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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.पो.बब.नं. २०४३८.नं. २०४३८  
Email: info@supremecourt.gov.np, admin@supremecourt.gov.np, Web: www.supremecourt.gov.np 

२०७२०७८८  मङ्�सरमङ्�सर 

न े
का 
प 
 
 
 

२ 
० 
७ 
८ 
 
 
 
म 
ङ् 
िस 
र 
 
 

अ 
ङ् 
क 
 
 
 

८ 



 
 
  

  
  

  
 
 
  
  
  
  
  

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

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

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

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

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

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

  
  
  

�कािशत सङ् �या : २५०० �ित 
  

  
  

 
 
 

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

माननीय �यायाधीशमाननीय �यायाधीश  �ी�ी  सपना �धान म�लसपना �धान म�ल,,  सव��च अदालतसव��च अदालत      --  अ�य�अ�य�  
माननीय �यायाधीश �ी ह�र�साद फुयालमाननीय �यायाधीश �ी ह�र�साद फुयाल,,  सव��च अदालतसव��च अदालत        --  सद�यसद�य  
मु�य रिज��ार �ी मु�य रिज��ार �ी लालबहादुर कँुवरलालबहादुर कँुवर,,  सव��च अदालतसव��च अदालत        --  सद�यसद�य  
नायनायबब  महा�यायािधव�ा �ी महा�यायािधव�ा �ी कृ�णजीवी िघिमरेकृ�णजीवी िघिमरे,,  महा�यायािधव�ाको काया�लयमहा�यायािधव�ाको काया�लय    --  सद�यसद�य  
रिज��ार �ी रिज��ार �ी िनम�ला पौडेलिनम�ला पौडेल,,  सव��च अदालतसव��च अदालत          --  सद�यसद�य  
अिधव�ा �ी अिधव�ा �ी ���साद पो�े���साद पो�ेलल,,  कोषा�य�कोषा�य�,,  नेपाल बार एसोिसएसननेपाल बार एसोिसएसन      --  सद�यसद�य  
अिधव�ा �ी अिधव�ा �ी ऋिषराम िघिमरेऋिषराम िघिमरे,,  सिचवसिचव,,  सव��च अदालत बार एसोिसएसनसव��च अदालत बार एसोिसएसन    --  सद�यसद�य  
�ा.डा.�ा.डा.िवजय िसंह िसजापितिवजय िसंह िसजापित,,  िडनिडन,,  ि�भूवन िव�िव�ालयि�भूवन िव�िव�ालय,,  कानून संकायकानून संकाय    --  सद�यसद�य  
सहरिज��ार �ी सहरिज��ार �ी ह�रराज काक�ह�रराज काक�, सव��च अदालत, सव��च अदालत              --  सद�य सिचवसद�य सिचव  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

    
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
  
  
  
  

 
 

  

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

नेकाप, २०७८..., .........मिहना, िन.नं. ………, पृ� ...  
उदाहरणाथ� : नेकाप, २०७८, मङ्िसर, िन.नं.१०७१३, प�ृ ९५५ 

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

िन�नानुसार गनु� पन�छ :  
 सअ बुलेिटन, २०७८, ... ... ...- १ वा २, प�ृ ...  
उदाहरणाथ� : सअ बुलेिटन, २०७८, मङ्िसर – 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�त ुनीितिनपणुा यिदिन�द�त ुनीितिनपणुा यिद  वावा  �तवु�त ु�तवु�त ु  

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

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

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

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

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

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

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

  

  

  

  

  

  

  

  

      

मू�य �.मू�य �.७५७५।।--    
  

  

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

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

खो�ने त�रका 

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



 

i

िवषय सूची 
 

�.
स. 

िन.नं./इजलास/ 
िववरण 

प� / िवप� िवषयको सारसङ् �ेप पृ� 

1=  

१०७१३ 
 

पूण� 
 

ब�दी 
��य�ीकरण 

भेषराज ख�ी 
िव�� 

उ�च अदालत 
पाटनसमेत 

 मुलुक� फौजदारी काय�िविध संिहता, २०७४ 
को दफा ७३ तथा �याय �शासन ऐन, 
२०७३ को दफा १५ बमोिजम दायर ह�न 
आएका िनवेदनका स�दभ�मा सुनुवाइ गदा� 
त�लो अदालतबाट भएको आदेश / िनण�य 
फरक पन� स�ने देिखएमा उि�लिखत िनवेदन 
/ �ितवेदनउपर सुनुवाइ गन� अदालतल े
सुनुवाइको लािग ��यथ� (अव�थानुसार 
वादी वा �ितवादी) प�लाई सुनुवाइमा 
उपि�थत ह�न सूचना िदई �ितवादको अवसर 
�दान गररे मा� मातहतका अदालतबाट 
भएका आदेशमा कानूनबमोिजम प�रवत�न 
गन� गनु� र यसरी सूचना िदँदा सो 
िनवेदनस�ब�धी मु�ा दायर रहकेो 
अदालतमाफ� त जनाउ िदने गनू� ।  

९५५ 

2=  

१०७१४ 
 

संयु� 
 

कत��य �यान 

िशला पुन बुढामगर 
िव�� 

नेपाल सरकार 

 आ�मर�ाको अिधकार भ� नाल े कसैल े
आफूमािथ गैरकानूनी �पल ेआ�मण गरकेो 
अव�थामा उ� गैरकानूनी आ�मणबाट 
आफू ब�न नस�ने वा भा�न उ�कन नस�ने 
अव�थामा िवक�पिवहीन अव�था भइ� 
आ�नो �यान बचाउनको लािग 
�िति�या�मक बल �योग गन� पाउने 
शि�लाइ� बुझाउँछ । मृतकल े �यानै िलन 
स�ने ि�थितको िसज�ना रहभेएको भ�ने त�य 
�थािपत नभएको अव�थामा आ�नो 
�यानको र�ाका लािग मृतकलाई धा�रलो 
हितयार खुकुरी, फलामको हथौडाले टाउको 
अनुहार ज�ता शरीरको संवेदनशील 
अङ्गमा पटकपटक �हार गरकेो स�यत�य 
आ�मर�ाको अिधकारिभ� नपन� । 

९६६ 



 

ii

3=  

१०७१५ 
 

संयु� 
 

उ��ेषण 

य�मिण 
�यौपानेसमेत 

िव�� 
ि�भुवन 

िव�िव�ालय, 
क�ित�पुर, 

काठमाड�समेत 

 संिवधान तथा कानूनले िसज�ना गरकेा 
रा�यका सबै तहमा नेपाललाई वकालत 
पेसा, �याय तथा कानून सेवा, अ�तरा�ि��य 
म� च, �ाि�क �े�, सरकारी तथा 
गैरसरकारी सं�थाह�मा गुण�तरीय 
कानूनकम�ह�को खाँचो रहकेो देिख�छ । 
यसका लािग नेपालको कानून िश�ा 
�णालीमा रहकेा असल प�ह�लाई 
िनर�तरता िदँदै कमजोरीह� पिहचान गरी 
सोको उिचत स�बोधन गद� सुधार गनु�पन� । 

९७६ 

4=  

१०७१६ 
 

संयु� 
 

उ��ेषण 

अिधव�ा इ�दु 
तुलाधरसमेत 

िव�� 
िनवा�चन आयोग, 

िनवा�चन आयोगको 
काया�लय, 
काि�तपथ, 

काठमाड�, नेपाल 

 दलको सद�यको �पमा नेपालको 
संिवधानको धारा ४२(१) मा उ�लेख भएका 
सबै समूहबाट सद�य भएको अव�थामा 
य�तो समूहबाट काय� सिमितमा �ितिनिध�व 
ह�ने गरी िवधानमा �यव�था गनु� ��येक 
राजनीितक दलको कत��य ह�न आउँछ । 
यसको अथ� दलको स�पूण� पदह� नै सद�य 
सं�याको आधारमा समावेशीकरण गन� भ�ने 
नभई खुला �े� र समावेशी �े� छुट्याउन 
दलको अिधकार सङ्कुचन गरेको भ�ने हैन । 
मिहलाको स�ब�धमा समेत दलको सद�य 
ह�न मिहलालाई कानूनले अिनवाय� गन� 
स�दैन । �वत:�फूत� �पमा कुनै राजनीितक 
दलमा मिहलाह� पिन आब� रहकेा छन् भने 
दलको सद�यको समानुपाितक आधारमा 
मिहलाह�लाई के��ीय, �देश, िज�ला वा 
�थानीय काय� सिमितमा अिनवाय� समावेश 
गनु�पद�छ । मिहला सद�यह�को अनुपात 
पाट� सद�यतामा पु�षको तुलनामा �यून 
रहकेो छ भने पिन पाट�मा उपल�ध भएका 
मिहलाह�बाट एक ितहाई पदह� मिहलाको 
लािग अिनवाय� �पमा छु�्याई सो पदह�मा 
सद�यताको अनुपातमा समानुपाितक 
समावेशीकरणको िस�ा�तलाई अिनवाय� 
�पमा लागु ह�ने �यव�था िमलाउनु 
राजनीितक दलको कत��य ह�ने ।  

१०१२ 



 

iii

5=  

१०७१७ 
 

संयु� 
 

लागु औषध 
(खैरो िहरोइन) 

लोकेश योगी 
िव�� 

नेपाल सरकार 

 �यापा�रक कारोबार �कृितको ख�रद, स�चय 
वा ओसारपसार भएको अव�था देिखएमा 
ख�रद िब��तफ� को कसुर कायम ह�न स�ने 
भए तापिन �यस�कारको ि�थित 
नदेिखएस�म केवल सेवन �योजनका लािग 
केही लागु औषध ख�रद गरी आफूसाथ राखी 
एक ठाउँबाट अक� ठाउँमा गएको काय�लाई 
लागु औषध ख�रद िब��, ओसारपसार, 
स�चय गरकेो भनी कसुर ठहर गरी सजाय 
गनु� �यायोिचत नह�ने ।  

१०२१ 

6=  

१०७१८ 
 

संयु� 
 

बह�िववाह 

सोकण� �े� 
िव�� 

नेपाल सरकार 

 जुनसुकै मु�ा जिहलेसुकै पिन दायर गन� 
सिकने भए कानूनले नै हद�यादस�ब�धी 
�यव�था गनु� आव�यक नै नह�ने । मु�ा 
जिहलेसुकै ला�छ भ� ने सोच नहोस् अथा�त् 
मु�ा पन� अविध अिनि� चत नहोस् भ� ने 
मनसाय राखेर नै िवधाियकाले कानूनमा 
हद�यादको �यव�था गरकेो   ह�ने । यिद कुनै 
मु�ा दायर गन� हद�याद कानूनल ेतोकेको छ 
भने मु�ा गन� प� चाह े �यो �यि� होस् वा 
सरकारी िनकाय नै िकन नहोस् �य�ल े
कानूनले तोकेको हद�यादिभ� अिनवाय� 
�पमा उ� मु�ा दायर ग�रस�नुपन� । यिद 
कसैल े हद�याद नाघेर मु�ा दता� गराउन 
�याउँछ भने �यसलाई अदालतले म�त गन� 
नस�ने । 

१०३१ 

7=  

१०७१९ 
 

संयु� 
 

कुटिपट, 
अङ्गभङ्ग 

अ�बास िमया 
अ�सारी 
िव�� 

नेपाल सरकार 

 मुलुक� ऐन, कुटिपटको महलको २ र ६ नं. 
को �या�या गदा� अिवि�छ� न यिकन गन� 
सिकने त�य र �माणको आधारमा मा� दोषी 
ठहर गन� िम�ने देिखने । भाँिचएको हातखु�ा 
वा अ�य अङ्ग उपचार गरी काम ला�न स�ने 
अव�थामा आउने भएमा अङ्गभङ्गमा 
सजाय गन� निम�ने र य�तोमा मुलुक� ऐन, 
कुटिपटको महलको ६ नं.बमोिजम सजाय 
ह�ने । 

१०४१ 
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8=  

१०७२० 
 

संयु� 
 

अपहरण तथा 
शरीर ब�धक 

��हाद महत 
िव�� 

नेपाल सरकार 

 घटना घटेको दे� ने च�मिदद �यि� कोही 
नभएको अव�थामा पिन अ�य 
प�रि�थितज�य �माणह� 
(Circumstantial Evidences) बाट 
अिभयोग दाबी पुि� ह�न नस�ने होइन । 
फौजदारी मु�ामा ��य� �माणको मह�वपूण� 
�थान रहने भ� ने कुरामा िववाद ह�न स�ैन । 
तर कुनै मु�ामा ��य� �माण उपल�ध 
नभएकै आधारमा अपराध र अपराधीको 
बारमेा खोजिबन नह�ने भ� ने ह�ँदैन । ��य� 
�माण उपल�ध नभएको ि�थितमा 
प�रि�थितज�य �माण (Circumstantial 
Evidence) को सहाराबाट िमिसलमा रहकेो 
त�य एवम ् �माणह�को िव�ेषण गरी 
अपराध र अपराधीको बारेमा �याियक 
िन�पण ह�न आव�यक ह�ने । 

१०५१ 

9=  

१०७२१ 
 

संयु� 
 

ब�दी 
��य�ीकरण 

�भु भ�ने जमुना 
साह तेली 

िव�� 
पसा� िज�ला 

अदालत, पसा� 
वीरग�जसमेत 

 कुनै �यि�लाई एकपटक अदालतको 
फैसलाअनुसार कसुरदार ठहर गरी सजाय 
भएकोमा अदालतमा धरौटी राखी थुनामु� 
भए पिन पुनः िनजले पटकपटक अपराध गरी 
रहने �वृि�ल े �य�ता कसुरदारलाई 
सजायको सह�िलयतको िस�ा�त लागु गनु� 
मनािसब नह�ने ।  

१०७० 

10=  

१०७२२ 
 

संयु� 
 

अपहरण तथा 
शरीर ब�धक 

राजन पासवान 
िव�� 

नेपाल सरकार 

 अपहरण गन� तथा शरीर ब�धक िलने 
कसुरको मु�ामा पीिडत �वय ं ��य�दश� 
�माणको कोटीमा रह�छ । अपराध ह�दँा 
देखेर, अनुभव गररे, जानेर आफूउपर के 
कसरी कसल ेकसुर गन� काय� गरेका िथए, को 
को �यि�ले के क�तो भूिमका िनभाएका 
िथए, वारदात�थलदेिख अपहरणमु� ह�दँाको 
अव�थास�मको बारमेा िच�ण गरी बेहोरा 
उजागर ग�रिदने दािय�व �वय ं पीिडत 
�यि�को नै ह�ने ।  

१०७६ 
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१०७२३ 
 

संयु� 
 

उ��ेषण 

सुवास ढकाल 
िव�� 

नेपाल सरकार, 
के��ीय त�याङ्क 
िवभाग, थापाथली, 

काठमाड�समेत 

 धम� िनरपे�ताको अथ� रा�यले धािम�क 
िवषयमा आँखा िचि�लनुपछ� भ�ने होइन धम� 
सं�कृित, धािम�क आ�था सनातनदेिख 
चिलआएको मा�यताको र�ा गनु� र धम�को 
नाममा कुनै िथचोिमचो, उपे�ा, बिह�करण र 
धमा��तरण गन� निदनु भ�ने नै ह��छ । धम�, 
सं�कृित, स�पदाको संर�ण ह�दँा समुदायको 
अि�त�वका आधारह� सुरि�त र संरि�त 
ह��छन् । यही सुरि�त सं�कृितिभ� �यि� र 
समुदायल े �व�थ र सजीव �पमा ह�क� न, 
प�रपोिषत ह�न र आ�नो �यि��वको िवकास 
�वत�� �पमा गन� स�दछ । संिवधानको 
धारा २६ मा धािम�क �वत��ताको हकबार े
उ�लेख गद� धम�मा आ�था रा�ने ��येक 
�यि�लाई आ�नो आ�थाअनुसारको धम�को 
अवल�बन, अ�यास र संर�ण गन� �वत��ता 
ह�ने कुरा ��याभूत ग�रएकोबाट सनातन धम� 
सं�कृितको “अवल�बन, अ�यास र संर�ण” 
गन� काय�लाई पिन धािम�क �वत��ताकै एक 
प�को �पमा िलन सिकने । 

१०८८ 

12=  

१०७२४ 
 

संयु� 
 

करार प�रपालना 
गराई पाऊँ 

पवन राजभ�डारी 
िव�� 
राम �े� 

 करारको यथावत् प�रपालनालाई अदालतको 
�विववेक�य अिधकारको �पमा ह�ेर�छ तर 
जहाँ नगद �ितपूित�बाट वादीलाई पूण� �याय 
िम�ने अव�था छैन �यहाँ यथावत् 
प�रपालनालाई इ�कार गन� िम�ने पिन ह�दैँन । 
आफूसम�को िववादमा सकेस�म पूण� �याय 
गन�तफ�  नै अदालत अ�सर रहनुपछ� । �यो 
उसको संवैधािनक दािय�व पिन हो । स�म 
�यायपािलकाको संवैधािनक प�रक�पनािभ� 
पूण� एवम ् �भावकारी �याय पछ� भ� ने 
कुरालाई अदालतले िबस�न निम�ने ।   

१०९८ 

13=  

१०७२५ 
 

संयु� 
 

उ��ेषण 

िज�ला िवकास 
सिमित दाङसमेत 

िव�� 
िड�लीबहादुर 

डाँगीसमेत 

 कानूनले खास काय�िविध तो�नुपन� मनसाय 
रा� नुको मतलब अ�य अव�थाभ�दा िवशेष 
अव�थाको अनुमान गरकेो मा� नुपन� ह��छ । 
कानूनबमोिजमबाहके कर लगाइने र उठाइने 
छैन भ� ने संवैधािनक �यव�थाल े �प� 
कानूनको अभावमा करको दािय�व जनताल े

११२० 



 

vi

बो�नुपद�न भ� ने मा�यता राखेको छ । कर 
लगाउन कानून बनेको छ, सो कर कानूनको 
दायरामा कुनै व�त ु वा सेवा ��ट �पमा 
समेिटएको छ, �य�तो कर उठाउने काय�िविध 
पिन कानूनमा तोिकएको छ एवम ् �य�तो 
काय�िविध पूरा ग�रएको छ भने �यस 
अव�थामा कर असुल गन� िम�ने । 

14=  

१०७२६ 
 

संयु� 
 

उ��ेषण 

र�नबहादुर 
िज�बासमेत 

िव�� 
नेपाल सरकार, 

िडिभजन वन काया�लय,
हटे�डासमेत 

 साधारण अिधकार �े�अ�तग�त मु�ाको रोह 
तथा कारबाहीको िसलिसलामा अिधकार 
�े�को �ुिट भएको, �ाकृितक �यायको 
िस�ा�तको िवपरीत भएको, कानूनको 
देखादेखी �ुिट भएको, बदिनयत र �व�ृ 
भएको, अनिधकृत िनकायबाट कामकारबाही 
आदेश भएको, संवैधािनक र कानूनी �� नको 
िनराकरण गनु�पन� गु�जायस रहकेो र 
कानूनले अवल�बन गनु� भनेको �ि�याह� 
�प�सँग उ�लङ्घन गरकेोमा बाहके अ� 
अव�थामा मातहतको अदालतबाट साधारण 
अिधकार �े�अ�तग�त भएको आदेशमा त�य 
र औिच�यिभ� �वेश गरी असाधारण 
अिधकार�े�बाट ह�त�ेप गनु� �यायोिचत 
नह�ने ।  

११३१ 

15=  

१०७२७ 
 

संयु� 
 

उ��ेषण 

आशाकुमारी चौधरी 
िव�� 

नेपाल सरकार, गृह 
म��ालय, 

िसंहदरबार, 
काठमाड�समेत 

 �चिलत सरकारी मु�ास�ब�धी ऐनअनुसार 
जाहरेी िलई अनुस�धान गन� पाउने िनकाय 
तथा अिधकारीले आ�नो अिधकार �योग 
गदा� �चिलत कानूनबमोिजम नै गनु�पन�   
ह��छ । कुनै पिन कानूनी कारबाहीको लािग 
हद�यादस�ब�धी �यव�था मह�वपूण� कडीको 
�पमा रहकेो ह��छ । सरकार वादी भई च�ने 
मु�ामा पिन उ� हद�यादस�ब�धी कानूनी 
�� नलाई म�यनजर रा� नैपन� ह��छ । 
कसुरको �कृितअनुसार �माण सङ्कलन 
काय�को लािग अनुस�धान गन� स�भव ह�ने 
िकिसमको समय सीमा ��यके कसुरको 
लािग छु�ाछु�ै हद�याद कायम ग�रएको   
ह��छ । समयको लामो अ�तरालमा �माण 
लोप ह�न स�ने र अनुस�धान स�भव 

११३६ 
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नह�नेसमेत भएबाट कानूनले तोकेको समय 
सीमाभ�दा पिछ उजुरी िलई अनुस�धान गन� 
पिन स�भव नह�ने र �यसरी तोिकएको समय 
सीमा �यतीत भएपिछ उजुरी िलने अिधकार 
पिन स�बि�धत िनकायलाई नरहने ।  

16=  

१०७२८ 
 

संयु� 
 

कत��य �यान 

केशे भ�ने केशु िगरी 
िव�� 

नेपाल सरकार 

 घटना�थल वरपर उपि�थत भई 
घटना�थलमा जान इ�कार गनु� र कसैलाई 
कत��य गरी मानु� दुई फरक कुरा ह�न् । कसैको 
रगता�य �पमा ह�या भएको वारदात�थलमा 
जान डराउनु र जाँदा आफूलाई नै आरोप 
आइला�छ िक भनेर सो�नु �वाभािवक 
मानवीय भावना हो । �ितवादी 
वारदात�थलको वरपर उपि�थत रहकेो र 
िनजले वारदात�थलमा जान इ�कारी गरकेो 
त�य मा� िनजलाई कसुरदार ठह� याउनका 
लािग पया�� त  नह�ने । 

११४३ 

17=  

१०७२९ 
 

संयु� 
 

उ��ेषण / 
परमादेश 

आचाय� कमा� 
ना��याल 

तामाङसमेत 
िव�� 

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

काया�लय, 
िसंहदरबार, 

काठमाड�समेत 

 साव�जिनक हक वा सरोकारको िववाद 
भ� नाल े कुनै खास �यि� वा �यि�ह�को 
�यि�गत हक वा सरोकारमा मा� सीिमत 
भएको िववाद नभएर नेपालका सव�साधारण 
जनता वा कुनै जनसमुदायको सामूिहक हक 
वा सरोकारसँग स�बि�धत भएको िववाद 
ह�नुपन� ।  

११५१ 

18=  

१०७३० 
 

संयु� 
 

उ��ेषण / 
परमादेश 

ताराकुमार खड्का 
िव�� 

पुनरावेदन अदालत 
पाटन, 

लिलतपुरसमेत 

 �ाकृितक �यायको िस�ा�तअ�तग�त 
सुनुवाइको मौका �ा� गन� सफाइ पेस गन� 
मौकासमेत नपाउँदा स�बि�धत प�लाई 
�ितकूल असर पन� जाने भएबाट 
कानूनबमोिजम �यादको जानकारी 
स�बि�धत �यि�ले पाउने वा सोको सूचना 
�ा� गरकेो अव�थामा मा� कानूनी �ि�या 
पूरा गरकेो मा� नुपन� ह��छ । �य�तो �ि�या नै 
पूरा नगरी �याद बु�ने �यि�को �व��य 
अव�था िठक नभएको तथा मानिसक �पमा 
अस�तुलन भएको �यि�ले बुझेको �यादलाई 

११५८ 



 

viii

कानूनबमोिजम तामेल भएको भ� न िम�ने 
अव�था नदेिखने । 

19=  

१०७३१ 
 

संयु� 
 

�यान मान� 
उ�ोग 

जीवन िव.क. 
िव�� 

नेपाल सरकार 

 एिसड आ�मणका कारण पीिडतमािथ पन� 
जीवनपय��तको ग�भीर शारी�रक र मानिसक 
�ितलाई हदेा� यसलाई अ��य, अस�य र 
�दयिवहीन �यि�ल े घटाउने अपराध 
मा�नुपद�छ । समयमा उपचार नपाएमा �यानै 
जान स�ने एिसड आ�मणको घटनाबाट 
बाँचेका �यि�ह� बाँक� जीवन ल�जा, 
अपहलेना र भेदभावपूण� �यवहारको िबच 
बाँचेका छैनन् भनी भ�न नसिकने ह�दँा एउटा 
�यि�को सम� भिव�यलाई नरा�ोसँग असर 
पारी असामा�य चरम पीडाको अव�थामा 
पु� याउने एिसड आ�मणका कसुरदारलाई 
�ुरताकै �पमा मा�नुपद�छ । सामा�य जीवन 
बाँचेको �यि�लाई आफँैल े िच�न नस�ने 
अव�थामा पु� याई उसको ह�या गन� वा 
आ�मस�मान र मनोबल नै खि�कने गरी 
कुि�सत मनसायका साथ घटाइने एिसड 
आ�मणका घटनाले मूलतः भख�रै नयाँ 
भिव�यको माग�मा अिघ बिढरहकेा कैय� 
युवतीह�को जीवन �त िव�त बनाएको 
पाइ�छ । तसथ�, दोषी �यि� कानूनल े
तोकेको उ�चतम सजायको भागी ह�न यो�य 
मािननुपन� ।  

११६९ 
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सव��च अदालत, पूण� इजलास
माननीय �यायाधीश �ी मीरा खडका

माननीय �यायाधीश �ी ई�र�साद खितवडा
माननीय �यायाधीश डा. �ी मनोजकुमार शमा�

फैसला िमित : २०७८।६।१४
०७७-WF-००१४

म�ुाः ब�दी��य�ीकरण

िनवेदक : िज�ला पाचँथर सािबक एकितन गा.िव.स. 
वडा नं. २ हाल फालेलङ्ुग गाउपँािलका 
वडा नं. २ घर भई िज�ला झापा दमक 
नगरपािलका वडा नं. ५ �ािफक माग� ब�ने 
हाल कारागार काया�लय न�खमुा गैरकानूनी 
थनुामा रहेका भेषराज ख�ी

िव��
��यथ� : उ�च अदालत पाटनसमेत

§ हद�याद, हकदैया, अिधकार��ेस�ब�धी 
कुनै ग�भीर �िुट कायम रहकेो वा �यायको 
दु�पयोग (Miscarriage of Justice) 
ह�न गई िनवेदकउपर ग�भीर अ�याय 
(Gross Injustice) भएको ि�थित 
देिखन आएको अव�थामा यदाकदा �रट 
�े�ािधकारबाट पिन �याियक उपचार 
�दान गनु�पन� ि�थित रहन स�छ । तर 
यसलाई अपवाद अव�थाको �पमा 
�यादै सीिमत अथ�मा (Rarest of the 
rare case मा) मा� �योग गन� सिकने । 
थुनामा रा�ने स�ब�धमा भएको आदेशमा 

कायम रहन पुगेको कुनै सामा�य कानूनी 
�िुट औ�ंयाएर सो आदेश कायम छँदै 
ब�दी��य�ीकरणको आदेश जारी गनु� 
हामीले अि�तयार गरी आएको �याियक 
मा�यता र �चलनअनुकूल नह�ने ।

(�करण नं.४)
§ मुलुक� फौजदारी काय�िविध 

सिंहता, २०७४ को दफा ७३ तथा 
�याय �शासन ऐन, २०७३ को दफा १५ 
बमोिजम दायर ह�न आएका िनवेदनका 
स�दभ�मा सुनुवाइ गदा� त�लो अदालतबाट 
भएको आदेश / िनण�य फरक पन� 
स�न े देिखएमा उि�लिखत िनवेदन /  
�ितवेदनउपर सुनुवाइ गन� अदालतले 
सनुुवाइको लािग ��यथ� (अव�थानसुार 
वादी वा �ितवादी) प�लाई सुनुवाइमा 
उपि�थत ह�न सूचना िदई �ितवादको 
अवसर �दान गररे मा� मातहतका 
अदालतबाट भएका आदेशमा 
कानूनबमोिजम प�रवत�न गन� गनु� र यसरी 
सूचना िदँदा सो िनवेदनस�ब�धी म�ुा दायर 
रहकेो अदालतमाफ� त जनाउ िदन ेगनू� । 

(�करण नं.१३क)

िनवेदकका तफ� बाट : िव�ान् व�र� अिधव�ा�य �ी 
सितशकृ�ण खरले र �ी च��का�त �वाली, 
तथा िव�ान् अिधव�ाह� �ी िटकाराम 
भ�राई, �ी �बल शमा�  र �ी भावेश गौतम

��यथ�का तफ� बाट : िव�ान् उप�यायािधव�ा �ी 
िवदरुकुमार काक�

अवलि�बत निजर : 
§ ने.का.प.२०२७, िन.नं.५४७

�नण�य नं. १०७१३
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स�ब� कानून :
§ नेपालको सिंवधान
§ मलुकु� फौजदारी काय�िविध संिहता, २०७४
§ �याय �शासन ऐन, २०७३

यस अदालतमा आदेश गन�ः 
माननीय �यायाधीश �ी �काशमान िसहं राउत
माननीय �यायाधीश �ी टंकबहादरु मो�ान

आदेश
�या.ई�र�साद खितवडा : नेपालको 

सिंवधानको धारा ४६ र १३३(२) बमोिजम पन� 
आएको ��ततु �रट िनवेदनमा यस अदालतको िमित 
२०७७।०१।१३ को संय�ु इजलासबाट बसव��च 
अदालत िनयमावली, २०७४ को िनयम २३ २(ग) 
बमोिजम पूण� इजलाससम� पेस ह�न आएको ��ततु 
�रट िनवेदनको संि��त त�य एव ं ठहर यस �कार 
रहेको छ:

त�यगत बेहोरा
म िनवेदक भेषराज ख�ी �चिलत 

कानूनबमोिजम आ�नो पेसा, �यवसाय स�चालन गरी 
Everest Engineering Consultancy स�चालन 
गरकेो एक रिज�टड� इि�जिनयर तथा मू�याङ्कनकता� 
ह� ँ। ऋणी ज�गाधनी सरु�े� �े�ले ब�क अफ काठमाड�मा 
आ�नो नाममा दता�  भएको झापा िज�ला क�काई 
नगरपािलका वडा नं. ९ को िक.नं. ३५९६ र ३२७१ 
को �े�फल �मश: ०-२-१० र ०-२-० ज�गाह� 
महे�� राजमाग�सगँ जोिडएको भनी झ�ुयाई ब�कमा 
पेस गरी एक ठाउकँो ज�गा देखाई अक� ठाउकँो ज�गा 
िधतो राखी, गलत मू�याङ्कन गरी गराई ब�कलाई हािन 
नो�सानी गरकेो र सो �ममा पेस ग�रएका कागजातह� 
न�कली भएको भनी मलाई मू�याङ्कनकता� देखाई 
ज�रया एकै भएकोमा झापा िज�ला अदालतमा 
िलखतस�ब�धी कसरु सरकारी छाप द�तखत िकत� 

म�ुा (०७६-C१-०२३५) एवम् उ�च अदालत 
पाटनमा ब�िकङ कसरु म�ुा (०७६-CB-०५७२) दता� 
ग�रएको रहेछ । यी म�ुाह�को �ारि�भक सनुवुाइ ह�दँा 
झापा िज�ला अदालतले ३,००,०००।– (तीन लाख) 
धरौटी माग गरकेो साथै उ�च अदालत पाटनले ब�िकङ 
कसरु म�ुा चलाई १,५८,००,०००।– (एक करोड 
अ�ठाउ�न लाख) धरौट रकम माग गरकेो अव�था छ । 
यी दवैु म�ुामा मैले कसरु �वीकार नगरी अदालतबाट 
माग गरकेो धरौट रकम बझुाई कानूनबमोिजम दवैु 
म�ुामा तारेखमा बसी म�ुाको पपु�� गद� आएको छु । 
यसै �ममा झापा िज�ला अदालतमा २०७६।०९।०३ 
गतेबाट तारखेमा ब�दै आएकोमा अि�तम पटक 
२०७७।११।२१ गतेको िदन हािजर भएको दिेख�छ 
भने उ�च अदालत पाटनमा २०७६।७।२१ गतेबाट 
अि�तम पटक २०७७।१२।१६ गतेस�मै साधारण 
तारखेमा रहेको उ�च अदालत पाटनको तारखे पचा�बाट 
समेत देिख�छ । यही �ममा िमित २०७७।१२।१६ गते 
उ�च अदालतको प� सं�या ०७७/७८ च.नं. ३२६९ 
बमोिजम उ�च अदालत पाटनले माग गरकेो धरौट रकम 
सव��च अदालतबाट भएको आदेश�ारा बदर भएकाले 
िनज �ितवादीलाई कानूनबमोिजम िसधा खान पाउने 
गरी थनुामा रा�न पठाएको बेहोरा अनरुोध छ भ�ने 
बेहोरा लेिखएको प� मलाई थमाई उ�च अदालत 
पाटन प�रसरबाट प�ाउ गरी हाल कारागार काया�लय 
न�खमुा थनुामा रािखएको छ । सव��च अदालतबाट 
भएको आदेशको स�ब�धमा कानून �यवसायीमाफ� त 
न�कल सारी ब�ुने �ममा यस अदालतको सयं�ु 
इजलासबाट २०७७।०३।१५ गतेका िदन मलाई 
मलुकु� फौजदारी काय�िविध संिहताको, २०७४ को 
दफा ६८ बमोिजम थनुवुा पजु� िदई थुनामा पठाउन ु
भ�ने आदेश भएको रहेछ । यसरी सव��च अदालतबाट 
मेरा िव�� आदेश ह�दँासमेत मलाई सो बारमेा केही 
जानकारी नगराइन,ु सव��च अदालतबाट आदेश 
भएप�ात् समेत ९ प�टस�म तारखेमा नै रहेको 
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त�यसमेत अदालतबाट जारी ग�रएका तारखे पचा�बाट 
�थािपत भइसकेको छ ।

यसरी अदालतको आदेशबमोिजम तारखे वा 
धरौटमा छुटी कानूनबमोिजम िनर�तर तारखेमा रहेको 
�ितवादीलाई समेत कुनै जानकारी निदई अिभयोजन 
प�ले गरकेो िनवेदनको एकतफ� सनुवुाइ गरी थनुामा 
पठाउने काय� नेपालको संिवधानले संर�ण गरकेो धारा 
२० को �व�छ सनुवुाइको हकको मम�िवपरीत छ । 
आ�ना िव�� ह�ने सबै कारबाहीको जानकारी पाउने 
हक सिंवधानको धारा २०(८) मा सरंि�त रहेकोमा 
आदशे भएको ९ मिहनापिछ मा�ै आफू िव�� भएको 
आदशे तारखे िलन जाने �ममा मा�ै थाहा पाउन ु र 
थाहा ह�दँाका बखत नै समाती थनुामा रा�ने काय� 
असंवैधािनक रहेको ��टै छ । त�लो अदालतबाट 
भएको थुनछेक आदशेउपर मािथ�लो पनुरावेदन स�ुने 
तहमा मलुकु� फौजदारी काय�िविध सिंहता, २०७४ 
को दफा ७३ बमोिजम िनवेदन स�ुदा �यि� िनवेदक 
रहेको अव�थामा नेपाल सरकारलाई सूचना स��ेिषत 
गरी दफा ७३ बमोिजमको िनवेदनमा नेपाल सरकारको 
�ितर�ा सरकारी विकलमाफ� त ग�र�छ भने दफा ७३ 
बमोिजमको िनवेदनमा नै िनवेदक नेपाल सरकार रहेको 
अव�थामा �ितवादीलाई िनजका कुरा रा�न निदई 
एकतफ� सनुवुाइ गरी आदशे गनु�  दवैु प�को बहस सनुी 
आदशे गनु�पन� �ाकृितक �यायको िस�ा�तिवपरीत 
छ । य�तो काय�ले मलाई Miscarriage of Justice 
भएकाले य�तो अव�थामा मेरो थनुाको स�ब�धमा पनुः 
�याियक पनुरावलोकन ग�रन ुअिनवाय� छ । हालको थुना 
मौिलक तथा वैयि�क हकको �ितकूल भई गैरकानूनी 
एवम् �ाकृितक �याय िव�� भएकाले संिवधानको 
१३३(२) र (३) साथै सव��च अदालत िनयमावली, 
२०७४ को िनयम ३७ बमोिजम ब�दी��य�ीकरणको 
आदशे जारी गरी मलाई गैरकानूनी थनुाबाट म�ु 
ग�रपाउ ँ भ�नेसमेत बेहोराको िमित २०७७।१२।२० 
गतेको भेषराज ख�ीको �रट िनवेदन ।

यसमा के कसो भएको हो ? िनवेदकको 
मागबमोिजमको ब�दी��य�ीकरणको आदशे िकन 
जारी ह�न ुनपन� हो ? आदेश जारी ह�न ुनपन� भए सोको 
आधार र कारणसिहत बाटाको �यादबाहेक �याद 
सूचना पाएको िमितले ३ िदनिभ� महा�यायािधव�ाको 
काया�लयमाफ� त िलिखतजवाफ पेस गनु�  भनी 
��ततु आदशे र �रट िनवेदनको �ितिलिप साथै 
राखी िवप�ीह�का नाममा �याद सूचना पठाई 
�यादिभ� िलिखतजवाफ पर े वा अविध �यतीत 
भएपिछ महा�यायािधव�ाको काया�लयलाई पेसीको 
जानकारीसमेत िदई म�ुा नं. ०७६-CB-०५७२ को 
ब�िकङ कसरु म�ुाको स�कल िमिसल उ�च अदालत 
पाटनबाट िझकाई साथै राखी िनयमानसुार पेस गनु�  
भ�ने िमित २०७७।१२।२४ को यस अदालतको 
आदेश ।

�रट िनवेदक / िवप�ी भेषराज ख�ीबाट 
१,५८,००,०००।– (एक करोड अ�ठाउ�न लाख) 
नगद वा सो बराबरको जेथा जमानत वा ब�क �यार�ेटी 
िलन ुिदन नसके कानूनबमोिजम थुनामा रा�न पठाइिदन ु
भनी िमित २०७६।०६।१० को थनुछेक आदेश । उ� 
आदेशबमोिजम धरौटी िदन नसक� थनुामा रही पिछ 
जेथा जमानत राखी तारखेमा रहेकोमा उ� आदेशउपर 
�यहा ँ स�मािनत अदालत िनवेदन परी ०७६-RE-
०१४४ को िनवेदनमा िमित २०७७।०३।१५ मा 
आदेश ह�दँा यस अदालतको आदेश बदर भई भेषराज 
ख�ीलाई थनुामा रा�न पठाउन ु भनी आदेश �ा� 
ह�न आएकोले स�मािनत अदालतकै आदेशबमोिजम 
थनुामा रा�न पठाइएको िवषय ह�दँा िवप�ीको �रट 
िनवेदन खारजे ग�रपाउ ँभ�ने उ�च अदालत पाटनको 
िमित २०७८।०१।०३ गते यस अदालतमा पेस भएको 
िलिखत जवाफ ।

�रट िनवेदक / िवप�ी भेषराज ख�ी भएको 
ब�िकङ कसरु म�ुामा उ�च अदालत पाटनको च.नं. 
३२६९ िमित २०७७।१२।१६ को थनुवुा पजु�अनसुार 
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थनुामा रािखिदन लेखी आएबमोिजम िनजलाई 
िनयमानसुार िसधा खान पाउने गरी थुनामा रािखएको 
ह�दँा िनज िनवेदकको मागबमोिजम यस काया�लयको 
नाममा ब�दी��य�ीकरणको आदेश जारी ह�न ु नपन� 
भएकोले ��ततु �रट िनवेदन खारजे ग�रपाउ ँ भ�ने 
कारागार काया�लय, न�ख ु लिलतपरुका काया�लय 
�मखुको िमित २०७८।०१।०३ गते यस अदालतमा 
पेस भएको िलिखत जवाफ ।

यसमा �ितक �े�को जाहेरीले वादी नेपाल 
सरकार �ितवादी सरु�े� �े�समेत भएको ब�िकङ कसरु 
म�ुामा उ�च अदालत पाटनबाट िमित २०७६।०६।१० 
मा भएको आदेशउपर यस अदालतमा परकेो िनवेदन 
/ �ितवेदन ०७६-RE-०१४४, ०७६-RE-०१९९ 
समेतमा यस अदालतबाट िमित २०७७।०३।१५ मा 
भएको आदेशसिहतको िमिसल साथै राखी ��ततु 
�रट िनवेदन िमित २०७८।०१।१३ मा पेसी तोक� 
िनयमानसुार पेस गनु�  भ�ने िमित २०७८।०१।१० यस 
अदालतको आदेश ।

िनवेदकका िव�� दायर गरकेो ब�िकङ 
कसरुस�ब�धी ०७६-CB-०५७२ को म�ुामा उ�च 
अदालत पाटनबाट िमित २०७६।०६।१० मा �. 
एक करोड अ�ठाउ�न लाख धरौट माग भएकोमा सो 
बझुाई तारखेमा म�ुाको पपु�� ग�ररहेको िथए । उ� 
म�ुामा सव��च अदालतको िमित २०७७।०३।१५ 
को आदेशले पपु��का िनि�त मलाई थनुामा रा�न ुभनी 
आदशे भएको रहेछ । सो कुरा उ� म�ुामा तारखे िलन 
जादँा प�ाउ परी िमित २०७७।१२।१६ मा थाहा 
भयो । उि�लिखत म�ुाको �याियक कारबाहीमा 
मलाई स�रक नगराई जानकारी पाउने हक, �व�छ 
सनुवुाइको हक र आफूले रोजेको कानून �यवसायीको 
स�लाह िलन पाउने तथा �ितिनिध�व गराउन पाउने 
हकबाट वि�चत गरी एकप�ीय कुरा सनुी मलाई 
थनुामा रा�ने गरी भएको आदशे �ाकृितक �यायको 
िस�ा�त, समानताको िस�ा�त एवं नेपालको 

संिवधानको धारा २०(२), २०(८) समेतको िवपरीत 
ह�दँा ब�दी��य�ीकरणको आदशे जारी गरी थुनाम�ु 
ग�रपाउ ँभ�ने िनवेदकको म�ुय िनवेदन िजिकर रहेको 
दिेखयो ।

उ�च अदालत पाटनबाट भएको उि�लिखत 
िमित २०७७।०६।१० को आदेश बे�रतको ह�दँा बदर 
ग�रपाउ ँ भनी सो आदशेउपर यस अदालतसम� 
मलुकु� फौजदारी काय�िविध संिहता, २०७४ को दफा 
७३ बमोिजम वादी नेपाल सरकारको तफ� बाट परेको 
िनवेदनमा यस अदालतबाट सनुवुाइ ह�दँाको �याियक 
काम कारबाहीको �ममा यी िनवेदकलाई सूचना तथा 
जानकारी िदएको दिेखदैँन । अक�तफ�  यी िनवेदकको 
तफ� बाट कानून �यवसायी उपि�थत भई बहस पैरवी 
�ितिनिध�व गरकेो भनी यस अदालतबाट भएको 
आदेशमा उ�लेख भएको पाइदँैन । िनवेदकलाई 
उि�लिखत म�ुामा थनुामा रा�ने गरी िमित 
२०७७।०३।१५ मा यस अदालतबाट आदेश भएको 
दिेख�छ र यस अदालतबाट भएको उ� आदेशसमेत 
बदर ग�रपाउ ँ भ�ने िनवेदकको मागदाबी भए पिन 
��ततु िनवेदनमा यस अदालतलाई िवप�ी बनाइएको 
अव�था देिखदँनै ।

बे�रतको आदेश बदर ग�रपाउ ँ भनी नेपाल 
सरकारको तफ� बाट उ� संिहताको दफा ७३ अ�तग�त 
िदएको िनवेदनमा िवप�ीलाई जानकारी सूचना 
निदई अि�तम आदेश गन� �चलन यस अदालतबाट 
आ�मसात् ग�रआएकै दिेख�छ । तर �यि�का तफ� बाट 
सोही कानूनअ�तग�त बे�रतको आदेश बदर ग�रपाउ ँ
भनी पन� आएको िनवेदनमा भने सामा�यतया नेपाल 
सरकारलाई सनुवुाइ ह�दँाको �ममा उपि�थत ह�ने 
सूचना तथा पेसीको जानकारी िदने प�रपाटी अवल�बन 
गरकेो पाइ�छ ।

नेपालको संिवधानको धारा २०(२) मा 
“प�ाउ परकेो �यि�लाई प�ाउ परकेो समयदिेख नै 
आफूले रोजेको कानून �यवसायीसगँ स�लाह िलन 
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पाउने तथा कानून �यवसायी�ारा पपु�� गन� हक ह�ने 
छ । �य�तो �यि�ले आ�नो कानून �यवसायीसगँ 
गरकेो परामश� र िनजले िदएको स�लाह गो�य रहने 
छ । तर श� ु दशेको नाग�रकको हकमा यो लाग ु ह�ने 
छैन ।” �यसैगरी धारा २०(८) मा “��येक �यि�लाई 
िनज िव�� ग�रएको कारबाहीको जानकारी पाउने हक 
ह�ने छ ।” र धारा २०(९) मा “��येक �यि�लाई �वत�� 
िन�प� र स�म अदालत वा �याियक िनकायबाट 
�व�छ सनुवुाइको हक ह�ने छ” । तथा धारा १२६(१) 
मा “नेपालको �यायस�ब�धी अिधकार यो संिवधान 
अ�य कानून र �यायका मा�य िस�ा�तबमोिजम 
अदालत तथा �याियक िनकायबाट �योग ग�रने छ” 
भ�ने सवंैधािनक �यव�था रहेको पाइ�छ ।

उि�लिखत त�य र संवैधािनक �ावधान 
अ�तरिनिहत ह�न आएको ��ततु िववादमा मलुकु� 
फौजदारी काय�िविध संिहता, २०७४ को दफा ७३ 
अ�तग�त बे�रतको आदेश बदर ग�रपाउ ँ भनी नेपाल 
सरकारको तफ� बाट परकेो िनवेदनमा यसै अदालतबाट 
िमित २०७७।०३।१५ मा अि�तम आदेश भएपिछ 
सो आदेश अगािड सनुवुाइ ह�दँाको �याियक काम 
कारबाहीमा आफूलाई जानकारी निदएको, �व�छ 
सनुवुाइको हक र कानून �यवसायीबाट �ितिनिध�व 
गन� पाउने हकबाट वि�चत ग�रएको भ�ने आधारमा 
यस अदालतबाट िमित २०७७।०३।१५ मा भएको 
आदशेसमेत उ��ेषणको आदेशले बदर ग�रपाउ ँभनी 
��ततु िनवेदन पन� आएको देिखयो । यस अदालतबाट 
भएको उि�लिखत आदेश बदर ग�रपाउ ँभ�ने मागदाबी 
भए पिन िनवेदनमा यस अदालतलाई िवप�ी बनाएको 
अव�था छैन । अब उि�लिखत संिहताको दफा ७३ 
को िनवेदनको रोहमा यसै अदालतले आदेशसमेत 
गरी िनवेदनको अि�तम टुङ्गो लगाइसकेपिछ 
यस अदालतलाई िवप�ी नबनाएको अव�थामा र 
सनुवुाइ ह�दँाको �याियक कामकारबाहीमा आफूलाई 
जानकारी निदएको, �व�छ सनुवुाइको हक तथा 

कानून �यवसायीबाट �ितिनिध�व गन� पाउने हकबाट 
वि�चत ग�रएको भ�ने आधारमा यस अदालतबाट 
भएको उ� आदेशसमेत नेपालको संिवधानको धारा 
१८, धारा २०(२), धारा २०(९), धारा १२६(१), 
धारा १३३(२)(३) बमोिजम र सनुवुाइ ह�दँाको �ममा 
मािथ उि�लिखत सूचना िदने निदने दवैु �कारको 
�याियक प�रपाटी �चलनसमेतका आधारमा परी�ण 
र बदर गन� सिकने नसिकने ग�भीर संवैधािनक ��को 
िनराकरणमा जिटलता उ�प�न भई सोको �या�या र 
िन�पण पूण� इजलासबाट ह�न उपय�ु देिखएकोले 
सव��च अदालत िनयमावली, २०७४ को िनयम 
२३(२)(ग) बमोिजम पूण� इजलासमा पेस गनु�होला 
भ�ने िमित २०७८।०१।१३ को यस अदालतको 
आदेश ।

यसमा यस अदालतको सयं�ु इजलासबाट 
आदेश भएको ०७६-RE-०२३१, ०७६-RE-०२३२, 
०७६-RE-०२३४, ०७६-RE-०२३५, ०७६-RE-
०२४७, ०७६-RE-०३०६ को िमिसलह�समेत 
साथै राखी िमित २०७८।०४।२८ को पेसी तोक� 
िनयमानसुार पेस गनु�  भ�ने िमित २०७८।०४।२१ को 
यस अदालतको आदशे ।

यस अदालतको आदशे
िनयमबमोिजम दैिनक पेसी सूचीमा चढी 

िनण�याथ� इजलाससम� पेस ह�न आएको ��ततु �रट 
िनवेदनमा िनवेदकको तफ� बाट उपि�थत िव�ान् व�र� 
अिधव�ा�य �ी सितशकृ�ण खरले र �ी च��का�त 
�वाली, तथा िव�ान् अिधव�ाह� �ी िटकाराम 
भ�राई, �ी �बल शमा� र �ी भावेश गौतमले �रट िनवेदक 
भेषराज ख�ीलाई झापा िज�ला अदालतमा सरकारी 
छाप द�तखत िकत� एवं उ�च अदालत पाटनमा ब�िकङ 
कसरु म�ुामा �मश ३,००,०००।– (तीन लाख) र 
१,५८,००,०००।– (एक करोड अ�ठाउ�न लाख) 
धरौट रकम माग गरकेो अव�थामा कसरु �वीकार 
नगरी अदालतबाट माग भएको धरौट रकम बझुाई 
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म�ुाको पपु�� गद� आएकोमा उ�च अदालत पाटनले 
माग गरकेो धरौट रकम सव��च अदालतबाट िमित 
२०७७।०३।१५ मा भएको आदेश�ारा बदर भएकोले 
थनुामा पठाउन ुभ�ने आदेशबमोिजम �रट िनवेदकलाई 
उ� अदालतको प�रसरबाट प�ाउ गरी हाल कारागार 
काया�लय न�खमुा थनुामा राखेको अव�था छ । यसरी 
अदालतको आदेशअनसुार िनर�तर तारखेमा रहेको 
िनवेदक / �ितवादीलाई कुनै थाहा जानकारीसमेत निदई 
एकतफ� सनुवुाइ गरी िनवेदकलाई थुनामा पठाउने 
काय� संिवधान�ारा �द� मौिलक हकअ�तग�तको धारा 
२० को �व�छ सनुवुाइको हकको मूल मम�िवपरीत 
छ । मलुकु� फौजदारी काय�िविध सिंहता, २०७४ को 
दफा ७३ बमोिजम िनवेदन स�ुदा �यि� िनवेदक रहेमा 
नेपाल सरकारको �ितर�ा गन� महा�यायािधव�ाको 
काया�लयलाई सूचना �दान ग�र�छ भने सोही िनवेदनमा 
िनवेदक नेपाल सरकार रहेको अव�थामा �ितवादीलाई 
सूचना / जानकारी निदई एकतफ� सनुवुाइ गन� काय� 
उि�लिखत कानूनी �यव�थाको मा� नभई �ाकृितक 
�यायको िस�ा�तसमेतको �ितकूल ह�न जा�छ । यसरी 
िनवेदकको नेपालको संिवधान�ारा �द� मौिलक एवं 
कानूनी हक र मानव अिधकारस�ब�धी अ�तरा�ि��य 
द�ताबेजले सिुनि�त गरकेो अिधकारसमेतमा बाधा 
परकेो छ । य�तो काय�ले िनवेदकलाई Miscarriage 
of Justice 

नेपाल सरकारको तफ� बाट उपि�थत िव�ान् 
उप�यायािधव�ा �ी िवदरुकुमार काक�ले मलुकु� 
फौजदारी काय�िविध संिहता, २०७४ को दफा ७३ 
बमोिजम नेपाल सरकारको िनवेदन परमेा िवप�ीलाई 
िझकाउने वा सूचना / जानकारी िदने काय� अदालतको 
अ�यासमा रहेको पाइदैँन । उ� दफाबमोिजम परकेो 

िनवेदनमा त�लो अदालतबाट भएको आदेशको रीत 
बे�रत मा�ै हे�रने हो । �व�छ सनुवुाइको हक संवैधािनक 
अिधकार हो जनु ��येक नाग�रकलाई समान �योगको 
हक ह��छ । कानूनबमोिजम त�लो अदालतबाट भएको 
आदेशको रीत बे�रतस�मको मू�याङ्कनका लािग 
नेपाल सरकारको तफ� बाट परकेो िनवेदनमा िवप�ीलाई 
िझकाउदँा �ि�या लि�बन गई िवचाराधीन म�ुामा 
समेत िनण�य गन� िढलाई ह�न स�ने अव�था िसज�ना 
ह�न स�छ । साथै �रट िनवेदकले यस अदालतको िमित 
२०७७।०३।१५ को आदेश बदर गन� माग नगरकेो र 
सव��च अदालतलाई िवप�ीसमेत नबनाई �रट िनवेदन 
दायर गरकेोमा अदालतबाट भएको एउटा आदेश 
बदर नग�रकनै अक� आदेश जारी गन� िम�ने अव�था 
रहदँनै । िनवेदकको मागबमोिजम ब�दी��य�ीकरणको 
आदेश जारी ह�न स�दनै �रट िनवेदन खारजे ह�नपुद�छ 
भनी बहस िजिकर गनु�भयो ।

अब यसमा िनवेदकको मागबमोिजम 
ब�दी��य�ीकरणको आदेश जारी ह�ने वा नह�ने के 
हो ? �व�छ सनुवुाइको ��याभूित िदने गरी कुनै 
�कारको िनद�शना�मक आदेश जारी गनु�पद�छ वा 
पद�न ? भ�नेसमेतका ��मा िनण�य िदनपुन� दिेखयो ।

२. िनण�यतफ�  िवचार गदा� , िनवेदक भेषराज 
ख�ीउपर चलेको ०७६-CB-०५७२ को ब�िकङ कसरु 
म�ुामा उ�च अदालत पाटनबाट िमित २०७६/६/१० 
मा �.१,५८,००,०००।– धरौट िलने गरी आदेश 
भएको र िनज सोबमोिजम धरौट राखी ता�रखमा 
रहेको देिख�छ । यसपिछ वादी नेपाल सरकारको 
तफ� बाट यस अदालतमा परकेो िनवेदनअनसुार िमित 
२०७७/३/१५ मा िनज �ितवादी भेषराज ख�ीलाई 
म�ुामा पपु��का लािग थुनामा रा�ने गरी आदेश 
भएको पाइयो । सो आदेशअनसुार भनी िनजलाई 
िमित २०७७/१२/१६ मा थुनामा रा�न पठाएको 
दिेख�छ । िमित २०७७/३/१५ मा यस अदालतबाट 
थनुामा रा�ने आदेश भएप�ात् पिन िनवेदक भेषराज 
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१०७१३ - भेषराज ख�ी िव. उ�च अदालत पाटनसमेत

ख�ीलाई क�रब नौ मिहनास�म पटकपटक िविभ�न नौ 
पटक ता�रख तोिकएको र �यसपिछ मा� थुनामा रा�न 
पठाइएको देिखयो । यसपिछ िमित २०७७/१२/२२ 
मा यस अदालतमा ब�दी��य�ीकरणको िनवेदन पन� 
आएको पाइयो ।

३. ��ततु िववादस�ब�धी �रट िनवेदनमा 
म�ुामा पपु��का लािग िनवेदकलाई थनुामा रा�ने 
भनी आदेश गन� सव��च अदालतलाई ��यथ�को 
�पमा उ�लेख नग�रएको ह�दँा उ� िनवेदनअनसुार 
उपचार �दान गन� िम�दनै भनी ��यथ�का तफ� बाट 
िजिकर ��ततु ह�न आएको दिेख�छ । अदालत 
िववादको प� वा िवप� नभएर िववादको िन�पण गन� 
�याियक िनकाय हो । अदालतबाट ह�ने गरकेा �याियक 
िनण�यह�उपर पनुरावेदन गदा� िनण�य / फैसला गन� 
अदालतलाई ��यथ� बनाउन ु आव�यक र शोभनीय 
ह�दैँन । �शासिनक �कृितका काम कुरामा बाहेक यस 
अदालतबाट ग�रएका �याियक �कृितको आदेश, 
फैसला वा िनण�यको िवषयमा यस अदालतलाई िवप�ी 
बनाउनपुन� कुराको कुनै कानूनी आव�यकता देिखदँनै; 
�यसो गनु�को औिच�य पिन छैन । िववादका अ�य 
सरोकारवाला प�लाई िवप�ी बनाई म�ुा दायर भएको 
अव�थामा यस अदालतबाट भएका फैसला, आदशे वा 
�याियक िनण�यको िवषयलाई िलएर परकेा िनवेदनका 
स�दभ�मा यस अदालतलाई िवप�ी वा ��यथ�को �पमा 
उ�लेख नग�रएको कुरालाई कानूनी रीत नपगेुको वा 
बे�रत भएको भनी मा�न िम�दैन । िववादका स�बि�धत 
प�लाई ��यथ�को �पमा उ�लेख गनु�  नै पया�� 
ह��छ । �यसैले यस अदालतलाई ��यथ�को �पमा 
उ�लेख नगरकेो भ�ने आधारमा िनवेदन रीतपूव�क 
नपरकेो भनी मा�न िम�ने दिेखदँैन । 

४. ��ततु िववादमा िनवेदन मागबमोिजम 
ब�दी��य�ीकरणको आदशे जारी ह�ने हो वा होइन 
भ�ने मूल �� रहेको देिख�छ । ब�दी��य�ीकरणको 
आदशे जारी ह�नका लािग थुना गैरकानूनी छ 

भ�ने देिखन ु आव�यक ह��छ । िनयिमत �याियक 
�ि�याअ�तग�त सािधकार अदालतबाट भएको 
आदेशको प�रणाम�व�प म�ुामा पपु��का लािग थनुामा 
रािखएको कुरालाई सामा�यतया: गैरकानूनी थनुा भनी 
मा�न िम�ने देिखदँनै । ��ततु िववादका स�दभ�मा 
हेदा� केही िवषय वा कानूनी प�ह� िवचारणीय र 
�याय �णाली �भािवत ह�ने �कृितका कारणह� 
िव�मान रहेका देिखन आएका छन् । पिहलो कारण:
म�ुाको प� वादी नेपाल सरकारलाई ��यथ�को 
�पमा उ�लेख गरी िनवेदन परकेो देिखदँनै । ब�िकङ 
कसरुस�ब�धी म�ुाको वादी प� नेपाल सरकारको 
तफ� बाट यस अदालतमा परकेो िनवेदनका आधारमा 
िमित २०७७/३/१५ मा यस अदालतबाट �माणको 
मू�याङ्कन गरी म�ुामा पपु��का लािग िनवेदक भेषराज 
ख�ीलाई थनुामा रा�ने गरी आदेश भएको देिख�छ । 
सो ब�िकङ कसरुस�ब�धी म�ुाको वादी नेपाल सरकार 
र �ितवादी भेषराज ख�ीसमेत रहेको कुरामा िववाद 
छैन । यस अव�थामा म�ुाको प�को �पमा रहेको 
नेपाल सरकारलाई ��यथ�को �पमा उ�लेख नै नगरी 
केवल म�ुा चलेको उ�च अदालत पाटन र अदालतको 
आदेशअनसुार िनवेदकलाई थुनामा रा�ने कारागार 
काया�लय न�खलुाई मा� ��यथ�को �पमा उ�लेख 
गरकेो दिेखयो । यस अथ�मा हेदा� ��ततु �रट िनवेदन 
रीतपूव�क दायर ह�न आएको दिेखएन । दो�ो कारण:
िनवेदक �ितवादीलाई थनुामा रा�ने गरी भएको यस 
अदालतको िमित २०७७/३/१५ को आदेश बदरका 
लािग िनवेदन िजिकर रहेको देिखदँनै । जनु आदेश वा 
िनण�यका आधारमा थनुामा रािखएको हो, सो आदेश 
वा िनण�य बदरतफ�  दाबी नै नग�रएको र आदेश वा 
िनण�यको अि�त�व कायम रिहरहेको अव�थामा 
सािधकार अदालतको िनण�य वा आदेश�ारा �थािपत 
मा�यता �ितकूल ह�ने गरी ब�दी��य�ीकरणको आदेश 
जारी गनु�  सामा�यतया: मनािसब ह�दँनै । हद�याद, 
हकदैया, अिधकार �े�स�ब�धी कुनै ग�भीर �िुट 
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कायम रहेको वा �यायको द�ुपयोग (Miscarriage of 
justice) ह�न गई िनवेदकउपर ग�भीर अ�याय (Gross 
injustice) भएको ि�थित देिखन आएको अव�थामा 
यदाकदा �रट �े�ािधकारबाट पिन �याियक उपचार 
�दान गनु�पन� ि�थित रहन स�छ । तर यसलाई 
अपवाद अव�थाको �पमा �यादै सीिमत अथ�मा 
(Rarest of the rare case मा) मा� �योग गन� 
सिक�छ । थुनामा रा�ने स�ब�धमा भएको आदशेमा 
कायम रहन पगेुको कुनै सामा�य कानूनी �िुट औ�ंयाएर 
सो आदेश कायम छँदै ब�दी��य�ीकरणको आदेश 
जारी गनु�  हामीले अि�तयार गरी आएको �याियक 
मा�यता र �चलनअनकूुल ह�दैँन । ते�ो कारण: यस 
अदालतको संय�ु इजलासबाट िनयिमत �याियक 
�ि�याअनसुार म�ुाको रोहमा �माणको मू�याङ्कन 
गरी भएको आदेशलाई ब�दी��य�ीकरणको िवषय 
बनाउन ु मनािसब दिेखदँैन । यिद संय�ु इजलासको 
आदशेमा �िुट रहेका कारणबाट प�लाई मका� 
परकेो छ भने सो कुराका लािग कानूनमा �यव�था 
भएबमोिजम म�ुामा पनुरावलोकन गरी हे�रने माग� 
अवल�बन ग�रनपुद�छ । ब�दी��य�ीकरणको �रटलाई 
पनुरावेदन वा पनुरावलोकनको वैकि�पक �यव�थाको 
�पमा हे�रन ुह�दैँन । यस अदालतबाट भएको �याियक 
�कृितको आदेश वा िनण�यलाई ब�दी��य�ीकरणको 
िवषय बनाउने हो भने िनण�यको अि�तमताको िस�ा�त 
(Doctrine of Finality of Judgement) स�ब�धी 
�याियक अवधारणासमेत �भािवत ह�न जाने दिेख�छ । 
यसरी िविवध प�मा िवचार गदा� िनवेदकलाई गैरकानूनी 
�पमा ब�दी बनाएको भनी ब�दी��य�ीकरणको 
आदशे जारी ह�नेस�मको पया�� आधार र कारण देिखन 
आएन । तसथ�, िनवेदन मागबमोिजम 
ब�दी��य�ीकरणको आदेश जारी गन� िमलेन ।

५. �रट िनवेदकको मागबमोिजम 
ब�दी��य�ीकरणको आदेश जारी ह�नेस�मको 
अव�था नदेिखए तापिन िनवेदकले सनुवुाइको 

�व�छतास�ब�धी केही मह�वपूण� ��ह� उठाउन ु
भएको स�दभ�मा ती ��ह�को स�बोधन ह�न आव�यक 
दिेख�छ । मलुकु� ऐन, अदालती ब�दोब�तको १७ नं. 
तथा मलुकु� फौजदारी काय�िविध सिंहता, २०७४ 
को दफा ७३ बमोिजम म�ुाको कारबाहीका �ममा 
बे�रत भयो भनी पन� िनवेदनउपर पनुरावेदन स�ुने 
अदालतबाट सनुवुाइ गदा� अक� प� सामेल ह�न आएमा 
सामेल ह�न िदने र िनजको भनाइसमेतको सनुवुाइ गन� 
ग�रएको पाइ�छ । यसरी आफँै सामेल ह�न नआएको 
अव�थामा पिन सरकारवादी भई चलेका म�ुामा �यि� 
(�ितवादी) को िनवेदन परकेो अव�थामा स�बि�धत 
सरकारी विकलको काया�लयलाई सनुवुाइको मौका 
�व�प सूचना िदने ग�रएको देिख�छ । तर सरकारवादी 
ह�ने फौजदारी म�ुामा नेपाल सरकारको तफ� बाट पन� 
आएका िनवेदनका स�दभ�मा भने सामा�यतया: (केही 
अपवाद अव�थामा बाहेक) स�बि�धत �ितवादीलाई 
उपि�थितका लािग सूचना नै निदइने र एकतफ� 
सनुवुाइको आधारमा मातहत अदालतबाट भएको 
आदेश बदर, प�रवत�न, उ�टी आिद गन� �चलन 
रही आएको पाइ�छ । यस �कारको अ�यास �व�छ 
सनुवुाइका �ि�ले �िुटपूण� छ भनी िनवेदकतफ� बाट �� 
उठाइएको पाइयो ।

६. मलुकु� फौजदारी काय�िविध संिहता, 
२०७४ को दफा १४० को उपदफा (३) मा 
पनुरावेदनको सनुवुाइ गदा� “त�लो अदालतबाट भएको 
िनण�य फरक पन� स�ने देिखएमा �यसको कारण 
खलुाई पनुरावेदन स�ुने अदालतले सनुवुाइको लािग 
��यथ� िझकाउने आदेश गन�” र यसरी आदेश भएपिछ 
उपदफा (४) बमोिजम “पनुरावेदन स�ुने अदालतले 
पनुरावेदनप�को �ितिलिप साथै राखी ��यथ�को 
नाउमँा बाटोको �यादबाहेक प�� िदनिभ� उपि�थत 
ह�न �याद जारी गनु�पन�” �यव�थासमेत रहेको छ । तर 
दफा ७३ बमोिजम परकेा िनवेदनउपर सनुवुाइ गन� 
स�दभ�मा यसरी अक� प�लाई िझकाउने र �याद जारी 
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गन� कुरा उ�लेख भएको देिखदँनै । यस प�मा कानूनले 
��ट माग�दश�न गरकेो नदेिखएको ह�दँा नेपालको 
सिंवधानको धारा १८, धारा २०, धारा १२६ र धारा 
१३३ समेतका �ावधान तथा �याियक मा�यता / 
िस�ा�तसमेतका आधारमा अबको �याियक अ�यास 
िनद�िशत ह�न ुवा�छनीय दिेख�छ ।

७. नेपालको सिंवधानको धारा १८(१) 
मा “सबै नाग�रक कानूनको �ि�मा समान ह�ने छन् । 
कसैलाई पिन कानूनको समान संर�णबाट वि�चत 
ग�रने छैन” भनी समानताको हकस�ब�धी �यव�था 
रहेको छ । �यि�ले (�ितवादीले) गरकेो िनवेदनको 
स�दभ�मा वादी प� नेपाल सरकारलाई सनुवुाइका 
लािग उपि�थत ह�न सूचना िदने, तर वादी नेपाल 
सरकारको तफ� बाट परकेो िनवेदनका स�दभ�मा 
भने �ितवादीलाई सनुवुाइको सूचना निदने ग�रदँा 
कानूनको समान सरं�णको हकबाट वि�चत ह�न प�ुने 
ि�थितसमेत आइपद�छ । यस �कारको �चलनबाट 
मानव अिधकार िविधशा�का स�दभ�मा िवकिसत 
�ितर�ा काय�मा समानता (Equality of Arms) 
स�ब�धी अवधारणाको समेत �ितकूल ह�न जाने 
देिख�छ । 

८. नेपालको संिवधानको धारा २० मा 
�यायस�ब�धी केही मह�वपूण� हकह� �यवि�थत 
छन् । यसम�ये उ� धाराको उपधारा (२) मा रहेको 
“प�ाउमा परकेा �यि�लाई प�ाउ परकेो समयदेिख 
नै आफूले रोजेको कानून �यवसायीसगँ स�लाह िलन 
पाउन ेतथा कानून �यवसायी�ारा पुप�� गन� हक ह�ने 
छ” भ�ने �ावधान; उपधारा (८) मा रहेको “��येक 
�यि�लाई िनज िव�� ग�रएको कारबाहीको 
जानकारी पाउने हक ह�ने छ” भ�ने �ावधान, उपधारा 
(९) मा रहेको “��येक �यि�लाई �वत��, िन�प� 
र स�म अदालत वा �याियक िनकायबाट �व�छ 
सुनुवाइको हक ह�ने छ” भ�ने �ावधान; र उपधारा 
(१०) मा रहेको “असमथ� प�लाई कानूनबमोिजम 

िनःशु�क कानूनी सहायता पाउन ेहक ह�ने छ” भ�ने 
�ावधान ��ततु िववाद िन�पणको �ममा सा�दिभ�क र 
मह�वपूण� देिख�छ । उि�लिखत धारा २० को उपधारा 
(२) र (१०) ले थुनामा रािखएको िवषयमा सनुवुाइ 
ह�दँाको अव�थामा कानून �यवसायीको सहयोग िलन 
पाउने हकलाई मौिलक अिधकारको �पमा �यवि�थत 
गरकेो छ । कानून �यवसायी�ारा पपु�� गन� अवसर 
नै �ा� नह�ने गरी स�बि�धत प� वा िनजको कानून 
�यवसायीलाई जानकारी नै निदई एकतफ� �पमा वादी 
प�को िजिकर मा� सनुवुाइ गररे मातहत अदालतको 
आदेश प�रवत�न गरी �ितवादीबाट धरौट िलने वा 
थनुामा रा�ने आदशे ग�रदँा संिवधानको धारा २० 
को उपधारा (२) र (१०) बमोिजमको हकमा आघात 
पन� जाने अव�था रह�छ । यसका साथै, �ितवादीलाई 
सनुवुाइस�ब�धी कुराको सूचना नै निदई एकतफ� 
�पमा वादी प�को िजिकर मा� सनुी िनज �ितवादीको 
िहत �ितकूल ह�ने गरी आदशे ग�रदँा संिवधानको 
धारा २० को उपधारा (८) मा रहेको “कारबाहीको 
जानकारी पाउन ेहक” तथा उपधारा (९) मा रहेको 
“�व�छ सुनुवाइको हक” समेत �भािवत ह�न जाने 
ि�थित देिख�छ ।

९. नेपालको संिवधानको धारा १२६(१) मा 
“नेपालको �यायस�ब�धी अिधकार यो सिंवधान, 
अ�य कानून र �यायका मा�य िस�ा�तबमोिजम 
अदालत तथा �याियक िनकायबाट �योग ग�रने छ”
भनी �यायस�ब�धी अिधकारको �योग गदा� “�यायका 
मा�य िस�ा�तबमोिजम” गनु�पन� कुरा िनद�िशत गरेको 
दिेख�छ । सिंवधानको धारा २०(९) मा “�व�छ 
सनुुवाइको हक” यिद उ�लेख नभएकै अव�था 
ह���यो भने पिन धारा १२६ बमोिजम �यायका मा�य 
िस�ा�तको �पमा रहेको �व�छ सनुवुाइस�ब�धी 
िस�ा�तको अनसुरण गनु�  अदालतको कत��य ब�ने 
िथयो । तर वत�मान संिवधानले “�व�छ सनुवुाइ” 
गनु�पन� कुरालाई �यि�को मौिलक हकको �पमा 
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समेत उ�लेख गरकेो अव�था ह�दँा �चलन, पर�परा 
वा अ�यास ज�ता कुराको आडमा �व�छ सनुवुाइको 
मा�यता �ितकूलका काम कारबाहीको औिच�य 
�मािणत ह�न स�ने देिखदैँन ।

१०. �व�छ सनुवुाइस�ब�धी िस�ा�त लामो 
समयको �याियक अ�यासबाट �थािपत मा�यता हो । 
यस िवषयमा अमे�रक� सव��च अदालतले सन् १९६६ 
मा नै Miranda v. Arizona (384 U.S. 436) को 
िववादमा िवशद �या�या गरकेो पाइ�छ । बेलायत, 
भारतलगायत अनेक� देशका �याियक अ�यासका 
स�दभ�मा यो �व�छ सनुवुाइको िस�ा�तको अनसुरण 
गनु�पन� अिनवाय�ता �वीकार ग�रएको दिेख�छ । 
International Covenant on Civil and Political 
Rights, 1966 को धारा १४ मा समेत रा�यह�ले 
�व�छ सनुवुाइको ��याभूित िदनपुन� अिनवाय�ता 
औ�ंयाइएको छ । य�मिुत� ब�जाडेको िववाद1®
लगायत यस अदालतबाट समय समयमा भएका 
अनेक� फैसलाह�का स�दभ�मा �व�छ सनुवुाइको 
��याभूित िदइनपुन� भनी �या�या भएको र �याियक 
िस�ा�तको िववेचना ग�रएको देिख�छ । यस �कार 
आम अ�यासमा रहेको िविधशा�ीय मा�यता �ितकूल 
ह�ने गरी अिहले हा�ो स�दभ�मा �याियक काम कारबाही 
स�चािलत भइरहन ुशोभनीय ह�दैँन ।

११. म�ुामा ग�रएको कारबाहीका स�दभ�मा 
रीत बे�रतस�ब�धी �� उठाई पनुरावेदन स�ुने तहको 
अदालतमा ग�रने िनवेदन स�ब�धमा मलुकु� ऐन, 
अदालती ब�दोब�तको १७ नं. मा “पुनरावेदन सु�ने 
अड्डाले आ�ना मातहतका अड्डामा परकेा मु�ाको 
कामकारबाहीमा �याद नाघेको वा बे�रत भएको छ 
भ�ने कुरा झगिडयाका िनवेदनबाट वा अ� कुनै 
िकिसमसगँ थाहा पाएमा आव�यकताअनुसार 
सो म�ुाको िमिसलसमते िझक� प�� िदनस�ममा 

1 ®य�मूित� ब�जाडे िव. दगुा�दास �े�, बागमती िवशेषअदालतसमेत, 
ब�दी��य�ीकरण, ने.का.प. २०२७, िन.नं. ५४७

कैिफयत तलब गरी बु�दा �याद नघाएको वा बे�रत 
भएको देिखएमा कानूनबमोिजम गन� लाउनुपछ�”
भ�ने �यव�था रहेको िथयो । उ� ऐनलाई �ित�थापन 
गरी जारी भएको मलुकु� फौजदारी काय�िविध संिहता, 
२०७४ को दफा ७३ मा “यस प�र�छेदबमोिजम 
भएको थुनछेक वा तोिकएको धरौट, जमानत वा 
ब�क जमानतमा िच� नबु�न े प�ले एक तहस�म 
पुनरावेदन सु�ने अदालतमा िनवेदन िदन स�न ेछ । 
तर ज�मकैद वा दश वष� वा सोभ�दा बढी कैद सजाय 
ह�न स�ने कसुरमा भएको थुनछेकको आदेश बे�रत 
भएको ��मा एक तहभ�दा मािथको पुनरावेदन 
स�ुन ेअदालतमा पिन िनवेदन िदन सिकने छ” भ�ने 
�ावधान रहेको देिख�छ । वत�मान कानूनमा “अ� 
कुनै िकिसमसगँ थाहा पाएमा” भनी पूव�वत� कानूनमा 
उ�लेख भएज�तो �ावधान समावेश रहेको देिखदैँन । 
यस स�ब�धमा �याय �शासन ऐन, २०७३ को दफा 
१५(१) मा पिन “�चिलत कानूनमा जुनसुकै कुरा 
लेिखएको भए तापिन कुनै अदालत, िनकाय वा 
अिधकारीबाट म�ुाको पुप��को लािग �ितवादीलाई 
ता�रख, जमानत वा थनुामा रा�न े गरी भएको 
आदेश वा म�ुाको कारबाहीको िसलिसलामा भएको 
अ�य कुनै अ�तरकालीन आदेशउपर िच� नबु�ने 
प�ले एक तहमािथको पुनरावेदन सु�ने अदालतमा 
िनवेदन िदन स�न े छ” भ�ने �ावधान रहेको 
दिेख�छ । सो दफाको उपदफा (२) ले “दश वष� 
वा सोभ�दा बढी कैदको सजाय ह�न स�न े म�ुामा 
�ितवादीलाई पुप��को लािग ता�रख, जमानत वा 
थुनामा रा�न ेगरी भएको आदेशउपर कानूनी �ुिट वा 
काय�िविधस�ब�धी अिनयिमतताको ��मा सव��च 
अदालतमा िनवेदन िदन” सिकने अपवाद�व�पको 
�यव�था गरकेो देिख�छ । यस �कार प�ले िनवेदन 
गन� पाउने कुरालाई काय�िविधगत र उपचारा�मक 
��याभूितको �पमा वत�मान कानूनले �वीकार गरेको 
दिेख�छ । उि�लिखत �ावधानह�को �योग पिन 
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�यायशील �पमा नै ग�रन ुवा�छनीय छ ।
१२. नेपालको संिवधानको धारा १३३ को 

उपधारा (२) मा “यस संिवधान�ारा �द� मौिलक 
हकको �चलनका लािग वा अक� उपचारको �यव�था 
नभएको वा अक� उपचारको �यव�था भए पिन �य�तो 
उपचार अपया�� वा �भावहीन देिखएको अ�य कुनै 
कानूनी हकको �चलनका लािग वा साव�जिनक 
हक वा सरोकारको कुनै िववादमा समावेश भएको 
कुनै संवैधािनक वा कानूनी ��को िन�पणका 
लािग आव�यक र उपय�ु आदेश जारी गन�, उिचत 
उपचार �दान गन�, �य�तो हकको �चलन गराउने वा 
िववाद टुङ्गो लगाउने असाधारण अिधकार सव��च 
अदालतलाई ह�ने छ” भनी उ�लेख भएको छ । 

१३. अत: �व�छ सनुवुाइको िस�ा�तको 
अनसुरण गरी नेपालको संिवधानको धारा १८ को 
उपधारा (१); धारा २० को उपधारा (२), (८), (९) 
र (१०); धारा १२६ को उपधारा (१) मा रहेका 
�ावधान तथा �यायका मा�य िस�ा�त र �चलन 
अनकूुल ह�ने गरी सनुवुाइ �ि�या �यवि�थत ह�न ु
वा�छनीय दिेखएकाले नेपालको संिवधानको धारा 
१३३ को उपधारा (२) बमोिजम आव�यक र उपय�ु 
आदशेको �पमा यस अदालतको �शासन / म�ुा 
�यव�थापन तथा मातहतका सबै अदालतह�का 
नाउमँा देहायबमोिजमको िनद�शना�मक आदेश जारी 
ह�ने ठहछ� :

क. मलुकु� फौजदारी काय�िविध संिहता, २०७४ 
को दफा ७३ तथा �याय �शासन ऐन, २०७३ 
को दफा १५ बमोिजम दायर ह�न आएका 
िनवेदनका स�दभ�मा सनुवुाइ गदा�  त�लो 
अदालतबाट भएको आदेश / िनण�य फरक 
पन� स�ने देिखएमा उि�लिखत िनवेदन 
/ �ितवेदनउपर सनुवुाइ गन� अदालतले 
सनुवुाइको लािग ��यथ� (अव�थानसुार वादी 
वा �ितवादी) प�लाई सनुवुाइमा उपि�थत 

ह�न सूचना िदई �ितवादको अवसर �दान 
गररे मा� मातहतका अदालतबाट भएका 
आदेशमा कानूनबमोिजम प�रवत�न गन� गनु�  र 
यसरी सूचना िददँा सो िनवेदनस�ब�धी म�ुा 
दायर रहेको अदालतमाफ� त जनाउ िदने गनु�  
भनी मातहतका सबै अदालतह�का नाउमँा 
यो िनद�शना�मक आदेश जारी ग�रएको छ ।

ख. मलुकु� फौजदारी काय�िविध संिहता, २०७४ 
को दफा ७३ तथा �याय �शासन ऐन, २०७३ 
को दफा १५ बमोिजम दायर ह�न आएका 
िनवेदन / �ितवेदनका स�दभ�मा सनुवुाइ 
गदा� अपनाउने काय�िविध कानून�ारा 
िनधा�रण गनु�  वा�छनीय देिखएकाले सबै 
तहका अदालतस�ब�धी िनयमावलीह�मा 
सोस�ब�धी आव�यक �ि�यागत �ावधान 
समावेश गन� िनयमावलीह�मा आव�यक 
संशोधनका लािग मसौदा-��ताव तयार 
गरी यथाशी� यस सव��च अदालतको 
पूण� बैठकमा िवचाराथ� पेस गनु�  भनी यस 
अदालतका म�ुय रिज��ारको नाउमँा यो 
िनद�शना�मक आदेश जारी ग�रएको छ ।

ग. म�ुाको �कृित, �रट िनवेदक भेषराज 
ख�ीसरहका �ितवादीबाट धरौट िलई 
ता�रखमा रा�ने गरी आदेश भएको ि�थित, 
म�ुा दायर भएको दईु वष� नािघसकेको 
अव�थासमेतका सम� प�मा िवचार गदा� 
िनज िनवेदकउपर चलेको ०७६-CB-
०५७२ को ब�िकङ कसरु म�ुा िछटो-छ�रतो 
�पमा िकनारा ह�न आव�यक दिेखएको ह�दँा 
उ� म�ुालाई िवशेष �ाथिमकताका साथ 
अ�ािधकार िदई यथाशी� िकनारा गनु�  भनी 
��यथ�म�येको उ�च अदालत पाटनका 
नाउमँा िनद�शना�मक आदशे जारी ग�रएको 
छ ।



नेपाल कानून पि�का, २०७८, मङ्िसर

966

१४. ��यथ�ह�समेतको जानकारीका लािग 
यो आदशेको �ितिलिपसिहत महा�यायािधव�ाको 
काया�लयमा लेखी पठाइिदनू । िनवेदन दायरीको लगत 
क�ा गरी, यो आदेश िव�तुीय �णालीमा �िव� गरी, 
िमिसल िनयमानसुार अिभलेख शाखामा बझुाइिदनू ।

उपयु�� रायमा हामीह� सहमत छ� ।
�या.मीरा खडका
�या.डा.मनोजकुमार शमा�

इजलास अिधकृत:- सिद�ा नेपाल / न�ता गैरे
इित सवंत् २०७८ साल आि�न १४ गते रोज ५ शभुम् ।

—— & ––

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

माननीय �यायाधीश �ी बमकुमार �े�
फैसला िमित : २०७७।९।२८

०७५-CR-१३०७

म�ुाः- कत��य �यान

पनुरावेदक / �ितवादी : �प�देही िज�ला सािबक 
��परु गा.िव.स. वडा नं.२ हाल क�चन 
गाउपँािलका वडा नं.३ मौजा िपपरीचापा घर 
भई हाल कारागार काया�लय पा�पामा थनुामा 
रहेक� िशला पनु बढुामगर

िव��
��यथ� / वादी : कृ�ण बढुाको जाहेरीले नेपाल सरकार

§ आ�मर�ाको अिधकार भ�नाले कसैले 
आफूमािथ गैरकानूनी �पले आ�मण 
गरकेो अव�थामा उ� गैरकानूनी 
आ�मणबाट आफू ब�न नस�ने वा भा�न 
उ�कन नस�ने अव�थामा िवक�पिवहीन 
अव�था भइ� आ�नो �यान बचाउनको 
लािग �िति�या�मक बल �योग गन� 
पाउने शि�लाइ� बुझाउँछ । मतृकले 
�यानै िलन स�ने ि�थितको िसज�ना 
रहभेएको भ�ने त�य �थािपत नभएको 
अव�थामा आ�नो �यानको र�ाका 
लािग मतृकलाई धा�रलो हितयार खुकुरी, 
फलामको हथौडाले टाउको अनुहार ज�ता 
शरीरको सवेंदनशील अङ्गमा पटकपटक 
�हार गरकेो स�यत�य आ�मर�ाको 
अिधकारिभ� नपन� ।

(�करण नं.७)

पनुरावेदक / �ितवादीका तफ� बाट : िव�ान्  व�र� 
अिधव�ा �ी वोण�बहादरु काक� र िव�ान्  
अिधव�ाह� �ी देवकुमार मो�ान, �ी िशव 
अया�ल र �ी फिड�� काक�

��यथ� / वादीका तफ� बाट : 
अवलि�बत निजर :
§ ने.का.प.२०७६, अङ्क ९, िन.नं.१०३५१

स�ब� कानून :
§ �माण ऐन, २०३१

स�ु तहमा फैसला गन�ः-
माननीय �यायाधीश �ी शकंरराज बराल
�प�दहेी िज�ला अदालत

�नण�य नं. १०७१४
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पनुरावेदन तहमा फैसला गन�ः-
माननीय �यायाधीश �ी लोिहतच�� शाह
माननीय �यायाधीश �ी मनेु���साद अव�थी
उ�च अदालत तलुसीपरु, बटुवल इजलास

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

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

त�य ख�ड
िमित २०७३/०९/११ को अं. ०१:०० बजे 

�प�देही िज�ला ��परु गा.िव.स. वडा नं.२ िपपरीचापा 
ि�थत पूव� खेमबहादरु बोटेको घर, पि�म नरबहादरु 
बढुाथोक�को घर, उ�रमा िपपरीचापा सामदुाियक वन, 
दि�ण ओले बढुाको खेत यित चारिक�लािभ� पन� 
उ�र मोहडा गरकेो ३ तले प�क� घरको भइु ँतलाको 
पूव�तफ� को कोठामा िशला पनु बढुामगरले आ�नै प�नी 
�याम बढुालाई धा�रलो हितयार खकुुरीसमेतले �हार 
गरी ग�भीर घाइते बनाएको भिनएको �थान कोठामा 
पित �याम बढुामगर, प�नी िशला पनु बढुामगर 
घाउचोट लािग रगता�य भई घाइते अव�थामा भइुमँा 
पि�टएका, िव�तरा रगतले िभजेको, भइुमँा समेत रगत 
लागेको, िनज घाइते दवैुलाई त�काल उपचारको लािग 
पठाइएको, सो कोठाबाट रगत ज�तो पदाथ� लागेका 
२ वटा मोबाइल चाज�र, फलामे हथौडा-१, धा�रलो 
खकुुरी-१, िव�तराको कलेजी रगंको त�ना-१, फु�ो( 
खरानी) रङको �याकेट-१, िज�स पाइ�ट-१ �हरीले 
सो �थानबाट बरामद गरी उठाई िलई गएका भ�नेसमेत 
बेहोराको घटना�थल �कृित मचु�ुका ।

िमित २०७३/०९/११ को अं ०१:०० 
बजे �प�देही िज�ला ��परु गा.िव.स. वडा नं.२ 
िपपरीचापा ि�थत आ�नै घर कोठामा सतेुका मेरो 
भाइ वष� २३ को �याम बढुालाई िनजक� प�नी मेरी 

बहुारी िशला पनु बढुामगरले मान� मनसायले धा�रलो 
खकुुरीसमेतले मेरो भाइको संवेदनशील अङ्ग टाउको 
अनहुारसमेतमा �हार गरी ग�भीर घाइते बनाई आफूले 
आ�नो हातमा समेत �हार गरके� ह�दँा दवैु जनालाई 
त�काल उपचारको लािग लिु�बनी अ�चल अ�पताल 
बटुवलमा �याई उपचार गराउदँा िनज भाइको म�ृय ु
भएको ह�दँा िनज बहुारी िशला पनु बढुामगरले मान� 
मनसाय राखी कत��य गरी मारके� ह�दँा िनजलाई प�ाउ 
गरी कानूनबमोिजम कारबाही ग�रपाउ ँ भ�नेसमेत 
बेहोराको कृ�ण बढुाको जाहेरी दरखा�त ।

लिु�बनी अ�चल अ�पताल, बटुवलको शव 
गहृमा रािखएको �याम बढुाको लास हेदा� शरीरको 
स�पूण� भागमा रगत लागी सकेुको, टाउको पछािडको 
चोटबाट रगत बिगरहेको, कपडामा पूर ै रगत लागेको, 
टाउको पछािडको भागमा १४ वटा ३/३ से.िम. लामो 
कािटएको चोट लागी रगत बगेको, टु�पीको भागको २ 
वटा चोट जोिडएको ५ से.िम. ल�बाइ ४ से.िम. चौडाइ 
भएको, सोिभ� हड्डीसमेत कािटएको �वाल रहेको 
दिेखएको भ�ने लास जाचँ �कृित मचु�ुका । 

कृ�ण बढुाको जाहेरीले वादी नेपाल सरकार 
�ितवादी िशला पनु बढुामगर भएको कत��य �यान 
म�ुाको �ितवादी िशला पनु बढुामगर उपचारप�ात् 
िड�चाज� भएक� ह�दँा लिु�बनी अ�चल अ�पताल, 
बटुवलबाट िनजलाई प�ाउ गरी दािखला गरकेा छ� 
भ�नेसमेत बेहोराको �हरी �ितवेदन ।

बाया ँहातको नाडीमा काटेको घाउह�, बाया ँ
घडुामा समेत चोट रहेको दिेखएको, अ�य शारी�रक 
तथा मानिसक अव�था िठक रहेको भ�ने �ितवादीको 
�वा�थ परी�ण �ितवेदन ।

पित �याम बढुामगर र मेरो िववाह भएको 
घर प�रवारलाई िच� बझेुको रहेनछ । मैले पितसगँ 
मेरो िववाह दता� गराइदेउ, अल�गै �यावसाय गरी 
बस� भ�दा घर प�रवारबाट ह�दैँन भनेपिछ �यितकै 
रहेको िथयो । मैले बासँगढीमा पसल गरकेो कुरासमेत 
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प�रवारलाई िच� बझेुको िथएन । �यसै �ममा िमित 
२०७३/०९/१० को बेलकुा खाना नखाई पित �याम 
बढुामगर गाउिँतर मरी परकेो �थानमा गई िमित 
२०७३/०९/११ को अं ०१:०० बजेको समयमा 
घरमा आई कोठािभ� पसेपिछ, मैले काहा ँजानभुएको 
िथयो ? िकन यित राितस�म ब�न ु भएको हो भनी 
सो�दा आपसमा भनाभन वादिववाद भई धकेला 
धकेल ह�न जादँा, िनज पितले िसरानीमिुनबाट खकुुरी 
िनकाली मलाई हा�न लागेपिछ मेरो बाया ँहातको माझी 
औलंाको टु�पोमा लागेको ह�दँा मलाई �रस उठेपिछ 
मैले कोठाको टेवलमािथ भएको फलामे हथौडाले 
िनज पितको टाउकोमा �हार गदा� िनज िव�तरा मािथ 
लड्न गएपिछ िनजको हातैमा भएको उ� फलामको 
धा�रलो खकुुरी मैले ता�न खो�न ला�दा उ� खकुुरीले 
मेरो बाया ँघुडँामा सामा�य र बाया ँहातमा अली बढी 
काट्यो । �यसपिछ मैले िनज पितलाई टाउको 
अनहुारसमेतमा धेर ै पटक उ� धा�रलो हितयार 
खकुुरीले �हार गदा�  िनज घाइते भई छट्पिटँदै 
िब�तराबाट तल भइुमँा खसी लडी छट्पिटएको 
अव�थामा घरका अ�य प�रवारले थाहा पाई हा�ो 
कोठामा आएका ह�न् । �यसपिछ मेरो हातबाट समेत 
रगत धेर ैबगेको र कोठामा रगता�य अव�थामा पितको 
�यो अव�था दे�दा मलाई �रगँटा लागी मसमेत पित 
लडेको ठाउमँा पि�टएको कुरा याद छ । पिछ होसमा 
आउदँा लिु�बनी अ�चल अ�पतालमा भएको र िनज 
पित �याम बढुामगरको म�ृय ु भइसकेको कुरा थाहा 
पाएक� ह� ँ। मेरो हातमा समेत टाकँा लगाई उपचारप�ात् 
िमित-२०७३/०९/१२ मा मलाई �हरीले िनय��णमा 
िलएका ह�न् भ�नेसमेत बेहोराको �ितवादी िशला पनु 
बढुामगरले अिधकार�ा� अिधकारीसम� गरकेो बयान 
कागज ।

Massive Hemorrhage Following 
STAB Wound Injury over Head Leading 
to Cardio-Pulmonary arrest को कारणबाट 

�याम बढुाको म�ृय ुभएको भ�नेसमेतको शव परी�ण 
�ितवेदन ।

Cut injury in wrist, Sharp object 
(khukuri) भ�नेसमेत बेहोराको �ितवादी िशला पनु 
बढुामगरको घाउ जाचँ �ितवेदन ।

�ितवादी िशला पनु बढुामगरको त�काल 
उपचार गदा� लिु�बनी अ�चल अ�पतालमा फेरबदल 
ग�रएका रगत ज�तो पदाथ� लागेका कलेजी रगंको 
स�ुवाल-१, पहेलँो रगंको �वीटर-१, पहेलँो रगंको 
हाफ िटसट�-१ तथा सोही अ�पतालबाट मतृक र 
�ितवादीको शरीरबाट नमनुाको लािग िनकािलएको 
१/१ िससी रगत िलई दशी �माणको लािग दािखला 
ग�रएको भ�ने �हरी �ितवेदन ।

िमित २०७३/०९/११ को िबहान अं ०१:०० 
बजे ए�कासी भइुमँा फलामको हितयार खसेको चक� 
आवाज सनुी उठी हेन� भनी तल छोरा �यामको कोठामा 
आउदँा बहुारी िशलाले ए साले बो�दैनस् भ�दै कराएको 
सनुी के भएछ भनी ढोका ला�ीले धकेली िभ� पसी 
हेदा� बहुारी िशला पनु बढुाले छोरा �याम बढुालाई 
धा�रलो हितयार खकुुरी तथा फलामे हथौडाले अित 
संवेदनशील अङ्ग टाउकोसमेतमा �हार गरी रगता�य 
भई बेहोस ह�ने गरी ग�भीर घाइते बनाई िब�तराबाट 
भइुमँा लडाई प�टाई िनज बहुारीले उ� खकुुरीले 
आ�नो बाया ँ हातसमेत आफँैले काटी दािहने हातले 
खकुुरी समातेक� ह�दँा मैले खकुुरी खोसी फािलिदएपिछ 
िनजसमेत छोरा पि�टएको भइुमँा पि�टन पिुगन् त�काल 
दवुैलाई उपचारको लािग बटुवल लिगएकोमा िनज 
छोराको सोही िदन म�ृय ुभएको हो, �ितवादी बहुारीले 
पिहलादिेख नै मान� मनसाय राखी पूव�योजनाअनसुार 
उ� खकुुरी र हथौडा आ�नो स�ुने कोठामा लगी 
राखेक� र छोरा �याम बढुालाई पटकपटक खकुुरी र 
हथौडाले टाउकोमा �हार गरी कत��य गरी मारके� ह�दँा 
िनजलाई कडा कारबाही ह�नपुद�छ भ�नेसमेत बेहोराको 
ओले बढुाको घटना िववरण कागज ।
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िमित २०७३/०९/११ मा अ ं०१:०० बजे 
�ितवादी िशला पनु बढुामगरले मान� मनसाय राखी 
आ�नो पित �याम बढुालाई आ�नै कोठामा धा�रलो 
हितयार खकुुरी र फलामे हथौडाले �हार गरी ग�भीर 
घाइते बनाई सोही खकुुरीले आ�नो बाया ँहातसमेतमा 
हानी घाइते भएक� ह�दँा त�काल दवैुलाई उपचारको 
लािग बटुवल पठाइएकोमा िनज �याम बढुाको सोही िदन 
म�ृय ुभएको हो । िनज �ितवादी िशला पनु बढुामगरले 
मान� मनसाय राखी खकुुरीसमेतले �हार गरकेोमा 
पूण� िव�ास ला�दछ । िनजले पूव�योजनाअनसुार 
उ� हथौडा र खकुुरी आ�नो कोठामा लगी राखेको 
ह�नपुद�छ । यसरी पूव�योजनाअनसुार आ�नै पितलाई 
कत��य गरी मान� यी �ितवादीलाई कडा सजाय 
ह�नपुद�छ भ�नेसमेत बेहोराको बिुझएका ज�ुबहादरु 
खा�चासमेतका मािनसह�को एकै िमलानको बेहोराको 
व�तिु�थित मचु�ुका कागज ।

�ितवादी िशला पनु बढुामगर भएको कत��य 
�यान म�ुाको अनसु�धानको �ममा मतृक �याम बढुा, 
�ितवादी िशला पनु बढुामगर सकेुको रगत लागेको 
त�ना, बरामद खकुुरी तथा हथौडा, घाइते अव�थामा 
समेत िखची हाल धलुाई गरी �याएको ८ �ित फोटाह� 
आव�यक �माणका लािग �ितवेदनसाथ पेस ग�रएको 
छ । िमिसल संल�न ग�रपाउ ँभ�नेसमेत बेहोराको �हरी 
�ितवेदन । 

�ितवादी िशला पनु बढुामगरले मतृक �याम 
बढुामगरलाई धा�रलो हितयार खकुुरी र जोिखमी 
हितयार फलामे हथौडाले टाउकोसमेतका शरीरका 
सवंेदनशील अङ्गमा चोट �हार गरी कत��य गरी मारकेो 
त�य स�माण पिु� ह�न आई िनज �ितवादी िशला पनु 
बढुामगरले मलुकु� ऐन, �यानस�ब�धी महलको १ र 
१३ (१) नं.बमोिजमको कसरु गरकेोले ऐ. ऐनको १३ 
(१) नं.बमोिजम सजायको मागदाबी िलई वादी नेपाल 
सरकारको तफ� बाट दायर ह�न आएको अिभयोग प� ।

िमित २०७३/०९/११ मा मेरो पित �याम 

बढुामगर राित अबेर गरी ०१:०० बजेितर घरमा 
आएका िथए । हा�ो स�लाहिवना मेरो पितलाई िवदेश 
पठाउने िवषयमा मेरो सबै प�रवारसगँ झगडा भएको 
िथयो । उ� राित िछमेकमा भएको वथ�डे पाट�मा जाने 
िवषयमा िववाद ह�दँा मेरो पितले मलाई धकेलेपिछ 
हामी दवैुजना धकेला धकेल ग�य� । पितको हातको 
खकुुरी खो�न खो�दा मलाई खकुुरीले घुडँामा हानेका 
ह�न् । अिन मैले टेवलमा भएको हथौडा समाती पितको 
घाटँीमा हानेक� ह� ँ । �यसपिछ मैले खकुुरीले हानेको 
हो । हा�दा टाउकोसमेतका अ�य भागमा कता कता 
ला�यो थाहा भएन । मैले पटकपटक हानेक� ह� ँ कित 
पटक हाने ँथाहा भएन भ�नेसमेत बेहोराको �ितवादी 
िशला पनु बढुामगरले स�ु अदालतमा गरकेो बयान ।

मेरो छोरालाई �ितवादी िशला पनुले खकुुरी 
र घनले �हार गरी मारके� ह�न् । आवाज आएपिछ म 
िभ� जादँा �ितवादी िशला पनुले हातमा खकुुरी िलएक� 
िथइन् । उ� खकुुरी �हार गरी मेरो छोराको कत��य 
गरी मारके� ह�न् भ�नेसमेत बेहोराको ओले बढुाले स�ु 
अदालतमा गरकेो बकप� ।

�ितवादी िशला पनुले मेरो भाइ �याम बढुा 
राित सतेुको अव�थामा खकुुरी �हार गरी मारके� ह�न् । 
उ� कोठामा घन र खकुुरी िथयो खकुुरी �हार गरी मेरो 
भाइको ह�या भएको हो भ�नेसमेत बेहोराको जाहेरवाला 
कृ�ण बढुाले स�ु अदालतमा गरकेो बकप� ।

�ितवादी िशला पनु र मतृकिबच हानाहान 
भएको र आ�नो �यान बचाउनको लािग �ितवादी 
िशला पनुले मतृकलाई हानेको होइन । दवुै जनािबच 
पूव��रसइवी केही िथएन । दवैु जनािबच त�काल �रस 
उठी घटना घटेको हो भ�नेसमेत बेहोराको �ितवादी 
िशला पनु मगरको सा�ी िमना थापाले गरकेो बकप� ।  

घटना�थल तथा लास िववरण मचु�ुका, शव 
परी�ण �ितवेदन, मतृकका फोटोह�, लास परी�ण 
�ितवेदनसमेतले यी �ितवादी िशला पनुले लो�ने �याम 
बढुासगँको िववादले जोिखमी हितयार खकुुरीले पित 
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�याम बढुामगरको टाउकोमा पटकपटक �हार गरी 
कत��य गरी मारकेो पिु� ह�न आएकोले यी �ितवादी 
िशला पनु बढुामगरलाई अिभयोग दाबीबमोिजम मलुकु� 
ऐन �यानस�ब�धीको १३ नं. को देहाय १ नं.बमोिजम 
सव��वसिहत ज�मकैद ह�ने ठहछ�  भ�ने स�ु �प�देही 
िज�ला अदालतबाट िमित २०७४/०४/२४ मा भएको 
फैसला ।

घटना वारदातको प�ृभूिम, घटना घटाउनमुा 
कसको भूिमकाको स�ुवात र कुन अव�थामा 
�ितवादीले आ�मर�ाको लािग �हार गनु�पन� बा�यताको 
िसज�ना भएको हो सोतफ�  िववेचना नै नगरी, नब�ुने 
�माण बझेुको, �िुटपूण� आधार िलइएको, बिुझएका 
�माणको उिचत मू�याङ्कन नग�रएको, �माणको 
सतही अथ� लगाइएको त�य र �माणको िव�ेषण 
नै नगरी ग�रएको स�ु �प�देही िज�ला अदालतको 
फैसला �िुटपूण� भएकोले सो फैसला उ�टी गरी म 
�ितवादीले सफाइ पाउने गरी इ�साफ पाउ ँभ�नेसमेत 
बेहोराको पनुरावेदक �ितवादी िशला पनु बढुामगरको 
तफ� बाट उ�च अदालत तलुसीपरु बटुवल इजलासमा 
परकेो पनुरावेदन प� ।

यसमा मान�स�मको योजना र मनसायको 
अभावमा �ितवादीलाई मलुकु� ऐन �यानस�ब�धी 
महलको १३(१) नं.बमोिजम सव��वसिहत ज�मकैद 
सजाय गन� गरकेो स�ु िज�ला अदालतको फैसला 
�माण मू�याङ्कनको रोहबाट फरक पन� स�ने 
देिखदँा छलफलको लािग अ.बं.२०२ नं. �योजनाथ� 
�ितवादीको पनुरावेदनको �ितिलिपसिहतको 
जानकारी उ�च सरकारी विकल काया�लय बटुवललाई 
िदन ुर ��ततु म�ुामा �ितवादी थुनामा रहेको र �ितर�ा 
गन� कोही नआएको ह�दँा �ितवादीलाई यो आदेशको 
जानकारी िदन ु र िनजको तफ� बाट �ितर�ा गन� यस 
अदालतका वैतिनक विकललाई पेसीको जानकारी िदई 
िनयमानसुार पेस गनु�  भ�ने उ�च अदालत तलुसीपरु, 
बटुवल इजलासबाट िमित २०७५/०१/०४ मा भएको 

आदेश िमिसल सामेल रहेको ।
�ितवादी िशला पनु बढुामगरले पित �याम 

बढुालाई फलामको हथौडा र खकुुरीले �हार गरी 
सोही �हारको चोटबाट मतृकको म�ृय ुभएको पिु� ह�न 
आएकोले �ितवादीलाई मलुकु� ऐन, �यानस�ब�धीको 
महलको १३(१) नं. बमोिजम सव��वसिहत ज�मकैद 
ह�ने ठह�याई स�ु �प�दहेी िज�ला अदालतबाट िमित 
२०७४/४/२४ मा भएको फैसला मनािसब देिखदँा 
सदर ह�ने ठहछ�  । पनुरावेदक �ितवादीको पनुरावेदन 
िजिकर प�ुन स�दैन भ�ने बेहोराको उ�च अदालत 
तलुसीपरु, बटुवल इजलासबाट िमित २०७५/०३/३१ 
मा भएको फैसला ।

मतृक �याम बढुामगर मेरो पित ह�न् जोसगँ मेरो 
�ेम िववाह भएको िथयो । िनजले मलाई मानु�पन�स�मको 
�रसइवी, झैझगडा केही िथएन । मैले आशयपूण� तवरले 
माछु�  भ�ने िनयतका साथ खकुुरी �हार गरके� पिन 
होइन । मतृक पित घटना घटेको अिघ�लो िदन घरबाट 
िहडँी सोको भोिलप�ट िमित २०७३/०९/११ गते 
राितको १ बजे मा�ै घर फिक� एको ह�दँा मैले के कित 
कारण, िकन भ�ने �� सो�ने �ममा मतृकले झगडा 
गरी िसरानीमिुन रािखएको खकुुरी िझक� मलाई �हार 
गरकेा ह�न् । मैले त�कालै केही सो�न, ब�ुने अथवा 
�यान बचाउन बािहर भागी जाउ ँ भ�ने मनि�थितमा 
नभई अचानक पन� गएको सो प�रि�थितमा परेक� 
ह�दँा टेबलुमा रहेको फलामे हथौडाले आ�नो र�ाका 
िनि�त मतृकलाई हा�न पगेुक� ह�,ँ मतृकको हातमा 
रहेको खकुुरीले के कसरी कित पटक मतृकलाई 
�हार गरे ँ मलाई थाहा भएन, मसमेत घाइते भएको 
अव�था िथयो । अचानक घट्न गएको आवेगपूण� / 
आवेशपूण� दघु�टनामा परी पितको �यान गएकोमा मैले 
मनसायपूव�क, िनयतपूण� तवरबाट कत��य गरी �यान 
मारकेो मा�न ु �यायोिचत ह�दँैन । फौजदारी �यायको 
िस�ा�तअन�ुप कुनै पिन कसरु अपराध घट्नकुो 
पछािड पूव��रसइवी मनसाय, तयारी एवं उ�ोगस�मको 
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काय� ग�रसकेको ह�नपुद�छ । मैले मतृक पितकाउपरमा 
कुनै �रसइवी रा�नपुन� कारण नभएको र िनजसगँ 
�रसइवी राखेको भ�ने कहीकँतैबाट पिु� भएको छैन । 
मान�स�मको योजना रह��यो भने िनजले मेराउपरमा 
खकुुरी �हार नगद� मैले घर प�नासाथ लकु�िछपी 
�हार गरी रातको समयमा कोही ��य�दश� नभई म 
सो ठाउबँाट भागी जाने स�भावना पिन रह��यो । म 
�वयं पिन घाइते भई आएको अव�थामा आवेश�े�रत 
भई आ�नो आ�मर�ाथ� �हार गदा� मतृक पित घाइते 
भई म�ृय ुह�न गएको ह�दँा मलाई सव��वसिहत ज�मकैद 
गदा� चक� परी अ�य�त अ�याय ह�ने ह�दँा स�ु िज�ला 
अदालतबाट भएको फैसला उ�टी गरी सािबक मलुकु� 
ऐन �यानस�ब�धीको महलको १४ नं.बमोिजम सजाय 
ग�रपाउ ँभ�ने बेहोराको �ितवादी िशला पनु बढुामगरको 
यस अदालतमा पन� आएको पनुरावेदन प� । 

ठहर
िनयमबमोिजम दैिनक पेसी सूचीमा चढी पेस 

ह�न आएको ��ततु म�ुामा पनुरावेदक �ितवादीका 
तफ� बाट उपि�थत िव�ान्  व�र� अिधव�ा �ी वोण�बहादरु 
काक� र िव�ान्  अिधव�ाह� �ी देवकुमार मो�ान, 
�ी िशव अया�ल र �ी फिड�� काक�ले �ितवादीलाई 
मतृकले खकुुरीले �हार गरपे�ात् आ�नो र�ाका लािग 
फलामे हथौडाले हा�दा आवेशपूण� दघु�टना ह�न गएको 
हो । �ितवादीले मतृक पितकाउपरमा कुनै �रसइवी 
िलई िनयतपूव�क कत��य गरकेो भ�ने कहीकँतैबाट 
देिखदँनै । मनसाय राखी योजना बनाई मतृकलाई 
कत��य गरकेो भ�ने अव�था नह�दँा �ितवादीले आ�नो 
आ�मर�ाथ� आवेशमा आई मतृकमािथ �हार गदा� 
मतृक पितको उपचाराथ� अव�थामा म�ृय ु ह�न गएको 
ह�दँा सव��वसिहत ज�मकैदको सजाय चक� परी 
अ�य�त अ�याय ह�ने भएकोले स�ु �प�देही िज�ला 
अदालतबाट �ितवादीलाई दोषी करार गरी मलुकु� 
ऐन, �यानस�ब�धी महलको १३(१) नं.बमोिजम 
सव��वसिहत ज�मकैद ह�ने ठहरी भएको फैसलालाई 

उ�च अदालत तलुसीपरु, बटुवल इजलाससमेतबाट 
स�ु अदालतबाट भएको फैसला सदर गन� गरी भएको 
फैसला उ�टी गरी सािबक मलुकु� ऐन, �यानस�ब�धी 
महलको १४ नं.बमोिजम मा� सजाय ग�रपाउ ँ भनी 
गनु�भएको बहससमेत सिुनयो ।

�ितवादी िशला पनु बढुामगरलाई मलुकु� ऐन, 
�यानस�ब�धी महलको १ र १३(१) नं. अनसुारको 
कसरुमा ऐ. को १३(१) नं.बमोिजम सजाय ग�रपाउ ँ
भ�ने अिभयोग दाबी रहेकोमा �ितवादीलाई अिभयोग 
दाबीबमोिजम सजाय ह�ने ठह�याई स�ु �प�देही 
िज�ला अदालतबाट िमित २०७४/०४/२४ मा 
फैसला भएको दिेखयो । सो फैसलाउपर �ितवादीको 
िच� नबझुी पनुरावेदन परकेोमा उ�च अदालत 
तलुसीपरु, बटुवल इजलासबाट स�ु फैसला सदर ह�ने 
ठह�याई िमित २०७५/०३/३१ मा भएको फैसलाउपर 
�ितवादी िशला पनु बढुामगरले सािबक मलुकु� ऐन, 
�यानस�ब�धीको महलको १४ नं.बमोिजम सजाय 
ग�रपाउ ँभनी पनुरावेदनप� दता� भई यस इजलासमा 
िनण�याथ� पेस ह�न आएको देिखयो । 

अब उ�च अदालत तलुसीपरु बटुवल 
इजलासबाट भएको फैसला िमलेको छ, छैन र 
पनुरावेदक �ितवादी िशला पनु बढुामगरको पनुरावेदन 
िजिकर प�ुन स�ने हो, होइन ? सोही स�ब�धमा िनण�य 
िदनपुन� देिखन आयो ।

२. िनण�यतफ�  िवचार गदा�, िमित 
२०७३/०९/११ मा िबहानको अ ं ०१:०० बजेको 
समयमा मतृक �ीमान्  �याम बढुालाई �ितवादी िशला 
पनु बढुामगरले मान� मनसायले धा�रलो हितयार खकुुरी 
र हथौडाले टाउको अनहुारमा �हार गरी ग�भीर 
घाइते बनाई उपचारको �ममा म�ृय ु भएको हो भ�ने 
त�य स�माण पिु� ह�न आएकोले �ितवादी िशला पनु 
बढुामगरलाई मलुकु� ऐन, �यानस�ब�धी महलको १ 
नं. र १३(३) नं.बमोिजमको कसरु गरकेोमा ऐ. १३(३) 
नं.बमोिजम सजायको अिभयोग मागदाबी रहेको 
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देिखयो । स�ु �प�दहेी िज�ला अदालतबाट िनज 
�ितवादीलाई अिभयोग दाबीबमोिजम सव��वसिहत 
ज�मकैद ह�ने गरी फैसला भएकोमा उ�च अदालत 
तलुसीपरु, बटुवल इजलासबाट स�ु अदालतको 
फैसला सदर ह�ने गरी फैसला भएको र सो फैसलाउपर 
�ितवादी िशला पनु बढुामगरले सािबक मलुकु� ऐन, 
�यानस�ब�धी महलको १४ नं.बमोिजम सजायको माग 
दाबी िलई यस अदालतमा पनुरावेदन गरकेो दिेख�छ ।

३. �ितवादी िशला पनु बढुामगरले मतृक 
भाइ �याम बढुामगरलाई मान� मनसायका साथ धा�रलो 
हितयार खकुुरीले शरीरको संवेदनशील अङ्ग टाउको 
अनहुारमा �हार गरी ग�भीर घाइते बनाएकोले त�काल 
उपचार गराउदँा गराउदँ ै म�ृय ु भएकोले �ितवादीको 
कत��यबाट भाइ �याम बढुाको म�ृय ुभएको ह�दँा िनज 
�ितवादीलाई कानूनबमोिजम कारबाही ग�रपाउ ँभ�ने 
मौकामा िकटानी जाहेरी िदएको देिख�छ । �ितवादी 
िशला पनुले मतृक भाइको टाउको अनहुारमा खकुुरी 
�हार गरी मारके� ह�न् भनी जाहेरवाला कृ�ण बढुामगरले 
अदालतमा उपि�थत भई िकटानी जाहेरी बेहोरालाई 
पिु� ह�ने गरी बकप�समेत गरकेो देिखयो । 

४. �ितवादी िशला पनु बढुामगरले िमित 
२०७३/०९/११ गते िबहान ०१:०० बजेको समयमा 
मतृक पित �याम बढुालाई कहा ँजानभुएको, िकन यित 
राितस�म बसेको भ�ने कुरा सो�दा आपसमा वादिववाद 
भई धकेलाधकेल ह�न जादँा �ीमान् ले िसरानीमिुनबाट 
खकुुरी िनकाली �हार गरपेिछ मैले पिन टेवलुमा 
रहेको फलामको हथौडाले �ीमान् को टाउकोमा 
िहका�ए ँ । �यसपिछ अनहुारसमेतमा धा�रलो खकुुरीले 
पटकपटक गरी �हार गरके� ह� ँ भनी अनसु�धानको 
�ममा अिधकार�ा� अिधकारीसम� आरोिपत 
कसरुमा सािबती बयान गरकेो दिेख�छ । मैले पिहला 
हथौडाले मतृक पित �याम बढुाको घाटँीमा हानेक� 
ह�,ँ �यसपिछ खकुुरीले टाउकोसमेतका अ�य भागमा 
पटकपटक हानेक� ह� ँभनी �ितवादीले मौकामा गरकेो 

सािबती बयान साथै जाहेरवालाको िकटानी जाहेरी 
बेहोरालाई समथ�न गरी अदालतसम� उपि�थत भई 
बकप� गरकेो देिख�छ । 

५. मतृक �याम बढुामगरलाई �ितवादीले 
घा�रलो हितयार खकुुरी तथा फलामको हथ�डाले 
मतृकको संवेदनशील अङ्ग टाउको, अनहुारमा 
पटकपटक �हार गरी स�त घाइते बनाई सोही चोट 
पीरको कारण मतृकको म�ृय ुभएको हो भनी �वत�� 
अदालतमा उपि�थत भई �ितवादी िशला पनु 
बढुामगरले गरकेो सािबती बयान बेहोरा, घटना�थल 
�कृित मचु�ुका र मतृक �याम बढुामगरको "Massive 
Hemorrhage Following Stand Wound Injury 
ovec Head Leadings to Cardio-Pulmonary 
arrest " को कारणबाट म�ृय ु भएको भ�ने बेहोराको 
शव परी�ण �ितवेदन र Cut injury in wrist, Sharp 
object (khukuri) भ�ने उ�लेख भएको �ितवादी 
िशला पनु बढुामगरको घाउ जाचँ �ितवेदनसमेतबाट 
यी �ितवादी िशला पनु बढुामगरको कत��यबाट मतृक 
�याम बढुाको म�ृय ुभएको भ�ने देिखन आयो । 

६. �माण ऐन, २०३१ को दफा १८ मा “
कुनै काम, घटना वा अव�थाका स�ब�धमा भएको 
तहिककात वा जाचँबझुको िसलिसलामा �चिलत 
नेपाल कानूनबमोिजम तयार भएको कुनै िलखतमा 
उ�लेख भएको कुनै कुरा सो कुरा �य� गन� �यि� 
सा�ीको �पमा अदालतमा उपि�थत भई बयान 
गरमेा �माणमा िलन ह��छ” भ�ने �यव�थासमेतको 
आधारमा सा�ीका �पमा िलएका मौकामा कागज 
गन� ओले बढुाले वारदातको समयमा आफू घरमा नै 
िथए,ँ कोठाबाट आवाज आएपिछ म ढोका खोलेर िभ� 
जादँा �ितवादी िशला पनुले हातमा खकुुरी िलएक� 
िथइन् सो खकुुरी मैले खोसी फािलिदए,ँ �ितवादी 
िशला पनुले उ� खकुुरी �हार गरी मेरो छोरा मतृक 
�याम बढुालाई कत��य गरी मारके� ह�न् भनी अदालतमा 
उपि�थत भई मौकामा भएको घटना िववरणलाई पिु� 
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ह�ने गरी ग�रिदएको बकप� तथा जाहेरवाला कृ�ण 
बढुासमेतले िकटानी जाहेरी बेहोरालाई पिु� ह�ने गरी 
गरकेो बकप�लाई �ितवादीले अकाट्य �माणबाट 
अ�यथा हो भनी �मािणत गन� नसकेको अव�थामा 
सो कुराह� �माणको �पमा �ा� ह�ने ह�दँा �ितवादी 
िशला पनु बढुामगर आरोिपत कसरुका कसरुदार भ�ने 
नै दिेख�छ । 

७. मैले मनसायपूव�क, िनयतपूण� तवरबाट 
कत��य गरी मारकेो होइन अचानक घट्न गएको 
आवेगपूण� दघु�टनामा मैले आवेश�े�रत भई आ�नो 
आ�मर�ाथ� खकुुरी �हार गदा� मतृक पित घाइते भई 
म�ृय ु भएको ह�दँा मलाई सव��वसिहत ज�मकैद गदा� 
चक� ह�ने ह�दँा सािबक मलुकु� ऐन, �यानस�ब�धी 
महलको १४ नं.बमोिजम सजाय ग�रपाउ ँ भनी यस 
अदालतमा पेस भएको पनुरावेदन िजिकरतफ�  हेदा�- 
�ितवादीले आ�मर�ाको अिधकार �योग गन� पाउने 
स�ब�धमा मलुकु� ऐन, �यानस�ब�धी महलको ७(१) 
नं. को कानूनी �यव�था हेदा� "कसैले हात हितयार 
िलइ� वा निलइ� आ�नो �यान िलनास�मको 
जोरजुलुम गन� लागेकोमा �य�तालाइ� प�ाउ गन� 
वा गुहार म�त मा�न नसिकने वा माग ेपिन बखतमा 
म�त पु�न नस�ने वा �य�ताको प�जाबाट भागी 
उ�क� आ�नो �यान बचाउनसमते फुस�त नपाउने 
अव�थामा आफूले केही नगर ेआ�नो �यान रहदैँन 
भ�ने पूरा िव�वास भइ� �यान बचाउनका खाितर 
उसै मौकामा केही गदा� सो जुलुमीको �यान मरमेा" 
�यानमाराको बात ला�दैन भ�ने उ�लेख भएको 
पाइ�छ । आ�मर�ाको अिधकार भ�नाले कसैले 
आफूमािथ गैरकानूनी �पले आ�मण गरकेो अव�थामा 
उ� गैरकानूनी आ�मणबाट आफू ब�न नस�ने वा 
भा�न उ�कन नस�ने अव�थामा िवक�पिवहीन अव�था 
भइ� आ�नो �यान बचाउनको लािग �िति�या�मक 
बल �योग गन� पाउने शि�लाइ� बझुाउछँ । मतृकले 
�यानै िलन स�ने ि�थितको िसज�ना रहेभएको भ�ने 

त�य �थािपत नभएको अव�थामा मैलै आ�नो 
�यानको र�ाका लािग मतृकलाई धा�रलो हितयार 
खकुुरी, फलामको हथौडाले टाउको अनहुार ज�ता 
शरीरको संवेदनशील अङ्गमा पटकपटक �हार गरेको 
स�यत�य आ�मर�ाको अिधकारिभ� पन� देिखदँैन । 

८. �माण ऐन, २०३१ को दफा २७ अनसुार 
कानूनबमोिजम सजायमा कमी वा छुट ह�ने वा सजायबाट 
�रहाई पाउने कुनै कुराको िजिकर �ितवादीले िलएमा 
सो कुराको �माण प�ुयाउने भार िनजको ह�ने छ भ�ने 
कानूनी �यव�था भएअनसुार �ितवादीले आ�नो 
�यानको जोिखम भएको अव�थामा ��ततु वारदात 
ह�न गएको हो भनी िनजले आ�मर�ाथ�को िजिकरलाई 
प�्ुयाई ं गन� कुनै सबदु �माण पेस गन� सकेको 
पाइदैँन । नेपाल सरकार िव�� राज ुबोगटी ( ने.का.प. 
२०७६, अङ्क ९, िन.नं.१०३५१) भएको म�ुामा 
"आ�मर�ाको अिधकार भ�नाले कसैले आफूमािथ 
गैरकानूनी �पले आ�मण गरकेो अव�थामा उ� 
गैरकानूनी आ�मणबाट आफू ब�न नस�ने वा भा�न 
उ�कन नस�ने अव�थामा िवक�पिवहीन अव�था 
भइ� आ�नो �यान बचाउनको लािग �िति�या�मक 
बल �योग गन� पाउने शि�लाइ� बुझाउने ।" 
भनी िस�ा�त �ितपािदत भएको अव�थासमेतका 
आधारमा यी �ितवादीउपर आरोिपत कसरुलाई पिु� 
गन� िव�सनीय आधार र �माण �ितवादीले पेस गन� 
सकेको छैन । मतृक �याम बढुामगरको गैरकानूनी 
आ�मणबाट आफू बा�ँन नस�ने वा भा�न नपाउने 
अव�थामा मतृकलाइ� धा�रलो हितयार खकुुरी, हथौडा 
�हार गरकेो हो भ�ने व�तिुन�ठ आधार �माण पेस गरी 
पनुरावेदन िजिकरलाई प�्ुयाई ंगन� सकेको िमिसलबाट 
दिेखदैँन । �ितवादीले आ�मर�ाथ�को सिुवधा पाउनपुन� 
अव�थाको िव�मानता भएको �थािपत गन� स�नपुछ�  
दाबी िलन ु मा�ै दािय�वबाट उ�मिु�को आधार 
ह�न स�दैन । 

९. मतृक �याम बढुाले िसरानीबाट खकुुरी 
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िनकाली हा�न खोजेको अव�थामा आ�नो �यान 
बचाउन उ� कत��य ह�न गएको हो । साथै मतृकसगँ 
कुनै �रसइवी नभएको, त�काल उठेको �रस था�न 
नसक� आवेशमा आई वारदात घट्न गएको ह�दँा 
सव��वसिहत ज�मकैद सजाय चक� परकेोले मलुकु� 
ऐन, �यानस�ब�धी महलको १४ नं.बमोिजम सजाय 
ग�रपाउ ँभ�ने पनुरावेदन िजिकर ह�दँा सािबक मलुकु� 
ऐन, �यानस�ब�धी महलको १४ नं.बमोिजम "�यान 
माना�को मनसाय रहनेछ, �यान िलनुपन�स�मको 
इवी पिन रहनेछ, लुक� चोरीकन हानकेो पिन रहनेछ 
उसै मौकामा उठेको कुनै कुरामा �रस था�न नसक� 
जोिखमी हितयारले हानेको वा िवष खुवाएकोमा 
बाहके आधारण लाठा, ढुङ्गा, लात, मु�का इ�यािद 
हा�दा सोही चोट पीरले ऐनका �यादिभ� �यान 
मरमेा दश वष� कैद गनु�पछ� ।" भ�ने कानूनी �यव�था 
देिख�छ । उि�लिखत कानूनी �यव�थाअनसुार 
मतृकसगँ कुनै �रसइवी नभएको, मान� मनसाय 
नभएको, जोिखम हितयार �योग नभएको, त�काल 
उठेको �रस था�न नसक� आवेशमा आई वारदात 
घट्न गएको हो भ�ने अव�थालाई पिु� गन� �ितवादी 
िशला पनु बढुामगरले यथे� �माणह� पेस गन� सकेको 
देिखएन । �ितवादीले मतृक �याम बढुालाई मनसाय 
नराखी आवेश�े�रतबाट म�ृय ु ह�न गएकोले सजाय 
कम गरी पाउन भ�ने पनुरावेदन िजिकरलाई पिु� 
ह�ने व�तिुन� एवं ठोस सबदु �माण िमिसल सलं�न 
कागजातबाट देिखन आएन । 

१०. वारदात िबहानको ०१:०० बजेको 
समयमा �ितवादीले मतृकलाई घरमा िकन िढलो 
आएको भ�ने िवषयमा भनाभन भई वारदात घट्न गएको 
अव�था देिख�छ । �ितवादी र मतृक एकआपसमा 
वादिववाद भई मतृकले िसरानीमिुन रहेको खकुुरी 
िनकाली हा�ने �यास गदा� �ितवादीले टेवलमािथ 
रहेको फलामको हथौडाले मतृकको संवेदनशील अङ्ग 
टाउकोमा �हार गरी पनुः मतृकको हातबाट धा�रलो 

हितयार खकुुरी खोसी अनहुार टाउकोमा पटकपटक 
�हार गरी घाइते बनाई उपचार गन� �ममा मतृकको 
म�ृय ु भएको हो भ�ने बेहोरा �ितवादीको भनाइबाट 
दिेखएको छ । साथै जाहेरवाला तथा �ितवादीको 
अनसु�धानको �ममा तथा अदालतमा गरकेो बयान 
बेहोरा र वारदातको �कृित, प�रणाम, घटना�थल 
मचु�ुकामा बिुझएका मािनसले गरकेो कागज, 
�ितवादीको घाउजाचँ �ितवेदन तथा शव परी�ण 
�ितवेदन बेहोरासमेतबाट �ितवादीले मतृकलाई �यान 
मान� मनसाय राखी आ�मण गरकेो वारदात �थािपत 
भइरहेको अव�थामा �ितवादीले मतृकलाई मान� 
मनसाय नराखेको, आवेशमा आई वारदात भएको हो 
भ�ने त�य िव�सनीय देिखदैँन ।

११. मतृक �याम बढुामगरलाई मरणास�न 
ह�ने गरी टाउको अनहुारमा पटकपटक खकुुरी तथा 
हथौडा �हार गदा� �ीमान्  रगतप�छे भई बो�न 
छोडी भइुमँा ढलेपिछ �हार गन� छोडेको ह� ँ भनी 
अनसु�धान तथा अदालतमा आरोिपत कसरुलाई 
�वीकार गरी गरकेो बयान बेहोराबाट यी �ितवादीले 
मतृकलाई मान� िनयत राखी धा�रलो हितयार खकुुरी 
तथा फलामको हथौडा �हार गरकेो दिेख�छ । उ� 
अव�थाको प�रक�पना गदा� मतृक �याम बढुा खकुुरी 
िलई �ितवादीमािथ जाइला�दा �ितवादीले मतृकको 
हातबाट खकुुरी खोसेको, मतृकबाट �ितवादीको �यान 
जान स�ने अव�थाको िसज�ना भएको रहेछ भनी मा�न 
स�ने अव�था दिेखएन । यी �ितवादीलाई �रस उठ्यो 
भ�दैमा आफू भा�न स�ने अव�था ह�दँाह�दँै अका�को 
�यान िलने गरी ग�रएको अपराधलाई आवेश�े�रतमा 
ह�या भएको हो भनी �वीकार गन� िम�दैन । 

१२. उि�लिखत वारदातमा �ितवादीको 
�यानै जान स�ने प�रि�थित नदेिखएको अव�थामा 
मतृकलाइ� धा�रलो हितयार खकुुरी, फलामको 
हथौडाले टाउको अनहुारज�तो संवेदनशील अङ्गमा 
पटकपटक �हार गरी सोही चोट पीडाको कारण 
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मतृकको म�ृय ु भएको भ�ने घटना�थल �कृित, 
व�तिु�थित मचु�ुकाका �यि�ह�को भनाइ तथा शव 
परी�ण �ितवेदनसमेतबाट देिख�छ । �ितवादी िशला 
पनु बढुामगरले धा�रलो हितयार �योग गरी मतृक �याम 
बढुामगरको म�ृय ु भएको भ�ने देिखइरहेको ह�दँा सो 
कानूनी �यव�थाअनसुार ��ततु वारदातमा �ितवादी 
िशला पनु बढुामगरले आ�मर�ाथ�को िजिकर िलन 
स�ने अव�था िसज�ना भएको िथयो भनी अनमुान गनु�  
�यायसङ्गत ह�दैँन । 

१३. �ितवादी र मतृकिबच िकन िढलो 
आएको भ�ने िवषयमा वादिववाद ह�दँा �ितवादी िशला 
पनु बढुामगरले मतृक पित �याम बढुालाई टाउको 
तथा अनहुारमा पटकपटक धा�रलो हितयार खकुुरी 
र फलामको हथौडाले �हार गदा� मतृकको म�ृय ु
भएको ��ततु वारदातमा हाल आएर मनसायपूव�क 
तथा िनयतपूव�क मतृक पितलाई मानु�पन�स�मको 
कुनै �रसइवी नभएको केवल आवेश�े�रत भई आ�नो 
आ�मर�ाथ�को लािग मतृकमािथ खकुुरी हथौडा �हार 
गरकेो अव�थामा सव��वसिहत ज�मकैद सजाय 
चक� परकेोले मलुकु� ऐन �यानस�ब�धी महलको 
१४ नं.बमोिजम सजाय ग�रपाउ ँभनी िलएको िजिकर 
व�तिुन� नदेिखएको अव�थामा आधार �माणिवना 
�यानमाराको बात नला�ने भनी ��ततु वारदातलाइ�  
मलुकु� ऐन, �यानस�ब�धी महलको ७(१) नं. �योग 
गरी �ितवादीलाइ�  मतृक �याम बढुालाई मान�स�मको 
आपरािधक काय� गन� मनसाय यी �ितवादीमा 
रहेको देिखइरहेको अव�थामा सािबक मलुकु� ऐन, 
�यानस�ब�धीको १४ नं.बमोिजम सजाय ग�रपाउ ँभ�ने 
पनुरावेदन िजिकर तथा िव�ान्  कानून �यवसायीह�को 
बहस िजिकरसगँ सहमत ह�न सिकएन ।

१४. मािथ िववेिचत त�यगत आधार र 
कारणसमेतबाट �ितवादी िशला पनु बढुामगरलाई 
मलुकु� ऐन, �यानस�ब�धी महलको १ नं. िवपरीत 
१३(१) नं.बमोिजमको कसरु गरकेो ठह�याई सोही 

महलको १३(१) नं.बमोिजम सव��वसिहत ज�मकैद 
सजाय ह�ने भनी स�ु �प�दहेी िज�ला अदालतबाट 
भएको फैसला सदर गन� गरी उ�च अदालत तलुसीपरु, 
बटुवल इजलासबाट फैसला भएको दिेखएकोमा केही 
नेपाल कानूनलाई संशोधन, एक�करण, समायोजन 
र खारजे गन� ऐन, २०७४ को दफा ३९(२) (ख) ले 
सव��वको सजाय कायम रहन स�ने देिखन आएन । 
सोबाहेक �ितवादी िशला पनु बढुामगरलाई ज�मकैदको 
सजाय ह�ने गरकेो उ�च अदालत तलुसीपरु, बटुवल 
इजलासबाट िमित २०७५/०३/३१ मा भएको फैसला 
िमलेको देिखदँा सदर ह�ने ठहछ�  । �ितवादीको पनुरावेदन 
िजिकर प�ुन स�दैन । अ�मा तपिसलबमोिजम गनू� ।

तपिसल
१. मािथ इ�साफ ख�डमा लेिखएबमोिजम �ितवादी 

िशला पनु बढुामगरलाई सव��वको सजाय नह�ने 
भएकाले सव��व गन� गरी कसेको लगत संशोधन 
गरी ज�मकैदको लगत कसी असलुउपर गनु�  भनी 
स�ु �प�देही िज�ला अदालतमा लेखी पठाउनू ।

२. ��ततु फैसलाको �ितिलिपसिहतको जानकारी 
कारागार काया�लय पा�पामा थनुामा �ितवादी 
िशला पनु बढुामगरलाई िदनू ।

३. सरोकारवालाले फैसलाको �ितिलिप माग गन� 
आएमा िनयमानसुार ग�रिदनू ।

उ� रायमा सहमत छु ।
�या.बमकुमार �े�

इजलास अिधकृत:- ऋत ुराई
इित सवंत् २०७७ साल पौष २८ गते रोज ३ शभुम् ।

—— & ––
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सव��च अदालत, सयं�ु इजलास
माननीय �यायाधीश �ी दीपककुमार काक�
माननीय �यायाधीश �ी ह�र�साद फुयाल

आदेश िमित : २०७७।१२।३
०७५-WO-१११४

िवषयः- उ��ेषण

िनवेदक : किपलमनुी �यौपानेको नाित, िदवाकर 
�यौपानेको छोरा, ता�लेजङु िज�ला, 
फुङिलङ न.पा. वडा नं.९ ब�ने अिधव�ा 
य�मिण �यौपानेसमेत

िव��
िवप�ी : ि�भवुन िव�विव�ालय, क�ित�परु, 

काठमाड�समेत

§ िव�िव�ालयह� िव�ाथ�ह�को सव��म 
िहतका लािग �ाि�क �वत��ता कायम 
रा�न कुनै पिन �कारको बा� ह�त�ेपबाट 
�वत�� भएको मािनने भएकोले �य�तो 
�वाय�ताका स�ब�धमा सामा�यतया 
अदालत �वेश गद�न । तथािप कानूनी 
िश�ाको मा�यममाफ� त सम� �याय 
�े� जोिडएको िवषयमा िव�िव�ालयले 
अ�यापन गन� कानूनी िश�ा देशको �याय 
�णालीको सरोकारको िवषय ह�न ेभएकोले 
िव�िव�ालयलको �ाि�क उ�नितका 
लािग अदालत �वेश गन� स�ने । 

(�करण नं.२)
§ सिंवधान तथा कानूनले िसज�ना 

गरकेा रा�यका सबै तहमा नेपाललाई 
वकालत पेसा, �याय तथा कानून 
सवेा, अ�तरा�ि��य म�च, �ाि�क �े�, 
सरकारी तथा गैरसरकारी स�ंथाह�मा 
गुण�तरीय कानूनकम�ह�को खाँचो रहकेो 
देिख�छ । यसका लािग नेपालको कानून 
िश�ा �णालीमा रहकेा असल प�ह�लाई 
िनर�तरता िददैँ कमजोरीह� पिहचान गरी 
सोको उिचत स�बोधन गद� सुधार गनु�पन� ।

(�करण नं.१०)
§ कानूनी िश�ालाई िव��यापीकरण तथा 

अ�तरदेशीय आव�यकता पूरा गन� स�ने 
जनशि� उ�पादन गन� भ�ने सोचसगैँ 
कानूनको समाजमा काया��वयन (Law 
in action in the society) तथा 
कानूनको शासनका सम�या, ग�रबी, 
कानूनी सहायता, ��ाचार िनवारण, 
�थानीय तह र �देशह�मा कानून िनमा�ण 
र काया��वयनमा देिखएका सवाल ज�ता 
िवषयह�लाई म�यनजर राखी राि��य 
आव�यकता र अ�तरा�ि��य �तरको �मता 
तथा समाजको टड्कारो आव�यकतासगँ 
कानूनको पाठ्य�मलाई जोडेर राि��य र
सामािजक आव�यकता तथा सिंवधानले 
अङ्गीकार गरकेा म�ूय मा�यताअनसुार 
समाजको �पा�तरणतफ�  प�रवत�नको 
िदशामा केि��त ह�नुपन� । 

(�करण नं.१४)

िनवेदकका तफ� बाट : िव�ान् अिधव�ा �ी य�मिण 
�यौपाने

िवप�ीका तफ� बाट : िव�ान्  अिधव�ा �ी राजे�� 
खनाल

�नण�य नं. १०७१५
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अवलि�बत निजर :
§ स.अ.ब.ु, वष� १९, अङ्क २०, माघ २, 

२०६७, पूणा�ङ्क ४४६, प.ृ ६६
स�ब� कानून :
§ नेपालको सिंवधान
§ ि�भवुन िव�िव�ालय ऐन, २०४९

आदेश
�या.ह�र�साद फुयाल : नेपालको 

सिंवधानको धारा ४६ एवं धारा १३३(२) बमोिजम यसै 
अदालतको �े�ािधकारिभ� पन� ��ततु �रट िनवेदनको 
सिं�� िववरण यस �कार छः-

त�य ख�ड
म िनवेदक य�मिण �यौपाने कानूनको 

िव�ाथ� र पेसाले अिधव�ा र िनवेदक आितस काक� 
तथा िनवेदक बिव�� बराल नेपाल ल �या�पसमा ३ वष� 
LL.B. अ�ययनरत छौ ँ। रा�यका हरके िनकाय िविध, 
िनयम, प�ितबाट स�चालन ह�नपुद�छ र कानूनका 
िव�ाथ� भिव�यका कानून िनमा�ता र कानूनका 
�या�याकारसमेत ह�न् । तसथ�ः कानून सङ्कायको 
अ�ययन, अ�यापन, गणु�तरीय, �भावकारी र 
जवाफदेही ह�नपुद�छ । कानूनका िव�ाथ�को पढाइमा 
गणु�तरता नभए भिव�यमा ती िव�ाथ�ले �योग गन� 
�ानको �भाव सम� रा�य �णालीमा पन� ह��छ । नेपाल 
ल �या�पसमा ५ वष� B.A.LL.B, ३ वष� LL.B., 
३ वष� LL.M. र २ वष� LL.M. अ�ययन अ�यापन 
ह��छ । ि�भवुन िव�िव�ालय ऐन, २०४९ को दफा 
४ मा यो सं�थालाई �वाय�ता �दान गरकेो छ । यस 
िव�िव�ालयको अ�ययन, अ�यापन र अनसु�धान 
ग�रने िवषयमा तथा भना� ह�न चािहने यो�यता, भना� 
ह�ने आधार तो�ने �यव�था ि�.िव. ऐनको दफा 
१२ को ख�ड (घ) बमोिजम �ाि�क प�रषदले् गन� 
हो । सोही िवधाियक� कानूनले ��यायोजन गरकेो 
अि�तयारीअन�ुप ि�.िव. सङ्गठन तथा शैि�क 

�शासनस�ब�धी िनयम, २०५० ि�.िव. सभाले पा�रत 
गरी लाग ुग�रएको छ । उ� ऐन तथा िनयमले िनधा�रण 
गरअेनसुार ि�.िव. िव�ाप�रषदले् मा� �या�पसह�को 
पूवा�धार मू�याङ्कन गन� सोअनसुार भना�को आधार 
र सं�या िनयम १३६ (ग) (ट) (ठ) (ढ) (ण) र (न) 
अनसुार तोिकने हो । िव�ाप�रषदले् तोिकएको भना� 
सं�या बढाउने, घटाउने अिधकार अ�य िवप�ी तथा 
िवप�ी �या�पस �मखुलाई समेत रहदैँन । उि�लिखत 
कानूनी �यव�थाबमोिजम आ.व. २०७४।०७५ मा 
LL.B. को लािग ५०० िव�ाथ� कोटा िनधा�रण ग�रएको 
िथयो । िमित २०७५।१।२० मा LL.B. को लािग नेपाल 
ल �या�पसको लािग ५०० िव�ाथ� कोटा िनधा�रण 
ग�रएकोमा िव�ाथ� सङ्गठनको दबाबमा ५०० बाट 
८०० ह�दैँ जितले आवेदन िदए सबैलाई भना� गन� 
�ममा गत शैि�क स�मा नेपाल ल �या�पसमा मा�ै 
१०८५८ जना िव�ाथ�ह� ३ वष� LL.B. �थम वष�मा 
भना� ग�रएको रहेछ ।

उि�लिखत स�ंयामा िव�ाथ� भना�  ग�रदँा 
हाल िव�ाथ� पढ्ने क�ा कोठा, ब�ने ठाउ ँर अ�यापन 
गराउने जनशि�िवहीन भई कैय� िव�ाथ�ले दैिनक 
�पमा अ�ययन गन� पाएका छैनन् । भना� भएका 
िव�ाथ�ह�ले �या�पसबाट िश�ा हािसल गन�बाट 
वि�चत भएका छन् । यसरी अ�ययन अ�यापनिबना नै 
कानूनका िव�ाथ� उ�पादन गन� हो भने गणु�तरताको 
समाि� भई �याय तथा कानूनको िव�तामा नै �� 
उठ्ने अव�था आएको छ । सो स�ब�धमा कानून 
�यवसायी प�रषद ्ऐन, २०५० को दफा ८(झ) अनसुार 
सो प�रषदले् उ� िवषयमा कुनै भूिमका खेलेको 
दिेखदैँन । उि�लिखत आ.व. २०७४।०७५ को 
भना�को कारण नै हाल नेपाल ल �या�पस अ�त�य�त 
भएको, शैि�क साम�ी, �ा�यापक तथा क�ाकोठा र 
जनशि�लाई वा�तै नगरी िव�ा प�रषदले् िनधा�रण 
गरकेो मापद�डको िवपरीत ह�ने गरी कोटालाई वा�तै 
नगरी िवप�ी नेपाल ल �या�पसले २०७५।१२।२८ 
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मा �वेश परी�ाको फाराम आ�ान गरकेो छ । िमित 
२०७५।१२।२५ च.नं. ४७३/२०७५।०७६ माफ� त 
िवप�ी नेपाल ल �या�पसलाई LL.B. मा भना� 
स�ब�धमा िनद�शन जारी गरकेो र उ� िनद�शनका 
आधारमा नेपाल ल �या�पसले भना� आवेदन खो�ने 
काय� गरकेो छ । यसरी जित पिन िव�ाथ� भना� गन� हो 
भने शैि�क गणु�तर कायम नरहने र िनयमको प�र�छेद 
४१ िनयम १३६ (ग) (ट) (ठ) (ढ) (ण) (न) तथा 
नेपालको संिवधानको धारा २०(९) समेत िवपरीत ह�ने 
भएको ह�दँा च.नं. ४७३ िमित २०७५।१२।२५ को 
िवप�ी िडनको काया�लयको प�, िमित २०७५।१२।२८ 
को �वेश परी�ा फाराम भन�स�ब�धी सूचना नेपालको 
सिंवधानको धारा १३३ (२) (३) समेतका आधारमा 
उ��ेषणको आदशेले बदर गरी नेपाल ल �या�पसको 
�मतासमेतको मू�याङ्कन गरी िमित २०७५।१।२० 
मा िव�ा प�रषद्ले िनधा�रण ग�रएको कोटामा 
�ित�पधा� ह�ने गरी कोटा (सं�या) िनधा�रण गरी �वेश 
परी�ा गराई स�म भई छनौट भई आएका िव�ाथ�लाई 
मा� भना� गनु�  गराउन ु भनी परमादेशसमेतको आदेश 
जारी ग�रपाउ ँ र त�काल िमित २०७५।१२।२५ को 
सूचना, िमित २०७५।१।२० को िव�ाप�रषदक्ो 
िनण�यिवपरीत भएको ह�दँा उ� सूचनासमेत त�कालका 
लािग काया��वयन नगनु�  नगराउन ु भनी अ�त�रम 
आदशे जारी ग�रपाउ ँभ�ने बेहोराको िनवेदक य�मिण 
�यौपानेसमेतको यस अदालतमा दायर ह�न आएको 
�रट िनवेदन ।

यसमा के कसो भएको हो ? िनवेदनको 
मागबमोिजमको आदेश िकन जारी ह�न ु नपन� हो ? 
आदशे जारी ह�न नपन� भए आधार कारणसिहत 
यो आदेश �ा� भएका िमितले बाटाका �यादबाहेक 
१५ िदनिभ� आफँै वा कानूनबमोिजमको आ�नो 
�ितिनिधमाफ� त िलिखत जवाफ पेस गन� भनी यो आदेश 
र �रट िनवेदनको �ितिलिप साथै राखी िवप�ीह�का 
नाममा �याद सूचना पठाई �यादिभ� िलिखत जवाफ 

पर ेवा अविध नाघेपिछ िनयमानसुार पेस गन� । साथै 
अ�त�रम आदेश जारी गन� माग भएको स�दभ�मा िवचार 
गदा�, दवैु प� राखी छलफल गन� उपय�ु ह�ने देिखदँा 
अ�त�रम आदेश स�ब�धमा छलफलका लािग िमित 
२०७६।२।३ को पेसी तोक� िवप�ीह�लाई सूचना िदई 
िनयमानसुार पेस गन� भ�ने बेहोराको यस अदालतबाट 
िमित २०७६।१।३० मा भएको आदेश ।

यसमा नेपाल ल �या�पस ३ वष� LL.B. �थम 
वष�मा िव�ाप�रषदले् ५०० जना िव�ाथ� भना� गन� गरी 
कोटा िनधा�रण गरकेोमा िव�ाथ� सङ्गठनको दबाबमा 
५०० बाट ८०० गद� १०८५८ जना िव�ाथ�ह� 
भना� भई हाल नेपाल ल �या�पस अ�त�य�त भएको 
र �ा�यापक, जनशि� र क�ाकोठाको वा�ता 
नगरी िमित २०७५।१२।२८ मा �वेश परी�ाको 
फाराम आ�ान गरकेो स�दभ� उ�लेख गद� िनवेदकले 
अ�त�रम आदेशसमेत जारी ग�रपाउ ँभनी माग गरेको 
दिेखयो । ि�भवुन िव�िव�ालय सङ्गठन तथा शैि�क 
�शासनस�ब�धी िनयम, २०५०को िनयम १३६(न) 
मा ��येक तहमा भना� ह�ने िव�ाथ� सं�या िनधा�रण 
�वीकृितको लािग काय�कारी प�रषदम्ा िसफा�रस 
गन� र िनयम १३३(३) मा स�बि�धत अ�ययन 
सं�थान र सङ्कायको िव�ाप�रषद्को िसफा�रसको 
आधारमा ��येक तहमा िव�ाथ� भना� सं�या तोक� 
भना�को लािग �वीकृित िदने भ�ने कानूनी �यव�था 
रहेको पाइ�छ । उ� कानूनी �यव�थाबमोिजम िमित 
२०७५।१।२० पिछ िव�ाप�रषदले् िव�ाथ� स�ंया 
िनधा�रण �वीकृितको लािग काय�कारी प�रषदस्म� 
िविधवत् िसफा�रस गरकेो पाइएन र काय�कारी 
प�रषदब्ाट पिन िव�ाथ� भना� सं�या तोक� �वीकृित 
�दान ग�रएको िमिसल सलं�न कागजातह�बाट देिखन 
आएन । शैि�क साम�ी, आव�यक �ा�यापकह�को 
�यव�थापन, कम�चारीह�को जनशि�, �या�पसको 
भौितक संरचना तथा क�ाकोठाह�को �मता, 
प�ुतकालयको अव�था, सरु�ाको ि�थित, शैि�क 
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वातावरण कायम गन� िनवा�ह गनु�पन� दािय�वसमेतका 
आधारमा भना� गरी अ�ययन अ�यापन गराउन 
सिकनेस�मको िव�ाथ�को स�ंया िनधा�रण र िनि�त 
नगरी �या�पसको �मताभ�दा बािहर हजार�को 
स�ंयामा अ�ययनको नाममा िव�ाथ�को भना� ग�रदँा 
�वाभािवक �पमा �या�पस अ�त�य�त ह�ने, िश�ा 
पाउने संिवधान �द� हकमा िव�ाथ�लाई आघात 
पन� जाने, गणु�तरीय िश�ा �ा� गन� अवसरबाट 
िव�ाथ� वि�चत ह�ने तथा स�म िव�ाथ� उ�पादन 
गन� उ�े�य नै अ�यौल��त ह�न जाने दिेखएकाले यस 
आदशेको जानकारी पाएको ७(सात) िदनिभ� कानून 
सङ्कायको िव�ाप�रषद्ले शैि�क स� ०७६/०७७, 
३ वष� LL.B. �थम वष�को भना� �योजनका लािग 
नेपाल ल �या�पसले अ�ययन अ�यापन गन� गराउन 
स�ने �मताका आधारमा तथा संिवधान र ि�भवुन 
िव�िव�ालयका ऐन, िनयमले प�रक�पना गरकेो 
समावेिशता तथा ग�रब र जेहे�दार िव�ाथ�ह�लाई 
नेपालको भौगोिलक अव�थाको �ितिनिध�वसमेत ह�ने 
गरी �या�पसमा पूण�समय िव�ाथ� रही अ�ययन गन� 
सत�सिहत �ित�पधा��मक एवम् �व�छ �वेश परी�ाका 
आधारमा अ�ययन गन� गराउने उ�े�यसिहत मा� 
िव�ाथ� सं�या िनधा�रण �वीकृितको लािग काय�कारी 
प�रषदम्ा िसफा�रस गन� र �यसरी िनधा�रण ग�रएको 
िव�ाथ� सं�या िसफा�रस �वीकृितको लािग उपय�ु 
भए नभएको िवषयसगँ स�बि�धत ह�ने आिधका�रक 
िनकायले समेत अिवल�ब िनण�य तथा �वीकृित �दान 
गरी गराई एक मिहनािभ� नेपाल ल �या�पसको ३ 
वष� LL.B. �थम वष�को भना� �योजनको लािग �वेश 
परी�ा स�प�न गनु�  भनी िवप�ीह�को नाममा सव��च 
अदालत िनयमावली, २०७४ को िनयम ४९(२)(क) 
बमोिजम अ�त�रम आदशे जारी ग�रिदएको छ भ�ने 
बेहोराको यस अदालतबाट िमित २०७६।२।३ मा 
भएको आदेश ।

मलुकु सङ्घीय संरचनामा गइसकेकोले 

संघ �दशे र �थानीय िनकायको लािग कानूनको 
अ�ययन भएका जनशि�को आव�यकता पन� र 
नेपालको संिवधानले �थानीय िनकायलाई �दान 
गरकेो �याियक अिधकारको �योग गन� �यि�समेतमा 
सामा�यतया �याियक मन �योग गन� स�ने ह�नपुन� र 
�यो तहस�ममा कानूनको �ानको आव�यकता पन� 
ह�दँा िन�य पिन कानून अ�ययन गन� �यि�को माग 
बढी ह�नलुाई �वाभािवक मा�नपुन� ह��छ । कानूनको 
अ�ययन �ािविधक नभएको ह�दँा कितपय अव�थामा 
िश�कह�को अनपुातमा िव�ाथ� सं�या बढी ह�दँा पिन 
�यसले िव�ाथ�ह�लाई खासै असर पाद�न । कानून 
सङ्कायअ�तग�त पठन पाठन ह�ने �नातको�र तह र 
िब.ए.एलएल.िब. मा िव�ाथ�ह� भना� भई अ�ययन गन� 
िव�ाथ�ह� भना� भइसकेपिछ ितनीह�ले सेिमनार, 
इ�टन�िसप, Court Observation आिदमा िनयिमत 
�पमा सहभागी ह�नपुन� गरी कोष� िनमा�ण ग�रएको 
ह��छ भने एलएल.िब. मा भना� ह�ने िव�ाथ�ह� पिहले 
नै �नातक तह उ�ीण� भइसकेको ह�नपुन� ह�दँा �यसमा 
�यित बढी अिनवाय�ता ग�रएको ह�दँैन । �यसैले गदा� 
उ�च अ�ययनको एक चरण पास ग�रसकेका �यि�ह� 
एलएल.िब.मा भना� ह�ने ह�दँा एलएल.िब. मा भना� 
ह�नको लािग िव�ाथ� स�ंया बढेकै कारणले कानून 
सङ्कायको िश�ा गणु�तरीय र �भावकारी ह�दैँन 
भ�ने िनवेदन िजिकर का�पिनक हो । कित सं�यामा 
िव�ाथ� भना� गन� क�तो पाठ्य�मको आधारमा पठन 
पाठन गराउने, सोको पूणा�ङ्क र उ�ीणा�ङ्क कित 
कायम गन�लगायतका काम कारबाही िव�िव�ालयले 
गन� हो । क�ा कोठा ब�ने ठाउ ँअ�ययन अ�यापनको 
लािग आव�यक पन� जनशि�को �यव�थापन 
िव�िव�ालयले गन� हो र देशको लािग आव�यक 
पन� जनशि�लाई हेररे िव�ाथ� भना� गरी �यसको 
�यव�थापन गन� काय��े� िव�िव�ालयको काय��े�िभ� 
पद�छ । य�तो िवषयलाई िलई अदालत �वेश गन� र 
अदालतले पिन य�तो िवषयलाई �याय िन�पणको 
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िवषय बनाई हेन� पिन िम�दनै । ि�भवुन िव�िव�ालय 
कानून सङ्कायअ�तग�तका �या�पसह�मा भना� 
भएका िव�ाथ�ह�ले िश�क र क�ाकोठाको अभावमा 
पठन पाठन अव�� भएको भनी गनुासोसमेत नगरकेो 
अव�थामा के आधारमा िनवेदकले गणु�तर नभएको 
भनी भ�न खोजेको हो जसको भरपद� आधार कारण 
िनवेदनमा उ�लेख गन� सकेको देिखदँनै । ि�भवुन 
िव�िव�ालय नेपाल सरकारको आिथ�क अनदुानमा 
स�चािलत सं�था भएको ह�दँा ि�भवुन िव�िव�ालयलाई 
आव�यक पन� दरब�दी, भौितक पूवा�धारको िवकासको 
लािग आव�यक पन� बजेटसमेत सरकारको भर 
पनु�पन� ह��छ । सीिमत �ोत र साधनका बाबजदु पिन 
भना� ह�न चाहने �यि�लाई �वेश परी�ा िलई भना� 
गरी पठन पाठनमा संल�न गराउन ु िव�िव�ालयको 
बा�यता हो । िनवेदकले भनेकै आधारमा र सं�यामा 
िव�ाथ� भना� गन� हो भने कानूनको उ�च िश�ामा 
समावेश ह�न चाहने अिधकांश सं�याको �यव�थापन 
कसले गन� भनी ग�भीर �� उठ्न स�दछ । कानून 
�ािविधक िवषय नभएको कारणले गदा� िव�ाथ�ह� 
�वयंले गन� मेहनतमा पिन गणु�तरको �भावका�रतामा 
�भाव पाद�छ । िव�ाथ�को भना� स�ंया बढ्दमैा �याय 
कानूनको �े�मा नै अपूरणीय �ित प�ुदछ भ�ने िनवेदन 
दाबी का�पिनक हो । ��ततु िनवेदनमा उ�लेख गरकेो 
ह�बह� िवषयको �रट िनवेदन िलई िनवेदक कृत�ा 
ढकालसमेत िवप�ी ि�.िव. क�ित�परुसमेत भएको 
२०७४-WO-०९७९ को �रट िनवेदनमा अ�त�रम 
आदशेको बारमेा छलफल ह�दँा िव�ाथ� भना�को 
िवषय िव�िव�ालयको नीितगत िवषयसगँ स�बि�धत 
ह�न आएकोले अ�त�रम आदेश जारी गन� िमलेन 
भनी िमित २०७५।४।२० मा स�मािनत सव��च 
अदालतबाट अ�त�रम आदेश जारी गन� अ�वीकार 
भएको अव�थामा �यही िवषयलाई िलई परकेो यस �रट 
िनवेदनमा स�मािनत अदालतबाट िमित २०७५।२।३ 
मा अ�त�रम आदेश जारी भएको ह�दँा तत् स�ब�धमा 

कानून सङ्काय िव�ाप�रषदक्ो िमित २०७६।२।१५ 
मा बैठक बसी िव�ाथ� भना� सं�या िनधा�रण गरी 
सम� व�तिु�थितको आधारमा उपय�ु िनण�य िलई 
र सोबमोिजम िनद�शनका लािग �ाि�क प�रषदम्ा 
लेखी पठाउने गरी िनण�य गरी �ाि�क प�रषद्मा कानून 
सङ्काय िडनको काया�लयबाट लेखी आएको ह�दँा 
त�स�ब�धमा �ाि�क प�रषद ्एवं काय�कारी प�रषदम्ा 
छलफल गरी काय�कारी प�रषदब्ाट िनण�य ह�न बाकँ� 
रहेकोले �यसबारमेा शैि�क स�लाई असर नह�ने गरी 
आव�यक िनण�यको �ि�या अगािड बढाइने ह�दँा �रट 
िनवेदन खारजे ग�रपाउ ँभ�ने बेहोराको िवप�ी ि�भवुन 
िव�विव�ालय एवं �ाि�क प�रषदस्मेत र ि�भवुन 
िव�विव�ालय कानून सङ्काय िडनको काया�लयको 
तफ� बाट यस अदालतमा पेस भएको एकै िमलानको 
छु�ाछु�ै िलिखत जवाफ ।

�रट िनवेदन अ�ययन गदा� िनवेदकले यस 
के��ीय िवभागलाई िवप�ी बनाउनकुो कुनै कारण 
उ�लेख गन� सकेको देिखदैँन । कानून िवषय �ािविधक 
िवषय ज�तो होइन । कानूनको अ�ययन गन�को लािग 
सं�यासमेतलाई हेरी कितपय अव�थामा कलेजले 
िव�ाथ�ह� भना�  गन� िवगतको पर�परा पिन हो । 
�रट िनवेदनमा उि�लिखत अ�य कुराह�को बारमेा 
स�बि�धत िनकायबाट नै जवाफ ��ततु ह�ने नै छ । 
अतः यस िवभागलाई िवप�ी बनाई दायर भएको �रट 
िनवेदन खारजे ग�रपाउ ँभ�ने बेहोराको िवप�ी ि�भवुन 
िव�विव�ालय कानून के��ीय िवभागको तफ� बाट यस 
अदालतमा पेस भएको िलिखत जवाफ ।

नेपाल कानून �यवसायी प�रषद ् ऐन, 
२०५० �ारा गिठत यस प�रषद् कानून �यवसायीसगँ 
��य� सरोकार रा�ने सािधकार िनकाय हो । कानून 
सङ्कायबाट ३ वष� एलएल.बी. भना� गन� कोटा 
िनधा�रण गन� र भना� गन� िवषयमा कुनै �कारको ��य� 
वा अ��य� सरोकार रा�दैन सो स�ब�धमा प�रषदस्गँ 
कुनै राय सझुाव माग गरकेो तथा िदएकोसमेत छैन । 
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यस प�रषदक्ो के कुन काय�ले संिवधान र कानूनको 
�ितकूल काय� भयो िनवेदकह�ले उ�लेख गन� नस�न ु
भएकोले िवप�ीह�को िनवेदन खारजे ग�रपाउ ँ भ�ने 
बेहोराको नेपाल कानून �यवसायी प�रषद्को तफ� बाट 
यस अदालतमा पेस भएको िलिखत जवाफ । 

आदेश ख�ड
िनयमबमोिजम पेसी सूचीमा चढी यस 

इजलाससम� पेस ह�न आएको ��ततु �रट िनवेदनमा 
िनवेदक तथा अिधव�ा �ी य�मिण �यौपानेले 
ि�भवुन िव�िव�ालय ऐन, ि�भवुन िव�िव�ालय ऐन, 
२०४९ �थािपतबमोिजम �थािपत �वाय� सं�था 
हो । िव�िव�ालयका िविभ�न तहमा भना� ह�न चािहने 
यो�यता, भना� ह�ने आधार तो�ने �यव�था ि�.िव. ऐन 
र ि�.िव. सङ्गठन तथा शैि�क �शासनस�ब�धी 
िनयम, २०५० बमोिजम िव�ाप�रषदक्ो हो । 
िव�ाप�रषद ्बाहेक अ�य िनकायले िव�ाथ�को भना� 
स�ंया बढाउन वा घटाउन स�दैनन् । िव�ाप�रषदले् 
आ.व. २०७४।०७५ मा LL.B. को लािग ५०० िव�ाथ� 
कोटा िनधा�रण गरकेोमा िव�ाथ� सङ्गठनको दबाबमा 
सो आ.व.मा नेपाल ल �या�पसमा मा�ै १०,८५८ जना 
िव�ाथ�ह� ३ वष� LL.B. �थम वष�मा भना� ग�रएको 
छ । उि�लिखत सं�यामा िव�ाथ� भना� ग�रदँा िव�ाथ� 
पढ्ने क�ा कोठा, ब�ने ठाउ ँ र अ�यापन गराउने 
जनशि�िवहीन भई िव�ाथ�ले दैिनक �पमा अ�ययन 
गन� नपाई गणु�तरीय िश�ाबाट वि�चत भएका छन् । 
यसरी गणु�तरहीन िश�ाले कानूनको अ�ययन गन� 
िव�ाथ�को िव�तामा कमी, �याय र कानूनको �े�मा नै 
अपूरणीय �ित प�ुने भएकोले उ� काय� नगनु� , नगराउन ु
भनी िवप�ीह�को नाममा उ��ेषणलगायतको आदेश 
जारी ह�नपुछ�  भनी बहस गनु�भयो ।

िवप�ी ि�भवुन िव�िव�ालयको तफ� बाट 
उपि�थत िव�ान्  अिधव�ा �ी राजे�� खनालले 
मलुकुको सङ्घीय संरचनामा कानूनको अ�ययन 
भएका जनशि�को अ�यिधक माग रहेको छ । कानूनको 

अ�ययन �ािविधक नभएको ह�दँा कितपय अव�थामा 
िश�कह�को अनपुातमा िव�ाथ� सं�या बढी ह�दँा पिन 
�यसले िव�ाथ�ह�लाई खासै असर पाद�न । कानून 
सङ्कायअ�तग�त पठन पाठन ह�ने �नातको�र तह र 
िब.ए.एलएल.िब. मा भना� भई अ�ययन गन� िव�ाथ�ह� 
भना� भइसकेपिछ सेिमनार, इ�टन�िसप, अदालती 
अ�यास, अदालत अवलोकन आिदमा िनयिमत 
�पमा सहभागी ह�नपुन� गरी पाठ्य�म िनमा�ण ग�रएको 
ह��छ भने एलएल.िब. मा भना� ह�ने िव�ाथ�ह� पिहले 
नै �नातक तह उ�ीण� भइसकेको ह�नपुन� ह�दँा उ� 
कुरामा अिनवाय�ता ग�रएको छैन । एलएल.िब. मा भना� 
ह�ने िव�ाथ�ले एक चरण उ�च िश�ा पास ग�रसकेका 
�यि� ह�ने ह�दँा एलएल.िब. मा भना� ह�नको लािग 
िव�ाथ� सं�या बढेकै कारणले कानून सङ्कायको 
िश�ा गणु�तरीय र �भावकारी नह�ने भ�ने ह�दैँन । 
कित स�ंयामा िव�ाथ� भना� गन�, क�तो पाठ्य�मको 
पठन पाठन गराउने, सोको पूणा�ङ्क, उ�ीणा�ङ्क कित 
कायम गन� र अ�ययन अ�यापनको लािग आव�यक 
पन� जनशि�को �यव�थापन िव�िव�ालयले गन� िवषय 
हो । य�तो िवषयलाई िलई अदालत �वेश गन� निम�ने 
ह�दँा �रट िनवेदन खारजे ग�रपाउ ँ भनी गनु�भएको 
बहससमेत सिुनयो ।

यसमा ि�भवुन िव�िव�ालय ऐन, २०४९ र 
ि�.िव. सङ्गठन तथा शैि�क �शासनस�ब�धी िनयम, 
२०५० बमोिजम िव�ाप�रषदक्ो �वीकृितिबना ि�भवुन 
िव�िव�ालयले आ.व. २०७४।०७५ मा LL.B. को 
लािग ५०० िव�ाथ� कोटा िनधा�रण गरकेोमा िव�ाथ� 
सङ्गठनको दबाबमा सो आ.व.मा नेपाल ल �या�पसमा 
मा�ै १०८५८जना िव�ाथ�ह� ३ वष� LL.B. �थम 
वष�मा भना� ग�रएको काय�ले िव�ाथ�को पढ्ने क�ा 
कोठा, ब�ने ठाउ ँर अ�यापन गराउने जनशि�िवहीन 
भई िव�ाथ�ले दैिनक �पमा अ�ययन गन� नपाई 
गणु�तरीय िश�ाबाट वि�चत भई िव�ाथ�को िव�तामा 
कमी भई �याय, कानूनको �े�मा नै अपूरणीय �ित प�ुने 
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भएकोले उ� काय� नगनु� , नगराउन ुभनी िवप�ीह�को 
नाममा उ��ेषणलगायतको आदेश जारी ग�रपाउ ँ
भनी �रट िनवेदन दायर भएकोमा मलुकुको सङ्घीय 
सरंचनामा कानूनको अ�ययन भएका जनशि�को 
अ�यिधक माग रहेको र कानूनको अ�ययन �ािविधक 
िवषय नभएको ह�दँा िश�कह�को अनपुातमा िव�ाथ� 
स�ंया बढी ह�दँा पिन �यसले िव�ाथ�ह�लाई खासै 
असर नपन� तथा एलएल.िब. मा भना� ह�ने िव�ाथ�ह� 
पिहले नै �नातक तह उ�ीण� भइसकेको ह�ने ह�दँा 
एलएल.िब. मा भना� ह�नको लािग िव�ाथ� सं�या 
बढेकै कारणले कानून सङ्कायको िश�ा गणु�तरीय र 
�भावकारी नह�ने भ�ने ह�दैँन । िव�िव�ालयका िविभ�न 
सङ्कायमा कित स�ंयामा िव�ाथ� भना� गन�, क�तो 
पाठ्य�मको पठन पाठन गराउने, सोको पूणा�ङ्क, 
उ�ीणा�ङ्क कित कायम गन� र अ�ययन अ�यापनको 
लािग आव�यक पन� जनशि�को �यव�थापन गन� भ�ने 
कुरामा िव�िव�ालयको �वाय�ता ह�ने भएकोले �रट 
िनवेदन खारजे ग�रपाउ ँभ�नेसमेत बेहोराको ि�भवुन 
िव�विव�ालय एवं �ाि�क प�रषदस्मेतको िलिखत 
जवाफमा उ�लेख गरकेो देिखयो ।

उपयु�� अनसुारको त�य, िनवेदन िजिकर 
रहेको ��ततु िनवेदनमा मलुत: िन�न िवषयह�मा 
िनण�य िदनपुन� देिखयो ।

१. ि�.िव.को �वाय�ताको �सङ्गमा िनवेदकले 
उठाएको िव�ाथ� भना� �ि�या तथा सं�याको 
स�ब�धमा यस अदालतको �े�ािधकार 
आकष�ण ह�न स�छ वा स�दैन ? 

