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प्रकाशकः
नेपाल सरकार
वन तथा वातावरण मन्त्ालय
राष्ट्रिय ननकुञ्ज तथा वन्यजन्त ुसंरक्षण ष्टवभाग/केन्द्रीयसतरको वन्यजन्त ुअपराध ननयन्त्ण इकाईको 
सचिवालय, बबरमहल, काठमाडौं

© सवावानधकारः 
राष्ट्रिय ननकुञ्ज तथा वन्यजन्त ुसंरक्षण ष्टवभाग/केन्द्रीयसतरको वन्यजन्त ुअपराध ननयन्त्ण इकाईको 
सचिवालय, बबरमहल, काठमाडौं

उद्धरण (Citation): 

वन, वन्यजन्त ुर वातावरण संरक्षण समबन्धधी केहरी महतवपूणवा मदु्ाका नजधीरहरुको सँगालो - २०७८,  
राष्ट्रिय ननकुञ्ज तथा वन्यजन्त ुसंरक्षण ष्टवभाग/केन्द्रीयसतरको वन्यजन्त ुअपराध ननयन्त्ण इकाईको 
सचिवालय, बबरमहल, काठमाडौं।

यस पसुतकमा उच्लचित कुराहरु वयापाररक प्रयोजनको नननमत्त प्रकाशकको पूववा सवधीकृनत नलएर मात् 
प्रयोग गनवा पाइनेछ।बौष्टद्धक तथा शैचक्षक प्रयोगको लानग साभार गररी प्रयोग गनवा सष्टकनेछ।

संसकरण : २०७८ (प्रथम) 

प्रकाशन प्रनत : ५००

प्रकाशन सहयोग : नेपाल सरकार र डबल ुडबल ुएफ नेपाल (आंचशक सहयोग)

समपकवा  ठेगानाः 
राष्ट्रिय ननकुञ्ज तथा वन्यजन्त ुसंरक्षण ष्टवभाग/केन्द्रीयसतरको वन्यजन्त ुअपराध ननयन्त्ण इकाईको 
सचिवालय, बबरमहल, काठमाडौं

समपकवा  नं. : ९७७-१-५३२२१५१

इमेल ः info@dnpwc.gov.np

वेबसाइट ः www.dnpwc.gov.np

पो.ब.नं. : ८६०, काठमाडौं

मदु्ण ः ष्टरिएष्टटभ नलङ्क प्रा.नल., बागबजार, काठमाडौं

  फोन नं. ९७७-१-४२१६९१३
  इमेलः creativelink@gmail.com
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ष्टवषयसूिधी
िणड १ - वन संरक्षणसँग समबचन्धत मदु्ाहरु

रि.सं. मदु्ाको ष्टववरण पेज नं.

१ उतप्रषेण 1-15

ननवेदकः श्धी पशपुनतनाथ मगृसथलरी गोरक्षनाथ आधयाचतमक संसथाका 
अधयक्ष का.चज.का.न.पा. वडा नं. ८ जय वागेश्वररी बसने वषवा ८२ को 
योगधी नरहररनाथसमेत।
ष्टवपक्षधीः सममाननधीय प्रधानमन्त्धी नगररजा प्रसाद कोइराला, प्रधानमन्त्धीको 
कायावालय, नसंहदरबार  
माननधीय मन्त्धी गोष्टवन्दराज जोशधी, चशक्षा, संसकृनत तथा समाज क्याण 
मन्त्ालय, केशरमहल।
अन्तरावाष्ट्रिय चिष्टकतसा शास्त्र अधययन केन्द् (प्राइभेट कलेज) नारायणघाट 
भरतपरु, चितवन।
श्धी ५ को सरकार, चशक्षा, संसकृनत तथा समाज क्याण 
मन्त्ालय, केशरमहल।
चज्ला ष्टवकास सनमनत, चितवन।
संयकु्त इजलास
सममाननधीय प्रधान न्यायाधधीश श्धी सरेुन्द् प्रसाद नसंह
माननधीय न्यायाधधीश श्धी नरेन्द् बहादरु न्यौपाने
फैसला नमनतः २०५३।१।१७
ननणवाय नं. ६१२७, ने.का.प. २०५३, अङ्क १

२ वन पैदावार हटाई पाऊँ 16-२4

वादरीः नन.स.ु मोहनबहादरु गरुुङ्ग समेतको जाहेररीले नेपाल सरकार 
प्रनतवादरीः चज.कञ्चनपरु श्धीपरु गा.ष्टव.स. वडा नं. २ बसने बाजे रानासमेत
सववोचि अदालत, संयकु्त इजलास
माननधीय न्यायाधधीश श्धी दामोदर प्रसाद शमावा
माननधीय न्यायाधधीश श्धी रामकुमार प्रसाद शाह
फैसला नमनतः २०६४।१०।४।६
ननणवाय नं. ८०२८, ने.का.प. २०६५, अङ्क १०
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३ सालको अवैध चिरान काठ ओसारपसार २5-40

वादरीः िन्देश्वर सदा समेतको प्रनतवेदनले नेपाल सरकार 
प्रनतवादरीः चज्ला सिुखेत गटुु ८ हाल उत्तरगंगा गा.ष्टव.स. स.वडा नं.८ 
बसने ताराप्रसाद देवकोटासमेत
सववोचि अदालत, संयकु्त इजलास
माननधीय न्यायाधधीश श्धी रणबहादरु बम
माननधीय न्यायाधधीश श्धी अवधेशकुमार यादव
फैसला नमनतः २०६६।६।२६।२
ननणवाय नं. ८२५४, ने.का.प. २०६६, अङ्क १०

४ वन अनतरिमण 41-48

वादरीः रेञ्जर राजेन्द् नसंहको जाहेररी प्रनतवेदनले नेपाल सरकार 
प्रनतवादरीः अघावािांिधी चज्ला, नसमलपानधी गा.ष्टव.स.वडा नं.१ बसने 
जंगबहादरु ठेडधी मगर
सववोचि अदालत, संयकु्त इजलास
माननधीय न्यायाधधीश श्धी क्याण शे्ष्ठ
माननधीय न्यायाधधीश श्धी सशुधीला काककी
फैसला नमनतः २०६७।७।७।१
ननणवाय नं. ८५२४, ने.का.प. २०६७, अङ्क १२

५ काठ िोररी ननकासधी ४9-64

वादरीः रेञ्जर ष्टवजयकुमार गपु्ा समेतको प्रनतवेदनले नेपाल सरकार
प्रनतवादरीः चज्ला रुपन्देहरी केरवानधी गा.ष्टव.स. वडा नं. ६ बसने वेलबहादरु 
थापा मगरसमेत
सववोचि अदालत, पूणवा इजलास
माननधीय न्यायाधधीश श्धी सशुधीला काककी
माननधीय न्यायाधधीश श्धी तकवा राज भट्ट
माननधीय न्यायाधधीश श्धी ज्ानेन्द्बहादरु काककी
फैसला नमनतः २०६८।३।३०।५
ननणवाय नं. ८६२९, ने.का.प. २०६८, अङ्क ६
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६ अवैध रक्तिन्दन ओसारपसार 65-88

वादरीः प्रमेप्रसाद सापकोटाको जाहेररीले नेपाल सरकार 

प्रनतवादरीः रसवुा चज्ला गो्जङु गा.ष्टव.स. वडा नं.७ बसने नमलन तामाङ

सववोचि अदालत, संयकु्त इजलास

माननधीय न्यायाधधीश श्धी बैद्यनाथ उपाधयाय

माननधीय न्यायाधधीश श्धी जगदरीश शमावा पौडेल

फैसला नमनत: २०७१।९।१६।४

ननणवाय नं. ९४५५, ने.का.प. २०७२, अङ्क ८

िणड २-वन्यजन्त ुसंरक्षणसँग समबचन्धत मदु्ाहरु

रि.सं. मदु्ाको ष्टववरण पेज नं.

७ गैडा माररी िाग नबरिरी 90-100

वादरीः सहायक संरक्षण अनधकृत कमलजङ्ग कँुवरको जाहेररीले नेपाल 

सरकार

प्रनतवादरीः चज्ला नवलपरासधी, गा.ष्टव.स. प्रतापनगर वडा नं. १ घर भई 

हाल कारागार कायावालय रुपन्देहरी, भैरहवामा थनुामा रहेको बेदबहादरु 

बोटे चज्ला चितवन, गा.ष्टव.स. नसष्टद्ध वडा नं. ३ घर भई हाल कारागार 

शािा भरतपरु चितवनमा थनुामा रहेको बमबहादरु प्रजा

सववोचि अदालत, संयकु्त इजलास

माननधीय न्यायाधधीश श्धी चिलराज रेगमधी

माननधीय न्यायाधधीश श्धी रणबहादरु बम

फैसला नमनतः २०६७।८।८।४

ननणवाय नं. ८५०३, ने.का.प. २०६७, अङ्क ११
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८ गैँडा माररी िाग नबरिरी 101-115

वादरी: नेपाल सरकार

प्रनतवादरीः चज.चितवन, वधीरेन्द्नगर गा.ष्टव.स.वडा नं. ८ घर भई कारागार 

कायावालय, चितवनमा थनुामा रहेको सूयवाबहादरु पनु

चज.चितवन, वधीरेन्द्नगर गा.ष्टव.स.वडा नं. ८ घर भई कारागार कायावालय, 

पा्पामा थनुामा रहेको कुमार भन्े यमकुमार पनु

चज.चितवन, नसष्टद्ध गा.ष्टव.स.वडा नं. ३ घर भई हाल कारागार कायावालय, 

भरतपरुमा थनुामा रहेको बमबहादरु प्रजा

सववोचि अदालत, संयकु्त इजलास

सममाननधीय प्रधान न्यायाधधीश श्धी चिलराज रेगमधी

माननधीय न्यायाधधीश श्धी तकवा राज भट्ट

फैसला नमनतः २०६८।११।३।४

ननणवाय नं. ८७८४, ने.का.प. २०६९, अङ्क ३

९ गैंडा माररी िाग नबरिरी वयवसाय 116-136

वादरी: रेञ्जर माधव िडकाको जाहेररीले नेपाल सरकार

प्रनतवादरीः नवलपरासधी चज्ला देउरालरी गा.ष्टव.स.वडा नं. ६ बसने 

ओमबहादरु राना समेत

सववोचि अदालत, पूणवा इजलास

माननधीय न्यायाधधीश श्धी ताष्टहर अलरी अन्साररी

माननधीय न्यायाधधीश श्धी सशुधीला काककी

माननधीय न्यायाधधीश श्धी तकवा राज भट्ट

फैसला नमनतः २०६९।५।२८।५

ननणवाय नं. ८९११, ने.का.प. २०६९, अङ्क ११
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१० गैंडाको िाग ओसारपसार 137-१52

वादरी: ऐ. शयामदेव यादवसमेतको जाहेररीले नेपाल सरकार

प्रनतवादरीः प्रकाश बढुासमेत

सववोचि अदालत, संयकु्त इजलास

माननधीय न्यायाधधीश श्धी दरीपकराज जोशधी

माननधीय न्यायाधधीश श्धी गोष्टवन्दकुमार उपाधयाय

फैसला नमनत: २०७१।४।१८।१

ननणवाय नं. ९२११, ने.का.प. २०७१, अङ्क ७

११ संरचक्षत क्षेत्नभत् संरचक्षत ष्टहउँ चितवुा माररी छाला ननकासधी 

ओसारपसार गररी घरमा रािेको

१53-१69

वादरी: चज्ला प्रहररी कायावालय, मसुताङको जाहेररीले नेपाल सरकार 

प्रनतवादरीः गोरिा चज्ला करौजा गा.ष्टव.स. वडा नं.४ घर भई हाल 

कारागार कायावालय, कासकरीमा थनुामा रहेका कुलमान घले गरुूङसमेत 

मसुताङ चज्ला माफावा गाउँ ष्टवकास सनमनत वडा नं.१ घर भई हाल 

कारागार कायावालय, कासकरीमा थनुामा रहेका शयामप्रसाद लालिन

सववोचि अदालत, संयकु्त इजलास

माननधीय न्यायाधधीश श्धी गोपाल पराजलुरी

माननधीय न्यायाधधीश श्धी ओमप्रकाश नमश्

फैसला नमनत: २०७२।६।७।५

ननणवाय नं. ९६०२, ने.का.प. २०७३, अङ्क ५
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१२ गैंडा माररी िाग नबरिरी वयवसाय गरेको १70-१90

वादरी: स.सं.अ. अणनाथ बरालसमेतको जाहेररीले नेपाल सरकार
प्रनतवादरीः चज्ला चितवन पदमपरु १ को हाल मकवानपरु चज्ला 
हाडिोला गाउँ ष्टवकास सनमनत वडा नं. ७ घर भई हाल क्षेत्धीय कारागार 
नभमफेदरी मकवानपरुमा थनुामा रहेको मनु्ा प्रजा
चज्ला चितवन पदमपरु गाउँ ष्टवकास सनमनत वडा नं. १ बसने कष्टवराज 
मगरसमेत
सववोचि अदालत, संयकु्त इजलास
माननधीय न्यायाधधीश श्धी गोष्टवन्दकुमार उपाधयाय
माननधीय न्यायाधधीश श्धी िोलेन्द् शमशेर ज.ब.रा
फैसला नमनत: २०७३।०१।१६
ननणवाय नं. ९७१४, ने.का.प. २०७३, अङ्क ११

१३ गैंडालाई गोलरी हानधी घाइते बनाएको 191-210

वादरी: स.सं.अ. अणनाथ बरालसमेतको जाहेररीले नेपाल सरकार
प्रनतवादरीः चज्ला चितवन, मेघौलरी गाउँ ष्टवकास सनमनत वडा नं. ३ 
घर भई हाल कारागार कायावालय, भरतपरुमा थनुामा रहेका सकुबहादरु 
कुमालको छोरा रणबहादरु कुमाल
चज्ला नवलपरासधी, नयाँ बेलहानधी गाउँ ष्टवकास सनमनत वडा नं. २ घर 
भई हाल कारागार कायावालय, भरतपरुमा थनुामा रहेका बाबलुाल लामाको 
छोरा होमबहादरु लामा
चज्ला चितवन, मेघौलरी गाउँ ष्टवकास सनमनत वडा नं.३ घर भई हाल 
कारागार कायावालय, भरतपरुमा थनुामा रहेका सन्तबहादरु भन्े पंकज 
कुमाल
सववोचि अदालत, संयकु्त इजलास
माननधीय न्यायाधधीश श्धी सारदाप्रसाद चघनमरे
माननधीय न्यायाधधीश श्धी ष्टवश्वमभरप्रसाद शे्ष्ठ
फैसला नमनत: २०७३।१२।१३
ननणवाय नं. ९८६२, ने.का.प. २०७४, अङ्क ८
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१४ गैंडा माररी िाग नबरिरी वयवसाय 211-228

वादरी: चितवन राष्ट्रिय ननकुञ्जका स.सं.अ. लालबहादरु भणडाररीको जाहेररीले 

नेपाल सरकार

प्रनतवादरीः चितवन चज्ला कोराक गा.ष्टव.स. वडा नं. ९ बसने दलबहादरु 

प्रजासमेत

कासकरी चज्ला दाङसधीङ गा.ष्टव.स. वडा नं. ९ उ्लेररी घर भई हाल 

ऐ. पोिरा उपमहानगरपानलका वडा नं. ३ नददपरु बसोबास भई हाल 

कारागार कायावालय भरतपरु चितवनमा कैदमा रहेको चजतबहादरु पनु

सववोचि अदालत, संयकु्त इजलास

माननधीय न्यायाधधीश श्धी ओमप्रकाश नमश्

माननधीय न्यायाधधीश श्धी िोलेन्द् शमशेर ज.ब.रा.

फैसला नमनत: २०७३।१२।२०

ननणवाय नं. ९९४९, ने.का.प. २०७५, अङ्क २
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िणड ३-वातावरण संरक्षणसँग समबचन्धत मदु्ाहरु

रि.सं. मदु्ाको ष्टववरण पेज नं.

१५ परमादेश नमचश्त उतप्रषेण 230-252

ररट ननवेदक: का.चज.का.न.पा. हाल रामशाहपथ चसथत नलडसवा ईक (प्रा.) 
नल. का तफवा बाट अनधकार प्राप् हाल का.चज.का.न.पा. वडा नं. ३२ 
नड्लरी बजार डेरा गररी बसने नलडसवाईक (प्रा). नल.का संिालक सनमनतका 
अधयक्ष सूयवाप्रसाद शमावा ढंुगेल
ष्टवपक्षधीः लनलतपरु चज्ला गोदावररी आदशवा गा.पं. चसथत गोदावररी माववाल 
ईणडष्ट्रिज प्रा.नल.।

वन तथा भ-ूसंरक्षण मन्त्ालय।
उद्योग मन्त्ालय।
आवास तथा भौनतक योजना मन्त्ालय।
गहृ मन्त्ालय।
ननमावाण तथा यातायात मन्त्ालय।
मचन्त्पररषद् सचिवलाय।
भ ूतथा जलाधार संरक्षण ष्टवभाग।
वन ष्टवभाग बबरमहल।
िानधी तथा भ-ूगभवा ष्टवभाग।
लनलतपरु चज्ला पंिायत लनलतपरु।
गोदावररी आदशवा गाउँ पंिायत गोदावररी।
सेन्ट जेष्टवयसवा सकूल, शाहरी वनसपनत उद्यान गोदावररी, गोदावररीको 
प्रधानाधयापक।

सववोचि अदालत, पूणवा इजलास
माननधीय न्यायाधधीश श्धी नत्लोक प्रताप राणा
माननधीय न्यायाधधीश श्धी लक्मण प्रसाद अयावाल
माननधीय न्यायाधधीश श्धी गोष्टवन्द बहादरु शे्ष्ठ
फैसला नमनत: २०५२।७।१४।३
ननणवाय नं. ०४, ने.का.प. अङ्क १
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१६ उतप्रषेण समेत २53-२63

ननवेदकः अनधवक्ता धनञ्जय िनाल 
ष्टवपक्षधीः सममाननधीय प्रधानमन्त्धी तथा मचन्त्पररषदको कायावालयसमेत
सववोचि अदालत, संयकु्त इजलास
माननधीय प्रधान न्यायाधधीश श्धी ददलरीपकुमार पौडेल
माननधीय न्यायाधधीश श्धी चिलराज रेगमधी
फैसला नमनतः २०६३।५।११।१
ननणवाय नं. ७६९५, ने.का.प. २०६३, अङ्क ५

१७ उतप्रषेणयकु्त परमादेश २64-310

ननवेदकः चज्ला वारा सपहरी गा.ष्टव.स वाडवा नं.९ घर भई हाल चज्ला 
काठमाडौँ का.म.न.पा. वडा नं ३२ अनामनगर वसने अनधवक्ता 
नारायणप्रसाद देवकोटा
ष्टवपक्षधीः सममानधीय प्रधानमन्त्धी तथा मचन्त्पररषद््को कायावालय समेत
सववोचि अदालत, संयकु्त इजलास
माननधीय न्यायाधधीश श्धी बलराम के.सधी.
माननधीय न्यायाधधीश श्धी भरतराज उप्रतेधी
फैसला नमनतः २०६७।४।२१।६
ननणवाय नं. ८५२१, ने.का.प. २०६७ अङ्क १२

१८ उतप्रषेण परमादेश समेत 311-338

ननवेदकः काठमाडौं चज्ला काठमाडौं महानगरपानलका वडा नं. १० 
चसथत कायावालय रहेको वातावरणधीय ष्टवकास तथा संरक्षण कानूनधी 
मञ्चकातफवा बाट अच्तयार प्राप् कायवासनमनत सदसय अनधवक्ता, रामकुमार 
आिायवा
ष्टवपक्षधीः नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्धी, प्रधानमन्त्धी तथा मचन्त्पररषद््को 
कायावालयसमेत
सववोचि अदालत, संयकु्त इजलास
माननधीय न्यायाधधीश श्धी दामोदरप्रसाद शमावा
माननधीय न्यायाधधीश श्धी प्रकाश वसतधी
फैसला नमनतः २०६९।५।२६।३
ननणवाय नं. ८९४२, ने.का.प. २०७०, अङ्क १
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१९ उतप्रषेण/परमादेश 339-365

ननवेदक: तेह्रथमु चज्ला सावाला गा.ष्टव.स. वडा नं. ४ घर भई हाल 
काठमाडौं चज्ला का.म.न.पा. वडा नं. २९ बसने अनधवक्ता िगेन्द् 
सवेुदरीसमेत
ष्टवपक्षधी: नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्धी तथा मचन्त्पररषद्् को कायावालय, 
नसंहदरबार, काठमाडौंसमेत 
सववोचि अदालत, संयकु्त इजलास
माननधीय न्यायाधधीश श्धी ओमप्रकाश नमश्
माननधीय न्यायाधधीश श्धी सपना प्रधान म्ल
फैसला नमनत: २०७५।१।१६
ननणवाय नं. १००८६, ने.का.प. २०७५, अङ्क ९

२० परमादेश 366-379

ननवेदक: काठमाडौं चज्ला काठमाडौं महानगरपानलका वडा नं. १० 
बसने अनधवक्ता पदमबहादरु शे्ष्ठ
ष्टवपक्षधी: प्रधानमन्त्धी तथा मचन्त्पररषद्् को कायावालय, नसंहदरबारसमेत
सववोचि अदालत, संयकु्त इजलास
सममाननधीय प्रधान न्यायाधधीश श्धी ओमप्रकाश नमश्
माननधीय न्यायाधधीश श्धी तेजबहादरु के.सधी.
फैसला नमनत: २०७५।९।१०
ननणवाय नं. १०२१०, ने.का.प. २०७६, अङ्क ३

२१ उतप्रषेण 380-412

ननवेदक: काठमाडौं चज्ला, काठमाडौं म.न.पा.वडा नं. ३१ बागबजारमा 
केन्द्रीय कायावालय रहेको उपभोक्ता ष्टहत संरक्षण मञ्च-नेपालको तफवा बाट 
अच्तयार प्राप् केन्द्रीय सचिव वषवा ४० को अनधवक्ता रामिन्द् 
नसमिडासमेत
ष्टवपक्षधी: नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्धी, प्रधानमन्त्धी तथा मचन्त्पररषद्् को 
कायावालय नसंहदरबार, काठमाडौंसमेत
सववोचि अदालत, संयकु्त इजलास
माननधीय न्यायाधधीश डा. श्धी आनन्दमोहन भट्टराई
माननधीय न्यायाधधीश श्धी तेजबहादरु के.सधी.
फैसला नमनत: २०७५।११।१
ननणवाय नं. १०२०४, ने.का.प. २०७६, अङ्क २
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िणड ४ - अन्य समबचन्धत मदु्ाहरु

२२ उतप्रषेणयकु्त परमादेश समेत 414-426

ननवेदकः कासकरी चज्ला, हेमजा गा.ष्टव.स. वडा नं. ९ घर भई हाल वन 

तथा भ-ूसंरक्षण मन्त्ालयमा सहायक वातावरण अनधकृत पदमा कायवारत 

कमलजङ् ग कँुवर

ष्टवपक्षधीः वन तथा भ-ूसंरक्षण मन्त्ालय, समेत

सववोचि अदालत, संयकु्त इजलास

माननधीय न्यायाधधीश श्धी चिलराज रेगमधी

माननधीय न्यायाधधीश श्धी कृषणप्रसाद उपाधयाय

फैसला नमनतः२०६७।१२।२३।४

ननणवाय नं. ८५९२, ने.का.प. २०६८, अङ्क ४

२३ परमादेश 427-446

 ननवेदक: लनलतपरु चज्ला कायवाष्टवनायक न.पा. वडा नं.६ चसथत सनेहाज 

केयरकरी अधयक्ष लनलतपरु चज्ला, लनलतपरु उ.म.न.पा. वडा नं.३० 

बसने यमनुाकुमाररी शे्ष्ठ

ष्टवपक्षधी: नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्धी तथा मचन्त्पररषद्् को कायावालय, 

नसंहदरबार, काठमाडौंसमेत

सववोचि अदालत, संयकु्त इजलास

माननधीय न्यायाधधीश डा. श्धी आनन्दमोहन भट्टराई

माननधीय न्यायाधधीश श्धी सपना प्रधान म्ल

फैसला नमनत: २०७४।९।१२

ननणवाय नं. १०२२४, ने.का.प. २०७६, अङ्क ३   
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िणड १

 वनसँग समबचन्धत मदु्ाहरु
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१. ष्टवषयः उतप्रषेण।

भाग ३८ ननणवाय नं. ६१२७  ने.का.प. २०५३ अङ्क १

सववोचि अदालत, संयकु्त इजलास 

सममाननधीय प्रधान न्यायाधधीश श्धी सरेुन्द् प्रसाद नसंह
माननधीय न्यायाधधीश श्धी नरेन्द् बहादरु न्यौपाने

रर.नं. ...........२३४६

फैसला नमनतः २०५३/०१/१७  

ननवेदक: 
श्धी पशपुनतनाथ मगृसथलरी गोरक्षनाथ आधयाचतमक संसथाका अधयक्ष का.चज.का.न.पा. वडा नं. ८ 
जयवागेश्वररी बसने वषवा ८२ को योगधी नरहररनाथ।

ष्टहन्द ुरा्रि एकता समाजका अधयक्ष का.चज.का.न.पा. वडा नं. १६ नयाँ बजार बसने वषवा ७३ को बषु्टद्ध 
बहादरु रायमाझधी।

चज्ला चितवन भरतपरु नगरपानलका वडा नं. १० बसने आयूवखेद संसथाका अधयक्ष वषवा ६० को 
कमलराज भणडाररी समेत जवान ३ को वा.का.चज.का.न.पा. वडा नं. ३१ बागबजार बसने वषवा ३० को 
टरीकाराम अनधकाररी।

ष्टवरुद्ध

ष्टवपक्षधीः

सममाननधीय प्रधानमन्त्धी नगररजा प्रसाद कोइराला, प्रधानमन्त्धीको कायावालय, नसंहदरबार।

