दि�ण 
मोहोडाको १ तले घर बनाई बसोबास ग�ररहेकोमा रमा 
�रमालसगँ िमित २०५०।८।१ मा �.१४,७५०००।- 
रकम िलई पनुः चौथो तलास�मको िपलर ढलान गरी 
रहेको अव�थामा पितलाई केही रकम िदई रिव��नाथ 
�धानले उ� िक.नं.१०४३ को ज�गा रिज��ेसन गराई 
िलन सफल भएका रहेछन्  । उ� िलखत हा�ो हकस�म 
बदर ह�ने ठहरी काठमाड� िज�ला अदालतबाट िमित 
२०५४।१०।३० मा फैसला भई सोही फैसला सदर 
कायम रहने गरी पनुरावेदन अदालत पाटनबाट समेत 
िमित २०५५।६।२९ मा अि�तम फैसला भएको 
िथयो । िवप�ीको परदाता भिनएको �यि�को िलखत 
हामी अशंीको हकस�म बदर भई अि�तम फैसला 
भएपिछ िनजले ऐनका �यादिभ� दाबी गन� नसकेबाट 
मेरा पितले रिव��नाथ �धानसगँ रकम िलए खाएको 
होइन भ�ने कुरा �मािणत भएको छ । िववािदत 
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िक.नं.४१४ को ज�गाको सािबक �ोत का.िज.
का.म.न.पा. वडा नं. २८(ख) िक.नं.१०४३ को �े�फल 
०-४-० भएकै ज�गा हो भनी िवप�ी �वयंले �वीकार 
गरी िफराद दाबी गरकेो सो घर ज�गामा िवप�ीको 
दाता परदाताले नै हामीह�को हकलाई �वीकार गरी 
हक कायम र चलनमा �यादिभ� कुनै हकदाबी नै नगरी 
आ�नो स�पूण� हक प�र�याग ग�रसकेको अव�थामा 
गलत त�यह� हाली दता� भएको िफराद दाबी खारजे 
ग�रपाउ ँभ�नेसमेत बेहोराको �ितउ�र िजिकर ।

िववादको घर ज�गाको स�ब�धमा िलखत 
बदर म�ुा परी तह-तह फैसला भएको, यी वादीले 
ख�रद गरकेो ज�गा काठमाड� िज�ला अदालतको 
दे.नं.१९८२/५०३८ को िलखत बदर म�ुाबाट 
िक.नं.१०४३ िक�ाकाट भई िक.नं.१९७१ कायम 
भई उ� िक.नं.१९७१ को ज�गा मालपोत काया�लय 
िड�लीबजारको िमित २०६४।४।३१ को िनण�यले 
िक.नं. ४१४ को ज�गा कायम भइरहेको दिेख�छ । सोही 
िक.नं.को ०००७५.५२ घर ज�गा यी वादीले ख�रद 
गरी िलएकोसमेतबाट उ� घर ज�गामा यी वादीको 
िनिव�वाद हक रहेको देिखदँा वादीको नाउ ँदता�को सो 
िक.नं.४१४ को ज�गामा रहेको घर यी �ितवादीले 
खाली ग�रिदन ुपन� नै दिेख�छ । बहालको हकमा वादीले 
�.१६,०००।- �ित मिहना �ितवादीसगँ बहाल भराई 
पाउ ँभनी दाबी गरे पिन सोको �माण पेस गन� नसकेको 
देिखदँा वादी दाबीबमोिजम �ितमिहना �.१६,०००।-
का दरले बहाल भराई िदन �यायोिचत ह�ने नदेिखदँा 
�.८,०००।- �ितमिहना वादीले �ितवादीबाट बहाल 
भराई पाउने र �ितवादीलाई घरबाट उठाई खाली गराई 
चलन चलाई पाउने भई वादी दाबी आंिशक प�ुने ठहछ�  
भ�नेसमेत बेहोराको काठमाड� िज�ला अदालतको 
िमित २०६७।१२।१७ को फैसला ।

िववािदत िक.नं. ४१४ को ज�गाको 
सािबक �ोत का.िज.का.म.न.पा. वडा नं. २८)ख(
िक.नं.१०४३ को �े�फल ०-४-० भएकै ज�गा हो भनी 

िवप�ी �वयलें �वीकार गरी िफराद दाबी गरकेो सो घर 
ज�गामा िवप�ीको दाता वा परदाताले नै हामीह�कै 
हकलाई �वीकार गरी हक कायम र चलनमा ऐनको 
�यादिभ� कुनै हक दाबी नै नगरी आ�नो स�पूण� 
हक प�र�याग ग�रसकेको स�दभ�मा घर बनाउनेको र 
अ.बं.२६ नं. को कानूनी �यव�थाको द�ुपयोग गरी 
भएको यथाथ� वा�तिवक सबै त�य लकुाई गलत 
त�यह� हाली दता� भएको िवप�ीको िफराद खारजे 
गनु�  पन�मा िनजलाई िजताउने गरी भएको स�ु फैसला 
�िुटपूण� ह�दँा बदर ग�रपाउ ँ भ�नेसमेत बेहोराको 
�ितवादीको पनुरावेदन प� ।

मेरो घरमा िवप�ीले आफू बिसरहेको 
भनी �वीकार गरकेो र मैले दाबी गरकेो �ितमिहना 
बहालबापतको रकम होइन वा कम िथयो भनी नभनेको 
अव�थामा मेरो दाबीबमोिजम रकम भरी पाउने गरी 
स�ु अदालतबाट फैसला ह�न ुपन�मा दाबीभ�दा आधा 
रकम मा� भरी पाउने गरी भएको फैसला सो हदस�म 
�िुटपूण� ह�दँा वादी दाबीबमोिजम िदलाई भराई पाउ ँ
भ�नेसमेत बेहोराको वादीको पनुरावेदन-प� । 

यसमा दोहोरो पनुरावेदन परकेो देिखदँा 
अ.बं.२०२ नं. को �योजनको लािग दवैु प�लाई एक 
अका�को पनुरावेदन सनुाई पेस गनु�  भ�नेसमेत बेहोराको 
पनुरावेदन अदालत पाटनको आदशे ।

दाबीको िक.नं. ४१४ घर ज�गामा वादीको 
िनिव�वाद हक रहेको देिखएकोले �ितवादीलाई वादीले 
घरबाट उठाई घर खाली गराई चलन चलाउन पाउने 
र बहालबापत �ितमिहना �.८,०००।- वादीले 
�ितवादीबाट भराइ पाउने ठह�याई काठमाड� िज�ला 
अदालत अदालतबाट िमित २०६७।१२।१७ मा 
भएको फैसला िमलेको देिखदँा सदर ह�ने ठहछ�  । 
पनुरावेदक वादी तथा �ितवादीको पनुरावेदन िजिकर 
प�ुन स�दैन भ�नेसमेत बेहोराको पनुरावेदन अदालत 
पाटनको िमित २०६८।१२।१६ को फैसला ।  

��ततु म�ुामा िक�ाकाट गरी छु�ै पजुा�  
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िलएका वा हालसािबक गराएको कुराले कुनै अथ� 
रा�दैन । िववािदत घर िवप�ीका दाता िललानाथ 
वा परदाता रिव��नाथले बनाएको होइन । िवप�ीका 
परदाता रिव��नाथले राजीनामा गरी िलएको िमित 
२०५१।८।१२ को िलखतमा घरको नाम मा�को मू�य 
�.१०,००,०००।– राखेबाट पिन ४ तला घर नै बनी 
नसकेको अनमुान गन� सिक�छ । िववािदत ज�गामा 
बनेको १ त�लास�मको घर रिव��नाथ �धानले 
राजीनामा गराई िलनभु�दा अिघ नै हामीले तयार गरकेा 
िथय� भने सोमािथको िपलरबाहेक चौथो त�लास�मको 
घर रिव��नाथ �धानको मौिखक समथ�न र सहमितबाट 
िनजकै पालामा हामीले नै थप गरी िनमा�ण काय� स�प�न 
गरकेो ह�दँा एकाले बनाएको घर अका�को ह�ने ह�दँैन । 
िवप�ीको िफरादप�मा मैले ख�रद गरकेो घर ज�गाको 
केही भागमा मेरो दाताले िनज िवप�ीलाई भोग भलन 
गन� िदइरहन ु भएको र बाकँ� भागमा मािनसह�लाई 
बहालमा रािखरहन ु भएको भ�ने बेहोरा उ�लेख गरी 
घरमा हामीह�को �वािम�व र भोगािधकारलाई पूण� 
�पमा �वीकार गरकेो अव�था छ । िववािदत घरको 
�वािम�वको न�सा �माणप� धारा िबजलुीको लाइन 
मेरो पित नरबहादरुको नाममा दता� छ र महसलुसमेत 
ितद� आएको अव�था छ । �य�तै कसैले अका�को 
ज�गामा घर बनाएमा मलुकु� ऐन घर बनाउनेको महलको 
११ नं. ले घर तयार भएको िमितले १ वष�िभ� नािलस 
निदएमा सो घर बनाउनेको नै �वतः हक प�ुने र सो 
हद�यादपिछ धनीको कुनै उजरु बाजरु नला�ने कानूनी 
�यव�था रहेको र िववािदत ज�गामा हामीले २०४४ 
सालदेिख घर िनमा�ण गरी घरमा सरकेो र घरको चौथो 
तला िनमा�ण गरी २०५६ सालमा स�पूण� िनमा�ण काय� 
समा� भई हालस�म िनर�तर �पमा भोग गद� आएको 
त�यलाई ढाटँी यसरी हकै नप�ुने घरमा िवप�ीले 
दायर गरकेो िफराद अ.बं. ८२ नं. िवपरीत ह�दँा अ.बं. 
१८० नं. बमोिजम खारजे गनु�पन�मा उ�टै भाडासमेत 
िदलाइिदने गरी पनुरावेदन अदालतबाट भएको फैसला 

तक�  िववेक र �यायसङ्गत नह�दँा उ� फैसला बदर गरी 
बादीको िफराद खारजे ग�रपाउ ँ भ�नेसमेत बेहोराको 
�ितवादी मैया ग�ुङले यस अदालतमा म�ुा दोहो�याई 
पाउ ँभनी िदएको िनवेदनप� । 

यसमा वादीको दाताले नै �ितवादीलाई घरको 
केही भाग भोग गन� िदएको भनी िफरादप�मा �वीकार 
गद� िनजले वादीले यी �ितवादीलाई २०६४।४।३१ 
मा २ वष�का लािग �.१६,०००।– �ितमिहनाका 
दरले बहालमा िदएको भनी उ�लेख गरकेो पाइ�छ । 
सो बहाल स�ब�धमा कुनै िलखत �माण नभए पिन 
�यायको रोहमा �.८,०००।– �ितमिहनाका दरले 
बहाल भराउनेसमेत ठह�याएको स�ु काठमाड� िज�ला 
अदालतको फैसला सदर गरकेो पनुरावेदन अदालत 
पाटनको िमित २०६८।१२।१६ को फैसलामा �माण 
ऐन, २०३१ को दफा ५४ र अ.बं. १८४क समेतको 
�िुट िव�मान रहेकोले �याय �शासन ऐन, २०४८ को 
दफा १२ को उपदफा (१) को ख�ड (क) बमोिजम 
��ततु म�ुा दोहो�याई हेन� िन�सा �दान ग�रएको छ 
िनयमानसुार गनु�  भ�ने िमित २०६९।३।३ को यस 
अदालतको आदेश ।

ठहर ख�ड
िनयमबमोिजम दिैनक पेसी सूचीमा चढी पेस 

ह�न आएको ��ततु म�ुामा पनुरावेदकको तफ� बाट 
उपि�थत िव�ान्  अिधव�ा �ी राज ुफुयालले सािबक 
िक.नं. १०४३ �ितवादीका पित नरबहादरुले वादीका 
परदाता रिव��नाथलाई राजीनामा ग�रिदएकोमा िलखत 
बदर म�ुा परी १० भागको ४ भाग बदर ह�ने गरी फैसला 
भएको छ । रिव��नाथले  मेरो प�लाई तला थ�न म�जरुी 
िदएकोले  नै ४ तला ढलान गरकेो हो । िववािदत िक.नं. 
४१४ को घर ज�गा ए�ेिसभ बह�उ�े�यीय सहकारी 
सं�थाले िललाम गरी आफँैले िललाम सकार गरकेो र 
िमित २०७१।२।२२ मा सो सहकारी स�ंथाको नाममा 
दा.खा. िनण�य भई िववािदत िक.नं. ४१४ मा वादीको 
�वािम�व नै नरहेकोले वादीलाई बहाल मा�ने हक नै 
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नह�दँा पनुरावेदन अदालतको फैसला उ�टी ह�नपुद�छ 
भ�नेसमेत बेहोराको बहस ��ततु गनु�भयो । 

��यथ� वादीका तफ� बाट उपि�थत िव�ान्  
व�र� अिधव�ा �ी बालकृ�ण �यौपानेले िक.नं. ४१४ 
को घर ज�गा ए�ेिसभ बह�उ�े�यीय सहकारी सं�थाबाट 
िमित २०७६।२।३१ मा राजीनामा पा�रत गरी मेरो 
प�को नाउमँा आइसकेको छ । �ितवादीको िक.नं. 
४१५ र मेरो प�को िक नं. ४१४ भएकोमा िववाद 
छैन, साथै िवप�ीले िक.नं. ४१४ को घरमा आफू बसी 
आएको त�यलाई �वीकार नै गरकेो अव�था छ । मेरो 
प�ले आ�नो हकको िक.नं. ४१४ मा बनेको घरको 
िमित २०६४।६।१ देिख िमित २०६६।११।९ स�मको 
बहाल रकम दाबी गरकेो र यस अविधमा र हाल उ� घर 
ज�गाको �वािम�व मेरो प�मा नै रहेको ह�दँा पनुरावेदन 
अदालत पाटनको फैसला सदर ह�नपुद�छ भ�नेसमेत 
बेहोराको बहस ��तुत गनु�भयो ।

उपयु�� त�य तथा बहस िजिकर रहेको 
��ततु म�ुामा पनुरावेदन अदालत पाटनबाट िमित 
२०६८।१२।१६ मा  भएको फैसला िमलेको छ छैन ? 
पनुरावेदक �ितवादीको पनुरावेदन िजिकर प�ुन स�ने 
हो वा होइन ? भ�ने स�ब�धमा िनण�य िदनपुन� दिेखयो ।

२. िनण�यतफ�  िवचार गदा� मेरो िक.नं. 
४१४ मा बनेको घर िमित २०६४।६।१ देिख दईु 
वष�का लािग पिहलो वष� मािसक �.१६,०००।– र 
�यसपिछको वष�मा दश �ितशत बहाल रकम विृ� 
ह�ने गरी �ितवादीसगँ मौिखक सहमित गरी बहालमा 
िदएकोमा बहाल अविध समा� भएपिछ घर खाली 
ग�रिदनहुोस् भ�दा घर छोड्न नमानेकोले िवप�ीलाई 
घरबाट उठाई घर खाली गराई िमित २०६४।६।१ 
देिखको बहाल रकमसमेत भराई पाउ ँ भ�ने िफराद 
दाबी रहेकोमा स�ु काठमाड� िज�ला अदालतबाट 
वादी दाबीबमोिजम घर खाली गराइिदने र �ितवादीबाट 
�ितमिहना �.८,०००।– का दरले बहाल रकम भराई 
िदने ठह�याएको फैसला सदर गरी पनुरावेदन अदालत 

पाटनबाट फैसला भएको देिखयो । सो फैसलामा 
�ितवादी माया भ�ने मैया ग�ुङको िच� नबझुी यस 
अदालतमा म�ुा दोहो�याई पाउ ँभ�ने िनवेदन परकेोमा 
यस अदालतबाट िमित २०६९।३।३ मा म�ुा दोहो�याई 
हेन� िन�सा �दान भई पनुरावेदनको रोहमा दता� भई 
पेस ह�न आएको पाइयो । 

३. ��यथ� वादीका नाममा रहेको िक.नं. 
४१४ को घर ज�गाको हकको �ोत यी पनुरावेदकका 
पित नरबहादरु ग�ुङका नाममा रहेको सािबक 
िक.नं १०४३ भएकोमा िववाद देिखदँैन । यी 
पनुरावेदकका पित नरबहादरु ग�ुङले ��यथ�का 
परदाता रिव��नाथ �धानलाई िमित २०५१।८।१२ 
मा पा�रत ग�रिदएको राजीनामा िलखतमा घरतफ� को 
मू�य �.१०,००,०००।- राखेको दिेख�छ । सो 
राजीनामाउपर यी पनुरावेदकले िलखत बदर म�ुा 
दायर गरकेोमा काठमाड� िज�ला अदालतबाट २ 
भागको १ भागम�ये ५ भागको ४ भाग बदर ह�ने गरी 
िमित २०५४।१०।३० मा भएको फैसला पनुरावेदन 
अदालत पाटनबाट िमित २०५५।६।२९ मा सदर भएको 
पाइ�छ । सो फैसलाअनसुार िक.नं. १०४३ बाट 
िक�ाकाट भई कायमी िक.नं. १९७० र १९७१ म�ये 
िक.नं. १९७१ ��यथ�का परदाता रिव��नाथको नाममा 
दता� भएको दिेख�छ । िनजले उ� िक.नं. १९७१ िमित 
२०५७।३।३० मा िललानाथ दाहाललाई राजीनामा 
पा�रत ग�रिदएको र मालपोत काया�लय िड�लीबजारको 
िमित २०६४।४।३१ को हाल सािबक िनण�यअनसुार 
िक.नं. ४१४ कायम भएको देिख�छ । उ� िक.नं. ४१४ 
को घर ज�गा िललानाथ दाहालले ��यथ� वादीलाई 
िमित २०६४।५।२४ मा पा�रत ग�रिदएको राजीनामा 
िलखतमा घरतफ� को मू�यमा �.१५,००,०००।– 
उ�लेख भएको देिखएबाट िक.नं. ४१४ को ज�गा र 
सोमा बनेको घरसमेत यी पनुरावेदकका पित नरबहादरु 
ग�ुङबाट ��यथ� वादीका परदाता रिव��नाथ �धान, 
दाता िललानाथ दाहाल ह�दैँ तहतह हक ह�ता�तरण 
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भई यी ��यथ� वादीको �वािम�वमा आएको पाइयो । 
उ� िक.नं. ४१४ को घर ज�गा ए�ेिसभ बह�उ�े�यीय 
सहकारी स�ंथाले िललाम गरी िललाम आफँैले सकार 
गरकेो र िमित २०७१।२।२२ मा दा.खा. िनण�य भई 
ए�ेिसभ बह�उ�े�यीय सहकारी स�ंथाको �वािम�वमा 
गए पिन उ� सं�थाबाट िमित २०७६।२।३१ मा 
वादीले राजीनामा पा�रत गरी िलएको देिखएबाट अिहले 
पिन िक.नं. ४१४ को घर ज�गाको �वािम�व वादीमा नै 
रहेको पाइयो । यसरी उ� िक.नं.४१४ को घर ज�गामा 
��यथ� वादीको िनिव�वाद हक रहेको देिखदँा वादीले 
यी पनुरावेदकलाई आ�नो घरबाट उठाई घर खाली 
गराउन स�ने नै दिेखदँा पनुरावेदन अदालत पाटनबाट 
वादी दाबीबमोिजम �ितवादीलाई घरबाट उठाई घर 
खाली गराई चलन चलाई िदने ठह�याएको फैसलालाई 
अ�यथा भ�न िम�ने देिखएन । 

४. अब ��यथ� वादीले दाबी गरकेो अविधको 
बहाल रकम भराइिदने ठह�याएको पनुरावेदन अदालत 
पाटनको फैसलातफ�  िवचार गदा� िक.नं. ४१४ मा रहेको 
घरमा समेत आफू बसी आएको त�यलाई यी पनुरावेदक 
�वयम् ले �वीकारकेो देिख�छ । यी पनुरावेदक र 
��यथ� वादीिबच बहाल ितनु�  नपन� स�ब�धमा कुनै 
सहमित भएको भ�ने पिन देिखदैँन । यस अव�थामा 
वादीको घरमा बसेको अविधको बहाल रकम ितनु�पन� 
दािय�व यी पनुरावेदकमा �वाभािवक �पमा नै रहने 
देिखयो । यिद पनुरावेदकले कुनै दािय�विबना 
वादीको घरमा बसी िस�ैमा लाभ वा सिुवधा �ा� 
गन� हो भने िनजले अनिुचत स�बिृ� �ा� गरकेो ह�न 
जा�छ र कानूनत: अनिुचत स�बिृ� �ा� गन� छुट 
कसैलाई पिन ह�दैँन । यी ��यथ�ले पिहलो वष� मािसक 
�.१६,०००।–का दरले भाडा िलने र दो�ो वष� सय 
कडा १० �ितशतले भाडा विृ� गरी िलने मौिखक 
सत� राखी िमित २०६४।६।१ गतेदेिख २ वष�का 
लािग यी पनुरावेदकलाई घर बहालमा िदएको भ�ने 
वादीको िफरादबाट दिेख�छ तथािप यी पनुरावेदक 

र ��यथ�िबच मािसक कित भाडा िलने भ�ने कुनै 
िलिखत करार वा स�झौता भएको देिखन आउदँनै । 
यस ि�थितमा घरको अवि�थित, यी पनुरावेदकले भोग 
गरकेो घरको �े�फलसमेतलाई �ि�गत गदा� िववेक 
�योग गरी मािसक �.८,०००।– का दरले वादीले यी 
पनुरावेदक �ितवादीबाट बहाल रकम भराई िलन पाउने 
ठह�याएको फैसलालाई �यायको रोहमा अ�यथा भ�न 
िम�ने देिखएन । तसथ� पनुरावेदन अदालत पाटनको 
फैसलामा �माण ऐन, २०३१ को दफा ५४ र सािबक 
मलुकु� ऐन, अ.वं. १८४क समेतको �िुट िव�मान 
रहेको भनी िन�सा �दान गदा�  िलएको आधारसगँ 
समेत सहमत ह�न सिकएन । 

५. िववािदत ज�गामा बनेको एक 
त�लास�मको घर रिव��नाथ �धानले राजीनामा 
गराई िलनभु�दा अिघ नै हामीले तयार गरेका 
िथय� । सो मािथको िपलरबाहेक चौथो त�लास�मको 
घर रिव��नाथ �धानको मौिखक समथ�न र सहमितबाट 
िनजकै पालामा हामीले नै तला थप गरी िनमा�ण काय� 
स�प�न गरकेो ह�दँा हामीले बनाएको घरमा िवप�ीको 
हक ह�न स�दैन भनी यी पनुरावेदकले िलएको 
पनुरावेदन िजिकरतफ�  िवचार गदा� वादीको नाममा 
रहेको िक.नं. ४१४ को घर ज�गा यी पनुरावेदकका 
पित नरबहादरु ग�ुङले रिव��नाथलाई, रिव��नाथले 
िललानाथ दाहाललाई र िललानाथ दाहालले यी 
��यथ�लाई राजीनामा पा�रत गरी िदई तहतह हक 
ह�ता�तरण ह�दँ ैआएको र उ� घर ज�गामा ��यथ�को 
�वािम�व रहेको त�यलाई एकाितर यी पनुरावेदकले नै 
�वीकार गरकेो अव�था छ भने अक�ितर यी ��यथ� 
र िनजका दाता वा परदाताले समेत िववािदत घरको 
स�पूण� हक प�र�याग गरी यी पनुरावेदकलाई िदएको 
भ�ने कुरा कुनै िलखत �माणबाट पिु� ह�न सकेकोसमेत 
पाइदैँन । यसरी दाबीको घर ज�गा ��यथ� वादीका 
परदाताको िनिव�वाद हक �वािम�वमा रहेका बखत 
िनजको मौिखक सहमित िलई पनुरावेदक �ितवादीले 
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दाबीको घरमा तला थपेको कारणले मा� हाल वादीको 
हक �वािम�वमा आइसकेको उ� घर आ�नो ह�नपुन� 
भनी यी पनुरावेदकले िलएको िजिकर कानूनसङ्गत 
देिखएन । कसैको िनिव�वाद हक �वािम�वमा रहेको घर 
घरधनीको म�जरुीिबना अक� �यि�ले िनर�तर भोग गरी 
उ� घरमािथ तला थपेको भ�ने िजिकरका आधारमा 
मा� �यस घरको �वािम�व भोग गन� �यि�लाई नै �ा� 
ह�नपुद�छ भ�ने यी पनुरावेदकले िलएको िजिकर भोग 
र �वािम�वको मा�यतािवपरीत समेत देिख�छ । भोग 
�वािम�व �मािणत गन� आधारस�म ब�न स�छ तर 
भोगले �वािम�वलाई नै िव�थािपत भने गन� नस�ने 
ह�दँा वादीको उपयु�� पनुरावेदन िजिकरसगँ सहमत ह�न 
सिकएन । 

६. अतः मािथ िववेिचत त�य, आधार 
र कारणसमेतबाट वादीले �ितवादीलाई घरबाट 
उठाई घर खाली गराई चलन चलाउन पाउने र घर 
बहालबापत �ितमिहना �.८,०००।– का दरले वादीले 
�ितवादीबाट भराई िलन पाउने गरी काठमाड� िज�ला 
अदालतबाट िमित २०६७।१२।१७ मा भएको फैसला 
सदर ह�ने ठह�याई पनुरावेदन अदालत पाटनबाट िमित 
२०६८।१२।१६ मा भएको फैसला िमलेको देिखदँा 
सदर ह�ने ठहछ�  । पनुरावेदक �ितवादीको पनुरावेदन 
िजिकर प�ुन स�दैन । ��ततु म�ुाको दायरीको लगत 
क�ा गरी िमिसल िनयमानूसार अिभलेख शाखामा 
बझुाई िदनू । 

उ� रायमा सहमत छु ।
�या.मीरा खडका

इजलास अिधकृत : भगवती शमा� ढुङ्गाना
इित संवत् २०७६ साल फागनु २० गते रोज ३ शभुम् ।

—— & ––

सव��च अदालत, संय�ु इजलास
माननीय �यायाधीश �ी बमकुमार �े�

माननीय �यायाधीश डा.�ी मनोजकुमार शमा�
फैसला िमित : २०७६।११।३०

०७३-CR-०६४१

म�ुाः जबरज�ती करणी

पनुरावेदक / वादी : िज�ला झापा, दमक नगरपािलका 
वडा नं.१० ब�ने प�रवित�त नाम k को 
जाहेरीले नेपाल सरकार

िव��
��यथ� / �ितवादी : िज�ला झापा, लखनपरु गा.िव.स. 

वडा नं. ५ ब�ने जय�साद पोखरले

§ अपराधले पूण�ता नपाउने िविभ�न 
कारणह� ह�न स�छन ् । य�तै कुनै 
कारणबाट अपराध घिटत ह�नबाट 
रोिकएको देिखनुपछ� भ�ने ह�दैँन । 
पीडकलाई डर, �ास वा भौितक शि� वा 
�ितवादीको आपरािधक ि�याकलापलाई 
रो�ने अ� �य�तै �भावकारी काय� ज�तो; 
�न,े कराउने वा �ितवादीको कुकाय�को 
बारमेा सरं�कलाई भिनिद�छ भ�न ेज�ता 
कारणबाट �ितवादीलाई आपरािधक काय� 
गन�बाट रो�छ र अपराधले पूण�ता पाउँदैन 
भने उ�ोगको अव�था िसज�ना ह�न े । सबै 
अव�थामा �ितवादीलाई शि� �योग गरी 
अपराध गन�बाट रोिकए मा� उ�ोग भएको 
भ�न नह�ने ।

(�करण नं.७)

�नण�य नं. १०५०६
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पनुरावेदक / वादीका तफ� बाट : िव�ान्  उप�यायािधव�ा 
�ी महेश ख�ी

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

स�ु तहमा फैसला गन�ः
मा. िज�ला �यायाधीश �ी दीपक खनाल
झापा िज�ला अदालत

पनुरावेदन तहमा फैसला गन�ः
माननीय �यायाधीश �ी रमेश पोखरले
माननीय �यायाधीश �ी महु�मद सािबर ह�सैन
पनुरावेदन अदालत इलाम

फैसला
�या.बमकुमार ��े : पनुरावेदन अदालत 

इलामबाट िमित २०७२।८।८ मा भएको फैसलाउपर 
वादी नेपाल सरकारको �याय �शासन ऐन, २०७३ 
को दफा ९(१) बमोिजम पनुरावेदन पन� आएको ��ततु 
म�ुाको संि��त त�य यस�कार छः-

िमित २०७१।२।१७ गते अं.१४:३० बजेको 
समयमा िज�ला झापा दमक न.पा. वडा नं. १० ि�थत 
जाहेरवालीको घरमा कोठा भाडा िलई ब�ने �ितवादी 
जय�साद पोखरलेले म जाहेरवालीको छोरी वष� ६ क� 
नाबािलकालाई जबरज�ती करणीको उ�ोग गरकेोले 
िनज �ितवादीलाई जबरज�ती करणी उ�ोगमा सजाय 
ग�रपाउ ँ भ�ने बेहोराको प�रवित�त नाम k को जाहेरी 
दरखा�त । 

िज�ला झापा दमक न.पा. वडा नं.१० 
ि�थत पूव�मा सोनम िल�बूको घर, पि�ममा जयकुमारी 
ग�ुङको घर, उ�रमा �ाभेल सडक र दि�णमा खाली 
ज�गा यित चार िक�लािभ� उ�र मोहडा भई बनेको 
जाहेरवाली नाम प�रवत�न प को २ तले प�क� घर रहेको, 

सो घरको तल भइु ँतलाको चार कोठाम�ये सबैभ�दा 
दि�ण पूव�साइडको कोठामा नाम प�रवत�न ग–१६ लाई 
सोही घरमा कोठा भाडा िलई ब�ने �ितवादी जय�साद 
पोखरलेले जबरज�ती करणी गन� उ�ोग गरकेो भ�ने 
िमित २०७१।२।२८ को घटना�थल मचु�ुका । 

िमित २०७१।२।१७ गते िदन शिनबार 
भएकोले सो िदन म �कुल नगई घरमा नै बसेको 
िथए ँ । सो िदन अं.१४:३० बजेको समयमा मेरो ममी 
िबरामी भएकोले कोठामा स�ुन ु भएको र म खे�नका 
लािग मािथबाट तल भइु ँतलामा ओल�दाको अव�थामा 
जय�साद पोखरले ट्वाइलेटबाट िन�कँदै िनजले 
मलाई यता आउ भनी मेरो हातमा समाई िसडी�ममा 
लगी मलाई िव�तारा भएको ओछ् यानमा सतुाई मेरो 
फरक मािथ सारी क��समेत खोली िदई मेरो स–ुगन� 
(योिन) मा िनजको औलंाले खेलाउनकुो साथै आ�नो 
पे�ट क��  खोली िनजको स–ुगन� (िलङ्ग) ठाडो पारी 
मेरो स–ुगन� (योिन) मा दलेकोले मलाई डर लागी �ँदै 
ममीलाई भिनिद�छु भनेपिछ िनज अङ्कलले छोडेपिछ 
म मािथ तलामा चढी िपसाब गदा� स–ुगन� पोलेको कुरा 
ममीलाई �ँदै जय�साद पोखरलेले गरकेो सबै कुरा 
सनुाएक� ह� ँ भ�नेसमेत बेहोराको पीिडता प�रवित�त 
नाम ग–१६ ले गरकेो कागज । 

िवगत ४ वष� अगािडदिेख दमक–१० 
ि�थत मोहनी �यासेट कन�र खोली �यापार गद� आई 
जाहेरवाली प को घरमा भइु ँतलाको ४ कोठा भाडा िलई 
�.५,०००।– ितरी सबै प�रवारसमेत ब�दै आएको र 
हामीिबचमा रा�ो स�ब�ध िथयो । िमित २०७१।२।१७ 
गते शिनबार म िबहानै पसल गई अ.ं१०:३० बजेको 
समयमा कोठा आई पगुी मेन ढोका खो�नासाथ 
पीिडता ग–१६ आएक� र मसगैँ पिछपिछ आई िट.भी.
कोठामा बिसन् । म बाथ�ममा िपसाब गरी िकचेन 
�ममा गई रोटी िनकाली िनजलाई खान बोलाउदँा 
खा�न भनी बसेक� िथइन् । म रोटी खादैँ िथए,ँ ऊ 
कित बेला गइन् मलाई थाहा भएन । केही समय आराम 
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गरी पसलमा गई �ीमतीलाई ब�दै गर भनी छोरालाई 
चाउिमन खवुाउनसमेतका लािग म पशहुाटमा गई मकै 
िकनेर खाने �ममा घरको �या�ड लाइन फोनबाट मेरो 
पसलको �या�ड लाइनमा फोन गदा� मैले पसलको 
फोन कल डाइभड� गरी मेरो मोबाइलमा रािखएको ह�दँा 
आएको फोन �रिसभ गदा� जाहेरवालीको जेठाजकुो 
छोरीले आ�टीलाई फोन िदन ुभ�दा आ�टीको न�बरमा 
फोन गर भनेको केहीबेरपिछ �ीमतीले मलाई फोन गरी 
बोलाएपिछ म पसलमा बसे ँ । �ीमती जाहेरवालीको 
घर गएको केही समयपिछ जाहेरवालीको छोरी हाल 
प�रवित�त नाम ग–१६ लाई समाउन ु भयो अर े भनी 
�ीमतीले मलाई फोनबाट बोलाउदँा म जाहेरवालीको 
घरमा प�ुदा िछमेक� गाय�ा बराल पिन िनजकै घरमा 
िथइन् । ब�ुदा जय अङ्कलले मलाई िसडी�ममा 
लगी मेरो स–ुगन�मा हातले खेलाउन ुभयो र अङ्कलले 
आ�नो स–ुगन� मेरो स–ुगन�मा द�न ुभयो, सोही कारणले 
मेरो स–ुगन� पोिलरहेको छ भनी मेरी छोरी ग–१६ ले 
भ�छे त के कसो हो भनी जाहेरवालीले मलाई सनुाएको 
हो भ�दा मैले गरकेो छैन, छोरीको �वा��य परी�ण 
गराउन,ु अपराध गरकेो ठहछ�  भने कानूनबमोिजम सह�लँा 
भनेको ह� ँ। माफ� माग माफ� िद�छु भनी जाहेरवालीको 
घरमा फोनबाट बोलाउदँा िनज जाहेरवालीको घरमा 
जादँा धेर ै मािनसह� भेला भएको कारण म नबोली 
बिसरहेको अव�थामा ए�कासी मैले निचनेका प�ुष 
मािनसह�ले मलाई कुटिपटसमेत गरकेो हो । मैले 
जबरज�ती करणीको उ�ोग गरकेो होइन भ�नेसमेत 
बेहोराको �ितवादी जय�साद पोखरलेले अिधकार�ा� 
अिधकारीसम� गरकेो बयान ।

जाहेरवाली मेरी काक� घटना घट्नभु�दा 
२ िदन अगािडदिेख िबरामी ह�न ु भएको कारण भाइ 
बिहनीलाई �कुलसमेत प�ुयाउनका लािग म आमालाई 
भनी काक�को घर आएक� िथए ँ । वारदात िमितका 
िदन शिनबार भएको कारण हामी सबैजना मािथ�लो 
तलामा बिसरहेका िथय� । जाहेरवालीले चटपटे खान 

मन लागेको छ चटपटे बनाइिदन ुभनेकोले म मािथ�लो 
तलामा रहेको भा�छा कोठामा गई चटपटे बनाउन थाले ँ। 
�ितवादीको छोरा र पीिडता ग–१६ को दाज ुमािथ�लो 
तलामा नै खेिलरहेका िथए । �ितवादीले मोटरसाइकल 
चलाई आएको र मेन गेट खोलेको आवाज सनेुपिछ 
अङ्कल आउन ुभयो भेटेर आउछुँ भ�दै पीिडता ग–१६ 
तल गएको अं.१०।१५ िमनेटपिछ पीिडता ग–१६ 
मािथ आई ट्वाइलेटितर गएको ज�तो लागेको िथयो । 
�यहीबँाट िनज कराउदँै �ँदै जाहेरवालीको निजक आई 
मेरो ससु ुगन� पोिलरहेको छ, के भयो भनी सो�दा मलाई 
जय अङ्कलले आ�नो िसडी�मको बेडमा लगी मैले 
लगाएको फरक मािथ सारी मेरो �या�टी खोली स–ुस ु
गन� ठाउमँा हातले खेलाई आ�नो पे�टीसमेत खोली 
स–ुस ुगन�ले मेरो स–ुस ुगन� ठाउमँा दलेको कुरा �ँदै 
सनुाउदँा सनुी थाहा पाएक� ह� ँ । �ितवादी र िनजको 
�ीमतीसगँ वारदात स�ब�धमा कुरा गदा� िनजह� केही 
नबोली चपु लागी ब�नकुो कारणले समेत �ितवादीले 
वारदात घटाएकोमा िव�ास ला�छ भ�नेसमेत बेहोराको 
सजुता चौहानले गरकेो घटना िववरण कागज । 

वारदातको बखत म आ�नै घरमा स�चो नभई 
ओ�यानमा ढि�करहेको अव�थामा अ.ं१५:०० बजेको 
समयमा जाहेरवालीले मलाई फोन गररे िददी जसरी 
भए पिन घर आउन ुभनी िढपी गरी पटकपटक भ�दा म 
जाहेरवालीको घरमा प�ुदा जाहेरवाली, िनजको छोरी, 
छोरा र िनजको जेठाजकुो छोरी सजुता चौहानसमेत 
बिसरहेका िथए । प�ुने िबि�कै जाहेरवालीले मेरी छोरी 
हाल प�रवित�त नाम ग–१६ खे�नको लािग तल भइु ँ
तलामा झदा�को अव�थामा जय�साद पोखरलेले 
छोरीलाई बोलाई हातमा समाती िसडी�ममा लगी 
ओ�यान भएको खाटमा सतुाई छोरीको र आ�नो क��  
(पे�टी) समेत खोली िदई छोरीको स–ुगन�मा पिहला 
हातले खेलाएपिछ आ�नो उ�ेिजत िलङ्गले छोरीको 
स–ुगन�मा दलेको हो भनी पीिडता ग–१६ लाई सो�दा 
पिन हो भनी जवाफ िदएको र पिछ �ितवादीको �ीमती 
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आई सो�दा पिन पीिडता ग–१६ ले �ँदै �ितवादी 
अङ्कलले मलाई अपराध गरकेो हो भनी सनुाएक� ह�न् 
र सोप�ात् �ितवादीलाई बोलाई ब�ुदा मैले अपराध 
गरकेो होइन भनी भनेको हो भ�ने बेहोराको गाय�ा 
बरालले गरकेो घटना िववरण कागज । 

वारदातका बखत जाहेरवाली हाल प�रवित�त 
नाम प को छोरी वष� ६ क� नाबािलका हाल प�रवित�त 
नाम ग–१६ लाई �ितवादी जय�साद पोखरलेले 
जबरज�ती करणीको उ�ोग गरकेो कुरा सनुी थाहा 
पाएको ह� ँ । जाहेरवालीकै भइु ँ तलाको ��याट भाडा 
िलई बसेका �ितवादी जय�साद पोखरलेले यता 
आउ भनी बोलाई िसडी�ममा लगी िव�तारा भएको 
खाटमा उ�ानो पारी सतुाई ग–१६ को फरक मािथ 
सारी क��  खोली �ितवादीले आ�नो हातको औलंाले 
ग–१६ को योिनमा खेलाई आ�नो पे�ट क��  खोली 
उ�ेिजत िलङ्गले िनजको योिनमा दलेको कुरा िनज 
पीिडतासमेतबाट बिुझन आएको हो �ितवादीको 
�ीमतीले मेरो �ीमान् ले ग�ती गर े िक गरनेन् मलाई 
थाहा भएन । तैपिन जाहेरवालीसगँ माफ� मा�ने 
वातावरण िमलाई यो केसलाई िमलाप� गराइिदन ु
भ�नेस�मको कुरा गरकेो ह�दँा िनज �ितवादीले वारदात 
घटाएकोमा िव�ास ला�छ । यसरी एक नाबािलकामािथ 
खराब मनसाय राखी वारदात घटाउने �ितवादीलाई 
कानूनबमोिजम कारबाही ह�नपुछ�  भ�नेसमेत मदन 
ब�नेतसमेतले लेखाएको �ायः एकै िमलानको 
व�तिु�थित मचु�ुका ।

�ितवादी जय�साद पोखरलेले मलुकु� 
ऐन, जबरज�ती करणीको महलको १ र ३(१) 
नं.बमोिजमको कसरु गरकेाले िनज �ितवादीलाई सोही 
महलको ३(१) नं.बमोिजम सजाय ह�न र ऐ.महलको 
१० नं.बमोिजम मनािसब �ितपूित�समेत पीिडतालाई 
भराई पाउन ऐ.महलको १० ग नं.बमोिजम �ितवादीको 
स�पि� रो�का राखी पाऊँ । प�ाउ �ितवादी 
जय�साद पोखरलेलाई यसै अिभयोग प�साथ ��ततु 

ग�रएको बेहोरा अनरुोध छ भ�ने वादी नेपाल सरकारको 
अिभयोगप� ।

भरिदन मैले पसल स�ब�धमा नै काम गर,े 
सोबाहेक अ� कुनै घटना िमित २०७१।२।१७ गते 
भएको छैन । मउपर लागेको आरोप झठुा हो । मैले 
�य�तो कुनै अपराध नगरकेो ह�दँा मलाई सजाय ह�न ु
पन� होइन भ�नेसमेत बेहोराको �ितवादी जय�साद 
पोखरलेले स�ु अदालतमा गरकेो बयान । 

पिछ �माण ब�ुद ैजादँा ठहरबेमोिजम ह�ने गरी 
हाल �ितवादी जय�साद पोखरलेलाई मलुकु� ऐन, 
अ.बं.११८ को देहाय २ नं.बमोिजम म�ुा पपु��का लािग 
थनुामा रा�न ुभ�नेसमेत बेहोराको िमित २०७१।३।१२ 
गतेको स�ु अदालतको थनुछेक आदेश ।

�ितवादीले पीिडतालाई ज.क. गरेको 
होइन । घटना भएको िमित र समयमा म �ितवादीसगँ 
छु भ�नेसमेत बेहोराको �ितवादीका सा�ी च��कला 
पोखरलेले स�ु अदालतमा गरकेो बकप� । 

िमित २०७१।२।२८ गते िदएको जाहेरी 
दरखा�तको बेहोरा र सहीछाप मेरो नै हो । य�तो 
अपराध गन� अपराधीलाई सजाय ह�नै पद�छ भ�नेसमेत 
बेहोराको जाहेरवाली प�रवित�त नाम प ले स�ु 
अदालतमा गरकेो बकप� । 

म काममा �य�त भएकोले थाहा भएन । 
व�तिु�थित मचु�ुका इ.�.का.दमकमा तयार भएकोले 
मैले �यिह ँसहीछाप गरकेो ह� ँ। पिहले �ितवादीको चाल 
चलन र आचरण ठीक िथयो घटनाको बारमेा म भ�न 
सि�न भ�नेसमेत बेहोराको व�तिु�थित मचु�ुकाका 
मािनस मदन ब�नेतले स�ु अदालतमा गरकेो बकप� । 

�ितवादी जय अङ्कलले उ�ानो पाररे मेरो 
क��  खोलेर िनजको हातले मेरो स–ुस ु खेलाई िदन ु
भयो । �यसपिछ म रोए ँअङ्कलले छोडी िदन ुभयो । म 
मािथ गएर िपसाब गररे मेरो आमालाई सनुाए ँभ�नेसमेत 
बेहोराको पीिडता वष� ६ क� प�रवित�त नाम ग–१६ ले 
स�ु अदालतमा आई गरकेो बकप� । 
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१०५०६ - नेपाल सरकार िव. जय�साद पोखरले

यथाथ� कुरा के हो सो म जाि�दन । �ितवादी 
जय�साद पोखरलेको सामािजक चाल चलन (छाप) 
रा�ै िथयो । तर यो घटनाको बारमेा म अनिभ� 
छु । म यसै हो भ�न सि�दन भ�नेसमेत बेहोराको 
व�तिु�थित मचु�ुकाका मािनस िदिलप अिधकारीले 
स�ु अदालतमा गरकेो बकप� । 

वारदात िमित २०७१ साल जे� १७ गते 
हो । शिनबार हो, समय थाहा छैन । स�ुमा केही 
भिनन पिछ फकाएर सो�दा जय अङ्कलले िस.िड.
कोठामा लगी पे�टी खोलेर ससु ुखेलाउन खो�न ुभयो 
भिनन् । घटना िववरण कागज स�य हो भ�नेसमेत 
बेहोराको व�तिु�थित मचु�ुकाको मािनस सजुना 
चौहानले स�ु अदालतमा गरकेो बकप� । 

घटना घटेको भनेको ह�ा दश िदनपिछ मैले 
सनुेको ह� ँ । जय अङ्कलले मलाई िसडी कोठामा 
लगेर मेरो क��  खोलेर मेरो स–ुस ु खेलाउन ु भयो र 
अङ्कलको स–ुस ु मेरो स–ुस ु मा ठे�न खो�न ु भयो 
भनी पीिडता नानीले भ�दा सनेुक� ह� ँ भ�नेसमेत 
बेहोराको व�तिु�थित मचु�ुकामा ब�ने प�ुप धमलाले 
स�ु अदालतसम� गरकेो बकप� । 

िमित २०७१।२।१७ गते शिनबारका िदन 
मेरो घरमा ममी, मेरो दादा र म, तलुसा आ�टीको छोरा 
आयसु पिन िथयो । जय अङ्कल ट्वाइलेट जान ुभएको 
िथयो । िन�के पिछ हातमा समातेर िस.डी.कोठामा ल�न ु
भयो । जय अङ्कलले उ�ानो पाररे मेरो क��  खो�दरे 
िनजको हातले मेरो स.ुस.ुखेलाई िदन ुभयो । �यसपिछ 
म रोए ँ। �यसपिछ अङ्कलले छोपी िदनभुयो �यसपिछ 
म मािथ गएर िपसाब गररे मेरो आमालाई सनुाए ँउनको 
स.ुस.ुले मेरो स.ुस.ुमा ठे�न खो�न ु भयो भ�नेसमेत 
बेहोराको पीिडता ग–१६ ले स�ु अदालतसम� गरकेो 
बकप� । 

�ितवादीको बयान झ�ुो हो भ�न म सि�न 
िकनिक मैले देिखन । िनजले कसरु गर े भनी मलाई 
िव�ास ला�दनै िथयो, व�तुि�थित मचु�ुका बेहोरा 