२. नेपालको कानूनी िश�ाको सम� अव�था 
तथा संिवधानले प�रक�पना गरकेो उ�े�य 
�ा� गन� यसमा ग�रनपुन� सधुारका स�ब�धमा 
के-क�तो आदेश गन� आव�यक रहेको छ ?

३. िनवेदन मागबमोिजम आदेश जारी ग�रनपुन� 
हो वा होइन ?

२. सव��थम ि�.िव.को �वाय�तास�ब�धी 
रहेको पिहलो ��तफ�  िवचार गदा� ि�भवुन 
िव�िव�ालयको �थापना ि�भवुन िव�िव�ालय 
ऐन, २०४९ को ��तावनामा उ�लेख भएबमोिजम 
नेपालको सवा�ङ्गीण िवकासको लािग आव�यक 
द� जनशि� तयार गन�लगायतको काय�का लािग 
संवत् २०१६ सालमा भएको पाइ�छ । ि�भवुन 
िव�िव�ालय ऐनको दफा ४ मा िव�िव�ालयलाई 
�वशािसत स�ंथाको �पमा कायम ग�रएको छ । 
यसरी �वाय� सं�थाको हैिसयतले िव�िव�ालयमा 
पठन पाठनको लािग आव�यक सङ्काय, ती 
सङ्कायमा पढाइ ह�ने पाठ्य�म, जनशि�, भौितक 
�यव�थापन र सो िव�िव�ालयबाट कुनै सङ्कायमा 
पठनपाठन स�चालनको लािग अ�य �या�पसलाई 
अनमुित िददँा सो �या�पसको समेत �वीकृित िदनपूुव� 
जनशि�लगायतका पूवा�धारह�को मू�याङ्कन 
गरी अनमुित िदने वा निदने िनण�य गन� र स�ब�धन 
�ा� �या�पसह�को अनगुमन गन�लगायतका काम 
कारबाही �वत�� �पले गन� पाउने अिधकार �वयं 
िव�िव�ालयमा िनिहत रहेकोबाट ि�भवुन िव�िव�ालय 
एक �वाय� सं�थाको �पमा रही आएको कुरामा िववाद 
रहेन । िव�िव�ालयह� िव�ाथ�ह�को सव��म 
िहतका लािग �ाि�क �वत��ता कायम रा�न कुनै 
पिन �कारको बा� ह�त�ेपबाट �वत�� भएको 
मािनने भएकोले �य�तो �वाय�ताका स�ब�धमा 
सामा�यतया अदालत �वेश गद�न । तथािप कानूनी 
िश�ाको मा�यममाफ� त सम� �याय �े� जोिडएको 
िवषयमा िव�िव�ालयले अ�यापन गन� कानूनी 
िश�ा देशको �याय �णालीको सरोकारको िवषय 
ह�ने भएकोले िव�िव�ालयलको �ाि�क उ�नितका 
लािग अदालत �वेश गन� स�ने नै देिख�छ । यस 
िवषयमा अदालत कानून िश�ास�ब�धी आदश� र 
मानकह�को िनमा�ण तथा �या�या (norm creation) 
गन� यस िवषयमा �वेश गरकेो हो । िव�ाथ�को स�ंया 
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िनधा�रणलगायतका कुरा िव�िव�ालयको �वाय�ताको 
�े� हो तर कुनै आधार कारणिबना मापद�डिवपरीत 
गई अिनि�त सं�यामा िव�ाथ� भना� गनु�  तथा सम� 
कानून र �याय �े�लाई नै िदगो �पमा �ितकूल असर 
पन� काय� गन� पाउन ु भ�ने होइन । िव�िव�ालयले 
�वाय�ताको �योग गदा� �यसका कानूनी तथा नीितगत 
आधारह� �प� ह�नकुो साथै पारदश� तथा उ�रदायी 
ह�नपुद�छ र यसले �ाि�क सशुासन सिुनि�त गरकेो 
ह�नपुद�छ । यस प�र�े�यमा िलिखत जवाफमा उठाएको 
तथा िवप�ीह�का तफ� बाट बहस गनु�ह�ने कानून 
�यवसायीको िव�िव�ालयको �वाय�ताको तक� मा 
��ततु िनवेदनमा अ�तिन�िहत िवषयमा यस इजलास 
सहमत ह�न सकेन । 

३. कानून िश�ा सधुारको स�ब�धमा आदेश 
गनु�पन� वा नपन� भ�ने दो�ो ��तफ�  िवचार गदा� , यस 
िनवेदनमा उठाइएका िवषयव�त ु नेपालको कानूनी 
िश�ाको सम�या र प�रवत�नसगँ स�बि�धत भएकोले 
यसमा केही थप िव�ेषण गनु�पन� देिख�छ । ��ततु 
�रट िनवेदन नेपाल ल �या�पसको िव�ाथ� भना�सगँ 
स�बि�धत भए तापिन यसै �सङ्गमा नेपालको सम� 
कानूनी िश�ाको वत�मान अव�था र कानून िश�ासगँ 
स�बि�धत िवषयको समी�ा गनु�पन� �कृितको िवषय 
देिखयो । नेपालमा कानून िश�ाको औपचा�रक �ार�भ 
�याय �े�को �शासिनक पदमा काय�रत �लक�  (त�लो 
तहको कम�चारी) ह�लाई कानूनी िश�ा / तािलम 
िदने उ�े�यका साथ िव.स.ं १९६२ सालमा �थापना 
भएको “�े�ता पाठशाला” बाट भएको ठािन�छ2 । 
�े�ता पाठशालाले िव�ाथ�ह�को परी�ा िलने र 
कोस� पूरा गरपे�ात् �माणप�समेत �दान गरकेो 
देिख�छ । यसको पाठ्य�म त�कालीन मलुकु� ऐनको 
�यव�थामा आधा�रत रहेको पाइ�छ । यसप�ात् सवंत् 

2 Bal Bahadur Mukhiya, “Contemporary Legal Education 
in Nepal and Relevane of its Contributions”, Tribhuvan 
University Law Journal, Vol XV, No.1, July 2005, p. 15. 

२०११ सालमा पटना िव�िव�ालयको स�ब�धनमा 
३ वष� LL.B. काय��म स�ु भएको पाइ�छ । तर यस 
काय��मको पाठ्य�म पटना िव�िव�ालयअन�ुप नै 
भएको ह�दँा नेपालको कानूनी �यव�था र प�रवेशलाई 
यसले समेट्न सकेको दिेखदैँन3 । नेपालको कानून 
िश�ाको कोसेढुङ्गा भने संवत् २०१६ सालमा 
ि�भवुन िव�िव�ालयको �थापना र सोअ�तग�तको 
ल �याक�टीको4 �थापनालाई मा�न सिक�छ । 
यसअ�तग�त LL.B. काय��म स�चालन भएको 
दिेख�छ । कानूनी िश�ालाई िड�ीमा सीिमत नगरी 
कानूनबार े �ानसमेत बढाउने िकिसमको �भावकारी 
कानून िश�ा �णालीको आव�यकता महससु गरी 
संवत् २०३० सालको नया ँ िश�ा नीितअनसुार 
पाठ्य�म, सं�थागत �यव�था, मू�याङ्कन �णाली 
आिदमा प�रवत�न गररे नेपाल ल कलेजलाई नेपाल 
ल �या�पस नामकरणसमेत गरी कानून अ�ययनलाई 
दईु वष�को �माणप� �तर (Certificate in Law) 
काय��म र तीन वष� कानूनमा िड�लोमा (Diploma 
in Law) काय��मअनसुार अ�यापन सचुा� गरेको 
दिेखयो ।5 यो दईु काय��मलाई पिछ कानूनमा �वीणता 
�माणप� तह (Proficiency Certificate in Law)6

3 Ibid.
4 यसअ�तग�त काठमाड�मा नेपाल ल कलेज (नेपाल ल कलेजको 

�थापना २०११ साल आषाढ १७ गते भएको मािन�छ ।) र 
िवराटनगरमा मोरङ ल कलेज �थापना भएको देिख�छ । 

5 काठमाड�, पोखरा, नेपालग�ज र राजिवराज गरी ४ िज�लामा यस 
अनसुार कानूनको पढाइ भएको पाइ�छ । 

6 मा�यिमक तह िश�ा SLC उ�ीण� भएप�ात् �वीणता �माणप� 
�तर (PCL) को अ�ययन गन� सिक��यो । यस काय��मले देशको 
लािग म�यम �तरको कानूनी जनशि� उ�पादन गन� उ�े�य 
राखेको िथयो । यसमा कानूनको �यावहा�रक र सै�ाि�तक दवैु 
िवषयह�को अ�यापन ह���यो र यो काय��म उ�ीण� भएप�ात् 
ि�लडरको �माणप� (license of pleader) �ा� गरी अिपल तहको 
अदालतमा बहस गन� सिकने अ�यास रहेको िथयो । य�तो अ�यास 
गनु� भनेको मा�यिमक तह िश�ा पूरा गरी सामा�य �पमा कानूनको 
पढाइ ह�ने �वीणता �माणप� (PCL) तह उ�ीण� गरी उ�पािदन 
भएको जनशि�को �मता िवचार नगरी अित उ�च र मह�वकां�ी 
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र कानूनमा �नातक िड�ी (Bachelors in Law) 
काय��मको �पमा नामकरण ग�रएको पाइयो ।7

सवंत् २०५३ सालप�ात् ि�.िव.ले कानूनमा �नातक 
िड�ी (Bachelors in Law) लाई अ�य िवषयमा 
�नातकप�ात् अ�ययन गन� सिकने तीन वष� LL.B. 
काय��मले �ित�थापन गरी �वीणता �माणप� तह 
(PCL) को अ�ययन ब�द (phase out) गरकेो 
देिखयो ।8 दश जोड दईु क�ा उ�ीण� गरपे�ात् अ�ययन 
गन� सिकने गरी ि�.िव. ले िमती २०६७।१०।१८ देिख 
िब.ए. एलएल.िब. (B.A.LL.B.) को �पमा ५ वष� कानूनी 
कोस� अ�यापनको स�ुवात ि�.िव.ले गरकेो9 देिख�छ । 
हाल नेपालमा िविभ�न िव�िव�ालय र सोअ�तग�तका 
आङ्िगक तथा स�ब�धन कलेजह�मा �नातक तहमा 
५ वष�को िब.ए. एलएल.िब. (Bachelors in Art and 
Bachelors in Law) वा सोसरहको सहउपािध10 र ३ 
वष�को एलएल.िब. कोस� रहेको छ भने �नातको�रमा 

उपे�ा रा�न ुहो र यो �यावहा�रक नरहेको भनी आलोचना भएको 
पाइ�छ । यो काय��म संवत् २०५२ प�ात् phase out भयो र 
सोप�ात् स�चालनमा छैन । International Commission 
of Jurists Nepal Section, Legal Education in Nepal, 
Seminal Proceedings Report, International Comission 
of Jurists, १९९२, p.११-१८, ३५. 

7 Ibid pp.32-34, 43-46.
8 Nepal Law Campus, ‘A Brief History of Legal 

Education in Nepal’, Nepal Law Campus Official 
Website available at https://www.nlc.edu.np/

9 त�कालीन स�माननीय �धान�यायाधीश �ी राम�साद �े�ले ि�.
िव. नेपाल ल �या�पसमा पाचँ वष� िब.ए. एलएल. वी. काय��म 
शभुार�भको अवसरमा िदनभुएको म�त�य, सव��च अदालत 
बुलेिटन, वष� १९, अङ्क २०, माघ २, २०६७, पूणा�ङ्क ४४६, प.ृ 
६६ ।

10 काठमाडौ िव�िव�ालयमा भने B.A.LL.B. सरहको B.B.M.LL.B. 
(Bachelor of Business Management and Bachelor of 
Law) को अ�यापन ह��छ । “काठमाड� िव�िव�ालयको कानूनी 
िश�ास�ब�धी अवधारणा स�ब�धमा हेनु�होस्- Bipin Adhikari 
et al, Towards Kathmandu University School of Law: 
A Preliminary Feasibility Study (Kathamandu: Nepal 
Constitutional Foundation, 2012)

दईु वष� र तीन वष� एलएल.एम. (LL.M.) को अ�यापन 
ह�ने गरेको पाइ�छ । साथै शैि�क स� २०७३/७४ 
दिेख कानून िवषयमा उ�च मा�यिमक तह (१०+२) 
को िश�ा स�ु भएको देिख�छ11।

४. नेपालको कानून िश�ा �णालीको 
िव�ेषण गरी यसमा ह�नपुन� सधुारको िववेचना 
गनु�अगािड अ�य केही मलुकुको कानून िश�ा 
�णालीको िविवध प�ह� पिन चचा� गनु�  उपय�ु 
दिेख�छ । संय�ु रा�य अमे�रकामा कानूनको अ�ययन 
गन� पिहले ४ वष�को �नातक तहको कानून पढ्नपूुव�को 
अ�ययन (pre-law) पूरा गनु�पन� ह��छ । �यसपिछ 
मा� ज�ुरस ड�टर (Juris Doctor) को िड�ी �ा� 
गन� गरी कानून अ�ययन गन� यो�यता हािसल भएको 
मािन�छ । यसबाहेक ल �कुल / कलेजमा भना� ह�नको 
लािग LSAT (Law School Admission Test) को 
परी�ा िदनपुन� र सो परी�ाको नितजा तथा पिछ�ला 
शैि�क रकेड�ह� (academic records) को परी�ण 
गरपेिछ मा� स�बि�धत िव�ाथ�को �ा�ाङ्क (merit) 
को आधारमा उ�च तहका सूचीकृत ल कलेजह�मा 
भना� ह�न पाइने देिख�छ । अमे�रकामा कानूनलाई िनकै 
जिटल र किठन िवषयको �पमा िलने ग�र�छ र कानून 
अ�ययन गनु�अगािड उ�मेदवार िव�ाथ�ह�को िविभ�न 
तवरबाट गिहरो मू�याङ्कन ग�र�छ । �यहा ँल �कुल / 
कलेजह�लाई “professional schools”12 को �पमा 
िलइएको पाइ�छ । य�त �कुल / कलेजह� अमे�रकन 
बार एसोिसएसनबाटै मा�यता�ा� (accredited) 

11 उ�च मा�यिमक िश�ा प�रषदक्ो कानून र Sports Science 
थपस�ब�धी सूचना <http://www.neb.gov.np/uploads/
photos/hdCum2uexy160621100551.pdf>

12 “Law schools in the US are categorized as “professional 
schools” along with medical, journalism and business 
schools.” हेनु�होस् John Flood, Legal Education in the 
Global Context, University of Westminster School of 
Law Research Paper No. (11-16), 2011, p.16.
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ह��छन् ।13 ल �कुल / कलेजह�को पाठ्य�ममा 
सै�ाि�तक �ानको अित�र� ि�लिनकल �ो�ाम, 
ल फम�ह�मा इ�टन�िसप, अदालतमा �लक� िसप / 
सहायक कम�चारीलगायतका �यावहा�रक प�लाई पिन 
उि�कै जोड िदइ�छ । 

५. अमे�रकामा बारको परी�ा िनकै किठन 
मािन�छ । हरके रा�यले अमे�रकन बार एसोिससनको 
िनद�शनअनसुार आ�नो छु�ै बार परी�ा िलने 
गद�छन् । �ाय रा�यमा परी�ा दईु िदन लामो ह�ने 
र यसमा बह�-छनौट ��ह�, िनब�ध ��ह� र 
काय�स�पादन परी�णह� समावेश ह�ने गद��न् । यसको 
साथै अिधव�ाको �माणप� िलनको लािग च�र� र 
त�द�ु�ती (िफटनेस) को जाचँ पिन अिनवाय� रहेको 
देिख�छ । अमे�रकन बार एसोिससनले बार परी�ामा 
प�र�ाथ�ह�को केवल �मरण शि� र जानकारी मा� 
जा�ँने होइन उनीह�को कानूनका िवषयको बझुाई, 
तक� सङ्गत िव�ेषण गन� स�ने �मता, तािक� क �पमा 
समाधान �दान गन�स�ने खबुीह�को जाचँ गन� उ�े�य 
राखेको देिख�छ । (The Bar examination should 
test the ability of an applicant to identify 
legal issues in a statement of facts, such 
as may be encountered in the practice of 
law, to engage in a reasoned analysis of 
the issues, and to arrive at a logical solution 
by the application of fundamental legal 
principles, in a manner which demonstrates 
a thorough understanding of these 
principles. The examination should not be 
designed primarily to test for information, 
memory, or experience. Its purpose is to 

13 American Bar Association, Law School Accredition, 
American Bar Association Official Website, available at 
https://www.americanbar.org/groups/legal_education/
accreditation/

protect the public, not to limit the number 
of lawyers admitted to practice.)14 धेर ै पटक 
उ�ीण� ह�न नसकेका परी�ाथ�ले बार�बार बार परी�ा 
िदन नपाउने अ�यास रहेको देिख�छ । तीन पटकभ�दा 
बढी परी�ा िदएर पिन उ�ीण� ह�न नसकेको ख�डमा 
बारले िनधा�रण गरअेनसुार थप अ�ययन गनु�पन� वा 
के कारणले पास ह�न नसकेको �प� गरी अब पनु: 
जाचँ िददँा सो कारण िव�मान नह�ने यिकन गनु�पन� 
दिेख�छ । साथै बार परी�ामा समावेश ह�न सबैलाई 
समान अवसर �ा� होस् भ�ने हेतलेु अपाङ्गता भएका 
परी�ाथ�ह�को लािग आव�यक �यव�था गनु�पन� 
�ावधान पिन रहेको देिख�छ ।15 अिहले �यानडा, 
अ��ेिलया र जापानलगायतका अ�य केही देशह�मा 
पिन अमे�रक� कानून िश�ा �णालीअनसुारको �ि�या 
अपनाई कानूनको अ�ययन ज�ुरस डा�टर (Juris 
Doctor) को िड�ीलाई मानक मानी अनसुरण गरेको 
दिेख�छ ।

६. भारतको कानून िश�ा �णालीको 
स�ब�धमा हेदा�, �यहा ँ �नातकपिछको तीन वष�को 
र उ�च मा�यिमक िश�ापिछ पाचँ वष�को कानूनको 
अ�ययन ह�ने गरकेो पाइ�छ । भारतमा कानून मा�ै 
पढाइ ह�ने कानून िव�िव�ालयह� पिन रहेका 
छन् । कानून अ�यापन गराउने िव�िव�ालय वा 
कलेजह�लाई बार काउि�सलले मा�यता �दान 

14 National Conference of Bar Examiners & American 
Bar Association Section of Legal Education and 
Admissions to the Bar, Comprehensive Guide to 
Bar Admission Requirements 2020, American Bar 
Association, 2020, p.ix. 

15 “Without impairing the integrity of the examination 
process, the bar examining authority should adopt 
procedures allowing disabled applicants to have 
assistance, equipment, or additional time as it 
determines to be reasonably necessary under 
the circumstances to assure their fair and equal 
opportunity to perform on the examination. Ibid p.x
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गरकेो (accredited) ह�नपुन� देिख�छ ।16 भारतमा 
कानून िश�ामा आमूल प�रवत�न बार काउि�सल�ारा 
�ायोिजत मोडेल ल कलेज �थापना गन� उ�े�यको 
फल�व�प १९८६ सालमा �थापना भएको नेसनल 
ल �कुल अफ इि�डया यिुनभिस�टी, बैङ्गलोरबाट 
स�ु भएको मािन�छ । नेसनल ल �कुलका सं�थापक 
�ा�यापक डा. माधवा मेननका अनसुार भारतमा कानून 
िश�ाको लािग नेसनल ल �कुलको �थापना गनु�को 
उ�े�य बार र अदालतमा द� कानूनकम�ह� उपल�ध 
गराई �यायलाई अझ फरािकलो र सबैको पह�चँयो�य 
बनाउन ुरहेको दिेख�छ (The original objectives 
of setting up National Law Schools were to 
supply well-trained lawyers to the trial and 
appellate Bar as well as for judicial service 
so that access to justice is enlarged and 
the quality of justice for the common man 
is improved and strengthened.)17 अिहले 
भारतमा नेसनल ल �कुलको मोडलमा �थापना भएका 
२२ भ�दा बढी �कुलह� रहेका छन् जसले अङ्�ेजी, 
16 See, Bar Council of India, Rules of Legal Education, 

2019, Rule 3 “The State Bar Council shall enroll as 
Advocate only such candidates, who have passed 
from university, approved affiliated Centre of 
Legal Education / Departments of the recognized 
University as approved by the Bar Council of India. 
The Bar Council of India shall notify a list of such 
Universities and the Centers of Legal Education prior 
to the commencement of each academic year in the 
prescribed manner and also put in website of Bar 
Council of India a list of universities and Centers of 
Legal Education as amended from time to time. Each 
State Bar Council shall ensure that applicants passing 
out from such a recognized Universities and of its 
approved affiliated law Centre of Legal Education are 
enrolled.”

17 N.R. Madhava Menon, The Transformation of Indian 
Legal Education, Harvard Law School Program on the 
Legal Profession, 2012, p.८

सामा�य �ान, तक� , गिणत र कानूनस�ब�धी ��ह� 
सोिधने Common Law Admission Test (CLAT) 
नामक �वेश परी�ा िलई पास भएका म�येबाट िनि�त 
सं�यामा िव�ाथ� भना� िलएर पाचँ वष�को B.A.LL.B. 
अ�यापन गराउछँ । पाठ्य�ममा सै�ाि�तक िवषयका 
साथै �यावहा�रक िवषयह� पिन उि�कै रहेको 
पाइ�छ । लेखन र िव�ेषणा�मक शैलीबाट अ�यास 
अदालत (moot court), बहसकला (trial 
advocacy), case study, रचना�मक अ�यास 
ज�ता अ�यासमूलक िवषयसमेत समावेश भएको 
पाइ�छ भने अ�ययन सिकनअुिघ िव�ाथ�ले आफूले 
�चाएको कुनै फम�, िनकाय वा सं�थामा अिनवाय� 
�पमा internship गरकेो ह�नपुन� �यव�था गरेको 
पाइ�छ । भारतमा कानूनका अ�य िव�िव�ालयमा 
पिन LSAT, MH CET, SLAT, LAWCET म�ये 
कुनै �वेश परी�ा िदएप�ात् मा� अ�ययन गन� पाइने 
�यव�था रहेको पाइ�छ । य�िप भारतमा कानूनी 
िश�ामा सहज �वेश, अ�यावहा�रक िश�ण िविध, 
अवै�ािनक परी�ा प�ित, परुाना पाठ्य�म, कानून 
िश�ण सं�थाह�को गणु�तरमा िविवधता, असल 
िश�कको कमी, पद�थापन (Placement) मा सम�या 
आिद भारतीय कानूनी िश�ाको कमजोरी18 रहेको भनी 
औ�ंयाएको पाइ�छ । 

७. दि�ण एिसयाली मलुकु पािक�तानमा 
कानूनको अ�ययनको लािग पाचँ वष�को B.A.LL.B. 
काय��म रहेको पाइ�छ । बार काउि�सलले मा�यता 
�दान गरकेो िव�िव�ालयह�ले मा� कानूनको 
अ�यापन गराउन पाउने �यव�था रहेको र �यहा ँकानून 
अ�यापन गन�को लािग LAT (Law Admissions 
Test) नामक �वेश परी�ा िदनपुन� देिख�छ । सन् 
२०१८ स�म पािक�तानमा ३ वष� LL.B. काय��म 

18 Amit Dhall, “Legal Education in India: The Emerging 
Challenges and Prospects” in Dehradun Law Review 
(DLR), Volume 6, No.1, 2014, pp. 54-53
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पिन रहेको तर �यहाकँो सव��च अदालतमा परकेो 
C.M.A.No.1864 of 201019 �रटमा भएको 
आदशे�ारा सो काय��म अिहले स�चालनमा नरहेको 
ह�दँा कानून अ�ययन गन�को लािग १०+२ पिछ गन� 
सिकने ५ वष�को अ�ययन अिनवाय� ग�रएको देिख�छ । 
तीन वष� LL.B. खारजे गन� उ� �रटले पािक�तानको 
कानून िश�ामा आव�यक �पा�तरण गन�का लािग 
LAT परी�ा िदएर मा� कानून अ�ययन गन� पाउने, 
उ�च िश�ा आयोग�ारा उिचत पाठ्य�मको िनमा�ण 
ह�नपुन�, कानून अ�यापन गराउने �ा�यापकह�को 
यो�यता र िनजह�को पा�र�िमक उिचत ह�नपन�, कानून 
िश�ाको �व��नको लािग पया�� बजेट छुट्याइनपुन�, 
परी�ा �णाली िव�ाथ�को वा�तिवक सीप र �ानको 
जाचँ गन� स�ने िकिसमले सधुार गनु�पन�, �यून �तरीय 
कलेजह�को मा�यता खारजे ग�रनपुन� ज�ता मह�वपूण� 
आदशेह� िदएको देिख�छ ।

८. नेपालको कानून िश�ा �णालीको िव�मान 
अव�था, यसबाट उ�पादन ह�ने शैि�क जनशि� तथा 
य�मा गनु�पन� प�रवत�नबार े िवचार गदा� हाल नेपालमा 
२०६६ सालबाट स�ु भएको B.A.LL.B. काय��म 
पाचँ िव�िव�ालयअ�तग�त र तीन वष� LL.B. तीन 
वटा िव�िव�ालयअ�तग�त स�चालनमा रहेको 
देिख�छ ।20 हाल कानून अ�यापन गराउने �या�पसह� 
तथा कानून अ�ययन गन� िव�ाथ�को सं�या 
तलुना�मक �पमा बढेको देिख�छ ।21 ल कलेजह�मा 
िव�ाथ�को बढ्दो स�ंयाले कानून िवषयमा धेरकैो 
चासो विृ� भएको दखेाउछँ । िव��यापीकरण, 
19 C.M.A.No.1864 of 2010, Supreme Court of Pakistan
20 ि�भवुन िव�िव�ालयमा र पूवा��चल िव�िव�ालयअ�तग�त 

LLB र BALLB दवैु अ�यापन ह�ने, काठमाड� िव�िव�ालय, 
म�यपि�मा�चल िव�िव�ालय, र लिु�बनी िव�िव�ालयअ�तग�त 
BALLB मा� अ�यापन ह�ने र खलुा िव�िव�ालयमा LLB मा� 
अ�यापन ह�ने गरकेो देिख�छ ।

21 िविभ�न �ोतबाट सङ्किलत त�यांकबमोिजम आ.व. २०७८/७९ 
मा नेपालमा BALLB मा भना�  ह�ने िव�ाथ�को कुल सं�या १२१४ 
रहेको देिख�छ ।

अ�तरा�ि��य स�ब�धह�को िवकास, �यापा�रक 
ि�याकलापमा विृ� तथा नेपालले अवल�बन गरेको 
सङ्घीय शासन �णालीसमेतका कारणले नेपालको 
कानूनी �े�मा द� जनशि�को आव�यकता पिन बढेको 
पाइ�छ । नेपालमा हाल कानून �यवसायीको स�ंया 
पया�� नरहेको22 र नेपाल सङ्घीयतामा गएको कारण 
आव�यकता झन् बढेको कुरा कानूनी उ�च िश�ाको 
सधुार, पनुरावलोकन र प�रमाज�नका लािग राय सझुाव 
पेस गन� गिठत सिमित, २०७६ को िव�िव�ालयको 
कानूनी िश�ा सधुार र पुनरावलोकनस�ब�धी 
�ितवेदन, २०७७23 मा समेत उ�लेख भएको 
पाइ�छ । द� कानूनकम�ह�को आव�यकता बढेको 
कारण गणु�तरीय कानून िश�ाको आव�यकता पिन 
�यि�कै महससु ह�न ु�वाभािवक हो । नेपालको प��� 
राि��य योजना (आ.व.२०७६ र ०७७-२०८० र 
०८१) मा पिन “कानून िश�ा र िश�ण �णालीलाई 
राि��य एवम् अ�तरा�ि��य �तरमा गणु�तरीय, 
�ित�पध� एवम् समाजको आव�यकता प�रपूित�  गन� 

22 कानून �यवसायीह�को २७ औ ं (िवशेष) परी�ास�म नेपालमा 
ज�मा ४४८ जना व�र� अिधव�ा र १८०३३ अिधव�ाह� रहेेको 
देिख�छ । 

23 कानूनी िश�ाको गणु�तरमा बिृ� गरी यसको मह�व र साखलाई 
जोगाउदैँ ि�भवुन िव�िव�ालयका आङ्िगक तथा स�ब�धन �ा� 
�या�पसह�मा िनयिमत भना�  तथा पठनपाठन सचुा� गनु�पन� 
आव�यकता रहेको, कानून सङ्कायअ�तग�त �नातक तहको 
एलएल.िव. लगायत सम� काय��मह�मा िव�ाथ� भना�  �ि�यालाई 
�यवि�थत गरी कानूनी िश�ाको गणु�तर विृ� गद� राि��य तथा 
अ�तरा� ि��य �तरमा �नातक तहको कानूनी िश�ाको आव�यकताका 
आधारमा नेपालमा कानूनी उ�च िश�ाको सधुार, पनुरावलोकन र 
प�रमाज�न गन� आव�यक रहेको, दश जोड दईु (१०+२) मा कानून 
िवषय उ�ीण� ग�रसकेका िव�ाथ�ह�का लािग चार वष� एलएल.
िव. काय��म स�चालन गन� र कानून सङ्कायअ�तग�त स�चािलत 
िवशेष (अित�र�) काय��मका स�ब�धमा समेत आव�यक अ�ययन 
र सरोकारवाला प�ह�सगँ परामश� गरी राय सझुावसिहतको 
�ितवेदन पेस गन� ि�भवुन िव�िव�ालय (उपकुलपित�तर) को 
िनण�यअनुसार �ा�यापक �ी पूण�मान शा�यको सयंोजक�वमा ९ 
सद�यीय उ�च�तरीय अ�ययन सिमितको गठन भएको देिख�छ । 
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गरी िवकास गन�”24 भ�ने ल�य समावेश ग�रएको 
पाइ�छ । नेपालमा कानूनी िश�ाको िवकास�मअनसुार 
उ�पािदत जनशि�ले कानून तथा �याय �े�को काम 
ग�रआएको भए तापिन प�रवित�त स�दभ�मा िव�मान 
कानून िश�ा �णालीबाट उ�पािदत जनशि� कानून 
�े�को बढ्दो स�ंया�मक तथा गणुा�मक माग पूरा गन� 
पया�� र स�म ह�नपुन�मा िवशेष �यान िदनपुन� देिख�छ । 

९. कुनै पिन रा�यको कानूनी �यवहार र 
स�ंकृित (legal culture) लाई �यहाकँो कानूनी 
िश�ाको अव�थाले �ितिबि�बत गद�छ ।25 सफल 
कानूनी रा�यको लािग द� र असल कानूनकम� 
उ�पादन गन� �भावकारी कानून िश�ा �णाली आव�यक 
ह��छ । गणु�तरीय कानून िश�ाको काया��वयनले 
रा�यको काम गन� �मता विृ� गनु�का साथै जनताको 
�याय �ा� गन� अिधकार र लोकत�� तथा कानूनको 
शासनलाई मजबतु बनाउछँ । कानूनी िश�ाले 
िव�ाथ�लाई आव�यक सै�ाि�तक, �यावहा�रक र 
आचारय�ु �ान �दान गन� स�नपुद�छ । कानूनका 
िव�ाथ�मा तक� शि�, िव�ेषणको �मता, सामािजक 
दािय�वको भावना, �याियक सि�यता िवकिसत भएमा 
मा� उनीह� कुशल र द� कानूनकम� ह�न स�छन् जनु 
गणु�तरीय र �भावकारी िश�ा �णालीबाट मा�ै स�भव 
छ । नेपाल कानून �यवसायी प�रषद ् (कानून िश�ा) 
िनयमावली, २०७७26 को िनयम ३(१) ले कानून 
िश�ाको उ�े�यको स�ब�धमा “…कानूनमा �नातक 

24 राि��य योजना आयोग, नेपालको प��� राि��य योजना 
(आ.व.२०७६ र ०७७-२०८० र ०८१), प�ृ २९७

25 “..law schools can provide critical intellectual guidance 
to the study of law, to the making of legal culture, 
to understanding issues of legal development and 
other important problems in society as well”, See, 
International Legal Center, Legal Education in a 
Changing World-Report of the Committee on Legal 
Education in the Developing Countries, New York, 
1975, p.51. 

26 यो िनयमावली िमित २०७७।१२।१ बाट �ार�भ भएको देिख�छ ।

यो�यता हािसल गरकेो �यि� स�म, नैितकवान ्
तथा िज�मेवार कानून �यवसायीका �पमा कानून 
�यवसायमा �वेश गन� यो�य रहन े छ” र उपदफा 
(२) ले “शैि�क स�ंथाले उपिनयम (१) बमोिजमको 
िश�ा �ाि� (लिन�ङ आउटकम) को �तर �थािपत 
गन� छ ।” भ�ने �यव�था रहेको देिख�छ । 

१०. नेपालको सिंवधानबमोिजम रा�य 
संरचनाको बदिलदो प�रि�थितमा �थानीय तहमा 
कानूनका जानकार कम�चारी तथा कानूनी सेवा 
�दान गन� �यि�ह�को आव�यकता महससु भएको 
दिेख�छ । �य�तै �नातक तह पास गरी पिढने LL.B. 
तथा पाचँ वष�को B.A.LL.B. ज�तो िवषय अ�ययन 
गरी रा�यको आधारभूत तहमा काम गन� जनशि� 
िसज�ना भएका छन्, छैनन् भ�ने िवषय एकाितर हे�रन ु
पन� देिख�छ भने अका�ितर नेपालमै उ�पादन भएका 
िव�ाथ�ह� अ�य देशबाट उ�पािदत भएकाह�सगँ 
�ित�पधा� गन� स�म छन्, छैनन् भ�ने िवषयलाई कानून 
िश�ाको सधुारको कसीबाट हेनु�पन� देिख�छ । हा�ो 
कानूनी िश�ा �णालीबाट उ�पािदत िव�ाथ�ह�को 
पठन पाठनको �यावहा�रकता तथा िनजह�ले पढाई 
पूरा गरपे�ात् काम पाउन स�ने अव�था र काम गन�स�ने 
अव�था छ वा छैन भनी मू�याङ्कन गरी पाठय�मको 
उ�े�य, पठनपाठन िविध तथा पाठ्य�म सधुार 
गनु�पन� दिेख�छ । आिथ�क सामािजक �पा�तरणको 
उ�े�यसिहत सङ्घीयता, समावेिशतालगायतका 
िवषय समािहत भएको नेपालको संिवधान (२०७२) 
तलुना�मक �पमा नया ँ रहेको तथा कानून सधुारको 
मागलाई स�बोधन गन� नया ँसंिहताह� पिन लाग ुभएको 
अव�था छ । कानून िश�ाको ल�य जनताको संिवधान 
�द� मौिलक हकको संर�ण, संिवधानले �दान गरेको 
रा�य �यव�था स�चालनको सिुनि�तता र संिवधानले 
प�रक�पना गरकेो आिथ�क सामािजक �पा�तरणको 
लािग आव�यक द� जनशि�को उ�पादन गन� पिन 
हो । यसका साथै कानूनका िविभ�न िवषयह� म�ुयतः 
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अ�तरा�ि��य कानून, मानव अिधकार कानून, वािण�य 
कानून, वातावरणीय कानूनमा नया ँ अवधारणाह� 
िवकास भइरहेका छन् । नेपालमा अ�तरा�ि��य 
सङ्घसं�थाह�को सलं�नता तथा अ�तरदेशीय 
�यापार बढेको पाइ�छ । एकाितर समयसापे� 
नीित िनमा�ण गन�, अ�तरा�ि��य जगतमा नेपालको 
�ितिनिध�व गन�, िव��यापीकरणको कारणबाट उठेका 
चनुौती र अवसरह�को उपय�ु स�बोधन गन� कानूनी 
जनशि� पिन ज�री छ भने अका�ितर �देश तथा 
�थानीय सरकारको तहमा �थािपत �याियक तथा 
अध��याियक िनकायमा �यायको पह�चँसिहत �याियक 
काय�ह� गनु�पन� देिख�छ । सिंवधान तथा कानूनले 
िसज�ना गरकेा रा�यका सबै तहमा नेपाललाई 
वकालत पेसा, �याय तथा कानून सेवा, अ�तरा�ि��य 
म�च, �ाि�क �े�, सरकारी तथा गैरसरकारी 
स�ंथाह�मा गणु�तरीय कानूनकम�ह�को खाँचो 
रहकेो देिख�छ । यसका लािग नेपालको कानून िश�ा 
�णालीमा रहकेा असल प�ह�लाई िनर�तरता िददैँ 
कमजोरीह� पिहचान गरी सोको उिचत स�बोधन 
गद� सुधार गनु�पन� देिख�छ । कानून िश�ाको 
स�ब�धमा िन�न िवषयह�को अव�था र �यसमा गन� 
सिकने सधुारह�को िववेचना गनु�  आव�यक देिखयो:
१. कानून िश�ाको पाठ्य�म: नेपालको कानून 

िश�ाको पाठ्य�मको स�ब�धमा िववेचना 
गदा�, B.A.LL.B. को पिहलो वष�मा कानूनको 
सामा�य प�रचयको साथै समाजशा�, इितहास, 
अथ�शा�, राजनीित िव�ानलगायतका िवषयह� 
पिन समावेश भएको पाइ�छ । LL.B. मा भने 
कुनै िवषयमा �नातक ग�रसकेका िव�ाथ�ह� 
ह�ने भएकोले कानूनबाहेकका अ�य िवषयह� 
समावेश ग�रएको पाइदँनै । कानूनको पाठ्य�ममा 
सै�ाि�तक र �यावहा�रक िश�ा दवुै समावेश 
ग�रएमा मा� द� कानूनी जनशि�को उ�पादन ह�न 
स�दछन् । नेपाल कानून �यवसायी प�रषद ्(कानून 

िश�ा) िनयमावली, २०७७ ले िनयम ५ मा “(१) 
शैि�क स�ंथाले आ�नो �थापनाको उ�े�य 
र �ाथिमकताका आधारमा शैि�क काय��म 
तथा पाठ्य�मको िनमा�ण र काया��वयन गन� 
स�न ेछन्, (२) उपिनयम (१) मा जुनसुकै कुरा 
लेिखए भए तापिन कानूनको �नातक उपािध 
�दान गन� शैि�क स�ंथाले देहायका िवषयलाई 
पाठ्य�ममा अिनवाय� �पमा समावेश गनु�पन� 
छः
(क) �यावसाियक जवाफदेिहता तथा 

�यावसाियक आचरणका िनयमह�, मू�य 
मा�यताह� तथा उ�रदािय�व,

(ख) कानूनी अनुस�धान र अ�वेषण,
(ग) अ�यास अदालत तथा �यावहा�रक �ान 

तथा कानूनी सहायतास�ब�धी अवधारणा 
र �योग,

(घ) सीप िवकासका लािग कुनै अदालत वा 
कानूनी िनकायमा इ�टन�िसप गरकेो ।”
भनी कानून िश�ाको पाठ्य�म िनधा�रणका 
�यूनतम आधारह�को बारमेा उ�लेख गरेको 
पाइ�छ । 
िनयिमत क�ा तथा �यावहा�रक �ानको 
अभावमा केही िकताब र नोट पढी परी�ा उ�ीण� 
गररे शैि�क �माणप� िलने उ�े�यको कानूनी 
िश�ाले अपूण� र अ�यावहा�रक जनशि� पैदा 
गद�छ । िव�ेषणा�मक अ�ययन, अ�यापन, 
तािक� क �ान र �मतामा जोड िदने अित�र� 
ि�याकलापसिहतको िश�ा �णालीले मा� 
यो�य जनशि� उ�पादन गन� स�दछ । कानून 
िश�ा �दान गदा�  िव�ाथ�ह�लाई िकताबको 
�ानमा मा� सीिमत नराखी समाजको 
तािक� क मू�याङ्कन गद� जिटलताह�को 
प�र�े�यमा अ�ययन गराउनपुन� ह��छ “It 
is of utmost importance to cultivate 
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critical assessment of society 
during the entire education process 
and transfer the responsibility for 
learning to students. The legal 
system should be taught in all its 
complexity and in touch with real 
examples, rather than in a linear 
manner as shown in the text books.”27

भनी उ�लेख भएको पाइ�छ । 
िमिसल लेखन, अदालती अ�यास (moot 
court), कानूनी सहायता काय��म (clinical 
legal aid program), अनसु�धानमूलक 
लेख ��तिुत (term paper presentation), 
अदालतह�को �मण (court visit), 
प�ह�लाई ग�रने परामश� (client dealing) 
ज�ता �यावहा�रक पाटोलाई पिन �ा�यापन 
क�ा (Lecture class) सगैँ ल�नपुन� 
देिख�छ । B.A.LL.B. मा यी सबै अिनवाय� 
ग�रएको भए तापिन उ� काय��मका पाठ्य�म 
र पाठ्यव�तहु� कानून �यवसायसगँ ��य� 
सरोकार रहेका िफरादप�, �ितउ�रप�, �रट 
िनवेदन, िलिखत जवाफ, म�य�थताको दाबी 
/ �ितदाबी ज�ता िवषय तथा अदालतलाई 
आव�यक पन� फैसला तथा आदेश लेखन, 
फाटँह�को कामकारबाहीसगँ आव�यक �ान 
र महा�यायािधव�ाको काया�लय, कानून 
म��ालयअ�तग�तका काम कारबाही तथा 
अ�य �याियक र अध��याियक िनकायका 
कामकारबाहीह�सगँ ��य� जोिडएका छैनन् 
भ�ने अनभुव रहेको पाइ�छ । अझ समाजको 

27 Kasap, J., Lachner, V., & Žiha, N, Through Legal 
Education Towards a European Education Area, EU 
and Comparative Law Issues and Challenges Series 
(ECLIC),2018, p.268. 

जिटलता र कानूनी आव�यकता बझुेर कानूनी 
सहयोगको खाचँो परकेा जनतालाई कानूनी 
सहायता �दान गन� �यावहा�रक कानूनी िश�ा 
(clinical law) को मह�व रहेको प�र�े�यमा 
कानूनी िश�ालाई हे�रनपुन� दिेख�छ । कानून 
अ�यापन ह�ने कलेजह�अ�तग�त कानूनी 
सहायताका सि�य ि�लिनकह� �थापना 
गनु�पन� ह��छ । यस स�ब�धमा भारतको 
National Knowledge Commission 
को Report मा “Legal education must 
be socially engaged. This means 
that legal education programs must 
compulsorily expose students to 
the problems of poverty, social 
exclusion, social change and 
environmental degradation through 
clinical legal education, legal aid 
programs and through seminars and 
debates that sensitize and expose 
students to issues of social justice”28

भ�ने उ�लेख गरकेो पाइ�छ । साथै भारतको 
सव��च अदालतको आदशेले २००९ मा 
बनेको 3-Member Committee on 
Reform of Legal Education को 
�ितवेदनले कानून िश�ा �पा�तरणको 
लािग सबै ल �कुल / कलेजह�मा स�तो र 
�भावकारी कानूनी सहायताका ि�लिनकको 
अिनवाय� �थापना गन� सझुाव िदएको 
पाइ�छ ।29 य�तो अ�यासले कानूनका 

28 National Knowledge Commission of India Working 
Group on Legal Education, Report of The Working 
Group on Legal Education, 2007, p.20.

29 Report of the 3-Member Committee on Reform of 
Legal Education formed pursuant to the order of 
Supreme Court of India dated June 29, 2009 and 
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िव�ाथ�ह�ले �यावहा�रक �ान हािसल 
गनु�को साथै समाजसगँ निजक ह�ने, 
सामािजक �यायमा कानूनको भूिमका ब�ुने 
र �याय�ाि�मा सहयोग गन� अवसर पाउने 
देिख�छ । 
अमे�रकन बार एसोिसएसनले १९९२ 
मा कानून िश�ाको स�ब�धमा गरकेो 
अ�ययनप�ात् को Report of The Task 
Force on Law Schools and the 
Profession: Narrowing the Gap 
(MacCrate Report)30 ले अिधव�ामा 
ह�नपुन� आधारभूत सीपह� 1) Problem 
solving 2) Legal analysis 3) Legal 
research 4) Factual investigation 
5) Communication 6) Counseling 
7) Negotiation 8) Litigation and 
Alternative Dispute Resolution 9) 
Administrative skills necessary to 
organize and manage legal work 
10) Recognizing and resolving 
ethical dilemmas ह�न् भनी उ�लेख 
गरकेो पाइ�छ । साथै उ� �ितवेदनमा 
कानूनकम�ह�लाई आव�यक सबै सीपह� 
ल �कुल / कलेजमा नै िसकाइ स�नपुन� 
भिनएको पाइ�छ । B.A.LL.B. मा य�ता 
�यावहा�रक िश�ामा पिन िव�ाथ�ह�लाई 
सलं�न गराइने, कलेजिभ� िविभ�न 
िकिसमका �ितयोिगता, सं�थागत �मण, 

October 6, 2009 in the Case of Bar Council of India 
v. Bonnie FOI Law College & ORS, Special Leave 
Petition (No.) 22337 of 2008, p. 51

30 American Bar Association Section of Legal Education 
& Admissions to the Bar, Report of The Task Force on 
Law Schools and the Profession: Narrowing the Gap, 
1992, p.135.

बहसकला, �ाि�क लेखनलगायतका 
काय�ह� ह�ने गरकेो र पाठ्य�म पिन सोही 
िकिसमले िनमा�ण ग�रएको पाइ�छ । यसको 
साथै ��ततुीकरण शैली, अ�तरा�ि��य 
अनभुव र म�ुयतः बहसको शैली िवकास 
गन� हेतलेु अदालती अ�यास (moot court) 
�ितयोिगता आयोजना गन� र भाग िलने, 
जन�ल लेखनमा सि�य ह�ने, अ�तरा�ि��य 
तहमा ह�ने अदालती अ�यास �ितयोिगताको 
सहभािगताले िव�ाथ�को िस�न स�ने 
�मताको िव�ासलाई मजबतु बनाउन 
स�दछ । यस प�र�े�यमा B.A.LL.B. 
को पाठ्य�म धेर ै हदस�म �भावकारी 
दिेख�छ । य�िप राि��य आव�यकतालाई 
म�यनजर गद� सवंैधािनक उ�े�य �ाि�समेत 
गन� गरी समय र आव�यकताअनसुार 
समसामियक पाठ्यसाम�ी थप गद� लैजानपुन� 
दिेख�छ । स�भवतः यही �योजनको लािग 
नेपाल कानून �यवसायी प�रषद् (कानून 
िश�ा) िनयमावली, २०७७ ले पिन िनयम 
१२(१) मा कानूनी िश�ाको पाठ्य�म ��येक 
पाचँ वष�मा पनुरावलोकन गरी आव�यक 
प�रमाज�न गनु�पन� �यव�था गरकेो पाइ�छ । 
कानूनको अ�ययन र पेसामा भाषाको 
िनकै मह�व रहेको ह��छ । कुनै पिन कानूनी 
द�ताबेज वा िलखतमा भािषक अ�प�ता, 
दोहोरो अथ� वा ि�ल�ताको लािग ठाउ ँह�दैँन 
र सामा�य �िुटले पिन धेर ैअसर पान� स�ने 
ह��छ । कानूनी भाषा �ािविधक र जिटल 
िकिसमको ह�ने र यसको आ�नै श�दावली, 
श�दाथ�, वा�य रचना (semantics) आिद 
ह�ने ह�दँा य�ता �ािविधक श�दको सही 
�योग, श�दह�को �याकरणीय श�ुता, श�द 
चयन, वा�य संरचनालगायतका िवषयमा 
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िवशेष �यान प�ुयाउनपुन� ह��छ । यसको लािग 
कानून वा �यायको �े�मा काय�रत हरकेमा 
भािषक �ान अप�रहाय� ह�नपुन� दिेख�छ । 
आजको िव��यापीकरण र �यपारको यगुमा 
नेपालमा कानूनकम�ह�ले नेपाली मा� नभई 
अं�ेजी भाषा पिन �यितकै जानेको ह�नपुद�छ । 
कानूनका िवषयको �ाता ह�नको लािग कानूनी 
भाषा ब�ुन र भािषक �ान ह�न अप�रहाय� 
रहेको ह�दँा कानूनका िव�ाथ�लाई कानूनका 
अ�य िवषय अ�यापन गराउन ुअगािड कानूनी 
भाषाबार े जानकार र भाषा�ित संवेदनशील 
बनाउन आव�यक ह��छ । तसथ�, कानूनी 
नेपाली र कानूनी अं�ेजी दवैु भाषा अिनवाय� 
िवषयको �पमा कानूनको पाठ्य�ममा 
समावेश ग�रन ुउपय�ु देिख�छ । 
�यावहा�रक िश�ाकै स�दभ�मा कानून िश�ा 
र कानूनको �े�लाई अझ �भावकारी र 
�तरीय बनाउन सबै सरोकारवालाह�को 
यस िवषयमा चासो र साथ�क संल�नता ह�न 
आव�यक छ । भारत, अमे�रकालगायतका 
मलुकुमा ज�तै िव�िव�ालयह�को अित�र� 
अदालत, महा�यायािधव�ाको काया�लय, 
कानून �यवसायी प�रषद,् बार एसोिसएसन, 
कानून म��ालयलगायतका िनकायह�को 
सि�य भूिमका ह�न अप�रहाय� छ । यी 
िनकायह�सगँ सम�वय गरी िव�ाथ�ह�लाई 
कानूनस�ब�धी काय�ह� तथा कानून �ि�या 
निजकैबाट िस�ने र ब�ुने मौका �दान गन� 
गरी पाठ्य�ममै िवषयव�त ु समावेश गरी 
�िश�ण (internship) �ारा काय�गत �मता 
र अिभ�यि� बढाउने �यव�था ग�रन ुउपय�ु 
देिख�छ । अ��ेिलयाको कानून सधुार 
आयोगले यस स�ब�धमा “legal education 
must be reoriented ‘around what 

lawyers need to be able to do’ 
rather than remaining ‘anchored 
around outmoded notions of what 
lawyers need to know.” भनेको 
पाइ�छ ।31 LL.B. र B.A.LL.B. दवुैमा 
internship अिनवाय� ह�नपुन� �यव�था 
गररे �भावकारी �पमा पालना ह�ने गरी 
अदालतलगायतका सरकारी िनकाय, ल 
फम�, गैरसरकारी सं�था वा कानून �े�मा 
संल�न अ�य िनकायह�मा केही समय काम 
िस�ने �यव�था ज�री दिेख�छ । अिहले 
ल फम�ह�को अित�र� कानून म��ालय, 
अदालतह�32, महा�यायािधव�ाको 
काया�लयलगायतका केही सरकारी 
िनकायह�ले िव�ाथ�ह�लाई �िश�ण 
िदने गरकेो पाइ�छ । यो �यव�था िनकै 
रा�ो भए तापिन ठुलो सं�यामा िव�ाथ�ले 
य�तो काय��मबाट फाइदा िलन नस�ने 
ह�दँा �िश�णबाट �ा� ह�न स�ने �ान तथा 

31 Australian Law Reform Commission, Managing 
Justice: A Review of the Federal Civil Justice System, 
Report No 89, 1999, p288. cited in Joel Butler and 
Rachel Mansted, The Student as Apprentice: Bridging 
the Gap Between Education, Skills and Practice, 
Journal of the Australian Law Teachers Association, 
2008.

32 सव��च अदालतले “कानून िवषयमा उ�च िश�ा अ�ययन गन� 
िव�ाथ�लाई िव�िव�ालयको पाठ्य�मबमोिजम अदालती काम 
कारबाहीको बारेमा जानकारी गराउने, अदालतबाट स�पादन 
ह�ने काम कारबाही तथा सेवा, सिुवधा र सेवा �वाहका िवषयमा 
िव�ाथ�लाई जानकारी गराई अदालत�ितको जनआ�था अिभविृ� 
गन� �ो�सािहत गन�, अदालतमा �िश�ण (�िश�ाथ�) िदने काय�लाई 
सं�थागत, �यवि�थत, िनयिमत बनाउने र �िश�णमा सहभागी 
िव�ाथ�ले गनु�पन� काम, पालना गनु�पन� आचरण र �यसको अनुगमन 
स�ब�धमा आव�यक �यव�था गन�” भनी अदालतमा �िश�ण िदने 
स�ब�धमा �यव�था गन� बनेको िनद�िशका, २०७५ जारी गरी केही 
िव�ाथ�लाई internship को अवसर �दान ग�ररहेको देिख�छ । 
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१०७१५ - य�मिण �यौपानेसमेत िव. ि�भवुन िव�िव�ालय, क�ित�परु, काठमाड�समेत

�मताह� िव�ाथ�ह�लाई क�ामै उपल�ध 
गराउन पाठ्य�मह�मा प�रवत�न गरी 
स�बि�धत िनकाय वा सं�थाबाट स�बि�धत 
�यि�ह�लाई आमि��त गरी िनयिमत गनु�  
उपय�ु देिख�छ । हाल �चिलत �िश�णलाई 
िनर�तरता िददैँ िनि�त �यूनतम अविध33

तोकेर यसलाई अझ फरािकलो र �यवि�थत 
बनाउदैँ पाठ्य�मको मह�वपूण� भागको 
�पमा रा�नपुन� देिख�छ । 

२. कानून अ�ययनको �णाली: नेपालमा कानूनको 
अ�ययनको �णालीबार े िवचार गदा�, हाल केही 
कलेजमा सेमे�टर �णाली र केहीमा वािष�क 
�णालीअनसुार क�ा स�चालन ह�ने गरकेो 
देिख�छ ।34 सेमे�टर �णाली नेपालको हकमा नया ँ
देिख�छ तर भारत, अमे�रका, बेलायतलगायत 

33  भारतको ३ वष�को LLB लाई १२ ह�ा र BALLB लाई २० ह�ाको 
�िश�ण (internship) को �यूनतम अविध तोकेको छ । “Each 
registered student shall have completed minimum 
of 12 weeks internship over the Three Year Course 
stream and 20 weeks in case of Five Year Course 
during the entire period of legal studies..” साथै �ादेिशक 
बारले कानूनका िव�ाथ�लाई गाइड गन� इ�छुक क�तीमा १० 
वष�को अनभुव रहेको अ�ज अिधव�ाह�को सूची �काशन गन� 
�यव�था पिन रहेको देिख�छ । “The State Bar Councils 
shall be required to prepare a list of suggested 
Senior Advocates District-wise with at least ten years’ 
experience who are willing to take under internship 
students during the vacation period. The Bar Council of 
India shall then publish the list of senior lawyers willing 
to guide students under internship in the web-site as 
well as make the list available with the Institutions” 
हेनु�होस्, Bar Council of India, Rules of Legal Education, 
2019, Rule 25, 26. 

34 नेपाल ल �यापसलगायत ि�भूवन िव�िव�ालयअ�तग�तका ल 
कलेज तथा काठमाड� िव�िव�ालयमा BALLB सेिम�टर �णालीमा 
स�चालन ह�ने र अ�य कलेजमा भने वािष�क �णालीमा अ�ययन ह�ने 
गरकेो देिख�छ । LLB काय��म वािष�क �णालीमा मा� स�चालन 
भएको देिख�छ । 

िव�का �ाय: मलुकुमा कलेजको अ�ययन 
समे�टर �णालीबाट नै ह�ने गरेको पाइ�छ । कानून 
अ�ययनको हकमा भारतको बार काउि�सलले 
कानूनको अ�यापन सेमे�टर �णाली वा कुनै 
कलेजले चाहेमा �ैमािसक �णालीबाट पिन गन� 
सिकने �यव�था गरकेो देिख�छ ।35 नेसनल ल 
�कुल अफ इि�डया यिुनभिस�टी वेङ्गल�ुमा 
सेमे�टर �णालीमा �ैमािसक (quarterly 
system)36 �पमा च�ने �णाली रहेको 
दिेख�छ । �यहा ँवष�मा तीनवटा स� (term) ह�ने र 
हरके स�मा चारवटा िवषयको अ�ययन ह�ने गरेको 
पाइ�छ । 

 सेमे�टर �णालीमा उ� सेमे�टरको लािग 
तोिकएका िवषयको ६ मिहना अ�ययन ह�ने र 
सोप�ात् परी�ा िलएर अक� सेमे�टरमा �वेश 
गरी नया ँिवषयको अ�ययनको थालनी ह��छ भने 
वािष�क �णालीमा उ� वष�को लािग तोिकएका 
हरके िवषयको पूर ै वष� अ�ययन ह�ने गरेको 
पाइ�छ । यी दवैु �णालीका आ-आ�नै सबल 
प�ह� रहेका छन् । वािष�क �णालीअ�तग�त 
हरके िवषयको अ�ययनलाई धेरै समय िदन 
सिकने, िव�ाथ�लाई पढाइको चाप र तनाव 
कम ह�ने, अित�र� ि�याकलापह�को लािग 
समय ह�ने ज�ता सबल प� भए तापिन यसलाई 

35 “Semester system: The course leading to either Degree 
in law, unitary or integrated degree, shall be conducted 
in semester system in not less than 15 weeks (6 days a 
week) / 18 weeks (5 days a week)…..Provided further 
Universities will be free to adopt trimester system with 
appropriate division of courses per trimester with each of 
the trimester not less than 12 weeks in 72 working days 
excluding examination and seminars.” हेनु�होस् Bar Council 
of India, Rules of Legal Education, 2019, Rule 25, 26. Bar 
Council of India, Rules of Legal Education, 2019, Rule 10.

36 Official Website of National Law School of India 
Univeristy, available at https://www.nls.ac.in/
programme/ba-llb-hons/
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पर�परागत िकिसमको �णालीको �पमा िलएको 
पाइ�छ । यस �णालीको पालना गदा� हरके िवषय 
वष�भ�र अ�ययन गनु�पन� ह�दँा सो�ितको चाख र 
�िच कम ह�ने, वष�को अि�तममा एकै पटक धेर ै
िवषयको परी�ा िदनपुदा� �भावकारी पिन नह�ने र 
िव�ाथ�मािथ भारसमेत पन� देिख�छ । सेमे�टर 
�णालीमा हरके िवषयको केही मिहनाको अविधमा 
अ�ययन गरी परी�ासमेत िदइस�नपुन� ह��छ । 
यसो गदा� िवषयह��ितको �िच घट्ने स�भावना 
पिन कम ह�ने र िनि�त समयमा अ�ययन 
ग�रस�नपुन� ह�दँा िव�ाथ�ह� अ�ययनमा सि�य 
रहने दिेख�छ । िवधाथ�को बेला बखत मू�याङ्कन 
पिन भइरहने ह�दँा वष�को अि�तममा मा� नभई धेर ै
समय अ�ययनमा केि��त ह�ने दिेख�छ । िव�का 
िविभ�न मलुकुले र नेपालकै िव�िव�ालयह�ले 
पिन अ�य �ाय: िवधाह�मा सेमे�टर �णाली 
अपनाएको देिख�छ । यस �णालीका सबल 
प�ह�लाई िनया�दा कानून अ�ययनको 
हकमा पिन सेमे�टर �णालीलाई छनौट गन� 
सिक�छ । यस स�ब�धमा नेपालमा कानून 
अ�ययनको लािग सेमे�टर �णाली कित 
�भावकारी ह�ने भ�ने िवषयमा अ�ययन 
अनसु�धान गरी कानूनका सबै कलेजह�को 
पठनपाठन �णाली र शैि�क गितिविधमा 
एक�पता (standaraziation of academic 
calander) ह�ने िकिसमबाट िवचार ग�रन ुउिचत 
देिख�छ । यसो गना�ले पठनपाठन तथा परी�ाको 
समय पूव�िनधा��रत ह�ने र कुनै पिन ल कलेजबाट 
उ�पादन ह�ने जनशि�ले बार तथा �याय सेवाको 
परी�ा, देशिवदशेका कलेजह�मा उ�च िश�ाको 
लािग तयारीलगायत विृ� िवकासस�ब�धी योजना 
बनाउन स�ने दिेख�छ । यस काय�को लािग 
िव�िव�ालय अनदुान आयोग, कानून अ�यापन 
गराउने िव�िव�ालयह� तथा कानून �यवसायी 

प�रषदले् आव�यक अ�ययन अनसु�धान गरी 
अबको कानून िश�ा �णालीको �भावकारी 
माग� चयन गनु�  आव�यक रहेको देिख�छ । 
िव�िव�ालयह�ले �ा�यापकह�लाई िश�ा 
�णाली र पाठ्य�मअनसुार अ�ययन कसरी 
गराउने, कुन िविधबाट पठनपाठन गराउने भ�ने 
कुराह� समावेश गरी आ�नो िवषयको course 
design गन� �वाय�ता �दान गदा� िव�ाथ�-
�ा�यापक दवैुलाई रोचक र सहज ह�नकुो साथै 
अ�ययन �भावकारी ह�ने देिख�छ । 

३. िव�ाथ�को स�ंयाः िव�ाथ�को सं�याको 
िवषयमा, िनि�त गनु�  पिन कानून िश�ा �णाली 
स�ुढीकरणको मह�वपूण� प� हो । ��ततु �रट 
िनवेदनमा िनवेदकबाट उठान भएको िवषय पिन 
िव�ाथ� भना� स�ंयासगँ नै स�बि�धत रहेको 
छ । िव�ाथ�को सं�याको कारण िसज�ना ह�ने 
सम�याह�लाई अ�देखा गन� सिकँदैन । ि�.िव. ले 
वष�मा एउटा काय��ममा कित जनाको भना� िलने 
भनेर िनि�त �पमा तोकेको पाइ�छ । जनजाित, 
मिहला, मधेसी, दिलत, अपाङ्गग, िपछडा वग�, 
मिु�लम, था� र अ�यमा िनि�त कोटा पिन 
तोिकएको पाइ�छ ।37 कलेजह�मा भना� ह�दँा 
अिनवाय� �पमा सो �यव�थाको पालना गरेको 
ह�नपुद�छ । संिवधानको समावेशी उ�े�य �ा� गन� 
भना� �ि�यामा कित सं�यामा िव�ाथ� भना� िलने 
भ�ने कुरा कलेजको भौितक संरचना, िश�कको 
सं�यालगायतको आधारमा िव�िव�ालयले नै 
आफूअ�तग�तका �या�पसह�को हकमा अिनवाय� 
िनधा�रण ग�रिदनपुन� ह��छ र यसको पालना 
भए नभएको भनी कानून �यवसायी प�रषद्को 
अनगुमनकारी भूिमकामा रहन ु आव�यक 
दिेख�छ ।

37 Nepal Law Campus Official Website available at 
https://www.nlc.edu.np/programmes/ballb/ 
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४. �वेश परी�ा र भना� �ि�याः अ�य �यावसाियक 
िवषय (professional subject) ज�तै कानून 
अ�ययन गन�को लािग पिन �ित�पधा��मक, 
समावेशी र �व�छ �वेश परी�ाको िविध िनधा�रण 
ग�रन ु आव�यक छ । िव�का �ायः मलुकुह�मा 
कानून िश�ालाई �यावसाियक (professional) 
र जिटल िवषयको �पमा िलइने गरकेो र कानून 
अ�ययन गन�का लािग अमे�रका, �यानडा, 
अ��ेिलयामा LSAT, भारतमा CLET, AILET, 
LSAT India आिद, बेलायतमा तथा यरुोपका 
केही मलुकुह�मा CLT, LNAT ज�ता �वेश 
परी�ाको िविध िनधा�रण ग�रएको छ ।38 यी 
िविधह�ले िव�ाथ�को कानूनस�ब�धी �ानको 
परी�ण नभई िनजको कानून अ�ययनको 
aptitude को परी�ण गद�छ । यी सबै परी�ामा 
�ाय: अङ्�ेजी, गिणत, तक� , तािक� क �मता, 
सामा�य �ानका िवषय ह�ने गद�छन् । 

 नेपालमा B.A.LL.B. मा ि�.िव. ले �वेश 
परी�ाको आधारमा मा� िव�ाथ� भना� िलने 
गरकेो छ । अ�य िव�िव�ालयअ�तग�तका �ाय: 
ल �कुल/कलेजह�ले पिन �वेश परी�ा िलने 
गरकेो देिख�छ । LL.B. मा पिन सोहीबमोिजम 
अिनवाय� �पमा �वेश परी�ाको मा�यमबाट मा� 
िव�ाथ� भना� िलनपुन� देिख�छ । �वेश परी�ा 
क�तो ह�ने र यसले िव�ाथ�को कसरी मू�याङ्कन 
ह�ने भ�ने िवषय भने ��ट रहेको छैन र यसमा 
एक�पता पिन रहेको छैन । ि�.िव. अ�तग�तका 

38 “The LNAT is used by universities to help them select 
people for their undergraduate law courses. The 
test doesn’t test your knowledge of law or any other 
subject. Instead, it helps universities assess your 
aptitude for the skills required to study law add other 
citations as well.” हेनु�होस् Official Website of National 
Admission Test for Law available at https://lnat.ac.uk/
what-is-lnat/

ल कलेजमा भना� ह�नको लािग व�तगुत �� 
(Objective MCQ questions), िवषयगत 
�� (Subjective Questions) र अङ्�ेजी 
भाषा परी�ण गन� रचना�मक लेख (Creative 
Writing) स�ब�धी १०० पूणा�ङ्कको �वेश 
परी�ा िलने गरकेो पाइ�छ39 भने काठमाड� 
िव�िव�ालयले अङ्�ेजी, कानून बझुाइको 
यो�यता (legal motivation test) र अ�तरवाता� 
गरी परी�ण ग�रने KULSAT नामक �वेश परी�ा 
िलने गरकेो देिख�छ । पूवा��चल िव�िव�ालय 
तथा म�यपि�मा�चल िव�िव�ालयअ�तग�तका 
ल कलेजह�ले पिन आ-आ�नो कलेजमा �वयम् 
िनधा�रण गरकेो िनि�त �ि�याबाट �वेश परी�ा 
िलने गरकेो पाइ�छ । 

 यसै स�दभ�मा िव�िव�ालयको कानूनी िश�ा 
सधुार र पुनरावलोकनस�ब�धी �ितवेदन, 
२०७७ ले िश�ण सं�थाको भौितक तथा मानवीय 
पूवा�धारको आधारमा भना� ह�ने िव�ाथ�को 
सं�या तोिकनपुन�, आवेदन फाराम भन� �यूनतम 
�ितशत लाग ु ग�रनपुन�, �वेश परी�ामा उ�ीण� 
ह�न क�तीमा ४० �ितशत �याउनपुन�, ��येक 
सेमे�रमा क�तीमा ७५ �ितशत हािजर अिनवाय� 
गन� र अि�तम परी�ा उ�ीण� गन� क�तीमा 
४५ �ितशत �याउनपुन�, कानूनको अ�ययन 
पूण�कालीन बनाउनपुन�लगायतको सझुाव40 पेस 
गरकेो देिख�छ । यसथ�, नेपालको प�र�े�यमा 
कानून िवषय अ�ययन गन�को लािग िलइने 
�वेश परी�ाले िव�ाथ�को कानून अ�ययन 
गन� अिभ�िच (aptitude) को उिचत र िन�प� 
परी�ण गन� सकेको छ वा छैन, �वेश परी�ा 

39 Nepal Law Campus Official Website available at 
https://www.nlc.edu.np/programmes/ballb/

40 कानूनी उ�च िश�ाको सधुार, पनुरावलोकन र प�रमाज�नका लािग 
राय सझुाव पेस गन� गिठत सिमित, िव�िव�ालयको कानूनी िश�ा 
सधुार र पनुरावलोकनस�ब�धी �ितवेदन, २०७७, प�ृ १४-१५
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अिहलेको ज�तो छु�ाछु�ै ह�ने वा अ�य मलुकुको 
ज�तो एक�पता कायम गन� आव�यक छ भ�ने 
िवषयमा िव�िव�ालयह� र म�ुयतः कानून 
�यवसायी प�रषदले् िज�मेवार भूिमका िनवा�ह 
गरी उिचत समाधान िनका�न आव�यक रहेको 
देिख�छ । 

५. �ा�यापन गराउने जनशि�ः कानून िश�ाको 
एक मह�वपूण� प� कानून अ�यापन गराउने 
�ा�यापकह� ह�न् । �नातक र �नातको�र 
तहलाई कानून पढाउने जनशि� क�तो छ भनी 
कानून �यवसायी प�रषद ्तथा िव�िव�ालयह�ले 
बेलाबखत मू�याङ्कन गनु�पद�छ । कानूनको 
कुनै पिन िवषय अ�यापन गराउने िश�कले 
�नातको�र तह पास गरकेो र िनज अ�यापन 
वा कानूनको कुनै �े�मा अनभुव भएको ह�दँा 
उिचत ह�ने दिेख�छ । भारतको कानूनी िश�ामा 
LL.B. पिछ ग�रने LL.M. तथा M.Phil, Ph.D. 
अ�यापन तथा अनसु�धानस�ब�धी पेसामा सलं�न 
ह�नकै लािग अ�ययन गन� गरकेो पाइ�छ । कानून 
�यवसाय र कानून अ�यापनको काय� फरकफरक 
िकिसमको ह�ने र सोको लािग िभ�न सीप तथा 
यो�यता आव�यक पन� ह��छ । यही कुरा �यानमा 
राखी भारतमा �ा�यापन र कानून �यवसायलाई 
पथृक�करण गरकेो पाइ�छ । दवैु एकैसाथ गन�मा 
ब�देज नलगाए तापिन Advocates (Right to 
take up Law Teaching) Rules, 1979, ले 
िदनमा तीन घ�टास�म मा� अ�यापन गराउन पाउने 
�यव�था गरकेो पाइ�छ ।41 िव�ाथ�को मू�याङ्कन 

41 “Notwithstanding anything to the contrary contained in 
any rule made under the Act, an advocate may, while 
practicing, take up teaching of law in any educational 
institution which is affiliated to a university within the 
meaning of the University Grants Commission Act, 
1956 (3 of 1956), so long as the hours during which 
he is so engaged in the teaching of law do not exceed 

�ा�यापकले गर े ज�तै �ा�यापकह�को 
पिन िव�ाथ�ह�बाट मू�याङ्कन ह�न ज�री 
ह��छ । यसो गदा� िव�िव�ालयले िव�ाथ�ह�को 
आव�यकता ब�ुने तथा िश�कह�लाई आ�नो 
कमजोरीह� थाहा पाई सधुार गन� मौका �ा� 
ह��छ जसले पठनपाठनको वातावरणलाई सहज र 
�भावकारी बनाउनमा म�त गद�छ ।

 साथै कानून अ�यापन गराउने िश�क तथा 
��यापकह�लाई उिचत पा�र�िमकको �यव�था 
गनु�पन� देिख�छ । पािक�तानमा सन् २०१८ 
मा कानून िश�ाको सधुारको स�ब�धमा जारी 
भएको C.M.A.No.1864 of 2010 �रटमा 
�यवसाय छोडेर अ�यापन गराउन आउने 
�ा�यापकह�लाई उिचत पा�र�िमकका 
साथै non-practicing allowance को पिन 
�यव�था ग�रनपुन� भिनएको दिेख�छ ।42 नेपालमा 
कानूनको �ाि�क �े�मा काय� गरबेापत �ा� गन� 
पा�र�िमक अ�य मलुकुको तलुनामा कम रहेको 
ह�दँा गणु�तरीय िश�कह� अ�यापनबाहेकका 
काय�मा बढी सलं�न ह�ने र आ�नो समय तथा 
िमिहनेतपूण� �पमा अ�यापनमा िदन सिकरहेको 
दिेखदैँन । नेपालमा पूण�कालीन �पमा कानूनको 
�ाि�क �े�मा सलं�न जनशि� िनकै कम रहेको 
पाइ�छ । िव�िव�ालयको कानूनी िश�ा सुधार 
र पुनरावलोकनस�ब�धी �ितवेदन, २०७७ ले 
पिन कानूनका धेर ै�ा�यापकह� वकालत पेसामा 
पिन संल�न भएकोले अ�यापनमा समय िदन 
नसकेको ह�दँा िश�कह�लाई पूण�कालीन बनाउन 
आव�यक सिुवधा र �यव�था गन�बार ेदीघ�कालीन 
सोच बनाउनपुन� भनी सझुाव िदएको देिख�छ ।43

three hours in a day.” हेनु�होस् advocates (Right to take 
up Law teaching) Rules, 1979, Section 3. 

42 C.M.A.No.1864 of 2010, Supreme Court of Pakistan, 
p.13.

43 कानूनी उ�च िश�ाको सधुार, पनुरावलोकन र प�रमाज�नका लािग 
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 कानून िश�ाले कुनै पिन रा�यको कानूनी 
�यव�थाको अव�था िनधा�रण गद�छ । कानूनका 
�ा�यापकह� कानून िश�ाको अिभ�न अङ्ग 
ह�न् । पेसा, नोकरी वा �यवसायमा �गित गन� 
नसकेमा मा� अ�यापनमा संल�न ह�ने भ�ने 
�ि�कोण र प�ितलाई हटाउनमा िव�िव�ालय 
तथा नेपाल कानून �यवसायी प�रषद ् सि�य 
ह�नपुन� दिेख�छ । कानूनका िश�कह�मा स�म 
कानूनकम� उ�पादन गन� र जनताको �याय 
�ा� गन� अिधकारलाई सिुनि�त गन� दािय�व 
रहेको ह��छ । कानून िश�ालाई गणु�तरीय बनाई 
स�म कानूनकम� उ�पादन गन� उ�म र अनभुवी 
�ा�यापकह�को पिहचान ह�न आव�यक छ । 
कानून अ�यापन गराउने �ा�यापकह�लाई 
मान स�मान तथा उिचत पा�र�िमक �दान 
गररे पूण�कालीन �पमा नेपालको कानून िश�ा 
�े�मा रही यसको गणु�तर बढाउन �ो�साहन 
गनु�  आव�यक देिख�छ । पूण�कालीन िश�क र 
�ा�यापकह�लाई अनसु�धान तथा रा�यका 
कितपय अ�ययन अनसु�धानमा संल�न गराउने 
नीित िलई िनजह�लाई �यायालय तथा कानून 
�े�को िव�ेषण गन� �ोत �यि�का �पमा िवकास 
गन� ज�ता काय� गन� िव�िव�ालय, तथा कानून 
�यवसायी प�रषदले् उिचत कदम चा�न ु उपय�ु 
देिख�छ । यसका अित�र� LL.M. वा M.Phil. 
म�यको कुनै अ�ययनलाई कानून िश�क 
उ�पादन गन� कानूनी �े�को शैि�क काय��मको 
�पमा िवकास गन� उपय�ु दिेख�छ ।

६. िश�ण िविध : पाठ्य�मको अित�र� पठनपाठन 
िश�ण िविध पिन कानून िश�ाको मह�वपूण� 
पाटो हो । कुनै िवषयलाई कुन िश�ण िविधबाट 
अ�यापन गराउदँा �भावकारी ह��छ भ�नेमा 

राय सझुाव पेस गन� गिठत सिमित, िव�िव�ालयको कानूनी िश�ा 
सधुार र पनुरावलोकन स�ब�धी �ितवेदन, २०७७, प�ृ २१.

कलेज र म�ुयगतः �ा�यापकह� सि�य ह�न 
आव�यक ह��छ । कानूनको अ�ययन िवषयगत 
�ानको अित�र� िव�ाथ�मा तािक� क र 
िव�ेषणा�मक �मता, नैितकता, कानून �यवसाय 
र �यायपािलका�ित अपन�व िवकास गराउन 
स�ने िकिसमको ह�नपुद�छ । यसको लािग कलेज 
तथा �ा�यापकह�ले कानून अ�यापनका कुशल 
िविधह� अपनाई अ�यापन गराउन ु उपयोगी 
दिेख�छ । �नातक तहको कानूनको अ�ययन 
िविश�ीकृत (specialized) भ�दा पिन सामा�य 
(general) िकिसमको ह�ने ह�दँा यसमा धेर ै
िवषयह� समावेश ग�रएको ह��छ । िव�ाथ�ह�को 
िवषयअनसुार �ान तथा �िच पिन फरक 
ह��छ । कुनै पिन िवषयको अ�ययनमा िव�ाथ�ले 
�ा�यापकह�सगँ मा� नभई सहपाठीह�बाट पिन 
िस�ने अवसर रह�छ । य�का साथै अदालती 
अ�यास, सेवा�हीसगँको अ�तरि�यालगायतका 
�ाय अ�यास पिन समूहमा नै ग�र�छ । �यवसायमा 
संल�न भएपिछका �ाय: काय� पिन �यि�गत तवर 
(individual manner) मा भ�दा पिन सामूिहक 
�पमा गनु�पन� ह��छ । क�ामा ह�ने अ�ययन 
पिन सामूिहक �पमा ग�रने िविध अपनाएमा 
िस�ने िसकाउने वातावरण च�ुत (dynamic) 
र रोचक ह�न स�दछ । कुनै एक िव�ाथ� वा 
िव�ाथ�को समूहले कुनै िवषयको गिहरो अ�ययन 
अनसु�धान गन� र सो समूहले अ�ययनप�ात् 
अ�य सहपाठीलाई पढाउने-बझुाउने गन� 
स�दछन् । िव�ाथ�ह�ले िमलेर अ�ययन गन�, 
क�ामा ��तिुत गररे अ�य सहपाठीलाई बझुाउने 
ज�ता काय� गदा� �ानको सीमा फरािकलो 
ह�नकुो साथै उनीह�मा नेत�ृव िवकास, सम�या 
समाधानको उपायह�, स�चारको शैली 
(communication skills) तथा रचना�मक 
सोचको िवकास ह�ने देिख�छ । अ�य मलुकुका 
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केही कलेजह�ले मािथ�लो क�ाका िव�ाथ�ले 
नया ँ िव�ाथ�ह�लाई पढाउने, अदालती 
अ�यास तथा �ोजे�ट वक� ह�मा संल�न गराउने 
अ�यासह� गरकेो पाइ�छ । यस िकिसमको 
सामूिहक अ�ययन शैलीले रा�ो अङ्क �याउनमा 
म�त प�ुयाउनकुा साथै सामािजक काय�मा �िच 
बढाउने तथा �यवसायमा पिन सहयोग प�ुयाउन 
स�ने दिेख�छ ।44 यसकारण कानून िश�ाको 
हकमा सामूिहक अ�ययनको मह�व िनकै रहेको 
छ यसलाई कानूनका कलेजह�को अ�यापन 
िविधमा संल�न गन� आव�यक रहेको देिख�छ ।

 सकुरातको िविधलाई कानून अ�यापनको 
अक� �भावकारी िविधको �पमा िलने गरकेो 
पाइ�छ । �� र आगमना�मक तक�  (inductive 
reasoning) को िविधबाट अ�यापन गराइने 
सकुरातको अ�ययन िविध (Socratic method 
of learning)45 कानूनको अ�ययनमा �भावकारी 
मािन�छ । यस अ�ययन िविधले िव�ाथ�ह�लाई 
कुनै पिन िवषय / सम�यामा जवाफ �दान गनु�को 
साटो ��ह� सोधी उ� ��ह�को आफँै जवाफ 
खो�ने मौका �दान गद�छ । अ�ययनको समयमा 
कुनै पिन िव�ाथ�लाई कुनै पिन समयमा िवषयगत 
�� गदा� ऊ �यही समयमा सो�न बा�य ह��छ र 
उसको बझुाई बािहर आउछँ । य�तो बझुाइमा 
थप �� गद� जादँा बझुाइ अझ बिलयो वा 
प�रवत�न ह�नस�छ । यसरी �� गदा� िव�ाथ�ह� 

44 Janet Weinstein et al, Teaching Teamwork to Law 
Students, Journal of Legal Education, Volume 63, 
Number 1 (2013) p.39-37

45 ि�क दाश�िनक सकुरातको �ान खोज गन� र अ�यापन गराउने 
िविधलाई सकुराितक िविध भिन�छ । सकुरातले आ�ना 
िव�ाथ�ह�को �ि�कोण ब�ुन र िनजह�लाई तािक� क ह�न 
�े�रत गन� िनजह�को सोचाइ-बझुाइमा कुनै पिन िवरोधाभास 
(contradictions) उजागर नभएस�म उनीह�लाई ��ह� सो 
ग�ररह�थे । यसरी जब आ�नो बझुाइमा आफँैले िदएको जवाफबाट 
िवरोधाभास उ�प�न ह��छ उ सो�न र अझ सप� ह�न �े�रत ह��छ ।

आलोचना�मक सोचाई (critical thinking) गन� 
बा�य ह��छन् ।46 िव�ाथ�ह�लाई ले�चर �दान 
गदा� उनीह�को �ान उ� ले�चरिभ� सीिमत 
रह�छ भने यसरी �� गररे अ�ययन गराउदँा 
�ान र सोचाइ िनकै फरािकलो ह�ने देिख�छ । 
य�का साथै सोिधएका ��ह�ले िव�ाथ�ह�िबच 
िव�ेषण, तक�  र छलफल ह�न �े�रत गन� 
दिेख�छ ।47

 कानूनको अ�ययनमा यो िविध म�ुयतः गिहरो र 
जिटल िवषय तथा िवचारह�मा छलफल गदा� र 
म�ुाह�को अ�ययन (case studies) गदा� �योग 
गन� सिक�छ । अ�य देशमा कानूनका कलेजह�ले 
यो मा�यम अपनाइरहेको देिख�छ । नेपालका 
कानूनका कलेजह�मा पिन यो िविधलाई 
िवचार गन� आव�यक दिेख�छ । य�ले कानूनको 
जनशि�लाई तािक� क ह�नमा र �ानलाई फरािकलो 
बनाउनमा म�त गद�छ । यसको लािग कानूनका 
िवषयमा मा� नभई दश�नशा�, अ�यापन शैली 
आिदमा पिन द�ता रहेको उ�कृ� जनशि� (best 
talents) लाई कानून अ�यापनमा सलं�न गराउन ु
उपय�ु देिख�छ । 

 नेपाल ज�तो िवकासो�मखु दशेमा कानूनको 
भूिमका सामािजक �पा�तरणमा सहयोग प�ुयाउन ु
पिन हो । कानूनका कलेजबाट उ�पािदत जनशि� 
द� कानून �यवसायी ह�नकुा साथै समाजसेवी पिन 
ह�न ज�री ह��छ । नेपालमा आिथ�क िवप�नता, 
सामाजमा िव�मान िविभ�न िकिसमका िवभेद, 
सचेतना तथा कानूनी सा�रताको कमीलगायतका 

46 Stanford University, The Socratic Method: What it is 
and How to Use it in the Classroom, Stanford University 
Official Website, available at https://tomprof.stanford.
edu/posting/810

47 Haris Delića and Senad Bećirović, Socratic Method 
as an Approach to Teaching, European Researcher. 
Series A, Vol.111, 10, 2016, p.562-561.
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सम�याको कारण �यायको अ�तर (justice 
gap) रहेको देिख�छ । य�तो अ�तर घटाउनमा 
कानूनकम�ले िविभ�न �पमा भूिमका खे�नस�ने 
र खे�नपुन� ह��छ । कानूनका कलेजह�ले 
िश�ा �दान गदा� मानव अिधकार र सामािजक 
�यायका य�ता िवषयलाई जिटल र मह�वपूण� 
�पमा िलई सो िकिसमको िश�ा �णाली िवकास 
गनु�  आव�यक दिेख�छ । कितपय अव�थामा 
िव�ाथ�ह� समाजमा मानव अिधकार तथा 
सामािजक �याय सिुनि�तताको लािग कानून 
अ�ययनमा �वेश गर े तापिन पर�परागत िश�ा 
�णाली वा अ�य कारणबाट िनराशावादी ह�दँै गएको 
(A traditional law school curriculum can 
effectively extinguish students’ fire in 
the belly for social justice)48 देिख�छ । यसो 
ह�न निदन िव�िव�ालय तथा अ�य सरोकारवाला 
िनकायह�ले सामािजक �याय�ितको सि�यता 
तथा उजा�मा कमी आउन निदन उिचत पाठ्य�म, 
अ�यापन शैली र अ�ययनको वातावरण िनमा�ण 
गनु�  आव�यक देिख�छ । �यायमा पह�चँको 
अ�तरलाई घटाउन र सामािजक �यायको 
सिुनि�तता गन�मा सि�य ह�न ु कानूनकम�को 
दािय�व रहेको िसकाउने िकिसमको िश�ा �णाली 
िवकास गन�मा सरोकारवाला िनकाय र नेपाल 
कानून �यवसायी प�रषद् सि�य ह�नपुन� देिख�छ । 

७. मू�याङ्कन तथा परी�ा �णालीः कानूनको 
परी�ा �णालीको स�ब�धमा िववेचना गदा� 
िव�मान परी�ा �णालीले िड�ी �दान गन� उ�े�य 
राखेको देिख�छ । कानून अ�ययन ह�ने �ाय: 
िव�िव�ालयले सेमे�टर/वष�को अि�तममा िनि�त 
समय �दान गररे िलइने िलिखत परी�ालाई 

48 Vanita S. Snow, The Untold Story of the Justice 
Gap: Integrating Poverty Law into the Law School 
Curriculum, 37 Pace Law Review, 642, 2017, p.643. 

िव�ाथ�को मू�याङ्कन को �मखु आधारको 
�पमा िलएको पाइ�छ । य�तो �णालीले 
िव�ाथ�लाई क�ामा सि�य ह�न, िव�ेषणा�मक 
तवरबाट िवषयह�को अ�ययन गन�, �यावहा�रक 
िवषयह�मा सीप िवकास गन�भ�दा नोट, गाइडबकु 
आिदको सहारामा परी�ा पास गन�लाई मह�व 
िदने �विृ� िवकास गद�छ । िलिखत परी�ाको 
अित�र� सेिमनार पेपर / टम� पेपर, थेिसस 
आिदलाई पिन केही हदस�म मू�याङ्कनको 
आधारको �पमा िलने गरकेो पाइ�छ । य�ता 
काय�मा ह�न स�ने चोरी तथा सान� �विृ�लाई कुनै 
पिन अव�थामा स� नह�ने �यव�था गरी लेखन 
तथा अनसु�धान �मता बढाउनमा सहयोग प�ुने 
प�रमािज�त परी�ा �णालीको आव�यकता रहेको 
दिेख�छ । भारतको नेसनल ल कलेजह�मा 
परी�ा तथा मू�याङ्कनको िनि�त र �भावकारी 
िविध तय गन�को लािग National Law 
School of India University, B.A.LL.B..
(Hons.) Academic and Examination 
Regulations, 2020 तयार ग�रएको छ जसले 
सेमे�टरको अ��यमा ६० अङ्कको िलिखत 
परी�ाको अित�र� अनसु�धानमूलक लेख 
(project assignment) र viva को मा�यमबाट 
मू�याङ्कन गन� गरकेो देिख�छ ।49 नेपालमा 
पिन हालै जारी भएको कानून �यवसायी प�रषद ्
(कानून िश�ा िनयमावली), २०७७ ले दफा १५ 
मा “स�बि�धत िव�िव�ालयको ऐन, िनयमले 
�प� नगरकेो अव�थामा कानूनी िश�ा अ�ययन 
अ�यापन गन� शैि�क सं�थाले देहायबमोिजमको 
परी�ा स�चालन गनु�पन� छः

49 National Law School of India University, National Law 
School of India University Academic and Examination 
Regulation, 2020 available at https://www.nls.ac.in/
about/rules-and-regulations/.
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(क) बा� परी�ा साठी �ितशत,
(ख) आ�त�रक परी�ा चािलस �ितशत
(३) उपिनयम (१) बमोिजमको परी�ाको 

स�तलुन अ�तर िबस �ितशतभ�दा बढी ह�न 
स�ने छैन । बा� परी�ाको स�तलुन अ�तर 
िबस �ितशतभ�दा बढी ह�न गएमा आ�त�रक 
परी�ाको अङ्क सोही अनपुातमा कम गरी 
कायम ग�रने” भनी �यव�था गरकेो पाइ�छ ।

 कानून र �यायका िवषयस�ब�धी पया�� �ान, 
�यावहा�रक सीप, तािक� क र िव�ेषणा�मक �मता 
िवकास गन�मा भ�दा िड�ी �ा� गन� िकिसमको 
िश�ा �णालीलाई िनर�तरता िददँा जनताले 
�मतावान् कानून �यवसायी वा कानूनकम�बाट 
सेवा पाउने हकबाट वि�चत ह�नपुन� अव�था 
िसज�ना ह�ने देिख�छ । िमिहनेती र इमानदार 
िव�ाथ�ह�लाई पिन य�तो �विृ�ले िन��सािहत 
गद�छ । परी�ा हलमा बसी लेखेर जाचँ िदनेबाहेकको 
अ�य प�ितको पिन मापन गन� िकिसमको परी�ा 
�णालीले मा� िव�ाथ�को उिचत मू�याङ्कन ह�न 
स�दछ । ��प� िनमा�ण गदा� र उ�रपिु�तका जाचँ 
गदा� पिन गाइडको भरमा रटेका उ�र िददँा रा�ो 
अङ्क �ा� गन� स�ने िकिसमको ��को िनमा�ण 
र उ�र मू�याङ्कन �ि�यालाई सधुार ग�रनपुन� 
देिख�छ । सबै िव�िव�ालयमा यो िविध लाग ु
भए नभएको परी�ण गरी यसलाई अझ िव�ततृ 
बनाई िव�ाथ�को �मरणशि� नभई कानूनका 
िवषयको वा�तिवक �ान र िसपको परी�ण ह�ने 
गरी पर�परागत िविधबाट बािहर िन�केर िव�का 
उ�कृ� ल कलेजह�को उदाहरणसमेत अ�ययन 
गरी िव�ाथ�मा अनाव�यक भार नपन� तर उिचत 
मू�याङ्कन ह�ने �भावकारी परी�ा �णाली स�ु 
गन� नेपाल कानून �यवसायी प�रषदले् उिचत पहल 
गनु�पन� देिख�छ ।

८. पूवा�धारः �भावकारी अ�यापनको लािग भौितक 

पूवा�धार एक मह�वपूण� आव�यकता हो । कानून 
िश�ा �दान ग�रने कलेजह�मा ह�नपुन� �यूनतम 
भौितक सरंचना र सिुवधाह�बार े कानून 
�यवसायी प�रषद् (कानून िश�ा िनयमावली), 
२०७७ को िनयम (१) ले “िश�क र िव�ाथ�लाई 
अ�ययन र अ�यापनको अनकूुल वातावरणको 
लािग पया�� भौितक पूवा�धारसिहतको �ाकृितक 
हावा र �काश भएको क�ाकोठाको �यव�था गनु�पन� 
छ । (२) मिहला र प�ुष िव�ाथ�का लािग छु�ाछु�ै 
र उपय�ु शौचालयको �यव�था ह�नपुन� छ । (३) 
उपय�ु सिुवधासिहतको अ�यास अदालत क�ा, 
सेिमनार क�ा, समूहगत छलफल क�ालगायतको 
�यव�था ह�नपुन� छ” भनी मापद�ड तोकेको 
दिेख�छ । यसै स�दभ�मा भारतको उदाहरण हेदा�  
बार काउि�सलले िव�ततृ �पमा ल कलेजह�मा 
ह�नपुन� भौितक पूवा�धारको सूची �दान गरेको 
दिेख�छ जसअ�तग�त ६० जना िव�ाथ� राखेर 
क�ा स�चालन गन� सिकने क�ा कोठा, अ�यास 
अदालत कोठा, साझा हल, इ�टरनेटको सिुवधा 
भएको क��यटुरह�, क�तीमा कुल स�ंयाको २५ 
�ितशत िव�ाथ� बसेर पढ्न स�ने �मता भएको 
र पया�� अ�ययन साम�ी भएको प�ुतकालय 
आिदको �यव�था गनु�पन� भिनएको देिख�छ ।50

 नेपालका ल कलेज / �यापसह�मा पिन पया�� 
�थान र फिन�चरसिहतको क�ा कोठाह�, 
आधिुनक सूचना �िविध (multimedia) को 
�योग गररे अ�ययन गराउन सिकने �यव�था, 
बहसकलाको अ�यास गन�को लािग अ�यास 
अदालत क�, हल आिदको �यव�था गनु�का साथै 
पया�� अ�ययन साम�ीसिहतको प�ुतकालय, 
इ�टन�टको सिुवधा रहे नरहेको परी�ण गरी 
य�तो नपाइएमा सोको �यव�था गनु�पन� 

50 Bar Council of India, Rules of Legal Education, 2019, 
Schedule III.
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देिख�छ । कानूनका िव�ाथ�को लािग �योगशाला 
भनेको नै प�ुतकालय भएको ह�दँा51 िव�िव�ालय 
तथा कलेजह�को प�ुतकालयलाई पया�� 
बनाउनकुो साथै सव��च अदालत तथा अ�य 
अदालतह�को फैसलाह�को अ�ययन अ�यापन 
सहज �पमा गन� सिकने �यव�था, दशे-िवदेशका 
अ�य प�ुतकालयह� तथा LexisNexis, 
Westlaw, HeinOnline ज�ता जन�ल, लेख र 
िवदेशका फैसलाह�को संकिलत रकेड� (data 
base) मा पिन सं�थागत पह�चँ (access) िलएर 
िव�ाथ�ह�को अ�ययनलाई अझ फरािकलो 
बनाउने अ�यास नेपालको ल कलेजह�मा नरहेको 
ह�दँा यसतफ�  नेपाल कानून �यवसायी प�रषदले् 
�भावकारी भूिमका िनभाउन ुपन� देिख�छ । 

९. अ�ययन शु�कः िव�मान अव�थामा नेपालमा 
कानूनको िवषय तलुना�मक �पमा महङ्गो 
अ�ययनको �पमा रहेको छैन । कानून 
अ�ययनको श�ुक कलेजअनसुार फरक 
रहेको र हाल नेपालमा एलएल.िव. तहमा 
�.२५,०००।- दिेख �.६०,०००।- स�म र 
िव.ए.एलएल.िव.तहमा क�रब �.३,५०,०००।- 
देिख �.१०,००,०००।- स�मको अ�ययन 
श�ुक ला�ने गरकेो देिख�छ । भारतमा नेसनल 
ल �कुल अफ इि�डया यिुनभिस�िट बेङ्गल�ुमा 

51 हाभा�ड�  ल �कुलका �थम िडन ि��टोफर कोल�बस �याङडेलले 
कानूनका िव�ाथ�को जीवनमा प�ुतकालयको मह�व दशा�उदैँ “[L]
aw is a science, and … all the available materials 
of that science are contained in printed books. … 
We have also constantly inculcated the idea that 
the library is the proper workshop of professors and 
students alike; that it is to us all that the laboratories 
of the university are to the chemists and physicists, 
the museum of natural history to the zoologists, the 
botanical garden to the botanists.” भनेका िथए । हेनु�होस् 
Christopher Columbus Langdell, The Harvard Law 
School, 3 Law Quarterly Review 123, 1887, p.124. 

अ�ययन गन� सामा�य िसटअ�तग�तमा पिहलो 
वष�को वािष�क श�ुक भा.�. २,८८,८५५।- तथा 
आरि�तअ�तग�तमा वािष�क भा.�. २,८५,४४५।- 
रहेको र अ�य नेसनल ल �कुलह�को श�ुक 
पिन यिह अनपुातमा रहेको देिख�छ ।52 �य�तै 
अमे�रकामा ��येक वष� १,०६८ अमे�रक� डलरले 
ट्यसुन श�ुक बिढरहेको र सन् २०२१ मा 
कानून अ�ययनको श�ुक औसतमा २०५,७४४ 
अमे�रक� डलर रहेको दिेख�छ53 र कानून िनकै 
महङ्गो िवषय भएको ह�नाले �ाय: धनी वग�ले मा� 
पढ्न स�ने अव�था िसज�ना ह�न गएको पाइ�छ । 
“..as a practical matter, only the wealthy 
have access to a university education or 
to law school, we deny a large segment 
of society access to the tools it takes 
to effectively advocate for justice in our 
constitutional democracy.”54 तुलना�मक 
�पमा नेपालमा कानून अ�ययनको श�ुक कम 
नै रहेको भए तापिन कानून िश�ामा िव�ाथ�को 
चासो बढ्द ै गरकेो अिहलेको अव�थामा 
सरकारीबाहेकका ल कलेजह�ले िनजी तवरले 
श�ुक बढाउनमा कुनै पिन रोक नलगाइएको 
ह�दँा अ�ययन श�ुक पिन बढ्न स�ने दिेख�छ । 
यसलाई िनयमन नगरमेा कानून िवषयको अ�ययन 
पह�चँयो�य नह�ने र आिथ�क तथा सामािजक �पमा 
स�प�न भएकाह�ले मा� कानून अ�ययन गन� 

52 National Law School of India University Official 
Website available at https://www.nls.ac.in/programme/
ba-llb-hons/

53 Hanson, Melanie, ‘Average Cost of Law School’ 30
November 2021, Education Data Initiative Official 
Website, available at https://educationdata.org/
average-cost-of-law-school

54 Leo P. Martinez, Legal Education in a Modern World: 
Evolution at Work, 9 Charleston Law Review 267, 
2015, p.302.
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पाउने अव�था िसज�ना ह�न स�दछ । कानून 
अ�ययन महङ्गो ह�दैँ गएमा कानून �यवसाय 
पिन अझ महङ्िगदैँ जा�छ र यसले सामा�य 
नेपाली जनतालाई �यायमा पह�चँबाट िवमखु 
बनाउन स�दछ । सरकारी तथा गैरसरकारी 
स�ंथा, अ�तरा�ि��य �े�, �यापा�रक �े� आिदमा 
कानूनका �ाता तथा कानून �यवसायको मह�व 
अव�य पिन छ तर �थानीय �तरमा सामा�य 
जनताका सम�याह�मा कानूनकम�ह�को 
सि�य भूिमका ह�न अझ ज�री छ । कानून 
अ�ययनको लािग िव�िव�ालय तथा ल �कुल / 
कलेजह�ले िनधा�रण गरकेो श�ुकलाई अनगुमन 
गन� र अ�वाभािवक श�ुक विृ� रो�न सीमाह� 
तो�नको लािग उिचत मापद�ड बनाई िनयमन 
गन� आव�यक रहेको देिख�छ । साथै नेपालको 
सिंवधानले अङ्गीकार गरकेो समावेिशता र 
समानपुाितकताका िस�ा�तमा आधा�रत रही 
तथा आिथ�क �पमा िवप�न िव�ाथ�ह�लाई 
लि�त गरी छा�विृ�को अवसर िसज�ना गरी 
कानून िवषयको पढाइमा समाजका ग�रब तथा 
िवप�न वग�को पहँ�चलाई पिन �थािपत गनु�पन�मा 
सो गर-ेनगरकेो भ�ने िवषयमा पिन �यानाकष�ण ह�न 
ज�री छ । यस काय�मा नेपाल कानून �यवसायी 
प�रषदक्ो अनगुमनकारी भूिमका रहन ु उिचत र 
अप�रहाय� देिख�छ । 

१०. नपेाल कानून �यवसायी प�रषद्को भूिमकाः
अमे�रकामा कानून िश�ाको स�ब�धमा 
बार काउि�सलको मह�वपूण� भूिमका रहेको 
पाइ�छ । ल कलेजह�लाई मा�यता 
(accreditation) �दान गन�, पाठ्य�म िवकासमा 
सहकाय� गन�, ल कलेजह�को अनगुमन गन� ज�ता 
काय� अमे�रकन बार एसोिसएसनले गन� गरकेो 
पाइ�छ । कानून िश�ा र भना� शाखा (Section 
of Legal Education and Admissions to 

the Bar) पिन बारअ�तग�त रहेको पाइ�छ ।55

भारतमा Bar Council of India, Rules of 
Legal Education, 2019 ले कानून िश�ाको 
�व��न र सम�वय गन� (promoting and 
coordinating legal education)56 बारलाई 
नीितगत, संरचनागत र अनगुमनकारी िज�मेवारी 
�दान गरकेो छ । नेपालको प�र�े�यमा पिन 
कानून िश�ालाई �भावकारी, स�म र समावेशी 
बनाउन नेपाल कानून �यवसायी प�रषद्को 
भूिमका सि�य ह�न आव�यक रहेको दिेख�छ । सो 
स�ब�धमा कानून िश�ालाई “�तरीय र �ित�पध� 
बनाउने” उ�े�य राखी कानून �यवसायी प�रषद् 
(कानून िश�ा िनयमावली), २०७७ लाग ुभएको 
दिेख�छ । उ� िनयमावलीले दफा ३ मा कानून 
िश�ाको उ�े�य, दफा ४, ५ मा पाठ्य�म, 
दफा ७, ८ मा पठनपाठन, दफा ९ मा पूवा�धार 
र दफा १५ मा परी�ास�ब�धी �यव�था गनु�को 
साथै िविभ�न तवरबाट शैि�क स�ंथाको 
िनरी�णस�ब�धी पिन �यव�था गरेको 
पाइ�छ । यसरी िनधा�रण गरकेो काम कारबाही 
स�प�न गन�को लािग उ� िनयमावलीको िनयम 
२२ ले कानून िश�ा सिमित पिन गठन गरेको 

55 “The mission of the Section of Legal Education and 
Admissions to the Bar, the ABA’s first section, is: To 
be a creative national force in providing leadership 
and services to those responsible for and those who 
benefit from a sound program of legal education and 
bar admissions, to provide a fair, effective, and efficient 
accrediting system for American law schools that 
promotes quality legal education, and to continue to 
serve, through its Council, as the nationally recognized 
accrediting body for American law schools.” हेनु�होस् 
American Bar Association Official Website available at 
https://www.americanbar.org/groups/legal_education/
about_us/

56 Bar Council of India, Rules of Legal Education, 2019, 
Preamble. 
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देिख�छ । उ� िनयमावलीले कानून िश�ाको 
स�ब�धमा कानून �यवसायी प�रषदल्ाई काम 
कत��य तोक� प�रषदक्ो भूिमका फरािकलो 
बनाइएको दिेख�छ । य�िप नेपाल कानून 
�यवसायी प�रषदक्ो िव�मान ऐन, सङ्गठन 
सरंचना, मानवीय �ोत र बजेट सम�मा प�रषदक्ो 
उ�े�य �ा� गन� र मूलभूत �पमा कानूनी िश�ालाई 
सधुार गन� पया�� र स�म छ, छैन भ�ने स�ब�धमा 
नेपाल कानून �यवसायी प�रषद ्�वयंले पनुिव�चार 
गन� ज�री देिख�छ । 

 अमे�रकाको कानून िश�ा �णालीिभ� 
िव�िव�ालयह�का अित�र� ल फम�, सरकारी र 
गैरसरकारी स�ंथा, अनसु�धानमूलक सं�थाह�, 
ठुला �यवसायह�, think tank ह�को पिन कानून 
िश�ा तथा कानूनका िव�ाथ�को विृ�िवकासमा 
सलं�नता र चासो रहेको ह��छ । नेपालमा पिन 
िविभ�न िनकायह�ले कानूनकम�को आव�यकता 
पदा� मा� नभई कानून िश�ाको तहदिेख नै ल 
कलेज तथा कानूनका िव�ाथ�ह�सगँ सम�वय 
गरमेा कानूनका िव�ाथ�ह�ले आ�नो पेसागत 
िवकास (professional development) को 
लािग अझ बढी अवसर पाउने र काम गन� अझ 
उ�सािहत ह�ने अव�था िसज�ना ह�ने देिख�छ । 
सोको लािग प�रषदले् य�ता सं�थाह�सगँको 
सम�वयमा िवषयगत तथा सीपमूलक तािलम, 
बहसकला विृ�को लािग राि��य तहका 
अदालती अ�यास �ितयोिगता (moot court 
competition), कानूनका िव�ाथ�ह�सगँ 
छलफललगायतका काय��मह� आयोजना 
गरी कानूनका िव�ाथ�ह�को िसकाइमा थप 
सहयोग प�ुयाउन स�ने देिख�छ । साथै कानून 
�े�मा ह�ने िविभ�न अ�तरा�ि��य �ितयोिगता 
तथा शैि�क काय��ममा नेपालको �ितिनिध�व 
गद� िव�ाथ�ह�ले भाग िलदँा सरोकारवाला 

िनकायह�बाट आिथ�क �पमा सहयोग �ा� 
भएमा उनीह� अझ उ�सािहत र �े�रत ह�ने ह�दँा 
सोस�ब�धमा पिन कानून �यवसायी प�रषद ्
तथा िव�िव�ालयह�को �यानाकष�ण ह�नपुन� 
दिेख�छ । य�तो अ�यासले नेपालबाट उ�पािदत 
कानूनी जनशि�ले नेपालको कानून �े�को माग पूरा 
गनु�का साथै िव�का उ�कृ� िव�िव�ालयह�बाट 
कानूनमा थप िश�ा हािसल गन� अवसर पाउन 
स�ने देिख�छ भने आिथ�क कारणले अवसर 
गमुाउने अव�था नह�ने तथा सयं�ु रा�� 
संघलगायतका मह�वपूण� सं�थाह�मा नेपालको 
�ितिनिध�व गन� स�म ह�ने जनशि� उ�पादन 
ह�ने दिेख�छ । तसथ�, नेपालमा कानून िश�ाको 
स�ब�धमा कानून �यवसायी प�रषदक्ो नीितगत 
र सहयोगी तथा अनगुमनकारी र स�लाहकारको 
भूिमका �भावकारी ह�नपुन� दिेख�छ ।

 कानून िश�ा �णालीका सबल र कमजोर प�ह�को 
स�ब�धमा मािथ ग�रएको िववेचनाह�लाई अझ 
सिटक �पमा िनया�नको लािग पिहले नेपालको 
कुन िव�िव�ालयबाट उ�पािदत कित जनशि� 
कुन �े�मा संल�न रहेको, उ�च िश�ाको लािग 
िव�का उ�कृ� कलेजह�मा भना� पाउने यो�यता 
भए-नभएको, उ�पािदत िव�ाथ�ह� नेपाल वा 
िवदेशमा रहेको भनी जातीय, लैङ्िगक तथा अ�य 
िविवधतासमेतलाई �यानमा राखी त�याङ्क 
(disaggregated data) सङ्कलन गनु�पन� 
दिेख�छ । यसरी सङ्किलत त�याङकको 
आधारमा िविभ�न प�ह�को अझ �भावकारी 
�पमा िव�ेषण गन� सिकने ह�दँा नेपालको कानूनी 
जनशि� कुन �े�मा पिछ परकेो र कुन �े�मा 
रा�ो ग�ररहेको मू�याङ्कन गररे सरोकारवाला 
िनकायह�ले सोअनसुार पाठ्य�ममा आव�यक 
प�रमाज�न, पूवा�धारको िव�तार, अित�र� 
ि�याकलापमा विृ�, आव�यक तािलमका 
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काय��मह� िवकास गन�स�ने देिख�छ । कानूनका 
िव�ाथ� तथा कानूनकम�ह�को ठोस जानकरी 
िव�िव�ालयह� र कानून �यवसायी प�रषदस्गँ 
ह�ने र नया ँत�याङ्क सङ्कलन गन� पिन सहज ह�ने 
ह�दँा कानून �यवसायी प�रषद्ले िव�िव�ालयह� 
तथा अ�य स�बि�धत स�ंथासगँको सम�वयमा 
नेपालको कानूनी जनशि�को अव�थाबार े सही 
त�याङ्क सङ्कलन गन�मा िज�मेवार भूिमका 
िनभाउन आव�यक रहेको दिेख�छ ।

११. कानून िश�ा �णालीको �व��नको लािग 
उि�लिखत नीितगत, �यावहा�रक तथा संरचनागत 
सधुार र प�रवत�नको तथा कानून िवषय�ितको 
�ि�कोण सधुार गनु�  आव�यक देिख�छ । अमे�रकाको 
‘The U.S. News’ Best Law Schools’ ले केही 
िनि�त मापद�डअनसुार उ�कृ�ताको आधारमा ल 
�कुलह�को सूची तयार गद�छ । यो सूची तयार गन� 
कानून अ�यापन ह�ने स�ंथा उ�कृ� ह�नको लािग 
आव�यक आधारह�को पिहचान गरी मापद�ड िनमा�ण 
ग�रएको छ जसअ�तग�त �ा�यापक, �यायाधीश, 
अिधव�ाह�को रायको आधारमा भएको गणु�तर 
मापन (Quality Assessment), िव�ाथ�को छनौट 
�ि�या (Selectivity), िव�ाथ�ह�को सफल िनयिु� 
(Placement Success), िव�ाथ�को अनपुातमा 
�ा�यापकको सं�या तथा प�ुतकालयलगायतका 
�ोतसाधनको उपल�धता (Faculty, Law School 
and Library Resources) परकेो पाइ�छ ।57

नेपालमा पिन नेपाल कानून �यवसायी प�रषदले् यी 
त�वह�लगायत मािथ उि�लिखत सधुारह�मा �यान 
प�ुयाई कानून िश�ा �दान गन� िव�िव�ालय तथा 

57 US News, Methodology: 2022 Best Law Schools 
Ranking, US News Official Website available at https://
www.usnews.com/education/best-graduate-schools/
articles/law-schools-methodology

कलेजह�को गणु�तरमा विृ� गन� आव�यक कदम 
चा�नपुन� दिेख�छ ।

१२. कानूनको �ारि�भक अ�ययनका 
स�ब�धमा उ�च मा�यिमक िश�ा प�रषदक्ो िमित 
२०७३।३।१५ को बैठकबाट उ�च मा�यिमक तह 
(क�ा ११) मा भना�का आधार तोक� कानून समूहको 
लािग सािबकको �वेिशका परी�ा (SLC) मा अङ्�ेजी, 
नेपाली र सामािजक िश�ामा “िड �लस” हािसल गरेको 
भए प�ुने गरी िनण�य भएको58 देिखएबाट कानूनी िश�ामा 
जो कोही पिन �वेश गन� सिकने भ�ने आम�ि�कोण 
रहेको पाइ�छ । कानून अ�य िवषयमा भना� नपाएर 
अि�तम िवक�पको �पमा पढ्ने िवषय हो भ�ने 
�ि�कोण अझै पिन केही हदस�म िव�मान नै रहेको 
छ । केही वष�यता कानूनमा िव�ाथ�ह�को �िच बढेको, 
जेहे�दार िव�ाथ�ह�ले कानूनमा भना� िलने गरकेो, 
कानूनका िव�ाथ�ले िड�ीको लािग मा� नभई कानून 
�े�मा समप�ण भई काय� गन� उ�े�यले अ�ययन गरेको 
दिेखएबाट कानून िवषयमा अ�ययन �वेशलाई प�रवत�न 
गन� आव�यक देिख�छ । LL.B. को कानूनको पढाइको 
स�ब�धमा कानूनको अ�ययन �ािविधक नभएको ह�दँा 
कितपय अव�थामा िश�कह�को अनपुातमा िव�ाथ� 
सं�या बढी ह�दँा पिन �यसले िव�ाथ�ह�लाई खासै 
असर पाद�न भनी िवप�ी ि�भवुन िव�विव�ालय एवं 
�ाि�क प�रषदस्मेत र ि�भवुन िव�विव�ालय कानून 
सङ्काय िडनको काया�लयको िलिखत जवाफमा 
उ�लेख भएको देिख�छ । कानून िवषयलाई पूण� 
�पमा �ािविधक िवषयअ�तग�त नरािखए पिन यो 
�यावसाियक र पेसागत िवषय हो । अ�य मलुकुह�मा 
कानूनलाई िविश�ीकृत पेसागत िवषय (specialized 
professional subjects) को �पमा नै िलइएको 
पाइ�छ । कानूनी भाषा, लेखन, �ि�या आिद 

58 शैि�क स� २०७३/७४ दिेख उ�च मा�यिमक तहमा िव�ाथ� 
भना�स�ब�धी संशोिधत सूचना <http://www.hseb.edu.np/
uploads/photos/YJNFMWUBwD160629100502.pdf>



1005

१०७१५ - य�मिण �यौपानेसमेत िव. ि�भवुन िव�िव�ालय, क�ित�परु, काठमाड�समेत

�ािविधक िकिसमका नै ह��छन् । कानूनबारे जा�न 
ब�ुनको लािग मा� कानून िवषयमा औपचा�रक िश�ा 
हािसल ग�रने होइन । कानूनमा �नातक गरपे�ात् 
कानून �यवसायीको �माणप� िलएर पेसागत �पमा 
कानूनकम� ह�न तथा कानूनका अ�य िवधामा काय� गन� 
सिक�छ । अ�य कुनै िवषयमा �नातक गरी कानूनबार े
�ान रा�नको लािग मा� LL.B. ग�रने होइन । LL.B. 
को िड�ी हािसल गरपे�ात् पिन ५ वष� B.A.LL.B. 
अ�ययन गन�ह�सरह कानून �यवसायीको परी�ामा 
समावेश भई वकालत पेसामा संल�न ह�नस�ने 
देिख�छ । ५ वष� B.A.LL.B. गरपे�ात् यो�य ह�ने 
जनैु काय� गन� LL.B. को िव�ाथ�ह� पिन यो�य 
ह��छन् । अ�ययन सिकएप�ात् को बाटो भने उ�तै 
रहेको तर पाठ्य�म र अ�यापन �ि�यामा भने यी दईु 
काय��ममा िभ�नता रहेको देिख�छ । यी दईु काय��म 
समाना�तर �पमा गएको देिखदैँन । िश�कह�को 
अनपुातमा िव�ाथ� स�ंया बढी ह�दँा B.A.LL.B. मा 
असर गन� तर LL.B. मा नगन� भ�ने ह�दँनै । िव�ाथ� 
�वयंले गन� मेहनतले नै िनजको गणु�तर िनधा�रण गद�छ 
तर अ�यापन गन� सं�था, �यहाकँा �ा�यापक, पढाउने 
िविध आिद गणु�तर िनधा�रण गन� साझा सूचक ह�न् । 

१३. LL.B. र B.A.LL.B. को जनशि�िबचको 
िभ�नताको स�ब�धमा कानूनी उ�च िश�ाको सधुार, 
पनुरावलोकन र प�रमाज�नका लािग राय सझुाव पेस 
गन� गिठत सिमितले ��ततु गरकेो िव�िव�ालयको 
कानूनी िश�ा सुधार र पुनरावलोकनस�ब�धी 
�ितवेदन, २०७७ ले हाल B.A.LL.B. को पाठ्य�म, 
िश�ा �णाली तथा सोबाट उ�पािदत जनशि� 
गणु�तरीय रहेको तर LL.B. मा भने िव�ाथ�को 
क�ामा उपि�थित नरहने, पाठ्य�ममा �यावहा�रक 
कानूनी िवषयको कमी, जाचँमा गाइड / �या�सलु पढेर 
पास गन� ज�ता �विृ� देिखएको भ�ने उ�लेख गरकेो 
पाइ�छ ।59 LL.B. पढ्नको लािग अ�य कुनै िवषयमा 

59 कानूनी उ�च िश�ाको सधुार, पनुरावलोकन र प�रमाज�नका लािग 

�नातक गरकेो ह�नपुन� भएकोले यसको पाठ्य�ममा 
B.A.LL.B. को ज�तो प�रचया�मक िवषय आव�यक 
नरहे पिन कानूनस�ब�धी िवषयह� भने B.A.LL.B. मा 
ज�तै गरी गहन �पमा सै�ाि�तक र �यावहा�रक �ान 
दवुैलाई समेट्ने िकिसमको ह�नपुन� देिख�छ । कानूनी 
भाषा र लेखनको शैली सामा�य भाषाभ�दा केही फरक 
र �ािविधक िकिसमको ह��छ । बहसकला, प�ह�लाई 
ग�रने परामश�, कानूनी िलखतको म�यौदा तयारी, 
फैसला लेखन, कानून �या�याका िकिसम, �यापा�रक 
िवषय र करारस�ब�धी िलखतह�को म�यौदा तयारी, 
िविधिव�ान (forensic science) को �यावहा�रक 
बझुाई, अ�तरा� ि��य सि�ध स�झौताको िनमा�ण तथा 
�या�यालगायतका िवषय �वअ�ययनबाट वा क�ामा 
सीिमत �ा�यापन सनेुर मा� जािनने िवषय होइन । 
यसको लािग कानूनका िव�ाथ�ले �यावहा�रक �पमा 
यी काय�ह�मा आफँै संल�न ह�ने र निजकैबाट िनया�ने 
मौका �ा� गरकेो ह�नपुद�छ । एउटा िश�कले हजार� 
िव�ाथ�लाई क�ामा सीिमत �ा�यापन शैली (lecture 
method) बाट पढाउदँा िव�ाथ�ले सै�ाि�तक �ान नै 
हािसल गन� पिन किठन ह��छ । िव�ाथ�को अिधकतम 
सं�या भएमा क�ामा �ा�यापकसगँको छलफल 
र ��-उ�रको माहौल नै नह�ने र क�ामा नबझेुका 
िवषयह� ब�ुन वा सोबार ेथप जानकारी िलन स�ने 
अव�था ह�दैँन । तसथ�, कानून �ािविधक िवषय होइन 
र कानून अ�यापन गराउदँा िव�ाथ�को सं�याले 
कानूनी जनशि�को गणु�तरमा केही फरक पद�न भ�ने 
तक�  परुातन रहेको र कानून िश�ालाई गणु�तरीय 
बनाउन य�तो �ि�कोणमा प�रवत�न आव�यक रहेको 
दिेख�छ । �चिलत LL.B. बाट ठूलो स�ंयामा कानूनी 
जनशि� उ�पादन ह�ने गरकेो भए तापिन यसबाट 
उ�पािदत जनशि� कानून �यवसाय र �याय तथा 
कानून �े� �वेश गन� भएकोले कमजोर जनशि�बाट 

राय सझुाव पेस गन� गिठत सिमित, िव�िव�ालयको कानूनी िश�ा 
सधुार र पनुरावलोकनस�ब�धी �ितवेदन, २०७७, प�ृ ४,१४.
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कानून र �याय सेवाको काय� गराउन ु देशको लािग 
मा� होइन आम जनताको गणु�तरीय �याय �ा� 
गन� हकमािथ पिन �कारा�तले दीघ�कालीन आघात 
प�ुयाउन ु नै हो । LL.B. मा अ�य िवषयमा �नातक 
ग�रसकेको प�रप�क जनशि� भना� ह�ने र कानूनको 
अ�ययनले िनजह�लाई आफू संल�न नरहेको �े�मा 
उपयोगी ह�ने कानूनस�ब�धी �ान �दान गन� गरकेो 
देिख�छ । तर कानून �े�को उ�नित र िवकासमा भने 
यो काय��मले के कित भूिमका खे�न सकेको छ भ�ने 
िवषयमा िवचार गनु�पन� देिख�छ । 

१४. मूलत: कानूनी िश�ालाई कानूनी 
अवधारणाह� �मरण गन� मा�यताअन�ुप अ�यापन 
ह�ने िवषय भ�ने मा�यता रहेको दिेख�छ । कानून 
िकताबह�मा के छ भ�नेमा जोड िदइए पिन काया��मक 
�पमा (Law in Action) कानूनको �योग क�तो छ 
भ�ने स�ब�धमा कानूनको पठनपाठनमा थप �यान 
िदएको देिखदँनै60 । पाठ्य�मह�को छनौट पर�परागत 
र औपचा�रकतामा केि��त देिख�छन् । कानूनी 
िश�ालाई िव��यापीकरण तथा अ�तरदेशीय 
आव�यकता पूरा गन� स�ने जनशि� उ�पादन 
गन� भ�ने सोचसगैँ कानूनको समाजमा काया��वयन 
(Law in action in the society) तथा कानूनको 
शासनका सम�या, ग�रबी, कानूनी सहायता, 
��ाचार िनवारण, �थानीय तह र �देशह�मा कानून 
िनमा�ण र काया��वयनमा देिखएका सवाल ज�ता 
िवषयह�लाई म�यनजर राखी राि��य आव�यकता 
र अ�तरा�ि��य �तरको �मता तथा समाजको 
टड्कारो आव�यकतासगँ कानूनको पाठ्य�मलाई 
जोडेर राि��य र सामािजक आव�यकता तथा 
सिंवधानले अङ्िगकार गरकेा म�ूय मा�यताअनुसार 
60 Hage, Markus Y. “Mainstreaming the Progressive Law 

Approach to the Legal Education.” SSRN Electronic 
Journal n. available at https://www.academia.
edu/27668060/Mainstreaming_the_Progressive_
Law_Approach_to_the_Legal_Education

समाजको �पा�तरणतफ�  प�रवत�नको िदशामा 
केि��त ह�नपुन� देिख�छ । 

१५. नेपालको प�र�े�यमा कानून 
अ�यापनलाई कानून �यवसायबाट पथृक�करण र 
िविश�ीकरण गन� स�ब�धमा बहस सामा�य �तरमा 
मा� रहेको छ । कानूनी िश�ाको सम� िवकास 
पूण�कालीन िश�क र िव�ाथ�सगँ जोिडएको छ । 
कानूनका िश�क / �ा�यापकह�लाई कानूनका 
राि��य आव�यकताको अ�ययन अनसु�धान तथा 
�य�तो काय�मा िव�ाथ�ह�को पिन सलं�नतासगँ 
जोड्न ुपद�छ । यसथ�, कानूनी िश�ाले �दान ग�ररहेको 
राि��य आव�यकताको प�रपूित�, अ�तरा�ि��य तथा 
�े�ीय आव�यकतालाई स�बोधन गनु�पन� �मताको 
उ�पादनका साथै समाजको आव�यकता र कानूनी 
सेवाको �े�को आव�यकतालाई कि�को प�रपूित�  
ग�ररहेको छ भ�ने स�ब�धमा आविधक छलफल र 
मू�याङ्कन गन� कुनै औपचा�रक म�च िसज�ना गन� 
स�नपुद�छ । य�तो म�च नेपाल कानून �यवसायी 
प�रषदले् उपल�ध गराउन स�ने देिख�छ । कानूनी 
िश�ा नीित र काय��म, पाठ्यप�ुतक, पाठ्यसाम�ीको 
�काशन, कानून अ�यापनको अव�था र प�रवत�नका 
आव�यकता, कानूनका िश�कह�को अ�यापन गन� 
�मता, कला र आव�यकताका स�ब�धमा िनयिमत 
छलफल, परामश� र प�रमाज�न र िनद�शन िदन एक 
औपचा�रक म�च आजको आव�यकता रहेको 
दिेख�छ । 

१६. �याय र कानूनको �े�मा काय�रत 
कानूनकम�ह�मा कानूनको गिहरो �ान ह�न अप�रहाय� 
छ । B.A.LL.B. को सबल प�लाई िनर�तरता िददँै 
मािथका प�र�छेदह�मा उि�लिखत सधुारह� ह�न 
सकेमा सोको उ�पादनले नेपालको कानूनी जनशि�को 
माग कुशल र स�म तवरबाट पूित� गन�स�ने नै 
दिेख�छ । B.A.LL.B. अ�ययनरत जनशि�ले उ�च 
मा�यिमक तहपिछ पूण�कालीन �पमा कानूनको 
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अ�ययन गन� स�ु गरकेो ह��छ जसअ�तग�त पिहलो 
केही वष�को पाठ्�मले िनजह�लाई आधारभूत 
�ान �दान गरी कानूनको अ�ययनलाई आव�यक 
आधारभूत िसकाइ �ा� गद�छन् जसले िनजह�लाई 
पिछ�लो वष�मा अ�यापन ह�ने कानूनका गहन िवषय 
ब�ुनमा �िशि�त गछ�  । LL.B. को पाठन समय 
पिन कम र अ�ययन गन� िव�ाथ�ह� �ाय: अ�य 
िवषय अ�ययन गरी कुनै पेसामा पिन सलं�न रहेको 
ह�दँा िनजह�ले B.A.LL.B. मा जसरी कानूनको 
अ�ययन गन� सहज ह�ने देिखदँैन । कानूनको सतही 
अ�ययनले कुशल र स�म कानूनकम� उ�पादन 
गन� अपे�ा रा�न सिकँदैन । अमे�रकामा कानूनको 
अ�ययन चार वष�को �नातकको अ�ययनप�ात् मा� 
ह��छ । तर �यहा ँ कानूनको पढाइलाई िनकै जिटल 
�पमा िलइ�छ र गिहरो मू�याङ्कनप�ात् मा� कानून 
अ�ययन गन� पाइने तथा भना�  भएप�ात् पूण�कालीन 
�पमा तीन वष� कानूनको अ�ययनमा संल�न ह�नपुन� 
ह��छ । नेपालको स�ब�धमा LL.B. सो िकिसमको रहेको 
देिखदँनै । अिहले B.A.LL.B. मा पिन B.Ec.LL.B., 
B.B.M.LL.B. ज�ता निवनतम र बह�आयािमक 
सहउपािध िवषयह� नेपालको कानून िश�ा �णालीमा 
�वेश ग�ररहेको दिेख�छ । यसरी B.A.LL.B. लाई 
नेपालको आव�यकताअनसुार प�रमाज�न र िव�तार 
गद� लगी िव�मान वािष�क िव�ाथ� उ�पादनमा केही 
विृ� गरी यसबाट उ�पािदत जनशि�ले नेपालको 
कानून �े�को माग र आव�यकता पूरा गन�स�ने 
अव�था दिेख�छ । यस प�र�े�यमा LL.B. काय��मको 
आव�यकता कम महससु ह�दँै जा�छ भ�ने अनमुान गन� 
सिक�छ । अमे�रकामा पिन प�रमािज�त र �भावकारी 
मािनएको JD काय��मको स�ुवात भएप�ात् LL.B. 
ब�द (phase out) भएको देिख�छ । तसथ�, हालको 
लािग LL.B. र B.A.LL.B. दवुैमा मािथ उि�लिखत 
प�रमाज�न र सधुारह� गद� जानपुन� तर कानूनको 
बझुाइ भएको जनशि� B.A.LL.B. बाट नै पया�� 

�पमा उ�पादन ह�दँ ैगएप�ात् िव�तार ैLL.B. लाई ब�द 
(phase out) गन� िवषयमा िवचार गनु�पन� देिख�छ । 

१७. स�चालनमा रहदँास�म LL.B. को 
पाठ्य�म (syllabus) मा �यावहा�रक र समसामियक 
िवषयह� थप गनु�पन�, अ�याव�यक प�रि�थितमा 
बाहेक अपवाद नह�ने गरी अिनवाय� हािजरीको �ितशत 
िनधा�रण गनु�पन�, �वेश परी�ा अिनवाय� गरी सोको 
आधारमा मा� भना� िलनपुन�, िव�ाथ�को स�ंया 
पिहलै नै िनधा�रण ग�रनपुन�, अिनवाय� �पमा �िश�ण 
(internship) गरकेो ह�नपुन� �यव�था पिन थप ग�रन ु
आव�यक देिख�छ । LL.B. मा पिन अदालत �मण, 
बहसकला (trial advocacy) लगायतका काय��मह� 
समावेश ग�रनपुन� देिख�छ । साथै LL.B. र B.A.LL.B. 
दवुैमा िव�ाथ�को िनि�त स�ंया, �वेश परी�ाको 
अिनवाय�ता, समसामियक र �यावहा�रक िवषयह� 
थपी पाठ्य�मको पनुरावलोकन ह�नपुन� देिख�छ । साथै 
ऐि�छक िवषयह� अझ फरािकलो बनाउने, वा�तिवक 
सीप र �ानको परी�ण ह�ने िकिसमबाट परी�ा 
�णालीलाई आधिुनक�करण गन� ज�ता प�रवत�न पिन 
आव�यक रहेको देिख�छ । भौितक पूवा�धारअ�तग�त 
िव�ाथ�को स�ंयाको अनपुातमा क�ाकोठा र अ�य 
संरचना ह�नपुन�, प�ुतकालयमा पया�� मा�ामा अ�ययन 
साम�ी ह�नपुन�, इ�टरनेटको सिुवधा, अदालती अ�यास 
क� (moot court room) र अ�ययनलाई अझ सहज 
र रोचक बनाउने िकिसमका आधिुनक �िविधह� 
स�दो उपल�ध गराउन ुपन� देिख�छ । 

१८. कानून िश�ा �णालीमा उ�च मा�यिमक 
तह (+२) मा पिन कानूनको पढाई स�ु भएको 
पाइ�छ । यसको पाठ्य�ममा संवैधािनक कानून, 
काय�िविध कानून, नेपालको कानूनी �यव�थालगायतका 
िवषयह� रहेका देिख�छ । कानून सङ्कायमा �माणप� 
तह (I.L.) को काय��म लाग ु ह�दँास�म यसबाट 
उ�पािदन जनशि�ले �याियक �े�मा आव�यक पन� 
राजप� अनङ्िकत तहमा �वेश गरकेो पाइ�छ । अिहले 
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िनकै लामो अ�तरालमा �य�तो काय��मबाट िन�केको 
जनशि�को अभाव देखी सोको आव�यकता महससु 
भएको देिख�छ । १० क�ापिछ नै कानूनको पढाइ ह�ने 
अ�यास अ�य मलुकुह�मा रहेको देिखदैँन । नेपालमा 
ल कलेजको सं�या सीिमत रहेको ह�दँा मा�यिमक तह 
(+२) मा कानून अ�ययन गन� िव�ाथ�ले सरकारी 
कलेजमा भना� िलन नसकेको र िनजी कलेजह�मा 
पिन पैसा ितररे पढ्न नसकेको ख�डमा उनीह� 
उ�च िश�ा अ�य िवषयमा हािसल गन� पाउने नपाउने, 
िश�ाको अवसरबाट नै वि�चत ह�नस�ने अव�था पिन 
िसज�ना ह�नस�ने सम�यालाई ग�भीरतापूव�क िवचार 
गनु�पन� देिख�छ । साथै यो काय��म �याियक अङ्गलाई 
आव�यक जनशि� उ�पादनमा केि��त भए नभएको 
स�ब�धमा पिन थप िव�ेषण गरी �यसका उ�पादनको 
�योगसमेत हेरी दश जोड दईु (१०+२) तहमा कानून 
िवषय थ�नपुछािडको उ�े�य के रहेको िथयो र यसलाई 
िनर�तरता िददँा के क�ता नीित अपनाउनपुन� भ�ने 
िवषयमा नेपाल कानून �यवसायी प�रषद्ले थप िव�ेषण 
गरी प�रमाज�नमा सहयोग प�ुयाउनपुन� दिेख�छ ।

१९. अब िनवेदन मागबमोिजम आदेश 
जारी ह�नपुन� हो वा होइन भ�ने ते�ो ��तफ�  िवचार 
गदा� ि�भवुन िव�िव�ालय एक �वाय� सं�था 
हो । तर �वाय�ता �योग गनु�को अथ� स�ंथाले कुनै 
पिन सीिमततािबना काम गन�स�छ भ�ने होइन । सो 
स�ंथाको स�चालन र सं�थाबाट स�पादन ह�ने काम 
कारबाही िविधस�मत त�रकाले नै स�प�न ह�नपुन� ह��छ 
जसको लािग ि�भवुन िव�िव�ालय ऐन, २०४९ रहेको 
छ । यस ऐनको दफा ५ मा ख�ड (क) देिख ख�ड 
(झ) स�म िव�िव�ालयको काम, कत��य र अिधकार 
तोिकएका छन् । यसरी उ� िव�िव�ालयको काम 
कारबाहीमा �प�ता �याई िविधस�मत काय� स�चालन 
गरी सो िनकायबाट भएका काम कारबाहीको औिच�य 
पिु� र वैधता कायम गन� कानूनको िनमा�ण ग�रएको 
देिख�छ । 

२०. ि�भवुन िव�िव�ालय ऐन, २०४९ को 
दफा ५ को ख�ड (ज) मा िव�िव�ालयलाई आव�यक 
पन� िनयम बनाउने अिधकार पिन िदएको पाइ�छ । 
सोही अिधकारको �योग गरी िनमा�ण ग�रएको ि�भवुन 
िव�िव�ालय सङ्गठन तथा शैि�क �शासनस�ब�धी 
िनयम, २०५० को िनयम १३६ (ग) मा �ाि�क 
प�रषदले् िव�ाथ� भना�का लािग िनधा�रण गरेको 
यो�यताको आधारमा िव�ाथ� �वेशका लािग �यूनतम 
आव�यकता, छनौटको आधार र �ि�या तो�ने भ�ने 
�यव�था रहेको पाइ�छ । यस �यव�थाबमोिजम उ� 
�ाि�क प�रषदक्ो िसफा�रसिबना कुनै पिन �या�पसले 
तोिकएकोभ�दा बढी िव�ाथ� भना� गन� पाउने छुट 
कानूनले िदएको पाइदँैन । िमित २०७५।१२।२५ मा 
ि�.िव. कानून सङ्कायमा आ.व. २०७४/०७५ को 
लािग ३ वष� LL.B. �थम वष�मा िव�ाथ� भना�स�ब�धी 
सूचना �काशन भएप�ात् सो सूचनाबमोिजम नेपाल ल 
�या�पसलगायतले आ-आ�नो �या�पसमा िव�ाथ� 
भना�स�ब�धी सूचना �काशन गरकेो देिख�छ । ि�.
िव. िव�ाप�रषदले् िमित २०७५।१।२० मा िव�ाथ� 
भना� सं�या िनधा�रणको स�ब�धमा ३ वष� LL.B. 
�थम वष�मा नेपाल ल �या�पसमा अिधकतम ८०० 
र अ�य �या�पसको लािग ती �या�पसह�को भौितक 
अव�थाको आधारमा अिधकतम ५०० िव�ाथ� 
भना� गन� सिकने गरी िसफा�रस रहेको देिख�छ । सो 
िमितभ�दा पछािड नेपाल ल �या�पसलगायतमा 
िव�ाथ� भना� सं�या िनधा�रण �वीकृितको लािग 
काय�कारी प�रषद ्सम� कुनै पिन िविधवत् िसफा�रस 
गरकेो देिखदैँन । आ.व.२०७५/०७६ को लािग ३ 
वष� LL.B. �थम वष�मा कित िव�ाथ� भना� गन� भनी 
िव�ाप�रषदक्ो िसफा�रस रहेको दिेखदैँन । जनु 
काय� ि�भवुन िव�िव�ालय सङ्गठन तथा शैि�क 
�शासनस�ब�धी िनयम, २०५० को िनयम १३६ (न) 
मा ��येक तहमा भना� ह�ने िव�ाथ� सं�या िनधा�रण 
�वीकृितको लािग काय�कारी प�रषदम्ा िसफा�रस गन� 
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र िनयम १३३(३) मा स�बि�धत अ�ययन सं�थान र 
सङ्कायको िव�ाप�रषदक्ो िसफा�रसको आधारमा 
��येक तहमा िव�ाथ� भना� सं�या तोक� भना�को लािग 
�वीकृित िदने भ�ने कानूनी �यव�थाको �ितकूल रहेको 
पाइ�छ । नेपाल ल �या�पसलगायत ि�.िव.बाट कानून 
सङ्कायमा स�ब�धन �ा� गरकेा �या�पसह�मा ती 
�या�पसको भौितक अव�थाको अनपुातमा र िनधा�रण 
ग�रएको स�ंयाभ�दा बढी िव�ाथ�ह� भना� भइसकेको 
कुरा ि�भवुन िव�िव�ालयसमेतको िलिखत जवाफबाट 
देिखएबाट ि�.िव.ले आ.व.२०७५।०७६ को लािग ३ 
वष� LL.B. �थम वष�मा िव�ाथ� भना� गदा� उि�लिखत 
कानूनको पालना ग�रएको दिेखदैँन । 

२१. उि�लिखत कानूनको पालना नगरी िव�ा 
प�रषदक्ो िसफा�रसिबना नै आ.व. २०७५।०७६ को 
लािग ३ वष� LL.B. �थम वष�मा ल �या�पसह�को 
�मताभ�दा कयौ ँगणुा बढी भना� भएका िव�ाथ�ह�लाई 
अ�ययनबाट रोक लगाउन उिचत ह�ने वा नह�ने 
भ�नेतफ�  िवचार गदा� �रट िनवेदकले ��ततु �रटमा ि�.
िव. कानून सङ्कायमा आ.व.२०७५।०७६ को लािग 
िमित २०७५।१२।२५ मा �कािशत सूचनालगायतका 
काय� रोक� पाउन अ�त�रम आदशेको माग गरकेो 
देिख�छ । सो आदशे स�ब�धमा यस अदालतमा िमित 
२०७७।२।३ मा “यसमा ि�भुवन िव�िव�ालय 
सङ्गठन तथा शैि�क �शासनस�ब�धी िनयम, 
२०५० को िनयम १३६ (न) मा ��येक तहमा भना� 
ह�ने िव�ाथ� स�ंया िनधा�रण �वीकृितको लािग 
काय�कारी प�रषदम्ा िसफा�रस गन� र िनयम १३३(३) 
मा स�बि�धत अ�ययन स�ंथान र सङ्कायको 
िव�ाप�रषद्को िसफा�रसको आधारमा ��येक 
तहमा िव�ाथ� भना� स�ंया तोक� भना�को लािग 
�वीकृित िदने भ�ने कानूनी �यव�था रहकेो पाइ�छ । 
उ� कानूनी �यव�थाबमोिजम िमित २०७५।१।२० 
पिछ िव�ाप�रषदल्े िव�ाथ� स�ंया िनधा�रण 
�वीकृितको लािग काय�कारी प�रषद्सम� िविधवत ्

िसफा�रस गरकेो पाइएन र काय�कारी प�रषदब्ाट 
पिन िव�ाथ� भना� स�ंया तोक� �वीकृित �दान 
ग�रएको िमिसल सलं�न कागजातह�बाट देिखन 
आएन । शैि�क साम�ी, आव�यक �ा�यापकह�को 
�यव�थापन, कम�चारीह�को जनशि�, �या�पसको 
भौितक सरंचना तथा क�ा कोठाह�को �मता, 
पु�तकालयको अव�था, सरु�ाको ि�थित, शैि�क 
वातावरण कायम गन� िनवा�ह गनु�पन� दािय�वसमेतका 
आधारमा भना� गरी अ�ययन अ�यापन गराउन 
सिकनेस�मको िव�ाथ�को स�ंया िनधा�रण र िनि�त 
नगरी �या�पसको �मताभ�दा बािहर हजार�को 
स�ंयामा अ�ययनको नाममा िव�ाथ�को भना� ग�रदँा 
�वाभािवक �पमा �या�पस अ�त�य�त ह�न,े िश�ा 
पाउने सिंवधान �द� हकमा िव�ाथ�लाई आघात 
पन� जाने, गुण�तरीय िश�ा �ा� गन� अवसरबाट 
िव�ाथ� वि�चत ह�ने तथा स�म िव�ाथ� उ�पादन 
गन� उ�े�य नै अ�यौल��त ह�न जान े देिखएकाले 
यस आदेशको जानकारी पाएको ७(सात) िदनिभ� 
कानून सङ्कायको िव�ाप�रषद्ले शैि�क स� 
०७६/०७७, ३ वष� LL.B. �थम वष�को भना� 
�योजनका लािग नेपाल ल �या�पसले अ�ययन 
अ�यापन गन� गराउन स�न े �मताका आधारमा 
तथा सिंवधान र ि�भुवन िव�िव�ालयका ऐन 
िनयमले प�रक�पना गरकेो समावेिशता तथा ग�रब 
र जेह�ेदार िव�ाथ�ह�लाई नेपालको भौगोिलक 
अव�थाको �ितिनिध�वसमेत ह�ने गरी �या�पसमा 
पूण� समय िव�ाथ� रही अ�ययन गन� सत�सिहत 
�ित�पधा��मक एवम ् �व�छ �वेश परी�ाका 
आधारमा अ�ययन गन� गराउन े उ�े�यसिहत मा� 
िव�ाथ� स�ंया िनधा�रण �वीकृितको लािग काय�कारी 
प�रषदम्ा िसफा�रस गन� र �यसरी िनधा�रण ग�रएको 
िव�ाथ� स�ंया िसफा�रस �वीकृितको लािग 
उपयु� भए नभएको िवषयसगँ स�बि�धत ह�ने 
आिधका�रक िनकायले समेत अिवल�ब िनण�य तथा 
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�वीकृित �दान गरी गराई एक मिहनािभ� नेपाल 
ल �या�पसको ३ वष� LL.B. �थम वष�को भना� 
�योजनको लािग �वेश परी�ा स�प�न गनु� भनी 
िवप�ीह�को नाममा सव��च अदालत िनयमावली, 
२०७४ को िनयम ४९(२) (क) बमोिजम अ�त�रम 
आदेश जारी ग�रिदएको छ । सोको जानकारी 
िवप�ीह�लाई िदनुहोला” भनी आदेश भएको 
पाइ�छ । ि�.िव. अ�तग�तको कानून सङ्कायमा आ.व. 
२०७५/२०७६ मा िव�ाथ� भना� गदा� यस अ�त�रम 
आदशेअनसुार गरकेो भ�ने िवप�ीतफ� का कानून 
�यवसायीसमेतको भनाइबाट देिख�छ । यस अविधमा 
ि�भवुन िव�िव�ालयअ�तग�तका �या�पसह�मा 
आ.व.२०७५।०७६ को लािग ३ वष� LL.B. अ�ययन 
गन� िव�ाथ�ह� भना� भई अ�ययनरत रहेको र यस 
आदशे ह�दँाका िमितस�ममा क�रब २ वष�को अविध 
�यतीत भइसकेको दिेख�छ । �यसै गरी यसै िनवेदनसगँ 
ह�बह� िम�ने गरी �रट िनवेदक कृत�ा ढकाल िव�� ि�.
िव.समेत भएको ०७४-WO-०९७९ �रट िनवेदनमा 
यस अदालतबाट िमित २०७५।४।२० मा िव�ाथ� 
भना�को िवषय िव�िव�ालयको नीितगत िवषयसगँ 
स�बि�धत ह�न आएकोले अ�त�रम आदेश जारी 
नह�ने गरी आदेश भएको र सो �रट िनवेदन िमित 
२०७५।८।२० मा यसै अदालतबाट तामेली फैसला 
भएको देिख�छ । यस ि�थितमा िमित २०७५।१२।२५ 
मा �कािशत सूचनाको आधारमा भना� भई दईु ितहाई 
अ�ययन पूरा ग�रसकेका िव�ाथ�ह�लाई �ितकूल 
असर पन� गरी िनजह�को सो अविधको अ�ययन 
�भािवत ह�ने गरी �रट जारी गनु�  �यायोिचत देिखएन । 