माननधीय मन्त्धी गोष्टवन्दराज जोशधी, चशक्षा संसकृनत तथा समाज क्याण मन्त्ालय, केशरमहल।

अन्तरावाष्ट्रिय चिष्टकतसा शास्त्र अधययन केन्द् (प्राइभेट कलेज) नारायणघाट भरतपरु, चितवन।

श्धी ५ को सरकार, चशक्षा संसकृनत तथा समाज क्याण मन्त्ालय, केशरमहल।

चज्ला ष्टवकास सनमनत, चितवन। 

ननवेदक तफवा बाटः
            ष्टवद्ान अनधवक्ता श्धी बालकृषण न्यौपाने
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ष्टवपक्षधी तफवा बाटः
            ष्टवद्ान वररष्ठ सरकाररी अनधवक्ता श्धी बलराम के.सधी.।
            ष्टवद्ान वररष्ठ अनधवक्ता श्धी कृषण प्रसाद भणडाररी तथा ष्टवद्ान अनधवक्ता श्धी देवेन्द् प्रधान।

अवलमवधीत नजधीरः

 श्धी ५ को सरकारले चितवन चज्लाको नारायणघाट बजार उत्तरतफवा को जंगल भएको ४२ 
ष्टवगाहा जगगा  International Society for Medical College लाई भाडा ददए उपर ननवेदकहरुको 
नेपाल अनधराजयको संष्टवधान, २०४७ को धारा ८८(२) अन्तगवात ररट ननवेदन पनवा आएको 
देचिन्छ।धारा ८८(२) को वयवसथा हेदावा साववाजननक हक वा सरोकारको कुनै ष्टववादमा 
समावेश भएको कुनै संवैधाननक वा कानूनधी प्रश्नको ननरुपणको लानग आवशयक र उपयकु्त 
आदेश जाररी गररी तयसतो हकको प्रिलन गराउने वा ष्टववाद टुङ्गो लगाउने असाधारण अनधकार 
सववोचि अदालतलाई हनेुछ भन् ेवयवसथा रहेको देचिन्छ।बालकृषण ष्टवरुद्ध श्धी ५ को सरकार 
भएको ररट नमबर १८५१ को ननवेदनको सन्दभवामा ष्टवशेष इजलासले देशको प्राकृनतक राष्ट्रिय 
सपपदा हो तयै देशको सबै नागररकहरुको साझा समपचत्त हो।देशको आनथवाक ष्टवकास, वातावरण 
संरक्षण इतयादद ष्टवनभन् दृष्टटिकोणबाट देशका नागररकहरुको श्ोतमा साथवाक सरोकार रहेको 
हनु्छ।राष्ट्रिय हक वा दाष्टयतव शृ्जना हनेु यसता कुनै वयवहारको समबन्धमा श्धी ५ को 
सरकारसंग आवशयक जानकाररी मागने र संवैधाननक वयवसथाको वचिवालाप कुनै काम कुरा भए 
गरेको देचिएमा तयसको ष्टवरोध गररी संष्टवधानको धारा ८८ को उपधारा (२) अन्तगवात ननवेदन 
ददने अनधकार प्रतयेक नागररकलाई प्राप् हनेुछ भनधी ष्टवसततृ वया्या भईसकेको र वातावरण 
संरक्षण र परुाताचतवक महतवको सथानको पररप्रके्यमा प्रसततु ननवेदन परेको प्रसततु ष्टवषय 
साववाजननक सरोकारको ष्टवषय देचिन आएको हुँदा ननवेदकहरुलाई हकदैया भएको नै देचिन 
आउने।                   

  (प्र.नं.१८)

 राष्ट्रिय महतवको ष्टवषयहरुमा श्धी ५ को सरकारले ननणवाय गदावा राष्ट्रिय ष्टहतलाई धयानमा रािेर 
संष्टवधान तथा कानून ष्टवपररीत नहनेु गररी ननणवाय गररन ुपनखे।                 

(प्र.नं.१९) 

 संष्टवधानले वयवसथा गरेको राजयका ननदखेशक नसद्धान्त तथा नधीनतहरुलाई अदालतले लाग ुगनवा 
नसकने भए पनन यदद सरकारले संष्टवधानमा वयवचसथत राजयका ननदखेशक नसद्धान्त तथा नधीनतहरु 
ष्टवपररीत गएर ननणय गछवा भने तयसतो अवसथा औं् याउन नसष्टकने होइन।

 (प्र.नं.१९)
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 परुाताचतवक महतवका वसत ु र समपदाको हेरष्टविार र संरक्षण सरकारको प्रमिु दाष्टयतव 
हो।परुाताचतवक प्राचिन वसतकुा संरक्षण नगनखे हो भने हाम्ो देशको प्राचिन सभयता र संसकृनत 
हामधी आफैं ले नबसवान सकदछौं।परुाताचतवक िधीज वसतहुरु रहेको धानमवाक ठाउँमा तयस ठाउँमा 
उतिनन हनु नपाउदैको अवसथा Medical College बनाइ ददँदा तयहाँ रहेका प्राचिन मचन्दर 
तथा परुाताचतवक िधीज वसतहुरु नषट हुँदैनन ्भन् नसष्टकने।

(प्र.नं.१९) 
 प्राकृनतक, धानमवाक एवं परुाताचतवक दृष्टटिकोणले महतवपूणवा भएको वन जंगलले घेररएको 

देवघाट क्षेत्को जगगालाई श्धी ५ को सरकारले अन्तरावाष्ट्रिय चिष्टकतसा शास्त्र अधययन 
केन्द् (international society for medical college) लाई ददने गरेको ननणवायमा उक्त क्षेत्को 
जगगा नै ददन ुपनखे ष्टवशेष कारण र आधार िलुाउन सकेको नदेचिदँा श्धी ५ को सरकारको 
नमनत २०५०।११।१६ को उक्त ननणवाय सवेचछािाररतापूणवा मान्ु पनखे हुँदा श्धी ५ सरकारले 
अन्तरावाष्ट्रिय चिष्टकतसा शास्त्र अधययन केन्द्लाई चितवन भरतपरु नारायणघाट उत्तरतफवा का 
४२ ष्टवगाहा जगगा ददने गरेको उक्त ननणवाय उतप्रषेणको आदेशद्ारा बदर हनेु।

 (प्र.नं.२०)

आदेश

प्र.न्या.सरेुन्द् प्रसाद नसंहः नेपाल अनधराजयको संष्टवधान २०४७, २३।८८(२) अन्तगवात पनवा आएको 

प्रसततु ररट ननवेदनको संचक्षप् वयहोरा यस प्रकार छः-

२.  हामधी ननवेदक देशका साववाभौनमक वसत ु देशको साववाजननक वसत ु साववाजननक समपचत्तहरुमा 

नागररकको हक हनु्छ, तयसको सबै नमलेर संरक्षण समबद्धवान र देशको ष्टवकास हनु ुपदवाछ भन्े 

कुरामा ष्टवश्वास राख् े नेपालरी नागररक हौं।चितवन चज्लाको नारायणघाट बजार उत्तरतफवा को 

पूववापदट्ट राजमागवा उत्तरनतर धमवासथल देवघाट धाम पचचिम नारायणधी माई र दचक्षण राजदरबार 

राष्ट्रिय ननकुञ्ज र घना जंगलले घेररएको यो जगगा धानमवाक दृष्टटिले अनत पष्टवत् सथान माननन्छ।यस 

क्षेत्मा उतिनन हुँदा हजारौं परुाना मूनतवाहरु फेला पनुवाको साथै दलुवाभ जडधीबटुरीहरु समेत पाइने 

क्षेत् हुँदा यस क्षेत्मा दलुवाभ वन्यजन्त ुआहार ष्टवहार र पानधी िान आउने सथान पनन हुँदा यो 

सथान धानमवाक वन्यजन्त ुर जडधीबटुरी पाउने कारणले समेत यस ठाउँलाई साववाजननक समपदाको 

रुपमा यस भेगका जनता र श्धी ५ को सरकारले समेत संरक्षण प्रदान गररी सरुक्षधीत रहेको 

सथानलाई ष्टवपक्ष अन्तरावाष्ट्रिय चिष्टकतसा शास्त्र अधययन केन्द्लाई जनु ष्टवदेशधी रा्रि भारतधीय र वेटि 
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भचजवाननया पलुभनसटरी (अमेररका) ले ननमावाण र सञ्चालन गनवा लागेको चिष्टकतसा केन्द्लाई श्धी ५ को 

सरकारले उक्त ४ ष्टक्ला नभत्का ४२ ष्टवगाहा जगगा जमधीन नसतै्तमा ददने ननणवाय गरेको भन्े कुरा 

साप्ाष्टहक ष्टवमशवा २०५१ को साउन ७ को अंक २०५१ असार २६ को देशान्तरको अंकमा 

समेत समािार आएकोले के कसररी साववाजननक जगगा ष्टवषयलाई ददने ननणवाय गयवो भनधी मचन्त्पररषद् 

सचिवालय तथा चशक्षा मन्त्ालयमा बझुन जाँदा ननणवायको प्रनतनलष्टप ददन नम्दैन भनधी जानकाररी 

ददएकाले घना जंगल भएको प्रनसद्ध धानमवाक सथल ष्टवनाश गनवा नम्छ नम्दैन, साववाजननक 

समपचत्त श्धी ५ को सरकारले ददन नम्छ, नम्दैन, वातावरणलाई प्रतयक्ष प्रभाव पानखे गररी कुनै 

वसतकुो ननणवाय गनवा नम्छ, नम्दैन जसता प्रश्नहरु िडा भएकाले यसतो कानूनधी प्रश्नको ननरोपण 

गनखे अनधकार सममानधीत अदालतलाई संष्टवधानको धारा ८८(२) ले ददएको अनधकार अन्तगवात 

ननवेदन गनवा आएका छौं।चितवन चज्लाको नारायणघाट बजार उत्तर तफवा को ४२ ष्टवगाहा जगगा 

धानमवाक क्षेत्ले प्र्यात क्षेत् हो, सो क्षेत्मा वागेश्वररी उतिनन गदावा हजारौ परुाना मूनतवाहरु समेत 

फेला परेका नथए सो क्षेत् धानमवाक दृष्टटिकोणले प्र्यात छ भन्े कुरा श्धी ५ को सरकार परुाततव 

ष्टवभागका उतिनन अनधकृत िन्द् प्र. नत्पाठीले बागधीश्वररी मचन्दर पनुः ननमावाण बारे गरेको भन्े 

चशषवाकमा गरेको िोजमा नारायणघाट देवघाटनतर जाने बाटोमा पनखे जंगलमा परुाना मचन्दरको 

भगनावशेष देिेपनछ सो वागधीश्वररी को हो भन्े ष्टवश्वास गररी नयाँ ननमावाण गनवा चशलान्यास समेत 

भई सकेको भन्े कुराले प्रटि छ।परुाताचतवक सथानलाई संरक्षण गनवा पनखेमा ननजधी क्ामपसलाई 

ददने गरेको श्धी ५ को सरकारको कायवा संष्टवधान एवं िानधी तथा िननज पदाथवा ऐन, २०४२ को 

प्रनतकुल छ।धानमवाक सथानको संरक्षण गनुवा श्धी ५ को सरकार र हामधी ष्टहन्द ुनागररकको कतवावय 

हो र संष्टवधानको धारा १९(२) ले यसतो धानमवाक सथल संरक्षण गनुवा पनखेछ भन्े संवैधाननक 

वयवसथा समेत छ।संष्टवधानले नै धमवाको संरक्षण गररी रहेको अवसथामा श्धी ५ को सरकारमा 

रहेका केहरी तथा कनथत वयचक्तहरुको ननजधी सवाथवा पूनतवा गनवा ननजधी क्ामपसलाई जगगा ददने ननणवाय 

गनुवा संष्टवधानको धारा १९(२) को प्रनतकुल कायवा हो।

३.  हाल वागेश्वररी मचन्दर वररपररी जंगल भएको सो क्षेत् हराभरा र जंगलका अन्य जन्तहुरुको आरक्षण 

भईरहेको सथान हो भोनल सो ठाउँमा क्ामपस ननमावाण भएमा माननसहरुको अननधकृत प्रवेश र सो 

जंगलका वन्यजन्तकुो ष्टवनाश र जंगलको ष्टवनाश र वातावरणमा प्रनतकुल असर प्रदषुण वषावाको 

कमधी र धानमवाक मयावादा भंग हनु्छ।यस ठाउँको जंगल कटानधी गनावाले नारायणघाट बजार समेत 

नारायणधी नदरीले कटान गछवा।यसतो प्रनतकुल अवसथा शृ्जना गनखे गररी ४२ ष्टवगाहा जगगा ननजधी 

क्ामपसलाई ददन ुश्धी ५ सरकारको प्रवतृ्त धारणा हो।संष्टवधानको धारा २६(४) मा वातावरणमा 
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पनवा जाने प्रनतकुल असरहरु पनवा नददन एवं वातावरणको संरक्षण गनवा राजयले प्राथनमकता ददने छ 

भनधी राजयका ननदखेशक नसद्धान्तहरुमा उ्लेि छ यसररी सोहरी ननदखेशन नसद्धान्त बमोचजम श्धी ५ 

को सरकारले नधीनत तयार गनुवा पनखेमा उ्टो ननजधी क्ामपसलाई जगगा ददने कायवा गैह्र संवैधाननक 

छ।ननजधी रुपमा िलेुका कुनै पनन कलेजलाई ष्टवपक्षधी श्धी ५ को सरकारले जनमन उपलबध 

गराएको छैन।नेपालरीले सथापना गरेका धेरै क्ामपस नेपालमा छन।्तर सो कुनै पनन लाई जगगा 

उपलबध गराएको छैन।समपचत्त आजवान गनखे उद्ेशयले िोलेका कलेजलाई सरकाररी जनमन ददन ु

पनखे कुनै कारण छैन।राजनैनतक वयचक्त र कलेजका वयचक्तको अनचुित नमलोमतोबाट रा्रिलाई 

नोकसानधी हनेु काम गररएको छ।ष्टवपक्षधी श्धी ५ को सरकारले समवचन्धत चज.ष्टव.स. चितवनलाई 

उक्त क्षेत्मा क्ामपस िो्न उचित हनु्छ हुँदैन भनधी सोधेकोमा ष्टवपक्षधी चज.ष्टव.स.को बैठक बनस 

उक्त ४ ष्टक्ला नभत्को जगगा नडमारकेशन जंगल नभत्को जगगा हो सो ठाउँ क्ामपसलाई ददन 

नम्दैन सो क्ामपसलाई चितवन चज्लाकै जगतपरु भन्े ठाउँमा सो क्ामपस राख् उपयकु्त छ 

भनधी चज.ष्टव.स.ले नमनत २०५०।६।७ मा ननणवाय गरेको सो चज.ष्टव.स. को ननणवायले समेत सो क्षेत् 

सरुचक्षत राख् ुपनखे देचिन्छ भने अकवो तफवा  श्धी ५ को सरकारको तफवा बाट सथानधीय ष्टवकास मन्त्धी 

रामिन्द् पौडेलको अधयक्षतामा बसेको नमनत २०५०।१२।७ को ननणवायले उक्त जगगा देउघाट 

ष्टवकास क्षेत् भनधी ननणवाय गरेको छ, यसररी यो क्षेत्लाई सो ठाउँमा पाइने वसतकुो संरक्षण गनवा 

देउघाट ष्टवकास क्षेत् भनधी ननणवाय समेत गरेको अवसथामा सो ननणवायको कुनै कारवाहरी नै नगररी 

ष्टवपक्षधीहरुको अनचुित नमलोमतोबाट ननजधी सवाथवा पूनतवा गनुवा उक्त जगगा ष्टवपक्षधी ननजधी क्ामपसलाई 

ददइएको हो सो वयापाररक उद्ेशयको ष्टवदेशधीहरुको ननजधी क्ामपसलाई जगगा ददलाउने अनधकार 

श्धी ५ को सरकारलाई कुनै कानूनले पनन अच्तयार प्रदान गरेको छैन।

४. अतः मानथ उ्लेचित तथय तथा कानूनका आधारमा ष्टवपक्षधी ननकायले मानथ उ्लेचित काम 

कारवाहरी र ननणवायले हामधी ननवेदकको संष्टवधानको धारा ११(१), १६, १९(२) ले प्रदत्त गरेको 

गरेको हक हनन भएकोले श्धी ५ को सरकारले ष्टवपक्षधी अन्तरावाष्ट्रिय चिष्टकतसा शास्त्र अधययन 

केन्द्लाई मानथ उ्लेचित ४ ष्टक्ला नभत्को ४२ ष्टवगाहा जगगा ददने समबन्धको ननणवाय 

आदेश जाररी गररी सममानधीत अदालत माफवा त जानकाररी पाउँ र तयसररी गैह्र कानूनधी रुपले ननजधी 

क्ामपसलाई जगगा चजममा लगाउने गरेको कायवा संष्टवधान र कानूनको ष्टवपररीत भएकोले धारा 

२३ र ८८(२) बमोचजम उतप्रषेणको आदेश जाररी गररी बदर गररी अन्य जो िाष्टहने आज्ा आदेश 

वा पूचजवा जाररी गररी साववाजननक हक वा सरोकारको ष्टवषयको ननरोपण गररी पाउँ भन्े वयहोराको 

ननवेदन।
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५.  यसमा ष्टवपक्षधीहरुबाट नलचित जवाफ मगाई आएपनछ ननयम बमोचजम गररी पेश गनुवा भन्े 

वयहोराको यस अदालत एक न्यायाधधीशको इजलासबाट २०५१।४।३२ मा भएको आदेश।

६.  भरतपरु चसथत College of Medical Science लाई देवघाट क्षेत्को जगगा लरीजमा उपलबध 

गराउने श्धी ५ को सरकारको ननणवायले नेपालको साववाभौमसत्तामा कुनै आघात नपयुावाउने हुँदा सो 

कायवा संष्टवधान ष्टवपररीत भयो भन्े ष्टवपक्षधीहरुको तकवा  ष्टव्कुल ननराधार छ।

७.  जहाँसमम िननज पदाथवाका समभावनायकु्त जनमन ननजधी क्ामपसलाई उपलबध गराउन ु िानधी 

तथा िननज पदाथवा ऐन, २०४२ को प्रनतकुल भयो भन्े तकवा  छ, उक्त ऐन, यद्यष्टप लाग ुभएको 

छैन र यसररी लाग ुनै नभएको ऐन प्रसततु सन्दभवामा ष्टरियाचशल हनेु प्रश्न नै उठदैन। College 

of Medical Science लाई उपलबध गराएको जगगा िननज समभावनायकु्त भएमा हाल कायम 

नेपाल िानधी ऐन, २०३३ अनसुार कारवाहरी हनु कुनै कानूनले बन्देज समेत लगाएको छैन।यस 

प्रकार कुनै पनन ष्टकनसमबाट प्रासांनगक नै नदेचिएको संष्टवधानको धारा र लाग ु नै नभएको 

ऐनलाई आधार मानधी दायर गररएको प्रसततु ररट ननवेदन पणुवातः बदर भागधी छ।जहाँसमम 

ररट ननवेदकहरुले देवघाट क्षेत्को जगगा नबना मू्यमा अन्तरावाष्ट्रिय चिष्टकतसा शास्त्र अधययन 

केन्द्लाई नबना मू्यमा उपलबध गराएको भनधी नलन ुभएको चजष्टकरको ष्टवषय छ, उक्त चजष्टकर 

ननतान्त आधारहरीन छ।देवघाटमा College of Medical Science सथापना गनखे समबन्धमा श्धी 

५ को सरकार, चशक्षा संसकृनत तथा समाज क्याण मन्त्ालय र International Society for 

Medical Education U.S.A बधीि ८ अगटि, १९९३ मा ४९ वषवाको लानग संझौता भएको हो 

र उक्त संझौतामा श्धी ५ को सरकारले सो कलेज र कलेज सञ्चालनको लानग सथापना हनेु 

असपतालको लानग आवशयक र उपयकु्त जगगा श्धी ५ को सरकारले नलजमा उपलबध गराउने 

र सो जगगाको सवानमतव श्धी ५ को सरकारमा नै रहने वयवसथा उ्लेि गररएको नथयो।यहरी 

आधारमा भरतपरु नगरपानलका वडा नं. १ चसथत देवघाट जाने सडकले छोएको बागेश्वररी मचन्दर 

भएको चज्ला प्रशासन कायावालय, भरतपरुको पत्ानसुार अन्दाजधी २८,००० वगवा नमटर क्षेत्फल 

भएको पूववा ढ्ाग्धी िोला पचचिम पष्टहले नारायणधी नदरीमा फेररी बनाएको ठाउँमा नमनसने िो्सा 

उत्तर रामनगर जाने बाटोमा पनखे िो्सा, दचक्षण देवघाट जाने मोटर बाटो यनत िार ष्टक्ला 

नभत्को जगगा प्रसताष्टवत सप् गणडकरी बह ु उद्ेशयधीय आयोजना क्षेत्लाई असर नपनखे भैरहेका 

रुिहरु नकाटने र जगगा भोग िलन गरे बापत मन्त्ालयले उचित बाष्टषवाक भाडा तोकरी श्धी ५ 

को सरकारको राजश्वमा दाचिल गराउने गररी कलेज अफ मेनडकल साइन्स भरतपरुलाई प्रदान 
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गनखे गररी श्धी ५ को सरकार (मचन्त्पररषद्) सचिवालयबाट नमनत २०५०।११।१६ मा ननणवाय 

भएको छ।यस प्रकार साववाजननक जगगा नसतै्तमा प्राइभेट कलेजलाई भोग िलन गनवा ददएको 

भनधी नलइएको चजष्टकर यथाथवा भन्दा धेरै टाढा भएकोले ररट ननवेदन िारेज भागधी छ।श्धी ५ को 

सरकारले सो क्षेत्को जगगा उक्त मेनडकल कलेजलाई उपलबध गराउँदा तयहाँ भैरहेका रुि 

नबरुवा काटन नपाउने र प्रसताष्टवत सप् गणडकरी बह ुउद्ेशयधीय आयोजनालाई समेत असर नपगुने 

गररी उपलबध गराउने ननणवाय गरेको छ।यसररी श्धी ५ को सरकारको उक्त ननणवायबाट वातावरण 

संरक्षण समबन्धमा राजयले अंनगकार गरेको नधीनत प्रनतकुल कुनै कायवा भएको छैन।अष्टपत ुदेशको 

ष्टवनभन् क्षेत्का जनताको चशक्षा, सवासथय, आवास, रोजगाररी जसता आधारभतु कुराको ष्टवकास 

गररी जनसाधारणको जधीवनसतर वषृ्टद्ध गनखे राजयको नधीनतलाई नै बढावा नमलेको छ।यस प्रकार 

आफनो सवानमतवमा भएको जगगा कसलाई के कसतो शतवामा उपलबध गराउने भन्े समबन्धमा 

ननणवाय गनखे पूणवा अनधकार श्धी ५ को सरकारमा नै रहने हुँदा ष्टवपक्षधी ररट ननवेदकहरुले नलन ु

भएको चजष्टकर आधारहरीन छ।यस मन्त्ालय र International Society for Medical Education 

U.S.A बधीि ८ अगटि, १९९३ मा भएको संझौता तथा श्धी ५ को सरकार (मचन्त्पररषद्) को 

नमनत २०५०।११।१६ को ननणवायमा उ्लेचित कुनै कुराले कुनै समप्रदायको धानमवाक सथल र 

धानमवाक गठुीको सञ्चालन र संरक्षण गनवा पाउने हकमा कुनै ष्टकनसमको बन्देज लगाएको छैन र 

तयसता समप्रदायकहरु संष्टवधानको सवधीकृत सधीमा र प्रिनलत कानूनको अनधनमा रहरी धमवा समबन्धधी 

हकको उपभोग गनवा सवतन्त् र सक्षम छन।्ररट ननवेदकहरुले उ्लेि गरे बमोचजम संष्टवधान 

प्रदत्त समानताको हक (धारा ११) सूिनाको हक (धारा १६) र धमवा समबन्धधी हकमा आघात 

पयुावाउने कायवा मेरो तफवा बाट भए गरेको नदेचिदँा नहुँदा प्रसततु ररट ननवेदन िारेज गररी पाउन 

सममानधीत अदालत समक्ष सादर अनरोध गदवाछु भन्े समेत वयहोराको चशक्षा, संसकृनत तथा 

समाज क्याण मन्त्ालय तथा चशक्षा संसकृनत तथा समाज क्याण मन्त्धीको एउटै वयहोराको 

छुट्टाछुटै्ट रुपमा पेश भएको नलचित जवाफ।

८.  कलेज सथापना गनखे संझौता गनखे ४९ बषवाको लानग मात् भएको हुँदा र जगगाको सवानमतव श्धी ५ 

को सरकारमा नै रहने गररी भाडामा ददने ननणवाय भएकोमा पनत्कामा प्रकाचशत समािारको हवाला 

दददै ररट ननवेदन ददएको आधारहरीन छ।

९.  साववाजननक सरोकारको ष्टववादमा संवैधाननक वा कानूनधी ष्टववादको प्रश्न समावेश छैन भन्े ररट 

ननवेदनमा उ्लेि गररए अनसुार केवल ष्टववादको मात् ननरोपणको लानग संष्टवधानको धारा 
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८८ (२) अन्तगवात सममानधीत अदालतको असाधारण अनधकार क्षेत् गहुानवा आउने हक सथाष्टपत हनु 

सकदैन।संवैधाननक वा कानूनधी ष्टववादको प्रश्न समावेश भएको ष्टववादमा हक पगुने वयचक्तको ररत 

पूववाकको ननवेदन भएमा मात् संष्टवधानको धारा ८८(२) अन्तगवात सममाननत अदालतबाट संवैधाननक 

वा कानूनधी प्रश्नको ननरोपण हनु सकने हो।ररट ननवेदकहरुले उठाउन ुभएको ष्टववादको ष्टवषयमा 

२,८०,०००।-(दईु लाि अनस हजार) वगवा नमटरको जगगा हो तयसतो जगगामा ननवेदकहरुको 

कुनै हक नै नभई श्धी ५ को सरकारको देशको वातावरणधीय संरक्षण तफवा  तथा कसैको धानमवाक 