नपढी सही गरकेो ह� ँभ�नेसमेत बेहोराको व�तिु�थित 
मचु�ुकाका मािनस िग�रराज अिधकारीले स�ु 
अदालतसम� गरकेो बकप� । 

�ितवादीले पीिडतालाई जबरज�ती करणी 
गरकेो होइन । उ� िमित समयमा म �. को दोकानमा 
�रचाज� काड� िक�न भनी गएक� िथए ँ । जाहेरवाली र 
मेरो  घर जोिडएकै छ । �य�तो घटना भएको मैले थाहा 
पाइन । �य�ती सानी नानीले �य�तो कुरा गन� भ�न 
सि�दन पीिडताको आमाले िसकाएको ह�नपुछ�  
भ�नेसमेत बेहोराको �ितवादी जय�साद पोखरलेको 
सा�ी सोनाम िल�बूले स�ु अदालतसम� गरेको 
बकप� ।

यसमा अिभयोग दाबी, जाहेवाला तथा 
पीिडताको जाहेरी तथा कागज एवं बकप� र 
�ितवादीको बयान बेहोरासमेतका आधारमा ��ततु 
वारदात जबरज�ती करणीको महलको ५ नं. 
बमोिजमको वारदात पिु� ह�न आयो । तसथ� �ितवादी 
जय�साद पोखरलेलाई जबरज�ती करणीको महलको 
५ नं. बमोिजमको कसरुमा ऐ.महलको ३ नं. को दफा 
१ बमोिजम ह�ने सजायमा ऐ.महलको ५ नं.बमोिजम 
वारदातको अव�थासमेतलाई म�यनजर गदा� ६ वष� 
कैद ह�ने ठहछ�  भ�ने िमित २०७१।९।३ मा भएको झापा 
िज�ला अदालतको फैसला । 

घटना िववरण कागज गन� गाय�ा बरालबाहेक 
अनसु�धान तहिककातमा आ�नो बेहोरा लेखाउने 
स�पूण� सरकारी सा�ीह�ले घटनाको जानकारी, 
जाहेरी परपेिछ मा� थाहा पाएको बेहोरा िमिसलमा �प� 
छ । किथत वारदात िमितको १२ िदनपिछ थाहा पाएको 
भनी बेहोरा लेखाउने गवाहको भनाइ टेक� अिभयोगप� 
दायर भएको छ । अदालतसम� सरकारी गवाहले 
ग�रिदएको बकप�मा ��तािवत अिभयोग पिु� भएको 
छैन । जाहेरवालाले घटनालाई गपुचपु रा�न ु भएको 
त�य जाहेरवालाले अदालतसम� गरकेो बकप�बाट 
पिु� भएको छ । घटना स�य भए जाहेरवालाले घटनालाई 
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िकन गपुचपु रा�न खोजेको हो ? यसतफ�  स�मािनत 
अदालतको �यान जान ु�याय िन�पणको �योजनाथ� 
आव�यक छ । पीिडताको योिनमा �ितवादीको िलङ्ग 
�वेश गराउने चरणमा पगेुको भ�ने स�ु फैसलाको 
िन�कष� छ । आिखर कुन �माण वा त�यले पीिडताको 
योिनमा �ितवादीको िलङ्ग �वेश गराउने चरणमा 
पगेुको पीिडताले अदालतसम� गरकेो बकप�मा 
उि�लिखत बेहोरा र मौकामा गरकेो बयान आपसमा 
िम�दैन । पीिडता भिनएक� नाबािलकाले अदालतसम� 
जाहेरवालातफ� का कानून �यवसायीले सोधेको सवाल 
८ को जवाफमा योिनमा हातले खेलाएको मा� भनेक� 
छन् । पनुः सवाल १३ को जवाफमा पिन पीिडता 
भिनएक� नाबािलकाले सोही कुरा दोहो�याएक� छन् । 
िलंगले योिनमा दलेको कुरा दवैु सवालको जवाफमा 
उ�लेख गरके� छैनन् । नाबालकलाई जाहेरवालीले डर 
देखाई वा लालचमा पारी यसो भ�न ुभनी िसकाएको 
कथनलाई मा� िनण�याधारको के��िव�द ु बनाई 
जबरज�ती करणी उ�ोगबाट उठान भएको किथत 
वारदातलाई जबरज�ती करणीको महलमा भएको 
�ावधानको िववेचनातफ�  स�ु अदालतले ��ततु 
म�ुाको रोहमा गरकेो िववेचना �िुटपूण� एवं अ�यायपूण� 
ह�दँा उ�टी गरी वादी नेपाल सरकारको अिभयोग 
दाबीबाट फुस�द ग�रपाउ ँभ�ने �ितवादीको पनुरावेदन 
प� ।

�ितवादीले मेरो स ुगन� योिनमा िनजको हात 
औलंाले खेलाएको, िलङ्ग ठाडो पारी स ुगन� योिनमा 
दलेको भनी पीिडता वष� ६ क� उपनाम १६ ले मौकामा 
कागज गरी उ� कागजलाई पिु� ह�ने गरी अदालमा 
बकप� गरकेो पाइ�छ । पीिडताले अदालतमा बकप� 
गदा� �ितवादीले पलङ्गमा सतुाई आ�नो योिन औलंाले 
चलाएको र िनजले घष�ण गन� खो�दा आफू रोएकोले 
छोिडिदएको भनी बकप� गरबेाट जबरज�ती करणीको 
१ नं. मा प�रभािषत वारदात पिु� ह�न आएन भ�ने 

आधारमा ��ततु वारदात जबरज�ती करणी उ�ोगमा 
प�रणत गरकेो देिख�छ । तर फैसला गदा� िलएको 
उ� आधार पीिडतको बकप�को केही अंशलाई मा� 
िलएको देिख�छ । पीिडतले मौकामा कागज गदा� मेरो 
स ुगन� योिनमा �ितवादीले खेलाई िनजको िलङ्ग ठाडो 
पारी दलेको भनी लेखाएकोमा अदालतमा बकप� गदा� 
उ� कागजको बेहोरा र सहीछाप मेर ैहो भनी पिु� ह�ने 
गरी बकप� गरकेो अव�थामा योिनमा औलंा घसुाएको 
भए पिन औलंा घसुाएको भनेक� आधारमा जबरज�ती 
करणीको आरोपबाट िनजलाई कम सजाय ह�ने अव�था 
नदेिखने । मानव स�यताउपर नै कलंक लगाउने गरी एक 
अवोध नाबािलकाउपर जबरज�ती करणी ज�तो जनु 
अमानवीय एवम् िनल��ज अपराध भएको छ, �यसको 
ग�भीरतास�मलाई हेरी �ितवादीउपर सजाय िनधा�रण 
गनु�  उिचत ह�ने भनी बाबरुाम पौडेल �े�ी िव�� नेपाल 
सरकार भएको (ने.का.प.२०६६, अङ्क ३, िनण�य 
नं.८०९९, प�ृ ४२९) जबरज�ती करणी म�ुामा 
स�मािनत सव��च अदालतबाट �या�या भएको ह�दँा 
सो िस�ा�तसमेतको िवपरीत ह�ने गरी �माणको �यून 
मू�याङ्कन गरी जबरज�ती करणी उ�ोगमा प�रणत 
गरी कम सजाय गरी भएको स�ु अदालतको फैसला 
�िुटपूण� भएकोले बदर गरी �ितवादीलाई अिभयोग 
दाबीबमोिजम सजाय ह�न अनरुोध छ भ�ने वादी नेपाल 
सरकारको तफ� बाट पनुरावेदन अदालतमा परेको 
पनुरावेदन प� । 

यसमा वादी नेपाल सरकार तथा �ितवादी 
जय�साद पोखरले दवैु प�को तफ� बाट पनुरावेदन 
परकेो ह�दँा दवुै प�लाई सो पनुरावेदन बेहोरा पर�पर 
सनुाई िनयमानसुार पेस गनु�  भ�ने पनुरावेदन अदालत 
इलामको िमित २०७३।७।२२ को आदेश ।

��ततु वारदातलाई यौन द�ुय�वहारको 
प�रभाषािभ� पारी सरोकारवाला �यि�लाई प� 
कायम गन� गरी सरोकारवालाले आशय करणीको 
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महलअ�तग�त म�ुा सकार गन� चाहेमा सकार गन� 
स�ने गरी आदेश गनु�पन�मा �ितवादीउपर जबरज�ती 
करणीको महलअ�तग�त उ�ोगको कसरु कायम गन� 
गरी स�ु झापा िज�ला अदालतबाट भएको िमित 
०७१।९।३ को फैसला सो हदस�म उ�टी भई वादी 
नेपाल सरकारको अिभयोग दाबीबाट �ितवादीले 
सफाइ पाउने ठह�याई िमित ०७२।८।८ मा पनुरावेदन 
अदालत इलामबाट भएको फैसला ।

कसरुबाट उ�मिु� पाउन कसैले पिन 
कसरुमा इ�कार रहन ु �वाभािवक मािन�छ । �यसैले 
�ितवादीको कोरा इ�कारी बयान िनजले सफाइ पाउने 
आधार ब�न स�दैन । �ितवादीउपर परकेो िकटानी 
जाहेरी, पीिडताको भनाइ घटना िववरण कागज गन� 
मािनसह�ले गरकेो कागज एवं अदालतमा उपि�थत 
भई बकप� भएकोलाई आधार िलई फैसला गनु�पन� 
ह��छ सो कुराको बेवा�ता गरी इ�कारी बयानलाई 
आधार िलई गरकेो फैसला �यायको रोहमा �िुटपूण� 
छ । ��ततु स�दभ�मा "इ�कारीले मा� कुनै अिभय�ुले 
आरोिपत कसरुबाट फुस�द पाउन र सजायबाट उ�म�ु� 
पाउनँ नस�ने ह�दँा िनद�िषताको लािग ठोस �माणको 
आव�य�ा पन� । (ने.का.प.२०६८, िन.नं.८६८७, 
अङ्क ९, प�ृ १५५३) भनी स�मािनत अदालतबाट 
�ितपािदत िस�ा�तसमेतको �ितकूल ह�ने गरी भएको 
उ� फैसला बदरभागी छ ।

मलुकु� ऐन आशय करणीको महलको १ नं. 
ले कसैले कुनै मिहलाको म�जरुीिबना संवेदनशील अगं 
छोएमा यौन द�ुय�वहार गरकेो मािन�छ भ�ने उ�लेख 
भएको दिेख�छ । उ� प�रभाषाले नाबालकलाई 
स�बोधनसमेत गरकेो देिखदँनै । ��ततु म�ुामा 
�ितवादीले पीिडताको योिनमा औलंाले खेलाई 
िनजको िलङ्गसमेत पीिडतको योिनमा दली रातोसमेत 
बनाएको अव�था छ । अक�तफ�  हेन� हो भने मलुकु� 
ऐन जबरज�ती करणी महलको ९(क) मा कसैले कुनै 

नाबालकसगँ कुनै िकिसमको बाल यौनदरुाचार गर े
गराएमा जबरज�ती करणी गरकेो मानी यसै महलको 
३ नं. बमोिजम ह�ने सजायमा थप १ वष�स�म सजाय 
ह�ने कानूनी �यव�था रहेको पाइ�छ । जाहेरवालाको 
तथा पीिडताको भनाइसमेतबाट �ितवादीले पीिडतको 
योिनमा हातको औलंाले खेलाई िनजको योिनमा 
�ितवादीको िलङ्ग दली जबरज�ती करणीको कसरु 
गरकेो अव�थामा जबरज�ती करणीको वारदातलाई 
यौन दरुाचार भनी आशय करणीतफ�  प�रणत ह�ने गरी 
भएको फैसला मलुकु� ऐन, जबरज�ती करणी महलको 
मनसायिवपरीत भई कानूनी �िुट रहेकोले बदर गरी 
स�ु अिभयोग मागदाबीबमोिजम सजाय ग�रपाउ ँभनी 
वादी नेपाल सरकारको तफ� बाट यस अदालतमा परेको 
पनुरावेदन प� ।

यसमा पीिडत नाबािलकाले �हरीमा कागज 
गदा� र अदालतमा समेत बकप� गदा� “�ितवादी 
जय�साद पोखरलेले आ�नो ससु ु गन� मेरो ससु ु
गन�मा दलेको र ठे�न खोजेको” भनी उ�लेख गरेको 
अव�थामा सो �माणलाई �हण नगरी आशय करणीमा 
प�रणत गन� गरी भएको पनुरावेदन अदालत इलामको 
िमित २०७२।८।८ को फैसला �माण मू�याङ्कनको 
रोहमा फरक पन� स�ने देिखदँा म�ुक� ऐन, २०२ नं. 
को �योजनाथ� ��यथ� िझकाई िनयमानसुार गनु�  भ�ने 
यस अदालतको िमित २०७४।९।२३ को आदशे ।

ठहर ख�ड
िनयमबमोिजम दैिनक पेसी सूचीमा चढी 

िनण�याथ� इजलाससम� पेस ह�न आएको ��ततु 
म�ुामा पनुरावेदक वादी नेपाल सरकारको तफ� बाट 
िव�ान्  उप�यायािधव�ा �ी महेश ख�ीले गनु�भएको 
बहससमेत सिुनयो । 

िव�ान्  उप�यायािधव�ाले आ�नो पनुरावेदन 
िजिकरलाई समथ�न गद� शारी�रक परी�णमा यौनज�य 
कसरु नभएको भनी उ�लेख भएको एक मा� 
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आधारलाई मा�यता िदई ६ वष� उमेरक� पीिडताको 
भनाइलाई �हण नगरी �ितवादीलाई अिभयोगबाट 
सफाई िदई ��ततु म�ुालाई आशय करणीमा प�रणत 
गन� गरी भएको पनुरावेदन अदालतको फैसला �िुटपूण� 
ह�दँा सो फैसला बदर गरी अिभयोग मागदाबीअनसुार 
होस् भनी भ�न ुभयो ।

उपयु��ानसुारको त�य रहेको ��ततु 
िमिसलमा िव�ान्  उप�यायािधव�ाले रा�नभुएको 
उि�लिखत बहससमेत सनुी िनण�यतफ�  िवचार गदा�, 
�ितवादी जय�साद पोखरलेले मलुकु� ऐन, जबरज�ती 
करणीको महलको १ र ३(१) नं. बमोिजमको कसरु 
गरकेा ह�न् होइनन् िनजबाट �ितपूित�  भराई सोही 
महलको ३(१) बमोिजम िनजलाई सजाय ह�नपुन� हो वा 
होइन र जबरज�ती करणीको महलअ�तग�त जबरज�ती 
करणीको उ�ोगको कसरु कायम गरी अदालतबाट 
भएको फैसला सो हदस�म उ�टी गरी आशय करणीमा 
प�रणत गन� भनी भएको पनुरावेदन अदालतको फैसला 
िमले निमलेको के रहेछ ? पनुरावेदकको पनुरावेदन 
िजिकरअनसुार ह�नपुन� हो वा होइन ? सोही कुराह�को 
��ततु िमिसलको स�दभ�मा िनण�य िदनपुन� देिखन 
आयो । 

२. अब िनण�यतफ�  िवचार गरी हेदा�  प�रवित�त 
नाम 'K' को जाहेरी बेहोरा हेदा�  �ितवादीले वष� ६ क� 
नाबािलकालाई जबरज�ती करणीको उ�ोग गरकेोले 
सजाय ग�रपाउ ँभ�ने िकटानी जाहेरी दरखा�त परकेो 
आधारमा ��ततु म�ुाको उठान भएको देिख�छ । 

३. �ितवादीले अिधकार�ा� अिधकारीसम� 
बयान कागज गदा�  मैले पीिडतालाई जबरज�ती 
करणीको उ�ोग गरकेो होइन छैन भनी लेखाएको र 
अदालतमा बयान गदा�समेत �य�तो कुनै अपराध गरकेो 
होइन छैन भनी बयान गदा� लेखाएको पाइ�छ ।

४. घटनाबाट �भािवत भई पीिडत ह�ने 
पीिडता वष� ६ क� प�रवित�त नाम ग. १६ ले मौकामा 

कागज गदा� िमित २०७१।२।१७ गते शिनबार िथयो म 
घरमै िथए ँ। ममी िबरामी भएकोले कोठामा स�ुनभुएको 
र म खे�न भनी भइुतँलामा ओल�दा जय�साद पोखरले 
ट्वाइलेटबाट िन�कँदै िथए । सोही बेला िनजले मलाई 
एता आउ भनी मेरो हात समाई उसको �ममा लगी 
ओ�यानमा सतुाई मेरो �क मािथ सारी िदई क��समेत 
खोली आ�नो स ुगन� (िलङ्ग) ठाडो पारी मेरो स ुगन� 
(योिन) मा दलेकोले �ँदै ममीलाई भिनिद�छु भनेपिछ  
िनजले मलाई छोडेपिछ म मािथको तलामा पगुी स ुगदा� 
स ुगन� पोलेकोले सबै कुरा ममीलाई सनुाएको ह� ँभनी 
भनेको र अदालतमा उपि�थत भई बकप� गदा�समेत 
सोही बेहोरामा कि� पिन फरक नपारी आ�नो बकप� 
बेहोरा लेखाएको पाइ�छ ।

५. पीिडता प�रवित�त नाम ग. १६ को 
�वा��य परी�ण ह�दँा, िनजलाई जबरज�ती करणी 
गर ेनगरकेो यिकनसाथ भ�न नसिकने, िनजको हाइमन 
�याितएको छैन, िनजको यौनाङ्गमा प�ुष जाितको 
वीय� भए नभएको बार े परी�णको लािग �योगशाला 
पठाइएको साथै िनजको यौनाङ्गमा प�ुष जाितको र� 
छैन, िनजको यौनाङ्ग तथा शरीरमा कुनै चोटपटक 
िनलडाम छैन, अ�य केही नभएको भ�ने बेहोरा उ�लेख 
भएको दिेख�छ ।

६. वष� ६ क� नाबािलका घटनाबाट पीिडत 
भएको भ�ने िमिसलबाट दिेख�छ । घटना पीिडत 
ब�ने गरकेो मािथ�लोदेिख तलको भइुतँलामा भएको 
भ�ने दिेखएको र ��य�दश� कोही नभएको अव�था 
दिेख�छ । अकारण पीडकलाई पोल गरी लेखाउनपुन� 
िव�वसनीय कारण कतैबाट ख�ुन आएकोसमेत 
दिेखदैँन । पीिडताले आफूउपर �ितवादीबाट भएको 
काय�को बारमेा कहीकँतै निबराई िसलिसलेवार 
ढङ्गबाट मौकामा कागज गरके� छन् भने अदालतमा 
उपि�थत भई मौकामा आफूले ग�रिदएको कागजलाई 
समथ�न गरी बकप�समेत ग�रिदएको देिख�छ । यसरी 
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भएको कामको प�रणाम र �यसको �भावको बारमेा 
अनिभ� नाबािलका पीिडताले �ितवादीउपर आरोप 
लगाउदैँ भनेको कुराह�लाई अ�यथा भ�नपुन� अव�था 
िमिसलमा ��ततु भई सामेल रहेको नदेिखएको र 
��य�दश�को अभाव अिन पीडक �ितवादी मौका र 
अदालतमा आरोिपत कसरुलाई इ�कार रही बयान 
गरकेो आधारले मा� नाबािलग पीिडताको भनाइलाई 
नजरअ�दाज गन� मनािसब ह�ने देिखदैँन ।

७. �ितवादीले उ�ानो पाररे मेरो क��  
खोिलिदनभुयो र हातले मेरो ससु ुखेलाउनभुयो अनी 
आ�नो पे�ट र क��  खोलेर स ुगन� (िलङ्ग) ठाडो पाररे 
मेरो स ुगन� (योिन) मा द�नभुयो । म डराई ममीलाई 
भिनिद�छु भ�दा मलाई छोिडिदएपिछ म मािथ तलामा 
चढी िपसाब गदा� स ुगन� पोलेकोले �ितवादी जय�साद 
पोखरलेले आफूउपर गरकेो सबै कुरा �ँदै ममीलाई 
भनेको ह� ँ भनी लेखाएको दिेखदँा एउटा नाबालक 
असहायको र�ाथ� �योगमा आउनस�ने बल �यितबेला 
�न ुभएको र �ँद ैआमालाई भिनिद�छु भनी पीिडतले 
भनेपिछ डराई �यसैको �भाव र कारणबाट अ� 
ि�याकलाप �ितवादीले नबढाई �यि�कै छोिडिदएबाट 
आपरािधक काय�ले पूण�ता नपाएको अव�था 
देिख�छ । अपराधले पूण�ता नपाउने िविभ�न कारणह� 
ह�न स�छन् । कुनै य�तै कारणबाट अपराध घिटत 
ह�नबाट रोिकएको देिखनपुछ�  भ�ने ह�दैँन र जसरी भए 
पिन पीडकलाई डर र �ास होस् वा भौितक शि� होस् 
वा �ितवादीको आपरािधक ि�याकलापलाई रो�ने 
अ� �य�तै �भावकारी ज�तो �ने कराउने �ितवादीको 
कुकाय�को बारमेा संर�कलाई भिनिद�छु भ�ने 
ज�ता कारण होस् जसले �ितवादीलाई आपरािधक 
काय� गन�बाट रो�छ र अपराधले पूण�ता पाउदँैन भने 
�वाभािवक�पमा �यहानेँर उ�ोगको अव�था िसज�ना 
नह�ने भ�ने ह�दँैन । सबै अव�थामा �ितवादीलाई शि� 
�योग गरी अपराध गन�बाट रोिकए मा� उ�ोग ह�ने भ�ने 

ह�दँैन ।
८. जाहेरवाली प�रवित�त नाम “K” ले 

उपि�थत भई बकप� गदा� आ�नो मौकाको जाहेरी 
बेहोरालाई समथ�न गद� �ितवादीले नाबालक छोरीलाई 
जबरज�ती करणीको उ�ोग गरकेोले सजाय हो भनी 
बकप� ग�रिदएको पाइ�छ ।

९. पीिडतको �वा�थ जाचँ भई �ा� भएको 
�ितवेदनबाट पीिडतलाई जबरज�ती करणी गर ेनगरेको 
यिकनसाथ भ�न नसिकने भनी उ�लेख भएकोतफ�  
िवचार गदा� जबरज�ती करणीको उ�ोगतफ� को 
अिभयोग मागदाबी भएकोले सोतफ�  थप िववेचना 
ग�ररहन ुपन� आव�यकता देिखदैँन ।

१०. जहासँ�म �ितवादीले अनसु�धान 
अिधकारीसम� र अदालतसमेतमा बयान गदा� 
आरोिपत कसरु मबाट भएको होइन भनी इ�कार भई 
बयान गरकेो अव�था छ । सो स�ब�धमा घटनाको 
��य�दश� कोही छैनन् । य�तो अव�थामा िवनाकारण 
एउटी नाबालक पीिडतले भनी लेखाएको कुरालाई 
त�यसङ्गत िव�वासयो�य �माणको अभावमा 
अ�यथा भ�न ु पन� नदिेखएको र �ितवादीको सा�ी 
च��कला पोखरले र सोनाम िल�बकुो बकप� हेदा�  
च��कला पोखरलेले घटना भएको िमित र समयमा 
म �ितवादीसगँ छु भनी भनेक� साथै सोनाम िल�बलेु 
जाहेरवाली र मेरो घर जोिडएकै छ उ� िमित समयमा 
म �ितवादीको पसलमा �रचाज� काड� िक�न गएको 
िथए । सो घटनाका बारमेा हो ह�ला भएको मलाई थाहा 
भएन । िमित यिकन भएन ०७१।२।२८-२९ गतेितर 
ग�ुडाह� बोलाएर �ितवादीलाई कुटिपट गन� थालेपिछ 
र �यानै मन� अव�था देखेपिछ �ितवादीको �यान 
बचाउन ग�ुडाह�बाट छुटाई हामीह�ले �ितवादीलाई 
इलाका �हरी काया�लयमा प�ुयाएका िथयौ ँ भनी 
भनेकोमा �ितवादीको शारी�रक �रपोट�मा �य�तो 
�कृितको घाचोट केही उ�लेख भएको नदेिखदँा 
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�ितवादीको इ�कारी बयान समिथ�त भई पिु�ट भएको 
भ�ने देिखदैँन । पसलमा सामान िक�न आउने �यि� 
सामान िक�छ जा�छ तर �ितवादीको सा�ी सोनाम 
िल�ब ुपसलमा बिसरहनकुो कारण के हो सो ख�ुदैन 
अक� कुरा �ितवादीको सा�ीह� वारदात समयमा 
साथै छौ ँ भ�दछन् तर एक अक�को भेटको बारमेा 
केही खलुाउदैँनन् �यसैले �ितवादीको सा�ीह�ले 
भनी लेखाएको कुरा प�यारलायक र िव�वासयो�य  
नभएकोबाट �ितवादीको इ�कारी भनाइ िनजको 
सा�ीह�को बकप� बेहोराबाट समिथ�त भई �मािणत 
भएको भनी भ�न िम�ने अव�था देिखदँनै ।

११. वारदातको �कृित र �पलाई हेदा� 
पीिडताको शरीरको अङ्ग छुने हेन� काममा मा� 
�ितवादी सीिमत नरही आ�नो िलङ्ग पीिडताको 
योिन भागमा रगडेको र �यि�कैमा पीिडताले आमालाई 
भिनिद�छु भनी कराएपिछ �यसको �भाव र असरले 
छोडेको कारण वीय��खलन नभएको अव�था ह�दँा 
करणीको काय�ले पूण�ता नपाएको ि�थित र अव�था 
रहेको देिख�छ ।

१२. हामीले अपनाई आएको �याियक 
अ�यासको स�दभ�मा हेन� हो भने “सान ु ब�चीलाई 
जबरज�ती करणी ग�यो भ�ने अिभयोग लगाइएकोमा 
अिभय�ुले �हरीमा कागज गदा� िलङ्ग योिनमा लगी 
केहीबेर चलाए, वीय� गएन हातले खसाए रोएकोले 
छोिडिदए भ�ने उ�लेख गरकेो र िचिक�सकबाट 
जाचँ गराएकोमा योिनमा घाउ दिेख�छ भनी लेखी 
आएकोले जबरज�ती करणी गन� उ�ोग ठहर भएको 
देिख�छ”8 । ��ततु िमिसलमा पिन पीिडतले मौकामा 
गरकेो आ�नो कागजको बेहोरालाई समथ�न गद� आ�नो 
ससु ु गन�मा �ितवादीले आ�नो ससु ुगन� दलेको भनी 
अदालतमा बकप� गदा� भनेको अव�था रहेकोले सो 
काय�बाट जबरज�ती करणीको घटना भइसकेको भ�ने 

8 ने.का.प.२०४० िन.नं. १७८०, प.ृ६४२ मोितराम िव. �ी ५ को 
सरकार 

नदेिखई पीिडत रोइकराई ममीलाई भिनिद�छु भनी 
डर �ास देखाएपिछ सोको �भावले डराई �ितवादीले 
छोिडिदएको अव�था ह�दँा जबरज�ती करणीको 
वारदात नभई जबरज�ती करणीको उ�ोगको 
वारदातस�म भएको  देिखयो । �यसकारण जाहेरवालाले 
�ितवादीउपर िकटानी जाहेरी िदई मौकाको जाहेरी 
दरखा�त बेहोरालाई समथ�न गरी बकप� ग�रिदएको, 
पीिडताले �ितवादीउपर िकटानी गरी लेखाएको 
मौकाको बेहोरालाई समथ�न गरी उपि�थत भई बकप� 
ग�रिदएको, �ितवादीले इ�कारी बयान गर ेपिन िनजको 
इ�कारी भनाइ त�यय�ु िव�वास गन� लायकको 
�माणबाट पिु� नभएकोसमेतका मािथ उ�लेख भई 
िववेचना ग�रएको �माणह�बाट �ितवादीले जबरज�ती 
करणी महलको ५ नं. बमोिजमको कसरु गरकेो भ�ने 
दिेखदँा �ितवादीलाई जबरज�ती करणीको महलको 
दफा ३(१) बमोिजम झापा िज�ला अदालतबाट ६ वष� 
कैद ह�ने ठहर गरी िमित २०७१।०९।०३ मा भएको 
फैसला अ�यथा देिखएन ।

१३. तसथ� िमित २०७१।०९।०३ मा भएको 
झापा िज�ला अदालतको फैसलालाई उ�टी गरी 
िमित २०७२।८।८ मा पनुरावेदन अदालत इलामबाट 
भएको फैसला िमलेको नदेिखदँा केही उ�टी ह�ने 
ठहछ�  । अिभयोग मागदाबीअनसुारको सजाय ग�रपाउ ँ
भ�ने पनुरावेदक नेपाल सरकारको पनुरावेदन िजिकर 
प�ुन स�दैन । अ�मा तपिसलबमोिजम गनू� ।

तपिसल
मािथ ठहर ख�डमा लेिखएबमोिजम �ितवादी 
जय�साद पोखरलेको हकमा स�ु िज�ला अदालतको 
फैसला सदर ह�ने ठहरकेोले िनज �ितवादी िमित 
०७१।०२।२७ दिेख थनुामा रही पनुरावेदन अदालत 
इलामको फैसलाबाट िमित ०७२।०८।०८ मा थुनाम�ु 
भएको देिखदँा िनज �ितवादीलाई स�ु झापा िज�ला 
अदालतबाट ठहर भएको बाकँ� कैद लगत कसी असलु 
गनु�  भनी स�ु झापा िज�ला अदालतमा लेखी पठाई 
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१०५०७ - कृ�णबहादरु �े� िव. का�क� िज�ला अदालतसमेत

िदनू.............................................................१
��ततु म�ुाको लगत क�ा गरी िमिसल िनयमानसुार 
अिभलेख शाखामा बझुाई िदनू...........................२
          
उ� रायमा सहमत छु ।
�या.डा.मनोजकुमार शमा�

इजलास अिधकृतः िहरा डंगोल
इित संवत् २०७६ साल फागनु ३० गते रोज ६ शभुम् ।

—— & ––

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

माननीय �यायाधीश डा.�ी मनोजकुमार शमा�
आदेश िमित : २०७७।२।१३

०७६-WH-०३५५

म�ुाः ब�दी��य�ीकरण

िनवेदक / प� : �भाकरको नाित, भिुमन�दको छोरा, 
ज�ुला िज�ला, सािबक धापा गा.िव.स. 
वडा नं.४ को हाल प�रवित�त ऐ.िस�जा 
गाउपँािलका वडा नं.१ घर भइ� हाल का�क� 
िज�ला, पोखरा महानगरपािलका वडा 
नं.३२ खदुी सकुु�बासी टोल ब�ने वष� २३ 
को केशवराज आचाय�को हकमा लिलतपरु 
िज�ला, लिलतपरु महानगरपािलका वडा 
नं.१८ ब�ने वष� ५८ को कृ�णबहादरु �े�ठ

िव��
��यथ� / िवप�ी : का�क� िज�ला अदालतसमेत

§ अलग अलग िमितमा एकै �कृितको 
कसरुमा सलं�न भएको िवषय ह�दैँमा 
वारदातलाइ� नै फरक भएको ि�थितमा 
�यसलाइ� एउटै कसुर भएको भनी दोहोरो 
कारबाही गरकेो मा�न निम�ने । यसबाट 
सिंवधानले ��याभूत गरकेो �यायस�ब�धी 
हकअ�तग�त कुनै पिन �यि� िव�� 
अदालतमा एकै कसरुमा एक पटकभ�दा 
बढी म�ुा चलाइने र सजाय िदइने छैन 
भ�न े �ावधानको �ितकूल भएको मा�न  
नसिकने ।

(�करण नं.७)

िनवेदक / प�का तफ� बाट : िव�ान्  व�र�ठ अिधव�ाह� 
�ी एकराज भ�डारी, �ी गोपालकृ�ण िघिमर,े 
अिधव�ाह� �ी चडुामिण पौडेल, �ी 
इ�द�साद खरले, �ी गोिव�द शमा�  ब�दी र 
�ी अपे�ा कोइराला

��यथ� / िवप�ीका तफ� बाट : िव�ान्  उप�यायािधव�ा 
�ी िवदरुकुमार काक�

अवलि�बत निजर :
स�ब� कानून :
§ मलुकु� फौजदारी काय�िविध सिंहता, २०७४

आदशे
�या.दीपककुमार काक� : नेपालको 

संिवधानको धारा ४६ र १३३(२) बमोिजम यसै 
अदालतको �े�ािधकारिभ�को भइ� दायर ह�न आएको 
��ततु �रट िनवेदनको सिं��त त�य र आदेश 
यस�कार छः

िनवेदक का�क� िज�ला, पोखरा 
महानगरपािलका वडा नं.३२ खदुीमा प�रवार तथा 
बालब�चासिहत आ�नो �यवसाय गरी जीवन िनवा�ह 

�नण�य नं. १०५०७
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गरी रहेको इसाइ� धम�मा िव�वास गन� पा�टर हो । 
िनवेदकले कुनै िकिसमको आरोिपत कसरु अपराध 
नगरकेो अव�थामा िमित २०७६।१२।१० गते साझँ 
अं.८.०० बजेको समयमा १०-१२ जना �हरीह� 
आइ� तपाइलँाइ� केही ब�ुन ु छ भनी िनवेदकलाई 
प�ाउ गरी िज�ला �हरी काया�लय, का�क�मा 
लिगयो । सोको भोिलप�ट प�ाउ पजु� एवम् थनुवुा 
पजु� िदइएको र सो पजु�मा िनवेदकलाई साव�जिनक 
शाि�त िव��को कसरुअ�तग�त झ�ुा अफवाह 
फैलाउन नह�ने भ�ने अिभयोगमा प�ाउ गरी थनुामा 
रािखएको भ�ने रहेछ । यसरी िनवेदकलाई १६ 
िदनस�म प�रवारका कुनै सद�यह�सगँ भेटघाट गन� 
निदई एकैचोटी िमित २०७६।१२।२६ गते िज�ला 
�शासन काया�लय, का�क�मा पेस ग�रयो । िनवेदकलाइ� 
कोरोना भाइरसलाइ� �भलेु ठीक गनु�ह��छ भनी झ�ुा 
अफवाह फैलाएको भ�ने आरोप लगाइएको रहेछ । उ� 
म�ुामा िज�ला �शासन काया�लय, का�क�बाट सोही 
िदन िनवेदकबाट �.५,०००।- (पाचँ हजार) धरौटी 
िलने गरी आदशे भएकोले सोही िदन र.नं.२०५० बाट 
तोिकएको धरौटी रकम बझुाएको भए पिन िनवेदकलाइ� 
थनुाम�ु नगरी पनु: िवना जानकारी तथा सूचना निदइ� 
�हरीको �यानमा राखी िज�ला �हरी काया�लय, 
का�क�मा प�ुयाइ� गैरकानूनी थनुामा रािखएको िथयो । 
िमित २०७६।१२।२७ गते िनवेदकलाइ� धम�स�ब�धी 
कसरुको अनसु�धान गन� भनी िहरासतिभ�ै प�ाउ 
पजु� एवम् थुनवुा पजु� िदएको िथयो । िनवेदकउपर 
कोरोना भाइरसलाई �भ ुयशलेु ठीक गनु�ह��छ भनी झ�ुा 
अफवाह फैलाई धम� �चार गरकेो भनी मलुकु� अपराध 
सिंहता, २०७४ को दफा १५८ को उपदफा (१) र 
(२) को कसरुमा आरोिपत गरी िमित २०७७।१।४ गते 
का�क� िज�ला अदालतमा अिभयोगप� दता� ग�रएको 
िथयो । उ� म�ुामा का�क� िज�ला अदालतबाट िमित 
२०७७।१।७ गते �.५,००,०००।- (पाचँ लाख) 
धरौटी मा�ने आदेश भएकोमा सोही िदन उ� धरौटी 

बझुाउन नसक� कारागार काया�लय, का�क�मा थनुामा 
रािखएको िथयो । इसाइ�  धमा�वल�बी दाजभुाइह�सगँ 
सहयोग जटुाइ� िमित २०७७।१।३१ गते माग भएको 
उ� धरौटी बझुाएको भए पिन िनवेदकलाइ� थुनाम�ु 
नगरी िमित २०७७।१।३१ गते पनु: िज�ला �हरी 
काया�लय, का�क�मा लगी गैरकानूनी थनुामा रािखएको 
िथयो । यस स�ब�धमा नेपाल ि�ि�टयन सोसाइटीले 
सोधखोज गदा� िनवेदकलाइ� धम� प�रवत�नस�ब�धी 
म�ुामा डो�पामा अनसु�धान गन� िवप�ी िज�ला �हरी 
काया�लय, का�क�बाट अड्डासारको मा�यमबाट 
डो�पा प�ुयाइ�  िज�ला �हरी काया�लय, डो�पाको 
�हरी िहरासतमा गैरकानूनी थनुामा राखेको अव�था 
छ । िनवेदकलाइ� िमित २०७६।१२।१० गतेदेिख 
हालस�म िनर�तर थुनामा रािखएको छ । कुनै पिन 
नाग�रकले आ�नो इ�छाबमोिजम कुनै पिन धम��ित 
िव�वास एवम् आ�था रा�न पाउने नैसिग�क अिधकार 
हो । उ� अिधकारलाइ�  नेपालको सिंवधानले मौिलक 
हकको �पमा �थािपत गरकेो छ । संिवधान�ारा 
�द� हकलाइ� िनवा�ध �पमा उपयोग गन� पाउने 
नाग�रकको �वत��ता सिुनि�त गरकेो छ । सोअनसुार 
का�क� िज�ला, पोखरा महानगरपािलका वडा नं.२९ 
पावर हाउसमा रहेको कटनी म�डली भ�ने चच�को 
पा�टरको पदमा काय�रत िनवेदकले चच�िभ� इसाइ�  
धमा�ल�बीलाइ� िदएको धम� �वचनलाइ� िह�द ुधम�बाट 
इसाइ�  धम� प�रवत�न गराउने िनयतले सनातनदेिख 
चिलआएको िह�द ु धम�समेतमा खलल पारी इसाइ�  
धम�को �चार गरी बाइबल र यशकुो नाम तथा स�दभ� 
जोडी िह�दधुम�का िव�� िविभ�न �िमत पान� काय� 
गरकेो भनी गलत �या�या गरी �व�ृ धारणा राखेर 
धम� प�रवत�नस�ब�धी झ�ुा म�ुा लगाइ� गैरकानूनी 
थनुामा राखेको �प�ट देिखएको छ । िवप�ीह�को 
उ� काय�ले िनवेदकको नेपालको संिवधानको धारा 
१६(१), धारा १७(१)(२)(क), धारा १८(१), धारा 
२०(१)(६), धारा २२, धारा २६ �ारा �द� मौिलक 
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हक, मलुकु� अपराध सिंहता, २०७४ को प�र�छेद 
२, दफा ९ तथा मलुकु� देवानी संिहता, २०७४ को 
प�र�छेद ३, दफा १७(१)(२), दफा १८(१)(२), दफा 
२०(१)(२)(क)(ञ) �ारा �द� कानूनी हक, मानव 
अिधकारस�ब�धी िव��यापी घोषणाप�, १९४८ 
र  नाग�रक तथा राजनीितक अिधकारस�ब�धी 
अ�तरा�ि��य �ित�ाप�, १९६६ समेतबाट सिुनि�चत 
हक अिधकारको �चलनमा बाधा पगेुको छ । यसरी 
िनवेदकलाइ� धम� प�रवत�नस�ब�धी झ�ुा म�ुा लगाइ�  
थनुामा रा�ने िवप�ीह�को उ� काय�लाइ�  गैरकानूनी 
घोिषत गरी उि�लिखत िवप�ीह�को नाउमँा नेपालको 
सिंवधानको धारा १३३(२) र (३) तथा सव��च 
अदालत िनयमावली, २०७४ को िनयम ३४ र 
३७(क)(ख) समेतका आधारमा ब�दी��य�ीकरणको 
आदशे जारी गरी िनवेदकलाइ� गैरकानूनी थनुाबाट म�ु 
ग�रपाउ ँभ�नेसमेत बेहोराको ब�दी��य�ीकरणको �रट 
िनवेदन । 

यसमा के कसो भएको हो ? िनवेदकको 
मागबमोिजम ब�दी��य�ीकरणको आदेश िकन जारी 
ह�न नपन� हो ? आदेश जारी ह�न नपन� मनािसब आधार, 
कारण र �माण भए सोसमेत खलुाई िमित २०७७।२।८ 
गतेस�ममा महा�यायािधव�ाको काया�लयमाफ� त 
िव�तुीय स�चार मा�यमसमेतबाट िलिखत जवाफ 
पेस गनु�  भनी िवप�ीह�का नाउमँा �याद सूचना जारी 
गरी िलिखत जवाफ पर े वा अविध �यितत भएपिछ 
पेसीको जानकारी महा�यायािधव�ाको काया�लयलाइ�  
िदई िनयमानसुार पेस गनु�  भ�ने यस अदालतबाट िमित 
२०७७।२।४ मा भएको आदशे । 

�रट िनवेदकलाई गैरकानूनी �पमा प�ाउ 
गन�, थनुामा रा�नेलगायतको काय� यस �हरी �धान 
काया�लयबाट ग�रएको छैन । �रट िनवेदनको स�ब�धमा 
के कसो भएको हो भनी िज�ला �हरी काया�लय 
डो�पासगँ जानकारी माग गदा� �हरी �ितवेदन जाहेरीले 
वादी नेपाल सरकार �ितवादी केशवराज आचाय� 

भएको धम� प�रवत�न गराउन नह�नेस�ब�धी कसरुको 
अनसु�धानको िसलिसलामा िनज �ितवादीको घर 
कोठाबाट िनजले �योग गन� गरकेो सामसङु मोबाइल 
बरामद गदा�, मोबाइल सेटमा इसाइ� धम�को �चारको 
लािग छपाएर तयार पा�रएका पचा� प��लेटह� हातमा 
िलएर िहड्ँद ैगरकेो ति�बर, प�ुष �यि�को टाउकोमा 
हातले छोएर लागेको रोग (िबरामी) �भ ु यशकुो 
नाममा हिटजा भ�दै गरकेो िभिडयोसमेत सेभ रहेको 
दिेखएकोले सो ति�बर तथा िभिडयो के कुन िमितमा, 
के कुन �थानमा कैद गनु�भएको हो भनी अनसु�धानको 
�ममा बयान िलदँा सनातनदिेख चिलआएको धम�का 
िव�� ि�ि�यन धम�को �चार �सार गन�को लािग 
४/५ मिहना पिहला नै छपाएर राखेको पचा� प��लेटह� 
साथमा िलई डो�पा िज�लामा गई उ� िज�लाको 
िविभ�न गाउगँाउमँा रहेका �थानीय मािनस तथा 
बालबािलकाह�लाई पचा� बाड्ँदै �थानीय २ जना 
िबरामी अव�थामा देखी मैले धम��ित िव�ास जागोस् 
भनी �भ ुयशकुो नाममा �ाथ�ना गरी चङ्गाई िदएको 
िथए ँ । सो बेला मेरो मोबाइलमा िभिडयो रकेड�समेत 
गरकेो िथए ँ भनी खलुाएको ह�दँा िनज केशवराज 
आचाय�लाई धम� प�रवत�न गराउन नह�नेस�ब�धी 
कसरुको म�ुा दता�  गरी िज�ला सरकारी विकल 
काया�लय, डो�पामाफ� त डो�पा िज�ला अदालतबाट 
िमित २०७७।१।३१ गतेदेिख लाग ुह�ने गरी पिहलो पटक 
१५ (प��) िदन �याद थप अनमुित िलइ� अनसु�धान 
काय� जारी रहेको भ�ने जानकारी �ा�त ह�न आएको 
छ । यसरी िनवेदकलाइ� कानूनबमोिजम प�ाउ गरी धम� 
प�रवत�न गराउन नह�नेस�ब�धी कसरुमा िज�ला �हरी 
काया�लय, डो�पामा म�ुा दता� गरी मलुकु� फौजदारी 
काय�िविध संिहता, २०७४ को दफा १४(६) बमोिजम 
साधारण अिधकार�े� रहेको िनकाय डो�पा िज�ला 
अदालतबाट �याद थप अनमुित �ा� गरी अनसु�धान 
भइरहेको ह�दँा यस काया�लयसमेतलाई िवप�ी बनाई 
दायर भएको ��ततु �रट िनवेदन खारजे ग�रपाउ ँ
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भ�नेसमेत बेहोराको ��यथ� �हरी �धान काया�लयको 
तफ� बाट पेस भएको िलिखत जवाफ ।

िनवेदक केशवराज आचाय�ले मलुक� अपराध 
सिंहता, २०७४ को धम�स�ब�धी कसरुअ�तग�त दफा 
१५८ को उपदफा (१) र (२) तथा ऐ. दफा १६८(१) 
ले िनषेिधत कसरु अपराध गरकेो ह�दँा िनजउपर 
ऐ.दफा १५८ को उपदफा (३) र ऐ. दफा १६८ को 
उपदफा (२) बमोिजम सजाय ग�रपाउ ँ भनी िनज 
�ितवादीउपर िज�ला �हरी काया�लय, डो�पामा धम� 
प�रवत�नस�ब�धी कसरुको म�ुा दता� भइ� डो�पा िज�ला 
अदालतबाट प�ाउ अनमुित जारी भएको ह�दँा सो 
म�ुाको अनसु�धानको लािग यो धम� प�रवत�नस�ब�धी 
कसरुको म�ुाबाट छुटी जाने भएमा उि�लिखत म�ुाको 
अनसु�धानको लािग पठाउन िज�ला �हरी काया�लय, 
का�क�मा उपि�थत गराइ� िदन ुभ�ने अिभयोगप� साथ 
यस अदालतमा उपि�थत गराइएका िनज �ितवादी 
केशवराज आचाय�को बयान काय� स�प�न भइ� िमित 
२०७७।१।७ मा भएको थनुछेक आदेशअनसुार माग 
गरकेो धरौटी �.५,००,०००।- (पाचँ लाख) सोही िदन 
बझुाउन नसक� कारागार काया�लय का�क�मा थनुामा 
रा�न पठाएको िथयो । िनज �ितवादीले माग भएको 
धरौटी िमित २०७७।१।३१ मा बझुाएकोले तारखेमा 
राखी सोही िदन यस अदालतको आदेशअनसुार 
िज�ला �हरी काया�लय, का�क�मा सरु�ाकम�को 
िज�मा पठाएको अव�था हो । िनवेदक �ितवादीको 
कानूनी र संवैधािनक हकमा आघात पन� काम कारबाही 
यस अदालतबाट भए गरकेो नह�दँा �रट िनवेदन खारजे 
ग�रपाउ ँभ�नेसमेत बेहोराको ��यथ� का�क� िज�ला 
अदालतको तफ� बाट पेस भएको िलिखत जवाफ ।