२२. अतः मािथ िववेिचत आधार र कारणबाट 
िव�ाथ� भना�को स�ब�धमा ��ततु �रट िनवेदनबाट 
माग भएको िवषयव�त ुस�बोधन भइसकेको देिखएबाट 
�रट जारी गनु�पन� औिच�यता नभएको ह�दँा �रट खारजे 
ह�ने ठहछ�  । तथािप �रट िनवेदनमा उठान भएको 
नेपालको कानूनी िश�ा �णालीमा रहेका सम�याबाट 

सम� �याय �णालीसमेत �भािवत ह�ने ग�भीर 
�कृितको रहेको र यसको सधुारबाट नेपालको कानून 
तथा �याय �े�का लािग द� जनशि�को अपे�ा गन� 
सिकने भएको र �तरीय कानून िश�ालाई �ो�साहन 
िदन िव�िव�ालयह�सगँ परामश� गरी सम� �याय�े� 
र कानून �यवसायको लािग उपय�ु शैि�क मापद�डको 
िसफा�रस र अनगुमन गन� भूिमकासमेत नेपाल कानून 
�यवसायी प�रषदक्ो रहेको देिखदँा देहायको काय� गन� 
कानून �यवसायी प�रषद् तथा �यसका अ�य�समेत 
रहेका महा�यायािधव�ाको नाममा िनद�शना�मक 
आदेश जारी ग�रिदएको छः 
क. कानूनी िश�ाको पाठ्य�म, कानून अ�ययन 

�णाली, िव�ाथ� सं�या, �वेश परी�ा र भना� 
�ि�या, �ा�यापन गराउने जनशि�, मू�याङ्कन 
तथा परी�ा �णाली, पूवा�धार र अ�ययन 
श�ुक ज�ता िवषयमा नेपाल कानून �यवसायी 
प�रषदम्ाफ� त एक उ�च �तरीय अ�ययन 
सिमित गठन गरी सरोकारवालासगँ आव�यक 
परामश�समेत गरी संिवधानले प�रक�पना गरेको 
उ�े�य �ा� गन� �कृितको, िवप�न मै�ी तथा 
समावेशी च�र� भएको, राि��य आव�यकता 
पूरा गन� र अ�तरा�ि��य �पमा �ित�पधा�समेत 
गन�स�ने कानूनी िश�ा �दान गरी रा�यको 
�ितर�ा ह�ने तथा आमजनताको �यायको हकको 
संर�ण ह�ने उ�े�यसिहत सधुारको �ि�या अिघ 
बढाउन यथाशी� पहल गरी �यसको �गित यस 
अदालतको फैसला काया��वयन िनद�शनालयलाई 
उपल�ध गराउने । 

ख. कानून िवषयमा भना� ह�न िव�िव�ालयह�ले 
आफू अनकूुल छु�ाछु�ै यो�यता र �वेश परी�ा 
स�चालन ग�रआएकोमा त�कालका लािग 
एक�पता र गणु�तरीयतालाई कायम ह�ने �तर 
(standard) तोक� �िमक �पमा एका�मक �वेश 
परी�ा �णालीको िवकास गरी सो �णाली लाग ु



1011
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ह�ने �यव�था गन� / गराउने । 
ग. मा�यिमक तह ( +२) को कानून िवषयमा भना� ह�ने 

जनशि�को यो�यताको हकमा �ेड C भ�दा मािथ 
वा सोसरहको अङ्क �ा� गरमेा मा� भना� गन� 
पाउने मापद�ड िनधा�रण गनु�  भनी उ�च मा�यिमक 
िश�ा प�रषदल्ाई आव�यक िनद�शन िदने । 

घ. उि�लिखत अ�ययन �ा� नभएस�म 
िव�िव�ालयह�सगँको सम�वय र सहकाय�मा 
कानूनी िश�ाको �णाली तथा पूवा�धारको हकमा 
िन�न �यव�था गन�ः
१. िश�ण सं�थाको �यूनतम पूवा�धारको 

िनधा�रण गन� र उपल�ध पूवा�धार तथा िश�ण 
सेवामा काय�रत जनशि�को आधारमा 
िव�ाथ� स�ंयाको िनधा�रण गन� गरी 
आव�यक �यव�था गन�,  

२. प�रवित�त िव�प�रवेशबमोिजम नेपालको 
कानून र �याय �णालीका लािग आव�यक 
�ित�पध� द� जनशि�को प�रपूित�  गन� 
गरी िव�मान कानूनी िश�ाको पाठ्य�ममा 
सै�ाि�तक र �यावहा�रक प�को 
स�तलुनसिहतको िवषयव�तलुाई समावेश 
गन� / गराउने, 

३. कानूनको अ�यापन �णालीमा एक�पता 
�याउनको लािग �िमक �पमा िव�िव�ालय 
तथा सोअ�तग�तका कलेजह�मा कानून 
िवषयको अ�ययन वािष�क वा सेमे�टर �णाली 
वा अ�य कुनै �णाली लाग ुगन� हो यसअिघ 
ग�रएका अ�ययनसमेतलाई म�यनजर गरी 
आव�यक �ब�ध िमलाउने ।  

४. मा�यिमक तह / दश जोड दईुबाट 
उ�पािदत कानूनी जनशि�ले �याय �े�को 
आव�यकतालाई प�रपूित� गर े नगरकेो 
स�ब�धमा मू�याङ्कन गरी मा�यिमक िश�ा 
प�रषदम्ाफ� त आव�यक सधुार �ि�या 

�ार�भ गन� / गराउने ।
ङ. नेपाल कानून �यवसायी प�रषदक्ो िव�मान 

कानूनी �यव�थामा आव�यक संशोधन गरी 
सङ्गठना�मक संरचना, मानवीय शि�, बजेट 
र मूलतः कानून िश�ा हेन� महाशाखा र �यसको 
लािग उ�च�तरको जनशि� र बजेटको �यव�था 
गन� / गराउने ।

च. नेपालको कानूनी िश�ाको मातसंृ�थाको �पमा 
रहेको नेपाल ल �या�पसलाई कानूनी िश�ाको 
लािग िविश�ीकृत िश�ण सं�थाको �पमा 
�थािपत गन� �योजनाथ� आव�यक काय� गन� 
ि�भवुन िव�िव�ालयका उपकूलपितका नाममा 
िनद�शना�मक आदेश जारी िदएको छ । 

२३. यस आदशेको काया��वयनका 
लािग आदशेको �ितिलिपसिहतको जानकारी 
महा�यायािधव�ाको काया�लयमाफ� त िवप�ीह�लाई 
िदई आदशे काया��वयनको स�दभ�मा आदेशको 
�ितिलिप यस अदालतको फैसला काया��वयन 
िनद�शनालयलाई समेत पठाई दायरीको लगत क�ा गरी 
िमिसल िनयमानसुार अिभलेख शाखामा बझुाइिदनू ।

उ� रायमा सहमत छु ।
�या.दीपककुमार काक�

इजलास अिधकृत : नवराज जोशी / िशवबहादरु थापा
अनसु�धान सहयोगीः �ेया स�जेल (शाखा अिधकृत) 
इित सवंत् २०७७ साल चै� ३ गते रोज ३ शभुम् ।

—— & ––
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सव��च अदालत, सयं�ु इजलास
माननीय �यायाधीश �ी दीपककुमार काक�

माननीय �यायाधीश डा. �ी मनोजकुमार शमा�
आदेश िमित : २०७७।१२।१

०७४-WO-०९२६

िवषयः- उ��ेषण

िनवेदक : लिलतपरु िज�ला, लिलतपरु 
महानगरपािलका, वडा नं. २० ब�ने 
जनकराज तलुाधरक� छोरी, अिधव�ा इ�द ु
तलुाधरसमेत

िव��
िवप�ी : िनवा�चन आयोग, िनवा�चन आयोगको 

काया�लय, काि�तपथ, काठमाड�, नेपाल

§ सिंवधानको धारा २६९ को उपधारा (४) 
को ख�ड (क) ले राजनीितक दलको 
िवधान र िनयमावली लोकताि��क ह�नुपन� 
र धारा २६९ को उपधारा ४(ग) मा “दलको 
िविभ�न तहका काय�का�रणी सिमितमा 
नपेालको िविवधतालाई �ितिबि�बत गन� 
गरी समावेशी �ितिनिध�वको �यव�था 
ग�रएको ह�नुपछ�” भ�ने �यव�था गरकेो 
छ । नेपालको सिंवधानको धारा १७ को 
उपधारा (२) ले ��येक नाग�रकलाई 
िवचार तथा अिभ�यि� �वत��ता ह�ने 
�यव�था गरकेो छ भने राजनीितक दल 
खो�ने �वत��ता पिन सिुनि�त ग�रएको 
छ । राजनीितक दल खो�न े�वत��तािभ� 

कुनै राजनीितक दलको सद�य ह�न े वा 
नह�ने �वत��ता �यि�मा अ�तरिनिहत 
ह��छ । कुनै �यि�लाई िनजको 
इ�छािवपरीत राजनीितक दल खो�न वा 
दलको सद�यता बनाउन बा�य गराउन 
िम�दैन । धारा २६९ को उपधारा (४) को 
ख�ड (क) मा उ�लेख भएको राजनीितक 
दलको िवधान लोकताि��क ह�नुपद�छ 
भ�नकुो अथ� राजनीितक दलको नीित 
िस�ा�त र काय��ममा सहमत ह�ने नाग�रक 
सो दलको सद�य ह�न स�छ । यसरी दल 
िवशेषको सद�य रहकेा �यि�ह�बाट 
बह�मतले सो दलको काय�कारी नतेृ�व 
छनोट गरी िनय��ण र स�तुलनमा रा�ने 
�यव�था गरी िविधस�मत त�रकाले 
दललाई स�चालन गन� कुरालाई िनद�िशत 
ग�रएको हो । सिंवधान वा कानूनले 
नाग�रकलाई कुनै दलको सद�य ह�ने गरी 
बा�य बनाउन स�दैन । कानूनले कुनै 
राजनीितक दलमा सद�य ह�न धारा ४२ 
मा उि�लिखत समदुायका �यि�लाई 
अिनवाय� गन� िम�दैन य�तो अव�थामा 
दलिभ�को समावेशीकरण मूलत: 
दलका सद�यह�को समानुपाितकताको 
आधारमा मा� ह�न स�ने ।

(�करण नं.११) 
§ दलको सद�यको �पमा नेपालको 

सिंवधानको धारा ४२(१) मा उ�लेख 
भएका सबै समहूबाट सद�य भएको 
अव�थामा य�तो समूहबाट काय� सिमितमा 
�ितिनिध�व ह�ने गरी िवधानमा �यव�था 
गनु� ��येक राजनीितक दलको कत��य 
ह�न आउँछ । यसको अथ� दलको स�पूण� 

�नण�य नं. १०७१६
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पदह� नै सद�य स�ंयाको आधारमा 
समावेशीकरण गन� भ�न ेनभई खुला ��े र 
समावेशी �े� छुट्याउन दलको अिधकार 
सङ्कुचन गरकेो भ�ने हैन । मिहलाको 
स�ब�धमा समते दलको सद�य ह�न 
मिहलालाई कानूनले अिनवाय� गन� स�दैन । 
�वत:�फूत� �पमा कुनै राजनीितक दलमा 
मिहलाह� पिन आब� रहकेा छन् भने 
दलको सद�यको समानुपाितक आधारमा 
मिहलाह�लाई के��ीय, �देश, िज�ला वा 
�थानीय काय� सिमितमा अिनवाय� समावेश 
गनु�पद�छ । मिहला सद�यह�को अनुपात 
पाट� सद�यतामा पु�षको तुलनामा 
�यून रहकेो छ भने पिन पाट�मा उपल�ध 
भएका मिहलाह�बाट एक ितहाई पदह� 
मिहलाको लािग अिनवाय� �पमा छु�्याई 
सो पदह�मा सद�यताको अनपुातमा 
समानपुाितक समावेशीकरणको 
िस�ा�तलाई अिनवाय� �पमा लागु ह�ने 
�यव�था िमलाउनु राजनीितक दलको 
कत��य ह�ने । 

(�करण नं.१२)

िनवेदकका तफ� बाट : िव�ान्  व�र� अिधव�ा �ी सरु�े� 
भ�डारी, िनवेदक तथा अिधव�ा �ी ई�द ु
तलुाधर र अिधव�ा �ी भ��साद नेपाल

िवप�ीका तफ� बाट : िव�ान् उप�यायािधव�ा �ी 
िवदरुकुमार काक�

अवलि�बत निजर :
स�ब� कानून :
§ नेपालको सिंवधान
§ �याय प�रषद ् ऐन, २०७३
§ राजनीितक दलस�ब�धी ऐन, २०७३

आदशे
�या.डा.मनोजकुमार शमा� : नेपालको 

संिवधानको धारा ४६ एवं धारा १३३(२) बमोिजम यसै 
अदालतको �े�ािधकारिभ� पन� ��ततु �रट िनवेदनको 
संि�� िववरण यस �कार छः-

त�य ख�ड
राजनीितक दलह� लोकत��का मे�द�ड 

ह�न् । राजनीितक दलह�िबना राजनीितक �ित�पधा� 
ह�न स�दैन । राजनीितक �ित�पधा�िबना ग�रने शासन 
अलोकताि��क ह��छ । हामी स�पूण� िनवेदकह� 
लोकत��, संवैधािनक सव��चता र कानूनको शासनमा 
िव�ास रा�ने नेपाली नाग�रक एवं मतदाता हौ ँ । 
नेपालको संिवधानको भाग २९ को धारा २६९ देिख 
२७२ मा राजनीितक दलस�ब�धी �यव�था ग�रएकोमा 
धारा २६९(२) ले कानूनबमोिजमको काय�िविध पूरा 
गरी िनवा�चन आयोगमा दल दता� गराउनपुन� अिनवाय� 
सत� तोकेको छ । धारा २६९ को उपधारा ४(क) ले 
राजनीितक दलको िवधान र िनयमावली लोकताि��क 
ह�नपुन� �यव�था गरकेो छ । धारा २६९ को उपधारा 
४(ग) ले दलको िविभ�न तहका काय�का�रणी सिमितमा 
नेपालको िविवधतालाई �ितिबि�बत गन� गरी समावेशी 
�ितिनिध�वको �यव�था ग�रएको ह�नपुद�छ भनी 
अिनवाय� सत� तोकेको छ । साथै धारा ३८(४) ले 
रा�यका सबै िनकायमा मिहलालाई समानपुाितक 
समावेशी िस�ा�तको आधारमा सहभागी ह�ने हकलाई 
मौिलक अिधकारको �पमा संरि�त गरेको छ । �यसरी 
नै राजनीितक दलस�ब�धी ऐन, २०७३ को दफा 
१५(४) मा दलको सबै तहको सिमितमा क�तीमा 
एक ितहाई मिहला सद�य ह�नपुन� िकटानी �यव�था 
गरकेो छ । उ� ऐनको दफा १५(३) ले समानपुाितक 
समावेशी िस�ा�तलाई कानूनी �प िदएको छ । 
�यसरी नै उ� ऐनको दफा १०(४) ले कुनै पिन 
राजनीितक दल एक�करण वा गािभएका ख�डमा उ� 
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ऐनले तोकेका सत� पूरा ह�नपुन� छ र �य�ता सत� पूरा 
भएपिछ मा�ै एक�करण वा गािभएको दललाई दता� गन� 
सिकने �यव�था गरकेोमा उ� सवंैधािनक एवं कानूनी 
�ावधानको उ�लङ्घन गरी िवप�ी िनवा�चन आयोगले 
नेपाल क�यिुन� पाट� (एमाले) र नेपाल क�यिुन� 
पाट� (माओवादी) िबचमा एक�करण भई बनेको नेपाल 
क�यिुन� पाट�लाई िमित २०७५।२।२३ गते दता� 
गरकेो अव�था छ ।

राजनीितक दलस�ब�धी ऐन, २०७३ ले पिन 
अ�त�रम िवधानको प�रक�पना गरकेो छैन । संिवधान 
र उ� ऐन दवैुले राजनीितक दलको िवधानलाई दल 
दता�का लािग अिनवाय� सत�का �पमा राखेका छन् । 
उदाहरणका लािग उ� ऐनको दफा ५, ६, ८ र १५ 
समेतमा भएको �यव�थालाई हेरकेो ख�डमा पिन उ� 
कुरा ��ट ह��छ । ��ट कानूनी �यव�था ह�दँाह�दँै पिन 
िवप�ी नेपाल क�यिुन� पाट�को दता� केवल “अ�त�रम 
िवधान” का आधारमा ग�रएको छ जनु पूण�तः संिवधान 
र कानून �ितकूल छ । अतः सिंवधान र कानूनले 
िनिद�� गरकेो ३३ �ितशत मिहलाको सहभािगता सो 
दलको के��ीय किमटी, पोिलट �यरुो, �थायी किमटी, 
र के��ीय सिचवालयलगायत कुनै पिन पाट�को तह र 
िनकायमा नभएको अव�थामा दल दता� गन� नसिकनेमा 
िवप�ीले संिवधानको धारा ३८, ४६, १३३(२), २६९, 
एवं २७२ र राजनीितक दलस�ब�धी ऐन, २०७३ को 
दफा ५, ६, ८, १०(४), १५(३) र १५(४) समेतको 
प�रपालना नगरी नेपाल क�यिुन� पाट� (एमाले) र 
नेपाल क�यिुन� पाट� (माओवादी) िबचमा एक�करण 
भई बनेको नेपाल क�यिुन� पाट�लाई ३३ �ितशत 
मिहलासिहत पाट�का सबै तहमा समावेशी �ितिनिध�व 
ह�ने गरी दल दता� गनु�  भनी र अ�य स�पूण� राजनीितक 
दलह�का स�ब�धमा पिन सोहीबमोिजम गनु�  भनी 
उ��ेषण, परमादेशलगायत जे जो चािहने आदेश जारी 
ग�रपाउ ँभ�ने बेहोराको िनवेदक इ�द ुतलुाधरसमेतको 
यस अदालतमा परकेो िनवेदन प� ।

यसमा, के कसो भएको हो ? िनवेदकको 
मागबमोिजम उ��ेषणको आदेश िकन जारी ह�न ु
नपन� हो ? आदेश जारी ह�न नपन� मनािसब आधार, 
कारण र �माण भए सोसमेत खलुाई सूचना, �याद 
�ा� भएको िमितले १५ (प��) िदनिभ� िवप�ीलाई 
महा�यायािधव�ाको काया�लयमाफ� त िलिखत जवाफ 
पेस गन� भनी यो आदेश र िनवेदन प�को �ितिलिपसमेत 
साथै राखी िवप�ीको नाममा �याद सूचना जारी 
गरी िलिखत जवाफ पर े वा अविध �यतीत भएपिछ 
िनयमानसुार पेस गनु�  र ��ततु िनवेदनको िवषयव�तुको 
�कृित हेदा� नेपालको संिवधानको धारा ३८(४), 
२६९(४)(ग) तथा राजनीितक दल दता�स�ब�धी ऐन, 
२०७३ को दफा १५(४) को �या�याको �� समावेश 
भएको ह�दँा यसको यथाशी� िनण�य ह�न उपय�ु 
दिेखएकोले सव��च अदालत िनयमावली, २०७४ को 
िनयम ७३ बमोिजम अ�ािधकार �दान ग�रिदएको छ 
भ�ने बेहोराको यस अदालतबाट िमित २०७५।३।३ 
मा भएको आदेश ।

नेपाल क�यिुन� पाट� (एमाले) र नेपाल 
क�यिुन� पाट� (माओवादी के��) नेपालको संिवधानको 
धारा २६९ बमोिजम आयोगमा दता� रहेका परुाना दल 
ह�न् । यी दईु दलह�िबचमा एक�करण भएको हो । 
एक�करणका लािग कानूनका अधीनमा रही दलह�िबच 
एकआपसमा भएको सहमित तथा स�झौतालाई 
मह�वपूण� मािन�छ । राजनीितक दलस�ब�धी ऐन, 
२०७३ को दफा १० मा उि�लिखत काय�िविध पूरा 
गरी आएका दलह�लाई आयोगले दल एक�करण गन� 
िनण�य गरी अिभलेख गन� गद�छ । आयोगमा राजनीितक 
दलस�ब�धी ऐन, २०७३ को दफा ४ बमोिजम दता� 
भइसकेको दलह�िबच एक�करण ह�ने कानूनी �यव�था 
छ । यो �यव�था राजनीितक दलस�ब�धी ऐन, २०७३ 
ले गरकेो िवशेष �यव�था हो । ऐन आउनपूुव� दता� भई 
�वतः दता� कायम भएका नेपाल क�यिुन� पाट� (एमाले) 
र नेपाल क�यिुन� पाट� (माओवादी के��) िबच ऐनको 
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दफा १० ले गरकेो �यव�थाबमोिजम एक�करण भएको 
हो । अतः सािबकमा दता� रहेका दल एक�करण ह�न ु
र नया ँ दल दता� ह�ने �ि�या तथा काय�िविध फरक 
ह�न ु �वाभािवक भएकोले यथासमयमा सवंैधािनक र 
कानूनी सत� पूरा गन� कबिुलयत गरकेा, दलह�िबचमा 
भएको एक�करणलाई अ�यथा मा�न नसिकने भएकोले 
�रट िनवेदन खारजे ग�रपाऊँ ।

�रट िनवेदकको मागदाबी रहेको मिहलाको 
३३ �ितशत सहभािगतालगायतका समानपुाितक 
समावेशी िस�ा�तबमोिजम सबै तहको सिमितको 
सरंचना ह�नपुन� िवषयलाई हेदा� नेपाल क�यिुन� 
पाट�को के��ीय काय� सिमितको संरचना तदथ� 
रहेको छ । यी दईु दल राजनीितक दलस�ब�धी 
ऐन, २०७३ लाग ु ह�नपूुव� �वतः दता� कायम रहेका 
दल भएकोले दलको महािधवेसनबाट मा� कानूनी 
�यव�थाबमोिजमको सत� पूरा गन� सिकने भनी 
कबिुलयत गरकेा दल भएका र एक�करण ह�नभु�दा 
पूव�को के��ीय सिमितका सद�यम�येबाट नै हालको 
के��ीय सिमितमा पदािधकारी तथा सद�यह� 
समावेश गरी तदथ� काय� सिमित बनाई एक�करणका 
लािग आयोगमा िनवेदन पेस गरकेोले आयोगले 
कानूनबमोिजम एक�करण गरी अिभलेख अ�ाविधक 
गन� िनण�य गरकेो हो । समानपुाितक समावेशीलगायत 
दलको सबै तहको सिमितमा मिहलाको ३३ �ितशत 
�ितिनिध�व गराउनपुन� कानूनी �यव�था पालना 
नगन� आयोगको मनसाय नभएकोले आयोगले िमित 
२०७५।३।२३ मा सबै राजनीितक दलह�लाई ३३ 
�ितशत मिहलासिहत अ�य कानूनको सत� पूरा गन� 
प� लेखी पठाउने िनण�य गरअेनसुार प�ाचारसमेत 
भइसकेको ह�दँा िवप�ीको �रट िनवेदन खारजे ग�रपाउ ँ
भ�ने बेहोराको िवप�ी िनवा�चन आयोगको तफ� बाट पेस 
भएको िलिखत जवाफ ।

आदेश ख�ड
िनयमबमोिजम दिैनक पेसी सूचीमा चढी 

इजलाससम� पेस ह�न आएको ��ततु �रट िनवेदनमा 
िनवेदकको तफ� बाट उपि�थत िव�ान्  व�र� अिधव�ा 
�ी सरु�े� भ�डारी, िनवेदक तथा अिधव�ा �ी 
ई�द ु तलुाधर र अिधव�ा �ी भ��साद नेपालले 
राजनीितक दलह� लोकत��का मे�द�ड ह�न् । 
नेपालको संिवधानको भाग २९ को धारा २६९ देिख 
२७२ मा राजनीितक दलस�ब�धी �यव�था ग�रएको 
छ । संिवधानबमोिजम कुनै पिन दलको िविभ�न तहका 
सिमितमा समावेशी �ितिनिध�वको �यव�था ह�नपुन� सत� 
तोकेको छ । धारा ३८(४) ले मिहलाले समानपुाितक 
समावेशी िस�ा�तको आधारमा रा�यका िनकायमा 
सहभागी ह�न पाउने हकलाई मौिलक अिधकारको 
�पमा कायम ग�रएको छ । राजनीितक दलस�ब�धी 
ऐन, २०७३ मा दलको सबै तहको सिमितमा क�तीमा 
एक ितहाई मिहला सद�य ह�नपुन� िकटानी �यव�था 
गरकेो छ । उ� ऐनले राजनीितक दलह� गािभएका 
ख�डमा तोकेका सत� पूरा भएपिछ मा�ै एक�करण वा 
गािभएको दललाई दता� गन� सिकने �यव�था गरेको 
छ । उ� संवैधािनक एवं कानूनी �ावधानको 
उ�लङ्घन गरी िवप�ी िनवा�चन आयोगले नेपाल 
क�यिुन� पाट� (ने.क.पा.) लाई िमित २०७५।२।२३ 
मा दल दता� गरकेो छ । िवप�ी िनवा�चन आयोगको सो 
काय� बदर गरी कानूनले तोकेका स�पूण� सत�ह� पूरा 
गन� लगाएर नेपाल क�यिुन� पाट�लगायत उ� कानूनी 
र संवैधािनक �यव�था पालना नगरी दता� भएका सबै 
राजनीितक दलह�लाई संवैधािनक र कानूनी �ि�या 
एव ंसत� पूरा गन� लगाई ३३ �ितशत मिहला �ितिनिध�व 
सिुनि�त गनु�  भनी उ��ेषण, परमादेशलगायत जे जो 
चािहने आदेश जारी ग�रपाउ ँभनी बहस गनु�भयो । 

िवप�ी िनवा�चन आयोगको तफ� बाट उपि�थत 
िव�ान् उप�यायािधव�ा �ी िवदरुकुमार काक�ले 
नेपाल क�यिुन� पाट� (एमाले) र नेपाल क�यिुन� 
पाट� (माओवादी के��) नेपालको संिवधानको धारा 
२६९ बमोिजम आयोगमा दता� रहेका परुाना दल 
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ह�न् । यी दईु दलह�को िबचमा एक�करण भएको 
हो । हाल नेपाल क�यिुन� पाट� संि��मा नेकपाको 
तफ� बाट अिधकार�ा� त�कालीन अ�य� तथा हाल 
सयंोजक रहेको राजनीितक दल र आ�नोसमेतको 
हकमा ऋिषराम क�ेल िव. िनवा�चन आयोगसमेत 
भएको उ��ेषण / परमादेशको �रट िनवेदनमा यस 
अदालतबाट िमित २०७७।११।२३ मा नेपाल 
क�यिुन� पाट� सिं��मा नेकपा नाम गरकेो पाट� 
िनवा�चन आयोगमा पिहला दता� भइसकेको अव�थामा 
सोही दता� भइसकेको पाट�सगँ नाम िम�ने गरी नया ँ
पाट� दता� गरकेो िवप�ीम�येका िनवा�चन आयोगको 
िमित २०७५।०२।२३ को िनण�यसमेत उ��ेषणको 
आदशेबाट बदर भई हाल िमित २०७५।२।२३ मा 
एक�करण भएका नेपाल क�यिुन� पाट� (एमाले) र 
नेपाल क�यिुन� पाट� (माओवादी के��) सािबककै 
राजनीितक दलको अव�था कायम भइसकेको ह�दँा 
उ� पाट�ह� एक�करण ह�दँा ३३ �ितशत �ितिनिध�व 
नभएकोले सो गराइपाउ ँभ�ने �रट िनवेदनको औिच�य 
समा� भइसकेको छ । समानपुाितक समावेशीलगायत 
दलको सबै तहको काय� सिमितमा मिहलाको ३३ 
�ितशत �ितिनिध�व गराउनपुन� कानूनी �यव�थाको 
पालना गराउनकै लािग आयोगले िमित २०७५।३।२३ 
मा सबै राजनीितक दलह�लाई ३३ �ितशत 
मिहलासिहत अ�य कानूनको सत� पूरा गन� प� लेखी 
पठाउने िनण�यसमेत ग�रसकेको ह�दँा िवप�ीको �रट 
िनवेदन खारजे ग�रपाउ ँभ�ने बेहोराको बहस गनु�भयो । 

अब िनवेदन मागबमोिजमको उ��ेषणसमेतको 
आदशे जारी ह�नपुन� हो, होइन ? भ�ने िवषयमा नै िनण�य 
िदनपुन� देिखयो । 

२. िनण�यतफ�  िवचार गदा�, सव��थम �रट 
िनवेदकले नेपाल क�यिुन� पाट� (एमाले) र नेपाल 
क�यिुन� पाट� (माओवादी) िबचमा एक�करण भई 
बनेको एक�कृत पाट� नेपाल क�यिुन� पाट� (ने.क.पा.) 
र संि�� नाममा (ने.क.पा.) को दता� ह�ने �ममा के��ीय 

किमटीमा ३३ �ितशत सं�या नपगेुको ह�दँा सो 
राजनीितक दलको दता�  गन� िनवा�चन आयोगको िनण�य 
कानूनिवपरीत भएको ह�दँा नेपाल क�यिुन� पाट�को 
दता� बदर गरी सो पाट�को सबै तहमा ३३% मिहला 
�ितिनिध�व ग�रपाउ ँ भनी िलएको िनवेदन िजिकर 
स�ब�धमा हेदा� ��ततु �रट िनवेदन आजको िमितमा 
सनुवुाइ ह�दँाको बखत ने.क.पा. (एमाले) र माओवादी 
के��िबचको एक�करण गरी बनेको दल नेपाल क�यिुन� 
पाट� (ने.क.पा.) दता�  गन� गरी िनवा�चन आयोगबाट िमित 
२०७५।२।२३ मा भएको िनण�य, सो दलको अ�त�रम 
िवधान तथा एक�कृत दल दता� गन� काय�समेत नेपाल 
क�यिुन� पाट� संि��मा नेकपाको अ�य� ऋिषराम 
क�ेल िव. िनवा�चन आयोगसमेत भएको ०७५-WO-
०५१७ नं. को उ��ेषण / परमादेशको �रटबाट बदर गन� 
यस अदालतबाट िमित २०७७।११।२३ मा फैसला 
भई सािबकबमोिजमको दलह� नै ि�याशील भएको 
प�र�े�यमा �रट िनवेदनमा उ�लेख भएको िवषयम�ये 
नेपाल क�यिुन� पाट� (ने.क.पा.) को दल दता� गदा� 
के��ीय काय�सिमितलगायतमा मिहलाह�को ३३ 
�ितशत समावेिशता भएन भ�ने िवषयतफ�  िववेचना 
गनु�पन� अव�था देिखन आएन ।

३. िनवा�चन आयोगले दल दता� तथा 
एक�करणको स�ब�धमा नेपालको संिवधान तथा 
कानूनमा उ�लेख भएअनसुार सबै तहको काय� 
सिमितमा ३३% मिहला ह�नपुन� र सबै तहमा 
समावेशीकरणको पालना भए नभएको जाचँ गररे 
मा� िनवा�चन आयोगले दल दता� गनु�पन� भनी �रट 
िनवेदनमा उि�लिखत िवषयमा िववेचना ह�न ुआव�यक 
दिेख�छ । नेपालको संिवधानको ��तावना तथा धारा 
४ ले समावेशीकरणलाई रा�यको िवशेषताको �पमा 
नै �थािपत गरकेो छ । नेपालको सबै नाग�रकले 
रा�यको सबै िनकायमा समान �पमा पह�चँ �थािपत 
गन� र समान पह�चँको मौका िददँासमेत पछािड पन� 
अव�थामा सबै नाग�रकलाई स�म बनाई सगँसगैँ 
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१०७१६ - अिधव�ा इ�द ुतलुाधरसमेत िव. िनवा�चन आयोग, िनवा�चन आयोगको काया�लय, काि�तपथ, काठमाड�

अगािड बढाउने म�ुय उ�े�यले समावेशीकरणलाई 
सिंवधानले आ�मसात गरकेो देिख�छ । नेपालको 
सिंवधानको ��तावनामा “आिथ�क समानता, समिृ� 
र सामािजक �याय सिुनि�त गन� समानुपाितक 
समावेशी र सहभािगतामूलक िस�ा�तका आधारमा 
समतामूलक समाजको िनमा�ण गन� सकं�प गद� 
जनताको �ित�पधा��मक बह�दलीय लोकताि��क 
शासन �णाली, नाग�रक �वत��ता, मौिलक 
अिधकार, मानव अिधकार, बािलग मतािधकार, 
आविधक िनवा�चन, पूण� �से �वत��ता तथा 
�वत��,िन�प� र स�म �यायपािलका र कानूनी 
रा�यको अवधारणालगायतका लोकताि��क मू�य 
र मा�यतामा आधा�रत समाजवाद�ित �ितव� 
रही सम�ृ रा�� िनमा�ण गन�” भ�ने सकं�प गरकेो 
पाइ�छ । ��तावनामा उ�लेख ग�रएको समानपुाितक 
समावेशीकरणको िवषय रा�यको समिृ� र समाजवाद 
�ा� गन� ल�य �ाि�को एउटा मा�यमको �पमा राखी 
�यसतफ�  ��थान गनु�  भ�ने गरी माग� िनद�शन भएको भ�ने 
�प� ह��छ । यसको काया��वयनको लािग संिवधानको 
िविभ�न धाराह�मा समावेशीकरणको िविधमा 
एक�पता ग�रएको छैन । संिवधानमा नै िभ�निभ�न 
त�रकाबाट समावेशीकरण गन� सिकने �यव�था गरकेो 
पाइ�छ । मौिलक हकको �पमा नेपालको संिवधानको 
धारा ४२ (१) ले “आिथ�क, सामािजक वा शैि�क 
�ि�ले पछािड परकेा मिहला, दिलत, आिदवासी 
जनजाित, मधेसी, था�, मिु�लम, िपछडा वग�, 
अ�पस�ंयक, सीमा�तीकृत, अपाङ्गता भएका 
�यि�, लैङ्िगक तथा यौिनक अ�पस�ंयक, 
िकसान, �िमक, उ�पीिडत वा िपछिडएको �े�का 
नाग�रक तथा आिथ�क �पले िवप�न खस आय�लाई 
समानपुाितक समावेशी िस�ा�तका आधारमा 
रा�यका िनकायमा सहभािगताको हक ह�ने छ” भ�ने 
�यव�था गरकेो छ । यस धारामा �य�ु सामािजक �याय 
मूलत: आिथ�क सामािजक र शैि�क �ि�ले पछािड 

परकेो वग�मा केि��त भएको पाइ�छ । उ� धारामा 
उ�लेख भएको सामािजक �यायको िस�ा�तको 
�योग सबै अव�थामा समान �पमा लाग ुह�न स�दैन 
र संिवधानले समेत िनरपे� �पमा यसलाई लाग ुगनु�  
भनी बा�य गरकेो मा�न िम�दैन । उ� िवषय व�तगुत 
सापे�ता र �सङ्गबमोिजम िनभ�र रह�छ । संिवधानले 
नै िनि�त यो�यता तोकेको रा�यको िनकायमा 
िनयिु�का लािग यस धारामा उ�लेख भएको िकसान 
वा �िमक वा अ�य कुनै समूहको �यि� उपय�ु नह�न 
स�छ तर रा�यले सम�ता िवचार गरी सबै समूहका 
�यि�लाई रा�यको साव�जिनक �शासन वा शासक�य 
िनकायमा यो�यता, �मता र औिच�यताको आधारमा 
सामािजक �याय सिुनि�चत गनु�  अिनवाय� ह��छ ।

४. नेपालको सिंवधानले समावेशीकरणको 
स�ब�धमा िनरपे� �पमा र एकै �कारको 
समावेशीकरणको �यव�था नगरी फरकफरक 
अव�थामा फरकफरक �पमा यसको काया��वयन 
गनु�पन� �यव�था गरकेो छ । संिवधानको धारा ४२ को 
�यव�था मौिलक हकको �पमा रािखएको भए तापिन 
यो �यव�थाले कुनै �यि�को हकको िसज�ना गद�न तर 
यसले सो धारामा उ�लेख भएको ��येक समूहका 
�यि�ह�लाई रा�यले समान �पमा अगािड बढाउने 
नीित तथा कानून िनमा�ण गदा�  अिनवाय� �पमा स�बोधन 
गनु�पन� गरी सिंवधानले बा�य बनाएको मा�नपुद�छ । 

५. समावेशीकरणको स�ब�धमा नेपालको 
संिवधानले �यव�थािपका, काय�पािलका, �यायपािलका 
संवैधािनक िनकाय र राजनीितक दलको स�ब�धमा 
िभ�निभ�न �यव�था गरकेो पाइ�छ । सिंवधानको धारा 
७० मा रा��पित र उपरा��पित फरकफरक िलङ्ग 
र समदुायको ह�नपुन� �यव�था ग�रएको छ तर धारा 
७६ को उपधारा (९) बमोिजम सङ्घीय मि��प�रषद ्
र धारा १६८(९) बमोिजम �दशे मि��प�रषद्को गठन 
गदा� समावेशी िस�ा�तबमोिजम गठन गनु�पन� छ भ�ने 
�यव�था गरकेो पाइ�छ, तर संिवधानको धारा २१५(४) 
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र २१६(४) मा उ�लेख भएबमोिजम �थानीय गाउ ँ
तथा नगरपािलका गठन स�ब�धमा र धारा २२०(३) 
बमोिजम िज�ला सम�वय सिमितमा मिहलालाई 
अिनवाय� गरी दिलत वा अ�पसं�यकम�येबाट कुनै 
एकलाई समावेशीकरणको िस�ा�तबमोिजम गाउ ँसभा 
वा नगर सभाले िनवा�िचत गन� �यव�था गरकेो पाइ�छ ।

६. नेपालको संिवधानले सबै तहको 
�यव�थािपकामा समावेशीकरणलाई �ाथिमकता 
िदएको दिेख�छ । संिवधानको धारा ८४(२) मा 
�ितिनिध सभाको लािग र धारा १७६(६) मा �देश 
सभाको लािग समानपुाितक िनवा�चन �णालीतफ�  
जनसं�याको आधारमा मिहला दिलत आिदवासी 
जनजाित, खस आय�, मधेसी, था�, मिु�लम, 
िपछिडएको �े�समेतबाट राजनीितक दलले 
उ�मेदवारी िदनपुन� �यव�था गरकेो छ । उि�लिखत 
समावेशी �यव�थाले धारा ४२ लाई पूर ै समेटेको 
पाइदँैन । यसिभ� िकसान, �िमक, लैङ्िगक तथा 
यौिनक अ�पस�ंयक तथा उ�पीिडत जनताको िवषय 
समावेश भएको पाइदँैन । धारा ८४(२) र १७६(६) मा 
�योग भएको जनसं�या भ�ने श�दले �ितिनिध सभाको 
हकमा सम� मलुकुको जनसं�यालाई र �देशको 
हकमा �दशेिभ�को जनस�ंयाको अनपुातमा मा� लाग ु
ह�ने गरी �देश सभा िनवा�चन ऐन तथा िनयमावलीमा 
�यव�था भई सोहीबमोिजम नै �देश सभा गठन भएको 
पाइ�छ । अ�य कुराको हकमा जनस�ंयाको अनपुात 
उ�लेख भए तापिन संिवधानको धारा ८४(८) र 
१७६(९) ले सङ्घीय ससंद ्र �देश सभामा एकितहाई 
मिहला सिुनि�त ह�ने गरी मिहला सद�य िनवा�िचत 
ह�ने �यव�थालाई अिनवाय� ग�रएको छ । जसले गदा� 
जनसं�याको अनपुातको िवषय ल�यको �पमा 
उ�लेख भई ��थान िव�द ुएक ितहाई �ितिनिध�वबाट 
ग�रएको भ�ने देिख�छ ।

७. संिवधानको धारा ८६(२) ले राि��य 
सभामा िनवा�िचत गदा� मिहला, दिलत, अ�पसं�यक वा 

अपाङ्गता भएका �यि�सिहत िनवा�िचत ह�ने �यव�था 
गरकेो छ । �थानीय �यव�थािपका गठन स�ब�धमा 
धारा २२२ र २२३ ले गाउ ँर नगरपािलकामा िनवा�चन 
मिहला र दिलत वा अ�पसं�यक समदुायका �यि� 
गाउ ँ वा नगर �यव�थािपका अथा�त् गाउसँभा वा 
नगरसभाको सद�य ह�ने �यव�था गरकेो छ । �यसैगरी 
धारा ९१(२) ले �ितिनिध सभाको र धारा १८२(२) 
ले �दशे सभाको सभामखु र उपसभामखुम�ये एकजना 
मिहला ह�ने �यव�था गरकेो छ भने धारा ९२(२) ले 
राि��य सभाको अ�य� र उपा�य�म�ये एक जना 
मिहला ह�नपुन� �यव�था गरकेो छ । संिवधानको धारा 
२८३ मा संवैधािनक अङ्ग र िनकायको पदमा िनयिु� 
गदा� र धारा २८२(१) बमोिजम राजदूत र िवशेष 
�ितिनिध िनयिु� गदा�  समावेशी िस�ा�तबमोिजम 
गनु�पन� उ�लेख गरकेो छ ।

८. संिवधानले �यायपािलकाको स�ब�धमा 
समावेिशताको िवषयमा बोलेको नभए तापिन �याय 
प�रषद ् ऐन, २०७३ को दफा ५ ले समानपुाितक 
समावेशीकरणको िस�ा�तबमोिजम �यायाधीश 
िनयिु� गन� उ�लेख छ । उ� कानूनमा उ�लेख भएको 
समानपुाितक समावेशी श�दको अथ� नेपालको कुल 
जनसं�यालाई आधार मानेको नभई �यायाधीशको 
पदमा िनयिु�को लािग यो�यता भएका �यि�ह�बाट 
समानपुाितक समावेशीकरणको मा�यमले िनयिु� 
गनु�पछ�  भ�ने नै हो ।

९. उपयु�� संवैधािनक एव ं कानूनी 
�यव�थाको आधारमा नेपालको संिवधान तथा कानूनले 
समावेशी िस�ा�तलाई अङ्गीकार गरकेो कुरामा कुनै 
िववाद देिखदँैन । समावेिशता रा�यको सबै िनकायमा 
अिनवाय� �पमा ह�नपुद�छ । उि�लिखत �यव�था हेदा�  
संिवधानको धारा ४२(१) मा उि�लिखत सबै समूहको 
�यि�को उपि�थित रा�यका सबै िनकायमा अिनवाय� 
ह�नपुन� नभई सापे�ताको आधारमा उपय�ु राजक�य 
िनकायह�मा �ितिनिध�व ग�रन ुअिनवाय� ह��छ ।
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१०. नेपालको संिवधानले मिहलाको 
स�ब�धमा अ�य समूहका �यि�लाई भ�दा पथृक् 
�यव�था गरकेो पाइ�छ । सिंवधानको धारा ३८(४) 
ले रा�यका सबै िनकायमा मिहलालाई समानपुाितक 
समावेशी िस�ा�तको आधारमा सहभागी ह�ने 
हकलाई मौिलक हकको �पमा सरंि�त गरकेो छ भने 
राजनीितक दलस�ब�धी ऐन, २०७३ को दफा १५(४) 
मा दलको सबै तहको सिमितमा क�तीमा एक ितहाई 
मिहला सद�य ह�नपुन� �यव�था गरकेो छ । यो �यव�था 
िवशेष �यव�था हो । �ितिनिध सभाको िनवा�चन, 
राि��य सभाको िनवा�चन र �देश सभाको िनवा�चन 
तथा �थानीय तहको िनवा�चनमा उ�मेदवार उठाउने 
काम दलले गन� ह�दँा दलमा मिहला सहभािगता गराउन ु
र दलमा समावेशीकरण गनु�  राजनीितक िहसाबले मा� 
नभई संवैधािनक िहसाबले समेत अिनवाय� रहेको 
देिख�छ ।

११. नेपालको संिवधानको धारा २६९ 
देिख २७२ स�ममा राजनीितक दलको स�ब�धमा 
सवंैधािनक �यव�था गरकेो देिख�छ । संिवधानको 
धारा २६९(२) ले कानूनबमोिजम िनवा�चन आयोगमा 
दल दता� गराउनपुन� र धारा २७१ ले िनवा�चन 
�योजनका लािग िनवा�चन आयोगमा दल दता� ह�नपुन� 
�यव�था गरकेो दिेख�छ । संिवधानको धारा २६९ को 
उपधारा (४) को ख�ड (क) ले राजनीितक दलको 
िवधान र िनयमावली लोकताि��क ह�नपुन� र धारा 
२६९ को उपधारा ४(ग) मा “दलको िविभ�न तहका 
काय�का�रणी सिमितमा नपेालको िविवधतालाई 
�ितिबि�बत गन� गरी समावेशी �ितिनिध�वको 
�यव�था ग�रएको ह�नुपछ�” भ�ने �यव�था गरकेो 
छ । नेपालको संिवधानको धारा १७ को उपधारा (२) ले 
��येक नाग�रकलाई िवचार तथा अिभ�यि� �वत��ता 
ह�ने �यव�था गरेको छ भने राजनीितक दल खो�ने 
�वत��ता पिन सिुनि�त ग�रएको छ । राजनीितक 
दल खो�ने �वत��तािभ� कुनै राजनीितक दलको 

सद�य ह�ने वा नह�ने �वत��ता �यि�मा अ�तरिनिहत 
ह��छ । कुनै �यि�लाई िनजको इ�छािवपरीत 
राजनीितक दल खो�न वा दलको सद�यता बनाउन 
बा�य गराउन िम�दैन । धारा २६९ को उपधारा 
(४) को ख�ड (क) मा उ�लेख भएको राजनीितक 
दलको िवधान लोकताि��क ह�नपुद�छ भ�नकुो अथ� 
राजनीितक दलको नीित िस�ा�त र काय��ममा सहमत 
ह�ने नाग�रक सो दलको सद�य ह�न स�छ । यसरी 
दल िवशेषको सद�य रहेका �यि�ह�बाट बह�मतले 
सो दलको काय�कारी नेत�ृव छनोट गरी िनय��ण र 
स�तलुनमा रा�ने �यव�था गरी िविधस�मत त�रकाले 
दललाई स�चालन गन� कुरालाई िनद�िशत ग�रएको 
हो । संिवधान वा कानूनले नाग�रकलाई कुनै दलको 
सद�य ह�ने गरी बा�य बनाउन स�दनै । कानूनले कुनै 
राजनीितक दलमा सद�य ह�न धारा ४२ मा उि�लिखत 
समदुायका �यि�लाई अिनवाय� गन� िम�दैन य�तो 
अव�थामा दलिभ�को समावेशीकरण मूलत: दलका 
सद�यह�को समानपुाितकको आधारमा मा� ह�न 
स�दछ ।

१२. दलको सद�यको �पमा नेपालको 
संिवधानको धारा ४२(१) मा उ�लेख भएको सबै 
समूहबाट सद�य भएको अव�थामा य�तो समूहबाट 
काय� सिमितमा �ितिनिध�व ह�ने गरी िवधानमा 
�यव�था गनु�  ��येक राजनीितक दलको कत��य ह�न 
आउछँ । यसको अथ� दलको स�पूण� पदह� नै सद�य 
सं�याको आधारमा समावेशीकरण गन� भ�ने नभई 
खलुा �े� र समावेशी �े� छुट्याउन दलको अिधकार 
सङ्कुचन गरकेो भ�ने हैन । मिहलाको स�ब�धमा समेत 
दलको सद�य ह�न मिहलालाई कानूनले अिनवाय� गन� 
स�दैन । �वत:�फूत� �पमा कुनै राजनीितक दलमा 
मिहलाह� पिन आव� रहेका छन् भने दलको सद�यको 
समानपुाितक आधारमा मिहलाह�लाई के��ीय, 
�दशे, िज�ला वा �थानीय काय� सिमितमा अिनवाय� 
समावेश गनु�पद�छ । मिहला सद�यह�को अनपुात 
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पाट� सद�यतामा प�ुषको तलुनामा �यून रहेको छ भने 
पिन पाट�मा उपल�ध भएका मिहलाह�बाट एक ितहाई 
पदह� मिहलाको लािग अिनवाय� �पमा छु�्याई सो 
पदह�मा सद�यताको अनपुातमा समानपुाितक 
समावेशीकरणको िस�ा�तलाई अिनवाय� �पमा लाग ु
ह�ने �यव�था िमलाउन ुराजनीितक दलको कत��य ह�न 
आउछँ ।

१३. रा�यका हरके िनकाय तथा राजनीितक 
दल गठन गदा� समावेशी बनाउनपुन� मा�यता सरसत� 
हेदा�  नेपालको संिवधानको धारा १८ मा उि�लिखत 
समानतास�ब�धी मौिलक हकको �ितब�धा�मक 
वा�यांशले समेत पिु� गरकेो देिख�छ । नेपालको 
सिंवधान तथा अ�य कानूनमा समावेिशताको 
िस�ा�तलाई उ� मौिलक हकको �ितकूल नभई 
सोही मौिलक हकलाई अझ साथ�क बनाउनको लािग 
आिथ�क, सामािजक, शैि�क र भौगोिलक आधारमा 
रा�यको मूल �वाहमा आउन नसकेको वग�लाई मूल 
�वाहमा �याउने उ�े�यको �पमा िलन ु �यायोिचत 
ह��छ । समानताको िस�ा�तले समानह�का िबचमा 
समान �ित�पधा�को अपे�ा गद�छ । िविवध कारणले 
रा�यको मूल �वाहबाट बािहर रहेको वग�लाई �ित�पध� 
बनाउन ु अ�ततः रा�यकै दािय�व हो । संिवधानको 
धारा १८(३) मा “सामािजक वा सा�ँकृितक �ि�ले 
िपछिडएका मिहला, दिलत, आिदवासी, आिदवासी 
जनजाित, मधेसी, था�, मिु�लम, उ�पीिडत वग�, 
िपछडा वग�, अ�पस�ंयक, सीमा�तीकृत, िकसान, 
�िमक, युवा, बालबािलका, �ये� नाग�रक, लैङ्िगक 
तथा यौिनक अ�पस�ं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�थाले 
��ट गरकेो देिख�छ । यो �यव�थाले समावेशीकरणको 

स�ब�धमा मािथ िववेिचत संिवधानको काया��वयनमा 
थप जोड िदने कुरामा �प� रहेको देिख�छ । 

१४. अतः मािथ िववेिचत आधार र 
कारणह�बाट नेपालको सिंवधानको धारा २६९ ले 
दलह� दता� गन� र धारा २७१ ले िनवा�चन �योजनका 
लािग दल दता� गन� अिधकार दवैु िनवा�चन आयोगलाई 
िदएको अव�थामा दलह�ले उ�लेख गरबेमोिजम 
सद�यतामा आधा�रत भई संिवधानको धारा ४२(१) 
मा उ�लेख भएको �ल�टरह�बाट समावेशीकरण ह�ने 
�यव�था समावेशीको लािग िनधा��रत सं�या गरकेो छ, 
छैन, के��ीय सिमित �देश सिमित, िज�ला सिमित वा 
�थानीय सिमितमा ३३% पद मिहलाको लािग सरुि�त 
ग�रएको छ वा छैन भ�ने हेरी दल दता� गनु� , गराउन ुर 
सािबकमा दता�  भइरहेका दलको हकमा उ� दलको 
िवधानबमोिजम ह�ने राि��य महािधवेसनबाट सो 
�यव�था िमलाउन लगाउन ुभनी िवप�ीह�को नाममा 
परमादेशको आदेश जारी ह�ने ठहछ�  । यो आदेशको 
जानकारी िवप�ीह�लाई िदई ��ततु म�ुाको दायरीको 
लगत क�ा गरी िमिसल िनयमानसुार गरी बझुाइिदनू । 

उ� रायमा सहमत छु ।
�या.दीपककुमार काक�

इजलास अिधकृत : नवराज जोशी
इित सवंत् २०७७ साल चै� १ गते रोज १ शभुम् ।

—— & ––
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सव��च अदालत, सयं�ु इजलास
माननीय �यायाधीश �ी मीरा खड्का

माननीय �यायाधीश �ी बमकुमार �े�ठ
फैसला िमित : २०७७।३।११

०७४-CR-१०५१

म�ुा: लाग ुऔषध (खैरो िहरोइन)

िनवेदक / �ितवादी : सखु�त िज�ला, िवर�े�नगर 
नगरपािलका वडा नं.६ घर भई हाल कारागार 
काया�लय, िचतवनमा थनुामा रहेको लोकेश 
योगी

िव��
िवप�ी / वादी : �.िन. च��कुमार थापाको जाहेरीले 

नेपाल सरकार

§ �यापा�रक कारोबार �कृितको ख�रद, 
स�चय वा ओसारपसार भएको अव�था 
देिखएमा ख�रद िब��तफ� को कसुर कायम 
ह�न स�ने भए तापिन �यस�कारको ि�थित 
नदेिखएस�म केवल सेवन �योजनका 
लािग केही लागु औषध ख�रद गरी 
आफूसाथ राखी एक ठाउँबाट अक� ठाउँमा 
गएको काय�लाई लागु औषध ख�रद िब��, 
ओसारपसार, स�चय गरकेो भनी कसुर 
ठहर गरी सजाय गनु� �यायोिचत नह�ने । 

(�करण नं.१०)

िनवेदक / �ितवादीका तफ� बाट : िव�ान्  व�र�ठ 
अिधव�ा �ी योगे��बहादरु अिधकारी, 

िव�ान्  अिधव�ा�य �ी भोजबहादरु ढकाल 
र �ी नरबहादरु योगी

िवप�ी / वादीका तफ� बाट : िव�ान्  उप�यायािधव�ा 
�ी टेकराज भसुाल

अवलि�बत निजर : 
§ ने.का.प.२०७६, अङ्क २, िन.नं.१०२०२

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

स�ु फैसला गन� :
माननीय �यायाधीश �ी रमेश शमा� पौडेल
बिद�या िज�ला अदालत 

पनुरावेदन फैसला गन� :
माननीय �यायाधीश �ी लेखनाथ पौडेल
माननीय �यायाधीश �ी गणेश�साद बराल
उ�च अदालत तलुसीपरु, नेपालग�ज इजलास

फैसला
�या.बमकुमार ��े : �याय �शासन ऐन, 

२०७३ को दफा १२(१) (क) र (ख) बमोिजम म�ुा 
दोहो�याई हेन� िन�सा �दान गरी पनुरावेदन दता� भई 
पेस ह�न आएको ��ततु म�ुाको सिं��त त�य एव ंठहर 
यस�कार छः-

त�य ख�ड
िमित २०७२।११।१७ गते िदनको १४ 

बजेको समयमा िज�ला बिद�या, बासँगढी नगरपािलका 
वडा नं.१ ि�थत पूव�मा रातो माटो खोला, पि�चममा 
राि��य िनकु�ज जङ्गल, उ�र दि�ण नेपालग�जदेिख 
सखु�त सडक ख�ड यित चारिक�लािभ� सो सडकको 
पि�चम िकनारा ह�दैँ दि�णबाट उ�रतफ�  जान भनी 
आएको भे.५ प.११३९ नं. को मोटरसाइकल चालक 
लोकेश योगी तथा सोही मोटरसाइकल पछािड बसी 
आएका िनलेश खड्कासमेत दवुैजनाको शरीर तथा 

�नण�य नं. १०७१७
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मोटरसाइकलसमेत �ितवेदकसमेतको �हरी टोलीले 
खानतलासी गदा� िनलेश खड्काको साथबाट त�काल 
तौल गदा� २ �ाम लाग ुऔषध (�ाउन सगुर) फेला पारी 
िनज िनलेश खड्का र लोकेश योगीसमेतलाई प�ाउ 
गनु�का साथै िनजह� चढी आएको मोटरसाइकलसमेत 
बरामद गरी िलई गएको िठक साचँो हो भ�नेसमेत 
बेहोराको खानतलासी तथा बरामदी मचु�ुका ।

िमित २०७२।११।१७ गते म �ितवेदकको 
कमा�डमा खिटएको ग�ती टोलीले ग�ती गद� जाने 
�ममा िज�ला बिद�या, बासँगढी नगरपािलका वडा नं.१ 
उि�तस खोला ि�थत नेपालग�ज सखु�त सडक ख�डमा 
चेक �वाइ�ट थापी सवारी साधन तथा पैदल या� ु
चेकजाचँ ग�ररहेकोमा सोही िदनको १४:०० बजेको 
समयमा नेपालग�जबाट सखु�ततफ�  जान भनी दईुजना 
प�ुष �यि� भे.५ प.११३९ नं. को मोटरसाइकल 
चढी आएको देखी िनजह�लाई रोक� शरीर तथा 
मोटरसाइकल चेकजाचँ गन� �ममा मोटरसाइकल 
चालक िज�ला सखु�त, बजेडीचौर गा.िव.स. वडा नं.२ 
घर भई िज�ला सखु�त, िवर�े�नगर नगरपािलका वडा 
नं.६ ब�ने वष� २१ को लोकेश योगी तथा पछािड बसी 
आएका ऐ. िवर�े�नगर नगरपािलका वडा नं.६ ब�ने 
वष� १८ को िनलेश खड्कासमेतको शरीर खानतलासी 
गदा� िनज िनलेश खड्काले लगाएको रातो कालो 
रगंको �याकेटको अगािडको दािहने ख�तीमा रातो 
�लाि�किभ� लकुाई िछपाई राखेको त�काल तौल 
गदा� २ �ाम लाग ु औषध (खैरो िहरोइन) फेला पारी 
दवैु जनाले िमली ख�रद गरी �याएको भनी बताएको 
ह�दँा िनज दवैुजनालाई प�ाउ गरी उ� लाग ु औषध 
र भे.५ प.११३९ नं. को मोटरसाइकलसमेत बरामद 
गरी �ितवेदनसाथ दािखला गरकेो छु, कानूनबमोिजम 
ग�रपाउ ँभ�नेसमेत बेहोराको �हरी िनरी�क च��कुमार 
थापाको �ितवेदन ।

िमित २०७२।११।१७ गते म र लोकेश योगी 
िनजको मोटरसाइकलमा �पैिडयास�म गई �ितवादी 

लोकेश योगीले �.१,०००।-(एक हजार �पैया)ँ र मसगँ 
भएको �.३,०००।- (तीन हजार �पैया)ँ गरी ज�मा 
�.४,०००।-(चार हजार �पैया)ँ ज�मा गरी सेवन 
गन�का लािग बरामदी मचु�ुकामा उि�लिखत २ �ाम 
लाग ुऔषध (खैरो िहरोइन) ख�रद गरी पनु: �ितवादी 
लोकेश योगीले मोटरसाइकल चलाई म पछािड बसी 
उ� लाग ुऔषध (�ाउन सगुर) िलई सेवन गद� घरतफ�  
जाने �ममा िज�ला बिद�या, बासँगढी नगरपािलका 
वडा नं.१ सखु�त-नेपालग�ज सडक ख�डको उि�तस 
खोला ि�थत �ितवेदकसमेतको �हरी टोलीले सवारी 
तथा पैदल या�ीलाई चेकजाचँ ग�ररहेको अव�थामा 
मेरो साथी लोकेश योगीले चलाई म पछािड बसी गएको 
भे.५ प.११३९ नं. को मोटरसाइकलसमेत रोक� मेरो 
शरीर तथा साथी लोकेश योगीको शरीरसमेत चेकजाचँ 
गदा� मेरो साथबाट २ �ाम लाग ुऔषध (खैरो िहरोइन) 
फेला पारी बरामद गरी हामी दवैु जनालाई प�ाउ 
गनु�का साथै भे.५ प.११३९ नं. को मोटरसाइकलसमेत 
बरामद गरकेा ह�न् भ�नेसमेत बेहोराको �ितवादी िनलेश 
खड्काले गरकेो बयान ।

िमित २०७२।११।१७ गते मेरो साथी िनलेश 
खड्का र म नेपालग�ज जाउ ँभनी हामी दवैुजना मेरो 
भे.५ प.११३९ नं. को मोटरसाइकलमा नेपालग�ज ह�दँै 
भारतको �पैिडया गई लाग ुऔषध (खैरो िहरोइन) सेवन 
गन�को लािग ख�रद गन� भनी मैले �.१,०००।- (एक 
हजार �पैया)ँ र साथी िनलेश खड्काले �.३,०००।- 
(तीन हजार �पैया)ँ गरी ज�मा �.४,०००।- (चार 
हजार �पैया)ँ बराबरको लाग ु औषध (खैरो िहरोइन) 
िकनी �याई बाटोमा सेवन गद� नेपालग�ज ह�दँै घरतफ�  
जाने �ममा िज�ला बिद�या, बासँगढी नगरपािलका 
वडा नं.१ सखु�त नेपालग�ज सडक ख�डको उि�तस 
खोला ि�थत �हरी टोलीले सवारी तथा पैदल या�ीलाई 
चेकजाचँ ग�ररहेको अव�थामा मैले चलाई िलई गएको 
भे.५ प.११३९ नं. को मोटरसाइकलसमेत रोक� मेरो 
तथा साथी िनलेश खड्काको शरीरसमेत चेकजाचँ गदा� 
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िनलेश खड्काको साथबाट २ �ाम लाग ुऔषध (खैरो 
िहरोइन) फेला पारी बरामद गरी हामी दवैु जनालाई 
प�ाउ गनु�का साथै मेरो भे.५ प.११३९ नं. को 
मोटरसाइकलसमेत �ितवेदकसमेतको �हरी टोलीले 
बरामद गरकेा ह�न् भ�नेसमेत बेहोराको �ितवादी 
लोकेश योगीले गरकेो बयान ।

वारदात िमित समयमा म आ�नै घरमा िथए ँ। 
सोही बेला हाल प�ाउ परकेा �ितवादी लोकेश योगी र 
िनलेश खड्कासमेतले चलाई �याएको भे.५ प.११३९ 
नं. को मोटरसाइकललाई �ितवेदकसमेतको �हरी 
टोलीले िज�ला बिद�या, बासँगढी नगरपािलका वडा 
नं.१ ि�थत सडक ख�डमा सवारी चेकजाचँ गन� �ममा 
उ� मोटरसाइकल पछािड बसेका िनलेश खड्काको 
साथबाट २ �ाम लाग ु औषध (खैरो िहरोइन) फेला 
पारी बरामद गरी िनज �ितवादी लोकेश योगी र िनलेश 
खड्कालाई प�ाउ गरी मोटरसाइकलसमेत �हरीले 
िलई गएको भ�ने कुरा पिछ सनुी थाहा पाएको र िनज 
�ितवादीह�ले उ� लाग ु औषध (खैरो िहरोइन) 
आफूले सेवन तथा िब�� िवतरण गन�का लािग �याएका 
र िनजह�ले पिहले पिन िब�� िवतरण गन� गद�थे 
भ�ने कुरा सनुी थाहा पाएका ह� भ�नेसमेत बेहोराको 
अनसु�धानको �ममा बिुझएका िनरकबहादरु ख�ी र 
िभमबहादरु कामीले ग�रिदएको एकै िमलानको छु�ाछु�ै 
घटना िववरण कागज ।

वारदात िमित समयमा म आ�नै घरमा 
िथए ँ। सोही बेला हाल प�ाउ परेका �ितवादी लोकेश 
योगी र िनलेश खड्कासमेतले चलाई �याएको भे.५ 
प.११३९ नं. को मोटरसाइकललाई �ितवेदकसमेतको 
�हरी टोलीले िज�ला बिद�या, बासँगढी-१ ि�थत 
सडक ख�डमा सवारी चेकजाचँ गन� �ममा उ� 
मोटरसाइकल पछािड बसेका िनलेश खड्काको 
साथबाट २ �ाम लाग ु औषध (खैरो िहरोइन) फेला 
पारी बरामद गरी िनज �ितवादी लोकेश योगी र िनलेश 
खड्कालाई प�ाउ गरी मोटरसाइकलसमेत �हरीले 

िलई गएको भ�ने पिछ सनुी थाहा पाएको ह� भ�नेसमेत 
बेहोराको अनसु�धानको �ममा बिुझएका च�� के.सी.
ले ग�रिदएको घटना िववरण कागज ।

िमित २०७२।११।१७ गते वारदात ह�दँाको 
समयमा म आ�नै घरमा िथए ँ । �ितवादी िनलेश 
खड्कालाई मैले िच�दैन भने �ितवादी लोकेश योगीसगँ 
सामा�य प�रचय छ । भे.५ प.११३९ नं. को प�सर 
मोटरसाइकल मैले अिसम अटो पाट्�स सखु�तबाट 
नामसारी नगरी त�काल िलई स�चालन गद� आइरहेको 
बेला �ितवादी लोकेश योगीसगँ भेट भई िनजले 
मोटरसाइकल िक�न ुिथयो भ�ने कुरा गरपेिछ हामीिबच 
मोलमलाई भई त�काल नगद �.२,००,०००।- 
(दईु लाख �पैया)ँ िलई बाकँ� �.२०,०००।- (िबस 
हजार �पैया)ँ पिछ िदएप�चात् पास गन� कुरा भई 
िनज �ितवादीले मेरो भे.५ प.११३९ नं. को प�सर 
मोटरसाइकल िलई गएप�चात् म काम िवशेषले 
िनजसगँ भेट गन� नसक� मोटरसाइकल नामसारी गन� 
बाकँ� नै िथयो । सोही �ममा िमित २०७२।११।१७ 
गते िज�ला बिद�या, बासँगढी नगरपािलका वडा नं.१ 
ि�थत �ितवेदकसमेतको �हरी टोलीले सवारी तथा 
या�हु� चेकजाचँ गन� �ममा िनज �ितवादी लोकेश 
योगीसमेतलाई रोक� चेकजाचँ गदा� �ितवादी िनलेश 
खड्काको �याकेटको ख�तीमा २ �ाम लाग ु औषध 
(खैरो िहरोइन) फेला पारी िनजह�समेतलाई �हरीले 
प�ाउ गरी िलई गएको भ�ने कुरा सनुी थाहा पाएको 
ह� ँभ�नेसमेत बेहोराको अनसु�धानको �ममा बिुझएका 
�काश िसंह ठकुरीले गरी िदएको घटना िववरण 
कागज ।

िमित २०७२।११।१७ गते िदउसँोको 
समयमा �ितवेदकसिहतको �हरी टोलीले िज�ला 
बिद�या, बासँगढी नगरपािलका वडा नं. १ ि�थत सडक 
ख�डमा सवारी साधन तथा या�हु�को चेकजाचँ गन� 
�ममा �ितवादीह� लोकेश योगी र िनलेश खड्का 
चढी आएको भे.५ प.११३९ नं. को मोटरसाइकल 
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चेकजाचँ गन� �ममा मोटरसाइकल पछािड बसेका 
िनलेश खड्काको साथबाट २ �ाम लाग ुऔषध (खैरो 
हेरोइन) बरामद भएकोले �ितवादीह�ले उ� लाग ु
औषध (खैरो हेरोइन) ख�रद, िब��, ओसारपसार, 
स�चय, सेवनसमेत गरकेो ह�दँा लाग ुऔषध (िनय��ण) 
ऐन, २०३३ को दफा ४ को देहाय (घ), (च) र (छ) को 
कसरु अपराधमा िनज �ितवादीह�लाई ऐ.ऐनको दफा 
१४ को उपदफा (१)(छ)(१) बमोिजम सजाय गरी 
बरामद लाग ुऔषध ओसारपसारमा �योग भएको भे.५ 
प.११३९ नं. को मोटरसाइकल सोही ऐनको दफा १८ 
बमोिजम जफतसमेत ग�रपाउ ँ भ�नेसमेत बेहोराको 
अिभयोगप� ।

म र िनलेश खड्का मोटरसाइकलमा बसी 
सखु�ततफ�  जाने �ममा बबई भ�ने ठाउ ँ प�ुन क�रब 
१/२ िक.िम. अगािड नै �हरीले हामीलाई रोक� 
लाइसे�ससमेतका कागजातह� मागी िलएका र 
हा�ो खानतलासी गरकेा ह�न्  । खानतलासी गदा� 
मेरो शरीरबाट कुनै व�त ु बरामद नभएको र िनलेश 
खड्काको साथबाट समेत कुनै व�त ु नभेिटएको तर 
�हरी आफँैले के कहाबँाट ए�कासी यो के हो कहाबँाट 
�याएको हो भनी हातमा राखी िदएको हो । उ� बरामद 
भएको भिनएको खैरो हेरोइन हामीबाट बरामद भएको 
होइन । �हरीले हामीबाट बरामद भएको हो भनी झ�ुा 
जाहेरी �ितवेदन गरकेो हो । जाहेरी �ितवेदन बेहोरा 
झ�ुा हो भ�नेसमेत बेहोराको �ितवादी लोकेश योगीले 
स�ु बिद�या िज�ला अदालतमा गरकेो बयान ।

िमित २०७२।११।१७ गतेका िदन िबहान 
म र लोकेश योगी सखु�तबाट नेपालग�ज आई पनुः 
हामीह� भे.५ प.११३९ नं. को मोटरसाइकलमा 
सखु�त फक� ने �ममा �हरीले हा�ो बाइक रोक� म र 
लोकेशलाई २/४ म�ुका हानेका ह�न् । �यसपिछ लाग ु
औषधको �याकेट दखेाउदँै यो ितमीह�को पकेटबाट 
भेिटएको हो भनी जबरज�ती सहीछाप गन� लगाएका 
ह�न् । �हरी �ितवेदनको बेहोरा झ�ुा हो । मसमेतले 

लाग ुऔषध सेवन र ओसारपसार गरेका होइन�, छैन� । 
अिभयोग दाबीबमोिजमको कसरु अपराध गरकेो नह�दँा 
सजाय ह�नपुन� होइन भ�नेसमेत बेहोराको �ितवादी 
िनलेश खड्काले स�ु बिद�या िज�ला अदालतमा 
गरकेो बयान ।

यसमा �ितवादीह� अदालतमा बयान 
गदा� कसरुमा पूण� इ�कार रहेको भए पिन िनजह�ले 
अिधकार�ा� अिधकारीसम� बयान गदा� बरामद लाग ु
औषध आफूह�ले भारतको �पैिडया गई ख�रद गरी 
�याएका ह� भनी बयान गरकेो दिेखएको र अनसु�धानको 
�ममा बिुझएका मािनसह�को कागजातबाट �ितवेदन 
बेहोरालाई समथ�न गरकेो देिखएकोसमेतका िमिसल 
संल�न त�काल �ा� �माण कागजातह�बाट यी 
�ितवादीह� कसरुदार रहेको भ�ने िव�वास गन� 
�माणको िव�मानता दिेखएकोले पिछ ब�ुदै जादँा 
ठहरबेमोिजम ह�ने ह�दँा हाल यी �ितवादीह�लाई 
िवशेष अदालत ऐन, २०५९ को दफा ७(ङ) बमोिजम 
म�ुाको पपु��को िनिम� कानूनबमोिजम थनुवुा पजु� 
िदई थनुामा रा�नू । साथै अिभयोगप�साथ पेस ह�न 
आएको मोटरसाइकल िज�सीमा आ�दानी बा�ँन ु र 
�ितवादीह� च�ुा भएकोले वादी �ितवादीका सा�ी 
िझकाई बझुी िनयमानसुार गरी पेस गनु�  भ�ने स�ु 
बिद�या िज�ला अदालतबाट िमित २०७२।१२।२८ मा 
भएको आदेश ।

िमित २०७२।११।१७ गते िदउसँो २:०० 
बजेको समयमा नेपालग�ज सखु�त सडक ख�डको २९ 
िकलो भ�ने ठाउकँो क�भट� निजकै मेरो कमा�डमा 
रहेको �हरी टोलीले नेपालग�जबाट सखु�त जादैँ गरेको 
भे.५ प.११३९ नं. को मोटरसाइकल रोक� जाचँ गन� 
�ममा मोटरसाइकल चालक लोकेश योगी र पछािड 
ब�ने िनलेश खड्कासमेतलाई शरीर चेकजाचँ गदा� 
�ितवादीम�येका िनलेश खड्काले लगाएको रातो 
कालो िमि�त �याकेटको अगािडप��को ख�ती 
गोजीमा कागजमा पोको पारी रातो �लाि�टकले 
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बेरी पोका बनाई रािखएको अव�थामा लाग ु औषध 
(खैरो हेरोइन) फेला पारी �ितवेदन गरकेो ह� ँ । 
उ� लाग ु औषध पिछ नापतौल गदा� २ �ाम रहेको 
िथयो । �ितवादीह�बाट उ� लाग ु औषध बरामद 
भएकोले अिभयोग मागदाबीबमोिजम �ितवादीह�लाई 
सजाय ह�नपुछ�  भ�नेसमेत बेहोराको �ितवेदक �.
िन.च��कुमार थापाले स�ु बिद�या िज�ला अदालतमा 
गरकेो बकप� ।

िमित २०७२।११।१७ गतेका िदन अ�दाजी 
साझँ ४:०० बजेको समयमा अ�थायी �हरी चौक�, 
चेपाङबाट �हरी आई तपाइसँगँ काम छ । एकिछन 
चौक�मा आउनहुोला भनी भनेकाले म उ� चेपाङ्ग 
ि�थत �हरी चौक�मा गएको ह� ँ। �यहा ँपगेुपिछ �हरीले 
यी केटाह�लाई हामीले प�ाउ गरकेा छ� । ियनीह�लाई 
कारबाही गनु�पन� ह�दँा यो कागजमा सा�ी बसी िदनहुोस् 
भनी अनरुोध गरकेाले म सा�ी बसेको ह� ँ। लाग ुऔषध 
के िथयो, क�तो िथयो, कोबाट बरामद भयो, कित तौल 
प�रणामको िथयो, मलाई देखाइएको िथएन र मलाई 
सनुाइएको समेत िथएन भ�नेसमेत बेहोराको बरामदी 
मचु�ुकाका ऐनबहादरु िव.सी.ले स�ु बिद�या िज�ला 
अदालतमा गरकेो बकप� ।

�ितवादी िनलेश खड्का असल चालचलन 
बानी बेहोरा भएका मािनस ह�न् । लाग ु औषध सेवन 
कारोबार गन� खालका �यि� होइनन् , िनज �ितवादीले 
उि�लिखत िमित २०७२।११।१७ मा लाग ु औषध 
(खैरो हेरोइन) साथमा राखेका िथएनन्  । अिभयोग 
दाबीबमोिजमको कसरु यी �ितवादीले गरकेो नह�दँा 
सजाय ह�नपुन� होइन भ�नेसमेत बेहोराको �ितवादी 
िनलेश खड्काको सा�ी प�ुपा थापाले स�ु बिद�या 
िज�ला अदालतमा गरकेो बकप� ।

लोकेश योगीलाई म सानैदिेख िच�छु । िनज 
असल �वाभाव र चालचलन भएको �यि� ह�न् । िनजले 
किह�यै कुनै पिन िदन लाग ुऔषध (खैरो हेरोइन) को 
कारोबार ओसारपसार गद�नन्, गन� �यि� पिन होइनन् , 

िनजउपरको अिभयोग दाबी झ�ुा हो । िनजलाई 
मागदाबीबमोिजम सजाय ह�नपुन� होइन भ�नेसमेत 
बेहोराको �ितवादी लोकेश योगीका सा�ी एकराज 
बढुाथोक�ले स�ु बिद�या िज�ला अदालतमा गरेको 
बकप� ।

�ितवादीह� िनलेश खड्का र लोकेश 
योगीले लाग ुऔषध (िनय��ण) ऐन, २०३३ को दफा 
४(च) बमोिजमको कसरु गरकेो ठहछ�  । सो ठहना�ले 
िनज �ितवादीह�लाई सोही ऐनको दफा १४(१)(छ)
(१) बमोिजम जनही ५(पाचँ) वष� कैद र �.५,०००।- 
(पाचँ हजार �पैया)ँ ज�रवाना ह�ने र लाग ु औषध 
ओसारपसारमा �योग भएको बरामद मोटरसाइकल 
ऐ.ऐनको दफा १८ बमोिजम जफत ह�नेसमेत ठह�छ भ�ने 
स�ु बिद�या िज�ला अदालतको िमित २०७३।३।१५ 
को फैसला ।

जाहेरीलाई �मािणत गन� �माण भए नभएको 
िववेचना ग�रएको छैन । �ितवेदक च��कुमार थापाले 
अदालतमा गरकेो बकप�ले आरोिपत कसरुलाई पिु� 
गरकेो छैन । हामीह�ले अनसु�धान अिधकारीसम� 
गरकेो बयानलाई मा� स�ु अदालतबाट आधार 
मानी फैसला भएको छ । जबक� मैले अनसु�धान 
अिधकारीसम� बयान गदा� पिन बरामद भएको लाग ु
औषध (�ाउन सगुर) �पैिडयाबाट ख�रद गररे सेवन 
गरी सखु�ततफ�  जादँ ैगदा� प�ाउ परकेो र बरामद भएको 
बाकँ� लाग ुऔषध (बाउन सगुर) पिन िब��को लािग 
नभई मैले आ�नै सेवनको लािग िलएको कुरा �वीकार 
गरकेो अव�था छ । लाग ु पदाथ� ओसारपसारको 
�योजनको पिु� �मािणत ह�ने �माणको सव�था अभावमा 
पिन मनोगत आधारमा सजाय गरी फैसला भएको छ । 
लाग ुऔषध बरामद ह�दैँमा मसमेतले आरोिपत कसरु 
गरकेो भनी दाबी पिु� नह�ने र फौजदारी म�ुामा �माणको 
भार वादीको ह�नेमा वादीले अ�य �माणह�बाट समेत 
आफूले िलएको दाबी पिु� गन� नसकेकोसमेतका 
आधार, �माण र कारणबाट स�ु अदालतबाट भएको 
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फैसला �िुटपूण� भएकोले उ� फैसला बदर गरी 
फैसलाले लागेको कैदबाट उ�मिु� पाउ ँ भ�नेसमेत 
बेहोराको पनुरावेदक �ितवादी लोकेश योगीको उ�च 
अदालत तलुसीपरु, नेपालग�ज इजलासमा पेस भएको 
पनुरावेदन प� ।

जाहेरीलाई समिथ�त गन� व�तिुन� �माण 
नभएको, �ितवेदकको �ितवेदनलाई िनजको बकप�ले 
पिु� गन� नसकेको, लाग ु औषधको सेवन गन� गरकेो 
तर �यापा�रक �योजनाथ� ओसारपसार नगरकेो कुरा 
अनसु�धान अिधकारीसम� �वीकार गरकेो, बरामदी 
मचु�ुका कानूनस�मत नभएको, फौजदारी म�ुामा 
दाबी �मािणत गन� भार वादीको ह�नेमा वादीले अ�य 
�माणह�बाट समेत आफूले िलएको दाबी पिु� नभएको, 
मेरा सा�ीको बकप�लाई �माणमा निलइएको, लाग ु
पदाथ�को ओसारपसारको �योजनको पिु� �मािणत 
ह�ने �माणको सव�था अभाव ह�दँाह�दँै पिन मनोगत 
आधारमा लाग ुऔषध कारोबारमा सजाय गन� गरी स�ु 
िज�ला अदालतबाट भएको फैसला �िुटपूण� भएकोले 
उ� फैसला बदर गरी फैसलाले लागेको सजायबाट 
उ�मिु� पाउ ँभ�नेसमेत बेहोराको पनुरावेदक �ितवादी 
िनलेश खड्काको उ�च अदालत तलुसीपरु, नेपालग�ज 
इजलासमा पेस भएको पनुरावेदन प� ।

यसमा स�ु बिद�या िज�ला अदालतको िमित 
२०७३।३।१५ को फैसला �माण मू�याङ्कनको 
रोहमा िवचारणीय भई फरक पन� स�ने देिखदँा मलुकु� 
ऐन, अ.बं.२०२ नं.बमोिजम उ�च सरकारी विकल 
काया�लय, नेपालग�जलाई सूचना िदई िनयमानसुार 
पेस गनु�  भ�ने उ�च अदालत तुलसीपरु, नेपालग�ज 
इजलासको िमित २०७३।९।११ मा भएको आदेश ।

�ितवादीह�ले अदालतमा गरकेो इ�कारी 
बयानलाई पिु� गन� कुनै �माण िमिसल सामेल रहे 
भएको दिेखदैँन । बरामद लाग ुऔषध �ितवादीह�ले 
सेवनका लािग मा� �याएका ह�न् भ�ने पिन देिखदँनै । 
�ितवादीह�बाट लाग ुऔषध बरामद ह�न,ु आफूह�ले 

भारत गई लाग ु औषध ख�रद गरी �याएको भ�न,ु 
बरामद गरी �ितवेदन िदने �ितवेदकले अदालतमा 
समेत आई �ितवादीह�को साथबाट लाग ु औषध 
बरामद भएको भ�नसुमेतका िमिसल संल�न कागज 
�माणह�बाट �ितवादीह�ले अदालतमा गरेको 
इ�कारी बयानलाई समथ�न गरकेो नदेिखएकोले 
�ितवादीह�ले आरोिपत कसरु गरेको ठह�याई जनही 
५ वष� कैद र �.५,०००।- (पाचँ हजार �पैया)ँ 
ज�रवाना तथा बरामद मोटरसाइकल जफत गन� 
गरकेो स�ु अदालतको फैसला िमलेकै देिख�छ । 
स�ु फैसला उ�टी गरी आरोिपत कसरुबाट सफाइ 
िदलाइपाउ ँ भ�नेसमेतको पनुरावेदकह�को मागदाबी 
र िनजतफ� का िव�ान्  कानून �यवसायीको बहस 
बदुासगँ सहमत ह�न सिकएन । अतः बिद�या िज�ला 
अदालतले िमित २०७३।३।१५ मा गरकेो फैसला 
िमलेकै दिेखदँा सदर ह�ने ठहछ�  भ�नेसमेत बेहोराको 
उ�च अदालत तलुसीपरु, नेपालग�ज इजलासबाट 
िमित २०७४।१।२५ मा भएको फैसला ।

मैले अिधकार�ा�त अिधकारीसम� गरेको 
बयानमा भारतको �पैिडया गई सेवनको लािग ख�रद 
गरी सेवन गद� आउदँै गरकेो अव�थामा उ� लाग ु
औषध (खैरो िहरोइन) २ �ाम हामीह�बाट �हरीले 
बरामद गरकेो हो भनी बयान गरकेो छु । उ� लाग ु
औषध सेवन गन� �योजनको लािग �याएको ह�दँा मलाई 
सेवनतफ�  सजाय गदा�समेत कानूनको मकसद पूरा 
ह�नेमा ख�रद िब��मा ह�ने सजाय गन� गरी स�ु बिद�या 
िज�ला अदालतले गरकेो फैसला सदर ह�ने ठहर गरी 
उ�च अदालत तलुसीपरु, नेपालग�ज इजलासबाट 
भएको फैसला �िुटपूण� ह�दँा म�ुा दोहो�याउने अनमुित 
िदई उ� फैसला उ�टी गरी �याय पाउ ँ भ�नेसमेत 
बेहोराको �ितवादी लोकेश योगीको यस अदालतमा 
परकेो दोहो�याइपाउकँो िनवेदन ।

यसमा यी �ितवादी साथ लाग ु पदाथ� खैरो 
िहरोइन २ �ाम बरामद भएको, प�रणाम हेदा� उ� 
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लाग ुऔषध ओसारपसार स�चय गन� भ�ने त�यय�ु 
�माण त�काल नदेिखएको र सेवनतफ� को कसरु हो 
भ�न स�ने अव�था देिखएकोले यी �ितवादीलाई 
सजाय गरकेो उ�च अदालत तलुसीपरु, नेपालग�ज 
इजलासको िमित २०७४।१।२५ को फैसलामा लाग ु
औषध िनय��ण ऐन, २०३३ को दफा ४, १२ र 
१४(१) को �या�याको अव�था रहेको एवं ने.का.प. 
२०४८, अङ्क ५, िन.नं.४२९४ तथा सव��च 
अदालत बलेुिटन, २०६८ भा�, अङ्क १, प�ृठ 
२३ (रोशन ग�ुङ िव�� नेपाल सरकार भएको लाग ु
औषध �ाउन सगुर म�ुा) मा �ितपािदत िस�ा�तको 
िवपरीत भएकोले �याय �शासन ऐन, २०७३ को दफा 
१२(१) को ख�ड (क) र (ख) बमोिजम ��ततु म�ुा 
दोहो�याई हेन� अनमुित �दान ग�रएको छ भ�नेसमेत 
बेहोराको यस अदालतबाट िमित २०७४।१२।६ मा 
भएको आदेश । 

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

ह�न आएको ��ततु म�ुामा पनुरावेदक �ितवादी लोकेश 
योगीका तफ� बाट उपि�थत िव�ान्  व�र�ठ अिधव�ा 
�ी योगे��बहादरु अिधकारी, िव�ान्  अिधव�ा�य �ी 
भोजबहादरु ढकाल र �ी नरबहादरु योगीले मेरो प� 
यी पनुरावेदक �ितवादी लोकेश योगी र अका� �ितवादी 
िनलेश खड्का लाग ुऔषध (खैरो िहरोइन) सेवन गन� 
द�ुय�सनी ह�न् । मेरो प� पनुरावेदक �ितवादी लोकेश 
योगी र अका�  �ितवादी िनलेश खड्का मोटरसाइकलमा 
नेपालग�जबाट आ�नो घर सखु�त गइरहेको अव�थामा 
चेकजाचँ ह�दँा अका� �ितवादी िनलेश खड्काको 
साथबाट २ �ाम लाग ुऔषध (खैरो िहरोइन) बरामद 
भएको भए तापिन िनजह� लाग ुऔषधको सेवनकता� 
भएकोले िनजह�ले उ� लाग ु औषध िब�� गन� 
आफूसगँ राखेको नभई सेवन गन�को लािग रािखएको 
हो । यी �ितवादीले अिधकार�ा�त अिधकारीसम�को 
बयानमा उ� लाग ु औषध सेवनको लािग भारत, 

�पैिडयाबाट ख�रद गरी �याएको हो भनी बयान गरेको 
अव�था छ । लाग ुऔषध (खैरो िहरोइन) २ �ाम मा� यी 
�ितवादीह�बाट बरामद भएको देिख�छ । प�रमाणको 
आधारमा पिन िब�� िवतरणको लािग �याएको नभई 
सेवनको लािग मा� �याएको भ�ने पिु�ट भइरहेको 
अव�थामा यी �ितवादीलाई लाग ुऔषध ओसारपसार 
तथा स�चय गरकेो कसरुमा ह�ने सजाय गरकेो उ�च 
अदालत तलुसीपरु, नेपालग�ज इजलासको फैसला 
�िुटपूण� ह�दँा बदर गरी यी �ितवादीलाई सेवनतफ�  कम 
सजाय ग�रपाउ ँभनी गनु�भएको बहस सिुनयो ।

��यथ� वादी नेपाल सरकारको तफ� बाट 
उपि�थत ह�नभुएका िव�ान्  उप�यायािधव�ा �ी 
टेकराज भसुालले यी �ितवादी लोकेश योगी र अका� 
�ितवादी िनलेश खड्कासमेत भई लाग ुऔषध ख�रद 
िब�� गन� उ�े�यले भारत, �पैिडया गई ख�रद गरी 
नेपालग�जबाट आ�नो घर सखु�त मोटरसाइकलमा 
गइरहेको अव�थामा िनजह�को साथबाट २ �ाम 
लाग ु औषध (खैरो िहरोइन) बरामद भएकोले िनज 
�ितवादीह�लाई लाग ु औषध ख�रद ओसारपसार 
तथा स�चय गरकेो कसरुमा सजाय गरकेो उ�च 
अदालत तलुसीपरु, नेपालग�ज इजलासको फैसला 
िमलेको ह�दँा उ� फैसला सदर ह�नपुछ�  भनी गनु�भएको 
बहस सिुनयो ।

उपयु�� संि��त त�य तथा बहस िजिकर 
भएको ��ततु म�ुामा िमिसल सलं�न कागजातह�को 
अ�ययन गदा� पनुरावेदक �ितवादी लोकेश योगीको 
पनुरावेदन िजिकर प�ुन स�ने हो, होइन ? तथा उ�च 
अदालत तलुसीपरु, नेपालग�ज इजलासको फैसला 
िमलेको छ, छैन ? भ�ने स�ब�धमा िनण�य िदनपुन� 
दिेखयो ।

२. िनण�यतफ�  िवचार गदा� , िज�ला बिद�या, 
बासँगढी नगरपािलका वडा नं.१ ि�थत सडक ख�डमा 
चेकजाचँ गन� �ममा �ितवादीह� लोकेश योगी र िनलेश 
खड्का चढी आएको मोटरसाइकल र िनजको शरीरको 
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चेकजाचँ गदा� मोटरसाइकलको पछािड ब�ने िनलेश 
खड्काको साथबाट २ �ाम लाग ुऔषध (खैरो िहरोइन) 
बरामद भएकोले �ितवादीह�ले उ� लाग ु औषध 
(खैरो िहरोइन) ख�रद िब��, ओसारपसार, स�चय र 
सेवनसमेतको कसरु गरकेोले िनजह�लाई लाग ुऔषध 
(िनय��ण) ऐन, २०३३ को दफा ४ को देहाय (घ)(च)
(छ) को कसरु अपराधमा ऐ.ऐनको दफा १४(१)(छ)(१) 
बमोिजम सजाय गरी बरामद लाग ुऔषध ओसारपसारमा 
�योग भएको मोटरसाइकलसमेत जफत ग�रपाउ ँभ�ने 
अिभयोग मागदाबी भएको ��ततु म�ुामा स�ु बिद�या 
िज�ला अदालतबाट �ितवादीह�लाई लाग ु औषध 
(िनय��ण) ऐन, २०३३ को दफा ४(च) बमोिजमको 
कसरुमा सोही ऐनको दफा १४(१)(छ)(१) बमोिजम 
जनही ५(पाचँ) वष� कैद र �.५,०००।- (पाचँ हजार 
�पैया)ँ ज�रवाना ह�ने र लाग ु औषध ओसारपसारमा 
�योग भएको मोटरसाइकलसमेत जफत ह�ने ठहर गरी 
िमित २०७३।३।१५ मा फैसला भएको देिख�छ ।

३. उ� फैसलामा िच� नबझुाई 
�ितवादीह�तफ� बाट हामीह�बाट बरामद भएको 
उ� लाग ुऔषध (खैरो िहरोइन) हामी आफूले सेवन 
गन� साथमा राखेकोमा हामीह�लाई ख�रद, िब��, 
स�चय र ओसारपसारसमेतको कसरु गरेको भनी बढी 
सजाय गरकेो स�ु बिद�या िज�ला अदालतको फैसला 
�िुटपूण� ह�दँा उ� फैसला बदर गरी फैसलाले लागेको 
सजायबाट उ�मिु� पाउ ँभनी उ�च अदालत तलुसीपरु, 
नेपालग�ज इजलासमा छु�ाछु�ै पनुरावेदन गरकेोमा 
उ�च अदालत तलुसीपरु, नेपालग�ज इजलासबाट 
स�ु बिद�या िज�ला अदालतले गरकेो फैसला सदर ह�ने 
ठहर गरी भएको फैसलाउपर �ितवादी लोकेश योगीको 
तफ� बाट हामीले आफँै सेवन गन� उ� लाग ु औषध 
(खैरो िहरोइन) साथमा राखेको ह�दँा म�ुा दोहो�याउने 
अनमुित �दान गरी सेवनतफ�  कम सजाय ग�रपाउ ँ
भनी ��ततु दोहो�याइपाउकँो िनवेदन यस अदालतमा 
परकेो दिेख�छ ।

४. यी �ितवादी लोकेश योगीसमेतले 
अदालतमा बयान गदा� बरामद भएको भिनएको २ �ाम 
लाग ु औषध (खैरो िहरोइन) हामीबाट बरामद भएको 
होइन । �हरीले आफँैले हातमा राखी िदएको हो । जाहेरी 
�ितवेदन झ�ुा हो भनी आफूह�बाट लाग ु औषध 
बरामद भएकोमा समेत इ�कार रही बयान गरकेो भए 
तापिन िनजले अिधकार�ा�त अिधकारीसम� बयान 
गदा� हामीह�बाट बरामद भएको २ �ाम लाग ुऔषध 
(खैरो िहरोइन) सेवन गन�को लािग भारत �पैिडया गई 
मेरो �.१,०००।- (एक हजार �पैया)ँ र अका�  �ितवादी 
िनलेश खड्काको �.३,०००।- (तीन हजार �पैया)ँ 
गरी ज�मा �.४,०००।- (चार हजार �पैया)ँ मा ख�रद 
गरी मोटरसाइकलमा नेपालग�जबाट घर सखु�त जाने 
�ममा बाटोमा समेत सेवन गद� गइरहेको अव�थामा 
�हरीको चेकजाचँ ह�दँा मोटरसाइकलको पछािड 
ब�ने अका� �ितवादी िनलेश खड्काको साथबाट 
बरामद भएको हो भनी बयान गरकेो देिख�छ । यी 
�ितवादीह�ले अिधकार�ा�त अिधकारीसम� गरेको 
बयानमा उ� लाग ुऔषध आफँैले सेवन गन�को लािग 
भारत, �पैिडयाबाट िकनेर �याई आफूह�ले उ� लाग ु
औषध सेवन गरी बाकँ� लाग ु औषध सेवनको लािग 
आफूसगँ राखेकोस�म �वीकार गरकेो देिख�छ भने यी 
�ितवादीह�ले उ� लाग ुऔषध िब�� गन� �याएको हो 
भ�ने अिभयोग दाबीमा इ�कार रहेको पाइयो । 

५. �ितवेदक �हरी िनरी�क च��कुमार 
थापाले मौकामा �ितवेदन िददँा र अदालतमा बकप� 
गदा�समेत यी �ितवादीह�बाट २ �ाम लाग ु औषध 
(खैरो िहरोइन) बरामद भएको हो भनी लेखाई िदएको 
भए तापिन िनजले उ� लाग ुऔषध िब�� गन�को लािग 
अथवा िब�� गन� उ�े�यले �ितवादीह�ले आफूसाथ 
राखेका ह�न् भनी भ�न सकेको देिखदैँन भने बरामदी 
मचु�ुकामा ब�ने �यि�ह� र घटना िववरण कागज 
ग�रिदने कुनै पिन �यि�ह�ले यी �ितवादीसमेतले 
उ� बरामद भएको लाग ु औषध िब�� गन� उ�े�यले 
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भारतबाट ख�रद गरी �याएका ह�न् भनी अदालतमा 
उपि�थत भई बकप� गन� सकेकोसमेत दिेखदँैन ।

६. लाग ु औषध �ितवादीले सेवन र िब�� 
िवतरण दवैु �योजनको लािग ओसारपसार गन� 
स�ने ह�दँा �यसमा िनजको साथबाट बरामद भएको 
लाग ुऔषधको मा�ा र अ�य �माणह�को आधारमा 
िवचार ग�रनपुन� ह��छ । यी �ितवादीसमेतले बरामद 
भएको लाग ु औषध (खैरो िहरोइन) िब�� िवतरण 
कारोबार ग�ररहेको अव�थामा प�ाउ परकेो 
देिखदँनै । यी �ितवादी र अका� �ितवादी 
मोटरसाइकलमा नेपालग�जबाट सखु�त गइरहेको 
अव�थामा �हरी चेकजाचँ गन� �ममा अका� �ितवादी 
िनकेश खड्काको साथबाट उ� लाग ुऔषध बरामद 
भएको देिख�छ । यी �ितवादीह�बाट लाग ु औषध 
बरामद ह�दँा िनजह�को साथबाट लाग ु औषध 
िब�� िवतरण गन� आव�यक कुनै व�त ु फेला परकेो 
देिखदँनै भने यी �ितवादीह�बाट उ� बरामद भएको 
लाग ु औषध ख�रद गन� कोही �यि� आएकोसमेत 
देिखदँनै । यी �ितवादीह�बाट बरामद भएको खैरो 
िहरोइनको मा�ा २ �ाम मा� भएको देिख�छ ।

७. लाग ुऔषध (िनय��ण) ऐन, २०३३ को 
दफा ४ को ख�ड (घ), (च) र (छ) को कसरु गरकेो 
भनी �ितवादीह�उपर दाबी िलएको दिेखदँा उ� 
ख�डह�म�ये (घ) ले लाग ुऔषध िब�� िवतरण गन� र 
ख�ड (च) ले लाग ुऔषध ख�रद गन�, स�चय गन�, रा�ने 
वा ओसारपसार गन� र (छ) ले गाजँाबाहेक अ�य लाग ु
औषध सेवन गन� काय� िनषेध गरकेो देिख�छ । ख�रद, 
िब��, ओसारपसार तथा स�चयको कसरु कायम ह�न 
सो कुरा �वत�� �माणबाट पिु�ट ह�नपुन� ह��छ । लाग ु
औषधको सेवन तथा ओसारपसार, स�चय र ख�रद, 
िब��समेत एउटै अपराध नभई िभ�न �कृितका 
अपराध ह�दँा सेवन गन� गरकेो त�य �थािपत भएको 
भ�ने आधारमा मा� ओसारपसार, स�चय, ख�रद 
र िब��को कसरु गरकेो भनी मा�न िम�ने देिखदँैन । 

�य�तो कसरु कायम ह�न िब�� िवतरण गन� उ�े�य ह�न 
आव�यक ह��छ ।

८. यसै स�ब�धमा सागर काक� िव�� 
नेपाल सरकार भएको (२०७६ साल अङ्क २, भाग 
६१, िन.नं. १०२०२) लाग ु औषध (खैरो िहरोइन) 
म�ुामा यस अदालतबाट "लागु औषध सेवन तथा 
ओसारपसार एउटै अपराध नभई िभ�न �कृितका 
अपराध ह�न ्। सवेन गन� गरकेो त�य �थािपत भएको 
भ�न ेआधारमा ओसारपसार िब�� िवतरणको कसुर 
�थािपत ह�न ेहोइन । �यापा�रक कारोबार �कृितको 
िब�� िवतरणको उ�े�य �मािणत ह�न आव�यक 
ह�ने" भ�ने िस�ा�तसमेत �ितपािदत भएको देिख�छ ।

९. िवधाियकाबाट सेवन तथा ख�रद, 
िब��, स�चय र ओसारपसारिबचको कसरुमा पथृक् 
सजायको �यव�था गरकेो छ । सेवनतफ� को कसरु 
भएको आधारमा �वत: ख�रद, िब��, स�चय र 
ओसारपसारतफ� को कसरु कायम ह�दँैन । यसका 
लािग अिभयोजन प�ले �माण�ारा पिु� गनु�पद�छ । 
अिभयोजन प�ले �ितवादीमािथ लगाएको आरोप 
शङ्कारिहत तवरले �मािणत ह�न नसकेमा �यसको 
लाभ अिभय�ुले पाउदँछ । ��ततु म�ुामा पनुरावेदक 
�ितवादीको साथबाट बरामद भएको लाग ु औषध 
िब�� िवतरणको लािग ओसारपसार, स�चय गरेको 
त�य �माणबाट पिु� भएको दिेखदँैन । �ितवादीले 
अिधकार�ा� अिधकारीसम� बयान गदा�  र यस 
अदालतमा पेस गरकेो पनुरावेदनमा बरामद भएको लाग ु
औषध िब�� िवतरण गन� �योजनका लािग �याएको 
होइन, सेवन गन�का लािग ख�रद गरी �याएको हो भनी 
िजिकर गरकेो दिेखदँा सेवन गन�का लािग पिन कुनै न 
कुनै मू�य चकुाई ख�रद गनु�पन�, एक ठाउबँाट अक� 
ठाउसँ�म लैजानपुन� र सेवनका लािग आ�नो साथमा 
रा�नपुन� कुरा �वाभािवक �पमा �हण गनु�पछ�  ।

१०. �यापा�रक कारोबार �कृितको ख�रद, 
स�चय वा ओसारपसार भएको अव�था दिेखएमा 
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ख�रद िब��तफ� को कसरु कायम ह�न स�ने भए तापिन 
�यस�कारको ि�थित नदेिखएस�म केवल सेवन 
�योजनका लािग केही लाग ुऔषध ख�रद गरी आफूसाथ 
राखी एक ठाउबँाट अक� ठाउमँा गएको काय�लाई लाग ु
औषध ख�रद िब��, ओसारपसार, स�चय गरकेो भनी 
कसरु ठहर गरी सजाय गनु�  �यायोिचत ह�दैँन ।

११. यसरी �ितवादी लोकेश योगीसमेतले 
बरामद भएको लाग ुऔषध (खैरो िहरोइन) आफूह�ले 
िब�� गन� उ�े�यले �याएको नभई आफँै सेवन गन�को 
लािग �याएको हो भनी अिधकार�ा�त अिधकारीसम� 
गरकेो बयान, यी �ितवादीह�बाट बरामद भएको लाग ु
औषध (खैरो िहरोइन) िब�� िवतरण गन� �ममा बरामद 
भएको नभई नेपालग�जबाट सखु�त मोटरसाइकलमा 
जाने �ममा �हरीले िनयिमत चेकजाचँ गदा� बरामद 
भएको अव�था, यी �ितवादीबाट बरामद भएको लाग ु
औषध िब�� िवतरण गदा� �योग ह�ने कुनै व�त ुफेला 
नपरकेो अव�था र यी �ितवादीह�बाट बरामद भएको 
लाग ु औषध (खैरो िहरोइन) को मा�ा दईु �ाम मा� 
भएकोसमेतका िमिसल सलं�न कागज �माणह�बाट 
यी �ितवादीसमेतले उ� लाग ुऔषध (खैरो िहरोइन) 
िब�� िवतरण गन� उ�े�यले आफूसाथ राखेको नभई 
आफँैले सेवन गन�को लािग राखेको देिखदँा यी �ितवादी 
लोकेश योगीलाई लाग ुऔषध सेवन गरकेोमा सजाय 
गनु�पन�मा लाग ु औषध ख�रद, स�चय,  ओसारपसार 
गरकेो कसरुमा बढी सजाय गरकेो उ�च अदालत 
तलुसीपरुको फैसला िमलेको देिखएन ।

१२. अत: मािथ िववेिचत आधार र 
�माणह�बाट �ितवादीह�बाट बरामद भएको २ �ाम 
लाग ुऔषध (खैरो िहरोइन) यी �ितवादीसमेतले िब��, 
िवतरण गन� उ�े�यले ख�रद गरी आफूसाथ राखेको 
भ�ने नदिेखई आफँैले सेवन गन�को लािग ख�रद गरी 
आफूसाथ राखेकोस�म देिखदँा पनुरावेदक �ितवादी 
लोकेश योगीलाई लाग ुऔषध (िनय��ण) ऐन, २०३३ 
को दफा ४(च) को कसरु कायम गरी सोही ऐनको 

दफा १४(१)(छ)(१) बमोिजम ५(पाचँ) वष� कैद र 
�.५,०००।- (पाचँ हजार �पैया)ँ ज�रवाना गन� र लाग ु
औषध ओसारपसारमा �योग गरकेो भे.५ प.११३९ नं. 
को मोटरसाइकल सोही ऐनको दफा १८ बमोिजम जफत 
ह�ने ठहर गरकेो हदस�म उ�च अदालत तलुसीपरु, 
नेपालग�ज इजलासको िमित २०७४।१।२५ को 
फैसला िमलेको नदेिखदँा सो हदस�म केही उ�टी भई 
�ितवादी लोकेश योगीलाई लाग ुऔषध (िनय��ण) ऐन, 
२०३३ को दफा ४(छ) बमोिजमको सेवनको कसरुमा 
सोही ऐनको दफा १४(१)(ङ) बमोिजम १(एक) वष� 
कैद सजाय ह�ने ठहछ�  । 

१३. अब पनुरावेदन नगन� �ितवादी िनलेश 
खड्काको हकमा हेदा� �ितवादीम�येको लोकेश 
योगीको हकमा लाग ु औषध (िनय��ण) ऐन, २०३३ 
को दफा ४(छ) को कसरु कायम भई सजाय भएकोले 
वारदातको �प नै प�रवत�न भई सेवनको कसरुस�म 
कायम भएकोले पनुरावेदन नगन� �ितवादी िनलेश 
खड्काको हकमा समेत मािथ िववेिचत आधार, 
�माणह�बाट सािबक मलुकु� ऐन, अ.ब.ं २०५ नं. 
तथा मलुकु� फौजदारी काय�िविध सिंहता, २०७४ को 
दफा १४४(२) बमोिजम उ�च अदालत तलुसीपरु, 
नेपालग�ज इजलासबाट भएको िमित २०७४।१।२५ 
को फैसला केही उ�टी भई �ितवादी िनलेश खड्कालाई 
समेत लाग ुऔषध (िनय��ण) ऐन, २०३३ को दफा 
४(छ) बमोिजमको सेवनको कसरुमा सोही ऐनको दफा 
१४(१)(ङ) बमोिजम १(एक) वष� कैद सजाय ह�ने 
ठहछ�  । अ�मा तपिसलबमोिजम गनू�  ।

तपिसल
मािथ ठहर ख�डमा उ�लेख भएबमोिजम �ितवादीह� 
लोकेश योगी र िनलेश खड्कालाई १(एक) वष� कैद 
सजाय मा� ह�ने ठहर भएकोले िनज �ितवादीह� िमित 
२०७२।११।१७ देिख थनुामा रही िनजह�लाई ठहर 
भएको कैद च�ुा भइसकेको देिखदँा िनज �ितवादीह� 
लोकेश योगी र िनलेश खड्कालाई अ�य म�ुामा थनुामा 
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रा�न नपन� भए ��ततु म�ुाबाट आजै थनुाम�ु ग�रिदन ु
भनी यस अदालतबाट भएको संि��त आदेशानसुार 
कारागार काया�लय, तलुसीपरु, दाङमा च.नं.१६४०४ 
िमित २०७७।३।१२ को प� पठाइसकेको देिखदँा 
�यसतफ�  केही ग�ररहन ुपरने ..............................१
मािथ ठहर ख�डमा उ�लेख भएअनसुार �ितवादीह� 
लोकेश योगी र िनलेश खड्कालाई १(एक) वष� कैद 
सजाय ह�ने ठहर भएको र िनजह�लाई ठहर भएको 
कैद च�ुा भइसकेकोले िनजह�को हकमा स�ु 
बिद�या िज�ला अदालतको फैसलाअनसुार राखेको 
५(पाचँ) वष� कैद र �.५,०००।- (पाचँ हजार �पैया)ँ 
ज�रवानाको लगत क�ा ग�रिदन ु भनी स�ु बिद�या 
िज�ला अदालत, तहिसल शाखामा लेखी पठाउनू ...२
न�कल मा�न आए सरोकारवालाह�लाई िनयमानसुार 
न�कल िदनू .................................................३
��ततु फैसलाको जानकारी महा�यायािधव�ाको 
काया�लयलाई िदनू ..........................................४
��ततु फैसला िव�तुीय �णालीमा अपलोड गरी 
म�ुाको दायरीको लगत क�ा गरी िमिसल िनयमानसुार 
गरी अिभलेख शाखामा बझुाइिदनू ......................५

उ� रायमा सहमत छु ।
�या.मीरा खडका

इजलास अिधकृत : अ�णकुमार कोइराला
इित सवंत् २०७७ साल असार ११ गते रोज ५ शभुम् ।

—— & ––

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

माननीय �यायाधीश �ी ह�र�साद फुयाल
फैसला िमित : २०७७।१०।२०

०७३-CR-०५०९

म�ुा: बह�िववाह

पनुरावेदक / �ितवादी : भीमबहादरुको छोरा, 
ओखलढुङ्गा िज�ला, नम�दे�वर गा.िव.स. 
वडा नं. ३ घर भई हाल रामेछाप िज�ला, 
साघँटुार गा.िव.स. वडा नं. १ ब�ने सोकण� 
�े�ठ

िव��
��यथ� / वादी : राजकुमारको प�नी रामेछाप िज�ला, 

साघँटुार गा.िव.स. वडा नं. १ ब�ने मायादवेी 
�े�ठको जाहेरीले नेपाल सरकार

§ हद�याद र हकदैयास�ब�धी कानूनी 
��नमा म�ुा जुनसुकै तहको अदालतमा 
िवचाराधीन रहकेो भए पिन उ� अदालतले 
सो स�ब�धमा िनण�य गन� स�न े नै 
देिख�छ । म�ुामा हद�याद र हकदैयाको 
��न समावेश भएको देिखएमा म�ुा 
जुनसकैु तहमा िवचाराधीन रहकेो भए 
तापिन पिहले हद�याद र हकदैयाको 
स�ब�धमा िनण�य गरपेिछ मा� म�ुाको 
िवषयमा �वेश गनु�पन� । कानूनले कुनै म�ुा 
दायर गनु�पन� समय सीमा हद�याद तोकेको 
छ भने सो तोिकएको हद�यादिभ� म�ुा 
अिनवाय� �पमा दायर भइसकेको ह�नुपन� । 

�नण�य नं. १०७१८
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§ जुनसकैु म�ुा जिहलेसकैु पिन दायर गन� 
सिकने भए कानूनले नै हद�यादस�ब�धी 
�यव�था गनु� आव�यक नै नह�ने । मु�ा 
जिहलेसुकै ला�छ भ�ने सोच नहोस ्अथा�त ्
म�ुा पन� अविध अिनि�चत नहोस ् भ�ने 
मनसाय राखेर नै िवधाियकाले कानूनमा 
हद�यादको �यव�था गरकेो ह�ने । यिद कुनै 
म�ुा दायर गन� हद�याद कानूनले तोकेको 
छ भने म�ुा गन� प� चाह े�यो �यि� होस ्
वा सरकारी िनकाय नै िकन नहोस ्�य�ले 
कानूनले तोकेको हद�यादिभ� अिनवाय� 
�पमा उ� म�ुा दायर ग�रस�नपुन� । यिद 
कसैले हद�याद नाघेर मु�ा दता� गराउन 
�याउँछ भन े �यसलाई अदालतले म�त 
गन� नस�ने ।

(�करण नं.११)
§ त�काल िव�मान सरकारी म�ुास�ब�धी 

ऐन, २०४९ अनुसार बह�िववाह मु�ा 
सरकार वादी ह�ने फौजदारी मु�ा भएको 
र सरकारवादी फौजदारी म�ुामा जाहरेी 
दरखा�त परपेिछ �हरी काया�लयले 
कानूनले तोकेबमोिजम अनुस�धान 
तहिककात गरी म�ुा चलाउनपुन� देिखएमा 
हद�यादिभ� सरकारी विकलमाफ� त 
अदालतमा म�ुा दायर गरी कसुरदारलाई 
सजाय िदलाउने िनजको कत��य ह��छ । 
जाहरेी दरखा�त परपेिछ कानूनबमोिजम 
अनुस�धान तहिककात नगरी �हरी 
काया�लयले �यसै ब�न िम�ने नदेिखने ।

(�करण नं.१४)

पनुरावेदक / �ितवादीका तफ� बाट : िव�ान्  व�र�ठ 
अिधव�ा �ी सितशकृ�ण खरले र िव�ान्  
अिधव�ा �ी शंकर सवेुदी

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

अवलि�बत निजर :
§ ने.का.प.२०७६, अङ्क १, िन.नं.१०१७८

स�ब� कानून :
§ सरकारी म�ुास�ब�धी ऐन, २०४९

स�ु तहमा फैसला गन� :
मा.िज�ला �या. �ी िकरण�साद िशवाकोटी
ओखलढुङ्गा िज�ला अदालत

पनुरावेदन तहमा फैसला गन� :
माननीय �यायाधीश �ी मोहनबहादरु काक�
माननीय �यायाधीश �ी महे��राज गौतम
पनुरावेदन अदालत राजिवराज

फैसला
�या.मीरा खडका : यस अदालतबाट 

त�कालीन �याय �शासन ऐन, २०४८ को दफा 
१२(१) को (क) बमोिजम दोहो�याई हेन� िन�सा �दान 
भई दता� ह�न आएको ��ततु म�ुाको संि�� त�य र 
ठहर यस�कार छः-

त�य ख�ड
म जाहेरवालाको बिहनी अ�जना �े�ठ र 

सोकण� �े�ठिबच २०५७।११।२७ मा िववाह भई 
िनजको सहवासबाट िमित २०५९।०८।२६ मा एक 
छोराको ज�म भएको �ितवादी नीता मगर (�े�ठ) समेत 
लाई थाहा िथयो । सो थाहा ह�दँाह�दँै नीता मगर र सोकण� 
�े�ठले मेरी बिहनी अ�जना �े�ठ काठमाड� रहे भएको 
मौका पारी िमित २०६५।०१।१५ गते ओखलढुङ्गा 
नम�द�ेर गा.िव.स. वडा नं. २ ि�थत मि�दरमा गई 
िस�दरु पोते िलनिुदन ुगरी सोकण� �े�ठ र नीता मगर 
(�े�ठ) ले जानी बझुी बह�िववाह गरकेो ह�दँा ब�ुनपुन� 
�माण बझुी िनज �ितवादीह�लाई हदैस�मको कानूनी 
कारबाही ग�रपाउ ँ भ�ने सोकण� �े�ठको जेठीसासू 
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मायादवेी �े�ठको जाहेरी दरखा�त । 
ओखलढुङ्गा िज�ला, नम�दे�र गा.िव.स. वडा 

नं. २ ि�थत पूव�मा ताराबहादरु मगरको घर पि�चममा 
नमद��वर खोला उ�र र दि�णमा िलख ुखोला यित 
४ िक�लािभ�को नम�दे�वर महादेव मि�दरमा िमित 
२०६५।०१।१५ गते सोकण� �े�ठले नीता मगरलाई 
दो�ो �ीमतीको �पमा िववाह गरी का�छी �ीमती 
बनाएको भ�नेसमेत बेहोराको घटना�थल �कृित 
मचु�ुका । 

�ितवादी सोकण� �े�ठ र नीता मगरलाई 
खोजतलास गदा� फेला नपरकेो, जेठी �ीमती अ�जना 
�े�ठ पिन गाउघँरमा नभएको िनजह�लाई स�पक� मा 
�याउन नसिकएको भ�नेसमेत बेहोराको भीमबहादरु 
ब�नेतसमेतको संय�ु �ितवेदन । 

जाहेरवालाको बिहनी अ�जना �े�ठ 
र �ितवादी सोकण� �े�ठिबचमा सामािजक 
पर�पराअनसुार २०५७।११।२७ गते िववाह भई 
िनजह�को सहवासबाट एक छोराको ज�म भएको 
छ । सोकण� �े�ठले िमित २०६५।०१।१५ गतेका 
िदन नीता मगरलाई फकाई फु�याई मि�दरमा �याई 
िस�दरु पोते िदई िववाह गरकेा ह�न्  । नीता मगरलाई 
सोकण� �े�ठको जेठी प�नी र छोरासमेत छ भ�ने कुरा 
थाहा िथयो । जाहेरीमा उि�लिखत फोटो सोकण� �े�ठ 
र अ�जना �े�ठिबच िववाह ह�दँा िखचेको र छोरासगँ 
बसेको फोटो ह�न् भ�नेसमेत बेहोराको स�दकुमार 
खड्काले गरकेो कागज ।

िमित २०५७।११।२७ मा सोकण� �े�ठले 
अ�जना �े�ठसगँ पर�पराअनसुार मागी िववाह गरकेा 
ह�न् । िनजह�बाट १ (एक) छोरा िवशाल �े�ठको 
ज�म भएको छ । सोकण� �े�ठले जेठी �ीमती ह�दँाह�दैँ 
र नीता मगर �े�ठले पिन सोकण�को �ीमती र १ छोरा 
छ भ�ने थाहा ह�दँाह�दैँ सोकण� �े�ठ र नीता मगरले 
२०६५।०१।१५ गतेका िदन िस�दरु पोते िलनिुदन ुगरी 
बह�िववाह गरकेा ह�न्  भ�नेसमेत एकै िमलान बेहोराको 

वेदबहादरु �े�ठ, ��बहादरु िघिमर े र भीमबहादरु 
�े�ठसमेतले गरकेो छु�ाछु�ै कागज । 

�ितवादी सोकण� �े�ठले जाहेरवालाको 
बिहनी अ�जना �े�ठसगँ िमित २०५७।११।२७ 
गतेका िदन जातीय रीित�रवाजअनसुार िववाह गरी 
िमित २०५९।०८।२६ मा िनजह�बाट १ छोराको 
ज�म भएको छ । िमित २०६५।०१।१५ गते सोकण� 
�े�ठले पिहलो �ीमती अ�जना �े�ठ ह�दँाह�दैँ दो�ो 
�ीमतीको �पमा नीता मगरसगँ िववाह गरी दवुै जनाले 
बह�िववाहको अपराध गरकेो िठक साचँो हो भ�नेसमेत 
बेहोराको िदनानाथ ढंुगेलसमेत ३ जनाले एकै िमलान 
ह�ने गरी लेखाई िदएको व�तिु�थित मचु�ुका । 

�ितवादी सोकण� �े�ठ र अ�जना �े�ठ, 
िबचमा िमित २०५७।११।२८ मा सामािजक 
पर�पराअनसुार र �यसै गरी �ितवादी सोकण� र 
नीता मगरिबच २०६४।११।२८ गते िववाह भएको 
हो । �ितवादी सोकण� �े�ठ र अ�जना �े�ठिबचबाट 
िमित २०५९।०८।२६ मा एक छोरा िवशाल �े�ठको 
ज�म भएको हो भ�नेसमेत बेहोराको �थानीय 
पि�जकािधकारीको काया�लय, नम�दे�र गा.िव.स. 
को काया�लयबाट जारी ग�रएका िववाह दता� तथा 
ज�मदता�को बेहोराको प�ुट्याई ं ह�ने गरी नम�दे�र 
गा.िव.स. को काया�लय ओखलढुङ्गाबाट पठाएको 
च.नं. ९१ िमित २०६६।०२।१३ गतेको प� ।

�ितवादी सोकण� �े�ठले �ीमती र छोरा 
ह�दँाह�दैँ अक� �ीमती िववाह गरकेो र �ितवादी 
नीता मगरले पिन सोकण� �े�ठको �ीमती र छोरा छ 
भ�ने कुरा थाहा ह�दँाह�दँै पिन एकापसमा िमली दवैु 
�ितवादीले एकापसमा लो�ने �वा�नी भई बसेको 
ह�दँा �ितवादीह�म�ये सोकण� �े�ठले मलुक� ऐन, 
िववाहवारीको ९ र ९(क) नं. अनसुारको कसरु अपराध 
गरकेो र नीता मगर (�े�ठ) ले ऐ.ऐन महलको १० नं. 
अनसुारको कसरु अपराध गरकेो ह�दँा �ितवादीह�लाई 
सोही ऐन महलको १० नं.बमोिजम सजाय ग�रपाउ ँ
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भ�नेसमेत बेहोराको अिभयोग मागदाबी । 
मैले दो�ो िववाह नीता मगरसगँ गरकेो िठक 

हो । जेठी �ीमतीले छोडेको ५ वष�पिछ मैले अक� िववाह 
गरकेो हो । जेठी �ीमती घरमा नआउने, माइतमा नै 
ब�ने, छोरालाई अनाथालयमा रा�ने, ग�ुडा लगाएर 
मलाई कुटाउने र मेरो स�पि�समेत लटुी माइतमा नै 
लाने र जेठी �ीमतीले घर �यवहार लथािलङ्ग पारकेो 
ह�नाले मैले दो�ो िववाह गरकेो हो भ�नेसमेत बेहोराको 
�ितवादी सोकण� �े�ठले अदालतसम� गरकेो बयान ।

�ितवादी सोकण� �े�ठले पिहलो प�नी ह�दँाह�दैँ 
दो�ो िववाह गरी बह�िववाह गरकेोमा सािबत रही बयान 
गरकेो दिेखदँा यी �ितवादी कसरुदार होइनन् भनी 
मा�न स�ने अव�था िव�मान नदेिखदँा पिछ थप 
�माण ब�ुदै जादँा ठहरबेमोिजम ह�ने नै ह�दँा हाललाई 
मलुकु� ऐन, अ.बं.११८(५) बमोिजम �ितवादीबाट 
�.१५,०००।- (प�� हजार �पैया)ँ नगद, धरौट वा 
जमानत िलई तारखेमा रा�न ुभ�नेसमेत बेहोराको स�ु 
अदालतको िमित २०६७।०५।२३ भएको थनुछेकको 
आदशे ।

�ितवादीको जेठी प�नी अ�जना �े�ठ 
�ीमान् सगँ नबसी आ�नो िददीसगँ बसेको, �ितवादीले 
िलन जादँा इ�कार गरी पित मरकेो भनी छोरालाई 
अनाथालयमा राखेको, पितलाई ग�ुडा लगाई कुटिपट 
गराएकोले यी �ितवादीले बा�य भएर दो�ो िववाह 
गरकेो हो भ�नेसमेत बेहोराको �ितवादी सोकण� �े�ठका 
सा�ी थीरबहादरु जोगीले अदालतमा गरकेो बकप� । 

नीता मगरसगँ िववाह ह�नभु�दा अगािड 
अ�जना �े�ठ काठमाड� गई बसेक� ह�न् । बा�यता 
भएर सोकण� �े�ठले दो�ो िववाह गरकेो हो । सोकण� 
�े�ठलाई दःुख िदने िनयतले नै िददीले िनजलाई 
म�ुा िदएको हो भ�नेसमेत बेहोराको बिुझएका �यि� 
��बहादरु िघिमरलेे गरकेो बकप� । 

स�ु अदालतबाट जारी �याद िमित 
२०६७।०३।२७ मा �ितवादी नीता मगर आफँैले बझेु 

पिन �याद ैगजुारी बसेको पाइ�छ । 
�ितवादी सोकण� �े�ठले घरमा �ीमती 

ह�दँाह�दैँ मलुकु� ऐन, िबहावारीको महलको ९ नं. र ९ 
(क) नं. िवपरीत ह�ने गरी दो�ो �ीमतीको �पमा नीता 
मगर �े�ठलाई िववाह गरी �ीमती त�ुयाएको देिखदँा 
िनजले मलुकु� ऐन, िबहावारीको महलको ९ र ९ (क) 
नं. को कसरु गरकेो �प� ह�न आएकोले िनजलाई 
सोही ऐन महलको १० नं.बमोिजम १ (एक) वष� कैद 
र �.५,०००।- (पाचँ हजार �पैया)ँ ज�रवाना ह�ने 
ठहछ�  । �ितवादी नीता मगर �े�ठले मलुकु� ऐन, 
िबहावारीको महलको १० नं. अनसुारको कसरु गरेको 
पिु� भएकाले िनजलाई सोही ऐन, महलको १० नं. 
बमोिजम १ (एक) वष� कैद र �.५,०००।- (पाचँ हजार 
�पैया)ँ ज�रवाना ह�ने ठहछ�  भ�नेसमेत बेहोराको स�ु 
ओखलढुङ्गा िज�ला अदालतको फैसला । 

पसलमा नो�सानी गरी, झगडा गरी 
िवनाकारण अ�जना �े�ठ माइत गई ३ वष�भ�दा बढी 
बसेको र पटकपटक िलन जादँा पिन नआएको, उ�टो 
म पनुरावेदकमािथ मा�छे लगाई साङ्घाितक आ�मण 
गराएको अव�थामा २०६४।११।२८ मा नीता मगरसगँ 
दो�ो िववाह गरपेिछ उ� त�यलाई �वीकार गरी 
अ�जना �े�ठले िमित २०६५।०४।१२ मा सा.दे.
म.ुनं. ६६।०२९ को ओखलढुङ्गा िज�ला अदालतमा 
अशंचलन म�ुा दता�  गरकेो र उ� म�ुामा मलगायत 
सौता नीता मगरलाई समेत �ितवादी बनाइएको छ । 
मेरो जेठी �ीमती अ�जना �े�ठले दायर गरकेो अंश 
म�ुामा िनजले हामीउपर बह�िववाह गरकेोमा िज�ला 
�हरी काया�लय, ओखलढुङ्गामा जाहेरी िदएको कुरा 
उ�लेख गरके� िछन् । िनजले जाहेरी दरखा�त िदएको 
कुरा िज�ला �हरी काया�लय, ओखलढुङ्गाबाट 
�मािणत भएर आएको छ । िज�ला �हरी काया�लय, 
ओखलढुङ्गामा मेरो जेठी �ीमती अ�जना �े�ठले 
िमित २०६५।०४।१२ भ�दा अगािड नै हामीह�उपर 
बह�िववाह गरकेोमा कारबाही ग�रपाउ ँ भनी िदएको 



1035

१०७१८ - सोकण� �े� िव. नेपाल सरकार

जाहेरी दरखा�तमा केही नगरी मायादेवी �े�ठले िदएको 
िमित २०६५।११।२७ को जाहेरी दरखा�तबाट मा� 
िज�ला �हरी काया�लय, ओखलढुङ्गाले अनसु�धान 
तहिककात गरी मेरो जेठी �ीमती अ�जना �े�ठले 
िदएको जाहेरी दरखा�तको िमितबाट तीन मिहनाको 
हद�याद नघाई िमित २०६६।०२।१८ मा ओखलढुङ्गा 
िज�ला अदालतमा म�ुा दायर गरको अव�था छ । 
��ततु म�ुा हद�यादको अभावमा खारजे गनु�पन�मा 
मसमेतलाई अिभयोग मागदाबीबमोिजम बह�िववाहको 
कसरुमा सजायसमेत गरकेो ओखलढुङ्गा िज�ला 
अदालतको फैसला �िुटपूण� ह�दँा बदर गरी हद�यादको 
अभावमा ��ततु म�ुा खारजे ग�रपाउ ँ भ�नेसमेत 
बेहोराको �ितवादी सोकण� �े�ठले पनुरावेदन अदालत 
राजिवराजमा पेस गरकेो पनुरावेदनप� । 

यी पनुरावेदक �ितवादीले घरमा पिहलो 
�ीमती ह�दँाह�दँै दो�ो �ीमतीको �पमा नीता मगर 
�े�ठलाई िववाह गरी मलुकु� ऐन, िबहावारी महलको ९ 
र ९(क) नं. को कसरु गरकेोमा यी पनुरावेदक �ितवादी 
सोकण� �े�ठलाई सोही ऐनको िबहावारी महलको 
१० नं.बमोिजम १(एक) वष� कैद र �.५,०००।-
(पाचँ हजार �पैया)ँ ज�रवाना ह�ने ठहर गरी भएको 
स�ु ओखलढुङ्गा िज�ला अदालतको िमित 
२०६८।०२।२२ को फैसला िमलेकै देिखदँा सदर 
ह�ने ठहछ�  भ�नेसमेत बेहोराको पनुरावेदन अदालत 
राजिवराजबाट भएको िमित २०७०।०६।०२ को 
फैसला ।

मेरो जेठी �ीमतीले प�नीको दािय�व पूरा 
नगरी ५ वष�भ�दा बढी समयदेिख घरमा नबसी मेरो 
र छोराको िहतिवपरीत काम गरी, छोरालाई बाब ुछैन 
भनी अनाथालयमा राखी गैरिज�मेवार काम गरी घर 
छोडी िहडेँको कारण बा�य भई मैले दो�ो िववाह 
गरकेो त�य �थानीय गाउ ँ समाज र जेठी �ीमती र 
�हरी �शासन सबैलाई त�काल थाहा भएको िवषय 
हो । जेठी �ीमतीले अंशसमेत िलइसकेको र का�छी 

�ीमतीतफ� बाट ५ वष�को छोरासमेत भइसकेको 
अव�थामा मलाई सजाय गनु�  अ�यायपूण� छ । जेठी 
�ीमती �वयंले िमित २०६५।०४।१२ भ�दा अगािडकै 
िमितमा म�ुाको अनसु�धान गन� अिधकार�ा�त िनकाय 
िज�ला �हरी काया�लय, ओखलढुङ्गासम� पेस गरेको 
जाहेरी दरखा�तअनसुार कुनै कारबाही नगरी उनाउ 
मायादेवी �े�ठको िमित २०६५।११।२८ को जाहेरीको 
आधारमा िमित २०६६।०२।१८ मा अिभयोगप� दता� 
गरकेोले ��ततु अिभयोगप� वारदात भएको िमित 
२०६४।११।२८ को िमितबाट र जाहेरी परकेो िमित 
२०६५।०४।१२ को िमितबाट ३ मिहनाको हद�याद 
नाघी दायर भएको देिखदँा खारजे गनु�पन�मा इ�साफ 
गरकेो स�ु तथा पनुरावेदन अदालत राजिवराजको 
फैसलामा मलुकु� ऐन, िबहावारीको महलको ११ 
नं. को �या�यामा ग�भीर �िुट ह�नकुा साथै सव��च 
अदालतबाट �ितपािदत निजर पालन नगरी गलत 
िकिसमले �या�या गरी �योग गरकेो ह�दँा �याय �शासन 
ऐन, २०४८ को दफा १२ को उपदफा १ को ख�ड 
(क) र (ख) बमोिजम म�ुा दोहो�याई हेरी हद�यादको 
अभावमा ��ततु म�ुा खारजे ग�रपाउ ँ भ�नेसमेत 
बेहोराको �ितवादी सोकण� �े�ठले यस अदालतमा पेस 
गरकेो पनुरावेदनप� ।

यसमा अ�जना �े�ठले िमित २०६५।०४।१२ 
मा दायर गरकेो अंश म�ुाको िफरादको �करण नं. २ मा 
सोकण� �े�ठले दो�ो प�नी नीता मगरिसत िववाह गरेको 
स�ब�धमा जाहेरी िदएको कुरा लेखाई िदएकोमा सो 
जाहेरी िज�ला �हरी काया�लय, ओखलढुङ्गामा फेला 
पर ेतापिन कुनै कारबाहीको �ि�या अगािड नबढेको 
र िनवेदकको िददी मायादेवी �े�ठको जाहेरीबाट मा� 
कानूनी कारबाही अगािड बढाएको कुरा सो काया�लयले 
िनवेदनमा जनाइिदएको भ�ने बेहोराको कागज बहसको 
�ममा िव�ान्  कानूनी �यवसायी �ी शंकर सवुेदीले 
पेस गनु�  भएको देिखएबाट िमित २०६५।०४।१२ मा 
नै प�रसकेको जाहेरीअनसुार अनसु�धान कारबाही 
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नचलाई िमित २०६५।११ । २८ मा मायादेवी �े�ठको 
जाहेरीअनसुार अनसु�धान कारबाही अगािड बढाई 
िमित २०६६।०२।१८ मा ओखलढुङ्गा िज�ला 
अदालतसम� म�ुा दायर भएको देिखदँा ��ततु 
बह�िववाह म�ुामा मलुकु� ऐन, िबहावारीको महलको 
११ नं. मा उि�लिखत हद�यादस�ब�धी �या�या�मक 
�� समावेश रहेकोले �याय �शासन ऐन, २०७३ को 
दफा १२(१) (क) अनसुार दोहो�याई हेन� िन�सा �दान 
ग�रिदएको छ । कानूनबमोिजम गनु�होला भ�नेसमेत 
बेहोराको यस अदालतबाट िमित २०७३।०६।०९ मा 
भएको आदेश ।

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

यस इजलाससम� पेस ह�न आएको ��ततु म�ुामा 
पनुरावेदक �ितवादीतफ� बाट उपि�थत ह�नभुएका 
िव�ान्  व�र�ठ अिधव�ा �ी सितशकृ�ण खरले र 
िव�ान्  अिधव�ा �ी शंकर सवेुदीले यी पनुरावेदक 
�ितवादी सोकण� �े�ठको जेठी �ीमती अ�जना 
�े�ठले आ�नै �ीमान्  �ितवादी सोकण� �े�ठलाई 
साङ्घाितक आ�मण गराएको, ५ वष�देिख घरमा 
नबसी माइतीमा गई बसेको, छोरालाई बाब ु छैन भनी 
अनाथालयमा राखेको, छोराको िहतिवपरीत काय� 
गरकेो तथा हाल िनज जेठी �ीमती अंश िलई छु�ै 
बिससकेको अव�थामा यी �ितवादीलाई बह�िववाहको 
कसरुमा सजाय गरकेो अ�यायपूण� र कानूनिवपरीत 
छ । यी �ितवादी सोकण� �े�ठको जेठी प�नी अ�जना 
�े�ठले यी �ितवादी सोकण� �े�ठ र िनजक� का�छी 
प�नी अका� �ितवादी नीता मगरसमेत उपर िमित 
२०६५।०४।१२ मा अशं म�ुा दायर गदा� यसै घटनाको 
स�ब�धमा िज�ला �हरी काया�लय, ओखलढुङ्गामा 
जाहेरी िदएको भनी िफरादप�मा उ�लेख गरकेो देिखदँा 
अंश म�ुा परकेो िमित २०६५।०४।१२ भ�दा अगािड 
नै दो�ो िववाह गरकेो पिु�ट ह��छ । यी �ितवादीको 
जेठी प�नी अ�जना �े�ठले िदएको िज�ला �हरी 

काया�लय, ओखलढुङ्गाबाट �ा�त जाहेरी दरखा�तको 
�ितिलिपको पीठमा यसैबमोिजमको जाहेरी दरखा�त 
यस काया�लयमा फेला पर ेतापिन कुनै कानूनी �ि�या 
अगािड नबढेको र िनवेदकको िददी मायादेवी �े�ठको 
जाहेरी दरखा�तबाट मा� कानूनी कारबाही अगािड 
बढाएको भनी िज�ला �हरी काया�लय, ओखलढुङ्गाले 
�मािणत ग�रिदएको छ । यसबाट यसै घटनाको 
स�ब�धमा यी �ितवादीको जेठी प�नीले िफराद 
दायर गरेको िमित २०६५।०४।१२ भ�दाअगािड नै 
ओखलढुङ्गा िज�ला अदालतमा जाहेरी िदएको पिु�ट 
भइरहेको अव�था छ । जेठी �ीमती अ�जना �े�ठले 
िदएको पिहलो जाहेरी दरखा�तबाट नै िज�ला �हरी 
काया�लय, ओखलढुङ्गाले घटनाको जानकारी�ा�त 
गरकेोमा उ� जाहेरी दरखा�तमा कुनै कारबाही नगरी 
पिछ िददी मायादेवी �े�ठले िमित २०६५।११।२८ 
मा िदएको जाहेरीको आधारमा अनसु�धान भई िमित 
२०६६।०२।०८ मा अिभयोगप� दता� गराएकोले 
��ततु अिभयोगप� मलुकु� ऐन, िबहावारी महलको ११ 
नं. ले तोकेको थाहा पाएको िमितबाट ३ मिहना नाघी 
दायर भएको ह�दँा ��ततु म�ुा हद�यादको अभावमा 
खारजे ह�नपुछ�  भनी गनु�भएको बहस सिुनयो ।

�य�तै ��यथ� �ितवादी नेपाल 
सरकारतफ� बाट उपि�थत ह�नभुएका िव�ान्  
उप�यायािधव�ा �ी �काश मरािसनीले यी पनुरावेदक 
�ितवादी सोकण� �े�ठले आ�नो जेठी प�नी अ�जना 
�े�ठ रहे भएको अव�थामा अका� �ितवादी नीता 
मगरलाई दो�ो �ीमतीको �पमा िववाह गरी िनज 
�ितवादीसमेतले बह�िववाहको कसरु गरकेो ह�दँा यी 
�ितवादीसमेतलाई बहुिववाहको कसरुमा सजायसमेत 
गरकेो स�ु ओखलढङ्गा िज�ला अदालतको फैसला 
सदर गरकेो पनुरावेदन अदालत राजिवराजको फैसला 
कानूनस�मत छ । यी �ितवादीको पिहलो �ीमती 
अ�जना �े�ठको जाहेरी दता� नभएको र मायादवेी 
�े�ठले दता� गराएको जाहेरी दरखा�तको आधारमा 
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हद�यादिभ�ै ��ततु म�ुा दायर भएकोले हद�यादको 
आधारमा ��ततु म�ुा खारजे ह�ने अव�था िव�मान 
नदिेखदँा यी �ितवादीलाई बह�िववाहको कसरुमा 
सजाय गरी भएको स�ु फैसला सदर गरकेो पनुरावेदन 
अदालत राजिवराजको फैसला िमलेको दिेखदँा सदर 
ह�नपुछ�  भनी गनु�भएको बहस सिुनयो ।

उपयु�� सिं�� त�य तथा बहस िजिकर 
भएको ��ततु म�ुामा िमिसल संल�न कागजातह�को 
अ�ययन गदा�  िन�न ��नह�मा िनण�य िदनपुन� देिखन 
आयो ।

क.  वादीको अिभयोगप� हद�यादिभ� दता� 
भएको छ, छैन ?

ख. पनुरावेदन अदालत राजिवराजबाट भएको 
फैसला िमलेको छ, छैन ? 

ग.  यी पनुरावेदक �ितवादीको पनुरावेदन िजिकर 
प�ुन स�ने हो, होइन ? 