आसथामा आघात नपरोस ्भन्े तफवा  सदा सजग रहेको छ।नेपालमा चिष्टकतसा ष्टवज्ानको अधययन 

अधयापनको ष्टवकास गररी दक्ष जनशचक्तको ष्टवकास र जन साधारणलाई चिष्टकतसा सेवामा अपेचक्षत 

मात्ामा परुा होस ्भन्े दृष्टटिकोणले सरकारले यसतफवा  ष्टवशेष धयान ददई कायवा गररी रहेको सन्दभवामा 

उक्त कलेज सथापना गनवा सवधीकृनत ददएकोबाट धानमवाक तथा वातावरणधीय दृष्टटिले प्रनतकुल असर 

परेको छैन।उक्त कलेज सथापना गनखे सवधीकृनत ददने ननणवाय भएकोबाट ररट ननवेदकहरुको 

संष्टवधानको धारा १९ अन्तगवातको धानमवाक सवतन्त्तामा कुनै आघात पगुन गएको छैन।

१०. ररट ननवेदकले देवघाट क्षेत् ष्टवकास सनमनतबारे चजष्टकर नलन ु भएको समबन्धमा श्धी ५ को 

सरकारले देवघाट क्षेत् ष्टवकास सनमनत (गठन) आदेश, २०५० जाररी गररी सनमनतको गठन गरेको 

नमनत २०५०।१२।४ को राजपत्मा प्रकाचशत गरेकै छ।उक्त नसमनतको काम कतवावय र 

अनधकारको समबन्धमा उक्त देवघाट क्षेत् नभत् शैचक्षक संसथा, असपताल आदद जसता साववाजननक 

उपयोगका साधनहरु सवुयवचसथत गनखे वयवसथा नमलाउने समेत रहेकोबाट प्रसताष्टवत मेनडकल 

कलेज सथापनाबाट उक्त देवघाट क्षेत्को ष्टवकासमा कुनै प्रनतकुल असर पानुवाको सट्टा उक्त 

सनमनतलाई सहयोग नै पगुने र मेनडकल कलेज सथापनाबाट उक्त क्षेत्को ष्टवकासमा सहयोग नै 

पयुावाउने हुँदा ननवेदन चजष्टकर ननरथवाक छ।

११. अतः श्धी ५ को सरकारको ननणवायबाट ननवेदकहरुको कुनै पनन संवैधाननक हकको हनन भएको 

नहुँदा उक्त ररट ननवेदन िारेज गररी पाउन सममानधीत अदालत समक्ष सादर अनरुोध गदवाछु भन्े 

समेत वयहोराको ततकानलन प्रधानमन्त्धी नगररजा प्रसाद कोइरालाको नलचित जवाफ।

१२. श्धी ५ को सरकारले हामधीलाई मेनडकल कलेज सथापना गनवा जगगा उपलबध गराउन गरेको 

ननणवायले ररट आवेदकहरु मानथ न त असमान वयवहार गररी कानूनको समान संरक्षणबाट 

बचन्ित गरेको छ, न त ननजहरुको धानमवाक सथल तथा गदुठको सञ्चालन र संरक्षणमा रोकन 

लगाएको छ।साथै संष्टवधानको धारा ८८(२) अन्तगवात कुनै ष्टववादलाई साववाजननक ष्टववादको 
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रुपमा यस अदालतमा ्याउनको लानग ररट आवेदकहरुको ष्टववादको ष्टवषयवसतसंुग साथवाक 

समबन्ध वा ताचतवक सरोकार हनुकुा साथै सो ष्टववाद संष्टवधान वा कानूनमा आधाररत हनुपुछवा।साथै 

ष्टववाद का्पननक वा अनमुाननत नभएर यथाथवामा आधाररत हनुपुछवा।यसररी यस ष्टववादमा ररट 

आवेदकहरुले आफनो साथवाक तथा ताचतवक समबन्ध भएको कहरी कतै उ्लेि गनवा सकन ुभएको 

छैन।यसररी ररट आवेदकहरुको ररट ननवेदनमा उपरोक्त कुराहरुको अभाव भै हकदैया ष्टवष्टहन 

समेत भै प्रथम दृष्टटिमा नै िारेज भागधी छ।

१३. ररट आवेदकहरुको माग दाबधीलाई दृष्टटिगत गदावा मूलभतू रुपमा धारा १६ अन्तगवात सूिनाको 

हक तथा धारा १९ धमवा समबन्धधी हकमा आघात परेको ष्टवषय वसतलुाई अचघ साररी आएको 

पाइन्छ।ररट ननवेदकहरुको माग दावधीलाई नै दृष्टटिगत गनखे हो भने दईु नभन्दानभन्दै ष्टवषय वसतलुाई 

नलएर एउटै ररट ननवेदन ददएको पाइन्छ।धारा १६ अन्तगवात सूिना पाउने ष्टवषय वसत ुर धारा 

१९ अन्तगवात धमवा समबन्धधी हकको ष्टवषयवसत ुछुट्टाछुटै्ट छ।अतः पथृक पथृक ष्टवषयवसतलुाई 

नलएर एउटै ननवेदनबाट हक प्रिलन गराउन ररट समबन्धधी नसद्धान्त र वयवहारसंग ननम्ने हुँदा 

ररट िारेज गररी पाउन सष्टवनय ननवेदन गदवाछौं।साथै अकवो राज राजेश्वररीको ठूलो मचन्दर बनाउने 

तथा यस कमपाउणड समेत बाष्टहरको देवघाट अथावात यस क्षेत्को ष्टवकासमा सहयोग गनखे हाम्ो 

प्रयास छ।हामधीलाई श्धी ५ को सरकारले कलेज ननमावाण गनवा ददएको जगगामा कलेज ननमावाण 

कायवाले तयस क्षेत्का वन्यजन्तलुाई समेत कुनै असर पददैन र सो ठाउँमा परुा आवादरी क्षेत्हरु 

माननसको आवात जावत हनेु ठाउँ र बाटो आदरी भएको हुँदा जनावरहरु कष्टहले पनन नथएन 

र छैन।ष्टकनकरी राष्ट्रिय ननकुञ्ज र बागेश्वररी बधीिमा दवैु पक्षधीय राजमागवा र नारायणगढ मचुगलङ 

रोडसंग वन ष्टवभाजन गराएको छ।हामधीलाई श्धी ५ को सरकारको तफवा बाट उक्त जगगा उपलबध 

गराउँदा हामधीले तयस क्षेत्को एकवटा पनन रुि काटन नपाउने गररी नमवररीङ गररी भपावाई गररी 

हामधीले ददई रुि नकाटने शतवा मानेका छौं।साथै यस समबन्धमा श्धी ५ को सरकार वन मन्त्ालय 

अन्तगवातबाट रुिहरुको लगत आनधकाररीक रुपमा ददइसकेको छ।बरु हामधीहरुले िालरी जनमनमा 

वकृ्षारोपण गररददने भएका हौं।तयसतै गररी कलेजसंग समबचन्धत ढल ननकास जनमनमा िा्डो 

िनधी ननयन्त्ण गराइनेछ।तसथवा ररट आवेदकहरुले उ्लेि गरे अनसुार उक्त कलेज ननमावाणले न 

त वातावरण, न वन्यजन्त,ु न त धानमवाक सथलमा नै कुनै प्रनतकुल प्रभाव पादवाछ।

१४. हामधीहरुलाई श्धी ५ को सरकारको तफवा बाट उक्त जगगा उपलबध गराउँदा श्धी ५ को 

सरकार (म.प) ले ननणवाय गररी ददएको छ।श्धी ५ को सरकारको सवानमतव भएको वन क्षेत् 
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प्रयोग गनवा श्धी ५ को सरकारले ददन सकने सपटि वन संरक्षण (ष्टवशेष वयवसथा) ऐन, २०२४ 

तथा वन ऐन, २०४९ मा पनन छ।तसथवा सो ननणवाय कुनै कानून प्रनतकुल नभै कानून अनरुुप नै 

छ।हामधी मेनडकल कलेज एक नाफा कमाउने उद्ेशयले नभएको सेवामलुक भावना भएको संसथा 

हो।हामधीहरुले नेपालमा (चितवन) उक्त जगगा प्रयोग गरे बापत बाष्टषवाक रुपमा चशक्षा संसकृनत 

तथा समाज क्याण मन्त्ालयले तोकेको भाडा ननचचित अवनध नभत् ददने शतवा कबनुलयत तथा 

संझौता गरेका छौं।दईु पक्षधीय संझौता भई प्राप् गररएको हो।उक्त जगगाको सवानमतव श्धी ५ को 

सरकारमा नै रहने गररी केवल हामधीलाई पट्टामा नलएको हो।यसबाट समेत ष्टवपक्षधी ननवेदकहरुले 

भने झै उक्त जगगा हामधीलाई श्धी ५ को सरकारले नसतै्तमा तथा समपूणवा रुपले हसतान्तरण गररी 

ददएको भन्े भनाई केवल गणपरुक भै झठुो भएको सपटि हनु्छ।यस प्रकार मेनडकल कलेज मानव 

जधीवनको नननमत्त अनत आवशयकरीय त हो र ष्टवकासको महतवपणुवा सथान रा्दछ।सो ठाउँमा 

माननसको आवात जावत र िारै नतर माननसहरुको बसोबास गररी आएको क्षेत् हो।सो ठाउँमा 

ठूलो सिवुाको रुिहरु छन।्झारपात केहरी पनन छैन भने जडधीबटुरी आदद केहरी पनन छैन।वन 

जंगल सरकाररी जगगा हो साववाजननक सथल र सरोकारको ष्टवषयवसत ु होइन।ष्टवपक्षधीको ररट 

ननवेदन गैरकानूनधी सतहरी भएको तथा ररट ननवेदकका कुनै हकमा प्रनतकुल असर नपरेबाट तथा 

उक्त ररट ननवेदन िारेज गररी पाऊँ भन्े समेत वयहोराको College of Medical Science चितवन 

भरतपरुको नलचित जवाफ।

१५. ननयम बमोचजम दैननक कजनलटिमा िढरी पेश हनु आएको प्रसततु ननवेदनमा ननवेदक तफवा बाट 

रहन ुभएका ष्टवद्ान वररष्ठ अनधवक्ता श्धी गणेशराज शमावा, ष्टवद्ान अनधवक्ता श्धी प्रकाश मणधी शमावा 

तथा ष्टवद्ान अनधवक्ता श्धी बालकृषण न्यौपानेले श्धी ५ को सरकारले मेनडकल कलेज सथापनाका 

लागधी ठाउँको समबन्धमा चितवन चज्ला ष्टवकास सनमनतलाई सोनधएकोमा चितवन चज्ला ष्टवकास 

सनमनतबाट जगतपरुमा ठीक छ भनधी जवाफ ददएको पाइन्छ।कलेज सथापना गनवा हनु् भन्े 

मेरो पक्षको भनाई होइन।वातावरणलाई असर पनखे गररी र धानमवाक एवं परुाताचतवक वसतहुरु 

नास हनेु गररी तयस क्षेत्मा मेनडकल कलेज सथापना गनुवा हनु् भन्े हाम्ो पक्षको भनाई हो।वन 

ऐन, २०४९ को दफा ६८ ले राष्ट्रिय प्राथनमक प्राप् योजना सञ्चालनको लानग अन्य ष्टवक्प 

नभएमा वन जंगल भएको जगगा प्रयोग गनवा सकने वयवसथा गरेको छ।कलेज सथापना समबन्धधी 

कायवा राष्ट्रिय प्राथनमकता प्राप् योजना नभत् पददैन र धानमवाक सथलको संरक्षण गनखे हक संष्टवधानले 

ददएको हक हो।यसको हनन ्भएको हुँदा हाम्ो पक्ष ननवेदन नलएर आएको छ।सरकाररी जगगा 

भाडामा ददने ऐनको अभाव छ ऐनको अभावमा सरकारले भाडामा ददन सकदैन।अन्य प्राइभेट 
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कलेजलाई जगगा उपलबध नगराई यस कलेजलाई मात् Lease मा जमधीन उपलबध गराउन ु

पनखे कारण ष्टवपक्षले िलुाउन सकेको देचिदैन।वन क्षते्मा असपताल िो्न ददने श्धी ५ को 

सरकारको ननणवायमा Vested Interest रहेको छ।१००० सैया असपताल तयहाँ बन्ा साथ तयहा 

शहररीकरण शरुुवात हनु्छ।तयसबाट देवघाटको धानमवाक एवं पयावावरणधीय महतवलाई समेत आघात 

पगुन जान्छ, साथै  नारायणधी नदरीमा रहेको गोष्टह तथा ड्फरीनलाई समेत असर पछवा, वन क्षेत्मा 

असपताल बनाउन ननणवाय गदावा वन मन्त्ालयको सवधीकृनत नलन ुपनखेमा सवधीकृनत नलएको छैन।तसथवा 

ररट ननवेदन जाररी हनुपुछवा भन्े बहस प्रसततु गनुवा भयो।

१७. आज ननणवाय सनुाउन तोष्टकएको प्रसततु मदु्ामा ननवेदकहरुको ननवेदन चजष्टकर ष्टवपक्षधी तफवा बाट पेश 

भएको नलचित जवाफ, पक्ष तथा ष्टवपक्ष तफवा बाट रहन ुभएका ष्टवद्ान अनधवक्ताहरुले गनुवा भएको 

बहस समेतलाई मधयनजर गररी हेदावा ननमन दईु प्रश्नमा ननणवाय ददनपुनखे देचिन आयो।

१.  ननवेदकहरुलाई ननवेदन ददने हकदैया छ, छैन ? 

२.  ननवेदकको माग बमोचजम आदेश जाररी हनु ुपनखे हो, होइन ? 

१८. पष्टहलो प्रश्नतफवा  ष्टविार गदावा श्धी ५ को सरकारले चितवन चज्लाको नारायणघाट बजार उत्तरतफवा को 

जंगल भएको ४२ ष्टवगाहा जगगा International Society for Medical College लाई भांडा ददए उपर 

ननवेदकहरुको नेपाल अनधराजयको संष्टवधान, २०४७ को धारा ८८(२) अन्तगवात ररट ननवेदन पनवा 

आएको देचिन्छ।धारा ८८(२) को वयवसथा हेदावा साववाजननक हक वा सरोकारको कुनै ष्टववादमा 

समावेश भएको कुनै संवैधाननक वा कानूनधी प्रश्नको ननरुपणको लानग आवशयक र उपयकु्त आदेश 

जाररी गररी तयसतो हकको प्रिलन गराउने वा ष्टववाद टुङ्गो लगाउने असाधारण अनधकार सववोचि 

अदालतलाई हनेुछ भन्े वयवसथा रहेको देचिन्छ।बालकृषण ष्टवरुद्ध श्धी ५ को सरकार भएको 

ररट नं. १८५१ को ननवेदनको सन्दभवामा ष्टवशेष इजलासले देशको प्राकृनतक राष्ट्रिय समपदा हो 

तयै देशको सबै नागररकहरुको साझा समपचत्त  हो।देशको आनथवाक ष्टवकास, वातावरण संरक्षण 

इतयादद ष्टवनभन् दृष्टटिकोणबाट देशका नागररकहरुको श्ोतमा साथवाक सरोकार रहेको हनु्छ।राष्ट्रिय 

हक वा दाष्टयतव शृ्जना हनेु यसतो कुनै वयवहारको समबन्धमा श्धी ५ को सरकारसंग आवशयक 

जानकाररी मागने र संवैधाननक वयवसथाको वचिवालाप कुनै काम कुरा भए गरेको देचिएमा तयसको 

ष्टवरोध गररी संष्टवधानको धारा ८८ को उपधारा (२) अन्तगवात ननवेदन ददने अनधकार प्रतयेक 

नागररकलाई प्राप् हनेुछ भनधी ष्टवसततृ वया्या भईसकेको र वातावरण संरक्षण र परुाताचतवक 
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महतवको सथानको पररप्रके्यमा प्रसततु ननवेदन परेको प्रसततु ष्टवषय साववाजननक सरोकारको ष्टवषय 

देचिन आएको हुँदा ननवेदकहरुलाई हकदैया भएको नै देचिन आएकोले तयसतफवा  ष्टवसततृ ष्टववेिना 

गररी रहन परेन।

१९. अब दोश्ो तफवा  ष्टविार गदावा श्धी ५ को सरकारले चितवन चज्लाको नारायणघाट बजार उत्तर 

तफवा को पूववापदट्टको राजमागवा उत्तरनतर धमवासथल देवघाटधाम, पचचिम नारायणधी नदरी दचक्षण राजदरबार 

राष्ट्रिय ननकुञ्ज नभत्को ४२ ष्टवगाहा जगगा श्धी ५ को सरकार र अमेररका चसथत International 

Society for Medical College बधीि संझौता भई ४९ वषवाको लानग भाडामा ददएकोमा कुनै ष्टववाद 

देचिदैन।साथै उपरोक्त नसमाना नभत्को ४२ ष्टवगाहा जगगा जंगल भएको र वागेश्वररी मचन्दर पनन 

तयहरी रहेको कुरालाई ष्टवपक्षधीहरुले सवधीकारेको ष्टवपक्षधीहरुकै नलचित जवाफबाट देचिन्छ।श्धी 

५ को सरकारले भाडामा ददएको उक्त धानमवाक       , प्राकृनतक र जलश्ोतको दृष्टटिकोणले राष्ट्रिय 

महतवको रहेको देचिन्छ।राष्ट्रिय महतवको ष्टवषयहरुमा श्धी ५ को सरकारले ननणवाय गदावा राष्ट्रिय 

ष्टहतलाई धयानमा रािेर संष्टवधान तथा कानून ष्टवपररीत नहनेु गररी ननणवाय गररन ु पदवाछ।नेपाल 

अनधराजयको संष्टवधान, २०४७ को भाग ४ मा वयवचसथत राजयका ननदखेशक नसद्धान्त तथा नधीनतहरु 

अन्तगवात धारा २६ को उपधारा ३ मा राष्ट्रिय ष्टहत अनकुुल उपयोगधी एवं लाभदायक रुपमा देशको 

प्राकृनतक श्ोत तथा समपदाको पररिालन गनखे नधीनत राजयले अवलमबन गनखेछ भन्े र उपधारा ४ मा 

जनसाधारणमा वातावरणधीय सवचछताको िेतना बढाई भौनतक ष्टवकास समबन्धधी ष्टरियाकलापद्ारा 

वातावरणमा पनवा जाने प्रनतकुल असर पनवा नददने एवं वातावरणको संरक्षण गनवा राजयले प्राथनमकता 

ददनेछ र दलुवाभ वन्यजन्त ु वन र वनसपनतको ष्टवशेष संरक्षण गनखे  छ भन्े उ्लेि भएको 

पाइन्छ।संष्टवधानले वयवसथा गरेको राजयका ननदखेशक नसद्धान्त तथा नधीनतहरुलाई अदालतले लाग ु

गनवा नसकने भए पनन यदद सरकारले संष्टवधानमा वयवचसथत राजयका ननदखेशक नसद्धान्त तथा 

नधीनतहरु ष्टवपररीत गएर ननणवाय गछवा भने तयसतो अवसथा औं् याउन भने नसकने होइन।श्धी ५ को 

सरकारले वन जंगल भएको जगगा ४९ वषवाको लनग भाडामा ददएबाट जंगलको नास हनेु कुरामा 

दईुमत हनु सकै्तन।श्धी ५ को सरकारले जंगल भएको क्षेत् भाडामा ददँदाको अवसथामा संझौतामा 

नै तयहाँ भएका रुिहरुलाई वन ष्टवभागले नमवररङ गरेर संरक्षण गनखे भननएमा पनन असपताल भवन 

ननमावाण गनवाको लानग झाडधी बटु्ान सफा गनखे पोथ्ा पोथ्धी कटान गनवा सवधीकृनत ददएकाले जंगलको 

नबधवंस हनेु चसथनत सवतः सपटि रुपमा देचिएको छ।श्धी ५ को सरकारले International Society 

for Medical College लाई उपलबध गराएको जगगा वन क्षेत्को जगगा हुँदा प्राष्टवनधक दृष्टटिकोणले 

कलेज सथापना गनुवा हसतान्तरण गनवा नहनेु र वन तथा वातावरणमा समेत प्रतयक्ष असर पनवा जाने 
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हनुाले सो नगनवा नेपाल प्राष्टवनधक संघले पत् लेिेको र वन ष्टवभागले उक्त क्षेत् साल ररजेनेरेशनको 

लानग उपयकु्त सथान भएको भनधी नमनत २०५०।१२।२० मा चशक्षा तथा संसकृनत मन्त्ालयलाई 

पत् लेिेको भनधी वन तथा भ-ूसंरक्षण मन्त्ालय, वन ष्टवभागले जनष्टहत संरक्षण मञ्चलाई ददएको 

नमनसल संलगन रहेको पत्बाट देचिन्छ।तयसतै ननवेदन पत् साथ परुाततव ष्टवभागको उतिनन 

अनधकृत िन्द्प्रसाद नत्पाठीले वागेश्वररी मचन्दर पनुः ननमावाण बारेको प्रनतवेदनको प्रनतनलष्टप पेश 

गरेको देचिन्छ।तयस प्रनतवेदनमा प्राप् परुाताचतवक अवशेषहरुको अधययन गदावा वागेश्वररी मचन्दर 

भएको क्षेत्को परुाताचतवक महतवको बारेमा ष्टवसततृ ष्टववरण ददएको देचिन्छ।तयसतै सप्गणडकरी 

आयोजना सथलमा बन् लागेको मेनडकल कलेज सथापना पचिात पनवा सकने समभावनाहरुको बारेमा 

जलश्ोत मन्त्ालयबाट भएको अधययन अनसुार ननमन बमोचजम सप्गणडकरीको आयोजनामा प्रभाव 

पनखे देचिन्छ।सप्गणडकरी आयोजनालाई बह ुउद्ेशयधीय आयोजनाको रुपमा ष्टवकास गदावा ष्टवनभन् 

िरणमा ष्टवकास हनेु प्रणालरीको मु् य नहर उक्त कलेजलाई ददइएको जगगाबाट जान सकने र 

ष्टवद्यतु उतपादन गदावा बनाउन ुपनखे संरिनाहरु मेनडकल कलेजलाई भनधी छुट्टयाएको जनमनमा पनवा 

सकने छ।यो कुरा Detail Engineering design  गदावाको बितमा मात् यष्टकन हनु सकनेछ।कालरी 

गणडकरी २ र बढुरी गणडकरी जलाशययकु्त आयोजना कायावान्वयन भएपनछ सप् गणडकरी आयोजनाको 

नसंिाई र ष्टवद्यतु क्षमताको बषृ्टद्ध गनवाको लानग पनन पयावाप् जनमनको आवशयकता पनखे भएकोले 

सो कलेजको ननमावाण सथललाई ठूलो असर पनवा जाने देचिन्छ भनधी जलश्ोत मन्त्ालय जल 

ष्टवद्यतु तथा नधीनत शािाले जनहरीत संरक्षण मञ्चलाई ददएको नमनसल संलगन रहेको पत्बाट 

देचिन्छ।तयसतै चज्ला ष्टवकास सनमनत चितवनले पनन श्धी ५ को सरकारले मेनडकल कलेज िो्न 

उपलबध गराएको जगगा वन नडमाकखे सन नभत्को जगगा हो सो ठाउँ मेनडकल कलेज िो्न ददन 

नम्दैन, मेनडकल कलेजको लानग चितवन चज्लाकै जगतपरु भन्े ठाउँ उपयकु्त छ भनधी ननणवाय 

गररी श्धी ५ को सरकारलाई जानकाररी ददएको देचिन्छ।ननवेदकहरुले ननवेदन ददँदाको अवसथा 

वन ऐन, २०१८ र वन संरक्षण (ष्टवशेष वयवसथा) ऐन, २०२४ जसता ऐनहरु बहाल रहेका र तधी 

ऐनहरुले वन जंगललाई हर तरहले संरक्षण गनुवा पनखे दाष्टयतव र कतवावय श्धी ५ को सरकारलाई 

तोकरी ददएको देचिन्छ।वन ऐन, २०१८ को दफा ११ मा सरकाररी वनमा कुनै वयचक्तलाई 

हक प्राप् नहनेु र दफा २१ मा वन क्षेत्को जगगालाई दतावा गराउन नहनेु कुरामा श्धी ५ को 

सरकारलाई कतवावय र दाष्टयतव तोकरी वन क्षेत्लाई हर तरहले रक्षा गनुवापनखे कानूनधी वयवसथा रहेको 

पाइन्छ।साथै ननवेदकहरुले ररट ननवेदन ददंदाको अवसथा लालमोहर लानगसके पनन प्रारमभ हनेु 

नमनत नतोष्टकएको वन ऐन, २०४९ नमनत २०५१।१२।२० को राजपत्को सूिनाद्ारा प्रारमभ 
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भई लाग ुभएको उक्त ऐनको दफा ६८ ले वन र वातावरणको संरक्षणमा ष्टवशेष वयवसथा गरेको 

छ।जसमा भननएको छ यस ऐनमा अन्यत् जनुसकैु कुरा लेचिएको भए तापनन राष्ट्रिय प्राथनमकता 

प्राप् योजना संिालन गनवा वनको प्रयोग गनुवा बाहेक अन्य कुनैपनन ष्टवक्प नभएमा र तयसतो 

योजना संिालन गदावा वातावरणमा उ्लेिनधीय असर पनखे नभएमा र तयसतो आयोजना संिालन 

गनवाको नननमत्त श्धी ५ को सरकारले सरकारद्ारा वयवचसथत वन, सामदुाष्टयक वन, कबनुलयत 

वन वा धानमवाक वनको कुनै भाग प्रयोग गनवा सवधीकृनत ददन सकनेछ।यस वयवसथाले वन क्षेत्मा 

कुनै राष्ट्रिय प्राथनमकता प्राप् योजना संिालन गनुवा पदावा पनन सकभर अन्यत् नै गनुवापनखे र अन्यत् 