�रट िनवेदक केशवराज आचाय�उपर 
कानूनबमोिजम प�ाउ पजु� एवम् थनुवुा पजु� िदइ�  
म�ुा हेन� अिधकारीको अनमुितले थनुामा रा�ने गरी 
�याद थप भई थुनामा राखी अनसु�धान गरी िदएको 
�ितवेदनको आधारमा िमित २०७६।१२।२६ 

गते झ�ुा अफवाह फैलाउन नह�नेस�ब�धी कसरु 
गरकेो म�ुामा यस काया�लयबाट िज�ला �शासन 
काया�लय, का�क�मा अिभयोगप� दायर भएको 
िथयो । िमित २०७७।१।४ गते यी �रट िनवेदकउपर 
धम� प�रवत�नस�ब�धी कसरुको अिभयोगप� का�क� 
िज�ला अदालतमा दायर ग�रएकोमा सो अदालतबाट 
िमित २०७७।१।७ को थनुछेक आदशेअनसुार 
�.५,००,०००।- (पाचँ लाख) धरौटी माग भएको 
िथयो । यसरी अिधकार�ा� िनकायबाट कानूनबमोिजम 
म�ुाको अनसु�धान भई आएप�ात्  यस काया�लयबाट 
का�क� िज�ला अदालतसमेतमा म�ुा दायर भई 
ती म�ुाह� हाल िवचाराधीन रहेको अव�थामा यस 
काया�लयलाइ�  िवप�ी बनाउनकुो औिच�यपूण� कारण 
दिेखएको छैन । यी �रट िनवेदकउपर िज�ला �हरी 
काया�लय, डो�पामा धम� प�रवत�न गराउन नह�ने 
कसरुस�ब�धी म�ुा दता� भइ�  िनजलाई प�ाउ गन�को 
लािग डो�पा िज�ला अदालतबाट िमित २०७७।१।२ 
गते प�ाउ अनमुित जारी भएको दिेखएको र िनजलाई 
सो म�ुाको अनसु�धानको लािग उपि�थत गराइिदन ु
भ�ने बेहोराको �हरी स�चारबाट लेिखआएको ह�दँा 
िनज �ितवादी ��ततु धम� प�रवत�नस�ब�धी कसरुको 
म�ुाबाट छुटेपिछ िनजलाइ� िज�ला �हरी काया�लय, 
डो�पामा दता� भएको उ� म�ुाको अनसु�धान गन�को 
लािग पठाएको अव�था हो । यसरी �रट िनवेदकलाइ� 
यस काया�लयबाट गैरकानूनी थनुामा रा�ने काय� 
नगरकेो र नभएकोले िबना कारण यस काया�लयलाई 
िवप�ी बनाई दायर गरकेो �रट िनवेदन खारजे 
ग�रपाउ ँभ�नेसमेत बेहोराको ��यथ� िज�ला सरकारी 
विकलको काया�लय, का�क�को तफ� बाट पेस भएको 
िलिखत जवाफ । 

कारागार काया�लयको म�ुय काम भनेको 
कारागार ऐन २०१९ को दफा ४(१) मा भएको 
�यव�थाबमोिजम �चिलत कानूनबमोिजम रीत प�ुयाइ�  
कैद गन� पठाइएको �यि�लाई कारागार काया�लयले 
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बझुी िलई �चिलत कानूनबमोिजम थुनामा वा कैदमा 
रा�ने काम हो । �हरी �ितवेदनको जाहेरीले वादी 
नेपाल सरकार �ितवादी केशवराज आचाय� भएको 
धम�स�ब�धी कसरुको म�ुा नं. ०७६-C१-०५७० 
मा का�क� िज�ला अदालतको च.नं.९९४४ िमित 
२०७७।१।७ को प�अनसुार िनवेदकलाइ� कारागार 
काया�लय, का�क�मा थुनामा राखेको र का�क� िज�ला 
अदालतको च.नं.१००९४ िमित २०७७।१।३१ को 
प�अनसुार अदालतमा उपि�थत गराइ�  िनज �ितवादी 
केशवराज आचाय�ले माग भएको धरौटी दाखेल 
गरी तारखेमा छुटी गएका िथए । िनज �ितवादीको 
हकमा यस काया�लयबाट भएको ि�याकलाप मौजदुा 
सिंवधान�ारा �द� कुनै मौिलक हकको हनन नभएको 
र कानूनबमोिजम थनुामा राखेको ह�दँा झ�ुा �रट 
िनवेदन खारजे ग�रपाउ ँ भ�नेसमेत बेहोराको ��यथ� 
कारागार काया�लय, का�क�को तफ� बाट पेस भएको 
िलिखत जवाफ ।

केशवराज आचाय� नाम गरकेो �यि�ले यो 
कोरोना भाइरसको महामारीलाई �भ ु यशलेु घुडँा 
टेकाउन ुह��छ । �यसैले हामी सबै �भ ुयशकुो िव�ासी 
ब�न ुपछ� , यश�ुित िव�ास ग�यो भने हामी �भ ुयशकुो 
रगत भएका मा�छेलाई कोरोना मा� नभई ज�तोसकैु 
महामारीले पिन कसैलाई छुन स�दैन । �भकुो नाममा यो 
कोराना भाइरस मरी जा भ�ने ज�ता अनग�ल झठुा एवम् 
�ामक कुराह� सामािजक स�जाल (फेसबकु) माफ� त 
समेत स��ेषण गरी आमसव�साधारण मािनसह�को 
�वा��यमा �ितकूल असर पारी साव�जिनक शाि�त 
भङ्ग गन� तथा िविभ�न स��दायिबचको स�ब�धलाई 
खलल पान� िनयतले झ�ुा अफवाह फैलाई, �चार 
�सार गद� गरकेो अव�थामा िमित २०७६।१२।१० 
गते पोखराि�थत पावरहाउसमा रहेको �शा�त कटनी 
म�डलीबाट केशवराज आचाय�लाई प�ाउ गरी 
दािखला गरकेा छ� भ�ने बेहोराको �ितवेदन िदएकोले 
सो �ितवेदनबमोिजम िनजउपर साव�जिनक शाि�त 

िव��को कसरुको झ�ुा अफवाह फैलाउन नह�ने 
म�ुा दता� गरी यस काया�लयले स�पूण� अनसु�धान 
स�प�न गरी अिभयोगप� पेस गरकेोमा िज�ला 
�शासन काया�लय, का�क�को िमित २०७६।१२।२६ 
को आदेशअनसुार माग भएको धरौटी  �.५,०००।– 
बझुाइ�  छुटेको र िनजले ि�ि�यन धम�स�ब�धी प�ुतक, 
पचा�ह�समेत िवतरण गरी मािनसह� भेला ज�मा 
गराई झ�ुा एवम् �ामक कुराह� िविभ�न सामािजक 
स�जालसमेतबाट स��ेषण गरी धम� �चारसमेत गरेको 
ति�बर तथा कुनै वै�ािनक त�य र आधार िबना 
धािम�क आ�थाको आधारमा रोग िनको गराउने भनी 
साव�जिनक �थानमा �यि�को हात बाधँी अमानवीय 
�यवहार गरकेो िभिडयोसमेतका �माणह�का 
आधारमा िनजउपर धम� प�रवत�न गराउन नह�ने म�ुा 
दता� गरी स�पूण� अनसु�धानप�ात् का�क� िज�ला 
अदालतमा िमित २०७७।१।४ गते अिभयोग प�सिहत 
पेस ग�रएको िथयो । िनजलाई स�मािनत अदालतको 
िमित २०७७।१।७ को आदेशअनसुार माग भएको 
धरौटी �.५,००,०००।- (पाचँ लाख) सोही िदन 
दािखल गन� नसक� कारागार काया�लय, का�क� 
थनुामा पठाइएको िथयो । िनजले माग भएको उ� 
धरौटी िमित २०७७।१।३१ मा बझुाइ� तारखेमा छुटेको 
दिेख�छ । िनजउपर िज�ला �हरी काया�लय, डो�पामा 
समेत धम� प�रवत�नको म�ुा दता� भएकोले �यहा ँ
काया�लयबाट छुटी जाने भएमा थप अनसु�धानको 
लािग यस काया�लयमा उपि�थत गराइिदन ुभनी लेखी 
आएकोले यस काया�लयको च.न.१२८३२, िमित 
२०७७।१।३१ को प�साथ अड्डासार गरी िज�ला 
�हरी काया�लय, डो�पामा पठाइएको हो । िनजलाई 
पटकपटक एउटै कसरुमा प�ाउ गरी गैरकानूनी थनुामा 
राखेको नभइ� फरक फरक कसरुको अनसु�धान गन� 
प�ाउ पजु� िदइ�  प�ाउ गरी स�बि�धत िनकायबाट 
रीतपूव�क �याद थप गरी थुनामा रािखएको अव�थामा 
भेटघाट गन� आउने आफ�तलाई भेटघाट गन� िदई 
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�हरीले कानूनस�मत ग�रएको काम कारबाहीलाई 
िवषया�तर गरी ला�छना लगाई यस काया�लयलाइ�  
िवप�ी बनाई िदएको उ� �रट िनवेदन खारजे ग�रपाउ ँ
भ�नेसमेत बेहोराको ��यथ� िज�ला �हरी काया�लय, 
का�क�को तफ� बाट पेस भएको िलिखत जवाफ ।

यस िज�ला �हरी काया�लय, डो�पाको 
िहरासतमा रहेका केशवराज आचाय�ले �हरी �ितवेदन 
जाहेरीले वादी नेपाल सरकार �ितवादी केशवराज 
आचाय� भएको धम� प�रवत�न गराउन नह�नेस�ब�धी 
कसरुको म�ुा अनसु�धान गन� िसलिसलामा  िनज 
�ितवादीको घर कोठाबाट िनजले �योग गन� सामसङु 
मोबाइल सेट बरामद गदा�, मोबाइल सेटमा ि�ि�यन 
धम�को �चारको लािग छपाएर तयार पा�रएको पचा�-
प��लेटह� हातमा िलएर िहड्ँदै गरकेो ति�बर, प�ुष 
�यि�को टाउकोमा हातले छोएर लागेको रोग (िबरामी) 
�भ ुयशकुो नाममा हिटजा भ�द ैगरकेो िभिडयोसमेत 
सेभ रहेको देिखएकोले सो ति�बर तथा िभिडयो के 
कुन िमितमा तथा के कुन �थानमा कैद गनु�भएको 
हो भनी िनजलाई अिधकार�ा�त अिधकारीसम� 
उपि�थत गराई बयान िलदँा सनातनदेिख चिलआएको 
धम�का िव�� ि�ि�यन धम�को �चार �सार गन�को 
लािग ४/५ मिहना पिहला नै छपाएर राखेको पचा� 
प��लेटह� साथमा िलई डो�पा िज�लामा गई उ� 
िज�लाको िविभ�न गाउगँाउमँा रहेका �थानीय मािनस 
तथा बालबािलकाह�लाई पचा� बाड्ँदै �थानीय २ जना 
िबरामी अव�थामा  देखी मैले धम��ित िव�वास जागोस् 
भनी �भ ुयशकुो नाममा �ाथ�ना गरी चङ्गाई िदएको 
िथए ँ । सो बेला मेरो मोबाइलमा िभिडयो रकेड�समेत 
गरकेो िथए ँ भनी खलुाएको ह�दँा िनज केशवराज 
आचाय�लाई धम� प�रवत�न गराउन नह�नेस�ब�धी 
कसरुको म�ुा दता� गरी थप अनसु�धान तथा 
कारबाहीको लािग िज�ला �हरी काया�लय, का�क�को 
च.नं.१०९९८, िमित २०७६।१२।२६ को प�साथ 
�ा�त ह�न आएको �ितवेदनसमेतको आधारमा िनज 

�ितवादी केशवराज आचाय�को नाममा धम� प�रवत�न 
गराउन नह�ने कसरुको म�ुा दता� गरी अनसु�धानको 
लािग डो�पा िज�ला अदालतबाट िमित २०७७।१।२ 
गते प�ाउ अनमुित िलई िमित २०७७।१।३१ गतेका 
िदन का�क� िज�ला, पोखरा महानगरपािलका वडा 
नं.६ लेकसाइड बैदामि�थत साव�जिनक सडकबाट 
प�ाउ गरी अड्डासार गद� यस काया�लयमा उपि�थत 
गराएको ह�दँा िनज �ितवादी केशवराज आचाय�लाइ�  
डो�पा िज�ला अदालतबाट प�ाउ परकेो िमित 
२०७७।१।३१ गतेदेिख लाग ुह�ने गरी पिहलो पटक १५ 
(प��) िदन �याद थप अनमुित िलइ� �हरी िहरासतमा 
रािखएको हो । िनज �ितवादीलाइ�  गैरकानूनी �पमा 
प�ाउ गरी थुनामा रािखएको अव�था होइन । यसरी 
िवप�ी �रट िनवेदकलाइ� गैरकानूनी �पमा प�ाउ 
गरी थुनामा रािखएको भनी ऐन िनयमको �यालै 
नगरी स�मािनत अदालतलाई गमुराहमा पारी आ�नो 
�रट िनवेदनमा मनगढ�ते बेहोरा उ�लेख गरी झ�ुो 
ला�छना लगाइ� रा��सेवक �हरी कम�चारीको मनोबल 
िगराउने उ�े�यले �रट िनवेदन िदएको ह�दँा िनवेदन 
मागबमोिजमको आदशे जारी ह�ने होइन, �रट िनवेदन 
खारजे ग�रपाउ ँ भ�नेसमेत बेहोराको ��यथ� िज�ला 
�हरी काया�लय, डो�पाको तफ� बाट पेस भएको िलिखत 
जवाफ । 

�हरी �ितवेदनको जाहेरीले वादी नेपाल 
सरकार �ितवादी केशवराज आचाय� भएको धम� 
प�रवत�न गराउन नह�ने कसरुस�ब�धी म�ुामा िज�ला 
�हरी काया�लय, का�क�मा �ितवादी केशवराज 
आचाय�ले अनसु�धान अिधकारीसम� बयान गदा� 
आफूले डो�पा िज�लामा गई उ� िज�लाको 
िविभ�न गाउ-ँगाउमँा रहेका �थानीय मािनस तथा 
बालबािलकालाई पचा�ह� बाड्ँदै गरकेा ति�बरह� 
मोबाइलमा कैद गरकेो िथए ँ। साथै �थानीय २ जना व�ृ 
िबरामीको अव�था देखी मैले धम��ित िव�ास गरोस् 
भनी �भ ुयशकुो नाममा �ाथ�ना गरी चङ्गाई िदएको 
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िथए ँ। सोबेला मेरो मोबाइलमा िभिडयोसमेत गरकेो िथए ँ
भनी खलुाएको ह�दँा िनज केशवराज आचाय�लाई धम� 
प�रवत�न गराउन नह�ने कसरुमा छु�ै म�ुा दता� गरी थप 
अनसु�धान र कारबाही अगािड बढाउन ुभनी िज�ला 
�हरी काया�लय, का�क�बाट लेखी आएकाले िनज 
केशवराज आचाय�लाई प�ाउ गरी अनसु�धान गनु�पन� 
ह�दँा प�ाउ अनमुित पाउ ँभनी िज�ला �हरी काया�लय, 
डो�पाको च.नं.५०९ िमित २०७७।१।२ को प�बाट 
लेिखआएको ह�दँा मलुकु� फौजदारी काय�िविध संिहता, 
२०७४ को दफा ९ को उपदफा (३) बमोिजम यस 
अदालतबाट रीतपूव�क नै प�ाउ अनमुित िदएको 
हो । �ितवादी केशवराज आचाय� िमित २०७७।१।३१ 
मा का�क� पोखरामा प�ाउ भइ� िमित २०७७।२।४ 
गते िज�ला �हरी काया�लय, डो�पाले िज�ला 
सरकारी विकलको काया�लय, डो�पामाफ� त �याद 
थपको माग गरअेनसुार मलुकु� फौजदारी काय�िविध 
सिंहता, २०७४ को दफा १४(६) बमोिजम िमित 
२०७७।१।३१ गतेदिेख लाग ुह�ने गरी यस अदालतबाट 
िमित २०७७।२।४ गते पिहलो पटक १५ (प��) िदन 
�याद थप अनमुित िदएको अव�था हो । यसरी यस 
अदालतबाट रीतपूव�क प�ाउ अनमुित िदए, निदएको 
तथा �याद थप भए नभएको अव�थासमेतलाई नहेरी 
नबझुी यस अदालतलाई िवप�ी बनाई दायर भएको 
��ततु �रट िनवेदनको कुनै औिच�य नह�दँा ��ततु �रट 
िनवेदन खारजे ग�रपाउ ँ भ�नेसमेत बेहोराको ��यथ� 
डो�पा िज�ला अदालतको तफ� बाट पेस भएको 
िलिखत जवाफ ।

िनयमबमोिजम पेसी सूचीमा चढी 
इजलाससम� पेस ह�न आएको ��ततु �रट िनवेदकको 
तफ� बाट उपि�थत िव�ान्  व�र�ठ अिधव�ाह� �ी 
एकराज भ�डारी, �ी गोपालकृ�ण िघिमर,े अिधव�ाह� 
�ी चडुामिण पौडेल, �ी इ�द�साद खरले, �ी गोिव�द 
शमा� ब�दी र �ी अपे�ा कोइरालाले िनवेदकले 
कुनै िकिसमको आरोिपत कसरु अपराध नगरकेो 

अव�थामा िमित २०७६।१२।१० गते साझँमा १०-
१२ जना �हरीह� आइ� केही ब�ुन ुछ भनी िनजलाई 
प�ाउ गरी िज�ला �हरी काया�लय, का�क�मा लगी 
झ�ुा अफवाह फैलाउन नह�ने म�ुामा १६ िदनस�म 
थनुामा राखी िमित २०७६।१२।२६ गते िज�ला 
�शासन काया�लय, का�क�को आदेशअनसुार माग 
भएको धरौटी �.५,०००।- (पाचँ हजार) बझुाएकोमा 
िनजलाइ� थनुाम�ु नगरी पनु: िवना जानकारी तथा 
सूचना निदइ� िमित २०७६।१२।२७ गते िनवेदकलाइ� 
धम� प�रवत�नस�ब�धी कसरुको अनसु�धान गन� 
भनी िहरासतिभ�ै प�ाउ पजु� एवम् थनुवुा पजु� िदइ�  
िनवेदकलाइ� सो म�ुामा का�क� िज�ला अदालतको 
िमित २०७७।१।७ को आदेशअनसुार माग भएको 
धरौटी �.५,००,०००।- (पाचँ लाख) िमित 
२०७७।१।३१ मा बझुाएको भए पिन िनवेदकलाइ� 
थनुाम�ु नगरी सोही िदन पनु: धम� प�रवत�नस�ब�धी 
म�ुामा डो�पामा अनसु�धान गन� िवप�ी िज�ला �हरी 
काया�लय, का�क�बाट अड्डासारको मा�यमबाट 
डो�पा प�ुयाइ�  एकै कसरुमा पटकपटक झ�ुा म�ुा लगाइ�  
िज�ला �हरी काया�लय, डो�पाको �हरी िहरासतमा 
गैरकानूनी थनुामा राखेको अव�था छ । िवप�ीह�को 
उ� काय�ले िनवेदकको नेपालको संिवधान�ारा �द� 
मौिलक एवम् कानूनी हक र मानव अिधकारस�ब�धी 
अ�तरा�ि��य द�ताबेजले सिुनि�त गरकेो हक 
अिधकारसमेतको �चलनमा बाधा पगेुको छ । यसरी 
िनवेदकलाइ� आफूले आ�था राखेको धम� संर�ण गन� 
पाउने अिधकारबाट वि�चत गरी िनवेदकले चच�मा 
इसाइ�  धमा�वल�बीह�लाइ� िदएको �वचनको गलत 
�या�या गरी धम� प�रवत�न गरकेो भनी झ�ुा म�ुा लगाइ�  
एकै कसरुमा �व�ृ धारणा राखेर पटक पटक थनुामा 
रा�ने िवप�ीह�को उ� काय�लाइ�  गैरकानूनी घोिषत 
गरी िवप�ीह�को नाउमँा ब�दी��य�ीकरणको आदेश 
जारी गरी िनवेदकलाइ� थुनाम�ु ग�रपाउ ँ भनी बहस 
��ततु गनु�भयो ।
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��यथ�ह� िज�ला �हरी काया�लय, 
डो�पासमेतको तफ� बाट उपि�थत िव�ान्  
उप�यायािधव�ा �ी िवदरुकुमार काक�ले �रट िनवेदक 
केशवराज आचाय�ले धम� प�रवत�नस�ब�धी कसरुको 
अनसु�धानको िसलिसलामा सनातनदेिख चली 
आएको धम�का िव�� इसाइ� धम�को �चार �सार गन�को 
लागी ४/५ मिहना पिहला नै छपाएर राखेको उ� पचा�-
प��लेटह� साथमा िलई डो�पा िज�लाका िविभ�न 
गाउमँा गइ�  �थानीय मािनस तथा बालबािलकाह�लाई 
पचा� बाड्ँदै �थानीय २ जना िबरामी अव�थामा देखी 
मैले धम��ित िव�ास जागोस् भनी �भ ुयशकुो नाममा 
�ाथ�ना गरी चङ्गाई िदएको िथए ँभनी बयान गरकेोले 
िनज केशवराज आचाय�लाई धम� प�रवत�नस�ब�धी 
कसरुको म�ुा दता� गरी थप अनसु�धानको लािग 
िज�ला �हरी काया�लय, का�क�बाट लेखी पठाएकोले 
िनज �ितवादी केशवराज आचाय�को नाममा धम� 
प�रवत�नस�ब�धी कसरुको म�ुा दता� गरी अनसु�धानको 
लािग डो�पा िज�ला अदालतबाट िमित २०७७।१।२ 
गते प�ाउ अनमुित िलई िमित २०७७।१।३१ गते 
का�क� पोखराबाट प�ाउ गरी अड्डासार गद� डो�पा 
प�ुयाइ� डो�पा िज�ला अदालतबाट प�ाउ परकेो 
िमित २०७७।१।३१  गतेदेिख लाग ु ह�ने गरी पिहलो 
पटक १५ (प��) िदन �याद थप अनमुित िलइ� �हरी 
िहरासतमा राखी अनसु�धान भइरहेको अव�था 
हो । यसरी िनवेदकलाइ� कानूनबमोिजम प�ाउ गरी धम� 
प�रवत�नस�ब�धी कसरुमा अनसु�धान भइरहेको ह�दँा 
िनवेदन मागदाबीबमोिजमको आदेश जारी ह�ने होइन, 
झ�ुा �रट िनवेदन खारेज ग�रपाउ ँभनी बहस ��ततु 
गनु�भयो ।

उपयु�� त�य एवम् बहस सनुी 
िमिसल संल�न कागजातह� अ�ययन गरी हेदा� 
िनवेदन मागदाबीबमोिजम िवप�ीह�को नाममा 
ब�दी��य�ीकरणको आदेश जारी ह�नपुन� हो होइन ? 
भ�ने स�ब�धमा िनण�य िदनपुन� देिखन आयो ।

�रट िनवेदकले का�क� िज�ला, पोखरा 
महानगरपािलका वडा नं.२९ पावर हाउसमा रहेको 
कटनी म�डली चच�िभ� इसाइ�  धमा�वल�बीलाइ�  
िदएको धम� �वचनलाइ� िह�द ु धम�बाट इसाइ�  धम� 
प�रवत�न गराउने िनयतले सनातनदेिख चली आएको 
िह�द ु धम�समेतमा खलल पारी इसाइ� धम�को �चार 
गरी बाइबल र यशकुो नाम तथा स�दभ� जोडी िह�द ु
धम�का िव�� िविभ�न �िमत पान� काय� गरकेो भनी 
गलत �या�या गरी �व�ृ धारणा राखेर पटकपटक 
धम�स�ब�धी कसरुको झ�ुा म�ुा लगाइ� िमित 
२०७६।१२।१० गते प�ाउ गरी हालस�म िनर�तर 
गैरकानूनी थनुामा राखेको छ । िवप�ीह�को उ� 
काय�ले िनवेदकको नेपालको सिंवधान�ारा �द� 
मौिलक एवम् कानूनी हक र अ�तरा�ि��य मानव 
अिधकारस�ब�धी द�ताबेजसमेतले सिुनि�चत हक 
अिधकारको �चलनमा बाधा पगेुको ह�दँा िवप�ीह�को 
उ� काय�लाइ� गैरकानूनी घोिषत गरी िवप�ीह�को 
नाउमँा ब�दी��य�ीकरणको आदशे जारी गरी 
िनवेदकलाइ� थनुाम�ु ग�रपाउ ँभ�ने िनवेदन मागदाबी 
रहेको देिखयो । िनवेदकलाइ� धम� प�रवत�न गराउन नह�ने 
कसरुको अनसु�धानको िसलिसलामा िनजको घर 
कोठाबाट िनजले �योग गन� गरकेो सामसङु मोबाइल 
बरामद गदा�, मोबाइल सेटमा इसाइ� धम�को �चारको 
लािग छपाएर तयार पा�रएका पचा�-प��लेटह� हातमा 
िलएर िहड्ँद ैगरकेो ति�बर, प�ुष �यि�को टाउकोमा 
हातले छोएर लागेको रोग �भ ुयशकुो नाममा हिटजा 
भ�दै गरकेो िभिडयो फेलापारी सो स�ब�धमा सोधपछु 
गदा� सनातनदेिख चिलआएको धम�का िव�� इसाइ�  
धम�को �चार �सार गन�को लािग ४/५ मिहना पिहला 
नै छपाएर राखेको उ� पचा� प��लेटह� साथमा िलई 
डो�पा िज�लाको िविभ�न गाउमँा गइ� �थानीय मािनस 
तथा बालबािलकाह�लाई पचा� बाड्ँदै �थानीय २ जना 
िबरामी अव�थामा देखी मैले धम��ित िव�ास जागोस् 
भनी �भ ुयशकुो नाममा �ाथ�ना गरी चङ्गाई िदएको 
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िथए ँभनी बयान गरकेोले िनजलाइ� धम� प�रवत�न गराउन 
नह�नेस�ब�धी कसरुको म�ुा दता� गरी थप अनसु�धानको 
लािग िज�ला �हरी काया�लय, का�क�बाट लेखी 
पठाएकोले िनजको नाममा धम� प�रवत�न गराउन 
नह�ने कसरुको म�ुा दता� गरी अनसु�धानको लािग 
डो�पा िज�ला अदालतबाट िमित २०७७।१।२ 
गते प�ाउ अनमुित िलई िमित २०७७।१।३१ गते 
का�क� पोखराबाट प�ाउ गरी अड्डासार गद� डो�पा 
प�ुयाइ� डो�पा िज�ला अदालतबाट प�ाउ परकेो 
िमित २०७७।१।३१  गतेदेिख लाग ु ह�ने गरी पिहलो 
पटक १५ (प��) िदन �याद थप अनमुित िलइ� �हरी 
िहरासतमा राखी अनसु�धान भइरहेको ह�दँा िनवेदन 
मागदाबीबमोिजमको आदेश जारी ह�ने होइन, झ�ुा �रट 
िनवेदन खारजे ग�रपाउ ँ भ�ने ��यथ�ह�को िलिखत 
जवाफ रहेको पाइयो ।

२. िनण�यतफ�  िवचार गदा�, केशवराज 
आचाय� नाम गरकेो �यि�ले यो कोरोना भाइरसको 
महामारीलाई �भ ुयशलेु घुडँा टेकाउन ुह��छ । �यसैले 
हामी सबै �भ ु यशकुो िव�ासी ब�न ु पछ� , यश�ुित 
िव�ास ग�यो भने हामी �भ ु यशकुो रगत भएका 
मा�छेलाई कोरोना मा� नभई ज�तोसकैु महामारीले 
पिन कसैलाई छुन स�दैन । �भकुो नाममा यो कोराना 
भाइरस मरी जा भ�ने ज�ता अनग�ल झठुा एवम् 
�ामक कुराह� सामािजक स�जाल (फेसबकु) माफ� त 
समेत स��ेषण गरी आम सव�साधारण मािनसह�को 
�वा��यमा �ितकूल असर पारी साव�जिनक शाि�त 
भङ्ग गन� तथा िविभ�न स��दायिबचको स�ब�धलाई 
खलल पान� िनयतले झ�ुा अफवाह फैलाई, �चार 
�सार गद� गरकेो अव�थामा िमित २०७६।१२।१० 
गते का�क� पोखरा ि�थत पावरहाउसमा रहेको �शा�त 
कटनी म�डलीबाट िनज केशवराज आचाय�लाई प�ाउ 
गरी िनजउपर साव�जिनक शाि�त िव��को कसरुको 
झ�ुा अफवाह फैलाउन नह�ने म�ुा दता� गरी सो 
म�ुाको अनसु�धानप�ात् िज�ला �शासन काया�लय, 

का�क�मा अिभयोगप� पेस गरपे�ात् सो काया�लयबाट 
िमित २०७६।१२।२६ को आदेशअनसुार माग भएको 
धरौटी �.५,०००।- बझुाइ� तारखेमा छुटेको देिखयो ।

३. यी �रट िनवेदकले ि�ि�यन धम�स�ब�धी 
प�ुतक, पचा�ह�समेत िवतरण गरी मािनसह� भेला 
ज�मा गराई झ�ुा एवम् �ामक कुराह� िविभ�न 
सामािजक स�जालसमेतबाट स��ेषण गरी धम� 
�चारसमेत गरकेो ति�बर तथा कुनै वै�ािनक त�य 
र आधार िबना धािम�क आ�थाको आधारमा रोग 
िनको गराउने भनी साव�जिनक �थानमा �यि�को 
हात बाधँी अमानवीय �यवहार गरकेो िभिडयोसमेतका 
�माणह�का आधारमा िनजउपर धम� प�रवत�नस�ब�धी 
म�ुा दता� गरी सो म�ुाको अनसु�धानप�ात् का�क� 
िज�ला अदालतमा िमित २०७७।१।४ मा अिभयोगप� 
पेस ग�रएकोमा का�क� िज�ला अदालतको िमित 
२०७७।१।७ को आदेशअनसुार माग भएको धरौटी 
�.५,००,०००।- (पाचँ लाख) सोही िदन दािखल 
गन� नसक� कारागार काया�लय, का�क�मा थनुामा 
पठाएकोमा िनजले माग भएको उ� धरौटी िमित 
२०७७।१।३१ मा बझुाइ� तारखेमा छुटेको देिखयो ।

४. �रट िनवेदक केशवराज आचाय�उपर 
िज�ला �हरी काया�लय, डो�पाले पिन धम� प�रवत�न 
गराउन नह�ने कसरुको म�ुा दता� गरी डो�पा 
िज�ला अदालतबाट िमित २०७७।१।२ मा प�ाउ 
अनमुित िलइ� का�क� िज�ला अदालतमा चलेको 
धम� प�रवत�नस�ब�धी म�ुाबाट छुटी जाने भएमा 
यस काया�लयमा उपि�थत गराइ�  िदन ु भनी िज�ला 
�हरी काया�लय, डो�पाले िज�ला �हरी काया�लय, 
का�क�लाइ�  लेखी पठाएबमोिजम िनज केशवराज 
आचाय�लाइ� िमित २०७७।१।३१ मा का�क� 
पोखराबाट प�ाउ गरी अड्डासार गद� डो�पा प�ुयाइ�  
िज�ला �हरी काया�लय, डो�पाले िज�ला सरकारी 
विकलको काया�लय, डो�पामाफ� त �याद थपको 
माग गरअेनसुार डो�पा िज�ला अदालतबाट मलुकु� 
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फौजदारी काय�िविध संिहता, २०७४ को दफा १४(६) 
बमोिजम प�ाउ परकेो िमित २०७७।१।३१ गतेदेिख 
लाग ुह�ने गरी पिहलो पटक १५ (प��) िदन �याद थप 
अनमुित िलइ� उ� म�ुाको अनसु�धान भइरहेको भ�ने 
देिख�छ ।

५. कुनै पिन �यि�लाइ� प�ाउ गनु�  अिघ म�ुा 
हेन� िनकायबाट अनमुित िलनपुन� मलुकु� फौजदारी 
काय�िविध सिंहता, २०७४ को दफा ९ को कानूनी 
�यव�था देिख�छ । सो संिहताको दफा ९ को उपदफा 
(२) मा कुनै पिन �यि�लाइ� कसुरको अनुस�धानको 
िसलिसलामा यस प�र�छेदबमोिजम त�कालै प�ाउ 
गनु�पन� भएमा �यसको कारण खुलाइ� स�भव भएस�म 
प�ाउ गनु�पन� �यि�को पिहचान खु�ने िववरणसिहत 
प�ाउ पुज� जारी गन� अनुमितको लािग मु�ा हेन� 
अिधकारीसम� िनवेदन िदनुपन� छ र ऐ.दफा ९ 
को उपदफा (३) मा उपदफा (२) बमोिजम िनवेदन 
परमेा र प�ाउ गनु�पन� कारण मनािसब देिखएमा मु�ा 
हेन� अिधकारीले सोही िनवेदनमा प�ाउ पुज� जारी 
गन� अनुमित िदन स�ने छ भ�ने उ�लेख भएको 
पाइ�छ । सो अनसुार यी �रट िनवेदक केशवराज 
आचाय�उपर िज�ला �हरी काया�लय, डो�पामा धम� 
प�रवत�नस�ब�धी कसरुको म�ुा दता� भइ� िनजलाइ� 
प�ाउ गरी अनसु�धान गन�को लािग प�ाउ अनमुित 
माग गरकेोले डो�पा िज�ला अदालतबाट िमित 
२०७७।१।२ मा िदएको प�ाउ अनमुित उ� कानूनी 
�यव�थाअनसुार नै िदएको देिखन आयो । 

६. कुनै पिन कसरुको अनसु�धान गन� 
कसरुमा संल�न �यि�लाइ� प�ाउ गरी अनसु�धानको 
लािग �याद थपको अनमुित िलनपुन� मलुकु� फौजदारी 
काय�िविध संिहता, २०७४ को दफा १४ को कानूनी 
�यव�था छ । सो संिहताको दफा १४ को उपदफा (१) 
मा कुनै �यि�लाई कसुरको अनुस�धानको लािग यस 
प�र�छेदबमोिजम प�ाउ गरपेिछ चौिबस घ�टािभ� 
जितस�दो चाँडो मु�ा हेन� अिधकारीसम� उपि�थत 

गराउनुपन�, ऐ.उपदफा (२) मा उपदफा (१) िवपरीत 
ह�ने गरी कसैलाई िहरासतमा रा�न नसिकने, ऐ.उपदफा 
(३) मा कुनै �यि�लाई उपदफा (१) मा लेिखएको 
�यादभ�दा बढी िहरासतमा रा�नु परमेा अनुस�धान 
अिधकारीले �यसको आधार र कारण खुलाई सरकारी 
विकल काया�लयमाफ� त मु�ा हेन� अिधकारीसम� 
अनुमितको लािग िनवेदन िदन स�ने, ऐ.उपदफा (४) 
मा अनुस�धान अिधकारीले मु�ा हेन� अिधकारीसम� 
उपदफा (३) बमोिजम िनवेदन िददँा िहरासतमा 
रहेको �यि�उपर लागेको अिभयोग, �यसको आधार, 
िनजलाई िहरासतमा राखी अनुस�धान गनु�पन� कारण र 
िनजको बयान भइसकेको भए बयान कागजअनुसारको 
बेहोरा �प� �पमा उ�लेख गनु�पन� र ऐ.उपदफा (६) 
मा अनुस�धान अिधकारीले कुनै �यि�लाई उपदफा 
(३) बमोिजम िहरासतमा रा�ने अनुमित माग गरकेोमा 
मु�ा हेन� अिधकारीले स�बि�धत कागजातह� हेरी 
अनुस�धान स�तोषजनक �पमा भए नभएको िवचार 
गरी अनुस�धानको लािग िहरासतमा राखी रा�न 
आव�यक भएको दिेखए एकै पटक वा पटकपटक 
गरी बढीमा पि�चस िदनस�म िहरासतमा रा�न 
आदेश िदन स�ने छ भ�ने उ�लेख भएको पाइ�छ । 
सोअनसुार ��ततु िनवेदनको स�दभ�मा िनवेदकलाइ� 
धम� प�रवत�नस�ब�धी कसरुको म�ुामा अनसु�धान 
गन�को लािग िज�ला �हरी काया�लय, डो�पाले �याद 
थप अनमुित माग गरकेोले िमित २०७७।१।३१ 
गतेदेिख लाग ुह�ने गरी पिहलो पटक १५ (प��) िदन 
�याद थप गन� गरी डो�पा िज�ला अदालतबाट  िमित 
२०७७।२।४ मा भएको �याद थपको आदशे उ� 
कानूनबमोिजम नै िदएको देिखयो ।

७. �रट िनवेदक केशवराज आचाय�ले 
का�क� िज�लामा ि�ि�यन धम�स�ब�धी प�ुतक, 
पचा�ह�समेत िवतरण गरी िह�द ु धम�का िव�� 
ि�ि�चयन धम�को �चार गरकेोले िनजउपर िज�ला 
�हरी काया�लय, का�क�मा धम� प�रवत�नस�ब�धी 
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म�ुा दता� भइ�  अनसु�धान स�प�न गरी अिभयोगप� 
पेस गरपेिछ का�क� िज�ला अदालतबाट माग भएको 
�.५,००,०००।- (पाचँ लाख) धरौटी बझुाइ� तारखेमा 
छुटेको देिख�छ । �यसैगरी ४/५ मिहना पिहला नै 
छपाएर राखेको पचा� प��लेटह� साथमा िलई डो�पा 
िज�लाको िविभ�न गाउमँा गइ� सनातनदिेख चली 
आएको धम�का िव�� ि�ि�चयन धम�को �चार 
�सार गरकेोले िनज केशवराज आचाय�उपर िज�ला 
�हरी काया�लय, डो�पामा धम� प�रवत�न गराउन नह�ने 
कसरुको म�ुा दता� भइ� अनसु�धान ग�ररहेको भ�ने 
पाइ�छ । िनवेदक केशवराज आचाय�ले का�क� र 
डो�पा िज�लामा फरकफरक िमित तथा फरकफरक 
�थानमा िह�द ुधम�का िव�� ि�ि�चयन धम�को �चार 
�सार गरी धम� प�रवत�न गराउने काय�मा सलं�न भएको 
भ�ने देिख�छ । कुनै पिन �यि�ले फरक िमित र फरक 
�थानमा एकै �कृितको कसरु गरकेो दिेखएमा अिधकार 
�ा�त िनकायले कानूनबमोिजम प�ाउ गरी आिधका�रक 
िनकायबाट �याद थप अनमुित �ा�त गरी अनसु�धान 
गन� पाउने नै देिख�छ । यी �रट िनवेदक का�क� र 
डो�पा िज�लामा अलगअलग िमितमा एकै �कृितको 
कसरुमा संल�न भएको िवषय ह�दँमैा वारदातलाइ� नै 
फरक भएको ि�थितमा �यसलाइ� एउटै कसरु भएको 
भनी दोहोरो कारबाही गरकेो मा�न िम�दैन । यसबाट 
सिंवधानले ��याभूत गरको �यायस�ब�धी हकअ�तग�त 
कुनै पिन �यि� िव�� अदालतमा एकै कसरुमा एक 
पटकभ�दा बढी म�ुा चालइने र सजाय िदइने छैन भ�ने 
�ावधानको �ितकूल भएको मा�न सिकएन । 

८. यी �रट िनवेदकउपर लगाइएको आरोप 
ठहर ह�ने वा नह�ने के हो ? र यी िनवेदक कसरुदार 
ह�न वा होइनन् भ�ने स�ब�धमा सो म�ुा हेन� सािधकार 
िनकायबाट िनण�य ह�ने नै ह��छ । िनवेदकउपरको उ� धम� 
प�रवत�नस�ब�धी म�ुाको िवषय ब�दी��य�ीकरणको 
�रटबाट िववेचना गन� िम�दैन । सो िवषयका स�ब�धमा 
म�ुा हेन� अिधकार�ा� िनकायमा म�ुा दता� भएपिछ 

सो म�ुाबाटै सबदु �माण बझुी �या�या िव�ेषण गरी 
कानूनबमोिजम िनण�य ह�न बाकँ� नै रहेको देिख�छ । 
यस�कार म�ुा अनसु�धान गन� िनकायले अनसु�धान 
स�प�न गरी म�ुा पेस गरपेिछ म�ुा हेन� अिधकार�ा� 
िनकायले कानूनबमोिजम िनण�य गनु�  अगावै यी �रट 
िनवेदकउपर लागेको आरोपको स�ब�धमा िविध र 
�ि�या पूरा गरी अनसु�धान स�प�न गरी अदालतमा 
म�ुा दायर गन� बाकँ� नै रहेको अव�थामा िनवेदकलाइ� 
कानूनबमोिजम थुनामा राखी गरकेो अनसु�धानको 
िवषयलाई गैरकानूनी भनी ब�दी��य�ीकरणको आदेश 
जारी गन� िम�ने देिखन आएन । 

९. �रट िनवेदकउपर अिधकार�ा�त िनकायले 
अनसु�धान पूरा गरी धम� प�रवत�नको म�ुा दायर गन� 
बाकँ� नै रहेको अव�थामा सो म�ुाको अनसु�धान 
गरकेो कारणले िनवेदकको हक अिधकार के कसरी 
हनन ह�न गएको हो ? सो िवषयमा �रट िनवेदकले �प�ट 
खलुाइ�  सो पिु�ट ह�ने व�तिुन�ठ �माण पेस गन� सकेको 
दिेखदैँन । स�म अदालतबाट कानूनबमोिजम प�ाउ 
अनमुित िलइ� िनवेदकलाइ� प�ाउ गरी रीतपूवक�  
�याद थप गरी अनसु�धान भइरहेको िवषयले 
िनवेदकको संवैधािनक एवम् कानूनी हक अिधकार 
हनन ह�ने अव�था ह�दैँन । िस�ा�तत: मौिलक हक 
एवम् कानूनी हक �चलन गराउन �रट जारी ग�र�छ । 
ब�दी��य�ीकरणको आदेश जारी ह�ने स�दभ�मा िनवेदक 
गैरकानूनी थुनामा रहेको ह�नपुद�छ । िनवेदक गैरकानूनी 
थनुामा भएको अव�थामा मा� यस �कारको आदेश 
जारी ग�रने अव�था ह��छ । तर ��ततु �रट िनवेदकको 
उ� अव�था रहेको देिखदँैन । कानूनबमोिजम स�म 
अदालतबाट �याद थप अनमुित िलइ� िनवेदकलाइ� 
कानूनबमोिजम थुनामा राखी म�ुाको अनसु�धान 
भइरहेको अव�थालाइ� गैरकानूनी थुना मा�न िम�ने 
नदेिखएको प�र�े�यमा िनवेदकलाइ� गैरकानूनी थनुामा 
राखेको ह�दँा िवप�ीह�को नाउमँा ब�दी��य�ीकरणको 
आदेश जारी ग�रपाउ ँ भनी िनवेदकको तफ� बाट 
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उपि�थत िव�ान्  कानून �यवसायीह�ले गनु�भएको 
बहस िजिकरसगँ सहमत ह�न सिकएन ।  

१०. अत: मािथ िववेिचत आधार कारणबाट 
यी �रट िनवेदकउपर धम� प�रवत�नस�ब�धी कसरुको 
अिभयोग लगाइ� अिधकार�ा�त अिधकारीले म�ुा 
हेन� सािधकार िनकायबाट �याद थप अनमुित िलइ� 
िनवेदकलाइ� िहरासतमा राखी अनसु�धान भइरहेको 
देिख�छ । यसरी म�ुा हेन� आिधका�रक िनकायको 
अनमुित �ा�त गरी म�ुा अनसु�धान गन� िनवेदकलाइ� 
थनुामा रा�न िम�ने नै ह�दँा �यसरी रािखएको 
थनुालाइ�  गैरकानूनी मा�न िमलेन । ��यथ�ह�को काम 
कारबाहीबाट िनवेदकको संवैधािनक एवम् कानूनी 
हकमा आघात परकेो िमिसल संल�न कागज �माणबाट 
नदिेखएको अव�थामा िनवेदकको मागबमोिजम 
ब�दी��य�ीकरणको आदेश जारी गनु�पन� अव�था 
देिखएन । ��ततु �रट िनवेदन खारजे ह�ने ठहछ�  । �रट 
िनवेदनको दायरीको लगत क�ा गरी, आदेश िव�तुीय 
�णालीमा अपलोड गरी िमिसल िनयमानसुार अिभलेख 
शाखामा बझुाई िदनू । 

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

इजलास अिधकृत: रामच�� खड्का
इित संवत् २०७७ साल जेठ १३ गते रोज ३ शभुम् ।

—— & ––

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

माननीय �यायाधीश �ी स�ुमालता माथेमा
फैसला िमित : २०७७।३।७

०७२-CR-०१४०

म�ुाः- लाग ुऔषध (गाजँा)

पनुरावेदक / वादी : �हरी सहायक िनरी�क िदवाकर 
पडुासैनीको �ितवेदनले नेपाल सरकार

िव��
��यथ� / �ितवादी : कमल साहको छोरा िज�ला पसा� 

तिु�सववा� गा.िव.स. वडा नं.८ ब�ने मोहन 
साह कानु

§ �ये� नाग�रकस�ब�धी ऐन, २०६३ को 
दफा १२(१)(ख) को �यव�थाअनसुारको 
कैद सजायमा छुट पाउनको िनिम� 
“कसरुदारले तोिकएको कैद सजाय 
भोिगरहकेो ह�नुपन�” भनी ऐनमा नै ��ट 
�यव�था गरकेोबाट कैद सजाय पाई कैद 
भोिगरहकेो �यि�ले मा� उमेरको आधारमा 
कैद छुट पाउने ।

§ अिभयु� म�ुा पुप��को लािग वा त�लो 
अदालतको फैसलाबमोिजम थुनामा रहकेो 
अव�थामा �ये� नाग�रकस�ब�धी ऐन, 
२०६३ को दफा १२(१)(ख) बमोिजमको 
�यव�थाको �योग गन� सिकने । 

§ धरौट तारखे वा तारखेमा रहकेो अव�थामा 
िनजले “कैद भोिगरहकेो” भ�न निम�ने ।

(�करण नं.६)

�नण�य नं. १०५०८
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पनुरावेदक / वादीका तफ� बाट : िव�ान् उप�यायािधव�ा 
�ी कमलराज प�थी

��यथ� / �ितवादीका तफ� बाट :
अवलि�बत निजर :
स�ब� कानून :
§ लाग ुऔषध (िनय��ण) ऐन, २०३३
§ �माण ऐन, २०३१
§ �ये� नाग�रकस�ब�धी ऐन, २०६३

स�ु तहमा फैसला गन� :
मा. �यायाधीश �ी प�ुषो�म�साद ढकाल
पसा� िज�ला अदालत

पनुरावेदन तहमा फैसला गन� : 
मा. म�ुय �यायाधीश �ी िव��भर�साद �े�
माननीय �यायाधीश �ी िवनोद�साद शमा�
पनुरावेदन अदालत हेट�डा

फैसला
�या.डा.आन�दमोहन भ�राई : त�कालीन 

�याय �शासन ऐन, २०४८ को दफा १२(१)
(क) बमोिजम म�ुा दोहो�याई हेन� िन�सा �ा� भई 
पनुरावेदनसरह दता� ह�न आएको ��ततु म�ुाको संि�� 
त�य ख�ड एवम् ठहर ख�ड यस�कार रहेको छः

त�य ख�ड
िज�ला पसा� तिु�सववा� गा.िव.स. वडा नं. 