२. पिहलो ��नतफ�  िवचार गदा�, िमिसल 
सलं�न जाहेरी दरखा�त, �ितवादीले अदालतमा गरकेो 
बयान, घटना िववरण कागज, सा�ीह�को बकप�, 
गाउ ँिवकास सिमितबाट �ा�त िववाह दता� �माणप�को 
�ितिलिप, �ितवादीले यस अदालतमा पेस गरकेो 
पनुरावेदनप�को बेहोराबाट समेत यी �ितवादी सोकण� 
�े�ठले आ�नो जेठी प�नी अ�जना �े�ठ ह�दँाह�दँ ैनीता 
मगरसगँ दो�ो िववाह गरकेोमा िववाद देिखदँैन । 

३. �ितवादी सोकण� �े�ठको पिहलो प�नी 
अ�जना �े�ठले िमित २०६५।०४।१२ मा पित 
सोकण� �े�ठउपर ओखलढुङ्गा िज�ला अदालतमा 
दायर गरकेो अशं म�ुामा नीता मगरलाई समेत 
�ितवादी बनाएको र िफरादप�को �करण २ मा यी 
�ितवादी सोकण� �े�ठले �ितवादी नीता मगरिसत 
िमित २०६५।१।१५ मा दो�ो िववाह गरकेो स�ब�धमा 
िज�ला �हरी काया�लय, ओखलढुङ्गामा जाहेरी िदएको 
कुरा उ�लेख गरकेो िमिसल सलं�न उ� िफरादप�को 

�ितिलिपबाट देिख�छ । िज�ला �हरी काया�लय, 
ओखलढुङ्गाबाट �ा� यी �ितवादीको जेठी �ीमती 
अ�जना �े�ठले यसै घटनाको स�ब�धमा िज�ला �हरी 
काया�लय, ओखलढुङ्गामा िदएको िमिसल संल�न 
जाहेरी दरखा�तको स�कल �ित हेदा�, यी �ितवादी 
सोकण� �े�ठसगँ मेरो िमित २०५७।११।२७ मा िववाह 
भई हा�ो एउटा छोरासमेत भएको अव�थामा मेरो 
पित सोकण� �े�ठले नीता मगरसगँ दो�ो िववाह गरी 
बह�िववाह गरकेो ह�दँा िनजह�लाई कानूनी कारबाही 
ग�रपाउ ँभनी िज�ला �हरी काया�लय, ओखलढुङ्गामा 
जाहेरी दरखा�त िदएको उ� जाहेरी दरखा�तको 
बेहोराबाट देिख�छ भने सो जाहेरी दरखा�तको 
िकनारामा अिधव�ा टुकराज िनरौलाले म�यौदा गन� 
भनी सहीछाप गरकेो र जाहेरवाला अ�जना �े�ठले 
�या�चे र ह�ता�र दवुै सहीछाप गरकेो देिख�छ । 
साथै यी पनुरावेदकले यस अदालतमा ��ततु म�ुा 
दोहो�याइपाउ ँभनी िदएको िनवेदनसाथ पेस गरकेो उ� 
जाहेरी दरखा�तको �ितिलिप हेदा� उ� दरखा�तको 
पीठमा यसै न�कलबमोिजमको जाहेरी दरखा�त यस 
काया�लयमा फेला पर ेतापिन कुनै कानूनी कारबाहीको 
�ि�या अगािड नबढेको र िनवेदकको िददी मायादवेी 
�े�ठको जाहेरीबाट मा� कानूनी कारबाही अगािड 
बढाइएको बेहोरा �मािणत ग�र�छ भनी न�कल 
द�तरुबापतको िटकट र� गरी अड्डाको छाप लगाई 
िज�ला �हरी काया�लय, ओखलढुङ्गाबाट �मािणत 
ग�रिदएको समेत देिख�छ । 

४. िज�ला �हरी काया�लय, ओखलढुङ्गाबाट 
�ा�त उ� स�कल जाहेरी दरखा�त तथा जाहेरी 
दरखा�तको �ितिलिपमा �मािणत गरी िदएको उ� 
बेहोराबाट यी पनुरावेदक �ितवादी सोकण� �े�ठउपर 
िनजको जेठी �ीमती अ�जना �े�ठको पिहलो जाहेरी 
परकेो त�य पिु�ट भएको छ । अ�जना �े�ठले यी 
�ितवादीउपर िमित २०६५।०४।१२ मा दायर गरेको 
अशं म�ुाको िफरादप�मा नै यी �ितवादी सोकण� �े�ठले 
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नीता मगरसगँ दो�ो िववाह गरकेो स�ब�धमा जाहेरी 
दरखा�त िदएको छु भनी उ�लेख गरी िनज नीता 
मगरलाई समेत �ितवादी कायम गरबेाट यी �ितवादीले 
नीता मगरसगँ बह�िववाह गरकेोमा कारबाहीको लािग 
िमित २०६५।०४।१२ मा नै िनजको जेठी �ीमती 
अ�जना �े�ठको जाहेरी दरखा�त सािधकार िनकाय 
िज�ला �हरी काया�लय, ओखलढुङ्गामा प�रसकेको 
देिखयो ।

५. त�काल िव�मान सरकारी म�ुास�ब�धी 
ऐन, २०४९ को अनसूुची १ अ�तग�त बह�िववाह म�ुा 
पिन परकेोले यो म�ुा सरकारवादी ह�ने र ऐ. ऐनको दफा 
३(३) अनसुार बह�िववाहस�ब�धी जाहेरी दरखा�त 
िलई अनसु�धान तहिककात गन� अिधकार स�बि�धत 
�हरी काया�लयमा रहेको छ । यसरी बह�िववाह म�ुामा 
अनसु�धान तहिककात गरी म�ुा चलाउन कानूनले 
अिधकार �े� �दान ग�रएको स�म िनकाय िज�ला 
�हरी काया�लय, ओखलढुङ्गामा यी �ितवादी सोकण� 
�े�ठको जेठी �ीमती अ�जना �े�ठको घटीमा िमित 
२०६५।०४।१२ स�ममा वा सोअिघ नै जाहेरी 
दरखा�त प�रसकेको देिख�छ । आफूसम� परकेो 
उ� जाहेरी दरखा�त परपेिछ �यसमा अनसु�धान 
तहिककात गरी आ�नो रायसिहत म�ुा च�ने वा 
नच�ने िनण�य गन� र अिभयोगप� तयार गरी म�ुा दायर 
गन�को लािग स�कल िमिसल तथा दसी �माणसिहत 
सरकारी विकल काया�लय पठाउनपुन� कानूनी दािय�व 
ऐ. ऐनको दफा १७ ले �हरी कम�चारीलाई स�ुपेको 
छ । तर ��ततु म�ुामा �ितवादीह�िबच बह�िववाह 
भएको कुराको जानकारी �ितवादी सोकण� �े�ठको 
जेठी �ीमती अ�जना �े�ठले मा� पाएको नभई स�म 
िनकाय िज�ला �हरी काया�लय, ओखलढुङ्गाले 
िमित २०६५।०४।१२ मा नै पाइसकेकोमा सो �हरी 
काया�लयले उ� जाहेरी दरखा�तउपर ऐ. ऐनको दफा 
३ अनसुार त�ु�त अनसु�धान तहिककात नगरी 
िमित २०६५।११।२८ मा िनज अ�जना �े�ठको 

िददी मायादवेी �े�ठले िदएको जाहेरी दरखा�तको 
आधारमा अनसु�धान तहिककात स�ु गरी िमित 
२०६६।०२।१८ मा मा� ओखलढुङ्गा िज�ला 
अदालतमा म�ुा दायर भएको देिख�छ । 

६. बह�िववाह म�ुामा किहलेस�म म�ुा दता� 
गनु�पन� हो भ�ने हद�यादस�ब�धी कानूनी �यव�थामा 
त�काल िव�मान मलुकु� ऐन, िबहावारी महलको ११ 
नं. ले �यव�था गरकेो देिख�छ । उ� ११ नं. हेदा�, 
"यसै महलमा लेिखएको कुरा सो कुरा थाहा पाएको 
िमितले तीन मिहनािभ� नािलस निदए ला�न 
स�दैन" भ�ने उ�लेख भएको देिख�छ । यस न�बरले 
बह�िववाहको घटना भएको थाहा पाएको िमितले तीन 
मिहनािभ� अदालतमा म�ुा दायर भइसकेको ह�नपुन� 
बा�या�मक �यव�था गरकेो देिख�छ ।

७. यसै स�दभ�मा नेपाल सरकार िव�� महेश 
महरसमेत भएको बह�िववाह (ने.का.प. २०७६ साल, 
अङ्क १, िन.नं. १०१७८) म�ुामा यस अदालतबाट 
"म�ुा चलाउन हकदैया रहकेो िनकाय वा �यि�लाई 
हद�याद ला�ने हो कानूनमा थाहा पाएको िमितबाट 
हद�याद कायम ह�ने गरी �यव�था भएको कुराको अथ� 
अ� जोसुकैले थाहा पाएर हद�याद स�ु ह�दैँन । म�ुा 
चलाउन अिधकार पाएको वा हकदैया रहकेो �यि� 
वा िनकायले थाहा पाएको िमितबाट हद�यादको 
गणना गनु�पन� भ�ने नै हो । यसरी गणना गन� �चलन 
तथा यस अदालतबाट म�ुाको रोहमा �ितपािदत 
िस�ा�त�ितकूल ह�ने गरी बह�िववाह म�ुामा जेठी 
प�नीले थाहा पाएको िमितबाट हद�याद कामय 
ह��छ भ�नु मनािसब नदेिखने" भनी िस�ा�तसमेत 
�ितपािदत भएको देिख�छ । उपयु�� कानूनी �यव�था 
र सव��च अदालतबाट �ितपािदत िस�ा�तलाई 
िवचार गदा� बह�िववाह म�ुामा िबहावारी महलको ११ 
नं.बमोिजम हद�यादको गणना गदा� कानूनबमोिजम 
अनसु�धान तहिककात गरी म�ुा चलाउने अिधकार�ा� 
गरकेो िनकाय अथा�त् �हरी काया�लयमा जाहेरी परेको 
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िमितबाट हद�याद गणना गनु�पन� दिेखन आयो । 
८. अब ��ततु म�ुामा कानूनले तोकेको उ� 

हद�यादिभ� वादीले अिभयोगप� दायर गरकेो छ, 
छैन ? भ�नेतफ�  िवचार गर� । मलुकु� ऐन, िबहावारी 
महलले गरकेो हद�यादस�ब�धी �यव�था र सव��च 
अदालतबाट �ितपािदत िस�ा�तबाट समेत यी 
�ितवादी सोकण� �े�ठको जेठी प�नी अ�जना �े�ठले 
यी �ितवादीह�उपर बह�िववाहको कसरु गरकोमा 
कानूनबमोिजम कारबाही ग�रपाउ ँभनी िज�ला �हरी 
काया�लय, ओखलढुङ्गामा िमित २०६५।०४।१२ 
मा जाहेरी दरखा�त िदएबाट िज�ला �हरी काया�लय, 
ओखलढुङ्गालाई �ितवादी सोकण� �े�ठले �ितवादी 
नीता मगरसगँ बह�िववाह गरकेो जानकारी सोही िमितमा 
�ा�त गरकेो दिेखयो । यसरी सो कसरुबार ेजानकारी�ा�त 
भएपिछ उ� जाहेरी दरखा�तको आधारमा िज�ला 
�हरी काया�लय, ओखलढुङ्गाबाट कानूनबमोिजम 
अनसु�धान तहिककात गरी ३ मिहनािभ�ै ओखलढुङ्गा 
िज�ला अदालतमा अिभयोगप� दायर गनु�पन�मा 
केही नगरी बसेको र यी जाहेरवाला मायादेवी �े�ठले 
िदएको िमित २०६५।११।२८ को जाहेरी दरखा�तको 
आधारमा अनसु�धान तहिककात गरी पिहलो जाहेरी 
दरखा�त परकेो िमितबाट ३ मिहनाको हद�याद 
नघाई यी �ितवादीह�उपर िमित २०६६।०२।१८ 
मा ओखलढुङ्गा िज�ला अदालतमा अिभयोगप� 
दायर गरकेो दिेखदँा ��ततु अिभयोगप� ऐनले तोकेको 
हद�यादिभ� दायर भएको पाइएन ।

९. अब पनुरावेदन अदालत राजिवराजबाट 
भएको फैसला िमलेको छ, छैन ? भ�ने दो�ो 
��नको स�ब�धमा िवचार गदा�, यी �ितवादी सोकण� 
�े�ठसमेतलाई अिभयोग मागदाबीबमोिजम बह�िववाह 
गरकेोमा मलुकु� ऐन, िबहावारी महलको ९ र ९(क) नं. 
को कसरुमा सोही महलको १० नं.बमोिजम १(एक) 
वष� कैद र �.५,०००।- (पाचँ हजार �पैया)ँ ज�रवाना 
ह�ने ठहर गरकेो स�ु ओखलढुङ्गा िज�ला अदालतको 

फैसला सदर ह�ने ठहर गरी पनुरावेदन अदालत 
राजिवराजबाट फैसला देिख�छ ।

१०. �ितवादी सोकण� �े�ठले पनुरावेदन 
अदालत राजिवराजमा पनुरावेदन गदा�समेत मेरो जेठी 
प�नी अ�जना �े�ठले िदएको पिहलो जाहेरी दरखा�तमा 
कुनै कारबाही नगरी मेरो जेठी सासू मायादवेी 
�े�ठले िदएको दो�ो जाहेरी दरखा�तको आधार 
अनसु�धान तहिककात गरी िज�ला �हरी काया�लय, 
ओखलढुङ्गाले हद�याद नघाई ओखलढुङ्गा िज�ला 
अदालतमा म�ुा दायर गरकेोले ��ततु अिभयोगप� 
हद�यादको अभावमा खारजे ग�रपाउ ँभनी पनुरावेदन 
िजिकर िलएको दिेख�छ । पनुरावेदन अदालत 
राजिवराजले यी �ितवादीको जेठी प�नी अ�जना 
�े�ठले िदएको पिहलो जाहेरी दरखा�तको स�ब�धमा 
केही नबझुी तथा केही िववेचनासमेत नगरी म�ुाको 
त�यिभ� �वेश गरी फैसला गरकेो पाइयो । 

११. हद�याद र हकदैयास�ब�धी कानूनी 
��नमा म�ुा जनुसकैु तहको अदालतमा िवचाराधीन 
रहेको भए पिन उ� अदालतले सो स�ब�धमा िनण�य 
गन� स�ने नै दिेख�छ । म�ुामा हद�याद र हकदयैाको 
��न समावेश भएको देिखएमा म�ुा जनुसकैु तहमा 
िवचाराधीन रहेको भए तापिन पिहले हद�याद र 
हकदैयाको स�ब�धमा िनण�य गरपेिछ मा� म�ुाको 
िवषयमा �वेश गनु�पछ�  । कानूनले कुनै म�ुा दायर गनु�पन� 
समय सीमा हद�याद तोकेको छ भने सो तोिकएको 
हद�यादिभ� म�ुा अिनवाय� �पमा दायर भइसकेको 
ह�नपुछ�  । जनुसकैु म�ुा जिहलेसकैु पिन दायर गन� 
सिकने भए कानूनले नै हद�यादस�ब�धी �यव�था गनु�  
आव�यक नै ह�दँैन । म�ुा जिहलेसकैु ला�छ भ�ने सोच 
नहोस् अथा�त् म�ुा पन� अविध अिनि�चत नहोस् भ�ने 
मनसाय राखेर नै िवधाियकाले कानूनमा हद�यादको 
�यव�था गरकेो ह��छ । यिद कुनै म�ुा दायर गन� 
हद�याद कानूनले तोकेको छ भने म�ुा गन� प� चाहे �यो 
�यि� होस् वा सरकारी िनकाय नै िकन नहोस् �यसले 



नेपाल कानून पि�का, २०७८, मङ्िसर

1040

कानूनले तोकेको हद�यादिभ� अिनवाय� �पमा उ� 
म�ुा दायर ग�रस�नपुद�छ । यिद कसैले हद�याद नाघेर 
म�ुा दता� गराउन �याउछँ भने �यसलाई अदालतले 
म�त गन� स�दनै ।

१२. ��ततु म�ुामा �ितवादीले आ�नो 
जेठी प�नी अ�जना �े�ठले िज�ला �हरी काया�लय, 
ओखलढुङ्गामा पेस गरकेो जाहेरी दरखा�तको 
आधारमा ��ततु म�ुा हद�यादिभ� दायर भएको 
छैन भ�ने पनुरावेदन िजिकर िलएकोमा पनुरावेदन 
अदालत राजिवराजले सो स�ब�धमा ब�ुनपुन� �माण 
बझुी सो स�ब�धमा भएको कानूनी �यव�था र सव��च 
अदालतबाट �ितपािदत िस�ा�तको आधारमा पिहले 
हद�यादको स�ब�धमा िनण�य गरी म�ुाको िवषयमा 
�वेश गनु�पन�मा यी �ितवादीले िजिकर िलएको िनजको 
जेठी प�नी अ�जना �े�ठले िज�ला �हरी काया�लय, 
ओखलढुङ्गामा दता� गराएको जाहेरी दरखा�तको 
स�ब�धमा केही नबझुी हद�याद स�ब�धमा कुनै 
िववेचना नै नगरी ��ततु म�ुाको िवषयमा �वेश गरी 
यी �ितवादीसमेतलाई अिभयोग मागदाबीबमोिजम 
बह�िववाहको कसरुमा सजायसमेत गरकेो ओखलढुङ्गा 
िज�ला अदालतको फैसला सदर ह�ने ठहर गरकेो 
पनुरावेदन अदालत राजिवराजको फैसलामा िबहावारी 
महलको ११ नं. को �िुट रहेको देिखयो ।

१३. अब पनुरावेदक �ितवादीको पनुरावेदन 
िजिकर प�ुन स�छ, स�दैन ? भ�ने ते�ो ��नको 
स�ब�धमा िवचार गदा�, उपयु�� िववेिचत आधार र 
कारणह�बाट यी �ितवादी सोकण� �े�ठक� जेठी 
प�नी अ�जना �े�ठले िमित २०६५।०४।१२ मा 
ओखलढुङ्गा िज�ला अदालतमा ियनै �ितवादीउपर 
अंश म�ुाको िफराद दायर गनु�भ�दा अगािड नै िनज 
अ�जना �े�ठले सािधकार िनकाय िज�ला �हरी 
काया�लय, ओखलढुङ्गामा जाहेरी दरखा�त पेस 
गरकेोमा िज�ला �हरी काया�लय, ओखलढुङ्गाले 
उ� जाहेरी दरखा�तमा कानूनबमोिजम अनसु�धान 

तहिककात गरी ऐनले तोकेको ३ मिहनाको 
हद�यादिभ� म�ुा दायर गनु�पन�मा केही नगरी �यसै 
बसेको र यी �ितवादीको जेठीसासू मायादवेी �े�ठले 
िमित २०६५।११।२८ मा िदएको जाहेरी दरखा�तको 
आधारमा अनसु�धान तहिककात गरी �ितवादीको 
जेठी प�नी अ�जना �े�ठले िदएको जाहेरी दरखा�तको 
िमितबाट ऐनले तोकेको ३ मिहना अविध नघाई 
िमित २०६६।०२।०८ मा ओखलढुङ्गा िज�ला 
अदालतमा अिभयोगप� दायर गरकेो देिखयो । यसरी 
हद�याद नघाई दायर भएको अिभयोग प� हद�यादको 
अभावमा खारजे गनु�पन�मा म�ुाको त�यिभ� �वेश गरी 
यी �ितवादीसमेतलाई अिभयोग मागदाबीबमोिजम 
बह�िववाहको कसरुमा सजायसमेत गरकेो ओखलढुङ्गा 
िज�ला अदालतको फैसला सदर गरकेो पनुरावेदन 
अदालत राजिवराजको िमित २०७०।०६।०२ 
को फैसला कानूनी �िुटपूण� ह�दँा उ�टी भई ��ततु 
अिभयोगप� हद�यादको अभावमा खारजे ह�ने ठहछ�  ।

१४. त�काल िव�मान सरकारी म�ुास�ब�धी 
ऐन, २०४९ अनसुार बह�िववाह म�ुा सरकार वादी 
ह�ने फौजदारी म�ुा भएको र सरकारवादी फौजदारी 
म�ुामा जाहेरी दरखा�त परपेिछ �हरी काया�लयले 
कानूनले तोकेबमोिजम अनसु�धान तहिककात गरी 
म�ुा चलाउनपुन� दिेखएमा हद�यादिभ� सरकारी 
विकलमाफ� त अदालतमा म�ुा दायर गरी कसरुदारलाई 
सजाय िदलाउने िनजको कत��य ह��छ । जाहेरी दरखा�त 
परपेिछ कानूनबमोिजम अनसु�धान तहिककात 
नगरी �हरी काया�लयले �यसै ब�न िम�ने देिखदैँन । 
नेपाल सरकार वादी ह�ने फौजदारी कसरुमा जाहेरी 
दरखा�त परपेिछ सो जाहेरी दरखा�त स�ब�धमा 
कानूनले तोकेबमोिजम अनसु�धान तहिककात 
गन� अिधकार�ा�त गरकेो िज�ला �हरी काया�लय, 
ओखलढुङ्गाले यी �ितवादीका जेठी प�नीले पेस 
गरकेो जाहेरी दरखा�तमा कुनै कारबाही नगरी कानूनले 
तोकेको िज�मेवारी पूरा नगरकेो कारण ��ततु म�ुा 
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हद�यादिभ� दायर नभई हद�याद नाघेको आधारमा 
खारजे ह�ने ठहरकेोले अब उपरा�त नेपाल सरकार 
वादी ह�ने फौजदारी म�ुामा जाहेरी दरखा�त दता� 
भएपिछ अिवल�ब कानूनले तोकेबमोिजम अनसु�धान 
तहिककात गरी म�ुा दायर गनु�पन� भएमा स�बि�धत 
िनकायमा कानूनले तोकेको हद�यादिभ�ै म�ुा दायर 
गन� गराउन िज�ला �हरी काया�लय, ओखलढुङ्गालाई 
सचेत गराउनेसमेत ठहछ�  । अ�मा तपिसलबमोिजम 
गनू�  । 

तपिसल
क. ��ततु म�ुा खारजे ह�ने ठहरकेोले �ितवादीह� 

सोकण� �े�ठ र नीता मगरको हकमा 
स�ु ओखलढुङ्गा िज�ला अदालतले 
गरकेो फैसलाअनसुार राखेको कैद तथा 
ज�रवानासमेतको लगत क�ा ग�रिदन ुभनी स�ु 
ओखलढुङ्गा िज�ला अदालत तहिसल शाखामा 
लेखी पठाइिदनू .......................................१

ख. ��ततु फैसलाको �ितिलिपसिहतको जानकारी 
महा�यायािधव�ाको काया�लय तथा िज�ला �हरी 
काया�यलय, ओखलढुङ्गासमेतलाई िदनू .......२

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

उ� रायमा सहमत छु ।
�या.ह�र�साद फुयाल

इजलास अिधकृत : अ�णकुमार कोइराला
इित संवत् २०७७ साल माघ २० गते रोज ३ शभुम् ।

—— & ––

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

माननीय �यायाधीश �ी ह�र�साद फुयाल
फैसला िमित : २०७७।३।९

०७५-CR-०८९६

म�ुा: कुटिपट, अङ्गभङ्ग

पनुरावेदक / �ितवादी : सनुसरी िज�ला, जा�पापरु 
गा.िव.स. वडा नं.६ हाल प�रवित�त इन�वा 
नगरपािलका वडा नं.१० ब�ने अ�बास िमया 
अ�सारी

िव��
िवप�ी / वादी : सनुसरी िज�ला, जा�पापरु 

गा.िव.स. वडा नं.६ हाल प�रवित�त इन�वा 
नगरपािलका वडा नं.१० ब�ने मो.मतुु�जा 
िमयाको जाहेरीले नेपाल सरकार

§ मुलुक� ऐन, कुटिपटको महलको २ र ६ न.ं 
को �या�या गदा� अिवि�छ�न यिकन गन� 
सिकने त�य र �माणको आधारमा मा� 
दोषी ठहर गन� िम�ने देिखन े । भाँिचएको 
हातखु�ा वा अ�य अङ्ग उपचार गरी 
काम ला�न स�ने अव�थामा आउने भएमा 
अङ्गभङ्गमा सजाय गन� निम�ने र 
य�तोमा मलुुक� ऐन, कुटिपटको महलको 
६ न.ंबमोिजम सजाय ह�न े।

(�करण नं.११)

पनुरावेदक / �ितवादीका तफ� बाट : िव�ान्  व�र�ठ 
अिधव�ा �ी मोहमद सेख अ�बास

�नण�य नं. १०७१९
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िवप�ी / वादीका तफ� बाट : िव�ान्  उप�यायािधव�ा 
�ी िशव�साद अया�ल

अवलि�बत निजर :
§ ने.का.प.२०७१, अङ्क २, िन.नं.९१२५

स�ब� कानून :
§ �माण ऐन, २०३१

स�ु तहमा फैसला गन� :
माननीय �यायाधीश �ी िच�बहादरु ग�ुङ
सनुसरी िज�ला अदालत

पनुरावेदन तहमा फैसला गन� :
माननीय �यायाधीश �ी उमेशराज पौड्याल
माननीय �यायाधीश �ी ह�र�साद भ�डारी
उ�च अदालत िवराटनगर

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

२०७३ को दफा १२(१) को ख�ड (क) र (ख) बमोिजम 
म�ुा दोहो�याई हेन� िन�सा �दान भई पनुरावेदन दता� 
गरी पेस ह�न आएको ��ततु म�ुाको सिं��त त�य एवं 
ठहर यस �कार छः-

त�य ख�ड
िमित २०७१।०३।२४ गतेको िदन अ�दाजी 

१:०० बजेितर म र मेरो �ीमान्  मतुु�जा िमया आ�नो 
खेतबारीमा काम ग�ररहेका बेला िवप�ी िज�ला 
सनुसरी, जा�पापरु गा.िव.स. वडा नं. ६ ब�ने अ�बास 
िमया अ�सारीले परुानो �रसइवीको कुरा िनकाली 
हातमा बासँको लाठी बोक� आई हामी दवैुजनालाई 
नमारी छाड्िदन भ�दै कुटिपट गन� ला�दा हामी 
दवैुजना गहुार भनी कराउदँा गाउलेँले सनुी गाउघँर 
िछमेक�समेतले कराउदँा िनज अ�बास िमया अ�सारी 
भागेको हो । िछमेक�ले त�काल उपचार गराउन मेरो 
�ीमान्  मतुु�जा िमयालाई इन�वा अ�पताल �याई 
उपचार ह�न नसक� िव.पी.कोइराला �वा��य िव�ान 

�ित�ान, धरानमा उपचार गन� भनी लगेको र मेरो 
�ीमान् को दे�े हात भािँचएको र अङ्गभङ्ग भई ग�भीर 
घाइते भई उपचार भइरहेको ह�दँा घाजाचँ केस फाराम 
गराइपाउ ँभ�ने बेचनी िमयानीको िनवेदन ।

सनुसरी िज�ला, जा�पापरु गा.िव.स. वडा 
नं ५ ि�थत पूव�मा शंकरपरु शाखा नहर, पि�ममा 
मलाना जमीलको खेत, उ�रमा का�ेसी खोला र 
दि�णमा ईनसु म�सरुीको खेत यित चारिक�लािभ� 
िमित २०७१।०३।२४ गते अ�बास िमया अ�सारीले 
मतुु�जा िमयालाई कुटिपट गरी दे�े हातसमेत भाचँी 
अङ्गभङ्गसमेत पारकेो घटना�थल मचु�ुका ।

म जाहेरवाला मतुु�जा िमयालाई िमित 
२०७१।०३।२४ गते अ�दाजी िदनको १:०० बजेको 
समयमा आ�नो खेतमा खेताला लगाई धान रोपाइ ँ
ग�ररहेको अव�थामा एकाएक अ�बास िमया अ�सारी 
आई मेरा काम गन� खेतालासमेतलाई भड्काई 
खेतालाम�येका पानालाललाई गालीगलौज गरकेो सनुी 
मेरा खेतालालाई िकन य�तो गनु�ह��छ भ�दा तलाई नै 
मैले खोजी पिख�रहेको, आज फेला प�रस् बाचेँर जान 
पाउदैँनस् भनी िनजले हातमा बोक� �याएको लाठीले 
मेरो टाउकोमा �हार गन� ला�दा बाया ँहात मािथ उठाई 
रो�न ला�दा मेरो हातको कुिहनामा उ� लाठी बजा�रन 
गई मेरो बाया ँ हातको नाडी भािँचन गई टाउकोमा 
समेत चोट लागी रगत ब�न गई म बेहोस भई भइुमँा 
पछा�रए । सोप�चात् पिन िनजले मेरो शरीरको ज�त� 
भागमा �हार गर,े दे�े ख�ुाको जोन�मा ला�न गई 
सोसमेत टुट्न गयो, सोही ठाउमँा रहेका पानालाल, 
दखु ु िमयासमेतले छुट्याउदँा मेरो �यान ब�न गएको 
हो । मेरो दे�े हात र ख�ुासमेत टुट्न गई अङ्गभङ्गसमेत 
भएकोले त�काल उपचारको लािग धरान घोपामा 
उपचार गराएको हो भ�ने बेहोराको मोहमद मतुु�जा 
िमयाको जाहेरी दरखा�त ।

िमित २०७१।३।२४ गते वारदात �थलमा 
होह�ला भएको सनुी गई हेदा� अ�बास िमया 



1043

१०७१९ - अ�बास िमया अ�सारी िव. नेपाल सरकार

अ�सारीले मोहमद मतुु�जा िमयाको खेतमा काम गन� 
खेतालासमेतलाई िकन काम गन� आएको भनी िविभ�न 
श�दमा गालीसमेत गरकेो र अ�बास िमया अ�सारीले 
हातमा बोकेको बासँको लाठीले जाहेरवाला र िनजकै 
�ीमतीसमेतलाई शरीरको ज�त� भागह�मा �हार 
गरी जाहेरवालाको बाया ँहात र ख�ुासमेत भािँचिदएको 
अव�थामा दखेी मसमेत भई भइुमँा बेहोस भई लडेका 
जाहेरवालालाई त�काल उपचारको लािग धरान घोपा 
लगेको हो । िनज अ�बास िमया अ�सारीको कुटाइको 
कारण जाहेरवाला घाइते भई अङ्गभङ्गसमेत भएको 
ह�दँा कानूनबमोिजम कडा कारबाही ग�रपाउ ँ भनी 
रामतलु म�सरुी िमयासमेतले एकै िमलान ह�ने गरी 
लेखाई िदएको व�तिु�थित मचु�ुका ।

िमित २०७१।०३।२४ गतेका िदन अ�दाजी 
१:०० बजेको समयमा अ�बास िमया अ�सारीले बासँको 
लाठीले जाहेरवाला मोहमद मतुु�जा िमया र िनजको 
�ीमतीसमेतलाई घरले ुहितयार बासँको लाठीले �हार 
गदा� गहुार मागी ह�ला गरकेो सनुी घटना�थलमा 
जादँा जाहेरवाला भइुमँा लडेको रगता�य अव�थामा 
िथयो । हामी निजक प�ुदाको समयमा �ितवादी अ�बास 
िमया अ�सारी उ� लाठी िलई भागी गएको हो । िनज 
�ितवादी अ�बास िमया अ�सारीले �हार गरकेो चोटबाट 
नै जाहेरवालाको हात ख�ुासमेत भािँचई अङ्गभङ्ग 
भएको हो । िनज �ितवादीलाई कानूनबमोिजम कडा 
कारबाही ग�रपाउ ँभ�नेसमेत बेहोराको ऐजफु िमया र 
सोही िमलानको समा खातनु, पानालाल उराव, बेचनी 
खातनु िमयानीसमेतले ग�रिदएको घटना िववरण 
कागज ।

िमित २०७१।०३।२४ गते जाहेरवाला 
मतुु�जा िमया खेतमा काम गद� िथए । िनजको र मेरो 
सोही खेतको िवषयमा पिहलादेिख ज�गास�ब�धी 
वादिववाद ह�दैँ पटकपटक झगडासमेत ह�दँै आइरहेको 
िथयो । सोही कारण उ� िदन पिन मैले मेरो खेत िमची 
िकन धान रोिपस् भनी कराउदँा वादिववाद भई झगडा 

ह�दँा मैले बोकेको बासँको लाठीले जाहेरवाला तथा 
िनजको �ीमतीसमेतलाई कुटिपट गरकेो हो । सो पिछ 
वारदात �थानमा आई रघ ुउरावसमेतका मािनसह�ले 
छुट्याएको हो । वारदातप�चात् म लकु�िछपी गाउघँरमा 
नै बिसरहेको िथए ँ। जाहेरवालाको हात र ख�ुा भाचँी 
घोपामा उपचार गराएको हो । मैले �हार गरकेो बासँको 
लाठीको चोटबाट नै जाहेरवालाको अङ्गभङ्ग ह�न 
गएको हो भ�नेसमेत बेहोराको �ितवादी अ�बास िमया 
अ�सारीले अनसु�धान अिधकारीसम� गरकेो बयान ।

िमित २०७१।०३।२४ गते जाहेरवाला 
मतुु�जा िमयालाई �ितवादी अ�बास िमया अ�सारीले 
वादिववाद झगडा गरी बासँको लाठीले कुटिपट गरेको 
र सोही कुटाइबाट िनज जाहेरवालाको हात र ख�ुा 
भाचँी अङ्गभङ्ग ह�न गएकोले �ितवादी अ�बास 
िमयाले मलुकु� ऐन, कुटिपटको महलको १ र २ नं. 
ले प�रभािषत तथा ऐ. महलको ५ नं.बमोिजम कसरु 
अपराध गरकेो ह�दँा िनज �ितवादी अ�बास िमयालाई 
सोही महलको ६ नं.बमोिजम सजाय गरी उिचत घा-
खच�समेत िदलाई भराइपाउ ँभ�ने अिभयोगप� ।

िमित २०७१।०३।२४ गते म मेरो हलो 
जो�न खेतमा गएको िथए,ँ उ� िदन मेरो कसैसगँ 
भेटघाट, वादिववाद भएकै छैन । यी जाहेरवालासगँ मेरो 
वादिववाद भएको छैन । मैले जाहेरवालालाई कुटिपट 
गरकेो भएको पिन छैन । जाहेरवालाको हात के कसरी 
भािँचएको हो मलाई थाहा भएन । जाहेरी बेहोरा गलत 
हो, जाहेरवालाले मसगँ चार लाख �पैया ँ लगी मेरो 
�पैया ँ पचाउने जाल गररे झ�ुा जाहेरी िदएका ह�न् । 
मैले अिभयोग दाबीअनसुारको कुनै कसरु नगरकेो ह�दँा 
सजाय ह�नपुन� होइन सफाइ पाउ ँभ�नेसमेत बेहोराको 
�ितवादी अ�बास िमया अ�सारीले अदालतसम� 
गरकेो बयान ।

िमित २०७१।०३।२४ गते �ितवादी अ�बास 
िमया अ�सारीले मलाई कुटिपट, अङ्गभङ्ग बनाएको 
हो । बासँको लाठीले मेरो दािहने हातको का�छी औलंा 
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भाचँी िदई अ�य शरीरको क�मरलगायत िविभ�न 
भागमा बासँको लाठीले कुटिपट अङ्गभङ्ग गराएको 
हो । शरीर पूर ैच�दैन भने का�छी औलंा भािँचएको छ, 
काम गन� सि�दन, �यस वारदातमा मेरो �ीमान् को दे�े 
हात भािँचएको छ भ�ने जाहेरवाला बेचनी िमयानीले 
गरकेो बकप� ।

िमित २०७१।०३।२४ गते िदनको अ�दाजी 
१:०० बजेको समयमा जाहेरवाला मोहमद मतुु�जा 
िमयालाई बासँको लाठीले मरणास�न ह�ने गरी कुटिपट, 
अङ्गभङ्ग गरी मोहमद मतुु�जाको �ीमतीको समेत 
दािहने हातको का�छी औलंा भािँचिदएको हो । मोहमद 
मतुु�जाको दे�े हातको कुईनाको हड्डी भािँचएकोले 
काम गन� स�दैन भने बेचनी िमयानीको दािहने हातको 
का�छी औलंाले केही काम गन� स�दनै, िनजको औलंा 
च�दैन भ�ने घटना िववरणका ऐजवु िमयाले गरकेो 
बकप� ।

लडाइ ँझगडा भएको भिनएको िमित, समयमा 
�ितवादी िथएनन् । जाहेरवाला मतुु�जाको हात २५ 
वष�अगािड �खह�बाट लडी भािँचएको हो । अिहले 
हात भािचएको भए �ला�र �या�डेज गनु�पन�मा सो 
गरकेो छैन । जाहेरवाला मतुु�जाले ज�गा िद�छु भनी 
अ�बासबाट चार लाख �पैया ँ िलएर ज�गा निदएको 
कारणले जाहेरी िदएको हो भनी �ितवादीका सा�ी 
तैयव मंसरुीले गरकेो बकप� । 

िमित २०७१।०३।२४ गते िदनको १:०० 
बजेको समयमा �ितवादी अ�बासले जाहेरवाला मोहमद 
मतुु�जासमेतलाई बासँको लाठीले मरणास�न ह�ने गरी 
कुटिपट गरी अङ्गभङ्ग बनाएको हो । जाहेरवालालाई 
धरानमा लगी उपचार गराएको हो । मोहमद मतुु�जाको 
दे�े हात पूर ै बाङ्गो काम नला�ने अव�थामा छ भने 
िनजको �ीमती बेचनी िमयानीको दािहने हातको 
का�छी औलंाले केही काम गद�न, अव�था कमजोर 
नाजकु छ भनी व�तिु�थित मचु�ुकाका रामतलु म�सरुी 
िमयाले गरकेो बकप� ।

म मेरो खेत घरदेिख पूव� जा�पापरु वडा नं. 
७ मा काम ग�ररहेको अव�थामा खेतलासगँ �ितवादी 
अ�बास आई प�नालाल उरावलाई ह�काई रहदँाको 
अव�थामा मलाई िनज �ितवादीले गालीगलौज गद� 
ए�कासी बासँको लाठीले मलाई टाउकोमा हा�दा मैले 
छली थोर ैटाउकोमा लागी मेरो दे�े हातको कुिहनामा 
लाठी ला�न गई मेरो दे�े हातको कुिहना भािँचन गयो । 
साथै बाया ँख�ुामा समेत ला�न गई म मरणास�न भई 
िहलोमा ढली बेहोस भएको छु । मेरो �ीमती बेचनी 
िमयानीको समेत दािहने हातको का�छी औलंा भािँचन 
गई शरीरको िविभ�न भागमा कुटिपट गरी अङ्गभङ्ग 
बनाएको हो । िनज �ितवादीले कुटेका िदनदेिख 
हातको अव�था नाजकु छ, काम गद�न, बाङ्गो छ भनी
जाहेरवाला मोहमद मतुु�जा िमयाले गरकेो बकप� ।

मोहमद मतुु�जा िमयालाई जाचँी हेदा�, िनजको 
बाया ँ कुिहनोको जोन�मा चोट १० मिहना परुानो 
दिेखयो । ए�स-र े गरी हेदा� सो जोन�को भािँचएको 
हड्डी हालस�म नजोिडएको र सो जोन� पूण��पमा 
अिहले नच�ने दिेखएको तथा �यहािँनरको नसामा 
पिन हाल आएर चोट देिखएको छ । साथै बाया ँहातको 
का�छी र सािहलँी औलंामा छोएको थाहा नपाउने 
भएको दिेखयो भ�ने वी.पी. कोइराला �वा��य िव�ान 
�ित�ान, धरानको जाचँ �ितवेदन ।

मैले घाइते िबरामी मतुु�जाले भनेको आधारमा 
१० मिहना परुानो चोट हो भनी �ितवेदनमा उ�लेख 
गरकेो हो । कित परुानो चोट हो भनी यिकन गन� 
सिकँदैन । जाचँ गदा�को िमितमा चोट लागेको कुिहनो 
(बाया)ँ दािहने कुिहनाको तलुनामा िसधा (सोझो) भएको 
नदेिखएको पाइयो । िबरामीले भनेको आधारमा स�ुमा 
चोट लागेपिछ बाया ँहातका का�छी औलंा र सािहली 
औलंाह� पूण��पमा िसधा गन� स�ने तर जाचँ गरेको 
समयमा पूरा िसधा गन� नसकेको पाइयो । कुिहनाको 
भािँचएको हड्डीको िठक पछािड ह�ने नसामा लगातार 
घष�ण ह�ने ह��छ । सो घष�णको कारणले उ� नसाह�मा 



1045

१०७१९ - अ�बास िमया अ�सारी िव. नेपाल सरकार

�िमक असर पन� गई केही समयप�चात् य�तो औलंा 
िसधा नह�ने सम�या आउने स�भावना ह��छ । हड्डी 
भािँचएकोमा सो चोट कित परुानो हो भनी एकदम 
यिकनका साथ भ�न गा�ो ह�ने र हालस�म �य�तो 
कुनै �िविध पिन धरानमा उपल�ध नभएको अव�थामा 
यसका लािग िबरामीको भनाइलाई नै आधार मा�नपुन� 
ह��छ भनी डा.रािजव महज�नले गरकेो बकप� । 

�ितवादी अ�बास िमया अ�सारीले 
जाहेरवाला मोहमद मतुु�जा िमयालाई मलुकु� ऐन, 
कुटिपटको महलको २ नं.बमोिजम अङ्गभङ्ग ह�ने गरी 
कुटिपट गरकेोले िनज �ितवादीलाई सोही महलको ६ 
नं.बमोिजम �.२,५००।- (दईु हजार पाचँ सय �पैया)ँ 
ज�रवाना र ४(चार) वष� कैद ह�ने र उ� ज�रवाना 
�.२,५००।- (दईु हजार पाचँ सय �पैया)ँ जाहेरवाला 
मोहमद मतुु�जा िमयाले घा-खच�बापत पाउने ठहछ�  
भ�नेसमेत स�ु सनुसरी िज�ला अदालतको िमित 
२०७२।१२।०९ गते भएको फैसला ।

उ� फैसलामा िच� बझेुन । मैले
जाहेरवालालाई कुटिपट, अङ्गभङ्ग गरकेो होइन, 
मउपर झठुा आरोप लगाएको मा� हो भनी अदालतसम� 
बयान गरेको र मेरो बयानलाई समथ�न ह�ने गरी मेरो 
सा�ीले बकप� गरकेो अव�थामा जाहेरवालाको एउटै 
सा�ीको बकप�लाई मा� आधार मानी मलाई सजाय 
गन� गरकेो स�ु अदालतको फैसला �िुटपूण� ह�दँा उ�टी 
गरी अिभयोग दाबीबाट सफाइ पाउ ँ भ�ने �ितवादी 
अ�बास िमया अ�सारीको उ�च अदालत िवराटनगरमा 
पेस भएको पनुरावेदनप� ।

मतुु�जा िमयाको िमित २०७१।०३।२९ को 
घा ँजाचँ केस फाराममा अङ्ग फो�रएको, िछनाइएको 
वा फुकािलएको भ�ने महलमा “NO” भ�ने लेिखएको 
पाइएको देिखदँा �यसतफ�  �माणको मू�याङ्कन नगरी 
�ितवादीलाई अङ्गभङ्गमा सजाय गन� गरकेो स�ु 
सनुसरी िज�ला अदालतको िमित २०७२।१२।९ 
को फैसला �माण मू�याङ्कनको रोहमा फरक 

पन� स�ने देिखदँा मलुकु� ऐन, अ.बं. २०२ नं. तथा 
उ�च अदालत िनयमावली, २०७३ को िनयम ११२ 
बमोिजम छलफलको लािग ��यथ� िझकाई आए 
वा �याद �यतीत भएपिछ िनयमानसुार गरी पेस गनु�  
भ�ने िमित २०७३।११।२४ गतेको उ�च अदालत 
िवराटनगरको आदेश ।

पीिडत जाहेरवाला मतुु�जा िमयाको 
कुटिपटबाट भािँचएको, फो�रएको, फुकाली बेक�मा 
पा�रिदएको भिनएको अशं हाल के का�तो अव�थामा 
छ सोसमेत यिकन र �प� ह�ने गरी हाड जोन�स�ब�धी 
सिुवधाय�ु िब.ए�ड.िब. अ�पताल, �वाक�, लिलतपरुमा 
उपचारको लािग जाहेरवाला मतुु�जा िमयालाई यस 
अदालतमाफ� त पठाई उ� अ�पतालमा पीिडत 
जाहेरवालाको उपचारको लािग ला�ने खच� �ितवादीले 
बेहोन� गरी पीिडत जाहेरवाला मतुु�जा िमयालाई 
िब.ए�ड.िब. अ�पतालमा जाचँको लािग पठाई सो 
अ�पतालबाट जाचँ �ितवेदन �ा� भएपिछ पेस गनु�  
भ�ने िमित २०७४।०१।१२ मा आदेश भएकोमा उ� 
आदेशबमोिजम परी�ण गन� ला�ने खच� दािखल गन� 
भनी तोिकएको िमित २०७४।१०।०७ गतेको ता�रख 
�ितवादीले गजुारी बसेको ।

जाहेरी दरखा�त �ितवादीको अिधकार�ा�त 
अिधकारीसम�को बयान, पीिडतको जाचँ 
�ितवेदनदिेख पीिडतको पिछ�लो अव�थाको जाचँ 
गरी �ितवेदन िदने डा�टरको बकप�समेतका िमिसल 
संल�न �माणह�बाट िमित २०७१।०३।२४ का िदन 
कुटिपटको वारदात भई पनुरावेदक �ितवादीले पीिडत 
जाहेरवालालाई कुटिपट गरी मलुकु� ऐन, कुटिपटको 
महलमा उि�लिखत कानूनी �यव�थाबमोिजम 
अङ्गभङ्गको कसरु गरकेो र सो कसरुका कारण 
पीिडत जाहेरवालाको बाया ँहातको कुिहनाको जोन�को 
हाड भािँचन गई काम नला�ने अव�थामा रहेको पिु� 
ह�न आएकोले �ितवादीउपर अिभयोग दाबीबमोिजम 
मलुकु� ऐन, कुटिपटको महलको २ नं.बमोिजमको कसरु 
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कायम गरी ऐ. ६ नं.बमोिजम ४ वष� कैद र �.२,५००।- 
ज�रवाना गरी ज�रवाना रकम पीिडतलाई घा खच�बापत 
िदलाइिदने गरी स�ु सनुसरी िज�ला अदालतबाट 
िमित २०७२।१२।०९।०३ मा भएको फैसला िमलेकै 
देिखदँा सदर ह�ने ठहछ�  भ�नेसमेत बेहोराको उ�च 
अदालत िवराटनगरको िमित २०७४।११।०२ को 
फैसला ।

उ� घटना भएको िदन म आ�नो खेत जो�न 
गएको र उ� िदन मेरो जाहेरवालासगँ भेटघाट, झगडा 
तथा कुटिपटसमेत नभएको भनी मैले अदालतमा 
बयान गरकेो त�यलाई मेरो सा�ी तैयवु मंसरुले समथ�न 
ह�ने गरी अदालतमा बकप�समेत गरकेो अव�था 
छ । यी जाहेरवालाले मसगँ चार लाख �पैया ँसापट 
िलएकोले सो पचाउन िनजले झ�ुा जाहेरी िदएको 
हो । जाहेरवालाको हालको शारी�रक अव�था पूण��पले 
िठक रहेको र िनजको चोट लागेको बाया ँ हातको 
अव�था जेक जाचँ गन� उ�च अदालतबाट आदेश भई 
पटकपटक डा�टरबाट जाचँ गराउन तारखे तोकेको 
भए तापिन िनज तारखेमा नआई जाहेरवाला आ�नै 
दाबीसगँ बेवा�ता गरी बसेकोले म िनद�ष छु भनी 
पिु�ट भइरहेको अव�थामा मलाई कसरुदार ठहर गरी 
जाहेरवालाको चोट लागेको बाया ँहात िनको भई काम 
ला�ने अव�थामा भए तापिन बेक�मा भएको भनी मलाई 
हदैस�म सजाय गरकेो स�ु अदालतको फैसला सदर 
गरकेो उ�च अदालत िवराटनगरको फैसलामा �याय 
�शासन ऐन, २०७३ को दफा १२(१) को (क) र 
(ख) को अव�था िव�मान देिखदँा म�ुा दोहो�याई हेरी 
अिभयोग मागदाबीबाट सफाइ िदलाइपाउ ँ भ�नेसमेत 
बेहोराको �ितवादी अ�बास िमया अ�सारीले यस 
अदालतमा पेस गरेको दोहो�याइपाउकँो िनवेदन ।

यसमा कुटिपटबाट बाया ँ हातको कुिहनाको 
जोन� भािँचएको देिखए पिन बेक�मा भएको त�य 
�मािणत नभइरहेको स�दभ�मा उ�च अदालत 
िवराटनगरको फैसलामा मलुकु� ऐन, कुटिपटको 

महलको २, ६ नं., �माण ऐन, २०३१ को दफा ३, 
५४ र सरकारी म�ुास�ब�धी ऐन, २०४९ को अनसूुची 
३६ र यस अदालतबाट �ितपािदत ने.का.प.२०७१, 
अङ्क २, िन.नं. ९१२५, प.ृ२४२ मा �कािशत 
िस�ा�तसमेतको �या�या�मक �िुट भएकोले �याय 
�शासन ऐन, २०७३ को दफा १२ को उपदफा (१) 
को ख�ड (क) र (ख) को अव�था िव�मान रहेको 
दिेखदँा ��ततु म�ुा दोहो�याई हेन� अनमुित �दान 
ग�रएको छ भ�नेसमेत बेहोराको यस अदालतको िमित 
२०७५।०७।११ को आदेश । 

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

पेस ह�न आएको ��ततु म�ुामा पनुरावेदक �ितवादीका 
तफ� बाट उपि�थत ह�नभुएका िव�ान्  व�र�ठ अिधव�ा 
�ी मोहमद सेख अ�बासले यी �ितवादीले जाहेरवाला 
मोहमद मतुु�जा िमयालाई कुटिपट गरकेो होइन । िनज 
घटना भएको समयमा घटना�थलमा नभएर आ�नो 
खेत जो�न गएका िथए । यी �ितवादीले अदालतमा 
कसरु गरकेोमा इ�कार रही गरेको बयानलाई िनजका 
सा�ीले समथ�न ह�ने गरी अदालतमा उपि�थत 
भई बकप� ग�रिदएको अव�था छ । जाहेरवालाले 
यी �ितवादीसगँ केही �पैया ँ सापटी िलएकोले सो 
�पैया ँ पचाउने िनयतले झ�ुा जाहेरी िदएका ह�न् । 
जाहेरवालाको शरीरको जाचँ गन� डा.रािजव महज�नले 
अदालतमा गरकेो बकप�बाट समेत जाहेरवालाको दे�े 
हात पूण��पले बेक�मा नभई काम ला�ने अव�थामा 
भएको देिखए तापिन यी �ितवादीलाई अिभयोग 
मागदाबीबमोिजमको अङ्गभङ्गको कसरुमा ४(चार) 
वष� कैद र �.२,५००।- (दईु हजार पाचँ सय �पैया)ँ 
ज�रवाना ह�ने ठहर गरकेो सनुसरी िज�ला अदालतको 
फैसला सदर गरकेो उ�च अदालत िवराटनगरको 
फैसला �िुटपूण� ह�दँा बदर गरी यी �ितवादीलाई 
अिभयोग मागदाबीबाट सफाइ पाउ ँ भनी गनु�भएको 
बहस सिुनयो ।
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�य�तै ��यथ� वादीका तफ� बाट उपि�थत 
ह�नभुएका िव�ान्  उप�यायािधव�ा �ी िशव�साद 
अया�लले यी �ितवादी अ�बास िमया अ�सारीले 
अदालतको बयानमा कसरुमा इ�कार रही बयान गरकेो 
भए तापिन िनजले अिधकार�ा�त अिधकारीसम� बयान 
गदा� आफूले ज�गास�ब�धी िववादको कारण जाहेरवाला 
र िनजक� �ीमतीलाई कुटिपट गरी जाहेरवालाको हात, 
ख�ुा भािँचिदएको �वीकार गरी बयान गरकेो अव�था 
छ । जाहेरवाला तथा घटना िववरण कागज ग�रिदने 
�यि�ले अदालतमा गरेको बकप� िव.पी. कोइराला 
�वा��य िव�ान �ित�ठान, धरानको जाचँ �ितवेदन 
तथा जाचँ गन� िवशेष�ले अदालतमा गरकेो बकप�बाट 
समेत यी �ितवादीले जाहेरवालालाई बासँको ल�ीले 
कुटिपट गरी िनजको बाया ँ कुिहनाको जोन�को हड्डी 
भािँचिदई बेक�मा पा�रिदएकोले िनजलाई कुटिपट 
अङ्गभङ्गको कसरुमा सजायसमेत गरकेो स�ु 
िज�ला अदालतको फैसला सदर गरकेो उ�च अदालत 
िवराटनगरको फैसला िमलेकै देिखदँा सदर ग�रपाउ ँ
भनी गनु�भएको बहस सिुनयो ।

उपयु�� संि��त त�य तथा बहस िजिकर 
भएको ��ततु म�ुामा िमिसल संल�न कागजातह�को 
अ�ययन गदा�, उ�च अदालत िवराटनगरबाट भएको 
फैसला िमलेको छ, छैन ? तथा पनुरावेदक �ितवादीको 
पनुरावेदन िजिकर प�ुन स�छ, स�दैन ? भ�ने िवषयमा 
िनण�य िदनपुन� देिखयो ।

२. िनण�यतफ�  िवचार गदा� , जाहेरवाला मतुु�जा 
िमयालाई �ितवादी अ�बास िमया अ�सारीले कुटिपट 
गरकेो कारणबाट जाहेरवालाको हात र ख�ुा भाचँी 
अङ्गभङ्ग ह�न गएकोले िनज �ितवादीलाई मलुकु� 
ऐन, कुटिपटको महलको १ र २ नं. ले प�रभािषत तथा 
ऐ. महलको ५ नं.बमोिजमको कसरुमा सोही महलको ६ 
नं.बमोिजम सजाय गरी उिचत घा-खच�समेत भराइपाउ ँ
भ�ने अिभयोग मागदाबी भएको ��ततु म�ुामा स�ु 
सनुसरी िज�ला अदालतबाट पनुरावेदक �ितवादी 

अ�बास िमया अ�सारीलाई मलुकु� ऐन, कुटिपटको 
महलको २ नं.बमोिजम अङ्गभङ्गको कसरुमा सोही 
महलको ६ नं.बमोिजम �.२,५००।- (दईु हजार पाचँ 
सय �पैया)ँ ज�रवाना र ४(चार) वष� कैद ह�ने र उ� 
ज�रवाना �.२,५००।- (दईु हजार पाचँ सय �पैया)ँ 
जाहेरवाला मोहमद मतुु�जा िमयाले घा-खच�बापत 
पाउने ठहर गरी फैसला भएको देिख�छ । �ितवादी 
अ�बास िमया अ�सारीले सो फैसलामा िच� नबझुाई 
उ� फैसला बदर गरी अिभयोग दाबीबाट सफाइ पाउ ँ
भनी उ�च अदालत िवराटनगरमा पनुरावेदन गरकेोमा 
उ�च अदालत िवराटनगरबाट �ितवादीलाई कुटिपट, 
अङ्गभङ्गको कसरुमा सजाय गरकेो स�ु सनुसरी 
िज�ला अदालतको फैसला सदर ह�ने ठहर गरी फैसला 
भएको देिख�छ । उ�च अदालत िवराटनगरबाट भएको 
उ� फैसलासमेतमा िच� नबझुाई �ितवादीतफ� बाट 
म�ुा दोहो�याउने अनमुित �दान गरी अिभयोग 
मागदाबीबाट सफाइ पाउ ँभनी यस अदालतमा ��ततु 
िनवेदन परकेो देिख�छ ।

३. पीिडत मोहमद मतुु�जा िमयाले िमित 
२०७१।०३।२४ का िदन आ�नो खेतमा खेताला 
लगाई धान रोिपरहेको अव�थामा �ितवादीले 
आफूसमेतलाई ल�ीले �हार गदा� मेरो हात, ख�ुा टुट्न 
गई अङ्गभङ्ग भएको हातको अ�ेसन गनु�पन� भएकाले 
उपचार गराइरहेको छु । िवप�ीले मलाई कुटिपट गरी 
घाइते बनाई अङ्गभङ्ग पारी कुटिपटको १ र ६ नं. 
�ितकूलको अपराध गरकेोले कुटिपटको महलबमोिजम 
हदैस�म सजाय ग�रपाउ ँभनी पनुरावेदक �ितवादीउपर 
कुटिपट, अङ्गभङ्गको कसरुमा िकटानी जाहेरी 
िदएको पाइयो ।

४. �ितवादीले अदालतमा बयान गदा�, घटना 
ह�दँा आफू घटना�थलमा नभई आ�नो खेत जो�न 
गएको र आफूले जाहेरवालालाई कुटिपट गरकेो होइन 
भनी कसरुमा पूण��पले इ�कार रही बयान गरकेो भए 
तापिन िनजले मौकामा अनसु�धान अिधकारीसम� 
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बयान गदा� जाहेरी दरखा�तमा उि�लिखत बेहोराको 
रीतबाट ज�गाको िवषयमा वादिववाद भई मैले बासँको 
ल�ीले पीिडतलाई �हार गदा� िनजको बाया ँहातसमेत 
भािँचई अङ्गभङ्ग भएको हो भनी आरोिपत कसरुमा 
सािबत भई बयान गरकेो पाइ�छ । यी �ितवादीले घटना 
ह�दँा आफू घटना�थलमा नभई आ�नो खेत जो�न गएको 
िथए भनी िनजले िलएको alibi को िजिकर त�यय�ु 
�माणबाट पिु�ट गन� सकेको देिखदँैन । अदालतको 
बयानमा alibi को दाबी िलएपिछ �य�तो दाबी पिु�ट गन� 
नस�ने �यि�लाई मौकामा गरकेो सािबती बयानलाई 
अ�य �माणले समथ�न गरकेो अव�थामा िनजको 
िव��मा �माण नला�ने भ�ने देिखदैँन । यी �ितवादीले 
जाहेरवालालाई कुटिपट नगरकेो भए अिधकार�ा�त 
अिधकारीसम� िकन सािबती बयान गरकेा ह�न् 
भ�ने स�ब�धमा िच� ब�ुदो कुनै कारण उ�लेख गन� 
सकेको नदिेखएको तथा alibi को दाबीलाई समथ�न 
गन� व�तगुत �माण पेस गन� सकेको नदेिखदँा िनजको 
अिधकार�ा�त अिधकारीसम� गरकेो सािबती 
बयानलाई �माण ऐन, २०३१ को दफा ९ बमोिजम 
िनजका िव��मा �माणमा िलन िम�ने नै देिखयो ।

५. पीिडतको जाहेरी दरखा�त एवं पनुरावेदक 
�ितवादीको अनसु�धान अिधकारीसम�को सािबती 
बयानलाई समथ�न ह�ने गरी बेचनी खातनु िमयानी, ऐजकु 
िमयासमेतका घटना िववरण कागज गन� मािनसह� र 
रामतलु अ�सारीसमेतका व�तिु�थित मचु�ुकाका 
मािनसह�ले मौकामा यी �ितवादीले बासँको लाठीले 
जाहेरवालालाई कुटिपट गरी जाहेरवालाको हात 
भािँचिदएका ह�न् भनी बेहोरा लेखाएको पाइ�छ । 
घटना िववरण कागज गन� ऐजकु िमया एवं व�तिु�थित 
मचु�ुका गन� रामतलु अ�सारी घटनामा घाइते भएक� 
जाहेरवालाको �ीमती बेचनी खातनु िमयानी र पीिडत 
जाहेरवाला मो. मतुु�जा िमयाले �माण ऐन, २०३१ 
को दफा १८ अनसुार अदालतसम� उपि�थित भई 
बकप� गदा�समेत आ-आ�नो तत् तत् बेहोरा नै पिु� 

ह�ने गरी लेखाई िदएको पाइ�छ । मौकामा कागज गरी 
अदालतमा उपि�थत भई बकप� गन� यी �यि�ह� 
घटना ��य� दे�ने ��य�दश�समेत भएकोले 
िनजह�ले �य� गरकेो कुरा �माण ऐन, २०३१ को 
दफा ३७ बमोिजमसमेत �माणमा िलनपुन� नै देिखयो ।

६. कुटिपटपिछ पीिडत जाहेरवाला मोहमद 
मतुु�जा िमयाको िज�ला �वा��य काया�लय, सनुसरीमा 
घा जाचँ केस फाराम गराइएकोमा उ� घा जाचँ केस 
फारामको Guide Line शीष�कअ�तग�तको अङ्गभङ्ग 
उपशीष�कमा Physical assault and major injury 
and closed IR/C # left hemun भ�नेसमेत बेहोरा 
उ�लेख भई पीिडतको बाया ँ हातसमेतमा ग�भीर 
चोटपटक रहेको देिख�छ भने िव.पी. कोइराला �वा��य 
िव�ान �ित�ठान, धरानले पीिडतको जाचँ गरी िदएको 
�ितवेदन तथा पीिडतको जाचँ गरी �ितवेदन िदने डा. 
रािजव महज�नले गरकेो बकप�बाट समेत कुटिपटका 
कारण पीिडतको बाया ँ हातको कुिहनाको हड्डी 
भािँचएको पिु�ट भइरहेको पाइयो ।

७. यसरी िकटानी जाहेरी दरखा�त, 
�ितवादीको अिधकार�ा�त अिधकारीसम�को सािबती 
बयान, alibi लाई पिु�ट गन� �माणको अभाव, घटना 
भएको ��य� दे�ने घटना िववरण कागज गन� वेचनी 
खातनु िमयानी, ऐजकु िमया, व�तिु�थित मचु�ुकामा 
सही गन� रामतलु िमयासमेतले मौकामा गरकेो कागज 
तथा जाहेरवालासिहत िनजह�ले अदालतमा गरेको 
बकप�, घा जाचँ केस फाराम, िव.पी. कोइराला 
�वा��य िव�ान �ित�ठान, धरानको पीिडतको जाचँ 
�ितवेदन र पीिडतको अव�थाको जाचँ गरी �ितवेदन 
िदने डा.रािजव महज�नले अदालतमा उपि�थत 
भई गरकेो बकप�समेतका िमिसल सलं�न कागज 
�माणह�बाट यी �ितवादी अ�बास िमया अ�सारीले 
जाहेरवाला मोहमद मतुु�जा िमयालाई बासँको लाठीले 
कुटिपट गरी जाहेरवालाको बाया ँ कुिहनाको हड्डी 
भािँचिदएको भ�ने अिभयोग दाबी िसलिसलेवार तथा 
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�मब� �पमा पिु�ट भइरहेको देिखदँा अिभयोग 
मागदाबीबाट सफाइ पाउ ँभ�ने �ितवादीको पनुरावेदन 
िजिकरसगँ सहमत ह�न सिकएन ।

८. अब उ�च अदालत िवराटनगरबाट 
यी �ितवादीलाई मलुकु� ऐन, कुटिपट महलको २ 
नं.बमोिजम कुटिपट, अङ्गभङ्गको कसरुमा ऐ.६ 
नं.बमोिजम ४(चार) वष� कैद र �.२,५००।- (दईु हजार 
पाचँ सय �पैया)ँ ज�रवाना गरकेो स�ु फैसला सदर ह�ने 
ठहर भएको फैसला िमलेको छ, छैन ? भ�ने स�ब�धमा 
िवचार गदा�, जाहेरवाला मोहमद मतुु�जा िमयाको बाया ँ
हातको कुिहनाको जोन�को हड्डी भािँचई ग�भीर चोट 
रहेको भ�ने िज�ला �वा��य काया�लय, सनुसरीको 
घा जाचँ केस फारामबाट देिखए तापिन उ� घा जाचँ 
केस फारामबाट घटना भएपिछ कुटिपटको कारण चोट 
लागेको जाहेरवालाको बाया ँ कुिहनाको त�कालको 
अव�था मा� थाहा पाउन सिकने देिख�छ । िव.पी. 
कोइराला �वा��य िव�ान �ित�ठान, धरानको िमित 
२०७२।०१।२९ को पीिडतको जाचँ �ितवेदन हेदा� 
िनजको बाया ँहातको कुिहनाको जोन� भािँचएको हड्डी 
हालस�म नजोिडएको र पूण��पमा नच�ने देिखएको 
भ�ने उ�लेख भएको देिखए तापिन उ� �ितवेदनले 
जाचँ गरकेो िमितस�मको मा� पीिडत जाहेरवालाको 
बाया ँहातको अव�था देखाएको र �यसपिछ पीिडतको 
बाया ँ हात काम ला�ने वा नला�ने भ�ने स�ब�धमा 
जाहेरवालाको चोट लागेको बाया ँ हातको परी�ण 
भएकोसमेत देिखदैँन ।

९. मलुकु� ऐन, कुटिपटको महलको २ नं. 
हेदा� , "कुटिपट गदा� ........... मे�द�ड, डडा�नु, 
हातखु�ा वा ियनैका जोन� भाँची, फोरी फुकाली 
बेक�मा पा�रिदएमा अङ्गभङ्गको खत ठहछ�" भनी 
उ�लेख भएको देिख�छ । �य�तै सोही महलको ६ नं. 
मा "अङ्गभङ्गको खतम�ये अ�धो र नपुंसक यी 
दुई खतमा जुनसुकै एक खत गर ेपिन सो गन�लाई 
दश हजार �पैया ँ ज�रवाना गरी आठ वष� कैद 

गनु�पछ� । सो दुई खतह�बाहके अङ्गभङ्गको अ� 
खतम�ये जुनसुकै एक खत गर ेपिन सो गन�लाई पाचँ 
हजार �पैयाँ ज�रवाना गरी आठ वष� कैद गनु�पछ� । 
एउटै िकिसमको काम िलने एउटाभ�दा बढी अङ्ग 
ह�नेमा सोम�ये एउटा अङ्ग मा� बेक�मा पारी 
िदएको भए मािथ लेिखएको सजायको आधा सजाय 
गनु�पछ� । सो खत िनको भई काम ला�न ेभएमा भने 
दुई वष� कैद गनु�पछ� । यसरी ज�रवानाबापतको 
पूरै रकम कसुरदारबाट पीिडतलाई घा खच�बापत 
भराइिदनुपछ� ।" भ�ने उ�लेख भएको देिख�छ । 
उपयु�� कानूनी �यव�थालाई िवचार गदा�, कुटिपटको 
कारण जाहेरवालाको कुिहनाको हड्डी भािँचएको 
बाया ँहात उपचारपिछ केही काम गन� नस�ने बेक�मा 
भएमा यी �ितवादीलाई बढी सजाय ह�ने देिख�छ भने 
उपचारपिछ काम गन� स�ने देिखएमा यी �ितवादीलाई 
कम सजाय ह�ने देिखयो ।

१०. �माण ऐन, २०३१ को दफा २५ मा 
"फौजदारी म�ुामा आ�नो अिभयु�को कसुर 
�मािणत गन� भार वादीको ह�ने छ" भनी उ�लेख 
भएको देिख�छ । फौजदारी म�ुामा शंकाको सिुवधासमेत 
अिभय�ुले नै पाउछँ । साथै अिभय�ुलाई कसरु 
गदा�को अव�थामा कानूनले तोकेकोभ�दा बढी सजाय 
गन�समेत िम�दैन ।

११. िमित २०७२।०१।२९ को िव.पी. 
कोइराला �वा��य िव�ान �ित�ठान, धरानको 
�ितवेदनमा जाहेरवालाको कुिहनाको हड्डी भािँचएको 
बाया ँ हातको परी�ण ह�दँाको अव�था मा� दसा�उने 
�माण दिेखएको तर अि�तम परी�ण भई �यसको 
�ितवेदन सलं�न भएको नदेिखएकोमा जाहेरवालाको 
सो अङ्ग कामै नला�ने अव�थामा पगेुको भ�ने अनमुान 
गन� िम�ने देिखदैँन । मलुुक� ऐन, कुटिपटको महलको 
२ र ६ न.ं को �या�या गदा� अिवि�छ�न यिकन गन� 
सिकने त�य र �माणको आधारमा मा� दोषी ठहर 
गन� िम�ने देिख�छ । भाँिचएको हातखु�ा वा अ�य 
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अङ्ग उपचार गरी काम ला�न स�ने अव�थामा 
आउन े भएमा अङ्गभङ्गमा सजाय गन� िम�ने 
देिखँदैन । साथै पीिडतको जाचँ गरी �ितवेदन िदने 
डा.रािजव महज�नले अदालतमा उपि�थत भई बकप� 
गदा� स.ज.९ मा पीिडत जाहेरवालाको बाया ँकुिहना पूर ै
काम नला�ने भ�ने होइन भनी खलुाई िदएबाट िनजको 
चोट लागेको बाया ँहात उपचारपिछ पूर ैकाम नला�ने 
बेक�मा भएको भनी मा�न िम�ने देिखएन । 

१२. यसै स�दभ�मा नेपाल सरकार िव�� 
सरु�े� कुमार किवरथ भएको कुटिपट अङ्गभङ्ग 
ने.का.प.२०७१, अङ्क २ िन.नं.९१२५) म�ुामा 
"कुनै अङ्ग कुटिपटबाट भाँि�चएको वा फु�लेकोमा 
उपचारप�चात ्कुनै सधुार नभई �यो अङ्ग िनि��य 
भई कुनै काम गन� नस�ने भएमा मा� बेक�मा भएको 
मा�न सिक�छ । तर उपचारप�चात ् �यो अङ्गले 
काम गन� स�म ह��छ र काम ग�ररहकेो छ भने 
�य�तो अव�थामा बेक�माको अथ� गन� निम�ने" भनी 
यस अदालतबाट िस�ा�तसमेत �ितपािदत भएको 
देिख�छ ।

१३. अत: मािथ िववेिचत आधार, 
�माणह�बाट यी �ितवादी अ�बास िमया अ�सारीले 
बासँको लाठीले जाहेरवाला मोहमद मतुु�जा िमयालाई 
कुटिपट गरकेो कारण जाहेरवालाको चोट लागेको बाया ँ
हात उपचारपिछ कुनै काम गन� नस�ने बेक�मा भएको 
नभई पनु: काम गन� स�ने अव�थामा रहेभएको देिखदँा 
यी �ितवादीलाई मलुकु� ऐन, कुटिपटको महलको २ नं. 
को कसरुमा सोही महलको ६ नं.बमोिजम ४ वष� कैद 
र �.२,५००।- (दईु हजार पाचँ सय �पैया)ँ ज�रवाना 
ह�ने ठहर गरकेो स�ु सनुसरी िज�ला अदालतको 
िमित २०७२।१२।०९ को फैसला सदर ह�ने ठहर गरी 
उ�च अदालत िवराटनगरबाट िमित २०७४।११।०२ 
मा भएको फैसला िमलेको नदेिखदँा केही उ�टी भई 
िनज �ितवादी अ�बास िमया अ�सारीलाई मलुकु� 

ऐन, कुटिपटको महलको ६ नं.बमोिजम �.२,५००।- 
(दईु हजार पाचँ सय �पैया)ँ ज�रवाना र २(दईु) वष� 
कैद सजाय ह�ने र ज�रवानाबापतको उपयु�� रकम 
पीिडतलाई घा-खच�बापत भराइिदने ठहछ�  । अ�मा 
तपिसलबमोिजम गनू� ।

तपिसल ख�ड
मािथ उ�लेख भएबमोिजम उ�च अदालत 
िवराटनगरको िमित २०७४।११।०२ को फैसला केही 
उ�टी भई �ितवादी अ�बास िमया अ�सारीलाई मलुकु� 
ऐन, कुटिपटको महलको ६ नं.बमोिजम २(दईु) वष� कैद 
सजाय र �.२,५००।- (दईु हजार पाचँ सय �पैया)ँ 
ज�रवाना ह�ने ठहर भएकोले िनज �ितवादी अ�बास 
िमया स�ुमा अनसु�धानको �ममा प�ाउ परी िमित 
२०७१।०६।११ दिेख २०७१।६।२३ स�म १२ िदन 
थनुामा बसेको दिेखई िनज पनुः िमित २०७४।१२।०६ 
गते प�ाउ परी उ� िमितबाट हालस�म थनुामा रहेको 
सनुसरी िज�ला अदालतको च.नं. ११८४७ िमित 
२०७४।१२।०६ को कैदीपजु�को �ितिलिपबाट 
दिेखएकोले िनजले यस अदालतबाट ठहरबेमोिजम 
२(दईु) वष� कैद भ�ुान ग�रसकेको देिखएको र िनजलाई 
ठहर भएको �.२,५००।- (दईु हजार पाचँ सय �पैया)ँ 
ज�रवानाको रकमसमेत तोिकएको अविधभ�दा 
३(तीन) मिहना १५(प��) िदन बढी अविध कैद बसी 
िदनको �.३००।- (तीन सय �पैया)ँ का दरले च�ुा 
भइसकेको देिखदँा �ितवादी अ�बास िमया अ�सारीलाई 
��ततु म�ुाबाहेक अ�य म�ुामा थनुामा रा�न नपन� 
भए आजै थुनाम�ु ग�रिदन ु भनी यस अदालतको 
संि��त आदेशानसुार कारागार काया�लय, झ�ुकामा 
च.नं.१६३७७ िमित २०७७।०३।१० को प� पठाई 
सकेको देिखदँा िनजको हकमा थप बोिलरहनपुरने ...१
��ततु फैसलाको �ितिलिपसिहतको जानकारी 
महा�यायािधव�ाको काया�लयलाई िदनू ...............२
��ततु म�ुाको दायरीको लगत क�ा गरी फैसलाको �ित 
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िव�तुीय �णालीमा अपलोड गरी िमिसल िनयमानसुार 
अिभलेख शाखामा बझुाइिदनू ............................३

उ� रायमा सहमत छु ।
�या.मीरा खडका

इजलास अिधकृत : अ�णकुमार कोइराला
इित संवत् २०७७ साल असार ९ गते रोज ३ शभुम् ।

—— & ––

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

माननीय �यायाधीश �ी तेजबहादरु के.सी.
फैसला िमित : २०७७।३।२१

म�ुाः अपहरण तथा शरीर ब�धक

०७३-CR-०४६५
पनुरावेदक / �ितवादी : सला�ही िज�ला, ह�रवन 

गा.िव.स. वडा नं.४ घर भई हाल कारागार 
काया�लय, िभमफेदी मकवानपरुमा थनुामा 
रहेको ��हाद महत

िव��
��यथ� / वादी : िशव शाहीसमेतको जाहेरीले नेपाल 

सरकार

०७४-CR-१४७६
पनुरावेदक / �ितवादी : पा�पा िज�ला, झडेवा 

गा.िव.स. वडा नं.३ घर भई हाल कारागार 

काया�लय, �प�देही थुनामा रहेको िवदरु भ�ने 
िव�णबुहादरु िज.सी.

िव��
��यथ� / वादी : िशव शाहीसमेतको जाहेरीले नेपाल 

सरकार

§ घटना घटेको दे�ने च�मिदद �यि� 
कोही नभएको अव�थामा पिन 
अ�य प�रि�थितज�य �माणह� 
(Circumstantial Evidences) 
बाट अिभयोग दाबी पुि� ह�न नस�ने 
होइन । फौजदारी म�ुामा ��य� �माणको 
मह�वपूण� �थान रहने भ�ने कुरामा 
िववाद ह�न स�ैन । तर कुनै म�ुामा 
��य� �माण उपल�ध नभएकै आधारमा 
अपराध र अपराधीको बारमेा खोजिबन 
नह�ने भ�ने ह�दैँन । ��य� �माण उपल�ध 
नभएको ि�थितमा प�रि�थितज�य �माण 
(Circumstantial Evidence) को 
सहाराबाट िमिसलमा रहकेो त�य एवम ्
�माणह�को िव�ेषण गरी अपराध र 
अपराधीको बारमेा �याियक िन�पण ह�न 
आव�यक ह�ने ।

§ कुनै �ितवादीले आफू सलं�न वारदातका 
स�ब�धमा अनसु�धान अिधकारीसम�को 
बयानमा आरोिपत कसुर �वीकार गरी 
अदालतसम�को बयानमा अस�य वा 
झुठो कुरा �य� गन� स�दछ तर प�रि�थित 
र त�यले किह�यै झुठो बो�दैन भ�ने 
मा�यताको जगमा प�रि�थितज�य 
�माणको िस�ा�त अडेको ह��छ । अ��य� 
�माणको आधारबाट पिन अदालतले 
िववादको सही िन�पण गनु�पन� ।

(�करण नं.१२)

�नण�य नं. १०७२०
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�ितवादीका तफ� बाट : िव�ान् व�र� अिधव�ा �ी 
रिजतभ� �धानाङ्ग र अिधव�ाह� �ी 
सिुनल पोखरले, �ी बि��साद पौडेल र 
िदपकमणी िनरौला

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

अवलि�बत निजर :
स�ब� कानून :  

स�ु तहमा फैसला गन�ः
मा.िज�ला �या. �ी िव�ण�ुसाद कोइराला
काठमाड� िज�ला अदालत

पनुरावेदन तहमा फैसला गन�ः
माननीय �यायाधीश �ी �काशराम िम�
माननीय �यायाधीश �ी िव�णदुवे पौडेल
पनुरावेदन अदालत पाटन 

फैसला
�या.ह�रकृ�ण काक� : �याय �शासन ऐन, 

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

त�य ख�ड
िमित २०६४।०९।०२ गते साझँ १९:१५ 

बजेको समयमा काठमाड� महानगरपािलका वडा नं.३४ 
बासकु� माग�बाट महेश मरुारकालाई बा.४.च.३२९८ 
नं. को कार िनय��णमा िलई उ�ोगपित महेश मरुारका 
तथा चालकसमेतलाई हातहितयार देखाई बल �योग 
गरी िनलो रङको गाडी �योग गरी बलज�ती अपहरण 
गरकेो भ�नेसमेत बेहोराको घटना�थल �कृित 
मचु�ुका ।

िमित २०६४।०९।०२ गते बबरमहलबाट 
महेश मरुारकालाई बि�सपतुली घरतफ�  जान 

बा.४ च.३२९८ नं. को मैले चलाई महेश मरुारका 
सोही कारमा बसी परुानो बाने�रको बाटो ह�दँ ै जादँै 
िथय� । बेलकुा अं.१९:३० बजेको समयमा काठमाड� 
महानगरपािलका वडा नं.३४ बासकु� माग�मा प�ुनासाथ 
५/६ जनाको समूहले न�बर याद नभएको िनलो रङको 
गाडीले बाटो छेक� अवरोध खडा गरी बो�न कराउन 
निदई हातपात तथा हातहितयारको िबडँले हानी �यान 
मान� ध�क� िदई २/३ जना िनज अपहरणकारीह�ले 
�योग गरकेो सवारीमा राखी दाया ँ बाया ँ हेन� निदई 
मैतीदेवी सेतो पलुनिजक प�ुयाई घो�टो पारी छाडी 
बोिलस् भने मछ� स् भ�ने ध�क� िदई सो गाडी िलई 
यस घटनाका बारमेा �हरीसमेतलाई जानकारी गराई 
खोजतलास भएको हो । भोिलप�ट मैले चलाउने 
गरकेो महेश मरुारकाको गाडी गौशाला ितलगंगा आखँा 
अ�पतालनिजक छाडेको अव�थामा फेला परछे । 
महेश मरुारकाको अव�था अ�ात िथयो । ६।७ िदनपिछ 
अपहरणकारीले महेश मरुारकालाई छाडेको थाहा 
भयो । मेरो भेटघाट भएको छैन । �पैया ँ िलने खाने 
उ�े�यले अपहरण गरकेो ह�नपछ�  । अपहरणकारीम�ये 
२।३ जनालाई देखे िच�दछु । हाल �िसत छु भ�नेसमेत 
बेहोराको िशव शाहीको जाहेरी दरखा�त ।

बा.४.च.३२९८ नं. को कारमा फेला परेको 
िचजव�त ुबरामद भएको भ�नेसमेत बेहोराको बरामदी 
मचु�ुका ।

रामकुमार �याकुरलेको साथबाट बरामदी 
मचु�ुकाको ३ महलमा उि�लिखत सामानह� फेला 
परी बरामद भएको भ�ने बेहोराको तलासी एवं बरामदी 
मचु�ुका ।

रामकुमार �याकुरलेबाट फेला पारकेो सामान 
बरामद गरी मचु�ुकासाथ पेस गरकेो भ�नेसमेत 
बेहोराको भपेु��बहादरु ख�ीसमेतको �ितवेदन ।

बा.४ च.३२९८ नं. को सवारीसिहत महेश 
मरुारका र िनजको चालकलाई अपहरण तथा शरीर 
ब�धक बनाई महेश मरुारकाबाट िफरौतीसमेत िलएको 
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हो । यसका म�ुय योजनाकार अमर ट�डन ह�न् 
भ�नेसमेत बेहोराको रामकुमार �याकुरलेको मौकाको 
कागज ।

महेश मरुारकालाई अपहरण गन� 
अपहरणकारीम�येका एकजना ियनै देखाइएका 
रामकुमार �याकुरले ह�न् भ�नेसमेत बेहोराको िशव 
शाहीको २०६४।११।१२ को सनाखत कागज ।

अमर ट�डनको तलासी िलदँा बरामद 
मचु�ुकामा उि�लिखत सामान फेला परी बरामद 
भएको भ�नेसमेत बेहोराको बरामदी मचु�ुका ।

िमित २०६४।०९।०२ गते बेलकुा अ.ं१९:३० 
बजे काठमाड� महानगरपािलका वडा नं.३४ बासकु� 
माग�बाट उ�ोगपित महेश मरुारका, चालक िशव शाही 
तथा बा.४ च.३२९८ नं. को सवारीसिहत अपहरण 
गरकेो हो । महेश मरुारकाका चालकलाई हामीले �योग 
गरकेो गाडीमा मैतीदेवीनिजक लगी डर �ास देखाई 
छाडेको हो । महेश मरुारकालाई िनजको गाडी �यही ँ
छाडी गाडीमा कुखरुाको रगत गोली राखी पशपुितबाट 
हामीले �योग गरकेो सवारीमा राखी पूव�योजना 
स�लाहअनसुार भाडामा िलएको मि�डखाटारको 
घरकोठामा ब�धक बनाई िविभ�न िकिसमको डर �ास 
देखाई आफ�तजनह�बाट िफरौती अस�ुने िवषयमा 
अमर ट�डनबाट िडल भएको हो भ�नेसमेत बेहोराको 
�ितवादी रामकुमार �याकुरलेको २०६४।११।१५ को 
अिधकार�ा�त अिधकारीसम� भएको बयान ।

अपहरण तथा शरीर ब�धक बनाई िफरौती 
आज�नबाट िकनी अपहरणसमेतका घटनामा रामकुमार 
�याकुरलेसमेतले सामूिहक �योग ह�ने गरकेो बा.३ 
च.९३२५ नं. को सवारी तेज ए�ड करनबाट ख�रद 
िब�� स�झौताप�सिहत बरामद भएको भ�नेसमेत 
बेहोराको २०६४।११।१५ को बरामदी मचु�ुका ।

हा�ो योजना स�लाहअनसुार नै महेश 
मरुारकालाई पिन अपहरण गरी ब�धक बनाई 
पिहलो िक�ता ८० हजार य.ुएस. डलर ह��डीमाफ� त 

छािडसकेपिछ �ा�त भएको हो । ९० हजार य.ुएस. 
डलर साथी िजयान हगले पाउने गरी ल�ज�बरमा रहेको 
छ । बाकँ� ३० हजार डलर हात प�यो । साथीह�लाई 
काम िबि�यो भनी बताए । केही रकम हातहितयार, 
ब�धक बनाउने �थानको सवारी साधनसमेतको 
ब�दोब�त िमलाउदँा खच� भयो । मेरो उ�े�य मोटो 
रकम हात पान� योजना स�लाह र िडिलङ गरी िविभ�न 
भाषाबाट ध�काई िफरौती अस�ुने हो भ�नेसमेत 
बेहोराको �ितवादी अमर ट�डनको २०६४।११।१७ 
को अिधकार�ा�त अिधकारीसम� बयान कागज ।

प�ाउ भई साव�जिनक भएका अपहरणकारी 
अमर ट�डन र रामकुमार �याकुरलेलाई पिहचान गर े। 
सबै घटनाको िववरणअनसुार ियनै जाहेरीको िव�� 
ख�डमा लेिखएका �यि�ह�बाटै अपहरण गरी सो 
िफरौती रकम िलएका ह�न् भ�नेसमेत बेहोराको 
२०६४।११।२६ को रामबाब ुगग�को जाहेरी ।

िमित २०६४।२।२४ गते मेरो छोरा सिुमत 
शेरचन गाडी िस�न गएको अव�थामा अपहरणकारीले 
अपहरण गरी ३० लाख ह��डीमाफ� त िफरौती बझुाएपिछ 
छोरालाई छाडेका ह�न् । अपहरणकारी रामकुमार 
�याकुरले र अमर ट�डन प�ाउ भई साव�जिनक 
भएको र घटनाका �कृितबाट यी प�ाउ भएका 
�यि�ह�समेतबाट अपहरण भएको हो भ�नेसमेत 
बेहोराको ओमकार शेरचनको २०६४।११।२७ को 
कागज ।

महेश मरुारकालाई अपहरण गदा� अजु�नबाट 
एक राउ�ड गोली चलेको, सो गोली महेश मरुारकाको 
छातीको छालामा लागी साथी सिुदप मैनालीको 
टाउकोको भागमा लागी घाइते भएका िथए । उपचार 
गन� अ�पताल लैजादँा पिुलस केस ह�ने र प�ाउ 
ह�न स�ने भएको ह�दँा मि�डखाटारको ब�धक 
बनाउने कोठामा लगी रा�य� । सिुदप रोई कराई गन� 
थाले । ग�भीर अव�था भएको र अ� कुनै त�रकाबाट 
समाधान नह�ने ह�दँा िडसकस ह�न था�यो । सबै जनाको 
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स�लाहअनसुार अजु�नलाई एक राउ�ड हा�ने मत 
िमलाई पनुः गोली हा�दा सिुदपको म�ृय ुभएको हो । 
लासलाई मैले गाडी चलाई त�नामा बेरी पशपुितको 
बागमती खोलानिजकै सडकबाट िनकाली राखी 
सनाखत नहोस् भनी ढुङ्गाले अनहुारमा हानी छाडेको 
हो । अनसु�धानमा तोडमाड गन� बा.४ च.३२९८ नं. 
को गाडीमा भएको रगत कुखरुाको हो भनी बयानमा 
लेखाएको िथए ँ। यो घटनाको स�ब�धमा हा�ो �पुका 
सबै जनालाई जानकारी छ भ�नेसमेत बेहोराको 
�ितवादी रामकुमार �याकुरलेको २०६४।११।३० को 
अिधकार�ा�त अिधकारीसम� भएको तित�बा बयान ।

मैले अपहरण गन� ब�धक �यि�का 
आफ�तजनबाट िफरौती अस�ुने कुरामा योजना 
स�लाह िनद�शन िदने गरेको हो । महेश मरुारकालाई 
अपहरण गदा� हा�ो समूह ए�सन �पुमा संल�न अजु�न 
भ�ने अिवनास, रामकुमार �याकुरलेसमेतले सिुदप 
मैनालीलाई गोली चली घाइते भएको र गोली अजु�नले 
चलाएको र मरकेो कुरा २/३ िदनपिछ फोनमाफ� त 
जानकारी गराएका िथए । �यितबेला म म�ुबई भारतबाट 
घटनाह�को अनगुमन तथा अपहरणबाट अस�ुने 
िफरौतीको िडल गरी अपहरण तथा िफरौती हािसलमा 
मा� नेत�ृव र िनद�शन िदएको िथए ँ । गोली चलेको र 
हा�ै �पुका सद�य घाइते भएको समेत खबर पाएको 
िथए ँ भ�नेसमेत बेहोराको �ितवादी अमर ट�डनको 
२०६४।११।३० को अिधकार�ा�त अिधकारीसम� 
भएको तित�बा बयान ।

महेश मरुारकालाई अपहरण गन� 
अपहरणकारीम�ये अमर ट�डन र रामकुमार 
�याकुरलेलाई �हरीले प�ाउ गरी साव�जिनक गरपेिछ 
थाहा भयो । िनज अपहरणकारीले एक जना मा�छे 
गोली मारकेो भ�ने सनुी थाहा पाएको हो भ�नेसमेत 
बेहोराको घटनाको स�ब�धमा बिुझएका मािनसह� 
िदपक िगरीसमेतले गरकेो २०६४।१२।१ को घटना 
िववरण कागज ।

िमित २०६४।०९।०२ गते म तथा चालकलाई 
गाडीसिहत हितयारले कुटी ताक� छु�ाछु�ै ठाउमँा 
लगेको अपहरणकारीले पशपुितबाट आ�नो गाडीमा 
जबरज�ती हालेपिछ थाहा पाएको मि�डखाटारमा 
प�ुयाई आखँामा प�ी बाधँी िविभ�न त�रकाबाट 
ध�क� िदई २७ गते �.७७ लाख िफरौती पाएपिछ 
छाडेका ह�न् । अपहरणको �ममा अपहरणकारीले ४ 
तोला सनुको �ासलेट, ४ तोला सनुको चेन, २ थान 
मोबाइल, िविभ�न िकिसमका कागज प�ह� र नगद 
�.१० हजार लगेका ह�न् । मलाई छाड्ने बेलामा पिन 
केही नभ�न ुभनी �यान मान� ध�क� िदएका िथए । हाल 
म उपचारको �ममा बािहर भएको ह�दँा कानूनबमोिजम 
कारबाही ग�रपाउ ँभ�नेसमेत बेहोराको महेश मरुारकाको 
२०६४।१२।०१ को िनवेदन ।

म अनमोल �याट�रङको स�चालक तथा 
�यवा�थापक ह� ँ । िमित २०६३।११।२३ गते सेतो 
मा�ती गाडीमा आएका ५ जनाको समूहले मेरो 
गाडीलाई ओभरटेक गरी छेक� म तथा मेरो चालकलाई 
बो�न च�न निदई अपहरणकारीम�येका मोटो, गालामा 
कोठी ज�तो भएका �यि�ले मेरो गाडी ि�पडमा 
चलाई आखँामा प�ी बाधँी लगेका ह�न् । महाराजग�ज 
ए�रयामा प�ुयाए छ, मेरो चालकलाई कुटिपट गरी कही ँ
खबर नगन� ध�क� िदई �यही ँछाडेका रहेछन् । मलाई 
अपहरणकारीले कारपेट भएको घर कोठामा ब�धक 
बनाई राखे । पिछ �.१० लाख िफरौती िलई छाडेका 
ह�न् । मसमेतलाई िविभ�न �यि�लाई अपहरण गन� ियनै 
�यि� रामकुमार �याकुरले ह�न् भ�नेसमेत बेहोराको 
िशव सराओगीको २०६४।१२।०१ को कागज ।

मेरो बाब ु ल�मीनारायण गग�लाई 
अपहरणकारीह�ले िमित २०६४।०४।२८ गते 
टेकुबाट अपहरण गरी डर, �ास धाकध�क� िदई �.२० 
लाख महाराजग�जबाट अ�यारोमा िलई ६/७ िदनपिछ 
छाडेपिछ पिन यी कुरा कहीकँतै नभ�न,ु भने फे�र घटना 
ह��छ भनेकाले उजरुी नभएको हो । बाब ु उपचारको 
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�ममा ह�नहु��छ । अपराध र अपराधीको बारमेा 
ब�ुदा िनज प�ाउ भएको अमर ट�डन, रामकुमार 
�याकुरलेसमेतबाट यो घटना पिन भएको हो भ�नेसमेत 
बेहोराको िव�ा�त कुमार गग�को २०६४।१२।०३ को 
घटना िववरण कागज ।

�ितवादीह� अमर ट�डन, रामकुमार 
�याकुरले, िवदरु भ�ने िव�ण ु िज.सी. र सिवन भ�ने 
��हाद महतसमेतले गरकेो उि�लिखत काय� अपहरण 
तथा शरीर ब�धक गन� महलको १ र २ नं.बमोिजमको 
कसरु अपराध ह�दँा िनज �ितवादीह�लाई सोही 
महलको ३ नं. तथा ७ नं.बमोिजम सजाय गरी सोही 
महलको १२ नं. अनसुार पीिडतलाई �ितपूित�समेत 
िदलाई भराइिदनेसमेतको मागदाबी िलई अिभयोग प� 
दायर भएको ।

मेरो साथबाट प�ाउ पदा�को अव�थामा 
कालो झोला, सनुको िस��, डेिबट काड� इ�भे�मे�ट 
ब�कको �.२३ हजार, नगद �.५००।– का दरका 
नोटह�, राहदानी, नाग�रकता, औठंी सनुको २ वटा 
र सेतो औठंी र १ फलामको औठंी बरामद भएको 
हो । �काई फोन अ�य िसम काड� मेरो होइन । सोनी 
इर�ेसन एम.पी.�ी मोबाइल र अक� िसमकाड�सिहत 
९८०६८१८३८१ को मोबाइलसमेत मेरो होइन । ती 
सरसामान कसको ह�न् थाहा भएन । बा.३ च.९३२५ नं. 
को गाडी मेरो हो । मचु�ुकामा मेरो नभएका सामानसमेत 
लेिखएको छ । घटनाबार ेमलाई थाहा भएन । अपहरण 
गन� काय�मा म िथइन ँ भ�नेसमेत बेहोराको �ितवादी 
रामकुमार �याकुरलेको अदालतको बयान ।

मैले मोबाइल र टेिलफोन �योग गरकेो 
छैन । भारतमा मेरो Landline फोन िथयो । न�बर 
अिहले याद भएन । सो फोन घरबेटीको हो । मसगँ 
बरामद भएको तीन तोला सनुको िस��, Tommy 
Hilfiger घटी �.६००।– भारतीय �पैया ँमा� बरामद 
भएको ती मोबाइलह� िसमकाड�, डेिबटकाड�समेत 
मसगँ बरामद भएको होइन । सनुको िस�� उ�लेख 

नगरी अ�य सामान उ�लेख गरकेो छ । मलाई �हरीले 
ब�बईमा प�ेको हो । म अपहरण गरी िफरौती िलने 
काय�मा सलं�न छैन । मैले कसैबाट धाकध�क� िदई 
रकम उठाउने गरकेो छैन भ�नेसमेत बेहोराको �ितवादी 
अमर ट�डनको अदालतको बयान ।

�ितवादी अमर ट�डन र रामकुमार 
�याकुरलेलाई थुनामा राखी म�ुाको कारबाही गनु�  भ�ने 
स�ु अदालतको िमित २०६४।१२।०७ को आदेश 
पचा� ।

�ितवादी अमर ट�डनले िमित 
२०६४।०९।०२ गते िनद�शन िदई महेश मरुारकालाई 
अपहरण गरकेो होइन । सो िदन िनज �ितवादी अमर 
ट�डन भारतको ब�बईको गोर ेगाउमँा आ�नो �यापार 
�यवसाय गरी क��यटुरस�ब�धी काम गद� गरकेा िथए 
भ�नेसमेत बेहोरा �ितवादी अमर ट�डनको सा�ी 
कृ�णबहादरु बढुाथोक�, य� �ताप राणाको बकप� ।

�ितवादी रामकुमार �याकुरलेले अपहरण 
गरकेो होइन । जाहेरी झ�ुा हो भ�नेसमेत बेहोराको 
�ितवादी रामकुमार �याकुरलेको सा�ी िवकेश 
डंगोलको बकप� ।

िमित २०६४।०९।०२ गते महेश मरुारका 
सर र म अिफसबाट घरतफ�  जादँ ै गदा�  परुानो 
बाने�रबाट ४/५ जनाले िलई गएका ह�न् । अपहरण गन� 
�यि�ह�लाई िचि�दन भ�नेसमेत बेहोराको जाहेरवाला 
िशव शाहीको बकप� ।

पीिडत महेश मरुारका मैले निचनेको मािनस 
भएकाले िनजको अपहरणबार े मलाई कुनै जानकारी 
छैन । अिभयोग दाबीअनसुार मैले अपराध नगरकेो, 
उ� काय�मा म सलं�न नभएको, अ�य �ितवादीह�सगँ 
मेरो िचनजान एवं स�ब�धसमेत नभएकोले मलाई 
बोलाएपिछ गएको बखत �हरीले थुनामा राखेको ह�दँा 
अिभयोग दाबीबमोिजम मैले सजाय पाउनपुन� होइन 
भ�नेसमेत बेहोराको �ितवादी िव�ण ु िज.सी. को 
अदालतको बयान ।
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बरामदी मचु�ुका एव ं �हरी �ितवेदन 
स�ब�धमा मलाई कुनै जानकारी छैन । अिभयोग 
प�मा उि�लिखत सिवन भ�ने ��हाद भ�ने �यि� म 
होइन । म आपरािधक काय�मा संल�नसमेत नभएकोले 
मैले अिभयोग मागदाबीअनसुार सजाय पाउनपुन� 
होइन । मउपरको अिभयोग झ�ुा हो भ�नेसमेत बेहोराको 
�ितवादी ��हाद महतको अदालतको बयान ।

�ितवादीह� िव�ण ुिज.सी. र ��हाद महतलाई 
म�ुा पपु��को लािग थनुामा राखी म�ुाको कारबाही गनु�  
भ�ने स�ु अदालतको िमित २०६६।१।२७ को आदेश 
पचा� ।

यसमा िमित २०६४।०९।०२ गते साझँ 
१९:१५ बजेको समयमा काठमाड� महानगरपािलका 
वडा नं. ३४ बासकु� माग�बाट महेश मरुारकालाई 
बा.४ च.३२९८ नं. को कार िनय��णमा िलई 
चालकसमेतलाई हातहितयार देखाई बल �योग गरी 
िनलो रगंको गाडी �योग गरी जबरज�ती अपहरण 
गरकेोले यी �ितवादीह�उपर अपहरण तथा शरीर 
ब�धक गन� महलको १ र २ नं.बमोिजमको कसरु 
अपराध गरकेाले िनज �ितवादीह�लाई ऐ. महलको 
३ नं. तथा ७ नं.बमोिजम सजाय ह�न दायर भएको 
अिभयोग दाबीमा मौकाको जाहेरी दरखा�तलाई 
�ितवादीह�ले मौकामा गरकेो बयानसमेतका आधार, 
कारण, �माणह�ले �ङ्ृखलाब� पिु� गरकेो ह�दँा 
�ितवादीह� अमर ट�डन, रामकुमार �याकुरले िवदरु 
भ�ने िव�ण ु िज.सी. र स�रन सिवन भ�ने ��हाद 
महतलाई मलुकु� ऐन, अपहरण गन� तथा शरीर ब�धक 
िलनेको महलको ३ नं. अनसुार जनही ९ (नौ) वष� 
कैद र सङ्गिठत �पमा अपहरण गरकेो देिखदँा ऐ. ७ 
नं. अनसुार जनही थप २ वष� गरी ज�मा जनही ११ 
वष� र जनही �. ७५,०००।– ज�रवाना ह�ने ठहछ�  । 
ऐ. १२ नं. अनसुार पीिडत अपहरण भएको िमित 
२०६४।०९।०२ देिख अपहरणय�ु भएको िमित 
२०६७।९।७ स�मको �ितपूित�बापत �.१,०००।– का 

दरले �ितवादीह�बाट �ितपूित� पीिडतले भराई िलन 
पाउने ठहछ�  भ�ने स�ु काठमाड� िज�ला अदालतको 
िमित २०६८।०७।२२ को फैसला ।

��ततु म�ुाको घटनामा मेरो संल�नता 
छैन । ब�कमा खाता र पैसा ह�न ु अपराधको �माण 
होइन । जाहेरवाला िशव शाहीको �हरीको सनाखत 
कागजलाई िनजले अदालतमा गरकेो बकप�बाट पिु� 
भएको छैन । ��ततु म�ुासगैँको हातहितयार म�ुामा 
मैले सफाइ पाएको ह�दँा फौजदारी िस�ा�तिवपरीत 
भएको गैरकानूनी फैसला बदर गरी कैदय�ु ह�ने 
गरी हक इ�साफ पाउ ँ भ�ने रामकुमार �याकुरलेको 
पनुरावेदनप� ।

��ततु म�ुामा मैले दाबीबमोिजमको कसरु 
अपराध गरकेो छैन । मलाई �हरीले समाती जबरज�ती 
किथत सािबती बयान गराएको हो । मेरो रोल के-क�तो 
िथयो, के सामान बरामद भयो, नखलेुको अव�थामा 
फौजदारी िस�ा�तिवपरीत कसरुदार ठहर गरेको 
फैसला �िुटपूण� ह�दँा बदर गरी सफाइ पाउ ँभ�ने िवदरु 
भ�ने िव�ण ु िज.सी. को पनुरावेदन अदालत पाटनमा 
परकेो पनुरावेदनप� ।

��ततु म�ुामा म संल�न नभएको र मैले 
अपहरण नगरकेो ह�दँा सफाइ पाउनपुछ�  िशव शाहीले 
�हरीमा सनाखत गरेपिन अदालतमा आई बकप� 
गदा� मेरो नाम िलन सकेका छैनन् । महेश मरुारकाले 
�हरीको कागजलाई अदालतमा आई पिु� गन� नसकेको 
अव�थामा �ितपािदत िस�ा�तिवपरीत कसरुदार ठहर 
गरकेो फैसला बदर गरी अिभयोग दाबीबाट सफाइ पाउ ँ
भ�ने ��हाद महतको पनुरावेदन अदालत पाटनमा 
परकेो पनुरावेदनप� ।

मेरो िनद�शनमा रामकुमार �याकुरलेसमेतको 
संल�नतामा अपहरण गरकेो भ�ने अिधकार�ा�त 
अिधकारीसम� भएको बयान झ�ुा हो । मैले अपहरण 
गरकेो छैन, अपहरण गन� मैले कुनै मोबाइल �योग गरेको 
छैन । मबाट कुनै सामान बरामद भएको छैन । बरामद 
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मचु�ुका मािनस अदालतमा आई आ�नो भनाइलाई 
दाबी पिु� गन� नसकेको मेरो अदालतमा भएको 
बयानलाई मेरा सा�ीले पिु� गरी गरकेो बकप�को 
मू�याङ्कन नगरी त�यहीन �माणलाई एकतफ� 
आधार, �माण िलई भएको फैसला �िुटपूण� ह�दँा बदर 
गरी सफाइ पाउ ँ भ�ने अमर ट�डनको पनुरावेदन 
अदालत पाटनमा परकेो पनुरावेदनप� ।

यसमा �ितवादीह�ले अदालतमा बयान 
गदा� आरोिपत कसरुलाई अ�वीकार गरकेा, पीिडतको 
बकप� ह�न नसकेको र ��य�दश� भिनएका िशव 
शाहीले अदालतमा बकप� गदा� �ितवादीह� कसैलाई 
िचनेको होइन भनी बेहोरा लेखाएको ि�थितमा �ितवादी 
रामकुमार �याकुरलेले अनसु�धानको �ममा गरकेो 
बयानलाई आधार बनाई पनुरावेदक �ितवादीह�लाई 
कसरुदार ठहर गरकेो स�ुको फैसला �माण 
मू�याङ्कनको रोहमा फरक पन� स�ने देिखएकोले 
छलफलको लािग अ.बं. २०२ नं.बमोिजम पनुरावेदन 
सरकारी विकल काया�लय, पाटनलाई पनुरावेदनको 
�ितिलिप साथै राखी सूचना िदई िनयमानसुार गरी 
पेस गनु�होला भ�ने पनुरावेदन अदालत पाटनको िमित 
२०६९।०८।१९ को आदेश ।

�ितवादीह� अमर ट�डन, रामकुमार 
�याकुरले, िवदरु भ�ने िव�ण ु िज.सी., स�रन सिवन 
भ�ने ��हाद महतलाई मलुकु� ऐन अपहरण गन� तथा 
शरीर ब�धक िलनेको महलको १ र २ नं.बमोिजमको 
कसरुमा ऐ. महलको ३ नं. तथा ७ नं.बमोिजम जनही 
११ वष� कैद र �.७५,०००।– ज�रवाना ह�ने ठहर 
गरी ऐ. को १२ नं. अनसुार पीिडत अपहरण भएको 
िमित २०६४।०९।०२ देिख अपहरण म�ु भएको 
िमित २०६४।०९।०७ स�मको �ितपूित�बापत दैिनक 
�.१,०००।– का दरले �ितवादीह�बाट पीिडतले 
भराई िलन पाउने गरी स�ु काठमाड� िज�ला 
अदालतबाट िमित २०६८।०७।२२ मा भएको फैसला 
िमलेकै देिखदँा सदर ह�ने ठहछ�  भ�नेसमेत बेहोराको 

पनुरावेदन अदालत पाटनबाट िमित २०६९।१२।२७ 
मा भएको फैसला । 

स�मािनत काठमाड� िज�ला अदालत तथा 
पनुरावेदन अदालत पाटन लिलतपरुले मलाई सजाय 
गन� गरी फैसलाले म पनुरावेदकको अदालतसम�को 
इ�कारी बयान, सा�ी बकप�लाई �माणको �पमा �हण 
गन� इ�कार गरी, जाहेरवाला िशव शाहीको मौकाको 
जाहेरीलाई सनाखत गरी गरकेो बकप�लाई �माणको 
�पमा �हण गरकेो छ । यस म�ुाका जाहेरवाला िशव 
शाहीले िमित २०६४।०९।१६ गते महानगरीय �हरी 
व�ृ नया ँबाने�वरमा जाहेरी िदएका िथए, उ� जाहेरीमा 
यस म�ुाका पीिडत भिनएका महेश मरुारकालाई क�ले 
अपहरण गरकेो भ�ने स�दभ�मा कुनै पिन �यि�लाई 
�ितवादी बनाइएको छैन, वा जाहेरीको अपराध गन� 
�यि�को नाम, थर, वतन उमेर ख�डमा नामथर थाहा 
नभएका ५/६ जना �यि�ह� भनी उ�लेख ग�रएको 
छ । यसबाट के कुरा िनिव�वाद�पमा �थािपत भएको 
छ भने यस म�ुाको जाहेरीबाट ��ततु घटना को क�ले 
घटाएको भ�ने कुरा पिु� ह�दँैन । फौजदारी म�ुामा 
घटना घट्न ु र घटनामा कुनै �यि�ह�को संल�नता 
ह�न ुवा नह�न ुदईु अलग कुराह� ह�न् । य�तो �कृि�को 
म�ुामा �थमत: घटना घटेको कुरा अिभयोजन प�ले 
व�तिुन� �माणका आधारमा पिु� गनु�पद�छ त�प�ात् 
उ� घटनामा के कुन �यि�ह�को के क�तो संल�नता 
िथयो छ भ�ने कुरा पिु� गनु�पन� ह��छ । �य�तो संल�नता 
पिु� गन� �हणयो�य �माण भएमा जो कोही �यि�लाई 
अिभयोगबमोिजम गडाउ गन� काम अदालतको हो र 
�माणबाट पिु� ह�न नसकेमा शंकाको भरमा, हचवुाको 
भरमा, �माणको कानूनको मा�य िस�ा�तिवपरीत गई 
ग�रने फैसला �याियक फैसला ह�न स�दैन । यस म�ुाको 
स�दभ�मा जाहेरी �वयंले यस म�ुासगँ स�बि�धत घटना 
को क�ले घटाएको भ�ने कुरा �थािपत गन� सकेको 
छैन । अक�तफ�  हामीले �ितपादन गरकेो िस�ा�तह�, 
फौजदारी कानूनको �थािपत मा�यताको आधारमा 
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हेन� हो भने जाहेरी �वयं �माण ब�न स�दनै, जाहेरी 
अपराध/घटना अनसु�धान गन�को लािग एउटा आधार 
एवं सूचना मा� हो । यस प�रवेशमा ह�िलया जाहेरीलाई 
अदालतमा आई सनाखत गरकेो भ�ने काठमाड� 
िज�ला अदालतको �थम िनण�याधार कानूनी आधार 
शू�य र �माणको मा�य िस�ा�तिवपरीत छ । य�तो 
हचवुा िनण�याधारको आधारमा भएको काठमाड� 
िज�ला अदालत तथा पनुरावेदन अदालत पाटन 
लिलतपरुको फैसला बदरयो�य छ ।

काठमाड� िज�ला अदालत तथा पनुरावेदन 
अदालत पाटन लिलतपरुको फैसलाको दो�ो 
िनण�याधार रामकुमार �याकुरलेले अिधकार�ा� 
अिधकारीसम� गरकेो बयान र बरामदी मचु�ुका रहेको 
छ । िमित २०६४।०९।०३ गते खडा भएको बरामदी 
मचु�ुकामा Super लेिखएको गोलीको खोका र बा.४ 
च.३२९८ नं.को कारसमेत बरामद भएको र सो कार 
पीिडत महेश मरुारकाको भएको र सो गाडीमा रहेको 
महेश मरुारकालाई अपहरण गरी लगेको भ�ने कथनलाई 
�माणको �पमा काठमाड� िज�ला अदालतले �हण 
गरकेो छ । �थमतः उ� बरामदी मचु�ुका मलुकु� ऐन 
अ.व.ं१७२ नं. िवपरीत छ, उ� बरामदीमा लेिखएको 
र कथनलाई पिु� गन� अ� कुनै व�तिुन� �माण छैन, 
अक�तफ�  उ� गाडी बरामद ह�न ुवा गोली बरामद ह�न ुनै 
मेरो उ� घटनामा संल�नता छ भ�ने कुरा पिु� गन� �माण 
ब�न स�दैन, िम�दैन । �यसै गरी कुनै पिन �ितवादीको 
अिधकार�ा� अिधकारीसम�को बयानलाई अ�य 
�वत�� एवं �हणयो�य �माणले समथ�न नै नगरकेो 
अव�थामा मेरो िव�� �माणको �पमा �हण ग�रएको 
काठमाड� िज�ला अदालत तथा पनुरावेदन अदालत 
पाटन लिलतपरुको फैसला बदरभागी छ ।

�यसैगरी यस म�ुाका जाहेरवाला िशव शाहीले 
�हरीसम� गरकेो सनाखतलाई मेरा िव�� �माणको 
�पमा �हण गरकेो छ । सो �हरीसम� भएको सनाखत 
स�ब�धमा िनज िशव शाहीले स�मािनत काठमाड� 

िज�ला अदालतसम� गरकेो िमित २०६५।०८।०२ 
को बकप�को ��येक स.ज.मा मेरो नाम िलइएको छैन । 
िमित २०६४।११।१२ को सनाखत कागज बारमेा थाहा 
छैन भ�दै स.ज. १० मा उ� िमित २०६४।११।१२ मा 
सनाखत कागज मैले गरकेो हैन भनी �प��पमा लेखाइ 
िदएका छन् । यस ि�थितमा, िनज िशव शाहीले गरेको 
भिनएको किथत अदालत बािहर खडा / तयार गरेको 
कागजले �मािणत मह�व �हण गरी �हणयो�य �माण 
ब�ने तर �वयं अदालतसम� गरकेो कागज बकप�ले 
�मािणत मह�व नपाउने ? यो �माणको कुन मा�य एवं 
�थािपत िस�ा�तको आधारमा िम�छ ? यसरी केवल 
पूवा��ही भई �माण ऐन, �माणको मा�य िस�ा�त, 
�ितपािदत िस�ा�तसमेतको �प��पमा �ितकूल ह�ने 
गरी ग�रएको काठमाड� िज�ला अदालतको फैसला 
सव�था बदरभागी छ । साथै कुनै �यि�को ब�क खातामा 
रकम ह�न ु कुनै अपराध होइन त काठमाड� िज�ला 
अदालतले ब�क खातामा रकम छ भ�ने कुरालाई पिन 
िव�� �माणको �पमा �हण गरकेो छ । ब�क खाता 
ह�न,ु खातामा केही रकम ह�न ुअपराध हो भनी अ�कल 
काट्ने हो भने ससंारका सबै �यि�लाई अपराधी 
घोिषत गन� िम�छ । यसरी संसारको कुनै पिन मलुकुको 
कानूनी आधारमा य�तो हचवुा कुरालाई �माण मा�दैन, 
मा�न ुह�दैँन ।

काठमाड� िज�ला अदालत तथा पनुरावेदन 
अदालत पाटन लिलतपरुको फैसलाको अक� आधार 
सह�ितवादीको िनजी बा.३ च.९३२५ नं.को बरामद 
भएको गाडी पीिडत भिनएका मरुारकालाई अपहरण 
गरी िफरौती िलन �योग ग�रएको भनी उ�लेख ग�रएको 
छ । काठमाड� िज�ला अदालतको फैसलाको प�ृ १० 
को �थम हरफमा बा.४ च.३२९८ को गाडी अपहरणमा 
�योग भएको भनी उ�लेख ग�रएको छ भने प�ृ ११ मा 
गाडी अपहरणमा �योग भएको भनी उ�लेख ग�रएको 
छ ।

काठमाड� िज�ला अदालतको यो आधार 
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हा�या�पद छ, आफँैले लेखेको फैसलाको प�ृ १० 
र ११ को स�ुमा िफरौती रकम हङकङ ह�दँै हात 
पारकेो भ�ने उ�लेख ग�रएको छ । कसैको �यि�गत 
बा.३ च. ९३२५ नं. को गाडी हङकङ दबुई गएको 
मा�नपुन� भयो, यिद �यसो हो भने यो कसरी स�भव 
ह��छ ? यसरी मा� कोरा क�पनाका आधारमा भएको 
काठमाड� िज�ला अदालतको फैसला बदरयो�य छ, 
अ�यथा नेपालमा फौजदारी �यायको अ��य भएको 
मा�नपुन� ह��छ ।

�यसैगरी यस म�ुाको पीिडत भिनएका महेश 
मरुारकाले अनसु�धानको �ममा िदएको िनवेदनमा 
उ�लेख गरकेो कथनलाई �माणको �पमा �हण 
ग�रएको छ । कानूनतः कुनै पिन �यि�ले अदालतभ�दा 
अ�य� �य� गरकेो कुरालाई अ�य �हणयो�य व�तिुन� 
�माणले िनिव�वाद�पमा पिु� नगरमेा �माणको �प 
�हण गन� स�दैन । िनज मरुारकाले आफूले �हरीसम� 
�य� गरकेो कथन/भनाइलाई �माण ऐन, २०३१ को 
दफा १८ एवं ने.का.प. २०६० अङ्क १ र २ प�ृ ६४, 
िन.नं.७१६७ समेतका �ितपािदत िस�ा�तअनसुार 
७ पटक अदालतले बोलाउदँासमेत सा�ीको �पमा 
अदालतमा उपि�थत भई बयान गरकेो अव�था 
छैन । यस प�रवेशमा त �माण ऐन, २०३१ को 
दफा १८ एवं स�मािनत सव��च अदालतबाट सो 
स�ब�धमा �ितपािदत िस�ा�तलाई अङ्गीकार गनु�  
नपन� मा�नपु�यो या महेश मरुारकाले �हरीसम� 
गरकेो कागजलाई �माणको �पमा �हण नगनु�पन� 
ह��छ । यसरी काठमाड� िज�ला अदालतको फैसला 
�प��पमा �माण ऐनको कानूनी �यव�था, �ितपािदत 
िस�ा�तिवपरीत छ । 

सम��पमा मािथ उि�लिखत कानूनी एवं 
सवंैधािनक आधारह�मा काठमाड� िज�ला अदालत 
तथा पनुरावेदन अदालत पाटन लिलतपरुले �माणको 
�पमा �हण गरकेो, घटना�थल, मचु�ुका, जाहेरी 
दरखा�त, बरामद भएको भिनएको िचजव�त,ु �हरी 

�ितवेदन, अनसु�धानको बयान, जाहेरवालाको 
सनाखत कागज, ब�क �टेटमे�ट कल िववरण, 
घटना�थल िववरण कागज, महेश मरुारकाको 
िनवेदनसमेत �माणको मा�य िस�ा�त, �ितपािदत 
िस�ा�तसमेतको िवपरीत भई �माणको �प िदई गरेको 
काठमाड� िज�ला अदालत तथा पनुरावेदन अदालत 
पाटन लिलतपरुको फैसला बदरभागी छ । 

मािथ �करणह�मा उ�लेख ग�रएका आधार 
�माणका अित�र� यसै म�ुामा �मखु अिभय�ुको 
�पमा �ितवादीको �पमा ��ततु ग�रएका अिलअ�ना, 
अिवनाश अजु�न, सिमर जसपाल भ�ने उदय से�ीले 
स�मािनत काठमाड� िज�ला अदालतमा गरेको 
बयानमा म पनुरावेदक ��ततु घटनामा संल�नता 
नरहेको बेहोरा उ�लेख ग�रिदएको अव�था छ । यसरी 
म�ुाका �मखु अिभय�ु देखाइएको �यि�ले ��ततु 
म�ुासगँ स�बि�धत घटनामा मेरो संल�नता नभएको 
भनी अदालतसम�को बयानमा लेखाइ िदएको 
अव�थामा िवना कुनै आधार, �माण ��ततु म�ुामा 
मलाई गडाउ गन� गरी फैसला भएको छ ।

अतः �ी काठमाड� िज�ला अदालत तथा 
पनुरावेदन अदालत पाटन लिलतपरुले मलाई सजाय 
गन� गरी गरकेो फैसला मािथ उि�लिखत आधार, 
फौजदारी कानूनको मा�य िस�ा�त, �माणको मा�य 
िस�ा�त, स�मािनत सव��च अदालतबाट िविभ�न 
फौजदारी म�ुामा �ितपािदत निजर िस�ा�त �माण 
ऐन, २०३१ दफा ९(२) समेतको आधारमा गैरकानूनी 
भएको ह�दँा, िमिसल संल�न �माण कागजह�को 
�चिलत ऐन, कानून िस�ा�तसमेतको आधारमा 
िन�प� मू�याङ्कन गरी काठमाड� िज�ला अदालतको 
िमित २०६८।०७।२२ र पनुरावेदन अदालत पाटन 
लिलतपरुको िमित २०६९।१२।२७ गतेको गैरकानूनी 
फैसला बदर गरी म पनुरावेदकउपर लागेको अिभयोग 
गैरकानूनी घोिषत गरी म पनुरावेदकलाई कैदम�ु ह�ने 
गरी हक इ�साफ गरी �याय िन�पण ग�रपाउ ँभ�नेसमेत 
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बेहोराको �ितवादी ��हाद महतको तफ� बाट यस 
अदालतमा पन� आएको पनुरावेदनप� ।

स�मािनत काठमाड� िज�ला अदालत तथा 
पनुरावेदन अदालत पाटन लिलतपरुले मलाई सजाय गन� 
गरी गरकेो फैसलाले म पनुरावेदकको अदालतसम�को 
इ�कारी बयान, सा�ी बकप�लाई �माणको �पमा �हण 
गन� इ�कार गरी, जाहेरवाला िशव शाहीको मौकाको 
जाहेरीलाई सनाखत गरी गरकेो बकप�लाई �माणको 
�पमा �हण गरकेो छ । यस म�ुाका जाहेरवाला िशव 
शाहीले िमित २०६४।०९।१६ गते महानगरीय �हरी 
व�ृ नया ँबाने�रमा जाहेरी िदएका िथए, उ� जाहेरीमा 
यस म�ुाका पीिडत भिनएका महेश मरुारकालाई क�ले 
अपहरण गरकेो भ�ने स�दभ�मा कुनै पिन �यि�लाई 
�ितवादी बनाइएको छैन, वा जाहेरीको अपराध गन� 
�यि�को नाम, थर, वतन उमेर ख�डमा नाम, थर थाहा 
नभएका ५/६ जना �यि�ह� भनी उ�लेख ग�रएको 
छ । यसबाट के कुरा िनिव�वाद�पमा �थािपत भएको 
छ भने यस म�ुाको जाहेरीबाट ��ततु घटना को क�ले 
घटाएको भ�ने कुरा पिु� ह�दैँन । फौजदारी म�ुामा 
घटना घट्न ु र घटनामा कुनै �यि�ह�को संल�नता 
ह�न ुवा नह�न ुदईु अलग कुराह� ह�न् । य�तो �विृ�को 
म�ुामा �थमतः घटना घटेको कुरा अिभयोजन प�ले 
व�तिुन� �माणका आधारमा पिु� गनु�पद�छ त�प�ात् 
उ� घटनामा के कुन �यि�ह�को के क�तो संल�नता 
िथयो छ भ�ने कुरा पिु� गनु�पन� ह��छ । �य�तो संल�नता 
पिु� गन� �हणयो�य �माण भएमा जो कोही �यि�लाई 
अिभयोगबमोिजम गडाउ गन� काम अदालतको हो र 
�माणबाट पिु� ह�न नसकेमा शंकाको भरमा, हचवुाको 
भरमा, �माणको कानूनको मा�य िस�ा�तिवपरीत गई 
ग�रने फैसला �याियक फैसला ह�न स�दनै । यस म�ुाको 
स�दभ�मा जाहेरी �वयंले यस म�ुासगँ स�बि�धत घटना 
को क�ले घटाएको भ�ने कुरा �थािपत गन� सकेको 
छैन । अक�तफ�  हामीले �ितपादन गरकेो िस�ा�तह�, 
फौजदारी कानूनको �थािपत मा�यताको आधारमा 

हेन� हो भने जाहेरी �वयं �माण ब�न स�दैन, जाहेरी 
अपराध घटना अनसु�धान गन�को लािग एउटा आधार 
एव ंसूचना मा� हो । यस प�रवेशमा ह�िलया जाहेरीलाई 
अदालतमा आई सनाखत गरकेो भ�ने काठमाड� 
िज�ला अदालतको �थम िनण�याधार कानूनी आधार 
शू�य र �माणको मा�य िस�ा�तिवपरीत छ । 

काठमाड� िज�ला अदालत तथा पनुरावेदन 
अदालत पाटन लिलतपरुको फैसलाको दो�ो 
िनण�याधार रामकुमार �याकुरलेले अिधकार�ा� 
अिधकारीसम� गरकेो बयान र बरामदी मचु�ुका रहेको 
छ । िमित २०६४।०९।०३ गते खडा भएको बरामदी 
मचु�ुकामा Super लेिखएको गोलीको खोका र बा.४ 
च. ३२९८ नं.को कारसमेत बरामद भएको र सो कार 
पीिडत महेश मरुारकाको भएको र सो गाडीमा रहेको 
महेश मरुारकालाई अपहरण गरी लगेको भ�ने कथनलाई 
�माणको �पमा काठमाड� िज�ला अदालतले �हण 
गरकेो छ । �थमतः उ� बरामदी मचु�ुका म.ुऐन 
अ.बं.१७२ नं. िवपरीत छ, उ� बरामदीमा लेिखएको 
र कथनलाई पिु� गन� अ� कुनै व�तिुन� �माण छैन, 
अक�तफ�  उ� गाडी बरामद ह�न ुवा गोली बरामद ह�न ुनै 
मेरो उ� घटनामा सलं�नता छ भ�ने कुरा पिु� गन� �माण 
ब�न स�दैन, िम�दनै । �यसैगरी कुनै पिन �ितवादीको 
अिधकार�ा� अिधकारीसम�को बयानलाई अ�य 
�वत�� एवं �हणयो�य �माणले समथ�न नै नगरेको 
अव�थामा मेरो िव�� �माणको �पमा �हण ग�रएको 
काठमाड� िज�ला अदालत तथा पनुरावेदन अदालत 
पाटन लिलतपरुको फैसला बदरभागी छ । 

�यसै गरी यस म�ुाका जाहेरवाला िशव 
शाहीले �हरीसम� गरकेो सनाखतलाई मेरा िव�� 
�माणको �पमा �हण गरकेो छ । सो �हरीसम� 
भएको सनाखत स�ब�धमा िनज िशव शाहीले 
स�मािनत काठमाड� िज�ला अदालतसम� गरेको 
िमित २०६५।०८।०२ को बकप�को ��येक स.ज.मा 
मेरो नाम िलइएको छैन । िमित २०६४।११।१२ 
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को सनाखत कागज बारमेा थाहा छैन भ�दै स.ज. 
१० मा उ� िमित २०६४।११।१२ मो सनाखत 
कागज मैले गरकेो हैन भनी �प��पमा लेखाइिदएका 
छन् । यस ि�थितमा, िनज िशव शाहीले गरकेो भिनएको 
किथत अदालत बािहर खडा तयार गरकेो कागजले 
�मािणत मह�व �हण गरी �हणयो�य �माण बने तर 
�वयं अदालतसम� गरकेो कागज बकप�ले �मािणत 
मह�व नपाउने ? यो �माणको कुन मा�य एवं �थािपत 
िस�ा�तको आधारमा िम�छ ? यसरी केवल पूवा��ही 
भई �माण ऐन, �माणको मा�य िस�ा�त, �ितपािदत 
िस�ा�तसमेतको �प��पमा �ितकूल ह�ने गरी ग�रएको 
काठमाड� िज�ला अदालतको फैसला सव�था बदरभागी 
छ । साथै कुनै �यि�को ब�क खातामा रकम ह�न कुनै 
अपराध होइन न त काठमाड� िज�ला अदालतले ब�क 
खातामा रकम छ भ�ने कुरालाई पिन िव�� �माणको 
�पमा �हण गरकेो छ । ब�क खाता ह�न,ु खातामा केही 
रकम ह�न ु अपराध हो भनी अ�कल काट्ने हो भने 
ससंारका सबै �यि�लाई अपराधी घोिषत गन� िम�छ । 
यसरी संसारको कुनै पिन मलुकुको कानूनी आधारमा 
य�तो हचवुा कुरालाई �माण मा�दनै, मा�न ुह�दँैन । 

काठमाड� िज�ला अदालत तथा पनुरावेदन 
अदालत पाटन लिलतपरुको फैसलाको अक� आधार 
सह�ितवादीको िनजी बा.३ च. ९३२५ नं.को बरामद 
भएको गाडी पीिडत भिनएका मरुारकालाई अपहरण 
गरी िफरौती िलन �योग ग�रएको भनी उ�लेख ग�रएको 
छ । काठमाड� िज�ला अदालतको फैसलाको प�ृ १० 
को �थम हरफमा बा.४ च.३२९८ को गाडी अपहरणमा 
�योग भएको भनी उ�लेख ग�रएको छ भने प.ृ११ मा 
गाडी अपहरणमा �योग भएको भनी उ�लेख ग�रएको 
छ । काठमाड� िज�ला अदालतको यो आधार 
हा�या�पद छ, आफँैले लेखेको फैसलाको प.ृ१० र 
११ को स�ुमा िफरौती रकम हङकङ ह�दँ ैहात पारकेो 
भ�ने उ�लेख ग�रएको छ । कसैको �यि�गत बा.३ च. 
९३२५ नं. को गाडी हङकङ दबुई गएको मा�नपुन� भयो, 

यिद �यसो हो भने यो कसरी स�भव ह��छ ? यसरी मा� 
कोरा क�पनाका आधारमा भएको काठमाड� िज�ला 
अदालतको फैसला बदरयो�य छ, अ�यथा नेपालमा 
फौजदारी �यायको अ��य भएको मा�नपुन� ह��छ । 

�यसैगरी यस म�ुाको पीिडत भिनएका महेश 
मरुारकाले अनसु�धानको �ममा िदएको िनवेदनमा 
उ�लेख गरकेो कथनलाई �माणको �पमा �हण 
ग�रएको छ । कानूनतः कुनै पिन �यि�ले अदालतभ�दा 
अ�य� �य� गरकेो कुरालाई अ�य �हणयो�य व�तिुन� 
�माणले िनिव�वाद�पमा पिु� नगरमेा �माणको �प 
�हण गन� स�दैन । िनज मरुारकाले आफूले �हरीसम� 
�य� गरकेो कथन भनाइलाई �माण ऐन, २०३१ को 
दफा १८ एवं ने.का.प. २०६० अङ्क १ र २, प�ृ ६४, 
िन.नं. ७१६७ समेतका �ितपािदत िस�ा�तअनसुार 
७ पटक अदालतले बोलाउदँासमेत सा�ीको �पमा 
अदालतमा उपि�थत भई बयान गरकेो अव�था 
छैन । यस प�रवेशमा त �माण ऐन, २०३१ को दफा 
१८ एवं स�मािनत सव��च अदालतबाट सो स�ब�धमा 
�ितपािदत िस�ा�तलाई अङ्गीकार गन� नपन� मा�न 
पो या महेश मरुारकाले �हरीसम� गरकेो कागजलाई 
�माणको �पमा �हण नगनु�पन� ह��छ । यसरी काठमाड� 
िज�ला अदालतको फैसला �प��पमा �माण ऐनको 
कानूनी �यव�था, �ितपािदत िस�ा�तिवपरीत भएको 
छ । 

सम��पमा मािथ उि�लिखत कानूनी एवं 
संवैधािनक आधारह�मा काठमाड� िज�ला अदालत 
तथा पनुरावेदन अदालत पाटन लिलतपरुले �माणको 
�पमा �हण गरकेो, घटना�थल, मचु�ुका, जाहेरी 
दरखा�त, बरामद भएको भिनएको िचजव�त,ु �हरी 
�ितवेदन, अनसु�धानको बयान, जाहेरवालाको 
सनाखत कागज, ब�क �टेटमे�ट कल िववरण, 
घटना�थल िववरण कागज, महेश मरुारकाको 
िनवेदनसमेत �माणको मा�य िस�ा�त, �ितपािदत 
िस�ा�तसमेतको िवपरीत भई �माणको �प िदई गरेको 



नेपाल कानून पि�का, २०७८, मङ्िसर

1062

काठमाड� िज�ला अदालत तथा पनुरावेदन अदालत 
पाटन लिलतपरुको फैसला बदरभागी छ । 

अतः �ी काठमाड� िज�ला अदालत तथा 
�ी त�कालीन पनुरावेदन अदालत पाटन लिलतपरुले 
मलाई सजाय गन� गरी गरेको फैसला मािथ उि�लिखत 
आधार, फौजदारी कानूनको मा�य िस�ा�त, �माणको 
मा�य िस�ा�त, स�मािनत सव��च अदालतबाट िविभ�न 
फौजदारी म�ुामा �ितपािदत निजर िस�ा�त �माण 
ऐन, २०३१ दफा ९(२) समेतको आधारमा गैरकानूनी 
भएको ह�दँा, िमिसल सलं�न �माण कागजह�को 
�चिलत ऐन, कानून िस�ा�तसमेतको आधारमा 
िन�प� मू�याङ्कन गरी काठमाड� िज�ला अदालतको 
िमित २०६८।०७।२२ र पनुरावेदन अदालत पाटन 
लिलतपरुको िमित २०६९।१२।२७ गतेको गैरकानूनी 
फैसला बदर गरी म पनुरावेदकउपर लागेको अिभयोग 
गैरकानूनी घोिषत गरी म पनुरावेदकलाई कैदम�ु ह�ने 
गरी हक इ�साफ गरी �याय िन�पण ग�रपाउ ँभ�नेसमेत 
बेहोराको �ितवादी िवदरु भ�ने िव�णबुहादरु िज.सी.को 
तफ� बाट यस अदालतमा पन� आएको पनुरावेदनप� । 

यसमा पनुरावेदक / �ितवादी रामकुमार 
�याकुरलेले ��तुत म�ुाको पनुरावेदन प�मा िलएको 
िजिकर �मािणत गन� नस�ने ह�दँा मलुकु� ऐन, अ.बं. 
९२ अनसुार ��ततु म�ुा िफता�  िलन अनमुित 
पाउ ँ भनी कारागार काया�लय रामेछापमाफ� त िमित 
२०७२/०३/२० मा िनवेदन िदई सनाखतसमेत गरकेो 
देिखदँा िनवेदन मागअनसुार मलुकु� ऐन अ.बं. ९२ 
नं.बमोिजम ��ततु म�ुा िफता� िलने अनमुित �दान 
ग�रिदएको छ भ�नेसमेत बेहोराको यस अदालतको 
िमित २०७२/०३/२३ को आदशे ।

यसमा यसै लगाउको ०७३-CR-०४८४ 
म�ुामा आजै यसै इजलासबाट ��यथ� िझकाउने 
आदशे भएको र ��ततु म�ुा पिन उ� म�ुासगँ 
अ�तर�भावी भएकोले ��ततु म�ुामा पिन मलुकु� 
फौजदारी काय�िविध संिहता, २०७४ को १४०(३) को 

�योजनाथ� िवप�ीलाई सूचना िदई िनयमानसुार गरी 
पेस गनु�  भ�ने यस अदालतको िमित २०७६।०५।०१ 
को आदेश ।

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

आएको ��ततु म�ुाको पनुरावेदन प�सिहतको िमिसल 
अ�ययन ग�रयो । पनुरावेदक �ितवादी पनुरावेदक 
�ितवादी सिवन भ�ने ��हाद महतको तफ� बाट 
उपि�थत िव�ान् व�र� अिधव�ा �ी रिजतभ� 
�धानाङ्ग र अिधव�ाह� �ी सिुनल पोखरले, 
�ी बि��साद पौडेल र िदपकमणी िनरौलाले मेरो 
प� अदालतमा आई इ�कारी बयान गरकेो, सो कुरा 
सा�ीबाट पिु�ट भइरहेको अव�थामा दाबीबमोिजम 
कसरुदार ठहर गरकेो फैसला िमलेको छैन । उ� 
फैसला उ�टी भई मेरो प�ले सफाइ पाउनपुछ�  भनी 
बहस ��ततु गनु�भयो । ��यथ� वादी नेपाल सरकारको 
तफ� बाट उपि�थत िव�ान् उप�यायािधव�ा �ी खेमराज 
भ�ले �ितवादीह� मौकामा सािबत रहेको र सो कुरा 
त�यय�ु �माणबाट पिु�ट भइरहेको अव�थामा स�ु 
िज�ला अदालतले सम� �माणको उिचत मू�याङ्कन 
गरी यी �ितवादीह�लाई कैद र सजाय गन� गरेको 
फैसला िमलेकै ह�दँा पनुरावेदन अदालत पाटनबाट 
समेत िमित २०६९।१२।२७ मा सो फैसला सदर ह�ने 
ठहर गरी फैसला भएकोले फैसला कानूनस�मत ह�दँा 
सदर ह�नपुछ�  भनी बहस ��ततु गनु�भयो ।

यसमा महेश मरुारकालाई अपहरण गरी 
शरीर ब�धकसमेत राखेको भनी �ितवादीह� अमर 
ट�डन, रामकुमार �याकुरले, िवदरु भ�ने िव�ण ु
िज.सी. र सिवन भ�ने ��हाद महतसमेतले गरेको 
उि�लिखत काय� अपहरण तथा शरीर ब�धक गन� 
महलको १ र २ नं.बमोिजमको कसरु अपराध ह�दँा 
िनज �ितवादीह�लाई सोही महलको ३ नं. तथा ७ 
नं.बमोिजम सजाय गरी सोही महलको १२ नं. अनसुार 
पीिडतलाई �ितपूित�समेत िदलाई भराइिदनेसमेतको 



1063

१०७२० - ��हाद महत िव. नेपाल सरकार

मागदाबी िलई स�ु िज�ला अदालतमा अिभयोगप� पेस 
भएको देिखयो । स�ु काठमाड� िज�ला अदालतबाट 
�ितवादीह�लाई अिभयोग दाबीबमोिजमको कसरु 
गरकेो भनी मलुकु� ऐन, अपहरण गन� तथा शरीर 
ब�धक िलनेको महलको ३ नं. अनसुार जनही ९ (नौ) 
वष� कैद र सङ्गिठत�पमा अपहरण गरकेो देिखदँा 
ऐ. ७ नं. अनसुार जनही थप २ वष� गरी ज�मा जनही 
११ वष� र जनही �.७५,०००।– ज�रवाना ह�ने र 
ऐ.१२ नं. अनसुार पीिडत अपहरण भएको िमित 
२०६४।०९।०२ देिख अपहरणम�ु भएको िमित 
२०६७।९।७ स�मको �ितपूित�बापत �.१,०००।– 
का दरले �ितवादीह�बाट �ितपूित�  पीिडतले भराई 
िलन पाउने ठहर गरी िमित २०६८।०७।२२ मा भएको 
फैसलामा िच� नबझुी सबै �ितवादीह�को तफ� बाट 
पनुरावेदन अदालत पाटनमा पनुरावेदन परकेोमा स�ु 
फैसला मनािसब मानी काठमाड� िज�ला अदालतको 
िमित २०६८।०७।२२ को फैसला मनािसब नै देिखदँा 
सदर ह�ने ठहछ�  । पनुरावेदक �ितवादीह�को पनुरावेदन 
िजिकर प�ुन स�दैन भ�नेसमेत बेहोराको फैसला भएको 
पाइयो । सो फैसलासमेत िच� नबझुाई �ितवादीह� 
रामकुमार �याकुरेल, िवदरु भ�ने िव�ण ु िज.सी. र 
सिवन भ�ने ��हाद महतले दवुै तहको फैसला बदर 
गरी आरोिपत कसरुबाट छुट्कारा िदलाइपाउ ँ भनी 
यस अदालतमा पनुरावेदन गरकेो पाइयो । �ितवादी 
रामकुमार �याकुरलेले ��ततु म�ुाको पनुरावेदन प�मा 
िलएको िजिकर �मािणत गन� नस�ने ह�दँा मलुकु� ऐन 
अ.ब. ९२ अनसुार म�ुा िफता� िलन अनमुित माग 
गरी यस अदालतबाट िमित २०७२/०३/२३ मा म�ुा 
िफता� िलने अनमुित िलई िनजले यस अदालतमा गरकेो 
पनुरावेदन म�ुा िफता� िलएको पाइयो । 

�ितवादी रामकुमार �याकुरलेले यस 
अदालतबाट िमित २०७२/०३/२३ मा म�ुा िफता� 
िलने अनमुित िलई िनजले यस अदालतमा गरकेो 
पनुरावेदन म�ुा िफता� िलएको र अका�  �ितवादी अमर 

ट�डनले पनुरावेदन ला�ने �यादस�म पनुरावेदन नगरी 
बसेको देिखदँा िनजह�को हकमा केही बोिलरहन ु
परने ।

अब, पनुरावेदक �ितवादी ��हाद महतको 
तफ� बाट उपि�थत िव�ान् अिधव�ाह� एवं ��यथ� 
वादी नेपाल सरकारको तफ� बाट उपि�थत िव�ान् 
उप�यायािधव�ाको बहस िजिकर सनुी ��ततु म�ुाको 
पनुरावेदन अदालत पाटनबाट भएको फैसलासिहतको 
स�ु िमिसलसमेत अ�ययन गरी हेदा�, पनुरावेदन 
अदालत पाटनबाट िमित २०६९।१२।२७ मा भएको 
फैसला िमलेको छ वा छैन ? �ितवादीह� ��हाद 
महत र िव�ण ुिज.सी.को पनुरावेदन िजिकर प�ुन स�छ 
वा स�दैन भ�ने स�ब�धमा िनण�य गनु�पन� देिखयो ।

२. िनण�यतफ�  िवचार गदा�, स�ु जाहेरी 
दरखा�तमा नाम िकटान नभएको, अनसु�धानमा 
भएको बयान खसुीराजीबाट भएको होइन । अदालतमा 
इ�कारी भई बयान गरकेो अव�था छ । स�ु िज�ला 
अदालतबाट अनसु�धानको �ममा भएको सािबती 
बयानलाई आधार िलएर कसरुदार ठहर गरी भएको 
फैसला �िुटपूण� भएको ह�दँा उ� फैसला उ�टी 
गरी अिभयोग दाबीबाट सफाइ िदलाइपाउ ँ भ�ने 
�ितवादीह�को म�ुय पनुरावेदन िजिकर िलएको 
पाइयो ।

३. अब, �ितवादीह�ले अिभयोग 
दाबीबमोिजमको कसरु गरकेा ह�न्, होइनन् ? भ�ने 
स�ब�धमा िवचार गदा�, िमित २०६४।०९।०२ गते साझँ 
१९:१५ बजेको समयमा काठमाड� महानगरपािलका 
वडा नं. ३४ बासकु� माग�बाट महेश मरुारकालाई बा.४ 
च. ३२९८ को कार िनय��णमा िलई उ�ोगपित महेश 
मरुारका तथा चालकसमेतलाई हातहितयार दखेाई 
बल �योग गरी िनलो रगंको गाडी �योग गरी बलज�ती 
अपहरण गरकेो भ�नेसमेत बेहोराको घटना�थल 
मचु�ुका भएको दिेख�छ ।

४. िमित २०६४।०९।०२ गते बेलकुा अं. 
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१९:३० बजेको समयमा काठमाड� नगरपािलका 
वडा नं. ३४ बासकु� माग�मा प�ुन साथ ५/६ जनाको 
समूहले न�बर याद नभएको िनलो रगंको गाडीले बाटो 
छेक� अवरोध खडा गरी बो�न कराउन निदई हातपात 
तथा हातहितयारको िबडँले हानी �यान मान� ध�क� 
िदई २/३ जना िनज अपहरणकारीह�ले �योग गरकेो 
सवारीमा राखी दाया ँ बाया ँ हेन� निदई मैतीदेवी सेतो 
पलुनिजक प�ुयाई घो�टो पारी छाडी बोिलस् भने मछ� स् 
भ�ने ध�क� िदई गएका । घटना बारमेा �हरीसमेतलाई 
जानकारी गराई खोजतलास भएको हो । भोिलप�ट 
मैले चलाउने गरकेो महेश मरुारकाका गाडी गौशाला 
ितलगंगा आखँा अ�पतालनिजक छाडेको अव�थामा 
फेला परकेा महेश मरुारकाको अव�था अ�ात िथयो । 
६/७ िदनपिछ अपहरणकारीह�ले महेश मरुारकालाई 
छोडेको थाहा भयो । �पैया ँ िलने खाने उ�े�यले 
अपहरण गरकेो ह�नपुछ�  । अपहरणकारीम�ये २/३ 
जनालाई देखे िच�दछु भ�नेसमेत बेहोराको िशव 
शाहीको जाहेरी दरखा�त परकेो देिख�छ ।

५. बा.४.च. ३२९८ को सवारीसिहत 
महेश मरुारका र िनजको चालकलाई अपहरण तथा 
शरीर ब�धक बनाई महेश मरुारकाबाट िफरौतीसमेत 
िलएको हो । यसको म�ुय योजनाकार अमर ट�डन ह�न् 
भ�नेसमेत बेहोराको रामकुमार �याकुरलेले मौकामा 
कागज गदा� बेहोरा लेखाएको पाइ�छ । साथै महेश 
मरुारकालाई अपहरण गन� अपहरणकारीम�येका एक 
जना ियनै देखाइएका रामकुमार �याकुरले ह�न् भ�नेसमेत 
बेहोराको िशव शाहीले िमित २०६४।११।१२ मा 
सनाखत कागज गरकेो दिेख�छ ।

६. िमित २०६४।०९।०२ गते बेलकुा अं. 
१९:३० बजे काठमाड� महानगरपािलका वडा नं. ३४ 
बासकु� माग�बाट उ�ोगपित महेश मरुारकाका चालक 
िशव शाही तथा बा.४ च. ३२९८ नं. को सवारीसिहत 
अपहरण गरकेो हो । महेश मरुारका चालकलाई 
हामीले �योग गरकेो गाडीमा मैतीदेवीनिजक लगी 

डर, �ास देखाई छाडेको हो । महेश मरुारकालाई 
िनजको गाडी �यही ँ छाडी गाडीमा कुखरुाको रगत 
गोली राखी पशपुितबाट हामीले �योग गरकेो सवारीमा 
राखी पूव�योजना, स�लाहअनसुार भाडामा िलएको 
मि�डखाटारको घरकोठामा ब�धक बनाई िविभ�न 
िकिसमको डर, �ास देखाई आफ�तजनह�बाट 
िफरौती अस�ुने िवषयमा अमर ट�डनबाट िडल भएको 
हो भ�नेसमेत बेहोराको �ितवादी रामकुमार �याकुरलेले 
अनसु�धानको �ममा अिधकार�ा�त अिधकारीसम� 
बयान गरकेो पाइ�छ ।

७. हा�ो योजना, स�लाहअनसुार नै 
महेश मरुारकालाई पिन अपहरण गरी ब�धक बनाई 
पिहलो िक�ता ८० हजार य.ुएस. डलर ह��डीमाफ� त 
छािडसकेपिछ �ा�त भएको हो । ९० हजार य.ुएस. डलर 
साथी िजमान हगले पाउने गरी ल�ज�बरमा रहेको छ । 
बाकँ� ३० हजार डलर हात प�यो । साथीह�लाई काम 
िबि�यो भनी बताए । केही रकम हातहितयार, ब�धक 
बनाउने �थानको सवारी साधनसमेतको ब�दोब�त 
िमलाउदँा खच� भयो । मेरो उ�े�य मोटो रकम हात पान� 
योजना, स�लाह र िडिलङ गरी िविभ�न भाषाबाट 
ध�काई िफरौती अस�ुने हो भ�नेसमेत बेहोराको 
�ितवादी अमर ट�डनले अनसु�धानको �ममा 
अिधकार�ा�त अिधकारीसम� बयान गरकेो पाइ�छ ।

८. प�ाउ भई साव�जिनक भएका 
अपहरणकारी अमर ट�डन र रामकुमार �याकुरलेलाई 
पिहचान गर,े सबै घटनाको िववरणअनसुार ियनै 
जाहेरीको िव�� ख�डमा लेिखएका �यि�ह�बाटै 
अपहरण गरी सो िफरौती रकम िलएका ह�न् भ�नेसमेत 
बेहोराको रामबाब ुगग�को जाहेरी परकेो दिेख�छ ।

९. महेश मरुारकालाई अपहरण गदा� 
अजु�नबाट एक राउ�ड गोली चलेको, सो गोली महेश 
मरुारकाको छातीको छालामा लागी साथी सिुदप 
मैनालीको टाउकोको भागमा लागी घाइते भएका िथए । 
उपचार गन� अ�पताल लैजादँा पिुलस केस ह�ने र प�ाउ 
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ह�न स�ने ह�दँा मि�डखाटारको ब�धक बनाउने कोठामा 
लगी रा�यौ । सिुदप रोइकराई गन� थाले । ग�भीर 
अव�था भएको र अ� त�रकाबाट समाधान नह�ने ह�दँा 
िडसकस ह�न था�यो, सबै जनाको स�लाहअनसुार 
अजु�नलाई एक राउ�ड हा�ने मत िमलाई पनुः गोली 
हा�दा सिुदपको म�ृय ु भएको हो । लासलाई मैले 
गाडी चलाई त�नामा बेरी पशपुितको बागमती खोला 
निजकै सडकबाट िनकाली राखी सनाखत नहोस् भनी 
ढुङ्गाले अनहुारमा हानी छाडेको हो । अनसु�धानमा 
तोडमोड गन� बा.४.च. ३२९८ नं. को गाडीमा भएको 
रगत कुखरुाको हो भनी बयानमा लेखाएको िथए ँ । 
यो घटनाको स�ब�धमा हा�ो �पुका सबै जनालाई 
जानकारी छ भ�नेसमेत बेहोराको �ितवादी रामकुमार 
�याकुरलेले अनसु�धानको �ममा तित�बा बयान गदा� 
बेहोरा लेखाएको पाइ�छ ।

१०. अनसु�धानको �ममा �ितवादी अमर 
ट�डन र रामकुमार �याकुरलेले आफूह� कसरुमा 
सािबत भई अ�य �ितवादीह� स�रन सिवन भ�ने 
��हाद महत, िवदरु भ�ने िव�ण ुिज.सी.समेतलाई उ� 
अपराध गन� काय�मा संल�न भएको भनी पोल गरकेो 
देिख�छ । यी �ितवादीह� अदालतमा आफूउपर 
लगाएको कसरुमा इ�कारी भई बयान गर े पिन मािथ 
उि�लिखत जाहेरीको बेहोरा, अनसु�धानको �ममा 
�ितवादी रामकुमार �याकुरले र अमर ट�डनले गरकेो 
बयान, िमिसल संल�न बरामद मचु�ुका घटना�थल 
मचु�ुकासमेतबाट यी �ितवादीह�ले नै अिभयोग 
दाबीबमोिजमको काय� गरकेा ह�न् भ�ने पिु� ह�न 
आएको देिख�छ । अदालतमा बयान गदा� इ�कारी भए 
पिन यी �ितवादीह�उपर िकटानी जाहेरी िदनपुन� 
अ�य कारण अदालतको बयानमा खलुाउन सकेको 
पाइदँैन । अनसु�धानमा बयान गदा�, सािबत ह�नेह�ले 
िनजह�लाई अनसु�धान अिधकारीले डर, धाक, 
�ासमा सािबती बयान गराएको हो भ�ने त�यय�ु 
कारणसिहतको कुनै आधार खलुाउन सकेको नदेिखदँा 

यी �ितवादीह�ले अिभयोग दाबीबमोिजमको कसरु 
गरकेा ह�न् भ�ने दिेखन आयो ।

११. अब, पनुरावेदक �ितवादीह�को 
पनुरावेदन िजिकरतफ�  िवचार गदा�, �ितवादीह�ले 
अदालतमा इ�कारी बयान गरकेो भए तापिन मौकाको 
जाहेरी दरखा�तलाई �ितवादीह�ले मौकामा 
गरकेो बयानसमेतका आधार, कारण, �माणह�ले 
�ङ्ृखलाब� पिु� गरकेो देिख�छ । सामा�यतया 
अनसु�धानमा भएको बयानलाई �माणमा �हण 
ग�रदँैन तर सो सबै अव�थामा लाग ु ह��छ भ�ने 
ह�दँैन । अनसु�धानमा गरकेो सािबती ह�नपुन� कारण, 
अव�था र ि�थित तथा सो बयानलाई अ�य �माणह�ले 
समथ�न गरकेो अव�था भएमा �माणमा िलन सिकने नै 
ह��छ । ��ततु म�ुामा पीिडत महेश मरुारकाका सवारी 
चालक िशव शाहीले हामी चढेको कार िनय��णमा 
िलई आफूसमेतलाई हातहितयार दखेाई बल �योग 
गरी अक� माडी �योग गरी जबरज�ती अपहरण गरी 
शरीर ब�धकसमेत राखेको भनी मौकामा जाहेरी िदएको 
र जाहेरवाला िशव शाहीले िमित २०६४।११।१२ मा 
महेश मरुारकालाई अपहरण गन� अपहरणकारीम�येका 
एक जना ियनै देखाइएका रामकुमार �याकुरले ह�न् 
भ�नेसमेत बेहोरा उ�लेख गरी मौकाको सो जाहेरी 
दरखा�तलाई समथ�न गन� गरी सनाखत कागजसमेत 
ग�रिदएको दिेख�छ । साथै म�ुय योजनाकार अमर 
ट�डन ह�न् भ�नेसमेत बेहोराको रामकुमार �याकुरलेले 
मौकामा कागज गदा� बेहोरा लेखाएको पाइ�छ भने 
यो घटनाको स�ब�धमा हा�ो �पुका सबै जनालाई 
जानकारी छ भ�नेसमेत बेहोराको �ितवादी रामकुमार 
�याकुरलेले अनसु�धानको �ममा तित�बा बयान 
गदा� बेहोरा लेखाएको पाइ�छ । �यसैगरी मलाई 
अपहरणकारीले कारपेट भएको घर कोठामा ब�धक 
बनाई राखे । पिछ �.१० लाख िफरौती िलई छाडेका 
ह�न् । मसमेतलाई िविभ�न �यि�लाई अपहरण गन� ियनै 
�यि� रामकुमार �याकुरले ह�न् भ�नेसमेत बेहोराको िशव 
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सराओगीले २०६४।१२।०१ मा सनाखत कागज गरकेो 
पाइ�छ । प�ाउ भई साव�जिनक भएका अपहरणकारी 
अमर ट�डन र रामकुमार �याकुरेललाई पिहचान गरे,ँ 
सबै घटनाको िववरणअनसुार ियनै जाहेरीको िव�� 
ख�डमा लेिखएका �यि�ह�बाटै अपहरण गरी सो 
िफरौती रकम िलएका ह�न् भ�नेसमेत बेहोराको रामबाब ु
गग�को जाहेरी बेहोरासमेतबाट जाहेरवाला िशव शाहीको 
जाहेरी र मौकाको सो जाहेरी दरखा�तलाई समथ�न 
गन� गरी िनजले ग�रिदएको सनाखत कागजलाई 
�ितवादीह� अमर ट�डन, रामकुमार �याकुरले, िवदरु 
भ�ने िव�ण ुिज.सी., स�रन सिवन भ�ने ��हाद महतले 
अनसु�धान अिधकृतसम� गरकेो बयान कागजको 
बेहोरासमेतले समथ�न गरेको देिखदँा �ितवादीह� 
अमर ट�डन, रामकुमार �याकुरले, िवदरु भ�ने िव�ण ु
िज.सी., स�रन सिवन भ�ने ��हाद महतले अनसु�धान 
अिधकृतसम� गरकेो बयान स�य रहेको र अदालतमा 
कसरुबाट उ�मिु� पाउनका लािग इ�कारी रहेको भ�ने 
पिु� ह��छ ।

१२. घटना घटेको द�ेने च�मिदद �यि� 
कोही नभएको अव�थामा पिन अ�य प�रि�थितज�य 
�माणह� (Circumstantial Evidences) बाट 
अिभयोग दाबी पिु� ह�न नस�ने होइन । फौजदारी 
म�ुामा ��य� �माणको मह�वपूण� �थान रहने 
भ�ने कुरामा िववाद ह�न स�ैन । तर कुनै म�ुामा 
��य� �माण उपल�ध नभएकै आधारमा अपराध र 
अपराधीको बारमेा खोजिबन नह�ने भ�ने ह�दैँन । ��य� 
�माण उपल�ध नभएको ि�थितमा प�रि�थितज�य 
�माण (Circumstantial Evidence) को 
सहाराबाट िमिसलमा रहेको त�य एवम् �माणह�को 
िव�ेषण गरी अपराध र अपराधीको बारमेा �याियक 
िन�पण ह�न आव�यक ह��छ । �यायकता�ले �याियक 
मनको �योग गदा� कसरुदारह� पटके अपराधी भए 
नभएको, सङ्गिठत आपरािधक समूहमा रहे नरहेको, 
नाबालक वा व�ृ वा अश� आिदलाई �योग गर े

नगरकेोसमेतका अपराध गदा�को अव�थामा �योग 
भएका साधन, �ि�या र प�ितका अित�र� दसीको 
�कृित मा�ासमेतलाई म�यनजर रा�नपुन� ह��छ । 
कुनै �ितवादीले आफू संल�न वारदातका स�ब�धमा 
अनसु�धान अिधकारीसम�को बयानमा आरोिपत 
कसरु �वीकार गरी अदालतसम�को बयानमा अस�य 
वा झठुो कुरा �य� गन� स�दछ तर प�रि�थित र 
त�यले किह�यै झठुो बो�दैन भ�ने मा�यताको 
जगमा प�रि�थितज�य �माणको िस�ा�त अडेको 
ह��छ । अ��य� �माणको आधारबाट पिन अदालतले 
िववादको सही िन�पण गनु�पन� ह��छ । अपराधीले 
सदा कसैले द�ेने गरी अपराध नगन� र अपराधसगँ 
स�बि�धत दसी �माणसमेत न� गन� �यास गन� ह�दँा 
फौजदारी म�ुामा प�रि�थितज�य �माणबाट पिन दोषी 
प�ा लगाउन ुपन� बा�यता रह�छ । कुनै पिन �ितवादीले 
��य� �माण (Direct Evidence) न� गन� स�ने 
र ��य�दश�को अभाव रहेको अव�थामा पिन दोषी 
प�ा लगाउन ु पन� अव�थामा प�रि�थितज�य �माण 
(Circumstantial Evidence) को सहारा िलनपुन� 
ह��छ । य�तो अव�थामा �ितवादीले प�रि�थितज�य 
�माणलाई दबाउन, लकुाउन वा तोडमोड गन� किठन 
ह�ने ह�दँा ��य� �माणभ�दा यो बढी िव�ासयो�य 
मािनने ह��छ ।

१३. ��ततु म�ुासगैँ लगाउमा रहेको 
कत��य �यान म�ुामा समेत मौकामा अिधकार�ा� 
अिधकारीसम� बयान गदा�  यी �ितवादीह�ले लास 
सनाखत ह�न नसकोस् भनी ढुङ्गाले �हार गरी 
आ�नै समूहको साथी सिुदपको लास फालेको भनी 
गरकेो बयानको त�यलाई मतृकको नाक, िनधारको 
भागमा िथिचएको, दिबएको, नाकको दवुै �वालबाट 
रगत बगेको, दवुै हातको नाडीदिेख पाखरुास�म चोट 
रहेको भ�ने लास जाचँ मचु�ुका, म�ृयकुो कारण 
Blunt Force Head injury Associated with 
Blunt Force Injuries to Chest भ�नेसमेत 
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बेहोराको पो�माट�म �रपोट�  र सोही बेहोरालाई 
समथ�न गरी िचिक�सकले गरकेो बकप� र मतृक 
रहेको �थानमा रातो रगत ज�तो ल�पितएको ढुङ्गा 
भेिटएको देिखदँा यी �ितवादीह�म�येका ��हाद 
महत र िव�ण ु िज.सी.समेतको कत��यबाट नै सिुदप 
मैनालीको म�ृय ु भएको देिखएको र लगाउमा रहेका 
अ�य �यि�ह�को अपहरण तथा शरीर ब�धक गरकेो 
म�ुामा भएका बयान र �माणह�लाई समेत िवचार 
गरी हेदा�, यी �ितवादीह�ले सङ्गिठत�पमा योजना 
बनाई सामूिहक संल�नतामा िविभ�न �यि�ह�को 
अपहरण गन�, शरीर ब�धक रा�ने, अपहरण गरकेो 
�यि�ह�को प�रवारलाई �यान िलने ध�क�समेत 
िदई िफरौती रकम असलु गरी अपहरणम�ु गन� ज�ता 
आपरािधक काय�ह� �ङ्ृखलाब��पमा गद� आएको 
िमिसल संल�न �ितवादीह�को �हरीमा भएको 
सािबती बयान, बरामदी मचु�ुका, सिुदप मैनालीको 
लासजाचँ �ितवेदन, घटना�थल, मचु�ुका, जाहेरी 
दरखा�त, �हरी �ितवेदन, अनसु�धानको बयान, 
जाहेरवालाको सनाखत कागज, �ितवादीह�को ब�क 
�टेटमे�ट कल िववरण, घटना�थल िववरण कागज, 
महेश मरुारकाको िनवेदन र िमिसल सलं�न अ�य 
प�रि�थितज�य �माणह�समेतबाट पिु� भइरहेको 
अव�थामा अदालतमा इ�कारी बयान िदएको आधारमा 
मा� यी �ितवादीह� िनद�ष ह�न् भ�न िम�ने अव�था 
रहेको नदेिखदँा पनुरावेदक �ितवादीह�को स�ु 
तथा पनुरावेदन अदालतको फैसला �िुटपूण� भएकोले 
अिभयोग दाबीबाट सफाइ पाउ ँ भ�नेसमेत बेहोराको 
पनुरावेदन िजिकर प�ुन स�ने देिखन आएन ।

१४. अब पनुरावेदन अदालत पाटनबाट 
िमित २०६९।१२।२७ मा भएको फैसला िमलेको छ वा 
छैन ? भ�नेतफ�  िवचार गदा�, मलुकु� ऐन, अपहरण गन� 
तथा शरीर ब�धक िलनेको महलको १ नं. मा "कसैले 
कुनै �यि�लाई बल �योग गरी वा �योग गन� ध�क� 
िदई, डर �ास देखाई, जोरजुलुम गरी, हातहितयार 

देखाई, छलकपट गरी, झु�यानमा पारी वा नशालु 
वा मादक पदाथ� सेवन गराई वा कुनै यातायातको 
साधन कुनै िकिसमले क�जा वा िनय��णमा िलई 
कुनै ठाउँमा जान बा�य गराउन वा कुनै �यि�लाई 
िनजको म�जुरीिवना वा नाबालक र मानिसक 
�पमा अ�व�थ �यि�लाई िनजको िहतको िनिम� 
िनजको बाबु, आमा वा सरं�कको म�जुरीबाहके 
कुनै ठाउँमा लैजान ह�दैँन । सो गर ेअपहरण गरकेो 
मािनने छ" भ�ने �यव�था भएको पाइ�छ । ऐ. २ नं. मा 
"मानिसक �पमा अ�व�थ �यि�लाई िनजको बाबु, 
आमा वा सरं�कको म�जुरी िलई असल िनयतले 
िनजको िहतको िनिम� थुिनएकोमा बाहके कसैले 
कुनै �यि�लाई बल �योग गरी वा �योग गन� ध�क� 
िदई, डर �ास देखाई, जोरजुलुम गरी, हातहितयार 
देखाई, छलकपट गरी, झु�यानमा पारी वा नशालु वा 
मादक पदाथ� सेवन गराई वा कुनै यातायातको साधन 
वा ठाउँ कुनै िकिसमले क�जामा िलई वा �यसउपर 
अनिधकृत तवरले िनय��णमा िलई थु�न ह�दैँन । सो 
गर ेशरीर ब�धक िलएको मािनन ेछ" भ�ने �यव�था 
भएको पाइ�छ । �यसैगरी ऐ. ३ नं. मा "कसैलाई 
�यान िलने, कुटिपट गरी चोट पु�याउने, जबरज�ती 
करणी वा अ�ाकृितक मैथुन गन�, िब�� गन�, दास 
बनाउने, िनजको इ�छािव�� काममा लगाउने, 
यातना िदन,े वे�यावृि�मा लगाउन,े कुनै काम गन� 
वा गराउन बा�य गराउने, छुटकारा रकम (िफरौती) 
िलने वा शरीर ब�धकमा िलइएको �यि� वा िनजको 
हकवालाको धन स�पि� �ा� गन�, �यवसाय समप�ण 
गराउने वा �चिलत कानूनबमोिजम कसुर ह�ने अ�य 
कुनै काम गन� लगाउने उ�े�यले यस महलको १ 
वा २ न.ंबमोिजम अपहरण गरमेा वा शरीर ब�धक 
िलएमा सो गन� गराउने �यि�लाई सात वष�देिख 
प�� वष�स�म कैद र पचास हजार �पैयादँेिख 
दुई लाख �पैयाँस�म ज�रवाना र लेिखएबाहके 
अ�य उ�े�यले अपहरण गरमेा वा शरीर ब�धक 
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िलएमा चार वष�देिख आठ वष�स�म कैद र पि�चस 
हजार �पैयादँेिख एक लाख �पैयासँ�म ज�रवाना 
ह��छ" भ�ने कानूनी �यव�था भएको पाइ�छ । साथै 
ऐ. ७ नं. मा "दुई वा दुईभ�दा बढी �यि� िमली वा 
सङ्गिठत �पमा कुनै �यि�लाई अपहरण गरकेो 
वा शरीर ब�धक िलएको भए सो काममा सलं�न सबै 
�यि�लाई यस महलबमोिजम ह�न ेसजायमा दुई वष� 
थप गरी सजाय गनु� पछ�" भ�ने कानूनी �यव�था भएको 
पाइ�छ । �यसैगरी ऐ.१२ नं. मा "यस महलको १, २ 
वा ३ न.ंबमोिजम कसुर गर ेगराएको कुरा �मािणत 
ह�न आएमा म�ुा हने� अड्डाले पीिडत �यि�लाई 
पु�न गएको शारी�रक तथा मानिसक �ितको 
िवचार गरी सो कसुर गन� गराउने �यि�बाट पीिडत 
�यि�लाई कसरु भएको िदनदेिख ��येक िदनको 
क�तीमा पाँच सय �पैयाकँो दरले �ितपूित�समेत 
भराइिदनुपछ� । पीिडत �यि�को म�ृयु भइसकेकोमा 
�य�तो �ितपूित� िनजको निजकको हकदारले 
पाउँछ । अपहरण गन� वा शरीर ब�धक िलने �यि�ले 
छुटकारा रकम (िफरौती) वा अ�य कुनै लाभ 
िलइसकेको रहछे भने सोसमेत स�बि�धत �यि�लाई 
िफता� गराई �य�तो �यि�लाई यस महलबमोिजम ह�ने 
सजायको अित�र� िबगोबमोिजम ज�रवानासमेत 
गनु�पछ�" भ�ने कानूनी �यव�था भएको पाइ�छ ।

१५. मािथ िववेचना ग�रएको आधार, 
�माणबाट यी �ितवादीह�ले िमित २०६४।०९।०२ 
गते साझँ १९:१५ बजेको समयमा काठमाड� 
महानगरपािलका वडा नं. ३४ बासकु� माग�बाट महेश 
मरुारकालाई बा.४ च. ३२९८ नं. को कार िनय��णमा 
िलई चालकसमेतलाई हातहितयार देखाई बल 
�योग गरी िनलो रगंको गाडी �योग गरी जबरज�ती 
अपहरण गरी िमित २०६४।०९।०२ देिख िमित 
२०६४।०९।०७ स�म शरीर ब�धकसमेत राखेकोले 
यी �ितवादीह�ले अपहरण गन� तथा शरीर ब�धक गन� 
महलको १ र २ नं.बमोिजमको कसरु अपराध गरकेाले 

िनज �ितवादीह�लाई ऐ. महलको ३ नं. तथा ७ 
नं.बमोिजम सजाय ह�न दायर भएको अिभयोग दाबीमा 
मौकाको जाहेरी दरखा�तलाई �ितवादीह�ले मौकामा 
गरकेो बयानसमेतका आधार, कारण, �माणह�ले 
�ङ्ृखलाब� पिु� गरकेो देिखदँा �ितवादीह� अमर 
ट�डन, रामकुमार �याकुरले िवदरु भ�ने िव�ण ुिज.सी. 
र स�रन सिवन भ�ने ��हाद महतलाई मलुकु� ऐन 
अपहरण गन� तथा शरीर ब�धक िलनेको महलको १ 
र २ नं.बमोिजमको कसरुमा ऐ. महलको ३ नं. तथा 
७ नं.बमोिजम जनही ११ वष� कैद र �. ७५,०००।– 
ज�रवाना ह�ने ठहर गरी ऐ. को १२ नं. अनसुार 
पीिडत अपहरण भएको िमित २०६४।०९।०२ 
दिेख अपहरण म�ु भएको िमित २०६४।०९।०७ 
स�मको �ितपूित�बापत दैिनक �.१,०००।– का दरले 
�ितवादीह�बाट पीिडतले भराई िलन पाउने गरी स�ु 
काठमाड� िज�ला अदालतबाट िमित २०६८।०७।२२ 
मा भएको फैसला िमलेकै दिेखदँा सदर ह�ने ठहछ�  
भ�नेसमेत बेहोराको पनुरावेदन अदालत पाटनबाट 
िमित २०६९।१२।२७ मा भएको फैसला िमलेकै 
दिेखन आयो ।

१६. अब, पनुरावेदक �ितवादीह�को 
पनुरावेदन िजिकरतफ�  िवचार गदा�, �ितवादीह�ले 
अदालतमा इ�कारी बयान गरकेो भए तापिन मौकाको 
जाहेरी दरखा�तलाई �ितवादीह�ले मौकामा 
गरकेो बयानसमेतका आधार, कारण, �माणह�ले 
�ङ्ृखलाब� पिु� गरकेो देिख�छ । सामा�यतया 
अनसु�धानमा भएको बयानलाई �माणमा �हण 
ग�रदँैन तर सो सबै अव�थामा लाग ु ह��छ भ�ने 
ह�दँैन । अनसु�धानमा गरकेो सािबती ह�नपुन� कारण, 
अव�था र ि�थित तथा सो बयानलाई अ�य �माणह�ले 
समथ�न गरकेो अव�था भएमा �माणमा िलन सिकने नै 
ह��छ । ��ततु म�ुामा पीिडत महेश मरुारकाका सवारी 
चालक िशव शाहीले हामी चढेको कार िनय��णमा 
िलई आफूसमेतलाई हातहितयार दखेाई बल �योग 
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गरी अक� गाडी �योग गरी जबरज�ती अपहरण गरी 
शरीर ब�धकसमेत राखेको भनी मौकामा जाहेरी िदएको 
र जाहेरवाला िशव शाहीले िमित २०६४।११।१२ मा 
महेश मरुारकालाई अपहरण गन� अपहरणकारीम�येका 
एक जना ियनै दखेाइएका रामकुमार �याकुरले ह�न् 
भ�नेसमेत बेहोरा उ�लेख गरी मौकाको सो जाहेरी 
दरखा�तलाई समिथ�त ह�ने गरी सनाखत कागजसमेत 
ग�रिदएको देिख�छ । साथै म�ुय योजनाकार अमर 
ट�डन ह�न् भ�नेसमेत बेहोराको रामकुमार �याकुरलेले 
मौकामा कागज गदा� बेहोरा लेखाएको पाइ�छ भने 
यो घटनाको स�ब�धमा हा�ो �पुका सबै जनालाई 
जानकारी छ भ�नेसमेत बेहोराको �ितवादी रामकुमार 
�याकुरलेले अनसु�धानको �ममा तित�बा बयान 
गदा� बेहोरा लेखाएको पाइ�छ । �यसैगरी मलाई 
अपहरणकारीले कारपेट भएको घर कोठामा ब�धक 
बनाई राखे । पिछ �.१० लाख िफरौती िलई छाडेका 
ह�न् । मसमेतलाई िविभ�न �यि�लाई अपहरण गन� ियनै 
�यि� रामकुमार �याकुरले ह�न् भ�नेसमेत बेहोराको िशव 
सराओगीले २०६४।१२।०१ मा सनाखत कागज गरकेो 
पाइ�छ । प�ाउ भई साव�जिनक भएका अपहरणकारी 
अमर ट�डन र रामकुमार �याकुरेललाई पिहचान गर,े 
सबै घटनाको िववरणअनसुार ियनै जाहेरीको िव�� 
ख�डमा लेिखएका �यि�ह�बाटै अपहरण गरी सो 
िफरौती रकम िलएका ह�न् भ�नेसमेत बेहोराको रामबाब ु
गग�को जाहेरी बेहोरासमेतबाट जाहेरवाला िशव शाहीको 
जाहेरी र मौकाको सो जाहेरी दरखा�तलाई समिथ�त 
ह�ने गरी िनजले ग�रिदएको सनाखत कागजलाई 
�ितवादीह� अमर ट�डन, रामकुमार �याकुरले, िवदरु 
भ�ने िव�ण ुिज.सी., स�रन सिवन भ�ने ��हाद महतले 
अनसु�धान अिधकृतसम� गरकेो बयान कागजको 
बेहोरासमेतले समिथ�त गरकेो देिखदँा �ितवादीह� 
अमर ट�डन, रामकुमार �याकुरले, िवदरु भ�ने िव�ण ु
िज.सी., स�रन सिवन भ�ने ��हाद महतले अनसु�धान 
अिधकृतसम� गरकेो बयान स�य रहेको र अदालतमा 

कसरुबाट उ�मिु� पाउनका लािग इ�कारी रहेको भ�ने 
पिु� ह��छ । यस�कार मािथ िववेचना भएबमोिजम 
यी �ितवादीह�ले अिभयोग दाबीबमोिजमको कसरु 
गरकेो पिु�ट भएको ह�दँा अिभयोग दाबीबाट सफाइ पाउ ँ
भ�नेसमेत बेहोराको यी पनुरावेदक �ितवादीह�को 
पनुरावेदन िजिकर प�ुन स�ने दिेखन आएन । यस 
अदालतको संय�ु इजलासबाट ��यथ� िझकाउदँा 
उ�लेख ग�रएको आधारसगँ सहमत ह�न सिकएन ।

१७. तसथ�, मािथ उ�लेख ग�रएका आधार, 
�माणबाट यी �ितवादीह� अमर ट�डन, रामकुमार 
�याकुरले, िवदरु भ�ने िव�ण ुिज.सी., स�रन सिवन भ�ने 
��हाद महतलाई मलुकु� ऐन अपहरण गन� तथा शरीर 
ब�धक िलनेको महलको १ र २ नं.बमोिजमको कसरुमा 
ऐ. महलको ३ नं. तथा ७ नं.बमोिजम जनही ११ वष� कैद 
र �.७५,०००।– ज�रवाना ह�ने ठहर गरी ऐ. को १२ नं. 
अनसुार पीिडत अपहरण भएको िमित २०६४।०९।०२ 
दिेख अपहरणम�ु भएको िमित २०६४।०९।०७ 
स�मको �ितपूित�बापत दैिनक �.१,०००।– का दरले 
�ितवादीह�बाट पीिडतले भराई िलन पाउने गरी स�ु 
काठमाड� िज�ला अदालतबाट िमित २०६८।०७।२२ 
मा भएको फैसला िमलेकै देिखदँा सदर ह�ने ठहर गरी 
भएको िमित २०६९।१२।२७ को पनुरावेदन अदालत 
पाटनबाट भएको फैसला िमलेकै देिखदँा सदर ह�ने 
ठहछ�  । पनुरावेदक �ितवादीह�को पनुरावेदन िजिकर 
प�ुन स�दैन । ��ततु फैसलाको िव��ुीय �ित 
अिभलेख गरी म�ुाको पनुरावेदन दायरीको लगत 
क�ा गरी िमिसल िनयमानसुार गन� अिभलेख शाखामा 
बझुाइिदनू ।
  
उ� रायमा सहमत छु ।
�या.तेजबहादरु के.सी.