संिालन गनवा सष्टकने ष्टवक्प नभएमा र तयसबाट वातावरणमा प्रनतकुल असर पनखे नभएमा मात् 

वन क्षेत्मा सवधीकृनत ददन सष्टकने वयवसथा रहे भएबाट वन जंगलको हरसंभव संरक्षण गनुवापनखे जोड 

वन ऐन, २०४९ ले पनन ददएको देचिन्छ।वातावरण मानव जधीवनको अनभन् अंग हो।वातावरण 

नबग्न गयो भने तयसको प्रतयक्ष असर मानव जधीवन र पश ुपंक्षधीमा पदवाछ।वातावरण राम्ो हनुको 

लानग वन जंगलको ठूलो भनूमका रहने हनुाले नै वातावरण संरक्षणमा आज ष्टवश्वले जोड ददई 

रािेको पररप्रके्यमा नेपाल अनधराजयको संष्टवधान, २०४७ को धारा २६(४) मा वातावरणको 

संरक्षण गनवा राजयले प्राथनमकता ददने र दलुवाभ वन्यजन्त ुर वन र वनसपनतको ष्टवशेष संरक्षण गनखे 

वयवसथा गनखेछ भनधी राजयका ननदखेशक नसद्धान्त तथा नधीनतहरु अन्तगवात समावेश गररी संवैधाननक 

मान्यता समेत प्रदान गरेको पाइन्छ।श्धी ५ को सरकारले International Society for Medical 

College लाई भाडामा उपलबध गराएको जगगामा सालका रुिहरु समेत भएको जंगल भएको 

सरकाररी जगगा भएको अन्यत् पनन जगगा हुँदा हुँदैको अवसथामा तयस क्षेत्को वातावरणमा असर 

पनखे गररी मेनडकल कलेज िो्नको लानग ददनपुनखे कारण के पयवो? तयसको कुनै आधार कारण 

पनन िोलेको समेत पाइदैन।साथै उक्त जगगामा वागेश्वररीको मचन्दर रहेको कुरा ननवेदकहरुले 

आफनो ननवेदन चजष्टकरमा उ्लेि गरेको र सो कुरालाई ष्टवपक्षधीहरुले पनन सवधीकारेको देचिन्छ 

र बागेश्वररी मचन्दर रहेको एररया परुाताचतवक दृष्टटिकोणले महतवपूणवा रहेको र तयस क्षेत्मा सैयौ 

करोडौं वषवा परुाना मचन्दर र मूनतवाहरु भएको देवसथल र तधीथवासथल रहेको तयसको संरक्षण गनुवापनखे 

कुरा समेत उ्लेि परुाततव ष्टवभागका परुाततवष्टवदको प्रनतवेदनमा समेत भएको र तयसतो क्षेत्को 

संरक्षण गनुवापनखे दाष्टयतव प्रािधीन समारक ऐन, २०१३ को दफा ९ र १० ले श्धी ५ को सरकारको 

रहेको छ।परुाताचतवक महतवका वसत ुर समपदाको हेरष्टविार र संरक्षण सरकारको प्रमिु दाष्टयतव 

हो।परुाताचतवक प्राचिन वसतकुा संरक्षण नगनखे हो भने हाम्ो देशको प्राचिन सभयता र संसकृनत 

हामधी आफैले नबसवान सकदछौं।परुाताचतवक िधीज वसतहुरु रहेको धानमवाक ठाउँमा तयस ठाउँमा 
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उतिनन हनु नपाउदैको अवसथा Medical College बनाइ ददँदा तयहाँ रहेका प्राचिन मचन्दर तथा 

परुाताचतवक िधीज वसतहुरु नटि हुँदैनन ्भन् सष्टकदैन।

२०. प्राकृनतक, धानमवाक एवं परुाताचतवक दृष्टटिकोणले महतवपूणवा भएको वन जंगलले घेररएको देवघाट 

क्षेत्को जगगालाई श्धी ५ को सरकारले अन्तरावाष्ट्रिय चिष्टकतसा शास्त्र अधययन केन्द् (International 

Society for Medical College) लाई ददने गरेको ननणवायमा उक्त क्षेत्को जगगा नै ददन ुपनखे ष्टवशेष 

कारण र आधार िलुाउन सकेको नदेचिदँा श्धी ५ को सरकारको नमनत २०५०।११।१६ को 

उक्त ननणवाय सवेचछािाररतापूणवा मान्ु पनखे हुँदा श्धी ५ को सरकारले अन्तरावाष्ट्रिय चिष्टकतसा शास्त्र 

अधययन केन्द्लाई चितवन भरतपरु नारायणघाट उत्तरतफवा का ४२ ष्टवगाहा जगगा ददने गरेको 

उक्त ननणवाय उतप्रषेणको आदेशद्ारा बदर हनेु ठहछवा।नमनसल ननयम बमोचजम गररी बझुाई ददन।ु

उक्त रायमा मेरो सहमनत छ।

न्या. नरेन्द् बहादरु न्यौपाने 

इनत समबत ्२०५३ साल वैशाि १७ गते रोज २ शभुम।्
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२. मदु्ाः वनपैदावार हटाई पाऊँ।

भाग ५० ननणवाय नं. ८०२८ ने.का.प. २०६५ अङ्क १०

सववोचि अदालत, संयकु्त इजलास

माननधीय न्यायाधधीश श्धी दामोदरप्रसाद शमावा
माननधीय न्यायाधधीश श्धी रामकुमारप्रसाद शाह

समवत ्२०६० सालको स.फौ.प.ुनं. -३३७२

फैसला नमनतः २०६४।१०।४।६

पनुरावेदक वादरीः नन.स.ु मोहनबहादरु गरुुङ्ग समेतको जाहेररीले नेपाल सरकार

नबरुद्ध

प्रतयथथी प्रनतवादरीः चज.कञ्चनपरु श्धीपरु गा.ष्टव.स. वडा नं. २ बसने बाजे राना समेत

शरुु फैसला गनखेः

मा.चज.न्या. श्धी मोहनकृषण िनाल

पनुरावेदन फैसला गनखेः

मा.न्या. श्धी ष्टवश्वनाथ जोशधी

मा.न्या. श्धी रामिन्द् गपु्ा

पनुरावेदक वादरी तफवा वाटः ष्टवद्ान उपन्यायानधवक्ता श्धी ष्टवश्वराज कोइराला

प्रतयथथी प्रनतवादरी तफवा वाटः

अवलचमवत नजधीरः
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 कसूर गनखे एक भन्दा बढरी कसूरदार भएको अवसथामा प्रतयेकलाई सोहरी बमोचजम दोबबर सजाय 
गररंदा जररीवाना र कैदको कुल मात्ा कानूनमा तोष्टकए भन्दा बढरी हनु जाने।

 एक भन्दा बढरी प्रनतवादरी रहेको र प्रतयेकले वनबाट अवैधरुपमा ्याएको काठको मात्ा र 
पररमाणका लानग छुट्टाछुटै्ट अनभयोग लगाएको नभई सबैले ्याएको काठको कुल पररमाण र 
ष्टवगो जोडदा पाँि हजार भन्दा बढरी भएको र सोहरी ष्टवगो र मात्ाको आधारमा सामूष्टहक रुपमा 
दफा वन ऐन, २०४९ को ५०(१)(घ)(४) बमोचजम सजायको दावधी नलएको अवसथामा कसूर 
ठहररी सजाय गदावा सोहरी बमोचजम उक्त सजाय सामूष्टहक रुपमा नै गररन ुपनखे।

 कुनै कसूर गरेवापत ऐनमा सपटितयाः जनहरी सजाय हनेु भनधी उ्लेि भएको अवसथामा वाहेक 
एक भन्दा बढरी कसूरदार भएमा सो सजाय सामूष्टहक रुपमा भएको मान्ुपनखे र उक्त सजाय 
दामासाहरीले असूल गनुवापनखे।

(प्रकरण नं. ५)
 सामूष्टहक रुपमा गरेको कसूरका लानग सामूष्टहक रुपमा नै सजाय हनेु हुँदा जनहरी सजाय नगररी 

दामासाहरीले सजाय हनेु।
(प्रकरण नं. ७)

फैसला

न्या.रामकुमारप्रसाद शाहःपनु रावेदन अदालत, महेन्द्नगरको नमनत २०६०।३।१६ को फैसला उपर 
वादरी नेपाल सरकारको नन वेदन पररी यस अदालतबाट नमनत २०६१।९।७।४ मा दोहोयावाइ हेनखे 
ननससा प्रदान भै न्याय प्रशासन ऐन २०४८ को दफा १२ को उपदफा (१) को िणड (क) अनसुार 
यस अदालतको अनधकार क्षेत् नभत्को भै पेश हनु आएको प्रसततु मदु्ाको संचक्षप् तथय र ठहर यस 
प्रकार छः-

कुणडा इलाका वन कायावालय र प्रहररी िौकरी पिकनडयाका कमवािाररीहरुले नमनत २०५७।६।१२ गतेको 
रातधी अं. २ बजेको समयमा वन जंगल गसतधी गददै जांदा लालझाडधी वन जंगलबाट ननसकने सु् िड 
बाटामा श्धीपरु गा.ष्टव.स. वा.नं. २ बसने रामप्रसाद राना, नतथ ुराना, बाजे राना, मु् ल ुराना,बहादरु 
राना, सटाल ुराना, इन्जर राना, वहालरी राना समेत ८ जनाले ष्टवना इजाजत लालझाडधी जंगलबाट ६ 
टायर गाडामा सालकाठ लोड गररी िोररी ननकासधी गररी रहेका बित परिाउ गररी ६ जना, टायर गाडा 
थान ६, रांगा चजउ १२ वन ऐन अनसुार कारवाहरीको लानग पेश गरेका छौं भन्े नन.स.ु मोहनबहादरु 
गरुुङ्ग समेतका कमवािाररीहरुले नमनत २०५७।६।१३ गते कुणडा इलाका वन कायावालयमा पेश गरेको 
जाहेररी प्रनतवेदन।
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वन र प्रहररीको संयकु्त गसतधी टोलरीले श्धीपरु वा.नं. २ बसने वाजे राना, मु् ल ुराना,बहादरु राना, नतथ ु
राना, रामप्रसाद राना, सटाल ुराना समेतलाई सु् िड घाटमा परिाउ गररी बरामदरी मिु ु् कामा उ्लेचित 
नाप, साइज, जातका काठ थान ६ र टायर गाडा थान ६ रांगा चजउ १२ बरामद गरेको ठीक सांिो 
हो भन्े बरामदरी मिु ु् का।

लालझाडधी जंगलबाट अबैध ष्टकनसमका काठ िोररी ननकासधी गररी रहेका बित वन तथा प्रहररीको संयकु्त 
गसतधी टोलरीले परिाउ गरेका हनु।्इन्जर राना र बहालरी राना, रातधीको मौका छोपधी फरार भएका 
हनु ्गसतधी टोलरीले हामधीले जंगलबाट अवैध रुपमा ्याएको साल गोनलया थान ६, टायर गाडा थान 
६, रांगा चजउ १२ बरामद गरेका हनु।्सो काठ हामधी सबैको नमलोमतोबाट काटेका हौं।सरकाररी वन 
क्षेत्को काठ ष्टवना इजाजत िोररी ननकासधी गनुवा अपराध हो भन्े कुरा थाहा नथयो भन्े समेत वयहोराको 
परिाउ परेका बहालरी राना, मु् ल ु राना, सटाल ु राना,बहादरु राना, नतथ ु राना, राम प्रताप रानाको 
अनधकार प्राप् अनधकाररी समक्ष गरेको बयान कागज।

बरामद काठ प्रनतवादरीहरुले घर काजको लानग ् याएका हनु।्ननजहरु पेशेवर वयचक्त होइनन ्भन्े समेत 
बयहोराको राजाराम राना समेतले गररी ददएको सजवानमन मिु ु् का।

यसमा अनसुन्धान तहष्टककात गररी संकनलत सबदु प्रमाण सष्टहतको नमनसल अधययन गदावा परिाउ परेका 
बाजे राना, रामप्रसाद राना, मु् ल ु राना, नतथ ु राना,बहादरु राना, सटाल ु राना, फरार रहेका इन्जर 
राना र वहालरी राना समेत नमलरी सरकाररी वन क्षेत् लालझाडधी जंगलबाट काठ अनानधकार काटरी िोररी 
ननकासधी गनवा लागेका बित सु् िड घाटमा नमनत २०५७।६।१२ गते रातधी २ बजे वन र प्रहररीको 
संयकु्त गसतधी टोलरीद्ारा बाजे राना, मु् ल ुराना, नतथ ुराना,बहादरु राना, रामप्रसाद राना र सटाल ुराना 
परिाउमा पररी कसूरमा साष्टवत भएका, इन्जर र वहालरी राना फरार रहेका, बरामद काठको सबदु प्रमाण 
ननजहरुसंग नभएको, बरामदरी मिु ु् का, सजवानमनका वयचक्तहरुको भनाई समेतका आधार प्रमाणबाट 
प्रनतवादरीहरुले वन ऐन, ०४९ को दफा ४९(घ) को कसूर गरेको प्रनत क्ू.ष्टफ. रु.२००।- का 
दरले जनहरी नबगो रु. २३६५८।- को दोबबर जररवाना रु. ४७३१६।- र १ बषवा कैद गररी पाउन 
मागदावधी नलई फरार रहेका इन्जर राना र बहालरी रानालाई सममाननत अदालतबाटै चझकाई बरामद 
मालबसत ुसोहरी ऐनको दफा ६६ अनरुुप भररी पाउन मौकामा परिाउ परेका अनभयकु्तहरुलाई यसै 
प्रनतवेदन साथ पेश गररएको छ भन्े अनभयोग पत्।

नमनत २०५७।६।१२ गते ददउंसो म समेतका आरोष्टपत ८ जना वयचक्त राँगा गाडा लगधी दाउरा 
िोजन नलन जंगलमा गएका नथयौं।अलौटो सालको रुि काटरी ६ नगन्डा बनाई रािेको भेटाएकाले 
हामधी ८ जनाले ६ गाडामा १।१ लट्ा लोड गररी आउन लागदा लालझाडधी जंगल ष्टकनारामा वन 
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रक्षक कमवािाररीहरुले म समेतलाई परिाउ गरेका हनु।्इन्जर र वहालरी राना तयहरीबाट भागधी गएका 
हनु।्मेरो रांगा टायर गाडाबाट बरामद भएको १ थान साल गोनलयाको नाप पैमाइस ठीकै छ, काटेको 
काठ भेट्टाएकोले घरकाममा प्रयोग गनखे लोभले कसूर गरेको हुँ भन्े प्र. नतथ ुरानाले अदालतमा गरेको 
बयान।

नमनत २०५७।६।१२ गते म समेतका ८ जना वा्ने दाउरा ् याउन ६ टायर गाडा लगधी लालझाडधीको 

जंगलमा गई दाउरा िोजने रिममा काटरी नगणडा बनाई रािेको साल गोनलया थान २ भेट्टाएकोले 

घर प्रयोगको लानग १ नगणडा मैले र १ नगणडा रामप्रसाद रानाले गाडामा लोड गररी रातधी घर आउन 

लागदा लालझाडधीको जंगल ष्टकनारामा वन कमवािाररीले म समेत ६ जनालाई परिाउ गरेका, इन्जर र 

वहालरी भागन सफल भएका हनु।्म पेसेवर वयचक्त होइन।दाउरा ्याउन गएको अवसथा काटेको काठ 

भेट्टाएकोले लनडयामा लोड गररी ्याएको हुँ भन्े समेत वयहोराको नमनत २०५७।७।३ को प्र. भ ु् ल ु

रानाले अदालतमा गरेको बयान।

नमनत २०५७।६।१२ गते वा्ने दाउरा ्याउन म समेतका ८ जना लालझाडधी जंगलमा गै दाउरा 

िोजने रिममा सालकाटरी नगणडा बनाई छोडेको अवसथामा भेट्टाएकाले हामधीहरुले १।१ थान साल 

नगणडा गाडामा लोड गररी परिाउ पनखे डरले रातधीमा जंगलबाट घर तफवा  आउँदा वन कमवािाररीले हामधी 

६ जना वयचक्त परिाउ गरेका हनु।्वहालरी र इन्जर राना भागधी गएका हनु ्भन्े समेत वयहोराको प्र. 

सटाल ुरानाले अदालतमा गरेको वयान।

िान पकाउने दाउरा नलन भनधी दाजकुो छोराबहादरु राना र म दाजकुो रांगा टायर गाडा लगधी 

लालझाडधी जंगलमा गएका नथयौं।तयहाँ काठ िोजने नसलनसलामा सोहरी जंगलमा ढलेको सडधी रहेको 

अवसथामा सालको रुि फेला पाररी एउटा नगणडा बनाई उक्त गाडामा लोड गररी ्याई रहेका अवसथा 

वन गसतधी टोलरीले परिाउ गरेको हनु।्दाउरा नलन ८ जना गएका नथयौं।नगणडा बनाई तयार गरेको 

फेला पाररी ्याएका हौं।काठ ्याउने अनमुनत छैन भन्े समेत वयहोराको प्र. बाजे रानाले अदालतमा 

गरेको बयान।

६ वटा टायर गाडामा लगधी म समेतका ८ जना लालझाडधीको जंगलमा दाउरा नलन गएका नथयौं।दाउरा 

िोजने रिममा जंगलमा नगणडा बनाई रािेको फेला पाररी हामधीहरुले ६ टायर गाडामा नगणडा रािधी 

घर तफवा  आउन लागेका वेला जंगल ष्टकनारामा गसतधी टोलरीले परिाउ गरेका हनु।्घरकामको लानग 

्याए पनन सजाय हनु्छ भन्े कुरा थाहा नपाई ्याएको हुँ भन्े प्र. रामप्रसाद रानाले शरुु अदालतमा 

गरेको बयान।
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नमनत २०५७।६।१२ गते दाउरा नलन ६ टायर गाडा लगधी हामधी ८ जना लालझाडधीको जंगलमा 
गएको र दाउरा िोजने रिममा उक्त जंगलमा काटरी नगणडा वनाई रािेको सकेुको सालको काठ फेला 
पाररी ६ गाडामा १।१ नगणडा लोड गररी ्याउँदा परिाउ परेको हो।बहालरी र इन्जर भागधी गएका 
हनु।्रुि काटेको होइन नगणडा वनाएर ्याएका हौं।दाउराको लानग काठ ्याउँदा सजाय हनु्छ भन्े 
कुरा थाहा नथएन।म पेसेवर वयचक्त होइन भन्े प्र.वहादरु रानाले अदालतमा गरेको बयान।

यसमा ततकाल प्राप् प्रमाणहरुबाट प्रनतवादरीहरु कसूरदार देचिन आएकाले आरोष्टपत कसूरमा कारवाहरी 
हनेु नै हुँदा पनछ बझुदै जाँदा ठहरे बमोचजम हनेु गररी वन ऐन, २०४९ को दफा ६४ तथा अ.बं. 
११८ को देहाय (५)(१०) लाई दृष्टटिगत गररी प्रनतवादरी बाजे राना, नतथ ुराना, मु् ल ुराना, रामप्रसाद 
राना,वहादरु राना र सटाल ुराना समेत ६ जनालाई जनहरी रु.६५,०००।- नगद वा सो वरावरको 
जेथा जमानधी ददए नलई तारेिमा राखू्, ददन नसके थनुामा राख् ुर फरार रहेका प्रनतवादरी इन्जर राना र 
वहालरी रानाका नाउंमा समावहान जाररी गनुवा भन्े नमनत २०५७।७।३ को कंिनपरु चज्ला अदालतको 
आदेश।

म सष्टहतका ८ जना लालझाडधी जंगलमा गसतधी गददै जांदा सु् िडघाट भन्े ठाउंमा बाजे राना सष्टहतका 
६ जनाले ६ गाडा डन्लपमा १।१ थान गोनलया काठ ्याईरहेका अवसथामा परिाउ गररी कारवाहरीका 
लानग पेश गरेका हौं।२०५७।६।१२ गतेको घटना हो।रातधीको समय अधयांरो भएकोले १।२ जना 
भागेका नथए।ननजहरुको नाम मलाई थाहा भएन भन्े समेत वयहोराको जाहेरवाला प्रनतवेदक रामदत्त 
भट्टको बकपत्।

यसमा प्रनतवादरीहरुले अनभयोग दावधी बमोचजम कसूर गरेको ठहछवा।प्रनतवादरीलाई वन ऐन २०४९ को 
दफा ५०(१)(घ)(४) बमोचजम ष्टवगो रु. २३६५८।- को दोबबर रु. ४७,३१६।- जररवाना हनु्छ 
भन्े वयहोराको शरुु कञ्चनपरु चज्ला अदालतको फैसला।

प्रनतवादरीहरुले आरोष्टपत कसूर गरेकै कारण ष्टवगोको दोबबर जररवाना हनेु तथयलाई सवधीकार गररी 
फैसला गनखे शरुु अदालतले भएको जररवानालाई सबै प्रनतवादरीहरुबाट दामासाहरीले असलु गनूवा भनधी 
गरेको फैसला सवयंममा बाचझनकुा साथै कानून संगत नहुँदा शरुु कञ्चनपरु चज्ला अदालतको फैसला 
सो हदसमम त्षु्टटपूणवा हुँदा वदर गररी अनभयोग दावधी बमोचजम जनहरी असूल गररपाऊँ भन्े वयहोराको 
वादरी नेपाल सरकारको तफवा बाट पनुरावेदन अदालत महेन्द्नगरमा पनवा आएको पनुरावेदन पत्।

यसमा प्रनतवादरीहरुले आरोष्टपत कसूर गरेको ठहयावाई शरुु चज्ला अदालतबाट ननणवाय भएपनछ अनभयोगपत्मा 
प्रनतवादरीहरु उपर वन ऐन, २०४९ को दफा ५०(१)(घ)(४) बमोचजम हानधी नोकसानधीको ष्टवगोको 
दोबबर जररवाना र १ बषवा कैद समेतको मागदावधी तफवा  नबिारै नगररी दामासाहरीले असूल गनखे भनधी 
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सो फैसलामा उ्लेि भएबाट कानूनधी त्षु्टट गररी भएको फैसला ननमलेको हुँदा अ.बं. २०२ नं. तथा 
पनुरावेदन अदालत ननयमावलरी २०४८ को ननयम ४७ बमोचजम नबपक्षधी चझकाई पेश गनुवा भन्े नमनत 
२०६०।९।६।३ को पनुरावेदन अदालतको आदेश।

प्रनतवादरीले घरकाजका लानग २०५७।६।१२ मा ८ जना भै ८ गाडा लगधी लालझाडधी जंगलबाट 
६ थान नगणडा गाडामा रािधी ्याउँदा परिाउमा परेका हौं भनधी बरामदरी काठ आफूले ्याएकोमा 
सवधीकार गररी अदालतमा समेत बयान गरेका र बहालरी राना र इन्जर राना शरुु कारवाहरी देचि 
फरार रहेको देचिन्छ।प्रनतवादरीहरुबाट परिाउ गरेको काठको पररमाण अलग अलग लेिधी अनभयोग 
मागदावधी नगररी एउटैमा जोडधी ११८.२९ क्ू ष्टफट कायम गररी रु.२००।- का दरले जनहरी ष्टवगो. 
रु.२३६५८।- को दोववर जररवाना रु.४७३१६।- को माग गरेकोमा प्रनतवादरीहरु मधये कसबाट 
के कनत पररणाममा बरामद भएको हो, सो निलुाई नमवरका ष्टहसावमा िलुाएको देचिदँा वादरी 
नेपाल सरकारको पनुरावेदन चजष्टकरसंग सहमत हनु सष्टकएन।शरुु कञ्चनपरु चज्ला अदालतले नमनत 
२०५८।६।१० मा प्रनतवादरीहरुलाई वन ऐन २०४९ को दफा ५०(१)(घ)(४) बमोचजम जररवाना 
गनखे ठहयावाएको फैसला नमलेकै देचिंदा सदर हनेु ठहछवा।पनुरावेदक वादरीको पनुरावेदन चजष्टकर पगुन 
सकदैन भन्े पनुरावेदन अदालत, महेन्द्नगरको नमनत २०६०।३।१६ को फैसला।

वन ऐन, २०४९ को दफा ४९(घ) को कसूर गनखे प्रनतवादरीलाई सोहरी ऐनको दफा ५०(१)(घ) अनसुार 
ष्टवगोको दोबबर जररीवाना वा १ बषवा समम कैद वा दबैु सजाय हनेु सपटि कानूनधी वयवसथा अनसुार 
प्रनतवादरीहरुलाई जनहरी ष्टवगोको दोबबर जररीवाना हनेु सपटैि रहेको अवसथामा भएको जररीवानालाई 
दामासाहरीले असूल गनखे भनधी शरुु अदालतबाट भएको फैसला सदर हनेु ठहयावाएको पनुरावेदन अदालत 
महेन्द्नगरको फैसलामा वन ऐन, २०४९ को दफा ४९(घ) र दफा ५०(१)(घ) को प्रयोग र 
बया्यामा त्षु्टट हनुकुा साथै उक्त ऐन अनसुार सजाय गदावा ऐनले जररवानाको हकमा जररवाना गदावा 
नबगोको दोबबर जररवाना गनखे अनधकार बाहेक दामासाहरीले जररवाना गनखे ऐनले अनधकार ददएको नहुँदा 
उक्त फैसला बदर गररी जररवानालाई दामासाहरीले असूल गनुवा भनधी भएको शरुु चज्ला अदालतको 
फैसला सदर गनखे ठहराएको पनुरावेदन अदालतको फैसला सो हदसमम त्षु्टटपूणवा हुँदा बदर गररी 
दोहोयावाउने ननससा प्रदान गररी प्रनतवादरीलाई शरुु अनभयोग माग दावधी बमोचजम जनहरी रुपले जररवाना 
गररपाऊँ भन्े समेत बयहोराको वादरी नेपाल सरकारको यस अदालतमा परेको ननवेदन।