८ ि�थत पूव� शेषनाथ साहको घर, पि�म खेदा� 
ठाकुरको घर, उ�र झौरी साहको घर, दि�ण झौरी 
साहको गोठ यित चार िक�लािभ�मा पन� िनज मोहन 
साह कानकुो घरमा िमित २०६८।९।११ गते िबहान 
८:३० बजेको समयमा कानूनबमोिजम खानतलासी 
गदा� घरिभ� दईुवटा िटनको �ममा रहेको लाग ुऔषध 
गाजँा ८० िकलो�ाम बरामद गरकेो भ�नेसमेत बेहोराको 
िमित २०६८।९।११ को खानतलासी तथा बरामदी 

मचु�ुका ।
िज�ला पसा� तिु�सववा� गा.िव.स. वडा नं.८ 

ब�ने मोहन साह कानलेु आ�नो घरमा अवैध लाग ु
औषध गाजँा लकुाई िछपाई राखेको छ भ�ने सरुाक�को 
सूचनाअनसुार िमित २०६८।९।११ गते हा�ो सयं�ु 
ग�ती टोली खटी िनजको घरमा िबहान ८:३० बजेको 
समयमा प�ुदा िनज मोहन साह कानसुमेतका घर 
प�रवारह� घर छाडी भागी फरार रहेकोले �थानीय 
�ितिनिधह�को रोहबरमा िनजको घर खानतलासी गदा� 
घरिभ� दईुवटा िटनको �ममा लकुाई िछपाई राखेको 
८० िकलो�ाम लाग ुऔषध गाजँा फेला पारी बरामद गरी 
भागी फरार रहेका घरधनीलाई खोजतलास गद� बरामद 
लाग ु औषध गाजँा ८० िकलो�ाम बरामदी मचु�ुका 
यसै �ितवेदनसाथ दािखला गरकेो छु भ�नेसमेत 
बेहोराको �.स.िन. िदवाकर पडुासैनीसमेतको िमित 
२०६८।९।११ को �ितवेदन ।

बरामद लाग ु औषधबाट नमनुा िनकाली 
बाकँ� रहेको लाग ुऔषध गाजँा न� ग�रएको भ�नेसमेत 
बेहोराको िमित २०६८।१०।१९ को लाग ुऔषध न� 
गरकेो मचु�ुका ।

फरार रहेका �ितवादी मोहन साह कानलुाई 
खोजतलास गद� जादँा िमित २०६८।१२।२ गते 
िज�ला पसा� तिु�सववा� गा.िव.स. वडा नं. ४ मा फेला 
पारी प�ाउ गरी दािखला गरकेो छु भ�नेसमेत बेहोराको 
िमित २०६८।१२।२ को �हरीको �ितवेदन ।

नाम, थर थाहा नभएको भारतीय गाजँा 
�यापारीह�ले के-कुन ठाउबँाट गाजँा ख�रद गरी �याई 
२।४ िदनको लािग सरुि�त रािखिदन ुप�यो, सो लाग ु
औषध गाजँा लैजाने बेला केही पैसा िद�छु भनेकोले 
लोभमा परी उ� लाग ुऔषध गाजँा मैले आ�नो घरमा 
राखेको हो । भोिलप�ट िमित २०६८।९।११ गते 
िबहान ८:३० बजेको समयमा �हरी कम�चारी मेरो 
घरमा आउदँा मलगायतका घर प�रवार �हरी आएको 
थाहा पाई भागी गाउमँा लकु� बसेको हो । �हरीले 
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मेरो घरबाट उ� लाग ु औषध गाजँा ८० िकलो�ाम 
बरामद गरी लगेको हो । उ� गाजँा राखी जाने भारतीय 
�यि�ह�को नाम, थर, वतन थाहा छैन भ�नेसमेत 
बेहोराको �ितवादी मोहन साह कानलेु अिधकार�ा� 
अिधकारीसम� िमित २०६८।१२।२ मा गरकेो बयान 
कागज ।

बरामद लाग ु औषध गाजँाबाट िनकािलएको 
नमनुा परी�णको लािग पठाइएकोमा लाग ुऔषध गाजँा 
पाइएको छ भ�ने के��ीय �हरी िविध िव�ान �योगशाला 
महाराजग�ज, काठमाड�को िमित २०६८।१२।१४ को 
परी�ण �ितवेदन ।

िमित २०६८।९।११ गते ८:३० बजेको 
समयमा प�ाउ परकेा यी �ितवादी मोहन साह कानकुो 
घर �हरीले खानतलासी गदा� लाग ुऔषध गाजँा ८० 
िकलो�ाम घरिभ� फेला पारी बरामद भएको मैले 
देखेको हो भ�नेसमेत बेहोराको िमित २०६८।१२।२८ 
मा �याम साह, िकशोरी महतो र �भ ु साहसमेतले 
ग�रिदएको व�तिु�थित मचु�ुका ।

�ितवादी मोहन साह कानलेु आ�नो घरमा 
लाग ुऔषध गाजँा स�चय गरी राखी िनजले लाग ुऔषध 
(िनय��ण) ऐन, २०३३ को दफा ४(क) अनसुारको 
कसरु अपराध गरकेो ह�दँा िनज �ितवादी मोहन साह 
कानलुाई सोही ऐनको दफा १४(१) को देहाय (घ)
(५) अनसुार कारबाही र सजाय ह�न मागदाबी िलई 
अनसु�धानको स�कल िमिसल र प�ाउ �ितवादी 
मोहन साह कानलुाई यसै अिभयोग प�साथ पेस 
ग�रएको भ�नेसमेत बेहोराको िमित २०६९।२।८ को 
अिभयोग प� । 

मलाई िमित २०६८।१२।१ गतेका िदन 
गा.िव.स. ब�जरा ४ चोकमा िचया खाइरहेको बेलामा 
�हरीले प�ाउ गरकेा ह�न् । िकन प�ाउ गर ेमलाई थाहा 
भएन ।  �हरी �ितवेदन, व�तिु�थित मचु�ुकासमेतको 
बेहोरा गलत हो । व�तिु�थित मचु�ुका र अिभयोग 
मागदाबीसमेत झ�ुा हो । मेरो घरबाट केही पिन बरामद 

भएको छैन । अिभयोग दाबीबमोिजम मलाई सजाय 
ह�नपुन� होइन भ�नेसमेत बेहोराको �ितवादी मोहन 
साह कानलेु िमित २०६९।२।९ मा स�ु पसा� िज�ला 
अदालतमा गरकेो बयान ।

त�काल �ा� आधार �माणबाट �ितवादीलाई 
कसरुदार नै मा�नपुन� भएकोले अिभयोग दाबीलाई 
िवचार गदा�  कसरु ठहरमेा बरामद लाग ु औषधको 
प�रमाणको आधारमा ३ वष�भ�दा बढी कैद ह�न स�ने 
भई अ.बं.११८ को दहेाय २ नं. को अव�था िव�मान 
भएकोले पिछ �माण ब�ुदै जादँा ठहरबेमोिजम ह�ने 
गरी िनयमानसुार िसधा खान पाउने गरी अ.बं.१२१ 
नं.  बमोिजम थनुवुा पजु� िदई �ितवादीलाई म�ुा पपु�� 
िनिम� थनुामा रा�न कारागार शाखा, पसा�मा पठाइिदन ु
भ�नेसमेत बेहोराको पसा� िज�ला अदालतको िमित 
२०६९।२।९ को थुनछेक आदेश ।

िमित २०६८।९।११ मा ग�ती गन� �ममा 
�ितवादी मोहन साह कानकुो घरमा अवैध लाग ुऔषध 
गाजँा लकुाई िछपाई राखेको छ भ�ने सरुाक�को 
आधारमा खानतलासी गदा� घरका प�रवारह� सबै 
घर छाडी भागी फरार भएको र �यहाकँा �थानीय 
�ितिनिधह�को रोहबरमा घरिभ� पसी हेदा� दईुवटा 
िटनको �ममा ८० िकलो�ाम लाग ुऔषध गाजँा बरामद 
गरकेा ह� भ�नेसमेत बेहोराको �ितवेदक �.स.िन. 
िदवाकर पडुासैनीले िमित २०६९।३।११ मा स�ु पसा� 
िज�ला अदालतमा गरकेो बकप� ।

िमित २०६८।९।११ गते िवशेष सरुाक�को 
आधारमा �ितवादी मोहन साह कानकुो घरमा लाग ु
औषध गाजँा लकुाई िछपाई राखेको छ भ�ने खबर 
पाउनसाथ िनजको घरमा खानतलासी गदा� दईुवटा 
�ममा ८० िकलो�ाम लाग ु औषध गाजँा बरामद 
गरी गाउकँा �ितिनिधह�को रोहबरमा तौल गराई 
आव�यक कारबाहीको लािग बरामदी मचु�ुकासिहत 
िज�ला �हरी काया�लय, पसा�मा पठाइएको हो, सो 
समयमा घरका प�रवारह� कोही नभएको अव�था 
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िथयो भ�नेसमेत बेहोराको �ितवेदक �.िन. ह�रकुमार 
पराजलुी िमित २०६९।३।११ मा स�ु पसा� िज�ला 
अदालतमा गरकेो बकप� ।

�हरीले ब�जारा चौक�मा सहीछाप गर 
भनेकोले मचु�ुका नपढी सहीछाप गरकेो ह� ँ । गाजँा 
बरामद भएको स�ब�धमा मलाई थाहा छैन । बरामदी 
मचु�ुका मेरो रोहबरमा भएको होइन । �ितवादी 
गाजँा �यापारी होइनन् भ�नेसमेत बेहोराको बरामदी 
मचु�ुकाका मािनस लालबहादरु यादवले िमित 
२०६९।३।११ मा स�ु पसा� िज�ला अदालतमा गरकेो 
बकप� ।

�ितवादीको घरबाट गाजँा बरामद भएको 
स�ब�धमा मलाई थाहा छैन । �हरीले चौक�मा सहीछाप 
गर भनेकोले सहीछाप गरकेो ह� ँ । बरामदी मचु�ुका 
मेरो रोहबरमा भएको होइन । �हरीले मचु�ुका पढेर 
सनुाएनन्, झगडाको कागज हो भनेका िथए भ�नेसमेत 
बेहोराको बरामदी मचु�ुकाका मािनस बधुन यादवले 
िमित २०६९।३।११ मा स�ु पसा�  िज�ला अदालतमा 
गरकेो बकप� ।

बरामदी मचु�ुकाको बारमेा मलाई थाहा   
भएन । �ितवादी मोहन साहको घरबाट गाजँा बरामद 
भएको छैन । खानतलासी गरकेो छैन भ�नेसमेत 
बेहोराको �ितवादी मोहन साह कानकुो सा�ी रामबाब ु
साह कानलेु िमित २०६९।३।११ मा स�ु पसा� िज�ला 
अदालतमा गरकेो बकप� । 

�हरीले ब�जारा चौक�मा सहीछाप गर 
भनेकोले मचु�ुका नपढी सहीछाप गरकेो ह� ँ । गाजँा 
बरामद भएको स�ब�धमा मलाई थाहा छैन । बरामदी 
मचु�ुका मेरो रोहबरमा भएको होइन । �ितवादी गाजँा 
�यापारी होइनन् भ�नेसमेत बेहोराको �ितवादी मोहन 
साह कानकुो सा�ी त�ुसी साहले िमित २०६९।३।११ 
मा स�ु पसा� िज�ला अदालतमा गरकेो बकप� ।

म ब�जारा �हरी चौक�मा भएको समयमा 
�हरीले एउटा सज�िमन मचु�ुकामा प�च भ� 

भलादम्ीको सही चािह�छ सही ग�रिदन ुभनी भनेकोले 
सही ग�रिदएको हो । मचु�ुकाको बेहोरा थाहा भएन । 
उ� मचु�ुका मेरो रोहबरमा भएको होइन भ�नेसमेत 
बेहोराको बरामदी मचु�ुकाका गा.िव.स. �ितिनिध 
सरुशे सहनी मलाहले िमित २०६९।३।११ मा स�ु 
पसा� िज�ला अदालतमा गरकेो बकप� ।

�ितवादीउपरको वादीले िलएको दाबी �माण 
ऐन, २०३१ को दफा २५ बमोिजम शकंारिहत तवरले 
पिु� ह�न नसकेकोले �ितवादीले अिभयोग दाबीबमोिजम 
कसरु गरकेो भ�न निम�ने ह�दँा �ितवादीउपरको वादीको 
अिभयोग दाबी प�ुन नस�ने भई �ितवादीले अिभयोग 
दाबीबाट सफाइ पाउने ठहछ�  भ�नेसमेत बेहोराको 
स�ु पसा� िज�ला अदालतको िमित २०६९।५।६ को 
फैसला ।  

�ितवादीको घरिभ� रहेको �ममा गाजँा 
फेला परबेाट भारतीय �यापारीले �याएको गाजँा �ममा 
राखी रहन ु पन� अव�था एकाितर छैन भने अक�ितर 
अ�य �यि�ले �याएको वा अ�को हो भ�ने कुराको 
�माण लाग ुऔषध (िनय��ण) ऐन, २०३३ को दफा 
१२ र �माण ऐन, २०३१ को दफा २७ बमोिजम 
�ितवादीले �माण िदन नसकेको साथै व�तिु�थित 
मचु�ुकाका �यि�ह�ले बरामदी मचु�ुकालाई पिु� 
गरी बेहोरा लेखाएबाट �ितवादीको घरबाट ८० के.जी. 
गाजँा बरामद भएको र उ� घर मोहन साह कानकुो 
भएको भ�ने तिु�सववा� गा.िव.स. पसा�को प�ले पिु� 
गरकेो अव�था ह�दँाह�दँै �ितवादीले आरोिपत कसरुबाट 
सफाइ पाउने गरी भएको फैसला सो हदस�म �िुटपूण� 
ह�दँा बदर गरी �ितवादी मोहन साह कानलुाई स�ु 
अिभयोग मागदाबीबमोिजम नै सजाय ग�रपाउ ँ
भ�नेसमेत बेहोराको वादी नेपाल सरकारको तफ� बाट 
पनुरावेदन अदालत हेट�डामा िमित २०७०।४।३० मा 
परकेो पनुरावेदन प� ।

यसमा �ितवादी मोहन साह कानलेु आ�नो 
घरबाट ८० के.जी. गाजँा बरामद भएको भ�ने कुरा 
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अनसु�धान अिधकृतसम� बयान गदा�  �वीकार गरकेो 
र �ितवेदकले िनजको घरबाट उ� गाजँा बरामद 
भएको हो भनी िकटान गरी बकप� गरकेो अव�थामा 
िनजलाई सफाइ िदई भएको पसा� िज�ला अदालतको 
िमित २०६९।५।६ को फैसला �माण मू�याङ्कनको 
आधारमा फरक पन� स�ने देिखदँा अ.बं. २०२ नं. 
तथा पनुरावेदन अदालत िनयमावली, २०४८ को 
िनयम ४७ बमोिजम ��यथ� िझकाई िनयमानसुार पेस 
गनु�  भ�नेसमेत बेहोराको पनुरावेदन अदालत हेट�डाको 
िमित २०७०।९।२१ को आदेश ।

�ितवादीले दाबीबमोिजम कसरु गरकेो 
देिखएकोमा अिभयोग दाबीबाट सफाइ िदने गरी स�ु 
पसा� िज�ला अदालतबाट िमित २०६९।५।६ मा भएको 
फैसला िमलेको नदेिखदँा उ�टी भई िनज �ितवादीको 
उमेर ७० वष� भ�ने दिेखन आएको र बरामद भएको 
गाजँा भारतीय �यापारीको भएको, पैसाको लालचमा 
आई घरमा रािखिदने काय� गरकेो भ�ने ख�ुन आएको 
त�य घटना�म र �ितवादीको व�ृ उमेरसमेतलाई 
�ि�गत गद� कसरुको मा�ाअनसुार िनज �ितवादी 
मोहन साह कानलुाई लाग ु औषध (िनय��ण) ऐन, 
२०३३ को दफा १४(१)(घ)(५) बमोिजम २ वष� कैद 
र �.१५,०००।- ज�रवानासमेत ह�ने ठहछ�  । साथै िनज 
�ितवादी मोहन साह कानकुो उमेर ७० वष� पगेुको भ�ने 
अिभयोग दाबीमा नै उ�लेख भएको र िनजले गरकेो 
बयानबाट तथा िनजको नाग�रकताको �माणप�मा 
खलेुको ज�म िमितसमेतबाट िनज �ितवादी मोहन साह 
कानकुो उमेर ७० वष� पगेुको �ये� नाग�रक भएको 
देिख�छ । यस अव�थामा �ये� नाग�रकस�ब�धी ऐन, 
२०६३ को दफा १२(ख) अनसुार िनज �ितवादीलाई 
ठहर भएको २ वष� कैदमा पचास �ितशत कैद छुट 
िदन मनािसब देिखन आएकोले कैदको हकमा स�म 
िनज �ितवादी मोहन साह कानलुाई १ वष� कैदको 
सजाय ह��छ भ�नेसमेत बेहोराको पनुरावेदन अदालत 
हेट�डाबाट िमित २०७१।९।६ मा भएको फैसला ।

�ितवादीले मौकामा बयान गदा� बरामद लाग ु
औषध आ�नो घरबाट बरामद भएको त�य �वीकाद� 
उ� गाजँा भारतीय गाजँा �यापारीह�ले �याई दईुचार 
िदनको लािग सरुि�त रािखिदनपु�यो, लानेबेलामा 
केही पैसा िद�छु भनेकोले लाग ुऔषध गाजँा आ�नो 
घरमा राखेको त�य �वीकार गरकेा, �ितवेदक �.
िन. ह�रकुमार पराजलुीसमेतले मौकाको बरामदी 
मचु�ुका र �ितवेदनलाई पिु� गरी बकप� ग�रिदएको 
पाइ�छ । �ितवादीको घरमा �ितवादीले ठूलो प�रमाण 
८० िकलो गाजँा स�चय गरी राखेको त�य पिु� भएकै 
छ । �ितवादीलाई कसरुको मा�ाअनसुार दाबीबमोिजम 
हदैस�म १० वष� कैद र � १,००,०००।- ज�रवाना 
गनु�पन�मा �यूनतम २ वष� कैद र �यूनतम १५,०००।- 
ज�रवाना गरकेो र �ये� नाग�रकस�ब�धी ऐन, २०६३ 
को दफा १२(१)(ख) बमोिजम उि�लिखत सजायमा 
५० �ितशत छुट िदएको फैसलामा कानूनी �िुट रहेको 
ह�दँा उ� फैसला सो हदस�म बदर गरी �ितवादीलाई 
स�ु अिभयोग मागदाबीबमोिजम सजाय ग�रपाउ ँ
भ�नेसमेत बेहोराको वादी नेपाल सरकारको तफ� बाट 
िमित २०७१।१२।१३ मा यस अदालतमा परेको 
पनुरावेदन ।

यसमा �ये� नाग�रकस�ब�धी ऐन, २०६३ 
को दफा २ को ख�ड (ट) मा ‘तोिकएको अिधकारी’ 
को �यव�था गरेको पाइ�छ । �ये� नाग�रकस�ब�धी 
ऐनका �यव�थाह� काया��वयन गन�का लािग उ� 
ऐनको दफा ५ मा �थानीय िनकायका वडा अ�य� 
तथा �मखु, के��ीय �ये� नाग�रक क�याण सिमित 
िज�ला �ये� नाग�रक क�याण सिमित, हेरचाह र 
िदवा सेवा के�� तथा नेपाल सरकार आिदको काम 
कत��य र अिधकारको स�ब�धमा उ� ऐनको दफा 
१३, १४, १५, १६, १७, १९,२०, २१, २२, २३, 
२४, २५ र ३० लगायतले �यव�था गरकेो एवम् 
दफा ३२ मा नेपाल सरकारले िनयम बनाउने तथा 
मिहला बालबािलका तथा समाज क�याण म��ालयले 
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िविनयम �वीकृत गन� �यव�था रहेको पाइ�छ । �यसैगरी 
उ� ऐनको दफा १०, १२ को उपदफा २, दफा २७ 
र २८ ले अदालतको अिधकार�े�लाई िकटान र 
सीिमत ग�रिदएको दिेख�छ । यसरी सो ऐनले �यव�था 
गरकेो िविभ�न काम कुराका स�ब�धमा सो काम कुरा 
गनु�पन� िनकाय र म�ुा हेन� िनकाय �प� गरकेो तर दफा 
१२(१) बमोिजम कैद छुट िदने िनकाय वा पदािधकारी 
तोकेको देिखदँनै । सोही दफा १२ को उपदफा (२) मा 
"अदालत" भनी �प� उ�लेख गन� स�ने िविधकता�ले 
उपदफा (१) मा अदालतलाई छुटाएको अव�थामा 
सो अिधकार अदालतलाई भएको भनी मान ुमनािसब 
ह�दैँन । यसमा पिन सो उपदफा (१) मा रहेको "कुनै 
म�ुामा कैद सजाय पाई कैद भोिगरहेको" भ�ने 
वा�यांशले फैसला अि�तम भई सोको लगत खडा 
भई कैद लगत असलुीको लािग कारागार पठाएको 
कैदीलाई संकेत गरकेोले फैसला काया��वयन ह�न बाकँ� 
नै रहेको अव�थामा सो वा�याशकंो �योगलाई ऐनको 
वा�तिवक र िववेकस�मत �योग मा�न ु तक� सङ्गत 
ह�दैँन । अत: उ� ऐनको दफा १२(१) को ख�ड (ख) 
को �योग गरी पनुरावेदन अदालत हेट�डाले ��यथ� 
मोहन साह कानलुाई कैद सजायमा छुट िदएको िमित 
२०७१।९।६ को फैसलामा उ� दफाको �या�याको 
�िुट िव�मान रहेको देिखदँा �याय �शासन ऐन, 
२०४८ को दफा १२(१)(क) बमोिजम म�ुा दोहो�याई 
हेन� िन�सा �दान ग�रएको छ । िवप�ीलाई िझकाई 
स�बि�धत स�ु, रकेड� तथा भए �माण िमिसलसमेत 
िझकाई आएपिछ िनयमानसुार पेस गनु�  भ�नेसमेत 
बेहोराको यस अदालतबाट िमित २०७२।४।८ मा 
भएको आदेश ।

ठहर ख�ड
िनयमबमोिजम दिैनक पेसी सूचीमा चढी 

िनण�याथ� यस इजलाससम� पेस भएको ��ततु म�ुामा 
पनुरावेदक वादी नेपाल सरकारका तफ� बाट उपि�थत 
ह�न ु भएका िव�ान् उप�यायािधव�ा �ी कमलराज 

प�थीले पनुरावेदन अदालत हेट�डाबाट भएको 
फैसलामा �ितवादी मोहन साह कानलेु लाग ु औषध 
(िनय��ण) ऐन, २०३३ को कसरु गरकेो र िनजको 
कसरुको मा�ा र प�रमाणको आधारमा हदैस�मको 
सजाय ह�नपुन�मा �यूनतम कैद र ज�रवानाको सजाय 
गरी �ये� नाग�रकस�ब�धी ऐन, २०६३ को दफा 
१२(१)(ख) को �योग र पालनामा �िुटपूण� रहेको छ । 
�ये� नाग�रकस�ब�धी ऐन, २०६३ को दफा १२(१)
(ख) बमोिजम �ितवादीले कैद सजाय भोगेको रहेको 
अव�थामा मा� सजायमा छुट पाउने हो । ��ततु म�ुामा 
�ितवादीले कैद सजाय भोगेको अव�था नभएको ह�दँा 
उ� फैसला बदर गरी स�ु अिभयोग मागदाबीबमोिजम 
�ितवादीलाई सजाय ग�रपाउ ँ भनी बहस ��ततु 
गनु�भयो । 

पनुरावेदक वादी नेपाल सरकारका 
तफ� बाट उपि�थत िव�ान् उप�यायािधव�ा�यूको 
उपयु��ानसुारको बहस िजिकरसमेत सनुी िमिसल 
संल�न कागजातह� अ�ययन गरी ��ततु म�ुामा 
त�कालीन पनुरावेदन अदालत हेट�डाबाट भएको 
फैसला िमलेको छ वा छैन, पनुरावेदक वादी नेपाल 
सरकारको पनुरावेदन िजिकर प�ुन स�ने हो वा होइन 
सोही स�ब�धमा िनण�य िदनपुन� देिखन आयो ।

२. िनण�यतफ�  िवचार गदा�, यस अदालतबाट 
िमित २०७२।४।८ मा म�ुा दोहो�याई हन� िन�सा �दान 
भई िवप�ी िझकाउने आदशे भएबमोिजम �ितवादी 
मोहन साह कानकुो नाउमँा िमित २०७२।५।८ मा 
जारी भएको सूचना �याद िमित २०७२।११।१२ मा 
िनजको एकाघरको छोराले बझुी िलएको भए तापिन 
िनज सो �यादिभ� अदालतमा हािजर ह�न आएको भ�ने 
ठोस �माण िमिसल सामेल रहेको नदिेखएबाट िनज 
�ितवादीले उ� फैसला �वीकार गरी बसेको देिखन 
आयो ।

३. अब नेपाल सरकारको पनुरावेदन 
िजिकरको हकमा हेदा�, ��ततु म�ुामा �ितवादी मोहन 
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साह कानलेु आ�नो घरमा लाग ुऔषध गाजँा स�चय 
गरी राखी िनजले लाग ुऔषध (िनय��ण) ऐन, २०३३ 
को दफा ४(क) अनसुारको कसरु अपराध गरकेो ह�दँा 
िनज �ितवादी मोहन साह कानलुाई सोही ऐनको दफा 
१४(१) को देहाय (घ)(५) बमोिजम सजाय ग�रपाउ ँ
भ�नेसमेत बेहोराको अिभयोग मागदाबी रही म�ुाको 
कारबाही स�ु भएको देिख�छ ।

४. �ितवादीउपरको वादीले िलएको दाबी 
�माण ऐन, २०३१ को दफा २५ बमोिजम शंकारिहत 
तवरले पिु� ह�न नसकेकोले �ितवादीउपरको वादीको 
अिभयोग दाबी प�ुन नस�ने भई �ितवादीले अिभयोग 
दाबीबाट सफाइ पाउने ठहराई स�ु पसा� िज�ला 
अदालतबाट िमित २०७०।१०।६ मा भएको फैसला 
उि�ट भई �ितवादीको व�ृ उमेरसमेतलाई �ि�गत 
गरी कसरुको मा�ाअनसुार �ितवादीलाई लाग ुऔषध 
(िनय��ण) ऐन, २०३३ को दफा १४(१)(घ)(५) 
बमोिजम २ वष� कैद र �.१५,०००।- ज�रवानासमेत 
ह�ने साथै िनज �ितवादी मोहन साह कानकुो उमेर ७० 
वष� पगेुको �ये� नाग�रक भएबाट कैदको हकमा �ये� 
नाग�रकस�ब�धी ऐन, २०६३ को दफा १२(१)(ख) 
अनसुार िनज �ितवादीलाई १ वष� कैदको सजाय ह�ने 
ठहराएको पनुरावेदन अदालत हेट�डाको फैसलामा 
िच� नबझुाई वादी नेपाल सरकारका तफ� बाट यस 
अदालतमा पनुरावेदन दायर भएको पाइयो ।

५. �ितवादी मोहन साह कानलुाई पनुरावेदन 
अदालत हेट�डाबाट लाग ु औषध (िनय��ण) ऐन, 
२०३३ को दफा १४(१) को देहाय (घ)(५) बमोिजम 
२(दईु) वष� कैद र �.१५,०००।- (प�� हजार �पैया)ँ 
ज�रवाना ह�ने ठहरी भएको फैसलामा �ितवादीको 
कसरुको मा�ाबमोिजम मािथ�लो हदको सजाय 
ह�नपुन� भनी पनुरावेदक वादी नेपाल सरकारले िलएको 
पनुरावेदन िजिकरका स�दभ�मा हेदा�, लाग ु औषध 
(िनय��ण) ऐन, २०३३ को दफा १४ मा भएको द�ड 
सजायस�ब�धी �यव�थाको उपदफा (१)(घ) बमोिजम 

“गाँजा उ�पादन, तयार, ख�रद, िब�� िवतरण, िनकासी 
वा पैठारी, ओसार पसार तथा स�चय गन� �यि�लाई”
भ�ने उ�लेख गरी देहाय (५) मा “दश िकलो �ामदेिख 
मािथ जितसुकै भए पिन दुई वष�देिख दश वष�स�म 
कैद र प�� हजार �पैयाँदेिख एक लाख �पैयाँस�म 
ज�रवाना” भनी कैद तथा ज�रवानाको हद तोिकएको 
दिेख�छ । यसरी ऐनले कैद तथा ज�रवानाको त�लो 
र मािथ�लो हद तोक� िदई कसरु गदा�को अव�था, 
कसरुदारको उमेर तथा कसरुको मा�ालाई िवचार गरी 
कसरुदारलाई सजाय गदा�  त�लो वा मािथ�लो हद कुन 
सजाय गन� भ�ने सजाय गन� अिधकारीको �विववेकमा 
छोडेको अव�थामा पनुरावेदन अदालत हेट�डाबाट 
�ितवादी मोहन साह कानकुो व�ृाव�थालाई �ि�गत 
गरी िनजलाई २(दईु) वष� कैद र �.१५,०००।- (प�� 
हजार �पैया)ँ ज�रवाना सजाय ह�ने ठहराई गरेको 
सो फैसलालाई �विववेकको सही �योग भएन भ�न   
िमलेन ।

६. जहासँ�म पनुरावेदक वादी नेपाल 
सरकारले �ितवादी मोहन साह कान ु७० वष�को �ये� 
नाग�रक भएकोले �ये� नाग�रकस�ब�धी ऐन, २०६३ 
को दफा १२(१)(ख) बमोिजम उि�लिखत सजायमा 
िनजलाई कैदको हकमा ५० �ितशत छुट िदएको 
फैसलामा कानूनी �िुट रहेकोले सो फैसला बदर गरी 
अिभयोग मागदाबीबमोिजम सजाय ग�रपाउ ँ भनी 
पनुरावेदनमा िजिकर िलएको कुरा छ, उ� पनुरावेदन 
िजिकरका स�दभ�मा �ये� नाग�रकस�ब�धी ऐन, 
२०६३ मा भएको कैदमा छुट िदन सिकनेस�ब�धी 
�यव�थालाई हेदा�, उ� दफा १२ को उपदफा (१) 
मा “�चिलत कानूनमा जुनसुकै कुरा लेिखएको भए 
तापिन सरकार वादी भई चलेको कुनै मु�ामा सजाय 
पाई कैद भोिगरहकेो जे� नाग�रकलाई िनजको उमेर 
र कसुरको अव�था हेरी कैद छुट िदन सिकने छ” 
भनी र सो उपदफा (१) को (ख) मा “स�री वष� उमेर 
पूरा भई पचह�र वष� ननाघेको �ये� नाग�रकलाई 
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पचास �ितशतस�म” भ�ने उ�लेख भएको पाइ�छ । 
उपयु��ानसुारको कैद सजायमा छुट पाउनको िनिम� 
“कसुरदारले तोिकएको कैद सजाय भोिगरहकेो 
ह�नुपन�” भनी ऐनमा नै ��ट �यव�था गरकेोबाट कैद 
सजाय पाई कैद भोिगरहकेो �यि�ले मा� उमेरको 
आधारमा कैद छुट पाउने रहेछ भ�ने देिख�छ । तर 
��ततु म�ुामा ��यथ� �ितवादी मोहन साह कानलेु 
स�ु पसा� िज�ला अदालतबाट आरोिपत कसरुमा 
सफाइ पाई त�काल कैदबाट छुटी पनुरावेदन अदालत 
हेट�डामा तारखेमा रहेको पाइदँा �ितवादीले त�काल 
कैद भोगेको भ�न िमलेन । सो उपदफा (१) मा रहेको 
"कुनै म�ुामा कैद सजाय पाई कैद भोिगरहकेो" भ�ने 
वा�यांशले फैसला अि�तम भई सोको लगत खडा भई 
कैद लगत असलुीको लािग कारागार पठाएको कैदीलाई 
सकेंत गरकेोले फैसला काया��वयन ह�न बाकँ� नै रहेको 
अव�थामा सो वा�यांशको �योगलाई ऐनको वा�तिवक 
र िववेकस�मत �योग मा�न ुतक� सङ्गत ह�दँनै । �ये� 
नाग�रकस�ब�धी ऐन, २०६३ को दफा १२(१)(ख) 
को �यव�थाअनसुार कैदको सजाय पाएको कसरुदारले 
कैद भोिगरहेको अव�थामा मा� उ� ऐनबमोिजमको 
कैदको छुट पाउने अव�था रह�छ । उ� सजायमा छुट 
�दान गन� स�दभ�मा हेदा�, अिभय�ु म�ुा पपु��को लािग 
वा त�लो अदालतको फैसलाबमोिजम थुनामा रहेको 
अव�थामा उ� दफा १२(१) को �योग गन� सिकने 
ह��छ । तर धरौट तारखे वा तारखेमा रहेको अव�थामा 
िनजले “कैद भोिगरहकेो” भ�न निम�ने ह�दँा सो 
दफाबमोिजम कैद सजायमा छुट िदने फैसला गन� 
िम�दैन । ��ततु म�ुामा �ितवादीले त�काल कैद 
सजाय भोिगरहेको भ�ने अव�थासमेत िव�मान नरहेको 
ि�थितमा ऐनमा भएको कानूनी �यव�थािवपरीत 
कैद सजायमा छुट ह�ने गरी घटी सजाय गन� िम�ने 
देिखदँनै । �ितवादी मोहन साह कानलुाई पनुरावेदन 
अदालत हेट�डाबाट लाग ु औषध (िनय��ण) ऐन, 
२०३३ को दफा १४(१)(घ) को (५) बमोिजम 

२(दईु) वष� कैद र �.१५,०००।- (प�� हजार �पैया)ँ 
ज�रवाना ह�ने ठहराई कैद सजायको हकमा �ये� 
नाग�रकस�ब�धी ऐन, २०६३ को दफा १२(१)(ख) 
बमोिजम उि�लिखत सजायमा ५० �ितशत छुट िदई 
१(एक) वष� कैद सजाय ह�ने भनी भएको फैसलामा 
�ये� नाग�रकस�ब�धी ऐन, २०६३ को दफा १२(१)
(ख) को �िुट भई िमलेको देिखन आएन । 

७. अतः मािथ िववेिचत आधार र कारणबाट 
�ितवादी मोहन साह कानलुाई भएको २(दईु) वष� 
कैद र �.१५,०००।- (प�� हजार �पैया)ँ ज�रवाना 
ह�ने ठहराई �ितवादीको उमेरलाई िवचार गरी �ये� 
नाग�रकस�ब�धी ऐन, २०६३ को दफा १२(१)(ख) 
बमोिजम उि�लिखत सजायमा ५० �ितशत छुट 
िदई १(एक) वष�को कैद सजाय ह�ने भनी त�कालीन 
पनुरावेदन अदालत हेट�डाबाट िमित २०७१।९।६ मा 
भएको फैसलामा िदएको उि�लिखत ५० �ितशत कैद 
सजाय छुटको हदस�म िमलेको नदेिखदँा केही उ�टी 
भई िनज �ितवादीलाई लाग ु औषध (िनय��ण) ऐन, 
२०३३ को दफा १४(१) को देहाय (घ)(५) बमोिजम 
२(दईु) वष� कैद र �.१५,०००।- (प�� हजार �पैया)ँ 
ज�रवाना ह�ने ठहछ�  । अ�मा तपिसलबमोिजम गनू� ।

तपिसल ख�ड
मािथ ठहर ख�डमा लेिखएबमोिजम �ितवादी मोहन 
साह कानलुाई त�कालीन पनुरावेदन अदालत 
हेट�डाबाट िमित २०७१।९।६ मा लाग ु औषध 
(िनय��ण) ऐन, २०३३ को दफा १४(१) को देहाय 
(घ)(५) बमोिजम २(दईु) वष� कैद र �.१५,०००।- 
(प�� हजार �पैया)ँ ज�रवाना भई कैदको हकमा �ये� 
नाग�रकस�ब�धी ऐन, २०६३ को दफा १२(१)(ख) 
बमोिजम उि�लिखत सजायमा ५० �ितशत छुट िदई 
१(एक) वष� कैद सजाय ह�ने ठहर भएको फैसलामा 
कैद सजायमा भएको छुटको हदस�म िमलेको 
नदेिखदँा केही उ�टी भई लाग ुऔषध (िनय��ण) ऐन, 
२०३३ को दफा १४(१) को देहाय (घ)(५) बमोिजम 
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२(दईु) वष� कैद र �.१५,०००।- (प�� हजार 
�पैया)ँ ज�रवाना ह�ने ठहरकेोले िनज �ितवादीको 
नाउकँो त�कालीन पनुरावेदन अदालत हेट�डाको 
फैसलाबमोिजम ज�रवानाको हकमा �.१५,०००।- 
(प�� हजार �पैया)ँ नै कायम गरी र कैदको हकमा उ� 
फैसलाबमोिजमको १(एक) वष� कैदको लगत सशंोधन 
गरी यस अदालतको फैसलाबमोिजम गरी २(दईु) वष� 
कैदको लगत कसी असलुउपर गनु�  भनी स�ु पसा� 
िज�ला अदालतमा लेखी पठाउनू........................१
सरोकारवालाले फैसलाको न�कल मा�न आएमा 
िनयमानसुार गरी न�कल िदनू............................२
��ततु म�ुाको दायरीको लगत क�ा गरी फैसला 
िव�तुीय �णालीमा अपलोड गरी ��ततु िमिसल 
यस अदालतको अिभलेख शाखामा बझुाई �माणमा 
आएका स�ु िमिसलह� स�बि�धत अदालतमा 
पठाइिदनू......................................................३

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

इजलास अिधकृत: क�णा �े�
इित सवंत् २०७७ साल आषाढ ७ गते रोज १ शभुम् ।

—— & ––

सव��च अदालत, संय�ु इजलास
माननीय �यायाधीश �ी सपना �धान म�ल

माननीय �यायाधीश �ी �काशकुमार ढुङ्गाना
आदेश िमित : २०७७।४।१९

०७६-WO-०९३९

िवषय : परमादशे

�रट िनवेदक : काठमाड� िज�ला, क�ित�परु नगरपािलका 
वडा नं. ६ ब�ने हाल के��ीय कारागार 
काठमाड�मा थनुामा रहेको गोपाल िसवाकोटी 
(िच�तन) समेत

िव��
िवप�ी : �धानम��ी तथा मि��प�रषदक्ो काया�लय, 

िसंहदरबार, काठमाड�समेत

§ कैदी ब�दीह�ले कुन औषधी उपचार गन�, 
िनि�त औषधी छा�ने अिधकार नरह ेतापिन 
िचिक�सकबाट पेसागत मापद�डबमोिजम 
उपयु� उपचारको सुिनि�तता 
गराउनुपन� तथा जीवनको र�ा तथा 
�वा��य उपचारको पह�चँ िवना भेदभाव, 
गोपनीयताको र�ासिहत गराउनपुन� 
कत��य रा�यमा रहकेो देिख�छ । यसम�ये 
पिन अ�य�त जोिखममा रहकेा दीघ�कालीन 
रोग भएका, मिहला, �ये�ठ नाग�रक तथा 
गभ�वती मिहलाको सरं�णको लािग िवशेष 
उपायको अवल�बन गन� दािय�वसमेत 
रा�यमा रहन े।

(�करण नं.३झ)
§ कारागारमा अ�यिधक िभडभाड 

�नण�य नं. १०५०९
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(Overcrowding) तथा सङ्�मणको 
जोिखम रहकेो प�र��ेयमा कारागारको 
�मता अिभवृि� र भौितक सुधार ज�ता 
दीघ�कालीन रणनीितको अित�र� रा�यले 
सङ्�मणको रोकथामका लािग त�काल 
सुर�ाका उपायह� अपनाउन आव�यक 
ह�ने ।

(�करण नं.१२)
§ पुनः�थापक�य �याय पीिडतको मा� नभई 

कसुरदारको पिन पुन:�थापनामा केि��त 
ह��छ । यसले �गितशील �ि�टकोणबाट 
द�ड िनधा�रण ग�रनपुन� कुरामा जोड िददैँ 
उपचारा�मक तथा सुधारा�मक िस�ा�तको 
आधारमा कसुरदारलाई सुधार गरी असल 
नाग�रकको �पमा समाजमा पुन�था�िपत 
गन� आसय रा�दछ । सुधारा�मक द�ड 
�णालीले कसुरदारलाई अपराध गन� एउटा 
मा�यम मा� मा�दछ र आपरािधक काय�ले 
कसुरदार �वयम ्लाई पिन �ित पु�याएको 
ह��छ भ�ने धारणा रा�दछ । फौजदारी 
अपराधमा दोषीह�लाई समेत सुधारको 
मौका �दान ग�रनुपद�छ भ�नमेा जोड िदई 
कारागारको वैकि�पक �णालीलाई समेत 
�ो�सािहत गन� ।

(�करण नं.१४)

�रट िनवेदकका तफ� बाट : िव�ान् व�र� अिधव�ाह� �ी 
श�भ ुथापा, �ा.डा.�ी रिजतभ� �धानाङ्ग, 
�ी रिवनारायण खनाल, �ी एकराज भ�डारी 
तथा अिधव�ाह� �ी गोिव�द�साद शमा� 
(ब�दी), �ी मिनषकुमार �े�ठ, �ी िकत�नाथ 
शमा� पौडेल, �ी रामे�वर�साद कोइराला, �ी 
िवकास भ�राई, �ी पंकजकुमार कण�, �ी 
अन�तराज लइुटेँल, �ी शाि�तदेवी खनाल, 

�ी अिमता गौतम पौडेल, �ी भाइराजा राई, 
�ी स�तोष भ�डारी, �ी जनकराज आचाय�, 
�ी िवशालकुमार उपा�याय, �ी सरोजकृ�ण 
िघिमर,े �ी नवराज पा�डे, �ी मकुु�द 
अिधकारी, �ी सजुन नेपाल, �ी शैले�� 
अ�वेडकर, �ी िवरभ� जोशी

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

अवलि�बत निजर : 
§ ने.का.प.२०६३, अङ्क ३, िन.नं.८६३१, 

प.ृ९८६
§ ने.का.प.२०७३, िन.नं.९७२२, अङ्क ११
§ ने.का.प.२०७५, िन.नं.९९४१
§ ने.का.प.२०७५, िन.नं.९९९८
§ ने.का.प.२०७६, िन.नं.१०२१९

स�ब� कानून :
§ नेपालको संिवधान
§ बालबािलकास�ब�धी ऐन, २०७५
§ मलुकु� अपराध संिहता, २०७४
§ मलुकु� फौजदारी काय�िविध सिंहता, २०७४
§ फौजदारी कसरु (सजाय िनधा�रण तथा 

काया��वयन) ऐन, २०७४
§ जन�वा��य सेवा ऐन, २०७५
§ कारागार ऐन, २०१९
§ यातनास�ब�धी �ितपूित� ऐन, २०५३
§ �ये� नाग�रकस�ब�धी ऐन, २०६३

आदशे
�या.सपना �धान म�ल : नेपालको 

संिवधानको धारा ४६ र १३३(२) बमोिजम यस 
अदालतको असाधारण अिधकार �े�अ�तग�त दायर 
ह�न आएको ��ततु �रट िनवेदनको सिं��त त�य एवं 
आदेश यस�कार रहेको छ :-
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त�य ख�ड
�रट िनवेदन बेहोरा

(क) नेपालका िहरासत तथा कारागारमा िनधा��रत 
�मताभ�दा अ�यिधक बढी तथा कैदी 
ब�दीका हक, िहत र सिुवधास�ब�धी राि��य 
तथा अ�तरा�ि��य �यूनतम मापद�डिवपरीत 
ह�ने गरी हजार�को स�ंयामा रािखएको 
बारमेा नेपाल सरकार, गहृ म��ालय 
तथा महा�यायािधव�ाको काया�लयका 
�ितवेदनह�मै िव�ततृ �पमा पटकपटक 
उ�लेख भइसकेको िवषय हो । �वा��य 
र सरु�ाका �ि�ले अिघपिछ सामा�य 
अव�थामै पिन अ�य�तै जीण� र जोिखमपूण� 
अव�थामा रहेका कारागार भवन, �यून 
सिुवधा र सरसफाइको दरुाव�थाका कारण 
कैदी ब�दीह�को िजउ �यान सधै ँअसरुि�त 
रहेको, िव�व�यापी�पमा कोरोना भाइरस 
(कोिभड-१९) को सङ्�मणका �ि�ले 
नेपालका िहरासत र कारागारह�को अव�था 
झनै जोिखमपूण� ह�न पगेुको छ । देशभ�रका 
िहरासत तथा कारागारह�मा सामा�य 
अव�थामै पिन क� र जोिखमपूण� अव�थामा 
रहेका क�रब २५ हजारको स�ंयामा रहेका 
कैदी ब�दीह�का हकमा भने िवप�ीह� 
पूण��पले मौन रहेको अव�था छ ।

(ख) नेपालको संिवधान, २०७२ को धारा १६ 
ले ��येक �यि�लाई स�मानपूव�क बा�ँन 
पाउने तथा धारा १८ ले समानताको मौिलक 
हक ��याभूत गरकेो छ । यस हकअ�तग�त 
सिंवधानको धारा ३० अ�तग�तको 
�व�छ वातावरणको हक र धारा ३५ 
अ�तग�तको �वा��यस�ब�धी हकह�समेत 
अ�तरस�बि�धत छन् । यी हकह� स�पूण� 
कैदी ब�दीह�का हकमा समेत समान �पमा 