इजलास अिधकृत : कृ�ण�साद अिधकारी
इित संवत् २०७७ साल आषाढ २१ गते रोज १ शभुम् ।
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सव��च अदालत, संय�ु इजलास
माननीय �यायाधीश �ी िव�व�भर�साद �े�
माननीय �यायाधीश �ी ह�र�साद फुयाल

आदेश िमित : २०७७।८।२५
०७७-WH-०१२०

म�ुा : ब�दी��य�ीकरण

�रट िनवेदक : पसा� िज�ला झौवागठुी-८ को प�रवित�त 
िव�दवािसनी गाउपँािलका वडा नं. ४ घर भई 
हाल कारागार काया�लय न�ख ुलिलतपरुमा 
थनुामा रहेको िव�वनाथ साह तेलीको छोरा 
वष� ३९ को �भ ुभ�ने जमनुा साह तेली

िव��
िवप�ी / ��यथ� : पसा� िज�ला अदालत, पसा� 

वीरग�जसमेत

§ कुनै �यि�लाई एकपटक अदालतको 
फैसलाअनुसार कसुरदार ठहर गरी सजाय 
भएकोमा अदालतमा धरौटी राखी थुनाम�ु 
भए पिन पुनः िनजले पटकपटक अपराध 
गरी रहन े �वृि�ले �य�ता कसुरदारलाई 
सजायको सह�िलयतको िस�ा�त लागु गनु� 
मनािसब नह�ने । 

(�करण नं.८)

�रट िनवेदकका तफ� बाट : िव�ान् अिधव�ा �ी 
िगरीराज दाहाल

िवप�ी / ��यथ�का तफ� बाट : िव�ान् उप�यायािधव�ा 
�ी शाि�त�साद लइुटेँल

अवलि�बत निजर :
§ ने.का.प.२०७६, अङ्क ९, िन.नं.१०३६०

स�ब� कानून : 

आदशे
�या.िव��भर�साद ��े : नेपालको 

संिवधान, २०७२ को धारा १३३ को उपधारा (२) 
र (३) तथा सव��च अदालत िनयमावली, २०७४ को 
िनयम ३३ बमोिजम यस अदालतमा दायर ह�न आएको 
��ततु �रट िनवेदनको संि��त त�य र आदेश यस 
�कार छ :-

त�य ख�ड
म िनवेदकउपर �.स.िन. रामबालक �साद 

कलवारसमेतको �ितवेदन जाहेरीले वादी नेपाल सरकार 
भएको ला.औ. इ�जे�सन म�ुा (०७३-CR-००५०) 
पसा� िज�ला अदालतमा दायर भएकोमा उ� म�ुामा 
मलाई िमित २०७३।०८।०१ गते प�ाउ गरी थनुामा 
राखेकोमा सो थनुाउपर मैले उ�च अदालत जनकपरु 
अ�थायी इजलास वीरग�जमा िनवेदन गरकेोमा वीरग�ज 
इजलासले मबाट �.१,५०,०००।- धरौटी िदए िलई 
तारखेमा रा�न ुभनी िमित २०७३।११।१२ मा गरेको 
आदेशबमोिजम िमित २०७३।११।१२ मा धरौटी 
रिसद नं. ५६६५ बाट �.१,५०,०००।- पसा� िज�ला 
अदालतमा धरौटी राखी िमित २०७३।०८।०१ देिख 
२०७३।११।१४ स�म ३ मिहना १४ िदन थनुामा बसी 
िमित २०७३।११।१५ गतेका िदन तारखेमा छुटेकोमा 
पसा� िज�ला अदालतबाट िमित २०७४।०३।१८ मा 
मलाई सफाइ िदई फैसला भएको िथयो । मउपर पनुः 
�काश राईसमेतको �ितवेदनले वादी नेपाल सरकार 
भएको ला.औ. डाइजेपाम ए�पल (०७४-CR-००८०) 
म�ुा लिलतपरु िज�ला अदालतमा चलेकोमा िमित 
२०७४।०७।१७ गते मलाई प�ाउ गरी ल.प.ुिज.अ.ले 
पपु��को लािग थनुामा रा�ने आदेश गरी हालस�म म 

�नण�य नं. १०७२१
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१०७२१ - �भ ुभ�ने जमनुा साह तेली िव. पसा� िज�ला अदालत, पसा� वीरग�जसमेत

थनुा, कैदमै रहेकोमा लिलतपरु िज�ला अदालतबाट 
िमित २०७५।०५।२७ मा भएको फैसलाले मलाई ३ 
वष� कैद र �.३,००,०००।- (तीन लाख) ज�रवाना 
ह�ने ठह�याई उ� ज�रवाना �.३ लाख दािखला गर े
िमित २०७७।०७।१६ गतेस�म कैदमा राखी िमित 
२०७७।०७।१७ गते कैदम�ु गन� र ज�रवाना नबझुाए 
थप ४ वष� कैदमा रा�ने गरी िमित २०७५।०८।१२ गते 
कैदी पजु� िदएको िथयो । पसा� िज�ला अदालतबाट मैले 
सफाइ पाएकोमा सो फैसलाउपर वादी नेपाल सरकारले 
पनुरावेदन गरी उ�च अदालत जनकपरु, अ�थायी 
इजलास वीरग�जबाट िमित २०७५।०६।०९ मा स�ु 
पसा� िज�ला अदालतको फैसला उ�टी गरी मलाई २ 
वष� ६ मिहना कैद र �.१ लाख ज�रवाना ह�ने ठह�याई 
फैसला भएको ह�दँा उ�च अदालत जनकपरु, अ�थायी 
इजलास वीरग�ज र ल.प.ुिज.अ.को फैसलाबमोिजम 
मलाई लागेको कैद हद गरी, पसा� िज�ला अदालतमा 
मैले बझुाएको धरौटी रकम �.१,५०,०००।- म�येबाट 
उ�च अदालत जनकपरु, अ�थायी इजलास वीरग�जको 
फैसलाले मलाई लागेको ज�रवाना �.१ लाख क�ा 
गरी बाकँ� ह�ने �.५०,०००।- ल.प.ुिज.अ.को म�ुामा 
भएको ज�रवानाबापत क�ा गरी संशोिधत कैदी पजु� 
पाउ ँभनी पसा� िज�ला अदालतमा िनवेदन िदएकोमा 
पसा� िज�ला अदालतले िमित २०७७।०६।१९ को 
कैदी पजु�माफ� त �.१ लाख ज�रवाना सदर �याहा 
भइसकेको र बे�ज ु रहेको कैद २ वष� ६ मिहनाको 
हकमा ल.प.ुिज.अ.तफ� को कैद िमित २०८१।०७।१७ 
मा भ�ुान ह�ने ह�दँा सो िमित २०८१।०७।१७ 
गतेदेिख कैद क�ा ह�ने गरी िमित २०८४।०१।१६ 
गतेस�म कैदमा राखी िमित २०८४।०१।१७ गते छुटी 
जाने गरी कैदीपजु� पठाएको, पिहला पपु��को लािग 
थनुामा बसेको ३ मिहना १४ िदनका स�ब�धमा केही 
नबोलेको र �.५०,०००।- रकम िफता� स�ब�धमा 
पिन केही उ�लेख नगरकेो र कैद हद नगरकेोले 
लिलतपरु िज�ला अदालतमा ठुलो कैदमा सानो 

कैद हद ग�रपाउ ँ भनी िनवेदन िदएकोमा लिलतपरु 
िज�ला अदालतबाट “यी िनवेदकउपर चलेका म�ुाह� 
फरकफरक अदालतबाट फरकफरक िमितमा दायर 
भई फैसला भएको र पसा� िज�ला अदालतबाट भएको 
फैसलाले छुिटसकेप�ात् पनुः यस अदालतमा चलेको 
म�ुामा प�ाउ परकेो देिखदँा यी िनवेदकको िनवेदन 
मागबमोिजम कैद हद गन� िमलेन कानूनबमोिजम 
गनु�” भनी िमित २०७७।०६।२५ मा आदेश भएकोले 
उ� पसा� िज�ला अदालत तथा लिलतपरु िज�ला 
अदालतका गैरकानूनी काम कारबाहीले म िनवेदकलाई 
गैरकानूनी थुनामा रािखएकोले िवप�ी पसा� िज�ला 
अदालतको िमित २०७७।०६।१९ को िमित 
२०८४।०१।१६ गतेस�म थनुामा रा�ने गरी िदएको 
कैदी पजु� र लिलतपरु िज�ला अदालतको कैद हद गन� 
िमलेन भ�ने िमित २०७७।०६।२५ को आदेशलगायत 
मेरो हक िहतिवपरीत ह�ने गरी भए ग�रएका स�पूण� 
गैरकानूनी काम कारबाही, आदेश, िनण�य, पजु�समेत 
कानून तथा निजर िस�ा�तिवपरीत भई बदरभागी 
ह�दँा ब�दी ��य�ीकरणलगायत जो चािहने उपय�ु 
आ�ा आदेश वा पजु��ारा बदर गरी म िनवेदक िमित 
२०७७।०७।१७ देिख गैरकानूनी थुनामा रहेको ह�दँा 
उ� िदनदेिख थनुाम�ु ह�ने िदनस�मको �.३००।- का 
दरले ह�न आउने रकम र पसा� िज�ला अदालतबाट 
मैले िफता� पाउनपुन� धरौटी रकम �.५० हजारसमेत 
लिलतपरु िज�ला अदालतको फैसलाले लागेको 
ज�रवाना �.३ लाखबाट क�ा गरी बाकँ� ह�ने रकम 
बझुी त�काल थनुाम�ु ह�ने गरी िवप�ीह�का नाममा 
ब�दी��य�ीकरणको आदेश जारी गरी थुनाम�ु 
ह�न पाउ ँ भ�ने �भ ु भ�ने जमनुा साह तेलीको यस 
अदालतमा पन� आएको िनवेदन प� ।

यसमा के कसो भएको हो ? िनवेदकको 
मागबमोिजमको आदेश िकन जारी ह�न ु नपन� हो ? 
मागबमोिजमको आदेश जारी ह�न ु नपन� कुनै आधार, 
कारण भए सबदु �माणसिहत थनुामा रा�दा 
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िलएका आधार �माण कागजातह�को �मािणत 
�ितिलिपसिहत �याद सूचना तामेल भएको िमितले 
५(पाचँ) िदनिभ� महा�यायािधव�ाको काया�लयमाफ� त 
िलिखत जवाफ पेस गनु�  भनी ��ततु आदेश र 
िनवेदनको �ितिलिप साथै राखी िवप�ीह�को 
नाममा �याद सूचना जारी गनू� । पेसीको जानकारी 
महा�यायािधव�ाको काया�लयसमेतलाई िदई िलिखत 
जवाफ पर ेवा अविध नाघेपिछ िनयमानसुार गरी पेस 
गनु�  भ�ने यस अदालतबाट िमित २०७०।०७।२६ मा 
भएको आदेश ।

यसमा िनवेदक / िवप�ीउपर �हरी �ितवेदनले 
वादी नेपाल सरकार भई पसा� िज�ला अदालतमा चलेको 
लाग ुऔषध म�ुामा िमित २०७४।०३।१८ मा भएको 
फैसलाले सफाइ पाई सोही िमितमा िनवेदक �ितवादी 
कैदबाट म�ु भइसकेप�ात् यस अदालतमा दायर 
भएको ऐ. म�ुामा िमित २०७४।०७।१७ मा प�ाउ 
परी कारबाही चली िमित २०७५।०५।२७ मा यस 
अदालतबाट ३।०।० (तीन वष�) कैद �.३,००,०००।- 
(तीन लाख) ज�रवाना ह�ने ठहरी फैसला भई यी 
िनवेदक हालस�म थुनामा रहेको देिख�छ । यसरी 
पसा� िज�ला अदालतबाट सफाइ पाई कैदम�ु भएको 
अव�थामा पनुः अक� वारदातबाट अक� म�ुामा प�ाउ 
परी कायम भएको कैदमा पसा� िज�ला अदालतबाट 
सफाइ पाई उ�च अदालत जनकपरु अ�थायी इजलास 
वीरग�जमा नेपाल सरकारको तफ� बाट पनुरावेदन परी 
िमित २०७५।०६।०९ मा भएको फैसलाले कायम 
भएको कैद २।६।० (दईु वष� छ मिहना) र ज�रवाना 
�.१,००,०००।- (एक लाख) म�येको कैद हद गन� 
िम�ने कानूनी �यव�थाको अभावमा लाग ुऔषध ज�तो 
ग�भीर �कृितको फौजदारी कसरुमा यस अदालतबाट 
िमित २०७७।०६।२५ मा कैद हद गन� निम�ने भनी 
भएको आदशे कानून र �यायस�मत नै देिखएकोले 
��ततु �रट िनवेदनको कुनै औिच�य नदिेखदँा खारजे 
ग�रपाउ ँ भ�नेसमेत बेहोराको लिलतपरु िज�ला 

अदालतको तफ� बाट यस अदालतमा पेस ह�न आएको 
िलिखत जवाफ ।

पसा� िज�ला झौवागठुी-८ को प�रवित�त 
िव�दवािसनी गा.पा. वडा नं. ४ घर भई हाल यस 
कारागारमा थुनामा रहेका िव�नाथ साह तेलीका 
छोरा वष� ३९ को �भ ु साह भ�ने जमनुा साह तेली 
�हरी �ितवेदनको जाहेरीले वादी नेपाल सरकार, 
�ितवादी िनज �भ ु साह भ�ने जमनुा साह तेली �ी 
लिलतपरु िज�ला अदालतको च.नं. ३८६४ िमित 
२०७४।०९।०६ को प�बाट लाग ु औषध (०७४-
CR-००८०) म�ुामा थनुामा रा�न पठाएको, �ी 
लिलतपरु िज�ला अदालतको च.नं. ४७९२ िमित 
२०७५।०८।१२ को कैदीपजु�मा ज�रवाना दािखला 
गर े२०७७।०७।१६ स�म थनुामा रा�न र ज�रवाना 
दािखला नगर े िमित २०८१।०७।१६ स�म थनुामा 
रा�न ुह�न भनी सजाय ठेक� आएको, �ी पसा�  िज�ला 
अदालतको च.नं. ११३१ िमित २०७७।०६।१९ को 
लाग ु औषध म�ुा (स.फौ.नं. ००५०) को संशोिधत 
कैदीपजु�मा �ी लिलतपरु िज�ला अदालतको 
लाग ु औषध (०७४-CR-००८०) म�ुामा ठेिकएको 
कैद तथा ज�रवानाबापतको कैद भ�ुान ह�ने िमित 
२०८१।०७।१७ देिख मा� कैद क�ा ह�ने गरी कैद 
ठेक� आएको, �ी लिलतपरु िज�ला अदालतको च.नं. 
१४०१ िमित २०७७।०६।१८ को प�साथ �ा� 
आदेशमा लिलतपरु िज�ला अदालतको र पसा� िज�ला 
अदालतको उ� म�ुाह� हद गन� निम�ने भनी लेखी 
आएकोले िनजलाई िनर�तर थनुामा रािखएको ह�दँा 
िनवेदकको मागबमोिजम यस काया�लयको नाममा ब�दी 
��य�ीकरणको आदशे जारी ह�न ुनपन� हो, ��ततु �रट 
िनवेदन खारजे ग�रपाउ ँभ�नेसमेत बेहोराको कारागार 
काया�लय, न�ख ुलिलतपरुको तफ� बाट यस अदालतमा 
पेस ह�न आएको िलिखत जवाफ ।

आदशे ख�ड
िनयमबमोिजम पेसी सूचीमा चढी 
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१०७२१ - �भ ुभ�ने जमनुा साह तेली िव. पसा� िज�ला अदालत, पसा� वीरग�जसमेत

इजलाससम� पेस ह�न आएको ��ततु म�ुाको 
िमिसलसमेत अ�ययन गरी हे�रयो ।

िनवेदकको तफ� बाट उपि�थत िव�ान् 
अिधव�ा �ी िगरीराज दाहालले, पसा� िज�ला 
अदालतको आदशेानसुार �.१,५०,०००।– धरौट 
राखेकोमा उ� अदालतको फैसलाले लागेको ज�रवाना 
�.१,००,०००।– उ� धरौट रकमबाट क�ा गरी 
बाकँ� ह�न आउने �.५०,०००।– लिलतपरु िज�ला 
अदालतको फैसलाले लागेको �.३,००,०००।– बाट 
क�ा ह�ने �यव�था ग�रपाउ ँसाथै पसा�  िज�ला अदालत 
र लिलतपरु िज�ला अदालतबाट भएका फैसलाले 
लागेको छु�ाछु�ै कैदको कैद हद गरी थनुाम�ु गन� पसा� 
िज�ला अदालत र लिलतपरु िज�ला अदालतसमेतका 
नाउमँा ब�दी��य�ीकरणको आदशे जारी ग�रपाउ ँभनी 
बहस गनु�भयो । 

िवप�ी पसा� िज�ला अदालतसमेतको 
तफ� बाट उपि�थत िव�ान् उप�यायािधव�ा �ी 
शाि�त�साद लइुटेँलले, िनवेदकउपर पसा� र लिलतपरु 
फरक िज�लामा लाग ु औषध कारोबारस�ब�धी 
फरकफरक कसरुमा म�ुा चलेको र दवैु िज�ला 
अदालतबाट कैद सजाय तोिकएकोले उ� दवैु कैद 
सजाय काया��वयन गनु�पन� ह��छ । छु�ाछु�ै िज�ला 
अदालतबाट फरकफरक कसरुमा गरकेो सजायमा कैद 
हद गन� िम�ने होइन, ब�दी��य�ीकरण ग�रपाउ ँभ�ने 
िनवेदन खारजे ह�नपुछ�  भनी बहस गनु�भयो । 

उपयु�� बहससमेत सनुी �रट िनवेदन माग 
दाबीबमोिजम िनवेदकलाई लागेको कैद हद गरी 
ब�दी��य�ीकरणको आदेश जारी गनु�पन� हो वा 
होइन ? िनवेदकलाई लागेको ज�रवानाको हकमा 
िनजले राखेको धरौटी रकमबाट क�ा ह�नपुन� हो वा 
होइन ? भ�ने िवषयमा िनण�य गनु�पन� देिखन आयो ।  

२. िनण�यतफ�  िवचार गदा�, िनवेदकउपर 
पसा� िज�ला अदालतमा चलेको लाग ु औषध म�ुामा 
उ�च अदालत जनकपरु, वीरग�ज इजलासको 

आदेशानसुार �.१,५०,०००।– धरौटी राखी िमित 
२०७३।०८।०१ देिख २०७३।११।१४ स�म ३ 
मिहना १४ िदन थनुामा बसी ऐ. १५ गते तारखेमा 
छुटेकोमा पसा�  िज�ला अदालतले सफाइ िदएको 
भए तापिन सो फैसलाउपर उ�च अदालत जनकपरु, 
अ�थायी इजलास वीरग�जमा पनुरावेदन परी ऐ. 
वीरग�ज इजलासबाट िमित २०७५।०६।०९ गते 
२ वष� ६ मिहना कैद र �.१ लाख ज�रवाना ह�ने 
ठहरी फैसला भएको िथयो । �यसै गरी लिलतपरु 
िज�ला अदालतमा चलेको लाग ुऔषध म�ुामा िमित 
२०७४।०७।१७ मा प�ाउ परी पपु��को लािग थनुामा 
रहेकोमा िमित २०७५।०५।२७ मा ३ वष� कैद र �.३ 
लाख ज�रवाना ह�ने ठहरी फैसला भई ज�रवाना बझुाए 
िमित २०७७।०७।१६ गतेस�म कैदमा राखी िमित 
२०७७।०७।१७ गते कैदम�ु गन� र ज�रवाना नबझुाए 
थप ४ वष� कैदमा रा�ने गरी कैदी पजु� िदइएको 
छ । अ�थायी इजलास वीरग�ज र लिलतपरु िज�ला 
अदालतको फैसलाबमोिजम मलाई लागेको कैद हद 
ह�नपुन� र पसा� िज�ला अदालतमा बझुाएको धरौटी 
रकम �.१,५०,०००।- म�येबाट अ�थायी इजलास 
वीरग�जको फैसलाले लागेको ज�रवाना �.१ लाख 
क�ा गरी बाकँ� ह�ने �.५० हजार लिलतपरु िज�ला 
अदालतको म�ुामा भएको ज�रवानाबापत क�ा ह�ने गरी 
संशोिधत कैदी पजु� पाउ ँभनी पसा� िज�ला अदालतमा 
िनवेदन िदएकोमा पसा� िज�ला अदालतमा �.१ लाख 
ज�रवाना सदर �याहा भए पिन बाकँ� �.५० हजारको 
स�ब�धमा केही नबोलेको र कैद हद नगरकेाले लिलतपरु 
िज�ला अदालतमा कैद हद ग�रपाउ ँ भनी िनवेदन 
िदएकोमा लिलतपरु िज�ला अदालतबाट फरकफरक 
अदालतबाट फरकफरक िमितमा दायर भई फैसला 
भएको दिेखदँा कैद हद गन� निम�ने भनी आदेश भएको 
छ । कैद हद गरमेा िमित २०७७।०७।१७ गतेदेिख 
मेरो कैद भ�ुान भई लिलतपरु िज�ला अदालतले 
ठहर गरकेो �.३ लाख ज�रवानाम�ये �.५० हजार 



नेपाल कानून पि�का, २०७८, मङ्िसर

1074

पसा� िज�ला अदालतमा राखेको धरौटीबाट क�ा गरी 
बाकँ� रहने ज�रवाना �.२,५०,०००।- बझुाई िनवेदक 
कैदम�ु ह�नपुन�मा िवप�ी अदालतह�ले कैद हद 
पिन नह�ने, धरौटी पिन िफता� नह�ने गरी गरकेा काम 
कारबाही सािबक मलुकु� ऐन, द�ड सजायको ४१ नं., 
�चिलत मलुकु� फौजदारी कसरु (सजाय िनधा�रण 
तथा काया��वयन) ऐन, २०७४ को दफा ३६(१)
(क) िवपरीत ह�ने गरी भए ग�रएका स�पूण� गैरकानूनी 
काम कारबाही, आदेश, िनण�य, पजु�समेत बदरभागी 
ह�दँा ब�दी ��य�ीकरणलगायत जो चािहने उपय�ु 
आ�ा आदेश वा पजु��ारा बदर गरी म िनवेदक िमित 
२०७७।०७।१७ देिख गैरकानूनी थुनामा रहेको ह�दँा 
उ� िदनदेिख थुनाम�ु ह�ने िदनस�मको �.३००।- का 
दरले ह�न आउने रकम र पसा� िज�ला अदालतबाट 
मैले िफता� पाउनपुन� धरौटी रकम �.५० हजारसमेत 
लिलतपरु िज�ला अदालतको फैसलाले लागेको 
ज�रवाना �.३ लाखबाट क�ा गरी बाकँ� ह�ने रकम 
बझुी त�काल थनुाम�ु ह�ने गरी िवप�ीह�का नाममा 
ब�दी��य�ीकरणको आदेश जारी गरी थनुाम�ु ह�न 
पाउ ँ भ�ने �भ ु भ�ने जमनुा साह तेलीको म�ुय �रट 
िनवेदन माग दाबी रहेको देिखयो ।

३. यी िनवेदकउपर पसा� िज�ला अदालतमा 
चलेको म.ुनं. ०७३-CR-००५० को लाग ु औषध 
इ�जे�सन म�ुामा िनज िमित २०७३।०८।०१ मा 
प�ाउ परी पपु��का लािग िमित २०७३।११।१४ 
गतेस�म ३ मिहना १४ िदन थनुामा बसी उ�च अदालत 
जनकपरु, वीरग�ज इजलासबाट िमित २०७३।११।१२ 
गते भएको आदेशानासार पसा� िज�ला अदालतमा 
�.१,५०,०००।– धरौटी राखी थनुाम�ु भएकोमा 
पसा� िज�ला अदालतबाट िमित २०७४।०३।१८ 
गते भएको फैसलाले िनजलाई सफाइ िदएकोमा 
उ�च अदालत जनकपरु, वीरग�ज इजलासबाट िमित 
२०७५।०६।०९ मा फैसला ह�दँा िनजलाई २ वष� ६ 
मिहना कैद र �.१,००,०००।– ज�रवाना ह�ने ठहर 

भएको देिख�छ । �यसै गरी पसा� िज�ला अदालतमा 
धरौटी राखी तारखेमा छुटेको अव�थामा िनजउपर 
लिलतपरु िज�ला अदालतमा चलेको म.ुनं. ०७४-
CR-००८० को लाग ुऔषध डाइजेपाम ए�पल म�ुामा 
िनज िमित २०७४।०७।१७ गते प�ाउ परी पपु��का 
लािग थुनामा रहेकोमा लिलतपरु िज�ला अदालतबाट 
िमित २०७५।०५।२७ गते भएको फैसलाले िनजलाई 
३ वष� कैद र �.३,००,०००।– ज�रवाना भएको 
पाइ�छ । यस�कार पसा� िज�ला अदालतमा चलेको 
लाग ु औषध म�ुामा धरौटी राखी तारखेमा छुटेको 
अव�थामा लिलतपरु िज�लामा गरकेो अक� लाग ु
औषधस�ब�धी कसरुमा लिलतपरु िज�ला अदालतमा 
म�ुा चली भएको फैसलाबमोिजम िनज थनुा तथा 
कैदमा रहेकोमा िनजलाई पसा� िज�ला अदालतले 
सफाइ िदएउपर नेपाल सरकारको पनुरावेदन परी उ�च 
अदालत जनकपरु अ�थायी इजलास वीरग�जबाट 
उपयु��बमोिजम कैद तथा ज�रवानाको सजाय ठहर 
भएको पाइयो । 

४. िनवेदकको माग दाबीतफ�  िवचार 
गदा�, िनवेदकउपर स�ुमा पसा�  िज�ला अदालतमा 
चलेको म.ुनं. ०७३-CR-००५० को लाग ु औषध 
इ�जे�सन म�ुामा यी िनवेदक िमित २०७३।०८।०१ 
मा प�ाउ परी पसा� िज�ला अदालतको आदेशले 
पपु��का लािग थनुामा रहेकोमा उ� आदेशउपर 
उ�च अदालत जनकपरु, अ�थायी इजलास 
वीरग�जबाट �.१,५०,०००।- धरौटी िलने गरी िमित 
२०७३।११।१२ मा आदशे भई आदशेानसुार धरौटी 
बझुाई यी िनवेदक िमित २०७३।११।१५ मा थनुाबाट 
म�ु भएको देिख�छ ।

५. सो म.ुनं. ०७३-CR-००५० को उ� 
म�ुामा पसा�  िज�ला अदालतबाट िमित २०७४।०३।१८ 
मा यी िनवेदकले सफाइ पाउने ठहरी फैसला भएकोमा 
उ� फैसलाउपर वादी नेपाल सरकारको तफ� बाट 
पनुरावेदन परी उ�च अदालत जनकपरु, अ�थायी 
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इजलास वीरग�जबाट यी िनवेदकलाई २ वष� ६ 
मिहना कैद र �.१ लाख ज�रवाना ह�ने ठहरी िमित 
२०७५।०६।०९ मा फैसला भएको देिख�छ ।

६. उ�च अदालत जनकपरु, अ�थायी 
इजलास वीरग�जबाट िमित २०७३।११।१२ मा 
भएको आदेशानसुार पसा�  िज�ला अदालतमा 
�.१,५०,०००।- धरौट राखी यी िनवेदक थनुाबाट 
छुटेको र िज�ला अदालतबाट सफाइ पाउने 
ठह�रसकेपिछ सो म�ुाको अि�तम िनण�य नह�दँै िनवेदकले 
लिलतपरु िज�लामा गरकेो लाग ुऔषधस�ब�धी अक� 
कसरुमा लिलतपरु िज�ला अदालतमा म.ुनं. ०७४-
CR-००८० को लाग ुऔषध डाइजेपाम ए�पलु म�ुा 
दायर भई िमित २०७४।०७।१७ मा िनज प�ाउ परी 
पपु��का लािग थुनामा रहेको पाइयो । 

७. िनवेदन दाबीबमोिजम ठुलो कैदमा 
सानो कैद हद गन� स�ब�धमा सािबक मलुकु� ऐन, 
द�ड सजायको ४१ नं. मा कानूनी �यव�था ग�रएको 
पाइ�छ । उ� कानूनी �यव�था हेदा� ऐ. ४१ नं.को 
अि�तम वा�यांशमा ..“तर फैसला भइसकेपिछ कैद 
नब�दै वा थुना कैद बसेको अव�थामा वा थुना 
कैदबाट छुटेको वा भागेको अव�था अक� कसुर 
गरकेोमा सो कसुरबापत कानूनबमोिजम थप कैद 
ठे�नुपछ�” भ�ने �प� �यव�था रहेको देिख�छ । 
यी �रट िनवेदकले पसा� िज�ला अदालतमा चलेको 
म�ुामा उ�च अदालत जनकपरु, अ�थायी इजलास 
वीरग�जको आदेशानसुार धरौटी राखी थनुाबाट छुटेको 
अव�थामा लिलतपरु िज�लामा अक� कसरु गरकेो 
देिखदँा �य�तो पटके अपराधीलाई त�काल �चिलत 
उपयु�� कानूनी �यव�थाबमोिजम कैद हद गन� निमली 
थप कैद ठे�नपुन� देिख�छ ।

८. स�ु पसा� िज�ला अदालतमा चलेको 
लाग ुऔषध म�ुामा पिहला प�ाउ परी अिभयोगसमेत 
दायर भई पिहला कारबाही चलेको ह�दँा सो म�ुामा पिछ 
कैद ह�ने ठहर भए पिन लिलतपरु िज�ला अदालतमा 

चलेको अक� कसरुको म�ुाभ�दा अिघ ठहर भएको कैद 
मा�नपुन� ह�दँा पिहला प�ाउ परकेो म�ुामा ठहर भएको 
कैद पिहला मानी लिलतपरु िज�ला अदालतबाट 
भएको फैसला पिछ�लो रहेको दिेखदँा यसरी अिघ�लो 
म�ुामा थनुाबाट छुटेको अव�थामा गरकेो अक� 
कसरुको हकमा उ� द�ड सजायको ४१ नं. मा भएको 
अि�तम वा�यांशले सजाय थपी िनवेदकलाई कैद 
गन�पन� ह��छ । कुनै �यि�लाई एकपटक अदालतको 
फैसलाअनसुार कसरुदार ठहर गरी सजाय भएकोमा 
अदालतमा धरौटी राखी थनुाम�ु भए पिन पनुः 
िनजले पटकपटक अपराध ग�ररहने �विृ�ले �य�ता 
कसरुदारलाई सजायको सह�िलयत िस�ा�त लाग ुगनु�  
मनािसब ह�दँैन । अपराध गरमेा प�ाताप िलई स�ुनेतफ�  
उ�मखु ह�नपुन�मा िनवेदकले लाग ु औषधज�तो 
ग�भीर अपराधमा पटकपटक संल�न रही कसरु 
ग�ररहेको अदालतको फैसलाबाट दिेखएको छ । अतः 
अलगअलग िज�लामा म�ुा चली एउटा अदालतबाट 
धरौट माग भई तारखेमा छुटेकोमा अक� िज�लामा 
पनुः आपरािधक काय� गन� �यि�लाई सजायस�ब�धी 
सै�ाि�तक द�डनीित र कानूनी �यव�थाअनसुार नै 
सजाय थप ह�ने देिख�छ ।

९. कैद हद स�ब�धमा यस अदालतबाट 
�ितपादन भएको �याियक िस�ा�ततफ�  हेदा�  
ने.का.प. २०७६, अङ्क ९, िन.नं.१०३६० मा 
“िनवेदक अनुस�धानको लािग प�ाउ परी म�ुा 
चलेपिछ थुनाबाट छुटेको र वैदेिशक रोजगार 
�यायािधकरणबाट फैसला भई कैद र ज�रवाना 
तोिकसकेको अव�थामा कैद नब�दै अक� अपराध 
गरकेो देिखएकोले मलुुक� ऐन, द�ड सजायको 
४१ नं.को �ितब�धा�मक वा�याशंबमोिजम एक 
कसरुप�ात् अक� कसुर गरबेापत थप कैद ठे�नपुन� 
नै देिखने” भ�ने िस�ा�त �ितपादन भएको पाइ�छ । 
उ� �याियक िस�ा�तसमेतका आधारमा अिघ�लो 
पसा� िज�ला अदालतमा चलेको म�ुामा भएको 
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कैद सजायको लगत पिछ�लो लिलतपरु िज�ला 
अदालतमा चलेको म�ुामा भएको कैद सजायको लगत 
हद गरी खा�न िम�ने देिखन नआएकोले कैद हद गन� 
निम�ने गरी लिलतपरु िज�ला अदालतबाट िमित 
२०७७।०६।२५ गते भएको आदेशमा कुनै �िुट देिखन 
नआएकोले िनवेदकलाई ठहर भएको कैद भ�ुानी गन� 
बाकँ� नै रहेको देिखदँा �रट िनवेदन माग दाबीबमोिजम 
ब�दी��य�ीकरणको आदेश जारी ह�न स�ैन ।

१०. अतः मािथ िववेिचत त�य, कानूनी 
�यव�था, �याियक िस�ा�त र आधार कारणबाट यी 
�रट िनवेदक �भ ु भ�ने जमनुा शाह तेलीको िनवेदन 
माग दाबीबमोिजम कैद हद गन� िमलेन तर यी �रट 
िनवेदक पसा�  िज�ला अदालतमा चलेको लाग ुऔषध 
इ�जे�सन म�ुामा िमित २०७३।०८।०१ गते प�ाउ 
परी िमित २०७३।११।१४ गतेस�म ३ मिहना १४ 
िदन थुनामा बसी उ�च अदालत जनकपरु, अ�थायी 
इजलास वीरग�जबाट िमित २०७३।११।१२ मा भएको 
आदशेानसुार पसा� िज�ला अदालतमा धरौटी राखी 
िमित २०७३।११।१५ गते तारखेमा छुटेकोमा उ�च 
अदालत जनकपरु, अ�थायी इजलास वीरग�जबाट 
िमित २०७५।०६।०९ मा भएको फैसलाले यी �रट 
िनवेदकलाई २ वष� ६ मिहना कैद र �.१ लाख 
ज�रवानाको सजाय भएको ह�दँा सो सजायम�ये कैदका 
हकमा िनज थुनामा बसेको अविध ३ मिहना १४ िदन 
िनजलाई लागेको कैदबाट क�ा गरी संशोिधत कैदीपजु� 
िदन ु र ज�रवानाको हकमा पसा�  िज�ला अदालतमा 
िनजले राखेको धरौटी �.१,५०,०००।- (एक लाख 
पचास हजार �पैया)ँ म�येबाट सोही पसा� िज�ला 
अदालतले �.१,००,०००।- क�ा गरी सदर �याहा 
गरकेो देिखदँा बाकँ� ह�न आउने धरौटी �.५०,०००।- 
(पचास हजार �पैया)ँ लिलतपरु िज�ला अदालतमा 
ठहर भएको �.३,००,०००।- (तीन लाख �पैया)ँ 
ज�रवानामा क�ा ह�ने �यव�था स�ब�धमा सम�वय 

गरी िमलाइिदन ुभनी पसा� िज�ला अदालतका नाउमँा 
परमादेशको आदेश जारी ह�ने ठहछ�  ।

उ� रायमा सहमत छु ।
�या.ह�र�साद फुयाल

इजलास अिधकृतः- कृितबहादरु ब�नेत
इित सवंत् २०७७ साल मङ्िसर २५ गते रोज ५ शभुम् ।

—— & ––

सव��च अदालत, संय�ु इजलास
माननीय �यायाधीश �ी िव��भर�साद �े�
माननीय �यायाधीश �ी ह�र�साद फुयाल

फैसला िमित : २०७८।३।३०
०७३-CR-०१७०

म�ुा : अपहरण तथा शरीर ब�धक

पनुरावेदक / �ितवादी : िसराहा िज�ला हनमुाननगर 
गा.िव.स. वडा नं.७ घर भई हाल कारागार 
काया�लय िसराहामा थुनामा रहेको राम�व�प 
पासवानको छोरा राजन पासवान

िव��
��यथ� / वादी : िसराहा िज�ला च��अयो�यापरु 

गा.िव.स. वडा नं.५ ब�ने िव�ासागर 
तामाङको जाहेरीले नेपाल सरकार

§ अपहरण गन� तथा शरीर ब�धक िलने 
कसरुको म�ुामा पीिडत �वय ं ��य�दश� 
�माणको कोटीमा रह�छ । अपराध ह�दँा 

�नण�य नं. १०७२२
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देखेर, अनुभव गररे, जानेर आफूउपर के 
कसरी कसले कसुर गन� काय� गरकेा िथए, 
को को �यि�ले के क�तो भूिमका िनभाएका 
िथए, वारदात�थलदेिख अपहरणम�ु 
ह�दँाको अव�थास�मको बारमेा िच�ण 
गरी बेहोरा उजागर ग�रिदने दािय�व �वयं 
पीिडत �यि�को नै ह�ने । 

(�करण नं.१०)

पनुरावेदक / �ितवादीका तफ� बाट : िव�ान्  अिधव�ा 
�ी त�ुसी शकंर अिधकारी

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

अवलि�बत निजर : 
§ ने.का.प.२०७५, अङ्क ७, िन.नं.१००५९

स�ब� कानून : 
                                                                                                                                            
स�ु फैसला गन� :

मा.�यायाधीश �ी अवधिवहारी �साद िस�हा
िसराहा िज�ला अदालत

पनुरावेदन तहमा फैसला गन�ः
माननीय �यायाधीश �ी य��साद ब�याल
माननीय �यायाधीश �ी महे��राज गौतम
पनुरावेदन अदालत राजिवराज

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

ऐन, २०४८ को दफा ९ अनसुार दायर भई हाल 
�चिलत �याय �शासन ऐन, २०७३ को दफा ९ 
बमोिजम यसै अदालतको �े�ािधकारिभ�को भई 
पेस ह�न आएको ��ततु म�ुाको संि�� त�य एवं ठहर 
यस�कार रहेको छः-

त�य ख�ड
िमित २०६४।८।२८ गते राित अं. २२:०० 

बजे मलगायत घरका स�पूण� सद�यह� खाना 
खाई स�ुने तरखरमा बर�डामा नै रहेको अव�थामा 
६/७ जना नकाब लगाएका हितयारधारी �यि�ह� 
मेरो घरमा आई हितयार दखेाउदँै बल �योग गरी 
जबरज�ती मलाई समाती अपहरण गरी घरबािहर 
धान खेतितर लगी धान खेतमा अझै १५/१६ जना 
हितयारधारीह� बिसरहेको ठाउमँा लगी मेरो हातमखु 
बाधँी अपहरण गरी लगी िसराहा िज�लाको पदमपरु 
तथा धनषुा िज�लाको लकड गा.िव.स. अ�तग�त 
िविभ�न ठाउमँा किहले कमलाको पि�चमी िकनारमा 
किहले उख ु घारीमा राखी कुटिपटलगायत िविभ�न 
यातना िदई, अभ� �यवहार गरी राखेको िथयो । मलाई 
अपहरण गरी घरबािहर �याएपिछ नकाब उठाउदँा मैले 
पिहलेदेिख िचनेका राजन पासवान र गजलाल यादव 
रहेछन् भनी िचनेको हो । मलाई अपहरण गरी िलई 
गई आ�नो क�जामा राखी िफरौती रकम मोलतोल 
ग�ररहेकै अव�थामा गाउलेँह�ले राजन पासवानलाई 
फेला पारी मलाई लकुाई िछपाई राखेको �थान 
िनज राजन पासवानबाट प�ा लगाई गाउलेँह�को 
सहयोगमा मलाई कमला नदीको पि�चम िकनारमा 
रहेको उखघुारीबाट िमित २०६४।०९।०५ गते बेलकु� 
अ.ं १५:३० बजे अपहरणम�ु गरी �याएको ह�दँा 
अपहरणकारीह�लाई प�ाउ गरी हदसै�मको सजाय 
गरी मलाई �ितपूित�समेत िदलाइपाउ ँ भ�ने बेहोराको 
जाहेरवाला िव�ासागर तामाङको िकटानी जाहेरी 
दरखा�त ।

िमित २०६४।०८।२८ गते राित अं. २२:०० 
बजेको समयमा मलाई आ�नै घरबाट अपहरण 
गरी घरबािहर �याइसकेपिछ नकाब हटाउदँा मैले 
पिहलेदेिख नै िचनेका िज�ला िसराहा हनमुाननगर 
गा.िव.स. वडा नं. ७ ब�ने राम �व�प पासवानको छोरा 
राजन पासवान भ�ने �यि� ियनै ह�न्, मलाई देखाउदँा 
दखेी, िचनी सनाखतसमेत ग�रिदए ँ भ�ने जाहेरवाला 
िव�ासागर तामाङले गरकेो सनाखत कागज ।
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जाहेरीमा उि�लिखत �ितवादीह� सबै 
L.T.T.E. पाट�मा आव� छन् । जसम�ये नेमलाल 
पासवान र गलुसन पासवान मेरा िभनाज ु ह�न् । 
िसंहे�वर पासवान िभनाजकुा बबुा ह�न् । जाहेरवाला 
िव�ासागर तामाङलाई अपहरण गनु�भ�दा दईु / तीन 
िदनअिघ िभनाज ु नेमलाल पासवान र �वामी भ�ने 
उमेश यादव मेरो घरमा आई जाहेरवालालाई अपहरण 
गरी िफरौती रकम िलने योजना बनाई सकेका छौ,ँ 
अपहरण गन�को लािग तपाई ं र जगलाल यादव दईु 
जनाले एका�त चोरबाटो देखाई िदनपुछ� , तपाइलँाई 
पिन िफरौती रकमको भागब�डा िद�छौ ँ भनेकाले 
बाटो देखाउन र अपहरण गन�मा म पिन सहमत 
भए ँ। िमित २०६४।०८।२८ गते अं. १८:०० बजेितर 
मेरा िभनाज,ु �वामी भ�ने उमेश यादव, जगलाल 
यादव र जाहेरीमा उि�लिखत मैले निचनेका १५/१६ 
जना मािनसह�समेत हातहितयारसिहत मेरो घरमा 
आएपिछ हामी सबैजना िव�ासागरको घरनिजक धान 
खेतमा अं. २२:०० बजेितर पगुी अ�य मािनसह�लाई 
धानखेतमै तयारी अव�थामा राखी आफू तथा 
जगलाल यादव, नेमलाल पासवान, लालचन पासवान, 
देवचन पासवान, गलुसन पासवान, रोिहत पासवान र 
�वामी भ�ने उमेश यादवसमेतले साथमा हितयारसमेत 
बोक� नकाब लगाई िव�ासागर तामाङको घरमा गई 
िनजलाई िनय��णमा िलई आ�नै गाउ ँ पदमपरुस�म 
�याई िदई �यहाबँाट �वामी भ�ने उमेश यादवको 
िज�मा लगाई म आ�नो घरमा गई सतेुको हो । 
भोिलप�ट िव�ासागरलाई कहा ँ राखेको छ भनी 
िभनाज ुनेमलाललाई सोधी राखेको �थान प�ा लगाई 
सो ठाउमँा गई िफरौती रकमको बारमेा िव�ासागरसगँ 
कुरा गदा� कुरा निमलेपिछ ४/५ िदन म �यही ँबसी घरमा 
आउदँा �थानीय मािनसह�ले के कसरी िव�ासागर 
तामाङलाई मसमेतले अपहरण गरकेो थाहा पाई 
मलाई िनय��णमा िलई कुटिपट गरी िव�ासागरलाई 
अपहरणम�ु नगर े मारी िद�छौ ँ भनी मलाई ध�क� 

िदएपिछ मैले िव�ासागर तामाङलाई लकुाएको �थान 
गाउलेँह�लाई दखेाएपिछ गाउलेह�ले िव�ासागर 
तामाङलाई अपहरणम�ु गरकेा ह�न् । िभनाज ुनेमलाल 
पासवान र �वामी भ�ने उमेश यादवले िफरौती 
रकमबाट भागब�डा िद�छौ ँ भनेकाले उ� वारदातमा 
म पिन सलं�न भएको िथए ँभ�नेसमेत �ितवादी राजन 
पासवानले अिधकार�ा� अिधकारीसम� गरी िदएको 
सािबती बयान । 

िमित २०६४।०८।२८ गते राित 
अ�दाजी २२:०० बजेको समयमा िज�ला िसराहा, 
च��अयो�यापरु गा.िव.स., वा.नं. ५ ि�थत जाहेरवाला 
िव�ासागर तामाङको घरबाट िनज जाहेरवालालाई 
राजन पासवानसमेतले अपहरण गरी लगेको हो 
भ�नेसमेत घटना�थल मचु�ुका ।

िमित २०६४।०८।२८ गते राती अं. २२:०० 
बजेितर जाहेरवाला िव�ासागर तामाङको घरतफ�  
ह�लाख�ला गदा� मसमेतले सनुी थाहा पाई गाउमँा अ�य 
�थानीय मािनसह� भई िनजको घरमा आई हेदा� ब�ुदा 
जाहेरवाला िव�ासागर तामाङलाई ६/७ जना नकाब 
लगाएका हितयारधारी मािनसह�ले अपहरण गरी 
पि�चमतफ�  लगेको भ�ने बिुझएको र छरिछमेक�ह�ले 
त�कालै खोजतलास गदा� कहीकँतै फेला नपरकेो, हामी 
गाउलेँह� सबैले िव�ासागर तामाङलाई अपहरण 
गन�मा राजन पासवानको समेत संल�नता छ भ�ने 
थाहा जानकारी पाई हामी �थानीय मािनसह� िमित 
२०६४।०९।०५ गते िनज राजन पासवानको घरमा 
आई िव�ासागर तामाङलाई तपाइहँ�ले अपहरण 
गरी लगेको भ�ने बिुझएको छ, िव�ासागर हाल कहा ँ
छन् भनी िनज राजन पासवानलाई भ�दा िनज राजन 
पासवानले धनषुा ल�कड गा.िव.स. अ�तग�त कमला 
खोलाको पि�चम िकनारमा रहेको उखघुारीमा राखेको 
छ भनी बताएअनसुार हामी गाउलेँह� उ� �थानमा 
गई िव�ासागर तामाङलाई अपहरणकारीको प�जाबाट 
अपहरणम�ु गरी �याएका ह� भ�ने सरुजकुमार तामाङ, 
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वस�त चौधरी र राम िवलाश ठाकुरसमेतले गरी िदएको 
एकै िमलानको व�तिु�थित मचु�ुका ।

िमित २०६४।०८।२८ गते राित अं. २२:०० 
बजेको समयमा आ�नै घरको बर�डामा बिसरहेका 
जाहेरवाला िव�ासागर तामाङलाई बल �योग गरी डर 
�ास देखाई जोरजलुमु गरी हितयार दखेाई िनय��णमा 
िलई िनजको म�जरुीिवना अपहरण गरी िविभ�न ठाउमँा 
लकुाई राखी िफरौती रकम माग गरी शरीर ब�धक 
िलनेज�ता जघ�य अपराध ग�ररहेको अव�थामा 
�थानीय गाउलेँह�ले अपहरण गरी क�जामा राखेको 
ठाउबँाट अपहरणम�ु गराएको त�य स�माण पिु� 
ह�न आएकोले �ितवादीह� राजन पासवानसमेतलाई 
मलुकु� ऐन, अपहरण गन� तथा शरीर ब�धक िलनेको 
महलको १, २ र ३ नं. को कसरुमा ऐ. महलको ३ 
नं.बमोिजम सजाय भई दईु वा सोभ�दा बढीको समूहले 
अपहरण गरी शरीर ब�धक बनाएकोले ऐ. महलको 
७ नं.बमोिजम थप सजाय गरी ऐ. १२ नं. अनसुार 
जाहेरवालालाई प�ुन गएको शारी�रक तथा मानिसक 
�ितको �ितपूित�  �ितवादीह�बाट जाहेरवाला 
पीिडतलाई िदलाई भराइपाउ ँ भ�नेसमेत बेहोराको 
अिभयोग-प� ।

िमित २०६४।०८।२८ गते राित २२:०० 
बजेको समयमा म आ�नै घरमा िथए ँ । जाहेरी बेहोरा 
झ�ुा हो । म ६/७ वष�दिेख बसको �ाइभर काम गद� 
आएको छु । मैले जाहेरवालालाई अपहरण गरकेो 
होइन । िनज जाहेरवालाले िकन ममािथ िकटानी 
जाहेरी िदएका ह�न् िनजैले जानन्ु । जाहेरवालाको 
अपहरण भएको िठक हो । �ितवादी नेमलाल पासवान 
मेरो िभनाजकुो भाइ भएकोले माओवादीह� मेरो 
घरमा आई िव�ासागरलाई नेमलालसमेतले अपहरण 
गरी लगेकाले िव�ासागरलाई अपहरणम�ु नगराए 
तलँाई मारी िद�छ� भनी मलाई िनय��णमा िलई 
च��अयो�यापरु लगी सोबाट पनुः मलाई लकडतफ�  
लगे । लकड प�ुनअुिघ नै मेरो घरबाट बाबआुमा 

नेमलाल पासवानको घरमा गई मलाई माओवादीले 
िनय��णमा िलएको र िव�ासागरलाई अपहरणम�ु 
नगरमेा मलाई मा�रिदने कुरा बताएपिछ िव�ासागरलाई 
अपहरण गन� नेमलालसमेतले िव�ासागरलाई म�ु 
ग�रिदएका ह�न् । अनसु�धान अिधकारीसम� भएको 
बयानमा मैले िव�ासागरलाई अपहरण गरकेो होइन 
भनी लेखाएकोमा मलाई बयान बेहोरा पढ्न निदई, डर 
�ास दखेाई, कुटिपट गरी, जबरज�ती सहीछाप गन� 
लगाएका ह�न् । व�तिु�थित मचु�ुकाको मािनसह�ले के 
कसरी कागज गरकेा ह�न् मलाई थाहा छैन भ�ने राजन 
पासवानले स�ु अदालतमा गरकेो बयान ।

िकटानी जाहेरी, जाहेरवालाले गरकेो सनाखत 
कागज, �ितवादीले अनसु�धान अिधकारीसम� बयान 
गदा� जाहेरवाला िव�ासागर तामाङलाई अपहरण गरी 
शरीर ब�धक बनाउने काय�मा आ�नोसमेत संल�नता 
रहेको भनी गरकेो �वीकारोि� बयान, घटना�थल 
मचु�ुका र व�तिु�थित मचु�ुकासमेतका त�काल �ा�त 
�माणबाट यी �ितवादी राजन पासवान कसरुदार 
होइनन् भ�न सिकने अव�था िव�मान रहेको नदेिखदँा 
पिछ �माण ब�ुदै जादँा ठहरबेमोिजम ह�ने गरी हाल 
पपु��का लािग �ितवादी राजन पासवानलाई थनुामा 
रा�न पठाइिदन ुभ�ने स�ु िसराहा िज�ला अदालतको 
आदेश ।

िमित २०६४।०८।२८ गते अ.ं २२:०० 
बजेको समयमा जाहेरवाला िव�ासागरको घरमा 
होह�ला भएको सनुी िनजको घरमा गई ब�ुदा िनज 
िव�ासगरलाई हितयारधारीह�ले अपहरण गरी लगेको 
थाहा पाएको र पिछ ब�ुदै जादँा राजन पासवानसमेत 
भई अपहरण गरकेो थाहा पाई राजन पासवानको घरमा 
आफूसमेतका �थानीय �यि�ह� गई िनजलाई ितमीले 
नै िव�ासागरलाई अपहरण गरकेो हो, िव�ासागर कहा ँ
छ देखाउ भ�दा राजन पासवानले भनेअनसुारको 
�थान धनषुाको लकडि�थत कमला खोलाको पि�चम 
िकनारको उखबुारीमा लकुाई राखेको अव�थामा 
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अपहरणकारीह�बाट िव�ासागरलाई अपहरणम�ु 
गरी �याएको भ�ने व�तिु�थित मचु�ुकाका मािनस 
सरुजकुमार तामाङ र वस�त चौधरीले स�ु अदालतमा 
गरकेो बकप� ।

िमित २०६४।०८।२८ गते राित म घरमा 
सिुतरहेको अव�थामा ६/७ जना हितयारधारी 
आई मलाई समाती अपहरण गरी घर बािहर धान 
खेतितर लगेको र सो धानखेतमा अ� १५/१६ जना 
हितयारधारीह� बसेका िथए, �यहा ँमलाई मखु बाधेँर 
पदमपरु ह�दँै िज�ला धनषुाअ�तग�त कमला पि�चमको 
उखबुारीमा राखी कुटिपट गरी यातना िदने जाहेरीमा 
उि�लिखत �ितवादीह� राजन पासवान, जगलाल 
यादवलाई नकाब खोलेपिछ िचनेको ह� ँ। पिछ गाउलेँले 
�ितवादी राजन पासवानलाई समाती िनजबाट मलाई 
राखेको ठाउ ँथाहा पाई मलाई अपहरणम�ु गरकेा ह�न् 
भ�ने जाहेरवाला िव�ासागर तामाङले स�ु अदालतमा 
गरकेो बकप� ।

�ितवादीको नातेदारले अपहरण गरकेोमा 
�ितवादीलाई िनय��णमा िलई नातेदारबाट 
जाहेरवालालाई म�ु गराएको अव�था िमिसलबाट 
समिथ�त छ छैन भ�नेतफ�  हे�रएमा जाहेरवालाले 
२०६४।०८।२८ को वारदातमा अपहरण परी 
२०६४।०९।०५ मा नै म�ु भएको अव�थामा 
२०६४।०९।३० मा जाहेरी दता� गरकेो सो जाहेरीमा 
�ितवादी राजन पासवानलाई आफूलाई अपहरण गरी 
राखेको ठाउबँाटै प�ाउ गरकेो भ�ने उ�लेख गरकेो 
बिुझएका �यि�ह�, व�तिु�थितका �यि�ह�को 
भनाइमा राजन पासवानलाई िनजकै घरमा फेला पारी 
जाहेरवालालाई अपहरणम�ु गरा न� तलँाई पिन 
अ�ठ्यारो पछ�  भनी �ितवादी राजन पासवानलाई 
िनय��णमा िलएको भ�ने बेहोरा उ�लेख भएबाट 
जाहेरी िवरोधाभाष रहेको देिखन आएको छ । �य�तै 
�ितवादी राजन घटना�थलमा िचिनएको छैन । अ�ात 
समूहले अपहरण गरी लगेको भनेको र मािनस सनाखत 

गन� कानूनी �ि�यािवपरीत सनाखत गराइएको 
अव�थासमेतले जाहेरवालालाई अपहरण गन� गराउने 
वा शरीर ब�धक िलने �यि� �ितवादी राजन पासवान 
नै हो भ�ने िन�या�मक �माणबाट पिु� भएको 
नदेिखदँा िन�या�मक �माणको अभावमा �ितवादी 
राजन पासवानउपरको दाबी प�ुन स�ैन । �ितवादी 
राजन पासवानले आरोिपत कसरुबाट सफाइ पाउने 
ठहछ�  भ�ने स�ु िसराहा िज�ला अदालतबाट िमित 
२०६६।११।१० मा भएको फैसला ।

फरार �ितवादी लालचन पासवानको हकमा 
म�ुतबीबाट जगाई सरकारवादी फौजदारी दायरीमा 
दता� गरी बयान काय�को लािग िनजलाई इजलाससम� 
पेस गनु�  भ�ने स�ु िसराहा िज�ला अदालतबाट िमित 
२०६८।०३।०२ मा भएको आदेश ।

जाहेरवाला िव�ासागर तामाङलाई मैले 
अपहरण गरी ब�धक बनाएको होइन, को कसले 
अपहरण गरी ब�धक बनाए थाहा भएन । जाहेरी बेहोरा 
झ�ुा हो । �ितवादी राजन पासवानले िकन मेरो नाम 
पोल गरी बयान गर े उनै जाननु् भ�नेसमेत बेहोराको 
�हरी�ारा प�ाउ परी आएका फरार �ितवादी लालचन 
पासवानले अदालतमा गरकेो बयान । 

�ितवादी राजन पासवानको पोल बयान 
र व�तिु�थित मचु�ुकाका �यि�ह�को भनाइ तथा 
िकटानी जाहेरी रहेकाले अ.बं. ११८ को दहेाय २ को 
अव�था िव�मान ह�दँा �ितवादी लालचन पासवानलाई 
पपु��का लािग थनुामा रा�न पठाइिदन ुभ�नेसमेत स�ु 
िज�ला अदालतबाट भएको थुनछेक आदेश ।

िमित २०६४।०८।२४ गते नै भ�सीह� िलएर 
धरान गई धरानमा बसी भ�सीह� बेची २०६४।०९।१० 
गते मा� म आ�नो घर फक� आएको ह� ँ। जाहेरवालालाई 
मैले अपहरण गरी ब�धक बनाएको होइन । कसले 
अपहरण ग�यो मलाई थाहा छैन । जाहेरी बेहोरा झ�ुा 
हो । �ितवादीम�येका राजन पासवानले मेरो नाम पोल 
गरी बयान गरकेो ह�दँा सोही आधारमा मउपर जाहेरी 
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िदएको ह�नपुछ�  । �ितवादी राजन पासवानको बिहनीको 
मेरो दाज ुगलुचनसगँ िववाह भएकोमा िनजको बिहनीको 
कालगितले म�ृय ुभएकोमा सो िदनदेिख मेरो प�रवारसगँ 
मनमटुाव भई �रसइवी राखी मेरो नाउसँमेत पोल गरकेो 
ह�नपुछ�  । म िनद�ष छु । मैले यसअिघ �यान म�ुामा 
सजाय पाएको छु भ�नेसमेत बेहोराको फरार �ितवादी 
नेमलाल पासवानले स�ु अदालतमा गरकेो बयान ।

�ितवादी राजन पासवानले मौकामा बयान 
गदा� यी �ितवादीलाई पोलस�म गरेको, तर उ� 
कुरा अ�य �माणबाट पिु� ह�न नसकेकोले �ितवादी 
नेमलाल पासवानलाई अ.बं. ४७ नं.बमोिजम तारखेमा 
रा�न ुभ�ने स�ु िज�ला अदालतबाट भएको आदेश ।

�ितवादी नेमलाल पासवानको सा�ी 
राजदवे पासवानले �ितवादी नेमलाल र आफू 
२०६४।०८।२४ मा सनुसरीको धरानमा भ�सी �यापार 
गन� गई २०६४।०९।१० गते मा� फक� को, नेमलालले 
जाहेरवालालाई अपहरण नगरकेो, जाहेरी झठुा हो भनी 
स�ु अदालतमा गरकेो बकप� ।

�ितवादी लालचन पासवानको सा�ी 
�ी�साद पासवान र राजकुमार पासवानले घटना 
भएको भिनएको २०६४।०८।२८ गते राित ११/१२ 
बजेस�म �ितवादी लालचन पासवानको घरमा िनजसगँ 
आगो तापेर बसेका िथयौ ँ। लालचनले िव�ासागरलाई 
अपहरण गरकेो होइन । जाहेरी झठुा हो, िकन िकटानी 
जाहेरी िदए थाहा छैन भनी स�ु अदालतमा गरकेो 
बकप� ।

�ितवादी नेमलाल पासवानको हकमा 
िवचार गदा� �यान म�ुामा थुनामा रहेको अव�थामा 
बयानका लािग उपि�थत गराउदँा िनज कसरुमा 
इ�कार रहेका छन् । तर िनजसमेत भई अपहरण 
गरकेो भनी जाहेरवालाले िकटानी जाहेरी िदएको, उ� 
जाहेरी समिथ�त ह�ने गरी अदालतमा बकप� गरकेो, 
मौकामा प�ाउ परकेा �ितवादी राजन पासवानले 
मौकाको बयान र अदालतमा गरकेो बयानमा �ितवादी 

नेमलालसमेतले जाहेरवालालाई अपहरण गरी 
लगेकोमा गाउलेँले मलाई प�� केरकार गदा� अ�ठ्यारो 
परपेिछ नेमलाललाई भनी पीिडतलाई म�ु गरकेो भनी 
लेखाई िदएको सहअिभय�ुको पोलसमेतबाट �ितवादी 
नेमलाल पासवान कसरुदार देिखन आएकोले िनजलाई 
मलुकु� ऐन, अपहरण गन� तथा शरीर ब�धक िलनेको 
महलको ३ नं.बमोिजम कैद वष� ७ (सात) र ऐ. महलको 
७ नं.बमोिजम थप कैद वष� २ (दईु) समेत कैद वष� ९ 
(नौ) ह�ने र ऐ. महलको १२ नं.बमोिजम पीिडतलाई 
�ितवादीबाट �.५,०००।– �ितपूित�  भराइिदने ठहछ�  
र अका� �ितवादी लालचन पासवानको हकमा अिभयोग 
दाबी पिु� ह�न नसकेकोले सफाइ पाउने ठहछ�  भ�ने 
िसराहा िज�ला अदालतबाट िमित २०७०।०५।१७ 
मा भएको फैसला ।

िकटानी जाहेरी दरखा�त, अनसु�धानको 
�ममा बिुझएका �यि�, जाहेरवालासमेतको कागज र 
बकप�, व�तिु�थित मचु�ुकाका वस�त चौधरीसमेतले 
गरकेो कागज र बकप�बाट �ितवादी राजन 
पासवानसमेतको संल�नतामा जाहेरवालालाई अपहरण 
गरकेो त�य �थािपत ह�दँाह�दँै िनज �ितवादीलाई सफाइ 
िदने गरी स�ु िज�ला अदालतबाट भएको फैसला 
�िुटपूण� ह�दँा बदर गरी �ितवादीह�लाई अिभयोग 
दाबीबमोिजम सजाय ग�रपाउ ँ भ�ने वादी नेपाल 
सरकारको तफ� बाट पनुरावेदन अदालत राजिवराजमा 
परकेो पनुरावेदनप� ।

�ितवादी राजन पासवानले स�ु अदालतमा 
गरकेो बयानमा �ितवादी नेमलाल पासवान मेरो 
िभनाजकुो भाइ भएकोले माओवादीह� मेरो घरमा आई 
िव�ासागरलाई नेमलालसमेतले अपहरण गरी लगेकोले 
िव�ासागरलाई अपहरण म�ु गर ्न� भने तलँाई मारी 
िद�छौ ँभनी मलाई िनय��णमा िलई च��अयो�यापरु 
लगी �यहाबँाट पनुः धनषुा ल�कडतफ�  लगे, 
ल�कड प�ुनअुिघ नै मेरो घरबाट बाबआुमा नेमलाल 
पासवानको घरमा गई बोलाई माओवादीले िनय��णमा 
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िलएको, िव�ासागरलाई अपहरणम�ु नगरमेा मलाई 
मा�रिदने कुरा बताएपिछ िव�ासागरलाई अपहरणम�ु 
ग�रिदएपिछ मलाई समेत माओवादीले िनय��णम�ु 
ग�रिदएका ह�न् । नेमलालसमेतका �ितवादीह�ले 
जाहेरवालाको अपहरण गरकेा ह�न् भनी लेखाएबाट 
�ितवादी नेमलालसमेत उपरको दाबी पिु� भइरहेको 
ह�दँा सहअिभय�ु लालचन पासवानसमेतलाई 
सफाइ िदन िम�ने होइन, सजाय ठहर ग�रनपुछ�  र 
नेमलाल पासवानलाई कसरु ठहर भएपिछ अिभयोग 
दाबीअनसुार ज�रवानासमेत ग�रनपुन�मा सो नग�रएको 
�िुटपूण� फैसला बदर गरी ज�रवानासमेत ग�रपाउ ँ
भ�ने वादी नेपाल सरकारको पनुरावेदन अदालत 
राजिवराजमा परकेो पनुरावेदनप� ।

जाहेरवाला िव�ासागर तामाङलाई मैले 
अपहरण तथा शरीर ब�धक नगर े नगराएको ह�दँा 
��ततु म�ुाबाट सफाइ पाउ ँभनी �ितवादी नेमलाल 
पासवानले पनुरावेदन अदालत राजिवराजमा िदएको 
पनुरावेदनप� ।

अनसु�धानको �ममा बिुझएका 
व�तिु�थितका मािनसह� �मशः सरुजकुमार तामाङ 
र वस�त चौधरीले अदालतमा गरकेो बकप�बाट 
�ितवादी राजन पासवानको सलं�नता �प� ख�ुन 
आएको अव�थामा िनजलाई समेत अिभयोग दाबीको 
कसरुदार ठहर गनु�पन�मा नगरी स�ु िसराहा िज�ला 
अदालतले िनजलाई सफाइ िदने गरकेो उ� िमित 
२०६६।११।१० गतेको फैसला िमलेको नदेिखदँा 
उ�टी ह�ने ठहछ�  । िनज �ितवादी राजन पासवानलाई 
अपहरण तथा शरीर ब�धक िलनेको महलको ३ 
नं.बमोिजम ७ वष� र सोही महलको ७ नं. ले थप २ 
वष�समेत ज�मा ९ वष� कैद ह��छ । साथै सोही महलको 
३ नं. ले िनजलाई �.५०,०००।- (पचास हजार) 
ज�रवाना ह�ने र जाहेरवाला पीिडतले �ितपूित�बापत 
�.५,०००।- (पाचँ हजार) िनजबाट भराई पाउनेसमेत 
ठहछ�  भ�ने त�कालीन पनुरावेदन अदालत 

राजिवराजको िमित २०७१।१०।०९ गतेको फैसला । 
अिभयोग मा� लगाएर प�ुने अव�था 

ह�दँैन । अिभयोग पिु� गन� अकाट्य �माणह�समेतबाट 
उ� अिभयोग पिु� ह�नपुन� र शंकारिहत व�तिुन� 
�माणबाट अिभयोग पिु� भएको ह�नपुद�छ । तर 
��ततु म�ुामा केवल अिभयोग दाबीलाई आधार िलई 
कसरुदार ठहर गरकेो छ । फैसला गदा� जाहेरवाला 
िव�ा सागर तामाङको जाहेरीमा नकाब खोलेको 
अव�थामा �ितवादी राजन पासवानलाई िचनेको भनी 
पेटबोलीमा लेखाई जाहेरी िदएको भनी मलाई सो 
पेटबोली बेहोराको आधारमा कसरुदार कायम ग�रएको 
छ । तर मैले िनज िव�ासागर तामाङलाई अपहरण 
नगरकेो र िनजलाई अपहरण गन� गराउने काय�मा मेरो 
सहभािगता र संल�नता नरहेको अव�थामा केवल 
जाहेरी दरखा�तको पेटबोलीमा लेिखएको बेहोरालाई 
��ततु म�ुामा अकाट्य �माण मानी मलाई कसरुदार 
कायम गरी प.ुवे.अ. राजिवराजबाट फैसला भएको छ । 
अिधकार�ा� अिधकारीसम� बयान गराउदँासमेत मैले 
अपहरणमा संल�नता िथएन छैन, केवल मैले नेमलाल 
पासवानसमेतले बाटो देखाउन ु भनेकोले बाटोस�म 
दखेाइिदएको ह� ँभनेको ह� ँ। स�ु अदालतसम� बयान 
गदा� आफ�तले जाहेरवालालाई अपहरण गरकेोमा 
सो थाहा पाई गाउलेँह�ले मलाईसमेत िनय��णमा 
िलएको, जाहेरवालालाई अपहरणम�ु गरा भनेको र 
मेरा आमा बाबसुमेत नेमलालको घरमा गई अपहरण 
गरी रािखएको ठाउमँा मलाई पिन लगी िनजलाई 
अपहरणम�ु ग�रएको हो भ�ने मेरो बयान बेहोरालाई 
स�मािनत पनुरावेदन अदालतले नजरअ�दाज गरी 
मलाई कसरुदार ठहर गरकेो छ । िमित २०६४।१०।१३ 
गते मािनस सनाखत गन� कानूनी रीत नप�ुयाई सनाखत 
गराइएको छ । अतः पनुरावेदन अदालत राजिवराजले 
िसराहा िज�ला अदालतको फैसला बदर गरी मलाई 
कसरुदार ठहर गरकेो िमित २०७१।१०।०९ फैसला 
बदर गरी �याय पाउ ँभ�ने राजन पासवानको तफ� बाट 
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यस अदालतमा पन� आएको पनुरावेदन प� । 
ठहर ख�ड

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

पनुरावेदक �ितवादी राजन पासवानको 
तफ� बाट उपि�थत िव�ान्  अिधव�ा �ी त�ुसी शंकर 
अिधकारीले व�तिुन� �माणबाट �ितवादी राजन 
पासवानउपरको अिभयोग दाबी पिु� ह�न नसकेको 
अव�थामा �ितवादी राजन पासवानलाई आरोिपत 
कसरुबाट सफाइ िदनपुन�मा, �ितवादीले सफाइ 
पाउने ठहरी स�ु िसराहा िज�ला अदालतबाट 
भएको फैसला उ�टी गरी �ितवादीलाई सजाय ह�ने 
ठह�याएको पनुरावेदन अदालत राजिवराजको िमित 
२०७१।१०।०९ को फैसला बदर गरी पनुरावेदक 
�ितवादी राजन पासवानले आरोिपत कसरुबाट सफाइ 
पाउनपुद�छ भ�नेसमेत बहस गनु�भयो । 

��यथ� वादी नेपाल सरकारको तफ� बाट 
उपि�थत िव�ान्  उप�यायािधव�ा �ी कमलराज 
प�थीले �ितवादी राजन पासवान उ� अपहरण तथा 
शरीर ब�धक िलने वारदातका म�ुय �यि� भएको, 
िनजले देखाएको �थान कमला खोलाको पि�मतफ� को 
उखघुारीबाट पीिडतलाई अपहरणम�ु गन� सफल 
भएकोसमेतका आधार कारणबाट �ितवादी राजन 
पासवानलाई अिभयोग दाबीबमोिजम सजाय गनु�पन�मा 
सफाइ िदने गरी स�ु िसराहा िज�ला अदालतबाट 
भएको फैसला उ�टी गरी �ितवादी राजन पासवानलाई 
सजाय ह�ने ठह�याई पनुरावेदन अदालत राजिवराजबाट 
िमित २०७१।१०।०९ मा भएको फैसला िमलेकै ह�दँा 
सदर ह�नपुद�छ भनी बहस गनु�भयो ।

उपयु�� बहससमेत सनुी त�कालीन पनुरावेदन 
अदालत राजिवराजबाट िमित २०७१।१०।०९ मा 
भएको फैसला िमले निमलेको के रहेछ ? पनुरावेदक 
�ितवादीको पनुरावेदन िजिकर प�ुन स�ने हो, होइन ? 

सोही िवषयमा िनण�य िदनपुन� देिखन आयो ।
२. िनण�यतफ� िवचार गदा�, पनुरावेदक 

�ितवादी राजन पासवानसमेतलाई मलुकु� ऐन, 
अपहरण गन� तथा शरीर ब�धक िलनेको महलको १, 
२ र ३ नं.को कसरुमा ऐ. महलको ३ र ७ नं.बमोिजम 
सजाय गरी, ऐ. महलको १२ नं.बमोिजम �ितपूित�  
िदलाइपाउ ँभ�नेसमेत वादी नेपाल सरकारको अिभयोग 
दाबी रहेको पाइ�छ । िन�चया�मक �माणको अभावमा 
�ितवादी राजन पासवानउपरको अिभयोग दाबी 
प�ुन स�ैन भ�ने स�ु िसराहा िज�ला अदालतबाट 
भएको फैसलाउपर वादी नेपाल सरकारको पनुरावेदन 
परकेोमा िनज �ितवादी राजन पासवानलाई अपहरण 
तथा शरीर ब�धक िलनेको महलको ३ नं.ले ७ वष� र 
सोही महलको ७ नं.ले थप २ वष�समेत ज�मा ९ वष� 
कैद तथा सोही महलको ३ नं.बमोिजम �.५०,०००।- 
ज�रवाना ह�ने र पीिडतले �ितवादीबाट �.५,०००।- 
�ितपूित�समेत पाउने ठह�याई त�कालीन पनुरावेदन 
अदालत राजिबराजले गरकेो फैसलाउपर िच� नबझुाई 
उ� फैसला उ�टी गरी सफाइ पाउ ँ भ�ने �ितवादी 
राजन पासवानको यस अदालतमा पनुरावेदन दता� ह�न 
आएको रहेछ ।

३. �ितवादीह�म�ये पनुरावेदक �ितवादी 
राजन पासवानका अित�र� जगलाल यादव, िसंहे�र 
पासवान, नेमलाल पासवान, लालचन पासवान, 
दवेचन पासवान, गलुचन पासवान, रोिहत पासवान र 
�वामी भ�ने उमेश यादव रहेकोमा �ितवादी िसंहे�र 
पासवानको म�ृय ु भइसकेको, �ितवादी �वामी भ�ने 
उमेश यादवको हकमा िज�ला अदालत िनयमावली, 
२०५२ को िनयम १९क बमोिजम तामेलीमा रहेको, 
�ितवादीह� जगलाल यादव, नेमलाल पासवान, 
लालचन पासवान, देवचन पासवान, गलुचन पासवान 
र रोिहत पासवानका हकमा मलुकु� ऐन, अ.बं. १९० 
नं.बमोिजम म�ुतवी रहेकोमा �ितवादीह�म�ये 
लालचन पासवान र नेमलाल पासवानको हकमा 
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म�ुतबी जागी �ितवादी लालचन पासवानले 
अिभयोग दाबीबाट सफाइ पाउने र �ितवादी नेमलाल 
पासवानलाई मलुकु� ऐन, अपहरण गन� तथा शरीर 
ब�धक िलनेको महलको १, २ र ३ नं.बमोिजमको 
कसरुमा ऐ. ३ र ७ नं.बमोिजम ज�मा ९ वष� कैद र 
पीिडतले िनज �ितवादी नेमलाल पासवानबाट 
�.५,०००।- �ितपूित� भराई पाउने ठहरी भएको स�ु 
फैसला �ितवादी लालचन पासवानको हकमा सदर ह�ने 
र �ितवादी नेमलाल पासवानको हकमा स�ु फैसला 
केही उ�टी भई मलुकु� ऐन, अपहरण गन� तथा शरीर 
ब�धक िलनेको महलको ३ नं.बमोिजम �.५०,०००।- 
ज�रवानासमेत ह�ने ठह�याई, �ितवादी राजन पासवानले 
सफाइ पाउने ठह�याएको स�ु फैसला उ�टी भई 
िनजलाई मलुकु� ऐन, अपहरण गन� तथा शरीर ब�धक 
िलनेको महलको १, २ र ३ नं.बमोिजमको कसरुमा 
ऐ. ३ र ७ नं.बमोिजम ज�मा ९ वष� कैद, ऐ. महलको 
३ नं.बमोिजम �.५०,०००।- ज�रवाना र पीिडतले 
�ितवादी राजन पासवानबाट �.५,०००।- �ितपूित� 
भराई पाउने ठह�याई त�कालीन पनुरावेदन अदालत 
राजिवराजबाट भएको फैसलाउपर िनज �ितवादी 
राजन पासवानको यस अदालतमा पनुरावेदन परकेो 
ह�दँा िनजको पनुरावेदनको हकमा स�म िवचार गनु�पन� 
भएको छ । 

४. पनुरावेदक �ितवादी राजन पासवानको 
पनुरावेदन िजिकरतफ�  हेदा� , व�तिुन� �माणबाट 
अिभयोग दाबी पिु� ह�नपुन�मा जाहेरवाला िव�ा सागर 
तामाङको जाहेरीमा नकाब खोलेको अव�थामा 
�ितवादी राजन पासवानलाई िचनेको भनी जाहेरी 
दरखा�तको पेटबोलीमा लेखाई िदएको बेहोराको 
आधारमा मलाई कसरुदार कायम ग�रएको छ । मैले 
िनज िव�ासागर तामाङलाई अपहरण गरेको छैन र 
िनजलाई अपहरण गन� गराउने काय�मा मेरो सहभािगता 
र संल�नता छैन । अिधकार�ा� अिधकारीसम� गरकेो 
बयानमा मैले अपहरणमा सलं�नता नभएको, केवल 

नेमलाल पासवानसमेतले बाटो दखेाउन ु भनेकोले 
बाटोस�म देखाई िदएको ह� ँभनेको हो । अदालतसम� 
गरकेो बयानमा आफ�तले जाहेरवालालाई अपहरण 
गरकेोमा सो थाहा पाई गाउलेँह�ले मलाईसमेत 
िनय��णमा िलई जाहेरवालालाई अपहरणम�ु गर ्
भनेको र मेरा आमा बाबसुमेत �ितवादी नेमलालको 
घरमा गई अपहरण गरी रािखएको ठाउमँा मलाई पिन 
लगी िव�ासागरलाई अपहरणम�ु ग�रएको हो भ�ने 
मेरो बयानलाई पनुरावेदन अदालतले नजरअ�दाज 
गरी मलाई कसरुदार ठहर गरकेो छ । अतः पनुरावेदन 
अदालत राजिवराजको िमित २०७१।१०।०९ को 
फैसला बदर गरी सफाइ पाउ ँ भ�ने �ितवादी राजन 
पासवानको म�ुय िजिकर रहेको पाइ�छ ।

५. िमित २०६४।८।२८ गते राित अं. 
२२:०० बजे ६/७ जना नकाबधारी हितयारसिहत 
मेरो घरमा आई हितयार देखाई बल �योग गरी मलाई 
जबरज�ती समाती अपहरण गरी घरबािहर �याएपिछ 
नकाव उठाउदँा अपहरणकारीम�ये �ितवादी राजन 
पासवान र गजलाल यादवलाई देखी िचने ँ । बािहर 
खेतमा अ� १५/१६ जनासमेत भई मेरो हातमखु 
बाधँी िसराहाको पदमपरु ह�दँ ैधनषुाको लकड गा.िव.स. 
अ�तग�त कमलाको पि�चमी िकनारको उखघुारीमा 
राखी कुटिपट गरी, यातना िदई राखेको र िफरौती रकम 
मोलतोल ग�ररहेकै अव�थामा गाउलेँह�ले �ितवादी 
राजन पासवानलाई फेला पारी मलाई लकुाएको �थान 
िनज राजनबाट प�ा लगाई उ� उखघुारीबाट िमित 
२०६४।०९।०५ गते अपहरणम�ु गरी �याएको 
भ�नेसमेत िकटानी बेहोराको पीिडत िव�ासागर 
तामाङको जाहेरी दरखा�त रहेको छ ।

६. �ितवादी राजन पासवानले अिधकार�ा� 
अिधकारीसम� गरकेो बयान हेदा�, जाहेरवाला 
िव�ासागर तामाङलाई अपहरण गनु�भ�दा दईु / तीन 
िदनअिघ आ�नो घरमा �ितवादीह� नेमलाल पासवान 
र �वामी भ�ने उमेश यादव आई जाहेरवालालाई 
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अपहरण गरी िफरौती िलने योजना छ । िनजलाई 
अपहरण गन�को लािग ितमीले एका�त बाटो देखाई 
देउ, िफरौती रकम भागब�डा गरौलँा भनेपिछ बाटो 
देखाउन र पीिडतलाई अपहरण गन� आफू पिन सहमत 
भई िमित २०६४।०८।२८ गते जाहेरीमा उि�लिखत 
मािनसह� र आफूसमेत भई राित अ.ं २२:०० बजेितर 
पीिडतको घरमा गई िनजलाई िनय��णमा िलई आ�नै 
गाउ ँ पदमपरुस�म �याई �ितवादीम�ये �वामी भ�ने 
उमेश यादवको िज�मा लगाई आफू घरमा गई सतेुको, 
भोिलप�ट पीिडतलाई राखेको �थानबार े�ितवादीम�ये 
नेमलाल पासवानलाई सोधी सो ठाउमँा गई िफरौतीको 
बारमेा पीिडतसगँ कुरा गदा�  कुरा निमलेको, पिछ 
पीिडतलाई आफूसमेतले अपहरण गरकेो गाउलेँह�ले 
थाहा पाई आफूलाई मान� ध�क� िदएपिछ आफूले 
पीिडतलाई लकुाएको �थान गाउलेँलाई देखाएपिछ 
गाउलेँह�ले सो �थानबाट पीिडतलाई अपहरणम�ु 
गरकेा ह�न् भनी लेखाइिदएको पाइ�छ । तर अदालतमा 
बयान गदा� आफू आरोिपत कसरुमा इ�कार रही अ�य 
�ितवादीह�लाई पोल गरी बयान गरकेो दिेख�छ ।

७. अनसु�धानको �ममा प�ाउ परकेा 
�ितवादी राजन पासवानलाई देखाउदँा अपहरणमा 
सलं�न �ितवादीह�म�ये जाहेरीमा उि�लिखत राजन 
पासवान ियनै �यि� ह�न्, मलाई अपहरण गरी घरबािहर 
�याएपिछ नकाब खो�दा मैले देखी िचनेको भनी 
पीिडतले सनाखत गरकेो देिख�छ ।

८. वारदातको समयमा पीिडतको घरमा 
होह�ला गरकेो सनुी जादँा नकाबधारीह�ले पीिडतलाई 
अपहरण गरकेो भ�ने थाहा भएकोमा पिछ ब�ुदा अपहरण 
गन�मा �ितवादी राजन पासवानसमेतको संल�नता रहेको 
थाहा पाई �थानीयह�ले राजन पासवानलाई पीिडत 
कहा ँछन् भनी सो�दा धनषुाको ल�कडि�थत कमला 
खोलाको पि�चम िकनारमा रहेको उखघुारीमा राखेको 
भ�ने बताएकोले आफूसमेतका �थानीयह� उ� 
�थानमा गई पीिडतलाई उ� �थानबाट अपहरणम�ु 

गरकेो भनी बिुझएका मािनसह� सरुजकुमार तामाङ र 
वस�त चौधरीसमेतले व�तिु�थित मचु�ुकामा लेखाई, 
सोही बेहोरा समथ�न ह�ने गरी अदालतमा िनजह�ले 
बकप�समेत गरकेो पाइ�छ ।

९. आफू घरमा सिुतरहेको अव�थामा ६/७ 
जना हितयारधारीह� नकाब लगाएर आई आफूलाई 
अपहरण गरी घरबािहर धान खेतितर लगेको, 
धानखेतमा अ�य १५/१६ जना हितयारधारीह�समेत 
भई आफूलाई धनषुाको कमला पि�चमको उखबुारीमा 
राखी कुटिपट गरी यातना िदनेम�येका �ितवादीह� 
राजन पासवानसमेतलाई नकाव खोलेपिछ िचनेको र 
पिछ �थानीयले िनज �ितवादी राजन पासवानलाई 
समाती िनजबाट आफूलाई राखेको �थान प�ा 
लगाई आफूलाई अपहरणम�ु गरकेो भनी घटनाको 
��य�दश�को �पमा रहेका जाहेरवाला िव�ासागर 
तामाङले स�ु अदालतमा गरकेो बकप�मा लेखाई 
िदएको देिख�छ ।

१०. अपहरण गन� तथा शरीर ब�धक िलने 
कसरुको म�ुामा पीिडत �वयं ��य�दश� �माणको 
कोटीमा रह�छ । अपराध ह�दँा देखेर, अनभुव गररे, 
जानेर आफूउपर के कसरी कसले कसरु गन� काय� 
गरकेा िथए, को को �यि�ले के क�तो भूिमका 
िनभाएका िथए, वारदात�थलदेिख अपहरणम�ु 
ह�दँाको अव�थास�मको बारमेा िच�ण गरी बेहोरा 
उजागर ग�रिदने दािय�व �वयं पीिडत �यि�को नै ह�ने 
ह��छ । िमित २०६४।०८।२८ गते राित जाहेरवाला 
िव�ासागर तामाङलाई अपहरण गरी कमला नदीको 
पि�चम िकनारमा रहेको उखघुारीमा राखेको भनी 
ियनै पनुरावेदक �ितवादी राजन पासवानले सो ठाउ ँ
दखेाई गाउलेँह�को सहयोगमा िमित २०६४।०९।०५ 
मा अपहरणम�ु गराएको भ�ने िमिसल संल�न 
�माणह�बाट देिखन आएको छ । त�काल 
जाहेरवालालाई अपहरणम�ु गन� िसलिसलामा 
ियनै पनुरावेदक �ितवादीले दखेाएको �थानबाट 
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अपहरणम�ु गन� काय�मा संल�न अनसु�धानको �ममा 
बिुझएका �यि�ह� सरुजकुमार तामाङ र वस�त 
चौधरीसमेतले मौकामा गरकेो व�तिु�थित मचु�ुकाको 
बेहोरा तथा अदालतमा आई गरेको बकप�बाट समेत 
पनुरावेदक �ितवादी राजन पासवानसमेत कसरुमा 
सलं�न रहेको पिु� ह��छ ।

११. रातको समयमा घरबाट बािहर लगी ह�ल 
समूह भई डर �ास दखेाई जाहेरवालाको घर प�रवारलाई 
थाहा जानकारी नह�ने गरी एका�त कमला नदीको 
िकनारमा रहेको उखघुारीमा लगी लकुाई िछपाई राखी 
कुटिपट गरी यातना िदएको भ�ने पीिडत जाहेरवालाको 
बकप�बाट देिख�छ । यस �कार जाहेरवाला अपहरणमा 
परी क�रब ८ िदनपिछ अपहरणम�ु ह�न पगेुको भ�ने 
बिुझएको �माणबाट देिखएको छ । पीिडतलाई अपहरण 
गन� काय�मा यी पनुरावेदक �ितवादीको समेत संल�नता 
नरहेको भए जाहेरवालालाई कहा ँलकुाएर राखेका छन् 
भ�ने िनजलाई जानकारी ह�ने ि�थित रहदैँन । अ�य 
�ितवादीह�सगँको स�पक�  र जानकारी यी पनुरावेदक 
�ितवादीले पाउने र िलने काय� गन�स�ने ि�थित पिन 
देिखएको छ । अतः पीिडत जाहेरवाला तथा पीिडतलाई 
अपहरणम�ु गन� काय�मा संल�न बिुझएका मािनसह� 
सरुजकुमार तामाङ र वस�त चौधरीसमेतको बकप�मा 
उि�लिखत बेहोराबाट �ितवादीले अिधकार�ा�त 
अिधकारीसम� कसरु �वीकार गरी गरकेो बयान 
समिथ�त भइरहेको पाइयो । िवनाकारण यी पनुरावेदक 
�ितवादीलाई फसाउनपुन� झठ्ुठा जाहेरी िदनपुन� कुनै 
मनािसब आधार पिन �ितवादीले भ�न सकेका छैनन् । 

१२. यी पनुरावेदक �ितवादी राजन पासवानले 
अिधकार�ा� अिधकारीसम� आरोिपत कसरु �वीकार 
गरी बयान गरकेो भए तापिन अदालतमा पीिडत 
िव�ासागर तामाङलाई आफूले अपहरण नगरकेो, 
अपहरण गन� गराउने काय�मा आ�नो सहभािगता 
र सलं�नता नभएको, तर अ�य �ितवादीह�ले 
पीिडतलाई अपहरण गरकेो भनी आरोिपत कसरुमा 

इ�कार रहेर गरकेो बयानका स�दभ�मा हेदा�, ने.का.प. 
२०७५, अङ्क ७, िन.नं. १००५९ मा “सामा�यतया 
अनुस�धान अिधकारीसम� गरकेो सािबती बयानको 
आधारमा मा� कसुर ठहर गन� पया��त �माण होइन । 
तर अनुस�धान अिधकारीसम�को बयान कुनै दबाब 
�भाविवना आ�नो अ�तर �दयबाट �व:�फूत� �पमा 
आरोिपत कसुरसगँ �वाभािवक साम�ज�यता 
ह�ने गरी बयान गरी सो बयानलाई अ�य �वत�� 
�माणबाट पुि� भइराखेको छ भने अनसु�धान 
अिधकारीसम� गरकेो बयानलाई �माणमा �हण 
नगन� हो भने सो बयान गनु�पन� कानूनी �यव�थाको 
कुनै अथ� र �योजन देिखन नआउने” भ�ने िस�ा�त 
�ितपादन भएको पाइ�छ । यी पनुरावेदक �ितवादी 
राजन पासवानले मौकामा गरकेो सािबती बयानलाई 
घटनाका ��य�दश�को �पमा रहेका पीिडत 
िव�ासागर तामाङले िदएको जाहेरी दरखा�त तथा सो 
जाहेरी बेहोरा पिु� ह�ने गरी िनजले अदालतमा गरेको 
बकप�, व�तिु�थित मचु�ुकामा बिुझएका मािनसह� 
सरुजकुमार तामाङसमेतले लेखाई िदएको बेहोरा र 
िनजसमेतले अदालतमा गरकेो बकप�समेतका �वत�� 
�माणबाट पनुरावेदक �ितवादी राजन पासवानले 
मौकामा गरकेो सािबती बयान समिथ�त भई आरोिपत 
कसरु पिु� भइरहेको देिखदँा उ� सािबती बयानलाई 
�माणको �पमा �हण गन� िम�ने नै देिखयो । 

१३. अतः पनुरावेदक �ितवादी राजन 
पासवानसमेतले आफूलाई हातहितयार दखेाई बल 
�योग गरी जबरज�ती अपहरण गरकेो र नकाब 
खोलेपिछ िनजसमेतलाई आफूले िचनेको भ�नेसमेत 
पीिडतको जाहेरी दरखा�त र सनाखत कागजको 
बेहोरा, अदालतमा आई अपहरण गरी शरीर ब�धक 
िलने यी �ितवादी राजन पासवानसमेतलाई नकाब 
खोलेपिछ िचनेको भ�ने जाहेरी दरखा�त तथा सनाखत 
कागज बेहोरा समथ�न ह�ने गरी पीिडतले गरकेो बकप�, 
अदालतमा आरोिपत कसरुमा आफू इ�कार रही अ�य 
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�ितवादीह�लाई पोल गरी बयान गरकेो भए तापिन 
मौकामा प�ाउ परी बयान गदा� अपहरण गरी िफरौती 
रकम भागब�डा गन� योजना र अपहरण गन� काय�मा 
आफूसमेत सहमत भई पीिडतलाई अपहरण गरी 
पीिडतसगँ िफरौती रकम माग गदा� कुरा निमलेको भनी 
आरोिपत कसरु �वीकारी �ितवादी राजन पासवानले 
गरकेो सािबती बयान, �थानीय �यि�ह�ले पीिडतलाई 
अपहरण गन�मा �ितवादी राजन पासवानसमेतको 
सलं�नता रहेको भ�ने थाहा पाई पीिडत कहा ँ छन् 
भनी सो�दा िनज �ितवादी राजन पासवानले पीिडत 
िव�ासागर तामाङलाई लकुाई राखेको भनी बताएको 
�थान धनषुाको ल�कडि�थत कमला खोलाको 
पि�चम िकनारमा रहेको उखघुारीबाट पीिडतलाई 
अपहरणम�ु गन� आफूसमेतका �थानीयह� सफल 
भएको भनी बिुझएका मािनसह� सरुजकुमार तामाङ 
र वस�त चौधरीसमेतले मौकामा गरकेो व�तिु�थित 
मचु�ुका र सो व�तिु�थित मचु�ुकाको बेहोरा समथ�न 
ह�ने गरी िनजह�ले अदालतमा गरकेो बकप�समेतबाट 
पनुरावेदक �ितवादी राजन पासवानसमेतले पीिडत 
िव�ासागर तामाङलाई अपहरण गरी िनजबाट 
िफरौती रकम असलुउपर गन� योजना बनाई, सो 
मतुािबक वारदातलाई अ�जाम िदई पीिडतलाई 
कमला खोलाको पि�चम िकनारमा रहेको उखघुारीमा 
ब�धक बनाई लकुाई राखी िफरौतीको बारमेा 
िनज पनुरावेदक �ितवादी राजन पासवान �वयलें 
पीिडतसगँ कुरा गदा� कुरा निमलेको र ियनै पनुरावेदक 
�ितवादी राजन पासवानसमेतले अपहरण गरी शरीर 
ब�धक िलई सोही �थानमा पीिडतलाई लकुाई 
राखेकोमा �थानीय �यि�ह� उ� �थानमा �ितवादी 
राजन पासवानसमेतलाई िलएर गई िनज राजन 
पासवानसमेतका अपहरणकारीह�को क�जाबाट 
पीिडतलाई अपहरणम�ु गरकेो त�य पिु� ह�न आयो ।

१४. तसथ�ः मािथ उि�लिखत त�य, �माण 
र आधार कारणबाट रातको समयमा आ�नो घरमा 

सिुतरहेका पीिडत िव�ासागर तामाङलाई �ितवादी 
राजन पासवानसमेतले सङ्गिठत �पमा आई 
हातहितयार देखाई बल �योग गरी जबरज�ती अपहरण 
गरी धनषुाको ल�कड ि�थत कमला खोलाको पि�चम 
िकनारमा रहेको उखघुारीमा राखी शरीर ब�धक िलई 
कुटिपट गरी यातना िदई िफरौती रकमको मोलतोल 
गरी सो स�ब�धमा कुरा निमलेप�ात् पिन पीिडतलाई 
सोही �थानमा लकुाई िछपाई राखेको अव�थामा 
ियनै पनुरावेदक �ितवादी राजन पासवानले �थानीय 
�यि�ह�लाई पीिडतलाई अपहरण गरी शरीर ब�धक 
िलई लकुाई िछपाई राखेको �थानको बारमेा जानकारी 
िदएप�चात् �थानीय �यि�ह� सो �थानमा गई 
अपहरणकारीको क�जाबाट पीिडतलाई अपहरणम�ु 
गरकेो त�य पिु� ह�न आएकोले यी पनुरावेदक 
�ितवादी राजन पासवानलाई अिभयोग दाबीबमोिजम 
सजाय गनु�पन�मा नगरी सफाइ िदने ठहर गरी स�ु 
िसराहा िज�ला अदालतबाट िमित २०६६।११।१० 
मा भएको फैसला उ�टी गरी वादी नेपाल सरकारको 
अिभयोग दाबीबमोिजम यी पनुरावेदक �ितवादी राजन 
पासवानलाई सािबक मलुकु� ऐन, अपहरण गन� तथा 
शरीर ब�धक िलनेको महलको १, २ र ३ नं.बमोजमको 
कसरुमा ऐ. महलको ३ नं.बमोिजम ७ वष� कैद तथा 
ऐ. महलको ७ नं.बमोिजम दईु वा दईुभ�दा बढी �यि� 
िमली वा सङ्गिठत �पमा पीिडतलाई अपहरण गरी 
शरीर ब�धक िलएतफ�  थप २ वष� कैदसमेत गरी ज�मा 
९ (नौ) वष� कैद तथा ऐ. महलको ३ नं.बमोिजम 
�.५०,०००।- (पचास हजार) ज�रवाना ह�ने र ऐ. 
महलको १२ नं.बमोिजम यी पनुरावेदक �ितवादी 
राजन पासवानबाट पीिडत िव�ासागर तामाङले 
�.५,०००।- (पाचँ हजार) �ितपूित�समेत भराई पाउने 
ठह�याई त�कालीन पनुरावेदन अदालत राजिवराजबाट 
िमित २०७१।१०।०९ मा भएको फैसला िमलेकै 
दिेखदँा सदर ह�ने ठहछ�  । पनुरावेदक �ितवादी राजन 
पासवानको पनुरावेदन िजिकर प�ुन स�ैन । दायरीको 
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लगत क�ा गरी, ��ततु फैसलाको �ितिलिपसिहत 
फैसलाको जानकारी महा�यायािधव�ाको 
काया�लयलाई िदई, ��ततु फैसलाको िव�तुीय �ित 
िव�तुीय �णालीमा �िव� गरी, ��ततु िमिसल सलं�न 
स�ु, रकेड� तथा �माण िमिसलह� त�तत् अदालतमा 
िफता� पठाई, ��ततु िमिसल िनयमानसुार अिभलेख 
शाखामा बझुाइिदनू । 

उ� रायमा सहमत छु ।
�या.ह�र�साद फुयाल

इजलास अिधकृतः- कृितबहादरु ब�नेत
इित सवंत् २०७८ साल असार ३० गते रोज ४ शभुम् ।

—— & ––

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

माननीय �यायाधीश �ी बमकुमार �े�
आदेश िमित : २०७७।१२।८

म�ुाः- उ��ेषण

०७७-WO-०७१४

िनवेदक : िव�वनाथको छोरा, सनुसरी िज�ला धरान 
नगरपािलका वडा नं.१६ घर भई हाल 
काठमाड� िज�ला काठमाड� महानगरपािलका 
वडा नं.९ बि�सपतुली ब�ने सवुास ढकाल

िव��
िवप�ी : नेपाल सरकार, के��ीय त�याङ्क िवभाग, 

थापाथली, काठमाड�समेत

§ “धािम�क आ�था" �यि� र समदुायको 
पिहचानसगँ जोिडएको सवेंदनशील िवषय 
हो भन े "पिहचान" सिंवधानको धारा 
१६(१) �ारा ��याभूत "स�मानपूव�क 
बा�ँन पाउने हक" तथा धारा १७(३)(क) 
�ारा ��याभूत "िवचार र अिभ�यि�को 
�वत��ता" सगँसमेत जोिडएको िवषय 
हो । सिंवधान�ारा ��याभूत हक एवं 
�वत��ताको �योग हरके अवसर र 
समयमा �यि�ले िनवा�ध�पमा गन� 
पाउनुपद�छ । जनगणना ज�तो राि��य 
�पमा नै मलुुकको जनसाङ्ि�यक 
पिहचानको अवसर िसज�ना गन� 
सवंेदनशील काय�मा धािम�क आ�था र 
पिहचानको गलत उ�लेखनलाई हर तरहले 
रो�नु सो काय�मा स�ब� सबैको कत��य 
ब�दछ । के��ीय त�याङ्क िवभागले यो 
िवषयलाई ग�भीरतापूव�क िलने छ भ�ने 
यस अदालतको �वाभािवक अपे�ा रहने ।

(�करण नं.६)
§ नेपालमा अ�यिधक बह�स�ंयामा 

िह�दुह�को बसोबास छ भ�ने धरातलीय 
यथाथ�लाई कसैले नकान� स�दैन । धम� 
स�ंकृित र पिहचान हा�ो अि�त�वसगँ 
जोिडएको िवषय हो । हामी धािम�क, 
सा�ँकृितक �पमा सम�ृ िव�का पुराना 
साव�भौम रा��ह�म�येका एक रा�� 
ह� । �यसैले िह�दु�व हा�ो धम� मा� होइन 
जीवन प�ित र स�ंकृित पिन हो । पूव�वित� 
सिंवधानह�ले नपेाललाई िह�दु रा�� 
भनी घोिषत गरकैे हो । सो अिभ�यि�ले 
पिन मलुुकको बह�धािम�क र बह�साँ�कृितक 
पिहचानलाई असर पारकेो िथएन भने 

�नण�य नं. १०७२३
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वत�मान सिंवधानमा मलुुकलाई धम� िनरपे� 
घोिषत ग�रएकै मा� कारणले मलुुकको 
धािम�क र साँ�कृितक बनौट, अवि�थित 
र पिहचानमा कुनै असर पन� वा पान� ह�न 
स�दैन । सो कारणले मा� िह�दु वा अ�य 
कुनै स��दायले असुरि�त महसुस गनु�पन� 
देिखँदैन । सिंवधानमा नेपाललाई धम� 
िनरपे� घोषणा ग�रए पिन ��येक धािम�क 
स��दायलाई धािम�क �थल वा धािम�क गठुी 
स�चालन र सरं�ण गन� हक ह�ने छ भनी 
धािम�क �वत��ताको ��याभूित ग�रएको 
छ । अक�तफ�  रा�यउपर पिन केही धािम�क 
दािय�व सुि�पएको छ । उदाहरणको लािग 
सिंवधानको धारा २६(२) मा रा�यले 
धािम�क �थल तथा धािम�क गठुीको 
स�चालन तथा गुठी स�पि� तथा ज�गाको 
�यव�थापन गनु�पछ� । यसको समि�गत 
अथ� सनातनदेिख चिलआएको धम� 
तथा स�ंकृितको र�ा गनु�, �यसमा कुनै 
िकिसमले खलल पन� निदन ुनै भ�न ेह�ने ।

(�करण नं.७)
§ धम� िनरपे�ताको अथ� रा�यले धािम�क 

िवषयमा आखँा िचि�लनुपछ� भ�ने होइन 
धम� स�ंकृित, धािम�क आ�था सनातनदेिख 
चिलआएको मा�यताको र�ा गनु� र 
धम�को नाममा कुनै िथचोिमचो, उपे�ा, 
बिह�करण र धमा��तरण गन� निदनु भ�ने 
नै ह��छ । धम�, स�ंकृित, स�पदाको सरं�ण 
ह�दँा समुदायको अि�त�वका आधारह� 
सुरि�त र सरंि�त ह��छन ्। यही सुरि�त 
स�ंकृितिभ� �यि� र समदुायले �व�थ 
र सजीव �पमा ह�क� न, प�रपोिषत ह�न 
र आ�नो �यि��वको िवकास �वत�� 
�पमा गन� स�दछ । सिंवधानको धारा 

२६ मा धािम�क �वत��ताको हकबार े
उ�लेख गद� धम�मा आ�था रा�ने ��येक 
�यि�लाई आ�नो आ�थाअनसुारको 
धम�को अवल�बन, अ�यास र सरं�ण गन� 
�वत��ता ह�न ेकुरा ��याभूत ग�रएकोबाट 
सनातन धम� स�ंकृितको “अवल�बन, 
अ�यास र सरं�ण” गन� काय�लाई पिन 
धािम�क �वत��ताकै एक प�को �पमा 
िलन सिकन े।

(�करण नं.८)

िनवेदकका तफ� बाट : िव�ान्  व�र� अिधव�ाह� 
�ी ि�लोचन गौतम, �ी नारायण कोइराला 
तथा िव�ान्  अिधव�ाह�, डा. पिव�बहादरु 
खड्का, �ी राम�साद गौतम, �ी खिड�� 
कटुवाल र �ी रामान�द चौधरी

िवप�ीका तफ� बाट : िव�ान्  उप�यायािधव�ा �ी 
िनर�जन �थािपत

अवलि�बत निजर :
§ ने.का.प.२०७६, अङ्क ५, िन.नं.१०२९९
§ ने.का.प.२०७४, िन.नं.९८४९
§ ने.का.प.२०७३, िन.नं.९७३३

स�ब� कानून : 
§ नेपालको संिवधान

आदशे
�या.डा.आन�दमोहन भ�राई : नेपालको 

संिवधानको धारा ४६ तथा धारा १३३ बमोिजम यस 
अदालतको अिधकार �े�अ�तग�त दायर भएको ��ततु 
िनवेदनको संि��त त�य एव ंआदेश यस�कार छ:

म िनवेदक वैिदक सनातन (िह�द)ु धमा�ल�बी 
स�म नेपाली नाग�रक ह� ँ । नेपालको संिवधानले 
��याभूत गरकेो अिधकारको सिुवधा �ा�त गन� मेरो 
नैसिग�क हक हो । नेपालको संिवधानको मौिलक 
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हकअ�तग�त समानताको हक, धम�स�ब�धी हकको 
�यार�ेटी गरकेो छ । सिंवधानले नेपालका नाग�रकह�का 
िबचमा धम�को िवषयमा भेदभाव गरकेो छैन । सबै धम� 
मत स��दायह�लाई समान �ि�ले हेरकेो छ । के��ीय 
त�याङ्क िवभागले हरके दश वष�मा ग�रने राि��य 
जनगणना िव�म संवत् १९६८ सालदिेख स�चालन 
गद� आएको छ र यसको बा�� �ङ्ृखला जे� २५ देिख 
असार ८, २०७८ स�म स�चालन गद� छ । िमित 
२०७७ भदौ १५ मा नेपाल राजप�मा राि��य योजना 
आयोगको सूचनामा राि��य जनगणना २०७८ को 
�योजनका लािग ��ावलीको फाराम �काशन ग�रएको 
छ । �यस फारामको ३ नं. को �यि�गत िववरणअ�तग�त 
३.१० नं. मा कुन धम� मा�नहु��छ भ�ने �� रािखएको 
छ । नेपाल सरकारले �वीकृत गरी �कािशत ग�रएको 
उ� िमितमा उ�लेख भएको ��ावलीलाई गोलमटोल 
गरी �यसभ�दा िभ�न त�रकाले आ�नै �विववेकले 
राि��य जनगणना, २०७८ को नमनुा प�को ११ नं. 
मा िह�द,ु बौ�, इ�लाम, िकरातँ, ि�ि�यन, �कृित, 
बोन, जैन, वहाई, िशख र अ�य (खलुाउने) भनेर अ�य 
स��दाय ि�ि�यन, इ�लाम, बौ�को मूल धम�को 
उ�लेख गरी िह�द ुधम�िभ�का उपस��दायह� �कृित 
आिद धम�लाई छु�ाछु�ै शीष�क िदई िह�द ु धम�को 
स�ंया कम देखाउने र हो�याउने उ�े�यले एकतफ� 
ढङ्गले िवप�ीह�ले राि��य जनगणना, २०७८ 
को फारामको नमनुा �कािशत गरकेो कुरा िवप�ी 
के��ीय त�याङ्क िवभागको www.cbs,gov.np 
वेभसाइटमाफ� त जानकारी ह�न आएको ह�दँा उ� कुरा 
थाहा पाई िवप�ी त�याङ्क िवभाग थापाथलीमा गई 
�यहाकँा कम�चारीह�लाई भेटी राजप�मा उ�लेख 
भएको कुरा भ�दा यस िवभागले िनकालेको २०७८ 
सालका लािग जनगणना फाराममा धम�स�ब�धी ११ 
नं. मा फरक ढङ्गले Website मा फारामको नमनुा 
िदइएको रहेछ, कुरा के हो भनी सो�दा उ� िवभागले 
िनकालेको नमनुा फाराम देखाई यस िवभागबाट पास 

भई �कािशत भएको फाराम Website मा राखेको छ । 
�यसैअन�ुप २०७८ सालमा जनगणना ह��छ, �यसमा 
फेरबदल ह�दँैन भ�ने जवाफ पाएकोले िवप�ीको 
काय� िह�द ुधम�मािथ घोर अ�याियक र आपि�जनक 
भएको ह�दँा सिंवधानको मौिलक हकले ��याभूत 
गरकेो समानताको हकमा ठाडो ह�त�ेप गरेको छ । 
अतः नेपाल सरकार राि��य योजना आयोगबाट िमित 
२०७७ भदौ १५ मा िनकालेको राजप�को सूचनामा 
िदएको राि��य जनगणनाको ��ावलीभ�दा फरक 
त�रकाले ��ावली तयार गरी मैले मानी आएको 
वैिदक सनातन (िह�द)ु धम�लाई िछ�न िभ�न पान� र 
कम सं�या देखाउने काय� गन� लागेको ह�दँा िवप�ीको 
उि�लिखत काय�ले नेपालको संिवधानको धारा १६, 
धारा १७, धारा १८, धारा २६ �ारा �द� अिधकारमा 
अनिुचत ब�देज लगाई आघात प�ुयाएकोले िवप�ीले 
हाल तयार गरकेो राि��य जनगणना, २०७८ को नमनुा 
फारामलाई उ��ेषणको आदेश�ारा बदर गरी िह�द ु
धम�िभ�को शाखा स��दायह�को उ�लेखन नगरी 
नेपालमा �चिलत, िह�द,ु बौ�, इ�लाम, इसाई धम�को 
मा� वग�करण ख�ुने गरी वा िमित २०७७ भदौ १५ मा 
राजप�मा �कािशत सूचनाअनसुार नै ज�ताको त�तै      
जनगणनाको फाराममा उ�लेखन गरी जनगणना 
गनु�  भनी िवप�ीह�को नाममा परमादशेलगायत जो 
चािहने उपय�ु आ�ा आदेश जारी ग�रपाउ ँभ�नेसमेत 
बेहोराको सवुास ढकालको िनवेदन प� ।

यसमा के कसो भएको हो, िनवेदकको 
मागबमोिजमको आदेश िकन जारी ह�न ु नपन� हो, 
मागबमोिजमको आदेश जारी ह�न ु नपन� कुनै आधार, 
कारण भए सबदु �माणसिहत �याद सूचना पाएका िमितले 
बाटाका �यादबाहेक १५ िदनिभ� महा�यायािधव�ाको 
काया�लयमाफ� त िलिखत जवाफ पेस गनु�  भनी आदेश 
र िनवेदनको �ितिलिपसमेत साथै राखी िवप�ीह�का 
नाममा �याद सूचना जारी गरी िलिखत जवाफ पर ेवा 
अविध नाघेपिछ िनयमानसुार गरी पेस गनू� । अ�त�रम 
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आदशे जारी ग�रपाउ ँभ�ने मागको स�ब�धमा िवचार 
गदा� दवैु प�को िबचमा छलफल भएप�ात् िनण�यमा 
प�ुदा मनािसब ह�ने देिखदँा िमित २०७७।११।०२ 
गतेका िदन छलफलमा उपि�थत ह�न भनी िवप�ीका 
नाममा सूचना �यादसमेत जारी गरी पठाउन ुभ�नेसमेत 
बेहोराको यस अदालतबाट िमित २०७७/१०/२६ मा 
भएको आदेश ।

यसमा िनवेदकले उठाएका �� अि�तम 
सनुवुाइको अव�थामा िन�पण गनु�  मनािसब देिखएको 
र िनकट भिव�यमा जनगणना ह�ने गरी काय��म 
िनधा��रत भएको स�दभ�मा ��ततु िववादमा सनुवुाइ 
गन� िढलाइ भएमा िनवेदनको �योजन नरहने देिखएको 
ह�दँा ��ततु िनवेदनलाई सव��च अदालत िनयमावली, 
२०७४ को िनयम ७३ बमोिजम अ�ािधकार �दान 
ग�रएको छ । अब यसमा पूण� सनुवुाइका लािग िलिखत 
जवाफ परकेो वा सो अव�था नाघेको िमितले सात 
िदनिभ� सनुवुाइ गन� गरी िनयमानसुार गनु�  भ�नेसमेत 
बेहोराको यस अदालतबाट िमित २०७७/११/०२ मा 
भएको आदेश ।

त�याङ्क ऐन, २०१५ को दफा ४ ख�ड 
(क) बमोिजम नेपाल सरकारले राि��य जनगणना 
स�चालन तथा �यव�थापन आदेश, २०७६ िमित 
२०७६/०४/०६ गते राजप�मा �कािशत गरकेो 
छ । राि��य जनगणना २०६८ को �ितवेदनअनुसार 
नपेालमा १० �कारका धम� �थािपत भएको 
देिख�छ । उ� नितजाअनुसार ज�मा २ करोड 
६४ लाख ९४ हजार ५०४ जनस�ंयाम�ये िह�दु 
८१.३४ �ितशत, बौ� ९.०४ �ितशत, इ�लाम 
४.३९ �ितशत, िकरात ३.०५ �ितशत, ि�ि�यन 
१.४२ �ितशत, �कृित ०.४६ �ितशत, बोन ०.०५ 
�ितशत, जैन ०.०१ �ितशत, बहाई १२८३ जना, 
िशख ६०९ जना र नखुलेका ०.२३ �ितशत रहकेा 
छन । राि��य जनगणना, २०६८ को �ा� त�याङ्कको 
आधारमा राि��य जनगणना, २०७८ को ��ावली र 

ती धम� र कोडसमेत समावेश ग�रएको हो । ��ावलीमा 
रहेका ��ह� मा� राजप�मा �कािशत गन� र अ�य 
िवक�पसिहतको उ�र र कोड �काशन नगन� िवगतको 
अ�यासबाट �थािपत भएअनसुार राि��य जनगणना, 
२०७८ को ��ावलीमा भएका ��ह� राजप�माफ� त 
साव�जिनक ग�रएको छ । �� सो�ने �ममा 
उ�रदातालाई स�बि�धत �यि�ले कुन धम� मा�नहु��छ 
भ�ने मा� सोिध�छ तर उ�रदातालाई िवक�पमा 
रहेका धम�का वग�करणह�को बारमेा केही पिन 
भिनदँैन । यसरी उ�रदाताले भनेको धम�को जवाफलाई 
धम�को पिहलो महलमा धम�को नाम र दो�ो महलमा 
स�बि�धत कोड रा�ने �यव�था ग�रएको छ । यसो 
गदा� कोिडङमा �िुट नह�ने यिकन गन� सिकने ह��छ । 
य�तै स�भा�य उ�रह�बाट एउटै �ममा कोिडङ 
गरपेिछ क�यटुर �िवि�मा समेत �िुट नह�ने ह��छ । 
राजप�मा ��ावली �काशन गनु�को म�ुय उ�े�य म�ुय 
��ह�मा दाया ँ बाया ँ नहोस ् उ�रदाताले ��ह�को 
बारमेा जानकारी �ा�त ग�न् र सही िववरण िदन 
उ�रदातालाई सहयोग पगुोस् भनेर र िवक�पसिहतको 
उ�र र कोड रा�नकुो उ�े�य सही त�याङ्क �ा�त गन� 
र सङ्किलत िववरणको आधारमा िव�ेषण गन� सहज 
होस् भ�ने नै हो । �यसैले यो िवक�पसिहतको उ�र 
र कोड रा�ने काय� िनता�त गणु�तरीय त�याङ्क 
�ाि�सगँ जोिडएको छ । के��ीय त�याङ्क िवभागले 
राि��य जनगणनाका लािग स�पूण� तयारी काय� स�प�न 
ग�रसकेको र जनगणना तोिकएको िनि�त अविधमा 
स�प�न गनु�पन� सवंैधािनक �यव�था धारा २८१ मा 
समेत रहेको छ भ�नेसमेत बेहोराको राि��य योजना 
आयोगको िलिखत जवाफ ।

िव.सं. २०७८ मा स�चालन ह�ने जनगणनामा 
�� सो�ने �ममा उ�रदातालाई स�बि�धत 
�यि�ले कुन धम� मा�नहु��छ भ�ने मा� सोिध�छ तर 
उ�रदातालाई िवक�पमा रहेका धम�का वग�करणह�को 
बारमेा केही पिन भिनदँनै । यसरी उ�रदाताले भनेको 
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धम�को जवाफलाई धम�को पिहलो महलमा धम�को 
नाम र दो�ो महल स�बि�धत कोड रा�ने �यव�था 
ग�रएको छ । यसो गदा� कोिडङमा �िुट नह�ने यिकन 
गन� सिकने ह��छ । जनगणनामा स�पूण� प�रवारह�को 
पा�रवा�रक र �यि�गत िववरण सङ्कलन ग�रएको 
ह��छ तर कुनै िनि�त धम�को त�याङ्क �ा�त ह�ने वा 
नह�ने िवषय मूलतः उ�रदाताले सो धम� रकेड� गराएको 
वा नगराएको भ�नेमा भर पन� ह��छ । िव.सं.२०६८ 
सालको जनगणनामा ��ावली तयार गदा� धम�स�ब�धी 
एक ख�ुला �� (open ended question) समेत 
समावेश ग�रएको र जनगणनाको नितजा तयार गदा� 
गणनाको �ममा उ�रदाताबाट �ा� उ�रको आधारमा 
धम�को त�याङ्क �काशन ग�रएको हो । राि��य 
जनगणनामा तयार ग�रने त�याङ्क यस िवभागको 
तजिबजी आधारभ�दा उ�रदाताले िदएको उ�रको 
आधारमा तयार ग�रने ह��छ । साथै जनगणनामा 
��ावली तयार गदा� सबै धम� स��दाय तथा िव�सगँ 
ग�रएको छलफल, अ�तरा�ि��य अ�यास, सवंैधािनक 
�यव�था, �वीकृत काय�तािलका, जनगणनाका स�पूण� 
तयारी काय� र ��ावली छपाइ तथा गणना साम�ी 
ख�रदका काय� स�प�न भएको स�दभ�मा िवभागले 
कुनै धम��ित पूवा��ह नराखी सङ्किलत त�याङ्कको 
आधारमा नितजा �काशन गन� भएकोले िवनाआधार 
यस िवभागलाई समेत िवप�ी बनाई दायर ग�रएको 
�रट िनवेदन खारजेयो�य छ खारजे ग�रपाउ ँभ�नेसमेत 
बेहोराको के��ीय त�याङ्क िवभागको िलिखत 
जवाफ ।

राि��य जनगणना स�चालन तथा 
�यव�थापन आदशे, २०७६ को कानूनी �यव�थाको 
अधीनमा रही राि��य योजना आयोगले िमित २०७७ 
भदौ १५ को नेपाल राजप�मा सूचना �काशन गरी 
राि��य जनगणना, २०७८ को �योजनका लािग नेपाल 
सरकारले �वीकृत गरकेा ��ावली �काशन भएको छ 
। उ� सूचनामा उि�लिखत ��ावलीको बुदँा नं. ३ 

�यि�गत िववरणअ�तग�त उपबुदँा नं. ३.१० मा कुन 
धम� मा�नहु��छ ? भ�ने ��ावली उि�लिखत ग�रएको 
छ । ��ततु ��ावलीको सम� �यव�थाको स�ब�धमा 
�रट िनवेदकको कुनै िवरोध गरकेो वा असहमत भएको 
अव�था छैन । जहासँ�म �रट िनवेदकले दाबी गनु�  
भएको राि��य जनगणना, २०७८ को �योजनका 
लािग ��ावलीको फारामको ३ नं. को �यि�गत 
िववरणअ�तग�त ३.१० नं. मा कुन धम� मा�नहु��छ भ�ने 
��को नमनुा प�को ११ नं. मा िह�द,ु बौ�, इ�लाम, 
िकरातँ, ि�ि�यन, �कृित, बोन, जैन, बहाई, िशख र 
अ�य स��दायको हकमा मूल धम�को मा� उ�लेख 
गरी िह�द ुधम�को स�दभ�मा उपस��दाय पिन खलुाउने 
गरी �यव�था ग�रएको भ�ने दाबी छ सो स�य होइन । 
�रट िनवेदकले सो स�ब�धमा �प� जानकारी नै निलई 
��ततु िनवेदन गनु�भएको छ । िमित २०७७।५।१५ 
मा नेपाल राजप�मा �कािशत ��ावलीबमोिजम नै 
के��ीय त�याङ्क िवभागबाट �कािशत जनगणनाको 
म�ुय ��ावली र नमनुा (पाइलट) जनगणनाको म�ुय 
��ावलीमा के कुन धम� मा�नहु��छ ? भ�ने ��ावली 
र सोको उ�रअ�तग�त िह�द,ु बौ�, इ�लाम, िकरातँ, 
ि�ि�यन, �कृित, बोन, जैन, बहाई, िशख र अ�य 
(खलुाउने) गरी िवक�पह� िदइएको छ । सोमा 
उपस��दाय भ�ने उ�लेख भएको देिखदँनै । तसथ�, 
स�बि�धत िवषयमा जानकारी नै नभई तथा माग 
दाबीको िवषयका स�ब�धमा �प� नभई र पया��त 
जानकारीसमेत निलई हचवुाका भरमा �रट िनवेदकले 
िह�द ु धम�को सं�या कम देखाउन िह�द ु धम�िभ�को 
उपस��दाय खलुाउने �यव�था ग�रएको छ भनी 
दाबी िलनभुएको देिख�छ । कपोलकि�पत र �ामक 
मागदाबी िलई �रट िनवेदन दायर गन� निम�ने ह�दँा 
��ततु �रट िनवेदन खारजेभागी छ, खारजे ग�रपाउ ँ
भ�नेसमेत बेहोराको नेपाल सरकार, �धानम��ी 
तथा मि��प�रषद्को काया�लयको िलिखत जवाफ ।
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यस अदालतको आदेश
िनयमबमोिजम पेसी सूचीमा चढी 

इजलाससम� पेस ह�न आएको ��ततु �रट 
िनवेदनमा िनवेदकको तफ� बाट उपि�थत िव�ान्  
व�र� अिधव�ाह� �ी ि�लोचन गौतम, �ी नारायण 
कोइराला तथा िव�ान्  अिधव�ाह� डा. पिव�बहादरु 
खड्का, �ी राम�साद गौतम, �ी खिड�� कटुवाल 
र �ी रामान�द चौधरीले राि��य जनगणना, २०७८ 
को �योजनाथ� राि��य योजना आयोगले िमित 
२०७७ भदौ १५ को नेपाल राजप�मा नेपाल 
सरकारले �वीकृत गरकेा ��ावली �काशन गरकेो 
छ । उ� ��ावलीको बदुा नं. ३.१० मा कुन धम� 
मा�नहु��छ ? भ�ने ��ावली मा� उि�लिखत ग�रएको 
छ तर राि��य जनगणना, २०७८ को �योजनका 
लािग तयार पा�रएको ��ावलीको फारामको ११ नं. 
मा िह�द,ु बौ�, इ�लाम, िकरातँ, ि�ि�यन, �कृित, 
बोन, जैन, बहाई, िशख र अ�य (खलुाउने) भनेर अ�य 
स��दाय ि�ि�यन, इ�लाम, बौ�को मूल धम�को 
उ�लेख गरी िह�द ुधम�िभ�का उपस��दायह� �कृित 
आिद धम�लाई छु�ाछु�ै शीष�क िदई िह�द ु धम�को 
स�ंया कम देखाउने र हो�याउने उ�े�यले एकतफ� 
ढङ्गले िवप�ीह�ले राि��य जनगणना, २०७८ को 
फारामको नमनुा �कािशत गरकेो ह�दँा सो ��ावलीको 
ख�ड उ��ेषणको आदशे�ारा बदर गरी िमित २०७७ 
भदौ १५ मा राजप�मा �कािशत सूचनाअनसुार नै 
जनगणनाको फाराममा उ�लेखन गरी जनगणना गनु�  
भनी िवप�ीह�को नाममा परमादेशको आदेश जारी 
ह�नपुछ�  भ�नेसमेत बहस गनु�भयो । 

िवप�ी �धानम��ी तथा मि��प�रषद ्समेतको 
तफ� बाट उपि�थत िव�ान्  उप�यायािधव�ा �ी 
िनर�जन �थािपतले राि��य जनगणना, २०७८ को 
�योजनाथ� राि��य योजना आयोगले िमित २०७७ 
भदौ १५ मा ��ावली �काशन गरकेो हो । राजप�मा 
��ावली �काशन गनु�को उ�े�य भनेको जनगणनाका 

लािग ��ावली िनमा�णमा अ�यथा नहोस ्भ�ने नै हो । 
राि��य जनगणना, २०७८ को �योजनका लािग तयार 
पा�रएको ��ावलीको फारामको ११ नं. मा िह�द,ु 
बौ�, इ�लाम, िकरातँ, ि�ि�यन, �कृित, बोन, जैन, 
वहाई, िशख र अ�य (खलुाउने) भनेर रािखएको छ । 
त�याङ्क सङ्कलनकता�लाई त�याङ्क सङ्कलन 
गनु�अिघ तािलम िदएर मा� पठाउने ग�र�छ । �� सो�ने 
�ममा उ�रदातालाई स�बि�धत ��कता�बाट कुन 
धम� मा�नहु��छ भ�ने मा� सोिध�छ तर उ�रदातालाई 
िवक�पमा रहेका धम�का वग�करणह�को बारमेा केही 
पिन भिनदँैन । यसरी उ�रदाताले भनेको धम�को 
जवाफलाई धम�को पिहलो महलमा धम�को नाम र 
दो�ो महलमा स�बि�धत कोड रा�ने ग�र�छ । यसो 
गदा� कोिडङमा �िुट नह�ने र क��यटुर �िवि�मा समेत 
�िुट कम ह�ने गद�छ । जनगणनाको लािग ��ावली 
छपाइलगायतका स�पूण� तयारी पूरा भइसकेको र अब 
आएर ��ावली संशोधन गन� किठनाइसमेत ह�ने ह�दँा 
िवप�ीको �रट िनवेदन खारजे ह�नपुछ�  भ�नेसमेत बहस 
गनु�भयो । 

उपयु�� त�य र बहस िजिकर रहेको ��ततु 
िनवेदनमा िनवेदकको मागबमोिजम उ��ेषण तथा 
परमादेशको आदेश जारी ह�नपुन� हो वा होइन ? सो 
स�ब�धमा िनण�य िदनपुन� देिखयो ।

साव�जिनक हक र सरोकारको िनवेदन भनी 
दता� ह�न आएको ��ततु िनवेनमा राि��य जनगणनाको 
िवषयलाई उठाइएको र य�तो िवषयमा जोसकैु नेपाली 
नाग�रकको पिन सरोकार पन� ह�दँा, यो िवषयमा 
िनवेदन गन� िनवेदकलाई हकदैया रहे भएकै दिेखई 
�रट िनवेदनमा उठाइएको िवषयव�ततुफ�  हेदा� राि��य 
जनगणना, २०७८ को �योजनाथ� राि��य योजना 
आयोगले िमित २०७७ भदौ १५ को नेपाल राजप�मा 
नेपाल सरकारले �वीकृत गरकेो ��ावलीको बुदँा नं. 
३.१० मा कुन धम� मा�नहु��छ ? भ�ने ��ावली मा� 
उ�लेख गरकेो भए पिन राि��य जनगणना, २०७८ 
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को �योजनका लािग तयार पा�रएको ��ावलीको 
फारामको ११ नं. मा िह�द,ु बौ�, इ�लाम, िकरातँ, 
ि�ि�यन, �कृित, बोन, जैन, बहाई, िशख र अ�य 
(खलुाउने) भनी उ�लेख गरी िह�द ु धम�िभ�का 
उपस��दायह� �कृित आिद धम�लाई छु�ाछु�ै शीष�क 
िदई िह�द ु धम�को सं�या कम दखेाउने र हो�याउने 
उ�े�यले िवप�ीह�ले राि��य जनगणना, २०७८ को 
फारामको नमनुा �कािशत गरकेो ह�दँा सो ��ावलीको 
ख�ड उ��ेषणको आदशे�ारा बदर गरी िमित २०७७ 
भदौ १५ मा राजप�मा �कािशत सूचनाबमोिजम नै 
जनगणनाको फाराममा उ�लेखन गरी जनगणना गनु�  
भनी िवप�ीह�को नाउमँा परमादेशको आदेश जारी 
ग�रपाउ ँभ�नेसमेत बेहोराको िनवेदन िजिकर रहेछ ।

२. सो स�ब�धमा िवप�ीह�को िलिखत 
जवाफ हेदा�, २०६८ सालको जनगणनामा �ा� 
त�याङ्कको आधारमा राि��य जनगणना, २०७८ 
को �योजनका लािग तयार पा�रएको ��ावलीको 
फारामको ११ नं. मा िह�द,ु बौ�, इ�लाम, िकरातँ, 
ि�ि�यन, �कृित, बोन, जैन, बहाई, िशख र अ�य 
(खलुाउने) भनेर रािखएको, जनगणनामा �� सो�ने 
�ममा उ�रदातालाई स�बि�धत ��कता�बाट कुन 
धम� मा�नहु��छ भ�ने मा� सोिध�छ तर उ�रदातालाई 
िवक�पमा रहेका धम�का वग�करणह�को बारमेा 
केही पिन भिनदँनै । यसो गदा� कोिडङमा �िुट नह�ने 
र क�यटुर �िवि�मा समेत �िुट कम ह�ने गद�छ । 
जनगणनाको लािग ��ावली छपाइलगायतका स�पूण� 
तयारी पूरा भइसकेको ह�दँा िवप�ीको �रट िनवेदन 
खारजे ग�रपाउ ँ भ�नेसमेत बेहोराको िवप�ी के��ीय 
त�याङ्क िवभागको िलिखत जवाफ देिखयो । सोही 
बेहोरासगँ सारभूत �पमा िम�दो ज�ुदो जवाफ अ�य 
िवप�ीह�को रहेको पाइयो ।

३. ��ततु िववादको मूल िवषय राि��य 
जनगणना, २०७८ का लािग नेपाल सरकारबाट िमित 
२०७७ भा� ५ मा राजप�मा �कािशत सूचनामा 

उ�लेख गरबेमोिजमको धम�स�ब�धी ��को बारमेा 
कुन धम� मा�नुह��छ ? भ�ने मा� उ�लेख गरकेो र 
त�याङ्क िवभागबाट िवकिसत फाराममा सो ��का 
साथै �यसको स�भािवत उ�रह�को सूची िदई 
�यसमा "िह�दु, बौ�, इ�लाम, िकरात, ि�ि�यन, 
�कृित, बोन, जैन, बहाई, िशख र अ�य (खुलाउन)े"
भिनएबाट राजप�मा �कािशत ��ावली र के��ीय 
त�याङ्क िवभागबाट �कािशत ��ावलीसिहतको 
फाराममा उि�लिखत कुरािबच धम�स�ब�धी िवषयका 
स�ब�धमा फरक �ि�कोण, सोच रािखएको हो वा 
होइन र िनवेदकले भने ज�तो िह�द ु धम�लाई कम 
दखेाउने वा देिखने अव�था छ वा छैन भनी हेनु�पन� 
दिेखयो । नेपाल सरकारले राि��य जनगणना स�चालन 
तथा �यव�थापन आदशे, २०७६ को दफा ४ को 
उपदफा (४) बमोिजम िमित २०७७ भा� १५ मा 
जनगणनाका लािग िविभ�न ��ावलीह� �वीकृत गरी 
�काशन ग�रएको दिेख�छ । उ� ��ावलीह�म�येको 
�� नं. ३ मा �यि�गत िववरण उ�लेख गरी सोही 
��ावलीअ�तग�तको �� नं. ३.१० मा “कुन धम� 
मा�नहु��छ ?” भ�ने �� रािखएको देिख�छ । के��ीय 
त�याङ्क िवभागबाट िमित २०७८ जे� २५ देिख 
असार ८ स�म स�चालन गन� भिनएको बा�� राि��य 
जनगणनाको लािग िनमा�ण भएको ��ावली न.ं ११
मा धम�स�ब�धीको महलमा तपाइँले कुन धम� 
मा�नहु��छ ? भनी उ�लेख गरी सोही धम�का 
स�ब�धमा धम� (कोड) िदई िह�दुलाई १ न.ं कोड, 
बौ�लाई २ न.ं कोड, इ�लामलाई ३ न.ं कोड, 
िकरातँलाई ४ नं. कोड, ि�ि�यनलाई ५ न.ं कोड, 
�कृितलाई ६ न.ं कोड, बोनलाई ७ न.ं कोड, जैनलाई 
८ न.ं कोड, बहाईलाई ९ न.ं कोड, िशखलाई १० 
न.ं कोड र अ�य (खुलाउने) भनी उ�लेख गरेको 
दिेख�छ ।

४. राजप�मा �कािशत सूचनाको ३.१० 
नं. को �� र के��ीय त�याङ्क िवभागबाट िनमा�ण 
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ग�रएको ��ावली नं. ११ का कुराह� धम�का स�ब�धमा 
केि��त रही दवैु त�याङ्क सङ्कलन गन� उ�े�यका 
लािग नै िनमा�ण भएको दिेख�छ । दवुै ��ावलीमा मूल 
�� तपाइँ कुन धम� मा�नहु��छ भनी उ�लेख गरी सो 
स�ब�धमा उ�र िदनका लािग उ�रदाताका लािग 
िवक�प खलुा रािखएको देिख�छ । के��ीय त�याङ्क 
िवभागबाट िनमा�ण ग�रएको ��ावली नं. ११ मा धम�को 
स�ब�धमा कोड कायम गरी ��कता�ले �� सोधी सो 
का स�ब�धमा उ�रदाताले िदएको उ�रलाई कोिडङ 
गन� धम� (कोड) पिन रािखएको भ�ने िजिकर छ । उ� 
धम� कोडमा िविभ�न धम�लाई िविभ�न कोड िदइएको र 
सो कोड उ�रदातालाई सोिधदैँन भ�ने िवप�ीह�को 
िलिखत जवाफ देिखदँा सो कोड ��कता�को सहजताको 
लािग मा�ै रािखएको भ�ने नै देिख�छ । जहासँ�म िकन 
जवाफमा िकन िह�द,ु बौ�, इ�लाम, िकरातँ, ि�ि�यन, 
�कृित, बोन, जैन, बहाई, िशख भनी लेिखयो भ�ने 
कुरा छ, उ� फाराम िवशेष�ह�सगँ परामस� गरी 
तयार ग�रएको भ�ने िलिखत जवाफमा उ�लेख छ 
भने यसअिघ २०६८ सालमा ग�रएको जनगणनामा 
िह�द ु८१.३४ �ितशत, बौ� ९.०४ �ितशत, इ�लाम 
४.३९ �ितशत, िकरात ३.०५ �ितशत, ि�ि�यन 
१.४२ �ितशत, �कृित ०.४६ �ितशत, बोन ०.०५ 
�ितशत, जैन ०.०१ �ितशत, बहाई १२८३ जना, 
िशख ६०९ जना र नखलेुका ०.२३ भ�ने देिखएका 
भ�ने िवप�ीम�येको राि��य योजना आयोगको 
िलिखत जवाफमा उ�लेख भएको पाइदँा उ�रको 
कोिडङ गन� स�दभ�मा जनु िववरण रािखएको छ सो 
२०६८ सालको जनगणनाबाट नेपालमा िह�दलुगायत 
अ�य धमा�वल�बीह�को सं�या र अनपुात छ �यसैलाई 
�ि�गत गरी २०७८ को जनगणनास�ब�धी फाराममा 
िवक�पह� िदएको पाइदँा �यसलाई आधारहीन भ�न 
िम�ने देिखएन । यो काय�ले कुनै धम� िवशेषको सङ्�या 
कम वा बढी दखेाउन खोजेको भनी अथ� गन� िम�ने 
पिन देिखदँैन । यस आधारमा पिन नेपाल सरकारबाट 

िमित २०७७ भा� १५ मा जनगणनाका लािग �वीकृत 
�� नं. ३.१० र के��ीय त�याङ्क िवभागबाट िनमा�ण 
ग�रएको फाराममा उि�लिखत ��ावली नं. ११ मा 
ताि�वक िभ�नता, असाम�ज�य वा िवरोधाभाष रहेको 
दिेखएन । जनगणनाका लािग िनमा�ण ग�रएका ��ह�मा 
िविभ�न िवक�पह� रा�दा वा�तिवक त�याङ्क 
सङ्कलन र क��यटुर �िवि�मा सहज भई यथाथ� 
िववरण उपल�ध ह�ने नै देिखएकाले सोही उ�े�यका 
लािग ��ावली िनमा�ण गन� िवप�ीह�को उ� काय�बाट 
िनवेदकको सिंवधान �द� धािम�क �वत��ताको हक, 
िवचार र अिभ�यि�को हक एवं स�मानपूव�क बा�ँन 
पाउने हकमा समेतमा कुनै अङ्कुश लागेको देिखएन । 

५. नेपालको सिंवधानले नेपाललाई 
बह�जातीय, बह�भािषक, बह�धािम�क बह�सा�ँकृितक 
तथा भौगोिलक िविवधताय�ु िवशेषतालाई आ�मसात् 
गरी िविवधताको िबचमा एकताको सू�मा आव� 
जनताको समि��पलाई मानेको छ । (��तावना र 
धारा ३) धािम�क �वत��तासिहतको धम� िनरपे�ता 
अब नेपालको िवशेषता बनेको छ । संिवधानले नेपाल 
रा��मा सनातनदेिख चिलआएको धम� सं�कृितको 
संर�ण गद� धािम�क �वत��ताको �योग गदा� 
साव�जिनक शाि�त भङ्ग गन� ि�याकलाप गन� गराउने, 
कसैको धम� प�रवत�न गराउने वा अका�को धम�मा खलल 
पान� कामलाई िनषेिधत मा� नगरी द�डनीयसमेत 
घोिषत गरकेो छ । (धारा २६) । तसथ�, जनगणनाको 
काय��मको स�दभ�मा सनातनदेिख चिलआएको धम� 
सं�कृितमा खलल पान� ��य� वा परो� कुनै पिन 
िकिसमको �यासलाई रा��ले सहने कुर ै ह�दँैन, यित 
कुरामा िवप�ीह� सबै �प� रहेकै ह�नपुद�छ ।

६. "धािम�क आ�था" �यि� र समदुायको 
पिहचानसगँ जोिडएको सवेंदनशील िवषय हो 
भने "पिहचान" धारा १६(१) �ारा ��याभूत 
"स�मानपूव�क बाँ�न पाउने हक" तथा धारा १७(३)
(क) �ारा ��याभूत "िवचार र अिभ�यि�को 
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�वत��ता" सगँसमेत जोिडएको िवषय हो । 
सिंवधान�ारा ��याभूत हक एवं �वत��ताको �योग 
हरके अवसर र समयमा �यि�ले िनवा�ध�पमा 
गन� पाउन ु पद�छ । जनगणना ज�तो राि��य 
�पमा नै मुलुकको जनसाङ्ि�यक पिहचानको 
अवसर िसज�ना गन� सवेंदनशील काय�मा धािम�क 
आ�था र पिहचानको गलत उ�लेखनलाई हर 
तरहले रो�नु सो काय�मा स�ब� सबैको कत��य 
ब�दछ । के��ीय त�याङ्क िवभागले यो िवषयलाई 
ग�भीरतापूव�क िलने छ भ�ने यस अदालतको 
�वाभािवक अपे�ा रहकेो छ । जहासँ�म २०७८ साल 
वैशाखमा गन� लािगएको जनगणनामा तपाइ ँ कुन धम� 
मा�नहु��छ ? भ�ने मूल �� छ �यसको उ�रको लािग 
जनु िववरण िदइएको छ �यसले सो मूल ��को उ�र 
�वत��तापूव�क अिभ�य� गन� वा गन� िदने कुरामा 
��य�तः �ितकूल असर पान� दिेखदँैन । साथै उ� 
िववरणको अ��यमा “अ�य (खलुाउने)” पिन भिनएबाट 
धािम�क आ�थाको अिभ�यि� िदने कुरालाई िनय��ण 
गन� वा कुनै तरहबाट �भािवत गन� खोिजएको मा�न 
सिकएन । यी िवक�पह�को उ�लेखनमा २०६८ को 
जनगणनालाई आधार ग�रएको कुरा मािथ उ�लेख 
भएकै छ । �यसैले सोिधएका मूल �� र िवकास ग�रएको 
फाराममा िदइएको िवक�पमा तादा��यता रहेकै पाइदँा 
िह�द ुधमा�वल�बीको स�ंया कम दखेाउन खोिजएको 
भनी आरोप लगाइ हा�नपुन� अव�था देिखएन ।

७. नेपालमा अ�यिधक बह�सं�यामा 
िह�दहु�को बसोबास छ भ�ने धरातलीय यथाथ�लाई 
कसैले नकान� स�दनै । धम� स�ंकृित र पिहचान हा�ो 
अि�त�वसगँ जोिडएको िवषय हो । हामी धािम�क, 
सा�ँकृितक �पमा सम�ृ िव�का परुाना साव�भौम 
रा��ह�म�येका एक रा�� ह� । �यसैले िह�द�ुव हा�ो 
धम� मा� होइन जीवन प�ित र सं�कृित पिन हो । 
पूव�वित� संिवधानह�ले नेपाललाई िह�द ु रा�� भनी 
घोिषत गरकैे हो । सो अिभ�यि�ले पिन मलुकुको 

बह�धािम�क र बह�सा�ँकृितक पिहचानलाई असर 
पारकेो िथएन भने वत�मान सिंवधानमा मलुकुलाई धम� 
िनरपे� घोिषत ग�रएकै मा� कारणले मलुकुको धािम�क 
र सा�ँकृितक बनौट, अवि�थित र पिहचानमा कुनै 
असर पन� वा पान� ह�न स�दनै । सो कारणले मा� िह�द ु
वा अ�य कुनै स��दायले असरुि�त महससु गनु�पन� 
दिेखदैँन । सिंवधानमा नेपाललाई धम� िनरपे� घोषणा 
ग�रए पिन ��येक धािम�क स��दायलाई धािम�क 
�थल वा धािम�क गठुी स�चालन र संर�ण गन� हक 
ह�ने छ भनी धािम�क �वत��ताको ��याभूित ग�रएको 
छ । अक�तफ�  रा�यउपर पिन केही धािम�क दािय�व 
सिु�पएको छ । उदाहरणको लािग संिवधानको धारा 
२६(२) मा रा�यले धािम�क �थल तथा धािम�क गठुीको 
स�चालन तथा गठुी स�पि� तथा ज�गाको �यव�थापन 
गनु�पछ�  । यसको समि�गत अथ� सनातनदेिख 
चिलआएको धम� तथा स�ंकृितको र�ा गनु� , �यसमा 
कुनै िकिसमले खलल पन� निदन ुनै भ�ने ह��छ ।

८. धम� िनरपे�ताको अथ� रा�यले धािम�क 
िवषयमा आखँा िचि�लनपुछ�  भ�ने होइन धम� सं�कृित, 
धािम�क आ�था सनातनदेिख चिलआएको मा�यताको 
र�ा गनु�  र धम�को नाममा कुनै िथचोिमचो, उपे�ा, 
बिह�करण र धमा��तरण गन� निदन ु भ�ने नै ह��छ । 
धम�, सं�कृित, स�पदाको संर�ण ह�दँा समदुायको 
अि�त�वका आधारह� सरुि�त र संरि�त ह��छन् । 
यही सरुि�त स�ंकृितिभ� �यि� र समदुायले �व�थ 
र सजीव �पमा ह�क� न, प�रपोिषत ह�न र आ�नो 
�यि��वको िवकास �वत�� �पमा गन� स�दछ । 
संिवधानको धारा २६ मा धािम�क �वत��ताको हकबार े
उ�लेख गद� धम�मा आ�था रा�ने ��येक �यि�लाई 
आ�नो आ�थाअनसुारको धम�को अवल�बन, 
अ�यास र संर�ण गन� �वत��ता ह�ने कुरा ��याभूत 
ग�रएकोबाट सनातन धम� सं�कृितको “अवल�बन, 
अ�यास र संर�ण” गन� काय�लाई पिन धािम�क 
�वत��ताकै एक प�को �पमा िलन सिकने दिेख�छ । 
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िव.स.ं२०६८ को जनगणनाअनसुार नेपालमा ८१.३४ 
�ितशत िह�दहु�को बसोबास रहेको ह�दँा संिवधानमा 
ग�रएका �यव�थाह�को यथाथ�परक र धरातलीय 
अथ� गदा� मलुकुको धािम�क बनौट र सनातनदेिख 
चिलआएको िह�द ु धम� संकृितको र�ा गनु�  पिन 
सिंवधानमा उि�लिखत धम� िनरपे�ताको एक आयाम 
ब�न प�ुछ । यस अदालतले पदमबहादरु �े� िव�� 
�धानम��ी तथा मि��प�रषद् काया�लयसमेत भएको 
�रट िनवेदनमा य�तै उद ्घोष गरकेो छ ।61 संिवधानमा 
उि�लिखत धम� िनरपे�ता र धम� सं�कृितको हकबार े
सव��च अदालतले अपनाएको नीित बारमेा �काश पाद� 
अदालतले धम� िनरपे�ताको अथ� रा�यको आ�नो 
कुनै धम� ह�दँनै, रा�यले धम�को आधारमा कसैलाई 
िवभेद गद�न र धम�को आधारमा गरकेो िथचोिमचो, 
ितर�कार, अपहेलना, उपे�ा तथा असमान �यवहार 
गद�न । �यसै गरी धािम�क आवरणमा ग�रने जातीय 
िवभेद, अ�धिव�ास, छुवाछुत एव ं अ�याय, �यि��व 
िवकासमा िसज�ना ग�रने अवरोध तथा जबरज�ती धम� 
प�रवत�न ग�रने ज�ता कुरालाई रा�यले सहदँैन भ�ने 
हो । ....िव�भर धम� िनरपे�ताको एउटै मोडल नरहेको 
स�दभ�मा आ�नो दशेको पर�परा, प�रवेश, जन�यवहार 
र जनभावनाअनकूुल धम� स�ंकृितको स�ब��न गद� 
िवकास र आधिुनक�करणको माग�मा अिघ बढ्नपुछ�  
भ�ने धारणा पिन यस अदालतले �य� ग�रआएको 
छ ।62

९. अब उपयु�� सम�त स�दभ�मा ��ततु 
िववादमा हेदा� , राजप�मा �कािशत ��ावली र के��ीय 
त�याङ्क िवभागबाट धम�स�ब�धी िवषयका स�ब�धमा 
िनमा�ण ग�रएको फाराम र �यसको उ�र िलने स�दभ�मा 
तयार ग�रएको िवक�पमा कुनै िकिसमको ताि�वक 
61 ने.का.प. २०७६, अङ्क ५, िन.नं.१०२९९, प�ृ २०३८
62 तलुसी िसखंडा िव. �धानम��ी तथा मि��प�रषदक्ो काया�लय, 

ने.का.प.२०७४, िन.नं. ९८४९, प.ृ १२९१, भरतमणी जंगम िव. 
�धानम��ी तथा मि��प�रषदक्ो काया�लय, ने.का.प.२०७३, िन.नं. 
९७३३, प.ृ २३२३,

िभ�नता वा असाम�ज�यता वा िवरोधाभाष रहेको 
दिेखएन । कुनै िनकाय वा अिधकारीले संिवधान वा 
कानूनको बिख�लाप वा कुनै कानूनी �िुट गरी कुनै 
काय� गरकेो पाइएको र �य�तो काय�बाट संिवधान�ारा 
��याभूत हकमा �ितकूल असर पन� दिेखएमा 
उ��ेषणको आदशे जारी ग�रने हो । यहा ँिवप�ीह�बाट 
ग�रएको काम कारबाहीबाट �य�तो अव�था रहे भएको 
नदेिखदँा मागबमोिजम उ��ेषणको आदशे जारी 
गनु�पन�स�मको अव�था देिखएन । सो आधारमा ��ततु 
�रट िनवेदन खारजे ह�ने ठहछ�  ।

१०. �रट िनवेदन खारजे ह�ने गरी आदेश 
भए तापिन िनवेदकले उठाएको िवषयव�त ुजनगणना 
ज�तो ग�भीर िवषय र �यि�को धािम�क आ�था ज�तो 
संवेदनशील िवषयमा केि��त रहेको कुरा �प� छ । के 
�� रा�दा के उ�र आउछँ, एउटा उ�े�य राखी �� 
सोिधने तर �यसको अक�  जवाफ �ा� ह�ने वा आफूले 
स�चालन गन� लागेको राि��य जनगणना ज�तो 
राि��य�पमा नै मह�वपूण� काय�लाई िनयोिजत �पमा 
�भािवत पान� �यास भए सो रो�न ु र जनगणनाका 
स�ब�धमा यथाथ� िववरण साव�जिनक गनु�पन� दािय�व 
नेपाल सरकार तथा के��ीय त�याङ्क िवभागको 
रहेको ह�दँा यो िवषयलाई पनुः गिह�रएर हेन�, स�भािवत 
गलत काय�ह�को पूवा�नमुान गरी रो�न र जनगणनाको 
काय� स�ु गनु� पूव� सोमा संल�न ह�ने गणकलगायतका 
�यि�ह�लाई नेपालमा �चिलत धम�, धािम�क 
मा�यता, िविभ�न धम�अ�तग�तका मत, स��दाय, 
रीित�रवाजसमेतको िवषयमा �िश�ण िदने दािय�व 
पिन िवप�ीको ह�दँा यस िवषयमा पनुः गिहरो समी�ा 
गनु�  र �िश�णसिहतका उपय�ु रणनीितको अवल�बन 
गद� सव��णको �ममा उ�रदाताले िदएको जवाफ 
सही िकिसमबाट �ितिबि�बत ह�ने कुराको सिुनि�तता 
गनु� , गराउन ुभनी िवप�ीह�को नाउमँा िनद�शना�मक 
आदेश जारी ग�रएको छ । ��ततु आदेशको 
जानकारी महा�यायािधव�ाको काया�लयमाफ� त शी� 
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िवप�ीह�लाई िदई �रट िनवेदनको दायरीको लगत 
क�ा गरी िमिसल िनयमानसुार अिभलेख शाखामा 
बझुाइिदनू । 

उ� रायमा सहमत छु ।
�या.बमकुमार �े�

इजलास अिधकृत:- लालबहादरु काक� / िव�ण�ुसाद 
पौडेल (शा.अ.)
इित संवत् २०७७ साल चैत ८ गते रोज १ शभुम् ।

—— & ––

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

माननीय �यायाधीश �ी कुमार र�ेमी
फैसला िमित : २०७७।१०।१८

०६७-CI-१४२२

म�ुाः- करार प�रपालना गराई पाऊँ

पनुरावेदक / �ितवादी : काठमाड� िज�ला, काठमाड� 
महानगरपािलका वडा नं. ३४ नया ँबाने�वर 
ब�ने पवन राजभ�डारी