यसमा वन ऐन २०४९ को दफा ५०(घ) को उप दफा (४) मा ५ हजार भन्दा बढरीको ष्टवगोको 
दोबबर जररवाना वा एक बषवा समम कैद वा दबैु हनेु भनधी उ्लेि भएको देचियो।पनुरावेदन 
अदालत, महेन्द्नगरले गरेको फैसलामा जररवाना गदावा जनहरी नगररी दामासाहरीले वाँडधी गरेको 
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देचियो।लागने जररवाना दामासाहरीले वाँडधी भनधी उक्त ऐनमा उ्लेि भएको नदेचिंदा पनुरावेदन 
अदालतको फैसलामा उ्लेचित ऐनमा भएको वयवसथाको त्षु्टट ष्टवद्यमान देचिंदा न्याय प्रशासन ऐन 
२०४८ को दफा१२(१)(क) अनसुार दोहोयावाउने ननससा प्रदान गररीददएको छ।नबपक्षधीहरुलाई चझकाई 
ननयमानसुार पेश गनूवा भन्े यस अदालतको नमनत २०६१।९।७।४ को आदेश।

ननयम बमोचजम आजको पेशधी सूिधीमा िढरी इजलास समक्ष पेश हनु आएको प्रसततु मदु्ाको पनुरावेदन 
सष्टहतको नमनसल अधययन गररी पनुरावेदक नेपाल सरकार तफवा बाट उपचसथत ष्टवद्ान उपन्यायानधवक्ता 
श्धी ष्टवश्वराज कोइरालाले शरुु कञ्चनपरु चज्ला अदालतको फैसला सदर गनखे ठहराई भएको पनुरावेदन 
अदालत, महेन्द्नगरको फैसला कानूनधी त्षु्टटपूणवा छ।वन ऐन २०४९ को दफा ४९(घ) को कसूर 
गनखे प्रनतवादरीहरुलाई सोहरी ऐनको दफा ५०(१)(घ) अनसुार ष्टवगोको दोबबर जररवाना वा १ बषवा 
समम कैद वा दबैु सजाय हनेु कानूनधी वयवसथा भएकोमा शरुुले सो नगररी जररवानालाई दामासाहरीले 
असलु गनखे भनधी वया्या गरेको शरुु कञ्चनपरु चज्ला अदालतको फैसला सदर गरेको पनुरावेदन 
अदालत, महेन्द्नगरको फैसला वन ऐन, २०४९ को दफा ४९(घ) र दफा ५०(१)(घ) को प्रयोग र 
बया्यामा त्षु्टट भएको हुँदा उक्त फैसला बदर गररी शरुु अनभयोग मागदावधी बमोचजम प्रनतवादरीहरुलाई 
सजाय होस ्भनधी गनुवाभएको बहस समेत सनुनयो।

ष्टवद्ान उपन्यायानधवक्ताले गनुवाभएको बहस सनुधी पनुरावेदन अदालत, महेन्द्नगरले नमनत 
२०६०।३।१६।२ मा गरेको फैसला नमलेको छ, छैन र पनुरावेदकको पनुरावेदन चजष्टकर पगुन 
सकछ वा सकदैन, सोहरी ष्टवषयमा ननणवाय ददनपुनखे हनु आएको छ।

यसमा परिाउ परेका बाजे राना, रामप्रसाद राना, मु् ल ु राना, नतथ ु राना, बहादरु राना, सटाल ु
राना, फरार रहेका इन्जर राना र बहालरी राना समेत नमलरी सरकाररी वन क्षेत् लालझाडधी जङ्गलबाट 
अनानधकार काठ काटरी िोररी ननकासधी गनवा लागेका बित सु् िड घाटमा नमनत २०५७।६।१२ 
गते रातधी १ बजे वन र प्रहररीको संयकु्त गसतधी टोलरीद्ारा बाजे राना समेत परिाउमा पररी कसूरमा 
सामेल भएको र इन्जर राना, बहालरी राना फरार रहेका बरामद काठको सवदु प्रमाण ननजहरुसंग 
भएको वरामदरी मिु ु् का सजवानमनका वयचक्तहरुको भनाई समेतका आधार प्रमाणबाट प्रनतवादरीहरुले वन 
ऐन, २०४९ को दफा ४९ को (घ) को कसूर गरेकोले सोहरी ऐनको दफा ५०(१)(घ)(४) बमोचजम 
ननजहरुले हानधी नोकसानधी गरेको काठ साल ११८.२९ क्ू ष्टफ. को प्रनतक्ू ष्टफ. रु.२००।- का 
दरले जनहरी ष्टवगो २३६५८।- को दोबबर जररवाना रु.४७३१६।- र १ बषवा कैद गररपाऊँ भन्े 
प्रसततु मदु्ाको अनभयोग मागदावधी भएकोमा प्रनतवादरीहरु कसूरमा सवधीकार रहरी अदालतमा बयान 
गरेको देचिन्छ।शरुु कञ्चनपरु चज्ला अदालतले अनभयोग दावधी बमोचजम कसूर गरेको ठहराई 
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प्रनतवादरीहरुलाई वन ऐन, २०४९ को दफा ५०(१)(घ)(४) बमोचजम ष्टवगो रु. २३,६५८।- को 
दोबबर रु.४७३१६।- जररवाना हनेु ठहराएको फैसला उपर पनुरावेदन अदालत महेन्द्नगरमा नेपाल 
सरकारको पनुरावेदन पररी उक्त अदालतले शरुु कञ्चनपरु चज्ला अदालतको फैसला सदर हनेु ठहराई 
गरेको फैसला उपर वादरी नेपाल सरकारको यस अदालतमा दोहोयावाउने ननवेदन पररी यस अदालतबाट 
दोहोयावाइ हेनखे ननससा भै प्रसततु मदु्ा यस इजलास समक्ष पेश हनु आएको छ।

२.  वन ऐन, २०४९ को दफा ५०(१)(घ)(४) बमोचजम प्रनतवादरीहरुलाई कसूर गरेको भनधी 

ष्टवगो रु.२३,६५८।- को दोबबर ४७,३१६।- जररवाना गनखे ठहराएको फैसला उपर ननज 

प्रनतवादरीहरुले चित्त बझुाई बसेको हुँदा ततसमबन्धमा केहरी वोलरीरहन ुपरेन।वादरी नेपाल सरकारले 

प्रनतवादरीहरुलाई ष्टवगोको दोबबर जनहरी जररवाना हनेु सपटि कानूनधी वयवसथा भएकोमा पनुरावेदन 

अदालतले दामासाहरीले सजाय गनखे गरेको शरुु कञ्चनपरु चज्ला अदालतको फैसला सदर हनेु 

ठहराएको फैसला उपर प्रसततु पनुरावेदन दतावा हनु आएको पाइयो।

३.  प्रनतवादरीहरु बाजे राना समेतले बयान गदावा आरोष्टपत कसूर आफूहरुले गरेकोमा सवधीकार गररी 

बयान गरेको देचिन्छ।अनभयोजन कतावाले उ्लेचित प्रनतवादरीहरु उपर ननजहरुबाट परिाउ परेको 

काठको पररमाण छुट्टाछुटै्ट िलुाई अनभयोग मागदावधी गरेको देचिदैन।सबै प्रनतवादरीहरुबाट परिाउ 

परेको काठको पररमाण जोडधी ११८.२९ क्ू ष्टफट कायम गररी रु.२००।- का दरले जनहरी 

ष्टवगोको रु.२३६५८।- को दोबबर रु.४७,३१६।- को सजायको मागदावधी गरेको देचिन्छ।

४.  वादरी नेपाल सरकारले प्रनतवादरीहरुलाई दामासाहरीले नभई जनहरी सजाय गररनपुनखे भन्े यस 

अदालतमा चजष्टकर नलई वन ऐन, २०४९ को दफा ४९(घ) र दफा ५०(१) को प्रयोग र 

बया्याको त्षु्टट छ भनधी उ्लेि गरेको पाइन्छ।वन ऐन, २०४९ को दफा ४९ मा कसैले पनन 

यो ऐन वा यस ऐन अन्तगवात बनेको ननयममा अन्यथा वयवसथा भएकोमा बाहेक राष्ट्रिय वनमा 

देहायका काम कारवाहरी गनवा वा गराउन र सो गनखे गराउने उद्योग समेत गनवा हुँदैन।तयसतो 

कुनै काम कारवाहरी गरेमा कसूर गरेको मानननेछ भन्े उ्लेि भई उक्त ऐनको दफा ४९ को 

देहाय (घ) मा वन क्षेत्बाट वन पैदावार हटाउन, ओसार पसार गनवा वा नबरिरी नबतरण गनवा भन्े 

उ्लेि भएको छ।तयसतै दफा ५०(१)(घ) मा दफा ४९ को िणड (घ)(ङ)(ि)(छ) वा (ज) 

अन्तगवातको कसूर गनखेलाई कसूरसंग समबचन्धत वन पैदावार जफत गररी देहाय बमोचजमको सजाय 

हनेुछ भनधी कानूनधी वयवसथा भएको र देहाय (४) मा पाँि हजार रुपैया भन्दा बढरीको ष्टवगो भए 

ष्टवगोको दोबबर जररवाना वा एक बषवा समम कैद वा दबैु भनधी सजायको वयवसथा गरेको पाइन्छ।
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 ५. वन ऐन, २०४९ को दफा ५०(१)(घ)(४) मा जनहरी कैद र जररीवाना हनेु भन्े कानूनधी 
वयवसथा भएको नभई पाँि हजार भन्दा बढरी वधीगो भएको वन पैदावार हटाउने कसूर गनखेलाई 
ष्टवगोको दोबबर जररीवाना हनेु भन्े वयवसथा भएबाट सो कसूर गनखे एक भन्दा बढरी कसूरदार 
भएको अवसथामा प्रतयेकलाई सोहरी बमोचजम दोबबर सजाय गररंदा जररीवाना र कैदको कुल मात्ा 
कानूनमा तोष्टकए भन्दा बढरी हनु जाने हनु्छ।कसैलाई कानूनले हनेु सजाय भन्दा बढरी सजाय 
गदावा कानून प्रनतकूल हनु्छ र यसतो सजाय सवतः बदर योगय हनु्छ।प्रसततु मदु्ामा एक भन्दा 
बढरी प्रनतवादरी रहेको र प्रतयेकले वनबाट अवैधरुपमा ्याएको काठको मात्ा र पररमाणका लागधी 
छुट्टाछुटै्ट अनभयोग लगाएको नभई सबैले ्याएको काठको कुल पररमाण र ष्टवगो जोडदा पाँि 
हजार भन्दा बढरी भएको र सोहरी वधीगो र मात्ाको आधारमा ननजहरु उपर सामूष्टहक रुपमा दफा 
५०(१)(घ)(४) बमोचजम सजायको दावधी नलएको पाइन्छ।यसतो अवसथामा कसूर ठहररी सजाय 
गदावा सोहरी बमोचजम उक्त सजाय सामूष्टहक रुपमा नै गररन ुपनखे हनु्छ।कुनै कसूर गरेवापत ऐनमा 
सपटितया जनहरी सजाय हनेु भनधी उ्लेि भएको अवसथामा वाहेक एक भन्दा बढरी कसूरदार 
भएमा सो सजाय सामूष्टहक रुपमा भएको मान्ु पनखे र उक्त सजाय दामासाहरीले असूल नै गररन ुपनखे 
हनु्छ।जनहरी सजाय हनेु भनधी कानूनमा नै नलेिेको अवसथामा जनहरी सजाय गनवा नम्ने हुँदैन।

६.  प्रनतवादरीहरु उपर वादरी नेपाल सरकारले अनभयोग लगाउँदा काठको पररमाण अलग अलग लेिधी 
अनभयोग मागदावधी नगरेको र एउटैमा जोडधी ११८.२९ क्ू ष्टफट कायम गरेकोले प्रनतवादरी मधये 
कसबाट के कनत पररमाणको अवैध काठ बरामद भएको हो भनधी उ्लेि गररी प्रमाचणत गनवा 
समेत नमनसल कागजातबाट देचिन र प्रमाचणत समेत भएको देचिन नआउँदा यस अदालतबाट 
मदु्ा दोहोयावाइ हेनवा ननससा ददएको आधारसंग सहमत हनु सष्टकएन।

७.  अतः प्रनतवादरीहरु एकजना भन्दा बढरी रहेको र वन ऐन २०४९ को दफा ५०(१)(घ)(४) 
मा जनहरी सजाय हनेु भनधी उ्लेि भएको नदेचिएकोले सामूष्टहक रुपमा गरेको कसूरका लागधी 
सामूष्टहक रुपमा सजाय हनेु हुँदा जनहरी सजाय नगररी दामासाहरीले सजाय हनेु ठहयावाएको शरुु 
कञ्चनपरु चज्ला अदालतको फैसला सदर गनखे गरेको पनुरावेदन अदालत, महेन्द्नगरको नमनत 
२०६०।३।१६।२ को फैसला नमलेकै देचिंदा सदर हनेु ठहछवा।पनुरावेदक नेपाल सरकारको 
पनुरावेदन चजष्टकर पगुन सकदैन।फैसलाको जनाउ महान्यायानधवक्ताको कायावालयलाई ददई नेपाल 
सरकारलाई ददई दायररी लगत कट्टा गररी नमनसल ननयमानसुार बझुाइददन।ु

उक्त रायमा सहमत छु।
न्या.दामोदरप्रसाद शमावा
इनत समवत ्२०६४ साल माघ मष्टहना ४ गते रोज ६ शभुम ्



25

jg, jGohGt' / jftfj/0f ;+/If0f ;DaGwL s]xL dxTjk"0f{ d'2fsf ghL/x?sf] ;Fufnf] – @)&*

३. मदु्ाः सालको अवैध चिरान काठ ओसारपसार।

भाग ५१ ननणवाय नं. ८२५४ ने.का.प. २०६६ अङ्क १०

सववोचि अदालत, संयकु्त इजलास

माननधीय न्यायाधधीश श्धी रणबहादरु बम
माननधीय न्यायाधधीश श्धी अवधेशकुमार यादव

संवत ्२०६२ सालको स.फौ.प.ुनं.- ३२७९

फैसला नमनत:२०६६/०६/२६/२

पनुरावेदक वादरीः िन्देश्वर सदा समेतको प्रनतवेदनले नेपाल सरकार

ष्टवरुद्ध

प्रतयथथी प्रनतवादरीः चज्ला सिुखेत गटुु ८ हाल उत्तरगंगा गा.नब.स.वडा नं.८ बसने ताराप्रसाद देवकोटा 
समेत

शरुु फैसला गनखेः

मा. चज.न्या. श्धी गणेश पंचजयार

पनुरावेदन फैसला गनखेः

मा.न्या. श्धी रामकुमारप्रसाद शाह
मा.न्या. श्धी िोलेन्द् शमसेर ज.व.रा.

पनुरावेदक वादरी तफवा बाटः

प्रतयथथी/प्रनतवादरी तफवा बाटः 

सहन्यानधवक्ता श्धी बलराम शमावा

अवलचमवत नजधीरः

समबद्ध कानूनः

वन ऐन, २०४९ को दफा ५०(१)(घ)(४), ६६
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  वन पैदावार ओसार-पसार गनखे कसूरजन्य अपराधमा साधन प्रयोग हनु ु नै कसूर हो।सवाररी 

साधनको मानलकको मञ्जूररी होस ्वा नहोस ्तयसतो कायवामा प्रयोग गररएको कायवा नै कसूर सथाष्टपत 

हनेु तथय नै पयावाप् हनेु।

(प्रकरण नं.४)

 कुन कायवा कसूर हो तयसको पररभाषा र ननधावारण ष्टवधाष्टयकाले कानूनद्ारा गदवाछ।कसूर र 

अपराधका लानग सजाय र अपराधमा प्रयोग भएका बसत ुवा साधन जफत हनेु वा नहनेु सोको 

ननधावारण पनन ष्टवधाष्टयकाले नै ऐनद्ारा गदवाछ।तयसता कानूनमा जे लेचिएको छ सोहरीबमोचजम 

अदालतले फौजदाररी न्याय प्रदान गदावा प्रिनलत कानून लागू गदवाछ।ऐनमा नभएको सजाय गनवा 

पाइदैन भने ऐनले गनुवापनखे सजाय र कसूरमा प्रयोग भएको साधन जफत गनुवापनखेमा कानूनको गलत 

वया्या वा कानूनधी प्रावधानप्रनतको उपेक्षाभावले जफत नगनुवा भनेको वन ऐन, २०४९ को दफा 

६६ मा भएको जफतसमबन्धधी वयवसथाको प्रनतकूल हनेु।
(प्रकरण नं.६)

फैसला

न्या.रणबहादरु बमःन्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा १२(१) को िणड (क) बमोचजम मदु्ा 

दोहोयावाइ हेनवा ननससा प्रदान भई पेश हनु आएको प्रसततु मदु्ाको संचक्षप् तथय र ठहर यस प्रकार छ:

 नमनत २०५६।५।१२ गतेका ददन रानत ३ बजे रत्न राजमागवाको हडुके ढंुगाबाट बधीरेन्द्नगर 

तफवा  आइरहेको भे.अ.ि ३४६ नं.को ट्रक रोकरी िेक जाँि गदावा अवैध ढाँिा ननसानाका 

काँिो चिरान साल काठ भेष्टटएकोले ट्रकका िालक घनशयाम कडेल र लोडरहरू कणवाबहादरु 

पलुामधी, बलबहादरु पलुामधी, भवुन नसंह पलुामधी, मानबहादरु नसजालरी, बधीरमान पलुामधी, टेकबहादरु 

पलुामधी, ओमबहादरु पलुामधी समेतका ८ जनालाई परिाउ गररी वरामद भएको ष्टवनभन् नाप 

साइजका चिरान काठ थान १२२ र उक्त ट्रक समेत आवशयक कारवाहरीका लानग पेश गरेको 

छु भन्े समेत वयहोराको चज्ला वन कायावालय, सिुखेतका नननमत्त चज्ला वन अनधकृत िन्दे्श्वर 

सदा समेतको प्रनतवेदन।

 वरामद भै आएको काठहरू तथा ट्रक चजममामा बझुधी हव्दार दलबहादरु डाँगधीले गररी ददएको 

भरपाई।
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 नमनत २०५६।५।१२ गते रानत ३ बजे नगररीघाटको राजमागवाको बाटो हुँदै बधीरेन्द् नगरपानलकातफवा  

आउदै गरेको भे.अ.ि ३४६ नं.को ट्रक सिुखेतका गसतधी कमवािाररीहरूले िेक जाँिगदावा ष्टवना 

प्रमाणका कुनै पनन ढाँिा चिन्ह प्रयोग नभएका तपसधीलमा उच्लचित नाप साइजका साल जातको 

हररयो नयाँ चिरानधी काठ थान १२२ लोड गररी ्याएको हुँदा उक्त ट्रक सष्टहत िालक तथा 

लोडरहरू जना ७ लाई परिाउ गररी लगेको ठीक छ भन्े समेत वयहोराको बरामदरी मिु ु् का।

 नमनत २०५६।५।१२ को घटनासथल प्रकृनत मिु ु् का।

 परिाउ भै बरामद भएको काठ मनसना सामदुाष्टयक वनको हो।उक्त काठ सामदुाष्टयक वनका 

माननससँग नमलरी मैले ष्टकनेर ्याएको हुँ।तयाररी अवसथामा छ।लोड गररी ददनहुोस ् जयाला 

ददउँला भनधी मनबहादरु नबटिले भनेका हुँदा नमनत २०५६।५।१२ गते साँझ ५ बजे म 

लगायत बलबहादरु पलुामधी, भवुन नसं पलुामधी, मानबहादरु नसंजालरी, बधीरमान पलुामधी, टेकबहादरु 

पलुामधी, ओमबहादरु पलुामधी समेतका जना ७ ले मनसनामा गई १२२ थान चिरानधी सालका 

काठहरू भे.अ.ि ३४६ नं.को ट्रकमा लोड गररी बधीरेन्द्नगरमा अनलोड समेत गनवाको लानग 

ट्रकमा आइरहेको बित परिाउमा परेको हो।हामधीले जयालाको लानग काम गरेका हौ।भन्े समेत 

वयहोराको अनभयकु्त कणवाबहादरु पलुामधीले अनसुन्धान अनधकाररीसमक्ष गरेको बयान।

 नमनत २०५६।५।१२ गते बेलकुरी मनबहादरु नबटिले मलाई मनसनाबाट काठ ्याइदेउ भनेकाले 

मैले नमान्दा मलाई डरत्ास धमकरी ददएकोले मनसना ओदालताल भन्े ठाउँबाट ननज मनबहादरु 

नबटिले काठ लोड गनवा लगाएका हनु।्काठ लोड गररी कणवाबहादरु पलुामधी समेतका लोडरहरू 

ट्रकमा आइरहेका बित परिाउमा परेको हो।काठ कुन ठाउँको हो को कसले काटेका हनु थाहा 

छैन काठ र ट्रक वरामद हुँदा मनबहादरु नबटि ट्रकको हडु मानथ बसेका नथए हामधी परिाउमा 

पदावा उनधी भागधी फरार भएका हनु अरु काठ ्याइदेउ भन्े मनबहादरु नबटिलाई नै थाहा होला 

भन्े समेत वयहोराको अनभयकु्त घनशयाम कँडेलले अनसुन्धान अनधकाररीसमक्ष गरेको बयान।

 म कणवाबहादरु पलुामधी समेतका ७ जना आफनो िेतमा धान गोनडरहेको बेला २०५६।५।१२ गते 

साँझ ५ बजे मनबहादरु नबटि आई सामदुाष्टयक वनमा काठ चिनवा लगाई तयार छ बधीरेन्द्नगरसमम 

लैजान लोड अनलोड गररी ददनहुोस ्जयाला ददउँला भनेकोले पैसाको आसले १२२ थान काठ 

लोडगररी आउन लागदा वन गसतधी टोलरीले परिाउ गरेको हो भन्े समेत वयहोराको अनभयकु्तहरू 

ओमबहादरु पलुामधी, बधीरमान पलुामधी, टेकबहादरु पलुामधी, भवुन नसं पलुामधी समेतले अनसुन्धान 

अनधकाररीसमक्ष गरेको बयान।
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 यो काठ कुनाथररीको मनसना भन्े सामदुाष्टयक सरकाररी वनमा काष्टटएको काठ हो।हामधी िेतवाररीमा 

काम गरररहेको बेला मनबहादरु नबटिले काठ लोड गररीदेउ भनेकोले जयाला नलने गररी लोड 

गररददएको हो।जयाला नददएकोले सोहरी ट्रकमा बसधी आएका हौं भन्े समेत वयहोराको अनसुन्धान 

अनधकाररीसमक्ष अनभयकु्त मानबहादरु नसंजालरी तथा बलबहादरु पलुामधीले गरेको पथृक पथृक 

बयान।

 मैले उक्त ददन मनसना सामदुाष्टयक वनको मनसना भन्े ठाउँबाट लोड गररी ्याएको हुँ।उक्त 

समयमा तयहाँ माननसहरू नथए, सामदुाष्टयक वनका हनु वा अरु कुनै हनु मलाई थाहा भएन भन्े 

समेत वयहोराको घनशयाम कडेलले गरेको तनतमबा बयान।

 नमनत २०५६।५।१२ गते रानत ११ बजे रानत ९,१० जना लेवर नलएर ट्रकमा मनबहादरु 

नबटि आए।हामधीले ट्रक ष्टकन ्याउन ुभएको भनधी सोधदासोधदै पनन बल प्रयोग गररी ट्रकमा 

आएका लेवरहरूले ट्रकमा काठ लोड गनवा थाले।काठ लोड गनखे बेलामा मनबहादरु नबटि पनन 

नथए।परिाउ गररएको काठमा मनसना सामदुाष्टयक वनले चिरान गरेको २,३ वटा नमनसएको काठ 

देचिन्छ भन्े समेत वयहोराको बलबहादरु बढुाथोकरीले अनसुन्धान अनधकाररीसमक्ष गरेको बयान।

 परिाउ भै वरामद भएको काठ मनसना सामदुाष्टयक वनको मनसना भन्े ठाउँ नचजक सानोपोिररी 

भन्े ठाउँमा मनबहादरु नबटिले ट्रकमा लोड गनवा ्याएको चिरानधी काठ हो।उक्त काठ लोड गररी 

्याउँदा हाम्ो सामदुाष्टयक वनको ठेकेदार कृषणबहादरु थापाले टेणडरबाट नलई चिरान गरेको 

काठको रेिदेि गनवा उक्त समूहको सदसय बलबहादरु बढुाथोकरीलाई रािेका नथए।ननजलाई 

डर, धमकरी ददई मनबहादरु नबटिले काठ लोड गराउन लगाएका नथए भन्े कुरा ननजबाट सनेुको 

हुँ काठ कहाँको कसतो हो मलाई थाहा छैन भन्े समेत वयहोराको सामदुाष्टयक वनको कोषाधयक्ष 

समेत रहेको भवुन नसंह नसजालरी अनसुन्धान अनधकाररीसमक्ष गरेको बयान।

 नमनत २०५६।५।१२ गते रानत ३ बजे चजले ट्रक समातेको हो भन्े थाहा पाएको हुँ।तयो 

नमनतमा कुनाथररी ५ चसथत कमेरे भन्े ठाउँमा कोठ भएकोले म तयहाँ गएको नथए।ँअरु मलाई 

थाहा छैन भन्े समेत वयहोराको मनसना सामदुाष्टयक वनको सचिव समेत रहेका सोमराज सवेुदरीको 

बयान।

 नमनत २०५६।५।१२ गते रानत ट्रक परिाउ परेको ०५६।५।१४ गते नबहान मात् थाहा 

पाए,ँ उक्त ददन मेरो पालो नथएन।बलबहादरु बढुाथोकरीको पालो ०५६।४।१८ देचि हालसममको 
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हो भन्े समेत वयहोराको सनमनतका उपाधयक्ष गंगाबहादरु पौडेलले अनसुन्धान अनधकाररी समक्ष 

गरेको बयान।

 तयो नमनत र ददनमा औषधधी उपिार गनवा इचणडया गएको नथए।ँसबै गोनलया चिरानधी काठको 

चजममा पालोमा िष्टटएका सनमनतका सदसय बलबहादरु बढुाथोकरीको चजममामा छ।ट्रक समातेको 

बारे मलाई केहरी थाहा छैन भन्े समेत वयहोराको सामदुाष्टयक वन उपभोक्ता सनमनतका अधयक्ष 