लाग ु रहेका छन् । कैदी ब�दीह�को हक, 
अिधकार र सिुवधासगँ स�बि�धत कारागार 
ऐन तथा सोको िनयमावलीमा उ�लेख भएका 
�ावधानह�समेत स�पूण� कैदी ब�दीह�ले 
समान �पमा उपभोग गन� पाउनपुन�मा ऐन 
तथा िनयममा उि�लिखत �ावधानह� 
िनि��य रहेसरहको अव�था छ । �चिलत 
कारागार िनयमावली, २०२० को िनयम २९ 
को उपिनयम (१) मा असल चालचलन भएका 
कैदीलाई तोिकएको कैदको सजायमा बढीमा 
६० �ितशतस�म कैदको सजाय छोट्याउन 
सिकने छ, सोही िनयमको उपिनयम (२क) मा 
असल चालचलन भएका ६५ वष� उमेर पगेुका 
कैदीह�को हकमा ७५ �ितशतस�मको कैद 
छोट्याउन वा दवुै आखँा नदे�ने वा दवैु ख�ुा 
नच�ने वा अङ्गभङ्ग भई ओछ् यान परी 
िनको नह�ने अव�थामा पगेुको भनी सरकारी 
िचिक�सकले िसफा�रस गरकेा कैदीको 
हकमा सजाय छोट्याउन सिकने �ावधान, 
�ये� नाग�रकस�ब�धी ऐन, २०६३ को दफा 
२(क) ले ६० वष� उमेर पूरा गरकेो नेपाली 
नाग�रकलाई �ये� नाग�रक भनी प�रभािषत 
गरकेो छ । कैदीह�का हकमा सो ऐनको दफा 
१२(१) मा कुनै म�ुामा कैद सजाय पाई कैद 
भोिगरहेको �ये� नाग�रकलाई िनजको उमेर 
र कसरुको अव�था हेरी ६५ वष� उमेर पूरा भई 
७० वष� ननाघेको हकमा २५ �ितशतस�म, 
७० वष� उमेर पूरा भई ७५ वष� ननाघेको 
हकमा ५० �ितशतस�म र ७५ वष� उमेर 
पूरा भएकाह�को हकमा ७५ �ितशतस�म 
कैद छुट िदन सिकने �ावधान छ । तर 
िवप�ीह�बाट सामा�य अव�थामा समेत 
य�ता कैदीह�को दैिनक लगत कायम गरी 
िनयिमत �पमा कैद क�ा तथा माफ� िमनाहा 
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१०५०९ - गोपाल िसवाकोटी (िच�तन) समेत िव. �धानम��ी तथा मि��प�रषद ्को काया�लय, िसंहदरबारसमेत

गन� गराउने वा कैद छोट्याउनेस�ब�धी कुनै 
पिन काय� नगर ेनगराएको अव�था िव�मान 
छ ।

(ग) फौजदारी कसरु (सजाय िनधा�रण तथा 
काया��वयन) ऐन, २०७४ अ�तग�त 
कैदीह�लाई �ा�त सिुवधाह�को समेत 
आजका िमितस�म पिन काया��वयन नै 
नभएको, ऐनको दफा २२ (कैदीलाई 
सामािजक सेवा गन� आदेश िदन स�ने), दफा 
२५ (सधुारगहृमा पठाउन सिकने), दफा २६ 
(पनुः�थापना के��मा पठाउन सिकने), दफा 
२७ (स�ाहको अि�तम िदन वा राि�कालीन 
समयमा मा� कारागारमा बसी कैद भ�ुान 
गन� सिकने), दफा २८ (ख�ुला कारागारमा 
रा�न सिकने), दफा २९ (�यारोलमा रा�न 
सिकने), दफा ३० (सामािजक�करण गराउन ु
पन�), दफा ३१ (कैदबापत शारी�रक �ममा 
लगाउन सिकने) र दफा ४९ (�ोवेसन वा 
�यारोल अिधकृत तो�ने) दफा ३४ अ�तग�त 
मानिसक रोग भएका कसरुदारलाई िचिक�सा 
के��मा रा�ने, दफा ३७ को कैद क�ा ह�न 
स�ने �यव�था लाग ु गन�तफ�  िवप�ीह� 
पूण� �पले मौन रहेको अव�था छ । केही 
दफाह� नेपाल सरकारले नेपाल राजप�मा 
सूचना �काशन गरी तोिकएको िमितदेिख 
लाग ुह�ने भिनएकोमा आजका िमितस�म पिन 
सो सिुवधाह� काया��वयन ग�रएको छैन । 
नाग�रक तथा कुनै पिन �यि�ले �ा�त गन� 
य�ता सिुवधाह� िवप�ीह�को िवल�बका 
कारण अिनि�चतकालस�मका लािग कदािप 
िनि��य रहन स�दनैन् । 

(घ) कैदीह�ले �ा�त गन�स�ने सिुवधाह�का 
स�ब�धमा द�डको सधुारा�मक �णाली 
तथा कारागारमा कैदीह�को चाप कम गरी 

कैदीह�लाई यथास�भव कारागारभ�दा बािहर 
राखी सामािजक�करण गन� स�दभ�मा िव�वका 
िविभ�न मलुकुह�मा िविभ�न अ�यासह� 
भइरहेको तफ� समेत अदालतको �यानाकष�ण 
गनु�  समयसापे� ह�ने छ । िविभ�न देशह�ले 
कैदीह�लाई रा�यको पूण� िनय��णमा रहेका 
�यि�ह� भएका कारण उनीह�ले कैदको 
अविधमा स�बि�धत रा�यमा �चिलत 
साव�जिनक िबदाह�समेत गणना गरी कैद 
क�ा तथा माफ� िमनाहाको �यव�था गरेको 
पाइ�छ । नेपालमा समेत रा�यले िनधा�रण 
गरकेा साव�जिनक िबदाह�को िहसाब 
गरी कैदीह�को कैद भ�ुानको अविधमा 
गणना गन� हो भने कैदीह�को क�रब ३३ 
�ितशतस�म कैद �वतः भ�ुान ह�न स�छ । 
हाल �चिलत कानूनमा नकारा�मक सूचीमा 
परकेा भिनएका कसरुका कसरुदारह�को 
कैद क�ा गन� हो भने कैदीह�को ठुलो स�ंया 
�वतः घट्न गई कारागारमा कैदीह�को 
अिधक चाप �यूनीकरणमा सहयोग प�ुने तथा 
रा�यमािथको आिथ�क �ययभारसमेत कम ह�ने 
िनि�चत छ । हाल देशभ�रका कारागाह�मा 
�य�तो नकारा�मक सूचीमा परकेा कसरुका 
कसरुदारह�को सं�या अ�यिधक रहेको 
त�य िवप�ीह�लाई समेत अवगत भएकै 
अव�थामा सोतफ�  िवप�ीह�ले कुनै ठोस, 
सकारा�मक र रचना�मक कदम नचालेको 
�वतः �प� ह��छ । 

(ङ) नाग�रक तथा राजनीितक अिधकारस�ब�धी 
अ�तरा�ि��य अनबु�ध (१९६६) को धारा 
४ ले बा�ँन पाउने अिधकारको �यव�था 
ग�रएको छ । सोही अनबु�धको धारा १४ 
मा ��येक �यि�लाई �वत�� र िन�प� 
�यायपािलकाबाट िछटोछ�रतो �पमा �याय 
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�ा�त गन� पाउने अिधकारसमेत सरुि�त रहेको 
छ । तर िवप�ीका उि�लिखत िनि��यता र 
मौनताका कारण �चिलत सिंवधान तथा 
कानूनअ�तग�त �ा�त �यायसगँ ��य� �पले 
स�बि�धत कैदीका संिवधान तथा कानून 
�द� सिुवधाह�को ग�भीर उ�लङ्घन 
भएको त�य िनिव�वाद छ । 

माग ग�रएको उपचार
मािथ िविभ�न �करणह�मा उि�लिखत 

त�य, कानून र निजरसमेतका आधारमा संिवधानको 
धारा ४६ र १३३(२) अ�तग�त उि�लिखत उपयु�� 
आ�ा, आदेश वा पजु�का िनिम� देहायबमोिजमको 
िनवेदन मागदाबी रहेको छः 

(क) कोरोना भाइरसको स�भािवत सङ्�मणबाट 
ब�न िव�व �वा��य संगठन तथा िवप�ी 
नेपाल सरकारसमेतले लाग ु गरकेा २५ 
जनाभ�दा बढी मािनस एक ठाउमँा भेला 
नह�ने, पर�परमा सामािजक दूरी कायम 
गनु�पन� तथा मा�कको अिनवाय� �योग र 
सरसफाइलगायतका मापद�डह� स�पूण� 
कैदी ब�दीह�का हकमा समेत संिवधानको 
धारा १६, १८, ३० र ३५ अ�तग�त ��याभूत 
मौिलक हकह�को बा�या�मक पालना र 
सरं�णका लािग परमादेशको आदेश जारी 
ग�रपाऊँ, 

(ख) िव�व �वा��य संगठन तथा नेपाल 
सरकारले लाग ु गरकेा मापद�डह�को 
यथाथ� र �भावकारी पालनाका िनिम� 
वत�मान अव�था, उदाहरणको लािग 
काठमाड�, जग�नाथदेवलि�थत कारागार 
काया�लयअ�तग�त तीनवटा कारागारह�मा 
कैदी ब�दीह� रा�ने �मता क�रब १,८०० 
मा� भएकोमा हाल क�रब ३,१३७ रहेकोमा, 

कैदी ब�दीह�को अ�यिधक चाप �यून गनु�को 
कुनै िवक�प नभएको ह�नाले समान �पमा 
बा�ँन पाउने अिधकार, �व�छ वातावरण र 
�वा��यको मौिलक हकको सरं�णका �ि�ले 
िनवेदकलगायतका कैदी ब�दीह�ले हाल 
भोिगरहेको अव�थालाई त�काल स�बोधन 
गन� तथा िनयिमत �पमा कैदी ब�दीह�को 
चाप िनर�तर �पमा �यव�थापन गन�का 
लािग फौजदारी कसरु (सजाय िनधा�रण 
तथा काया��वयन) ऐन, २०७४ को दफा 
२२, २५, २६, २७, २८, २९, ३० र ४९ 
सोही ऐनको दफा १(२) बमोिजम त�काल 
लाग ुगनु�  गराउन ुतथा िव�वमा कायम रहेको 
द�डको आधिुनक सधुारा�मक िस�ा�त र 
�णालीलाई म�यनजर गरी खास गरी �यारोल 
र कैद क�ाका स�ब�धमा हाल कायम िविभ�न 
कसरुह�को नकारा�मक सूचीको खारजेीका 
िनिम� आव�यक कानूनी �यव�था ग�रपाऊँ, 

(ग) �चिलत कारागार िनयमावली, २०२० 
को िनयम २९ को (१) र (२क) तथा 
�ये� नाग�रकस�ब�धी ऐन, २०६३ को 
दफा २(क) र १२ बमोिजम कैदीह�लाई 
�ा�त सिुवधाह� दैिनक लगत कायम गरी 
िनयिमत�पमा उपल�ध गराई पाऊँ, 

(घ) कोराना भाइरस सङ्�मणको जोिखमबाट 
सबैभ�दा िछटो र सबैभ�दा बढी सं�यामा 
�भािवत ह�ने अव�थामा रहेका �चिलत 
कानूनबमोिजम नकारा�मक सूचीमा रहेका 
कसरु र कसरुदारह�का हकमा समेत 
उि�लिखत कैद क�ा तथा माफ� िमनाहाका 
सिुवधाह� संिवधानको धारा २७६ बमोिजम 
स�माननीय रा��पितमाफ� त माफ� िमनाहा 
घोषणा गन� �यव�था ग�रपाऊँ,

(ङ) कैद तथा ज�रवाना तोिकएका कैदीह�का 
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हकमा कैद भ�ुान भइसकेको वा कैद क�ा 
तथा माफ� िमनाहाका लािग कानूनतः 
यो�य भइसकेको अव�थामा पिन ज�रवाना 
ितन� बझुाउन असमथ� भएका कारण कैदमा 
ब�नपुन� बा�यतामा रहेका कैदीह�का हकमा 
समेत वत�मान जोिखमलाई म�यनजर गद� 
�य�तो ज�रवानासमेत माफ� िमनाहा गन� 
�यव�था ग�रपाऊँ,

(च) अ�य िविभ�न मलुकुह�ले अपनाएका 
अ�यासह�लाई समेत �यानमा रा�द ै कैदी 
ब�दीह�लाई साव�जिनक िबदा गणना गरी 
कैद क�ा गन� �यव�थाका िनिम� आव�यक 
कानून िनमा�ण गनु�  भनी िनद�शना�मक आदेश 
जारी ग�रपाऊँ,

(छ) यस महामारीका कारण उ�प�न वत�मान 
सकंटपूण� अव�थामा ब�दीह�को जीवनर�ा 
र �वा��यको मौिलक हकको सरं�णका 
लािग हाल देशभरी नै उ�लेखनीय सं�यामा 
पपु��का लािग भनी थनुामा रहेका स�पूण� 
ब�दीह�लाई ता�रख वा हािजर जमानीमा 
छुटी छुटाई म�ुा पपु�� गनु�  गराउन ु भनी 
िनद�शना�मक आदेश जारी ग�रपाऊँ,

(ज) िहरासत र कारागारको दरुाव�था तथा 
कैदी ब�दीह�को अ�यिधक चाप कम गन� 
िवप�ी गहृ म��ालय र महा�यायािधव�ाको 
काया�लयका �ितवेदनह� त�काल 
काया��वयन गनु�  गराउन ु भनी िनद�शना�मक 
आदशे जारी ग�रपाऊँ । 

यस अदालतको कारण देखाउ आदेश
यसमा के कसो भएको हो ? िनवेदकको 

मागबमोिजमको आदेश िकन जारी ह�न ु नपन� हो ? 
आदशे जारी ह�न नपन� कानूनबमोिजमको आधार कारण 
भए सोसमेत साथै राखी यो आदेश �ा�त भएको िमितले 

बाटाका �यादबाहेक ७ िदनिभ� महा�यायािधव�ाको 
काया�लयमाफ� त िलिखतजवाफ पेस गनु�  भनी यो आदेश 
र �रट िनवेदनको �ितिलिप साथै राखी िवप�ीह�को 
नाममा सूचना �याद जारी गरी िलिखत जवाफ �ा�त 
भएपिछ वा अविध नाघेपिछ िनयमबमोिजम पेस गनु�  
भ�ने यस अदालतको िमित २०७७।१।३ को आदेश । 

कारागार काया�लय जग�नाथदेवलको तफ� बाट 
परकेो िलिखत जवाफ

िवप�ी �रट िनवेदक गोपाल िसवाकोटी र 
ब�ीकुमार थापा काठमाड� िज�ला अदालतको च.नं. 
६४३३, िमित २०७५।११।२९ को प�ानसुार ठगी 
म�ुामा, राम शमा� ज�ुला िज�ला अदालतको च.नं. 
८६०, िमित २०७२।१२।२६ को प�ानसुार कत��य 
�यान म�ुामा, मानबहादरु रावत काठमाड� िज�ला 
अदालतको स.फौ.नं. २१८१, िमित २०६७।१।२९ 
को प�ानसुार लाग ु औषध खैरो िहरोइन म�ुामा, 
िखमबहादरु सनुार बाकेँ िज�ला अदालतको च.नं. 
१७२६, िमित २०७२।५।२४ को प�ानसुार 
ठगी म�ुामा, ओम�काश पौडेल भ�ने ओम�काश 
उपा�याय काठमाड� िज�ला अदालतको म�ुा नं. 
०७५-CI-१८४९, िमित २०७६।९।६ को प�ानसुार 
िलखतस�ब�धी कसरु म�ुामा र �काश ओझा 
सनुसरी िज�ला अदालतको च.नं. ११८९१ िमित 
२०७३।१०।२८ को प�ानसुार िजउ मा�ने बे�ने 
म�ुामा कानूनबमोिजम थनुामा रािखएको ह�दँा यस 
काया�लयको हकमा उ� �रट िनवेदन खारजे ग�रपाऊँ ।

कारागार �यव�थापन िवभागका तफ� बाट परकेो 
िलिखत जवाफ

��ततु �रटका िवषयमा िव�व�यापी �पमा 
महामारीको �पमा देिखएको कोरोना भाइरस (कोिभड-
१९) का कारण स�पूण� कारागारह�मा यस भाइरसको 
सङ्�मण ह�न निदन उ�च सावधानी अपनाइएको 
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छ । हाल कारागारह�मा बािहरी भेटघाट ब�द 
ग�रएको अव�था छ । अ�याव�यक अव�थामा बाहेक 
सङ्�मणलाई म�यनजर गद� कारागार �थाना�तरण ब�द 
ग�रएको छ । कारागार काया�लय जग�नाथदवेलि�थत 
कारागार अ�पतालमा आइसोलेसनको लािग १५ 
बेड, कारागार कारखाना प�रसरमा रडे�सको 
सहयोगमा १० वटा पालमा २० जना �वार�ेटाइनमा 
रा�ने �यव�था िमलाइएको छ । न�खिु�थत 
कारागार प�रसरिभ� मिहला वाड�मा १०० जनास�म 
रा�नका लािग �वार�ेटाइन क� िनधा�रण ग�रएको 
छ । न�ख ु कारागार प�रसरिभ�कै मनोसामािजक 
अ�पतालमा २० जनालाई आइसोलेसनमा रा�न 
स�ने �थान िनधा�रण ग�रएको छ । सनुसरी, 
का�ेपला�चोकलगायतका कारागारमा �वार�ेटाइन 
क� �थापना भइसकेको छ । मानव अिधकार प�रषद ्
नेपाल र �ारि�भक बाल िवकास के��को सौज�यमा 
१०९ थान PPE SET, मा�क / प�जासमेत उपल�ध 
भई आव�यक कारागारमा िवतरण भएको र थप िवतरण 
भइरहेको छ । िमित २०७७।०१।०४ का िदन माननीय 
महा�यायािधव�ाको संयोजक�वमा भएको बैठकको 
िनण�यअन�ुप कैदी ब�दी बािहरबाट िभ� �याउदँा 
�वा��योपचारका लािग सबै कारागारह�लाई िनद�शन 
िदइसिकएको छ । सव��च अदालतको २०७६ चै� ७ 
गतेको आदशे / �ेस िव�ि�तअन�ुप २०७७।०१।०४ 
स�म कारागारह�बाट २०७ जना र बालसधुार गहृबाट 
२१९ गरी ज�मा ४२६ जना कैदीह� छुटी गएका 
छन् । कैदी ब�दीह�को कैद छुट, माफ� िमनाहा तथा 
कैद क�ालगायतका काय� नेपाल सरकारको नीित, 
वत�मान कानूनी �ावधान र मा�यताअन�ुप चिलरहेको 
र आगामी िदनमा समेत नेपाल सरकारबाट िनद�शन 
भएबमोिजम यस िवभागले सम� �यव�थापन गन� नै ह�दँा 
यो महामारी �यव�थापन सम� रा�यकै चनुौती भएको 
र स�पूण� मलुकु नै ब�दाब�दीको अव�थामा रहेको ह�दँा 
यस कारागार �यव�थापन िवभागलाई िवप�ी बनाई 

िदएको �रट िनवेदन खारजे ग�रपाऊँ ।

महा�यायािधव�ाको काया�लयको तफ� बाट पेस 
गरकेो िलिखत जवाफ

महा�यायािधव�ा तथा महा�यायािधव�ाबाट 
अिधकार ��यायोजन भएबमोिजम अ�य सरकारी 
विकलह�बाट िहरासत तथा कारागारको अनगुमन गरी 
थनुवुा तथा कैदी ब�दीह�उपर मानवोिचत �यवहार भए 
नभएको कुरासमेतका स�दभ�मा महा�यायािधव�ाको 
काया�लयबाट नेपाल सरकारसम� �ितवेदनह� पेस 
भएको कुरा �रट िनवेदनमा उ�लेख ग�रएबाट पिन 
महा�यायािधव�ा तथा महा�यायािधव�ाको काया�लय 
थनुवुा तथा तथा कैदी ब�दीह�को संिवधान तथा 
कानून �द� हकको संर�ण गन� सदैव �ितब� रहेको 
कुरा �रट िनवेदकह�ले नै �वीकारकेो र असल चाल 
चलन भएका कैदी ब�दीह�लाई कानूनबमोिजम कैद 
छुट तथा माफ� िमनाहा िदने िवषयका स�ब�धमा 
�चिलत नेपाल कानूनबमोिजम नेपाल सरकारका 
स�बि�धत िनकायह�बाट कारबाही ह�ने िवषय भएको 
र सोअनसुारको कारबाही स�बि�धत िनकायह�बाट 
भइरहेको र कोिभड-१९ को महामारीको हालको 
अव�थामा िहरासत तथा कारागारिभ� सङ्�मण 
ह�न निदन िहरासत तथा कारागार �यव�थापन गन� 
िनकायह�ले आव�यक उपायह�को अवल�बन 
ग�ररहेको अव�थामा िनवेदकह�ले �रट िनवेदनमा 
उ�लेख गनु�भएज�तो थुनवुा तथा कैदी ब�दीह�को 
संिवधान तथा कानून �द� हक अिधकारको हनन 
यस काया�लयको कुनै पिन काय�बाट नभएको ह�दँा �रट 
िनवेदन खारजे ग�रपाऊँ । 

नेपाल सरकार गृह म��ालयको तफ� बाट पेस गरकेो 
िलिखत जवाफ

नेपाल सरकार संिवधान तथा कानूनको 
प�रपालना गरी गराई नाग�रकका संिवधान तथा कानून 
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�द� हक, अिधकारको स�मान गन� �ितब� छ । 
�वा��य सेवालाई िनयिमत, �भावकारी, गणु�तरीय 
तथा सव�सलुभ त�ुयाई नाग�रकको पह�चँ �थािपत गन� 
जन�वा��य सेवा ऐन, २०७५ जारी भई काया��वयन 
भइरहेको छ । कुनै पिन बेला ह�नस�ने �वा��यस�ब�धी 
िवपद ्�यव�थापन त�काल गन�, उ�रदायी एवं कुशल 
�यव�थापनको मा�यमबाट आव�यक सबै �ोत र 
साधनको अिधकतम प�रचालन गरी नाग�रकको 
�वा��य �व��न, संर�ण, सधुार र पनुः�थापना गन� 
राि��य �वा��य नीित, २०७६ लाग ुभई सोहीबमोिजम 
काम कारबाही भइरहेको छ । यो �यव�था कारागारमा 
रहेका कैदी ब�दीह�का हकमा समेत लाग ु भएको 
छ । कोिभड-१९ रोगको रोकथाम र िनमू�ल गन�का 
लािग िमित २०७६।१२।९ मा सङ्�ामक रोग ऐन, 
२०२० को दफा २ ले िदएको अिधकार �योग गरी 
अ�याव�यक काममा बाहेक कुनै �यि� घरबाट बािहर 
निन�कनेलगायतका आदेश नेपाल सरकारबाट जारी 
भई सोको काया��वयन गन� सबै िज�लाका �मखु िज�ला 
अिधकारीलाई मकुरर गरी काया��वयन ग�रएको छ । 
यस रोगबाट सङ्�िमतको पिहचान गरी उपचार गन� 
र िनज एवं िनजको स�पक� मा आएकाको समेत कोरोना 
सङ्�मण भए नभएको परी�ण गरी िनजह�लाई 
अ� मािनसको स�पक� मा नआउने �यव�था ग�रएको 
छ । रोगको उपचारमा खिटने �वा��यकम�को लािग 
आव�यक पस�नल �ोटेि�टभ इ�यपुमे�ट (िपिपई) को 
�यव�थापन गरी यस रोगको रोकथाम र िनय��णका 
लािग आव�यक सतक� ताका लािग िविभ�न स�चारका 
मा�यमबाट जनचेतनामूलक स�दशेह� �शारण 
गन� ग�रएको छ । कारागारह�मा समेत बािहरी 
�यि�को आउजाउलाई िनय��ण ग�रएकोले हाल 
िनवेदकले दाबी गर ेज�तो कारागारमा यसको �भाव 
ह�ने अव�था रहेको दिेखदँैन । �रट िनवेदकले माग 
गरकेो संिवधानको धारा २७६ मा �यव�था भएको 
रा��पितले कुनै अदालत, �याियक वा अध��याियक 

िनकाय वा �शासक�य पदािधकारी वा िनकायले गरेको 
सजायलाई कानूनबमोिजम माफ� म�ुतबी, प�रवत�न 
वा कम गन� स�ने छ भ�ने �यव�थाको काया��वयनको 
स�ब�धमा संिवधान िदवसलगायतका समयमा िनि�त 
सत� पूरा गरकेा कैदी ब�दीह�लाई कैद छुट िदएको, 
�ये� नाग�रकलाई उपल�ध �ोत साधनबमोिजम 
सेवा सिुवधा उपल�ध गराइएको, �ोवेसन �यारोलका 
स�ब�धमा कानूनी पूवा�धार तयार गन� काय� स�बि�धत 
िनकायबाट भइरहेको, कैद क�ा िनयमावली, २०७६ 
लाग ुभई ५० �ितशत कैद भ�ुान गरकेा कैदीह�ले 
कैद छुट पाइरहेका छन् । �ये�ठ नाग�रकका हकमा 
सव��च अदालतले िविभ�न �रट िनवेदनह�मा जारी 
गरकेो आदेश काया��वयन गन� �योजनका लािग 
नकारा�मक सूचीका म�ुाका कैदीह�लाई समेत 
िनजह�को कानूनबमोिजमको कैद छुटको सिुवधा 
िदई कैदबाट छुटकारा िदने �ि�या स�ु गन� कारागार 
�यव�थापन िवभागलाई लेखी पठाएको कोरोना 
भाइरस (कोिभड-१९) को सङ्�मण दिेखइसकेको 
नेपाल सरकारबाट उ�च सतक� ताका साथ सोको 
रोकथाम, िनय��ण र उपचारका स�ब�धमा आव�यक 
काम कारबाही भइरहेको र रोगको सङ्�मणलाई 
फैिलन निदन ु र यसको िनय��ण र रोकथाम गनु�  नै 
अिहलेको पिहलो �ाथिमकता भएकोले रोकथाम तथा 
िनय��णका लािग �वा��य टोली खटाउने, ससूुिचत 
गन�, �वार�ेटाइन�थललाई तयारी ि�थितमा रा�ने, 
आव�यक �थानमा �वार�ेटाइन िनमा�ण गन�, आव�यक 
औषधी तथा खा� आपूित�लाई सहज बनाउनेसिहतका 
िनण�य भई काया��वयन भएको र कारागारह�मा समेत 
सोहीबमोिजमको सचेतनाका काय�ह� भइरहेको र 
कानूनबमोिजमको सिुवधा कैदी ब�दीह�ले पाइरहेको 
अव�थामा िबदासमेत गणना गरी कैद क�ा ग�रपाउ ँ
भ�ने मागदाबी सव�था अनिुचत र असा�दिभ�क देिखदँा 
�रट िनवेदन खारजे ग�रपाऊँ । 
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नपेाल सरकार �धानम��ी तथा मि��प�रषदक्ो 
काया�लयको तफ� बाट पेस गरकेो िलिखत जवाफ

�वा��य सेवालाई िनयिमत, �भावकारी, 
गणु�तरीय तथा सव�सलुभ त�ुयाई नाग�रकको पह�चँ 
�थािपत गन� जन�वा��य सेवा ऐन, २०७५ जारी 
भई काया��वयन भएको, �वा��यस�ब�धी िवपद ्
�यव�थापन त�काल गन�, उ�रदायी एवं कुशल 
�यव�थापनको मा�यमबाट आव�यक सबै �ोत र 
साधनको अिधकतम प�रचालन गरी नाग�रकको 
�वा��य �व��न, संर�ण, सधुार र पनुः�थापना गन� 
राि��य �वा��य नीित, २०७६ लाग ुभई सोहीबमोिजम 
काम कारबाही भइरहेको, �वा��यकम�को लािग 
आव�यक पस�नल �ोटेि�टभ इ�यपुमे�ट (िपिपई) 
को �यव�थापन ग�रएको छ । यस रोगको रोकथाम र 
िनय��णका लािग आव�यक सतक� ताका लािग िविभ�न 
स�चारका मा�यमबाट जनचेतनामूलक स�देशह� 
�शारण गन� ग�रएको छ । कारागारह�मा समेत बािहरी 
�यि�को आउजाउलाई िनय��ण ग�रएको छ । �रट 
िनवेदकले माग गरेको संिवधानको धारा २७६ मा 
�यव�था भएको रा��पितले कुनै अदालत, �याियक 
वा अध��याियक िनकाय वा �शासक�य पदािधकारी 
वा िनकायले गरकेो सजायलाई कानूनबमोिजम माफ�, 
म�ुतबी, प�रवत�न वा कम गन� स�ने छ भ�ने �यव�थाको 
काया��वयनको स�ब�धमा नेपाल सरकारबाट समय 
समयमा िनण�य भई संिवधान िदवसलगायतका 
समयमा िनि�त सत� पूरा गरकेा कैदी ब�दीह�लाई कैद 
छुट िदएको, कारागारको सधुार तथा �यव�थापनको 
स�ब�धमा पया��त सचेतना अपनाइएको, �ये� 
नाग�रकका स�ब�धमा ऐनले गरकेो �यव�थाबमोिजम 
�ये� नाग�रकलाई उपल�ध �ोत साधनबमोिजम 
सेवा सिुवधा उपल�ध गराइएको छ । �यारोल र 
कैद क�ी तथा िविभ�न कसरुह�को नकारा�मक 
सूचीको खारजेीका स�ब�धमा के कुन कारणले हो, 
सोको आधार र कारण िनवेदकले ख�ुलाउन सकेको 

अव�था छैन । ग�भीर �कृितका कसरुमा कसरुदारले 
कैद सजाय अिनवाय� भो�नपुन� िस�ा�तबमोिजम नै 
िवधाियकाले कैद छुटका स�ब�धमा नकारा�मक 
सूचीको �यव�था गरकेो ह��छ । िबना आधार र कारण 
खारजे ह�न स�दनै । िबदासमेत गणना गरी कैद क�ा 
ग�रपाउ ँभ�ने मागदाबी असा�दिभ�क रहेकोले कोरोना 
भाइरसको सङ्�मणको कारणबाट सव�साधारणलाई 
मका� पन� अव�था आउन निदन रोगको िनय��ण तथा 
रोकथामको लािग िव�वसनीय ढङ्गबाट सेवा �वाह 
गन�, नाग�रकह�मा सचेतना अिभविृ� गन�, िनगरानी 
र �वार�ेटाइनको ि�थितलाई स�ुढ त�ुयाउने, 
िबरामीको उपचार तथा �यव�थापनलाई �भावकारी 
त�ुयाउने रणनीित तथा काय��मह� काया��वयन गरी 
कोरोनाको सङ्�मणबाट नेपाललाई म�ु गराउने र 
जनसाधारणको जीवनलाई सहज बनाउन यथे� �यास 
भइरहेको ह�दँा सोही िवषय जोडी दायर ��ततु �रट 
िनवेदन खारजे ग�रपाऊँ । 

िनवेदकह�को तफ� बाट परकेो पूरक िनवेदन 
कोिभड १९ को सङ्�मणबाट कैदी 

ब�दीह�लाई सरुि�त रा�नका लािग िव�व �वा��य 
संगठनले तय गरकेा र िवप�ी नेपाल सरकारले समेत 
लाग ु गरकेा सरु�ा�मक उपायह� कारागारह�का 
हकमा त�काल लाग ु ह�नपुन� आव�यकता रहेकोमा 
आजका िमितस�म पिन िवप�ीह�बाट कैदी 
ब�दीह�लाई कोिभड-१९ को जोिखमबाट बचाउनका 
लािग तथा कैदी ब�दीह�को अ�यिधक चाप �यून 
गन�लगायतका सरु�ा�मक कदमह� लाग ु नभएकै 
अव�थामा िनवेदकह� रहेको के��ीय कारागारको 
अ�पतालका दईुजना नस�ह�मा कोिभड-१९ को 
�यािपड डाइनािमक टे�ट (आरडीटी) पोिजिटभ भएको 
समाचार टेिलिभजनबाट समेत साव�जिनक भइसकेको 
छ । यसबाट िनवेदकलगायतका कैदी ब�दीह�िबच 
ग�भीर भय र �ास िसज�ना भएको र मलुकुका 
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१०५०९ - गोपाल िसवाकोटी (िच�तन) समेत िव. �धानम��ी तथा मि��प�रषद ्को काया�लय, िसंहदरबारसमेत

कारागारह�म�येमा कारागारको आ�नै अ�पतालको 
सिुवधाका कारण सबैभ�दा बढी मानिसक िबरामी, 
दीघ�रोगी र व�ृ कैदी ब�दीह�को सं�या यसै 
कारागारमा रहेको छ । देशभ�रका िबरामी कैदी ब�दीह� 
उपचारका लािग यसै कारागार अ�पतालमा �याउने 
ग�रएको छ । �रट िनवेदनमा उ�लेख ग�रएअनसुार, 
कोिभड-१९ को सङ्�मण फैलनेिबि�कै कारागारका 
कैदी ब�दीह�का हकमा यसको �भाव अ�य�तै 
िछटो र अ�यिधक सं�यामा फैलने खतराका 
बारमेा समेत ��टसगँ उ�लेख ग�रएकोमा, यस 
अदालतको िमित २०७७।१।३ को आदेशले अ�त�रम 
आदशेको मागदाबीको स�बोधन नग�रएको कारण 
मागदाबीबमोिजम त�काल कुनै ठोस कदम नचालेकोले 
यसअिघ दता� गरकेो �रट िनवेदनको पूरक िनवेदनका 
�पमा दता� रहेको यस िनवेदनका आधारमा मािथ 
उि�लिखत मागदाबीको स�ब�धमा सव��च अदालत 
िनयमावली, २०७४ को िनयम ४६ बमोजम तथा 
िनयम ४९(२)(क) बमोिजम िन�निलिखत �योजन 
र संकटकालीन कदमह� चा�नका िनिम� अ�त�रम 
आदशे जारी ग�रपाउ ँभनी परकेो िमित २०७७।१।१० 
को पूरक िनवेदनप� ।

(क) के��ीय कारागारलगायतका सबै 
कारागारह�मा कोिभड १९ को स�भािवत 
सङ्�मण रो�नका लािग एक ठाउमँा २५ 
जनाभ�दा बढी कैदी ब�दीह� नरा�ने तथा 
िनधा��रत शारी�रक दरुीको मापद�ड कायम 
गन�,

(ख) �चिलत कानूनबमोिजम कैद क�ा र माफ� 
िमनाहाका सिुवधाह� त�काल लाग ु गरी 
कैदी ब�दीह�को अ�यिधक चाप कोिभड-
१९ िव��का कदम�व�प चािलएका 
मापद�डह�अनकूुल ह�ने गरी �यून गन�,

(ग) कोिभड-१९ को सङ्�मण रो�नका लािग 
�चिलत कानूनले कैद क�ा र माफ� िमनाहाका 

लािग िनषेध गरकेा कसरुह�का हकमा समेत 
संिवधानको धारा ११४ बमोिजम त�काल 
केही गन�का लािग आव�यक अ�यादशेमाफ� त 
सबै कैदीह�का हकमा कैद क�ा तथा माफ� 
िमनाहाको सिुवधा लाग ुगन�,

(घ) फौजदारी कसरु (सजाय िनधा�रण तथा 
काया��वयन) ऐन, २०७४ को प�र�छेद 
५ अ�तग�त उपल�ध �यारोल र ख�ुला 
कारागारलगायतका सबै �ावधानह� त�काल 
लाग ुगन� ।

०७६–FN–०५५४ (०७६–WO–०९३९) मा यस 
अदालतबाट जारी भएको अ�त�रम आदेश

(क) कारागारिभ�को िभडभाड कम गरी कैदी 
थनुवुाह�को �वा��यसमेतलाई म�यनजर 
राखी िन�न काय�ह� गन� सव��च अदालत 
िनयमावली, २०७४ को ४९ बमोिजम 
िवप�ीह�को नाममा यो अ�त�रम आदेश 
जारी ग�रएको छ । फौजदारी कसरु (सजाय 
िनधा�रण तथा काया��वयन) ऐन, २०७४ 
को दफा २२, २४, २५, २६, २७, २८, 
२९, ३०, ३१ र ४९ को �यव�थालाई 
काया��वयनमा �याई कारागारह�को 
�यवि�थत सधुार गन� �योजनको लािग सोही 
ऐनको दफा १(२) बमोिजम नेपाल राजप�मा 
७ िदनिभ� सूचना �कािशत गरी उि�लिखत 
�यव�था काया��वयनको �ि�या �ार�भ गनू� ।

(ख) फौजदारी कसरु (सजाय िनधा�रण तथा 
काया��वयन) ऐन, २०७४ को दफा ३७ 
तथा कारागार िनयमावली, २०२० को 
िनयम २९ बमोिजम कैद सजाय छुट ह�न 
स�ने �यव�थाको िबना भेदभाव त�काल 
काया��वयन गनू� ।

(ग) िमित २०७६।१२।०६ मा महा�यायािधव�ा 
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काया�लयबाट COVID-१९ को प�र�े�यमा 
ग�रनपुन� काय�को स�ब�धमा भएको िनण�यको 
काया��वयको �गित १५ िदनिभ� यस 
अदालतसम� पेस गनू� । 

(घ) कारागारह�मा ह�ने आवतजावत िनय��णका 
स�ब�धमा चािलएका कदमका अलावा, 
देशभ�रका कारागारह�मा COVID-१९ को 
सङ्�मण ह�न स�ने अव�थालाई �यूनीकरण 
गन� स�पूण� कारागारह�मा थप जागरण, 
सरसफाइ (disinfection) लगायतका 
काय�ह� गरी �यसको अव�था १५ िदनिभ� 
यस अदालतसम� कारागार �यव�थापन 
िवभागमाफ� त �ितवेदन पेस गनू� । ��ततु 
आदशेको जानकारी िवप�ीह�लाई यथाशी� 
िदई ��ततु िनवेदन िमित २०७७।०२।०७ 
गते बधुबार पेस गनु�  भ�ने यस अदालतको 
िमित २०७७।१।१७ को आदेश ।

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

पेस ह�न आएको ��ततु �रट िनवेदनमा िनवेदकह�का 
तफ� बाट उपि�थत ह�न ु भएका िव�ान् व�र� 
अिधव�ाह� �ी श�भ ु थापा, �ा.डा.�ी रिजतभ� 
�धानाङ्ग, �ी रिवनारायण खनाल, �ी एकराज 
भ�डारी तथा अिधव�ाह� �ी गोिव�द�साद शमा� 
(ब�दी), �ी मिनषकुमार �े�ठ, �ी िकत�नाथ शमा� 
पौडेल, �ी रामे�वर�साद कोइराला, �ी िवकास 
भ�राई, �ी पंकजकुमार कण�, �ी अन�तराज लइुटेँल, 
�ी शाि�तदेवी खनाल, �ी अिमता गौतम पौडेल, �ी 
भाइराजा राई, �ी स�तोष भ�डारी, �ी जनकराज 
आचाय�, �ी िवशालकुमार उपा�याय, �ी सरोजकृ�ण 
िघिमर,े �ी नवराज पा�डे, �ी मकुु�द अिधकारी, 
�ी सजुन नेपाल, �ी शैले�� अ�वेडकर, �ी िवरभ� 
जोशीले हाल कारागारह�मा कैदी ब�दीह�को 
अ�यिधक चाप रहेको �यसको �यूनीकरण गनु�को 

कुनै िवक�प नभएको, िव�व �वा��य संगठनसमेतले 
यसलाई कारागारमा चाप घटाउने रणनीितको 
�पमा िलएको ह�दँा नेपालले पिन अ�यिधक चाप 
रहेको कारागारमा सोहीअन�ुपको रणनीित िलनपुन� 
त�यमा जोड िदनभुयो । साथै नेपाल संय�ु रा�� 
संघको प�धर ह�नाले मानव अिधकारस�ब�धी 
अ�तरा�ि��य द�ताबेजह� र नेपालको संिवधान�ारा 
�द� स�मानपूव�क बा�ँन पाउने अिधकार, �व�छ 
वातावरण र �वा��यको मौिलक हकको संर�णका 
�ि�ले िनवेदकलगायतका कैदी ब�दीह�ले हालको 
िवषम् प�रि�थितमा भोिगरहेको कोरोना भाइरसको 
महामारीको डर, �ास र सङ्�मणको जोिखमताको 
अव�थालाई त�काल स�बोधन गन� आव�यक रहेको 
िवषयमा जोड िदनभुयो । िनयिमत �पमा कैदी 
ब�दीह�को चाप िनर�तर �पमा कानूनबमोिजम 
�यव�थापन गरी कम गन�का लािग फौजदारी कसरु 
(सजाय िनधा�रण तथा काया��वयन) ऐन, २०७४ को 
दफा २२, २५, २६, २७, २८, २९, ३०, ३१ र 
४९ मा उि�लिखत सधुारा�मक द�ड �णालीस�ब�धी 
कानूनी �यव�था सोही ऐनको दफा १(२) बमोिजम 
नेपाल सरकारले नेपाल राजप�मा सूचना �काशन 
गरी तोकेको िमितदेिख �ार�भ ह�ने छ भनी उ�लेख 
भएकोमा हालस�म पिन लाग ुह�न नसकेको र अ�त�रम 
आदेशले समेत उ� कानूनी �यव�था ७ िदनिभ� 
काया��वयनमा �याउन ु भिनएकोमा काया��वयन ह�न 
सकेको छैन । स�मािनत  अदालतबाट नेपाल सरकार 
िव�� सागर भ�समेत भएको ०७१-CR-०६५९ को 
जबरज�ती करणी म�ुामा फौजदारी कसरु (सजाय 
िनधा�रण तथा काया��वयन) ऐन, २०७४ ले �यव�था 
गरकेो सधुारा�मक द�ड �णाली अवल�बन गन� 
आव�यक कानूनी र संरचना�मक �यव�था तयार गन� 
नेपाल सरकारको नाममा िनद�शना�मक आदेश जारी 
भएकोमा हालस�म काया��वयनमा नआएको, उ� 
कानूनी �ावधानह�  त�काल लाग ुग�रएमा कारागारमा 
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कैदी ब�दीह�को चापलाई िनकै कम गन� सिकने तथा 
सिंवधान र कानूनले समेत प�रक�पना गरकेो आधिुनक 
सधुारा�मक �णालीलाई लाग ु गन� सिकने भनी तक�  
गनु�भयो । यसैगरी नकारा�मक सूची खारजे गन�का लािग 
आव�यक कानूनी �यव�था गरी परुानो कानूनबमोिजम 
िदएको कैद क�ाको सिुवधालाई वत�मान कानूनमा 
नकारा�मक सूचीमा राखी उ� सिुवधाबाट समेत 
वि�चत गन� निम�ने ह�दँा परुानो कानूनबमोिजमको कैद 
क�ाको सिुवधा नया ँ कानून लाग ु ह�नभु�दा अिघको 
समयस�म उपल�ध गराउन ुर ज�रवाना ितन� बझुाउन 
नसिक कैदमा बसेकाह�को हकमा समेत ज�रवाना 
माफ� िमनाहा गरी, �चिलत कारागार िनयमावली, 
२०२० को िनयम २९ को उपिनयम (१) र (२क) 
तथा �ये� नाग�रकस�ब�धी ऐन, २०६३ को दफा 
२(क) र १२ बमोिजम कैदीह�लाई �ा�त सिुवधाह� 
��येक िदन लगत िववरण कायम गरी िवना भेदभाव 
िनयिमत�पमा उपल�ध गराउने �यव�था गन�, 
नेपालका िहरासत र कारागारको दरुाव�था तथा कैदी 
ब�दीह�को अ�यिधक चाप रहेको भनी सोलाई उिचत 
�यव�थापन गनु�  गराउन ु भनी िवप�ीह�का नाउमँा 
परमादेशसिहतको िनद�शना�मक आदेशसमेत जारी 
ग�रपाउ ँभ�नेसमेत बेहोराको बहस ��ततु गनु�भयो ।

िवप�ी नेपाल सरकार �धानम��ी तथा 
मि��प�रषद ्को काया�लयसमेतको तफ� बाट उपि�थत 
ह�न ु भएका महा�यायािधव�ाको काया�लयका 
िव�ान्  सह�यायािधव�ा �ी �यामकुमार भ�राईले 
कैदी ब�दीह�लाई कानूनबमोिजम कैद छुट 
पाउने �शासिनक िवषय भएकोले कैद छुट तथा 
रा��पितबाट माफ� िमनाहा िदने िवषय फरक फरक 
िवषय ह�न् । �चिलत नेपाल कानूनबमोिजम नेपाल 
सरकारका स�बि�धत िनकायह�बाट कारबाही ह�ने 
िवषय भएको र सोअनसुारको कारबाही स�बि�धत 
िनकायह�बाट भइरहेको अव�थासमेत छ । कोिभड-
१९ को महामारीको हालको अव�थामा िहरासत 

तथा कारागारिभ� कैदी ब�दीह�को स�ंया 
आव�यकताभ�दा बिढरहेको भ�ने कुरा कारागार सधुार 
�यव�थापन सिमितको �ितवेदनह�मा समेत उ�लेख 
भएको दिेख�छ । कारागारिभ� सङ्�मण ह�न निदन 
िहरासत तथा कारागार �यव�थापन गन� िनकायह� 
सचेत रही तत् स�ब�धमा आव�यक उपायह�को 
अवल�बन ग�ररहेको नै देिख�छ । िनवेदकह�ले 
�रट िनवेदनमा उ�लेख गनु�भएज�तो थनुवुा तथा 
कैदी ब�दीह�को सिंवधान तथा कानून �द� हक 
अिधकारको संर�णमा सरकारबाट आव�यक पहल 
नभएको होइन आव�यकताबमोिजमको काम भएको 
नै पाइ�छ । �ये�ठ नाग�रकका हकमा सव��च 
अदालतले िविभ�न �रट िनवेदनह�मा जारी गरेको 
आदेश काया��वयन गन� �योजनका लािग नकारा�मक 
सूचीका म�ुाका कैदीह�लाई समेत िनजह�को 
कानूनबमोिजमको कैद छुटको सिुवधा िदई कैदबाट 
छुटकारा िदने �ि�या स�ु गन� कारागार �यव�थापन 
िवभागलाई लेिख पठाएको, कोरोना भाइरस (कोिभड-
१९) को सङ्�मण देिखइसकेको नेपाल सरकारबाट 
उ�च सतक� ताका साथ सोको रोकथाम, िनय��ण 
र उपचारका स�ब�धमा आव�यक काम कारबाही 
भइरहेको र रोगको सङ्�मणलाई फैिलन निदन ु
र यसको िनय��ण र रोकथाम गनु�  नै अिहलेको 
पिहलो �ाथिमकता भएकोले सोको रोकथाम तथा 
िनय��णका लािग �वा��य टोली खटाउने, ससूुिचत 
गन�, �वार�ेटाइन �थललाई तयारी ि�थितमा रा�ने, 
आव�यक �थानमा �वार�ेटाइन िनमा�ण गन�, आव�यक 
औषधी तथा खा� आपूित�लाई सहज बनाउनेसिहतका 
िनण�य भई काया��वयन भएको र कारागारह�मा समेत 
सोहीबमोिजमको सचेतनाका काय�ह� भइरहेको छ । 
िव�व�यापी महामारीको �पमा फैिलएको कोिभडकै 
बहाना बनाएर कानूनले प�रभािषत नगरकेो सिुवधा 
िदई कुनैपिन कारागारबाट भौितक पूवा�धारको उिचत 
�यव�थापनको अभाव रहेको भनी कैदी ब�दीह�लाई 
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उ�मिु� िदन र िनद�शना�मक आदेश जारी गन� 
िम�दैन । िनवेदकह�ले उठाएको कैद क�ाको 
लािग भएका नकारा�मक सूचीह� हटाउने भ�ने 
कुरा िवधाियकाको बिु�मताको िवषय भएको ह�दँा 
�यायपािलकाले ह�त�ेप गन� निम�ने ह�दँा ��ततु �रट 
िनवेदन खारजे ग�रपाउ ँ भ�नेसमेत बेहोराको बहस 
��ततु गनु�भयो ।

िमिसल संल�न िनवेदन, िलिखत 
जवाफह�समेतका कागजातह� अ�ययन गरी तथा 
िनवेदक िव�ान्  कानून �यवसायीह� तथा िवप�ीह�का 
तफ� बाट उपि�थत िव�ान्  सह�यायािधव�ाको बहस 
िजिकरसमेत सनुी देहायका सवालह�मा िनण�य 
िदनपुन� देिखन आयोः

(१) सङ्�मणको जोिखमता घटाउन शारी�रक 
दरुी कायम राखी �यि�गत सरु�ाका अ�य 
उपायह� अवल�बन गनु�  पन�मा कोिभड-१९ 
को महामारीको समयमा समेत �मताभ�दा 
बािहरको कारागारमा सामािजक दरुी कायम 
गन� नसकेको, िव�व �वा��य सगंठन र नेपाल 
सरकार आफँैले तोकेको मापद�डबमोिजम 
२५ जनाभ�दा बढी �यि� एकै ठाउमँा भेला 
नह�ने आदेशको पालना गन� नसकेको, सरुि�त 
भई ब�नको लािग मा�क, साबनु पानी, 
�यािनटाइजरको �योग गनु�पन�मा सो ह�न 
नसकेको अव�थामा सामािजक दरुी कायम 
गन� र सरुि�त ह�न परमादेश जारी गनु�पन� हो 
वा होइन ? यसै स�दभ�मा महा�यायािधव�ा 
काया�लयको िहरासत तथा कारागार अनगुमन 
�ितवेदन त�काल काया��वयन गन� गराउन 
कुनै आदेश जारी गनु�पन� हो वा होइन ?