िव��
��यथ� / वादी : काठमाड� िज�ला, काठमाड� 

महानगरपािलका, वडा नं.७ चाबिहल ब�ने 
राम �े�ठ

§ करारीय �वत��ता करार कानूनको 
एउटा मह�वपूण� िस�ा�त हो र यसको 
अिभ�न स�ब�ध बजार अथ�शा� र 
समाजमा िव�मान वैयि�क मू�य र 
मा�यता (individualistic ethos), 
िसज�ना�मकता र स�वृि�सगँ छ भ�ने 
कुरालाई हामीह�ले िबस�न िम�दैन । 
सामािजक �वाथ�को लािग �यि�गत िहत 
तथा �गितका �यासह�लाई छाड्नु नै 
पछ� भ�न े मा�यतालाई खुला अथ�त��मा 
�वीकार गन� किठन ह��छ । करार गन� 
ब�दा प�ले आ�नो िहत हने� हो । अमुक 
िवषयव�तु वा सत�ले आफूलाई फाइदा 
गछ� र य�तो ग�रनु साव�जिनक नीित 
वा कानूनको िव�� ह�दैँन भने �य�तो 
�वाभािवक फाइदालाई छाड्नुपछ� भनी 
करार कानूनले भ�दैन । फरक कितस�म 
हो भन े करारीय �वत��ता सत�रिहत 
छैन तर यसको ता�पय� �वत��ता नै छैन 
भ�न ेहोइन, स�झौता गदा� असल िनयतले 
गनु�पछ� भ�नुको अथ� �य�तो स�झौताबाट 
फाइदा ह�न ेकुरा गन� ह�दैँन भिनएको कदािप 
नह�ने । 

(�करण नं.२८)
§ करार ऐन, २०५६ को दफा ८८ को 

�यव�था करार मा�य ह�ने वा नह�ने 
�यव�था नभई �य�तो सत� नपुगेको िलखत 
काया��वयन ह�ने वा नह�न े कुरासगँस�म 
स�बि�धत िवषय हो । हाल मुलुक� देवानी 
सिंहता, २०७४ को दफा ५०७(३) 
र दफा ५१९(२)(ख) मा उि�लिखत 
“कानूनबमोिजम कुनै औपचा�रकता, 
काय�िविध पूरा गरी गनु�पन� वा कुनै िनकायमा 
दता� गनु�पन� �यव�था भएको करार �य�तो 

�नण�य नं. १०७२४
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औपचा�रकता, काय�िविध पूरा नभई 
भएको वा दता� नभएकोमा” �य�तो करार 
काया��वयन नह�ने जुन �यव�था ग�रएको 
छ सो काय�िविधको स�म कुरा हो भ�ने सो 
�यव�थाको अ�ययनबाट देिखने । अव�य 
पिन �य�तो करार काया��वयन ह�न मािथ 
उ�लेख गरकेो काय�िविध पूरा ह�नपुछ�, तर 
यसको मतलब करार नै अवैध वा अमा�य 
ह�ने भ�ने होइन । अमा�य ह�ने भ�ने �या�या 
करार ऐनको दफा ४ र हाल मलुुक� देवानी 
सिंहताको दफा ५०७ को अनुकूल नह�न े।

(�करण नं.३२)
§ करारको यथावत् प�रपालनालाई 

अदालतको �विववेक�य अिधकारको 
�पमा ह�ेर�छ तर जहाँ नगद �ितपूित�बाट 
वादीलाई पूण� �याय िम�ने अव�था छैन 
�यहा ँयथावत ्प�रपालनालाई इ�कार गन� 
िम�न ेपिन ह�दैँन । आफूसम�को िववादमा 
सकेस�म पूण� �याय गन�तफ�  नै अदालत 
अ�सर रहनुपछ� । �यो उसको सवैंधािनक 
दािय�व पिन हो । स�म �यायपािलकाको 
सवैंधािनक प�रक�पनािभ� पूण� एवम ्
�भावकारी �याय पछ� भ�ने कुरालाई 
अदालतले िबस�न निम�न े।  

(�करण नं.३३)

पनुरावेदक / �ितवादीका तफ� बाट : िव�ान् अिधव�ाह� 
�ी प�ुय�साद पा�डे, �ी लेखनाथ भ�राई, 
�ी सरुज अिधकारी र �ी शिुशलकुमार शमा� 
सापकोटा

��यथ� / वादीका तफ� बाट : 
अवलि�बत निजर : 
§ ने.का.प.२०४९, िन.नं.४४४७
§ ने.का.प.२०६२, िन.नं.७५८३

§ ने.का.प.२०६२, िन.नं.७६१०
§ ने.का.प.२०६३, िन.नं.७६७३
§ ने.का.प.२०६६, िन.नं.८२६८
§ ने.का.प.२०७३, िन.नं.९७३६

स�ब� कानून : 
§ नेपालको संिवधान
§ मलुकु� देवानी सिंहता, २०७४
§ उपभो�ा संर�ण ऐन, २०७५
§ खा� अिधकार तथा खा� स��भतुास�ब�धी 

ऐन, २०७५
§ �ित�पधा� �व��न तथा बजार संर�ण ऐन, 

२०६३
§ भू तथा जलाधार संर�ण ऐन, २०३९
§ फोहोर �यव�थापन ऐन, २०६८
§ करार ऐन, २०५६

स�ु तहमा फैसला गन�ः 
माननीय �यायाधीश �ी राम�साद ओली
काठमाड� िज�ला अदालत

  पनुरावेदन तहमा फैसला गन�ः 
माननीय �यायाधीश �ी देवे��राज शमा�
माननीय �यायाधीश �ी ई�र�साद खितवडा
पनुरावेदन अदालत पाटन

फैसला
�या.डा.आन�दमोहन भ�राई : �याय 

�शासन ऐन, २०४८ को दफा ९ बमोिजम यसै 
अदालतको अिधकार�े�िभ� परी िनयमानसुार पेस 
ह�न आएको ��ततु म�ुाको संि�� त�य र अदालतको 
ठहर यस�कार रहेको छः

त�य ख�ड
िवप�ीका नाममा मालपोत काया�लय, 

चाबिहलमा दता� रहेको  काठमाड� िज�ला, काठमाड� 
महानगरपािलका वडा नं.७ िस.नं. १०२७-२३ को 
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िक.नं. ४१७ को १-८-१-० ज�गाम�ये पूव� िबचतफ� बाट 
बाटो छुने गरी ०-६-० ज�गाको �लट कायम गरी सो 
�लटको ज�मा मू�य �.१२,५०,०००।- िनधा�रण गरी 
मबाट अि�म बैना �.१२,००,०००।- भ�ुानी िलई ३ 
मिहनास�ममा राजीनामा िलखत रिज��ेसन ग�रिदने 
सत� र समयाविध िनि�त गरी हामीिबच आपसमा 
करार भई मालपोत काया�लय, चाबिहलमाफ� त िमित 
२०६३।२।२२ मा र. नं. ८४२ को करारनामाको 
िलखत रिज��ेसन गरी िलए िदएकोमा �यादिभ� बाकँ� 
�पैया ँ बझुी िलई मैले पाउने �लट िक�ाकाट गरी 
िलखत रिज��ेसन ग�रिदनहुोस ् भनी बार�बार भ�दा 
अ�य बाकँ� ज�गासमेत एकै पटक पास ग�रिद�छु भनी 
भ�नभुएको र म भ�दा पिछ बैना गन� मािनसलाई ज�गा 
पास ग�रिदएको कुरा थाहा पाई पनुःिवप�ीसम� गई 
कुरा गदा� बाकँ� ज�गासगँ साथ पास ग�रिद�छु, बार�बार 
मालपोत धाउन सि�दन, जानेको गर भनी जवाफ 
िदएकाले सा� ै अ�यायमा परी िफराद गन� आएको 
छु । अतः िवप�ीले सत� प�रपालना नगरकेाले िवप�ीलाई 
मैले िदनपुन� बाकँ� �.५०,०००।- िदन म तयार ह�दँा 
िवप�ीका नाममा मालपोत काया�लय, चाबिहलमा दता� 
रहेको काठमाड� िज�ला, काठमाड� महानगरपािलका 
वडा नं.७ िक.नं. ४१७ को �े.फ १-८-१ म�ये 
करारको िलखतबमोिजमको मोठमा रो�का जिनरहेको 
पूव� िबचतफ� बाट बाटो छुने गरी ०-६-० ज�गाका �लट 
िक.नं. ४१७ बाट िक�ाकाट ह�दँा कायमी िक.नं. 
४२२ को १-२-२ ज�गामा पन� भएकोले उ� िक.नं. 
४२२ को �े.फ.१-२-२-० म�येबाट �े.फ.०-६-० 
ज�गा िक�ाकाट गरी िवप�ीबाट करार प�रपालना 
गराई िलन पाउने ग�रपाउ ँभ�नेसमेत बेहोराको िमित 
२०६४।०४।०७ मा राम �े�को िफराद दाबी ।

म �ितउ�रवालाले िवप�ी िफरादीलाई िमित 
२०६३।२।२२ गते गरकेो करारको कागज ज�गा बे�न 
नभई िवप�ीको आमा का�छी �े�ले म ज�गाधनी 
भएको मेरो नाममा एकलौटी हक भोगको काठमाड� 

िज�ला, काठमाड� महानगरपािलका वडा नं.७ िस.नं. 
१०२७-२३ िक.नं. ४१७ को १-८-१-० ज�गाको मोही 
सखुनुारायण �े�को म�ृयपु�ात् मोही नामसारी मागेको 
अव�थामा िववाद िसज�ना ह�न गई नटुङ्िगने अव�थामा 
भएको ह�नाले मैले ज�गाधनीको हैिसयतले दवुै प� लाटी 
�े�का तफ� बाट मङ्गलदास �े� र ितथ� �े�, का�छी 
�े� र राम �े�सगँ सरस�लाह, छलफल गरी का�छी 
�े�लाई दाबी छोड्न लगाउने सोबापतको �ितपूित�  
�.१४,००,०००।- िदनेमा िमित २०६२।५।१८ गते 
िदई बाकँ� �.१२,००,०००।- िमित २०६३।२।२२ 
गते बझुी िलई भूिमसधुार काया�लय, काठमाड�मा मोही 
लगत क�ा ह�ने गरी िमलाप� गरकेो यथाथ� बेहोरालाई 
िवप�ी राम �े�को आमा का�छी �े�लाई िदनपुन� 
रकम �.१२,००,०००।- को स�ब�धमा तयार भएको 
करार कागजलाई िवप�ीले �.१२,००,०००।- बझुी 
िलई उ� करार कागज फ�ा ग�रिद�छु भनी िव�ास 
िदलाएको अव�थामा करार कागज फ�ा नगरी यित 
लामो समयपिछ आएर ज�गा ख�रद गन� िदएको 
रकमको अनसुार करार प�रपालना गराइपाउ ँ भनी 
औिच�य र अथ� समा� भइसकेको कागजलाई टेकेर 
म ज�गाधनीलाई दःुख र हैरानी िदन दायर ग�रएको 
िफराद प� अ.बं.१८० नं.बमोिजम खारजे ग�रपाउ ँ
भ�नेसमेत बेहोराको िमित २०६४।११।०६ को पवन 
राजभ�डारीको �ितउ�र ।

िफराद प�को �माण कागज ख�डको ‘ख’ 
मा उि�लिखत िमित २०६३।२।२२ र.नं. ८४२ ‘क’ 
को पा�रत िलखतको �मािणत �ितिलिप स�बि�धत 
मालपोत काया�लयबाट िझकाई आएपिछ िनयमानसुार 
पेस गनु�  भ�ने काठमाड� िज�ला अदालतको िमित 
२०६४।१२।३ को आदशेानसुारको िलखतको 
�मािणत �ितिलिप िमिसल संल�न रहेको ।

अचल स�पि�को ह�ता�तरण स�ब�धमा 
मलुकु� ऐन, रिज��ेसनको महलअ�तग�त 
अिनवाय��पमा िलखत पा�रत ह�नपुद�छ, अथा�त् करार 
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१०७२४ - पवन राजभ�डारी िव. राम �े�

ऐन, २०५६ को दफा ८८ अनसुार अचल स�पि�को 
स�ब�धमा रिज��ेसनको महलमा उि�लिखत 
भएबमोिजम िलखत पा�रत नभएको अव�थामा �य�तो 
िलखतबाट अचल स�पि� प�� दाबी गन� िम�दनै । 
अतः वादी दाबीबमोिजमको ज�गा िब�� ग�रिदने िलने 
स�ब�धमा भएको स�झौताको यथावत् प�रपालना 
गराइिदन ��ततु म�ुाबाट स�भव दिेख�न । यसथ� िमित 
२०६३।०२।२२ को करारको प�रपालना गराइपाउ ँ
भ�ने वादी दाबी प�ुन नस�ने ठहछ�  भ�ने काठमाड� 
िज�ला अदालतको िमित २०६५।२।२२ को फैसला ।

िवप�ी र मिबच िमित २०६३।२।२२ मा 
मालपोत काया�लय, चाबिहलबाट करारको िलखत 
रिज��ेसन भएअन�ुप िवप�ीका तफ� बाट अिनवाय� 
�पमा आ�नो दािय�व पालना गनु�पन�मा िववाद 
नह�दँानह�दँै पालना नग�रिदएको कारण परकेो िफरादमा 
उ�टो वादी दाबी प�ुन नस�ने ठहर गरी स�ु काठमाड� 
िज�ला अदालतबाट िमित २०६५।२।२२ मा भएको 
फैसला ऐन, कानून र �ितपािदत िस�ा�तसमेतको 
िवपरीत ह�ने गरी भएको फैसला बदरभागी छ । सो 
फैसला �िुटपूण� ह�दँा वदर गरी िफराद दाबीअनसुार 
िमित २०६३।२।२२ मा मालपोत काया�लय, चाबिहल 
काठमाड�बाट िलखत रिज��ेसन भएको करार 
िवप�ीबाट प�रपालना गराई िलन पाउने ठहर गरी 
इ�साफ गरी �याय पाउ ँभ�नेसमेत बेहोराको पनुरावेदन 
प� ।

यसमा करारनामाको िलखत रिज��ेसन 
पा�रत गरकेो स�दभ�बाट स�ुको फैसला फरक 
पन� स�ने दिेखदँा मलुकु� ऐन, अ.बं.२०२ नं. तथा 
पनुरावेदन अदालत िनयमावली, २०४८ को िनयम 
४७ बमोिजम छलफलको लािग िवप�ी िझकाई हािजर 
भएपिछ वा अविध नाघेपिछ िनयमानसुार पेस गनु�  भ�ने 
पनुरावेदन अदालत पाटनको िमित २०६६।२।४ को 
आदशे ।

कानूनी�पमा करार स�प�न भइसकेपिछ 

सो करारबमोिजमको दािय�व करारका दवैु प�बाट 
पूरा ग�रनपुन� ह��छ । वादी �ितवादीिबच करार ह�दँा 
काठमाड� िज�ला, काठमाड� महानगरपािलका वडा 
नं.७ को िक.नं. ४१७ को �े.फ.१-८-१-० ख�ड 
(ङ) म�ये पूव� िबचतफ� बाट बाटो छुने गरी ०-६-० 
ज�गा �.१२,५०,०००।- िलने िदने गरी सत� उ�लेख 
गरी करारनामाको िलखत भएको दिेख�छ । वादी 
�ितवादीिबच सत� उ�लेख गरी भएको करारनामाको 
िलखत िमित २०६३।२।२२ मा रिज��ेसन पा�रत 
भएको यस ि�थितमा कानूनले िनधा�रण गरकेो �ि�या 
पूरा गरी भएको करारनामाको िलखतलाई अ�यथा मा�न 
िमलेन । अतः पनुरावेदक वादीको दाबीबमोिजम िमित 
२०६३।२।२२ को मालपोत काया�लयमा रिज��ेसन 
भएको करारनामा िलखतबमोिजमको ०-६-० ज�गा 
भ�ुानी गन� बाकँ� रकम भ�ुान गरी साथै आव�यक 
कानूनी �ि�या पूरा गरी वादीले करारबमोिजमको सत� 
प�रपालना गराई पाउने ठहछ�  । वादी दाबी प�ुन नस�ने 
ठहर गरकेो स�ु काठमाड� िज�ला अदालतको िमित 
२०६५।२।२२ को फैसला उ�टी ह�ने ठहछ�  भ�ने 
पनुरावेदन अदालत पाटनको िमित २०६६।११।१७ 
को फैसला । 

नया ँनापीमा उि�लिखत काठमाड� िज�ला, 
काठमाड� महानगरपािलका वडा नं. ७ िक.नं. ७ को 
�े.फ. १-९-२-२ को ज�गामा िवप�ीका िपता एवम् 
पित मोही सकुुनारायण �े� उ�लेख भई म पनुरावेदक 
ज�गाधनी रहेको अव�थामा िवप�ीह�ले िनज मोही 
सकुुनारायण �े�को मोही हक छोड्न म�जरुी िमित 
२०६२।५।१८ गते आ�नो िह�साको ज�गाको मू�य 
�.१४,००,०००।- कायम गरी ज�गा स�ाप�ा पिछ 
कायम भएको िक.नं. ४१७ को �े.फ. १-८-१-० 
ज�गाको भाग ०-६-० ज�गा होइन, पूर ैआधा हक मू�य 
नै नितरी पाउने ज�गा ह���यो । आ�नै हकमा आउने 
ज�गा अ�लाई हकछाडी करार गररे रकम बझुाई 
िलनपुन� अव�था नै ह�दँनै । िमित २०६२।५।१८ मा 
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गरकेो बैना, िमित २०६३।२।२२ मोिह सकुुनारायण 
�े� यथावत् राखी भएको करार र सोिह िमितमा मोही 
हक छोडप�, एउटै ज�गा िक.नं. ७ �े.फ.१-९-२-२ 
ज�गा िमित २०६३।१।१३ को स�ाप�ा पिछ कायम 
िक.नं. ४१७ को �े.फ. १-८-१-० ज�गा अ� कोही 
नभएर उही मोही र म पनुरावेदक ज�गाधनीिबच 
भई �.१२,००,०००।- िलने िदने गरी भए गरकेो 
�यवहार दिेखन आएबाट िवप�ी र म पनुरावेदकिबच 
यथाथ��पले नभई कृि�म�पले रकमको ��याभूितको 
लािग कागज गर ेभएको त�य सोबाट पिु� ह��छ । िमित 
२०६३।२।२२ मा मोही छोडप� गनु�अगावै िवप�ीले 
मोहीको दाबी ग�ररहेको अव�थामा उ� कागज 
भएको ह�दँासमेत यथाथ�मा ज�गा िलने िदने बेहोरा 
नभई उ� �.१२,००,०००।- को सरु�ाका लािग 
सो करार ग�रएको कागज भएको अव�था छल�ङ्गै 
ह��छ । िवप�ीह�ले मोही हक छोडप� गन� 
सहमितअन�ुप िमित २०६२।५।१८ मा 
�.१४,००,०००।- म�ये �.२,००,०००।- मबाट 
बझेुको होइन छैन भनी नकारकेो अव�था छैन । साथै 
म पनुरावदकेले पिन उ� िमित २०६२।५।१८ को 
बैना कागजबमोिजम िनज िवप�ीह�ले काम नगरबेापत 
िदएको बैना रकम �.२,००,०००।- िफता� पाउ ँभनी 
िनज िवप�ीह�का नाममा कारबाही अगािड बढाएको 
छैन । यही ँ ज�गामा य�तै करारका अका� िवप�ी 
मंगलदास �े�ले दायर गरकेो करारबमोिजम �ितपूित� 
िदलाइपाउ ँ र करारबमोिजम ग�रपाउ ँ भ�ने म�ुा माग 
दाबी नपगेुको भनी िमित २०६५।२।२१ मा खारजे 
गरकेो र िमित २०६५।४।१० मा पनुरावेदन गन� जा�न 
भनी रो�का राखेको ज�गासमेत फुकुवा ग�रिदएको 
अव�था छ । िवप�ी वादी र म पनुरावेदकिबच भएको 
भनी दाबी िलएको िमित २०६२।२।२२ को करार 
चल व�तसु�ब�धी नभई अचल ज�गा पा�रत गरी िलने 
िदनेस�ब�धी रहेकोले करार ऐन, २०५६ बमोिजम 
ह�नै नस�ने करारका आधारमा दाबीबमोिजम फैसला 

गन� कदािप पिन िम�दनै । अतः उपयु�� �करणह�मा 
विण�त ग�रएका त�य एवम् कानूनका आधारमा स�ु 
काठमाड� िज�ला अदालतको फैसलालाई उ�टी ह�ने 
गरी भएको स�मािनत पनुरावेदन अदालत पाटनको 
िमित २०६६।११।१७ गतेको फैसला बदर ग�रपाउ ँ
भ�नेसमेत बेहोराको िमित २०६८।१।१२ मा िनज 
पवन राजभ�डारीले यस अदालतमा पेस गेरको 
पनुरावेदन प� ।

यसमा ��ततु म�ुासगँ मेल खाने �कृितका 
०६६-DF-००१९, ०६६-DF-००२०, ०६६-DF-
००२१, ०६६-DF-००२२, ०६६-DF-००२३ नं. 
का म�ुाह� पूण� इजलासमा िवचाराधीन अव�थामा 
रहेको देिखन आएकोले उपयु�� म�ुाह�को िनण�य 
भएपिछ फैसलाको �ितिलिपसमेत साथै राखी 
िनयमानसुार पेस गनु�  भ�नेसमेत बेहोराको िमित 
२०७५।२।११ मा भएको यस अदालतको आदशे ।

यस अदालतको ठहर
िनयमबमोिजम दैिनक पेसी सूचीमा चढी 

िनण�याथ� इजलाससम� पेस ह�न आएको ��ततु 
म�ुामा पनुरावेदक �ितवादी पवन राजभ�डारीको 
तफ� बाट उपि�थत ह�नभुएका िव�ान् अिधव�ाह� 
�ी प�ुय�साद पा�डे ,  �ी लेखनाथ भ�राई, �ी सरुज 
अिधकारी र �ी सिुशलकुमार शमा� सापकोटाले मेरो 
प� पवन राजभ�डारीले िवप�ी राम �े�लाई िमित 
२०६३।२।२२ मा गरकेो करारको कागज ज�गा 
बे�न नभई िवप�ीको आमा का�छी �े�ले मेरो प� 
ज�गाधनी भएकोमा िनजको एकलौटी हक भोगको 
काठमाड� िज�ला, काठमाड� महानगरपािलका वडा 
नं.७ िस.नं. १०२७-२३ िक.नं. ४१७ को १-८-१-
० ज�गाको मोही सखुनुारायण �े�को म�ृयपु�ात् 
मोही नामसारी मागेको अव�थामा िववाद िसज�ना ह�न 
गएको कारण म�ुा िमलाउने स�दभ�मा भएको हो । सो 
मोही म�ुामा िववाद नटुङ्िगने अव�था भएको ह�नाले 
मेरो प�ले ज�गाधनीको हैिसयतले सर स�लाह, 
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छलफल गरी का�छी �े�लाई दाबी छोड्न लगाउने 
सोबापतको �ितपूित�  �.१४,००,०००।- िदनेमा िमित 
२०६२।५।१८ गते िदई बाकँ� �.१२,००,०००।- िमित 
२०६३।२।२२ गते बझुी िलई भूिमसधुार काया�लय, 
काठमाड�मा मोही लगत क�ा ह�ने गरी िमलाप� गरकेो 
करार कागज फ�ा गनु�पन�मा नगरी िवप�ीले ज�गा बे�न 
ग�रएको करार भनी झ�ुा दाबी िलएकोमा वादी दाबी 
प�ुने गरी भएको पनुरावेदन अदालत पाटनको फैसला 
�िुटपूण� देिखएकोले सो फैसला बदर ग�रपाउ ँ भनी 
बहस गनु�भयो ।

 उपयु��अनसुार ��ततु भएको बहस िजिकर 
सनुी पनुरावेदन प�सिहतको िमिसल कागजात 
अ�ययन गरी िनण�यतफ�  िवचार गदा� दहेायका 
��नह�को िन�पण गनु�पन� ह�न आयो । 

क.  वादी र �ितवादीिबच भएको करारको �कृित 
के हो ? 

ख. करार ऐन, २०५६ को दफा ४ मा विण�त 
करारीय �वत��ताको ऐितहािसक स�दभ� र 
अवधारणा�मक प� के हो; यो अवधारणाका 
सीमा के ह�न् ? 

ग. करारीय �वत��ता र हा�ो �यावहा�रक 
�योग के क�तो छ ? सव��च अदालतबाट 
�ितपािदत िस�ा�तह�ले हामीलाई के 
कसरी िनद�िशत गन� स�छन् ? 

घ. करारीय �वत��ताबार ेभिव�यको रखेा कोदा� 
हा�ो �ि�कोण के क�तो रहन ु वा�छनीय 
ह��छ ?

ङ. के िववािदत िलखतले करार ऐन, २०५६ को 
दफा ४ र दफा ८८ को सत� पूरा गछ�  ?

च. वादी दाबीबमोिजम करारको प�रपालना 
गराउनपुन� हो वा होइन; पनुरावेदन 
अदालतको िनण�य िमलेको छ वा छैन । 
पनुरावेदक �ितवादीको पनुरावेदन िजिकर 
प�ुन स�ने हो वा होइन ?

िन�पण ग�रनुपन� पिहलो ��ः वादी र �ितवादीिबच 
भएको करारको �कृित के हो ? 

२. वादी राम �े� (दो�ो प� भिनएको) र 
�ितवादी पवन राजभ�डारी (�थम प� भिनएको) 
िबच िमित २०६३।२।२२।२ मा �ितवादीका नाममा 
मालपोत काया�लय, चाबिहलमा दता� रहेको काठमाड� 
िज�ला, काठमाड� महानगरपािलका वडा नं. ७ िसट 
नं. १०२७-२३ िक.नं. ४१७ को १-८-१-० म�ये पूव� 
िबचतफ� बाट बाटो छुने गरी ०-६-० (छ आना) ज�गा 
िब�� गन� स�ब�धमा एउटा करार भई र. नं. ८४२ बाट 
रिज��ेसन पा�रत भएको रहेछ । सो करारका म�ुय 
म�ुय सत�ह� देहायबमोिजम रहेछन् - 

१. “हामी दईु प�िबच ख�रद िब�� गन� तय 
ग�रएको उि�लिखत िक.नं. ४१७ को 
ज�गाम�ये ०-६-० (छ आना ज�गा मा�) 
ज�मा मू�य �.१२,५०,०००।- अ��पी 
बा� लाख पचास हजार �पैया ँ िनधा�रण 
गरकेा छ� । 

२. उि�लिखत िनधा��रत मू�यम�ये आजका 
िमितमा म दो�ो प�का तफ� बाट अि�म 
�.१२,००,०००।- अ��पी बा� लाख 
�पैया ँ भ�ुानी िदएको र म �थम प�ले 
उ� �पैया ँबिुझिलएको छु । सो �पैया ँिलए 
िदएबापत दो�ो कागज गरकेो छैन ।

३. बाकँ� रकम �.५०,०००।- अ��पी पचास 
हजार �पैया ँ उि�लिखत ज�गा तपाइ ँ
�थम प�को तफ� बाट दो�ो प�को िनिम� 
राजीनामा िलखत रिज��ेसन ग�रिददँाको 
अव�थामा भ�ुानी एवम् च�ुा गन� कुरामा 
हामी दवैु प� सत� म�जरु गद�छ� ।

४. यो करार आजको िमितदिेख लाग ु भई 
तीन मिहनास�म कायम रहने छ र सो 
समयाविधिभ� म �थम प�को तफ� बाट तपाइ ँ
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दो�ो प�लाई राजीनामा िलखत रिज��ेसन 
ग�रिदनपुन� र म दो�ो प�ले पिन बाकँ� �पैया ँ
भ�ुानी िदई िलखत रिज��ेसन ग�रिलने 
कुरामा हामी दवैु प� सत� म�जरु गद�छ� । सो 
�यादिभ� दो�ो प�ले दता� पजुा�को �यव�था 
गनु�पन� छ ।

५. यो करारका कुनै कुरामा फेर बदल गनु�पन� 
भएमा दो�ो करार गन� सिकने छ । 

६. यो करारनामामा लेिखएका सत�ह� दवुै 
प�का लािग बा�यकारी ह�नेछन् । कुनै प�ले 
उ�लङ्घन गरमेा मका� पन� प�ले स�बि�धत 
िनकायबाट उपचार �ा� गन� हक सरुि�त 
रहने छ । यो करारनामा दवुै प�को सहमित 
एवम् म�जरुीमा भएको छ ।

७. यो करारनामामा लेिखएका सत� पूरा भएपिछ 
यो करार �वतः िनि��य ह�ने छ” ।   

३. करारबमोिजम िलखत पा�रत ग�रिदनहुोस् 
भ�दा भाखािभ� (अथा�त् २०६३।५।२२ िभ�) 
पा�रत नग�रिदएबाट करार ऐन, २०५६ को दफा 
२, ८२, ८६, ८८ र ८९(२) (घ) अनसुार बाकँ� 
�.५०,०००।- िवप�ीलाई िदनपुन� ह�दँा करारबमोिजम 
िलई िवप�ीबाट करार प�रपालना गराई िलन पाउने 
ठहर इ�साफ गरी �याय पाउ ँ भ�ने वादीको िफराद 
दाबी देिख�छ । �ितउ�रप� हेदा� िववािदत करार 
भएको हो भ�ने कुरालाई �ितवादीले �वीकार गरकेो 
तर वादीले भनेज�तो अव�था नभई आ�नो ज�गाको 
मोही सखुनुारायण �े� भएको र िनजको म�ृयपुिछ 
िनजको नामको मोिहयानी हक नामसारी ग�रपाउ ँ
भनी िवप�ीको आमा का�छी �े�समेतले िनवेदन 
िदएको म�ुा िम�ने �ममा का�छी �े�लाई दाबी छाड्न 
लगाएबापतको �ितपूित�  �.१४,००,०००।- तय भई 
सोम�ये �.२,००,०००।- िमित २०६२।५।१८ मा 
बैनाबापत िदएकोमा बाकँ� �.१२,००,०००।- िमित 

२०६३।२।२२ मा नै िदएकोमा रकम िलनभु�दा 
अगािड िवप�ीले उ� िदनमा नै भएको करारको कागज 
फ�ा नगरी बदिनयतपूण� त�रकाले करारको प�रपालना 
ग�रपाउ ँभनी िफराद गरकेोले िफराद खारजे ग�रपाउ ँ
भ�ने िजिकर िलएको पाइ�छ । यसरी िववािदत िलखत 
हेदा� वादी र �ितवादीिबच ज�गा पा�रत ग�रिदने िवषयमा 
करार भएको, पा�रत ग�रिदने ज�गाको िववरण रा�ने, 
मू�य तय गन�, तय भएको मू�यम�ये अिधकांश रकम 
करारको िमितमा नै िदइएको र बाकँ� रकम िलखत 
पा�रत ग�रिदने िमितमा िदने कुरामा दवैु प�ले म�जरु 
गरकेो देिखयो । य�तो करार गन� प�ह� �वत�� छन् 
वा छैनन् भ�नेबारमेा कुनै कुरा बो�नअुिघ �ितवादीले 
उठाएको त�यस�ब�धी िववादको िन�पण गनु�पन� ह�न 
आयो । 

४. िलखत हेदा� सो िलखतले वादी 
�ितवादीिबचको अ�य �यवहार वा िववादलाई कुनै�पमा 
पिन उ�लेख गरकेो पाइदँनै । ब� सो िलखतको सत� नं. 
२ मा “सो �पैयाँ िलए िदएबापत दो�ो कागज गरकेो 
छैन” भ�ने उ�लेख भएको छ । अक� कुरा, �ितउ�रमा 
आफूले वादीलाई पिहला नै �.२,००,०००।- िदएको 
र िलखत ह�दँाको िदनमा �.१२,००,०००।- िदएको 
कुरा गरकेो छ तर सो कुरा िववािदत िलखतमा परेको 
छैन । ब� ज�गाको मू�य नै �.१२,५०,०००।- कायम 
भएको कुरा उ�लेख ग�रएको देिख�छ । यसबाट पिन 
रकमबार े करारको िलखत र �ितउ�रमा लेिखएको 
कुरा िम�न आउदँैन । �ितवादीले भने ज�तो मोहीको 
िवषयमा िमलाप� गन� स�दभ�मा करार भएको हो भने 
सो कुरा पिन करारको पेटबोलीमा ले�न कुनै कुराले 
रो�ने दिेखदँैन । मोही नामसारी।छोडप�को कुरा 
भूिमसधुारमा ह��छ भने िववािदत करार पा�रत गन� 
काय� मालपोत काया�लयमा ग�र�छ । य�तो दईु-दईु वटा 
काया�लय संल�न रहने जिटल �यवहार िकन गनु�प�यो, 
�यवहार नै गनु�परपेिछ सम�त कुरा करारको िलखतमा 
िकन खलुाइएन सो कुरा �ितवादीले �प� गन� सकेको 
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पाइएन । यस ि�थितमा �ितवादीले िजिकर िलएज�तो 
�यवहार वादी र �ितवादीका िबच भएको रहेछ भ�न 
सिकने अव�था देिखएन । 

५. करार प�ह�ले सहमितमा खडा गन� 
द�तावेज ह�दँा करारमा उ�लेख भएभ�दा बािहरका 
�सङ्गह� उठाई करारको �यव�थालाई िन�तेज 
पान� तक�  गन� िम�दैन । करारको �या�याको बारमेा 
अङ्�ेजीको एउटा भनाइ चलन च�तीमा छ । भिन�छः 
A CONTRACT IS CONTRACT BECAUSE 
IT IS CONTRACT.” पढ् दा अनौठो पिन ला�छ, 
तर यो भनाइले �थलु�पमा करारलाई करारकै �पमा 
ब�ुनपुछ�  र यसको �या�या ग�रदँा सो िलखतको 
सम�तामा र �वाभािवक �पमा के अथ� िन�क�छ सोही 
अथ� ग�रनपुछ�  भ�छ । हाल मलुकु� देवानी संिहताको, 
दफा ५१५ मा करारको �या�या ग�रदँा क) प�ह�को 
सामूिहक मनसाय, ख) सामा�य समझको �यि�को 
�ि�बाट करारको �या�या, ग) प�को आचरणबाट 
िन�कने िन�कष� घ) करारमा �य�ु श�दावली तथा 
अिभ�यि�, ङ) स�पूण� श�दावलीह�लाई �भावकारी 
बनाउने �या�या ग�रनपुन� भनी जनु कुराह� उ�लेख 
ग�रएको छ । �यसले पिन करारको �या�यामा 
उ�लेख ग�रने मािथ विण�त �थूल �पमा करारमा नै 
आधा�रत भई �या�या ग�रनपुन� शा�त् मा�यतालाई 
नै प�रपिु� गछ�  । यस �ि�बाट पिन िववािदत िमित 
२०६३।२।२२ को िलखतको �या�या गदा� करारमा 
लेिखएदेिखबाहेकका बा� कुराह�तफ�  कुनै �ि� निदई 
र करारको िलखतलाई सम�तामा हेरी िलखतले के 
भ�न खोजेको हो, के गदा� प�ह�ले करारमाफ� त �य� 
गरकेो सहमितलाई �भावकारी�पमा काया��वयन गन� 
सिक�छ सोबार ेिवचार गनु�  वा�छनीय ह�ने र करारको 
�कृितलाई यसरी नै ब�ुन ुआव�यक देिख�छ ।  

िन�पण ग�रनपुन� दो�ो ��ः करार ऐन, २०५६ 
को दफा ४ मा विण�त करारीय �वत��ताको 

ऐितहािसक स�दभ� र अवधारणा�मक प� के हो; यो 
अवधारणाका सीमा के ह�न ्?

६. ��ततु म�ुाको पनुरावेदन सव��च 
अदालतमा दता�  भएपिछ इजलाससम� पेस ह�दँा 
सोपूव� नै “०६६-DF-००१९, ०६६-DF-००२०, 
०६६-DF-००२१, ०६६-DF-००२२, ०६६-DF-
००२३ नं. का म�ुाह� पूण� इजलासमा िवचाराधीन 
अव�थामा रहेको दिेखन आएकोले उपयु�� म�ुाह�को 
िनण�य भएपिछ फैसलाको �ितिलिपसमेत साथै 
राखी िनयमानसुार पेस गनू�” भ�नेसमेत बेहोराको 
िमित २०७५।२।११ मा आदशे भएको रहेछ । हाल 
मािथ उि�लिखत म�ुाह�मा बहृत् पूण� इजलासबाट 
फैसला भइसकेको अव�था छ । सो फैसलाले ��ततु 
म�ुाको िववादलाई कसरी िनद�िशत गछ�  भ�नेबार ेकेही 
पिछ िववेचना गन�छ� तर करारस�ब�धी िववादह� 
अदालतमा धेर ै आई नसकेको र अदालतबाट पिन 
�यित धेर ै�या�या भई नसकेको अव�था हाल िव�मान 
छ । ��ततु म�ुा र मािथ उि�लिखत म�ुाह�को साथै 
अ�य कैय� म�ुाह�मा ज�गा  िकनबेच स�ब�धमा करार 
ह�न स�छ वा स�दैन भ�ने अ�यौल अदालतिभ� 
रही यस िवषयमा गिहरो मता�तर रहेको देिख�छ । 
ज�गा िकनबेचको िवषयमा करार ह�न स�छ र �य�तो 
करारको काया��वयन ह�न स�छ भ�ने िनण�य गदा� 
दफा ४ मा विण�त “करारीय �वत��ता” को नजरबाट 
िववािदत िवषयव�तलुाई नहेरी ज�गाको िवषयलाई 
“व�त ु िब��स�ब�धी करार” को �पमा बझुी �या�या 
गरकेो पिन देिखयो63 । यो ह�नकुो �मखु कारणह�म�ये 
करारीय �वत��ताको िवषयमा नै हा�ो अदालतको 
�प� धारणा ब�न नस�न ु हो भ�ने यस इजलासको 
ठ�याइ छ । तसथ�, यस प�रि�थितमा करारीय 
�वत��ता र यसका सीमाह�बारमेा �प� �िषकोणको 
िनमा�ण ग�रन ुआिथ�क, सामािजक र कानूनी �ि�बाट 

63 वीर शंकर कसाई िव�� अिनता लामा, ने.का.प. २०६३ अङ्क ३ 
िनण�य नं. ७६७२ प ृ३९५
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आव�यक देिखयो । �यसैले कारारीय �वत��ताको 
अवधारणा�मक प�मा चचा� गदा� यो ख�डलाई क) 
करारीय �वत��ताबार े कानूनी �यव�था र श�द 
चयनबार े �प�ीकरण; ख) करारीय �वत��ताको 
अवधारणा र ऐितहािसक स�दभ�; ग) करारीय 
�वत��ताका सीमा गरी तीन उपख�डमा िवभाजन गरी 
चचा� ग�रएको छ । 

क.  करारीय �वत��ताबार ेकानूनी �यव�था र श�द 
चयनबार े�प�ीकरण

७. नेपालमा �वत�� कानूनी �यव�थाको 
�पमा करार ऐन, २०२३ जारी ग�रए पिन “करारीय 
�वत��ता” को अवधारणाको औपचा�रक �वेश भने 
२०५६ मा करार ऐन, २०५६ को दफा ४ माफ� त 
भएको देिख�छ । सो दफामा “यस ऐनको अधीनमा 
रही करारको �व�प तथा िवषयव�तु छनौट गन�, 
�ितफल, �ितफलको मा�ा, करारका सत� तथा 
करार उ�लङ्घन भएबापत उपचारको �कृित 
िनधा�रण गन� र करारबमोिजमको िववाद समाधान 
गन� उपाय िनि�त गन� करारका प�ह� �वाय� ह�ने 
छन”् भिनएको छ । क�रब क�रब य�तै �यव�था मलुकु� 
देवानी सिंहता, २०७४ को दफा ५०७ मा पिन ग�रएको 
छ । य�िप दवुै �यव�थाह�मा करारको स�ब�धमा 
प�ह� “�वत�� ह�ने” भ�ने श�द �योग नभई “�वाय� 
ह�ने” भ�ने श�द �योग भएको छ । शाि�दक �पमा हेदा� 
�वत�� (Free) र �वाय� (Autonomous) ह�ने 
भ�न ुफरकफरक कुरा हो । पिहलोले सीमारिहततालाई 
सङ्केत गछ�  भने दो�ोले िनि�त सीमािभ�को 
�वत��तालाई जनाउछँ64 । अवधारणा�मक �पमा 
करारीय �वत��तािभ� “करारीय स�ब�धमा 
�वेश गन� वा नगन�” भ�ने �वत��ताको कुरासमेत 
पछ�  । करारमा �वेश गरपेिछ �यसको िवषयव�त ु

64 ज�तो मलुकु �वत�� ह��छ मलुकुिभ�का �देशह� आ- आ�नो 
काय��े�मा �वाय� ह��छन् ।

छनौट गन� वा करारका सत�ह�माफ� त के कसरी 
बािँधने, लाभ हािनको अनमुान गरी करारको अक� 
प�सगँ स�ब�ध िनधा�रण गन� र िववाद परमेा सोको 
समाधान गन� कुरा करारीय �वाय�तासगँ स�बि�धत 
दिेख�छन् । तर करारमा �वेश गन� वा नगन� �वत��ता 
र �वेश गरपेिछ करारको िवषयव�त ुछनौट गन� तथा 
सत�ह� िनधा�रण गन� �वाय�ताले पिन व�ततुः 
प�ह�को �वत��तालाई नै इङ्िगत गन� ह�दँा 
“�वत��ता” भ�ने श�दको �यापकतािभ� “�वाय�ता” 
श�द पिन पन� देिख�छ । तसथ�, यसपिछका बाकँ� 
ख�डह�मा “करारीय �वत��ता” भ�ने श�दावली नै 
�योग ग�रएको छ । 

८. सै�ाि�तक�पमा करारीय �वत��तािभ� 
करार गन� वा नगन� �वत��ता; को कससगँ करार गन� 
भ�ने �वत��ता; र करारको िवषयव�तकुो छनौट तथा 
सत�ह� तय गन� �वत��तासमेत समािव� ह��छन् । 
�यसैले करारस�ब�धी कानूनको �या�या ग�रदँा यी 
सम�त कुराह�को के के आयाम र सीमा ह�न स�छन् 
भ�नेबारसेमेत चचा� ग�रन ुआव�यक देिख�छ । 

ख. करारीय �वत��ताको अवधारणा र ऐितहािसक 
स�दभ�

९. व�ततुः करारीय �वत��ता र करारको 
बा�यकारी शि�लाई करारको एउटा आधारभूत 
िस�ा�त मािन�छ65 । यसोभ�दा करारीय स�ब�धका 
िस�ा�त, करारको व�तिुन�ता र �या�याका 
िस�ा�तह�लाई पिन आधारभूत िस�ा�तका 
�पमा हेन� नसिकने होइन तर दईु अ�तरस�बि�धत 
िस�ा�तह� अथा�त् “करारीय �वत��ता” र “करारको 
बा�यकारी शि�” लाई अ�भ�दा मािथ उठाएर 

65 कुनै पिन कुरा िस�ा�त ब�नको लािग यसको सामा�यता 
(generality), �यापकता (pervasiveness) र मह�व 
(importance) हेनु�पन� ह��छ । िस�ा�तको �पमा हेन� खोिजएका 
कुराह� कित �यापक र सव��वीकाय� छन्, यो यसको चरुो कुरा हो ।
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अङ्�ेजी कानूनले करार “कानूनले बा�यकारी मह�व 
िदएको, काया��वयन गन� त�परता देखाएको र 
प�ह��ारा �वत��तापूव�क ग�रएको छनौटह�को 
अिभ�यि� हो” भनी करारीय �वत��ताबारे एउटा 
�प� �ि�कोणसिहतको ��थान िव�द ु ��ततु गरकेो 
छ66 । ��थान िव�द ु के कारणले भने यो अिभ�यि� 
मह�वपूण� ह�दँाह�दैँ सत�रिहत भने छैन, अथा�त् कमन 
ल र िवधाियका िनिम�त कानूनह�मा �य�ता केही 
सत�ह� उि�लिखत ग�रएका छन् जसले काल�ममा 
“करारीय �वत��ता” लाई सीमाव� गरकेा छन् । यी 
सीमाह�लाई समेत �ि�गत गरी करारीय �वत��ताको 
�योग ग�रनपुछ�  भ�ने यसको शा�ीय मा�यता हो । 

१०. ऐितहािसक �पमा करारीय 
�वत��तालाई १७औ ँर १८औ ँशता�दीमा िवकिसत 
रा�यको सामािजक करारका िस�ा�तका �णेता 
दाश�िनक थोमस ह�स र जोन लकको �यि�गत 
�वत��ता र अथ�शा�ी एडम ि�मथको स�पि�स�ब�धी 
िस�ा�त�ारा प�रपोिषत, प�र�कृत एवम् उ�नाइसौ ँ
शता�दीको �वत�� बजारस�ब�धी िच�तनको उपज 
हो भिन�छ । सो समयमा �यि�ले स�पि� ख�रद गन�, 
�यव�थापन गन�, उपयोग गन� जनु �वत��ता �योग 
गर ्यो यससगैँ सो बारमेा करार गन� �वत��ताको खोिज 
ह�न था�यो67 । काल�मले करारीय �वत��ता एउटा 
मह�वपूण� िस�ा�तको �पमा िवकिसत ह�न प�ुयो । 

११. परपंरागत�पमा करार स�ब�धी 
िस�ा�तमा तीनवटा अ�तरस�बि�धत त�वह� 
समािव� रहेको मािन�छ; सोम�ये पिहलोले करार 
प�ह�ले आपसी िहतको लािग गन� अिधकार र 
दािय�वको मोलतोल (bargain) हो भ�छ, अथा�त 
करार ह�न केही न केही गन� वा नगन� िनण�य गरकेो 
66 CHITTY ON CONTRACT Vol 1 General Principles 30th

Ed. (H.G. Beale et. Al. eds.) Sweet and Maxwell 2008 
at p. 10.  

67 M.A. SUJAN, INTERPRETATION OF CONTRACT 
(2nd ed. 2000 Universal Books) at p. 17

दिेखनपुछ� 68 । दो�ो, करार �वत�� ई�छाह�को 
अिभ�यि� हो, अथा�त करार ह�न प�ह�ले �वे�छापूव�क 
एक-आपसमा बािँधने िनण�य गरकेो ह�नपुछ�  । ते�ो, 
करारमा “करारीय �वत��ता” अिभ�य� भएको 
ह�नपुछ�  । अथा�त हरके �यि� करार गन� वा नगन�, 
गन� भए को कससगँ गन�, र के सत�मा गन� भ�नेमा 
पूण�तः आ�व�त देिखनपुछ�  । अक� �पबाट भ�दा 
करारीय �वत��ता िभ� प�को �वत��ता (party’s 
freedom) र िवषयव�तुको �वत��ता (content 
freedom) दवैु पछ� 69 । वचनव�ताहको साटासाट 
(exchange of promises), करार गरकेो िमितबाटै 
�वतः काया��वयन ह�ने (self-executory nature) 
यसको �कृित रहने, दवैु प�लाई केही न केही फाइदा 
ह�ने अपे�ा रहने (existence of consideration), 
पिछबाट हेदा�  करार क�तो देिख�छ भ�ने नहेरी करार 
गदा�को समयमा के कुरामा सहमित गर ेभनी हे�रन ुपन� 
आिद िवशेषता रहने ह�दँा सकेस�म प�ह�को करारीय 
ई�छा कसरी अिभ�य� गरकेा छन् सो हेरी �यसलाई 
स�मान ग�रनपुछ�  भ�ने करारीय �वत��ताको 
पर�परागत मा�यता हो । 

१२. �यि�लाई करार गन� वा नगन� बारमेा 
पूण� �वत��ता ह�न पछ�  भ�ने उ�नाइसौ ँ शता�दीको 
सोच हो भ�ने कुरा मािथ संकेत ग�रयो । सो समयमा 
यो �वत��तामा कुनै अंकुश लगाइने कुरा क�रब क�रब 
अ�वीकाय� ज�तै िथयो । स�भवतः बजार अथ�शा�को 
उदार मा�यताको �भाव नै होला कानूनिवद, 
�यायाधीश, दाश�िनक र अथ�शा�ीह�ले, करारीय 
�वत��तालाई आफँैमा एउटा अिभ� (end in itself) 
मा�थे । अथा�त् प�ह� आ�ना छनौटका मािलक ह�न्, 
उनीह� आ�ना �वाथ�ह� के ह�न् भ�ने कुरा आफँैले 
68 य�िप �य�तो मोलतोल एकैठाउँमा वसेर �ीप�ीय �पमा गरकेो 

नभई एकप�ीय घोषणालाई �वीकार गरकेो पिन ह�न स�छ ।
69 RICHART STONE AND JAMES DEVENNEY, THE 

MODERN LAW OF CONTRACT, 11th ed. Routledge 
2015 at p 7. 
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यिकन गन� स�छन् र यिद उनीह�ले आ�ना �वाथ�ह� 
यी ह�न् र ियनको काया��वयन गनु�  मेरो िहतमा छ 
भनी आ�नो मत �प�सगँ अिभ�य� गरकेा छन् भने 
कानूनको काम ती �वाथ�ह�को काया��वयन गन� मा� 
हो; प�ह�का मोलतोल गन� शि� (Bargaining 
power) असमान िथयो वा करारको प�रणाम अनिुचत 
(Unfair) वा सामािजक �पमा अवाि�छत (Socially 
undesirable) िथयो भ�ने आधारमा करारमा 
ह�तछेप गन� ह�दैँन भ�ने कुरालाई पर�परागत�पमा 
जोड िदइ��यो70 । 

१३. अवधारणा�मक �पमा करारीय 
�वत��ता दईुवटा अ�तरस�बि�धत कुराह�मा 
आधा�रत छ । �थमतः करारमा प�ह�ले आ�नो 
�यापा�रक वा अ�य स�ब�धलाई भिव�यमा के कसरी 
�यवि�थत गन� भनी एक आपसमा �वत��तापूव�क 
सहमित गछ�न् । अथा�त् उनीह� तािक� क�पमा आ�ना 
�वाथ�ह� (rational self-interest) हेछ�न् र सहमित 
गछ�न् । �रचड� पो�नरको श�दमा भ�ने हो भने करार 
आ�नो स�पि� कसरी बढ्छ भनी हेन� समझदार 
मािनसह� (wealth maximizing rational men) 
िबचको समागम हो । दो�ो, यो समागम वा सहमित 
गदा� करारका प�ह�ले मूलतः जोिखमह�को िवतरण 
गछ�न् । अथा�त् वत�मान र भिव�यमा पन� स�भािवत 
लाभ, हािन र जोिखमबार े छलफल गरी आ-आ�ना 
दािय�वबार े र बा� वा आ�त�रक कारणले िववाद 
आएमा िववादको के कसरी समाधान गन� भनी 
सहमित गछ�न् । यसो गदा� उनीह�ले �वाय�ता 
(Autonomy) को �योग गछ�न् र यसमा कुनै बा� 
प�को ह�त�ेप ग�रएको ह�दैँन । �यसैले करारलाई 
स�भािवत आिथ�क जोिखमह�बार े ग�रएको िबमाको 
द�ताबेज (instrument of insurance against 
calculated economic risk) भ�ने ग�रएको पिन 

70 CHITTY ON CONTRACT, supra note 4 at p. 10. 

पाइ�छ71 । बा� ह�तछेप बेगर ग�रएको जोिखमह�को 
िवतरण वा िबमालाई स�मान ग�रनपुछ�  भ�ने करारीय 
�वत��ताको मा�यता हो । 

१४. करारीय �वत��तािभ� कानूनले 
नै अयो�य भनेका अथा�त् नाबािलग, शारी�रक वा 
मानिसक �पमा अस�, वा कानूनले नै अस� 
भनेकाबाहेक करार गन� यो�यता भएका प�ह�िबच 
समान कानूनी हैिसयत र �मता ह��छ भ�ने िव�ास 
ग�र�छ । �यसैगरी साव�जिनक नीितले रोकेको, करकाप 
वा जालसाझी भएको अव�था, झ�ुयाई वा कानूनले नै 
सत� तोकेको अव�था72 मा बाहेक करारका प�ह�ले 
आ�नो काय�को �कृित, �यसमा आउने जिटलता र 
आ�नो िहतको बारमेा पूण��पमा ससूुिचत रही असल 
िनयतले समझदारी गछ�न् भिन�छ । 

१५. यो स�य हो िक “करारीय �वत��ता” को 
िस�ा�तको मह�व १९ औ ँशता�दीमा जे ज�तो िथयो, 
हाल �य�तो छैन । तथािप यो िस�ा�तलाई वत�मानले 
अ�वीकार ग�रसकेको अव�था भने होइन । अिहले पिन 
करारीय �वत��ता खलुा अथ� �यव�थाको सामािजक 
आदश� हो र प�ह�को मोलतोलको शि� िठकठाक नै 
छ भ�ने अनमुानअन�ुप र सामािजक नीितको िव�� 
नह�ने गरी करार ग�रएको छ भने �यसमा अिभ�य� 
करारीय �वत��तालाई स�मान नै ग�र�छ73 । बेलायती 
अदालतह� अिहले पिन करारीय �वत��ताको 
िस�ा�तलाई �वीकार गछ�न् भ�ने Lord Diplock को 
दहेायको भनाइले पिु� गछ� ः 

“A basic principle of the common law of 
contract …is that parties to a contract 

71 M.A. SUJAN, supra note 5 at p.18. 
72 उदाहरणको लािग मलुकु� देवानी संिहता २०७४ को दफा ५१७ 

(बदर ह�ने करार), दफा ५१८ (बदर गराउन सिकने करार), दफा 
५१९ (काया��वयन ह�न नस�ने करार) । 

73 Sir Jack Beatson, Andrew Burrows and John 
Cartwright, ANSON’S LAW OF CONTRACT, 29th ed. 
Oxford University Press, 2010 at p 4.
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are free to determine for themselves 
what primary obligations they will 
accept.”74

�यितमा� होइन यरुोपेली समदुायमा पिन करारीय 
�वत��तालाई मह�व िदइएको भ�ने कुरा यरुोपेली 
अदालतले िदएको फैसलाबार ेA.G. Kokott ले �य� 
गरकेो देहायको भनाइले �प� गछ� ः

“Contractual freedom is one of the 
general principles of Community law. 
It stems from the freedom to act for 
persons. It is inseparably linked to 
the freedom to conduct a business 
[protected by Art. 16 of the EU Charter 
of Fundamental Rights]. In a community 
which must observe the principle of 
an open market economy with free 
competition, contractual freedom must 
be guaranteed.”75

१६. १९९० को दशकमा िव��यापीकरण 
र खलुा बजार अथ� �यव�थाले अ�तरा�ि��य �यापार 
र वािण�यको िवकासमा नया ँ उ�साह थपेको 
छ । �यापार वािण�यको �मखु कानूनी साधन करार 
कानून नै हो । पिछ�लो समयमा करार कानूनको 
िव��यापी एक�करणको पिन कुरा उठ्न थालेको 

74 Photo Production Ltd v Securicor Transport Ltd 
[1980] AC 827, 828; Eurico SpA v Philipp Brothers 
[2[1987 Lloyd’s Rep. 215, 218 cited in CHITTY ON 
CONTRACT, supra note 4 at p.10 करारीय �वत��ताको 
िस�ा�तलाई पिछ�लो कालमा लड� िवङ्गमले पिन समथ�न गरेका 
छन्; हेनु�होस् Homburg Houtimport BV v. Asgrosin Pvt. 
Ltd. (The Strarsin) [2003] UKHL 12, [2003] 3 W.L.R. 
711 at [57]. 

75 Cited in CHITTY ON CONTRACT 32nd edition see at 
https://2lib.org/book/3561757/986faa?id=3561757&se
cret=986faa

छ76 । यो प�रि�थितले पिन करारीय �वत��ताका मूल 
मा�यताह�मा गिहरो छलफल र िव�ेषण गनु�  ज�री 
भएको छ ।

ग. करारीय �वत��ताका सीमा
१७. करारीय �वत��तािभ� मूलतः अ) 

करार गन� वा नगन� �वत��ता; आ) को कससगँ करार 
गन� भ�ने �वत��ता, र इ) करारको िवषयव�त ुछनौट 
गन� तथा सत�ह� तय गन� �वत��ता पछ�न् भनी मािथ 
उ�लेख ग�रसिकएको छ । तर वत�मानको अव�था 
हेदा� यी कुराह� सीमारिहत छैनन् भ�ने देिख�छ । 
मलुकुमा रहेको कानूनी संरचनाले यी कुराह�मा सत� 
वा सीमा तोकेको छ जसलाई दहेायबमोिजम �या�या 
गन� सिक�छ ।

अ. करार गन� वा नगन� �वत��ता
१८. एउटा �यि�ले अक� �यि�सगँ गन� िनजी 

�यवहारमा करार गन� वा नगन� �वत��ता रह�छ भ�न 
सिकएला तर कुनै साव�जिनक उपयोगको स�भावना 
भएको �यवसाय गन� सं�थाह� ज�तो, होटल 
र�ेटुरा,ँ वा पवको स�चालक, �यसै गरी साव�जिनक 
यातायातका साधन (बस, रले वा हवाई जहाज आिद) 
स�चालन गन� �यि� वा स�ंथा, �यसै गरी पानी, 
िबजलुी वा दधु वा औषिध ज�ता अ�याव�यक व�त ुवा 
सेवाको �दायकले सेवाको �तर वा समय तो�नेबाहेक 
करारीय �वत��ताको नाममा सेवा नै �दान गिद�न भ�न 
िम�दैन । उदाहरणको लािग नेपाल िव�त्ु �ािधकरणले 
िबजलुी जडान गिद�न र नेपाल खानेपानी सं�था वा 
काठमाड� उप�यका खानेपानी िलिमटेडले अमकु 
�यि�सगँ सेवा �दान गन� स�झौता नै गिद�न भ�ने 

76 Ingeborg Schwenzer, Global Unification of Contract 
Law , Uniform Law Review, Volume 21, Issue 1, 
March 2016, Pages 60-74, https://doi.org/10.1093/ulr/
unw005 accessed on 11 April 2021..
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कुरालाई करारीय �वत��ताको नाममा �वीकार गन� 
सिकँदैन । तलुना�मक िविधशा�मा भएको िवकास 
हेदा�  पिन य�िप साव�जिनक उपयोगका व�त ु बे�ने 
र स�भािवत ख�रदकता�को िबचमा करारीय स�ब�ध 
रह�छ भनी अदालतह�ले भनेका छैनन्, तर व�त ुवा 
सेवा �दान गनु�पन� दािय�वबाट य�ता व�त ु वा सेवा 
�दायकले छुट पाएको अव�था भने दिेखदैँन77 । 

आ. को कससगँ करार गन� भ�ने �वत��ता
१९. यो �वत��ताको पिन सीमा छ । 

उदाहरणको लािग मलुकुको सिंवधानमा ��याभूत 
समानता तथा िवभेदहीनताको हकलाई कुनै पिन 
व�त ु वा सेवाको स�चालकले स�मान गनु�पछ�  । 
उनीह�ले सेवा स�चालनको समय, �े�, वा सेवा 
िदने �ाहकको शारी�रक वा मानिसक अव�था (ज�तै: 
जहाजमा चढ्नको लािग) तो�न स�छन् तर अमकु 
�यि�लाई सेवा िद�छु, अमकु �यि�लाई सेवा िद�न 
वा साव�जिनक उपयोगको व�त ु अमकु जात वा 
वग�को �यि�लाई बेि�दन भ�न स�दैनन् । नेपालको 
सिंवधानको धारा २४(२) ले "कुनै व�तु, सेवा वा 
सुिवधा उ�पादन वा िवतरण गदा� �य�तो व�तु, सेवा 
वा सुिवधा कुनै खास जात वा जाितको �यि�लाई 
ख�रद वा �ा� गन�बाट रोक लगाइने वा �य�तो 
व�तु, सेवा वा सुिवधा कुनै खास जात वा जाितको 
�यि�लाई मा� िब�� िवतरण वा �दान ग�रने छैन”
भनी व�त,ु सेवा वा सिुवधाको उ�पादन र िवतरणमा 
िवभेदकारी �यवहार गन� �प��पमा रोक लगाएको 
छ । यसको अित�र� व�त ुवा सेवाको िनयमनस�ब�धी 
कानूनले पिन कोसगँ करार गन� वा नगन� भ�ने �यि�को 
�वत��तालाई सीमाब� गन� स�छ78 । कृि�म �कारका 
77 CHITTY ON CONTRACT supra note 4 at p 13 See 

also Norweb plc v Dixon [1[1995WLR 637; Read v 
Croydon Corp [1938] 4 ALL ER 631.

78 उदाहरणको लािग हेनु�होस् उपभो�ा संर�ण ऐन, २०७५ को दफा 
३ (व�त ुवा सेवामा पह�चँको अिधकार), खा� अिधकार तथा खा� 

सेि�टगेट बनाएर सेवा �वाहलाई �भािवत पान� 
काय�लाई कानूनले नै रोकेको देिख�छ79 ।

इ. करारको िवषयव�तु छनौट गन� तथा
सत�ह� तय गन� �वत��ता
२०. सामा�यतः करारको िवषयव�त ुछनौट 

गन� तथा सत�ह� तय गन� �वत��ता प�ह�लाई 
ह�दँै ह�दँनै भ�न िम�दनै । यसो भिनयो भने करारीय 
�वत��ताको िस�ा�त नै मन� प�ुछ । ह�नत १९ औ ं
शता�दीमा नै पिन करारीय �वत��ता पूण�तः सत�रिहत 
िथएन, �यस बखत पिन साव�जिनक नीितको िव�� 
रािखने सत�लाई �वीकार ग�रदँनै�यो ।80 तर सो समयमा 
यसलाई जसरी बिुझ��यो, सत� तो�नेबार ेप�ह�लाई 
जे ज�ता �वत��ताह� उपल�ध िथए, हाल सो छैनन् । 
वत�मानमा करारको िवषयव�त ुछनौट गदा� साव�जिनक 
नीितले नरोकेको कुनै पिन िवषयव�त ु छनौट गन�मा 
प�ह� �वत�� नै ह��छन् । य�तो साव�जिनक नीित 
मलुकुको सिंवधान र कानूनमाफ� त �कट ह��छ र 
सामा�य समझको �यि�ले पिन ब�ुन स�ने िकिसमको 
ह��छ । �यसरी सव�जिनक नीितले िनषेिधत गरेको 
अव�थामा बाहेक करारको िवषयव�त ु छा�न प� 
�वत�� नै ह��छन् । तर जहासँ�म करारका सत�ह�को 
कुरा छ यसलाई िविभ�न �पबाट सीमाङ्कन ग�रएको 
अव�था वत�मानमा छ । उदाहरणको लािग �यापार 
�यवसायमा संल�न क�पनीह�ले, आफूले नै पिहले 
सत�ह� तोक� िनि�त ढाचँामा ग�रने करार (Standard 
form of contract) पिहले नै तयार गरी �यवहारमा 

स��भतुास�ब�धी ऐन, २०७५ दफा ३ (खा�मा पह�चँ) । 
79 उदाहरणको लािग �ित�पधा�  �व��न तथा बजार संर�ण ऐन, २०६३ 

दफा (३) �ित�पधा� िव��को स�झौता, दफा (४) �भावशाली 
हैिसयतको द�ुपयोग - abuse of dominant position, दफा (७) 
एकलौटी कारोबार - Exclusive dealing, दफा (८) बजार सीिमत 
गन� (Market restriction); दफा (९) ब�धनय�ु िब�� (Tide 
selling) विज�त छन् ।

80 M.A Sujan supra note 5 at p 19. 
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ितनै सत�ह� �वीकार गन� अक� प�लाई बा�य पारकेा 
ह��छन् । यसो ह�दँा करारको अक� प� अथा�त् व�त ुवा 
सेवाको �ेतालाई �वत��पूव�क करारका सत�ह�बार े
िवचार गन�, वाता� गन� अवसर नै �ा� ह�दैँन । प�लाई 
पिहले नै तयार ग�रएका करारका सत�मा टािँसन बा�य 
पान� करार (adhesion contract) गराउने प�रि�थित 
आम�पमा बिनरहेको कारण पिन करारका सत�ह� 
�वत���पमा रा�ने प�रि�थितमा �यापक सीमाङ्कन 
भएको अव�था छ ।81

२१. करारीय �वत��तामा अक� 
�कारको ब�धन करारको िवषय व�तसुगँ स�बि�धत 
िनयमनकारी कानूनह� ज�तो जलाधार संर�ण, 
मोिहयानी हकको सरं�ण, वातावरण संर�ण वा फोहर 
�यव�थापन कानूनको कारण पिन पन� स�छ82 । य�ता 
िनयमनकारी कानूनले सत� तोकेको अव�थामा ती 
सत�ह� पूरा गररे मा� करारको काया��वयन ह�न स�ने 
ह�दँा ितनलाई करार परो� सत� (Implied terms 
of contract) भ�ने ग�र�छ । कितपय देशह�मा घर 
बहालस�ब�धी �यव�थालाई कानूनले यसरी िनयमन 
गरकेो ह��छ िक करारीय �वत��ता एउटा नाम मा�को 
िचज रह�छ । �यसैगरी ब�क, फाइना�स, सहकारी तथा 
िबमा �यवसायलाई कानूनले नै िनयमनकारी िनकायको 
मातहत राखेको ह��छ र तीनको �वीकृितबेगर कितपय 
�े�मा करारका प�ह� अिघ बढ्न स�दैनन् । �य�तैगरी 

81 CHITTY ON CONTRACT supra note 4 at p 13.
82 उदाहरणको लािग भू तथा जलाधार संर�ण ऐन, २०३९ दफा 

६ ले जलाधार संर�ण �े� तोिकएको जिमनमा तोिकएको भू 
उपयोिगता �णाली अपनाई काय�ह� गनु�पन�, भूिमस�ब�धी ऐन, 
२०२१ को दफा २५(७)(८) ले मोिहयानी लागेको ज�गा ख�रद 
िब�� वा नामसारी ह�दँा मोिहयानी हकमा असर नपन�; �यसैगरी 
वातावरण संर�ण ऐन, २०७६ को दफा १३ ले वातावरण अ�ययन 
�ितवेदनमा उ�लेख भएका कुराह�को अनशुरणलाई अिनवाय� गन� 
स�ने । �यसैगरी फोहर �यव�थापन ऐन, २०६८ को दफा ४ देिख 
७ स�मका �यव�थाह�को स�दभ�मा फोहर �यव�थापन, उ�पादन, 
पथृरण, िनराकारानमा गरकेा �यव�थाह�को पालनाको सत�मा मा� 
करारको काया��वयन ह�न स�छ । 

जहा ँकुनै मलुकु �े�ीय सङ्गठनको सद�य ह��छ य�ता 
दशेह�को हकमा �े�ीय सङ्गठनह�ले पिन कय� �म, 
वातावरण, व�त ुवा सेवास�ब�धी िविभ�न मानकह� 
तोकेका ह��छन् जसलाई अनशुरण गन� स�बि�धत 
�ित�ानह� बा�य ह��छन्83 । उपभो�ाको सरं�ण 
िनि�त अनिुचत सत� रा�न रोकेर, �म कानूनमाफ� त 
�यूनतम �याला र �िमकको �वा��य तथा सरु�ाका 
�यव�था तोकेर एवम् अवाि�छत सत� रा�न रोकेर 
करारीय �वत��तालाई प�रसीमन ग�रएको ह��छ ।84

यसको अलावा करारिभ�ै पिन �वाभािवक �पमा 
अ�तरिनिहत रहने भिनएका केही मा�यताका कुराले 
करारीय �वत��तालाई परो��पमा प�रिसमन गन� 
स�छ । य�तो कुराह� करारमा �प��पमा लेिखएको 
त ह�दँैनन् तर यित कुरा त �वाभािवक �पमा करारमा 
समािव� भएको मा�नपुछ�  भनी सामा�य समझको 
�यि�ले भ�न स�छ । उदाहरणको �पमा कुनै गाडी 
वा जहाज भाडामा िलने िदने करार भएको छ भने सो 
साधन गड्ुन वा उड्न �ािविधक�पले स�म छ भ�ने 
मािन�छ । अदालतह�ले पिन य�ता परो� सत�लाई 
करारकै अङ्गको�पमा �या�या र काया��वयन गन� 
कारण पिन करारीय �वत��तामा �यापक सङ्कुचन 
आएको ह��छ । 

२२. नेपालको स�दभ�मा हेदा� , करारीय 
�वत��ताको अवधारणा र यसको सीमाबार े
�यायाधीशह�िबच �यापक अ�यौल र मता�तर 
दिेखएको, यी िवषयह�मा �प� नभएकै कारण अमकु 
िवषयमा करार ह�न स�छ वा स�दैन भ�ने िवषयमा 
िविवधखाले फैसलाह� अदालतबाट ह�न पगेुका, जहा ँ
करार ह�न स�छ भिनएको छ �यहापँिन सै�ाि�तक 

83 उदाहरणको लािग यरुोपेली मलुकुह�को हकमा EC Unfair Trade 
Practices 2005.

84 See Rent Act 1977, Unfair Contract Terms Act 1977, 
Unfair Terms in Consumer Contracts Regulations 
1999 of United Kingdom. 
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�प�तासिहत िववादको िन�पण गरकेो पाइदैँन85 । 
हाल नेपालको सिंवधानमा स�पि�को हकलाई 
मौिलक हकको�पमा �वीकार ग�रएको र मलुकुले 
खलुा अथ�त��को मा�यमबाट स�विृ� हािसल गन� 
माग�मा अिघ बिढरहेको स�दभ�मा अवधारणा�मक प� 
र यसको सीमाबार े�प� ह�न ु�यायको लािग वा�छनीय 
देिखएकोले पिन करारको अवधाराणा�मक प�बार े
�प� ह�न ु�यायको रोहमा आव�यक देिख�छ । 

िन�पण ग�रनुपन� ते�ो ��ः करारीय �वत��ता 
र हा�ो �यावहा�रक �योग के क�तो छ? सव��च 
अदालतबाट �ितपािदत िस�ा�तह�ले हामीलाई 
के कसरी िनद�िशत गन� स�छन ्?

२३. करारीय �वत��ताको अवधारणा 
सव��थम २०५६ सालको करारस�ब�धी ऐनबाट 
नेपालमा �वेश गरकेो ह�दँा यी िवषय अझै पिन नौलो नै 
छ । यसबारमेा धेर ै�या�याह� भएका छैनन् । तथािप 
केही निजरह� भने फेला पछ� न् । यहा ँदईुवटा य�ता 
निजरह�को बारमेा चचा� ग�रनेछ । 

२४. नेपाल कानून पि�कामा �कािशत 
निजरह�को अ�ययन गदा� करारीय �वत��ताको 
�या�या भएको पिहलो ऐभर�े ब�क िल.86 को म�ुा हो भ�ने 
देिख�छ । यो िववादमा चाट�ड एकाउ�टे�टस् प�रषदले् 
चाट�ड एकाउ�टे�टस् ह�को �यूनतम श�ुक तोकेको 
िवषयलाई अदालतमा उठाइएको िथयो87 । जहा ँचाट�ड 

85 तीथ�राज कुमारी राणा िव. रामशंकर �े� ने.का.प. २०४९, िन.नं. 
४४४७; धनमाया महज�न िव. तलुसी महज�न ने.का.प. २०६२, 
िन.नं.७५८३; इ��बहादरु राई िव. मङ्गलीमाया कु�े ने.का.प. 
२०६६, िन.नं. ८२६८; सिमट होटल �ािल िव. शारदा �साई 
२०६८-CI-०३४४ फैसला िमित २०६९।०५।२५; नानीछोरी 
महज�न िव. रिव�� महज�न ने.का.प. २०६२, िन.नं. ७६१०; वीर 
शंकर कसाई िव. अिनता लामा ने.का.प. २०६३, िन.नं. ७६७३; 
पारशमिण भारती िव. हेमराज वन ने.का.प. २०६४, िन.नं. ७८९६ ।

86 एभर�े ब�क िल. िव. चाट�ड एकाउ�ट्स सं�थासमेत, ने.का.प. 
२०७३ िन.न. ९७३६ प.ृ २३५८

87 चाट�ड एकाउ�टे�स प�रषदक्ो २०७१।११।४ को १९४ औ ँबैठकले 

एकाउ�टे�स् प�रषद ्ले चाट�ड एकाउ�टे�टस ्ह�को 
�यूनतम श�ुक तो�न र सोभ�दा कम रकम िलने गरी 
कुनै पिन चाट�ड एकाउ�टे�स् ले स�झौता गन� स�छ वा 
स�दैन भ�ने ��न उठेको िथयो । प�रषद ्को तफ� बाट 
यसमा सेवाको गणु�तर कायम रा�न �यूनतम श�ुक 
तोिकएको हो भ�ने िजिकर रहेकोमा यस अदालतले 
करार ऐन, २०५६ को दफा ४ मा विण�त करारीय 
�वत��ताको िवषयमा िव�ततृ �या�या गद� प�रषदले् 
�यूनतम श�ुक तो�न नस�ने िन�कष�मा पगेुको 
पाइ�छ । अदालतका अनसुार “लेखा परी�णको 
सवेा करारीय स�झौतामाफ� त �दान ग�रने सेवा 
ह�दँा सेवा िलने वा िदने िवषयमा करारका सत�ह� 
तो�न प�ह� �वत�� रहन े ह��छन ् । आ-आ�ना 
स�ंथासगँ स�बि�धत ऐनह�ले सवेा िदने िवषयमा 
सामा�य माग�दश�न गर े पिन करारीय स�झौता र 
�यसका बारमेा प�ह�मा रहने �वाय�तालाई 
अंकुश लगाएको मा�न िम�ने ह�दैँन” । तर यित 
भ�दाभ�दै पिन अदालतले करारीय �वत��तालाई 
पूण� �पमा �यि�को �वे�छामा भने छाडेको 
दिेखदैँन ।88 अदालतका अनसुार य�तो �वत��ताले 
उपभो�ा सरं�ण ऐन, २०५४ र �ित�पधा� �व��न 
तथा बजार संर�ण ऐन, २०६३ ले लगाएका 

सं�थाको पेसागत �माणप� �ा� सद�यह�ले सूचीकृत साव�जिनक 
िव�ीय स�ंथाह�को लेखा परी�ण गदा� कूल कजा� लगानी वा िन�ेप 
जनु बढी ह��छ �यसको आधारमा १०० अब�भ�दा बढी लगानी वा 
िन�ेप भएको िव�ीय सं�थाबाट �.२५,००,००० र एक अब�भ�दा 
बढी लगानी वा िन�ेप भएको स�ंथा भए �यूनतम � १,००,००० 
लेखा परी�ण श�ुक िलनपुन� गरी तोकेको िथयो । 

88 अदालतका अनसुार य�तो �वत��ताले उपभो�ा संर�ण ऐन 
२०५४ र �ित�पधा�  �व��न तथा बजार संर�ण ऐन २०६३ ले 
लगाएका सीमाङ्कनलाई भने िबस�न िम�दैन । यसबारेमा अ� 
�या�या गद� अदालतले भनेको छ: “उपभो�ा सरं�ण ऐनको दफा 
६(१)(ग) मा “यथास�भव �ित�पधा��मक मू�यमा उपभो�य व�तु 
वा सेवाको छनौट गन� पाउने अवसरमा िव��त ह�ने अिधकार” 
उपभो�ालाई �ा� ह�ने कुरा उ�लेख छ । साथै अनिुचत �यापा�रक 
ि�याकलाप वा शोषण िव�� सनुवुाइ वा �ितपूित� पाउने अिधकार 
पिन उपभो�ालाई सो ऐनको दफा २४ ले �दान गरकेो छ ।
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सीमाङ्कनलाई भने िबस�न िम�दैन । ... “उपभो�ाह� 
ठिगने वा उनीह�ले �वत��तापूव�क पूण� सु-सूिचत 
र �ित�पधा��मक �पमा व�तु वा सवेा ख�रद गन� 
स�ने अिधकारको िवपरीत ह�ने प�रि�थित िसज�ना 
गन� कसैले पिन िम�दैन” । �यसैगरी अदालतले 
�ित�पधा� �व��न तथा बजार सरं�ण ऐन, २०६३ को 
प�र�छेद २ तथा दफा ३(१)(क) को �यव�था उ�लेख 
गद�89 य�िप चाट�ड एकाउ�टे�सह�को सेवा शु�क 
तो�दा यहाँ कुनै स�झौता गन� �यास ग�रएको छैन 
तथािप �यूनतम शु�क तो�न े जुन काय� भयो सो 
काय�को �कृित हदेा� उ� काय� �ित�पधा�को िव�� नै 
ह�ने देिखन आयो” भ�ने �या�या गरकेो छ । यसबारमेा 
अ� �प� गद� अदालतले भनेको छः “उपभो�ाको 
िहतलाई �यानमा राखी िवशेष प�रि�थितमा 
�यूनतम शु�कभ�दा पिन कममा सवेा िलन / िदन 
स�ने गरी सो स�ब�धमा माग�दश�न �यव�थास�म 
िवप�ी प�रषद् बाट ह�न स�ने देिखँदा एकाकं��पमा 
सेवा शु�क तोकेको िवषय कानूनस�मत ्रहकेो भ�न 
सिकँदैन” ।

२५. करारीय �वत��ता र यसका सीमाबार े
�या�या भएको अक� म�ुा मािथ उ�तृ  बहृत् पूण� 
इजलासबाट फैसला भएको ०६६-DF-००१९ 
समेतको तुलार�न ब�ाचाय�को मु�ा हो90 । य�िप यो 
म�ुा करारीय �वत��तासगँ सोझै स�बि�धत नभई 
घरज�गा िब�� गन� स�ब�धमा भएको करार रिज��ेसन 
गन� गरी अदालतले िनण�य गन� र �य�तो िनण�य 
काया��वयन ह�न स�छ वा स�दनै भ�ने मूल ��नसगँ 
स�बि�धत िथयो, तर करारको िवषयव�त ु छनौट 

89 सो ऐनको प�र�छेद २ मा “�व�छ �ित�पधा� िव��का काम” बार े
उ�लेख ग�रएको छ । �यसैगरी ऐनको दफा ३(१)(क) मा “कुनै व�त ु
वा सेवाको ��य� वा परो��पमा ख�रद वा िब�� मू�य िनधा�रण गन� 
वा �य�तो व�त ुवा सेवाको ख�रद िब��का सत�ह� तो�ने” काय�लाई 
�ित�पधा�  िव��को काय�मा रािखएको छ ।

90 तलुार�न व�ाचाय� िव. तारा �े�पा�वंश (०६६-DF-००१९) (बहृत् 
पूण� इजलास) िनण�य िमित २०७६।३।२९।

र सत�को कुरा पिन सो म�ुामा समावेश भएको ह�दँा 
�कारा�तरले करारीय �वत��ताबार े चचा�  गरकेो सो 
फैसलाको अ�ययनबाट देिख�छ ।91

२६. सो म�ुामा करारीय �वत��ताबार ेवहृत् 
पूण� इजलास भ�छः “सै�ाि�तक�पमा करारको 
काय�िविध, �व�प र िवषयव�तु छनौट गन� करारका 
प�ह�लाई �वाय�ता �ा�ह�ने भए पिन य�तो 
�वाय�ता करारको िनरपे� िनयम नभई सामा�य 
िनयम मा� हो” । यहा ँ “सामा�य िनयम” भ�दा 
इजलासको �यान करार स�प�न गन� त�रकातफ�  गएको 
दिेख�छ जसअनसुार जनु करारको काया��वयन गन� 
अ�य कुनै कानूनी �ि�या पूरा गनु�  पद�न �यसलाई 
सामा�य र जनुमा “प�ह�िबच भएको स�झौताले 
अ� औपचा�रक एवम् कानूनी �ि�या पूरा गरपेिछ 
मा� करारको �पमा मा�यता पाउन स�छ” �यसलाई 
इजलासले औपचा�रक भ�न खोजेको देिख�छ । 
यसोभ�दा इजलासको �यान करार ऐन, २०५६ को 
दफा ४ मा कम र दफा ८८ मा बढी गएको देिख�छ92 । 
स�भवतः दफा ४ मा “यस ऐनको अधीनमा रही” भ�ने 
र दफा ८८ मा “मा�य ह�ने छैन” भ�ने श�दावली �योग 
भएबाट बहृत् पूण� इजलास करारीय �वत��ता करारको 
सामा�य िनयम हो भ�ने िन�कष�मा पगेुको ह�नपुछ�  । तर 
ज�गा िब�� गन� िवषयमा भएको करारलाई मा�यता िदई 
91 बह�मतको राय मा.�या. ह�रकृ�ण काक�ले ले�नभुएको छ, र वहाकँो 

रायमा सं.�.�या. चोले�� शमसेर राणा, माननीय �यायाधीशह� 
दीपक कुमार काक�, मीरा खड्का, �काशमान िसंह राउत र 
तेजबहादरु काक�ले समथ�न गनु�भएको छ भने मा.�या. ई�र 
खितवडाले फरक मत ले�नभुएको छ । 

92 हेनु�होस् करार ऐन, २०५६ को दफा ४ “यस ऐनको अधीनमा रही 
करारको �व�प तथा िवषयव�त ुछनौट गन�, �ितफल, �ितफलको 
मा�ा, करारका सत� तथा करार उ�लङ्घन भएबापत उपचारको 
�कृित िनधा�रण गन� र करारबमोिजमको िववाद समाधान गन� उपाय 
िनि�त गन� करारका प�ह� �वाय� ह�ने छन्” । �यसै गरी दफा 
८८ “�चिलत कानूनले कुनै खास �कारको करार गन� कुनै खास 
काय�िविध पूरा गनु�पन� �यव�था गरकेो वा कुनै सरकारी काया�लयमा 
रिज��ेसन गनु�पन� �यव�था गरकेो रहेछ भने �य�तो रीत पूरा नगरी 
भएको करार मा�य ह�ने छैन” । 
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वादीलाई सावा ँ�याज भराएबाट करार ऐन, २०५६ को 
दफा ८८ बमोिजम रिज��ेसन नग�रएको करारलाई 
बहृत् पूण� इजलासले मा�यता नै निदएको भ�ने नभई 
�यवहारतः काया��वयन नह�ने भ�ने नै िन�कष�मा पगेुको 
देिख�छ । यसै प�रि�थितमा करार ऐन, २०५६ को 
दफा ४ र ८८ को �या�या के ह�न स�छ, नया ँमलुकु� 
देवानी संिहताको दफा ५०५(३) र ५१९ (२) (ख) 
ले कानूनबमोिजम कुनै खास औपचा�रकता, वा 
काय�िविध पूरा गरी गनु�पन�मा �य�तो औपचा�रकता पूरा 
नभई भएको करार काया��वयन नह�ने �यव�था गरकेो 
स�दभ�मा “करारीय �वत��ता” को अवधारणाको 
भिव�यमखुी �या�या के ह�न स�छ भ�ने सा�दिभ�क 
��न हा�ो साम�ुने उ�प�न भएका छन् । 

िन�पण ग�रनुपन� चौथो ��ः करारीय �वत��ताबार े
भिव�यको रखेा कोदा� हा�ो �ि�कोण के क�तो रहनु 
वा�छनीय ह��छ ?

२७. करारीय �वत��ता करारको मा� 
िवषयव�त ुनभई खलुा अथ�त��को मे�द�ड हो । खलुा 
अथ�त��को िवकास नै �यि�ह� आफू खसुी कारोबार 
गन�, कारोबारको िवषयव�त ु छा�न र कारोबारको 
सत�ह� तो�न र िववाद परमेा कसरी समाधान गन� 
भ�ने तय गन� िनजी�पमा स�म ह��छन् भ�ने हो । करार 
कानूनलाई िनजी कानून भ�नकुो ता�पय� पिन �यही 
हो । करार ऐन, २०५६ माफ� त करारीय �वत��ताको 
िस�ा�तले औपचा�रक �पमा नेपालमा �वेश पाएको 
भए पिन सोअिघ ग�रएका �या�याह�ले पिन करारीय 
�वत��ताको िस�ा�तलाई परो��पमा भए पिन 
समथ�न र प�रपिु� गरकेो अ�ययनबाट देिख�छ । 
ितथ�राज कुमारी राणाको म�ुा93 �यसको िजउदँो जा�दो 
उदाहरण हो । 

२८. यो स�य हो िक करारीय �वत��तालाई 

93 तीथ�राजकुमारी राणा िव. रामशंकर �े�को म.ुस. गन� िवनोद शंकर 
�े� ने.का.प. २०४९ िन.नं. ४४४७ प.ृ १ ।

१९ औ ं शता�दीको ज�तो सत�रिहत अवधारणाको 
�पमा हेन� सिकने अव�था आज छैन । तर आज 
पिन करारीय �वत��ता करार कानूनको एउटा 
मह�वपूण� िस�ा�त हो र यसको अिभ�न स�ब�ध 
बजार अथ�शा� र समाजमा िव�मान वैयि�क 
मू�य र मा�यता (individualistic ethos), 
िसज�ना�मकता र स�वृि�सगँ छ भ�न े कुरालाई 
हामीह�ले िबस�न िम�दैन । सामािजक �वाथ�को 
लािग �यि�गत िहत तथा �गितका �यासह�लाई 
छाड्न ु नै पछ� भ�ने मा�यतालाई खुला अथ�त��मा 
�वीकार गन� किठन ह��छ । करार गन� ब�दा प�ले 
आ�नो िहत हने� हो । अमकु िवषयव�तु वा सत�ले 
आफूलाई फाइदा गछ� र य�तो ग�रन ु साव�जिनक 
नीित वा कानूनको िव�� ह�दैँन भने �य�तो 
�वाभािवक फाइदालाई छाड्नुपछ� भनी करार 
कानूनले भ�दैन । फरक कितस�म हो भने करारीय 
�वत��ता सत�रिहत छैन तर यसको ता�पय� 
�वत��ता नै छैन भ�ने होइन, स�झौता गदा� असल 
िनयतले गनु�पछ� भ�नुको अथ� �य�तो स�झौताबाट 
फाइदा ह�ने कुरा गन� ह�दैँन भिनएको कदािप होइन । 

२९. करारीय �वत��ताको िस�ा�त 
मलुकुले बजारको �यवहारलाई कसरी िनद�िशत 
गरकेो छ भ�नेमा पिन िनभ�र रह�छ । �प� श�दमा 
भ�दा बजार िव�ेता वा �ेता कसको हो ? मलुकुको 
कानूनी संरचनाले कसलाई समथ�न गछ� , के गदा� 
साम�ज�य एवम् �यायपूण� �यव�था कायम ह�न स�छ 
भ�ने सै�ाि�तक स�दभ�लाई पिन अदालतह�ले 
िबस�न िम�दैन । पिछ�लो समयमा उपभो�ास�ब�धी 
कानूनको िवकाससगैँ करारीय स�ब�ध (privity of 
contract) मा िवचलन आएको र यसले ��य�तः 
करारको प� नै नभएको �यि�को स�ब�धमा पिन 
व�त ुवा सेवा �दायकले दािय�व बेहोनु�पन� प�रि�थित 
पारकेो छ । य�तै �भाव मानव अिधकार कानूनले पिन 
पारकेो छ । करारीय �वत��ताको नाममा साव�जिनक 
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नीितले �वीकार नगन� कुराह� मा�य ह�दँैनन94 । 
�य�तै प�रि�थित कामदारह�को हकिहतको सरु�ा, 
वातावरणको संर�ण आिद स�दभ�मा पिन परकेो छ । 

३०. सै�ाि�तक �पमा हेदा� करारीय 
�वत��तािभ� �यि�गत उ�नयनलाई मह�व िदने 
�वत�� बजार केि��त �यि�वादी (Market 
individualism) धार र अक� उपभो�ाको िहत 
(consumer welfarism) स�ब�धी धार गरी दईुवटा 
�प� धारह�ले िनर�तर�पमा अ�तरि�या ग�ररहेको 
भेिट�छ । पिहलो अथा�त् बजार केि��त �यि�वादी 
धारअ�तग�त करार कानूनले बजारको �वत�� �वाह, 
�ित�पध� �य िव�यलाई मजबतु पाछ�  । य�तो 
�यव�थाले करारका �प� िनयमह�, कारोबारको सरु�ा 
र �यापा�रक �े�मा चलेका �यवहारह�लाई मा�यता 
ह�नपुन� कुरामा जोड िददँै ती मू�यह�को जगेना�को 
लािग करारीय �वत��ता (Freedom of Contract) 
र करारको पिव�ता (sanctity of contract) लाई 
मह�व िदनपुछ�  भ�छ । बजार केि��त �यि�वादी 
धारको म�ुय आधार करारीय �वत��ताको िस�ा�त 
हो । यसले �यि�ह�लाई करारको िवषयव�त ुछनौट 
गन�, करारको सत� तो�न र आ�नो िहतमा मोलमोलाई 
गन� पूण� �वत��ता �दान ग�रनपुछ�  र �यि�ह�ले 
करार गरकेा छन् भने �यसको काया��वयन गराउन ुनै 
�यायपािलकाको सव�प�र कत��य ब�छ भ�छ । यसको 
िवपरीत उपभो�ा िहतस�ब�धी धारले करोबारमा 
तक� सङ्गतता र �व�छता (reasonableness 
and fairness) खो�छ । कसैले पिन आ�नो ग�ती 
वा कमजोरीबाट उ�टो फाइदा िलन खो�न ु ह�दँनै; 
अ�यायपूव�क र अ�व�छ�पमा धनी ब�न ुह�दैँन; करार 
उ�लङ्घनबापतको �ितपूित� उ�लङ्घनको �कृित र 
ग�भीरताअन�ुपको ह�नपुछ� ; करारमा उपचार �व�प 
�ितपूित� िदइने हो द�ड िदइने होइन; करारको शाि�दक 

94 ज�तो, िह�द ुदेशमा गाई काट्ने वा मिु�लम देशमा सुगँरु काट्ने कुरा 
आिद ।

�या�या गदा� सोझै अ�याय पछ�  भने �यायाधीशले 
�यायको बाटो नै प�नपुछ�  भ�ने कुरामा उपभो�ा 
िहतस�ब�धी धारले जोड िद�छ95 । यो धारलाई वत�मान 
उपभो�ा तथा मानव अिधकारस�ब�धी िविधशा�को 
समथ�न �ा� छ । हा�ो करार कानूनको िवकास र 
�याियक �या�यामा हामीह�ले यी आयामह�को पिन 
रा�ो परख गनु�  आव�यक देिख�छ । 

३१. करारीय �वत��ताको िस�ा�त र 
यसको �योगमा १९औ ं शता�दीदेिख अिहलेस�म 
जनु प�रवत�न भएको छ सो अदालतको मा� कारणले 
नभई राजनीितक िस�ा�त, अथ�शा�, �यव�थापन, 
�िविधमा आएको प�रवत�नका साथै मानव अिधकार 
कानून र यसले उपेि�त वग�मा िसज�ना गरकेो अिधकार 
�ितको सचेतना पिन िज�मेवार छ । यी कुराह�सगैँ 
अदालतको पिन भूिमका बदिलएको छ; अदालत 
पिन करारमा ह�तछेप गनु�  ह�दैँन भ�नेबाट करारमा 
असल िनयत, �व�छता, तक� सङ्गतता र �याियक 
�विववेकको �योग गन� अव�थामा पगेुको छ । यो सही 
हो िक अदालतले पिन सधै ँ एउटै धार प�ेको छैन । 
यसले किहले करारका �यव�थाह�लाई कडाइका साथ 
हेन� िनयमिन� �ि�कोण (formalistic approach) 
र किहले करारको प�रणामलाई हेरी �यायको प�मा 
उिभने यथाथ�वादी सोच (realist approach) लाई 
प�ेको देिख�छ ।96 िवगत पचास वष�को प�रवत�नलाई 
हेन� हो भने करारीय �यवहारमा अनेक� जिटलताह� 
थिपएका छन् । अब करार एउटा िकसानले गन� गो� 
भ�सी वा घोडाको िब�� गन� ज�तो छोटो, सरल र 
त�ु�तै टुङ्िगने �कृितको छैन । यसको उदाहरणको 

95 John N Adams and Roger Brownsword (2000) Cited 
in LINDA MULACHY AND JOHN TILLOTSON, 
CONTRACT LAW IN PERSPECTIVE 46th ed. 
Cavendish Publication 2004 at p 41-40.

96 LINDA MULACHY AND JOHN TILLOTSON, 
CONTRACT LAW IN PERSPECTIVE 46th ed. 
Cavendish Publication 2004 at p 41-.40
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लािग एउटा ठूलो पूवा�धार संरचनाको िनमा�णमा भएको 
करारलाई हेर े प�ुछ जहा ँ एउटा करारिभ� वा सोसगैँ 
�ङ्ृखलाब��पमा जोिडएका अनेक� करारह� 
फेलापछ� न् । अदालतले करारको �या�या गदा� यी सम� 
करारह�को अ�तरस�ब�तालाई समेत हेरी �या�या 
गनु�पन� ह��छ । बजारका करारीय �विृ�ह� पिन एकै 
खाले छैनन् । जसम�ये ढाचँावाला करार (Standard 
form) को बढी �योग, करारको प�, िनयामकको �पमा 
सरकारको संल�नता, करारको संरचनामा �यि�वादी 
(Market individualism) सोच र उपभो�ाको 
िहतवादी सोच (Consumer welfarism) िबचको 
���, व�त ु र सेवाको उ�पादक र उपभो�ाको 
हैिसयतमा रहेको खाडल, �िविधले �याएको प�रवत�न 
आिद िवचारणीय प� ह�न स�छन् । यस अव�थामा 
उपयु� करारीय �यवहार के ह�न स�छ ? करारीय 
�वत��तालाई कसरी हने� सिक�छ ? भ�ने बारमेा 
हामीह�ले गिह�रएर िवचार गनु� आव�यक छ । 
मलुुकले अङ्गीकार गरकेो सवैंधािनक �यव�था, 
�यसले �वीकार गरकेो समाजवाद उ�मखु रा�य 
�यव�था, खुला अथ�त��, िनजी स�पि�मािथको 
�यि�को अिधकार, बजारको िनयमनमा रा�यको 
दािय�व, िविधको शासनको आधारभूत ढाँचा र 
िव��यापीकरणको स�दभ�मा हामीले आ�नो सुर�ा, 
स�वृि� र िदगो िवकासको लािग �यायपूण� �यव�था 
कसरी कायम गन� स�छ� भ�नेबारमेा समते एउटा 
�थायी सोच बनाउनु आव�यक छ । �यसो गरमेा 
मा� अिहले करार कानूनको �या�याको स�दभ�मा 
देिखएको अ�त�य�त अव�थाबाट हामीह� म�ु 
ह�न स�छौ ँ । ��ततु िववादको िन�पण गदा� करार 
कानूनको यो बहृत् भावभूिम र करारीय �वत��ताको 
अवधारणा�मक प�बार े�प� �ि� राखेर नै अिघ बढ्न ु
वा�छनीय ह��छ । 

िन�पण गनु�पन� पाँच� ��ः के िववािदत िलखतले 

करार ऐन, २०५६ को दफा ४ र दफा ८८ को सत� 
पूरा गछ� ?

३२. ��ततु म�ुामा ग�रएको िववािदत 
िलखत ज�गा िब��स�ब�धी कुरा म�जरु गरी ग�रएको 
करार (AGREEMENT TO SALE) हो । यो 
आफँैमा िब�� नामाको कागज (SALE DEED) 
होइन । ितथ�राज कुमारी राणाको म�ुादिेख यी दईु 
�कारका िलखतह�को िभ�नताबार े अदालतको 
�ि�कोण �प� रहदँै आएको छ । तुलार�नको मु�ामा 
पिन िववािदत िलखतलाई अदालतले िववािदत 
िलखत ज�गा िब�� गन� म�जरुी ग�रएको करार िलखत 
(AGEREMENT TO SALE) हो भ�ने मानेको 
पाइ�छ । सो म�ुाको िलखत र ��ततु म�ुाको िववािदत 
िलखतमा फरक यित छ िक सो िलखत रिज��ेसन 
पा�रत भएको िथएन, यसमा पा�रत भएको छ । तर 
यित भ�दैमा करार ऐनको दफा ४ र दफा ८८ को 
स�ब�ध बारमेा बो�नै नपन� ह�दैँन । मूल�पमा यस 
इजलासको ठ�याइ के छ भने करार ऐन, २०५६ को 
दफा ४ ले “करारको �व�प तथा िवषयव�तु छनौट 
गन�, �ितफल, �ितफलको मा�ा, करारका सत� 
तथा करार उ�लङ्घन भएबापत उपचारको �कृित 
िनधा�रण गन� र करारबमोिजमको िववाद समाधान 
गन� उपाय  िनि�त गन� करारका प�ह� �वाय� 
ह�नेछन्” भ�ने �यव�था गरकेो स�दभ�मा करारको 
िवषयव�त ु ज�गा िब�� गन� रहेको, �ितफल रकममा 
िनि�त ग�रएको, दवैु प�ले पालन गनु�पन� सत� उ�लेख 
ग�रएको र करारको उ�लङ्घन भएबापत उपचारको 
�कृितसमेत प�ह�ले नै िनधा�रण गरी सा�ीह�को 
रोहवरमा सहीछाप गरकेोबाट िववािदत कागजले करार 
ऐनको दफा ४ को सत�ह� पूण��पमा पालन गरेको 
दिेख�छ । अब उ� दफा ४ को स�ुमा “यस ऐनको 
अधीनमा रही” भ�ने वा�यांश परबेाट यसले दफा 
८८ को �यव�थालाई संकेत गन� खोजेको मानेमा पिन 
सो दफामा “�चिलत कानूनले कुनै खास �कारको 
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करार गन� कुनै खास काय�िविध पूरा गनु�पन� �यव�था 
गरकेो वा कुनै सरकारी काया�लयमा रिज��ेसन गनु�पन� 
�यव�था गरकेो रहेछ भने �य�तो रीत पूरा नगरी भएको 
करार मा�य ह�ने छैन” भिनएको र ��ततु िलखत िमित 
२०६३।२।२२ मा मालपोत काया�लय चाबिहलमा 
रिज��ेसन ग�रएकोबाट सो सत� पूरा भएको नै 
देिख�छ । एकिछनको लािग िलखत रिज��ेसन नगरकेो 
अव�था रहेछ भने पिन उ� दफामा उि�लिखत 
“मा�य ह�ने छैन” भ�ने श�दको अथ� करार नै वैध ह�ने 
छैन भ�ने ला�दैन । तुलार�न ब�ाचाय�को मु�ामा
बहृत् पूण� इजलासमा वादीलाई वैनाबापत िदएको 
रकम र सोको कानूनबमोिजम ह�ने �याज भराएबाट 
सारांशमा करारलाई वैध मानेको नै िन�कष� िन�क�छ । 
सै�ाि�तक �पमा हदेा� करार ऐन, २०५६ को दफा 
८८ को �यव�था करार मा�य ह�ने वा नह�ने �यव�था 
नभई �य�तो सत� नपुगेको िलखत काया��वयन ह�ने 
वा नह�ने कुरासगँ स�म स�बि�धत िवषय हो । हाल 
मलुुक� देवानी सिंहता, २०७४ को दफा ५०७(३) र 
दफा ५१९(२)(ख) मा उि�लिखत “कानूनबमोिजम 
कुनै औपचा�रकता, काय�िविध पूरा गरी गनु�पन� वा 
कुनै िनकायमा दता� गनु�पन� �यव�था भएको करार 
�य�तो औपचा�रकता, काय�िविध पूरा नभई भएको 
वा दता� नभएकोमा” �य�तो करार काया��वयन 
नह�ने जुन �यव�था ग�रएको छ सो काय�िविधको 
स�म कुरा हो भ�न े सो �यव�थाको अ�ययनबाट 
देिख�छ । अव�य पिन �य�तो करार काया��वयन 
ह�न मािथ उ�लेख गरकेो काय�िविध पूरा ह�नुपछ�, 
तर यसको मतलब करार नै अवैध वा अमा�य ह�ने 
भने होइन । अमा�य ह�ने भ�ने �या�या करारको 
दफा ४ र हाल मलुुक� देवानी सिंहताको दफा ५०७ 
को अनकूुल ह�ने देिखँदैन । करार ऐन, २०५६ को 
दफा ८८ कै स�दभ�मा पिन सो काय�िविध प�ह�ले 
चाहेमा जिहले पिन पूरा गन� स�छन्, �यायको लािग 
आव�यक देिखएमा अदालतले मका� पन� प�को 

िनवेदनमा रिज��ेसन गनु�  भनी आदशे पिन िदन 
स�छ । मलुकु� दवेानी काय�िविध संिहता, २०७४ को 
दफा १२ ले अदालतलाई �य�तो आदेश िदन स�ने 
कानूनी आधार �दान गरकैे छ । य�तो कानूनी �यव�था 
रहनपूुव� नै पिन ितथ�राज कुमारी राणा97 लगायत 
करार ऐन, २०२३ अ�तग�तका कैय� म�ुाह�मा यस 
अदालतले �य�तो आदशे िदएको पिन छ । तर दफा ८८ 
अ�तग�तको रिज��ेसनको काय�िविध पूरा नगरकेो 
करार मा�य करार ह�दैँन भ�दा पिछबाट �य�तो सत� 
पूरा गन� स�पूण� स�भावनाह� ब�द ह��छन ्र य�तो 
�या�या करार ऐन, २०५६ को दफा ४ र देवानी 
सिंहताको दफा ५०७ को मलू मा�यता र मम�को 
िवपरीत ह�न जा�छ भ�ने करारीय �वत��ताको 
मािथ उि�लिखत �या�या र िववेचनाबाट 
देिख�छ । ��ततु म�ुामा करार रिज��ेसन गरेको 
अव�था ह�दँा करार ऐन, २०५६ को दफा ४ को सत� 
र दफा ८८ को काय�िविध पूरा गरकेो दिेख�छ । तसथ�, 
��ततु म�ुामा उ�प�न िवषयव�त ुतुलार�नको मु�ामा 
ज�तो पेिचलो बनेको अव�था छैन । �यसैले वादी र 
�ितवादीिबच भएको िमित २०६३।२।२२ को करार 
उ� दफा ४ वा दफा ८८ को �यव�थाको कारण 
काया��वयनबाट रोिकनपुन� अव�था दिेखदँैन ।   

िन�पण ग�रनपुन� छैठ� तथा अि�तम ��ः वादी 
दाबीबमोिजम करारको प�रपालना गराउनुपन� हो 
वा होइन; पुनरावेदन अदालतको िनण�य िमलेको छ 
वा छैन । पुनरावेदक �ितवादीको पुनरावेदन िजिकर 
पु�न स�न ेहो वा होइन ?

३३. िमित २०६३।२।२२ को करारका 
मािथ उि�लिखत सत�ह� हेदा� िववािदत ज�गाको मू�य 
�.१२,५०,०००।- म�ये �.१२,००,०००।- वादीले 
�ितवादीलाई त�कालै िदएको र बाकँ� �.५०,०००।- 

97 तीथ�राजकुमारी राणा िव. रामशंकर �े�को म.ुस. गन� िवनोद शंकर 
�े� ने.का.प. २०४९ िन.नं. ४४४७ प ृ१
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पा�रत गन� समयमा िदने भ�ने सत� रहेको देिख�छ । 
य�तो सत� राखी करार गन� �चिलत कानूनले वादी 
�ितवादीलाई रोक नलगाएको, िववािदत िलखत करार 
ऐन, २०५६ को दफा ४ अनकूुल रहेको र िलखतले 
दफा ८८ को काय�िविधसमेत पूरा गरकेो कुरा मािथ 
उ�लेख भइसकेको छ । करार ऐन, २०५६ को दफा 
७४ बमोिजम करार गन� हरके प�ले आ�नो दािय�व 
पूरा गनु�पन� ह��छ । िववािदत करारबमोिजमको बाकँ� 
�पैया ँकरारका सत�बमोिजम ितन� वादी तयार रहेको 
र �ितवादीले ज�गा पा�रत ग�रिदने कुरालाई इ�कार 
गरकेोबाट �ितवादीले करारको सत� पूरा नगरकेो �प� 
देिखन आयो । अब य�तो ि�थितमा वादी दाबीबमोिजम 
करार ऐन, २०५६ को दफा ८६ बमोिजम ग�रिदन 
�ितवादी बा�य छ वा छैन भनी हेदा�  सो दफाको उपदफा 
(१) मा “करार उ�लङ्घन भएको कारणबाट मका� पन� 
प�लाई पु�न गएको वा�तिवक हािन नो�सानीबापत 
नगद �ितपूित� मनािसब र पया�� नह�ने भएमा 
�यसरी मका� पन� गएको प�ले �ितपूित�को दाबी 
गनु�को स�ा करारको यथावत् प�रपालनाको दाबी 
गन� स�न ेछ” भ�ने �यव�था रहेको दिेख�छ । सोही 
दफाको उपदफा (२) को ख�ड (क) मा उ�लेख 
भएबमोिजम “करार उ�लङ्घन भएबापतको �ितपूित� 
नगद नै पया�� ह�ने” वा (ख) मा उ�लेख भएबमोिजम 
“करारबमोिजमको काम भए नभएको कुरा अदालतले 
सपुरीवे�ण गन� नस�ने भएमा” भ�ने अव�था यो हो वा 
होइन भनी हेदा�  ��ततु िववादमा वादीको िफराद िमित 
२०६४।४।७ मा दता� रही साढे चौध वष�भ�दा बढी 
समयदेिख वादीले �यायको याचना गद� अदालतको 
ढोका घचघ�याइरहेको पाइ�छ । िववािदत िलखत 
हेदा�  पिन वादीले करारबमोिजम त�काल पूरा गनु�पन� 
दािय�व पूरा गरकेो देिख�छ भने, �ितवादीले करारको 
दािय�व पूरा गन� तयार छु वा नगद �ितपूित� िदन 
तयार छु भ�नेस�मको पिन िजिकर िलएको अव�था 
यहा ँदेिखदँनै । वादीले नगद िवक�प ह�न स�छ भ�ने 

कुरालाई िफरादमा अ�वीकार गरेको, िलखतले 
पिन नगद �ितपूित�लाई करार उ�लङ्घनबापत 
भ�रभराउको आधार ह�न स�छ भ�ने कुरालाई �वीकार 
नगरकेो र म�ुा अदालतमा िवचाराधीन रहेको अविधमा 
ज�गाको भाउ जे जसरी बढेको छ सोलाई �ि�गत गदा� 
नगद �ितपूित�बाट वादीलाई ह�न गएको वा�तिवक 
हािनको भ�रभराउ ह�न स�ने अव�था दिेखदैँन । 
अब जहासँ�म अदालतले यो कुराको सपुरीवे�ण गन� 
स�छ वा स�दैन भ�ने कुरा छ िववािदत िवषय ज�गा 
पा�रत ग�रिदने कुरासगँ स�बि�धत रही सपुरीवे�ण 
ग�ररहनपुन� अव�थाको िववाद नै दिेखदैँन । नेपालको 
संिवधानको धारा १२६(२) बमोिजम म�ुा मािमलाको 
रोहमा अदालतले िदएको आदेश वा िनण�यको सबैले 
पालना गनु�पन� �यव�था रहेको र फैसला काया��वयन 
गन� �ितवादी तयार नरहेमा वादीको िनवेदनबाट 
िलखत पा�रत ग�रिदन ु भ�नेलगायतका आदेश गन� 
फैसला काया��वयनको चरणमा गन� स�ु िज�ला 
अदालत स�म नै रहेको देिख�छ । य�िप करारको 
यथावत ् प�रपालनालाई अदालतको �विववेक�य 
अिधकारको �पमा ह�ेर�छ तर जहाँ नगद 
�ितपूित�बाट वादीलाई पूण� �याय िम�न े अव�था 
छैन �यहा ँ यथावत् प�रपालनालाई इ�कार गन� 
िम�ने पिन ह�दैँन । आफूसम�को िववादमा सकेस�म 
पूण� �याय गन�तफ�  नै अदालत अ�सर रहनुपछ� । 
�यो उसको सवैंधािनक दािय�व पिन हो । स�म 
�यायपािलकाको सवैंधािनक प�रक�पनािभ� 
पूण� एवम ् �भावकारी �याय पछ� भ�न े कुरालाई 
अदालतले िबस�न िम�दैन । तलुना�मक कानूनको 
ि�थित हेदा� पिन कमन ल र िसिभल ल प�रपाटीको 
अनशुरण गन� मलुकुह�मा नगद �ितपूित�  पया�� 
उपचार नह�ने अव�थामा करारको यथावत् प�रपालना 
वा िविश� प�रपालनाको आदशे िदनबाट इ�कार 
ग�रदँैन98 भ�ने नै दिेख�छ । हा�ो अदालतले अनशुरण 

98 ANSON’S LAW OF CONTRACT, (Sir Jack Beatson 
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गरकेो प�रपाटीलाई हेदा� पिन ितथ�राज कुमारी 
राणादेिख तुलार�न ब�ाचाय�स�म करारको यथावत् 
प�रपालनालाई अदालतले िस�ा�ततः �वीकार गरकेो 
नै पाइ�छ । यस अव�थामा मािथ िविभ�न ख�डह�मा 
उ�लेख भएबमोिजम िववािदत करारको िलखतले 
करार ऐन, २०५६ को दफा ४ र दफा ८८ को सत� पूरा 
गरकेो, दफा ७४ बमोिजमको दािय�वलाई �ितवादीले 
इ�कार गन� पाउने अव�था नदेिखएको र दफा ८२ र 
८६ समेतको �यव�थाह�समेतलाई ��ततु िववादको 
रोहमा हेदा� वादीलाई पूण� �याय िदलाउन करारको 
यथावत् प�रपालना गराउन ुनै �यायोिचत ह�ने देिख�छ । 
यस ि�थितमा करारको यथावत् प�रपालना गराउनपुन� 
ठह�याएको त�कालीन पनुरावेदन अदालतको 
फैसलालाई अ�यथा भ�नपुन� देिखएन ।  

३४. अतः मािथ िववेिचत आधार 
कारणह�बाट िववािदत िमित २०६३।२।२२ को करार 
काया��वयन यो�य करार देिखई वादी दाबीबमोिजम 
वादीले करारको प�रपालना गराई िलन पाउने देिखदँा 
वादी दाबी नप�ुने गरी भएको िमित २०६५।०२।२२ 
को स�ु फैसला उ�टी गरी वादी दाबीबमोिजम िमित 
२०६३।०२।२२ को मालपोत काया�लयमा रिज��ेसन 
भएको करारनामा िलखतबमोिजमको ०-६-० ज�गा 
भ�ुानी गन� बाकँ� रकम भ�ुान गरी साथै आव�यक 

QC ed. 28TH ed. 2008 at p 632-633 states: An order 
of specific performance is one by which the court 
direct the defendant to perform the contract, and 
in accordance with its terms. By contrast to civil 
law system which generally regards the innocent 
party’s primary recourse as, in principle, to have the 
contract performed, the jurisdiction to order specific 
performance is supplementary to the common law 
remedy of damage. Notwithstanding this difference of 
principle, in practice, even in civil law system, specific 
performance is only granted if the innocent party has 
a specific interest in performance which is not satisfied 
by damages.”

कानूनी �ि�या पूरा गरी वादीले करारबमोिजमको सत� 
प�रपालना गराई पाउने ठह�याई पनुरावेदन अदालत 
पाटनबाट िमित २०६६।११।१७ गते भएको फैसला 
िमलेको देिखदँा सदर ह�ने ठहछ�  । पनुरावेदक �ितवादी 
पवन राजभ�डारीको पनुरावेदन िजिकर प�ुन स�दैन । 
फैसलाबमोिजम गन� �ितवादी र स�बि�धत मालपोत 
काया�लयसमेतलाई ले�न ु भनी स�ु अदालतलाई 
लेखी ��ततु म�ुाको दायरीको लगत क�ा गरी िमिसल 
िनयमानसुार अिभलेख शाखामा बझुाइिदनू ।

उ� रायमा सहमत छु ।
�या.कुमार र�ेमी

इजलास अिधकृत: िविनता भारती; अनसु�धान 
सहयोगी शा.अ. िकित� थापा
इित सवंत् २०७७ साल माघ १८ रोज १ शभुम् ।

—— & ––
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सव��च अदालत, सयं�ु इजलास
माननीय �यायाधीश �ी अिनलकुमार िस�हा
माननीय �यायाधीश �ी प�ुषो�म भ�डारी

फैसला िमित : २०७७।४।१६
०७२-CI-१८६२

म�ुा- उ��ेषण

पनुरावेदक / िवप�ी : िज�ला िवकास सिमित दाङसमेत
िव��

��यथ� / िनवेदक : दाङ तलुसीपरु नगरपािलका वडा 
नं.१२ ट�रगाउ ँि�थत शभु स�दशे पो��ीफम� 
ए�ड �ाचरीका �ो. िड�लीबहादरु डागँीसमेत

§ कानूनले खास काय�िविध तो�नुपन� मनसाय 
रा�नुको मतलब अ�य अव�थाभ�दा 
िवशेष अव�थाको अनुमान गरकेो मा�नुपन� 
ह��छ । कानूनबमोिजमबाहके कर लगाइने 
र उठाइन ेछैन भ�ने सवैंधािनक �यव�थाले 
�प� कानूनको अभावमा करको दािय�व 
जनताले बो�नुपद�न भ�न ेमा�यता राखेको 
छ । कर लगाउन कानून बनेको छ, सो कर 
कानूनको दायरामा कुनै व�तु वा सवेा ��ट 
�पमा समिेटएको छ, �य�तो कर उठाउने 
काय�िविध पिन कानूनमा तोिकएको छ एवम ्
�य�तो काय�िविध पूरा ग�रएको छ भन े�यस 
अव�थामा कर असुल गन� िम�न े।

(�करण नं.११)
§ �थानीय िवकासका लािग कर अ�याव�यक 

भएको र कानूनबमोिजम �प� �पमै 
कर ला�नेमा �य�तो कर ितनु�पन�ले 

कठोर िस�ा�तमा आधा�रत रही कर 
चु�ा गनु�पन� र ितनु�पन� दािय�व भएबाट 
असुली ग�रने ह��छ । कानूनी रा�यमा 
कानूनले �प� तोकेको अव�थाबाहके 
कर लगाउन र कर उठाउन िम�दैन । 
�यसैले कर लगाउने स�ब�धमा िवना 
�ितिनिध�व कर नला�ने (No taxation 
without representation) भ�ने तथा 
कर कानूनको �या�या गदा� करदाताको 
िहत ह�ने गरी �या�या गनु�पन� करस�ब�धी 
िविधशा�ीय मा�यता रहकेो छ । यस 
अवधारणाले कर लगाउँदा िवशेष िवचार 
पु�याउनुपन� अव�थालाई समते इङ्िगत 
गद�छ । कसरी कर लगाउन े र असुल गन� 
सिकने ह��छ भ�ने स�ब�धमा केही मा�य 
अवधारणाह� छन ्। कर उठाउनेले अनुिचत 
फाइदा िलने गरी आ�नो अिधकारको 
�योग गनु� ह�दैँन (Principle of fair play 
or public trust) भ�ने �यायको मा�य 
िस�ा�त हो । जन�ितिनिधह� जनतामािथ 
अनुिचत भार थ�ने �ितब�ताका साथ 
िनवा�िचत वा मनोिनत भएका ह�दैँनन,् िनज 
जन�ितिनिधह� नै सामेल रहकेो िज�ला 
प�रषद ् र िज�ला िवकास सिमितले कर 
शु�क ज�ता आ�ना जनताउपर दािय�व 
िसज�ना गनु�अिघ सिंवधान र कानूनको 
गहन अ�ययन गनु� आव�यक ह�न े।

§ जन�ितिनिध आफँै कानून िनमा�णमा 
सहभागी ह�न े ह�दँा �थानीय सरकार 
स�चालन गन� �योजनाथ� राज�व सकंलन 
गन� िनण�य गन� मा� होइन, सो अिधकारको 
�योग कानूनसगँत एवम ्जनिहतमा छ, छैन 
भ�नबेार ेपिन िवचार गनु�पन� ।

(�करण नं.१२)

�नण�य नं. १०७२५
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पनुरावेदक / िवप�ीका तफ� बाट : 
��यथ� / िनवेदकका तफ� बाट : 
अवलि�बत निजर :
स�ब� कानून : 
§ �थानीय �वाय� शासन ऐन, २०५५

स�ु तहमा फैसला गन�ः-
मा.का.म.ु म�ुय �यायाधीश �ी कुमार चडुाल
माननीय �यायाधीश �ी �ीमणकुमार गौतम
पनुरावेदन अदालत तलुसीपरु

आदेश
�या.अिनलकुमार िस�हा : �याय �शासन 

ऐन, २०४८ को दफा ९ बमोिजम यसै अदालतको 
�े�ािधकारिभ� परी दायर ह�न आएको ��ततु म�ुाको 
सिं�� त�य एवं ठहर यस�कार रहेको छ ।

त�य ख�ड
हामी िनवेदकह� कृिष र पश ु �यवसायमा 

आधा�रत उ�ोगह� आ-आ�नो लगानीमा �थापना 
गन� �ममा आ�त�रक राज�व िवभागबाट �थायी लेखा 
न�बर �ा� गरी घरले ु तथा साना उ�ोग काया�लय 
दाङमा उ�ोगसमेत दता� गराई िज�ला पश ु सेवा 
काया�लय दाङमा दता� गराई म िनवेदक िड�लीबहादरु 
डांगीले शभु स�देश पो��ीफम� ए�ड �ाचरी, म िनवेदक 
��मिण सापकोटाले सापकोटा पो��ीफम�, म िनवेदक 
विलराम ख�ीले के.सी. िमट ए�ड ए�ोफम�, म िनवेदक 
धने�र वलीले दाङ पो��ी िफड इ�डि��ज तलुसीपरु, 
म िनवेदक देवराज के.सी.ले दाङ पो��ीफम� र म 
िनवेदक कृ�ण�साद शमा�ले खरले पो��ीफम� नामको 
फम� दता� गराई िनयिमत �पमा �यवसाय स�चालन 
गरी आएका छौ ँ । यसरी हामीले औ�ोिगक �यवसाय 
ऐन, २०४९ को आधारमा आ�नो �यवसाय स�चालन 
गरी आएको अव�थामा िवप�ी िज�ला िवकास सिमित 

दाङले िनकासीमा कर लगाउने भनी कर असलुीको 
लािग िमित २०७२।२।२६ गते नया ँयगुबोध राि��य 
दिैनक पि�कामा �थानीय �वाय� शासन ऐन, २०५५ 
को दफा २१५, �थानीय िनकाय आिथ�क �शासन 
िनयमावली, २०६४ को प�र�छेद ६ तथा २३ औ ं
िज�ला प�रषदक्ो िनण�यअनसुार तोिकएबमोिजमको 
दरमा िविभ�न कर तथा सेवा श�ुक असलुउपर गन� 
आ.व.०७२/०७३ को लािग ठे�कास�ब�धी बोलप� 
आ�ान गदा� िज�लािभ� उ�पादन भई िनकासी ह�ने 
व�तमुा ला�ने कर शीष�कमा कुखरुा, च�ला (कुखरुाको 
ब�चा), अ�डा र कुखरुाको दानासमेत समावेश भएको 
रहेछ । िवप�ी िज�ला िवकास सिमित पिन एक कानूनी 
�यि� भएको ह�दँा कानूनमा उि�लिखत काय�बाहेक अ�य 
काम गन� स�ने अिधकार उसलाई नरहेकोमा �थानीय 
�वाय� शासन ऐन, २०५५ को दफा २१५(१) मा 
िज�ला िवकास सिमितले िज�ला िवकास �े�मा 
तोिकएको दरमा नबढ्ने गरी िज�ला प�रषदब्ाट पा�रत 
दरमा आफूले िनमा�ण गरकेो वा आफूलाई ह�ता�तरण 
भई आएका संरचनामा कर लगाउन स�ने �यव�था 
उ�लेख गरकेो छ भने सोही उपदफा (२) मा िज�ला 
िवकास सिमितले िज�ला िवकास �े�मा तोिकएको 
दरमा नबढ्ने गरी िज�ला प�रषदब्ाट पा�रत दरमा 
ऊन, खोटो, जिडबटुी, वनकस (खर), कबाडी माल, 
ढुङ्गा, �लेट, बालवुा तथा �चिलत कानूनबमोिजम 
िनषेिधत जीवव�तबुाहेक अ�य मतृ जीवव�तकुो हाड, 
िसङ, �वाखँ, छाला आिद र तोिकएबमोिजमको अ�य 
व�तमुा कर लगाउन स�नेछ भ�ने उ�लेख भएकोमा 
हामीह�को �यवसायसगँ स�बि�धत िजउदँो कुखरुा, 
च�ला (कुखरुाको ब�चा), अ�डा र कुखरुाको दाना 
िवप�ीह�को करयो�य व�त ु नै नभएकोमा िवप�ीले 
उ�लेख गरकेो �थानीय �वाय� शासन िनयमावली, 
२०५६ को िनयम २०७ अनसूुची २३ को ख�ड (२) 
मा िज�लािभ� उ�पादन भई िनकासी ह�ने मालव�तमुा 
कर लगाउन स�ने व�तकुो सूची उ�लेख गरकेो छ । 
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सो सूचीमा नपरकेा व�तमुा न त िज�ला प�रषदल्ाई 
थप सूची तयार गन� अिधकार रहेको छ, न त करको दर 
िनधा�रण गन� अिधकार छ । सो अनसूुचीमा उि�लिखत 
दरिभ� रहेर आ�नो िज�लामा कर तो�ने अिधकार 
िज�ला प�रषद्लाई रहेको, सोमा सीिमत रहेर 
िज�ला िवकास सिमितले कर उठाउन पाउने र सो 
अिधकारअ�तग�त ठे�का ब�दोब�त गन� स�ने अिधकार 
रहेका िवप�ीलाई ऐनको उपयु�� �यव�थाबमोिजम 
हामीह�को कारोबारसगँ स�बि�धत �यवसाय 
कुखरुा, च�ला (कुखरुाको ब�चा), अ�डा र कुखरुाको 
दानामा कर उठाउने अिधकार नभएको ��ट ह�दँाह�दैँ 
ठेकेदारह�को आ�हमा गैरकानूनी �पमा षड्य��पूण� 
त�रकाले िवप�ीह�बाट िमित २०७२।२।२६ गते जारी 
भएको बोलप� आ�ानस�ब�धी सूचनामा सो िवषय 
समावेश गरकेोले हा�ो कृिष र पशजु�य �यवसायलाई 
�ो�साहन गनु�पन�मा उ�टै हामीह�को �यवसाय 
धरासायी ह�ने गरी नाग�रक अिधकार ऐन, २०१२ 
को दफा ३, ६(६)(७), ९ �ारा �द� हा�ो नाग�रक 
अिधकारमा आघात पारकेोले िज�ला प�रषदक्ो सो 
िनण�य र िमित २०७२।२।२६ मा �काशन गरकेो 
बोलप� आ�ानस�ब�धी सूचना उ��ेषणको आदशे�ारा 
बदर गरी उपयु�� व�तहु� बोलप�बाट हटाई पनुः 
बोलप� आ�ान गनु�  गराउन ुभनी िवप�ीह�को नाममा 
परमादेशको आदेशसमेत जारी ग�रपाउ ँभ�ने बेहोराको 
िनवेदक िड�लीबहादरु डागँीसमेतले पनुरावेदन 
अदालत तलुसीपरुमा दायर गरकेो िनवेदनप� ।

यसमा िनवेदकको िनवेदन मागबमोिजमको 
आदशे िकन जारी ह�न ु नपन� हो ? आदेश जारी ह�न ु
नपन� कुनै आधार र कारण भए सबदु �माणसिहत 
बाटाका �यादबाहेक १५ िदनिभ� िवप�ी नं.१ र ३ का 
हकमा आफँै वा कानूनबमोिजमको �ितिनिध र िवप�ी 
नं.२ को हकमा पनुरावेदन सरकारी विकल काया�लय 
तलुसीपरुमाफ� त िलिखत जवाफ पेस गनु�  भनी 
पनुरावेदन अदालत िनयमावली, २०४८ को िनयम 

३३(२) बमोिजम िवप�ीह�का नाममा �याद सूचना 
जारी गरी उपि�थत ह�न आए वा अविध नाघेपिछ 
िनयमानसुार गरी पेस गनू� । िनवेदकह�ले अ�त�रम 
आदेशसमेतको माग गरकेो देिखदँा िनवेदकको 
मागबमोिजम अ�त�रम आदेश जारी ह�नपुन�, नपन� 
स�ब�धमा छलफलका लािग िमित २०७२।३।२४ 
गते उपि�थत ह�न ु भनी िवप�ीह�लाई सूचना पठाई 
िनयमानसुार गरी पेस गनु�  भ�ने िमित २०७२।३।२३ 
को पनुरावेदन अदालत तलुसीपरुको आदेश ।

िनवेदकह�ले वैधािनक �पमा कुखरुाको 
�यवसाय स�चालन गद� आएको र आ-आ�नो 
�यवसायको �थायी लेखा न�बर (PAN) को दता� 
�माणप�समेत िनवेदनप�साथ पेस गरकेो देिख�छ । 
यसरी िनवेदकह�ले स�चालन गद� आएको �यवसायमा 
��य� असर पन� गरी �थानीय �वाय� शासन ऐन, 
२०५५ को दफा २१५(२), �थानीय �वाय� शासन 
िनयमावली, २०५६ को िनयम २०७(घ) तथा िनयम 
२०७ सगँ स�बि�धत अनसूुची २३(५) को �ितकूल 
कुखरुा, च�ला (कुखरुाको ब�चा) अ�डा र कुखरुाको 
दानामा समेत ��यथ�म�येको िज�ला प�रषद्को 
िनण�यानसुार तोिकएबमोिजमको दरमा िविभ�न कर तथा 
सेवा श�ुक असलुउपर गन� भनी आ.व.०७२/०७३ को 
लािग ��यथ�ह�बाट २०७२।२।२६ मा ठे�का आ�ान 
ग�रएको कारणबाट हामी िनवेदकह�को संिवधान तथा 
कानून�ारा �द� हकमा आघात पानु�का साथै �थानीय 
�वाय� शासन ऐन तथा िनयमावलीको अनसूुची 
२३ मा दरब�दी नै नभएको मालव�त ुकुखरुा, च�ला 
(कुखरुाको ब�चा) अ�डा र कुखरुाको दानासमेतमा कर 
तथा सेवा श�ुक लगाउने भनी बोलप� आ�ान ग�रएको 
समेतका कामकारबाहीबाट िनवेदकह�को पेसा 
�यवसायमा ��य� असर पन�स�ने �बल आशकंाको 
ि�थितको िव�मानता देिखएबाट िनवेदकह�को 
�यवसायमा �ितकूल असर पन� गरी कानूनिवपरीत 
कुनै कर तथा सेवा श�ुक नलगाउन ु र सोस�ब�धी 
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कुनै गैरकानूनी काय� नगनु� , नगराउन ु भनी ��ततु 
म�ुाको अि�तम टुङ्गो नलागेस�मको लािग पनुरावेदन 
अदालत िनयमावली, २०४८ को िनयम ३३(क) 
बमोिजम ��यथ�ह�का नाममा अ�त�रम आदशे जारी 
ग�रिदएको छ । यसको जानकारी ��यथ�ह�लाई िदन ु
भ�ने िमित २०७२।३।२४ को पनुरावेदन अदालत 
तलुसीपरुको आदेश ।

�थानीय �वाय� शासन ऐन, २०५५ र 
�थानीय �वाय� शासन िनयमावली, २०५६ को 
अधीनमा रही २३औ ँ िज�ला प�रषदक्ो िनण�यबाट 
िज�लािभ� उ�पादन भई िनकासी ह�ने व�तमुा ला�ने 
करमा िविभ�न व�तकुो नाम उ�लेख भई कुखरुा 
�ितगोटा �.१।- च�ला �ितगोटा �.५० पैसा अ�डा 
�ितपेटी �.५।-, कुखरुाको दाना �िति�व�टल 
�.१०।- कायम ग�रएको हो । �थानीय �वाय� शासन 
ऐन, २०५५ को दफा २१५ तथा �थानीय �वाय� 
शासन िनयमावली, २०५६ को िनयम २०७ अनसूुची 
२३(च) मा कृिष पश ु तथा पशजु�य व�तकुो करको 
दरको �यव�था छ । �थानीय �वाय� शासन ऐन, 
२०५५ को दफा २१५ ले िज�ला िवकास सिमितले 
िज�ला िवकास �े�िभ� कर लगाउन पाउने �यव�था 
रहेको छ । य�तै �थानीय �वाय� शासन िनयमावली, 
२०५६ को िनयम २०७ मा िज�ला िवकास सिमितले 
लगाउन स�ने करको दर भनी िनयम २०७ (घ) मा 
पं�ीको �वाखँको करको दर �चिलत कानूनले िनषेध 
गरबेाहेकमा अनसूुची २३ को ख�ड ५ मा तोिकएका 
पं�ीको �वाखँमा सोही अनसूुचीमा तोिकएको करको 
दर भनी �यव�था भएको र िनयम २०७ सगँ स�बि�धत 
अनसूुची २३(५) मा �चिलत कानूनले िनषेध गरबेाहेकमा 
पं�ीह� ज�तै हासँ, कुखरुा ज�ता पं�ीको �वाखँको 
हकमा िज�ला प�रषदब्ाट करको दर पा�रत भएको 
हो । हासँ, कुखरुा ज�ता प�ंीको �वाखँमा कर िनधा�रण 
गन� पाउने कानूनी अिधकार िज�ला प�रषदल्ाई रहेको 
ह�दँा िनयमावलीको कानूनी �यव�थाबमोिजम कर 

िनधा�रण ग�रएको हो । कुखरुा तथा च�लाको �ित�वाखँ 
भनी नछुट्याई �वाखँमा कर िलन पाउने िनयमावलीको 
�यव�थाबमोिजम कुखरुा तथा च�लामा कर लगाउने 
िनण�य िज�ला प�रषद्बाट भएको र िज�ला प�रषदब्ाट 
भएको िनण�यलाई काया��वयन गनु�  िज�ला िवकास 
सिमितको दािय�व हो । सोही िनण�य काया��वयन गन� 
�थानीय िनकाय आिथ�क �शासन िनयमाली, २०६४ 
बमोिजम बोलप� आ�ानको सूचना �कािशत ग�रएको 
हो । यसबाट िवप�ीह�को संिवधान तथा कानून�द� 
हक तथा अिधकारमा कुनै आघात पान� काम हामीबाट 
भएको छैन । �थानीय �वाय� शासन िनयमावली, 
२०५६ अनसुार कृिष, पश ु तथा पशजु�य व�तुको 
करको दर भनी िज�लािभ� �यावसाियक �योजनको 
उ�े�यले उ�पादन भएका कृिष तथा पशजु�य व�त ुर 
चौपायाको हकमा िनयम १९३(क) बमोिजम राज�व 
परामश� सिमित, व�तगुत वािण�य संघ, कृषक समूह, 
नाग�रक समाज वा कृिषसगँ स�बि�धत सहकारी 
सं�थाको स�लाहमा सो व�तकुो �चिलत बजार 
मू�यको एक �ितशतमा नबढ्ने गरी िज�ला प�रषदले् 
िनण�य गरकेो दर र काय�िविधबमोिजमको कर उठाउन 
सिकनेछ भ�ने िनयमावलीको �यव�थाबमोिजम 
राज�व परामश� सिमितको िसफा�रससमेतको 
आधारमा िज�ला प�रषदक्ो िनण�यबमोिजम उ� 
व�तकुो िनकासीमा कर िनधा�रण ग�रएको हो । यसरी 
�थानीय �वाय� शासन ऐन, २०५५ को दफा २१५ 
तथा �वाय� शासन िनयमावली, २०५६ को िनयम 
२०७(च), िनयम २०७ सगँ स�बि�धत अनसूुची 
२३(५) समेतका आधारमा िज�ला प�रषदब्ाट उ� 
व�तहु�मा िनधा�रण ग�रएको िवप�ीह�ले दाबी गरेका 
उ� व�तहु�मा िज�ला प�रषदले् कर लगाउन पाउने 
गरी िनण�य गरकेो र सो िनण�य काया��वयन गन� दािय�व 
िज�ला िवकास सिमितको भएकोले िज�ला िवकास 
सिमितले य�ता व�त ुतथा सेवामा कर निलने हो भने 
राज�व संकलनसमेत �भािवत भई िज�लाका िविभ�न 
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िवकास िनमा�णका योजनासमेत �भािवत ह��छन् । 
उ� कर उठाउन पाउने अिधकार िज�ला प�रषदल्ाई 
भएको र सो आधारमा िज�ला िवकास सिमितले 
प�रषदब्ाट िनधा�रण ग�रएको कर उठाउनेस�ब�धी 
जारी ग�रएको बोलप� आ�ान कानूनबमोिजम नै भएको 
ह�दँा िनवेदन मागबमोिजमको आदेश जारी ह�नपुन� 
होइन । ��ततु िनवेदनमा भएको अ�त�रम आदेशसमेत 
हटाई �रट िनवेदन खारजे ग�रपाउ ँ भ�ने बेहोराको 
िज�ला प�रषद ्दाङ तथा िज�ला िवकास सिमितको 
काया�लय दाङबाट पेस भएको िलिखत जवाफ ।

�थानीय �वाय� शासन ऐन, २०५५ र 
�थानीय �वाय� शासन िनयमावली, २०५६ को 
अिधनमा रही २३ औ ँ िज�ला प�रषदक्ो िनण�यबाट 
िज�लािभ� उ�पादन भई िनकासी ह�ने व�तमुा ला�ने 
करमा िविभ�न व�तकुो नाम उ�लेख भई कुखरुा 
�ितगोटा �.१।- च�ला �ितगोटा �.५० पैसा अ�डा 
�ितपेटी �.५।-, कुखरुाको दाना �िति�व�टल 
�.१०।- कायम ग�रएको हो । �थानीय �वाय� शासन 
ऐन, २०५५ को दफा २१५ तथा �थानीय �वाय� 
शासन िनयमावली, २०५६ को िनयम २०७ अनसूुची 
२३(च) मा कृिष पश ु तथा पशजु�य व�तकुो करको 
दरको �यव�था छ । �थानीय �वाय� शासन ऐन, 
२०५५ को दफा २१५ ले िज�ला िवकास सिमितले 
िज�ला िवकास �े�िभ� कर लगाउन पाउने �यव�था 
रहेको छ । य�तै �थानीय �वाय� शासन िनयमावली, 
२०५६ को िनयम २०७ मा िज�ला िवकास सिमितले 
लगाउन स�ने करको दर भनी िनयम २०७(घ) मा 
पं�ीको �वाखँको करको दर �चिलत कानूनले िनषेध 
गरबेाहेकमा अनसूुची २३ को ख�ड ५ मा तोिकएका 
पं�ीको �वाखँमा सोही अनसूुचीमा तोिकएको करको 
दर भनी �यव�था भएको र िनयम २०७ सगँ स�बि�धत 
अनसूुची २३(५) मा �चिलत कानूनले िनषेध गरबेाहेकमा 
पं�ीह� ज�तै हासँ, कुखरुा ज�ता पं�ीको �वाखँको 
हकमा िज�ला प�रषदब्ाट करको दर पा�रत भएको 

हो । हासँ, कुखरुा ज�ता पं�ीको �वाखँमा कर िनधारण 
गन� पाउने कानूनी अिधकार िज�ला प�रषदल्ाई रहेको 
ह�दँा िनयमावलीको कानूनी �यव�थाबमोिजम कर 
िनधा�रण ग�रएको हो । कुखरुा तथा च�लाको �ित�वाखँ 
भनी नछुट्याई �वाखँमा कर िलन पाउने िनयमावलीको 
�यव�थाबमोिजम कुखरुा तथा च�लामा कर लगाउने 
िनण�य िज�ला प�रषद्बाट भएको र िज�ला प�रषदब्ाट 
भएको िनण�यलाई काया��वयन गनु�  िज�ला िवकास 
सिमितको दािय�व हो । सोही िनण�य काया��वयन गन� 
�थानीय िनकाय आिथ�क �शासन िनयमावली, २०६४ 
बमोिजम बोलप� आ�ानको सूचना �कािशत ग�रएको 
हो । �थानीय �वाय� शासन िनयमावली, २०५६ 
अनसुार कृिष, पश ुतथा पशजु�य व�तकुो करको दर 
भनी िज�लािभ� �यावसाियक �योजनको उ�े�यले 
उ�पादन भएका कृिष तथा पशजु�य व�तु र चौपायाको 
हकमा िनयम १९३(क) बमोिजम राज�व परामश� 
सिमित, व�तगुत वािण�य सघं, कृषक समूह, नाग�रक 
समाज वा कृिषसगँ स�बि�धत सहकारी स�ंथाको 
स�लाहमा सो व�तकुो �चिलत बजार मू�यको एक 
�ितशतमा नबढ्ने गरी िज�ला प�रषदले् िनण�य गरेको 
दर र काय�िविधबमोिजमको कर उठाउन सिकने छ 
भ�ने िनयमावलीको �यव�थाबमोिजम राज�व परामश� 
सिमितको िसफा�रससमेतको आधारमा िज�ला 
प�रषदक्ो िनण�यबमोिजम उ� व�तकुो िनकासीमा कर 
िनधा�रण ग�रएको हो । यसरी �थानीय �वाय� शासन 
ऐन, २०५५ को दफा २१५ तथा �थानीय �वाय� 
शासन िनयमावली, २०५६ को िनयम २०७(च), 
िनयम २०७ सगँ स�बि�धत अनसूुची २३(५) समेतका 
आधारमा िज�ला प�रषदब्ाट उ� व�तहु�मा िनधा�रण 
ग�रएको िवप�ीह�ले दाबी गरकेा उ� व�तहु�मा 
िज�ला प�रषदले् कर लगाउन पाउने गरी िनण�य 
गरकेो र सबै िनण�य काया��वयन गन� दािय�व िज�ला 
िवकास सिमितको भएकोले िज�ला िवकास सिमितले 
य�ता व�त ुतथा सेवामा कर निलने हो भने राज�व 
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सकंलनसमेत �भािवत भई िज�लाका िविभ�न िवकास 
िनमा�णका योजनासमेत �भािवत ह��छन । उ� कर 
उठाउन पाउने अिधकार िज�ला प�रषदल्ाई भएको 
र सो आधारमा िज�ला िवकास सिमितले प�रषदब्ाट 
िनधा�रण ग�रएको कर उठाउनेस�ब�धी जारी ग�रएको 
बोलप� आ�ानस�ब�धी सबै कामकारबाहीह� 
कानूनबमोिजम नै भएको र सो दािय�व िनवा�ह गनु�  
�थानीय िवकास अिधकारीको कानूनी दािय�वसमेत 
भएको ह�दँा िनवेदन मागबमोिजमको आदेश जारी 
ह�नपुन� होइन । ��ततु िनवेदनमा भएको अ�त�रम 
आदशेसमेत खारजे ग�रपाउ ँभ�ने बेहोराको �थानीय 
िवकास अिधकारी, िज�ला िवकास सिमितको 
काया�लय दाङबाट पेस भएको िलिखत जवाफ ।

िज�लािभ� उ�पादन ह�ने कुखरुा, च�ला 
(कुखरुाको ब�चा), कुखरुाको अ�डा र कुखरुाको दानामा 
िनकासी कर िलने गरी िज�ला िवकास सिमितको 
काया�लय दाङले िमित २०७२।२।२६ मा �कािशत 
गरकेो बोलप� आ�ानस�ब�धी सूचना सो व�तहु�को 
हदस�ममा �थानीय �वाय� शासन िनयमावली, 
२०५६ को िवपरीत देिखएकोले सो सूचना सो 
हदस�म उ��ेषणको आदशे�ारा बदर ह�ने ठहछ�  । अब 
िवप�ीह�का नाममा सो बोलप� सूचनाबमोिजमको 
मािथ उि�लिखत व�तकुा हकमा िनकासी कर निलन,ु 
िलन नलगाउन ु भनी िनषेधा�ाको आदेश जारी ह�ने 
ठहछ�  । परमादेशको हकमा उ��ेषण तथा िनषेधा�ाको 
आदशे जारी भएको स�दभ�समेतबाट केही बोिलरहन 
परने भ�ने बेहोराको पनुरावेदन अदालत तलुसीपरुको 
िमित २०७२।७।१५ को अि�तम आदेश ।

िज�ला प�रषद्को िनण�य तथा राज�व 
परामश� सिमितको स�लाहबमोिजम दाङ िज�लाको 
आव�यकताअनसुार कानूनले िदएको अिधकार �योग 
गरी अ�य िछमेक� िज�लाह�सरह यस िज�लामा पिन 
कृिष �े�अ�तग�त कुखरुाज�य पदाथ�मा तोिकएको दर 
रटेमा लामो समयदेिख कर िलदैँ आएकोले सोही कुरालाई 

िनर�तरता िदई यस आिथ�क वष�मा पिन कर िलनका 
लािग बोलप�स�ब�धी सूचना �काशन ग�रएकोमा उ� 
सूचनालाई पनुरावेदन अदालत तलुसीपरुले बदर गरी 
िनकासी कर निलन ुभनी उ��ेषण तथा िनषेधा�ाको 
आदेश जारी गन� काय� �चिलत कानून, �यायका मा�य 
िस�ा�तसमेतको �ितकूल भई ग�भीर �पमा �िुटपूण� 
भएकोले उ� िमित २०७२।७।१५ को फैसला / आदेश 
बदर उ�टी गरी हामीले लगाएको िलिखत जवाफको 
बेहोराबमोिजम िवप�ीको झ�ुा बेहोराको िनवेदन खारजे 
गरी िमित २०७२।२।२६ मा �कािशत गरकेो बोलप� 
आ�ानस�ब�धी सूचनाअनसुार �ि�यागत �पमा 
उठाउदँै आएको कर िलन पाउने �यव�था ग�रपाउ ँ
भ�ने बेहोराको िज�ला िवकास सिमित दाङसमेतको 
यस अदालतमा गरकेो पनुरावेदनप� ।

ठहर ख�ड
िनयमबमोिजम सा�ािहक तथा दैिनक पेसी 

सूचीमा चढी िनण�याथ� आज यस इजलाससम� पेस 
ह�न आएको ��ततु म�ुाको पनुरावेदनसिहतको िमिसल 
संल�न कागजातको अ�ययन ग�रयो ।

त�कालीन पनुरावेदन अदालत, तलुसीपरुको 
िमित २०७२।७।१५ गतेको अि�तम आदेश िमलेको 
छ, छैन ? पनुरावेदकको पनुरावेदन िजिकर प�ुन स�छ, 
स�दैन ? भ�ने िवषयमा िनण�य िदनपुन� दिेखयो ।

२. िनण�यतफ�  िवचार गदा� , हामीह�को 
�यवसायसगँ स�बि�धत िजउदँो कुखरुा, च�ला 
(कुखरुाको ब�चा), अ�डा र कुखरुाको दाना 
िवप�ीह�को करयो�य व�त ु नै नभएकोमा िवप�ी 
िज�ला िवकास सिमित दाङसमेतले �थानीय 
�वाय� शासन ऐन, २०५५ को दफा २१५ तथा 
�थानीय �वाय� शासन िनयमावली, २०५६ को 
िनयम २०७ िवपरीत गैरकानूनी �पमा सो िज�ला 
िवकास सिमितको २३औ ँ िज�ला प�रषद्को िनण�य 
र िमित २०७२।२।२६ मा �काशन गरकेो बोलप� 
आ�ानस�ब�धी सूचनाले हामीह�को नाग�रक 
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अिधकारमा आघात पारकेोले सो किथत २३औ ं
िज�ला प�रषदक्ो िनण�य र िमित २०७२।२।२६ 
मा �काशन गरकेो बोलप� आ�ानस�ब�धी सूचना 
उ��ेषणको आदेश�ारा बदर गरी उपयु�� व�तहु� 
बोलप�बाट हटाई पनुः बोलप� आ�ान गनु� , गराउन ु
भनी िवप�ीह�को नाममा परमादेशको आदेशसमेत 
जारी ग�रपाउ ँ भ�ने बेहोराको िनवेदकह�को िनवेदन 
दाबी रहेको देिख�छ ।

३. �थानीय �वाय� शासन ऐन, २०५५ को 
दफा २१५ तथा �थानीय �वाय� शासन िनयमावली, 
२०५६ को िनयम २०७ अनसूुची २३(च) मा कृिष 
पश ुतथा पशजु�य व�तमुा करको दरसमेत �यव�था 
छ । य�तै �थानीय �वाय� शासन िनयमावली, 
२०५६ को िनयम २०७ मा िज�ला िवकास सिमितले 
लगाउन स�ने करको दर भनी िनयम २०७(घ) मा 
पं�ीको �वाखँको करको दर �चिलत कानूनले िनषेध 
गरबेाहेकमा अनसूुची २३ को ख�ड ५ मा तोिकएका 
पं�ीको �वाखँमा सोही अनसूुचीमा तोिकएको 
करको दर भनी �यव�था भएको र िनयम २०७ सगँ 
स�बि�धत अनसूुची २३(५) मा �चिलत कानूनले 
िनषेध गरबेाहेकमा पं�ीह� ज�तै हासँ, कुखरुा ज�ता 
पं�ीको �वाखँको हकमा िज�ला प�रषद्बाट करको 
दर पा�रत भएको हो । हासँ, कुखरुा ज�ता पं�ीको 
�वाखँमा कर िनधारण गन� पाउने कानूनी अिधकार 
िज�ला प�रषदल्ाई रहेको ह�दँा िनयमावलीको कानूनी 
�यव�थाबमोिजम कर िनधा�रण ग�रएको र िज�ला 
प�रषदब्ाट भएको िनण�यलाई काया��वयन गनु�  िज�ला 
िवकास सिमित तथा �थानीय िवकास अिधकारीको 
दािय�व भएकोले सोही िनण�य काया��वयन गन� �थानीय 
िनकाय आिथ�क �शासन िनयमाली, २०६४ बमोिजम 
बोलप� आ�ानको सूचना �कािशत ग�रएको र सो 
काय� कानूनबमोिजम भए गरकेो ह�दँा िनवेदकह�को 
िनवेदन मागबमोिजमको आदशे जारी ह�नपुन� होइन 
भ�ने िवप�ीह�को एकै िमलानको िलिखत जवाफ 

रहेको देिख�छ । साथै िवप�ीह�ले आ�नो िलिखत 
जवाफमा �थानीय �वाय� शासन िनयमावली, २०५६ 
अनसुार कृिष, पश ुतथा पशजु�य व�तकुो करको दर 
भनी िज�लािभ� �यवसाियक �योजनको उ�े�यले 
उ�पादन भएका कृिष तथा पशजु�य व�तु र चौपायाको 
हकमा िनयम १९३(क) बमोिजम राज�व परामश� 
सिमित, व�तगुत वािण�य सघं, कृषक समूह, नाग�रक 
समाज वा कृिषसगँ स�बि�धत सहकारी स�ंथाको 
स�लाहमा सो व�तकुो �चिलत बजार मू�यको एक 
�ितशतमा नबढ्ने गरी िज�ला प�रषदले् िनण�य गरेको 
दर र काय�िविधबमोिजमको कर उठाउन सिकने छ 
भ�ने िनयमावलीको �यव�थाबमोिजम राज�व परामश� 
सिमितको िसफा�रससमेतको आधारमा िज�ला 
प�रषदक्ो िनण�यबमोिजम उ� व�तकुो िनकासीमा 
कर िनधा�रण ग�रएको हो । िवप�ीह�ले दाबी गरेका 
उ� व�त ु तथा सेवामा कर निलने हो भने राज�व 
संकलनसमेत �भािवत भई िज�लाको िविभ�न िवकास 
िनमा�णका योजनासमेत �भािवत ह��छन् । उ� कर 
उठाउन पाउने अिधकार िज�ला प�रषदल्ाई भएको 
र सो आधारमा िज�ला िवकास सिमितले प�रषदब्ाट 
िनधा�रण ग�रएको कर उठाउनेस�ब�धी जारी ग�रएको 
बोलप� आ�ान कानूनबमोिजम नै भएकोले बदर ह�ने 
अव�था छैन भ�ने िजिकरसमेत िलएको देिख�छ ।

४. िनवेदकह�ले दाबी िलएका उि�लिखत 
व�तहु�मा िज�ला प�रषदल्ाई कर उठाउन पाउने 
नपाउने स�ब�धमा �थानीय �वाय� शासन ऐन, 
२०५५ तथा िनयमावली २०५६ मा के-क�तो 
अिधकार, कत��य र दािय�व तोिकएको छ ? सो कानूनी 
�यव�थाबमोिजम िवप�ीह�ले कर उठाउने स�ब�धमा 
के-क�तो िनण�य गरकेो हो ? सो िनण�य कानूनस�मत 
छ िक, छैन ? सो स�ब�धमा िनवेदकह�ले िनवेदनमा 
उठाएको िजिकरसमेतलाई �ि�गत गरी िवचार गनु�पन� 
दिेखन आयो ।

५. �थानीय �वाय� शासन ऐन, २०५५ 
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को दफा १७२ मा िज�ला प�रषद ्तथा दफा १७६ 
मा िज�ला िवकास सिमितको गठनस�ब�धी �यव�था 
ग�रएको देिख�छ भने िज�ला प�रषदक्ो काम कत��य र 
अिधकारअ�तग�त ऐनको दफा १८८(१)(ख) मा िज�ला 
िवकास सिमितले पेस गरकेो कर, द�तरु, श�ुक, महसलु, 
ऋण वा सापटी तथा आ�त�रक �ोतस�ब�धी ��ताव 
पा�रत गन� �यव�था ग�रएको पाइ�छ । �यसैगरी ऐनको 
दफा २१५ को उपदफा (१) मा, “िज�ला िवकास 
सिमितले िज�ला िवकास �े�मा तोिकएको दरमा 
नबढ्ने गरी िज�ला प�रषदब्ाट पा�रत दरमा आफूले 
िनमा�ण गरकेो वा आफूलाई ह�ता�तरण भई आएका 
सडक, बाटो, पुल, िसचँाइ, कुलो, पोखरी आिदमा 
कर लगाउन स�ने छ”, �यसैगरी उपदफा (२) मा, 
“िज�ला िवकास सिमितले िज�ला िवकास �े�मा 
तोिकएको दरमा नबढ्ने गरी िज�ला प�रषदब्ाट 
पा�रत दरमा ऊन, खोटो, जिडबुटी, वनकस (खर), 
कबाडी माल, ढुङ्गा, �लेट, बालुवा तथा �चिलत 
कानूनबमोिजम िनषेिधत जीवव�तुबाहके अ�य 
मतृ जीवव�तुको हाड, िसङ, �वाखँ, छाला आिद र 
तोिकएबमोिजमको अ�य व�तुमा कर लगाउन स�ने 
छ”, उपदफा (३) मा, “उपदफा (२) बमोिजमको 
करबाट �ा� रकमम�ये ३५-५०% स�म स�बि�धत 
गाउँ िवकास सिमित र नगरपािलकालाई िदनुपन� 
छ” भ�नेसमेत �यव�था ग�रएको पाइ�छ ।

६. �यसैगरी �थानीय �वाय� शासन 
िनयमावली, २०५६ को िनयम २०७ अ�तग�त दहेायका 
शीष�कको �यव�था गरी िविभ�न िकिसमको करयो�य 
व�तकुो उ�लेख गद� िज�ला िवकास सिमितले कर 
लगाई असलु गन� स�ने छ भनी गरकेो कानूनी �यव�था 
��ततु म�ुामा सा�दिभ�क दिेखन आउछँ ।

(घ) पं�ीका �वाखँको करको दर:- �चिलत 
कानूनले िनषेध गरबेाहेकका अनसूुची 
२३ को ख�ड (५) मा तोिकएका पं�ीको 
�वाखँमा सोही अनसूुचीमा तोिकएको 

दरको कर ।
(ङ) पशकुो हाड, िसङ, खरु, छालाको 

करको दर:- �चिलत कानूनले िनषेध 
गरबेाहेकका मरकेा वा मा�रएका पशकुो 
हाड, िसङ, खरु, छालामा अनसूुची २३ 
को ख�ड (६) मा तोिकएको दरको कर ।

(च) कृिष, पश ु तथा पशजु�य व�तुको 
करको दर:- िज�लािभ� �यावसाियक 
�योजनको उ�े�यले उ�पादन भएका 
कृिष तथा पशजु�य व�त ु र चौपायाको 
�यापारको हकमा िनयम १९३(क) 
बमोिजमको परामश� सिमित, व�तगुत 
वािण�य संघ, कृषक समूह, नाग�रक 
समाज वा कृिषसगँ स�बि�धत सहकारी 
सं�थाको स�लाहमा सो व�तुको 
�चिलत बजार मू�यको एक �ितशतमा 
नबढ्ने गरी िज�ला प�रषदले् िनधा�रण 
गरकेो दर र काय�िविधबमोिजम कर 
उठाउन सिकने छ ।

७. जसअनसुार अनसूची २३ को ख�ड (५) 
मा हेदा� , �चिलत कानूनले िनषेध गरबेाहेकमा पं�ीह� 
ज�तै हासँ, कुखरुा ज�ता पं�ीह�को �वाखँमा िज�ला 
प�रषदले् िनधा�रण गरबेमोिजम �ित के.जी. �यूनतम 
�.१।- र अिधकतम �.२।- ले कर उठाउन पाउने भनी 
करको दर िनधा�रण गरकेो पाइ�छ । यसैगरी अनसूची 
२३ को ख�ड (६) मा हेदा� �चिलत कानूनले िनषेध 
गरबेाहेकका मरकेा वा मा�रएका पशकुो हाडमा �ित 
के.जी. �यूनतम ५० पैसा, अिधकतम �.१।-, िसङमा 
�ित के.जी. �यूनतम �.१।-, अिधकतम �.२।-, खरुमा 
�ित के.जी. �यूनतम �.१।-, अिधकतम �.२।-, छाला 
(ठूलो) मा �ितगोटा �यूनतम �.२०।-, अिधकतम 
�.३०।- र छाला (सानो) मा �ितगोटा �यूनतम 
�.१०।-, अिधकतम �.१५।- मा कर उठाउन पाउने 
भनी उ�लेख भएको देिख�छ ।
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८. अब िवप�ी िज�ला िवकास सिमितसमेतले 
िनवेदकलाई लगाएको कर �चिलत कानूनबमोिजम 
छ वा छैन भ�ने िववादको िन�पण उपयु�� कानूनी 
�यव�थासमेतको रोहमा हेनु�पन� ह�न आउछँ । उ� 
कानूनी �यव�थाले िवप�ीह�लाई �थानीय �वाय� 
शासन िनयमावली, २०५६ को अनसूुचीमा तोिकएका 
व�तहु�को अथवा �य�तो कुनै अमकु व�तहु�को 
नामनामेसी िनयमावलीको अनसूुचीमा तोिकएको रहेन 
छ भने �थानीय �वाय� शासन ऐन, २०५५ को दफा 
२१५ तथा ऐ. िनयमावलीको िनयम २०७ को ख�ड 
(च) बमोिजमको �ि�या प�ुयाई िज�ला प�रषदले् 
िनधा�रण गरकेो दर र काय�िविधबमोिजम मा� कर 
उठाउन पाउने ह��छ ।