भक्तबहादरु सारुले अनसुन्धान अनधकाररी समक्ष गरेको बयान।

 काठ मनसना सामदुाष्टयक वनबाट ३ थान चिरानधी फणटा साइजको काठ उक्त ट्रकमा लोड गरेर 

मनबहादरु नबटिले लगेका हनु ्भन्े कुरा सनेुको हुँ।अन्य लोड भएका काठहरू कहाँबाट ्याएका 

हनु ्मलाई थाहा छैन।काठ जबरजसतधी गररी लगेको हो भन्े सनेुको हुँ भन्े समेत वयहोराको 

सरुथबहादरु थापा समेतको नमनत २०५६।५।२८ को सजवानमन मिु ु् का।

 वन पैदावर हटाउने मनबहादरु नबटि, घनशयाम कडेल, कणवाबहादरु पलुामधी, बलबहादरु पलुामधी, भवुन 

नसं पलुामधी, मानबहादरु नसंजालरी, बधीरमान पलुामधी, टेकबहादरु पलुामधी, ओमबहादरु पलुामधीलाई 

वन ऐन, २०४९ को दफा ४९ (घ) र ताराप्रसाद देवकोटा, बलबहादरु बढुाथोकरी, गंगाबहादरु 

पौडेल, भक्तबहादरु सारु, भवुन नसंह नसंजालरी, सोमराज सवेुदरीलाई वन ऐन, २०४९ को दफा 

५४ को कसूर गररी नबगो रु.६५,६७६।को साल काठ थान १२२ क्ू.ष्टफ.३२८.३८ को 

वन पैदावर हटाई ओसार पसार एवं नमलोमतो गरेको हुँदा प्रनतवादरीहरूलाई सोहरी ऐनको दफा 

५०(१) (घ) (४) बमोचजम सजाय गररी दफा ६६ बमोचजम बरामद काठ र भे.अ.ि ३४६ 

नं.को ट्रक समेत जफत गररी जनहरी जररीवाना नबगोको दोबबर रु.१,३१,३५१।र १ बषवा कैद 

गररपाऊँ भन्े अनभयोगपत्।

 मैले भे.अ.ि ३४९ नं.को ट्रक िलाएको हुँ।प्र.मनबहादरु नबटिले मनसना सामदुाष्टयक वनबाट 

काठ ढुवानधी गनुवा छ आऊँ भनधी भन्दा मैले इन्कार गदावा गददै पनन जबरजसतधी करकापमा पाररी म 

समेत भएर गएको हो।अन्य प्रनतवादरीहरू पनन उसको िटनमा गएका रहेछन।्सालको काठहरू 

वैध रुपमा काष्टटएका हनु ् वा अवैध हनु ्मलाई थाहा छैन।सबै नमलेर काठ लोड गररएको 

हो।उक्त गाडधी ताराप्रसाद देवकोटाको हो।उक्त ट्रक मनसनाबाट १.५० बजे रानतको समयमा 

ष्टहडेको नथयो।उक्त काठ ओसार-पसार गनवामा मेरो कुनै संलगनता नरहेको र मेरो मञ्जूररी समेत 

नभएको हुँदा म ननदवोष छु भन्े समेत वयहोराको प्रनतवादरी घनशयाम कडेलले चज्ला अदालत 

समक्ष गरेको बयान।
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 मनसना सामदुाष्टयक वन उपभोक्ता सनमनतको नमलोमतोबाट सालको काठ ओसार पसार भएको 

होइन।सो काठ बाङ्गेनसमल िौकरी वन बेररयरमा रानतको ३ बजेको समयमा परिाउ भएको हो 

भन्े बलबहादरु बढुाथोकरीबाट वन कायावालय आएपनछ थाहा पाएको हुँ।ननजको भनाइअनसुार 

मनबहादरु नबटि नथए भन्े कुरा सनुाएका नथए।सो समयमा म माततृव पररयोजनाको तानलममा 

बधीरेन्द्नगरमा भएकोले मलाई केहरी थाहा छैन।उपभोक्ता समूहको कोषाधयक्ष भएको नाताले 

जाहेररी प्रनतवेदन परेको हो भन्े समेत वयहोराको प्र.भवुन नसंह नसंजालरीले चज्ला अदालतमा गरेको 

बयान।

 परिाउ परेको काठ ओसार पसार गनवा चिरान गनवा र वन पैदावर हानन नोकसानधी पयुावाउनमा मेरो 

सहमनत नथएन।म मानथ अन्याय गररी अनभयोग लगाएको छ भन्े समेत वयहोराको प्र.गंगाबहादरु 

पौडेलले चज्ला अदालतमा गरेको बयान।

 नमनत २०५६।५।१२ गतेमा म लगायत ७ जना बनसरहेको बेला घर कहाँ हो थाहा छैन 

मनबहादरु नबटि नाम गरेको माननसलाई मनसना सामदुाष्टयक वनमा मेरो काठ छ गाडधीमा लोड 

गररददन ु पयवो भनधी भनेकोले डर त्ास देिाई जवजवासतधी हामधीलाई ्याई काठ लोड गराएको 

हो।उक्त काठ हामधी ७ जना लेि गाउँकै माननसले लोड गरेका हौं।उक्त गाडधीमा काठ लोड 

गरेवापत एक जनालाई रु.१००।ददउँला भनेका नथए।उक्त पैसा पनछ ददउँला भनधी हामधी 

समेत उक्त पैसा नलन सोहरी ३४६ नं.को ट्रकमा आइरहेको बेला बाङ्गेनसमल िेकपोटिमा वनका 

कमवािाररीहरूले परिाउ गरेका हनु ्भन्े समेत वयहोराको प्र. बधीरमान पलुामधीले सिुखेत चज्ला 

अदालतमा गरेको बयान।

 अवैध रुपमा सालको काठ ओसार-पसार गनखे कायवामा मेरो कुनै संलगनता छैन।म नबलकूल 

अननभज् छु।समूहको सचिव भएको हुँदा अनभयोग लगाइएको होला।सो समयमा वनहेनखे पालो 

बलबहादरु बढुाथोकरीको नथयो।सो सालको काठ अवैध रुपमा िोररी ननकासधी गनवा मु् य काम 

मनबहादरु नबटिले गरेका हनु ्भन्े समेत वयहोराको प्र.सोमराज सवेुदरीले गरेको बयान।

 नमनत २०५६।५।१२ गते बेलकुा मनबहादरु नबटि हामधी भएनतर आई मनसना सामदुाष्टयक वनमा 

मेरो चिरान साल काठ छ ट्रकमा लोड गनवा जाउँ भन्यो।हामधीलाई करकापमा पाररी जानका लानग 

बाधय बनाएका हुँदा सातै जना मनसना पगेुपनछ चिररी रािेको काठ रहेछ, लोड गररदेउ प्रनत 

लोडर रु.१००।ददन्छु भनधी लगेका हनु।्उक्त काठ बैध वा अवैध के हो थाहा छैन भन्े समेत 

वयहोराको प्र. टेकबहादरु पलुामधीले अदालतमा गरेको बयान।
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 नमनत २०५६।५।१२ गते म प्र. धन नसंह पलुामधी समेत ७ जना ओदाल तालमा िेत गोडदै 

नथयौं।वरामद भएको काठ मानबहादरु नबटिको हो।सो ददन ६.३० बजेनतर काठ लोड गनवा गएको 

हो।सामदुाष्टयक वनमा काठ बनाएको छु रु.१००।ददन्छु भनेको हुँदा सो लकडधी ट्रकमा लोड 

गरेका हौ।उक्त काठ कररव १२ बजे लोड गररसकेको हो भन्े समेत वयहोराको प्र.कणवाबहादरु 

पलुामधीले अदालतमा गरेको बयान।

 नमनत २०५६।५।१२ गते रानत ३ बजे भे.अ. ि ३४६ नं.को ट्रकमा म समेत जना ७ ले 

उक्त गाडधीमा दार लोड गर भनधी मनबहादरु नबटिले भनेकाले लोड गरेको हुँ।लोड गरेवापत 

एक जनाको रु.१००।ददने शतवा नथयो।गाडधीमा लोड गरेको दार १५० थान जनत केहरी १२ 

फुट, केहरी ७ फुट, केहरी ६ फुट चिरान काठ नथयो भन्े समेत वयहोराको प्र.भवुन नसं पलुामधीले 

अदालतमा गरेको बयान।

 अनभयोग पत्मा उच्लचित मनबहादरु नबटि समेतका प्रनतवादरीहरू कहाँ नथए थाहा छैन।म मेरो 

घरमा नै नथए।मैले ट्रकमा काठ लोड गनवा लगाएको वा ओसार-पसार गनवामा मद्त वा सहयोग 

केहरी पनन गराएको छैन।अन्य को कसले गराए थाहा छैन म मनसना सामदुाष्टयक वन सनमनतको 

अधयक्ष भएको हुँदा म समेतलाई जाहेररी परेको हो भन्े समेत वयहोराको भक्तबहादरु सारु मगरले 

अदालतमा गरेको बयान।

 मनबहादरु नबटिले काठ लोड गररददन ुपयवोभनधी मलाई डर त्ासमा पारे पनछ म समेतका माननस 

मनसना सामदुाष्टयक वनमा गई तयहाँ मनबहादरु नबटि चिनेका र अन्य नचिनेका ४ जना जनत 

माननस नथए।काठ लोड गररी ट्रकमा बसधी आउँदा रातको ३ बजे सिुखेत बाङ्गेनसमलमा वनका 

कमवािाररीहरूले परिाउ गरेका हनु ् भन्े समेत वयहोराको प्र.मानबहादरु नसंजालरीले अदालतमा 

गरेको बयान।

 मनबहादरु नबटि समेत २,३ जना आई जान् भन्दा पनन ष्टपटछु भन्े धमकरी ददए पनछ डरको कारण 

रु.१००।लोड गरेको नलने शतवामा म समेत गई ट्रक काठ लोड गरेको हो भन्े समेत वयहोराको 

प्र.ओमबहादरु पलुामधीले अदालतमा गरेको बयान।

 मनसना सामदुाष्टयक वनबाट चिरान गररी रािेको काठ हो।काठ मनबहादरु नबटिका हनु।्मैले 

काटरी तयार गरेको होइन, तयार गरेको काठ मनबहादरु नबटिले मलाई रु.१००।ददने शतवामा 

ट्रकमा लोड गररददएको हो भन्े समेत वयहोराको प्र.बलबहादरु पलुामधीले अदालतमा गरेको 

बयान।
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 उक्त ट्रक ०५६।५।१२ गते अं.९,१० बजे वन सनमनत मनसना गएको हो।ट्रकभन्दा अचघ 
मोटरसाइकलमा १ जना शेरबहादरु देउवा र अकवो नचिनेका आएका नथए।मनबहादरु नबटि ट्रकमा 
आएका हनु।्मनबहादरु नबटिले जवजवासतधी ट्रक लगधी चिरान भएको दार लोड गररी लगे।उक्त ट्रक 
र दार वनका कमवािाररीले परिाउ गररी लगे भन्े २०५६।५।१५ मा सनेुको हुँ।िकुुररी चझकरी 
डर त्ास देिाई सो काठ वनपाले शेरबहादरु देउबाले देिाई जवजवासतधी लोड गराइ ्याएको 
हो।हाम्ो वन पैदावरबाट उक्त काठ नलगेकोले उजूर गररन भन्े समेत वयहोराको प्र. बलबहादरु 
बढुाथोकरीले अदालतमा गरेको बयान।

 भे.अ.ि ३४६ नं.को ट्रक मेरै हो।सनमनतको माननसबाट सनेुअनसुार मनबहादरु नबटिले जवजवासतधी 
गाडधी लगधी काठ लोड गररी आफू फरार भयो रे भन्े कुरा सनुधी थाहा पाए।ँट्रक सनमनतले ढँुगा 
बोकन पठाएको र मैले काठ लोड गनवालाई नपठाएको हुँदा ट्रक जफत हनुपुनखे होइन भन्े समेत 
वयहोराको प्र. ताराप्रसाद देवकोटाले गरेको बयान।

 नमनत २०५६।५।१२ गते नबहान १० बजे म टाउको दखु् ेष्टवरामधी भएकोले नेपालगञ्ज गएको 
हुँ।उक्त नमनत र समयमा म घटनासथलमा नथइन।उक्त काठ काटरी ओसार पसार गनखे कायवामा 
मेरो संलगनता छैन।ट्रकको ड्ाइभर र गाडधी मानलकको नमलोमतोमा मलाई फसाउने उद्ेशयले 
सबै प्रनतवादरीलाई यसै मनबहादरु नबटिको हो भनधी नसकाई भनेका हनु।्गाडधी मानलक र ड्ाइभरसँग 
मेरो पूववा झगडा भएकोले सोहरी ररसइवधीले भनेका होलान ्तर मेरो संलगनता छैन।मलाई नेपालगञ्ज 
उपिार गराउन लगदा ना.अ.ि २१६ नं.को बस िालक गोपाल नगररी र गेहेन्द्देव नगररीले पयुावाई 
०५६।५।१२ देचि १९ गतेसमम भेररी अञ्चल असपतालमा उपिार गराई घरमा २० गते मात् 
आएको हुँ भन्े समेत वयहोराको प्र.मनबहादरु नबटिले अदालतमा गरेको बयान।

 नमनत २०५६।५।१२ गते ददनको १० बजे मैले िलाउने गरेको ना.अ.ग २१६ नं.को 
गाडधीमा नबरामधी हालतमा ननज मनबहादरु नबटि बसेको हुँदा मैले उनलाई भेररी अञ्चल असपताल 
नेपालगञ्जमा समम पयुावाई छाडेको हुँ।अरु मलाई थाहा छैन।अनभयोग पत् अनसुार काठ ओसार 
पसार गरे गरेनन ्मलाई थाहा छैन भन्े समेत वयहोराको प्र.मनबहादरु नबटिका साक्षधी गोपाल 
नगररीले गरेको बकपत्।

 मनबहादरु नबटिले उक्त अवैध काठ ओसार-पसार गरेका होइनन।्काठ वरामद १३ गते भएको 
छ।प्र. मनबहादरु नबटि १२ गते नेपालगञ्ज कोहलपरु समम सँगै गै म बददवायानतर गए र मनबहादरु 
नबटि नबरामधी अवसथामा असपताल जान्छु भनधी गएका हनु।्कष्टहले आए थाहा भएन भन्े समेत 

वयहोराको प्र.मनबहादरु नबटिका साक्षधी गेहेन्द्देव नगररीले गरेको बकपत्।
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 बरामदरी काठ अवैध हो भनधी उच्लचित प्रनतवादरीहरू ७ लाई थाहा नथएन।ननजहरू बननबतुो 

गररी िाने माननस हनु।्ननजहरूलाई जयाला ददने कुरामा काठ लोड गरेको कुरा मलाई थाहा 

छ।ओदालताल भन्े ठाउँमा मेरो भान्जधीको घर गएको नथए।ँप्रनतवादरीहरू आफनो िेत गोडने 

काममा लानगरहेका नथए।सोहरी ददनको बेलकुा ६,७ बजेनतर तधी प्रनतवादरीहरूलाई काठ लोड 

गररददन ुभनधी मैले चिन्हाएको मनबहादरु नबटि होइन।अरु नै मनबहादरु नबटिले प्रनतवादरीहरूसँग 

कुरा गररी रािेको मैले देिे सनेुको हुँ भन्े समेत वयहोराको प्रनतवादरीहरूका साक्षधी उजजवल नसं 

लानमछानेले गरेको बकपत्।

 उक्त नमनतमा प्र. ताराप्रसाद देवकोटा बेलकुा ७ बजेसमम नेपालगञ्ज सिुखेत होटलमा म सँगै 

हनुहुनु्थयो।तयस पनछ ऐ.१३ गते नेपालगञ्ज ननसिंङ होममा भेटेको हुँ।तसथवा वहाँलाई लगाइएको 

अनभयोग दावधी झूठा हो भन्े समेत वयहोराको प्र.ताराप्रसाद देवकोटाका साक्षधी ष्टवजयराज 

देवकोटाले गरेको बकपत्।

 उक्त नमनतमा म आफनो घरमा नै नथए।भक्तबहादरु सारु उपिार गराउन भारततफवा  जानभुयो।सोमराज 

सेवेदरी कुनाथररी गा.नब.स.को कमेरे भन्े ठाउँमा गाईबसत ुनलई जान ुभएको नथयो।भवुन नसं नसजालरी 

सेभ द मदरहडु प्रोजेकटले बधीरेन्द्नगर सिुखेतमा ददएको तानलममा आएका नथए।गंगाबहादरु पौडेल 

लेि गाउँ गा.नब.स.वडा नं.४ मा आफनो नातेदारको घरमा गएका नथए।बलबहादरु मनसना 

सामदुाष्टयक वनमा वन हेनवा बसन ुभएको नथयो।यसररी उच्लचित प्रनतवादरीहरू तयस ठाउँमा नै 

नभएको हुँदा वनसमबन्धधी अपराध गरेको होइनन।्उक्त सामदुाष्टयक वन क्षेत्बाट प्रनतवादरीहरूले 

अननयनमत ननकासधी गरेका होइनन ्भन्े समेत वयहोराको प्रनतवादरीहरू ५ जनाका साक्षधी तेजबहादरु 

बसनेतले गरेको बकपत् एवं सोहरी नमलानको िन्द्बहादरु थापा, डमबरबहादरु पौडेल समेतको 

बकपत्।

 नमनत २०५६।५।१२ गते रानत ३ बजेको समयमा घनशयाम कडेंल समेतका ७ जना भई 

अवैध काठ ननकासधी गनवा लागेको फेला पारेको हुँ।साल जातको २३४.५६ क्ू.ष्टफट चिरान काठ 

वरामद भएको हो।नमनत २०५६।५।१३ को जाहेररीमा भएको वयहोरा साँिो हो।उक्त कागजमा 

लागेको सष्टहछाप मेरै हो भन्े समेत वयहोराको जाहेरबाला िन्दे्श्वर सदाले गरेको बकपत्।

 ०५६।५।१२ गते रानत ३ बजे हामधीहरू गसतधी गददै जाँदा बाङ्गेनसमलमा पचचिमतफवा बाट अवैध 

काठ ट्रकमा हालरी ्याएको अवसथामा हामधीहरूले परिाउ गरेका हौं।तयस बित िालक 

घनशयाम कडेल र अन्य कणवाबहादरु पलुामधी समेत ७ जना नथए।जाहेररी दरिासतमा भएको 
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वयहोरा साँिो हो भन्े समेत वयहोराको जाहेरबाला हररलाल शमावाले गरेको बकपत् एवं सोहरी 

नमलानको भपुालबहादरु म्ल, भष्टवन्द्देव नगररी समेतले गरेको बकपत्।

 नमनत २०५६।५।२८ गते भएको सजवानमन मिु ु् का मेरो रोहबरमा भएको ठीक हो।मनसना 

सामदुाष्टयक वन उपभोक्ता सनमनतका अधयक्ष, उपाधयक्ष, सचिव, कोषाधयक्ष र सदसयहरू ननदवोष 

छन ्भन्े समेत वयहोराको सजवानमनका माननस कृषणबहादरु िडकाले गरेको बकपत्।

 ट्रक नगररीघाट िोलाको बाटोमा नथयो।तयहाँ एउटा मोटरसाइकल आयो अनन होह्ला भयो।ट्रकमा 

बसधी आएका माननस समेतले घनशयाम कडेंललाई धडपकड गररी जवबजजसतधी ट्रक नलएर पचचिम 

हडुके ढँुगातफवा  गए।मोटरसाइकलमा आएका मधये मनबहादरु नबटिलाई चिन्दछु अरुलाई चिचन्दन 

भन्े समेत वयहोराको प्र.घनशयाम कडेलका साक्षधी कृपालाल अनधकाररीले गरेको बकपत्।

 नमनत २०५६।५।१२ देचि ०५६।५।१४ समम प्रनतवादरी ताराप्रसाद देवकोटा नेपालगञ्ज 

चसथनत मेरो सिुखेत होटलमा िाना िादै र रुद्बहादरु शाहरीको घरमा सतु्न ेगनुवाहनु्थयो भन्े समेत 

वयहोराको प्र. ताराप्रसाद देवकोटाका साक्षधी उदयराम थापाले गरेको बकपत्।

 नगररीघाट िोलाको बाटोमा ट्रक नथयो।एउटा मोटरसाइकल गयो।ड्ाइभर पनन बाटोमै नथए हो 

ह्ला भयो म बाटोमा आउँदा ट्रक पचचिम तफवा बाट गैसकेको नथयो भन्े समेत वयहोराको प्र. 

घनशयाम कडेंलको साक्षधी नन्दराम कडेलले गरेको बकपत्।

 प्रनतवादरी मनबहादरु नबटि, घनशयाम कडेंल, कणवाबहादरु पलुामधी, बलबहादरु पलुामधी, भवुन नसंह 

पलुामधी, मानबहादरु पलुामधी, बधीरमान पलुामधी, टेकबहादरु पलुामधी, ओमबहादरु पलुामधी, समेत ९ 

जनाले अनभयोग दावधीअनसुार वन ऐन, २०४९ को दफा ४९(घ) अनसुार र प्र. बलबहादरु 

बढुाथोकरीले वन ऐन, २०४९ को दफा ५४ अनसुारको कसूर गरेको ठहछवा।तसथवा प्र. मनबहादरु 

नबटि मु् य वयचक्त हुँदा वन ऐन, २०४९ को दफा ५०(१) (घ) ४ बमोचजम नबगोको दोबबर 

रु.१,३१,३५२।जररीवाना र ३ मष्टहना कैदको सजाय हनु्छ।अन्य प्रनतवादरीहरूले जयाला मजदूररी 

समेतका कारणबाट लोड गररी ओसार-पसार गरेका हुँदा ननजहरूलाई जनहरी ३ मष्टहना कैदको 

दरले सजाय समेत हनेु ठहछवा।प्रनतवादरीमधयेका गंगाबहादरु पौडेल, भक्तबहादरु सारु, भवुन 

नसं नसजालरी, सोमराज सवेुदरी तथा ताराप्रसाद देवकोटा समेतका प्रनतवादरीहरू ननदवोष हुँदा यधी 

प्रनतवादरीहरू उपरको अनभयोग माग दावधी पगुन सकदैन सफाइ पाउने ठहछवा।बोझ वाहक भे.अ.ि 

३४६ नं.को ट्रक जफत गनखेतफवा  सबूद प्रमाणको अभावमा वादरीको माग दावधी सो हदसमम नपगुने 
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ठहछवा।वरामदरी १२२ थान काठ वन ऐन, २०४९ को दफा ६६ बमोचजम जफत हनेु ठहछवा 

भन्े समेत वयहोराको सिुखेत चज्ला अदालतबाट नमनत २०५७।८।२ मा भएको फैसला।

 वन ऐन, २०४९ को दफा ६६ ष्टवपररीत ट्रक धनधीलाई सफाइ र ट्रकलाई ष्टफतावा ददने गररी 

भएको फैसला बदरभागधी छ।सफाइ पाएका अन्य प्रनतवादरीहरू गंगाबहादरु पौडेल, भक्तबहादरु 

सारु, भवुन नसं नसंजालरी र सोमराज सवेुदरी, ताराप्रसाद देवकोटालाई अनभयोग दावधीबाट सफाइ 

ददएको बदर योगय हुँदा सो हदसममको शरुु फैसला बदर गररी अनभयोग दावधीबमोचजम गररपाऊँ 

भन्े नेपाल सरकारको तफवा बाट पनुरावेदन अदालतमा परेको पनुरावेदन पत्।

 काठ चिरान गररी रािेको भन्े कुरा पनन पषु्टटि नभएको र वारदात समयमा म अन्यत् रहेको कुरा 

साक्षधी र असपतालको प्रचेपरिपसनबाट पषु्टटि भैरािेको अवसथामा सहअनभयकु्तको पोलको आधारमा 

मलाई सजाय गनखे गरेको सिुखेत चज्ला अदालतको फैसला त्षु्टटपूणवा हुँदा बदर गररी सफाइ 

पाऊँ भन्े समेत वयहोराको प्रनतवादरी मनबहादरु नबटिको पनुरावेदन अदालत सिुखेतमा परेको 

पनुरावेदनपत्।

 वन ऐन, २०४९ को दफा ६६ को प्रनतकूल अवैध काठ ओसार-पसार गदावा परिाउ परेको 

भे.अ.ि ३४६ नं.को ट्रक जफत नगनखे गररी शरुु सिुखेत चज्ला अदालतले गरेको फैसला 

ष्टविारणधीय देचिएकाले छलफलको लानग नबपक्षधी चझकाउन ु भन्े समेत वयहोराको पनुरावेदन 

अदालत, सिुखेतको नमनत २०५९।३।३ को आदेश।

 यसै लगाउको फौ.प.ुनं.१६।४८ को मदु्ामा नबपक्षधी चझकाउने आदेश भएकोले सोहरी लगाउको 

यस मदु्ामा पनन पनुरावेदन सरकाररी वकरील कायावालय, सिुखेतलाई पेसधीको सूिना ददन ुभन्े समेत 

वयहोराको फौ.प.ुनं.२७ मा भएको पनुरावेदन अदालत, सिुखेतको नमनत २०५९।३।३ को 

आदेश।

 प्रनतवादरीहरू घनशयाम कडेंल, कणवाबहादरु पलुामधी, बलबहादरु पलुामधी, भवुन नसंह 

पलुामधी, मानबहादरु पलुामधी बधीरमान पलुामधी, टेकबहादरु पलुामधी, ओमबहादरु पलुामधीले पनुरावेदन 

नगररी चित्त बझुाई बसेका र मनबहादरु नबटिको हकमा ष्टविार गदावा परिाउ परेका काठ लोडगनखे 

लेवरहरू ट्रक िालक तथा वन रेिदेि गनखे सबै प्रतयक्षदशथीको कथनबाट प्रनतवादरी मनबहादरु 