(२) कारागारमा बढेको कैदी ब�दीको चाप कम 
गन�का लािग फौजदारी कसरु (सजाय 
िनधा�रण तथा काया��वयन) ऐन, २०७४ 
को दफा २२, २५, २६, २७, २८, २९, 

३०, ३१ र ४९ मा भएको सधुारा�मक 
द�ड�णालीको �यव�था, ऐ. ऐनको दफा 
१(२) तथा दफा ३४ र दफा ३७ को �यव�था 
काया��वयन गरमेा कारागारको चाप घट्ने र 
महामारीको जोिखमता घट्ने ह�दँा िनवेदकको 
मागबमोिजम त�काल उ� ऐनको मािथ 
उि�लिखत दफाह� काया��वयन गन�का 
लािग परमादेश जारी गनु�पन� हो वा होइन ?

(३) कारागार िनयमावली, २०२० को िनयम 
२९(१), (२क) तथा �ये� नाग�रक ऐन, 
२०६३ को दफा २क. र १२ बमोिजम 
कैदीह�लाई �ा�त सिुवधाह� दैिनक लगत 
कायम गरी िनयिमत �पमा सिुवधा उपल�ध 
गराउन ु भनी परमादेश जारी गनु�पन� हो वा 
होइन ?

(४) �चिलत कानूनबमोिजम नकारा�मक सूचीमा 
रहेका कसरु र कसरुदारको हकमा कैद क�ा 
र माफ� िमनाहाको सिुवधाह� संिवधानको 
धारा २७६ बमोिजम स�माननीय 
रा��पितबाट माफ� िमनाहा घोषणा गन� 
�यव�थाका लािग आदेश जारी गनु�पन� हो वा 
होइन ? माफ� िमनाहाका लािग नकारा�मक 
सूचीमा रहेका कसरुलाई सूचीबाट हटाउनको 
लािग नेपालको संिवधानको धारा ११४ 
बमोिजम आव�यक अ�यादशेलगायतका 
कानूनी �यव�था गन� आदेश जारी गनु�पन� हो 
वा होइन ?

(५) जोिखमतालाई म�यनजर राखी साव�जिनक 
िबदाको गणना गरी कैद क�ी गन� �यव�था 
गन�, कैद वा ज�रवाना तोकेका कैदीह�को 
हकमा कैद भ�ुान भइसकेको वा कैद क�ा 
तथा माफ� िमनाहाका लािग यो�य भएका 
ज�रवाना ितन� बझुाउन असमथ� भएका 
कारण कैदमा ब�न ुपरकेा कैदीह�को हकमा 
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समेत ज�रवाना माफ� िमनाहाका लािग 
तथा पपु��को िनिम� थुनामा रहेका स�पूण� 
ब�दीह�लाई ता�रख वा हािजर जमानीमा 
छाड्न कुनै आदेश जारी गनु�पन� हो वा      
होइन ?

२. ��ततु िनवेदनमा उठाइएका िवषयव�त ु
वत�मान अव�थामा िव�वभ�र नै फैिलरहेको कोिभड-
१९ का कारणले �वत��ता ब�धकमा रहेका वग�ह�लाई 
पारकेो असर र म�ुयतः कारागार / सधुारगहृमा ब�दी 
/ थनुवुा जीवन िबताइरहेका बालबािलका, मिहला, 
प�ुष र �ये�ठ नाग�रक सङ्�मणको उ�च जोिखममा 
रहेको ह�दँा सङ्�मणको रोकथाम, �वा��य सेवाको 
समान पह�चँको सिुनि�तता गराउन �मताभ�दा 
बािहर अ�य�त िभडभाड (Over crowded) ह�ने 
कारागारह�मा शारी�रक दरुी कायम गरी सरु�ाका 
उपायह�समेत अपनाई जोिखमता घटाउन सिंवधान, 
ऐन र िनयमबमोिजमको सिुवधाह�को सिुनि�तता गन� 
गराउने िवषयसगँ जोिडएको देिख�छ । िनवेदन मागमा 
�वेश गनु�अिघ कारागारको ि�थित तथा �यसबाट 
िसिज�त उ�च जोिखमताको त�यह� िव�लेषण गन� 
मनािसब ह�नेछ ।

क. कोिभड-१९ को जोिखमता आज ��येक 
�यि�मा रहे तापिन केही वग�ह� उ�च 
जोिखमतामा रहेका छन् । िवशेषगरी 
�वत��ता ब�धकमा (Persons deprived 
with their liberty) रहेको र सीिमत अव�था 
(Confined condition)  मा ब�न बा�य कैदी 
ब�दीह� सङ्�मणको उ�च खतरामा ह�ने 
ह��छन् । कारागारमा रहेका कैदी ब�दीह�मा 
रोगको बोझ, अ�य �यि�ह�भ�दा खराब 
�वा��य अव�था ह�ने गरकेो र �ायः तनाव, 
कम पोषण, सरसफाइको कमी, कमजोर रोग 
�ितरोधा�मक �मता (Weak Immune 

System) ज�ता कारक त�वह�ले गदा� 
िनजह�को �वा��य ि�थित अ�य�त 
जोिखमतामा रहेको र कैदी ब�दीम�ये पिन 
�ये�ठ नाग�रक कैदी ब�दीह� उमेरको कारण 
कोिभड-१९ सङ्�मणको थप जोिखमतामा 
रहेका छन् । िव�मा ११ लाखभ�दा बढी 
थनुवुा र कैदी रहेका छन् जसम�ये बह�सं�यक 
कैदी ब�दी �मताबािहरका भीडभाडपूण� 
कारागारमा अ�य�त नाजकु सरसफाइको 
ि�थितमा, �वा��यको हेरचाहको पया�� 
पह�चँिबना, कोिभड-१९ को सङ्�मणको 
महामारीमा पया�� सरु�ाका उपायिवना ब�न 
बा�य छन् । यसले गदा� ती थुनवुा कैदीह� 
वा�तिवक र त�काल जोिखमता (Real and 
Present Risk) मा रहेका छन् । कोिभड-१९ 
को उपचारको िनिम� औषधी तथा खोप प�ा 
लगाउन कैयौ ँ �यास भइरहेको भए तापिन 
हालस�म अ�ययन अनसु�धानमा नै सीिमत 
रहेको देिख�छ । यस महामारीबाट ब�ने एक 
मा� भरपद� उपाय शारी�रक दरुी (Physical 
Distance) कायम गनु�  रहेको छ । सामािजक 
दूरी भनेको अ�य �यि�ह�बाट क�तीमा ६ 
िफट टाढा रहन,ु समूहमा नरहन ुर िभडबाट 
टाढा रहन ु हो9 जनु हालको कारागारमा 
स�भव छैन । प�रणामत: कारागार / सधुार 
गहृमा �यापक महामारी फैलावटले म�ृयदुरमा 
कैदी ब�दीह�को हकमा असमानपुाितक 
असर पन� स�दछ । यसबाट थनुवुा / कैदीको 
जीवन मा� उ�च खतरामा नरही कारागार 
�शासन, कम�चारी, सरु�ाकम� तथा �यहा ँ
आवत जावत गन� प�रवारको जीवन पिन 

9 Centre For Disease Control and Prevention, Available 
at https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/
prevent-getting-sick/social-distancing.html
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खतरामा रह�छ । 
ख. कोरोना महामारीको जोिखमता घटाउन 

फरक देशमा फरक रणनीितह� िलएको 
देिख�छ । केही दशेह�ले त ब�दीह�लाई 
छोडेको वा सजाय �थगन गरकेो 

 देिख�छ । भारतको सव��च अदालतले 
२०२० माच� २३ मा जारी गरकेो �व:�फूत� 
(Suo Moto) आदेशमा कारागारमा कैदी 
ब�दीिबच अिधकतम सामािजक शारी�रक 
दरुीको सिुनि�तता गन� आव�यक रहेको 
“It is necessary that  prisons 
must ensure maximum possible 
distancing among the prisoners 
including under trials" भनी उ�लेख 
गद� भारतका रा�य र �ा�त सरकारह�लाई 
कोरोना भाइरस महामारीको अव�थामा 
७ वष�स�मको कैदको सजाय पाएको 
कैदीह�लाई �रहा गन� उ�च�तरीय किमटी 
खडा गरी आव�यक िनण�य गन� िनद�शनसमेत 
िदएको र सोही किमटीले अपराधको �कृित, 
ग�भीरता, कैद अविधलगायतका आधारमा 
कैदम�ु गन� सिकने कैदी ब�दीह�को वग� 
िनधा�रण गनु�  "We direct that each State 
/ Union Territory shall constitute 
a High Powered Committee … to 
determine which class of prisoners 
can be released on Parole or an 
interim bail for such period as may 
be thought appropriate…We leave it 
upon the High Powered Committee 
to determine the category of 
prisoners who should be released 
as aforesaid, depending upon the 
nature of offence, the number of 

years to which he or she has been 
sentenced or the severity of the 
offence which he/she is charged 
with and is facing trial or any other 
relevant factor, which the committee 
may consider appropriate.” भनी 
आदेश िदएको छ । सोही िनद�शनअन�ुप 
भारतका िविभ�न रा�यह�ले कैदीह�लाई 
कारागारम�ु गन� �ि�या स�ु गरकेो छ 
जसअ�तग�त भारतको राजधानी नया ँ
िद�लीमा रहेको ितहार कारागारबाट ३००० 
जना कैदीह�लाई कारागारम�ु ग�रसकेको 
छ । �यसैगरी बेलायत र वे�समा क�रब 
४००० कैदीह� अ�थायी �पमा �रहा 
ह�ने �ि�यामा छन् र बेलायतको �याय 
म��ालयले अि�ल ४ मा कम जोिखमय�ु 
अपराधीह� (Low-risk Offenders) लाई 
इले��ोिनक ट्यागको �योगबाट िनगरानीमा 
राखी कारागारम�ु ग�रने भनी घोषणा गरेको 
छ । �य�तै इ�डोनेिसया, इरान, �यानमार, 
अफगािन�तान, मोर�कोलगायतका 
दशेह�ले पिन कैदीह�लाई अ�थायी तथा 
�थायी �पमा कैद र थुनाम�ु गरकेो र गन� 
तरखरमा रहेको उदाहरणह� पाइ�छन् ।

ग. नेपालको स�दभ�मा हेदा�, कारागार 
�यव�थापन िवभागको प� स�ंया 
२०७७/०७८ चलानी नं २८७ मा ��ततु 
िववरणका अनसुार १६५०० प�ुष र 
१५०० मिहला गरी ज�मा १८००० कैदी 
ब�दीको �मता सं�या रहेकोमा हाल ज�मा 
कैदी ब�दीको सं�या २२७३२ प�ुष र 
१४३१ मिहला गरी कुल स�ंया २४१६३ 
रहेको देिख�छ । यसरी �मताभ�दा बढी कैदी 
ब�दी नेपालको कारागारमा रहेको देिख�छ । 
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�यसैगरी मिहला, बालबािलका तथा �ये�ठ 
नाग�रक म��ालयअ�तग�त बाल सरं�ण तथा 
िवकास शाखाको प� सं�या २०७७/०७८ 
चलानी नं. ३८ मा ��ततु िववरणका अनसुार 
बाल सधुार गहृको कुल �मता ४९५ रहेकोमा 
हाल सधुारगहृमा रहेका बालबािलकाको 
ज�मा सं�या ६५९ रहेको देिख�छ । 
कोिभड-१९ को महामारीका स�दभ�मा 
नेपाल सरकारको आदशेअनसुार भएको 
ब�दाब�दी (Lockdown) को अविधमा 
नेपाल सरकारवादी ह�ने फौजदारी म�ुामा 
शिंकत �यि�लाई िहरासतमा रा�ने, �याद 
थप गन� र अिभयोग प� दायर गन�समेतका 
कामकारबाहीको �यव�थापन गन� िवषयमा 
महा�यायािधव�ाको अ�य�तामा िमित 
२०७६।१२।६ मा बसेको बैठकले बाल 
सधुार गहृमा रहेका बालबािलकाह�लाई 
बालबािलकास�ब�धी ऐन, २०७५ को 
दफा ३६(५) बमोिजम बालबािलकालाई 
भएको सजाय �थगन गन� �यव�था र मलुकु� 
फौजदारी काय�िविध संिहता, २०७४ को 
दफा १५५ बमोिजम कैदबापत रकम बझुाउने 
�यव�थाको काया��वयनलाई अ�यास गनु�  
भनी िनण�य गरकेो देिख�छ । �यसैगरी 
कोिभड-१९ महामारीको अव�थाबाट ब�न 
पूव�तयारी �व�प अपनाउनपुन� सावधानीका 
स�ब�धमा िमित २०७६/१२/७ गते बसेको 
सव��च अदालतको पूण� बैठकले मलुकु� 
फौजदारी काय�िविध संिहता, २०७४ को 
दफा १५५ बमोिजम १ वष�स�मको कैदबापत 
रकम िलई कैदबाट छोडी पाउन िनवेदन परमेा 
उपय�ु देिखए �यायाधीशको इजलासबाट 
आव�यक आदेश गरी छाड्ने �यव�था गनु�  
तथा बालबािलकास�ब�धी ऐन, २०७५ को 

दफा ३६(५) अ�तग�त बालसधुार गहृमा 
रहेका बालबािलकाका अिभभावकले आ�ना 
बालबािलकालाई अदालतले खोजेको बखत 
उपि�थत गराउन म�जरु गरी िनवेदन िदएमा 
उपय�ु देिखएका �य�ता बालबािलकालाई 
अिभभावक वा संर�कको िज�मा लगाउने 
�यव�था िमलाउने भनी िनण�य गरेको 

 दिेख�छ । सोही िनण�यबमोिजम पन� 
आएको िनवेदनमा फौजदारी काय�िविध 
संिहता, २०७४ को दफा १५५ तथा 
बालबािलकास�ब�धी ऐन, २०७५ को 
दफा ३६(५) अ�तग�तको िनवेदन र 
ब�दी��य�ीकरणको िनवेदनबाट सव��च 
अदालत, उ�च अदालतह� र िज�ला 
अदालतह�का आदेशबाट कारागारबाट 
२१९ जना कैदी र बाल सधुार गहृबाट 
३४८ जना बालबािलकाह� छुटी गएको 
कारागार �यव�थापन िवभाग तथा मिहला, 
बालबािलका तथा �ये� नाग�रक म��ालयको 
बाल संर�ण तथा िवकास शाखाको 
त�याङ्कबाट देिख�छ ।

घ. तर नेपालको कारागार अ�य�त जीण� 
अव�थामा रहेको र कारागारको Sanitary 
Condition पिन अ�य�त  नाजकु अव�थामा 
रहेको छ । कोिभड-१९ को महामारीबाट 
सरुि�त उपायको �पमा �योग गनु�पन� 
साबनु पानी, �यािनटाइजर, प�जा, मा�क, 
िडसइ�फे�सन आिदको समेत सीिमत 
उपल�धता रहेको देिख�छ । िबरामी र सं�िमत 
भएमा पिन �वा��यको पह�चँ अ�य�त 
किठनपूण� अव�थामा रहेको छ । यसले पिन 
सङ्�मणको रोकथाममा किठनाई �याएको 
छ । सङ्�मण भएमा उपचारको पह�चँको 
हकमा पिन �भाव पा�ररहेको छ । ��ततु 
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�रट िनवेदनमा कारागार �यव�थापनले 
िदएको िलिखत जवाफमा कारागार 
काया�लय जग�नाथदवेलि�थत कारागार 
अ�पतालमा आइसोलेसनको लािग १५ बेड, 
कारागार कारखाना प�रसरमा रडे�सको 
सहयोगमा १० वटा पालमा २० जनालाई 
�वार�ेटाइनमा रा�न सिकने �यव�था 
िमलाइएको छ । न�खिु�थत कारागार 
प�रसरिभ� मिहला वाड�मा १०० जनास�म 
रा�नको लािग �वार�ेटाइन क� िनधा�रण 
ग�रएको छ । न�ख ु कारागार प�रसरिभ�कै 
मनोसामािजक अ�पतालमा २० जनालाई 
आइसोलेसनमा रा�न स�ने �थान िनधा�रण 
ग�रएको भिनएको छ । हालस�म िविभ�न 
कारागारमा रहेका २४१६३ कैदीम�ये 
५९६ जनाको PCR परी�ण ग�रएकोमा 
११८ जना पोजेिटभ रहेको, ११८ जना 
सङ्�मणम�ु रहेको, ६५ जना उपचाराथ� 
रहेको र १ को म�ृयसुमेत भएको अव�था 
छ । कोिभड-१९ को सङ्�मण बिढरहेको 
अिहलेको अव�थामा हाल ग�रएको �यासको 
�यव�थापन पया�� नभएको साथै सबै 
कारागारमा �वा��य उपचारको सहज पह�चँ 
नभएको र �वा��यकम�को दरब�दीसमेत 
पूित�  नभएको भ�ने महा�यायािधव�ा 
काया�लयबाट ग�रएको िहरासत तथा कारागार 
अनुगमन �ितवेदन, २०७७ बाट देिख�छ । 

३. यसरी मािथ उि�लिखत कारागारको 
�मता, सङ्�मणको अव�था र �वा��यको 
पूवा�धारको र सरुि�त ह�ने उपाय र शारी�रक दरुी कायम 
गन� स�ने कमजोर अव�थाले कारागारमा महामारीको 
थप जोिखमता र भयावहताको ि�थित देिखएको 
छ । साथै �वा��य उपचारको अपया��तता तथा अ�य 

नाग�रकभ�दा कैदी ब�दीको दयनीय �वा��य अव�था 
रहेको अव�थामा सङ्�मणको रोकथाम, िनय��ण र 
उपचारको िनिम� रा�यको के क�तो दािय�व रहेको छ 
भ�ने िवषयमा चचा� गन� आव�यक दिेख�छ ।

क. नेपाल अ�तरा�ि��य मानव अिधकारस�ब�धी 
घोषणा प� (Universal Declaration 
on Human Rights –UDHR) ले 
�दान गरकेो मानव अिधकारको स�मान 
संर�ण र प�रपूित�मा �ितब� रहेको छ । 
नेपाल International Covenant on 
Economic, Social and Cultural 
Rights, 1966 (ICESCR) को पिन 
प�धर रहेको छ । ICESCR को General 
Comment No.14 को The Right to 
the Highest Attainable Standard of 
Health" ले States  are  under  the  
obligation  to  respect  the  right  to  
health  by,  inter  alia,  refraining  
from  denying  or  limiting  equal  
access  for  all  persons,  including 
prisoners or detainees, minorities, 
asylum-seekers and illegal 
immigrants, to  preventive, curative 
and palliative health services” 
अथा�त् रा�यले नाग�रकको �वा��यको 
अिधकारलाई स�मान गरी कैदी वा थनुामा 
रािखएका �यि�ह�, अ�पसं�यक, शरणाथ� 
र गैरकानूनी आ�वासीलगायत कुनै पिन 
�यि�को रोकथाममूलक र उपचारा�मक 
�वा��य सेवाह�को समान पह�चँलाई रो�न 
वा सीिमत गन� ह�दँैन भनी हरके नाग�रकको 
�वा��यस�ब�धी हकको स�मान गनु�  रा�यको 
दािय�व ह�ने �वीकारकेो छ । International 
Covenant on Civil and Political 
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Rights, 1966 (ICCPR) ले �प� �पमा 
�वा��यस�ब�धी हकको उ�लेख नगर ेपिन 
UN Human Rights Committee ले 
ICCPR को धारा ६ �द� बा�ँन पाउने हक, 
धारा ७ �द� यातना िव��को हक र धारा 
१० �द� कैदीह�लाई मानवीय �यवहारको 
हकअ�तग�त �वा��यको हक पिन पन� ह�दँा 
"adequate or appropriate and timely 
medical care must be provided to 
all detainees” अथा�त् पया�� र उपय�ु 
समयमा �वा��य सेवा ��येक थुनवुामा 
प�ुन ुपन� �या�या गरकेो छ । International 
Covenant on Civil and Political 
Right, 1966 (ICCPR) को धारा ६ मा 
"No one shall be arbitrarily deprived 
of his life" अथा�त् कसैको पिन �वे�छाचारी 
त�रकाले िजवन िलन नपाउने हकको 
सिुनि�तता ग�रएको छ । 
ICCPR को General Comment No. 21 
on Article 10 (Humane Treatment of 
Persons deprived of their liberty) ले 
"Article 10, paragraph 1 imposes 
on States parties a positive 
obligation towards persons who are 
particularly vulnerable because of 
their status as persons deprived of 
liberty, and complements for them 
the ban on torture or other cruel, 
inhuman or degrading treatment 
or punishment contained in article 
7 of the Covenant…[and] neither 
may they be subjected to any 
hardship or constraint other than 
that resulting from the deprivation of 

liberty; respect for the dignity of such 
persons must be guaranteed under 
the same conditions as for that of 
free persons. Persons deprived of 
their liberty enjoy all the rights set 
forth in the Covenant, subject to the 
restrictions that are unavoidable in 
a closed environment" भनेर कैदीह�ले 
सीिमत �े�मा ब�दा पाउन नस�ने केही 
अिधकारबाहेक अ�य स�पूण� अिधकारको 
सिुनि�चतता रा�यले गनु�पन� ह��छ भनी 
�या�या गरकेो छ । यही कुरालाई Basic 
Principles for the Treatment of 
Prisoners, 1990 को Principle 5 मा 
पिन "Except for those limitations 
that are demonstrably necessitated 
by the fact of incarceration, all 
prisoners shall retain all the 
human rights" अथा�त् कारागारिभ� 
ब�धक रहेका कारणबाट कैदी ब�दीह�ले 
�वाभािवक�पमा उपभोग गन� नसिकने वा 
निम�ने मानव अिधकारबाहेक अ�य सबै 
मानव अिधकारह� कैदी ब�दीले उपभोग 
गन� पाउने ह��छ भिनएको छ । Committee 
against Torture ले पिन “Failure to 
provide adequate medical care 
can violate the convention against 
torture prohibition of cruel, inhuman 
or degrading treatment भनी �या�या 
गरकेो छ ।

ख. �यसैगरी UN Standard Minimum 
Rules for the Treatment of 
Prisoners (Nelson Mandela Rules), 
2015 को िनयम २४ ले "The provision 



नेपाल कानून पि�का, २०७७, भदौ

1002

of health care for prisoners is a 
State responsibility. Prisoners 
should enjoy the same standards of 
health care that are available in the 
community, and should have access 
to necessary health-care services 
free of charge without discrimination 
on the grounds of their legal status” 
अथा�त् रा�यले कैदीह�को कानूनी अव�था 
जे ज�तो भए पिन अ�य नाग�रकको सरह 
नै �वा��यस�ब�धी हकको सरु�ा गनु�पछ�  
भनेको छ जसलाई मिहला कैदी ब�दीको 
हकमा United Nations Rules for the 
Treatment of Women Prisoners 
and Non-custodial Measures for 
Women Offenders (the Bangkok 
Rules), 2010, UN Principles of 
Medical Ethics, 1982, UN Body 
of Principles for the Protection of 
All Persons under Any Form of 
Detention or Imprisonment, 1988 
तथा बालबािलकाको हकमा UN Rules 
for the Protection of Juveniles 
Deprived of their Liberty, 1990 ले 
पिन आ�मसात् गरकेो छ । समाजमा सामा�य 
जीवनयापन गरी रहेका �यि�ह�ले आव�यक 
�वा��योपचारका सेवाह� �ा� गरजे�तै 
कैदी ब�दीह�ले पिन कुनै िवभेद र सीमािबना 
ती �वा��य सेवा �ा� गन� अिधकार

 रा�दछन् । केवल कारागारमा सीिमत 
रहेकै कारणबाट कैदी ब�दीह�लाई 
�वा��यस�ब�धी अिधकारबाट वि�चत 
गराउन िम�दैन । �य�तै Body of Principles 
for the Protection of All Persons 

under Any Form of Detention or 
Imprisonment, 1988 मा पिन कैद वा 
थनुामा रहेका �यि�ह�को अ�य �यि�सरह 
नै स�मानपूव�क बा�ँन पाउने हक ह�नेबार े
उ�लेख गद� “All persons under any 
form of detention or imprisonment 
shall be treated in a humane manner 
and with respect for the inherent 
dignity of the human person” भिनएको 
छ । Human Rights Committee ले 
Lantsova v. Russian Federation10 को 
म�ुामा "The State party by arresting 
and detaining individuals takes the 
responsibility to care for their life…
it is incumbent on States to ensure 
the right of life of detainees, and not 
incumbent on the latter to request 
protection” अथा�त् रा�यको सि�य �पमा 
कैदी ब�दीलाई पया�� िचिक�सा सेवा �दान 
गन� दािय�व ह��छ भ�ने कुरालाई �वीकारेको 
छ । Fabrikant v. Canada11 को म�ुामा 
Human Rights Committee कैदीह�को 
�वा��यको सरु�ा गनु�  रा�यको दािय�व 
ह�ने "the State remains responsible 
for the life and well-being of its 
detainees” भनी �या�या गरकेो पाइ�छ ।

ग. UNODC, WHO, UNAIDS and 
OHCHR Joint Statement on Covid-19 
in Prisons and Other Closed Settings 
13 May 2020 मा “Overcrowding 
constitutes an insurmountable 

10 (26 March 2002) UN Doc CCPR/C/74/763/1997 para 
9.2.

11 Communication No.970/2001, U.N. Doc. CCPR/
C/79/D/790/2001 (2003),



1003

१०५०९ - गोपाल िसवाकोटी (िच�तन) समेत िव. �धानम��ी तथा मि��प�रषद ्को काया�लय, िसंहदरबारसमेत

obstacle for preventing, preparing 
for or responding to Covid-19” भनी 
कारागारमा �मताभ�दा बढी कैदी ब�दी 
रहनाले कोिभड-१९ महामारीका रोकथामका 
उपायह� अपनाउन बाधा खडा गरकेो भनी 
उ�लेख ग�रएको छ । सोही संय�ु व��यमा 
रा��ह�लाई Non-Custodial Measures 
र Release Mechanisms अपनाउन 
आ�ान ग�रएको छ । साथै United Nations 
Standard Minimum Rules for Non-
custodial Measures (The Tokyo 
Rules) ले पिन कैदबाहेकका अ�य सजायका 
िवक�पह�को �योगलाई �ो�साहन 
गन� साथै कारावासमा नहेरी वैकि�पक 
सजाय भोिगरहेका कसरुदारह�लाई पिन 
�यूनतम सरं�ण �दान गनु�पन� आधारभूत 
िस�ा�तलाई अवल�बन गरकेो छ ।

घ. नेपालले म�ृयदु�ड उ�मूलन गन� Second 
Optional Protocol to the International 
Covenant on Civil and Political 
Rights, Aiming at the Abolition of 
the Death Penalty, १९९१ को प�धर 
रहेको र यस आलेखको धारा १(२) मा 
“Each State Party shall take all 
necessary measures to abolish the 
death penalty within its jurisdiction.” 
भनी उ�लेख ग�रएको छ जसअनसुार 
प�धर रा��ह�ले म�ृयदु�डलाई उ�मूलन 
गनु�पन� स�पूण� उपायह� िलने छ भ�ने 
�यव�था गरकेो छ । उ� आलेखको प�धर 
भएको कारण नेपालको संिवधानको धारा 
१६ (२) मा "कसैलाई पिन म�ृयदु�डको 
सजाय िदने गरी कानून बनाइने छैन" भ�ने 
�यव�था गरकेो पाइ�छ । यसरी नेपालले 

म�ृयदु�ड उ�मूलन ग�रसकेको अव�था 
 छ । �यसैगरी कारागारिभ�ै पिन सरुि�त तथा 

�व�थ जीवनयापन गन� स�ने वातावरणको 
�यव�था िमलाउने दािय�व पिन रा�यको 
रहेको दिेख�छ । �यसले गदा� कसैलाई मन� 
अव�थामा प�ुयाउन नह�ने र जीवन सरं�ण 
गनु�  पन� दािय�वसमेत रा�यमा रहेको 

 दिेख�छ । कसरुदार सजाय भो�न कारागारमा 
ब�नकुो अथ� उसलाई किठनभ�दा किठन 
सजाय भो�न तयार होउ भनेको होइन । कुनै 
पिन अपराधको स�ब�धमा अिभयोग लािग 
रा�यले आ�नो क�जामा, िनय��णमा वा 
िहरासतमा राखेका �यि�लाई वा सधुार 
गहृमा राखेको बालबािलकालाई िदइएको 
कैद सजाय िनजको �वत��तापूव�क, आवत 
जावत, िहड्ँडुल गन� पाउने अिधकारलाई 
मा� िनि�त समयाविधको लािग ब�देज 
लगाइने हो सो अविधमा िनजलाई मया�िदत, 
स�मानपूव�क �व�थ त�रकाबाट जीवन बा�ँन 
पाउने अिधकारबाट वि�चत ग�रएको होइन ।

ङ. नेपालको संिवधानको धारा १६(१) ले 
��येक �यि�लाई स�मानपूव�क बा�ँन 
पाउने हक ह�ने छ भनी सिुनि�तता 
गरकेो छ । संिवधानको धारा १८(१) ले 
"सबै  नाग�रक  कानूनको  �ि�मा  समान  

 ह�नेछन् । कसैलाई  पिन कानूनको समान 
संर�णबाट वि�चत ग�रने छैन" भनी �यव�था 
गरकेो छ । संिवधानको धारा १८ (२) ले 
"सामा�य  कानूनको  �योगमा उ�पि�, धम�, 
वण�, जात, जाित, िलङ्ग, शारी�रक अव�था, 
अपाङ्गता, �वा��य ि�थित, वैवािहक 
ि�थित, गभा�व�था,  आिथ�क अव�था, भाषा 
वा �े�, वैचा�रक आ�था वा य�तै अ�य 
कुनै आधारमा भेदभाव ग�रने छैन" भ�ने 
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�यव�था गरकेो पाइ�छ । साथै संिवधानको 
धारा १८(३) मा रा�यले नाग�रकह�का 
िबच उ�पि�, धम�, वण�, जात, जाित, िलङ्ग, 
आिथ�क अव�था, भाषा, �े�, वैचा�रक 
आ�था वा य�तै अ�य कुनै आधारमा भेदभाव 
गन� छैन" भनी �यव�था गरकेो छ । �यसैगरी 
सिंवधानको धारा १८(३) को �ितब�धा�मक 
वा�यांशमा "सामािजक वा सा�ँकृितक �ि�ले 
िपछिडएका मिहला, दिलत, आिदवासी, 
आिदवासी जनजाित, मधेसी, था�, मिु�लम, 
उ�पीिडत वग�, िपछडा वग�, अ�पसं�यक, 
सीमा�तीकृत, िकसान, �िमक, यवुा, 
बालबािलका, �ये� नाग�रक, लैङ्िगक 
तथा यौिनक अ�पसं�यक, अपाङ्गता 
भएका �यि�, गभा�व�थाका �यि�, अश� 
वा असहाय, िपछिडएको �े� र आिथ�क 
�पले िवप�न खस आय�लगायत नाग�रकको 
सरं�ण, सश��करण वा िवकासका लािग 
कानूनबमोिजम िवशेष �यव�था गन� रोक 
लगाएको मािनने छैन" भ�ने �यव�था गरकेो 
पाइ�छ । साथै नेपालको सिंवधानको धारा 
३५(१) ले "��येक नाग�रकलाई रा�यबाट 
आधारभूत �वा��य सेवा िनःश�ुक �ा� 
गन� हक ह�ने छ र कसैलाई पिन आकि�मक 
�वा��य सेवाबाट वि�चत ग�रने छैन" 
भनी �यव�था गरकेो छ भने धारा ३५ (२) 
ले "��येक �यि�लाई आ�नो �वा��य 
उपचारको स�ब�धमा जानकारी पाउने  हक 
ह�नेछ", धारा ३५(३) ले "��येक नाग�रकलाई 
�वा��य सेवामा समान पह�चँको हक ह�ने छ" 
र धारा ३५(४) ले "��येक नाग�रकलाई 
�व�छ खानेपानी तथा सरसफाइमा 
पह�चँको हक ह�नेछ" भनी �वा��यस�ब�धी 
अिधकारको सिुनि�तता मौिलक हकको 

�पमा गरकेो छ । यसरी नेपालको संिवधानले 
�यव�था गरकेो िवना िवभेद, समानताका 
साथ स�मानपूण� त�रकाले बा�ँन पाउने हक, 
आधारभूत �वा��यमा समान पह�चँ तथा 
�व�थ खानेपानी तथा सरसफाइमा समेत 
समान पह�चँको हकको �यव�था गरकेो छ 
जनु अिधकारह� कैदी ब�दीको हकमा समेत 
िवना भेदभाव उपल�ध गराउनपुन� देिख�छ ।

च. अब नेपालमा �चिलत कानूनमा के क�तो 
�यव�था ग�रएको छ भ�ने िवषयमा चचा� 
गनु�पन� देिख�छ । जन�वा��य सेवा ऐन, 
२०७५ िनःश�ुक आधारभूत �वा��य सेवा 
तथा आकि�मक �वा��य सव�सलुभ त�ुयाई 
नाग�रकको पह�चँ �थािपत गन� बनाइएको र ऐ. 
ऐनको दफा २(क) मा आकि�मक �वा��य 
सेवाले आकि�मक घटना वा आपत् कालीन 
अव�था परी जीवन जोिखमय�ु अव�थामा 
रहेका �यि�ह�को जीवनलाई जोिखमम�ु 
गन� त�काल सेवा िदने िवषय पिन पद�छ । 
य�तो उपचार िवना भेदभाव समान �यवहार 
गनु�पन� �यव�था ऐ. ऐनको दफा १२ ले गरेको 
छ । �वा��य सं�थाले रोग लागेको िबरामीको 
उपचारको लािग आव�यक �यव�था 
िमलाउनपुन� �यव�था ऐ. ऐनको दफा 
४९(६) ले गरकेो छ । यसैगरी सङ्�ामक 
रोग ऐन, २०२० सङ्�ामक रोग फैिलएमा 
वा फैिलने स�भावना दिेखएमा �य�तो रोगले 
उ� �प िलन नपाउने गरी रोगको िनमू�ल 
गन� वा रोकथाम गन� उ�े�यले �याएको 

 दिेख�छ । उ� ऐनको दफा २ ले िवशेष 
�यव�था गन� अिधकारअ�तग�त नेपाल 
सरकारले कुनै �यि�ह�को समूहउपर 
लाग ु ह�ने गरी आव�यक आदशे जारी गन� 
स�ने �यव�था गरकेो छ । हाल उ� दफाकै 
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�योग गरी नेपाल सरकारले कोिभड-१९ को 
महामारी रोकथाम र िनय��णमा िविभ�न 
समयमा िविभ�न आदेशह� जारी ग�ररहेको 
देिख�छ । 

छ. कारागार ऐन, २०१९ को दफा ६ को 
उपदफा (१) को देहाय (ङ) मा रोगी थनुवुा 
वा कैदीलाई छुट्याई यथास�भव िभ�दै 
भागमा रा�नपुन� र ऐ.ऐनको दफा ६(२) मा 
फौजदारी म�ुामा सजाय पाएका कैदीलाई 
आव�यकताअनसुार ए�लै िभ�दै कोठामा 
रा�न सिकने �यव�था रहेको छ । ऐ. ऐनको 
दफा ११(१) मा "मानिसक वा शारी�रक 
िबरामी परकेा थनुवुा वा कैदीह�लाई 
सरकारी िचिक�सक�ारा उपचार गराउनपुछ� " 
भनी �यव�था ग�रएको छ । ऐ. ऐन को दफा 
१२ मा "कुनै थुनवुा वा कैदी मिहला गभ�वती 
रिहछ भने ज�मकैदको सजाय पाएक� वा 
�य�तो सजाय ह�ने अपराधको अिभयोग 
लागेक� थुनवुा वा �यानमाराबाहेक अ�को 
हकमा ६ मिहनाको गभ� पगेुपिछ जमानी िलई 
छाडी िदनपुछ�  र �यसरी जमानीमा छुटेक�लाई 
िनजको बालक ज�मेको दईु मिहना भएपिछ 
थ�ुन नपन� भएकोमा वा कैद �याद भ�ुान 
भइसकेकोमा बाहेक फेरी कारागार िभ� 
रािखने" �यव�था ग�रएको छ । फौजदारी 
कसरु (सजाय िनधा�रण तथा काया��वयन) 
ऐन, २०७४ ले सधुारा�मक द�ड �णालीको 
�यव�था गनु�का साथै कारागार िनयमावली, 
२०२० को िनयम १६ख. ले नेपाल 
सरकारले आव�यकताअनसुार ख�ुला 
कारागारको �यव�था गनु�पन�, िनयम १६ग. 
ले सामदुाियक सेवा र ख�ुला कारागारको 
स�चालन तथा �यव�थापन गन�, सामदुाियक 
सेवा तथा ख�ुला कारागार �यव�थापन 

गन�, िनयम १६घ. ले कसरुदार तथा ख�ुला 
कारागारमा ब�ने कैदीको चालचलन र 
काम, कारबाहीको अनगुमन र िनरी�ण 
गन�का लािग गहृ म��ालयले सामदुाियक 
सेवा अिधकृत र ख�ुला कारागार अिधकृत 
तो�न स�ने, बालबािलकाको हकमा िनयम 
१६ङ. ले बालसधुार गहृमा पठाइएका 
बालबािलकाको उमेर १६ वष� पगेुको भए 
तापिन स�बि�धत बाल सधुार गहृले िनजको 
चालचलनमा सधुार आएको र िनजलाई थप 
अविधस�म बाल सधुार गहृमा रा�न उपय�ु 
छ भनी िसफा�रस गरमेा जेलरले �य�ता 
बालबािलकाको हकमा बाल सधुार गहृमा 
ब�ने अविध बढाउन स�ने र िनयम २९ ले 
असल चालचलन भएका कैदीको बढीमा 
६० �ितशतस�म र ६५ वष� उमेर पगेुका 
कैदीको हकमा ७५ �ितशतस�म कैदको 
सजाय छोट्याउन स�ने भनी �यव�था गरेको 

 पाइ�छ । �हरी ऐन, २०१२ को दफा १५(१)
(ज) मा प�ाउ भएका वा थनुामा रहेका �यि� 
िबरामी भएमा आव�यक म�त िलई चािहने 
कारबाही त�ु�त गन� र �य�तालाई पहरा 
िददँा वा अ�त लैजादँा िनजको �वा��यको 
उिचत �याल रा�नपुन� भनी �यव�था गरेको 

 पाइ�छ । यातनास�ब�धी �ितपूित� ऐन, 
२०५३ को दफा ३(१) मा थनुामा रहेका 
�यि�लाई कुनै पिन िकिसमको यातना िदन 
नह�ने तथा दफा ३(२) मा कुनै �यि�लाई 
थनुामा रा�दा र छोड्दा शारी�रक ि�थितको 
जाचँ गराई रा�नपुन� भनी �यव�था गरेको 
पाइ�छ । 

ज. �यसैगरी िनवेदक जङ्गबहादुर िसहंसमेत 
िव�� िवप�ी �धानम��ी तथा 
मि��प�रषद्को काया�लयसमेत (ने.का.प. 
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२०६३, अङ्क ३, िन.नं ८६३१, प�ृ ९८६) 
भएको म�ुामा "कैद सजाय भई कारागारमा 
ब�दैमा सबै मौिलक हकह� �वतः �थगन वा 
िनलि�बत ह��छ भ�ने होइन । कैद ठेिकएको 
�यि�को िहड्ँडुल र आवतजावत गन� 
�वत��ताबाहेक अ� �वत��ता अपहरण 
ह�न नस�ने" भनी िस�ा�तसमेत �ितपादन 
भएको छ । 

झ. यसरी मािथ उि�लिखत राि��य तथा 
अ�तरा�ि��य कानून तथा द�तावेजह�लाई 
िव�ेषण गदा� कुनै �यि�लाई िगर�तार 
गरी ब�दी बनाइएपिछ वा सजाय�व�प 
कारागारमा रािखएपिछ ती �यि�ह�को 
जीवन र �वा��यको हेरचाहको िज�मेवारी 
रा�य प�मा रह�छ । �वा��य उपचारको 
हक, जीवनको हक, �यि�का अहरणीय 
मानव अिधकार ह�न् । �वा��यको हकिभ� 
औषधी उपचार, शारी�रक, मानिसक 
�वा��यको �व�थता (Well beingness) 
को िवषय पिन पद�छ । कैदी ब�दीह�ले 
कुन औषधी उपचार गन�, िनि�त औषधी 
छा�ने अिधकार नरहे तापिन िचिक�सकबाट 
पेसागत मापद�डबमोिजम उपय�ु उपचारको 
सिुनि�तता गराउनपुन� तथा जीवनको र�ा 
तथा �वा��य उपचारको पह�चँ िवना भेदभाव, 
गोपनीयताको र�ासिहत गराउनपुन� कत��य 
रा�यमा रहेको दिेख�छ । यसम�ये पिन 
अ�य�त जोिखममा रहेका दीघ�कालीन रोग 
भएका, मिहला, �ये�ठ नाग�रक तथा गभ�वती 
मिहलाको संर�णको लािग िवशेष उपायको 
अवल�बन गन� दािय�वसमेत रा�यमा रहेको 
देिख�छ ।

ञ. कोिभड-१९ महामारी फैिलने �म बढ्दो 
अव�थामा रहेको छ र कोिभड-१९ 

महामारीको हालस�म कुनै उपचार प�ा 
लािगसकेको अव�था छैन । यस महामारीलाई 
रो�ने कुनै �याि�सन, कुनै �ात उपचार वा 
एि�ट-भाइरल उपचार छैन । तसथ� थुनवुा 
कैदीको हकमा समेत यस महामारीबाट ब�न 
अपनाउन सिकने एक मा� मह�वपूण� रणनीित 
शारी�रक दरुी (Physical Distancing) 
र सरुि�त उपायसिहत रोकथामको उपाय 
अवल�बन गनु�पन� र वैकि�पक सधुारको 
द�ड�णालीसमेत �योग गनु�पन� अव�था 
रहेको देिख�छ । सामा�य अव�थामा पिन 
कारागारमा िभडभाड (overcrowding) गरी 
कैदीह�लाई कारागारिभ� किठन िहसाबले 
रहन ब�न बा�य गनु�  कैदीह�को मानव 
अिधकारको साथै संवैधािनक अिधकार र 
कानूनी अिधकारको उ�लङ्घनको िवषय ह�न 
जा�छ । अिहले महामारीको यस अव�थामा 
झन् उ�च जोिखम र असमान ि�थितमा रहेका 
कैदी तथा ब�दीह�को �वा��य र जीवनको 
हकको सरु�ा गन� दािय�वको प�रपालना गन� 
ग�भीर ह�नपुन� दिेख�छ ।