९. िनवेदकह�ले कुखरुा, च�ला (कुखरुाको 
ब�चा), अ�डा र कुखरुाको दानामा िनकासी कर िलने 
गरी टे�डर आ�ान भएकोले सो हदस�मको टे�डर 
कानूनिवपरीत भई िनवेदकको कानून�द� हकमा 
आघात प�ुयाउने �कृितको भएकोले बदर ह�नपुद�छ 
भ�ने िजिकर िलएको देिख�छ । उपयु�� �चिलत 
कानूनको �यव�थाबमोिजम अनसूुचीह�मा िनवेदकले 
िजिकर िलएका कुखरुाका िविवध व�तमुा िनकासी कर 
ला�ने �यव�था छ, छैन भ�ने नै िववादको मूल िवषय 
रहेको छ ।

१०. िज�ला िवकास सिमितको िलिखत 
जवाफसमेत हेदा� �थानीय �वाय� शासन िनयमावली, 
२०५६ को िनयम २०७ को ख�ड (घ) अ�तग�त 
अनसूुची २३ को ख�ड ५ मा तोिकएका पं�ीको 
�वाखँमा तोिकएको दरमा कर ला�न स�ने भएकोले 
�चिलत कानूनले िनषेध नगरकेा पं�ीह� ज�तै 
हासँ, कुखरुा ज�ता पं�ीको �वाखँको हकमा िज�ला 
प�रषदब्ाट करको दर पा�रत भएको हो, हासँ, 
कुखरुा ज�ता पं�ीको �वाखँमा कर िनधा�रण गन� 
पाउने कानूनी अिधकार िज�ला प�रषदल्ाई रहेको 
भनी �ितवाद भएको देिख�छ । िनवेदकले कुखरुा, 

कुखरुाका च�ला एवं अ�डामा िनकासी कर लगाउन 
खोजेको भ�ने िजिकर देिख�छ । उ� िनयमावलीको 
�यव�थाले �वाखँको स�ब�धमा मा� �यव�था गरेको 
दिेख�छ । कानूनले िनषेध गरबेाहेकका प�ंीको �वाखँका 
स�ब�धमा िनकासी कर लगाउन पाउने स�ब�धमा 
िनवेदकको कुनै िवमित पिन दिेखदँैन । 

११. �थानीय �वाय� शासन ऐन, २०५५ 
को दफा २१५ अ�तग�तको कानूनी �यव�थाबमोिजम 
पिन �थानीय �वाय� शासन िनयमावली, २०५६ को 
अनसूुचीसमेतका तोिकएका चीजव�तकुा अित�र� 
िनकासी कर लगाउन सिकने सो ऐनको दफा २१५ 
तथा �थानीय �वाय� शासन िनयमावली, २०५६ 
को ख�ड (च) को कानूनी �यव�था पिन रहे भएको 
दिेख�छ । सो कानूनी �यव�थाबमोिजम िनकासी 
कर लगाउन िम�ने हो, होइन ? भ�ने स�ब�धमा सो 
िनयमावलीको ख�ड (च) को �यव�था हेदा�, िज�लािभ� 
�यावसाियक �योजनको उ�े�यले उ�पादन भएका 
कृिष तथा पशजु�य व�त ु र चौपायाको �यापारको 
हकमा िनयम १९३(क) बमोिजमको परामश� सिमित, 
व�तगुत वािण�य सङ्घ, कृषक समूह, नाग�रक समाज 
वा कृिषसगँ स�बि�धत सहकारी सं�थाको स�लाहमा 
सो व�तकुो �चिलत बजार मू�यको एक �ितशतमा 
नबढ्ने गरी िज�ला प�रषदले् िनधा�रण गरकेो दर र 
काय�िविधबमोिजम कर उठाउन सिकने �यव�था भएको 
दिेख�छ । यस कानूनी �यव�थाले िनवेदकका पशजु�य 
व�तमुा उ� कानूनी �यव�थाबमोिजम कर लगाउदँा 
परामश�, छलफल र स�लाह गनु�पन� कृषक स�ब� 
सङ्घस�ंथाका अवयवह�, एक �ितशतमा नबढ्ने 
गरी कर लगाउन सोको मापद�ड र करको काय�िविध 
आव�यक�य त�वका �पमा रहे भएको देिख�छ । 
��ततु िनवेदन संल�न िमिसल कागजात एवं िवप�ीको 
िलिखत जवाफसमेत हेदा� िवप�ीले िनवेदकलाई कर 
लगाउन ठे�का बोलप� आ�ान गदा� िवप�ीले कुनै 
कृषक समूह वा नाग�रक समाज वा कृिषसगँ स�बि�धत 
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कुनै सहकारी सं�थासगँ कुनै स�लाह परामश�समेत 
गरकेो हो भनी िलिखत जवाफमा खलुाउन सकेको पिन 
देिखदँनै । �य�तो कर लगाउन काय�िविध पिन कानूनले 
तोकेको पाइ�छ । कानूनले खास काय�िविध तो�नपुन� 
मनसाय रा�नकुो मतलब अ�य अव�थाभ�दा 
िवशेष अव�थाको अनमुान गरकेो मा�नपुन� ह��छ । 
कानूनबमोिजम बाहेक कर लगाइने र उठाइने छैन भ�ने 
सवंैधािनक �यव�थाले �प� कानूनको अभावमा करको 
दािय�व जनताले बो�नपुद�न भ�ने मा�यता राखेको 
छ । कर लगाउन कानून बनेको छ, सो कर कानूनको 
दायरामा कुनै व�त ु वा सेवा ��ट �पमा समेिटएको 
छ, �य�तो कर उठाउने काय�िविध पिन कानूनमा 
तोिकएको छ एवम् �य�तो काय�िविध पूरा ग�रएको 
छ भने �यस अव�थामा कर असलु गन� िम�ने नै 
ह��छ । ��ततु िववादमा य�तो िवशेष काय�िविध कृिष, 
पश ु तथा पशजु�य व�तकुो करको दरमा भएको 
देिख�छ । िनवेदकको सरोकार यसै दफाअ�तग�तको 
पशजु�य व�तकुा स�दभ�मा रहेको छ ।

१२. �थानीय िनकायको स�दभ�समेतमा 
हेदा�  �थानीय िवकासका लािग कर अ�याव�यक�य 
भएको र कानूनबमोिजम �प� �पमै कर ला�नेमा 
�य�तो कर ितनु�पन�ले कठोर िस�ा�तमा आधा�रत रही 
कर च�ुा गनु�पन� र ितनु�पन� दािय�व भएबाट असलुी 
ग�रने ह��छ । कानूनी रा�यमा कानूनले �प� तोकेको 
अव�थाबाहेक कर लगाउन र कर उठाउन िम�दनै । 
�यसैले कर लगाउने स�ब�धमा िवना �ितिनिध�व कर 
नला�ने (No taxation without representation) 
भ�ने तथा कर कानूनको �या�या गदा� करदाताको िहत 
ह�ने गरी �या�या गनु�पन� करस�ब�धी िविधशा�ीय 
मा�यता रहेको छ । यस अवधारणाले कर लगाउदँा 
िवशेष िवचार प�ुयाउनपुन� अव�थालाई समेत इङ्िगत 
गद�छ । कसरी कर लगाउने र असलु गन� सिकने 
ह��छ भ�ने स�ब�धमा केही मा�य अवधारणाह� 
छन् । कर उठाउनेले अनिुचत फाइदा िलने गरी 

आ�नो अिधकारको �योग गनु�  ह�दँैन (Principle of 
fair play or public trust) भ�ने �यायको मा�य 
िस�ा�त हो । जन�ितिनिधह� जनतामािथ अनिुचत 
भार थ�ने �ितब�ताका साथ िनवा�िचत वा मनोिनत 
भएका ह�दँैनन्, िनज जन�ितिनिधह� नै सामेल रहेको 
िज�ला प�रषद ्र िज�ला िवकास सिमितले कर श�ुक 
ज�ता आ�ना जनताउपर दािय�व िसज�ना गनु�अिघ 
संिवधान र कानूनको गहन अ�ययन गनु�  आव�यक 
ह��छ । जन�ितिनिध आफैँ कानून िनमा�णमा सहभागी 
ह�ने ह�दँा �थानीय सरकार स�चालन गन� �योजनाथ� 
राज�व सङ्कलन गन� िनण�य गन� मा� होइन, सो 
अिधकारको �योग कानूनसङ्गत एवम् जनिहतमा 
छ, छैन भ�नेबार ेपिन िवचार गनु�पन� ह��छ । कानूनको 
�या�याको सव�मा�य िस�ा�तअनसुार जनु कुरा सरल 
�पमा बिुझ�छ, �यसलाई जिटल िवषय बनाउन ु
ह�दँैन । ��ततु िववादमा िवप�ी िज�ला िवकास 
सिमितलाई कर लगाउने अिधकार रहेको छ, कानूनमा 
कर लगाउने केही सीमा र काय�िविध तोिकएका 
छन् । िवप�ीम�येका िज�ला प�रषद ् र िज�ला 
िवकास सिमितको िलिखत जवाफ हेदा�, �थानीय 
�वाय� शासन ऐन, २०५५ को दफा २१५ तथा 
�थानीय �वाय� शासन िनयमावली, २०५६ को 
िनयम २०७ अनसूुची २३(च) मा कृिष, पश ु तथा 
पशजु�य व�तकुो करको दरको �यव�था भएको, िनयम 
२०७(घ) मा �चिलत कानूनले िनषेध गरबेाहेकका 
पं�ीको �वाखँमा करको दर अनसूुची २३ को ख�ड 
५ मा तोिकएको र यसरी िनषेध गरबेाहेकका हासँ, 
कुखरुा ज�ता प�ंीको �वाखँको हकमा िज�ला 
प�रषदब्ाट करको दर तो�न पाउने ह�दँा कुखरुा तथा 
च�लाको �ित�वाखँ भनी नछुट्याई �वाखँमा कर 
िलन पाउने िनयमावलीको �यव�थाबमोिजम कुखरुा 
र च�लामा कर लगाउने िनण�य भएको उ�लेख रहेको 
दिेख�छ । मरकेो वा मा�रएको पशपंु�ीको �वाखँ 
िनकासीमा कर उठाउन ऐनले अिधकार िदएकोमा कुखरुा 
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र च�लामा �वाखँ भएकै कारण र ितनीह�को अ�डा र 
आहारामा पिन कर उठाउने िनण�य गरकेो भ�ने िलिखत 
जवाफ पढ्नपुन� अव�था दिेखन ु वा�तवमा दयनीय 
र हा�या�पद िवषय हो । केही व�तमुा कर लगाउने 
�योजनको लािग सबै व�तमुा कर लगाउने अिधकार 
छ, सबै कुरामा कर लगाउदँा �य�तो "केही व�तु" पिन 
समािहत ह��छ भ�ने मा�यता राखी िलिखत जवाफ पेस 
गनु�बाट िज�ला प�रषद ् र िज�ला िवकास सिमितको 
िज�मेवार पदािधकारीह�को गैरिज�मेवारपन छल�ङ्ग 
ह��छ । जनताबाटै चिुनएर जाने र आफूले �ितिनिध�व 
गन� जनतामािथ आिथ�क दािय�व पन� कुनै पिन काय� 
गदा� यस �कृितको जबरज�तीपना, अप�या�या र 
कानूनको जालसाजपूण� �योग अदालतले ि�वकान� 
स�ने िवषय ह�दैँन ।

१३. यसरी ��ततु िनवेदन एव ं िवप�ीको 
�ितवाद तथा संल�न िमिसल कागजात हेदा� पनुरावेदक 
िवप�ीह�ले मािथ उि�लिखत ��यथ� / िनवेदकलाई 
कर लगाउन सिकने कानूनी �यव�थाको प�रपालना 
नभएको ि�थितमा िनवेदकह�लाई कुखरुा, कुखरुाको 
च�ला, अ�डा र दानासमेतमा करको दर तोक� बोलप� 
आ�ान गरकेोबाट िनवेदकह�को कानून �द� हकमा 
आघात प�ुन जाने आशकंाको ि�थितको िव�मानता 
पिु� ह�न आउछँ ।

१४. उपयु�� आधार र कारणह�बाट 
िवप�ीह�को �े�ािधकार रहेको िज�लािभ� 
उ�पादन ह�ने कुखरुा, कुखरुाको च�ला, कुखरुाको 
अ�डा र कुखरुाको दानामा िनकासी कर िलने 
गरी िज�ला िवकास सिमितको काया�लय दाङले 
िमित २०७२।२।२६ मा �कािशत गरकेो बोलप� 
आ�ानस�ब�धी सूचना सो व�तहु�को स�ब�धमा 
�थानीय �वाय� शासन िनयमावली, २०५६ को 
िवपरीत देिखएकोले सो सूचना सो हदस�म उ��ेषणको 
आदशे�ारा बदर ह�ने, िवप�ीह�का नाममा सो बोलप� 
सूचनाबमोिजमको मािथ उि�लिखत व�तकुा हकमा 

िनकासी कर निलन,ु िलन नलगाउन ुभनी िनषेधा�ाको 
आदेश जारी ह�ने र परमादेश जारी नह�ने ठह�याई भएको 
त�कालीन पनुरावेदन अदालत तलुसीपरुको अि�तम 
आदेश कानून र �यायको रोहमा िमलेकै दिेखन आयो ।

१५. तसथ�, मािथ उि�लिखत आधार 
र कारणह�बाट त�कालीन पनुरावेदन अदालत 
तलुसीपरुको िमित २०७२।७।१५ गते भएको अि�तम 
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 बझुाइिदनू ।

उ� रायमा सहमत छु ।
�या.प�ुषो�म भ�डारी

इजलास अिधकृत:- लालिसहं थापा
इित संवत् २०७७ साल साउन १६ गते रोज ६ शभुम् ।

—— & ––
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१०७२६ - र�नबहादरु िज�बासमेत िव. नेपाल सरकार, िडिभजन वन काया�लय, हेट�डासमेत

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

माननीय �यायाधीश �ी ड�बरबहादरु शाही
आदेश िमित : २०७६।५।२

०७५-WO-०८४८

िवषय:- उ��ेषण

िनवेदक : थाकलचउर सामदुाियक वन उपभो�ा 
सिमितका अ�य�, मकवानपरु िज�ला, 
बकैया गाउपँािलका वडा नं.२ घर भई 
िभमफेदी कारागारमा थुनामा रहेको 
र�नबहादरु िज�बासमेत

िव��
िवप�ी : नेपाल सरकार, िडिभजन वन काया�लय 

हेट�डासमेत

§ साधारण अिधकार �े�अ�तग�त मु�ाको 
रोह तथा कारबाहीको िसलिसलामा 
अिधकार �े�को �ुिट भएको, �ाकृितक 
�यायको िस�ा�तको िवपरीत भएको, 
कानूनको देखादेखी �ुिट भएको, बदिनयत 
र �वृ� भएको, अनिधकृत िनकायबाट 
कामकारबाही आदेश भएको, सवैंधािनक 
र कानूनी ��नको िनराकरण गनु�पन� 
गु�जायस रहकेो र कानूनले अवल�बन गनु� 
भनेको �ि�याह� �प�सगँ उ�लङ्घन 
गरकेोमा बाहके अ� अव�थामा मातहतको 
अदालतबाट साधारण अिधकार 
�े�अ�तग�त भएको आदेशमा त�य र 
औिच�यिभ� �वेश गरी असाधारण 

अिधकार�े�बाट ह�त�ेप गनु� �यायोिचत 
नह�ने । 

(�करण नं.४)

िनवेदकका तफ� बाट : िव�ान् अिधव�ा �ी रामकृ�ण 
का�ले

िवप�ीका तफ� बाट : िव�ान् सह�यायािधव�ा �ी 
खेमराज �वाली

अवलि�बत निजर : 
§ ने.का.प.२०६८, अङ्क ८, िन.नं.८६६५

स�ब� कानून : 
           

आदशे
�या.�काशमान िसहं राउत : नेपालको 

संिवधानको धारा १३३ (२) बमोिजम यस अदालतको 
असाधारण अिधकार �े�अ�तग�त पन� आएको ��ततु 
�रट िनवेदनको संि�� त�य एवं आदेश यस�कार छः-

त�य ख�ड
िनवेदकम�ये म र�नबहादरु िज�बा 

थाकलचउर ह�रयाली वन उपभो�ा सिमितको अ�य� 
र िदलबहादरु िथङ सहसिचव ह� । हामी िनवेदकह� 
िव�� वन ऐन, २०४९ को दफा ४९ को (घ) र 
(ङ) को कसरुको आरोपमा दफा ५० (१) (घ) को 
सजायको मागदाबी िलई ३३४६.४० घन िमटर 
अवैध काठ काटेको दाबीसिहत िज�ला वन काया�लय, 
मकवानपरुबाट मकवानपरु िज�ला अदालतमा 
अिभयोगप� दायर भएकोमा िमित २०७५।९।२ को 
उ� अदालतको आदेशले �.१,५०,०००।– धरौटी 
राखी तारखेमा रहेका िथय� । िज�ला अदालतको उ� 
आदेश िव�� नेपाल सरकारको उ�च अदालत पाटन, 
हेट�डा इजलासमा िनवेदन परी उ� अदालतबाट 
मकवानपरु िज�ला अदालतको आदेश बदर गरी 
हामीबाट जनही �.१६,००,०००।– धरौटी माग गन� 
आदेश भएको रहेछ । हामी तारखेमा मकवानपरु िज�ला 

�नण�य नं. १०७२६
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अदालतमा उपि�थत ह�दँा उ� धरौटी बझुाएमा� तारखे 
िदन स�ने भनेकाले धरौटी बझुाउन नसक� मकवानपरु 
िज�ला अदालतबाट िमित २०७५।११।१३ मा 
हामीलाई थनुामा रा�न लेखेको प� बदर गराउन अक� 
�भावकारी कानूनी उपचारको �यव�था नभएकोले 
िनवेदन गन� आएका छौ ँ।

हामी िनवेदकसमेतको उपि�थितमा ग�रएको 
िमित २०७५।८।४ को घटना�थल तथा बरामदी 
मचु�ुकाबाट दाबीको काठ हामीले नकाटेको ��ट 
छ । ब�तीबाट टाढाको वन भएकोले चोर त�करले 
काटेको ह�नस�ने भनी हामीले अनसु�धानमा बयान 
गरकेो, बिुझएका मािनसले समेत हामीले फँडानी गरकेो 
नभनेको त�यगत अव�था छ । हामीलाई वन ऐन, 
२०४९ को दफा ५० को ख�ड १ को (घ) (४) मा दफा 
४९ को (घ) र (ङ) को कसरु गन�लाई �.५,०००।- 
भ�दा बढीको िबगो भए िबगोको दो�बर ज�रवाना वा 
एक वष�स�म कैद वा दवैु सजाय ��तािवत छ । त�काल 
�ा� �माणबाट अिभय�ु कसरुदार हो भ�ने पिु� र 
�मािणत नभएका हामी िनवेदकलाई धरौटी तारखेमा 
रा�ने गरी भएको स�ु आदेश बदर ग�रएको उ�च 
अदालतको आदेश िनराधार र �िुटपूण� भई असमान 
भएकाले बदरभागीसमेत छ ।

कसरु नगरकेो अव�थामा सजाय ह�नपुन� 
होइन तापिन लागेको अिभयोगमा सफाइ नभएस�म 
मकवानपरु िज�ला अदालतबाट भएको आदेशले धरौटी 
राखी तारखेमा बसेका हामी िनवेदकमािथ अ�याय ह�ने 
गरी रा�नै नपन� / नस�ने गरी हामी िनवेदकबाट जनही 
�.१६,००,०००।– धरौटी माग गरकेो उ�च अदालत 
पाटन, हेट�डा इजलासको िमित २०७५।१०।१७ 
को आदेश तथा सोअनसुार भए गरकेा िवप�ीह�का 
स�बि�धत प�ाचारसमेत नेपालको सिंवधानको धारा 
१३३ (२) बमोिजम उ��ेषणको आदेश�ारा बदर 
ग�रपाऊँ । सो �िुटपूण� िनण�यलाई आधार मानी िमित 
२०७५।११।१३ देिख हामी िनवेदकलाई थुनवुा पजु� 

िदई थनुामा पठाएकाले िमित २०७५।१०।१७ मा उ�च 
अदालत पाटन, हेट�डा इजलासबाट भएको आदेश र 
सोको काया��वयन गन� मकवानपरु िज�ला अदालतबाट 
िमित २०७५।११।१३ मा लेिखएको च.नं. ११ को 
थनुवुा पजु�ले थनुामा ब�नपुरकेा हामीलाई अपूरणीय 
�ित पगेुकाले मकवानपरु िज�ला अदालतको िमित 
२०७५।९।२ मा भएको आदेशबमोिजम तारखेमा राखी 
म�ुा पपु�� गन� िदन ुभनी सव��च अदालत िनयमावली, 
२०७५ को िनयम ४६ (१) तथा ४९ समेतका 
आधारमा िवप�ीह�को नाममा अ�त�रम आदेशसमेत 
जारी ग�रपाउ ँ भ�नेसमेत बेहोराको यस अदालतमा 
दता� भएको िमित २०७५।११।२१ को र�नबहादरु 
िज�बासमेतको �रट िनवेदन ।

यसमा के कसो भएको हो ? िनवेदकको 
मागबमोिजम आदेश िकन जारी ह�न ु नपन� हो ? 
मागबमोिजमको आदेश जारी ह�न ुनपन� आधार कारण 
भए सोसमेत साथै राखी यो आदेश�ा� भएका िमितले 
बाटोको �यादबाहेक १५ िदनिभ� िलिखत जवाफ 
पेस गनु�  भनी िवप�ीह�का नाउमँा सूचना �याद जारी 
गरी िलिखत जवाफ �ा� भए वा अविध नाघेपिछ 
िनयमानसुार पेस गनु�  भ�नेसमेत बेहोराको यस 
अदालतबाट जारी भएको िमित २०७५।११।२२ को 
कारण दखेाउ आदेश ।

स�ु मकवानपरु िज�ला अदालत, हेट�डाबाट 
िमित २०७५।९।२ मा भएको आदेश बदर ग�रपाउ ँ
भनी िनवेदक र�नबहादरु िज�बासमेतका तफ� बाट 
दायर ह�न आएको बे�रतको आदेश बदर ग�रपाउ ँ
िनवेदनमा यस अदालतबाट स�ु अदालतमा �ितवेदन 
माग भएको िथयो । सो �ितवेदनमा िज�ला मकवानपरु 
थाकलचउर सामदुाियक वन �े�िभ� ह�रयो र स�ुखा 
गरी ६४ वटा सालको �ख काटी २८६ थान गोिलयाको 
३३४६.४० �यू. िफट काठ बरामद भएकोमा उ� 
�ख कटान गरी हािन नो�सानीको िज�मेवारी आ�नो 
हो भनी �ितवादीह�ले �वीकारकेो र ठुलो प�रणामको 
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�ख कटान गरी हािन नो�सानी गरेको देिखएको 
प�र�े�यमा �ितवादीबाट जनही �.१,५०,०००।– 
मा� धरौट माग गन� गरी िज�ला अदालतबाट भएको 
आदशे िमलेको नदिेखदँा बदर ग�रिदएको छ । अब 
�ितवादी र�नबहादरु िज�बा र िदलबहादरु िथङले 
जनही नगद �.१६,००,०००।– (सो� लाख �पैया ँ) 
वा सो बराबरको ब�क वा जेथा जमानी िदए िलई पपु��को 
िनिम� तारखेमा राखी म�ुाको पपु�� गनु�  भनी िमित 
२०७५।१०।१७ मा यस अदालतबाट आदेश भएको 
भ�नेसमेत बेहोराको उ�च अदालत पाटन, हेट�डा 
इजलासको िलिखत जवाफ ।

�ितवादीह� र�नबहादरु िज�बा, िदलबहादरु 
िथङ, �ताप िसवंल, स�चमाया िज�बा, नेमािस वल, 
माइलीमाया िज�बा, सूय�बहादरु थोकर, च��मान 
वल र ितथ�माया वलले िबगो �.३०,०४,४८६/१३ 
बराबरको वन पैदावर हािन नो�सानी गरकेोले 
�ितवादीह�उपर वन ऐन,२०४९ को दफा ४९ को 
(घ) र (ङ) को कसरुमा सोही ऐनको दफा ५० (१) 
को (घ) (४) बमोिजम सजाय गरी सोही ऐनको दफा 
५० (१) (घ) बमोिजम वन पैदावर जफत ग�रपाउ ँ
भनी यस काया�लयबाट मकवानपरु िज�ला अदालतमा 
अिभयोगप� दायर ग�रएको हो । िनवेदकह�को कुनै 
कानूनी तथा संवैधािनक हक हनन नभएकोले ��ततु 
�रट िनवेदन खारजे ग�रपाउ ँ भ�नेसमेत बेहोराको 
िडिभजन वन काया�लय मकवानपरु हेट�डाको िमित 
२०७५।१२।१९ को िलिखत जवाफ ।

�रट िनवेदक र�नबहादरु िज�बासमेतका 
�ितवादीह�उपर िबगो �.३०,०४,४८६/१३ 
बराबरको वन पैदावर हािन नो�सानी गरकेोले 
�ितवादीह�उपर वन ऐन,२०४९ को दफा ४९ को 
(घ) र (ङ) को कसरुमा सोही ऐनको दफा ५० (१) 
को (घ) (४) बमोिजम सजाय गरी सोही ऐनको दफा 
५० (१) (घ) बमोिजम वन पैदावर जफत ग�रपाउ ँ
भनी अिनयिमत �पमा �ख कटान गरी वन हािन 

नो�सानी गरकेो म�ुा यस अदालतमा ०७५-C२-
००८ मा दायर ह�न आएकोमा यस अदालतबाट 
थनुछेक आदेश ह�दँा र�नबहादरु िज�बा र िदलबहादरु 
िथङ अिहले नै कसरुदार होइनन् भ�न नसिकएकोले 
थप �माण ब�ुदै जादँा ठहरबेमोिजम ह�ने गरी वन ऐन, 
२०४९ को दफा ६४ को उपदफा (२) बमोिजम जनही 
�.१,५०,०००।– नगद वा सो बराबरको जेथा धरौट 
माग गन� गरी यस अदालतबाट िमित २०७५।९।२ मा 
आदेश भएकोमा सो आदशेउपर वादी नेपाल सरकारको 
तफ� बाट उ�च अदालत पाटन, हेट�डा इजलासमा 
िनवेदन परी उ� अदालतबाट िनज र�नबहादरु िज�बा 
र िदलबहादरु िथङसगँ जनही �.१६,००,०००।–
नगद वा सो बराबरको जेथा जमानत माग गन� गरी 
िमित २०७५।१०।१७ मा आदेश भएकोमा उ� 
मागबमोिजमको धरौट दािखला गन� स�दैन� भनी 
िनजह�ले २०७५।११।१३ मा कागज ग�रिदएकोले 
िनजह�लाई रीतपूव�कको थनुवुा पजु� िदई कारागार 
पठाइएको हो भ�नेसमेत बेहोराको मकवानपरु िज�ला 
अदालतको िमित २०७५।१२।१८ को िलिखत 
जवाफ । 

आदशे ख�ड
िनयमानसुार दैिनक पेसी सूचीमा चढी 

पेस ह�न आएको ��ततु िनवेदनसिहतको िमिसल 
अ�ययन ग�रयो । िनवेदकतफ� बाट रहनभुएका 
िव�ान् अिधव�ा �ी रामकृ�ण का�लेले सामदुाियक 
वनका पदािधकारीलाई म�ुा चलाइएको अव�था हो, 
िनवेदकह�ले �ख काटेको अव�था छैन, सिमितका 
पदािधकारीह�लाई पदीय हैिसयतमा म�ुा चलाई 
�.१६,००,०००।– (सो� लाख �पैया)ँ धरौटी 
माग ग�रएको छ, त�काल �ा� �माणको अभावमा 
माग ग�रएको धरौटी कानूनिवपरीत रहेको छ, जनु 
अदालतको आदेशले �ितवादीह� धरौटी ितन� नसक� 
थनुामा गएका छन् उ� आदेशउपर िनयिमत �ि�यामा 
जाने बाटो कानूनले नै ब�द गरकेोले �रटबाहेक अक� 
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िवक�प नरहेकोले उ�च अदालत पाटन, हेट�डा 
इजलासको आदशे उ��ेषणको आदेशले बदर ग�रपाउ ँ
भनी र िवप�ीतफ� बाट उपि�थत रहनभुएका िव�ान् 
सह�यायािधव�ा खेमराज �वालीले अदालतको 
िनयिमत आदेशउपर �रट आएको छ, म�ुाबाटै 
िन�पण ह�नपुन� कुरामा �रट जारी ह�न स�दनै, 
िनवेदकले उठाएको िवषयमा दईु तह सनुवुाइ भएकै 
छ, �रट िनवेदकले कानूनको �िुट देखाउन सकेको 
अव�थासमेत नरहेकोले �रट खारजे ग�रपाउ ँ भनी 
बहस ��ततु गनु�भयो ।

िव�ान् कानून �यवसायीह�को उपयु�� 
बहस सनुी िमिसल अ�ययन गरी हेदा�, यसमा िनवेदन 
मागदाबीबमोिजम आदशे जारी ह�नपुन� हो, होइन ? 
भ�ने स�ब�धमा िनण�य िदनपुन� देिखन आयो । 

२. िनण�यतफ�  िवचार गदा�, वन पैदावर हािन 
नो�सानी म�ुामा मकवानपरु िज�ला अदालतको िमित 
२०७५।९।२ को आदेशले �.१,५०,०००।–धरौटी 
राखी तारखेमा रहेको अव�थामा िज�ला अदालतको 
उ� आदेश बदर ग�रपाउ ँभनी नेपाल सरकारको परकेो 
िनवेदनमा उ�च अदालत पाटन, हेट�डा इजलासबाट 
स�ु मकवानपरु िज�ला अदालतको आदेश बदर 
गरी जनही �.१६,००,०००।– धरौटी माग गन� गरी 
आदशे भएको देिख�छ । तारखेमा मकवानपरु िज�ला 
अदालतमा उपि�थत ह�दँा उ� धरौटी बझुाए मा� तारखे 
िदन स�ने भनेकाले धरौटी बझुाउन नसक� मकवानपरु 
िज�ला अदालतबाट िमित २०७५।११।१३ मा 
थनुामा रा�न पठाएकोले दािखल गन� नस�ने गरी 
उ�च अदालत पाटन, हेट�डा इजलासबाट िमित 
२०७५।१०।१७ मा माग भएको धरौटी आदेश तथा 
स�बि�धत प�ाचारसमेत बदर ग�रपाउ ँ भ�ने नै �रट 
िनवेदकह�को म�ुय िनवेदन दाबी रहेको पाइ�छ ।

३. िज�ला मकवानपरु थाकलचउर 
सामदुाियक वन �े�िभ� ह�रयो र स�ुखा गरी ६४ 
वटा सालको �ख काटी २८६ थान गोिलयाको 

३३४६.४० �यू. िफट काठ बरामद भएकोमा उ� 
�ख कटान गरी हािन नो�सानीको िज�मेवारी 
आ�नो हो भनी �ितवादीह�ले �वीकारकेो र ठुलो 
प�रणामको �ख कटान गरी हािन नो�सानी गरेको 
दिेखएको प�र�े�यमा �ितवादीह� र�नबहादरु िज�बा 
र िदलबहादरु िथङबाट जनही �.१,५०,०००।– 
(एक लाख पचास हजार �पैया)ँ मा� धरौट माग गन� 
गरी मकवानपरु िज�ला अदालतबाट भएको आदेश 
िमलेको नदेिखदँा बदर ग�रिदएको छ । अब �ितवादी 
र�नबहादरु िज�बा र िदलबहादरु िथङले जनही नगद 
�.१६,००,०००।– (सो� लाख �पैया)ँ वा सो 
बराबरको ब�क वा जेथा जमानी िदए िलई पपु��को 
िनिम� तारखेमा राखी म�ुाको पपु�� गनु�  भनी िमित 
२०७५।१०।१७ मा अदालतबाट आदेश भएको 
भ�नेसमेत बेहोरा उ�लेख गरकेो उ�च अदालत पाटन, 
हेट�डा इजलासको िलिखत जवाफ रहेको देिख�छ । 
यसैगरी उ�च अदालतको आदशेबमोिजमको धरौट 
रकम रा�न नस�ने भनी �रट िनवेदकह�ले कागज 
ग�रिदएकोले थनुामा पठाइएको भ�ने मकवानपरु 
िज�ला अदालतको िलिखत जवाफबाट देिखयो ।

४. िज�ला वन काया�लय मकवानपरुको 
िलिखत जवाफ बेहोरा हेदा� �रट िनवेदकह�ले वन 
पैदावर हािन नो�सानी गरकेोले कानूनबमोिजम 
िनवेदकह�समेतका िव��मा म�ुा चलाएको भ�ने 
दिेख�छ । उ�च अदालत पाटन, हेट�डा इजलासबाट 
कानूनबमोिजमको िनयिमत �ि�याअ�तग�त नै 
मकवानपरु िज�ला अदालतको आदेशउपर परेको 
िनवेदनमा त�काल �ा� �माणको मू�याङ्कन गरी 
िनवेदकह�बाट �.१६,००,०००।– (सो� लाख 
�पैया)ँ धरौट माग गन� गरी आदेश भएको देिख�छ । 
सो आदशे बदर गरी पाउन िनवेदकले असाधारण 
अिधकार�े� �योग गरी ��ततु �रट िनवेदन गन� आएको 
दिेखयो । मलुकु� फौजदारी काय�िविध संिहताको दफा 
७३ मा यस प�र�छेदबमोिजम भएको थुनछेक वा 
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तोिकएको धरौट जमानत वा ब�क जमानतमा िच� 
नब�ुने �यि� एक तहस�म पनुरावेदन स�ुने अदालतमा 
िनवेदन िदन स�ने छ । तर ज�मकैद वा दश वष� वा 
सोभ�दा बढी कैद सजाय ह�नस�ने कसरुमा भएको 
थनुछेक आदशे बे�रत भएको ��मा एक तहभ�दा 
मािथको पनुरावेदन स�ुने अदालतमा पिन िनवेदन 
िदन सिकने छ भ�ने �यव�था रहेको पाइ�छ । उ� 
कानूनी �यव�था हेदा� ज�मकैद वा दश वष�भ�दा बढी 
कैदको सजाय ह�ने म�ुाबाहेक अ� अव�थामा स�ु 
अदालतले गरकेो आदेशउपर एकतहस�म मा� िनवेदन 
िदन पाउने देिख�छ । ��ततु िवषयव�तकुा स�दभ�मा 
स�ु अदालतको आदशेउपर एक तहमािथ िनवेदन परी 
साधारण अिधकार �े�अ�तग�त त�काल �ा� �माणको 
आधारमा उ�च अदालत पाटन, हेट�डा इजलासले 
आदशे गरकेो दिेखयो । साधारण अिधकार �े�अ�तग�त 
म�ुाको रोह तथा कारबाहीको िसलिसलामा अिधकार 
�े�को �िुट भएको, �ाकृितक �यायको िस�ा�तको 
िवपरीत भएको, कानूनको देखादखेी �िुट भएको, 
बदिनयत र �व�ृ भएको, अनिधकृत िनकायबाट 
कामकारबाही आदेश भएको, संवैधािनक र कानूनी 
��नको िनराकरण गनु�पन� ग�ुजायस रहेको र 
कानूनले अवल�बन गनु�  भनेको �ि�याह� �प�सगँ 
उ�लङ्घन गरकेोमा बाहेक अ� अव�थामा मातहतको 
अदालतबाट साधारण अिधकार �े�अ�तग�त भएको 
आदशेमा त�य र औिच�यिभ� �वेश गरी असाधारण 
अिधकार�े�बाट ह�त�ेप गनु�  �यायोिचत ह�दँैन । 

५. यसै अदालतको पूण� इजलासबाट 
िनवेदक रामदेव यादव िव�� िवप�ी �धानम��ी 
तथा मि��प�रषद्को काया�लयसमेत भएको 
ब�दी��य�ीकरणको (न.ेका.प.२०६८, अङ्क ८, 
िन.न.ं ८६६५) म�ुामा मातहत दईु तह अदालतबाट 
सामा�य कानूनी �यव�थाअ�तग�त िन�पण भई 
टुङ्गो लािगसकेको िवषयव�तमुा यस अदालतले 
�रट �े�ािधकारबाट पनुरावेदन सनेुसरह गरी ह�त�ेप 

गद� जाने हो भने िववादको किह�यै पिन अ��य ह�न 
नस�ने र अदालतको साधारण �े�ािधकारस�ब�धी 
संवैधािनक तथा कानूनी �यव�थासमेत अथ�हीन ह�न 
जाने ह��छ । तसथ�, �े�ािधकार स�प�न अदालतबाट 
सामा�य कानूनी �यव�थाअ�तग�त िनवेदकसगँ माग 
भएको धरौटीको रकम कानूनस�मत रहेको भनी 
पनुरावेदन अदालतबाट समेत सदर भई धरौटीको 
अङ्कस�ब�धी िववाद िन�पण भइसकेको देिखएको 
अव�थामा यस अदालतले िववादको त�यिभ� �वेश 
गरी धरौटीको अङ्क पनुरावलोकन गन� निम�ने भनी 
िस�ा�तसमेत �ितपादन भएको देिख�छ । उि�लिखत 
िस�ा�तको कसीमा िनवेदकको िनवेदन िजिकरतफ�  
िवचार गदा� उ�च अदालत पाटन, हेट�डाले गरेको 
आदेशमा �े�ािधकारिवहीन भएको र कानूनको �योग 
तथा �या�यामा �िुट भएको भनी िनवेदकह�ले 
दखेाउन सकेको पाइएन । 

६. अतः िनवेदकह�उपर दायर भएको म�ुामा 
उ�च अदालत पाटन, हेट�डा इजलासबाट त�काल �ा� 
�माणको आधारमा जनही �.१६,००,०००।- (सो� 
लाख �पैया)ँ धरौट वा सो बराबरको जमानत मा�ने गरी 
भएको आदेशमा कानूनको कुनै �िुट भएको नदेिखएको 
र म�ुामा िनयिमत �ि�याबाट तहतह ह�दँै सामा�य 
अिधकार �े�अ�तग�त कानूनबमोिजम भएको आदेशमा 
असाधारण अिधकार�े�बाट ह�त�ेप गन� निम�ने 
ह�दँा मागबमोिजम �रट जारी गन� िमलेन । ��ततु �रट 
िनवेदन खारजे ह�ने ठहछ�  । ��ततु िनवेदनको िव�तुीय 
�ित अपलोड गरी दायरीको लगत क�ा गरी िमिसल 
िनयमानसुार अिभलेख शाखामा बझुाइिदनहुोला ।

उ� रायमा सहमत छु ।
�या.ड�बरबहादरु शाही

इजलास अिधकृतः मि�दरा शाही
इित सवंत् २०७६ साल भा� २ गते रोज शभुम् ।
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सव��च अदालत, सयं�ु इजलास
माननीय �यायाधीश �ी �काशमान िसंह राउत

माननीय �यायाधीश �ी स�ुमालता माथेमा
आदेश िमित : २०७६।६।१

०७०-WO-०७१८

िवषय : उ��ेषण

िनवेदक : कािलराम था�को छोरी कैलाली िज�ला, 
बिलया गा.िव.स. वडा नं.३ ब�ने आशाकुमारी 
चौधरी

िव��
िवप�ी : नेपाल सरकार, गहृ म��ालय, िसहंदरबार 

काठमाड�समेत

§ �चिलत सरकारी म�ुास�ब�धी ऐनअनुसार 
जाहरेी िलई अनुस�धान गन� पाउने िनकाय 
तथा अिधकारीले आ�नो अिधकार �योग 
गदा� �चिलत कानूनबमोिजम नै गनु�पन� 
ह��छ । कुनै पिन कानूनी कारबाहीको लािग 
हद�यादस�ब�धी �यव�था मह�वपूण� 
कडीको �पमा रहकेो ह��छ । सरकार वादी 
भई च�न ेम�ुामा पिन उ� हद�यादस�ब�धी 
कानूनी ��नलाई म�यनजर रा�नैपन� 
ह��छ । कसुरको �कृितअनुसार �माण 
सङ्कलन काय�को लािग अनुस�धान गन� 
स�भव ह�ने िकिसमको समय सीमा ��येक 
कसुरको लािग छु�ाछु�ै हद�याद कायम 
ग�रएको ह��छ । समयको लामो अ�तरालमा 
�माण लोप ह�न स�ने र अनसु�धान स�भव 
नह�नेसमेत भएबाट कानूनले तोकेको समय 

सीमाभ�दा पिछ उजुरी िलई अनसु�धान 
गन� पिन स�भव नह�ने र �यसरी तोिकएको 
समय सीमा �यतीत भएपिछ उजुरी िलने 
अिधकार पिन स�बि�धत िनकायलाई 
नरहने । 

(�करण नं.६)
§ २०५८ सालको ���कालको वारदातलाई 

िलएर २०७० सालमा मा� जाहरेी िदन 
गएकोमा िववाद नरहकेो, उ� जाहरेीमा 
पीडकह�ले �प� िववरणसमेत उ�लेख 
गरकेो भ�ने नदेिखएको, सामा�य कानूनले 
�यव�था गरकेो हद�याद नघाई लामो 
समयप�चात ्मा� परकेो जाहरेी स�ब�धमा 
अनुस�धान, कारबाही गन� अिधकारसमेत 
��यथ� काया�लयह�लाई नभएको �य�तो 
���कालको घटना स�ब�धमा िवशेष ऐनले 
छु�ै �यव�था गरकेो अव�थामा बाहके 
िनजको जाहरेी दता� गरी अनुस�धान गनु� 
भनी िनवेदन मागबमोिजम आदेश जारी 
गन� निम�ने । 

(�करण नं.९)

िनवेदकका तफ� बाट : 
िवप�ीका तफ� बाट : िव�ान् सह�यायािधव�ा �ी 

संजीवराज र�ेमी
अवलि�बत निजर : 
स�ब� कानून : 
§ सरकारी म�ुास�ब�धी ऐन, २०४९

आदशे
�या.स�ुमालता माथेमा : नेपालको अ�त�रम 

संिवधान, २०६३ को धारा ३२, १०७ (२) बमोिजम 
दायर भई पेस ह�न आएको ��ततु �रट िनवेदनको 
संि��त बेहोरा र आदेश यस�कार छः-

�नण�य नं. १०७२७
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त�य ख�ड
िमित २०५८ साल चै� २० गते िबहान हामी 

िददीबिहनीह� खेतमा काम गरी घरमा आएर आराम 
गररे बिसरहेका िथयौ ँ। �यसै �ममा उ� िदन िदउसँोको 
१२:३० बजेको समयमा क�रब ३०० को सं�यामा 
रहेका त�कालीन शाही नेपाली सेना तथा सश� 
�हरीका जवानह�ले हा�ो घर घेरा हाली मलाई प�ाउ 
गरी जबरज�ती �कमा राखे । मलाई �कमा रा�ने 
िबि�कै पछािडप��बाट मेरो आखँामा प�� र पछािडप�� 
लगेर मेरो हात पिन बािँधयो र �क िहडँाइयो । �कमा 
रा�ने िबि�कै सरु�ा फौजका जवानह�ले चारिैतर घेररे 
मैले लगाएको कपडासमेत खोली मलाई यौन द�ुय�वहार 
गन� स�ु गर े। �यस समयमा म चौध वष�क� नाबालक 
िथए ँ । उ� �यवहारह� मलाई उनीह�ले बनबडेवा 
ि�थत सश� �हरीको �यारकेमा नप�ुयाउ�जेलस�म 
जारी र�ो । कैलाली िज�लाको बनबेहडा ि�थत 
सश� �हरीको �यारकेिभ� लगेर �कबाट बािहर 
िनकािलयो अिन ताहा ँ मेरो आखँाको प�ी खोिलयो । 
�यसपिछ �यहा ँसरु�ा फौजका मािनसह�ले हामीह� 
सबैलाई एक एक गररे ��नह� सो�न थाले । कसैलाई 
राइफलको कु�दाले, बटुले र हातले शरीरमा जथाभावी 
िहका�उने ग�र��यो । मलाई पिन शरीरमा जथाभावी 
ह�केला तथा मड्ुक�ले िहका�इयो । म िनवेदकसिहत 
प�ाउ परकेा थुनवुाह�लाई प�ाउ गरकैे िदन बेलकु� 
अ�दाजी ९ बजेको समयमा कैलाली िज�लाकै 
टेधारीि�थत सेनाको �यारकेमा लगेर एउटा चौरमा 
राखेर यातना िदन स�ु गर े। उ� �ममा मेरो शरीरको 
सवंेदनशील अङ्गह�मा छुने तथा चलाउने गरी मलाई 
यौन द�ुय�वहार पिन ग�रयो । मलाई िनयिमत �पमा 
हलबाट सोधपछुको लािग भनी लिगयो । सोधपछुको 
�ममा कुटिपट तथा गालीगलौज गन�, मलाई टेगारी 
�यारकेमा राख�ुजेल यातना जबरज�ती करणी तथा 
अमानवीय �यवहारको कारणले म िबरामी परके� 
िथए ँ। अ�य�त नाजकु अव�थामा रात िदन कटाउनपुन� 

अव�था िथयो । िमित २०५८।१२।२९ गते मलाई 
कैलाली िज�लाको बनेडेवाि�थत सश� �हरीको 
�यारकेमा सारी �यालसमेत नभएको एउटा अ�ँयारो 
कोठामा रािखयो । भइुमँा ब�नपुन�, ओढ्ने ओ�याउने 
केही पिन िथएन । प�ाउ परकेो लामो समयपिछ मेरो 
बबुा कालीराम था�लाई उ� �हरीको �यारकेमा भेट्न 
िदइयो । िमित २०५९ साल असार मिहनाको पिहलो 
ह�ा बबुा भेट्न आउदँा उ� �यारकेबाट हामीलाई 
गाउमँा भएका शंका�पद माओवादी गितिविधह�को 
बारमेा �ितवेदन बझुाउछँ� भ�ने एउटा कागजमा 
सहीछाप गराई �.५०,०००।- धरौटी रा�न लगाई 
छोिडयो । 

यसरी मलाई भएको �ूर यातना, अमानवीय 
�यवहार तथा जबरज�ती करणीका िव��मा 
त�कालीन देशमा रहेको य�ुको धङ्गधङ्गी तथा उ� 
यातनाबाट मलाई पन� गएको शारी�रक तथा मानिसक 
�ितको त�काल उपचार ह�न नस�दा यातना पाएको 
लामो समयस�म पिन मैले उजरुी गन� सिकन । सरकारले 
समेत हामी ज�ता यातना पीिडतह�लाई हालस�म 
कुनै पिन राहत िदने काम गरने । मलाई यातना िदएको 
कैलाली िज�ला टेघरी ि�थत त�कालीन शाही नेपाली 
सेनाको �यारकेमा कैलाली िज�लाकै बनबडेवाि�थत 
सश� �हरीको �यारकेमा त�कालीन समयका 
काया�लय कैलालीमा जाहेरी दरखा�त िलई गएकोमा 
िज�ला �हरी काया�लय, कैलालीले ���कालको म�ुा 
दता� गन� िम�दैन भनी मौिखक �पमा जवाफ िदई 
मेरो जाहेरी दरखा�त दता�  गन� इ�कार ग�रयो । मेरो 
जाहेरी दरखा�त िज�ला �हरी काया�लयले िफता� 
गरपेिछ सरकारी म�ुास�ब�धी ऐन, २०४९ को दफा 
३(५) बमोिजम जाहेरी दरखा�त दता� गन� आदेश 
ग�रपाउ ँ भनी िज�ला �शासन काया�लय कैलालीमा 
िमित २०७० साल चै� १६ गते िनवेदन िलई गएकोमा 
िज�ला �शासन काया�लय कैलालीका �मखु िज�ला 
अिधकारी वेद �काश लेखकले समेत ���कालको 
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म�ुामा �यसरी �हरीलाई आदेश िदन निम�ने भ�दै 
मौिखक �पमा जवाफ िदएको र उ� िनवेदनलाई 
दरपीठसमेत नग�रिदएकोले मेरो जाहेरी नै दता� नह�ने 
अव�था िसज�ना भई िनवेदकलाई अ�याय पन� गई 
अ�य कुनै पिन उपचारको बाटो नभएकोले स�मािनत 
सव��च अदालतको असाधारण अिधकार�े�अ�तग�त 
यो �रट िनवेदन िलई उपि�थत भएको छु । यातना 
ज�तो ग�भीर अपराधको म�ुामा जाहेरी नै दता� नगरी 
���कालको म�ुा भ�दै दता� नगरी प�छाउने अिधकार 
िवप�ीह�लाई छैन । �यसमा पिन अझ यातना ज�तो 
ग�भीर मानवअिधकार उ�लङ्घनको म�ुामा जिहलेसकैु 
पिन जाहेरी गन� तथा उजरुी गन� हक अिधकार कुि�ठत 
बनाउने अिधकार िवप�ीह�लाई छैन । ���को नाममा 
ग�भीर मानवअिधकार उ�लङ्घनको म�ुामा जाहेरी नै 
दता� नगन� अव�थामा द�डहीनताको वातावरण िसज�ना 
भई हामी पीिडतह� झनै अ�यायमा पन� अव�था 
िसज�ना भएको छ । य�तो अव�थामा पीिडतको जाहेरी 
नै दता� नगरीकन अनसु�धान नै नगरी पीडकह�लाई 
कानूनी दािय�वबाट उ�मिु� िदन ु �यायसङ्गत 
ह�दैँन । नेपालको कानूनसरह लाग ुह�ने नेपालले अनमुोदन 
गरकेो यातना िव��को महासि�ध तथा नाग�रक 
तथा राजनीितक अिधकारस�ब�धी अ�तराि��य 
महासि�धह�ले पिन ग�भीर मानवअिधकार 
उ�लङ्घनको िवषयमा हद�यादको �यव�था नगनु�का 
साथै यातनालगायत ग�भीर �कृितको मानवअिधकार 
उ�लङ्घनका म�ुाह�मा हद�यादको �यव�था नह�ने 
अ�तरा�ि��य �चलनसमेतको आधारमा ��ततु जाहेरी 
दता� गरी �भावकारी अनसु�धान अगािड बढाउन ु
भ�नेसमेतको िवप�ीह�को नाममा परमादेशलगायत 
जो जे चािहने उपय�ु आ�ा वा आदेश जारी ग�रपाउ ँ
भ�ने िनवेदन मागदाबी ।

यसमा के कसो भएको हो ? िनवेदकको 
मागबमोिजमको आदेश िकन जारी ह�न ु नपन� हो ? 
यो आदेश�ा� भएका िमितले बाटाका �यादबाहेक 

१५ िदनिभ� महा�यायािधव�ाको काया�लयमाफ� त 
िलिखत जवाफ पठाउन ु भनी िवप�ीह�लाई आदेश 
र िनवेदनको एक �ित न�कल साथै राखी �याद 
सूचना पठाई �यसको बोधाथ� महा�यायािधव�ाको 
काया�लयलाई िदई िलिखत जवाफ आएपिछ वा 
अविध नाघेपिछ िनयमबमोिजम पेस गनु�  भनी िमित 
२०७१।१।४ मा यस अदालतबाट भएको आदेश ।

िनज �रट िनवेिदका सरु�ाकम�को प�ाउबाट 
िमित २०५९ साल असारको पिहलो ह�ाितर 
थनुाम�ु भएको त�य �रट िनवेदन िजिकरबाट देिखन 
आयो । थनुाम�ु भएको ३५ िदनिभ� यसरी थनुामा 
रहदँा �चिलत कानूनिवपरीत ह�ने गरी भए गरेको 
काय�का स�ब�धमा सोही बखत स�बि�धत िनकायमा 
िनवेदन गन� स�ने, मलुकु� ऐन, अ.बं. ४० नं.बमोिजम 
भएको िनजको अिधकारका स�ब�धमा िनजले िमित 
२०७०।११।४ भ�दा अगािड यो य�तो िनकायमाफ� त 
पहल गरकेो भ�ने त�य खलुाएको नपाइएकोले २०५९ 
सालमा थुनाबाट म�ु भएक� िनज �रट िनवेिदकाको 
िनवेदन िवल�बको िस�ा�तबमोिजम पिन हाल 
आएर दता� गरी अनसु�धान �ि�या अगािड बढाउन 
�चिलत कानूनबमोिजम सिकने अव�था छैन । �यसमा 
पिन �हरी �धान काया�लयको यो य�तो काय�बाट 
आ�नो हक अिधकार हनन ह�न गएको भ�ने त�य 
�रट िनवेदनमा खलेुको अव�था पिन नरहेकोले यस 
काया�लयको हकमा �रट जारी ह�ने अव�था छैन, �रट 
िनवेदन खारजे ग�रपाउ ँभनी �हरी �धान काया�लयको 
तफ� बाट यस अदालतमा परकेो िलिखत जवाफ ।

नेपाल सरकार, गहृ म��ालय देशमा शाि�त 
सरु�ा कायम गरी जनताको िजउ, धन र �वत��ताको 
र�ा गन� सधै ँ�ितब� रहेको छ । कानून काया��वयन 
गन� कानूनबमोिजम �थािपत कुनै पिन िनकायको काम 
कारबाही कानूनस�मत ह�नपुछ�  भ�नेमा दईुमत ह�न 
स�दैन । �रट िनवेदकले थुनाबाट म�ु भएको ३५ 
िदनिभ� स�बि�धत िनकायमा �चिलत कानूनबमोिजम 
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कानूनिवपरीत काय� गन�उपर िनवेदन िदन स�ने 
गरी मलुकु� ऐन, अ.बं. ४० नं. मा भएबमोिजमको 
हद �यादिभ� उपचार खो�न स�बि�धत िनकायमा 
िनवेदन नगरकेो अव�थामा हाल आएर �रट िनवेदन 
िदन ु िवल�बको िस�ा�तबमोिजम निम�ने भएकोले 
अनसु�धान �ि�या अगािड बढाउन �चिलत 
कानूनबमोिजम सिकने अव�था नरहेको ि�थित 
देिख�छ । ���कालमा घटेका घटनाह�को 
स�ब�धमा आव�यक �यव�थापन गन� बनेको स�ब� 
ऐन, कानूनअनसुार नै �य�ता घटनाको स�ब�धमा 
समय�ममा यथोिचत कारबाही ह�ने नै ह�दँा सो 
स�ब�धमा यस म��ालयलाई िवप�ी बनाइरहनपुन� 
होइन । �रट िनवेदन खारजे ग�रपाउ ँ भनी नेपाल 
सरकार, गहृ म��ालयको तफ� बाट यस अदालतमा 
परकेो िलिखत जवाफ ।

िज�ला �शासन काया�लय, कैलालीको 
�मखु िज�ला अिधकारीको हैिसयतले िज�ला 
�शासन काया�लयमा आउने नाग�रक सेवा�ाहीका 
गनुासा, सम�याका स�ब�धमा ऐन कानून, अिधकार 
�े�को प�रिधिभ� रही स�पूण� िज�लाबासी नाग�रकको 
गनुासो उजरुीको बेहोरामा सचेत रही कानूनस�मत 
अिधकार �े�िभ�का �याियक, �शासिनक, िजउ, 
धनको सरु�ालगायतका गनुासा, उजरुी, काय�स�पादन 
काय� गरी गराइरहेका छ� । �रट िनवेदकले मेरो िनवेदन 
उजरुी दता� दरपीठ ग�रिदएन भ�ने बेहोरामा �मखु 
िज�ला अिधकारीलाई स�बोधन भई आउने कुनै पिन 
नाग�रकको उजरुी गनुासोको बेहोरा अ�ययन गरी 
आ�नो अिधकार�े�िभ�का गनुासो उजरुीमा त�काल 
यस काया�लय र स�बि�धत सरोकारवाला िनकायबाट 
िछटो छ�रतो सम�या स�बोधन गरी सम�या समाधान 
गद� आएकोमा �रट िनवेदकले उजरुी िनवेदन ���कालीन 
अव�थाको जाहेरीको बेहोरा रहेकोले ���कालीनका 
ग�भीर घटनाका िवषयमा कारबाही िकनारा गन� 
अिधकार�े� स�मािनत अदालत तथा स�य िन�पण 

मेलिमलाप आयोगबाट ह�ने भएकोले �रट िनवेदकले 
पेस गरकेो िनवेदनमा सो अिधकार �े� िनकायमा 
जाहेरी उजरुी गनु�  भनी मौिखक �पमा स�झाई बझुाई 
गरी पठाएको ह�दँा �रट िनवेदकले मेरो �रट िनवेदनतफ�  
दरपीठ ग�रिदएन भनी �रट िनवेदनको बेहोरा झ�ुा 
िववरण लेखी पेस गरकेोले उ� �रट िनवेदन बदरभागी 
छ भ�नेसमेत िज�ला �शासन काया�लय, कैलालीबाट 
यस अदालतमा पन� आएको िलिखत जवाफ ।

िनवेिदकाले िमित २०७०।११।४ गते 
त�कालीन कैलाली िज�लाि�थत तेघरी �यारकेमा 
काय�रत नेपाली सेनाका �मखु, बनबेहडाि�थत सश� 
�हरी �मखु िव�� यातना िदएको भ�ने िवषयमा 
िलिखत जाहेरी दरखा�त पेस गरकेो भ�ने स�ब�धमा 
कुनै स�यता छैन, िनवेिदका यस काया�लयमा आई 
िलिखत जाहेरी दरखा�त पेस गरकेो छैन, मनगढ�ते 
भाषा रची िनवेदनमा उ�लेख गरकेो देिख�छ । 
िनवेिदकाले यस काया�लयमा �चिलत नेपालको ऐन, 
कानूनको अधीनिभ� रही �हरी काया�लयलाई रा�यले 
अनसु�धान गन� िज�मेवारी िदएको सरकार म�ुास�ब�धी 
ऐन, २०४९ को अनसूुची-१ मा समावेश भएको म�ुा 
हद�याद प�ुने अव�थाको रहेको भए रीतपूव�क दता� 
ग�रने र कानूनी अङ्ग नप�ुने भएमा कारण खोली दरपीठ 
ग�रने अव�थामा ह�दँ ैनभएको झ�ुा बेहोरा रची, झ�ुा 
िववरण खोली �रट िनवेदन पेस गरकेो पाइएको ह�दँा 
बदरभागी छ । मानव अिधकारको र�ा गन�, रीत प�ुयाई 
कानूनबमोिजम पन� आएको जाहेरी दरखा�त दता� 
गरी अनसु�धान �ि�या अगािड बढाइने अव�थामा 
िनवेिदकाले ह�दँै नभएको कुरा खोली यस काया�लयले 
जाहेरी दरखा�त दता� गन� नमानेको, जाहेरीलाई 
दरपीठ नगरी िदएको भ�ने झ�ुा िववरण खोली िनवेदन 
पेस गरकेोले �रट िनवेदन खारजे ग�रपाउ ँ भ�नेसमेत 
िज�ला �हरी काया�लय, कैलालीको तफ� बाट यस 
अदालतमा पन� आएको िलिखत जवाफ ।
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आदेश ख�ड
िनयमबमोिजम सा�ािहक तथा दैिनक पेसी 

सूचीमा चढी यस इजलाससम� पेस ह�न आएको 
��ततु �रट िनवेदनमा काया�लयह�समेतबाट तफ� बाट 
उपि�थत िव�ान् सह�यायािधव�ा �ी संजीवराज 
र�ेमीले िनवेदकले उ�लेख गरकेो वारदात २०५८ 
सालको भएकोमा धेर ै अगािडको ���कालको 
घटना�मको िवषयको अिहले अनसु�धान गनु�  
कानूनस�मत ह�दँनै । ���कालको िवषय भएकोले अक� 
वैकि�पक उपचारको �यव�था ह�दँा साधारण अिधकार 
�े�बाट उपचार पाउन सिक�छ । िनवेदक फुस�द भएको 
िमितले ३५ िदनिभ� स�बि�धत िनकायमा उजरुी 
िदनपुन�मा कानूनी �यव�थाको अविधिभ� उजरुी नगरी 
हद�याद �यतीत गरी दायर भएको �रट िनवेदन खारजे 
ह�नपुछ�  भनी बहस गनु�भयो ।

उपयु��ानसुारको बहस िजिकर एवं 
िनवेदनसिहतको िमिसलसमेत अ�ययन गरी हेदा� 
िनवेिदकाको मागबमोिजम परमादशेसमेतको आदेश 
जारी ह�ने हो वा होइन ? भ�ने स�ब�धमा िनण�य िदनपुन� 
देिखन आयो ।

२. िनण�यतफ�  िवचार गदा�, �रट िनवेिदकालाई 
���कालमा नेपाली सेना, सश� �हरीले िनय��णमा 
िलई पटकपटक कुटिपट, बल�कार तथा यातनासमेत 
िदएकोले यातनाज�तो ग�भीर अपराधमा अ�तरा�ि��य 
महासि�ध तथा कानूनमा हद�याद लाग ुनह�ने �यव�था 
भएकोले कैलालीको टेघरीि�थत सेनाको �यारकेमा 
त�कालीन काया�लय �मखु र बनबडेवा सश� �हरी 
�यारकेका त�कालीन काया�लय �मखुलाई िवप�ी 
बनाई िमित २०७०।११।४ मा िज�ला �हरी काया�लय, 
कैलालीमा जाहेरी िदन जादँा दता� गन� नमानी िफता� 
गरकेोले जाहेरी दरखा�त दता� गन� आदेश ग�रपाउ ँ
भनी िज�ला �शासन काया�लय, कैलालीमा िनवेदन 
िलई गएकोमा ���कालको म�ुामा �हरीलाई आदेश 
िदन निम�ने भ�दै दरपीठ नगरी मौिखक �पमा जवाफ 

िदएको हो । यातना बला�कार ज�तो ग�भीर अपराधको 
म�ुामा ���कालको म�ुा भ�दै िदएको जाहेरी दता�  नगरी 
प�छाउने अिधकार िवप�ीह�लाई छैन । पीडकलाई 
कानूनी दािय�वबाट उ�मिु� िदन ु �यायसङ्गत 
ह�दँैन । पीिडतलाई �याय िदलाउन र पीडकलाई 
सजाय गन� आव�यक भएकोले ग�भीर �कृितका 
मानव अिधकार उ�लङ्घनका म�ुाह�मा हद�यादको 
�यव�था नह�ने अ�तरा�ि��य �चलनसमेतका आधारमा 
जाहेरी दता� गरी आव�यक अनसु�धान �ि�या अगािड 
बढाउन ुभनी िवप�ीह�को नाममा परमादशेलगायतका 
उपय�ु आदेश जारी ग�रपाउ ँ भ�नेसमेत िनवेदकको 
िनवेदन िजिकर रहेको देिखयो ।

३. �चिलत कानूनको अधीनमा रही �हरी 
काया�लयलाई रा�यले अनसु�धान गन� िज�मेवारी 
िदएको सरकारी म�ुास�ब�धी ऐन, २०४९ को 
अनसूुची-१ मा समावेश भएको म�ुा हद�यादिभ�को 
भए रीतपूव�क दता� ग�रने र कानूनी रीत नपगेुको 
भएमा कारण खोली दरपीठ ग�रने अव�था रहेकोमा 
झ�ुा बेहोरा उ�लेख गरकेो �रट िनवेदन खारजे 
ग�रपाउ ँ भ�ने िज�ला �हरी काया�लय, कैलालीको 
तथा आ�नो �े�ािधकारिभ�को उजरुी त�काल यस 
काया�लय र स�बि�धत सरोकारवाला िनकायबाट 
सम�या समाधान गद� आएकोमा �रट िनवेदकको उजरुी 
िनवेदन ���कालीन समयको रहेकोले सो िवषयको 
कारबाही गन� अिधकार�े� नभएकोले �े�ािधकार 
भएको िनकायमा जाहेरी उजरुी गनु�  भनी पठाएको 
ह�दँा �रट िनवेदन खारजेभागी छ भ�नेसमेत ��यथ� 
िज�ला �शासन काया�लय, कैलालीको िलिखत जवाफ 
रहेको देिख�छ । यसैगरी �रट िनवेिदका थनुाबाट म�ु 
भएको ३५ िदनिभ� स�बि�धत िनकायमा �चिलत 
कानूनबमोिजम कानूनिवपरीत काय� गन�उपर िनवेदन 
िदन स�ने गरी मलुकु� ऐन, अ.बं. ४० नं.बमोिजमको 
हद�यादिभ� उपचार खो�न स�बि�धत िनकायमा 
िनवेदन नगरकेोले िवल�बको िस�ा�तबमोिजम हाल 
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अनसु�धान गन� िम�ने होइन । ���को घटनाको 
स�ब�धमा स�बि�धत ऐन कानूनअनसुार नै कारबाही 
ह�ने नै ह�दँा �रट िनवेदन खारजे ग�रपाउ ँभ�ने बेहोराको 
��यथ� नेपाल सरकार, गहृ म��ालय तथा �हरी �धान 
काया�लयको िलिखत जवाफ रहेको पाइयो । 

४. सरकारी म�ुास�ब�धी ऐन, २०४९ को 
दफा ३(१) मा अनसूुची-१ मा लेिखएको कुनै अपराध 
भएको वा भइरहेको वा ह�न लागेको छ भ�ने कुरा थाहा 
पाउने �यि�ले तत् स�ब�धी अपराधबार े आफूसगँ 
भएको वा आफूले देखे जानेस�मको सबतु �माण खलुाई 
यथािश� सो कुराको िलिखत दरखा�त वा मौिखक 
सूचना निजकको �हरी काया�लयमा िदनपुन� छ र दफा 
३(३) मा अपराधको सूचना गन� आएको �यि�ले �य�तो 
सूचना मौिखक �पमा िदएकोमा स�बि�धत कम�चारीले 
उसले भनेका सबै कुराह� खलुाई लेखी पढीबाची 
सनुाई िनजको सहीछापसमेत गराई रा�नपुन� छ भ�ने 
उ�लेख छ । सोही ऐनको दफा ३(४) मा उपदफा 
(१) बमोिजम वा �हरी कम�चारीले अ�य� कतैबाट 
�ा� गरकेो अपराधको सूचनालाई तोिकएको ढाचँामा 
दता� िकताबमा दता�  गरी रा�नपुन� छ र दफा ३(५) मा 
उपदफा (४) बमोिजम स�बि�धत �हरी कम�चारीले 
अपराधको दता� गन� इ�कार गरमेा अपराधको सूचना 
गन� �यि�ले सो कुरा खलुाई स�बि�धत �मखु िज�ला 
अिधकारी वा �यसरी अपराधको सूचना दता� गनु�पन� 
�हरी काया�लयभ�दा मािथ�लो �हरी काया�लयमा 
अपराधको सूचना िदन स�ने छ । �यसरी सूचना �ा� 
गन� �मखु िज�ला अिधकारी वा �हरी काया�लयका 
�हरी कम�चारीले सो कुराको अिभलेख राखी आव�यक 
िनद�शनसिहत िलिखत �पमा �य�तो अपराधको 
सूचना आव�यक कारबाहीका लािग स�बि�धत �हरी 
काया�लयमा पठाउनपुन� छ भनी उ�लेख भएको 
पाइ�छ । उपयु�� कानूनी �यव�थाअनसुार अपराध 
भएको, भइरहेको वा ह�न लागेको भ�ने जानकारी 
पाउने �यि�ले जाने देखेस�मको सबतु �माण खलुाई 

यथािश� �यसको िलिखत वा मौिखक जानकारी 
निजकको �हरी काया�लयमा िदनपुन�, मौिखक सूचना 
िदएकोमा �हरी कम�चारीले सबै कुरा खलुाई लेखी 
सूचना िदने �यि�को सहीछापसमेत गराई रा�नपुन� र 
अ�य� कतैबाट सूचना �ा� ह�न आएमा पिन दता� गराई 
रा�नपुन� देिख�छ । यिद कसैको पिन जाहेरी नपरेको 
अव�थामा �हरी काया�लयले आफँै वा अ�य कुनै 
�ोतबाट �य�तो सूचना पाएमा सो सूचना, जानकारीका 
आधारमा स�बि�धत �हरी काया�लयले कानूनबमोिजम 
अनसु�धानको कारबाही अगािड बढाउनपुन� कानूनी 
कत��य ह��छ । �ा� ह�न आएको जाहेरी, सूचना 
हद�याद, �े�ािधकारिभ�को नभएको अव�थामा 
�हरीले दता� गरी अनसु�धान गन� इ�कार गन� स�छ । 
जाहेरी वा सूचनाका आधारमा अनसु�धानको कारबाही 
अगािड बढाउन ुस�बि�धत �हरी काया�लयको कत��य 
हो । जनु मािथ उि�लिखत कानूनी �यव�थाबाट पिन 
�प� ह��छ ।

५. �रट िनवेदकले आफूलाई परकेो अ�यायको 
जानकारी, सूचना समयमै स�बि�धत िनकायमा गराई 
�यसको अनसु�धान अगािड बढाउनपुन�मा ���कालको 
समयमा २०५८ सालको वारदातका स�ब�धमा 
२०७० सालमा आएर मा� िवगतको घटनालाई उ�लेख 
गरी िनवेदन गरकेो भ�ने �रट िनवेदन बेहोराबाट नै 
दिेख�छ । �रट िनवेिदका िमित २०५८।१२।२० गते 
सेना तथा सश� �हरीको टोलीले प�ाउ गरी ब�दी 
अव�थामा रहेको र २०५९ असार मिहनामा थुनाम�ु 
भएको भ�ने �रट िनवेदन बेहोराबाट नै देिख�छ । 
िनजलाई पीडा प�ुयाउने पीडकह�लाई कारबाही 
ग�रपाउ ँ भनी िनवेदक त�काल स�बि�धत िनकायमा 
उजरुी िलएर गएको भ�ने िनवेदन बेहोराबाट देिखदँैन । 
िनजलाई प�ाउ गरी ब�धक बनाएको भनी िनवेदनमा 
उ�लेख गरकेोमा सो ब�धकबाट छुटेपिछ अ.बं.४० नं. 
बमोिजम ३५ िदनिभ� उजरु गन� हक िनज िनवेदकमा 
िनिहत रहदँारहदैँ पिन कहीकँतै उ� अविधमा उजरुी 
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िदएको पाइदैँन । आ�नो हकिहत तथा �यायको लािग 
लामो समयस�म बेवा�ता गरी �रट िनवेदक बसेको 
अव�था देिख�छ । सो समयिभ� उजरुी गन� नस�नकुो 
यथोिचत कारणसमेत िनवेिदकाले उ�लेख गन� सकेक� 
छैनन् ।

६. ��ततु �रट िनवेदनमा एकाितर िनवेिदकाले 
आफूउपरको घटना ���कालीन िवशेष प�रि�थितको 
भनी जिहलेसकैु कारबाही गन� पाउने अिधकार 
भएको भनी िवशेष अिधकारको �पमा दाबी गरकेा 
छन् भने अक�तफ�  मलुकुको सामा�य कानूनबमोिजम 
अनसु�धानको माग गरी सरकारी म�ुास�ब�धी ऐन 
अनसुार जाहेरी िलई गएको भ�ने उ�लेख गरकेो 
पाइयो । �चिलत सरकारी म�ुास�ब�धी ऐन अनसुार 
जाहेरी िलई अनसु�धान गन� पाउने िनकाय तथा 
अिधकारीले आ�नो अिधकार �योग गदा� �चिलत 
कानूनबमोिजम नै गनु�पन� ह��छ । कुनै पिन कानूनी 
कारबाहीको लािग हद�यादस�ब�धी �यव�था मह�वपूण� 
कडीको �पमा रहेको ह��छ । सरकार वादी भई च�ने 
म�ुामा पिन उ� हद�यादस�ब�धी कानूनी ��नलाई 
म�यनजर रा�नै पन� ह��छ । कसरुको �कृितअनसुार 
�माण सङ्कलन काय�को लािग अनसु�धान गन� स�भव 
ह�ने िकिसमको समय सीमा ��येक कसरुको लािग 
छु�ाछु�ै हद�याद कायम ग�रएको ह��छ । समयको लामो 
अ�तरालमा �माण लोप ह�न स�ने र अनसु�धान स�भव 
नह�नेसमेत भएबाट कानूनले तोकेको समय सीमाभ�दा 
पिछ उजरुी िलई अनसु�धान गन� पिन स�भव नह�ने र 
�यसरी तोिकएको समय सीमा �यतीत भएपिछ उजरुी 
िलने अिधकार पिन स�बि�धत िनकायलाई रहदँैन ।

७. िनवेिदकाले उ�लेख गरेको िवशेष 
प�रि�थितका स�ब�धमा िवचार गदा�, नेपाल सरकार 
र त�कालीन ने.क.पा. (माओवादी) िबच िव.सं. 
२०६३ साल मङ्िसर ५ गते स�प�न िव�ततृ शाि�त 
स�झौताको प�रणाम �व�प मानव अिधकारको 
ग�भीर उ�लङ्घन गन� तथा मानवता िव��को 

अपराधमा संल�नह�को बारमेा स�य अ�वेषण गन� र 
मेलिमलापको वातावरण िनमा�ण गन�को लािग बेप�ा 
पा�रएका �यि�को छानिबन, स�य िन�पण तथा 
मेलिमलाप आयोग ऐन, २०७१ बमोिजम उ�च�तरीय 
स�य िन�पण तथा मेलिमलाप आयोगको गठन 
भएको छ । उ� ऐन िव�ततृ शाि�त स�झौताको दफा 
५.२.५ तथा नेपालको अ�त�रम सिंवधान, २०६३ को 
धारा ३३ को �यव�था काया��वयनको लािग आएको 
ऐनको ��तावनाबाट नै देिख�छ । ऐनको दफा २(ज) 
मा "मानव अिधकारको ग�भीर उ�लङ्घन" को 
प�रभाषा गन� �ममा सश� ���को �ममा िनःश� 
�यि� वा जनसमदुाय िव�� लि�त गरी वा योजनाव� 
�पमा ग�रएको दहेायको काय�लाई स�झनपुन� �यव�था 
रहेको छः-

१)  ह�या,
२)  अपहरण तथा शरीर ब�धक,
३)  �यि� बेप�ा पान�,
४)  अङ्गभङ्ग वा अपाङ्ग बनाउने,
५)  शारी�रक वा मानिसक यातना,
६)  बल�कार तथा यौनज�य िहंसा,
७)  �यि�गत वा साव�जिनक स�पि� लटुपाट, 

क�जा, तोडफोड वा आगजनी,
८)  घर ज�गाबाट जबरज�ती िनकाला वा अ�य 

कुनै िकिसमबाट िव�थापन, वा
९)  अ�तरा�ि��य मानव अिधकार वा मानवीय 

कानून िवपरीत ग�रएका जनुसकैु िकिसमका 
अमानवीय काय� वा मानवता िव��को अ�य 
अपराध ।

८. उपयु��बमोिजमका मानव अिधकारको 
ग�भीर उ�लङ्घनस�ब�धी काय�को उजरुी स�ब�धमा 
आयोगले छानिबन गदा� दोषी देिखएको पीडकउपर म�ुा 
चलाउन नेपाल सरकारसम� आयोगबाट िसफा�रस 
भएमा म��ालयले �य�तो पीडकउपर म�ुा चलाउन 
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महा�यायािधव�ासम� लेखी पाउने र �यसरी लेखी 
आएमा महा�यायािधव�ा वा िनजले तोकेको सरकारी 
विकलले �य�तो पीडकउपर म�ुा च�ने वा नच�ने 
स�ब�धमा आधार र कारण खलुाई िनण�य गरी म�ुा 
चलाउने िनण�य भएमा स�बि�धत सरकारी विकलले 
सो �योजनको लािग नेपाल सरकारले कानूनबमोिजम 
गठन गरकेो िवशेष अदालतमा म�ुा चलाउनपुन� 
�यव�था पिन उ� ऐनको दफा २९ मा भएको पाइ�छ ।

९. यसरी िनवेिदकाले २०५८ सालको 
���कालको वारदातलाई िलएर २०७० सालमा मा� 
जाहेरी िदन गएकोमा िववाद नरहेको, उ� जाहेरीमा 
पीडकह�ले �प� िववरणसमेत उ�लेख गरकेो 
भ�ने नदेिखएको, सामा�य कानूनले �यव�था गरकेो 
हद�याद नघाई लामो समयप�चात् मा� परकेो जाहेरी 
स�ब�धमा अनसु�धान, कारबाही गन� अिधकारसमेत 
��यथ� काया�लयह�लाई नभएको �य�तो ���कालले 
घटना स�ब�धमा िवशेष ऐनले छु�ै �यव�था गरकेो 
अव�थामाबाहेक िनजको जाहेरी दता� गरी अनसु�धान 
गनु�  भनी िनवेदन मागबमोिजम आदेश जारी गन� िम�ने 
देिखएन ।

१०. तसथ�, मािथ उि�लिखत आधार र 
कारणसमेतबाट �रट िनवेिदकाको मागबमोिजम आदेश 
जारी गन� िम�ने नदेिखदँा �रट िनवेदन खारजे ह�ने 
ठहछ�  । ��ततु �रट िनवेदनको दायरीको लगत क�ा 
गरी िमिसल िनयमानसुार गरी अिभलेख शाखामा 
बझुाइिदनू ।

उ� रायमा सहमत छु ।
�या.�काशमान िसंह राउत

इजलास अिधकृतः नवराज काक� 
इित संवत् २०७६ साल असोज १ गते रोज ४ शभुम् ।

—— & ––

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

फैसला िमित : २०७७।१२।३१
०७४-CR-०९७१

म�ुा : कत��य �यान

पनुरावेदक / �ितवादी : जािलमी िगरीको छोरा �यठुान 
िज�ला खवाङ गाउ ँिवकास सिमित वडा नं. 
६ घर भई हाल कारागार काया�लय, �यठुानमा 
कैदमा रहेको केशे भ�ने केश ुिगरी

िव��
��यथ� / वादी : मैते भ�ने मगेु िगरीको जाहेरीले नेपाल 

सरकार

§ घटना�थल वरपर उपि�थत भई 
घटना�थलमा जान इ�कार गनु� र 
कसैलाई कत��य गरी मानु� दुई फरक 
कुरा ह�न ् । कसैको रगता�य �पमा ह�या 
भएको वारदात�थलमा जान डराउनु र 
जाँदा आफूलाई नै आरोप आइला�छ िक 
भनेर सो�न ु �वाभािवक मानवीय भावना 
हो । �ितवादी वारदात�थलको वरपर 
उपि�थत रहकेो र िनजले वारदात�थलमा 
जान इ�कारी गरकेो त�य मा� िनजलाई 
कसरुदार ठह�याउनका लािग पया��त  
नह�ने ।

(�करण नं.६)

पनुरावेदक / �ितवादीका तफ� बाट : िव�ान्  अिधव�ा 
�ी लोकमिण पोखरले

�नण�य नं. १०७२८
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��यथ� / वादीका तफ� बाट : िव�ान्  उप�यायािधव�ा 
�ी शिुशल देवकोटा

अवलि�बत निजर :
§ ने.का.प.२०७६, अङ्क ९, िन.नं.१०३५०
§ ने.का.प.२०६९, अङ्क १, िन.नं.८७५८

स�ब� कानून :
§ �माण ऐन, २०३१

स�ु फैसला गन�: 
माननीय �यायाधीश �ी वासदुवे �यौपाने
�यठुान िज�ला अदालत

पनुरावेदन फैसला गन�:
माननीय �यायाधीश �ी सदुश�नदेव भ�
माननीय �यायाधीश �ी �ीमणकुमार गौतम 
उ�च अदालत तलुसीपरु

फैसला
�या.सपना �धान म�ल : �याय �शासन 

ऐन, २०७३ को दफा ८(३) बमोिजम यस अदालतको 
�े�ािधकारिभ�को भई दायर ह�न आएको ��ततु 
म�ुाको संि�� त�य एव ंठहर यस �कार रहेको छ:-

त�य ख�ड
िज�ला �यठुान, खवाङ गा.िव.स. वडा नं. ६ 

पतुलीवाङ ि�थत पाखो बारीिभ� रहेको मतृकको १६ 
हात ल�बाइ, ८ हात चौडाइ भएको ढुङ्गाको छाना 
भएको २ तले क�ची घर रहेको, सो घरको पि�चमप�� 
पाली जोडेको कोठामा ढोका खोली हेदा� दि�णतफ�  
िसरान, उ�रतफ�  गोडा गरी घो�टो अव�थामा दािहने 
कानदेिख पछािड ६ इ�च ल�बाइ, ३ इ�च चौडाइ भई 
कािटएको र बाया ँ कानको भागको िबचबाट ३ इ�च 
ल�बाइ भएको कािटएको अव�थामा रहेको र घाटँीदेिख 
मािथ गध�नको भागमा धा�रलो हितयारले कािटएको, 
दािहने आखँा बािहर िन�केको, अनहुारको भाग 
रगता�य भएको मतृक �ना िगरीको घो�टो अव�थामा 

लास रहेको भ�ने िमित २०७२।९।१७को घटना�थल 
लास जाचँ मचु�ुका ।

िमित २०७२।९।१७ गते मेरा घरमा मेरी 
आमा वष� ७२ क� �ना िगरी ए�लै रहेको समयमा 
िज�ला �यठुान, खवाङ गा.िव.स. वडा नं. ६ 
पतुलीवाङ ब�ने जािलम िगरीको छोरा वष� अ. २४ को 
केशे भ�ने केश ुिगरीले पूव��रसइवीको कारणले धा�रलो 
हितयार �योग गरी मेरो घरमा पि�चमतफ� को कोठामा 
कत��य गरी मारकेोले िनजलाई प�ाउ गरी मलुकु� 
ऐन, �यानस�ब�धी महलबमोिजम हदैस�मको कानूनी 
कारबाही ग�रपाउ ँभ�ने िमित २०७२।०९।२१ गतेको 
जाहेरी दरखा�त ।

Cause of Death मा Sharp Force 
Injury to Head भ�नेसमेत बेहोराको मतृक �ना 
िगरीको शव परी�ण �ितवेदन (पो�माट�म �रपोट�) ।

उ� घटना घटाउदँा ��य� �पमा आफूले 
नदेखेको ह�दँा िनज �ना िगरीलाई कसले कत��य गरी 
मा�यो म यिकनसाथ भ�न सि�दन भ�नेसमेत बेहोराको 
जेनी के.सी. ले गरकेो घटना िववरण कागज ।

केशसुगँ मतृक �ना िगरीको पूव��रसइवी 
िथयो, िथएन मलाई थाहा छैन । �ना िगरी मनु�भ�दा 
६/७ िदनअगािड केश ु िगरीको आमा िबरामी परेक� 
िछन् भ�ने सनेुको ह� ँभ�नेसमेत बेहोराको �ना िगरीले 
गरकेो घटना िववरण कागज ।

उ� िदन केश ुिगरी आ�नो घरमा नै रहेकोले 
उ� िदन िनज केश ु िगरीले नै मतृक �ना िगरीलाई 
धा�रलो हितयारले �हार गरी कत��य गरी मारकेोमा 
शंका ला�दछ भ�ने बेहोराको झगे िगरीले गरकेो घटना 
िववरण कागज ।

िमित २०७२।०९।१७ गते �ना िगरीलाई 
मैले ह�या गरकेो होइन । िनजको ह�या कसले ग�यो 
यो स�ब�धमा मलाई थाहा छैन । म घटना�थलको अ. 
३०/४० िमटरको दरुीमा वारदात �थलको पि�चममा 
रहेको मतृकको बारीमा िथए ँ र म रहेको �थानमा 
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वारदात �थलसमेत �प�सगँ द�ेन सिकने ठाउमैँ 
िथयो । घटना घटेको ठाउमँा पिन दे�नपुन� हो, तर 
मैले देखेन । बिुझएका मािनसह� र जाहेरवालाले 
समेत मलाई िकटानी गनु�को कारण के हो थाहा भएन 
भ�नेसमेत बेहोराको �ितवादी केशे भ�ने केश ु िगरीले 
अिधकार�ा� अिधकारीसम� गरकेो बयान ।

व�ृ मिहला ए�लै घरमा रहेको अव�थामा 
कत��य गरी मारी घटना�थलमा जाउ ँ भ�दासमेत 
�ितवादी केश ुिगरीले आफू ब�नको लािग घटना�थलमा 
समेत नगएको हो, िनज �ितवादी पिहला गाउ ँसमाजमा 
रहदँा ब�दासमेत �रसाहा �वभावको भएको र जितबेला 
जसलाई पिन कािटिद�छु भ�ने गरकेो साथै केही 
िदनअिघ मा� आ�नै बबुा जािलमे िगरीलाई समेत 
कािटिद�छु भनी कुटिपट गरकेो ह�दँा �ितवादी केश ु
िगरीले नै मतृक मेरो सास ु�ना िगरीलाई कत��य गरी 
मारकेो हो भ�नेसमेत बेहोराको क�रब एकै िमलानको 
गमुी िगरी र ह�मा िगरीले गरकेो घटना िववरण कागज ।

िमित २०७२।०९।१७ गतेका िदन केश ु
दादाको बा�ा गह�बँारीमा आएको देखेपिछ जाउ नानी 
बा�ा हान, म त �यहा ँ जा�न भनी केशलेु हामीलाई 
पठाएकोले हामीले बा�ा हानी फक� पिछ गाउकँा अ�य 
मािनसह� घटना�थलमा भेला भएको देखी हामी पिन 
�यहा ँगई हेदा� िपठो चाली रहेको ठाउमँा घो�टो परकेो र 
छेउमा रगत बगेको देखेका िथयौ ँ। अ� के के भएको हो 
थाहा भएन । �यो िदनभरी मतृक बोईको घरअगािडको 
बारीको पाटामा केश ु दादाले बा�ा चराएको र साग 
िट�ने बेलामा समेत हामीलाई हेद� गरकेो हो भ�नेसमेत 
बेहोराको सूचना के.सी.ले गरकेो घटना िववरण 
कागज ।

िमित २०७२।०९।१७ गते �ितवादी 
मतृकको घरबाट अ�दाजी २५/३० िमटरको दरुीमा 
रहेको ह�दँा िनजले नै मतृक ए�लै भएको समयमा कुरा 
गन� बहानामा पि�चमप��को कोठामा िपठो चािलरहेको 
अव�थामा गई धा�रलो हितयार �योग गरी कत��य गरी 

मारकेो र घरदेिख केही पर आ�नो घरनिजकै रहेको 
अव�थामा �मा िगरी गई सािँहली आमै त लडेक� 
िछन् भ�दासमेत हामी �यहा ँ जान ु ह�दँैन फसाउछँन् 
भनेको हो, यसरी मतृक �ना िगरीलाई कत��य गरी मान� 
�ितवादी केश ु िगरी नै हो भ�नेसमेत बेहोराको क�रब 
एकै िमलानको कृ�ण िगरी, बलबहादरु ख�ी र द� 
िगरीसमेतले गरकेो गाउ ँव�तिु�थित मचु�ुका ।

�ितवादी केशे भ�ने केश ुिगरीको काय� मलुकु� 
ऐन, �यानस�ब�धी महलको १ नं. िवपरीत १३(१) नं. 
को कसरु अपराध देिखदँा उ� कसरु गरकेोमा िनज 
�ितवादी केशे भ�ने केश ुिगरीलाई ऐ. महलको १३(१) 
नं.बमोिजम सव��वसिहत ज�मकैद ग�रपाउ ँभ�नेसमेत 
बेहोराको वादी नेपाल सरकारको अिभयोग प� ।

साग िट�ने बेलामा म, बोई (हजरुआमा) र 
बिहनी सपना िथयौ ँ। केश ुदादा हेद� बारीको िढकितर 
गएका ह�न्, बोईले हामीलाई भोिल पिन घरमा आउन,ु 
मैले गोभी तरकारी िदउलँा भ�न ुभएको हो भ�नेसमेत 
बेहोराको घटना िववरण कागज गन� सूचना के.सी.ले 
अदालतमा गरकेो बकप� ।

�ितवादी िनद�ष छन्, अिभयोग दाबी झ�ुा 
हो, �ितवादीलाई यसअिघ िनजको चाल चलन, 
आनीबानी हेदा� �यस�कारको अिभयोग लगाउन ुगलत 
हो, �यस समयमा िनज घटना �थलमा नभई आ�नै 
बारीमा बा�ा चराउन गएका ह�न् भ�नेसमेत बेहोराको 
�ितवादीका सा�ी बिु�मान िगरीले अदालतमा गरेको 
बकप� ।

मेरो आमालाई ह�या गन� यी �ितवादीबाहेक 
अ� कोही होइन, जाहेरीमा उ�लेख गरबेमोिजम परुानो 
�रसइवीको कारण आमाको �ितवादीले ह�या गरकेा ह�न् 
भ�नेसमेत बेहोरा जाहेरवाला मगेु िगरीले अदालतमा 
गरकेो बकप� ।

मतृकलाई को कसले धा�रलो हितयार �योग 
गरी मारकेो हो, मेरो आखँाले नदखेेको ह�दँा थाहा छैन । 
�ितवादीले मतृकलाई मारकेोमा िव�वास ला�दैन, �यस 
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घटनाभ�दा पिहले मतृक र �ितवादीिबच �रसइवी झै-
झगडा िथएन भ�नेसमेत बेहोराको �ितवादीका सा�ी 
िच�त ुिगरीले अदालतमा गरकेो बकप� ।

मैले �हरीमा गरकेो घटना िववरण कागजको 
बेहोरामा कसैले िसकाएर भनेको होइन, मैले आफँै 
भनेको ह� ँ। मैले �ितवादीले मतृकलाई हानेको दिेखन,ँ 
शकंा लागेर भनेको ह� ँ । म �यस समयमा �कुलको 
झारामा काम गन� गएको िथए ँ भ�नेसमेत बेहोराको 
घटना िववरण कागज गन� गमुी िगरीले अदालतमा 
गरकेो बकप� ।

मतृकलाई मैले �हार गरकेो देिखन,ँ को कसले 
मा�यो मलाई थाहा छैन । �ितवादीको चाल चलन 
मैले जाने बझुेस�म रा�ो िथयो भ�नेसमेत बेहोराको 
�ितवादीका सा�ी र�ेमा भ�ने ठमी िगरीले अदालतमा 
गरकेो बकप� ।

उ� िदन घटेको घटना िववरण मैले सनेुर 
लेखाएको हो, देखेर होइन भ�नेसमेत बेहोराको 
व�तिु�थित मचु�ुका कागज गन� द� िगरीले अदालतमा 
गरकेो बकप� ।

म घटना�थलमा क�रब साढे एक बजेितर 
गएको िथए ँ होला । म �यहा ँ जादँा केश ु िगरी आ�नै 
घरमा िथयो । मतृक र �ितवादीिबच भनाभन भएको र 
केश ुिगरीले �हार गरकेो देखेन । �यहा ँघटना�थलमा र 
वरपर अ�य मािनसह� कोही पिन िथएनन् भ�नेसमेत 
बेहोराको घटना िववरण कागज गन� �मा िगरीले 
अदालतमा गरकेो बकप� ।

हामीले �ितवादी�ित शंका गररे भनेका हौ ँ
भ�नेसमेत बेहोराको व�तिु�थित मचु�ुका कागज गन� 
बलबहादरु ख�ी र कृ�णा िगरीको क�रब एकै िमलानमा 
अदालतमा गरकेो बकप� ।

घटनाबारमेा मैले ��य� दखेेको होइन, 
सनुेको हो, मतृकलाई को कसले कत��य गरी मार ेमलाई 
थाहा भएन भ�नेसमेत बेहोराको घटना िववरण कागज 
गन� झगे िगरीले अदालतमा गरकेो बकप� ।

घटनाको बारमेा मैले ��य� देखेको 
होइन । मतृकलाई को कसले मा�यो मलाई थाहा भएन 
भ�नेसमेत बेहोराको घटना िववरण कागज गन� जेनी 
के.सी.ले अदालतमा गरेको बकप� ।

घटनाको बारमेा मैले ��य� दखेेको होइन, 
मतृकलाई को कसले मा�यो मैले आखँाले देखेको 
होइन भ�नेसमेत बेहोराको घटना िववरण कागज गन� 
ह�मा िगरीले अदालतमा गरकेो बकप� ।

मतृकको शव परी�ण मैले गरकेो ह�,ँ मतृकका 
शव परी�ण गदा� टाउकोको पछािडको भागमा ल�बाइ 
१२ सेि�टिमटर, चौडाइ ६ सेि�टिमिटर, गिहराइ 
५ सेि�टिमटर र दे�े कानको िबच भागमा ल�बाइ 
८ सेि�टिमटर, चौडाइ ४ सेि�टिमटर, गिहराइ २ 
सेि�टिमटर भई मतृकको टाउकोमा धा�रलो ठुलो 
हितयारले हानेको घाउ िथयो भ�नेसमेत बेहोराको 
मतृकको शव परी�ण गन� डा. निवन देवकोटाले स�ु 
अदालतमा गरकेो बकप� ।

�ितवादी केशे भ�ने केश ुिगरीले मतृक �ना 
िगरीलाई धा�रलो हितयार �हार गरी कत��य गरी मारी 
अिभयोग दाबीअनसुार मलुकु� ऐन, �यानस�ब�धी 
महलको १ नं. र १३(१) नं.बमोिजम कत��य गरी 
�यान मारकेो कसरु अपराध गरकेो दिेखएकोले िनज 
केशे भ�ने केश ु िगरीलाई ऐ.ऐनको �यानस�ब�धी 
महलको १३(१) नं.बमोिजम सव��वसिहत ज�मकैद 
ह�ने ठहछ�  भ�ने स�ु �यठुान िज�ला अदालतबाट िमित 
२०७३।३।२१ मा भएको फैसला ।

म मौकादिेख आरोिपत कसरुमा इ�कारी 
रहेको, वारदातमा मेरो ��य� संल�नता नभएको, 
वारदातको च�मिदद नभएको अव�था रहेको, 
वादीतफ� बाट म िव�� व�तिुन� �माणसमेत पेस 
ह�न नसकेको र घटना�थल सरुि�त राखी कत��य 
िनभाई सूचना गरकेो �यि� ह�दँा शंकाको भरमा जाहेरी 
िदएको, घटना िववरण व�तिु�थित मचु�ुकामा ब�ने 
मािनसह�ले पिन शंकाकै भरमा दोष लगाएकोले सो 
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कुरा अदालतमा िनजह�को बकप�बाट �प� �पमा 
देिखएको अव�थामा स�ु अदालतले मलाई अिभयोग 
माग दाबीबमोिजम सजाय गन� गरी स�ु अदालतबाट 
भएको फैसला �िुटपूण� ह�दँा उ� फैसला बदर उ�टी 
गरी अिभयोग दाबीबाट फुस�द िदलाइपाउ ँ भ�ने 
�ितवादी केशे भ�ने केश ुिगरीको पनुरावेदन ।

यसमा स�ु �यठुान िज�ला अदालतको 
फैसला �माण मू�याङ्नको रोहमा िवचारणीय देिखदँा 
मलुकु� ऐन, अ.बं. २०२ नं. बमोिजम उ�च सरकारी 
विकल काया�लय तलुसीपरुलाई पेसीको जानकारी िदई 
िनयमानसुार पेस गनु�  भ�ने उ�च अदालत तलुसीपरुको 
आदशे ।

�ितवादी केशे भ�ने केश ु िगरीलाई मलुकु� 
ऐन, �यानस�ब�धी महलको १ नं.िवपरीत १३(१) 
नं. को कसरुमा ऐ.ऐनको १३(१) नं.बमोिजम 
सव��वसिहत ज�मकैदको सजाय गन� गरी स�ु 
�यठुान िज�ला अदालतबाट िमित २०७३।३।२१ 
मा भएको फैसला िमलेकै देिखदँा सदर ह�ने ठहछ�  । 
अिभयोग मागदाबीबमोिजमको कसरुबाट सफाइ पाउ ँ
भ�ने पनुरावेदक �ितवादीको पनुरावेदन िजिकर प�ुन 
स�दनै । वारदात ह�दँाका बखत पनुरावेदक �ितवादीको 
उमेर, िनजले वारदातप�ात् आ�नो मोबाइलबाट आ�नो 
बाब ु जािलमी िगरीलाई वारदातको बारमेा जानकारी 
गराएको र प�रि�थितज�य अ�य �माणह�समेतबाट 
िनज पनुरावेदक �ितवादीलाई उि�लिखत सजाय गदा� 
चक� पन� देिखएको प�र�े�यमा िनजलाई मलुकु� ऐन, 
अ.बं.१८८ नं. बमोिजम १०(दश) वष� कैद सजायका 
लािग राय �य� गदा� मनािसब दिेख�छ भ�ने उ�च 
अदालत तलुसीपरुबाट िमित २०७४।६।२४ मा भएको 
फैसला ।

�ितवादी मौकादेिख नै आरोिपत कसरुमा 
इ�कार रहेको, घटना िववरणमा कागज गन� �यि�ह� 
��य�दश� नभएको र व�तिुन� �माणबाट आरोिपत 
कसरु �मािणत ह�न नसकेको अव�थामा शंकाका भरमा 

�ितवादी केशे भ�ने केश ुिगरीलाई कत��य �यानस�ब�धी 
म�ुामा दोषी �मािणत गन� गरी सव��वसिहत ज�मकैद 
ह�ने गरी स�ु �यठुान िज�ला अदालतको फैसला र 
सो फैसलाउपर िच� नबझुी स�मािनत उ�च अदालत 
त�ुसीपरुमा गरकेो पनुरावेदनमा उ� अदालतले स�ु 
अदालतको फैसला सदर गरी मलुकु� ऐन अ.बं.१८८ 
नं.बमोिजम १० वष� कैद ह�ने ठहर गरी गरकेो फैसला 
बदर गरी अिभयोग दाबीबाट सफाइ िदलाइपाउ ँ
भ�नेसमेत बेहोराको �ितवादी केशे भ�ने केश ुिगरीको 
यस अदालतमा दायर ह�न आएको पनुरावेदन ।

यसमा पनुरावेदक �ितवादीले मतृकमािथ 
�हार गरकेो कुरा प�्ुयाई ं गन� त�यय�ु �माण नभएको 
र आरोिपत कसरुमा �ितवादी इ�कार रहेको अव�थामा 
पिन �ितवादीलाई कसरुदार ठहर गरकेो उ�च अदालत 
तलुसीपरुको िमित २०७४।६।२४ को फैसला �माण 
मू�याङ्कनको रोहमा फरक पन� दिेखदँा मलुकु� ऐन, 
अ.बं.२०२ को �योजनाथ� महा�यायािधव�ाको 
काया�लयलाई पेसीको सूचना िदई िनयमानसुार पेस 
गनु�  भ�ने यस अदालतको िमित २०७५।७।२५ को 
आदेश । 

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

आएको ��ततु म�ुामा पनुरावेदन प�सिहतका िमिसल 
संल�न �माण कागजह�को अ�ययन ग�रयो । 

पनुरावेदक �ितवादी केशे भ�ने केश ुिगरीका 
तफ� बाट उपि�थत ह�नभुएका िव�ान्  अिधव�ा �ी 
लोकमिण पोखरलेले �ितवादी मौकादिेख नै आरोिपत 
कसरुमा इ�कारी रहेको, घटना िववरण कागज गन� 
�यि�ह�ले केवल शंकाको आधारमा अदालतसम� 
बकप� गरकेो तथा वारदातमा �ितवादीको संल�नता 
पिु�ट गन� कुनै व�तिुन� �माण नभएको अव�थामा 
वारदात�थलमा मा� �ितवादीको उपि�थित रहेको 
कारणबाट �ितवादी केशे भ�ने केश ुिगरीलाई कसरुदार 
कायम गरकेो पनुरावेदन अदालत तलुसीपरुको फैसला 
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िमलेको नह�दँा �ितवादीले अिभयोग दाबीबाट सफाइ 
पाउनपुछ�  भनी बहस गनु�भयो । 

��यथ� वादी नेपाल सरकारका तफ� बाट 
उपि�थत िव�ान्  उप�यायािधव�ा �ी सिुशल 
देवकोटाले �ितवादीउपर िकटानी जाहेरी परकेो तथा 
उ� जाहेरीलाई व�तिु�थित मचु�ुकाका �यि�ह�ले 
अदालतसम� गरकेो बकप�ले समेत समथ�न गरकेो 
अव�था छ । मतृक �ना िगरीलाई �ितवादीसमेतले 
बो�सीको आरोप लगाई बोलचाल ब�द रहेको, पाचँ सात 
िदनदिेख �ितवादीको आमा िबरामी भएकोमा �वा��य 
चौक�बाट समेत औषधी �याएर खवुाउदँा स�चो 
नभएको ह�दँा मतृककै कारणबाट स�चो नभएको भ�ने 
�रसइवी रहेको र गाउकँा स�पूण� �यि�ह� झारा गएको 
अव�थामा केवल �ितवादी मा� वारदात�थलबाट 
३०/४० िमटरको दरुीमा उपि�थत रहेको ज�ता 
प�रि�थितज�य त�यह�समेतबाट �ितवादीले नै 
मतृक �ना िगरीलाई कत��य गरी मारकेो ��ट भएको 
ह�दँा �ितवादीलाई अिभयोग मागदाबीबमोिजम सजाय 
ह�नपुछ�  भनी बहस गनु�भयो । 

�ितवादी केशे भ�ने केश ु िगरीले पूव� 
�रसइवीको कारणले िमित २०७२।९।१७ मा धा�रलो 
हितयार �योग गरी �ना िगरीलाई कत��य गरी 
मारकेो भ�ने मैते भ�ने मगेु िगरीको िकटानी जाहेरी 
दरखा�तबाट अनसु�धान �ार�भ भएको ��ततु 
म�ुामा �ना िगरीलाई कत��य गरी मारेकोले �ितवादी 
केशे भ�ने केश ुिगरीलाई मलुकु� ऐन, �यानस�ब�धीको 
महलको १३(१) नं.बमोिजम सजाय ग�रपाउ ँ भ�ने 
अिभयोग दाबी रहेको पाइयो । उ� अिभयोग दाबी 
पेस भएपिछ स�ु �यठुान िज�ला अदालतबाट िनज 
�ितवादीलाई अिभयोग मागदाबीबमोिजम सव��वसिहत 
ज�मकैदको सजाय ह�ने ठह�याई फैसला भएको देिखन 
आयो । उ� फैसला पनुरावेदन अदालत तलुसीपरुबाट 
सदर गरी मलुकु� ऐन, अ.बं.१८८ नं.बमोिजम १० 
वष� कैद ह�ने ठहर गरी फैसला भएकोमा सोउपर िच� 

नबझुाई �ितवादीको यस अदालतमा पनुरावेदन पन� 
आएको देिखयो ।

��ततु म�ुामा पनुरावेदन अदालत 
त�ुसीपरुको फैसला िमलेको छ वा छैन ? �ितवादीको 
पनुरावेदन िजिकर प�ुन स�ने हो वा होइन ? सो 
स�ब�धमा िनण�य िदनपुन� देिखयो ।

२. िनण�यतफ�  िवचार गदा�, �ितवादी केशे 
भ�ने केश ु िगरीले पूव��रसइवीको कारण धा�रलो 
हितयार �योग गरी �ना िगरीलाई कत��य गरी मारकेोले 
िनजलाई प�ाउ गरी कारबाही ग�रपाउ ँभ�ने मैतै भ�ने 
मगेु िगरीको िकटानी जाहेरी दरखा�त, मतृक �ना 
िगरीको म�ृयकुो कारण टाउकोको चोट (Cause of 
Death Sharp Force Injury to Head) भ�ने शव 
परी�ण �ितवेदन तथा मतृक �ना िगरीको दािहने 
कानदिेख पछािड ६ इ�च ल�बाइ, ३ इ�च चौडाइ 
भई कािटएको र बाया ँ कानको भागको िबचबाट ३ 
इ�च ल�बाइ भएको कािटएको अव�थामा रहेको र 
घाटँीदेिख मािथ गध�नको भागमा धा�रलो हितयारले 
कािटएको, दािहने आखँा बािहर िन�केको, अनहुारको 
भाग रगता�य भएको, घो�टो अव�थामा लास रहेको 
भ�ने घटना�थल लास जाचँ मचु�ुकासमेतका िमिसल 
संल�न कागजातह�बाट मतृक �ना िगरीको म�ृय ु
कत��यबाट भएको देिख�छ ।

३. अब मतृक �ना िगरीको म�ृयमुा �ितवादी 
केशे भ�ने केश ु िगरीको संल�नता छ छैन भ�ने 
स�ब�धमा िवचार गदा�, यी �ितवादीले अनसु�धान 
अिधकारीसम�को बयानको स.ज. १० मा "मेरो 
हजुरआमा �ना िगरीसँग कुनै झै-झगडा �रसइवी 
िथएन । बोलचाल रा�ो िथयो । �ना िगरीलाई मैले 
ह�या गरकेो होइन । िनजको ह�या कसले ग�यो सो 
स�ब�धमा मलाई थाहा छैन ।" भनी र अदालतसम� 
बयान गदा� स.ज. ४ मा "जाहेरीमा लेिखएको बेहोरा 
झु�ा हो, सो िदन म मेर ै घरमा बसी िदउँसो बा�ा 
चराई घटना घटेको कुरा थाहा पाएपिछ म गाउँका 
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अ�य मािनसह�लाई बोलाई सोधखोज गन� काममा 
लागेको ह�ँ, जाहेरवालाले जाहेरीमा मलाई िकन िकटान 
गरी लेखाए मैले मृतकलाई कत��य गरी मारकेो होइन / 
छैन ।" भनी कसरुमा पूण��पमा इ�कार रही बयान 
गरकेो देिख�छ ।

४. �यसैगरी ��ततु म�ुामा घटनाको कुनै 
��य�दश� रहेको देिखदँनै । घटना िववरण कागजका 
मािनस जेनी के.सी.ले "��य��पमा आफूले वारदात 
नदखेेको ह�दँा यिकन बेहोरा भ�न सि�दन" भनी घटना 
िववरण कागजमा लेखाएको पाइ�छ र अदालतसम� 
गरकेो बकप�को स.ज. ४ मा समेत "मृतकलाई 
कसले मा�यो मलाई थाहा भएन" भनी उ�लेख गरकेो 
पाइ�छ । घटना िववरण कागजका अका� मािनस �मा 
िगरीले "मृतक �ना िगरीलाई कसले मा�यो भ�ने 
स�ब�धमा मलाई कुनै थाहा जानकारी छैन" भनी घटना 
िववरण कागजमा लेखाएको पाइ�छ र अदालतसम� 
गरकेो बकप�को स.ज. ६ मा "म घटना�थलमा १:३० 
बजे गएको िथए ँ । म जाँदा केशु िगरी आ�नै घरमा 
िथयो...केशु िगरीले �हार गरकेो दिेखनँ, घटना�थल 
वरपर अ� कोही मािनस िथएनन्" भनी उ�लेख गरकेो 
पाइ�छ । घटना िववरण कागजका अका� मािनस झगे 
िगरीले अदालतसम� गरकेो बकप�को स.ज. ४ मा 
"घटनाको बारमेा मैले ��य� देखेको होइन, सुनेको 
ह�ँ" र स.ज. ६ मा "घटना घटेको िदन लो�ने मा�छे 
भनेको �ितवादी मा� रहेको र सो घटना घटेको ह�दँा 
शकंा �य� गरी लेखाई िदएको ह�"ँ भनी उ�लेख गरकेो 
पाइ�छ । घटना िववरण कागजका अका� मािनस सूचना 
के.सी.ले अदालतसम� गरकेो बकप�को स.ज. ६ मा 
"बोई �ना िगरीलाई केशु दादाले केही पिन भनेनन् 
र हानेको पिन होइन" भनी उ�लेख गरकेो पाइ�छ । 
�य�तै व�तिु�थित मचु�ुकाका मािनसह� बलबहादरु 
खमी, कृ�ण िगरी र द� िगरीले अदालतसम� गरकेो 
बकप�को स.ज. ५ मा आफूह�ले �ितवादीउपर शंका 
लागेर व�तिु�थित मचु�ुका लेखाएको भ�ने बेहोरा 

उ�लेख गरकेो पाइ�छ । यसरी घटना िववरण कागज 
र व�तुि�थित मचु�ुकाका मािनसह�को बकप�बाट 
केवल शकंाको भरमा �ितवादीलाई आरोप लगाएको 
त�य ��ट भइरहेको छ ।

५. अब �ितवादीउपर िकटानी जाहेरी परेको 
भ�ने स�ब�धमा हेदा�, जाहेरवाला मैते भ�ने मगु ुिगरीले 
�ितवादीउपर िकटानी जाहेरी िदएको भए तापिन 
िनजले अदालतसम� गरकेो बकप�को स.ज. ५ मा 
"मैले आफँै शंकाले जाहेरी िदएको ह�.ँ..पुरानो �रसइवीको 
कुनै व�तुिन� �माण छैन" भनी उ�लेख गरेको 
दिेख�छ । जाहेरी दरखा�त कसरुको बारमेा सूचना िदने 
एक मा�यम मा� हो । �ितवादीउपर केवल िकटानी 
जाहेरी परकेो आधारमा िनजलाई कसरुदार ठह�याउन ु
�यायसङ्गत ह�दैँन । जाहेरी दरखा�त आफँैमा कुनै 
�वत�� �माण नभएकोले अ�य �माणह�बाट पिु� 
नभएस�म जाहेरी दरखा�तको कुनै �ामािणक मू�य 
ह�दँैन । ��ततु म�ुामा जाहेरवालाले िदएको उ� 
जाहेरीलाई कुनै व�तिुन� �माणले समथ�न ग�ररहेको 
अव�थासमेत देिखदँनै । यसै स�दभ�मा वादी नेपाल 
सरकार �ितवादी उजैर भ�ने सिफउर रहमान मसुलमान 
भएको कत��य �यान म�ुामा (ने.का.प. २०७६ अङ्क 
९ िन.नं. १०३५०) मा "जाहेरी दरखा�तले आफँैमा 
�माणको �प �हण नगन�, घटना प�रि�थितसँग 
जोिडएका सा�ी �माणह�ले जाहेरी बेहोरालाई पुि� 
गन� अव�था भएमा मा� जाहेरी दरखा�तले �ामािणक 
मू�य �ा� गन�" भनी िस�ा�तसमेत �ितपादन भएको 
छ ।

६. जहासँ�म गाउकँा स�पूण� �यि�ह� 
झारामा काम गन� गएको अव�थामा केवल �ितवादी मा� 
वारदात�थलबाट ३०/४० िमटरको दरुीमा उपि�थत 
रहेको र �मा िगरीले वारदात�थलमा जाउ ँ भ�दा 
�ितवादीले इ�कार गरकेो भ�ने िजिकरको स�दभ�मा 
हेदा�, घटना�थल वरपर उपि�थत भई घटना�थलमा 
जान इ�कार गनु�  र कसैलाई कत��य गरी मानु�  दईु 
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फरक कुरा ह�न् । कसैको रगता�य �पमा ह�या भएको 
वारदात�थलमा जान डराउन ु र जादँा आफूलाई नै 
आरोप आइला�छ िक भनेर सो�न ु�वाभािवक मानवीय 
भावना हो । �ितवादी वारदात�थलको वरपर उपि�थत 
रहेको र िनजले वारदात�थलमा जान इ�कारी गरकेो 
त�य मा� िनजलाई कसरुदार ठह�याउनका लािग 
पया��त ह�दँनै । यसै स�दभ�मा वादी नेपाल सरकार 
�ितवादी जसमान िल�बूसमेत भएको कत��य �यान 
म�ुामा (ने.का.प. २०६९, अङ्क १, िन.नं.८७५८) 
मा "कुनै वारदात�थलमा कसैको भौितक उपि�थित 
(Physical Presence) ह�ँदैमा वारदातमा संल�नता 
िथयो भनी ठह�याउनु �यायसङ्गत नह�ने" भनी 
िस�ा�तसमेत �ितपादन भएको छ । साथै �ितवादीले 
घटना�थलमा जान इ�कार गरकेो भए तापिन 
मोबाइलबाट फोन गरी आ�नो बाब ुजािलमी िगरीलाई 
घटनाबार े जानकारी िदएको भ�ने �ितवादीको 
अनसु�धान अिधकारीसम�को बयानबाट समेत 
देिख�छ । �ितवादीले नै मतृक �ना िगरीको ह�या 
गरकेो भए वारदातबार ेकसैलाई सूचना िदई म�तको 
लािग बोलाउने काय� �ितवादीबाट ह�दँनै िथयो । 

७. �यसैगरी पाचँ सात िदनदेिख �ितवादीको 
आमा िबरामी भएकोमा �वा��य चौक�बाट समेत 
औषधी �याएर खवुाउदँा स�चो नभएको ह�दँा मतृककै 
कारणबाट स�चो नभएको भ�ने �रसइवी रहेको 
भ�ने जाहेरवालाको पोल र िजिकरका स�ब�धमा 
हेदा� , �ितवादी केशे भ�ने केश ु िगरीले अनसु�धान 
अिधकारीसम� गरकेो बयानको स.ज. १० मा "मेरो 
हजुरआमा �ना िगरीसँग कुनै झै-झगडा �रसइवी िथएन"
र अदालतसम� गरकेो बयानको स.ज.३ मा "मृतकसगँ 
मेरो �रसइवी लेनदने केही छैन" भनी उ�लेख गरकेो 
पाइ�छ । मतृकसगँ �ितवादीको कुनै �रसइवी छैन भनी 
ग�रएको �ितवादीको उ� बयानलाई समथ�न गन� गरी 
जाहेरवाला �वयलें "पुरानो �रसइवीको कुनै व�तुिन� 
�माण छैन" भनी अदालतसम� स.ज. ५ मा बकप� 

गरकेो पाइ�छ । यसरी ��ततु म�ुामा �ितवादी केशे भ�ने 
केश ुिगरीसगँ मतृकलाई मानु�पन�स�मको कुनै �रसइवी 
रहेको भ�ने िमिसल संल�न अ�य कागजह�बाट पिु� 
भइरहेको अव�थासमेत छैन ।

८. �माण ऐन, २०३१ को दफा २५ 
ले फौजदारी म�ुामा अिभय�ुको कसरु �मािणत 
गन� भार िनरपे��पमा अिभयोजन प�मा राखेको 
छ । जसले दाबी गछ� , उसैले �मािणत गनु�पछ�  भ�ने 
फौजदारी िविधशा�को सामा�य िस�ा�त रहेको 
छ । ��ततु म�ुामा जाहेरी दरखा�तको बेहोरा कुनै 
व�तिुन� �माणबाट पिु� ह�न सकेको देिखदँैन । यी 
�ितवादीले नै अिभयोग दाबीअनसुारको कसरु गरेको 
भनी यिकन�पमा बिुझएका कुनै �यि�ले पिन भ�न 
सकेको पाइदैँन । केवल सनेुको आधारमा मा� यी 
�ितवादीउपर कसरुको आशंका ग�रएको देिख�छ । 
शंका र अनमुानको आधारमा खि�डत भएका घटना 
र वारदातका त�य र �माणह�लाई फौजदारी 
कानून एवं �यायको �माण मू�याङ्कनका िस�ा�त र 
अवधारणाबाट पर गएर अदालतले जबरज�ती �पमा 
�माणह� जोडेर कसैलाई पिन सजाय गन� िम�दैन । 
शंकारिहत तवरबाट कसरुको पिु� नभएस�म कसैलाई 
पिन शकंा र अनमुानका आधारमा कसरुदार ठहर 
गनु�  फौजदारी �यायको िस�ा�त �ितकूल ह�न जाने 
ह��छ । यस ि�थितमा त�यतः �मािणत ह�न नसकेको 
जाहेरी र कसरु (अिभयोग) पिु� ह�ने अ�य िववादरिहत 
प�रि�थितज�य �माणको अभावमा �ितवादीलाई 
कसरुदार ठहर गनु�  िम�ने देिखन आएन ।  

९. अतः मािथ िववेिचत आधार �माणह�बाट 
यी �ितवादीले कसरु गरकेो देिखने शंकारिहत �माणको 
अभाव रहेको देिखदँा �ितवादी केशे भ�ने केश ु
िगरीलाई मलुकु� ऐन, �यानस�ब�धी महलको १३(१) 
नं. बमोिजम सव��वसिहत ज�मकैद ह�ने भनी स�ु 
�यठुान िज�ला अदालतबाट िमित २०७३।०३।२१ 
मा भएको फैसला सदर गरी �ितवादीलाई मलुकु� 
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ऐन, अ.बं.१८८ नं.बमोिजम १० वष� कैद ह�ने गरी 
उ�च अदालत तलुसीपरुबाट िमित २०७४।६।२४ मा 
भएको फैसला िमलेको नदेिखदँा उ�टी भई �ितवादीले 
अिभयोग दाबीबाट सफाइ पाउने ठहछ�  । अ�मा 
तपिसलबमोिजम गनू� ।

तपिसल
मािथ ठहर ख�डमा लेिखएबमोिजम �ितवादी 
केशे भ�ने केश ु िगरीलाई अिभयोग दाबीअनसुार 
कसरु गरकेो ठह�याई दाबी सजाय गन� गरकेो स�ु 
िज�ला अदालतको फैसला सदर ह�ने ठह�याएको 
उ�च अदालत त�ुसीपरुको फैसला उ�टी भई 
िनज �ितवादीले आरोिपत कसरुबाट सफाइ पाउने 
ठहरकेोले �ितवादीलाई आजै थनुाबाट छोिडिदन ुभनी 
छु�ै आदेश�ारा लेखी पठाई सिकएकोले अ�य केही 
बोिलरहन ुपरने ..............................................१
��ततु फैसलाको �ितिलिपसिहतको जानकारी 
महा�यायािधव�ाको काया�लय एवम् �ितवादी केशे 
भ�ने केश ुिगरीलाई िदनू ...................................२
��ततु म�ुाको दायरीको लगत क�ा गरी िमिसल 
अिभलेख शाखामा िनयमानसुार बझुाई िदनू ...........३

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

इजलास अिधकृत:- मितना शा�य
इित संवत् २०७७ साल चै� ३१ गते रोज ३ शभुम् ।

—— & ––

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

माननीय �यायाधीश डा.�ी मनोजकुमार शमा�
आदेश िमित : २०७६।१०।१

०७२-WO-०३९०

िवषय : उ��ेषण / परमादेश

िनवेदक : आइठान तमाङको छोरा नवुाकोट िज�ला 
बङुताङ गाउ ँ िवकास सिमित वडा नं.२ 
�थायी घर भई हाल काठमाड� िज�ला 
काठमाड� नगरपािलका वडा नं.१६ ब�ने 
आचाय� कमा� ना��याल तामाङसमेत

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

मि��प�रषदक्ो काया�लय िसहंदरबार, 
काठमाड�समेत

§ साव�जिनक हक वा सरोकारको िववाद 
भ�नाले कुनै खास �यि� वा �यि�ह�को 
�यि�गत हक वा सरोकारमा मा� 
सीिमत भएको िववाद नभएर नेपालका 
सव�साधारण जनता वा कुनै जनसमदुायको 
सामूिहक हक वा सरोकारसगँ स�बि�धत 
भएको िववाद ह�नुपन� । 

§ नेपाल सरकार वा कुनै साव�जिनक 
िनकाय वा पदािधकारीले सिंवधान वा 
कानूनबमोिजम गनु�पन� कुनै काम नगरकेो 
वा गन� नह�ने कुनै काम गरकेो कारणबाट 
जनसाधारणको हक, िहत वा �वाथ�मा 

�नण�य नं. १०७२९
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�ितकूल असर परकेो कुरा साव�जिनक हक 
वा सरोकारको िवषय ह�ने ।

(�करण नं.२)

िनवेदकका तफ� बाट : िव�ान् अिधव�ा �ी दिु�डराज 
देवकोटा, िव�ान् अिधव�ा �ी रामकुमार 
आचाय�, िव�ान् अिधव�ा �ी िशव अया�ल

िवप�ीका तफ� बाट : िव�ान्  सह�यायािधव�ा �ी 
खेमराज �वाली

अवलि�बत निजर : 
§ ने.का.प.२०७०, अङ्क ६, िन.नं.९०२०
§ ने.का.प.२०६८, अङ्क ७, िन.नं.८६४४

स�ब� कानून : 
§ लिु�बनी िवकास कोष ऐन, २०४२

आदेश
�या.सपना �धान म�ल : नेपालको 

सिंवधानको धारा ४६ र १३३ (२) (३) बमोिजम यस 
अदालतको असाधारण अिधकार�े�अ�तग�त दायर 
ह�न आएको ��तुत िनवेदनको संि�� त�य र ठहर 
यस�कार छः-

हामी िनवेदकह� भगवान् गौतम ब�ुको 
ज�म�थल लिु�बनी तथा भगवान् ब�ुको जीवनसगँ 
��य� वा परो� �पमा स�ब�ध रहेको �े� ितलौराकोट 
आिद िविभ�न �थानको िवकास, संर�ण तथा भगवान् 
गौतम ब�ुको देव�वका स�ब�धमा सं�थागत �पमा 
सलं�न रही हामी िनवेदकम�ये कमा� ना��याल तामाङ 
बौ� धम�सगँ स�बि�धत सं�थाको सद�यता िलई भोट 
बौ� दश�न शा�मा आचाय�समेत पास गरी िविभ�न 
�शंसा प� पाएको र म िनवेदक ब�मनुी ब�ाचाय� नेपाल 
भाषामा नेपाली सा�ँकृितक इितहास तथा परुात�व बोध 
अ�ययन आिद िवषयमा �नातको�रस�मको अ�ययन 
गरी उप�ा�यापक पदमा नेपालभाषा अ�ययन गरी 
सरकारी तथा िनजी �े�मा सेवा गरी सो िवषयमा 

िविश� िवशेष�का �पमा आ�नो �ान, बिु� र 
िववेकअनसुार िनर�तर �पमा सेवागरी बौ� धम� तथा 
गौतम ब�ुको जीवनसगँ स�बि�धत िवषयमा अ�ययन 
अ�यापन गन� एक सचेत बौ� िभ� ुभएको बेहोरा सादर 
िनवेदन गद�छ� । 

भगवान गौतम ब�ुको ज�म�थान तथा उहाकँो 
जीवनसगँ ��य� वा अ��य� �पमा सरोकार रहेका 
�े�को िवकास, संर�ण, �चार �सार आिद गन� ल�य 
र आदश�लाई �भावकारी बनाउन तथा िव�जनसम� 
प�ुयाउन लिु�बनी िवकास कोष ऐन, २०४२ को तजु�मा 
गरी �धानम��ी उ� कोषको संर�क रहने गरी ऐनको 
दफा ८(१) बमोिजम कोषको उ�े�य पूरा गन� स�ब�धमा 
नीित िनमा�ण गन� तथा सिमितलाई आव�यक माग� दश�न 
एव ं िनद�शन िदनको लािग कोषको सव��च िनकायको 
�पमा लिु�बनी िवकास प�रषद ् गठन ह�ने �यव�था 
गरकेो तथा ऐ. ऐनको दफा ११क.(१) मा प�रषद्को 
सामा�य िनद�शनमा रही कोषको स�पूण� काम कारबाही 
स�चालन गन�को लािग एक काय�का�रणी सिमित गठन 
गन� स�ने कानूनी अिधकार �दान गरकेो अव�था 
िव�मान रहेको छ । 

उ� ऐनले िनधा��रत सद�यह�को 
यथासमयमा मनोनयन नगरी धेर ैसमयको अ�तरालमा 
िमित २०७२।६।२० को माननीय म��ी�तरको 
िनण�यबाट ��यथ� ख�डका थप राज क�ेल, बलबहादरु 
आचाय�, रामच�� यादव र तेजे��बहादरु के.सी.समेत 
४ जनालाई िमित २०७२।६।२१मा लिु�बनी िवकास 
कोष ऐन, २०४२ को दफा ८ को उपदफा (१) को 
ख�ड (ङ) र (च) का आधारमा प�रषद ्को सद�य पदमा 
मनोनयन गरकेो तथा िमित २०७२।६।२२ मा उ� ४ 
जनाम�येबाट थप राज क�ेल र तेजे��बहादरु के.सी.
लाई ऐ.ऐनको दफा ११क. को उपदफा (१) को ख�ड 
(घ) बमोिजम लिु�बनी िवकास प�रषदक्ो काय�का�रणी 
सिमितको सद�य पदमा मनोनयन गरकेो जानकारी 
�ा� ह�न आएको हो । 
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लिु�बनी िवकास प�रषद ्मा के क�ता यो�यता 
र �मता भएका �यि�ह� अ�य� उपा�य� तथा 
सद�यको �पमा रहन स�ने भ�ने कानूनी �यव�था 
लिु�बनी िवकास कोष ऐन, २०४२ को दफा ८(१) 
मा ग�रएको छ । ऐ. ऐनको दफा ८(१) को ख�ड (घ) 
मा नेपाल सरकारको सिचवह�म�येबाट चार जना 
सिचवह� सद�य रहन स�ने, ऐ. दफाको ख�ड (ङ) मा 
सरकारी सं�था गैरसरकारी बौ� सं�था र �याित�ा� 
िविश� िवशेष�ह�म�येबाट नेपाल सरकारले मनोिनत 
गरकेा चार जना �यि�ह� सद�य रहन स�ने तथा 
ऐ. दफाको ख�ड (च) मा अ�तरा�ि��य सं�थाह�का 
�ितिनिधह� र मानव िनिम�त स�पदा संर�णमा 
�याित�ा� �यि�ह�म�येबाट नेपाल सरकारले 
मनोिनत गरकेा चार जना �यि� सद�यमा रहन स�ने 
गरी सद�यह�को यो�यता र वैयि�क हैिसयतसमेतको 
यिकन गरी मनोनयनको माग� िनद�शन गरकेो अव�था 
िव�मान रहेको छ । ऐ. ऐनको दफा ११क.(१)(घ) मा 
सद�यह�म�येबाट अ�य�ले चार जना सद�यह� 
काय�का�रणी सिमितमा मनोिनत गनु�पन� �यव�था 
ग�रएको छ ।

लिु�बनी िवकास कोष ऐन, २०४२ ले 
मनोनयन / िनयिु�को अिधकार नेपाल सरकारमा 
रहने कुरा ��ट गरकेो अव�थामा नेपाल सरकार 
भ�नाले मि��प�रषद ् मा� रहने �यव�था नेपाल कानून 
�या�यास�ब�धी ऐन, २०१० को दफा २ को ख�ड 
(झ) को (ङ) र (च) मा रहेको छ । नेपालको सिंवधान, 
२०७२ को धारा ७५ को उपधारा (१) मा नेपालको 
काय�का�रणी अिधकार यो संिवधान र कानूनबमोिजम 
मि��प�रषद ्मा िनिहत ह�ने छ, उपधारा (२) मा यो 
सिंवधान र कानूनको अधीनमा रही नेपालको शासन 
�यव�थाको सामा�य िनद�शन िनय��ण र स�चालन 
गन� अिभभारा मि��प�रषद ्मा ह�ने छ र उपधारा (३) 
मा नेपालको सङ्घीय काय�का�रणीस�ब�धी स�पूण� 
काम नेपाल सरकारको नाममा ह�ने छ भनी भिनएबाट 

कानूनमा नेपाल सरकारले गन� भनी िकटानी गरेका 
काय� नेपाल सरकार मि��प�रषद ्बाट गन� िनि�त 
छ । यसरी लिु�बनी िवकास कोष ऐन, २०४२ को 
दफा ८(१)(ङ) र (च) तथा ऐ. दफा ११क.(१) को 
ख�ड (घ) मा नेपाल सरकारले मा� िनयिु� गन� स�ने 
गरी �े�ािधकारको �यव�था गरकेो र सो �यव�थालाई 
नेपाल सरकारले अ�यथा �यव�था गरकेो अव�थासमेत 
नरहेको अव�थामा मा.म��ी�यूको एकल िनण�यबाट 
संिवधानको तथा ऐनको उ�े�य र ��तावनाको िवपरीत 
मनोगत प�रभाषा गरी �े�ािधकार �हण गरी भएको 
काय� गैरकानूनी र �े�ािधकारिवहीन छ । 

�धानम��ी तथा मि��प�रषद् को 
काया�लयले मनोनयनको काय� गनु�पन� र िवगतका 
मनोनयनलगायतका िनयिु�ह� मि��प�रषद्को 
काया�लयबाट नै ह�ने गरकेो देिखएको अव�थामा 
संवैधािनक तथा कानूनी �यव�थािवपरीत 
मि��प�रषद ्को �े�ािधकार हनन ह�ने गरी िवभागीय 
म��ीले �े�ािधकार �हण गरी यो�यता नै नपगेुका 
��यथ�म�येका थप राज क�ेल, बलबहादुर आचाय�, 
रामच�� यादव र तेजे��बहादुर के.सी.समेतलाई 
िमित २०७२।६।२० को म��ी �तरीय िनण�यले िमित 
२०७२।६।२१ मा लिु�बनी िवकास प�रषद् सद�यमा 
गरकेो मनोनयन तथा सोही मनोनयनका आधारमा 
िमित २०७२।६।२० को म��ी �तरीय िनण�यले िमित 
२०७२।६।२२ मा थप राज क�ेल र तेजे��बहादुर 
के.सी.लाई काय�का�रणी सिमित सद�यमा ग�रएको 
मनोनयन गैरकानूनी �े�ािधकारिवहीन मनोनयन 
उ��ेषणको आदेश�ारा बदर ग�रपाऊँ । साथै लिु�बनी 
िवकास कोषमा अब आइ�दा िनयिु� / मनोनयन गदा� 
लिु�बनी िवकास कोष ऐन, २०४२ को दफा ८(१) 
र ११क बमोिजमको यो�यता पगेुका �यि�ह�लाई 
नेपाल सरकार मि��प�रषद ्बाटै िनयिु� / मनोनयन 
गनु� , गराउन ु भनी ��यथ� मि��प�रषद ् र िवभागीय 
म��ालयसमेतका नाममा परमादेशको आदेश जारी 
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ग�रपाउ ँ भ�नेसमेत बेहोराको यस अदालतमा परकेो 
िनवेदनप� । 

यसमा के कसो भएको हो ? िनवेदकको 
मागबमोिजमको आदेश िकन जारी ह�न ुनपन� हो ? आदेश 
जारी ह�न नपन� भए आधार कारणसिहत यो आदेश 
�ा�त भएका िमितले बाटाका �यादबाहेक १५ िदनिभ� 
िवप�ी नं. १ र २ का हकमा महा�यायािधव�ाको 
काया�लयमाफ� त र अ�य िवप�ीह�को हकमा आफँै 
वा आ�नो �ितिनिधमाफ� त िलिखत जवाफ पेस गनु�  
भनी िवप�ीह�का नाउमँा यो आदेश र �रट िनवेदनको 
�ितिलिप साथै राखी �याद सूचना पठाई �यादिभ� 
िलिखत जवाफ पर ेवा अविध नाघेपिछ िनयमानसुार 
पेस गनू� । अ�त�रम आदेशमा छलफलका लािग पेसी 
तोक� िवप�ीह�लाई सोको सूचना िदई िनयमानसुार 
पेस गनु�  भ�ने यस अदालतको िमित २०७२।८।२७ 
को आदशे ।

यसमा लिु�बनी िवकास कोष ऐन, २०४२ को 
दफा ८(१) को ख�ड (ङ) र (च) बमोिजम सद�यह� 
नेपाल सरकारले मनोिनत गन� �यव�था भएकोमा िमित 
२०७२।६।२० को म��ी �तरीय िनण�यबाट िववािदत 
िवप�ीह�को िनयिु� गरकेो दिेखएको र आ�नो 
अिधकार �प� गरकेो समेत नदेिखएको र सरकारी 
प�बाट िनण�य फाइल ��ततु गन�समेत नसकेकोले 
��ततु म�ुाको अि�तम िकनारा नभएस�म उ� िनण�य 
काया��वयन नगनु� , नगराउन ु भनी िवप�ीको नाममा 
अ�त�रम आदेश जारी ग�रिदएको छ । सोको सूचना 
िवप�ीलाई िदई ��ततु �रट िनवेदनलाई अ�ािधकार 
िदई िछटो िनयमानसुार पेस गनु�  भ�ने यस अदालतको 
िमित २०७२।९।१४ को आदेश ।

स�ंकृित, पय�टन तथा नाग�रक उड्डयन 
म��ालयका मि���तरबाट लिु�बनी िवकास प�रषद ्
सद�यमा गरकेो मनोनयन तथा सोही मनोनयनका 
आधारमा िमित २०७२।६।२० को मि���तरीय 
िनण�यले िमित २०७२।६।२२ मा थपराज क�ेल 

र तेजे��बहादरु के.सी. लाई काय�का�रणी सिमित 
सद�यमा मनोनयन ग�रएको िनण�य यस काया�लयबाट 
भएको नभई सं�कृित, पय�टन तथा नाग�रक उड्डयन 
म��ालयका म��ी�तरबाट भएको भनी �रट िनवेदनमा 
उ�लेख भएको ह�दँा सो िवषयमा यस काया�लयको 
िलिखत जवाफमा केही उ�लेख ग�ररहन ु परने भ�ने 
नेपाल सरकार, �धानम��ी तथा मि��प�रषद्को 
काया�लयको तफ� बाट ऐ. को सिचव कमलशाली 
िघिमरकेो िलिखत जवाफ ।

िवप�ी िनवेदकको िनवेदन िजिकर स�ब�धमा 
हेदा� लिु�बनी िवकास कोषका पदािधकारीको िनयिु� 
नेपाल सरकारबाटै ह�ने कुरामा कुनै िववादै देिखदैँन । 
सो �यव�थाबमोिजम नेपाल सरकारबाटै उ� कोषका 
पदािधकारीको िनयिु� भएको हो र य�तो अव�थालाई 
िनजले अ�यथा भ�न ु तक� सङ्गत र कानूनसङ्गत 
दिेखदैँन । तसथ�, �रट िनवेदन खारजेभागी छ, खारजे 
ग�रपाउ ँभ�ने सं�कृित, पय�टन तथा नाग�रक उड्डयन 
म��ालयको तफ� बाट ऐ. का सिचव िदनेशकुमार 
थपिलयाको िलिखत जवाफ ।

िवप�ीले आ�नो �रट िनवेदनमा 
लेिखएबमोिजम यस लिु�बनी िवकास कोषको िवकास 
प�रषद ्मा िनय�ु भएका िविभ�न �यि�ह� लिु�बनी 
िवकास कोष ऐन, २०४२ िवपरीत नेपाल सरकार 
मि��प�रषद ्बाट िनयिु� ह�नपुन�मा सो नभई म��ी 
�तरबाट िनय�ु भएकोले उ��ेषणको आदशे�ारा उ� 
िनयिु� बदर ग�रपाउ ँ भ�ने माग दाबीको स�ब�धमा 
यस कोषले उ� िनयिु� नगरकेो, िनयिु� भई आउने 
�यि�लाई यस कोषले अ�यथा भ�नसमेत नस�ने ह�दँा 
हामीलाई िवप�ी बनाई दायर भएको �रट खारजेभागी 
छ । नेपाल सरकार मि��प�रषद ्बाट िनयिु� ह�ने भनी 
लिु�बनी िवकास कोष ऐन, २०४२ को दफा ८ मा 
उि�लिखत �यव�था अिधकार ��यायोजन ह�न स�ने, 
साथै नेपाल सरकारले अिधकार ��यायोजन गरी 
माननीय म��ीलगायतमा अिधकार स�ुप�न स�ने नै 
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ह�दँा उपयु�� िनयिु� भई आउन ुभएका थपराज क�ेल, 
बलबहादरु आचाय�, रामच�� यादव र तेजे��बहादरु 
के.सी.समेतको िनयिु�लाई अ�यथा भ�न नसिकने 
ह�दँा उ� िनयिु�ह� बदर ह�न नस�ने ह�दँा �रट 
िनवेदन खारजेभागी छ । िवप�ीह� उपयु�� पदह�मा 
िनयिु� ह�नपुन� आधार नभएको अव�थामा िनजह�को 
के क�तो हक हनन भएको हो, सो कुरा उ�लेख ह�न 
नसकेकोमा ��ततु �रट िनवेदक खि�बर ह�न स�दैन 
भ�ने पिव� उ�ान लिु�बनी ि�थत लिु�बनी िवकास 
कोषको िलिखत जवाफ ।

िनयमबमोिजम पेसी सूचीमा चढी 
इजलाससम� पेस ह�न आएको ��ततु �रट िनवेदनमा 
िनवेदकह�को तफ� बाट उपि�थत िव�ान् अिधव�ा �ी 
दिु�डराज देवकोटा, िव�ान् अिधव�ा �ी रामकुमार 
आचाय�, िव�ान् अिधव�ा �ी िशव अया�लले लिु�बनी 
िवकास कोष ऐन, २०४२ को दफा ८(१) तथा ऐ. 
दफा ११क.(१) मा लिु�बनी िवकास प�रषदक्ा सद�य 
तथा काय�का�रणी सिमितका सद�य नेपाल सरकारले 
मा� िनयिु� गन� स�ने �े�ािधकार ह�ने कानूनी 
�यव�था रहेको साथै मि��प�रषद्ले म��ी�तरीय 
िनण�य गन� अि�तयार ��यायोजन नगरकेो अव�थामा 
म��ी�तरको एकल िनण�यबाट गैरकानूनी तवरले 
यो�यता र �मतालाई समेत खयाल नगरी िमित 
२०७२।६।२१ मा थपराज क�ेल, बलबहादरु आचाय�, 
रामच�� यादव र तेजे��बहादरु के.सी.समेतलाई 
लिु�बनी िवकास प�रषदक्ा सद�य पदमा गरकेो 
मनोनयन तथा सोही मनोनयनका आधारमा िमित 
२०७२।६।२२ मा थपराज क�ेल र तेजे��बहादरु 
के.सी.लाई काय�का�रणी सिमित सद�यमा ग�रएको 
मनोनयन गैरकानूनी भएको ह�दँा उ��ेषणको आदशेले 
बदर गरी लिु�बनी िबकास कोषमा िनयिु� मनोनयन 
गदा� लिु�बनी िवकास कोष ऐन, २०४२ को दफा ८(१) 
र ११क. बमोिजमको यो�यता पगेुका �यि�ह�लाई 
नेपाल सरकार मि��प�रषदब्ाटै िनयिु� मनोनयन 

गनु�  भनी परमादशेको आदेश जारी ह�नपुछ�  भ�ने बहस 
��ततु गनु�भयो ।

िवप�ीह�को तफ� बाट उपि�थत िव�ान्  
सह�यायािधव�ा �ी खेमराज �वालीले नेपाल कानून 
�या�यास�ब�धी ऐन, २०१० को दफा १४ (क) 
मा केही िवषयबाहेक अ�यमा म��ी�तरीयले गरेको 
िनण�य नेपाल सरकारबाट स�पादन भएको मािनने छ 
भनी �यव�था गरकेो छ । लिु�बनी िवकास कोष ऐन, 
२०४२ को दफा ८ मा ग�रएको �यव�थाको अिधकार 
��यायोजन ह�न स�नकुा साथै उ� �यव�थालाई नेपाल 
सरकारले मि��प�रषद ्को िमित २०७३।०६।२० 
को िनण�यबमोिजम तत् तत् िवभागीय म��ीलाई 
गरकेो अिधकार ��यायोजनको अिधकार �योग गद� 
पूण�कालीन, राजनीितक र काय�कारीबाहेकका यो�य 
�यि�लाई लिु�बनी िवकास कोष प�रषद् र बोड� 
सद�यसमेत स�बि�धत म��ीले नै तो�ने वा िनय�ु गन� 
स�ने गरी मनोनयनस�ब�धी मापद�ड २०७३ समेत 
जारी भई लाग ु भइसकेको ह�दँा ��ततु �रट िनवेदन 
खारजे ह�नपुछ�  भ�ने बहस गनु�भयो ।

िव�ान्  अिधव�ा तथा िव�ान्  
सह�यायािधव�ाह�ले गनु�भएको बहस सनुी 
िनवेदनसिहतको िमिसल अ�ययन गरी हेदा�  देहायका 
��ह�को िन�पण ह�नपुन� देिख�छः

क. �रट िनवेदकह�लाई ��ततु �रट िनवेदन 
दायर गन� हकदयैा रहेको छ वा छैन ?

ख. लिु�बनी िवकास कोष प�रषद ् तथा 
काय�का�रणीको सिमितमा म��ी�तरीय 
िनण�यमाफ� त सद�य िनयिु� गन� िम�ने हो वा 
होइन ?

ग. िनवेदकको मागबमोिजम आदेश जारी ह�नपुन� 
हो वा होइन ?