नबटि घटनासथलमा रहेको उपचसथतलाई रअन्यथा भन् ननम्ने र असपतालको पजुथीलाई अकाट् 

प्रमाणको रुपमा नलन नम्ने देचिएन।सरकाररी कायावालय वा अड्ा अदालतमा उपचसथत भई सष्टहछाप 
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गरेको अवसथा नभएको हुँदा अन्य सथलमा नथए ँभन्े ननजको भनाई ग्हणयोगय देचिएन।ननज 

घटनासथलमा रहरी सामदुाष्टयक वनको काठ ष्टवना इजाजत ट्रकमा लोड गराई ओसार-पसार गनखे 

कसूरजन्य कायवा गरेको देचिंदा ननज प्र. मनबहादरु नबटिलाई कसूरदार ठहराई सजाय गनखे गरेको 

सिुखेत चज्ला अदालतको फैसला मनानसब छ।अव अपराधमा प्रयोग भएको भे.अ.ि ३४६ 

नं.को ट्रकका समबन्धमा ट्रक धनधीको सहमनत वा संलगनतामा सो अपराध भएको नदेचिंदा 

ननजको सवानमतवमा रहेको ट्रक जफत गनवा न्यायोचित समेत नहनेु भई ट्रक िालकलाई सजाय 

भइसकेको समेत पररप्रके्यमा ट्रक जफत नगनखे गरेको फैसलामा कानूनधी त्षु्टट नदेचिंदा सिुखेत 

चज्ला अदालतको फैसला सदर हनेु ठहछवा भन्े समेत वयहोराको पनुरावेदन अदालत, सिुखेतको 

नमनत २०५९।१२।२५ गतेको फैसला।

 नबरुद्ध िणडमा उच्लचित प्रनतवादरीहरूलाई सफाइ ददएको फैसलाउपर गररएको पनुरावेदनमा 

ननजहरूको हकमा केहरी नबोलरी दावधीका सबै कुरामा ठहर नगररी आंचशक रुपमा ठहर गररएको 

फैसला त्षु्टटपूणवा छ।तयसै गररी वन ऐन, २०४९ को दफा ६६ ले नबगो रु.१०,०००।भन्दा 

बढरी कसूर ठहर भएका कसूरमा वरामद भएको तयसतो बोझ वाहक सवाररी साधनहरू समेत 

जफत हनेु भनधी सपटि कानूनधी वयवसथा भएकोमा ट्रक जफत नहनेु गररी वन ऐन, २०४९ को 

दफा ६६ को वया्यामा त्षु्टट गररी पनुरावेदन अदालतबाट भएको फैसला त्षु्टटपूणवा हुँदा बदर गररी 

वरामदरी ट्रक समेत जफत गररी पाउन न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा १२ बमोचजम मदु्ा 

दोहयावाई पाऊँ भन्े समेत वयहोराको वादरी नेपाल सरकारको ननवेदन पत्।

 यसमा वन ऐन, २०४९ को दफा ६६ ले वरामद भएको बोझ वाहक समेत जफत गनखे 

कानूनधी वयवसथा भएकोमा ट्रक जफत नगनखे गररी गरेको पनुरावेदन अदालत, सिुखेतको नमनत 

२०५९।१२।२५ को फैसला वन ऐन, २०४९ को दफा ६६ को वयवसथाष्टवपररीत हुँदा न्याय 

प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा १२ को उपदफा (१) को िणड (क) बमोचजम मदु्ा दोहोयावाइ 

हेनवा ननससा प्रदान गररी ददएको छ भन्े समेत वयहोराको यस अदालतको नमनत २०६२।५।२९ 

को आदेश।

 ननयमबमोचजम पेश भएको प्रसततु मदु्ामा वादरी नेपाल सरकारको तफवा बाट सहन्यायानधवक्ता श्धी 

बलराम शमावाले अपराधमा प्रयोग भएको ट्रक जफत हनेु भन्े सपटि कानूनधी वयवसथाको ष्टवपररीत 

जफत नगरेको फैसला त्षु्टटपूणवा छ।ट्रक अन्य वयचक्तका हकमा गए पनन सो जफत हनेु प्रकृनतको 

हो।सफाइ पाएका वयचक्तका हकमा केहरी बोनलएन।ट्रक जफत नहनेु भनधी वया्या गररी गररएको 
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ननणवाय त्षु्टटपूणवा हुँदा पनुरावेदन अदालतको फैसला उ्टरी गररी अपराधमा प्रयोग भएको ट्रक समेत 

जफत हनु ुपदवाछ भन्े समेत प्रसततु गनुवा भएको बहस समेत सनुधी नमनसल अधययन गररी हेदावा 

पनुरावेदन अदालत सिुखेतको फैसला नमलेको छ छैन ? सोहरी ष्टवषयमा ननणवाय ददनपुनखे देचियो।

 ननणवायतफवा  ष्टविार गदावा, प्रनतवादरी मनबहादरु नबटि, घनशयाम कडेंल, कणवाबहादरु पलुामधी, बलबहादरु 

पलुामधी, भवुन नसं पलुामधी, मानबहादरु नसजालरी, वधीरमान पलुामधी, टेकबहादरु पलुामधी, ओमबहादरु 

पलुामधीलाई वन ऐन, २०४९ को दफा ४९ (घ) र ताराप्रसाद देवकोटा, बलबहादरु 

बढुाथोकरी, गंगाबहादरु पौडेल, भक्तबहादरु सारु भवुन नसंह नसंजालरी, सोमराज सवेुदरीलाई सोहरी 

ऐनको दफा ५०(१)(घ)   (४) बमोचजम सजाय र दफा ६६ बमोचजम भे.अ.ि ३४६ 

नं.को ट्रक जफत गररी नबगोबमोचजम दोबबर जररीवाना गररी कैद समेत गररपाऊँ भन्े अनभयोग 

माग दावधी भएकोमा प्रनतवादरी मनबहादरु नबटि, घनशयाम कडेंल, कणवाबहादरु पलुामधी, बलबहादरु 

पलुामधी, भवुन नसं पलुामधी, मानबहादरु पलुामधी, बधीरमान पलुामधी, टेकबहादरु पलुामधी, ओमबहादरु 

पलुामधीले वन ऐन, २०४९ को दफा ४९ (घ) अनसुार प्र. बलबहादरु बढुाथोकरीले ऐ.दफा ५४ 

अनसुार कसूर गरेको ठहयावाई ऐ. दफा ५०(१)(घ) (४) बमोचजम सजाय तथा प्रनतवादरीहरू 

गंगाबहादरु पौडेल, भक्तबहादरु सारु, भवुन नसं नसजालरी, सोमराज सवेुदरी, ताराप्रसाद देवकोटाले 

सफाइ पाउने र बोझ वाहक ३४६ नं.को ट्रक जफत नहनेु ठहर गरेको शरुुको फैसला सदर 

गरेको पनुरावेदन अदालतको फैसला दोहोयावाइ हेररपाऊँ भनधी वादरी नेपाल सरकारको तफवा बाट 

ननवेदन पररी मदु्ा दोहोयावाइ हेनवा ननससा प्रदान भई ननणवायाथवा पेश हनु आएको पाइयो।

२.  यसमा ननणवायतफवा  ष्टविार गदावा कसूर ठहर भएका प्रनतवादरीहरू मधये मनबहादरु नबटिले पनुरावेदन 

अदालतको फैसलाउपर मदु्ा दोहोयावाइ पाऊँ भनधी यस अदालतमा ददएको नन.नं.१०४० को 

ननवेदनमा ननससा प्रदान नहनेु ठहररी नमनत २०६५।७।११ मा आदेश भइसकेको र पनुरावेदन 

अदालतबाट कसूरदार ठहर भएका अन्य प्रनतवादरीहरू मधये घनशयाम कडेंल, कणवाबहादरु 

पलुामधी, बलबहादरु पलुामधी, भवुन नसं पलुामधी, मानबहादरु पलुामधी, बधीरमान पलुामधी, टेकबहादरु 

पलुामधी, ओमबहादरु पलुामधी र बलबहादरु बढुाथोकरीले पनुरावेदन अदालतको फैसलामा चित्त 

बझुाई पनुरावेदन गरेको नदेचिंदा ननजहरूको हकमा प्रसततु मदु्ाबाट केहरी बोनलरहन परेन।

३.  अव सफाइ पाएका प्रनतवादरीहरूको हकमा पनुरावेदन अदालतले ननणवायगदावा केहरी नबोलेको 

र ट्रक जफत नहनेु ठहर गरेको ननणवाय ननमलेको भनधी वादरी नेपाल सरकारको तफवा बाट 

पनुरावेदनमा चजकरीर रहेको छ।अनभयोग दावधीबाट सफाइ पाएका प्रनतवादरीहरू मधये गंगाबहादरु 
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पौडेल, भक्तबहादरु सारु, भवुन नसं नसजालरी, सोमराज सवेुदरी तथा ताराप्रसाद देवकोटाको हकमा 

ष्टविार गदावा, प्रनतवादरी ताराप्रसाद देवकोटा सवाररी धनधी र अन्य प्रनतवादरीहरू मनसना सामदुाष्टयक 

वन उपभोक्ता सनमनत कुनाथररी ५ सिुखेतको सनमनतका पदानधकाररी रहेको तथयमा नबवाद 

छैन।ननजहरूको नमलोमतोमा उक्त सामदुाष्टयक वनको सालको काठ थान १२२ (फरी ३२८.३८) 

अवैधरुपले ओसार पसार गरेको हुँदा ननजहरूलाई वन ऐन, २०४९ को दफा ५०(१)(घ)(४) 

बमोचजम सजाय गररपाऊँ भन्े अनभयोग माग दावधी रहेको छ।सामदुाष्टयक वन नभत्का काठ 

शंकलन गररी रािेको र सोको रेिदेि तथा चजममा सनमनतकै सदसय बलबहादरु बयुाथोकरीमा 

रहेको हुँदा के कसररी काठहरू अवैध ष्टकनसमले ओसार-पसार गररएको हो ननजैलाई थाहा छ भनधी 

प्र. ताराप्रसाद देवकोटा समेतले कसूरमा इन्कार रहरी अनसुन्धान अनधकाररी र अदालतमा बयान 

गरेको देचिन्छ।जाहेरबाला प्रनतवादरी िन्दे्श्वर सदा समेतले ददएको प्रनतवेदनमा यधी प्रनतवादरीहरू 

उक्त कायवामा संलगन रहेको भन्े उ्लेि गरेको देचिदैन भने अदालतमा बकपत् गदावा समेत 

शंकासमम गरेको चसथनत छैन।सहअनभयकु्त कणवाबहादरु पलुामधी समेत िालक प्रनतवादरी घनशयाम 

कडेंलले पनन यधी प्रनतवादरीहरू सामदुाष्टयक वनको काठ ओसार-पसार गनखे कायवामा सलगन नथए 

भनधी पोलसमम गनवा सकेका छैनन।्वारदातमा सररक भई कसूरमा साष्टवत हनेु प्रनतवादरी कणवाबहादरु 

पलुामधी समेतले यधी प्रनतवादरीहरू उपर पोल गरेको अवसथा समेत नहुँदा अनमुानका आधारमा 

कसूरदार कायम गनवा फौजदाररी न्यायका मान्य नसद्धान्तका आधारमा नम्ने देचिएन।काठ 

ओसार-पसारमा यो यस प्रकारबाट ननज प्रनतवादरीहरूको संलगनता छ भन्े पषु्टटि हनेु िालको 

शंकारष्टहत ठोस एवं आनधकाररक प्रमाण वादरी पक्षबाट पेश हनु सकेको छैन।उक्त सामदुाष्टयक 

वनबाट सालको काठ थान १२२ ओसार पसार गरेको तथयमा नबवाद नरहे पनन सो कसूरमा 

अन्य प्रनतवादरीले पोल नगरेको र वादरी पक्षबाट प्रमाण गजुानवा नसकेबाट यधी प्रनतवादरी गंगाबहादरु 

पौडेल, भक्तबहादरु सारु, भवुन नसं नसजालरी, सोमराज सवेुदरी तथा ताराप्रसाद देवकोटा ननदवोष 

देचिंदा अनभयोग माग दावधीबाट सफाइ पाउने ठहर गरेको शरुुको इन्साफ सदर गरेको पनुरावेदन 

अदालत, सिुखेतको सो हदसममको ननणवाय नमलेकै देचियो।

४.  अव काठ ओसार-पसारमा प्रयोग भएको बोझ वाहक सवाररी साधन वन ऐन, २०४९ को दफा ६६ 

बमोचजम जफत गनुवापनखेमा जफत नहनेु ठहर गरेको पनुरावेदन अदालतको फैसला ननमलेकोले बदर 

गररी प्रयोग भएको सवाररी साधन ट्रक वरामद गररपाऊँ भन्े नै वादरी नेपाल सरकारको पनुरावेदन 

चजकरीर रहेको छ।प्र.ताराप्रसाद देवकोटाको नाउँमा दतावा रहेको भे.अ.ि ३४६ नं.को ट्रक उक्त 

काठ ओसार पसार गनखे कायवामा प्रयोग भएको तथयमा नबवाद छैन।प्रनतवादरी ट्रक िालक घनशयाम 
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कडेंलले बयानगदावा ढुङ्गा नलने प्रयोजनका लानग इजाजत नलई सनमनतबाट गएकोमा प्र.मनबहादरु 

नबटिले काठ लोड गनवा लगाएको भनधी बयानमा उ्लेि गरेको देचिन्छ।ट्रक िालक घनशयाम 

कडेल काठ ओसार-पसार गनखे कायवामा सररक नभएको भए आफूले िलाएको ट्रक अरुको 

अनरुोधमा कसूरजन्य अपराधमा प्रयोग गनवा ददने अवसथा रहदैन नथयो।वन पैदावार ओसार-पसार 

गनखे कसूरजन्य अपराधमा साधन प्रयोग हनु ुनै कसूर हो।सवाररी साधनको मानलकको मञ्जूररी होस 

वा नहोस तयसतो कायवामा प्रयोग गररएको कायवा नै कसूर सथाष्टपत हनेु तथय नै प्रयाप् हनु्छ।

५.  वन ऐन, २०४९ को दफा ६६ मा भएको वयवसथा हेदावा “यो ऐनबमोचजम सजाय हनेु कसूर 

गरेको ठहररएमा कसूरमा वरामद भएको सबै बोझवाहक, औजार, िौपाया र अन्य साधनहरू 

जफत हनेुछन ्तर नबगो दश हजार रुपैया भन्दा कचमत मोल पनखे वन पैदावर लादरी ्याउने 

ट्रें कटर, ट्रक, लहररी, मोटर र अन्य सवाररी साधनको हकमा तयसतो सवाररी साधन जफत नगररी 

उक्त कायवा गनखेलाई अन्य दफाले हनेु सजायमा दश हजार रुपैयासमम थप सजाय हनेु छ” भन्े 

उ्लेि भएको पाइन्छ।प्रसततु मदु्ामा नबगो रु.६५,६७६।कायम भएको र उक्त दफामा भएको 

वयवसथाबमोचजम रु.१०,०००।भन्दा मानथ नबगो कायम भएपनछ काठ ओसार पसार गनखे कायवामा 

प्रयोग भएको सवाररी साधन जफत गनुवापनखे हनु्छ।ऐनले नै रु.१०,०००।भन्दा मानथको नबगोमा 

प्रयोग भएको बोझ वाहक साधन जफत गनुवापनखे वयवसथा गरेकोले तयसमा अदालतले सवष्टववेक 

प्रयोग गररी जफत नहनेु गररी ठहर गनवा नम्दैन।

६.  कुन कायवा कसूर हो तयसको पररभाषा र ननधावारण ष्टवधाष्टयकाले कानूनद्ारा गदवाछ।तयसै गररी कसूर 

र अपराधका लानग सजाय र अपराधमा प्रयोग भएका बसत ुवा साधन जफत हनेु वा नहनेु सोको 

ननधावारण पनन ष्टवधाष्टयकाले नै ऐनद्ारा गदवाछ।तयसता कानूनमा जे लेचिएको छ सोहरीबमोचजम 

अदालतले फौजदाररी न्याय प्रदान गदावा प्रिनलत कानून लागू गदवाछ।ऐनमा नभएको सजाय गनवा 

पाइदैन भने ऐनले गनुवापनखे सजाय र कसूरमा प्रयोग भएको साधन जफत गनुवापनखेमा कानूनको गलत 

वया्या वा कानूनधी प्रावधानप्रनतको उपेक्षाभावले जफत नगनुवा भनेको वन ऐन, २०४९ को दफा 

६६ मा भएको जफत समबन्धधी वयवसथाको प्रनतकूल हनु जान ुहो।

७.  तसथवा काठ ओसार-पसार गनखे कायवामा प्रयोग भएको बोझ बाहक सवाररी साधन भे.अ.ि ३४६ 

नं.को ट्रक जफत नहनेु ठहर गरेको शरुु सिुखेत चज्ला अदालतको फैसला सदर हनेु ठहर 

गरेको पनुरावेदन अदालत, सिुखेतको नमनत २०५९।१२।२५ को फैसला नमलेको नदेचिंदा 

केहरी उ्टरी भई भे.अ.ि ३४६ नं.को ट्रक वन ऐन, २०४९ को दफा ६६ बमोचजम जफत हनेु 
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ठहछवा।सफाइ पाएका प्रनतवादरीहरूलाई सजाय गररपाऊँ भन्े हदसमम नेपाल सरकारको पनुरावेदन 

चजकरीर पगुन सकदैन।अरुमा तपसधील बमोचजम गनुवा।

तपसधील

मानथ इन्साफ िणडमा लेचिएबमोचजम भे.अ.ि ३४६ नं.को ट्रक वन ऐन, २०४९ को दफा ६६ 

बमोचजम जफत हनेु ठहरेकोले ताराप्रसाद देवकोटाबाट नमनत २०५८।१०।३ मा बधीरेन्द्नगर ६ 

सिुखेत बसने ददपककुमार पन्तका नाममा नामसाररी भइ गएको भन्े यातायात वयवसथा कायावालय 

नेपालगञ्जको नमनत २०६५।८।६ को पत्बाट देचिंदा उक्त ट्रक जफत गररी कानूनबमोचजम प्रष्टरिया 

पूरा गररी नललाम नबरिरी गनुवा र नललामबाट प्राप् रकम राजसवमा दाचिला गनुवा भनधी सिुखेत चज्ला 

अदालतमा लेिधी पठाई ददन.ु........१

फैसला भएको जानकाररी महान्यायानधवक्ताको कायावालयलाई ददन ु.....२

प्रसततु मदु्ाको दायररीको लगत कटृा गररी नमनसल ननयमानसुार बझुाई ददन-ु---३

उक्त रायमा म सहमत छु।

न्या.अवधेशकुमार यादव

इनत संवत ्२०६६ साल असोज २६ गते रोज २ शभुम।्
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४. मदु्ाः वन अनतरिमण।

भाग ५२ ननणवाय नं. ८५२४ ने.का.प. २०६७ अङ्क १२

सववोचि अदालत, संयकु्त इजलास

माननधीय न्यायाधधीश श्धी क्याण शे्ष्ठ

माननधीय न्यायाधधीश श्धी सशुधीला काककी

संवत ्२०६२ सालको फौ.प.ुनं.३३२९

फैसला नमनतः २०६७।७।७।

पनुरावेदक वादरीः रेञ्जर राजेन्द् नसंहको जाहेररी प्रनतवेदनले नेपाल सरकार

ष्टवरुद्ध

प्रतयथथी प्रनतवादरीः अघावािाँिधी चज्ला, नसमलपानधी गा.ष्टव.स.वडा नं.१ बसने जंगबहादरु ठेडधी मगर

 शरुु फैसला गनखे:

का.म.ुचज.व. अनधकृत श्धी ष्टहरालालप्रसाद कुशवाह

पनुरावेदन अदालत बटुवल फैसला गनखे:

मा.न्या. श्धी प्रमे शमावा

मा.न्या. श्धी रामप्रसाद िनाल

पनुरावेदक वादरी तफवा बाटः

प्रतयथथी प्रनतवादरी तफवा बाटः

अवलचमबत नजधीरः

समबद्ध कानूनः

न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा १४(१)
अ.वं. २९(१)
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l मन्त्धीसतरको ननणवायको आदेशबाट अनधकारक्षेत् नसजवाना हनु नसकने।

(प्रकरण नं.३)

l मदु्ा िलाउने अनधकाररी तथा मदु्ा हेनखे ननकाय समेत ष्टवनधसममत रुपमा हनुपुदवाछ नत् जसलाई 

पनन जसले पनन अनधकारक्षेत् बाष्टहर गै मदु्ा िलाए पनन हनेु अवसथा रहने हनु्छ।अतः 

अनधकारक्षेत् कानूनद्ारा नै सथाष्टपत हनेु यसतो अवसथामा मन्त्धीबाट भएको भननएको ननणवायको 

आधारमा अनधकारक्षेत् सथाष्टपत हनु नसकने भएबाट उक्त मन्त्धीको आदेशबाट सथाष्टपत 

अनधकारक्षेत्को आधारमा ननणवाय हनेु कायवा समेत कानूनसममत नदेचिने।

(प्रकरण नं.४)

फैसला

न्या.क्याण शे्ष्ठः न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा ९(१) बमोचजम पनुरावेदन अदालत बटुवलको 
नमनत २०६२।३।२८ को फैसलाउपर वादरी नेपाल सरकारको तफवा बाट पनुरावेदन पररी ननणवायाथवा पेश 
हनु आएको प्रसततु मदु्ाको संचक्षप् तथय र ठहर यस प्रकार छ:

 नमनत २०५२।१।१४ गतेका ददन वनका कमवािाररीहरूका पूववा कोठी नदरी, पचचिम पहाड 
ष्टढक, उत्तर कोठी नदरी, दचक्षण जंगल यनत िार ष्टक्लानभत्को वठेनधी भन्े ठाउँमा अन्दाजधी एक 
कठ्ा जनत राष्ट्रिय वनजंगलमा अननयनमत तररकाबाट साना-साना झाडधीहरू काष्टटरहेको अवसथामा 
जंगबहादरु ठेडधी मगरलाई परिाउ गररएको भन्े नमनत २०५२।१।१४ को प्रनतवेदन।

 राष्ट्रिय वनजंगलमा स-साना पोथ्ा काटेको देचिन्छ तर जगगा िनजोत गरेको देचिदैँन।जगबहादरुसँग 
कुनै प्रमाण भए नभएको थाहा छैन भनधी वाणगंगा गा.ष्टव.स.वडा नं.६ बसने कणवाबहादरु थापा 
समेतका जना पाँिले नमनत २०५२।२।४ मा गररददएको एउटै नमलानको सजवानमन मिु ु् का।

    मैले मेरो घर नजधीकै वठेनधी भन्े सरकाररी वन क्षेत्मा स-साना वटु्ान फाडेको हो तर उक्त 
ठाउँमा मैले आगो लगाएको होइन।पष्टहलेको जगगा भन्दा एक कठ्ा जनत जगगा बढाएको 
छु।मैले सरकाररी जगगा अनतरिमण गरेकोले मलाई वन कमवािाररीले परिाउ गरेको हनु ् भन्े 
इकाई वन कायावालयमा र शरुु कायावालयमा वन मदु्ा भएको हुँदा तारेिमा आइरहेको अवसथामा 
वन कमवािाररी गसतधी टोलरीले परिाउ गरेको हो।मदु्ा परेको परुानो जगगा िनजोत गरेको छु।अरु 
हानन नोकसानधी गरेको छैन।परुानो मदु्ा परेको जगगा िनजोत गरेको छु।सोहरी बारेमा परिाउ 
गररी ्याएको हनुसकछ भनधी शरुु अदालतमा जगबहादरु ठेडधी मगरले गरेको बयान।
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 पेश भएका समपूणवा कागजात प्रनतवेदन सानबत बयान सजवानमनको बकाई समेतबाट ननज जगबहादरु 
ठेडधी मगरले वन ऐन, २०४९ अन्तगवातको कसूर गरेको देचिदँा सोहरी ऐनको दफा ५० को 
उपदफा १ को िणड (क) बमोचजम ननज जगबहादरु ठेडधी मगरलाई रु.१०,०००।- जररीवाना 
र एक वषवा कैदको सजाय गररपाऊँ भनधी नमनत २०५२।२।७ मा चज्ला वन कायावालयमा मदु्ा 
दायर भएको।

 सानबतधी बयान, सजवानमनको ष्टकटानधी लेिाई बकाई समेतबाट प्रनतवादरी जंगबहादरु ठेडधी मगरले 
वन ऐन, २०४९ को दफा ४९ को िणड (क) बमोचजम कसूर गरेको ठहछवा।तसथवा ननजलाई 
सोहरी ऐनको दफा ५० को िणड (क) अनसुार रु.२,००१।- जररीवाना गनखे र आवाद गरेको 
जगगालाई राष्ट्रिय वनमा समावेश गनखे भन्े समेत शरुु चज्ला वन कायावालय कष्टपलवसतबुाट नमनत 
२०५२।२।२४ मा भएको ननणवाय।

  चज्ला वन कायावालय कष्टपलवसतबुाट मलाई दणड जररीवाना कैद समेत गनखे गररी जनु ननणवाय 

भएको छ सो प्रतयक्ष कानूनधी त्षु्टटपूणवा छ।मैले कुन चज्लाको कुन गा.ष्टव.स. को के कनत 

वडानभत् पनखे जगगाको लकडधी काटरी जगगा अनतरिमण गरें भन्े कुरा वादरी पक्षले नै िलुाउन 

सकेका छैनन।्मलाई जनु जगगाको वन अनतरिमण गयवो भननएको छ सो जगगा कष्टपलवसतकुो 

वाणगंगा गा.ष्टव.स. मा नभै अघावािाँिधी चज्ला नसमलपानधी गा.ष्टव.स.वडा नं.१ नभत् पदवाछ र उक्त 

मलाई आरोप लगाईएको जगगा सरकाररी वन क्षेत्नभत्को जगगा नभै मेरो आफनै जगगा हो 

सो कुरा मैले बयान कै रिममा पनन भनेकै छु र उक्त जगगा मैले आवाद गु् जार गरेको पूववा 

ष्टढक पचचिम वाणगंगाको ष्टढक उत्तर चिरचञ्जवधी शेरिन दचक्षण कृषणबहादरुकै बाँकरी जगगा यनत 

िार ष्टक्लानभत्को छ (६) पाथधी माटो भएको केवरापानधी भन्े िेत जगगा मैले कृषणबहादरु 

थापाबाट नमनत २०४४।५।१६ मा अघावािाँिधी मालपोत कायावालयबाट राजधीनामा गराई नलएको 

िौष्टक्लानभत्को जगगा आवाद कमोद गरेको हुँ।सो राजधीनामाको जगगा मलाई जगगा अनतरिमण 

गयवो भन्े प्रसततु मदु्ामा दायररी नं.११।७६ को मदु्ामा उ्लेि गररएको जगगा एउटै हो।सो 

कुरा मैले बयान गदावा पनन भननसकेको छु।उक्त जगगा अघावािाँिधी चज्ला नसमलपानधी गा.ष्टव.स.वडा 

नं.१ ष्टक.नं.७९४ मा दतावा जगगा हो।सो कुरा मैले उ्लेि गदावा-गददै पनन सरकाररी वा वयचक्तगत 

जगगा हो अथवा अघावािाँिधी चज्ला वा कष्टपलवसत ु चज्लाको जगगा हो भन्े यकरीन नै नगररी 

मलाई कसूरदार ठहराईएको छ।सरजनमन गदावा पनन कष्टपलवसत ुचज्ला वाणगंगा गा.ष्टव.स.वडा 

नं.५ का मान्छेहरू राचिएको छ।यसररी म मेरो आफनो जगगा आवाद गु् जार गररी बसेकोमा 

सरकाररी वन अनतरिमण गररी बसेको भनधी अन्दाजधीका भरले दावधी गररी दावधी ठीक या बेठीक के 
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रहेछ भन्े तफवा  ्याल ष्टविारै नगररी नसधै दावधीलाई समथवान गररी गररएको ननणवाय प्रतयक्ष त्षु्टटपूणवा 

हुँदा उक्त कष्टपलवसत ु चज्ला वन कायावालयबाट नमनत २०५२।२।२४ मा भएको त्षु्टटपूणवा 

फैसला बदर गररी मेरो पनुरावेदन चजकरीरबमोचजम गररपाऊँ भन्े समेत वयहोराको प्रनतवादरी 

जंगबहादरु ठेडधी मगरको तफवा बाट पनुरावेदन अदालत बटुवलमा गरेको पनुरावेदन पत्।

 ष्टववाददत जगगा वन क्षेत्को हो वा प्रनतवादरी चजकरीरबमोचजम ननजले गराई नलएको राजधीनामानभत्को 

हो सोतफवा  कुनै सबदु नबझुधी गरेको शरुुको फैसला फरक पनवा सकने देचिदँा अ.वं.२०२ नं. 