४. उपयु�� कारागारको अव�था, रा�यको 
दािय�वको प�ृठभूिममा सङ्�मणको जोिखमता 
घटाउन शारी�रक दुरी कायम राखी �यि�गत सुर�ाका 
अ�य उपायह� अवल�बन गनु�पन�मा कोिभड-१९ 
को महामारीको समयमा समेत �मताभ�दा बािहर 
कारागारमा सामािजक दुरी कायम गन� नसकेको, िव�व 
�वा��य संगठन र नेपाल सरकार आफँैले तोकेको 
मापद�डबमोिजम २५ जनाभ�दा बढी एकै ठाउँमा भेला 
नह�ने आदेशको पालना गन� नसकेको, सुरि�त भई 
ब�नको लािग मा�क, साबुन पानी, �यािनटाइजरको 
�योग गनु� पन�मा सो ह�न नसकेको अव�थामा सामािजक 
दुरी कायम गन� र सुरि�त ह�न परमादेश जारी गनु�पन� 
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हो वा होइन ? यसै स�दभ�मा महा�यायािधव�ा 
काया�लयको िहरासत तथा कारागार अनुगमन 
�ितवेदन त�काल काया��वयन गन� गराउन कुनै आदेश 
जारी गनु�पन� हो वा होइन ?  भ�ने पिहलो ��नतफ�  
िवचार गदा�, �वा��य सेवालाई िनयिमत, �भावकारी, 
गणु�तरीय बनाउन जारी भएको जन�वा��य सेवा ऐन, 
२०७५ तथा राि��य �वा��य नीित, २०७६ बमोिजम 
कारागारमा रहेका कैदी ब�दीह�को हकमा समेत 
कारबाही भइरहेको तथा कोिभड-१९ को सङ्�मण 
ह�न निदनका लािग सरुि�त उपाय अपनाइएको, 
कारागारमा आइसोलेसन बेड, �वार�ेटाइन, मिहला 
वाड�समेतको �यव�था गरी आव�यक �वा��य साम�ी 
कैदी ब�दीह�लाई उपल�ध गराइएको र कारागार 
सधुार तथा �यव�थापनको स�ब�धमा पया�� सचेतना 
अपनाइएको ह�दँा �रट िनवेदन खारजे ह�नपुछ�  भ�ने 
िलिखत जवाफ िजिकर रहेको पाइ�छ ।

५. कारागार �यव�थापन िवभागबाट ��ततु 
िववरणमा ज�मा १८००० कैदी ब�दीको �मता सं�या 
रहेको हा�ो कारागारह�मा कैदी ब�दीको सं�या 
२४१६३12 रहेबाट �मताभ�दा बढी कैदीह� रािखएको 
त�य �प� देिख�छ । महा�यायािधव�ाको काया�लयको 
कोिभड-१९ को स�दभ�मा ग�रएको िहरासत तथा 
कारागार अनगुमन �ितवेदन, २०७७ मा “कारागार 
तथा िहरासतह�मा कैदी, ब�दीह� �मताभ�दा दो�बर 
ते�बर रहेकोले कोिभड-१९ का स�दभ�मा WHO ले 
िनिद�� गरबेमोिजम सामािजक दरुी कायम गन� स�भव 
नरहेको, �वा��यकम�को दरब�दीअन�ुप उपल�धता 
नभएको कारण �वा��य उपचारका काय� स�पादनमा 
बाधा पन� गएको” भनी उ�लेख ग�रएको पाइ�छ । 
यसरी प�जा, मा�क �यािनटाइजरको अभाव रहेको, 
एउटै कोठामा धेर ै कैदी ब�दीह� ब�नपुन�, कोठामा 

12 नेपाल सरकार, कारागार �यव�थापन िवभाग, २०७७ कैदी 
ब�दीको िववरण https://www.dopm.gov.np/uploads/files/
साउन%२०मा�कंवारी.pdf  

भेि�टलेसनको कमी, एउटै मेसमा खाना खानपुन�, 
एउटै शौचालय �योग गनु�पन�, सरसफाइको अभाव 
ह�ने तथा सीिमत �वा��य सेवा ज�ता सङ्�मणका 
कारक त�वह�को िव�मानता रहेको कारणबाट 
कारागारमा रहेका कैदी तथा ब�दीह�लाई कोिभड-
१९ सङ्�मणको उ�च जोिखम रहेको देिख�छ भनी 
�ितवेदनमा उ�लेख गरकेो पाइ�छ ।

६. कारागारमा ब�धक ह�नकुो कारणबाट 
�वाभािवक�पमा उपभोग गन� नसिकने वा निम�ने 
मौिलक �वत��तास�ब�धी केही हकह�बाहेक सबै 
�कारका हक अिधकारह� कैदी ब�दीमा रह�छन् । 
नाग�रक र राजनीितक अिधकारस�ब�धी अ�तरा�ि��य 
महासि�ध (ICCPR) को धारा ६ मा हरके मानवको 
बा�ँन पाउने अिधकार ह��छ र सो अिधकारको 
संर�ण कानूनले गन� "Every human being has 
the inherent right to life. This right shall be 
protected by law. No one shall be arbitrarily 
deprived of his life. "  तथा  धारा ७ मा "No 
one shall be subjected to torture or to 
cruel, inhuman or degrading treatment or 
punishment." अथा�त् कसैलाई पिन यातना वा �ूर, 
अमानवीय वा अपमानजनक �यवहार वा सजाय िदइने 
छैन भनी उ�लेख ग�रएको छ । नेपालको संिवधानको 
धारा १६ अनसुार “��येक �यि�लाई स�मानपूव�क 
बा�ँन पाउने हक ह�ने छ”, धारा १८ अनसुार “सबै 
नाग�रक कानूनको �ि�मा समान ह�नेछन्, कसैलाई पिन 
कानूनको समान सरं�णबाट वि�चत ग�रने छैन”, धारा 
३० अनसुार “��येक नाग�रकलाई �व�छ र �व�थ 
वातावरणमा बा�ँन पाउने हक ह�ने छ” र धारा ३५ 
अनसुार “��येक नाग�रकलाई रा�यबाट आधारभूत 
�वा��य सेवा िनःश�ुक �ा� गन� हक ह�ने छ र कसैलाई 
पिन आकि�मक �वा��य सेवाबाट वि�चत ग�रने     
छैन ।” भनी �यव�था ग�रएको पाइ�छ । 

७. अ�तरा�ि��य द�ताबेज तथा संिवधान 
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�द� हक वा मानव अिधकारह� कारागारमा रहेका 
कैदी ब�दीको हकमा लाग ुह�दँैन भ�ने होइन । थुनाको 
कारण �वाभािवक�पमा िनषेिधत ह�नेबाहेक अ� 
हकह� यथावत् रह�छन् । कैदीले आफूले गरकेो 
कसरुको सजाय �व�प कारावासमा बसेको हो र 
थनुवुालाई पिन पपु��का िनिम� थनुामा रािखएको हो । 
कारागारमा सजाय भोिगरहेको भए तापिन िनजह�लाई 
सरुि�त रा�ने िज�मेवारी रा�यको देिख�छ । रा�यको 
आदशे वा िनण�यका कारण ब�दी जीवन िबताउन बा�य 
रहेका �यि�ह�को जीवन �वा��यको िज�मा रा�यले 
िलनपुछ�  । यो रा�यको संवैधािनक दािय�व हो । यसै 
स�दभ�मा िनवेदक चा�स� गु�मुख शोभराज िव�� 
िवप�ी �धानम��ी तथा मि��प�रषद् काया�लयसमेत
(ने.का.प. २०७३, िन.नं ९७२२, अङ्क ११) भएको 
परमादेश म�ुामा "रा�यको आदशे वा िनण�यका कारण 
ब�दी जीवन िबताउन बा�य रहेका �यि�ह�को जीवन 
�वा��यको िज�मा रा�यले िलनपुछ�  । ब�दी अव�थामा 
रहेको कारण स�मानपूव�क बा�ँन पाउने संिवधान �द� 
हक समा� ह�दँैन" भनी िस�ा�त �ितपादन भएको 
छ । �यायमूित� कृ�ण ऐयरले सिुनलवा�ा13 को म�ुामा  
कारागारिभ� रहेका �यि�लाई �यायसङ्गत र िन�प� 
�पमा िविधह�मा सिुनि�त ग�रएको अिधकारबाट 
वि�चत ग�रन ु ह�दँैन “...Fundamental rights 
do not flee the prison as he enters the 
prison although they may suffer shrinkage 
necessitated by incarceration …whether 
inside prison or outside, a person shall 
not be deprived of his guaranteed freedom 
save by methods right, just and fair…”  भनी 
उ�लेख गरकेो छ । 

८. अब, कोिभड-१९ को स�दभ�मा िव� 
�वा��य सगंठन�ारा जारी ग�रएको Preparedness, 
prevention and control of COVID-१९ in 
13 Sunil Batra vs. Delhi Administration (1978) 4 SCC 409

prisons and other places of detention 
स�ब�धी Interim guidance मा "कारागारमा साबनु 
पानीले हात धनेु, �यािनटाइजरको �योग गन�, मा�क 
लगाउने, क�तीमा १ िमटरको शारी�रक दरुी कायम 
गन� ज�ता �यि�गत सरु�ाका उपायह� अवल�बन 
गन�, वातावरणीय सफाइ र क�टाणशुोधन �ि�या 
(Disinfection Process) िनयिमत र सही �पमा 
पछ् याउन तथा बािहरबाट आएका कैदी ब�दीलाई १४ 
िदनस�म एकल आइसोलेसन क�मा रा�न, एकल 
आइसोलेसन स�भव नभए सामूिहक �वार�ेटाइनमा 
रा�न तथा �य�ता कैदी ब�दीको िदनको क�तीमा २ 
पटक ताप�म िलने, सङ्�मणका ल�णह� जाचँ 
गन�ज�ता �वा��य अवलोकन गन�" सझुाव िदइएको 
छ । UN Standard Minimum Rules for the 
Treatment of Prisoners (Nelson Mandela 
Rules), 2015 को  िनयम १२  मा  कैदी ब�दीलाई 
स�ुनको लािग एकल कोठाको �यव�था ह�नपुन�, िनयम 
१३ मा कैदी ब�दी ब�ने कोठा बनाउदँा �वा��य, र 
�व�छ वातावरण (Health, climatic conditions 
and particularly to cubic content of air, 
minimum floor space, lighting, heating 
and ventilation) लाई �यानमा रा�नपुन�, िनयम 
१४ मा कैदीह�लाई पढ्न वा काम गन� सहजताको 
लािग �ाकृितक �काश तथा ताजा हावाको �वेश ह�ने 
ठुला �यालह� सो नभए कृि�म �काश वा कृि�म 
भेि�टलेसन िनमा�ण ग�रनपुन�, िनयम १५ र १६  मा 
सरसफाइको उिचत �यव�था ह�नपुन� भनी �यव�था 
ग�रएको छ । कारागार ऐन, २०१९ को दफा ६ को 
थनुवुा वा कैदीलाई रा�ने �यव�थाको उपदफा १ 
को ख�ड (ङ) का अनसुार रोगी थुनवुा वा कैदीलाई 
छुट्याई यथास�भव िभ�दै भागमा रा�नपुन�, दफा 
११(१) मा मानिसक वा शारी�रक िबरामी परकेा थुनवुा 
वा कैदीह�लाई सरकारी िचिक�सक�ारा उपचार 
गराउनपुछ�  भनी �यव�था ग�रएको छ । 
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१०५०९ - गोपाल िसवाकोटी (िच�तन) समेत िव. �धानम��ी तथा मि��प�रषद ्को काया�लय, िसंहदरबारसमेत

९. �यसैगरी कारागार िनयमावली, २०२० 
को िनयम ३८(१) मा जेलरले कैदी वा थुनवुाह�लाई 
�वा��यको लािग अ�नपानीको �ब�ध िमलाउनपुन�, 
िनयम ३८(२) मा कारागारिभ� कैदी वा थुनवुा रहेका 
ठाउ ँ ठाउमँा पाइखाना, िपसाबखानाह�मा रोज रोजै 
स�ुघर सफा गराई चनु, िफनेल, पोटास आिद छन� 
गराउनपुन�, िनयम ३९ मा कारागारका कैदी थनुवुाह� 
िबरामी भएमा कारागारको भए कारागारको डा�टर 
र कारागारको नभए निजक इलाकाको पाएस�म 
सरकारी अ�पताल, िड�पे�सरी डा�टर वा अ�य यो�य 
िचिक�सकबाट जचँाई समयमा औषधी उपचार गराउन ु
पन�, िनयम ६० मा कडा रोग लागेका िबरामीलाई 
अ�पतालमा रा�ने भनी उ�लेख ग�रएको छ । िमित 
२०७६।१२।१० मा नेपाल सरकार, �वा��य तथा 
जनसं�या म��ालयले कोिभड-१९ सङ्�मणको 
रोकथाम र िनय��णको स�ब�धमा जारी गरकेो �ेस 
िव�ि�मा "२५ जनाभ�दा बढी स�ंयामा भेला नह�न 
िनण�य ग�रएको" भनी उ�लेख ग�रएको छ । नेपाल 
सरकारले जारी गरकेो Health Sector Emergency 
Response Plan: Covid-१९ Pandemic मा समेत 
"Physical distancing at workplace social 
and cultural gatherings will be extensively 
promoted" भनी शारी�रक दरुी अवल�बनमा जोड 
िदइएको छ ।  

१०. िवप�ी कारागार �यव�थापन िवभागको 
िलिखत जवाफमा कोिभड-१९ को सङ्�मण ह�न 
निदनका लािग कारागारमा आइसोलेसन बेड, 
�वार�ेटाइन, मिहला वाड�समेतको �यव�था गरी 
आव�यक �वा��य साम�ी कैदी ब�दीह�लाई उपल�ध 
गराइएको र कारागार सधुार तथा �यव�थापनको 
स�ब�धमा पया�� सचेतना अपनाइएको भनी उ�लेख 
ग�रएको भए तापिन महा�यायािधव�ाको काया�लय र 
सो मातहतका सरकारी विकल काया�लयको कोिभड-
१९ स�दभ�मा महा�यायािधव�ा काया�लयबाट ग�रएको 

िहरासत तथा कारागार अनुगमन �ितवेदन, २०७७ ले 
िन�नबमोिजम िन�कष� िनकालेको दिेख�छः-

क. कारागार तथा बालसधुार गहृमा 
�वा��यकम�को उपि�थित नरहेको ह�दँा 
िवशेष �ाथिमकता राखी �वा��यकम�को 
सेवा उपल�ध ह�ने �यव�था गनु�पन�,

ख. कारागार तथा िहरासतमा रहेका कैदी 
ब�दीह�लाई आफ�त तथा कानून 
�यवसायीह�सगँ भेटघाटलाई िनयिमत 
बनाई �वा��य सरु�ालाई समेत आव�यक 
�ब�ध गरी चेतनामूलक काय��मह�समेत 
स�चालन गनु�पन�,

ग. मा�क, �यािनटाइजर, प�जा, साबनु 
पानीलगायतका �वा��य सरु�ा साम�ीको 
थप �यव�थापन गनु�पन�,

घ. �मताभ�दा बढी कैदी ब�दी रा�न ुपन� बा�यता 
र कारागार, बालसधुार गहृ र िहरासतक�को 
भौितक अव�थाका कारण कैदी ब�दीह�को 
�वा��यमा जोिखम बढाएको, 

ङ. �वा��य जोिखम र सावधानीका उपायह�का 
बारमेा सचेतनामूलक काय��म र मनोपरामश� 
सेवाको आव�यकता दिेखएको,

च. कारागार र िहरासत क�को र दिैनक भेटघाट 
क�लाई, ब�दीह�लाई अदालत, अ�पताल 
लैजादँा सवारी साधनलाई �यािनटाइजेसन 
गन� आव�यक �ब�ध गनु�पन�,

छ. �ये�ठ नाग�रकलाई कानूनले िदएको सिुवधा 
�योग गन�तफ�  �ाथिमकतापूव�क िनण�य 
गनु�पन�,

ज. कारागार र बालसधुार गहृमा कोिभड-१९ 
को परी�णलाई िव�तार गनु�पन�, सङ्�मण 
दिेखएमा आइसोलेसन क�को �यव�था 
गनु�पन� ।
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११. �य�तै कारागारह�को िनमा�ण र 
�यव�थापनका लािग संसद ्को रा�य �यव�था तथा 
सशुासन सिमितको िमित २०७६।७।२० मा बसेको 
बैठकले िहरासत र कारागार क�को मम�त तथा 
सधुारका लािग भौितक पूवा�धारका साथै आव�यक 
काय�ह� त�ु�त �ार�भ गन�, सबै कारागारह�मा 
िनयिमत �पमा खानेपानी सरसफाइ ऊजा� तथा इ�धन, 
आधारभूत �वा��य परी�णलगायत अ�तरा�ि��य 
अ�याससमेतलाई �ि�गत गरी आव�यक आधारभूत 
सिुवधा र आव�यकताह�को प�रपूित� गन� ज�ता 
सझुावह� नेपाल सरकारलाई िदएको पाइ�छ । यसैगरी 
कसरुको गा�भीय� र �वा��य ि�थितका आधारमा 
कैदी ब�दीह�लाई रा�नका लािग अलग अलग 
�थानको �यव�था गन�, कैदी ब�दीह�लाई कोिभड-
१९ को परी�ण गन� �यव�था िमलाउने, कोिभड-१९ 
को सङ्�मणलाई म�यनजर राखी बढी जोिखममा 
रहेका कैदी ब�दीका म�ुाह�लाई �ाथिमक�करण गरी 
�य�तो म�ुाको िछटो कारबाही र िकनाराको लािग 
आव�यक सम�वय गन� तथा िसधा खच� (रासन) लाई 
बजारको महङ्गीअनसुार समयानकूुल पनुरावलोकन 
गन� िवषयलाई अगािड बढाउनपुन� सझुावसमेत िदएको 
देिख�छ ।

१२. कोिभड-१९ महामारी सङ्�मण�ित 
सवंेदनशील भई कारागारह�मा उ�च सतक� ता 
अपनाउन पन� आजको आव�यकता दिेख�छ । 
सिंवधानले ��येक नाग�रकको बा�ँन पाउने हक, 
समानताको हक, �वा��यस�ब�धी हक सिुनि�त 
गरकेो तथा अ�तरा�ि��य द�ताबेजह�मा समेत कैदी 
ब�दीह�को सिंवधान�ारा �द� हक अिधकारको 
स�मान, संर�ण, �व��न र सिुनि�त गन� कत��य 
रा�यमा ह�ने भनी उ�लेख ह�नकुा साथै िव� �वा��य 
सगंठनले समेत कारागारमा सरु�ाका उपाय अपनाउन 
मापद�ड तथा िनद�शन िदएको अव�थामा नेपालका 
कारागारह�मा सो काया��वयन भएको ि�थित नभएको 

भ�ने महा�यायािधव�ा काया�लयको िहरासत तथा 
कारागार अनुगमन �ितवेदन, २०७७ बाट देिखएको 
छ । कारागारमा एक जना �यि�मा कोरोना सङ्�मण 
भएमा सङ्�मण भसुको आगो ज�तै फैिलने र कैदी 
ब�दीह�ले म�ृयवुरण गनु�पन� भयावह अव�था आउने 
स�भावना ह��छ । कारागारिभ� सरुि�त �व�थ 
जीवनयापन गन� स�ने �यव�थाको सिुनि�तता 
गन� दािय�व रा�यमा िनिहत ह��छ । कारागारमा 
Overcrowding तथा सङ्�मणको जोिखम रहेको 
प�र�े�यमा कारागारको �मता अिभविृ� र भौितक 
सधुार ज�ता दीघ�कालीन रणनीितको अित�र� 
रा�यले सङ्�मणको रोकथामका लािग त�काल 
सरु�ाका उपायह� अपनाउन आव�यक देिख�छ । 
तसथ� कोिभड-१९ को प�र�े�यमा हाल कारागारमा 
रहेको २४१६३ कैदीम�ये ५९६ जनाको मा� 
परी�ण भएकोमा परी�णको दायरा बढाउन,ु ११८ 
जना पोिजिटभ देिखएकोमा हाल उपचार गराइरहेको 
सं�िमत �यि� ५० जना रहेको तर १५ वटा मा� 
आइसोलेसन बेड रहेको भिनएकोले आइसोलेसन 
बेड बढाउन,ु २० जना मा� �वार�ेटाइनमा रा�ने 
�यव�था रहेकोमा सोको सं�या बढाउन,ु शारी�रक 
दरुी कायम रा�न आव�यकताअनसुार त�कालको 
सम�या समाधान गन� पालह�को �यव�था गनु� , कैदी 
नभएको कारागारह�मा �मताअनसुार �था�तरण गनु� , 
आव�यकताअनसुार कोिभड-१९ को सं�िमतलाई हेन� 
िवशेष अ�पतालमा उपचार गराउन ुतथा महामारीको 
िव�फोटन (Outbreak) लाई  कारागारिभ� रो�न, 
सरुि�त भई ब�न अपनाउनपुन� िनयम कानून तथा 
WHO को िनद�िशका, नेपाल सरकार �वा��य 
म��ालयले िदएको िनद�िशकासमेतको आधारमा 
स�पूण� सरु�ाका उपायह� अवल�बन गनु�  गराउन ु र 
सोको लािग आव�यक बजेट िविनयोजनसमेत गनु�  भनी 
नेपाल सरकारका नाममा परमादशे जारी ग�रएको छ ।

१३. अब कारागारमा बढेको कैदी ब�दीको 
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चाप कम गन�का लािग फौजदारी कसरु (सजाय 
िनधा�रण तथा काया��वयन) ऐन, २०७४ को दफा २२, 
२५, २६, २७, २८, २९, ३०, ३१ र ४९ मा भएको 
सधुारा�मक द�ड �णालीको �यव�था, ऐ. ऐनको दफा 
१(२) तथा दफा ३४ र ३७ को �यव�था काया��वयन 
गरमेा कारागारको चाप घट्ने र महामारीको जोिखमता 
घट्ने ह�दँा िनवेदकको मागबमोिजम त�काल उ� 
ऐनको मािथ उि�लिखत दफाह� काया��वयन गन�का 
लािग परमादेश जारी गनु�पन� हो वा होइन भ�ने दो�ो 
��नतफ�  िवचार गदा�, कैदी ब�दीह�को कैद छुट, माफ� 
िमनाहा, कैद क�ालगायतका काय� नेपाल सरकारको 
नीित, वत�मान कानूनी �ावधान र मा�यताबमोिजम 
चिलरहेको तथा �ोवेसन �यारोलका स�ब�धमा पिन 
कानूनी पूवा�धार तयार गन� काय� स�बि�धत िनकायबाट 
भइरहेको ह�दँा आदशे जारी ह�नपुन� होइन भ�ने िलिखत 
जवाफ रहेको दिेख�छ । 

१४. सधुारा�मक द�ड�णालीस�ब�धी 
वैकि�पक कारागारस�ब�धी कानूनी �यव�थाको 
काया��वयनको िवषय स�ब�धमा िनवेदकको 
माग रहेकोमा सोमा �वेश गनु�अिघ सधुारा�मक 
द�ड�णालीको �यव�थामा िववेचना गनु�पन� दिेख�छ । 
पिछ�लो समयमा �याय �णालीले अपराधीमािथ ह�ने 
र अपराध गरबेापत कसरुदारमा दािय�वह� िसज�ना 
ह��छ भ�ने पनु:�थापक�य �यायको अवधारणालाई 
अिघ बढाएको पाइ�छ । पनु:�थापक�य �यायले पीिडत, 
कसरुदार र समाजलाई सगैँ राखी ग�तीलाई सधुार गद� 
सही िदशातफ�  अिघ बढाउन सिक�छ भ�दै िहंसाले 
प�ुयाएको असरको स�बोधनमा पीिडतको आव�यकता 
र कसरुदारको दािय�वलाई बढाउनेमा केि��त भइरहेको 
छ । पनुः�थापक�य �याय पीिडतको मा� नभई 
कसरुदारको पिन पनु:�थापनामा केि��त ह��छ । यसले 
�गितशील �ि�टकोणबाट द�ड िनधा�रण ग�रनपुन� 
कुरामा जोड िददैँ उपचारा�मक तथा सधुारा�मक 
िस�ा�तको आधारमा कसरुदारलाई सधुार गरी असल 

नाग�रकको �पमा समाजमा पनु:�थािपत गन� आशय 
रा�दछ । सधुारा�मक द�ड �णालीले कसरुदारलाई 
अपराध गन� एउटा मा�यम मा� मा�दछ र आपरािधक 
काय�ले कसरुदार �वयम् लाई पिन �ित प�ुयाएको 
ह��छ भ�ने धारणा रा�दछ । फौजदारी अपराधमा 
दोषीह�लाई समेत सधुारको मौका �दान ग�रनपुद�छ 
भ�नेमा जोड िदई वैकि�पक कारागार �णालीलाई 
समेत �ो�सािहत गद�छ ।

१५. नेपालको �याय �णाली पनु:�थापक�य 
�याय तथा सधुारा�मक द�ड �णालीमा �वेश 
ग�रसकेको छ । नेपालको संिवधानको धारा २० मा 
�यायस�ब�धी हक तथा धारा २१(२) मा "अपराध 
पीिडतलाई कानूनबमोिजम सामािजक पनुः�थापना 
र �ितपूित�सिहतको �याय पाउने हक ह�ने छ" भ�ने 
�यव�थाको सिुनि�तता गरकेो छ भने अक�ितर 
िमित २०७५/५/१ देिख लाग ुभएको मलुकु� अपराध 
संिहता, २०७४ र फौजदारी कसरु (सजाय िनधा�रण 
तथा काया��वयन) ऐन, २०७४ ले ��येक कसरुमा 
पीिडत केि��त �ितपूित�सिहतको पनु:�थापक�य �याय 
�णालीलाई माग�दश�न �दान गरकेो छ । कसरुदारको 
हकमा िनि�त �कृितको अपराधको हकमा सधुारा�मक 
द�ड �णालीलाई आ�मसात् गन� फौजदारी कसरु 
(सजाय िनधा�रण तथा काया��वयन) ऐन, २०७४ ले 
वैकि�पक कारागार �णाली (Alternative Prison 
System) को �यव�था गरकेो छ जसअ�तग�त दफा 
२२ मा सामदुाियक सेवाको �यव�था, दफा २५ मा 
सधुार गहृमा पठाउन सिकने �यव�था, दफा २६ मा 
पनु:�थापना के��मा पठाउने �यव�था, दफा २७ मा 
स�ाहको अि�तम िदन वा राि�कालीन समयमा मा� 
कारागारमा बसी कैद भ�ुान गन� �यव�था, दफा 
२८ मा ख�ुला कारागारमा रा�ने �यव�था, दफा 
२९ मा �यारोलमा रा�ने �यव�था, दफा ३० मा 
सामािजक�करण गराउनपुन� �यव�था, दफा ३१ मा 
कैदबापत शारी�रक �ममा लगाउन सिकने �यव�था, 



नेपाल कानून पि�का, २०७७, भदौ

1012

दफा ३४ मा अ�पताल वा य�तै अ�य �थानमा 
रा�नपुन� �यव�था र दफा ३७  मा कैद क�ा ह�न स�ने 
�यव�था रहेको छ ।

१६. यसै स�ब�धमा सधुारा�मक द�ड 
�णाली अवल�बन गन�का लािग आव�यक संरचना र 
कानूनी �यव�था गन� यस अदालतबाट ‘घ’ कुमारीको 
जाहेरीले नेपाल सरकार िव�� सागर भ�समेत भएको 
०७१-CR-०६५९ को जबरज�ती करणी म�ुामा 
कसरुदारह�लाई आफूले गरकेो ग�तीको अनभूुत गन� 
लगाउने, उनीह�को सधुार र समाजमा पनु:�थापना 
गनु�  मह�वपूण� िवषय हो । सजाय अपराधलाई ग�रएको 
हो । रा�य र कानूनको उ�े�य �य�तो अपराधलाई 
रोकथाम गनु�  हो । अपराधमा संल�न �यि�ह� 
अपराधका �ितका�मक �प मा� भएकाले िनजह�को 
सधुार र समाजमा पनु:�थापना रा�यको द�ड नीितको 
आधारभूत िवषय भएको ह�दँा य�ता अपराधीह�लाई 
कानूनको उ�े�य पूरा ह�ने गरी कारागार, ख�ुला 
कारागार, सामदुाियक सेवा, पा�रवा�रक िमलन 
ज�ता िवषयमा म�यनजर गद� फौजदारी कसरु 
(सजाय िनधा�रण तथा काया��वयन) ऐन, २०७४ ले 
�यव�था गरकेो सधुारा�मक द�ड �णाली अवल�बन 
गन� आव�यक कानूनी र सरंचना�मक �यव�था गनु�  
र सो स�ब�धमा भएका �गित ��येक तीन-तीन 
मिहनामा यस अदालतको अनगुमन तथा िनरी�ण 
महाशाखामा पठाउन ुभनी नेपाल सरकार, �धानम��ी 
तथा मि��प�रषद ्को काया�लय एवम् गहृ म��ालयको 
नाममा िनद�शना�मक आदशे जारी भएको देिख�छ । तर 
आदशेानसुारको काय� हालस�म पिन स�प�न भएको 
जानकारी यस अदालतसम� �ा�त ह�न आएको छैन । 

१७. सधुारा�मक द�ड �णालीमा आधा�रत 
कानून बनेको ३ वष� र काया��वयनमा आएको २ 
वष� �यितत भइस�दासमेत उ� कानूनी �यव�था 
�भावकारी�पमा काया��वयन गरकेो पाइएन । ��ततु 
िनवेदन मागदाबीका २२, २४, २५, २६, २७, २८, 

२९, ३०, ३१ र ४९ दफाह� नेपाल सरकारले नेपाल 
राजप�मा सूचना �काशन गरी तोकेको िमितदेिख 
�ार�भ ह�ने छन् भनी सोही ऐनको दफा १(२) मा 
उ�लेख भएको छ । सरकारी िनण�यको िवल�बको 
कारण उि�लिखत दफाह� हालस�म काया��वयनमा 
न�याउदँा कैदी ब�दीह� कानूनी हक अिधकारह�बाट 
िसिज�त सधुारा�मक द�ड �णालीअ�तग�तको 
सिुवधा�ा�त गन�बाट वि�चत भएको देिख�छ ।

१८. कोिभड-१९ सङ्�मणको महामारीले 
जिटल �प िलइरहेको र हाल कारागारको भयावहताको 
अव�थामा कारागारमा शारी�रक दरुी कायम गन� 
सधुारा�मक �यव�थालाई त�कालै काया��वयनमा 
�याउन अ�याव�यक दिेख�छ । वैकि�पक कारागारको 
�यव�थालाई त�काल अनशुरण गदा� कारागारमा 
कैदीह�को चाप कम ह�नकुा साथै कारागार 
�यव�थापनमा पिन सहजता ह�न जाने ह��छ । सामा�य 
अव�थामा नै पया�� भौितक पूवा�धारको अभाव भएको, 
भएको पूवा�धार जीण� अव�थामा रहेको र �मताभ�दा 
बढी कैदी भएको कारण िविभ�न सम�या देिखएको 
हा�ो कारागारमा अिहलेको महामारीले �वा��य 
जोिखम बढाएको भ�ने कुरा कोिभड-१९ को स�दभ�मा 
महा�यायािधव�ाको काया�लय र मातहतका सरकारी 
विकल काया�लयबाट ग�रएको िहरासत तथा कारागार 
अनगुमन �ितवेदन, २०७७ बाट दिेख�छ । �यसैगरी 
कारागारह�को िनमा�ण र �यव�थापनका लािग 
संसद् को रा�य �यव�था तथा सशुासन सिमितको िमित 
२०७७।३।३० मा बसेको बैठकले कारागार सधुार 
तथा कैदी ब�दीको �यव�थामा देहायका िनण�यह� 
गरकेो पाइ�छः

क. फौजदारी कसरु (सजाय िनधा�रण तथा 
काया��वयन) ऐन, २०७४ मा उि�लिखत 
�यव�थाअनसुार कैदी ब�दीह�लाई सधुार 
गहृमा पठाउने, सामािजक एवं सामदुाियक 
सेवामा लगाउने, पनु�था�पना के��मा पठाउने, 
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ख�ुला कारागारमा रा�ने, �यारोलमा रा�ने, 
सामािजक�करण गन�, शारी�रक �ममा 
लगाउने, �ोवेसन र �यारोल अिधकृत तो�ने, 
कैद छुट भएपिछ आयमूलक काय�मा सहभागी 
ह�नेलगायतका कारागार र कैदी ब�दीस�ब�धी 
�यव�थाह� यथाशी� काया��वयनको लािग 
आव�यक �यव�था िमलाउने,

ख. �ोवेसन तथा �यारोल बोड�लाई त�काल 
पूण�ता िददैँ ि�याशील बनाउने,

ग. कारागारह�को िवकास र िव�तार गरी �ोत 
साधन स�प�न बनाउन आव�यक �यव�था 
िमलाउने ।

१९. ��ततु िनवेदनपिछ दता� भएको परुक 
िनवेदनमा िमित २०७७।१।१७ मा फौजदारी कसरु 
(सजाय िनधा�रण तथा काया��वयन) ऐन, २०७४ 
को दफा २२, २४, २५, २६, २७, २८, २९, ३०, 
३१ र ४९ को �यव�थालाई त�कालै काया��वयनमा 
�याई कारागारह�को �यवि�थत सधुार गन� 
�योजनको लािग सोही ऐनको दफा १(२) बमोिजम 
नेपाल राजप�मा ७ िदनिभ� सूचना �कािशत गरी 
उि�लिखत �यव�था काया��वयनको �ि�या �ार�भ 
गनु�  भनी यस अदालतबाट िमित २०७७।१।१७ मा 
अ�त�रम आदेश जारी भएको दिेख�छ तर यस म�ुाको 
अि�तम िनण�य ह�ने िदनस�म पिन राजप�मा सूचना 
�काशन नभई उ� दफाह�को काया��वयनको �ि�या 
�ार�भ भएको जानकारी आएको देिखएन । कोिभड-
१९ को महामारीको िवषम प�रि�थितमा कारागारमा 
रहेको िभडभाड हटाउन वैकि�पक कारागारको 
�यव�था लाग ु ह�न फौजदारी कसरु (सजाय िनधा�रण 
तथा काया��वयन) ऐन, २०७४ मा भएका वैकि�पक 
कारागारको दफा २२, २४, २५, २६, २७, २८, 
२९, ३०, ३१ र ४९ �यव�थाह� ऐ . ऐनको दफा 

१(२) नेपाल सरकारले राजप�मा सूचना �काशन 
गररे मा� �ार�भ ह�ने दिेख�छ । साथै उ� दफाह� 
राजप�मा �काशन गरी काया��वयनमा �याउन ु अिघ 
सरकारले केही दफाह�को हकमा पूव�तयारीसमेत 
गनु�पन� दिेख�छ । 

सत� / काय�िविध िनमा�ण गनु�पन�
२०. फौजदारी कसरु (सजाय िनधा�रण तथा 

काया��वयन) ऐन, २०७४ को ख�ुला कारागारमा 
रा�न सिकने दफा २८ को "कैद अविधको दईु 
ितहाई अविध भ�ुान ग�रसकेको र रा�ो आचरण 
भएको कैदीलाई कारागार �मखुको िसफा�रसमा 
स�बि�धत िज�ला अदालतका �यायाधीशले ख�ुला 
कारागारमा रा�ने आदेश िदन स�ने" �यव�थाअ�तग�त 
खलुा कारागारमा रा�न दफा २८(२क) अनसुारको 
काय�िविध िनमा�ण गनु�पन� देिख�छ । य�तै ऐ. ऐनको 
दफा ३० को सामािजक�करण गराउन ुपन� भिनरहेको 
�यव�था "यस संिहतामा तथा अ�य कानूनमा जनुसकैु 
कुरा उ�लेख भए तापिन एक वष�भ�दा बढी अविधको 
कैद सजाय पाई कैद भ�ुान ग�ररहेको र रा�ो आचरण 
भएको कसरुदारलाई िनजलाई तोिकएको कैद अविध 
भ�ुान ह�नभु�दा ६ मिहना अगािड कारागारले िविभ�न 
काम गन�का लािग मािसक वा दिैनक �पमा छोड्न 
स�ने" को काया��वयनको हकमा दफा ३० (२) र (३) 
अनसुार सत�ह� िनमा�ण गनु�पन� तथा दफा ३१ को 
कैदबापत शारी�रक पा�र�ममा लगाउन सिकने "तीन 
वष� वा तीन वष�भ�दा बढी कैदको सजाय पाएको अठार 
वष�भ�दा बढी उमेरको र शारी�रक �पमा �व�थ रहेको 
कसरुदारले चाहेमा िनजलाई कारागारले साव�जिनक 
कामको लािग शारी�रक �ममा लगाउन स�ने छ" भ�ने 
कैदबापत शारी�रक �ममा लगाउन सिकनेस�ब�धी 
�यव�थाको हकमा दफा ३१(३) को काय�िविध िनमा�ण 
गनु�पन� दिेख�छ । 
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�ोवेसन तथा �यारोल अिधकृत िनयुि� ह�नपुन�
२१. फौजदारी कसरु (सजाय िनधा�रण तथा 

काया��वयन) ऐन, २०७४ को दफा २६ अनसुार 
पनु�था�पना के��मा पठाउने �यव�थाको लािग �ोवेसन 
अिधकृतको िसफा�रसको आव�यकता पन� तथा 
ऐ.ऐनको दफा २९ को �यारोलस�ब�धी "एक वष�भ�दा 
बढी कैद सजायपिछ कैद सजायको दईु ितहाई अविध 
भ�ुान ग�रसकेको र रा�ो आचरण भएको कसरुदारलाई 
स�बि�धत �ोवेसन तथा �यारोल बोडको िसफा�रसमा 
िज�ला अदालतको �यायाधीशले �यारोलमा रा�ने 
आदशे िदन स�ने" �यव�था काया��वयनको िनिम� 
�ोवेसन र �यारोल अिधकृत िनय�ु ह�न आव�यक 
रहेकाले ऐ. ऐनको दफा ४९ मा उ�लेख भएको "नेपाल 
सरकारले सामदुाियक सेवा वा पनु�थापना काय�मा 
काम गरकेो �यि�लाई �ोवेसन अिधकृत वा �यारोल 
अिधकृत िनय�ु गन� वा तो�न स�ने छ" भनेबमोिजम 
तो�नपुन�मा हालस�म तोिकएको नदेिखएको र हाल 
महा�यायािधव�ाको सयंोजक�वमा सोस�ब�धी काय� 
अिघ बिढरहेको भ�ने िलिखत जवाफबाट आज कानून 
आएको ३ वष�स�म �ोवेसन अिधकृत िनयिु� नभएको 
अव�थाले वैकि�पक कारागार �णाली िनि��य भएको 
छ ।

अदालतले सजाय गदा� िवचार गन� स�ने 
२२. फौजदारी कसरु (सजाय िनधा�रण 

तथा काया��वयन) ऐन, २०७४ को दफा २४ ले कैद 
सजाय िनल�बन गन� सिकने �यव�था गरकेो, ऐ. ऐनको 
स�ताहाको १ िदन वा राि�कालीन समयमा कारागारमा 
बसी कैद भ�ुान गन� दफा २७ को "एक वष�स�म कैद 
िनधा�रण भएको कसरुदारलाई िनजले गरकेो कसरु 
िनजको उमेर, कसरुको ग�भीरता, कसरु गरकेो त�रका र 
िनजको आचरणसमेतलाई िवचार गदा� िनयिमत �पमा 
कैदमा रा�न उपय�ु नदेिखएमा �यसको कारण खोली 
अदालतले िनजलाई स�ताहको अि�तम िदन वा दैिनक 

�पमा राि�कालीन समयमा मा� कारागार ब�न ुपन� गरी 
कैद िनधा�रण गन� स�ने" भनी स�ाहको अि�तम िदन वा 
राि�कालीन समयमा मा� कारागारमा बसी कैद भ�ुान 
गन� सिकने �यव�थाको हकमा अदालतले सजाय गदा� 
िवचार गन� स�ने ह�दँा सो दफासमेत त�काललाई लाग ु
ह�न स�ने नै देिख�छ भने ऐ. ऐनको दफा २२ को 
सामािजक सेवास�ब�धी "छ मिहनास�म कैद सजाय 
िनधा�रण भएको कसरुदारलाई िनजले गरकेो कसरु, 
िनजको उमेर, आचरण, कसरु गदा�को प�रि�थित 
कसरु गदा� अपनाएको त�रकासमेतलाई िवचार गदा� 
कैदमा रा�न उपय�ु नदेिखएकोमा वा �य�तो कसरुमा 
अदालतले उपय�ु ठह�याएको अविधको कैदमा 
बसेपिछ बाकँ� अविधको लािग अदालतले िनजलाई 
सामदुाियक सेवा गन� आदेश िदन स�ने" �यव�थाह� 
त�काल काया��वयन ह�न स�ने �कृितको देिखए तापिन 
उ� दफाह� �ार�भ भएको राजप�मा �कािशत नह�दँा 
िनि��य भएको अव�था छ ।

त�कालै काया��वयन ह�न सिकन े�यव�थाह� 
२३. फौजदारी कसरु (सजाय िनधा�रण 

तथा काया��वयन) ऐन, २०७४ को दफा ३४(१) मा 
अ�पताल वा अ�य �थानमा रा�न ु पन� �यव�थाको 
स�ब�धमा "होस ठेगानमा नरहेमा �य�तो कसरुदारलाई 
कारागारले अ�पताल वा �य�तै अ�य िचिक�सा 
के��मा रा�न ुपन� छ" भ�ने कानूनी �यव�था त�कालै 
काया��वयन गन� सिकने �कृितको देिख�छ । साथै दफा 
३७ को हकमा  नकारा�मक सूचीमा रहेको म�ुामा 
बाहेक कसरुदार कैदमा रहदा चालचलनमा सधुार 
आएमा र िनजले ५०% कैद सजाय भ�ुान गरमेा 
िनजलाई भएको कैद सजाय कारागारले तोकेबमोिजम 
क�ा गन� स�ने �यव�था भएबमोिजम कैद क�ा ह�न 
स�ने �यव�था रहेको र हाल फौजदारी कसरु (कैद 
क�ा) िनयमावली आइसकेको र उ� िनयमावलीले 
कैदीको चालचलनस�ब�धी अिभलेख रा�ने स�पूण� 
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१०५०९ - गोपाल िसवाकोटी (िच�तन) समेत िव. �धानम��ी तथा मि��प�रषद ्को काया�लय, िसंहदरबारसमेत

काय�िविध फारामसमेत िवकास ग�रसकेको स�दभ�मा 
सो दफा पिन काया��वयन ह�न कुनै किठनाई देिखदँैन । 

२४. नेपाल सरकारले भख�र मा� बाल सधुार 
गहृको हकमा सामदुाियक सेवा वा पनु�था�पना काय�मा 
काम गरकेो �यि�लाई �ोवेसन अिधकृत वा �यारोल 
अिधकृत िनय�ु गन� वा तो�न स�ने छ, भ�ने कानूनी 
�यव�था रहेकोमा हालस�म बालबािलकास�ब�धी 
ऐन, २०७५ को दफा ७९ को उपदफा (२) ले िदएको 
अिधकार �योग गरी बाल �याय स�पादन (काय�िविध) 
िनयमावली, २०७६ को िनयम ४३ मा उि�लिखत 
काम कत��य र अिधकारको पालना र �योग गन� 
नेपाल सरकारलाई थप आिथ�क �ययभार नपन� गरी 
सबै िज�ला अदालतमा काय�रत राजप�ाङ्िकत 
अिधकृत �तरका तहिसलदारलाई र राजप�ाङ्िकत 
अिधकृत�तरका तहिसलदार नभएको �थानमा 
सो अदालतका �े�तेदारलाई �ोवेसन अिधकारी 
तोिकएको भनी मिहला, बालबािलका तथा �ये�ठ 
नाग�रक म��ालयबाट िमित २०७६/१२/३ को 
राजप�मा सूचना �कािशत भएको देिख�छ । यसैगरी 
हाल महामारीको अव�थामा कारागारमा भएको कैदी 
ब�दीको जीवन र�ाको िनिम� त�कालको िनिम� 
अ�थायी �पमा �ोवेसन वा �यारोल अिधकृतको 
�यव�थापन गररे पिन केही वैकि�पक कारागारका 
�णालीह� �यव�थापन गन� सिकने नै देिख�छ 
�यसतफ�  सरकारको �यानाकष�ण ग�रएको छ । साथै 
सधुारा�मक द�ड �णाली काया��वयनको लािग दफा 
३३ अ�तग�तको सधुारा�मक काय��म स�चालन 
गनु�पन�तफ�  पिन �यानाकष�ण गराइ�छ ।

२५. अब ��तुत िनवेदनमा िनवेदकको 
मागबमोिजम आदेश जारी गनु�पन� हो वा होइन 
भ�ने िवषयमा िवचार गदा�, आज सधुारा�मक द�ड 
�णालीअ�तग�त वैकि�पक कारागार �णालीको 
�यव�था फौजदारी �याय �णालीको पाटो भएको 
३ वष� �यितत भइस�दा पिन सोको काया��वयनको 

लािग आव�यक संरचना सत� �ि�या काय�िविधको 
िनमा�ण नभएको, �ोवेसन / �यारोल अिधकृत िनयिु� 
नभएको, वैकि�पक कारागार �णाली �ार�भको 
िनिम� राजप�मा सूचना �कािशत नभएको अव�थामा 
कोिभड-१९ को महामारीको िवषम प�रि�थितलाई 
�यानमा राखी कारागारको िभडभाड कम गरी  
वैकि�पक कारागार �णालीको �योग गन� फौजदारी 
कसरु (सजाय िनधा�रण तथा काया��वयन) ऐन, २०७४ 
को दफा २८ को ख�ुला कारागारको �यव�था दफा ३० 
को सामािजक�करण गराउने �यव�था र दफा ३१ को 
कैदबापत शारी�रक �ममा लगाउन सिकने �यव�थाको 
काया��वयनको िनिम� आव�यक सत�, �ि�या, 
काय�िविध एक मिहनािभ� तयार गनु� , ऐ.ऐनको दफा 
२६ को पनु:�थापना के��मा पठाउन सिकने �यव�था 
दफा २९ को �यारोलमा रा�न सिकने �यव�थाको 
काया��वयनको िनिम� �ोवेसन र �यारोल अिधकृतले 
सत� ब�देज तयार गरी १ मिहनािभ� िनय�ु गनु� , ऐ.ऐनको 
दफा २६, २८, २९, ३० र ३१ को �ार�भको सूचना 
सत� / �ि�या / काय�िविध तयार भएको ७ िदनिभ� 
राजप�मा �ार�भको सूचना �काशनको िनिम� तथा 
दफा २२ को सामदुाियक सेवा गन� आदेश िदन स�ने 
दफा २४ को कैद सजाय िनल�बन गन� सिकने र २७ 
को स�ताहको अि�तम िदन वा राि�कालीन समयमा 
मा� कारागारमा बसी कैद भ�ुान गन� सिकने �यव�था 
त�काल काया��वयन ह�ने �कृितको भएको ह�दँा यो 
आदेशको ७ िदनिभ� राजप�मा सूचना �कािशत गनु�  
गराउन ुतथा दफा २५ को सधुारगहृमा पठाउने िवषय 
त�काल काया��वयनको मागको स�ब�धमा सधुारगहृको 
लािग आव�यक सरंचना िनमा�ण �यव�थापनको 
�ि�या त�काल अगािड बढाउने काय� गनु�  गराउन ुभनी 
परमादेश जारी ग�रिदएको छ । 