िनण�यतफ�  िवचार गदा�  सवंैधािनक तथा 
कानूनी �यव�थािवपरीत मि��प�रषद्को �े�ािधकार 
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हनन ह�ने गरी सं�कृित, पय�टन तथा नाग�रक उड्डयन 
म��ालयका िमित २०७२।६।२० को म��ी�तरीय 
िनण�यबाट यो�यता नै नपगेुका थपराज क�ेल, 
बलबहादरु आचाय�, रामच�� यादव र तेजे��बहादरु 
के.सी.समेतलाई िमित २०७२।६।२१ मा लिु�बनी 
िवकास प�रषद ्सद�यमा गरकेो मनोनयन तथा सोही 
मनोनयनका आधारमा िमित २०७२।६।२० को 
म��ी�तरीय िनण�यले िमित २०७२।६।२२ मा थपराज 
क�ेल र तेजे��बहादरु के. सी. लाई काय�का�रणी 
सिमित सद�यमा ग�रएको मनोनयन गैरकानूनी भएको 
ह�दँा उ��ेषणको आदेशले बदर गरी लिु�बनी िवकास 
कोषमा अबबाट िनयिु� मनोनयन गदा� लिु�बनी 
िवकास कोष ऐन, २०४२ को दफा ८(१) र ११क. 
बमोिजमको यो�यता पगेुका �यि�ह�लाई नेपाल 
सरकार मि��प�रषद्बाटै िनयिु� मनोनयन गनु�  भनी 
परमादेशको आदेश जारी ग�रपाउ ँभ�ने बेहोराको �रट 
िनवेदन रहेको देिख�छ ।

िवप�ीह�को िलिखत जवाफमा लिु�बनी 
िवकास कोष ऐन, २०४२ को दफा ८ मा उि�लिखत 
नेपाल सरकार मि��प�रषद ्बाट िनयिु� ह�ने �यव�थाको 
अिधकार ��यायोजन ह�न स�ने, साथै नेपाल सरकारले 
अिधकार ��यायोजन गरी माननीय म��ीलगायतमा 
अिधकार स�ुप�न स�ने नै ह�दँा उपयु�� िनयिु�लाई 
अ�यथा भ�न नसिकने तथा �रट िनवेदकह� उपयु�� 
पदह�मा िनयिु� ह�नपुन� आधार नभएको अव�थामा 
िनजह�को के क�तो हक हनन भएको हो सो कुरा 
उ�लेख ह�न नसकेको ह�दँा �रट िनवेदन जारी ह�नपुन� 
होइन भ�नेसमेत िजिकर िलइएको पाइ�छ ।

२. �थमतः पिहलो ��तफ�  िवचार गदा�, 
��ततु �रट िनवेदकह�ले िमित २०७२।६।२१ र 
िमित २०७२।६।२२ को िनयिु�बाट िनजह�को के 
क�तो हक हनन भएको छ ��्याउन नसकेको भ�ने 
��यथ�ह�को िजिकर रहेको पाइ�छ । ��ततु �रट 
िनवेदन भगवान् गौतम ब�ुको ज�म�थल लिु�बनीको 

िवकास तथा संर�ण योजनालाई �भावकारी 
 बनाउनका िनिम� जारी ग�रएको लिु�बनी िवकास 
कोष ऐन, २०४२ अन�ुप लिु�बनी िवकास प�रषद ्
तथा सोको काय�क�रणी सिमितको सद�य िनयिु�को 
स�ब�धमा रहेको छ । सन् १९९७ दिेख िव� धािम�क 
स�पदा सूचीमा सूचीकृतसमेत भएको धािम�क �थल 
लिु�बनीसगँ जोिडएको िवषय साव�जिनक सरोकारको 
िवषय ह�ने ह��छ । साव�जिनक हक वा सरोकारको िववाद 
भ�नाले कुनै खास �यि� वा �यि�ह�को �यि�गत 
हक वा सरोकारमा मा� सीिमत भएको िववाद नभएर 
नेपालका सव�साधारण जनता वा कुनै जनसमदुायको 
सामूिहक हक वा सरोकारसगँ स�बि�धत भएको िववाद 
ह�नपुछ�  । नेपाल सरकार वा कुनै साव�जिनक िनकाय वा 
पदािधकारीले संिवधान वा कानूनबमोिजम गनु�पन� कुनै 
काम नगरकेो वा गन� नह�ने कुनै काम गरकेो कारणबाट 
जनसाधारणको हक, िहत वा �वाथ�मा �ितकूल असर 
परकेो कुरा साव�जिनक हक वा सरोकारको िवषय 
ह��छ । ��ततु म�ुाको िववादको �वभाव, �कृित र 
च�र�लाई हेदा� यो साव�जिनक सरोकारको िवषय रहेको 
तथा �रट िनवेदकह� बौ� धम� तथा गौतम ब�ुको 
जीवनसगँ स�बि�धत िवषयमा अ�ययन अ�यापन 
गरी बौ� धम�को िवकास तथा संर�णका िनिम� 
सं�थागत �पमा संल�नसमेत रहेको आधारमा �रट 
िनवेदकह�को �रट िनवेदन दायर गन� हकदयैा रहेको 
नै देिख�छ ।

३. �यसैगरी दो�ो �� अथा�त् मि��प�रषदल्ाई 
िनयिु� गन� अिधकार�े� रहेको छ वा छैन भ�नेतफ�  
िवचार गदा�, यस स�ब�धमा रहेका कानूनी �यव�था 
उ�लेखन गन� सा�दिभ�क देिख�छ । लिु�बनी िवकास 
कोष ऐन, २०४२ को दफा ८(१) मा लिु�बनी िवकास 
कोषको सव��च िनकायको �पमा लिु�बनी िवकास 
प�रषद ् गठन ह�ने र सो प�रषद्का सद�यह� नेपाल 
सरकारले मनोिनत गरकेो �यि� ह�ने भनी �यव�था 
ग�रएको छ । ऐ. ऐनको दफा ११क. मा कोषको स�पूण� 
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काम कारबाही स�चालन गन�को लािग एक काय�का�रणी 
सिमित गठन ह�ने र सो काय�का�रणी सिमितका ४ जना 
सद�यह� प�रषदक्ो अ�य� अथा�त् सं�कृित, पय�टन 
तथा नाग�रक उड्डयन म��ी वा रा�य म��ीले मनोिनत 
गन� भनी �यव�था ग�रएको छ । यसरी नेपाल सरकारले 
मनोिनत गन� भ�ने कानूनी �यव�था रहेको स�दभ�मा 
नेपाल सरकारको प�रभाषालाई हेन� आव�यक 
देिख�छ । नेपाल कानून �या�यास�ब�धी ऐन, २०१० 
को दफा २(झ)(छ) ले नेपाल सरकार भ�नाले "... 
नेपालको संिवधान र अ�य कानूनबमोिजम नेपालको 
काय�का�रणी अिधकार �योग गन� मि��प�रषद्लाई 
स�झनुपछ� " भनी उ�लेख ग�रएको छ । नेपाल सरकार 
भ�ने श�दले काय�का�रणी अिधकार �योग गन� 
मि��प�रषदल्ाई नै जनाउने भ�ने मािथको प�रभाषाबाट 
लिु�बनी िवकास प�रषदक्ो सद�यह�को मनोनयन 
गन� अिधकार केवल मि��प�रषदल्ाई ह�ने दिेख�छ ।

४. मि��प�रषद्को सो अिधकार मि��प�रषद ्
�वयंले �योग गन� �यावहा�रक एवं स�भव नह�न पिन 
स�दछ जसकारण मि��प�रषदले् आफूमा िनिहत 
�य�तो अिधकार आ�नो मातहतको कुनै िनकाय वा 
पदािधकारीलाई ��यायोजन गन� स�दछ । यसै स�ब�धमा 
यस अदालतले न.ेका.प. २०६८, अङ्क ७, िनण�य 
न.ं ८६४४ मा �कािशत िनवेदक �लमुनु ओभरिसज 
नेपाल �ा.िल. िवप�ी म��ी, �म तथा यातायात 
�यव�था म��ालयसमेत भएको उ��ेषणसमेतको 
म�ुामा "सरकारलाई भएको कुनै अिधकार मि��प�रषद् 
�वयंले नेपाल राजप�मा सूचना �कािशत गरी कुनै 
पदािधकारीलाई ��यायोजन नगरसे�म सरकारलाई 
भएको अिधकारको �योग मि��प�रषद् बाहेकको 
अ�य िनकाय वा पदािधकारीबाट ह�न नस�ने" भनी 
िस�ा�त �ितपादन गरकेो पाइ�छ । �यसैगरी ने.का.प. 
२०७०, अङ्क ६, िनण�य न.ं ९०२० मा �कािशत 
पनुरावेदक वादी गहृ म��ालय, नेपाल सरकार िवप�ी 
जमनुा राउत कुम� भएको नाग�रकता बदर म�ुामा 

"अिधकार ��यायोजन ग�रएकोमा बाहेक कुनै 
एकजना म��ीको िनण�यलाई नेपाल सरकारको िनण�य 
मा�न नसिकने" भनी िस�ा�त �ितपादन गरेको 
पाइ�छ । उि�लिखत िस�ा�तका अनसुार 
कुनै अिधकारीलाई अिधकार ��यायोजन गरी 
उ� अिधकारीले आफूलाई �ा� ��यायोिजत 
अिधकारअ�तग�त िनण�य गरकेो अव�थामा मा�ै 
�य�तो िनण�यलाई नेपाल सरकारबाट भएसरह 
मा�न सिकने देिखन आउछँ । ��ततु म�ुामा �यसरी 
अिधकार ��यायोजन नगरकेो अव�था रहदँा लिु�बनी 
िवकास कोष ऐन, २०४२ को दफा ८ को उपदफा 
(१) को अिधकार मि��प�रषद ्बाहेक सं�कृित, 
पय�टन तथा नाग�रक उड्डयन म��ी�तरबाट �योग 
ह�न स�ने भ�ने देिखदँैन । तसथ�, लिु�बनी िवकास 
प�रषदक्ो सद�यह�को मनोनयन गन� अिधकार 
केवल मि��प�रषदल्ाई भएकोमा मि��प�रषदले् उ� 
अिधकार सं�कृित, पय�टन तथा नाग�रक उड्डयन 
म��ीलाई ��यायोजन गरकेो भ�ने नदेिखएको 
अव�थामा म��ी�तरीय िमित २०७२।६।२० को 
िनण�यबाट ��यथ�ह� थप राज क�ेल, बलबहादरु 
आचाय�, रामच�� यादव र तेजे��बहादरु के.सी.समेत 
४ जनालाई िमित २०७२।६।२१ मा लिु�बनी िवकास 
कोष ऐन, २०४२ को दफा ८ को उपदफा (१) को 
ख�ड (ङ) र (च) का आधारमा प�रषद ्को सद�य पदमा 
मनोनयन गरकेो तथा िमित २०७२।६।२२ मा उ� ४ 
जनाम�येबाट थप राज क�ेल र तेजे��बहादरु के.सी.
लाई ऐ.ऐनको दफा ११क. को उपदफा (१) को ख�ड 
(घ) बमोिजम लिु�बनी िवकास प�रषद ्को काय�का�रणी 
सिमितको सद�य पदमा मनोनयन गन� गरी भएको 
कामकारबाहीमा अिधकार�े�को अभाव दिेखई सो 
िनण�य �िुटपूण� रहेको पाइयो ।

५. साथै यसमा िमित २०७२।९।१४ मा 
म�ुाको अि�तम िकनारा नभएस�म िमित २०७२।६।२० 
को िववािदत िवप�ीह�को िनयिु� गरकेो म��ी�तरीय 
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िनण�य काया��वयन नगनु� , नगराउन ु भनी अ�त�रम 
आदशे जारी भई लिु�बनी िवकास कोष प�रषद ्तथा 
काय�का�रणी सिमितको स�चालन र �यव�थापन 
�थगन अव�थामा रहेकोमा सं�थालाई स�चालनमा 
�याउन माननीय म��ी�तरको िमित २०७३।०९।२४ 
को िनण�यानसुार लिु�बनी िवकास कोष प�रषद ् तथा 
काय�का�रणी सिमितमा नया ँ सद�यह�को िनयिु� 
भइसकेको दिेखदँा �रट िनवेदकको मागबमोिजम 
�रट िनवेदन जारी गनु�को औिच�यतासमेत समा� 
भएकोले केही ग�ररहन परने । �रट िनवेदन खारजे ह�ने 
ठहछ�  । �रट खारजे ह�ने ठहरकेाले यस अदालतबाट 
िमित २०७२।९।१४ मा जारी गरकेो अ�त�रम आदेश 
सव��च अदालत िनयमावली, २०७४ को िनयम 
४९(८) बमोिजम िनवेदनको अि�तम टुङ्गो लागेपिछ 
�वतः र� भएको मािनने ह�दँा केही ग�ररहन परने । 
��ततु म�ुाको दायरी लगत क�ा गरी िमिसल अिभलेख 
शाखामा बझुाइिदनू ।

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

इजलास अिधकृत : तारा�साद डांगी, मितना शा�य
इित संवत् २०७६ साल माघ १ गते रोज ४ शभुम् ।

—— & ––

सव��च अदालत, संय�ु इजलास
 माननीय �यायाधीश �ी तेजबहादरु के.सी.
माननीय �यायाधीश �ी प�ुषो�म भ�डारी

फैसला िमित : २०७७।९।१२
०६९-WO-११५८

िवषयः- उ��ेषण / परमादेश

िनवेदक : दोलखा िज�ला, �े�पा गाउ ँिवकास सिमित 
वडा नं. ५ घर भई लिलतपरु िज�ला, 
इमाडोल गाउ ँिवकास सिमित वडा नं. ७ घर 
भई न�ख ुकारागार काया�लय, लिलतपरुमा 
गैरकानूनी थुनामा रहेका ताराकुमार खड्का

िव��
िवप�ी : पनुरावेदन अदालत पाटन, लिलतपरुसमेत

§ मानिसक अव�था िठक नभएका मािनसले 
प�रणामको जानकारी रा�न नस�ने र 
बुझेको �यादको �योजन नै अनभूुित 
गन� नस�ने तथा यो-यसको नामको यो 
�योजनको �याद यो-यसरी जानकारी 
िदनुपन� भ�नेसमेत थाहा पाउने अव�था 
नरहकेो मािनसले स�बि�धत �यि�लाई 
जानकारी िदन स�न ेअव�था नरहने । 

§ �ाकृितक �यायको िस�ा�तअ�तग�त 
सनुुवाइको मौका �ा� गन� सफाइ पेस 
गन� मौकासमते नपाउँदा स�बि�धत 
प�लाई �ितकूल असर पन� जाने भएबाट 
कानूनबमोिजम �यादको जानकारी 
स�बि�धत �यि�ले पाउन ेवा सोको सूचना 
�ा� गरकेो अव�थामा मा� कानूनी �ि�या 

�नण�य नं. १०७३०
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१०७३० - ताराकुमार खड्का िव. पनुरावेदन अदालत पाटन, लिलतपरुसमेत

पूरा गरकेो मा�नुपन� ह��छ । �य�तो �ि�या 
नै पूरा नगरी �याद बु�न े�यि�को �व��य 
अव�था िठक नभएको तथा मानिसक 
�पमा अस�तुलन भएको �यि�ले बुझेको 
�यादलाई कानूनबमोिजम तामेल भएको 
भ�न िम�न ेअव�था नदेिखने ।

(�करण नं.१२)

िनवेदकका तफ� बाट : िव�ान् व�र� अिधव�ा �ी माधव 
बा�कोटा, अिधव�ा �ी मेघराज पोखरले, 
�ी एकराज पोखरले, �ी ई�र अिधकारी

िवप�ीका तफ� बाट : िव�ान् उप�यायािधव�ा �ी 
िशव�साद आचाय�

अवलि�बत निजर :
§ ने.का.प.२०५८, अङ्क ५, िन.नं.७०१३

स�ब� कानून : 

आदेश
�या.पु�षो�म भ�डारी : नेपालको 

अ�त�रम संिवधान, २०६३ को धारा ३२ तथा १०७ 
(२) अ�तग�त पन� आएको ��ततु �रट िनवेदनको संि�� 
त�य एवं आदेश यस�कार छः-

त�य ख�ड
म िनवेदकको ज�म घर दोलखा िज�ला, 

�े�पा गा.िव.स. वडा नं. ५ भए पिन म तथा मेरो 
प�रवार िवगत ११ वष�देिख �थायी �पमा बसाइसँराइ ँ
गरी लिलतपरु िज�ला इमाडोल गा.िव.स. वडा 
नं. ७ मा ब�दै आइरहेको िथए ँ । यसै�ममा िमित 
२०६९।१०।२१ गते म आ�नै घरमा बिसरहेको 
अव�थामा िज�ला अदालतका कम�चारी ह� भ�ने 
केही �यि�ह�ले तपाइकँा िव��मा दायर भएको 
ठगी म�ुाबाट तपाइलँाई ज�मा ४ वष� ९ मिहना कैद 
र ज�मा �. ४,००,३५८।६० ज�रवानाको फैसला 
भएकोले तपाइलँाई थनुमा रा�नको लािग िलन आएका 

ह� भनी मलाई जबरज�ती �पमा कारागार काया�लय 
जग�नाथदेवल काठमाड�मा लगे । (हाल मेरो िनवेदन 
अनरुोधबमोिजम हाल न�ख ु कारागारमा थनुामा 
रहेको) मैले के-कुन म�ुामा मलाई सजाय भएको हो, 
अदालतबाट भएको फैसलाको जानकारी, पनुरावेदन 
�यादलगायतका कुनै पिन कुरा मलाई थाहा जानकारी 
गराएको छैन, कुनै प� िदइएको छैन भ�दा पिन 
ए�कासी �पमा कैद ठेिकएको प� थमाए । सो प�मा 
उ�लेख भएबमोिजमको आव�यक कागजातह�को 
�मािणत �ितिलिप िमित २०६९।१२।११ गते सारी 
हेदा� संवत् २०५८ सालको स.फौ.नं.१४९ िन.नं. 
२८ को कृ�ण�साद देवकोटाको जाहेरीले वादी नेपाल 
सरकार र �ितवादी म िनवेदकसमेत भएको ठगी 
म�ुामा म िनवेदकलाई कैद २ वष� ९ मिहना र ज�रवाना 
�.२,४१,७८५।- ह�ने ठहर गरी िमित २०६१।५।१ गते 
फैसला भएको रहेछ । उि�लिखत फैसलाउपर नेपाल 
सरकार र �ितवादीह�म�येको अजु�नराज भ�डारीले 
पनुरावेदन अदालत पाटनमा पनुरावेदन गनु�  भएकोमा 
पनुरावेदन अदालत पाटनबाट िमित २०६३।२।३० 
गते फैसला ह�दँा का.िज.अ.को फैसलालाई नै सदर 
गरकेो रहेछ । उि�लिखत फैसलाको आधारमा मलाई 
प�ाउ गरी थनुामा रािखएको जानकारी ह�न आयो । 

म िनवेदक त�कालीन अव�थामा सनुकोशी 
बह�उ�े�यीय सहकारी सं�था िल. को अ�य� पदमा रहे 
तापिन सो पदबाट राजीनामा िदएकोले त�कालीन काय� 
सिमित भङ्ग भएको कारण िमित २०५७।११।२७ 
गते भएको िवशेष साधारण सभाले माधवराज िघिमर े
अ�य� रहने गरी अ�य पदािधकारीह�को िनयिु� 
गरकेोले नया ँ िनय�ु काय�सिमितलाई सहकारीको 
हरिहसाब बझुबझुारत गरी केवल साधारण सद�यको 
�पमा रहेको अव�थामा कृ�ण�साद दवेकोटासमेतका 
�यि�ह�ले ज�मा गरकेो रकम िफता� निदई काया�लय 
ब�द गरेको भनी मसमेतका िव��मा जाहेरी िदएको 
आधारमा का.िज.अ. मा अिभयोग प� दायर भई फरारी 
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अिभय�ु बनाई म�ुा चलाइएको रहेछ । 
म िनवेदक िमित २०५८ देिख दोलखा 

िज�ला, �े�पा गा.िव.स. वडा नं. ५ बाट बसाइसँराइ ँ
सरी लिलतपरु िज�ला, इमाडोल गा.िव.स. वडा नं. ७ 
मा प�रवारसिहत �थायी बसोबास गरी आएको िथए ँ। 
सोही �ममा का.िज.अ. मा दायर भएको अिभयोगप�को 
आधारमा अदालतबाट जारी भएको मेरो नामको 
�याद म घरमा नभएको कारण िमित २०५९।३।१२ 
गते दोलखाि�थत घरमा मेरी आमालाई बझुाइएको 
रहेछ । मेरो प�रवार सामा�य आिथ�क अव�थाको ह�दँा 
���कालमा िमित २०५७।३।२३ गते म तथा मेरो 
प�रवारबाट त�कालीन माओवादीले मागेको �. १ 
लाख च�दा िदए पिन घरबासमा आगजनी गरकेो कारण 
मेरी आमाको मानिसक स�तलुन िबि�न गएको िथयो । 
�यसले मलाईसमेत मानिसक यातना िदएको िथयो । 
यसरी मानिसक अव�था िबि�एक� मेरी आमालाई नै 
िमित २०५९।३।१२ गते �याद तामेल भएको कारण 
इमाडोलमा ब�ने म िनवेदकलाई सोको जानकारी 
ह�ने अव�था रहेन । उ� �याद म िनवेदकले गजुारकेो 
भनी मलाई २ वष� ९ मिहना कैद र �. २,४१,७८५।- 
ज�रवाना भएको रहेछ भने �याद गजुारकेो कारण 
पनुरावेदनको �यादसमेत निदई का.िज.अ. बाट भएको 
िमित २०६१।५।१ को फैसलालाई नै पनुरावेदन 
अदालत पाटनले सदर गरकेो र सोही आधारमा मलाई 
प�ाउ ग�रएको रहेछ । मलाई कैद र ज�रवाना ह�ने गरी 
फैसला भएको कुरा �मािणत �ितिलिप िलएपिछ मा� 
थाहा ह�न आयो ।

मेरा िव��मा दायर भएको म�ुामा भएको 
फैसला र सोहीबमोिजम मलाई थनुामा रा�ने गरी 
िवप�ीह�बाट भएको कारबाही �ाकृितक �यायका 
मा�य िस�ा�तिवपरीत भएको र मउपर लगाइएको 
अिभयोगमा मलाई �ितर�ा, �ितवादसमेत गन�बाट 
वि�चत गराई एकप�ीय �पमा अ�याय ह�न पगेुको 
छ । िवप�ीह�को उि�लिखत काय�ले मलाई नेपालको 

अ�त�रम संिवधान, २०६३ को धारा १२ �वत��ताको 
हक, धारा १३ समानताको हक, धारा १९ स�पि�को 
हक, धारा २४ �यायस�ब�धी हकलगायतका संवैधािनक 
तथा कानूनी हकमा ग�भीर आघात एव ंअ�याय पगेुको 
ह�दँा सोको िव��मा नालेस गरी �भावकारी �याियक 
उपचार �ा� गन� अ�य वैकि�पक उपचार िन��योिजत 
भइसकेको अव�थामा मेरो मौिलक हक �चलनको 
लािग बा�य भई नेपालको अ�त�रम संिवधान, २०६३ 
को धारा ३२ तथा १०७(२) बमोिजम स�मािनत 
अदालतसम� असाधारण अिधकार �े�अ�तग�त 
��ततु िनवेदनसाथ उपि�थत भएको छु । अतः 
�े�ािधकारिवहीन अव�थामा का.िज.अ. र पनुरावेदन 
अदालत पाटनको फैसला र फैसलाबमोिजम भएगरेका 
प�रप�ह� उ��ेषणको आदेशले बदर गरी �ाकृितक 
�यायका मा�य िस�ा�तका आधारमा सनुवुाइको 
मौका �दान गरी �ितर�ा गन� म िनवेदकलाई 
कानूनबमोिजमको �याद िदई म�ुामा सामेल गनु�  गराउन ु
भ�ने परमादेशलगायत अ�य जे चािहने आ�ा आदेश 
वा पजु� जारी ग�रपाउ ँभनी िन�न िनवेदन दाबी । 

सािबक तामाकोशी बह�उदे�यीय सहकारी 
सं�थाबाट पिछ सनुकोशी बह�उ�े�यीय सहकारी 
सं�था िल. भएपिछ म िनवेदक उ� सं�थामा अ�य� 
िथए ँ । तर पिछ मलगायतका पदािधकारीह�ले 
राजीनामा िदएपिछ िमित २०५७।११।२७ गते 
स�प�न िवशेष साधारण सभाबाट माधवराज िघिमरेको 
अ�य�ताको काय�सिमित गठन भएको िथयो । िवशेष 
साधारणसभामा िहसाब िकताब बरुबझुारत भई अ�य 
काय�सिमित चयन भइसकेको अव�थामा स�ंथाको 
िज�मवारी नया ँ काय�सिमितमा �वत: ह�ता�तरण 
भएको छ । यस अव�थामा उ� िमितभ�दा पिछ 
परकेो उजरुीको आधारमा मैले सं�थामा अिनयिमतता 
गरकेो भ�ने अिभयोग �वत: गैरकानूनी आधारमा 
दायर भई बदरभागी रह�छ । उि�लिखत आधार र 
�माणह� पेस गरी मैले �ितर�ा गन�को लािग मलाई 
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कानूनबमोिजम �याद तामेल नभएकोले मेरो �ाकृितक 
�यायको िस�ा�तबमोिजम �ा� हकमा आघात परकेो 
छ । यस त�यगत आधारलाई स�मािनत अदालतले 
ग�भीरतापूव�क मनन गरोस ् भनी िनवेदन गद�छु । 
�य�तै सहकारी ऐन, २०४८ को दफा २१ मा रकम 
अिनयिमतता भएको अव�थामा सो असलुउपर गन� 
काय�िविध दफा ३९ बमोिजम रिज��ारले अपनाउन 
स�ने ह�दँा सोहीबमोिजमको कानूनी काय�िविधमा 
गई अिनयिमतता गन�लाई सजाय गन� सिक�छ । 
सो साधारण अिधकार �े�अ�तग�त नै पद�छ । तर 
िवशेष �कृितको म�ुालाई अनसूुची १ मा उि�लिखत 
म�ुाबमोिजम ठगीमा म�ुा दायर भई कारबाही गनु�  �वत: 
�े�ािधकार िविहनता हो । जाहेरवालाह�ले सहकारीमा 
रकम ज�मा गदा�का सत�ह� उ�लङ्घन भई रकम िफता� 
नपाएको अव�था हो भने सत� उ�लङ्घनको िवषय 
स�झौता वा लेनदेन �यवहारको िवषय ह�न गई देवानी 
�कृितको िववाद ह�न जानेमा सहकारी ऐनअ�तग�तको 
ठगी म�ुामा अिभयोग दायर भई मलाई कैद र ज�रवाना 
गन� गरी भएको का.िज.अ. र प.ुवे.अ.को फैसला 
�वत: �े�ािधकारिवहीन भई ग�भीर अ�यापूण� र मेरो 
वैयि�क �वत��तासमेतको िव��मा ह�दँा दवैु फैसला 
र यसबमोिजमको प�रप�ह� उ��ेषणको आदशेले 
बदर ग�रपाऊँ । 

म �रट िनवेदकको नाममा जारी भएको 
सम�ानको �याद म लिलपतुरमा बसाइसँराइ ँ गरपेिछ 
दोलखा िज�ला, �े�पा गा.िव.स. वडा नं. ५ मा मेरी 
मानिसक अव�था गमुाएक� आमालाई बझुाइएको 
छ । जसले गदा� मैले थाहा पाउन सिकन । यिद 
मेरो इमाडोलको ठेगानामा �याद तामेल भएको भए 
थाहा जानकारी रह��यो । यस अव�थामा िज�ला 
अदालतलगायतबाट जारी भएको �याद तथा प�ह� 
सोही वतनमा म.ुऐ.अ.बं. ११० नं.बमोिजम तामेल 
भएमा मा� कानूनस�मत मािन�छ । तर सो वतनमा 
अ.बं. ११० नं.बमोिजम �याद जारी नह�नबुाट मैले 

समयमा नै सूचना �ा� गन� नसकेको कारण मैले ��ततु 
म�ुामा �ितर�ा गन� तथा पनुरावेदन दता� गन�बाट समेत 
वि�चत भएको छु । जसले गदा� मेरो मौिलक हकमा 
आघात पन� गएको छ । एकाको नामको �याद मानिसक 
अव�था िबि�एक� आमाले बझुेको कारण म�ुामा 
�ितर�ा गन� नपाएको, पनुरावेदनको �याद नपाएको 
जसले गदा� �ाकृितक �यायको मा�य िस�ा�तको 
िवपरीत मा�नपुन� ह��छ । यसरी �याद तामेल गन� 
गराउने �ि�या ऐनले तोकेको �ि�या र काय�िविधलाई 
अ�रश: पालना गरकेो ह�नपुद�छ । यसथ� म�ुामा 
�ितर�ा गन�बाट वि�चत गरी गराई सनुवुाइको मौका 
नै निदई पनुरावेदन अदालत पाटनसमेतबाट फैसला 
भएको ह�दँा उ� फैसला �ाकृितक �याय र कानूनका 
मा�य िस�ा�तको िवपरीत भएको छ । 

का.िज.अ.को िमित २०६१।५।१ गतेको 
फैसालमा म �रट िनवेकले स�ु �याद गजुारी बसी 
उपि�थत नै नभएकाले िनज म.ुऐ. अदालती ब�दोब�त 
महलको २०८ नं बमोिजम पनुरावेदनको �याद 
िदइरहन ुपरने भनी मलाई पनुरावेदन गन� �यादसमेत 
�दान ग�रएको छैन । जनु फैसला अ�य�त अ�यायपूण� 
भई बदरभागी रहेको छ । म.ुऐ. अ.वं. १९३ अनसुार 
झगडीया हािजर नरहेकामा फैसला भएको तीन 
िदनिभ� झगिडयाको नाममा �याद जारी गनु�पछ�  भ�ने 
बा�या�मक कानूनी �यव�था रहेको छ । उि�लिखत 
कानूनी �यव�थाको िवपरीत मलाई कुनै िकिसमको 
�याद िदइएको छैन । स�ु �याद कानूनबमोिजम 
तामेल नभएको अव�थामा स�ु �यादै गजुारकेो भनी 
अथ� गन� िम�ने होइन, बे�रतको �यादबाट प�को हक 
जान स�दनै । प�लाई अ.बं. १९३ नं.बमोिजमको 
जानकारी िदन ुअिनवाय� ह��छ । भनी ने.का.प.२०४८, 
अङ्क ६, प�ृ ३१६, िन.नं. ४३१५ लगायत कय� 
म�ुाह�मा िस�ा�त �थािपत भएको छ । उ� निजरको 
आधारमा समेत िवप�ीह�को काय� कानूनिवपरीत ह�दँा 
उ��ेषणको आदेशले बदर ग�रपाऊँ ।
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अतः मािथ उि�लिखत त�यगत, �थािपत 
कानून र निजरह�को आधारमा म िनवेदकलाई 
म.ुऐ. अ.बं. ११० नं.बमोिजमको �ि�या पूरा गरी 
�ितवाद एवं सनुवुाइको मौका िदइनपुन�मा सो निदई 
मलाई नेपालको अ�त�रम संिवधान, २०६३ को धारा 
१२, धारा १३, धारा १९, धारा २४ �द� मौिलक 
हक तथा संवैधािनक हक एव ं कानून �द� अ�य 
अिधकारमा ��य� आघात पन� गई अ�याय पगेुको ह�दँा 
का.िज.अ.बाट मेरो नाममा जारी भएको समा�ानको 
�याद िमित २०५९।३।१२ बसाइसँराइ ँ सरी अ�य� 
ब�न थालेको अव�थामा मानिसक अव�था िबि�एक� 
आमालाई तामेल गराएको कारण उि�लिखत �याद 
बे�रतपूण� तामेल भएको ह�दँा उ� �याद बदरभागी 
भएकोले सो आधारमा �ी का.िज.अ.बाट स�ु �याद 
गजुारकेो भनी िमित २०६१।५।१ मा फैसला भएको 
र स�ु �याद गजुारकेो भनी पनुरावेदनको �याद 
नै निदएको कारण मेरो �ितर�ा गन� मौका समा� 
भएकाले सनुवुाइको मौका �दान गरी �ितर�ा गन� 
कानूनबमोिजमको �याद िदई म�ुामा सामेल गनु�  गराउन ु
भ�ने परमादशेलगायत अ�य जो जे चािहने आ�ा 
आदशे जारी ग�रपाऊँ ।

यो िनवेदनको अि�तम टुङ्गो नला�दै िवप�ी 
का.िज.अ. बाट भएको फैसला, िवप�ी �ी पनुरावेदन 
अदालत पाटनबाट भएको फैसला र सो फैसलाबमोिजम 
िवप�ी का.िज.अ. तहिसल शाखाबाट िदएको थनुवुा 
पजु�बमोिजम मेरो �ितवाद िवना नै कसरुदार ठहर गरकेो 
उ� काय� भइहालेमा ��ततु िनवेदन िन��योिजत ह�ने, 
िवनाकसरु थुनामा ब�नपुन� तथा जाहेरवालाह�ले िबगो 
असलुीको �ि�या अपनाउन स�ने ह�दँा यो िनवेदनको 
अि�तम िकनारा नलागेस�म उि�लिखत दवैु फैसला, 
िवप�ी तहिसल शाखाबाट िमित २०६९।१०।२१ 
गतेको कैद �याद ठेक� पठाइएको प� काया��वयन 
नगनु�  नगराउन,ु यथाि�थतीमा रा�न ु भनी सव��च 
अदालत िनयमावली, २०४९ को िनयम ४१ (१) 

बमोिजम िवप�ीह�का नाममा अ�त�रम आदेशसमेत 
जारी ग�रपाउ ँभ�ने बेहोराको ताराकुमार खड् को यस 
अदालतमा पन� आएको िनवेदनप� ।

यसमा के कसो भएको हो ? िनवेदकको 
मागबमोिजमको आदेश िकन जारी ह�न ुनपन� हो ? यो 
आदेश�ा� भएको िमितले बाटाको �यादबाहेक १५ 
िदनिभ� महा�यायािधव�ाको काया�लयमाफ� त िलिखत 
जवाफ पठाउन ु भनी यो आदशे र �रट िनवेदनको 
एक�ित न�कलसमेत साथै राखी िवप�ीह�लाई 
सूचना िदई �यसको बोधाथ� महा�यायािधव�ाको 
काया�लयमा पठाई िलिखत जवाफ आएपिछ वा अविध 
नाघेपिछ िनयमबमोिजम गरी पेस गनु�  भ�ने िमित 
२०७०।१।२३ मा यस अदालतबाट भएको आदेश । 

कृ�ण�साद �े�को जाहेरीले वादी 
नेपाल सरकार �ितवादी �रट िनवेदक ताराकुमार 
खड्कासमेत भएको ठगी म�ुामा यस अदालतका 
िमित २०६१।०५।०१ का फैसलाले �रट िनवेदकलाई 
२।९।० कैद र �. २,४१,७८५।- ज�रवाना ह�ने ठहरेको 
म�ुा थान १, दगुा�बहादरु के.सी. को जाहेरीले वादी 
नेपाल सरकार �ितवादी ियनै ताराकुमार खड्कासमेत 
भएको ठगी म�ुामा िमित २०६१।०५।०१ का फैसलाले 
िनजलाई �. १०,५२४।- ज�रवाना ह�ने ठहरकेो म�ुा 
थान १, र�नकाजी महज�नको जाहेरीले वादी नेपाल 
सरकार �ितवादी ियनै ताराकुमार खड्कासमेत भएको 
ठगी म�ुामा िमित २०६१।०५।०१ का फैसलाले 
िनजलाई �.११,५३९।- ज�रवाना ह�ने ठहरकेो म�ुा 
थान १ र मोहन�साद �यौपानेको जाहेरीले वादी नेपाल 
सरकार �ितवादी िनजैसमेत भएको ठगी म�ुामा िमित 
२०६२।०३।१४ का फैसलाले िनजलाई २।०।० वष� 
कैद र �. ६,८२,५५३।- ज�रवाना ह�ने ठहरकेोमा 
पनुरावेदन अदालत पाटनका िमित २०६५।१०।१२ 
का फैसलाले कैदका हकमा स�ु सदर गरी ज�रवानाका 
हकमा केही उ�टी गरी �. १,३६,५१०।६० मा� 
ज�रवाना ह�ने ठहरकेोसमेतका ४ थान म�ुाह�मा 
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�ितवादी �रट िनवेदकलाई कैद ज�रवाना बाकँ� रहेको 
ल.नं. १६३, १६५, १६७ र २९३ मा यस अदालतमा 
लगत कायम रहेको छ । उ� लगत बाकँ�वाला �रट 
िनवेदक िमित २०६९।१०।२१ मा के��ीय अनसु�धान 
�यरुोका �हरीसमेतको डोरबाट प�ाउ परी आएका र 
लागेको ज�रवाना ितन� सि�दन भनी कागज गरकेाले 
कैद र ज�रवानाबापत समेत सोही िमितमा िनजलाई 
कैदी ढड्डा नं. २७१ च नं. ३९११ बाट कैद�याद 
ठेक� पठाएको हो । �रट िनवेदन प�को �करण ६ मा 
�रट िनवेदकले आफू बसाइ ँ सरकेो कुरा र मानिसक 
अव�था िबि�एको आमालाई �याद तामेल गराएको 
भ�ने कुरा एक आपसमा बािझएको छ । यसरी फैसला र 
लगतबमोिजम कैद ज�रवाना बाकँ�वाला �यि� प�ाउ 
परी आई रीतपूव�क कैद �याद ठेक� पठाएको यस 
अदालतको काम कारबाहीबाट �रट िनवेदकको कुनै 
पिन हक अिधकार हनन भएको नह�दँा िनवेदन खारजे 
ग�रपाऊँ । �रट िनवेदकले उ�लेख गरकेो ४१/८१० 
को ठगी म�ुामा वादी नेपाल सरकारसमेतको तफ� बाट 
सव��च अदालतमा पनुरावेदन परी स. फौ.नं. ०६७-
CR-०६५ र ०६५-CR-०६९४ मा दता� भइ तहा ँ
िवचाराधीन रहेको बिुझएको बेहोरासमेत सादर अनरुोध 
छ भ�ने बेहोराको काठमाड� िज�ला अदालत, तहिसल 
शाखासमेतको यस अदालतमा पन� आएको िलिखत 
जवाफ ।

�रट िनवेदक ताराकुमार खड् कासमेत 
स�मािनत काठमाड� िज�ला अदालतको च.नं. 
३९११ स.फौ.नं. ४१।८।१० िमित २०६९।१०।२१ 
को प�ले यस कारागारमा ठगी म�ुामा थनुामा रहेकोमा 
कारागार �यव�थापन िवभागको च.नं.११५२ िमित 
२०६९।११।१४ को आदशेानसुार यस काया�लयको 
च.नं.५८८८ िमित २०६९।११।१८ को प�साथ 
कारागार काया�लय, न�ख ुलिलतपरुमा �थाना�तरण 
भई गएको बेहोरा अनरुोध छ । अिधकार�ा� िनकाय 
तथा अिधकार�ा� अिधकारीबाट थनुामा रा�ने 

आदेश भएको र आदेशबमोिजम थनुामा राखी 
�थाना�तरणसमेत भई कारागार काया�लय, न�ख,ु 
लिलतपरुमा रहेको ह�दँा यस काया�लयको हकमा उ� 
�रट िनवेदन खारजेयो�य भएकाले खारजे ग�रपाउ ँभ�ने 
कारागार काया�लय, जग�नाथदेव, काठमाड�को यस 
अदालतमा पन� आएको िलिखत जवाफ ।

�यादमा उपि�थत नह�ने तथा उपि�थत 
�ितवादी अजु�न राज भ�डारीको हकमा जाहेरवालाको 
िबगो �.३१४३१९८/६६ ठगी गरकेो ठहरी गरी 
दामासाहीले िबगो कायम गरी सो िबगोबमोिजम 
ज�रवाना र २ वष� ९ मिहनाका दरले कैद ठहर गरी 
स�ु काठमाड� िज�ला अदालतले गरकेो फैसला 
िमलेकै देिखदँा सदर ह�ने ठहछ�  भ�ने यस अदालतको 
िमित २०६३/२/३० मा फैसला भएको देिख�छ । िनज 
िनवेदक ताराकुमार खड्काको �थायी वतन दोलखा 
िज�ला �े�पा गा.िव.स. वडा नं. ५ मा �याद जारी 
गरी िनजको आमाले नै घरमा िमित २०५९/३/१२ मा 
बझुेको हो भ�ने िनवेदकको िनवेदन बेहोरामा नै उ�लेख 
भएको देिखदँा अिभयोगप�मा उि�लिखत वतनमा नै 
�याद जारी गरी रीतपूव�क तामेल भई स�ु काठमाडौ 
िज�ला अदालतले गरकेो फैसलालाई सदर गन� गरी 
यस अदालतबाट भएको फैसला कानूनी �ि�या पूरा 
गरी त�य एवं कानूनस�मत् भएको देिखदँा िनवेदकको 
�रट िनवेदन खारजेयो�य ह�दँा खारजे ग�रपाउ ँ भ�ने 
बेहोराको पनुरावेदन अदालत पाटनको यस अदालतमा 
पन� आएको िलिखत जवाफ ।

यसमा पनुरावेदन अदालत पाटनको िमित 
२०६३।२।३० को फैसलाले लागेको कैद २ वष� ९ 
मिहना तथा ज�रवाना �. २,४१,७८५।- दईु लाख 
एकचािलस हजार सात सय पचासी �पैयाबँापत नगद 
धरौट िलइ अ.व. १९४ नं.बमोिजमको सिुवधा पाउ ँ
भनी िनवेदकको िनवेदन परकेोमा यस अदालतको 
एक �यायाधीशको इजलासबाट िमित २०७०।४।३२ 
मा कैद तथा ज�रवानाबापत नगद धरौट वा जेथा 
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जमानत िदए आव�यक �ि�या प�ुयाई िलई तारखेमा 
रा�ने गरी अ.बं. १९४ नं.बमोिजमको सिुवधा �दान 
ग�रिदएको छ भ�ने बेहोराको आदशे भएको तथा 
िनवेदकको कैद तथा ज�रवानाबापत नगदै धरौट 
रािखपाउ ँभनी कारागार काया�लयमाफ� त द.नं. ३२९ 
िमित २०७०।५।३ को िनवेदन �ा� भएबमोिजम उ� 
२०७०।४।३२ को आदेशानसुार िनजलाई लागेको कैद 
तथा ज�रवानाबापत नगदै धरौटी िलइ �रट िनवेदनको 
कारबाही अगािड बढाउन अ.ब.ं १९४ नं. को सिुवधा 
�दान ग�रिदएको छ । अब यी िनवेदकलाई कारागार 
काया�लय, न�खबुाट िझकाई आव�यक कागज गराई 
��ततु �रटमा तारखेमा राखी ज�रवानाबापत �. 
२,४१,७८५।- दईु लाख एकचािलस हजार सात सय 
पचासी �पैया ँर कैदबापत वष� १ को �.२५००० का 
दरले २ वष� ९ मिहनाको ह�ने �.६८,७५०।- अठस�ी 
हजार सात सय पचास �पैयासँमेत धरौटबापत �ा� 
ह�न आएको ज�मा �. ३,१०,५३५।- तीन लाख 
दश हजार पाचँ सय प�ितस �पैया ँ र. नं.१९७८ 
िमित २०७०/०५/०३ मा धरौटी खातामा आ�दानी 
बािँधएको देिखदँा िनयमानसुार �ि�या अगािड बढाई 
अ�य म�ुामा थुनामा रा�न ुनपन� भए ��ततु म�ुामा 
थनुाबाट छािडिदन ुभनी कारागार काया�लय, न�खमुा 
लेखी पठाइिदन ुभ�ने बेहोराको िमित २०७०।५।३ मा 
यस अदालतका िनिम� रिज��ारबाट भएको आदेश ।

यसमा ��ततु �रट िनवेदन (०६९-WO-
११५८) २०६९ सालमा दता� भई परुानोसमेत भएको 
ह�दँा यस �रट िनवेदनसगँ स�बि�धत तामेल भएको 
�यादसिहतको स�ु, रकेड� र भए �माण िमिसलसमेत 
शी� िझकाई १५ िदनिभ� पेसी तोक� लगाउका 
म�ुाह�समेत साथै राखी िनयमानसुार पेस गनु�  भ�ने 
बेहोराको िमित २०७५।२।२८ मा यस अदालतको 
आदशे ।

ठहर ख�ड
िनयमबमोिजम सा�तािहक एवं दिैनक म�ुा 

पेसी सूचीमा चढी िनण�याथ� यस इजलाससम� पेस 
ह�न आएको ��ततु �रटको िमिसल संल�न कागजात 
अ�ययन ग�रयो ।

�रट िनवेदक ताराकुमार खड्काको 
तफ� बाट उपि�थत िव�ान् व�र� अिधव�ा �ी माधव 
बा�कोटा, अिधव�ा �ी मेघराज पोखरले, �ी एकराज 
पोखरले, �ी ई�र अिधकारीले त�यगत, कानूनी र 
�थािपत िस�ा�तह�को आधारमा अिधकार �े�को 
अभावमा चलाइएको ठगी म�ुामा काठमाडौ िज�ला 
अदालतबाट भएको फैसला �े�ािधकारिवहीन भई 
पनुरावेदन अदालत पाटनबाट जारी भएको ��याथ� 
िझकाउने �यादलगायतका प�ह� बे�रतपूण� �पमा 
म.ुऐ. अ.बं. ११० नं. को िवपरीतसमेत ह�ने गरी तामेल 
भई �ितर�ाको अवसरबाट वि�चत गरी �ाकृितक 
�यायको िस�ा�तिवपरीत ह�ने गरी काठमाड� 
िज�ला अदालतको िमित २०६१।०५।०१ को 
फैसला र सो फैसलामा केही प�रवत�न ह�ने गरी 
िमित २०६३।०२।३० गतेको पुनरावेदन अदालत 
पाटनको फैसला तथा उि�लिखत फैसलाह�बमोिजम 
िवप�ी काठमाड� िज�ला अदालत तहिसल 
शाखाको िमित २०६९।१०।२१ गतेको कैद �याद 
ठेक� पठाइएको िवषयको प�, प�ाउ पजु�लगायत 
प�ाचारह� उ��ेषणको आदशेले बदर गरी 
िनवेदकलाई कानूनबमोिजमको �याद िदई �ाकृितक 
�यायको बिख�लाप नह�ने गरी सनुवुाइको मौका �दान 
गरी �े�ािधकारिवहीन म�ुामा सामेल नगनु�  नगराउन ु
भ�ने परमादेशलगायत अ�य जो-जे चािहने आ�ा 
आदेश वा पजु� जारी ग�रपाऊँ । गैरकानूनी तवरबाट 
हचवुाको भरमा काठमाड� िज�ला अदालतबाट 
िमित २०६१।०५।०१ गते मलाई २ वष� ९ मिहना 
कैद र �.२,४१,७८५।- ज�रवाना ह�ने गरी भएको 
फैसला गैरकानूनी भई बदर ह�नपुन�मा उ�टो स�मािनत 
पनुरावेदन अदालत पाटनबाट िमित २०६३।०२।३० 
मा गैरकानूनी तवरबाट सदर ह�ने गरी भएको फैसला 
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१०७३० - ताराकुमार खड्का िव. पनुरावेदन अदालत पाटन, लिलतपरुसमेत

बदर ग�रपाउ ँभनी बहस ��ततु गनु�भयो ।
िवप�ी नेपाल सरकारको तफ� बाट उपि�थत 

ह�न ु भएका िव�ान् उप�यायािधव�ा �ी िशव�साद 
आचाय�ले ताराकुमार खड्काले ��याथ� िझकाउने 
�यादस�ब�धी जानकारी पाएर पिन अटेर गरेको तथा 
आमाले �याद बझुेपिछ पिन जानकारी नपाएको भ�ने 
कुरा बनावटी र झटु भएको तक�  गनु�भयो । पनुरावेदन 
अदालत पाटनको ��यथ� िझकाउने �याद मानिसक 
अव�था िठक नभएक� मेरी आमाले बझेुक� ह�न् साथै 
पनुरावेदन अदालत पाटनको फैसलाबमोिजमको 
जनाउ �याद मेरो परुानो घर दोलखा �े�पा गा.िव.स. 
वडा नं. ५ मा घर दैलामा टासँ भएको हो भ�नेसमेतको 
बेहोरा िनवेदकले िनवेदनमा नै उ�लेख गरकेोसमेत 
देिखदँा यस अदालतले कानूनी �ि�या पूरा गरी त�य 
एवं �माणसमेतको आधारमा फैसला गरकेो देिखएकोले 
�रट िनवेदन खारजे ग�रपाउ ँभ�नेसमेत बेहोराको बहस 
��ततु गनु�भयो ।

उपयु��ानसुारको त�यगत िवषय र बहस 
िजिकरसमेत भएको ��ततु �रटमा उ�च अदालत 
पाटनको फैसला कानूनी �ि�या पूरा गरी त�य एवं 
�माणसमेतको आधारमा िमलेको छ, छैन ? �रट 
िनवेदकको दाबी प�ुन स�छ, स�दनै ? भ�ने िवषयमा 
िनण�य िदनपुन� देिखन आयो ।

२. िनण�यतफ�  िवचार गदा�, �रट िनवेदक 
ताराकुमार खड्कालाई काठमाड� िज�ला अदालत
तथा पनुरावेदनसमेतको म�ुामा �ितर�ा गन�बाट 
वि�चत गरी गराई सनुवुाइको मौका नै निदई पनुरावेदन 
अदालत पाटनसमेतबाट फैसला भएको ह�दँा उ� 
फैसला �ाकृितक �याय तथा कानूनका मा�य 
िस�ा�तको िवपरीत भई मौिलक हकमा आघात 
पन� गएको भनी �रट िनवेदन दायर गरकेो देिख�छ । 
�ा� भएको पनुरावेदनको �यादलगायतमा मानिसक 
स�तलुन िबि�एक� आमालाई �याद बझुाएको कारण 
आफूले थाहा जानकारी पाउन नसकेको र २०५८ 

सालबाट लिलतपरु िज�ला इमाडोल गा.िव.स. वडा 
नं. ३ मा बसाइसँराइ ँगरी आएको अव�थामा िज�ला 
अदालतलगायतबाट जारी भएका �याद तथा प�ह� 
सोही वतनमा म.ुऐ.अ.बं. ११० नं.बमोिजम तामेल 
भएमा मा� कानूनस�मत मािन�छ । तर सो वतनमा 
अ.बं. ११० नं.बमोिजम �याद जारी नभएबाट मैले 
समयमा नै सूचना �ा� गन� नसकेको कारण ��ततु 
म�ुामा �ितर�ा गन� पनुरावेदन दता� गन�बाट वि�चत 
भएको छु । जसले गदा� मेरो मौिलक हकमा आघात 
पन� गएको छ । पनुरावेदनसमेतको म�ुामा �ितर�ा 
गन�बाट वि�चत गरी गराई सनुवुाइको मौका नै निदई 
पनुरावेदन अदालत पाटनसमेतबाट फैसला भएको 
ह�दँा उ� फैसला �ाकृितक �याय तथा कानूनका 
मा�य िस�ा�तको िवपरीत भएकोले उ� फैसला बदर 
ग�रपाउ ँभ�ने म�ुय िनवेदन दाबी रहेको देिख�छ । 

३. िमित २०७०।०१।२३ मा यस 
अदालतबाट िवप�ीह�लाई सूचना िदई �यसको 
बोधाथ� महा�यायािधव�ाको काया�लयमा पठाई 
िलिखत जवाफ �ा� भएपिछ वा अविध नाघेपिछ 
िनयमबमोिजम गरी पेस गनु�  भ�ने अदेश भएको 
दिेख�छ । आफू बसाइ ँ सरकेो कुरा र मानिसक 
अव�था िबि�एको आमालाई �याद तामेल गराएको 
भ�ने कुरा एक आपसमा बािझएको छ । यसरी फैसला 
र लगतबमोिजम कैद ज�रवाना बाकँ�वाला �यि� 
प�ाउ परी रीतपूव�क कैद �याद ठेक� पठाएको यस 
अदालतको काम कारबाहीबाट �रट िनवेदकको कुनै 
पिन हक अिधकार हनन भएको नह�दँा िनवेदन खारजे 
ग�रपाउ ँभ�नेसमेत बेहोराको िज�ला अदालत तहिसल 
शाखासमेतको यस अदालतमा िलिखत जवाफ पन� 
आएको देिख�छ ।

४. �थािपत कानून र निजरह�को आधारमा 
म िनवेदकलाई म.ुऐ. अ.व.ं ११० नं.बमोिजमको �ि�या 
पूरा गरी �ितवाद एवं सनुवुाइको मौका िदइनपुन�मा सो 
निदई मलाई नेपालको अ�त�रम संिवधान, २०६३ 
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को धारा १२, धारा १३, धारा १९, धारा २४ �द� 
मौिलक हक तथा संवैधािनक हक एवं कानून �द� अ�य 
अिधकारमा ��य� आघात पन� गई अ�याय पगेुको ह�दँा 
का.िज.अ.बाट मेरो नाममा जारी भएको समा�ानको 
�याद िमित २०५९।३।१२ बसाई सराई सरी अ�य� 
ब�न थालेको अव�थामा मानिसक अव�था िबि�एक� 
आमालाई तामेल गराएको कारण उि�लिखत �याद 
बे�रतपूण� तामेल भएको ह�दँा उ� �याद बदरभागी 
भएकोले सो आधारमा �ी का.िज.अ.बाट स�ु �याद 
गजुारकेो भनी िमित २०६१।५।१ मा फैसला भएको 
र स�ु �याद गजुारकेो भनी पनुरावेदनको �याद 
नै निदएको कारण मेरो �ितर�ा गन� मौका समा� 
भएकाले सनुवुाइको मौका �दान गरी �ितर�ा गन� 
कानूनबमोिजमको �याद िदई म�ुामा सामेल गनु�  गराउन ु
भ�ने परमादशेलगायत अ�य जो जे चािहने आ�ा 
आदशे जारी ग�रपाउ ँ भ�ने दाबीसिहत च��बहादरु 
खड्काको यस अदालतमा पनुरावेदनप�समेत पन� 
आएको देिख�छ ।

५. अिधकार�ा� िनकाय तथा अिधकार�ा� 
अिधकारीबाट थनुामा रा�ने आदेश भएको र 
आदशेबमोिजम थनुामा राखी �थाना�तरणसमेत भई 
कारागार काया�लय, न�ख,ु लिलतपरुमा रहेको ह�दँा 
यस काया�लयको हकमा उ� �रट िनवेदन खारजेयो�य 
भएकाले खारजे ग�रपाउ ँ भ�ने कारागार काया�लय, 
जग�नाथदेव, काठमाड�को यस अदालतमा िलिखत 
जवाफ पन� आएको देिख�छ । 

६. िनवेदक ताराकुमार खड्काको �थायी 
वतन दोलखा िज�ला �े�पा गा.िव.स. वडा नं. ५ 
मा �याद जारी गरी िनजको आमाले नै घरमा िमित 
२०५९/३/१२ मा बझुेको हो भ�ने िनवेदकको िनवेदन 
बेहोरामा नै उ�लेख भएको दिेखदँा अिभयोगप�मा 
उि�लिखत वतनमा नै �याद जारी गरी रीतपूव�क 
तामेल भई स�ु काठमाड� िज�ला अदालतले गरकेो 
फैसलालाई सदर गन� गरी यस अदालतबाट भएको 

फैसला कानूनी �ि�या पूरा गरी त�य एव ंकानूनस�मत 
भएको देिखदँा िनवेदकको �रट िनवेदन खारजेयो�य 
ह�दँा खारजे ग�रपाउ ँभ�ने बेहोराको पनुरावेदन अदालत 
पाटनको यस अदालतमा िलिखत जवाफ पन� आएको 
दिेख�छ ।

७. यसमा पनुरावेदन अदालत पाटनको िमित 
२०६३।२।३० को फैसलाले लागेको कैद २ वष� ९ 
मिहना तथा ज�रवाना �. २,४१,७८५।- दईु लाख 
एकचािलस हजार सात सय पचासी �पैयाबँापत नगद 
धरौट िलई अ.बं.१९४ नं. बमोिजमको सिुवधा पाउ ँ
भनी िनवेदकको िनवेदन परकेोमा यस अदालतको 
एक �यायाधीशको इजलासबाट िमित २०७०।४।३२ 
मा कैद तथा ज�रवानाबापत नगद धरौट वा जेथा 
जमानत िदए आव�यक �ि�या प�ुयाई िलई तारखेमा 
रा�ने गरी अ.बं. १९४ नं.बमोिजमको सिुवधा �दान 
ग�रिदएको छ भ�ने बेहोराको आदेश भएको तथा 
िनवेदकको कैद तथा ज�रवानाबापत नगद ै धरौट 
रािखपाउ ँभनी कारागार काया�लयमाफ� त द.नं. ३२९ 
िमित २०७०।५।३ को िनवेदन �ा� भएबमोिजम उ� 
२०७०।४।३२ को आदेशानसुार िनजलाई लागेको कैद 
तथा ज�रवानाबापत नगदै धरौटी िलई �रट िनवेदनको 
कारबाही अगािड बढाउन अ.बं. १९४ नं. को सिुवधा 
�दान ग�रिदएको छ । अब यी िनवेदकलाई कारागार 
काया�लय, न�खबुाट िझकाई आव�यक कागज गराई 
��ततु �रटमा तारखेमा राखी ज�रवानाबापत �. 
२,४१,७८५।- दईु लाख एकचािलस हजार सात सय 
पचासी �पैया ँर कैदबापत वष� १ को �.२५००० का 
दरले २ वष� ९ मिहनाको ह�ने �.६८,७५०।- अठस�ी 
हजार सात सय पचास �पैयासँमेत धरौटबापत �ा� 
ह�न आएको ज�मा �. ३,१०,५३५।- तीन लाख 
दश हजार पाचँ सय प�ितस �पैया ँ र. नं.१९७८ 
िमित २०७०/०५/०३ मा धरौटी खातामा आ�दानी 
बािँधएको दिेखदँा िनयमानसुार �ि�या अगािड बढाई 
अ�य म�ुामा थुनामा रा�न ु नपन� भए ��ततु म�ुामा 
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१०७३० - ताराकुमार खड्का िव. पनुरावेदन अदालत पाटन, लिलतपरुसमेत

थनुाबाट छािडिदन ुभनी कारागार काया�लय, न�खमुा 
लेखी पठाइिदन ुभ�ने बेहोराको िमित २०७०।५।३ मा 
यस अदालतका िनिम� रिज��ारबाट आदेश भएको 
देिख�छ ।

८. �ितवादीह�लाई िनकोन बचत तथा 
सहकारी सं�थाको रकम ठगी गरकेो आरोपमा मलुकु� 
ऐन ठगीको महलको १ नं. को कसरुमा ऐ. ४ नं. 
बमोिजम सजाय गरी ठगीको िबगो �. ६,८२,५५३/- 
�ितवादीबाट जाहेरवालालाई िदलाई भराई पाउन 
मागदाबी िलई काठमाड� िज�ला अदालतमा म�ुा 
दायर गरकेोमा उ� अदालतबाट �ितवादीम�येका 
नारायण खड्काको हकमा म�ुा तामेलीमा रहेको 
देिख�छ । �ितवादी अि�बराज आचाय�लाई सफाइ िदई 
अ�य �ितवादीह� कुमार खड्का, ताराकुमार खड्का, 
च��बहादरु खड्का र लेखबहादरु काक�लाई अिभयोग 
दाबीबमोिजम ज�रवाना र कैदसमेत ह�ने गरी फैसला 
भएकोमा उ� फैसलाउपर वादी �ितवादीको पनुरावेदन 
परी पनुरावेदन अदालत पाटनबाट फैसला गदा�  स�ु 
िज�ला अदालतले गरकेो िबगोबमोिजम ज�रवानालाई 
दामासाहीले ज�रवाना ह�ने भनी सोहदस�म उ� 
फैसला उ�टी गरकेो अव�था छ ।

९. सनुकोशी बह�उ�े�यीय सहकारी सं�था 
सहकारी िवभागमा दता� गरी काय� स�चालन गरकेो 
देिख�छ । सं�थाले जनसाधारणको िन�ेप संकलन 
गरी काय� गन� भनी �ब�धप� र िविनयमावलीमा 
समेत �प� �यव�था गरकेो पाइ�छ । सािबक 
तामाकोशी बह�उ�े�यीय सहकारी सं�थाबाट पिछ 
सनुकोशी बह�उ�े�यीय सहकारी सं�था िल. भएपिछ 
िनवेदक उ� सं�थामा अ�य� भएको देिख�छ । 
पिछ िनवेदकलगायतका पदािधकारीह�ले राजीनामा 
िदएपिछ िमित २०५७।११।२७ गते स�प�न िवशेष 
साधारण सभाबाट माधवराज िघिमरकेो अ�य�ताको 
काय�सिमित गठन भएकोसमेत देिख�छ । िवशेष 
साधारणसभामा िहसाब िकताब बरुबझुारथ भई अ�य 

काय�सिमित चयन भइसकेको अव�थामा स�ंथाको 
िज�मवारी नया ँ काय�सिमितमा �वत: ह�ता�तरण 
ह��छ । यस अव�थामा उ� िमितभ�दा पिछ परेको 
उजरुीको आधारमा िनवेदकले सं�थामा अिनयिमतता 
गरकेो भ�ने अिभयोग दाबी िलएको देिख�छ ।

१०. िनवेदक ताराकुमार खड्काले �ितर�ा 
गन�को लािग कानूनबमोिजम �याद तामेल नभएकोले 
�ाकृितक �यायबमोिजम �ा� हकमा आघात परकेो भनी 
�रट िनवेदन िदएको देिख�छ । �रट िनवेदकको नाममा 
जारी भएको सम�ानको �याद लिलतपरुमा बसाइसँराइ ँ
गरपेिछ दोलखा िज�ला, �े�पा गा.िव.स. वडा नं. ५ 
मा मानिसक अव�था गमुाएक� आमालाई बझुाइएको 
दिेख�छ । जसले गदा� िनवेदकले थाहा पाउन �याद �ा� 
भएको जानकारी पाउने अव�था नै रहेको दिेखदैँन । 
यिद िनवेदकको घर भएको �थान इमाडोलको ठेगानामा 
�याद तामेल भएको भए थाहा जानकारी रह��यो । यस 
अव�थामा िज�ला अदालतलगायतबाट जारी भएको 
�याद तथा प�ह� सोही वतनमा म.ुऐ.अ.बं.११० 
नं.बमोिजम तामेल ह�नपुन� बा�या�मक कानूनी �यव�था 
रहेको पाइ�छ । उ� कानूनी �यव�थाअनसुार स�पूण� 
काय�िविधअनसुार कानूनबमोिजम रीतपूव�क �याद 
तामेल ह�नपुन� ह��छ । कानूनबमोिजम रीतपूव�क 
तामेली नभएमा �यादले कानूनी मा�यता �ा� गन� 
स�दैन । �ाकृितक �यायको िस�ा�तअनसुार कुनै पिन 
नाग�रकलाई �ितवाद गन� अवसरबाट वि�चत ग�रन ु
कानूनसङ्गत मा�न सिकँदैन । िनवेदकले समयमा 
नै सूचना �ा� गन� नसकेको कारण ��ततु म�ुामा 
�ितर�ा गन� तथा पनुरावेदन दता� गन�बाट वि�चत 
भएको अव�था पन� गएको देिख�छ । यसरी �याद 
तामेल गन� गराउने �ि�या ऐनले तोकेको �ि�या 
र काय�िविधलाई आव�यक �पले पालना गरेको 
ह�नपुद�छ । यसथ� म�ुामा �ितर�ा गन�बाट वि�चत गरी 
गराई �ाकृितक �यायको िस�ा�तअ�तग�त सनुवुाइको 
मौका नै निदई पनुरावेदन अदालत पाटनसमेतबाट 
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फैसला भएको ह�दँा उ� फैसला �ाकृितक �याय र 
कानूनका मा�य िस�ा�तको िवपरीत भएको देिखन 
आयो ।

११. का.िज.अ.को िमित २०६१।५।१ 
गतेको फैसलामा �रट िनवेदकले स�ु �याद गजुारी बसी 
उपि�थत नै नभएकाले िनज म.ुऐ. अदालती ब�दोब�त 
महलको २०८ नं. बमोिजम पनुरावेदनको �याद िदइरहन ु
परने भनी पनुरावेदन गन� �यादसमेत �दान ग�रएको 
देिखदँनै । म.ुऐ. अ.बं.१९३ अनसुार झगिडया हािजर 
नरहेकामा फैसला भएको तीन िदनिभ� झगिडयाको 
नाममा �याद जारी गनु�पछ�  भ�ने बा�या�मक कानूनी 
�यव�था रहेको छ । उि�लिखत कानूनी �यव�थाको 
िवपरीत िनवेदकलाई कुनै िकिसमको �याद िदइएको 
देिखदँनै । स�ु �याद कानूनबमोिजम तामेल नभएको 
अव�थामा स�ु �याद ै गजुारकेो भनी अथ� गन� िम�ने 
होइन, बे�रतको �याद तामेलीबाट प�को हक जान 
स�दनै । प�लाई अ.बं. १९३ नं.बमोिजमको जानकारी 
िदन ुअिनवाय� ह��छ ।

१२. िनवेदकलाई म.ुऐ. अ.बं.११० 
नं.बमोिजमको �ि�या पूरा गरी �ितवाद एवं सनुवुाइको 
मौका िदइनपुन�मा सो निदएकाले नेपालको अ�त�रम 
सिंवधान, २०६३ को धारा १२, धारा १३, धारा १९, 
धारा २४ मा �द� मौिलक हक तथा संवैधािनक हक 
एवं कानून �द� अ�य अिधकारमा ��य� आघात 
पन� जाने ह��छ । का.िज.अ.बाट िनवेदकको नाममा 
जारी भएको सम�ानको �याद िमित २०५९।३।१२ 
बसाइसँराइ ँ सरी अ�य� ब�न थालेको अव�थामा 
मानिसक अव�था िबि�एक� आमालाई तामेल 
गराएको कारणबाट उि�लिखत �याद रीतपूव�क 
तामेल भएको मा�न निमली बे�रतपूण� त�रकाले 
तामेली भएको मा�नपुन� देिखन आयो । उ� �याद 
बदरभागी भएकोले सो आधारमा का.िज.अ.बाट स�ु 
�याद गजुारकेो भनी िमित २०६१।५।१ मा फैसला 

भएको र स�ु �याद गजुारकेो भनी पनुरावेदनको 
�याद नै निदएको कारण िनवेदकको �ितर�ा गन� 
मौका समा� भएकाले सनुवुाइको मौका �दान गरी 
�ितर�ा गन� कानूनबमोिजमको �याद िदई म�ुामा 
सामेल गराउनपुन� देिख�छ । मानिसक अव�था नै िठक 
नभएका मािनसले प�रणामको जानकारी रा�न नस�ने 
र बझेुको �यादको �योजन नै अनभूुित गन� नस�ने 
तथा यो-यसको नामको यो �योजनको �याद यो-यसरी 
जानकारी िदनपुन� भ�नेसमेत थाहा पाउने अव�था 
नरहेको मािनसले स�बि�धत �यि�लाई जानकारी 
िदन स�ने अव�था नै रहदँनै । �ाकृितक �यायको 
िस�ा�तअ�तग�त सनुवुाइको मौका �ा� गन� सफाइ पेस 
गन� मौकासमेत नपाउदँा स�बि�धत प�लाई �ितकूल 
असर पन� जाने भएबाट कानूनबमोिजम �यादको 
जानकारी स�बि�धत �यि�ले पाउने वा सोको सूचना 
�ा� गरकेो अव�थामा मा� कानूनी �ि�या पूरा गरेको 
मा�नपुन� ह��छ । �य�तो �ि�या नै पूरा नगरी �याद 
ब�ुने �यि�को �वा��य अव�था िठक नभएको तथा 
मानिसक �पमा अस�तलुन भएको �यि�ले बझेुको 
�यादलाई कानूनबमोिजम तामेल भएको भ�न िम�ने 
अव�था नदेिखदँा बे�रतसगँ तामेल भएको देिख�छ ।

१३. यसै स�दभ�मा, यस अदालतबाट 
िनवेदक भ�ने भ�बहादरु �े� िव�� िवप�ी बारा 
िज�ला अदालत कलैया बारासमेत भएको िनण�य 
नं. ७०१३, ने.का.प. २०५८, अङ्क ५ को म�ुामा 
�याद तामेली बे�रतपूव�क भएकोले बदर गरी पनुः �याद 
तामेली ग�रपाउ ँभनी पनुरावेदन अदालतमा अ.बं.१७ 
नं. बमोिजम िनवेदन प�रसकेको अव�थामा उ� 
तामेली रीतपूव�कको छ, छैन सो स�ब�धमा हेरी जाचँी 
बझुी उ� तामेली �याद कानूनी �ि�याबमोिजम तामेल 
भएको छ छैन सो स�ब�धमा आव�यक िनण�य गनु�पन�मा 
पनुरावेदन अदालत हेट�डाबाट फैसलामा समेत उ� 
िनवेदन स�ब�धमा केही उ�लेख गरकेो देिखदँैन । �याद 
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तामेली नै कानूनबमोिजम रीतपूव�कको ह�दँनै भने �य�तो 
तामेली �यादको आधारमा भएको फैसलासमेतबाट 
�ाकृितक �याय िस�ा�तको हनन भएको नै 
स�झनपुछ�  । अतः �य�तो �ाकृितक �यायको िस�ा�त 
िव��को काम कारबाहीबाट भएको िनण�य फैसलालाई 
कायम रा�न कानूनसङ्गत नह�दँा यी �रट िनवेदकको 
नामको िमित २०५२।३।४ को पनुरावेदनको 
तामेली �याद र पनुरावेदन अदालत हेट�डाको िमित 
२०५३।६।८ को फैसलासमेत उ��ेषणको आदशे�ारा 
बदर ह�ने भ�ने निजरसमेत �थािपत भएको दिेख�छ ।

१४. �य�तै यस अदालतबाट पनुरावेदक / 
�ितवादी नेपाल सरकार िव�� िवप�ी / वादी शोभा 
वादीसमेत भएको िनण�य नं. १०२७४ को म�ुामा 
केबल अिभय�ु अदालतमा उपि�थत ह�न आएनन् 
भ�ने आधारमा कसरु ठहर गनु�लाई �याियक �ि�याको 
द�ुपयोग गरकेो (miscarriage of justice) अथवा 
ग�भीर अ�याय (gross injustice) भएको अथ�मा 
ब�ुनपुन� ह��छ । �ितवादी अदालतमा उपि�थत 
नभएको कुरालाई नै �वयम् मा िनणा�यक �माण मा�ने र 
अिभयोग दाबी ठहर गन� कुरा अतािक� क, गैरकानूनी र 
अिववेकपूण� ह�न जाने ह��छ ।

१५. तसथ�, मािथ िववेिचत िनवदेनको त�य, 
िलिखत जवाफको बेहोरा तथा दवुै प�का िव�ान् कानून 
�यवसायीह�ले बहसको �ममा उठाउन ुभएका िविभ�न 
सवंैधािनक तथा कानूनी आधार र कारणह�बाट 
समेत िनवेदकले कानूनबमोिजम �ाकृितक �यायको 
िस�ा�तबमोिजम पनुरावेदनको उिचत मौका तथा 
अवसर �ा� गरकेो नदेिखदँा िनवेदकको मागअनसुार 
उ��ेषण तथा परमादेशको आदेश जारी गनु�पन� अव�था 
देिखदँा मागअनसुार �रट जारी ह�ने ठहछ�  । िनवेदकले 
माग गरबेमोिजम आदेश जारी ह�ने देिख�छ । ��ततु �रट 
िनवेदन जारी ह�ने ठहछ�  । ��ततु िनवेदनको दायरीको 
लगत क�ा गरी फैसलालाई िव�तुीय �णालीमा 

आव� गरी िनयमानसुार िमिसल अिभलेख शाखामा 
बझुाइिदनू । 

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

इजलास अिधकृतः मधसुदुन प�थी 
इित सवंत् २०७७ साल पौष १२ गते रोज १ शभुम् ।

—— & ––

सव��च अदालत, संय�ु इजलास
माननीय �यायाधीश �ी तेजबहादरु के.सी.

माननीय �यायाधीश �ी कुमार र�ेमी
फैसला िमित : २०७८।३।२९

०७४-CR-०५०३

म�ुा : �यान मान� उ�ोग

पनुरावेदक / �ितवादी : रामेछाप िज�ला, फुलासी 
गाउ ँिवकास सिमित वडा नं. ८ घर भई हाल 
कारागार काया�लय, इन�वा, सनुसरीमा 
कैदका रहेको जीवन िव.क.

िव��
��यथ� / वादी : �ेमबहादरु मगरसमेतको जाहेरीले 

नेपाल सरकार

§ मुलुक� ऐन, �यानस�ब�धी महलको १५ 
न.ं को �यव�थाले �यान मान� मनसायले 
जुनसकैु काय� गरकेो भनी ऐनमा उ�लेख 

�नण�य नं. १०७३१
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भएबाट नै गोली चलाउन े वा बम हा�ने 
वा घातक हितयारले काट्न े देखीबाहके 
अ�य रीतसगँ पिन मािनस मान� काय� ह�न 
स�दछ भ�ने िवधाियक� मनसाय रहकेो 
देिख�छ । ऐनमा भएको “... मान�को 
लािग अ� जुनसुकै कुराको उ�ोग गरी” 
भ�ने बेहोरा उ�लेख भएबाट नै यसको 
दायरा फरािकलो रहकेो �प� छ । तसथ�, 
एिसड �हार भ�न े श�द ऐनमा नपरकैे 
कारणबाट यसलाई �यान मान� उ�ोगको 
कसुरअ�तग�त पद�न भ�नु �याय र 
कानूनस�मत नदेिखने । 

§ �यान मान� उ�ोगको कसरु ह�नको लािग 
�यान मान� मनसायले गोली चलाएको वा 
बम हानकेो वा घातक हितयारले काटेको 
वा मान�का लािग अ� जुनसुकै काय� गरकेो 
भनी �प� उ�लेख भएबाट अब एिसड 
�हार स�ब�धमा �यानस�ब�धी १५ 
न.ंमा कहीकँतै उ�लेख नग�रएको ह�दँा 
एिसड �हारको काय� �यान मान� उ�ोगको 
कसुरअ�तग�त पद�न भनी मा�न निम�ने । 

(�करण नं.५)
§ एिसड आ�मणका कारण पीिडतमािथ 

पन� जीवनपय��तको ग�भीर शारी�रक 
र मानिसक �ितलाई हदेा� यसलाई 
अ��य, अस�य र �दयिवहीन �यि�ले 
घटाउने अपराध मा�नुपद�छ । समयमा 
उपचार नपाएमा �यानै जान स�ने एिसड 
आ�मणको घटनाबाट बाचेँका �यि�ह� 
बाकँ� जीवन ल�जा, अपहलेना र 
भेदभावपूण� �यवहारको िबच बाचेँका छैनन ्
भनी भ�न नसिकने ह�दँा एउटा �यि�को 
सम� भिव�यलाई नरा�ोसगँ असर पारी 
असामा�य चरम पीडाको अव�थामा 
पु�याउने एिसड आ�मणका कसुरदारलाई 

�ुरताकै �पमा मा�नपुद�छ । सामा�य 
जीवन बाचेँको �यि�लाई आफँैले िच�न 
नस�ने अव�थामा पु�याई उसको ह�या 
गन� वा आ�मस�मान र मनोबल नै खि�कने 
गरी कुि�सत मनसायका साथ घटाइने 
एिसड आ�मणका घटनाले मूलतः भख�रै 
नयाँ भिव�यको माग�मा अिघ बिढरहकेा 
कैय� युवतीह�को जीवन �त िव�त 
बनाएको पाइ�छ । तसथ�, दोषी �यि� 
कानूनले तोकेको उ�चतम सजायको भागी 
ह�न यो�य मािननुपन� । 

(�करण नं.६)
§ योजनाव� �पमा पूव�तयारीका साथ 

मनसाय��ेरत आपरािधक काय�को 
�कृितअनुसार त�काल �भावकारी 
उपचार उपल�ध नभएको भए पीिडतको 
�यान जान े अव�था िसज�ना ह��छ भने 
�यहा ँ�यान मान� उ�ोग कसुर कायम गन� 
ते�ो बािहरी अ��यािसत ह�त�पेको 
कारणले �यान मन� नपाएको भनी दाबी 
िलने अव�था नदेिखने ।

(�करण नं.७)

पनुरावेदक / �ितवादीका तफ� बाट : िव�ान्  अिधव�ाह� 
�ी मोहन साशंकर, �ी �यामकुमार िव�कमा� 
र �ी ब�ी�साद भसुाल

��यथ� / वादीका तफ� बाट : िव�ान्  सह�यायािधव�ा 
�ी च��का�त खनाल

अवलि�बत निजर :
§ ने.का.प.२०४३, िन.नं.२६१७

स�ब� कानून : 

स�ु तहमा फैसला गन�ः
मा. िज�ला �यायाधीश �ी ह�र�साद के.सी.
काठमाड� िज�ला अदालत 
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पनुरावेदन तहमा फैसला गन�ः-
माननीय �यायाधीश �ी लेखनाथ िघिमरे
माननीय �यायाधीश �ी शाि�तिसंह थापा
उ�च अदालत पाटन

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

२०७३ को दफा ९(१) बमोिज पनुरावेदन दायर ह�न 
आएको ��ततु म�ुाको संि�� त�य एवं ठहर यस 
�कार छः

त�य ख�ड
िमित २०७१/११/१० गते अं.०६:१५ 

बजेको समयमा काठमाड� िज�ला, का.म.न.पा. वडा 
नं.२३ झोछ� ि�थतमा रहेको A-Plus िटउसन से�टरको 
क�ा कोठािभ� पढ्न बिसरहेक� संिगता मगरसमेतलाई 
अप�रिचत मािनसले एिसड ज�तो ���वलनशील 
पदाथ� छक� फरार भएकोमा उ� घटना�थलको 
कोठा तथा भइुमँा कालो एिसड ज�तो पदाथ� रहेको 
झोलासमेतमा कालो पदाथ� लागी �वाल परकेो, उ� 
वारदात �थलको बािहर भइुमँा ह�रयो पोिलिथनिभ� 
कालो पदाथ�सिहतको बोटलका टु�ाह� र कोठाको 
िबच� भागको डे�क बे�चमािथ लागेको कालो एिसड 
ज�तो पदाथ�को कटन �वाव र झोलासमेत बरामद 
भएको भ�नेसमेत बेहोराको घटना�थल मचु�ुका ।

िमित २०७१/११/१० गते अं.०६:१५ 
बजेको समयमा काठमाड� िज�ला, का.म.न.पा. वडा 
नं.२३ झोछ� ि�थतमा रहेको A-Plus िटउसन से�टरमा 
खैर ेखैर ेरगंको खइुिलएको ज�तो ह�क (ह�ड) �याकेट, 
मखुमा कालो मा�क, टाउकोमा ह�कको टोपी लगाएको 
अं.५ िफट ३ इ�च जित उचाइ भएको पातलो िठ�कको 
शरीर, पछािड कालो झोला बोकेको अं. १९/२० वष� 
जितको प�ुष �यि�ले एिसड �हार गरकेो भ�नेसमेत 
बेहोराको ह�िलया िनवेदनप� । 

िमित २०७१/११/१० गते अं. ०६:१५ 
बजेको समयमा काठमाड� िज�ला, का.म.न.पा. वडा 

नं.२३ झोछ� ि�थत रहेको A-Plus िटउसन से�टरको 
क�ा कोठािभ� पढ्न बसेका िसमा ब�नेत र संिगता 
मगरको शरीरमा यिकन नाम, थर, वतन नखलेुको 
�यि�ले अित ���वलनशील पदाथ� एिसड �याकँ� 
िनजह� घाइते भएकोमा �यान मान� उ�ोग घटना 
स�ब�धमा घटना�थलको फोटो तथा घाइते�य 
िसमा ब�नेत र संिगता मगरको अ�पतालमा उपचार 
गराइरहेको अव�थामा िलइएको (िखिचएको) छाया ँ
िच�ह� (फोटोह�) समेत �माणमा लगाई पाउ ँ
भ�नेसमेत बेहोराको �ितवेदन ।

िमित २०७१/११/१० गते उपचारको 
�ममा यस अ�पतालको �लाि�क सज�री वाड�मा भना� 
भई उपचार गराइरहेक� संिगता मगरको (Multiple 
blackish spot (Acid Burn) fusion over face, 
neck, chest T B/L Brest, at hand, B/L thigh 
(face and neck 6% RE Upper limb 6% RI 
Thigh 3%) burn around 15% superficial to 
deep burn persist 4 Involvement of B/L eyes 
RF eye: shade III chemical injury, Left eye: 
Grade I chemical injury chemosist congcrian 
(t) B/L eye र Infection भएमा �यानलाई खतरा 
ह�ने) भ�नेसमेत संिगता मगरको घाउ जाचँ केस 
फाराम ।

िसमा ब�नेतको टाउको व�रप�र, अनहुार, 
नाक, घाटँीसमेतमा एिसड केिमकलले जलाएको भ�ने 
बेहोराको घाउ जाचँ केस फाराम ।

म िवगत २ ह�ादेिख काठमाड� िज�ला, 
का.म.न.पा. वडा नं.२३ झोछ�ि�थत A-Plus ट्यसुन 
से�टरमा िबहान गिणत िवषय र िव�ान िवषयको 
ट्यसुन पढ्ने ह�दँा िमित २०७१/११/१० गते िबहान 
०५:१५ बजेदिेख ०६:१५ बजेको समयमा म सोही 
ट्यसुन क�ामा िथए ँ । घाइते संिगता मगर र िसमा 
ब�नेत पिन सोही से�टरमा गिणत र िव�ान िवषयको 
ट्यसुन पढ्ने ह�दँा िनजह�लाई िच�दछु । उ� िमितको 
िबहान म र संिगता मगर गिणत िवषयको ट्यसुन पढ्न 
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भनी �यहा ँ िथयौ,ँ उ� िदन िभ�बाट ढ�काइएको 
ढोका अप�रिचत �यि�ले अ.ं०६:१५ बजेको समयमा 
खोली संिगताको अनहुारमा ए�कासी फालेपिछ सोही 
�थाननेर उिभएक� सीमा ब�नेतलाई समेत पन� गई 
घाइते भएक� ह�न् । उ� �यि�ले सिंगता मगरलाई 
नै लि�त गरी �यानै मान� मनसायले एिसड फालेको 
िव�ास ला�छ । संिगता मगरलाई एिसड हा�ने �यि�ले 
जोडले �या�ँदा झोलामा समेत पन� गई �वाल बनेको 
ह�न ुपद�छ । एिसड ज�तो ���वलनशील पदाथ� साथमा 
बोक� �याई घाइतेको शरीरमा फाली �यान मान� 
उ�ोग गन� �यि�को खोजतलास गरी कानूनबमोिजम 
हदैस�मको सजाय ह�नपुद�छ भ�ने बेहोराको जेिनका 
भ�ने हेम ुमखुज�ले गरकेो कागज । 

जीवन िव.क.को कोठाबाट कालो रगंको 
कलस� मोबाइल, जीवन िव.क. नामको नाग�रकता 
�माण प�, पि�लक यथु �या�पसको जीवन िव.क.को 
नामको आई काड�, नेपाल इ�भे�मे�ट ब�कको चेक बकु, 
एिटयम काड�, रकम िनकालेको ि�लप, प� पि�काह�, 
�माण प�, केमल माउ�टेन लेिखएको कालो रगको 
झोला, िनलो रगंको उडी बािहरी भाग खैरो फुस� 
देिखने टाउकोको भागको कपडाको भागमा सेतो रातो 
ब�ुा भएको डोरीवाला चेन लगाउने ह�क थान १ समेत 
फेला परी बरामद भएको भ�ने िमित २०७१/१२/०६ 
खानतलासी बरामदी मचु�ुका । 

िमित २०७१।११।१० गते िबहान ०६:१५ 
बजेको समयमा िशव सापकोटाले स�चालन गरकेो 
ए �लस ट्यसुन से�टरमा अ�ययनरत सिंगता मगर र 
िसमा ब�नेतको अनहुारसमेतमा पोली ग�भीर घाइते 
भएको भ�ने घटना स�ब�धमा सूचना सङ्कलन गरी 
छानिबन गद� जादँा उ� ह�िलया िववरणसगँ िम�दो 
ज�ुदो �यि� जीवन िव.क. भएको र जीवन िव.क.ले 
सिंगता मगरलाई �यानै िलने मनसाय राखी योजना 
बनाई सिंगता मगरलाई मान� उ�े�यले ���वलनशील 
पदाथ� एिसड �याई राखी घटना घटाएको भ�ने िवशेष 
गो�य सूचना �ा� भएअनसुार खोजतलास गद� जादँा 

िमित २०७१।१२।०५ गते राित अ.ं १४:०० बजेको 
समयमा काठमाड� िज�ला, टोखा नगरपािलका वडा 
नं.५ िवनायकमाग�ि�थत िकरण डंगोलको घरको दो�ो 
तलाको कोठा भाडामा िलई बसेको अव�थामा जीवन 
िव.क.लाई फेला पारी िनज तथा िनज बसेको कोठा 
खानतलासी गदा� उ� घटना घटाउदँाको अव�थामा 
अिभय�ुले �योग गरकेो झोला, मा�स, ह�क र कलस� 
क�पनीको मोबाइल सेट, िसमकाड�ह�, मेमोरी 
काड�, जीवन िव.क. नामको नाग�रकता �माणप�, 
इ�भे�मे�ट ब�कसमेतको िभषा काड�ह�, इ�भे�मे�ट 
ब�कका िविभ�न शाखाह�बाट रकम िनकालेको 
ि�लपह�, जीवन खड्का तथा जीवन िव.क. नामको 
�माण प�, उ� घटनापिछ नाग�रक दैिनक पि�कामा 
�कािशत भएका समाचारह� रहेको नाग�रक दैिनक 
पि�काह�समेतका दशीह� फेला पारी बरामद 
गरी मचु�ुकासिहत जीवन िव.क.लाई िनय��णमा 
िलई अनसु�धानको �ममा सोधपछु गदा� संिगता 
मगरसमेतलाई पूव��रसइवीका कारण बदला िलने 
उ�े�यले योजना बनाउने �ममा Life OK �यानलमा 
आउने सावधान इि�डया भ�ने काय��ममा िविभ�न 
आपरािधक घटना तथा एिसडस�ब�धी घटनाह� हेदा� 
संिगता मगरसमेतलाई एिसड �हार गरी मान� योजना 
बनाई िमित २०७१।११।१० गते िबहान अं.०५:४५ 
बजे बस�तपरुमा आइपगुी संिगता मगरसमेत ट्यसुन 
पढ्ने गरकेो ए �लस ट्यसुन से�टरअगािड गई एिसड 
�हार गरी माछु�  भनी कठोर मन बनाई झोलामा रहेको 
हिल��सको बोटलमा रहेको एिसडको बोटलको िबक� 
खोली बोटलको बािहर �लाि�कले बेरी हातले समाई 
संिगता मगरसमेत रहेको क�ा कोठाको ढोका खोली 
संिगता मगरसमेतलाई एिसड �हार गरी एिसडको 
बोटल बािहर �याकँ� भागेको भनी िनज जीवन िव.क.ले 
मौिखक �पमा बताएकाले िनजलाई प�ाउ गरी बरामदी 
मचु�ुका तथा मचु�ुकामा उि�लिखत दशीसिहत �यान 
मान� उ�ोग म�ुामा आव�यक कारबाहीको लािग 
दािखला गरकेो भ�नेसमेत बेहोराको �हरी �ितवेदन ।
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िमित २०७१।११।१० गते िबहान संिगता 
मगर र िसमा ब�नेत �ँदै कराउदँै आएको र हेदा� 
अनहुार तथा कपडाह� जलेको अव�थामा ग�भीर 
घाइते अव�थामा देखेपिछ त�कालै वीर अ�पतालमा 
उपचार गराउन लगी उपचार गराउदँा म जाहेरवाला 
�ेमबहादरु मगरको छोरी संिगता मगरको �यहा ँउपचार 
ह�न नसक� काठमाड� मेिडकल कलेजमा लगी उपचार 
गराइरहेको र जाहेरवाला ड�बरबहादरु �े�ीको छोरी 
िसमा ब�नेतको वीर अ�पतालमा ग�भीर अव�थामा 
उपचार भइरहेकोले हामी जाहेरवालाको छोरीह�को 
�यानै मान� मनसायले अित ���वलनशील पदाथ� 
एिसड मािनसको शरीरमा छिक� दा म�ृय ु ह��छ भ�ने 
कुरा थाहा पाई �यानै मान� मनसायले एिसड छक� को 
र छोरीह�को ग�भीर अव�थामा उपचार भइरहेको 
ह�दँा �ितवादी जीवन िव.क.उपर मलुकु� ऐन, �यान 
मान� उ�ोग म�ुामा कानूनबमोिजम कारबाही ग�रपाउ ँ
भ�ने बेहोराको �ेमबहादरु मगरसमेतको िमित 
२०७१/१२/०५ को संय�ु जाहेरी दरखा�त । 

घटना�थलबाट उठाइएका घाइतेह�को 
झोला, घाइतेले लगाएको कपडा, वारदात�थल निजक 
रहेको िसिससमेतमा स��य�ुरक एिसड पाइयो भ�ने 
बेहोराको िमित २०७१/११/१७ परी�ण �ितवेदन ।

म िवगत ३ वष�अगािडदिेख काठमाड� 
िज�ला, बस�तपरु झ�छेि�थत डेरा कोठा िलई बबुा, 
आमा, भाइ, बिहनी, िददीसमेत सगैँ रही ब�दै आई 
पि�लक यथु �या�पसमा िब.िब.ए. मा अ�ययन गद� 
िथए ँ । हामी ब�द ै आएको घरको त�लो तलामा 
सिंगता मगर आ�नो बबुा, आमा तथा भाइसमेत 
सगँसगैँ कोठामा ब�दै आउदँाको अव�थामा क�रब ३ 
वष�अगािडदिेख संिगता मगरसगँ मेरो िचनजान भएको 
हो । सिंगता मगर मसगँ गिणत, िव�ान र अङ्�ेजी 
िवषयमा िटउसन पढ्न भनी मेरो कोठामा आउने जाने 
�म जारी रहदँाको अव�थामा सिंगता र मेरो एक 
आपसमा �ेम स�ब�ध गािँसन प�ुयो । सिंगता मगरले 
पिन मलाई मन पराउने भएकोले हामी दवैु जनाले पिछ 

िववाह गन� भनी कुराकानीस�म भइसकेपिछ एकाएक 
मेरो थर िव.क. भएको थाहा पाई मलाई कामी पानी 
नच�ने जात भनी घणृा गरी संिगतासमेतलाई कुटिपट 
गरी मबाट टािढन बा�य बनाइसकेपिछ मलाई संिगता 
मगरले समेत कामी भनी घणृा गन� थािलन् । सोही 
�ममा संिगता मगरका घर प�रवारसमेतसगँ मेरो 
घरप�रवार बबुा आमासमेतसगँ झगडा भइसकेपिछ 
संगीता मगरका घर प�रवारसमेतले सदवै घणृा गन� 
अव�था आइसकेपिछ मैले सोको बदला िलने योजना 
बनाए ँ । मैले स�ुमा रडसमेत साथमा बोक� संिगता 
मगरको हातख�ुा भािँचिदनेस�मको योजना बनाए ँतर 
सो काय� गन� म सफल ह�न सकेन । म झन् झन् तनावको 
ि�थितमा बदला िलने भ�नेतफ�  सो�दासो�दै मैले 
इि�डयन िस�रयल हेदा�को अव�थामा एिसड �हार 
गरी ह�या गन� सिजलो ह�ने देिखसकेपिछ सोहीअनसुार 
एिसड ख�रद गरी आफूलाई स�ुदर अनहुार भनी 
मलाई कामी पानी नच�ने जातको भनी घणृा गन� 
संिगता मगरको अनहुारमा एिसड �हार गरी कु�प 
बनाई मान� योजना बनाइसकेपिछ बाब ुआमासमेतलाई 
आफू िसि�कम जा�छु भनी िन�क� केही िदनस�म 
काठमाड�का िविभ�न होटल लजह�मा समेत बसी 
संिगता मगरको रखेदखे िचयो गदा�का अव�था 
�यरुोडि�थत �काश �या�ी पसलमा गई एिसड मा�दा 
पसलेले कुन खालको एिसड िदने भनी सो�दा मैले 
कडा खालको एिसड िदनहुोस् भनी �.१२५/- मा 
िबयरको बोतलिभ� रहेको एिसड ख�रद गरी �याई 
राखी सोही एिसड संिगता मगरलाई �हार गन� भनी 
योजना बनाई रहे ँ तर मैले संिगता मगरलाई �हार 
गन� सफल भएन । बबुा आमालाई थाहा निदई केही 
मिहनाअगािडदेिख टोखाि�थत डेरा कोठा िलई ब�दै 
आए ँ। पनुः बदला िलने योजना बनाए ँ। कोठामा राखेको 
एिसडको बोतललाई हिल��सको बोतल �याई ख�याई 
राखी िमित २०७१।११।१० गते िबहान सिंगतालाई 
उ� बोतलको एिसड �हार गन� भनी िबहान ५ बजे 
उठ्ने अलाम� बजाई ५ बजे उठी एिसडको बोतल िनलो 
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रङको पलाि�कको झोलामा राखी �यामेल माउ�टेन 
लेखेको कालो झोलामा राखी �े कलरको ह�क लगाई 
िबहान ०५।०५ बजेको समयमा जमलस�म आई 
इ��चोक ह�दैँ बस�तपरु आई पगेु ँ । झ�छेतफ�  जादँा 
बाटोमा कसैलाई नदेखेपिछ पनुः बस�तपरु डबलीतफ�  
फक� ँ । “A-Plus Tuition Center” रहेको कोठािभ� 
ब�ी बलेको ढोका ह�का लगाएको देखी सो �थानमा 
गई बािहरबाट हेदा� संिगता मगरलाई देखे ँ। अक� २ जना 
बोड�निजकै उिभई रहेको पिन देखे ँ। सोही अव�थामा 
मैले संिगतालाई एिसड �हार गन� खोजे ँतर सिकन । 
फेरी फक� र बस�तपरु डबलीमा आएर सोच बनाई उ� 
से�टरको ढोका खोली �वेश गरी बोतलको िबक� खोली 
सिंगताको अनहुारमा �हार गरे ँ। एिसडको बोतल कोठा 
बािहर फालेर बस�तपरु ठमेल ह�दँ ै माइ�ो बस चढी 
टोखाि�थत कोठामा आई बसे ँ । मलाई झन् तनावको 
ि�थित िसज�ना भयो । ��येक िदनको प� पि�काह� 
पढे ँ। अब आफूलाई �हरीले प�ाउ गन� भयो भनी मलाई 
झन् झन् तनाव ह�न था�यो । िमित २०७१।११।२२ 
गतेका िदन िसि�कमतफ�  जाने सोच बनाई िसि�कम 
जान भनी काठमाड�बाट काकँडिभ�ा गई केहीिदन 
काकँडिभ�ा बसी �यहाबँाट िसि�कम गई ४ िदन बसी 
िमित २०७१।११।२८ गते काठमाड�ि�थत टोखामा 
आई डेरा कोठामा बिसराखेको अव�थामा िमित 
२०७१।१२।०५ गते राित अ�दाजी २४:०० बजेको 
समयमा काठमाड� िज�ला, टोखाि�थत डेरा कोठाबाट 
प�ाउमा परी आएको ह� ँभ�ने मसेत बेहोराको �ितवादी 
जीवन िव.क.ले गरकेो िमित २०७१/१२/१० को 
बयान कागज ।

मैले घाइते सिंगता मगरलाई िच�दछु । 
सिंगतासिहत िनजको आमा, बाब ु भाइसमेत िवगत 
केही वष�अगािडदिेख काठमाड� िज�ला, बस�तपरु 
झोछेि�थत राज ुमा�केको घरको त�लो तलामा रहेको 
कोठा बहालमा िलई ब�दै रहदैँ आएको िथए ँ । घाइते 
सिंगता मगरसमेत ब�दै आएको घरको मािथ�लो 
तलामा हाल प�ाउमा परकेा �ितवादी जीवन 

िव.क.सिहत िनजको बबुा, आमा, भाइ बिहनी तथा 
िददीसमेतका प�रवारसमेत कोठा िलई ब�दै आएको 
िथए ँ। क�रब डेढ वष�अगािड �ितवादी जीवन िव.क. र 
घाइते संिगता मगरसमेतका प�रवारिबच एक आपसमा 
झै-झगडा भएको िथयो सोही बेला हामीह�ले �यसरी 
झै-झगडा नगर भनी आपसमा स�झाई बझुाई ग�रिदएका 
िथयौ ँ। सोही बेला हाल प�ाउमा परकेा �ितवादी जीवन 
िव.क.ले मैले �यसै छोडिदन जसरी पिन संिगता मगरको 
घर प�रवारसमेतसगँ बदला िलएर छाड्छु भ�नेस�म 
कुरा गरकेा िथए । िमित २०७१।११।१० गतेका िदन 
िबहान िटउसन पढ्न गएक� सिंगता मगर तथा िसमा 
ब�नेतसमेतलाई एिसड �हार गरी घाइते बनाई घाइते 
संिगता मगरले शरीरमा लगाएको कपडासमेत जली 
संिगता मगर �ँदै कराउदँ ै िनजको साथीमाफ� त डेरा 
कोठामा घाइते अव�थामा आएको हामीह�ले देखेका 
हौ ँ । देिखसकेपिछ संिगताको शरीरमा पानीसमेत 
ख�याई िनजको आमासमेतले त�कालै उपचारको 
लािग िलई गएको मैले देखेको ह� ँ । �ितवादी जीवन 
िव.क.ले सिंगता मगर र िसमा ब�नेतउपर एिसड �हार 
गरी घाइते बनाएको ह�दँा �ितवादीउपर कानूनबमोिजम 
कारबाही ग�रपाउ ँ भ�नेसमेत बेहोराको ठाकुरबहादरु 
पलुामीसमेतको िमित २०७१/१२/१३ को कागज । 

हामीह�ले घाइते संिगता मगरलाई िच�दछ� 
। संिगता मगरसमेत ब�दै आएको घरको मािथ�लो 
तलामा हाल प�ाउमा परकेा �ितवादी जीवन 
िव.क.सिहत िनजको बबुा, आमा, भाइबिहनी तथा 
िददीसमेतका प�रवारसमेत कोठा िलई ब�दै आएको 
िथए । क�रब डेढ वष�अगािड �ितवादी जीवन िव.क. र 
घाइते संिगता मगरसमेतका प�रवारिबच एक आपसमा 
झै-झगडा भएको िथयो सोही बेला हामीह�ले �यसरी 
झै-झगडा नगर भनी आपसमा स�झाई बझुाई गरी िदएका 
िथय� । सोही बेला हाल प�ाउमा परकेा �ितवादी जीवन 
िव.क.ले मैले �यसै छोड्िदन जसरी पिन संिगता मगरको 
घर प�रवारसमेतसगँ बदला िलएर छाड्छु भ�नेस�म 
कुरा गरकेा िथए । िमित २०७१।११।१० गतेका िदन 
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िबहान िटउसन पढ्न गएक� संिगता मगर तथा िसमा 
ब�नेतसमेतलाई एिसड �हार गरी घाइते बनाई घाइते 
सिंगता मगरले शरीरमा लगाएको कपडासमेत जली 
सिंगता मगर �ँदै कराउदँै िनजको साथीमाफ� त डेरा 
कोठामा घाइते अव�थामा कराउदैँ आएको हामीह�ले 
देखेका हौ ँ। हामीह�ले संिगताको शरीरमा पानीसमेत 
ख�याई िनजको आमासमेतले त�कालै उपचारको 
लािग िलई गएको मैले देखेको ह� ँ । �ितवादी जीवन 
िव.क.ले संिगता मगर र िसमा ब�नेतउपर एिसड �हार 
गरी घाइते बनाएको ह�दँा िनजउपर कानूनबमोिजम 
कारबाही ह�नपुछ�  भ�ने बेहोराको िमित २०७१/१२/१३ 
को िब�दा �े�समेतले ग�रिदएको कागज । 

घाइते सिंगता मगर मेरो आ�नै छोरी ह�न् । 
िसमा ब�नेत सिंगता मगरसगैँ िटउसन पढ्ने साथी 
ह�न् । मेरो छोरी “A-Plus Tuition Center” मा जाने 
गिथ�न् । िमित २०७१।११।१० गते िबहान िटउसन 
पढ्न गएको अव�थामा सोही िदन िबहान अं. ०६:२० 
बजेको समयमा पो�यो पो�यो भनी �ँदै कराउदैँ 
शरीरमा लगाएको कपडासमेत जली �वाल प�ररहेको 
अव�था िच�याउदैँ साथी हेम ुमखुज�समेत �ँदै कराउदैँ 
कोठामा आइसकेपिछ मैले त�कालै संिगताको शरीरमा 
पानी ख�याई िदई उपचारको लािग वीर अ�पतालमा 
िलई गई �यहा ँउपचार नह�ने भनी त�कालै काठमाड� 
मेिडकल कलेज िसनामङ्गलमा �रफर गरी िदएपिछ 
मैले सो अ�पतालमा प�ुयाई हाल संिगताको सोही 
अ�पतालमा उपचार भइरहेको छ । जीवन िव.क.ले 
जीवन खड्का भनी आ�नो प�रचय िदएको र िनजले 
छोरी संिगतालाई बेलाबेला िज�काउने बाटो छे�ने 
ज�ता काम गरकेो भनी मलाई छोरीले भिनसकेपिछ 
मैले जीवन िव.क.लाई छोरीलाई �यसरी निज�काउन,ु 
िज�काउन ु रा�ो ह�दँैन भनी बेलाबेलामा स�झाउदैँ 
आएकोमा क�रब डेढ वष�अगािड छोरी संिगतालाई 
िज�काएको िवषयमा जीवन िव.क.लाई पटकपटक 
स�झाउदँासमेत पिन नमानेपिछ हामी घर प�रवारसगँ 
िनज जीवन िव.क.सिहतका िनजका बाब,ु आमा, 

भाइबिहनी, िददीसमेतसगँ सोही �थानमा झगडा भएको 
िथयो । झगडाका �ममा जीवन िव.क.ले हामीलाई 
जसरी भए पिन बदला िलएर छाड्छु भनी धाक ध�क� 
िदएका िथए । �ितवादीले नै हामी घर प�रवारमािथ 
बदलाको भावना राखी मेरो छोरी संिगताको �यानै 
मान� उ�े�यले एिसड मािनसको शरीरमा �हार गदा� 
मािनस मन� स�छ भ�ने कुरा थाहा पाई जानी जानी 
मेरो छोरी संिगता तथा िनजसगैँ िटउसन पढ्ने छोरीको 
साथी िसमा ब�नेतसमेतलाई एिसड �हार गरी 
ग�भीर घाइते बनाएको ह�दँा िनजउपर कानूनबमोिजम 
कारबाही ग�रपाउ ँभ�ने बेहोराको घाइते सीमा मगरक� 
आमा चमेली मगरले िमित २०७१/१२/१२ मा गरेको 
कागज । 

“A-Plus Tuition Center” मा िटउसन 
पढ्ने �ममा िमित २०७१।११।१० गतेका िदन 
िबहान अ.ं ०६:१५ बजेको समयमा िसमा संिगता 
मगरसमेतको अनहुारमा एिसड �हार गरी घाइते बनाई 
घाइते िसमा ब�नेत �ँदै कराउदैँ अनहुारसमेत जली 
पो�यो पो�यो भनी िच�याउदँै आएको देिखसकेपिछ 
हामीह� सबैले पानीसमेत रा�दै औषधी उपचारको 
लािग वीर अ�पतालमा िलई गएको िठक साचँो हो । 
�ितवादी जीवन िव.क.ले नै िसमा ब�नेतसमेतको 
अनहुारमा एिसड �हार गरी घाइते बनाएको ह�दँा 
�ितवादीउपर कानूनबमोिजम कारबाही ग�रपाउ ँभ�ने 
बेहोराको िमित २०७१/१२/१४ को गोकूल�साद 
लािमछानेले गरकेो कागज । 

घाइते िसमा ब�नेत मेरो छोरी ह�न् । संिगता 
मगरसगैँ पढ्ने साथी ह�न् । छोरी िसमा ब�नेतसमेत 
“A-Plus Tuition Center” मा िटउसन पढ्न 
भनी केही िदन अगािडदिेख सो �थानमा गइरहेका 
िथए । िमित २०७१।११।१० गतेका िबहान अं. 
०६:१५ बजेको समयमा िसमा तथा संिगता 
मगरसमेतको अनहुारमा एिसड �हार गरी घाइते बनाई 
घाइते िसमा ब�नेत �ँदै कराउदैँ अनहुारसमेत जली 
पो�यो पो�यो भनी िच�याउदँै आएको देिखसकेपिछ 
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मसमेत भई पानीसमेत रा�द ैऔषधी उपचारको लािग 
वीर अ�पतालमा िलई गएको हौ ँ। छोरी िसमा ब�नेतको 
वीर अ�पतालमा उपचार भइरहेको छ । �ितवादी 
जीवन िव.क.ले नै िसमा ब�नेतसमेतको अनहुारमा 
एिसड �हार गरी घाइते बनाएको ह�दँा �ितवादीउपर 
कानूनबमोिजम कारबाही ग�रपाउ ँभ�नेसमेत बेहोराको 
घाइते सीमा ब�नेतका बबुा ड�बरबहादरु �े�ीले िमित 
२०७१/१२/१३ मा ग�रिदएको कागज । 

घाइते संिगतासिहत िनजको आमा, बाब ु
भाइसमेत िवगत केही वष�अगािडदेिख मेरो घरको 
त�लो तलामा रहेको कोठा बहालमा िलई ब�दै रहदैँ 
आएका िथए । मािथ�लो तलामा हाल �ितवादी जीवन 
िव.क.सिहत िनजको प�रवारसमेत कोठा िलई ब�दै 
आएको िथए । क�रब डेढ वष�अगािड �ितवादी जीवन 
िव.क. र घाइते संिगता मगरसमेतका प�रवारिबच झै-
झगडा भएको िथयो । सोही बेला हाल �ितवादी जीवन 
िव.क.ले मैले �यसै छोड्िदन जसरी पिन संिगता 
मगरको घर प�रवारसमेतसगँ बदला िलएर छाड्छु 
भ�नेस�म कुरा गरकेा िथए । २०७१।११।१० गतेका 
िदन िबहान िटउसन पढ्न गएक� सिंगता मगर तथा 
िसमा ब�नेतसमेतलाई एिसड �हार गरी घाइते बनाई 
घाइते संिगता मगरलाई िनजको आमासमेतले त�कालै 
उपचारको लािग लगेको मैले देखेको ह� ँ । �ितवादी 
जीवन िव.क.ले संिगता मगर र िसमा ब�नेतउपर एिसड 
�हार गरकेो ह�दँा कानूनबमोिजम कारबाही ग�रपाउ ँ
भ�ने बेहोराको घाइते संिगता मगरसमेत ब�दै आएको 
घर धनी राज ु मा�केले िमित २०७१/१२/१३ मा 
ग�रिदएको कागज । 

मैले गाउबँाट िघउ राखी �याएको हिल��सको 
बोतल खाली रहेकोमा �ितवादी जीवन िव.क.ले 
आफूलाई चािहने भनी मबाट ख�रद गरी िलएका 
ह�न् । िनजले घरबाट िघउ �याएकोमा भाडँोबाट पोिखयो 
भनी भनेकोले मैले िनजलाई उ� हिल��सको खाली 
बोतल िदएपिछ िनजले मलाई सो बोतल िदएबापत 
�.२० �पैया ँ िदएका िथए । िनजले हिल��सको 

खाली बोतलमा एिसड रा�ने कुरा जानकारी गराएका 
िथएनन । मैले िनजलाई एिसड रा�न ुभनी िदएको पिन 
होइन । �ितवादी जीवन िव.क.ले हिल��सको खाली 
बोतल ख�रद गरी आफूले ख�रद गरी �याएको िबयरको 
बोतलिभ� रहेको एिसड ख�याई सोही हिल��सको 
बोतलिभ� रहेको एिसड संिगता मगरसमेतलाई �हार 
गरी घाइते बनाएको कुरा सिुन थाहा पाएको ह� ँ । 
�ितवादी जीवन िव.क.उपर कानूनबमोिजम कारबाही 
ह�नपुछ�  भ�ने बेहोराको िमित २०७१/१२/१२ को बेली 
राई सनुवुारले गरकेो कागज । 

मैले िविभ�न �या�ीह�को लािग एिसडसमेत 
पसलमा राखी �या�ी �योजनकै लािग भनी एिसडसमेत 
िदई िब�� िवतरण गद� आइरहेको छु । जीवन िव.क.ले 
पिन �या�ीमा रा�ने �योजनको लािग एिसड चािहयो 
भनी माग गरपेिछ मैले कुन खालको एिसड नरम तथा 
कडा भनी सो�दा िनजले कडा खालको एिसड चािहयो 
भ�दा मैले यो एिसड �या�ीमा �योग गदा� पानी िमसाएर 
�योग गनु�  भनी िवयरको बोतलिभ� रहेको एिसड 
�.१२५/- मा िब�� गरकेो ह� ँ । सो एिसड मािनसलाई 
�हार गन� भनी िदएको होइन । िनजले �या�ीमा 
�योग गन� �योजनले भनी ख�रद गरी िलएका ह�न् । 
जीवन िव.क.ले उ� एिसड नै संिगता मगरसमेतका 
अनहुारमा �हार गरी घाइते बनाएको कुरा िविभ�न 
प�पि�कामाफ� त सनुी थाहा पाएको ह� ँ। �ितवादीउपर 
कानूनबमोिजम कारबाही ह�नपुछ�  भ�नेसमेत बेहोराको 
िमित २०७१/१२/१२ को �काश स�ुदर तलुाधरले 
ग�रिदएको कागज ।

मैले घाइते संिगता मगर र िसमा ब�नेतलाई 
िचि�दन । मेरो घरमा िटउसन पढाउने िशव भ�ने 
�यि�लाई भाडामा िदइसकेपिछ िनजले िविभ�न 
िवषयको िटउसन पढाउने काम गद� आइरहेका िथए । 
िमित २०७१।११।१० गते िबहान अ.ं०६:२० बजेको 
समयमा िटउसन पढ्न आउने २ जना बिहनीलाई एिसड 
�हार गरी घाइते बनाएर १ जना �यि� भा�यो र ेभनी 
कोठामा जादँा क�ा कोठािभ� एिसड बे�चह�समेतमा 
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छ�रएको सो बे�चमा झोला िकताबसमेत य�त� 
छ�रएको अव�थामा रहेको र मूल ढोकाबािहर 
हिल��सको िससा फुटेको िसिसमा एिसडसमेत रहेको 
देखेका हौ ँ । संिगता मगरसिहत अक� एक जना िसमा 
ब�नेतसमेत घाइते भएको र िनजसमेतलाई उपचारको 
लािग िलई गएको हामीह�ले देखेका हौ ँ । �ितवादी 
जीवन िव.क.ले संिगता मगरसमेतलाई एिसड �हार 
गरकेो ह�दँा कानूनबमोिजम कारबाही ग�रपाउ ँ भ�ने 
बेहोराको िमित २०७१/१२/१२ को मनोहरलाल 
�े�समेतले ग�रिदएको कागज । 

प�ाउमा परकेा �ितवादी जीवन िव.क.सिहत 
एकै वण�, ह�िलया, पिहरनसमेत भएका ५ जना 
�यि�ह�लाई एकै लाइनमा राखी दखेाउदँा देखाइएका 
५ जना �यि�ह�म�येमा संिगता मगरसमेतलाई एिसड 
�हार गन� जीवन िव.क. ह�न्, िनजबाहेक सनाखतका 
लािग देखाइएका अ�य �यि�ह�लाई मैले िचि�दन । 
िनज जीवन िव.क.लाई हेरी िचनी पिहचान गरी सनाखत 
ग�रिदए भ�ने बेहोराको जेिनका भ�ने हेम ु मखुज�ले 
ग�रिदएको िमित २०७१/१२/१४ को सनाखत 
कागज । 

िमित २०७१।११।१० गतेका िदन िबहान 
म ए�लै िटउसन पढ्न गएको अव�थामा हामीले 
ढ��याएको ढोका ए�कासी खोली एकाएक मेरो 
अनहुारसमेतमा पन� गरी एिसड �हार भएपिछ मैले 
रा�री आखँा नदखेी �न कराउन थाले ँ । सोही बेला 
मलाई मेरो साथी हेम ुमखुज�ले मेरो डेरा कोठामा �याई 
मेरो बाबा आमासमेतले मेरो शरीरमा रहेको एिसडले 
जलेको कपडासमेत िनका�द ै शरीरमा पानी हाली 
िदई उपचारका लािग वीर अ�पताल िलई गएकोमा 
वीर अ�पतालले पिन त�कालै काठमाड� मेिडकल 
कलेजमा �रफर गरी पठाएपिछ हाल काठमाड� मेिडकल 
कलेजमा उपचार भइरहेको छ । मेरो अनहुारसमेतमा 
एिसडले जली न� गराएको छ । सो वारदात ह�नभु�दा 
अगािड िनज जीवन िव.क.ले मलाई बेलाबेला बाटोमा 
िज�काउने बाटो छे�ने गदा� मैले सो कुरा मेरो बाबा 

आमालाई भिनसकेपिछ िनजलाई मेरो बाबा आमाले 
स�झाउन ु भएको िथयो । बेला बेला स�झाउदँासमेत 
नमानेपिछ हामीह� र िनज जीवन िव.क. समेतको 
घर प�रवारसमेतसगँ झै-झगडा भएको हो । सोही बेला 
िनजले ममािथ बदला िलएर छाड्छु भ�नेस�मको 
धाकध�क� िदएका िथए । वारदात �थानबाट फेला 
परकेा झोला तथा िकताबसमेत हामीह�का ह�न् । 
प�ाउमा परकेा जीवन िव.क.ले नै मेरो अनहुारसमेतमा 
एिसड �हार गरी मेरो �यानै िलने मनसायले एिसड 
�हार गदा�  मािनस मन� स�छ भ�ने जानी जानी थाहा 
पाई एिसड �हार गरकेो ह�दँा कानूनबमोिजम कारबाही 
ह�नपुछ�  भ�ने बेहोराको घाइते संिगता मगरले िमित 
२०७१/१२/१५ मा गरकेो कागज ।

िमित २०७१।११।१० गतेका िदन िबहान 
म ए�लै िटउसन पढ्न गएको अव�थामा सोकोठाको 
ढोका ह�का ढ�काएका िथयौ ँ । सोही बेला हामीले 
ढ�काएको ढोका ए�कासी खोली एकाएक संिगता 
मगरको अनहुारसमेतमा पन� गरी एिसड �हार भएपिछ 
सोही बेला मेरो अनहुारसमेतमा एिसड पन� गई म पिन 
घाइते भई �ँदै कराउदँै म आ�नो कोठामा गइसकेपिछ 
मेरो बाबा आमाले त�कालै उपचारको लािग वीर 
अ�पतालमा िलई गई हाल मेरो वीर अ�पतालमा 
उपचार भइरहेको छ । वारदात�थलमा फेला परेका 
झोला िकताबसमेत मेरो आ�नै ह�न् । जीवन िव.क.सगँ 
मेरो कुनै िचनजान �रसइवी केही िथएन । िनजले के 
कुन कारणले एिसड �हार गर ेथाहा भएन । �ितवादीले 
मसमेतलाई एिसड �हार गरी घाइते बनाएको ह�दँा 
कानूनबमोिजम कारबाही ग�रपाउ ँभ�ने बेहोराको घाइते 
िसमा ब�नेतले िमित २०७१/१२/१५ को ग�रिदएको 
कागज । 

मैले ९८१५९३८७२२ न�बरको मोबाइल 
फोन न�बरसमेत �योग गछु�  । उ� मोबाइल फोन मेरो 
आ�नै नाममा दता� रहेको छ । उ� मोबाइल फोन मैले 
सो वारदातप�ात् काठमाड�बाट िसि�कमतफ�  जादँा 
झापा िज�लाबाट िलएको ह� ँ । िलएको िमित यिकन 
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भएन भ�नेसमेत बेहोराको �ितवादी जीवन िव.क.ले 
गरकेो िमित २०७१/१२/१५ को तित�बा बयान ।

जीवन िव.क.को नामको नेपाल इ�भे�मे�ट 
ब�कको खाताबाट िमित २०७१।११।२३ गते 
�.१०,०००/- �पैया ँ झापाबाट एिटएममाफ� त 
िनकालेको देिखएको भ�ने बेहोराको नेपाल इ�भे�मे�ट 
ब�कको िमित २०७१/१२/११ को प� । 

जीवन िव.क.ले मेरो घरमा िवगत १० 
मिहनादेिख कोठा बहालमा िलई �ित मिहनाको 
�.१,६००/- �पैया ँ कोठा भाडा िदई ए�लै ब�दै 
आएका िथए । िमित २०७१।११।०९ गते बेलकुा र 
िमित २०७१।११।१० गते िदउसँो पिन कोठामा रहेको 
देखेको िथए ँ। जीवन िव.क.ले िमित २०७१।११।१० 
गतेका िदन िबहान अं.०६:१५ बजेको समयमा 
“A-Plus Tuition Center” मा िटउसन पढ्न 
गएको अव�थामा संिगता मगर तथा िसमा ब�नेतको 
अनहुारसमेतमा एिसड �हार गदा� लगाएको मा�क, 
ह�कसिहतको जाकेट, साथमा बोकेको झोलासिहतको 
सरसामानह� िनज ब�दै आएको डेरा कोठाबाट 
�हरीले मेरो रोहबरमा बरामद गरी िनजलाई प�ाउ 
गरी थप अनसु�धान कारबाहीको लािग िलई जादँाका 
बखत जीवन िव.क.ले संिगता मगरसमेतलाई एिसड 
�हार गरकेो कुरा थाहा पाएको ह�,ँ जीवन िव.क.ले मेरो 
घरमा कोठा भाडा िलनभु�दा अगािड िनजसगँ िचनजान 
िथएन । िनज कोठा बहालमा ब�दाका अव�थादेिख 
मा� िचनजान भएको हो । मािनसको शरीरमा एिसड 
�हार गदा� मािनस मन� स�छ भ�ने कुरा थाहा पाई 
जानीजानी एिसड �हार गरी संिगता मगरसमेतलाई 
घाइते बनाएको ह�दँा �ितवादी जीवन िव.क.उपर 
कडाभ�दा कडा कारबाही ह�नपुछ�  भ�ने बेहोराको 
जीवन िव.क. ब�दै आएको घरधनी िकरण डंगोलले 
िमित २०७१/१२/२२ मा गरी िदएको कागज । 

मैले घाइते संिगता मगर र िसमा ब�नेतलाई 
िच�दछु । िनजह� मैले स�चालन गद� आइरहेको 
िटउसन से�टरमा गिणत िवषयको िटउसन पढ्न 

आउने िव�ाथ� ह�न् । मैले गिणत िवषयको िटउसन 
िबहान ०५:१५ बजेदेिख ०६:१५ बजेस�म र ०६:१५ 
बजेदेिख ०७:१५ बजेस�म िव�ान िवषय साथी 
�िदपकुमार राय सरले पढाउदँ ै आइरहेकोमा िमित 
२०७१।११।१० गतेका िदन मेरो नवलपरासी घरमा 
ब�कको कामले जानपुन� भएकोले सो िदन िटउसन 
पढाउन आउन सिकन । यसै �ममा िटउसन पढ्न 
आएको अव�थामा मैले पढाउदैँ आएको संिगता मगर 
र िसमा ब�नेतसमेतलाई एिसड �हार गरी घाइते 
भई िनजह�को काठमाड� मोडेल अ�पताल तथा 
वीर अ�पतालसमेतमा उपचार भइरहेको भनी सनुी 
थाहा पाएको ह� ँ । हाल आएर सिंगता मगरसमेतलाई 
एिसड �हार गन� काय� जीवन िव.क.ले गरकेो कुरा 
ख�ुन आई प�ाउ परकेो सनुेको ह� ँ । �ितवादी जीवन 
िव.क.ले सिंगता मगर र िसमा ब�नेतउपर एिसड �हार 
गरी घाइते बनाएको ह�दँा कानूनबमोिजम कारबाही 
ग�रपाउ ँ भ�ने बेहोराको ए �लस िटउसन से�टरमा 
गिणत िवषय पढाउने िश�क िशव सापकोटाले िमित 
२०७१/१२/२२ मा ग�रिदएको कागज ।

िमिसल संल�न आधार �माणह�बाट िमित 
२०७१।११।१० गतेका िदन �ितवादी जीवन िव.क.ले 
ट्यसुन पढ्न गएक� संिगता मगरसमेतलाई �यान मान� 
उ�े�यले अनहुारलगायतका भागमा ���वलनशील 
पदाथ� एिसडले �हार गरी �यान मान� उ�ोगको कसरु 
वारदात गरी मलुकु� ऐन, �यानस�ब�धीको महलको 
१ नं. िवपरीत १५ नं. अन�ुपको कसरु गरकेो पिु� 
ह�न आएकोले �ितवादी जीवन िव.क.लाई सोही ऐन 
महलको १५ नं.बमोिजम सजाय ग�रपाउ ँभ�ने बेहोराको 
वादी नेपाल सरकारको िमित २०७१/१२/२९ को 
अिभयोग माग दाबी ।

मैले पीिडत संिगता मगरलाई िच�दछु । िसमा 
ब�नेतलाई िचि�दन । २०७१ साल फागनु १० गते 
िबहान अ.ं ६ बजेको समयमा काठमाड� िज�ला, 
का.म.न.पा. वडा नं.२३ झोछेँि�थत रहेको A-Plus 
ट्यसुन से�टरको क�ा कोठािभ� पढ्न बिसरहेक� 
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सिंगता मगरलाई लि�त गरी आ�नो साथमा डेरा 
कोठामा राखेको एिसड िलई गई सिंगता मगरलाई 
एिसडले �हार गदा� सगैँ रहेक� िसमा ब�नेतलाई समेत 
सोही एिसड पन� गई घाइते ह�नभुएको हो । मैले सीमा 
ब�नेतलाई एिसड �हार गन� उ�े�य होइन । िसमा 
ब�नेतलाई एिसडले चोट ला�न गएकोमा �मायाचना 
गद�छु । मैले संिगता मगरलाई एिसडले �हार गरकेो 
र िनज सोही कारणले घाइते भएक� ह�न् । मैले घाइते 
सिंगतालाई ७ क�ाबाट िनःश�ुक िटउसन पढाउन 
स�ु गरकेो ह� ँ। यसै �ममा हामीह�िबचको �ेम स�ब�ध 
गाढा ह�दँै गई सगैँ खाने सगैँ स�ुनेस�म ह�न गयो । मेरो 
थर िव.क. भ�ने संिगताले थाहा पाई आ�नो आमालाई 
सनुाएपिछ िनजका प�रवारले मलाई ध��याउन स�ु 
गर े । �यसपिछ संिगता र म घरमा बोलचाल नगन� 
तर बािहर बािहर भेट गन� गरकेा िथयौ ँ । यसै �ममा 
िविभ�न कारणले हामीह�िबचको स�ब�ध िब�दैँ 
गयो । मेरो मनमा पीिडत संिगता मगर, िनजको भाइ 
र आमा, बाबासमेतलाई रडले हानी हातख�ुा भाचँी 
बदला िल�छु भ�ने भावना आउन था�यो । मैले पीिडत 
सिंगता मगरको प�रवार�ित �याद ै�रस उठी बदलाको 
भावनाले हात ख�ुा भािँचिदने योजना बनाउदैँ गए ँ
तर सफल ह�न सकेको िथइन ँ । ममा मानिसक तनाव 
बढ्दै गएको कारण म पागल ज�तै ब�न थाले ँ। जसको 
कारण पीिडत संिगता र िनजको प�रवार िथयो । 
पीिडत संिगताले आ�नो �पको घम�ड गरी मलाई 
जातीय कारणले हे�ने गरकेो िथयो । मैले पीिडत 
सिंगतालाई एिसड हा�ने अ�य द�ुमनलाई रडले हानी 
घाइते बनाउने योजना बनाए ँ । सोही योजनाअनसुार 
एिसड िकनी राखी घटना�थलमा गई संिगताको मखु 
अनहुारमा �यापी िदए ँर एिसड राखेको बोतल र िबक� 
बािहर फाली म िब�तारै कोठातफ�  गई ब�न थाले ँ । 
मैले संिगतालाई उसको �पको घम�ड तोड्न एिसड 
�हार गरकेो ह� ँ�यान मान� उ�े�यले होइन । मैले एिसड 
�हार गदा� िनजह� मन� स�ने अव�थाबार े सोचेको 
िथए ँ । िनज संिगता मिद�नन् भ�ने मलाई थाहा छ । 

मैले �यान मान� उ�े�य िलएको भए खकुुरी �हार गन� 
िथए ँतर मैले िनजह�लाई मान� उ�े�यले एिसड �हार 
गरकेो होइन । जाहेरीमा उ�लेख भएअनसुार �यान 
मान� खोजेको होइन । कानूनले जो ठहछ�  भ�नेसमेत 
बेहोराको �ितवादी जीवन िव.क.ले स�ु अदालतसम� 
गरकेो िमित २०७२/०१/०२ को बयान ।

पिछ �माण ब�ुदै जादँा ठहरबेमोिजम ह�ने 
गरी त�काल �ा� �माणको आधारमा यी �ितवादीलाई 
मलुकु� ऐन, �यानस�ब�धी महलको १५ नं.लाई िवचार 
गरी ऐ. अ.बं. ११८ को देहाय २ अनसुार कानूनबमोिजम 
िसधा खान पाउने गरी अ.बं.१२१ नं.बमोिजम थुनवुा 
पजु� िदई �थानीय कारागारमा थनुामा रा�न पठाइिदन ु
भ�ने स�ु अदालतबाट िमित ०७२।१।३ मा भएको 
थनुछेक आदशे ।

जाहेरी दरखा�तको बेहोरा र सहीछाप मेरो 
हो । अिभयोग दाबीअनसुार �ितवादीलाई कसरु 
ठहर ह�नपुछ�  । �ितवादीले मेरो छोरी संिगता र अक� 
सीमाउपर एिसड �हार गरकेो हो । हामीह� सबै एकै 
घरमा ब��यौ ँ । ऊ मािथ ब��यो । एउटै घरमा ब�ने 
�ममा क�रब डेढ वष�अगािड �ितवादीकै कारणले 
उसको प�रवार र हा�ो प�रवारका िबच झै-झगडा भएको 
िथयो । उ� बेला हामीह�लाई तलँाई पख् म 
छाड्िदन भनेको िथयो र अिहले आएर �यही 
कारणले मेरो छोरीमािथ एिसड �हार गरकेो हो भ�ने 
बेहोराको जाहेरवाला �ेमबहादरु मगरले गरकेो िमित 
२०७२/०३/०१ को बकप� ।

जाहेरी दरखा�त बेहोरा र सहीछाप मेरो 
हो । मेरी छोरी सीमा ब�नेतसमेत ट्यसुन पढ्न गएको 
समयमा �ितवादी जीवन िव.क.ले एिसड �यापी घाइते 
बनाएका ह�न् । उ� एिसडबाट सिंगता र मेरी छोरी सीमा 
ब�नेत दवैुजना घाइते भएका ह�न् भ�नेसमेत बेहोराको 
जाहेरवाला ड�बरबहादरु ब�नेत �े�ीले गरकेो िमित 
२०७२/०५/३१ को बकप� ।

अनसु�धान अिधकृतसम� मैले लेखाएको 
घटना िववरण कागजमा उि�लिखत बेहोरा र 
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सहीछाप मेरो नै हो । �ितवादी जीवन िव.क.ले 
पिहले मलाई िज��याउने गद��यो । मलाई एकोहोरो 
त�रकाले हेरी ब��यो । मलाई �य�तो �यवहार मन 
पद�न�यो । सो कुरा मैले मेरी ममीलाई भ�थे ँ । ममीले 
उसलाई गाली गनु�ह���यो । पिछ भाइको बारमेा झगडा 
भएको िथयो । मैले ट्यसुन पिढरहेको कोठामा अचानक 
ढोका खो�ने कसैले हामीह�को िजउमा केही तातो 
तरल पदाथ� �या�ँयो । सो पदाथ�बाट सबैभ�दा बढी 
म �यािपए ँ । एिसड �या�ने �यि�लाई मैले दे�न 
पाइन । एिसड �हारबाट लागेको घाउ पिहलेभ�दा 
झन् झन् गिह�रदँै गएको छ । मेरो अनहुार पिहलेको 
भ�दा झन् िब�ेको छ । मेरो दाया ँहात, घाटँी, ती�ा, 
छातीमा नरा�ो असर परकेो छ । मेरो दाया ँआखँा पिन 
ख�ुदैन । म मानिसक �पमा पिन पीिडत छु । मलाई 
आ�नो अनहुार देखेर आफँैलाई डर ला�छ । बा�ँने 
इ�छा पिन ला�दैन । �ितवादीले �यान मान� उ�े�यले 
एिसड �हार गरकेो ह�दँा अिभयोग दाबीबमोिजम सजाय 
ह�नपुछ�  भ�नेसमेत बेहोराको घाइते संिगता मगरले 
गरकेो िमित २०७२/०४/२५ को बकप� । 

अनसु�धानको �ममा भएको कागज बेहोरा 
र सहीछाप मेरो हो । संिगता मगरको साइडमा बसेको 
ह�दँा मलाई पिन एिसड परकेो हो । एिसड परपेिछ हामी 
�ने कराउने गन� था�यौ ँ। �ँदै कराउदैँ घरमा पगेुपिछ 
हामीलाई त�ु�तै अ�पताल लानभुएको हो । जीवन 
िव.क.लाई अिभयोग दाबीबमोिजम सजाय ह�नपुछ�  
भ�ने बेहोराको घाइते सीमा ब�नेतले गरकेो िमित 
२०७२/०२/३२ को बकप� ।

घा जाचँ �ितवेदन बेहोरा र सहीछाप 
मेरो हो । एिसड रासायिनक पदाथ� हो । एिसडको 
क�पोिजसनअनसुार असर ह��छ । मानव संवेदनशील 
अङ्गमा एिसड परमेा र परकेो अङ्गमा यिद सं�मण 
भएको ख�डमा �यान जाने स�भावना रह�छ भ�नेसमेत 
बेहोराको घा जाचँ �ितवेदन पेस गन� िवशेष� डा.वजृेश 
पाठकले गरकेो िमित २०७२/०५/३१ को बकप� ।

मैले अनसु�धान अिधकृतसम� गरकेो कागज 

बेहोरा र सहीछाप मैले गरके� ह� ँ । �ितवादी जीवन 
िव.क.ले मेरी छोरी संिगताको अनहुारलगायतका 
अङ्गमा एिसड �हार गरी घाइते बनाइिदएपिछ छोरी 
�ँदै कराउदँै घरमा आएकोले शरीरमा पानी �यापी वीर 
अ�पतालमा उपचार गराउन िलएर गयौ ँ। �यहा ँउपचार 
ह�न नस�ने भएपिछ काठमाड� मेिडकल कलेजमा 
लगी उपचार गराउदँा हालस�म पिन िनको भएको 
छैन । छोरी संिगताले दािहने आखँाले देि�दन । दािहने 
कान पिन रा�ोसगँ सिु�दनन् । दािहनेप�� नाकमा 
सइुको ढे�का राखेको छ । घाउ िनको ह�न ५ वष�स�म 
अ�ेसन ग�ररा�नपुछ�  भनी डा�टरले भनेका छन् भ�ने 
बेहोराको घाइते संिगता मगरक� आमा घटना िववरण 
कागज गन� चमेली मगरले स�ु अदालतमा गरकेो िमित 
२०७२/०६/०५ को बकप� ।

अनसु�धानको �ममा गरकेो कागज र 
सोमा भएको सहीछाप मेरो हो । मेरो �यूरोडमा 
एिसडलगायतका सामानको पसल छ । �ितवादी जीवन 
िव.क.ले संिगता मगर र सीमा ब�नेतलाई एिसड �हार 
गरी घाइते बनाएको भ�ने प�पि�का पढेर र रिेडयो 
सनेुर थाहा पाएको ह� ँ भ�ने बेहोराको घटना िववरण 
कागज गन� �काशस�ुदर तलुाधरले स�ु अदालतसम� 
िमित २०७२/०६/०५ मा गरकेो बकप� ।

अनसु�धानको �ममा गरकेो कागज र सोमा 
भएको सहीछाप मेरो हो । �ितवादी जीवन िव.क.ले एउटा 
खाली िससा िदनहुोस् भनेका र मैले पसलमा भएको 
हिल��सको खाली िससा �.२०/- मा �ितवादीलाई 
िदएक� ह� ँ । �ितवादी जीवन िव.क.ले संिगता मगर र 
सीमा ब�नेतलाई एिसड �हार गरी घाइते बनाएको 
भ�ने िट.भी. हेरी थाहा पाएको ह� ँभ�नेसमेत बेहोराको 
घटना िववरण कागज गन� बेली राई सनुवुारले गरेको 
स�ु अदालतको िमित २०७२/०६/०५ को बकप� ।

अनसु�धानको �ममा गरकेो कागज र 
सोमा भएको सहीछाप मेरो हो । मैले मेरो भएको स�य 
साचँो बेहोरा �हरीमा कागज गदा� खलुाइिदएको छु । 
सोबाहेकको वारदात स�ब�धमा मलाई केही थाहा छैन 
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भ�नेसमेत बेहोराको घटना िववरण कागज गन� राज ु
मा�केले गरकेो िमित २०७२/०६/०५ को बकप� । 

अनसु�धानको �ममा गरकेो कागज र सोमा 
भएको सहीछाप मेरो हो । �ितवादीले पीिडत सीमा 
ब�नेतसमेतलाई एिसड छक� को कुरा िनज आफँैले 
�मािणत ग�रसकेको छ भ�नेसमेत बेहोराको घटना 
िववरण कागज गन� गोकूल�साद लािमछानेले गरकेो 
िमित २०७२/०५/३१ को बकप� ।

मैले जहासँ�म िचनजान भएदिेख उसको 
चालचलन �वभाव रा�ो िथयो । मेरो िहसाबले जीवन 
िव.क. रा�ै मा�छे िथयो । तर पिन उसले �य�तो कुनै 
खराब काम वा बदिनयतको काम नगनु�पन� िथयो । 
�यसबारमेा अ� मलाई थाहा छैन भ�ने बेहोराको 
�ितवादी जीवन िव.क.का सा�ी राजेश िच�कारले स�ु 
अदालतमा गरकेो िमित २०७२/०३/०१ को बकप� ।

िनजको �वभाव बोली बचन चाल चलन 
एकदमै रा�ो िथयो । सबैसगँ िमलनसार तथा 
सहयोगी �वभावको िथयो । �ितवादीले कुन कारणले 
एिसड �हार गर ेसो मलाई थाहा छैन भ�ने बेहोराको 
�ितवादी जीवन िव.क.का सा�ी रामकाजी �े�ले स�ु 
अदालतमा गरकेो िमित २०७२/०३/०१ को बकप� ।

सिंगता �ँदै कराउदँै ममी भ�दै आएको 
देखेको ह� ँ । �यसपिछ सिंगताको ममीले ट्या�सीमा 
हालेर अ�पताल लगेको हो । हामीले पानी हािलिदएको 
कपडाह� सबै डढेको िथयो । लगुा फेराएर हि�पटल 
लगेको मैले देखेको ह� ँ । �ितवादीले �यान मान� 
उ�े�यले नै एिसडले �हार गरकेो ह�नपुछ�  भ�ने 
बेहोराको सधुा देवकोटाले स�ु अदालतमा गरकेो िमित 
२०७२/०२/३२ को बकप� ।

�ितवादीका कानून �यवसायी मोहन 
साशंकरबाट पेस भएको िलिखत बहस नोट िमिसल 
सलं�न रहेको ।

�ितवादीले पूव��रसइवीका कारण पीिडत 
सिंगताउपर एिसड �हार गन� योजना बनाई बजारमा 
गई Acid ख�रद गरी िपछा गद� िनजले ट्यसुन पढ्ने 

कोठामा गई िनजउपर एिसड �हार गरी घाइते बनाई, 
पीिडतको त�काल उपचारप�ात् िनजको �यान ब�न 
गएको भ�ने देिखदँा �ितवादीले संिगता मगरको �यानै 
िलने मनसायले िनजउपर एिसड �हार गरी मलुकु� 
ऐन, �यानस�ब�धी महलको १ नं. िवपरीत ऐ. १५ 
नं. अ�तग�तको कसरु गरकेो पिु� ह�न आएकोले िनज 
�ितवादी जीवन िव.क.लाई ऐ. १५ नं.बमोिजम १० 
(दश) वष� कैद ह�ने ठहछ�  भ�ने स�ु काठमाड� िज�ला 
अदालतबाट िमित २०७२/९/५ मा भएको फैसला ।

फौजदारी �यायको िस�ा�तबमोिजम 
कुनै पिन Acuts rea (आपरािधक काय�) Means 
rea (मनसाय त�व) को अभावमा अपराध ह�न 
स�दैन । �यान मान� उ�ोग म�ुा Strict Liability 
अ�तग�त म�ुा नभई Relative Liability अ�तग�तको 
म�ुा हो । जसले Actus rea र means rea दवैुको 
समि�गत �पलाई मा� अपराध मा�दछ । ��ततु घटना 
एिसड �या�ने काय� मा� भएको �यान मान� मनसाय 
नभएको, घा जाचँ गन� िवशेष� डा�टरले घा जाचँ केस 
फाराममा Weather Fatal or not ? मन� वा नमन� 
भ�ने िशष�कमा अिहले नमन� Infection भएको ख�डमा 
खतरा ह�ने भनी स�भावना देखाइएको भरमा मन� भनी 
अनमुान गरी सजाय गरकेो, पूव��रसइवी ह�न �यान 
मान� मनसाय त�वको िव�मान िथयो भनी िन�कष�मा 
पगेुको, जाहेरी र मौकाको बयान �वत�� र िनरपे� 
�माण होइन, अ�य �माणबाट Corroborate भएको 
ह�नपुन�मा सोको ग�ुजायस भएको नपाइएको, �यान 
मान� उ�ोगको १५ नं. मा एिसड भ�ने श�द नै उ�लेख 
नभएको अव�थामा संवैधािनक �ावधानबमोिजम 
अपराधको प�रभाषािभ� नपन� काय�लाई समेत अपराध 
मानी सजाय गरकेो, �यान मान� उ�ोगमा आव�यक 
तीन त�व मनसाय, आपरािधक काय� र ते�ो प�को 
ह�त�ेप अिनवाय� ह�नेमा ��ततु वारदातमा सोको 
िव�मानता नभएको अव�थामा सजायको भागीदार 
बनाउने गरी स�ुबाट भएको फैसला उ�टी गरी सफाइ 
पाउ ँभ�ने �.जीवन िव.क.को िमित २०७३/०२/१४ 
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को पनुरावेदन-प� ।
�ितवादीले सिंगता मगरको �पको घम�ड 

तोड्नको लािग मा� एिसड �हार गरकेो नभई िनजको 
�यानै िलने मनसायले िनजउपर एिसड �हार गरी 
�यान मान� उ�ोगको कसरु गरकेो भ�ने त�य िमिसल 
सलं�न �माणबाट पिु� ह�न आएको ह�दँा िनज �ितवादी 
जीवन िव.क.लाई मलुकु� ऐन, �यानस�ब�धी महलको 
१५ नं.बमोिजम १० (दश) वष� कैद ह�ने ठह�याई स�ु 
काठमाड� िज�ला अदालतबाट िमित २०७२।९।५ मा 
भएको फैसला िमलेको दिेखदँा सदर ह�ने ठहछ�  भ�ने 
उ�च अदालत पाटनबाट िमित २०७३।११।२३ मा 
भएको फैसला ।

त�कालीन नेपालको अ�त�रम सिंवधान, 
२०६३ को धारा २४(४) तथा �चिलत नेपालको 
सिंवधान, २०७२ को धारा २०(४) मा त�काल 
�चिलत कानूनले सजाय नह�ने कुनै काम गरबेापत कुनै 
�यि� सजायको भागी ह�ने छैन...’ भ�ने �ावधान रहेको 
छ । यस �ावधानअनसुार नेपालको कानूनमा कुनै 
पिन आपरािधक काय�को प�रभाषा वा सो आपरािधक 
काय�को सजायको �यव�था नभएको अव�थामा 
जेसकैु �कारको अमानवीय, असामािजक वा गैर काय� 
भएको भए पिन सो काय� गरबेापत कुनै पिन �यि�ले 
सजायको भागी ह�न ुपद�न । यस घटनामा मेरो मनसाय 
त�व नरहेको कुरा मेरो अदालतसम�को बयान र सो 
बयानलाई सो घटनाको त�कालीन प�रि�थितज�य 
अव�था र घाइते सिंगता मगर र सीमा ब�नेतसमेतको 
बयानले समथ�न ग�ररहेको छ भने दो�ो �कारको 
त�वको �पमा िनधा��रत घातक ढङ्गको साङ्घाितक 
आ�मण नभएको अथा�त् कानूनले िनधा�रण गरकेो 
गोली चलाउने, बम हा�ने वा घातक हितयारको �योग 
भएको अव�था नरहेको र ते�ो ‘बािहरी अ��यािसत 
ह�त�ेपको कारणले �यान मन� नपाएको अव�था 
नरहेको कुरा मैले िनज घाइतेलाई एिसड मा� 
�हार गरी अ�य ह�त�ेपिबना नै मान�स�मको कुनै 
िकिसमको थप ि�याकलाप नगरकेो र यसै छाडेर 

गएको प�रि�थितबाट अपराध ह�न आव�यक पन� यी 
मािथका तीनै त�वह�म�ये कुनै एक त�व मा�को 
आधारमा आपरािधक काय� मा�न नसिकने अव�थामा 
�यानस�ब�धी महलको १ र १५ नं. को िवपरीत 
कैद गन� गरी काठमाड� िज�ला अदालतको िमित 
२०७२।९।५ गतेको फैसला र सोही फैसलालाई सदर 
गन� गरी उ�च अदालत पाटनको िमित २०७३।११।२३ 
को फैसला उ�टी गरी मेरो पनुरावेदन िजिकरबमोिजम 
मलाई सफाइ िदई �याय पाउ ँ भ�ने बेहोराको जीवन 
िव.क.को यस अदालतमा पन� आएको पनुरावेदनप� ।

यसमा त�काल �चिलत मलुकु� ऐन, 
�यानस�ब�धी महलको १५ नं. र ऐ. को कुटिपटको 
१४ नं. साथै यस अदालतबाट �ितपािदत िस�ा�त 
(ने.का.प. २०६६, अङ्क ३, प�ृ ५२०, िन.नं. 
८१११) समेतको �या�याको प�र�े�यमा उ�च 
अदालत पाटनको फैसला फरक पन� स�ने देिखदँा 
मलुकु� फौजदारी काय�िविध संिहता, २०७४ को 
दफा १४० (३) को �योजनाथ� महा�यायािधव�ाको 
काया�लय सूचना िदई िनयमानसुार पेस गनु�होला भ�ने 
बेहोराको िमित २०७६।५।१ मा यस अदालतबाट 
भएको आदेश । 

ठहर ख�ड
िनयमबमोिजम सा�ािहक तथा दैिनक पेसी 

सूचीमा चढी िनण�याथ� यस इजलाससम� पेस ह�न 
आएको ��ततु म�ुाको पनुरावेदन-प�सिहतको िमिसल 
संल�न कागजातह�को अ�ययन गरी पनुरावेदक 
�ितवादी जीवन िव.क.को तफ� बाट उपि�थत 
ह�नभुएका िव�ान्  अिधव�ाह� �ी मोहन साशंकर, 
�ी �यामकुमार िव�कमा� र �ी ब�ी�साद भसुालले 
�यानस�ब�धी महलको १५ नं मा एिसड भ�ने श�द 
उ�लेख नभएकोले ��ततु म�ुा सो �यानस�ब�धी 
महलको १५ नं. को कसरुअ�तग�त पद�न । एिसड 
�हारको िवषय �यानस�ब�धी महलले कसरु कायम 
नगरकेो ह�दँा कानूनले नै कसरु कायम नगरकेो िवषयमा 
सजाय गन� निम�ने ह�दँा अिभयोग दाबी खारजे 
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ह�नपुछ�  । �ितवादीले पीिडत सिंगता मगरलाई �यानै 
िलने मनसायले नभई कु�प बनाउनेस�मका लािग 
एिसड �हार गरकेो हो । �यान मान� उ�ोगको वारदात 
पिु� ह�नको लािग मनसाय त�वको िव�मानता भएको 
ह�नपद�छ । ते�ो प�को ह�त�ेपबाट �यान मन� नपाएको 
ह�नपुद�छ । सोसमेत ��ततु वारदातमा रहे भएको अव�था 
छैन । �ितवादीलाई �यान मान� उ�ोगको कसरु ठहर 
गरी �ितवादीलाई १० वष� कैदको सजाय गरकेो स�ु 
अदालतको फैसला र सोही फैसलालाई सदर गन� गरी 
उ�च अदालत पाटनको फैसला उ�टी गरी पनुरावेदन 
िजिकरबमोिजम �ितवादीले सफाइ पाउनपुछ�  भनी 
बहस गनु�भयो । ��यथ� नेपाल सरकारका तफ� बाट 
उपि�थत िव�ान्  सह�यायािधव�ा �ी च��का�त 
खनालले पीिडत सिंगता मगरउपर एिसड �हार गरकेो 
त�यलाई �ितवादीले अदालतमा बयान गदा�समेत 
�वीकार गरकेा छन् । �ितवादीले पीिडतलाई मान� 
िनयत राखी योजना तथा सोअनसुारको तयारी गरी 
कडा खालको एिसड भनी ख�रद गरी �याई पीिडतको 
िपछा गरी गई ट्यसुन पढ्ने �थानमा िनजउपर एिसड 
�हार गरकेा र पीिडतको त�काल उपचार ह�न सकेबाट 
िनजको �यान ब�न गएको अव�था छ । आफूले िलई 
गएको सबै एिसड पीिडतउपर छिक� एको मा� नभई 
ख�याई भागेको अव�था ह�दँा ते�ो प�को उपि�थित 
आव�यक पद�न । तसथ�, �ितवादीले �यानै िलने 
मनसायले पीिडतउपर एिसड ख�याई �हार गरी 
�यानै मान� उ�ोग गरकेो ह�दँा �ितवादीलाई अिभयोग 
दाबीबमोिजम तलका अदालतबाट भएको सजाय सदर 
ग�रपाउ ँभनी बहस गनु�भयो ।

��ततु म�ुामा उ�च अदालत पाटनबाट 
िमित २०७३।११।२३ मा भएको फैसला िमलेको छ, 
छैन ? �ितवादीको पनुरावेदन िजिकर प�ुन स�छ वा 
स�दनै ? सोही स�ब�धमा िनण�य िदनपुन� देिखन 
आयो ।

यसमा �ितवादी जीवन िव.क.ले ट्यसुन पढ्न 
गएक� सिंगता मगरसमेतलाई �यान मान� उ�े�यले 

एिसड �हार गरी मलुकु� ऐन, �यानस�ब�धी महलको 
१ र १५ नं.को कसरु गरकेो ह�दँा िनज �ितवादीलाई 
मलुकु� ऐन, �यानस�ब�धी महलको १५ नं.बमोिजम 
सजाय ग�रपाउ ँ भ�ने अिभयोग दाबी भएको ��ततु 
म�ुामा �ितवादीले मलुकु� ऐन, �यानस�ब�धी 
महलको १५ नं.को कसरु गरकेो पिु� ह�न आएको ह�दँा 
�ितवादीलाई १० (दश) वष� कैद ह�ने ठहछ�  भनी स�ु 
अदालतबाट भएको फैसलालाई सदर ह�ने ठह�याई 
उ�च अदालत पाटनबाट भएको फैसलामा िच� नबझुी 
उ�च अदालत पाटनको फैसला बदर गरी सफाइ पाउ ँ
भ�ने पनुरावेदन िजिकरसिहत �ितवादीको तफ� बाट 
यस अदालतमा ��ततु पनुरावेदन पन� आएको पाइयो ।

२. यस स�ब�धमा भएको घटना हेदा�, 
काठमाड� िज�ला, बस�तपरु झोछ�ि�थत राज ुमा�केको 
घरको मािथ�लो तलामा �ितवादी जीवन िव.क., 
िनजका बबुाआमासिहतको प�रवार ब�ने गरकेो र सोही 
घरको त�लो तलामा घाइतेम�येक� संिगता मगर र 
िनजका बाबआुमासिहतका प�रवार ब�दै आएको भ�ने 
�वयं �ितवादी जीवन िव.क.को बयान एवं घरधनी राज ु
मा�केको मौकाको कागज एवं बकप�बाट देिख�छ । 
घाइते संिगता र आ�नोिबच �ेम स�ब�ध रही िववाह 
गन�स�मको कुराकानी भइसकेकोमा पिछबाट िनजको 
प�रवारले घरमा थाहा पाई मलाई पानी नच�ने जात 
भनी घणृा गरी सिंगतासमेतलाई कुटिपट गरी आफूबाट 
टािढन बा�य बनाएको र संिगताले समेत घणृा गन� 
थालेकाले संिगताको घर प�रवारसमेतसगँ आ�नो 
घरप�रवारको झगडा भएको ह�दँा आफू अ�य�तै तनावमा 
आई बदला िलने योजना बनाई एिसड �हारबाट ह�या 
गन� सिजलो ह�ने दखेी �या�ी पसलमा गई एिसड ख�रद 
गरी �याई हिल��सको बोतलमा ख�याई राखी िमित 
२०७१/११/१० गते िबहान ५:०५ बजेको समयमा 
उ� ट्यसुन से�टरको कोठािभ� ब�ी बलेको ढोका 
ह�का लगाएको, कोठािभ� संिगतासमेतलाई देखी 
एिसड �हार गन� खोजेकोमा सो बखत नसक� फक� र 
बस�तपरु डवलीमा आएर सोच बनाई पनुः उ� 
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से�टरमा गई ढोका खोली �वेश गरी बोतलको िबक� 
खोली संिगताको अनहुारमा �हार गरी �यहाबँाट भागेको 
भ�नेसमेत बेहोरा उ�लेख गरी �ितवादीले अनसु�धान 
अिधकारीसम� कसरु गरकेोमा सािबत भई बयान गरकेो 
पाइयो भने िनजले अदालतसम� बयान गदा� संिगताको 
�पको घम�ड तोड्न एिसड �हार गरकेो ह�,ँ �यान 
मान� उ�े�यले होइन भने तापिन घाइतेउपर एिसड 
�हार गरकेोमा भने सािबती बयान गरकेो पाइयो भने 
जाहेरवाला �ेमबहादरु मगर र ड�बरबहादरु ब�नेतले 
समेत जाहेरी बेहोरा समिथ�त ह�ने गरी अदालतसम� 
बकप� गरकेो पाइयो ।

३. यसैगरी घाइते संिगत मगरले आ�नो 
�वा��य अव�था बताउदँै एिसड �हारबाट लागेको 
घाउ पिहलेभ�दा झनझन गिह�रदँै गएको छ, दायँा 
आखँा ख�ुदैन, मानिसक �पमा पीिडत छु, आ�नो 
अनहुार देखेर आफँैलाई डर ला�छ भ�नेसमेतका 
बेहोरा उ�लेख गद� मौकाको भनाइलाई समथ�न 
गरी अदालतसम� उपि�थत भई बकप� गरकेो 
पाइयो । �य�तै अक� घाइते िसमा ब�नेतले समेत 
मौकाको कागज बेहोरा पिु� ह�ने गरी अदालतसम� 
उपि�थत भई बकप� गरकेो पाइयो भने घा जाचँ 
�ितवेदनलाई समथ�न ह�ने गरी पीिडत सिंगता मगरको 
घाउ जाचँ केस फारामबाट िनजको अनहुारको 
भाग, घाटँी, छातीसमेतमा एिसडले १५% जलेको 
र Infection भएमा मन� स�ने भ�ने उ�लेख भएको 
देिख�छ भने सीमा ब�नेतको िनधार, अनहुारसमेतमा 
जलेको र सामा�य नमन� भ�ने दिेखएको छ । मानव 
सवंेदनशील अङ्गमा एिसड परमेा र परकेो अङ्गमा 
सङ्�मण भएको ख�डमा �यान जाने स�भावना रह�छ 
भनी घा जाचँ �ितवेदन पेस गन� िवशेष� डा.वजृेश 
पाठकले समेत अदालतसम� उपि�थत भई बकप� 
गरकेो देिख�छ ।

४. मलुकु� ऐन, �यानस�ब�धी महलको १५ 
नं. अनसुार “�यान मान� मनसायले गोली चलाउने वा 
बम हा�ने वा घातक हितयारले काट्ने वा मान�का लािग 

अ� जनुसकैु कुराको उ�ोग गरी मन�स�मको काम 
गरकेोमा कुनै कारणले �यान मन� पाएको रहेन छ भने 
पाचँ वष�देिख बा� वष�स�म कैद गनु�पछ� ” भ�नेसमेतको 
�यव�थाले �यान मान� उ�ोगको कसरुको प�रभाषाका 
साथै सजायको �यव�था गरकेो पाइ�छ । 

५. उि�लिखत कानूनी �यव�थाले �यान 
मान� मनसायले जुनसकैु काय� गरकेो भनी ऐनमा 
उ�लेख भएबाट नै गोली चलाउन ेवा बम हा�ने वा 
घातक हितयारले काट्नेदेिखबाहके अ�य रीतसगँ 
पिन मािनस मान� काय� ह�न स�दछ भ�ने िवधाियक� 
मनसाय रहकेो देिख�छ । ऐनमा भएको “... मान�को 
लािग अ� जुनसकैु कुराको उ�ोग गरी” भ�न ेबेहोरा 
उ�लेख भएबाट नै यसको दायरा फरािकलो रहकेो 
�प� छ । तसथ�, एिसड �हार भ�ने श�द ऐनमा 
नपरकैे कारणबाट यसलाई �यान मान� उ�ोगको 
कसरुअ�तग�त पद�न भ�न ु �याय र कानूनस�मत 
देिखँदैन । एिसड जलनशील रासायिनक पदाथ� भएको 
ह�दँा सो पदाथ� संवेदनशील अङ्गमा परमेा �यानै जान 
स�ने भ�ने िवशेष�को रायसमेत भएको ह�दँा एिसड 
�हारको काय� �यान मान� उ�ोगको प�रभाषाअ�तग�त 
पन� नै देिख�छ । �ितवादीले आ�नो �यान मान� मनसाय 
नभएको एिसड �हार गरी अनहुार कु�प मा� खोजेको 
भ�ने स�ब�धमा हेदा�, यस स�ब�धमा स�मािनत सव��च 
अदालतले राधे�याम साह� तेली िव�� �ी ५ को 
सरकार (ने.का.प. २०४३, िन.नं. २६१७, प�ृ १०६) 
भएको �यान मान� उ�ोग म�ुामा "कुनै �यि�ले गरेको 
काय� क�तो छ भनी हेरी िनजले गरकेो अपराधज�य 
काय�बाट नै मनसाय त�व पिह�याउन सिकने ह��छ । 
अपराधज�य काय� अलावा अ�य आधारबाट िनका�न 
खोिजने मनसाय त�व व�तुगत परी�णमा आधा�रत 
रहँदनै । य�तो मा�यम अस�भव नभए पिन जोिखमपूण� 
भने अव�य ह��छ । अपराधज�य काय� मनसाय त�व 
पिह�याउने सश� एव ंभरपद� मा�यम हो । व�तुगत 
परी�णमा आधा�रत भएर िनकािलने िन�कष� ह�ँदा 
�य�तो िन�कष� सधै ँकसी लगाएर जाँ�न सिकने ह��छ" 
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भनी मनसाय त�व पिह�याउनका लािग माग� िनिद�� 
गरकेो पाइ�छ । ��ततु म�ुामा �ितवादीले पीिडताको 
अनहुारमा एिसड छिक� एको मा� नभई िकिनएको 
एिसड हिल��सको िसिसमा हाली पीिडताको अनहुारमा 
हिल��सको िससीबाट एिसड ख�याई ग�भीर चोट 
प�ुयाई �यान नै जान स�ने अव�था िसज�ना गरकेो 
िमिसल सलं�न कागजातबाट देिखएको छ । य�तो 
काय�बाट �ितवादीको घातक मनसाय ��ट भएको 
देिख�छ । यसरी �यान मान� उ�ोगको कसरु ह�नको 
लािग �यान मान� मनसायले गोली चलाएको वा बम 
हानेको वा घातक हितयारले काटेको वा मान�का लािग 
अ� जनुसकैु काय� गरकेो भनी �प� उ�लेख भएबाट 
अव एिसड �हार स�ब�धमा �यानस�ब�धी १५ नं.मा 
कहीकँतै उ�लेख नग�रएको ह�दँा एिसड �हारको काय� 
�यान मान� उ�ोगको कसरुअ�तग�त पद�न भनी मा�न 
िम�दैन । 

६. एिसड आ�मणका कारण पीिडतमािथ पन� 
जीवनपय��तको ग�भीर शारी�रक र मानिसक �ितलाई 
हेदा�  यसलाई अ��य, अस�य र �दयिवहीन �यि�ले 
घटाउने अपराध मा�नपुद�छ । समयमा उपचार नपाएमा 
�यानै जान स�ने एिसड आ�मणको घटनाबाट 
बाचेँका �यि�ह� बाकँ� जीवन ल�जा, अपहेलना 
र भेदभावपूण� �यवहारको िबच बाचेँका छैनन् भनी 
भ�न नसिकने ह�दँा एउटा �यि�को सम� भिव�यलाई 
नरा�ोसगँ असर पारी असामा�य चरम पीडाको 
अव�थामा प�ुयाउने एिसड आ�मणका कसरुदारलाई 
�ूर अपराधी नै मा�नपुद�छ । सामा�य जीवन बाचेँको 
�यि�लाई आफँैले िच�न नस�ने अव�थामा प�ुयाई 
उसको ह�या गन� वा आ�मस�मान र मनोबल नै भा�ँने 
कुि�सत मनसायका साथ घटाइने एिसड आ�मणका 
घटनाले मलुतः भख�र ै नया ँ भिव�यको माग�मा अिघ 
बिढरहेका कैय� यवुतीह�को जीवन �त िव�त 
बनाएको पाइ�छ । तसथ�, दोषी �यि� कानूनले तोकेको 
उ�चतम सजायको भागी ह�न यो�य मािननपुछ�  ।  

७. ��ततु म�ुामा मौकामा कागज गन� घाइते 

संिगता मगरक� आमा चमेली मगर, घरधनी राज ु
मा�के, गोकुल�साद लािमछाने, सधुा देवकोटासमेतले 
मौकाको कागज बेहोरालाई समथ�न गरी बकप� 
ग�रिदएको पाइयो । �ितवादीउपरको िकटानी जाहेरी, 
�ितवादीले मौकामा एवं अदालतमा समेत गरेको 
सािबती बयान, घाउ जाचँ �ितवेदन, घाउ जाचँ 
�ितवेदन पेस गन� िवशेष� डा.को बकप�, घाइतेह�को 
बकप�, घटना िववरण कागज गन� �यि�ह�ले मौकाको 
बेहोरा समिथ�त ह�ने गरी अदालतसम� उपि�थत 
भई गरको बकप�समेतका िमिसल सलं�न �माणबाट 
�ितवादी जीवन िव.क.ले जात पिहचान पिछ सोही 
आधारमा आफूलाई घणृा गरकेो भ�ने �रसइवीले 
घाइते सिंगता मगरलाई ह�या गन� योजना बनाई एिसड 
�हारबाट ह�या गन� सिजलो ह��छ भ�ने सोचसमझपूव�क 
पूव�तयारीका साथ ट्यसुन से�टरमा आई पिहलो पटक 
िचयो गरी पनु दो�ो पटक क�ा कोठाको ढोका खोली 
संिगता मगरलाई लि�त गरी िनम�मतापूव�क आफूसगैँ 
बोक� �याएको एिसड �हार गरकेो र सिंगताको 
छेउमा बसेक� िसमा ब�नेतको शरीरमा समेत एिसड 
परकेोमा र त�कालै घाइतेह�लाई उपचारका लािग 
अ�पताल लगेको ह�दँा �यान मन� भने नपाएको भ�ने 
िमिसल सलं�न �माणबाट देिखयो । यसरी �ितवादीले 
�यान मान� मनसायले सिंगता मगरलाई एिसड 
ज�तो जलन पदाथ�ले �हार गरी �यान मन�स�मको 
काय� गरकेोमा त�काल उपचार पाएको कारण �यान 
मन� नपाएको भ�ने त�य िमिसल संल�न �माणबाट 
दिेखएको ह�दँा योजनाव� �पमा पूव�तयारीका साथ 
मनसाय��ेरत आपरािधक काय�को �कृित अनसुार 
त�काल �भावकारी उपचार उपल�ध नभएको भए 
पीिडतको �यान जाने अव�था िसज�ना ह��छ भने 
�यहा ँ �यान मान� उ�ोग कसुर कायम गन� ते�ो 
बािहरी अ��यािसत ह�त�ेपको कारणले �यान 
मन� नपाएको भनी दाबी िलने अव�था नदेिखन ेह�दँा
�ितवादीले अिभयोग मागदाबीबमोिजमको कसरु गरेको 
भ�ने त�य पिु� ह�न आएकोले उ�च अदालत पाटनबाट 
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भएको फैसला िमलेको देिखयो ।
८. तसथ�, �ितवादीले घाइते संिगता मगरलाई 

�यान मान� मनसायले नभई �पको घम�ड तोड्नको 
लािग एिसड �हार गरकेो भनी अदालतसम� बयान 
गरकेो भए तापिन संिगता मगरसगँ �रसइवी रहेको 
त�यमा िववाद नदेिखएको, �ितवादीले �रसइवीको 
कारण पूव�तयारी साथ पीिडत सिंगता मगरलाई मान� 
मनसायले योजना बनाई कडा खालको एिसड ख�रद 
गरी �याई �हार गन� सिजलो होस् भ�ने उ�े�यले ठुलो 
मखु भएको हिल��सको िससीमा एिसड ख�याएको, 
िबहान ५:०५ बजेको अला�म लगाई उठेको, त�प�चात् 
ट्यसुन से�टर गई पिहलो पटक क�ा कोठामा िचयो 
गरकेो र दो�ो पटक िससीको परु ै एिसड ख�याई 
�हार गरकेो भनी िसलिसलेवार ढङ्गबाट घटना�म 
उजागर गद� बयान बेहोरा लेखाएबाट ��ततु म�ुामा 
सिंगता मगरलाई मान� मनसाय त�वको िव�मानता 
�प� दिेखन आएको ह�दँा िनजले अदालतसम� गरकेो 
बयान �माण�ारा पिु� ह�न सकेको पाइएन । यसरी 
�ितवादीले संिगता मगरको �पको घम�ड तोड्नका 
लािग मा� एिसड �हार गरकेो नभई िनजको �यानै 
िलने मनसायले िनजउपर एिसड �हार गरी िनजको 
घाउ जाचँ केश फारामबाट िनजको अनहुारको भाग, 
घाटँी, छातीसमेतमा एिसडले १५% जलेको र 
Infection भएमा मन� स�ने भ�ने िवशेष�को �रपोट�  
र सोलाई समथ�न गन� िवशेष�को बकप�मा उ�लेख 
भएको दिेखदँा �यान मान� उ�ोगको कसरु गरकेो 

भ�ने त�य िमिसल सलं�न �माणबाट पिु� ह�न आएको 
ह�दँा �ितवादीको पनुरावेदन िजिकरसगँ सहमत ह�न 
सिकएन । िनज �ितवादी जीवन िव.क.लाई मलुकु� 
ऐन, �यानस�ब�धी महलको १ र १५ नं. अ�तग�तको 
कसरुमा �ितवादीलाई सोही ऐनको १५ नं.बमोिजम 
१० वष� कैद ह�ने गरी भएको स�ु फैसलालाई सदर ह�ने 
ठह�याई उ�च अदालत पाटनबाट भएको फैसलालाई 
अ�यथा भ�न िम�ने दिेखएन । 

९. अतः मािथ िववेिचत आधार, 
कारणसमेतबाट �ितवादी जीवन िव.क.लाई मलुकु� 
ऐन, �यानस�ब�धी महलको १५ नं.बमोिजम कसरुमा 
सोही महलको १५ नं.बमोिजम १० (दश) वष� कैद 
ह�ने ठहराई स�ु काठमाड� िज�ला अदालतबाट िमित 
२०७२/९/५ मा भएको फैसलालाई सदर ह�ने गरी 
उ�च अदालत पाटनको िमित २०७३।११।२३ को 
फैसला िमलेको नै दिेखदँा सदर ह�ने ठहछ�  । पनुरावेदक 
�ितवादीको पनुरावेदन िजिकर प�ुन स�दैन । ��ततु 
म�ुाको दायरीको लगत क�ा गरी िमिसल िनयमानसुार 
अिभलेख शाखामा बझुाइिदनू ।

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

इजलास अिधकृत : देवी चौधरी
इित संवत् २०७८ साल असार २९ गते रोज ३ शभुम् ।
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