२६. अब ��न न.ं ३ तफ�  िवचार गदा�, 
कारागार िनयमावली, २०२० को िनयम २९(१)(२क) 
तथा �ये� नाग�रकस�ब�धी ऐन, २०६३ को दफा 
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२(क) र १२ बमोिजम कैदीह�लाई �ा�त सिुवधा दैिनक 
लगत कायम गरी िनयिमत �पमा सिुवधा उपल�ध 
गराउन ु भ�ने ��ततु िनवेदनको माग रहेकोमा �ये� 
नाग�रकको िवषयमा ऐनले गरकेो �यव�थाबमोिजम 
�ये� नाग�रकलाई उपल�ध �ोत साधनबमोिजम सेवा 
सिुवधा उपल�ध गराइएको ह�दँा �रट जारी ह�नपुन� होइन 
भ�ने िलिखत जवाफ रहेको छ । 

२७. आज कोिभड-१९ को महामारीबाट 
सङ्�मणको उ�च जोिखमतामा कैदी ब�दीह� रहेको र 
कैदी ब�दीह�मा पिन िविवधता (diversity) रहेको छ । 
िविवधतािभ�को अ�तरि�थितमा (intersectionality) 
उमेर, �वा��य ि�थित, िलङ्ग, शारी�रक ि�थित, 
गभ�धारणको अव�था आिदको आधार पिन रहेको 
देिख�छ । तसथ� कैदी ब�दीम�ये �ये� नाग�रकह� 
उनीह�को उमेर, शारी�रक अव�था र दीघ�कालीन रोग 
�वा��यको अव�थाको कारणसमेत थप जोिखमतामा 
रहेका छन् । WHO का अनसुार पिन “Those who 
are over ६० years of age and those with 
cardiovascular disease, diabetes, chronic 
respiratory disease and cancer are most at 
risk” भिनएको छ । UNODC, WHO, UNAIDS 
and OHCHR joint statement on COVID-१९ 
in  prisons and other closed settings को 
Reduce overcrowding को िवषयमा कैदमा रहेका 
�ये� नाग�रकको हकमा “These efforts should 
encompass release mechanisms for people 
at particular risk of COVID-१९, such as older 
people and people with pre-existing health 
conditions, as well as other people who 
could be released without compromising 
public safety, such as those sentenced for 
minor, non-violent offences, with specific 
consideration given to women and children.”  
भनी �यव�था गरकेो छ । �यसैगरी नेपाल सरकारले 

पिन ६० वष�भ�दा मािथका उमेरका �यि�ह�, 
बालबािलका तथा दीघ�रोगी उ�च जोिखममा रहेको 
घोषणा गरी सत�कता अपनाउन आदशेसमेत िदएको 
छ । महा�यायािधव�ाको काया�लयको वािष�क �ितवेदन 
२०७५/०७६ तथा कोिभड-१९ को स�दभ�मा ग�रएको 
िहरासत तथा कारागार अनगुमन �ितवेदन, २०७७ 
समेतले �ये�ठ नाग�रकह�मा कानूनले िदएको सजाय 
छुट सिुवधा �योगतफ�  �ाथिमकतापूव�क िनण�य गनु�पन� 
सझुाव िदइएको छ । 

२८. नेपालको संिवधानको धारा ४१ 
ले "�ये� नाग�रकलाई रा�यबाट िवशेष सरं�ण 
तथा सामािजक सरु�ाको हक ह�ने छ" भनी �ये� 
नाग�रकको हकलाई मौिलक हकको �पमा नै �वीकार 
गरी िवशेष संर�ण गरकेो पाइ�छ । सिंवधानको धारा 
१८(३) को �ितब�धा�मक वा�यांशले "सामािजक 
वा सा�ँकृितक �ि�ले िपछिडएका मिहला, दिलत, 
आिदवासी, आिदवासी जनजाित, मधेसी, था�, 
मिु�लम, उ�पीिडत वग�, िपछडा वग�, अ�पसं�यक, 
सीमा�तीकृत, िकसान, �िमक, यवुा, बालबािलका, 
�ये� नाग�रक, लैङ्िगक तथा यौिनक अ�पसं�यक, 
अपाङ्गता भएका �यि�, गभा�व�थाका �यि�, अश� 
वा असहाय, िपछिडएको �े� र आिथ�क �पले िवप�न 
खस आय�लगायत नाग�रकको संर�ण, सश��करण 
वा िवकासका लािग कानूनबमोिजम िवशेष �यव�था गन� 
रोक लगाएको मािनने छैन" भ�ने �यव�था रहेको छ । 

२९. �ये� नाग�रकस�ब�धी ऐन, २०६३
�ये� नाग�रकह�को िहत, सिुवधा तथा क�याणका 
लािग जारी ग�रएको िवशेष ऐनको �पमा रहेको छ । 
उ� ऐनको दफा १२(१) ले �चिलत कानूनमा जनुसकैु 
कुरा लेिखएको भए तापिन सरकारवादी भई चलेको 
कुनै म�ुामा कैद सजाय पाई कैद भोिगरहेका �ये� 
नाग�रकलाई "िनजको उमेर र कसरुको अव�था हेरी 
प�स�ी वष� उमेर पूरा भई स�री वष� ननाघेका �ये� 
नाग�रकलाई प�चीस �ितशतस�म, स�री वष� उमेर 
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पूरा भई पचह�र वष� ननाघेका �ये� नाग�रकलाई 
पचास �ितशतस�म, पचह�र वष� पूरा भएका �ये� 
नाग�रकलाई पचह�र �ितशतस�म छुट िदन सिकने 
छ" भ�ने �यव�था गरकेो छ ।

३०. �ये� नाग�रक ऐनले �ये� नाग�रकको 
हकमा सजाय छुटको �यव�था गर े तापिन सोको 
काया��वयन नभएको कारण यसै अदालतबाट पे�बा 
ग�ुङ िव�� कारागार काया�लय न�खकुो (ने.का.प. 
२०७६, िन.नं. १०२१९) ब�दी��य�ीकरण म�ुामा 
"कैद सजाय पाई कैद भोिगरहेको �ये� नाग�रकको 
हकमा कानून र िनयममा �ये� नाग�रकको सजाय 
छुट िदने अिधकारी को हो भ�ने �प� �यव�था 
नभएकोले त�कालै कैदको सजाय छुट िदने अिधकारी 
िकटान गन� र कानूनबमोिजमको छुट िदने िनयम / 
काय�िविधसमेत बनाउन" िनद�शन िदइएको तर उ� 
आदशे िदएको आज एक वष�भ�दा बढी समय ह�दँास�म 
पिन आदेशबमोिजमको अिधकारी र काय�िविध िनमा�ण 
नह�दँा संिवधान र कानूनी अिधकार िन��भावी ह�न 
गएको छ । यसै �रटमा भएको आदेशबमोिजम उ�च 
अदालत तथा िज�ला अदालतका �यायाधीशह�ले 
कारागार िनरी�णको �ममा �ये�ठ नाग�रकको हकमा 
कैद छुट गरकेो भनी सह�यायािधव�ाले बहसको 
�ममा भ�न ुभए तापिन अ�य अव�थामा सजाय छुट 
सिुवधा िदइएकोबार ेिनण�य गन� िनकायले िनण�य नगरी 
मौन भएर बसेको दिेख�छ ।

३१. अब ��ततु �रट िनवेदकको मागबमोिजम 
कारागार िनयमावली, २०२० को िनयम २९(१) को 
"असल चालचलन भएका कैदीलाई तोिकएको कैदको 
सजायमा बढीमा साठी �ितशतस�म कैदको सजाय 
छोट्याउन सिकने छ" भ�ने �यव�था गरकेो छ । तर 
ऐ. िनयमको २९(१क) मा उपिनयम (१) मा जनुसकैु 
कुरा लेिखएको भए तापिन देहायको म�ुामा कैद सजाय 
पाएको �यि�को कैद सजाय छोट्याउन सिकने छैन 
भनी नकारा�मक सूची रािखएको छः-

क. जीउ मा�ने बे�ने,
ख. जबरज�ती करणी,
ग. कैदबाट भागे भगाएको,
घ. भ�सार चोरी िनकासी पैठारी,
ङ. लाग ुऔषधको कारोबार, 
च. ��टाचारस�ब�धी,
छ. जासूसीस�ब�धी,
ज. संरि�त व�यज�तसु�ब�धी,
झ. परुाताि�वक व�तसु�ब�धी ।

३२. यसरी केही �कृितको म�ुालाई 
नकारा�मक सूचीमा राखी कैद सजाय छोट्याउन 
नसिकने �यव�था ग�रए तापिन ऐ. िनयमको २९(२क) 
ले उपिनयम २९(१) र २९(१क) मा जनुसकैु कुरा 
लेिखएको भए तापिन "असल चालचलन भएका 
प�स�ी वष� उमेर पगेुका कैदीह�को हकमा पचह�र 
�ितशतस�मको कैद सजाय छोट्याउन वा दवैु 
आखँा नदे�ने वा दवुै ख�ुा नच�ने वा अङ्गभङ्ग 
भई ओछ् यान परी िनको नह�ने अव�थामा पगेुको भनी 
सरकारी िचिक�सकले िसफा�रस गरकेा कैदीको हकमा 
बाकँ� कैदको सजाय छोट्याउन सिकने छ" भ�ने 
�यव�था गरकेो देिख�छ । 

३३. उपयु�� कानूनी �यव�थाले कैदीह�को 
कारागारिभ� रहदँाको असल चालचलनलाई 
हेरी कैद छोट्याउन स�ने �ावधान राखेको 
दिेख�छ । ऐ. िनयमावलीको िनयम २९ (२क) ले ६५ 
वष� पगेुको हकमा उ� नकारा�मक सूची लाग ुनह�ने भनी 
कारागार (चौध� सशंोधन) िनयमावली, २०७२ को 
संशोधन�ारा �प� ग�रएको छ । साथै यसै अदालतबाट 
नर�वज ग�ुङ िव�� उ�च अदालत पोखरासमेतको 
(ने.का.प.२०७५, िन.नं.९९९८) ब�दी��य�ीकरण 
/ परमादेशको म�ुामा "�ये� नाग�रकस�ब�धी ऐन, 
२०६३ �ये� नाग�रकह�को िहत, सिुवधा तथा 
क�याणका लािग जारी ग�रएको िवशेष ऐन हो । 
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िवधाियकाबाट िनिम�त ऐनले गरकेो �यव�था �ितकूल 
यिद कुनै िनयममा �ावधान छन् भने पिन �य�तो 
�ावधानले मा�यता पाउन स�ैन । ऐनकै �यव�थाको 
अनशुरण ग�रन ुपन�" भ�ने िस�ा�त �ितपादन गरकेो 
छ । कारागार िनयमावली, २०२० को िनयम २९(२क) 
मा उि�लिखत "असल चालचलन भएका" र "प�स�ी 
वष� उमेर पगेुका" कैदीह�को हकमा उ� िनयम 
२९(१क) मा उ�लेख भएबमोिजम नकारा�मक सूचीमा 
परकेा म�ुामा नै कैद परकेो भए पिन �ये� नाग�रक ऐन 
िवशेष ऐन भएकोले नकारा�मक सूचीमा परकेा म�ुामा 
कैद भोिगरहेको अव�थामा पिन �ये�ठ नाग�रक ऐनको 
दफा १२ बमोिजमको कैद छुट पाउन स�ने अव�था 
रहेको देिख�छ ।

३४. यसरी नेपालको संिवधानले �ये� 
नाग�रकको संर�ण, सश��करण र िवकासको 
लािग िवशेष �यव�था गन� सिकने नै दिेखयो । य�तै 
�ये� नाग�रकको िहत क�याणको िनिम� �ये� 
नाग�रकस�ब�धी ऐन, २०६३ को दफा १२(१) ले 
उमेर र कसरु हेरी ६५ वष�मािथका कैदी ब�दीलाई 
सजायमा उमेरअनसुारको छुट िदन सिकने �यव�था 
गरकेो र कारागार िनयमावली, २०२० को िनयम 
२९(२क) ले पिन पैस�ी वष� पूरा भएको �ये� 
नाग�रकको हकमा सजाय छुट गन� िम�ने नै भनी �प� 
उ�लेख गरकेो, ने.का.प. २०७६ िन.नं. १०२१९ मा 
कानून �द� अिधकार तथा सिुवधाको काया��वयनको 
िनिम� िज�मेवार िनकाय सि�य र संवेदनशील 
ह�नपुछ�  भिनएको साथै ने.का.प. २०७५ िन.नं. ९९९८ 
मा �ये�ठ नाग�रकको सजायमा छुट िदने स�ब�धमा 
उिचत समयमा त�यसङ्गत िनण�य गनु�  स�बि�धत 
अिधकारीको कत��य रहेको भिनएको अव�थामा 
सिंवधान, ऐन, िनयम र यसै अदालतबाट िविभ�न 
म�ुामा ग�रएको आदेशह�बमोिजम प�स�ी वष� पूरा 
भई स�री वष� ननाघेकोलाई पि�चस �ितशत, स�री 
वष� उमेर पूरा भई पचह�र वष� ननाघेकोलाई पचास 

�ितशत र पचह�र वष� पूरा भएको �ये� नाग�रकको 
हकमा पचह�र �ितशत सजाय छुट गन� सिकने 
नै दिेख�छ । हालै कारागार �यव�थापन िवभागले 
प� सं�या २०७७।०७८ च.नं. ९३ माफ� त �ये� 
नाग�रकको हकमा �ये� नाग�रकस�ब�धी ऐन, २०६३ 
को दफा १२ बमोिजमको कैद भ�ुान गरेका कसरुदार 
�ये� नाग�रकको हकमा नकारा�मक सूची नला�ने ह�दँा 
कैद क�ा, माफ� िमनाहाको लािग िसफा�रस पठाउनका 
लािग काया�लयले प�समेत पठाएको देिख�छ । साथै 
नेपाल सरकारको तफ� बाट बहस गन� सह�यायािधव�ाले 
यसै अदालतको ने.का.प. २०७६, िन.नं. १०२१९ मा 
पे�बा ग�ुङको म�ुामा आदेश भएबमोिजम केही �ये�ठ 
नाग�रकलाई सजाय छुट िदइसकेको र च.नं. १८६ को 
प� सं�या ०७७/७८ बाट २०७७।२।१४ स�मको 
�ये�ठ नाग�रकको हैिसयतले कैद छुट िलन स�ने ३१ 
जनाको सूची तयार गरी यस अदालतसम� पेससमेत 
भएको दिेख�छ ।

३५. हाल COVID-१९ को महामारीले 
कारागारमा िभडभाडको अव�था रहेको र उ� 
िभडभाड कम गन� कैदी ब�दीम�ये पिन अ�य�त उ�च 
जोिखममा रहेको �ये�ठ नाग�रकह�को कैद छुट गरी 
कारागारको िभडभाड कम गरी शारी�रक दरुी कायम 
राखी कारागारमा ह�ने थप फैलावट रो�न तथा अ�य�त 
जोिखममा रहेका �ये�ठ नाग�रकको जीवनको सरं�ण 
गन�, सिंवधान र कानूनले नै �ये� नाग�रकको िवशेष 
संर�ण गनु�पछ�  भ�ने �प� �यव�था गरी कैद छुटको 
�यव�था ग�रएको र यस अिघ पे�बा ग�ुङ र नर�वज 
ग�ुङको म�ुामा भएको आदेशह�को स�दभ�मा समेत 
कानूनबमोिजम िनण�य नगरी संिवधान र ऐनले गरेको 
�यव�थालाई िन��वाही त�ुयाउने छुट कसैलाई पिन 
नह�ने ह�दँा यो कोिभड-१९ को महामारीको िवषम 
प�रि�थितमा उमेर, शारी�रक अव�था, �वा��यको 
अव�था आिदको कारण अ�य�त जोिखममा रहेको 
�ये� नाग�रक कैदीह�को हकमा �ये� नाग�रक ऐन, 
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२०६३ को दफा १२ अनसुार कैद छुटको सिुवधा 
िदन सिकने कैदीह�को दैिनक लगत सूची तयार गनु�  
गराउन ुतथा हाल कारागार �यव�थापन िवभागले िमित 
२०७७।२।१४ स�मको कैद छुट ह�ने �ये� नाग�रकको 
सूची तयार गर ेतापिन यो आदेश पाएको ३ िदनिभ� कैद 
सजाय छुट ह�ने �ये�ठ नाग�रकको सं�या अ�ाविधक 
गनु�  गराउन ु भनी कारागार �यव�थापन िवभाग, 
कािलका�थानको नाममा परमादशे जारी ग�रएको 
छ । यसैगरी हालको सङ्�मणको र फैलावटको 
जोिखमतालाई �यानमा राखी उिचत र त�काल िनण�य 
गनु�पन� भएकोले यो आदेश �ा� भएको १०(दश) 
िदनिभ� कानूनले तोकेको उमेरका हदअनसुार सजाय 
छुट पाउन स�ने कारागारका कैदीह�को कारागार 
िवभागले �याएको सूचीमा उमेर र कसरुको गा�भीय� हेरी 
�ये�ठ नाग�रकको कैद छुटको लािग नेपाल सरकार गहृ 
म��ालयको नाममा समेत परमादेश जारी ग�रएको छ ।

३६. अब ��न नं. ४ अथा�त् �चिलत 
कानूनबमोिजम नकारा�मक सूचीमा रहेका कसुर र 
कसुरदारको हकमा कैद क�ा र संिवधानको धारा २७६ 
बमोिजम स�माननीय रा��पितबाट माफ� िमनाहा 
घोषणा गन� �यव�थाअ�तग�तको माफ� िमनाहाका 
सुिवधाह� लागु गन�का लािग आदशे जारी गनु�पन� 
हो वा होइन ? माफ� िमनाहाका लािग नकारा�मक 
सूचीमा रहेका कसुरलाई सूचीबाट हटाउनको लािग 
नेपालको संिवधानको धारा ११४ बमोिजम आव�यक 
अ�यादेशलगायतका कानूनी �यव�था गन� कुनै आदेश 
जारी गनु� पन� हो वा होइन ? भ�नेतफ�  िवचार गदा�, 
नेपालको सिंवधानको धारा २७६ मा रा��पितले 
कुनै अदालत, �याियक वा अध��याियक िनकाय वा 
�शासक�य पदािधकारी वा िनकायले गरकेो सजायलाई 
कानूनबमोिजम माफ�, म�ुतबी प�रवत�न वा कम गन� 
स�नेछ भ�ने �यव�थाअनसुार नेपाल सरकारबाट 
समय समयमा कानूनमा भएबमोिजम िनण�य भई 
काया��वयन भइरहेको तथा नकारा�मक कसरुह�को 

खारजेी के कारणले ह�न ुपन� स�ब�धमा िनवेदकह�ले 
ख�ुलाउन नसकेको भ�ने िलिखत जवाफ िजिकर 
रहेको दिेख�छ ।

३७. सव��थम रा��पितले कसरुको 
सजायबाट माफ� िमनाहा घोषणा गन� स�ब�धमा, 
नेपालको संिवधानको धारा २७६ मा “रा��पितले 
कुनै अदालत, �याियक वा अध��याियक िनकाय वा 
�शासक�य पदािधकारी वा िनकायले गरकेो सजायलाई 
कानूनबमोिजम माफ�, म�ुतबी, प�रवत�न वा कम गन� 
स�ने छ” भ�ने संवैधािनक �यव�था रहेको देिख�छ ।

३८. अब के क�तो अव�थामा कैदी ब�दीले 
माफ� िमनाहा तथा कैद क�ाको सिुवधा �ा� गन� स�छन् 
सोस�ब�धी कानूनह�को िववेचना गनु�पन� देिख�छ । 
फौजदारी कसरु (सजाय िनधा�रण तथा काया��वयन) 
ऐन, २०७४ को दफा ३७ ले देहायका कसरुलाई 
कैद क�ाको सिुवधा नपाउने गरी नकारा�मक सूचीमा 
राखेको छः-

क. ज�म कैदको सजाय भएको,
ख. जबरज�ती करणीस�ब�धी कसरुमा सजाय 

पाएको,
ग. ��ाचारस�ब�धी कसरुमा सजाय पाएको,
घ. मानव बेचिबखन तथा ओसार पसारस�ब�धी 

कसरुमा सजाय पाएको,
ङ. अपहरण तथा शरीर ब�धकस�ब�धी कसरुमा 

सजाय पाएको,
च. लाग ु औषधको ओसार पसार तथा 

कारोबारस�ब�धी कसरुमा सजाय पाएको,
छ. संगिठत अपराधस�ब�धी कसरुमा सजाय 

पाएको,
ज. स�पि� श�ुीकरणस�ब�धी कसरुमा सजाय 

पाएको,
झ. यातना वा �ूर, िनम�म, अमानवीय वा 

अपमानजनक �यवहारस�ब�धी कसरुमा 
सजाय पाएको,
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ञ. मानवता िव��को अपराधस�ब�धी कसरुमा 
सजाय पाएको,

३९. मलुकु� फौजदारी काय�िविध संिहता, 
२०७४ को दफा १५९(४) मा देहायका कसरुह�मा 
सजाय माफ� गन�, म�ुतवी रा�ने, प�रवत�न गन� वा 
कम गन� कारबाही गन� नसिकने भनी उ�लेख भएको  
पाइ�छ : 

क. ��ाचार,
ख. यातना,
ग. जबरज�ती करणी,
घ. �ूर तथा अमानवीय त�रकाले वा िनय��णमा 

िलई �यान मारकेो,
ङ. जाित ह�या,
च. िव�फोटक पदाथ�,
छ. अपहरण, शरीर ब�धक वा �यि� बेप�ा,
ज. मानव बेचिबखन तथा ओसारपसार,
झ. स�पि� श�ुीकरण, र
ञ. तीन वष�भ�दा बढी कैद सजाय ह�ने 

लागऔुषधको ओसारपसार वा कारोबार

४०. फौजदारी कसरु (कैद क�ा) िनयमावली, 
२०७६ को िनयम ३ को (३) ले फौजदारी कसरु (सजाय 
िनधा�रण तथा काया��वयन) ऐन, २०७४ को दफा ३७ 
मा उि�लिखत कसरुदारबाहेकका कसरुदारको कैदमा 
रहदँा चालचलनमा सधुार आएमा वा िनजले पचास 
�ितशत कैद सजाय भ�ुान गरमेा िनजलाई भएको 
कैद सजाय कारागारले तोकेबमोिजम क�ा गन� स�ने 
छ भनी �यव�था गरकेो छ । यसरी नकारा�मक सूचीमा 
रहेका बाहेक अ�य कसरुदारको हकमा मा� कैदमा 
रहदँा िनजको चालचलनमा सधुार आएमा वा िनजले 
५० �ितशत कैद सजाय भ�ुान गरमेा िनजलाई भएको 
कैद क�ा गन� सिकने कानूनी �यव�था रहेको देिख�छ ।

४१. यसै अदालत�ारा रामकृ�ण ब�जारासमेत 

िव�� नेपाल सरकारको म�ुामा ने.का.प. २०७५, 
िन.नं. ९९४१ मा कारागार िनयमावली, २०२० को 
िनयम २९ बमोिजम कैदीको असल चालचलनको 
मू�याङ्कन गर े पिन ह�ने, नगरे पिन ह�ने कुरा होइन 
भ�ने ��ट छ । िनयममा "सिकने छ" भ�ने श�द �योग 
भएको कारणबाट नै यसलाई �वे�छाचारी िकिसमको 
�विववेक�य अिधकारको �पमा हेन� िम�दैन । 
कारागारमा रहेका हरके कैदीको चालचलनको िनयिमत 
�पमा यथाथ�परक मू�याङ्कन ग�रन ु अिनवाय� छ । 
यसरी मू�याङ्कन गदा� "असल चालचलन" देिखएका 
कैदीह�लाई तोिकएको कैद सजाय छोट्याउन ुपद�छ 
भने "खराब चालचलन" देिखएका कैदीह�का हकमा 
िनयम २९ बमोिजमको सिुवधा निदने अव�था रह�छ । 
यसरी मू�याङ्कन गन� कुरामा स�म �विववेकको �योग 
ग�रन ुपन� ह��छ । 

४२. कारागार िनयमावली, २०२० को 
िनयम २९(२) बमोिजमको कामकाजीबापतको सिुवधा 
िदने स�दभ�मा "बफादारीसाथ" ��येक कारागारले 
आ-आ�नो कारागारमा रहेका हरके कैदीका स�ब�धमा 
"चालचलन" स�ब�धी अिभलेख अिनवाय��पमा 
खडा गरी रा�न ु पद�छ र मू�याङ्कन गन� काय�लाई 
िनयिमत र यथाथ�परक त�ुयाउन ुपद�छ । यसरी भएको 
मू�याङ्कनका आधारमा िनयम�ारा िनधा��रत सीमा 
हद तथा �ि�या अनशुरण गरी कैदीलाई ठेिकएको कैद 
छोट्याउन ु पन�  भनी आदेश भएको देिख�छ । 

४३. उपयु�� फैसलाप�ात् क�ता कसरुमा 
माफ� िमनाहा र मलुतबी िदने भ�ने िवषयमा फौजदारी 
कसरु (कैद क�ा) िनयमावली, २०७६ लाग ुभइसकेको 
र सोको िनयम ४ मा फौजदारी कसरु (सजाय 
िनधा�रण तथा काया��वयन) ऐनको दफा ३७ अनसुार 
��येक कारागारले कैदीको चालचलनको अिभलेख 
कारागारले रा�ने तथा िनयम ६ बमोिजम ५० �ितशत 
कैद सजाय भ�ुान भएको �माणसिहत आएको 
िनवेदनउपर जाचँबझु गरी कैदीको चालचलनस�ब�धी 
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अिभलेखसमेत सलं�न राखी, आ�नो िसफा�रससिहत 
�मखु िज�ला अिधकारीसम� पेस गनु�पन� र �मखु 
िज�ला अिधकारीले सोही बेहोरा ख�ुलाई कैद क�ाको 
लािग कारागार �यव�थापन िवभागमा िसफा�रस 
गनु�पन�, उ� िसफा�रससिहतको िनवेदन जाचँबझु गदा� 
ऐन तथा िनयमावलीबमोिजम कसरुदारलाई लागेको 
कैद क�ा गन� मनािसब देिखएमा िवभागले एकम�ुठ 
िववरण तयार गरी कैद क�ाको िनण�यको लािग गहृ 
म��ालयमा पठाउन ुपन� र ऐ. िनयमावलीको िनयम ७ 
बमोिजम नेपाल सरकारको िनण�यसिहत �वीकृितका 
लािग रा��पितसम� िसफा�रस गन�, िनयमबमोिजम 
रा��पितबाट कैद क�ा गन� गरी �वीकृित �ा� भएपिछ 
म��ालयले सो िनण�यबमोिजम कसरुदारको कैद क�ा 
गन� िवभागमाफ� त स�बि�धत कारागारमा लेखी पठाउन ु
पन� �यव�था रहेको देिख�छ । िवप�ीम�येका कारागार 
�यव�थापन िवभागले कैदी ब�दीह�को कैद छुट 
माफ� िमनाहा तथा कैद क�ालगायतको काय� नेपाल 
सरकारको नीित र वत�मान कानूनी �ावधानअन�ुप 
भएको र िवप�ी गहृ म��ालयले कैद (क�ी) िनयमावली, 
२०७६ लाग ु भई ५० �ितशत कैद भ�ुान गरकेो 
कैदीलाई िनयमानसुार कैद छुट पाएका छन् भ�ने 
िजिकर िलएबाट समेत कैदी ब�दीह�को कैद क�ा 
तथा कैद छुट माफ� िमनाहास�ब�धी कामकारबाही 
भइरहेको दिेखदँा सो स�ब�धमा केही बोिलरहन ुपरने ।

४४. अब संिवधानको धारा २७६ बमोिजम 
रा��पितबाट माफ� िमनाहा गदा� नकारा�मक सूचीमा 
रहेको कसरुमा माफ� िमनाहाको लािग घोषणा गन� िम�ने 
वा निम�ने ��नमा िवचार गदा�, सिंवधानको धारा २७६ 
ले रा��पितले कुनै अदालत, �याियक वा अध��याियक 
िनकाय वा �शासक�य पदािधकारी वा िनकायले गरकेो 
सजायलाई कानूनबमोिजम माफ�, म�ुतबी प�रवत�न 
वा कम गन� स�ने छ भ�ने �यव�था रहेको देिखदँा 
कानूनले नै कुन कुन �कृितका कसरुमा सजाय छुट 
िदने वा निदने भ�ने िवषय िव�ाियक�य िववेकमा 

(Legislative wisdom) रहने र नेपालको संिवधानको 
धारा १२६ ले "संिवधान, कानून र �यायका मा�य 
िस�ा�तभ�दा बािहर गई �याियक अिधकारको �योग 
ह�न नस�ने" भनी �यव�था गरकेो प�र�े�यमा यसरी 
कानूनमा नै नकारा�मक सूचीमा रहेका कसरुह�को 
हकमा कैद क�ा वा माफ� िमनाहा गन� निम�ने भनी 
उ�लेख भएकोमा अदालतले कानूनभ�दा बािहर गएर 
नकारा�मक सूचीमा रहेका कसरु र कसरुदारको हकमा 
कैद क�ा र माफ� िमनाहाको सिुवधा काया��वयन गनु�  
भनी आदशे जारी गन� िम�ने देिखएन । 

४५. यसै स�ब�धमा संसद ्को रा�य �यव�था 
सिमितले फौजदारी कसरु (सजाय िनधा�रण तथा 
काया��वयन) ऐन, २०७४ को दफा ३७ मा रहेको 
कैद क�ा नह�ने कसरुह�को सूचीमा पनुरावलोकन 
गरी ऐन सशंोधनको कारबाही अगािड बढाउने भनी 
िमित २०७७।३।३ मा बसेको बैठकबाट िनण�य भएको 
दिेखएबाट संसद ्को िज�मेवार सिमितले समेत यस 
िवषयलाई ग�भीरतापूव�क िलएको देिख�छ । तसथ� 
माफ� िमनाहाका लािग नकारा�मक सूचीमा रहेका 
कसरुलाई सूचीबाट हटाउनको लािग नेपालको 
संिवधानको धारा ११४ बमोिजम आव�यक 
अ�यादेशलगायतका कानूनी �यव�था गन� परमादेश 
जारी गनु�  भ�ने िनवेदन माग रहेको छ �यसतफ�  त�काल 
आव�यक परकेो ख�डमा कोिभड-१९ को महामारीले 
कारागारको भयावहताको ि�थितलाई �यानमा राखी 
संसद्  नचलेको समयमा मि��प�रषदक्ो िसफा�रसमा 
रा��पितले अ�यादेश जारी गन� सिकने नै ह�दँा सो 
िवषयमा हाल केही बोिलरहन ुपरने । 

४६. य�िप �चिलत कानूनले �यानस�ब�धी 
कसरुलाई नकारा�मक सूचीमा राखे तापिन यसअिघ 
कारागार िनयमावली, २०२० को िनयम २९(१) 
ले �यानस�ब�धी कसरुलाई नकारा�मक सूचीमा 
नराखेको तर फौजदारी कसरु (सजाय िनधा�रण तथा 
काया��वयन) ऐन, २०७४ को दफा ३७(क) तथा 
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मलुकु� फौजदारी काय�िविध संिहता, २०७४ को दफा 
१५९(४) मा ज�मकैदको सजायलाई नकारा�मक 
सूचीमा राखेको ह�दँा ��ततु ऐन आउन ु अिघस�म 
कैद सजाय भोगेका कैदी ब�दीका हकमा परुानो 
कानूनबमोिजमको सिुवधा पाउने हकबाट वि�चत गन� 
िम�ने दिेखदँैन । “कानूनको प�ात् दश� असर ह�न ुह�दँनै” 
भ�ने फौजदारी �यायको सव�मा�य िस�ा�त रहेको 
छ । नेपालको संिवधानको धारा २०(४) मा "त�काल 
�चिलत कानूनले सजाय नह�ने कुनै काम गरबेापत कुनै 
�यि� सजायभागी ह�ने छैन र कुनै पिन �यि�लाई कसरु 
गदा�का अव�थामा कानूनमा तोिकएभ�दा बढी सजाय 
िदइने छैन" भनी �यव�था ग�रएको छ । तसथ� वत�मान 
कानून लाग ु ह�नअुिघ नकारा�मक सूचीमा नरहेका 
कसरुह�को हकमा सािबकका कसरुदारह�लाई माफ� 
िमनाहाको सिुवधा उपल�ध गराउन ु भनी कारागार 
�यव�थापन िवभाग र गहृ म��ालयका नाममा परमादेश 
जारी ग�रएको छ l 

४७. ��न नं.५ अथा�त् जोिखमतालाई 
म�यनजर राखी साव�जिनक िबदाको गणना गरी कैद 
क�ी गन� �यव�था गन� कैद वा ज�रवाना तोकेका 
कैदीह�को हकमा कैद भ�ुान भइसकेको वा कैद क�ा 
तथा माफ� िमनाहाका लािग यो�य भएका तर ज�रवाना 
ितन� बझुाउन असमथ� भएका कारण कैदमा ब�न ुपरकेा 
कैदीह�को हकमा समेत ज�रवाना माफ� िमनाहाका 
लािग तथा पपु��को िनिम� थनुामा रहेका स�पूण� 
ब�दीह�लाई ता�रख वा हािजर जमानीमा छाड्न 
आदशे जारी ग�रपाउ ँभ�ने िनवेदन मागदाबी रहेकोमा 
कैदी ब�दीले कानूनबमोिजमको सिुवधा पाइरहेको 
अव�थामा िबदासमेत गणना गरी कैद क�ा ग�रपाउ ँ
भ�नेसमेतको मागदाबी अनिुचत र असा�दिभ�क रहेको, 
फौजदारी कसरु (कैद क�ा) िनयमावली, २०७६ लाग ु
भई ५०% कैद भ�ुान गरकेा कैदीह�ले कैद छुट 
पाइरहेका छन् भ�नेसमेतको िलिखत जवाफ रहेको 
देिख�छ ।

४८. िनवेदकह�ले साव�जिनक िबदाको 
िदनको गणना गरी कैद क�ा गन�का लािग यस �कारको 
कानूनी �यव�था कुन कुन मलुकुमा �चलनमा रहेको 
छ भ�ने कुरा िनवेदनमा िकटानीका साथ नखलुाई 
िविभ�न मलुकुह�मा रहेको बेहोरास�म उ�लेख गरेको 
दिेख�छ । फौजदारी कसरु (सजाय िनधा�रण तथा 
काया��वयन) ऐन, २०७४ को दफा ४० मा "कैद 
अविधको गणना गदा� िहरासतमा वा थनुामा रहेकोमा 
�य�तो िमितदिेख र िहरासतमा नरहेकोमा कारागारमा 
बसेको िमितदिेख गणना गनु�पन� छ" भ�ने कानूनी 
�यव�था रहेको देिख�छ । यसरी कैद गणनाको 
स�ब�धमा कानूनले नै �प� �पमा �यव�था गरेको 
र साव�जिनक िबदाको गणना स�ब�धमा कानूनी 
�ावधानमा केही उ�लेख नभएको ह�दँा कानूनभ�दा 
बािहर गई साव�जिनक िबदाको गणना गरी कैद क�ी गनु�  
भनी आदशे गन� िम�ने देिखएन ।

४९. केही िनि�त मापद�ड पूरा भएका 
कैदी ब�दीह�लाई कैद सजाय छुट िदनको लािग 
कारागार ऐन, २०१९, �ये� नाग�रकस�ब�धी ऐन, 
२०६३, कारागार िनयमावली, २०२० र फौजदारी 
कसरु (कैद क�ा) िनयमावली, २०७६ समेत लाग ु
भई काया��वयनमा आएको दिेख�छ । साथै फौजदारी 
कसरु (कैद क�ा) िनयमावली, २०७६ को िनयम ५ 
(१) (ग) ले  कैदी ब�दीले कैद क�ाको लािग ज�रवाना 
बझुाएको वा कैद बसेको �मािणत गन� कागजातसिहत 
िनवेदन पेस गन�स�ने भनी �यव�था गरकेो देिख�छ । 
त�कालीन मलुकु� ऐन, द�ड सजायको महलको ३८ 
नं. ले ज�रवाना वा सरकारी िबगोबापत कैद ठे�नपुदा� 
ऐनमा लेिखएको कैदको हदमा नबढ्ने गरी "कैद वा 
ज�रवाना दवैु सजाय भएकोमा ज�रवाना नितरबेापतको 
कैद ठे�नपुदा� चार वष�भ�दा बढी अविधको कैद ठे�न ु
ह�दँैन । तर नाबालकलाई ज�रवाना नितरबेापत कैद 
ठे�नपुदा�  उमेर पगेुका �यि�लाई कैदको आधामा 
नबढ्ने गरी कैद ठे�नपुछ� " भ�ने कानूनी �यव�था रहेको 
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पाइ�छ । मलुकु� फौजदारी काय�िविध संिहता, २०७४ 
को दफा १६२ ले ज�रवानाको सजाय काया��वयनका 
स�ब�धमा उ� ऐनको दफा १६२(४) को उपदफा 
(२) बमोिजम िक�ताब�दीमा ज�रवाना रकम बझुाउने 
�यव�था भएकोमा वा म�ुाको कारबाहीको िसलिसलामा 
कैद वा थनुामा परी सजाय भ�ुान ग�रसकेकोमा वा 
दफा १३७ बमोिजम रािखएको धरौट वा जमानतबाट 
ज�रवानाको रकम असलु ह�ने भएमा बाहेक कसरुदारले 
ज�रवानाको रकम त�काल नबझुाएमा अदालतले 
ज�रवानाबापत कैद गन� स�बि�धत कारागारका नाउमँा 
आदशे पठाउनपुन� तथा दफा १६२ को उपदफा 
(४) बमोिजम आदेश भएकोमा ज�रवाना नबझुाउने 
कसरुदारले ज�रवानाको रकम केही बझुाई केही बाकँ� 
राखेकोमा वा म�ुाको िसलिसलामा कैद वा थनुामा 
परी �यसरी कैद वा थनुामा परकेो अविधजित सजाय 
िमनाहा ह�ने अव�था भएमा सोसमेत क�ा गरी ज�रवाना 
नबझुाएबापत ह�ने कैदको अविध र ज�रवानाको कूल 
रकमको अनपुातमा मा� बाकँ� ज�रवानाबापत कैद 
गनु�पन� छ भ�ने कानूनी �यव�था रहेको पाइ�छ । 

५०. जहासँ�म िनवेदकह�ले कोिभड-
१९ को महामारीको कारण देखाएर म�ुा पपु��का 
लािग तारखे वा हािजर जमानीमा छाडी म�ुाको 
पपु�� गन� पाउने आदशे जारी ग�रपाउ ँ भ�ने िजिकर 
िलएकोमा िव�ान्  सह�यायािधव�ाले कोिभड-१९ 
को कारणले मा� कानूनले �यव�था नगरकेो िवषयमा 
कैदी ब�दीह�लाई तारखेमा र हािजर जमानीमा 
छाड्न िम�दनै भनी बहस िजिकर ��ततु गनु�भएको 
देिख�छ । हाल �चलनमा रहेको मलुकु� फौजदारी 
काय�िविध संिहता, २०७४ को दफा ६७, ६८, ६९, 
७०, ७१ ले धरौटी जमानतस�ब�धी �यव�था गरकेो 
छ । ऐ. ऐनको दफा ६७ मा त�काल �ा�त �माणबाट 
कसरुदार दिेखएमा िनि�त �कृित अपराधमा 
अिभय�ुलाई थनुामा नै रा�नपुन� �यव�था गर ेतापिन 
दफा ६७(३) मा "उपदफा (१) वा (२) मा जनुसकैु कुरा 

लेिखएको भए तापिन दश वष�भ�दा बढी कैद सजाय 
ह�न स�ने कसरुमा बाहेक अिभय�ु बालबािलका वा 
शारी�रक वा मानिसक रोग लागी अश� भएको वा 
सात मिहनाभ�दा बढीक� गभ�वती मिहला वा पचह�र 
वष�मािथको व�ृ भएमा �य�तो अिभय�ुलाई अदालतले 
धरौटी वा जमानतले तारखेमा छोड्न स�ने �यव�था 
रहेको", दफा ६८ ले दफा ६७ को अव�थामा बाहेक 
धरौट जमानत िलन स�ने �यव�था गरकेो तथा दफा 
७१ मा "कारबाहीको जनुसकैु अव�थामा पिन थुनवुा 
वा जमानतमा रा�न सिकनेः (१) म�ुाको कारबाही 
जनुसकैु अव�थामा पगेुको भए तापिन अदालतले 
�माण ब�ुदै जादँा अिभय�ुलाई अव�थाअनसुार दफा 
६७ बमोिजम थनुामा रा�न वा दफा ६८ बमोिजम 
िनजसगँ धरौट, जमानत वा ब�क जमानत मा�न स�ने छ 
र स�ुमा पपु��को लािग अिभय�ुलाई थनुामा नराखेको 
वा िनजसगँ धरौट, जमानत वा ब�क जमानत निलएको 
कारणले मा� पिछ िनजलाई थुनामा र�न वा िनजसगँ 
धरौट, जमानत वा ब�क जमानत मा�न अदालतलाई 
बाधा परकेो मािनने छैन भ�ने �यव�था रहेको तथा 
दफा ७१ (२) दफा ६७ वा दफा ६८ बमोिजम थनुामा 
परकेो कुनै अिभय�ु कसरुदार होइन भ�ने �मािणत ह�न 
स�ने कुनै मनािसब आधार �ा�त ह�न आएमा म�ुाको 
कारबाही जनुसकैु अव�थामा पगेुको भए पिन �य�तो 
िवषयमा सनुवुाइ गरी अदालतले िनजलाई थनुाबाट 
छोड्ने आदशे िदन स�ने छ" भ�ने �यव�था रहेकोमा 
कोिभड-१९ को महामारीको अव�थामा म�ुाको 
िमिसल �माण अिभय�ुको अव�थामा आधा�रत 
भएर �यायाधीशले उ� कानूनी दफाह�का आधारमा 
कारबाहीको अव�थामा उपय�ु िनण�य गन� स�ने नै 
ह�दँा �यसतफ�  केही बोिलरहन ुपरने । 

५१. मािथको �करणमा उि�लिखत कानूनी 
�यव�थाह�लाई हेदा� , साव�जिनक िबदा गणना गरी कैद 
क�ा गन� िवषय ज�रवाना ितन� बझुाउन असमथ�लाई 
माफ� िदने िवषय मलुकु� फौजदारी काय�िविध संिहता, 
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२०७४, फौजदारी कसरु (सजाय िनधा�रण तथा 
काया��वयन) ऐन, २०७४, कारागार ऐन, २०१९, 
कारागार िनयमावली, २०२० र फौजदारी कसरु (कैद 
क�ा) िनयमावली, २०७६ मा नै �प��पमा �यव�था 
रहेको देिखदँा कानूनको दायरको िवषयमा कानून नै 
पनुरावलोकन भई संशोधन नभएस�म �चिलत कानूनी 
�ावधानह�भ�दा बािहर गई यस अदालतबाट आदेश 
जारी गन� िम�ने दिेखएन । 

५२. आज िव�वले नै थनुवुा कैदी उ�च 
जोिखममा रहेको वग�को �पमा मा�यता िदई 
Prison health is public health को �पमा हेरी 
कोिभड-१९ को महामारीसगँ लड्न शारी�रक दरुी 
कायम गन� एउटा रणनीितको �पमा �वीकार गरकेो 
अव�थामा हालको कारागारको िभडभाडको ि�थित 
रहेकोमा सङ्�मणको थप फैलावटको रोकथाम गन� 
कैदी ब�दीको िबना भेदभाव �वा��यको हेरचाह र 
उपचारको पह�चँको सिुनि�त गद� जीवनको र�ा गन� 
अ�य�त आव�यक देिख�छ । तसथ� आजको िवषय 
उ�च जोिखममा कैदी ब�दीको जीवन संर�णको लािग 
त�काल नै कारागारको िभडभाड (Overcrowding) 
कम गन� नाजकु अव�थामा रहेका बालबािलका, 
गभ�वती मिहला, दधु खवुाइरहेको मिहला तथा जिटल 
�वा��य सम�या भएका कैदीह�लाई �ाथिमकताको 
आधारमा उनीह�को अव�थाको अ�य�त 
सतक� तापूव�क (Carefully) पिहचान गरी िनजह�को 

�वा��यमा ह�ने जोिखमतासगँ कसरुको �कृित र 
साव�जिनक सरु�ासमेतलाई �यानमा राखी दवैुिबच 
स�तलुन कायम गरी (Balancing Vulnerability 
of Detainees / Prisoners and Public Safety) 
सङ्�ामक रोग ऐन, २०२० को दफा २ �योग गरी 
अिहले महामारी रोकथामको लािग नेपाल सरकारबाट 
आदेश तथा िनण�यह� भइरहेको स�दभ�मा त�काल 
छोड्ने वा सजाय कम वा छुट गन� वा अ�य कुनै उपय�ु 
िवशेष िनण�य िलनको लािग िनद�शना�मक आदेशसमेत 
जारी ग�रएको छ । साथै कोिभड-१९ को महामारीको 
िवषम प�रि�थितमा ��ततु �रट िनवेदनमा भएका 
आदेशह�को काया��वयनको ि�थित देिखने �ितवेदन 
२ मिहनािभ� महा�यायािधव�ाको काया�लयमाफ� त 
सव��च अदालतको अनगुमन तथा िनरी�ण 
महाशाखामा पठाउनू । ��ततु आदेशको जानकारी 
महा�यायािधव�ाको काया�लयमाफ� त िवप�ीह�लाई 
िदनू । ��ततु �रट िनवेदनको दायरीको लगत क�ा गरी 
िमिसल िनयमानसुार अिभलेख शाखामा बझुाई िदनू । 

उ� रायमा सहमत छु ।
�या.�काशकुमार ढुङ्गाना

इजलास अिधकृतः नारायण सापकोटा / िहरा माया
अवाल / मितना शा�य / �ेया सजंेल
इित संवत् २०७७ साल साउन १९ गते रोज २ शभुम् ।
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