बमोचजम प्रतयथथी चझकाई पेश गनुवा भन्े पनुरावेदन अदालत बटुवलको आदेश।

 गाउको फौ.प.ुनं.५३२ नं.को मदु्ामा भएको आदेशानसुारको कायवा समपन् भएपनछ प्रसततु मदु्ा 

समेत साथै रािधी पेश गनुवा भन्े पनुरावेदन अदालत बटुवलको आदेश।

 ष्टयनै पनुरावेदक प्रनतवादरी पनुरावेदक भएको यसै मदु्ाको अन्तरप्रभावधी फौ.प.ुनं. ५३२ को मदु्ामा 

शरुु वन कायावालय कष्टपलवसतकुो फैसला बदर भै दावधीको जगगामा समबचन्धत चज्ला अदालतमा 

गै आफनो हक कायम गराई ्याउन भनधी सनुाई ददने ठहराई आज यसै इजलासबाट फैसला 

भएकोले प्रसततु मदु्ामा शरुु वन कायावालय कष्टपलवसतकुो फैसला बदर गररददएको छ।उक्त 

मदु्ामा ननदखेश भएबमोचजम गररी प्रनतवादरीले आफनो हक कायम गराई वा नगराई ्याएका 

बित ठहरेबमोचजम हनेुगररी कारवाहरी गनुवा भनधी नमनसल उक्त कायावालयमा पठाई ददन ुभन्े समेत 

वयहोराको नमनत २०५४।२।२१।३ को पनुरावेदन अदालत बटुवलको फैसला।

 शरुु वन कायावालय कष्टपलवसतकुो फैसला उ्टरी गररी पनुरावेदन अदालत बटुवलबाट नमनत 

२०५४।२।२१ मा भएको फैसला त्षु्टटपूणवा हुँदा उक्त त्षु्टटपूणवा फैसला बदर गररी शरुु फैसला 

कायम गररपाऊँ भन्े समेत वयहोराको वादरी नेपाल सरकारको यस अदालतमा पनवा आएको 

पनुरावेदन  पत्।

 वन ऐन, २०४९ को दफा ४९ को िणड (क) को कसूरमा सोहरी ऐनको दफा ५० उपदफा १ 

को िणड (क) को सजायको माग दावधी भएको प्रसततु मदु्ामा शरुु वन संरक्षण ष्टवशेष अदालतमा 

समेत कसूरमा सानबत रहेको प्रनतवादरीलाई लगाउको वन पैदावार हटाई वन अनतरिमण गरेको 

भन्े मदु्ामा भएको ननणवायाधारको आधारमा शरुुको फैसला बदर गररी हक बेहकमा सनुाउन भनधी 

पनुरावेदन अदालतले ननणवाय गरेको देचिदँा आरोष्टपत अनभयोग दावधी अनसुार प्रनतवादरीले कसूर 

गरेको हो होइन, दावधीमा उच्लचित जगगा वन क्षेत्को हो वा नमवररी जगगा के हो सबदु प्रमाण 

बचुझ ननरोपण गनुवापनखेमा शरुुको फैसला बदर गररी दावधीको जगगामा हक कायम गराई ्याएका 
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बित ठहरेबमोचजम हनेु गररी कारवाहरी गनुवा भनधी गरेको पनुरावेदन अदालत बटुवलको फैसला 

ननमलरी त्षु्टटपूणवा हुँदा अ.वं.२०२ नं. बमोचजम ष्टवपक्षधीलाई छलफलको लानग चझकाई आएपनछ 

ननयमानसुार गररी पेश गनुवा भन्े यस अदालतको नमनत २०५९।१०।२४।६ को आदेश।

 प्रनतवादरीको चजकरीरअनसुार प्रनतवादरी जगबहादरु ठेडधी मगरको जगगा देचिएको अवसथामा वादरी 
दावधीबमोचजम कसूर गरेको नठहररने र प्रनतवादरीको जगगा नदेचिएको अवसथामा वादरी दावधीबमोचजम 
कसूर गरेको ठहररने गररी नेपाल सरकार वादरी भै िलेको मदु्ामा हक बेहकको प्रश्न उपचसथत 
हनु नसकनेमा न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा १४(१) ले उक्त अनधकार पनुरावेदन 
अदालतलाई नै भएकोमा समेत हक बेहकमा जान ुभनधी माननस र नमनसल शरुु वन कायावालयमा 
पठाउने गररी पनुरावेदन अदालत बटुवलले गरेको ईन्साफ ननमलेको हुँदा उ्टरी भै उपरोक्त 
कानूनधी वयवसथा अनरुूप दावधीबमोचजम आफैले जे जो बझुन ुपनखे बझुधी तहाँबाटै ननणवाय गनुवा भन्े 
समेत वयहोराको यस अदालतबाट नमनत २०६०।८।१ मा भएको फैसला।

 मदु्ा हेनखे क्षेत्ानधकार अघावािांिधी चज्ला वन कायावालयलाई भएको भन्े कुरा नमनसल संलगन 
कागज प्रमाणबाट पषु्टटि भैरहेको र श्धी ५ को सरकार (मा.मन्त्धीसतरबाट) २०४७।१२।७ मा 
भएको ननणवाय अनसुार िरेुफेदरीसममको मदु्ाको ननणवाय ददने कायवा तयस कायावालयबाट गनखे भनधी 
अघावािाँिधीलाई लेचिपठाएको देचिन्छ।मदु्ा हेनवा क्षेत्ानधकार अघावािाँिधी चज्ला वन कायावालयलाई 
भएको भन्े कुरा नमनसल संलगन कागज प्रमाणबाट पषु्टटि भैरहेको पररप्रके्यमा प्रसततु मदु्ामा वन 
फडानधी गरेको भनेको वारदात नमनत २०५२।१।१० देचिएको हुँदा र उक्त मन्त्धीसतररीय 
ननणवाय भन्दा पनछको सो ननणवाय अनसुारको पररपत् एवं ननदखेशनले पनन क्षेत्ानधकारको अभावमा 
उक्त क्षेत्ानधकारनबहरीन अनधकाररीले गरेको अनसुन्धान तहकरीकात अनभयोजन तथा ननणवाय समेत 
गैरकानूनधी देचिदँा शरुु चज्ला वन कायावालय कष्टपलवसतकुो नमनत २०५२।२।२४ को ननणवाय 
बदर भै प्रसततु मदु्ा अनानधकार क्षेत्ानधकार ग्हण गररी भएको देचिदा िारेज हनेु ठहछवा भन्े 
समेत वयहोराको पनुरावेदन अदालत वटुवलको नमनत २०६२।३।२८ को फैसला।

 प्रनतवादरी जगबहादरु ठेडधी मगरले कष्टपलवसत ु चज्ला अन्तगवात पनखे पूववा कोठी नदरी, पचचिम 
पहाडको ष्टढक, उत्तर कोठी नदरी, दचक्षण जंगलनभत् पनखे वठेनधी भन्े राष्ट्रिय वनजंगलमा 
फडानधी गररी कररव एक ष्टवगाह जगगा अनतरिमण गरेको कुरा मौकाको प्रनतवेदन, घटनासथल 
मिु ु् का, प्रनतवादरी जंगबहादरु ठेडधी मगरले गरेको बयान लगायत नमनसल संलगन प्रमाणहरूबाट 
िु् न आएको अवसथा छ।प्रनतवादरी जंगबहादरु मगरले अनतरिमण गररी आवादरी गरेको भननएको 
जगगा कष्टपलवसत ु चज्ला अन्तगवात नपररी अघावािाँिधी चज्लाको नसमलपानधी गा.ष्टव.स.वडा नं.१ 
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अन्तगवात पनखे भनधी प्रनतवादरीले चजकरीर नलई उक्त जगगा भाईसँगबाट िररीद गररी नलएको भनेपनन 
सो जगगाको पूजावा लगायतका आवशयक कागजातहरू पेश गनवा सकेको अवसथा छैन।पनुरावेदन 
अदालत बटुवलको आदेशबमोचजम कष्टपलवसत ु चज्ला अदालतबाट नडठ्ा अजुवानकुमार नसंह 
समेतको डोर घटनासथलमा िटरी नापनकसा गरेको देचिन्छ तापनन सो नापनकसा मिु ु् कामा नापधी 
कायावालय वा वन कायावालयका प्रनतनननधको रोहवरमा नापनकसा नभएको, प्रनतवादरीले देिाएको 
सथानलाई आधार मानधी नकसा बनाईएको सो नापनकसाले ष्टववाददत अघावािाँिधी चज्लामा पनखे भनधी 
उ्लेि गनवा िोजे तापनन ररत नपगेुको अधरुो नकसालाई आधार मानधी गररएको फैसलामा गमभधीर 
कानूनधी त्षु्टट भएको हुँदा बदरभागधी छ।प्रसततु मदु्ामा क्षेत्ानधकारको त्षु्टट रहेको भनधी वादरी 
दावधी नै िारेज गररएको छ।ष्टववाददत जगगा कष्टपलवसत ुचज्ला अन्तगवात पनखे नभई अघावािाँिधी 
चज्ला अन्तगवात पनखे नै देचिएता पनन वादरी दावधी नै िारेज गनवा नम्ने अवसथा छैन।मलुकुरी ऐन 
अ.वं.२९ नं.को देहाय ७ मा भएको वयवसथालाई हेदावा अड्ाले बेइलाकाको ष्टफराद पनन दतावा गररी 
समबचन्धत इलाकामा पठाउन ुपनखे, दतावा गररएपनछ इलाका रहेको अड्ामा झगनडयाको तारेि तोकरी 
पठाउन ुपनखे र जनु अड्ाले हेनुवापनखे हो सो अड्ाले कानूनबमोचजम हेनुवा भनधी लेिोटसाथ पठाउन ुपनखे 
कानूनधी प्रावधान रहेकोमा कानूनको ममवा एवं भावना ष्टवपररीत मदु्ा िारेज गररी भएको फैसलामा 
कानूनधी प्रश्नको मूल ष्टवषय भएको हुँदा त्षु्टटपूणवा छ।अतः उच्लचित तथयगत चजकरीर एवं नमनसल 
संलगन प्रमाणहरूको न्याष्टयक मू्याङ्कन गररी पनुरावेदन अदालत वटुवलबाट भएको फैसला बदर 
गररी वादरी दावधीबमोचजम प्रनतवादरीलाई सजाय गररी पाउन सादर अनरुोध गररएको छ भन्े समेत 
वयहोराको वादरी नेपाल सरकारको तफवा बाट यस अदालतमा परेको पनुरावेदन पत्।

 वारदातसँग समबचन्धत भभूाग समेतको अदालतबाट भै आएको २०५३।११।७ को नकसा 
मिु ु् काबाट वन फडानधी गररएको भनधी दावधी गररएको केहरी जगगा कष्टपलवसत ु चज्लानभत् र 
केहरी जगगा अघावािाँिधी चज्लानभत् पनखे देचिन्छ।यसररी दईु चज्लाको नसमानानभत् पनखे वन क्षेत् 
फडानधीको वारदात अकदै  चज्लानभत् परेको भन्े र मन्त्धीसतररीय ननणवायले कानूनद्ारा तोष्टकएको 
अनधकारक्षेत्मा असर पानवा नसकने भएता पनन अनधकारक्षेत् समबन्धमा मन्त्धीसतररीय ननणवाय 
समेतलाई आधार बनाई मदु्ा नै िारेज गनखे गरेको पनुरावेदन अदालत बटुवलको फैसला कानूनधी 
त्षु्टटपूणवा भै फरक पनखे देचिएकोले अ.वं.२०२ नं.अनसुार प्रतयथथी चझकाई आए वा अवनध नाघेपनछ 
ननयमानसुार पेश गनुवा भन्े यस अदालतको नमनत २०६७।२।३० को आदेश।

 ननयमबमोचजम दैननक पेसधी सूिधीमा िढरी ननणवायाथवा यस इजलाससमक्ष पेश हनु आएको प्रसततु 
मदु्ाको नमनसल अधययन गररयो।
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२.  अब पनुरावेदन अदालत बटुवलबाट भएको फैसला नमलेको छ छैन ननणवाय ददनपुनखे भै हेदावा, नमनत 
२०४४।५।१६ को र.नं.२१३ बाट पाररत नलितबमोचजम न.नं.१०, ११, १२, १३, १४ 
र १५ का जगगाहरू समेत सानबक ष्टक.नं.७९४ बाट आएका जगगाहरू कृषणबहादरु थापाबाट 
यधी प्रनतवादरीले प्राप् गरेको देचिन्छ।नमनत २०४४।११।७ को नकसामा ष्टवरोध जनाएको 
अवसथा छैन।नकसाबाट ष्टववाददत जगगा अघावािाँिधी चज्लाको नसमलपालरी गा.ष्टव.स.वडा नं.१ 
अन्तगवातको जगगा भएको देचियो।२०४४।५।१६ को पाररत नलितबाट प्रनतवादरीले हक प्राप् 
भएको भनेकोमा सो नलितउपर वादरी पक्षको दावधी समेत देचिदैँन।सो नलित गैरकानूनधी भए 
तयसतो नलित बदर गनवा वा दतावा भएको जगगालाई अमान्य गनवा कारवाहरी गनुवापनखेमा सो समेत 
हनुसकेको देचिदैँन।२०५३।११।७ को नकसामा ष्टवरोध नभएकोबाट नकसामा सो ष्टवरोध भए 
मौकामा आपचत्त जनाउन ुपनखेमा सो ष्टवरोध समेत जनाएको अवसथा देचिदैँन।गैरकानूनधी तररकाले 
नकसा गरेको भए कारवाहरी गनवा सकनपुनखेमा सो समेत गरेको देचिदैँन।शरुुमा नै उक्त नकसाका 
समबन्धमा कुरा नउठाई पनुरावेदन तहमा सो नकसाका समबन्धमा दावधी ष्टवरोध गनुवाको औचितय 
समेत रहन सकने हुँदैन।प्रसततु ष्टववादका समबन्धमा नकसा प्रकृनतबाट ष्टववाददत जगगा कष्टपलवसत ु
र अघावािाँिधीअन्तगवात परेको भनधी ष्टवपक्षधी चझकाउने आदेशमा उ्लेि भए पनन नमनसलबाट सो 
तथय समनथवात हनु सकेको देचिदैँन।

३.  नकसा प्रकृनत एवं नमनसलबाट समेत ष्टववाददत जगगा अघावािाँिधी चज्ला अन्तगवातको भएको 
देचिएपनछ वन कायावालय कष्टपलवसतबुाट अघावािाँिधी चज्लाको नसमलपानधीको वन अनतरिमणको 
समबन्धमा अनधकारक्षेत् ग्हण गरेको अवसथा देचिन्छ नमनसल संलगन चज्ला वन कायावालय 
कष्टपलसतकुो नमनत २०५५।३।१० को ि.नं.३८७१ को पत्बाट श्धी ५ को सरकारको 
(मन्त्धीको) नमनत २०४७।१२।७ को ननणवायअनसुार िरेु फेदरीसममको मदु्ाको ननणवाय ददने कायवा 
गनवा अघावािाँिधी चज्ला वन कायावालयलाई लेिधी पठाएको देचिन्छ।तयसतो मन्त्धीसतरको ननणवायको 
आदेशबाट अनधकारक्षेत् नसजवाना हनु सकने हुँदैन।प्रसततु ष्टववाद उतपन् भैसकेपनछ ष्टववादको 
नछनोफानो चज्ला वन कायावालय कष्टपलवसतलेु अनधकारक्षेत् ग्हण गररी नमनत २०५२।२।२४ 
मा ननणवाय गरेपचिात ् सोहरी मदु्ा तह-तह हुँदै यस अदालतसमक्ष आएकोमा यस अदालतबाट 
समेत न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा १४(१) को अनधकार अन्तगवात ननणवाय गनवाका लानग 
पनुरावेदन अदालत बटुवलमा पठाएकोमा पनुरावेदन अदालत बटुवलबाट क्षेत्ानधकारको अभावमा 
उक्त चज्ला वन कायावालय कष्टपलवसतबुाट नमनत २०५२।२।२४ मा भएको ननणवाय बदर गररी 
ददएपचिात ्नेपाल सरकारको उक्त पनुरावेदन अदालत बटुवलको फैसलाउपर पनुरावेदन परेको 
अवसथा ष्टवद्यमान छ।यस अदालतबाट नमनत २०६७।२।३० मा भएको आदेशमा दावधीको 
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जगगा कष्टपलवसत ु चज्लानभत् र केहरी जगगा अघावािाँिधी चज्लानभत् परेको भन्े आधारबाट 
ष्टवपक्षधी चझकाएको अवसथा देचिन्छ तर नमनत २०५३।११।७ को नकसा मिु ु् काबाट दावधीका 
जगगाहरू अघावािाँिधी चज्लानभत्को देचिएबाट समेत प्रसततु ष्टववादमा क्षेत्ानधकारको प्रश्न नै 
सचन्ष्टहत देचिन आयो।

४.  मलुकुरी ऐन अ.बं.२९(१) नं.अनसुार जगगा दपोट, नतरो दपोट र कुलो साँध बाटो ननकास 
सचन्धसपवानको मदु्ा र ष्टफरादपत्को रुपबाट जगगा, घर वा ठाउँ जाँचनपुनखे देचिएको वा ष्टफराद 
पत्मा लेचिएको रुपले जगगा, घर जाँचन ुनपनखे देिधी मदु्ा दायर भएकोमा प्रनतउत्तरका रुपबाट 
जगगा वा घरै जाँिधी मात् फैसला हनेु देचिएको मदु्ामा सो घर जगगाहरू रहेको ठाउँको 
इलाकाको अड्ाबाट हेनुवापदवाछ भन्े सपटि कानूनधी वयवसथा भएको र नकसा प्रकृनतबाट प्रसततु 
दावधीको जगगा अघावािाँिधी चज्ला क्षेत्नभत्को भै सो ष्टववादमा अघावािाँिधी चज्ला वन कायावालयको 
क्षेत्ानधकार देचिन्छ।मदु्ा िलाउने अनधकाररी तथा मदु्ा हेनखे ननकाय समेत ष्टवनधसममत रुपमा 
हनुपुदवाछ नत् जसलाई पनन जसले पनन अनधकारक्षेत् बाष्टहर गै मदु्ा िलाए पनन हनेु अवसथा रहने 
हनु्छ।अतः अनधकारक्षेत् कानूनद्ारा नै सथाष्टपत हनेु यसतो अवसथामा मन्त्धीबाट भएको भननएको 
ननणवायको आधारमा अनधकारक्षेत् सथाष्टपत हनु नसकने भएबाट उक्त मन्त्धीको आदेशबाट सथाष्टपत 
अनधकारक्षेत्को आधारमा ननणवाय हनेु कायवा समेत कानूनसममत देचिन आउँदैन।

५.  अतः अघावािाँिधी चज्लानभत्को जगगा भएको भन्े तथय भै आएको नकसा मिु ु् काबाट समेत देचिएको 
चसथनतमा आफैले अनधकारक्षेत् ग्हण गररी ननणवाय गरेको चज्ला वन कायावालय कष्टपलवसतकुो नमनत 
२०५२।२।२४ को ननणवाय अनधकारक्षेत्को अभावमा त्षु्टटपूणवा समेत देचिदँा अनधकारक्षेत्को 
अभाव भएको आधार नलई भएको पनुरावेदन अदालत बटुवलको नमनत २०६२।३।२८ को 
फैसला कानूनसममत हुँदा सदर हनेु ठहछवा।वादरी नेपाल सरकारको पनुरावेदन चजकरीर पगुन 
सकदैन।प्रसततु मदु्ाको दायररीको लगत कट्टा गररी नमनसल ननयमानसुार  बझुाइददनू।

उक्त रायमा म सहमत छु।

न्या.सशुधीला काककी

इनत संवत ्२०६७ साल काचत्तक ७ गते रोज १ शभुम ्
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५. मदु्ाः काठ िोररी ननकासधी।

भाग ५३ ननणवाय नं. ८६२९ ने.का.प. २०६८ अङ्क ६

सववोचि अदालत, पूणवा इजलास

माननधीय न्यायाधधीश श्धी सशुधीला काककी
माननधीय न्यायाधधीश श्धी तकवा राज भट्ट

माननधीय न्यायाधधीश श्धी ज्ानेन्द्बहादरु काककी

फौ.प.ुइ.नं. ०६७- CF- ००२४

फैसला नमनतः २०६८।३।३०।५

पनुरावेदक वादरीः रेञ्जर ष्टवजयकुमार गपु्ा समेतको प्रनतवेदनले नेपाल सरकार

ष्टवरुद्ध

प्रतयथथी प्रनतवादरीः चज्ला रुपन्देहरी केरवानधी गा.ष्टव.स. वडा नं ६ बसने वेलबहादरु थापा मगर समेत

शरुु फैसला गनखे:

मा.चज.न्या. श्धी रामेश्वरनाथ अमातय

पनुरावेदन फैसला गनखे:

मा.न्या. श्धी हररबाब ुभट्टराई

मा.न्या. श्धी बमकुमार शे्ष्ठ

पनुरावेदक वादरी तफवा बाटः ष्टवद्ान ् नायव महान्यायानधवक्ता श्धी राजनारायण पाठक तथा ष्टवद्ान ्
उपन्यायानधवक्ता श्धी शंकरबहादरु राई

प्रतयथथी प्रनतवादरी तफवा बाटः ष्टवद्ान ्अनधवक्ता श्धी मकुुन्दप्रसाद पौडेल

अवलचमबत नजधीरः

अमान्य (Overrule) भएको नजधीरः

नेकाप २०६६, अङ्क १०, नन.नं. ८२५४, पषृ्ठ १७५१
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समबद्ध कानूनः

अ.बं. १२४ नं.
सववोचि अदालत ननयमावलरी, २०४९ को ननयम ३(१)(ि)
वन ऐन, २०४९ को दफा ६६
लागू औषध (ननयन्त्ण) ऐन, २०३३ को दफा १५ र १८

 अवैध रुपमा वन पैदावर ओसार-पसार गनखे कायवामा सवाररीधनधी आफू संलगन पनन नभएको वा 
अवैध वन पैदावर ओसार-पसार गनखे ननजको मनसाय पनन नभएको तथा आफनो सवाररी साधन 
अवैध वन पैदावर ओसार-पसार गनखे कायवामा प्रयोग हुँदैछ भन्े थाहा जानकाररी पनन नभएको र 
तयसतो कायवामा ननजको अनमुनत, मञ्जूररी वा सहमनत रहेको पनन नदेचिएको अवसथामा ननजको 
सवाररी साधन जफत हनु ुन्याय वा औचितय कुनै पनन दृष्टटिबाट तकवा संगत नहनेु।

(प्रकरण नं.८)

 कानूनको वया्या गदावा सववाप्रथम कानूनमा प्रयोग भएका शबद वा शबदावलरीले ददने सामान्य 
अथवा ससुपटि, वयावहाररक, ष्टववेकसममत ्र न्यायपूणवा भएसमम सोहरी अथवा ग्हण गनुवापदवाछ भन्े 
कानून वया्याको सामान्य नसद्धान्त रहेको छ।तर कानूनको शाचबदक वया्या गदावा तयसतो 
तकवा पूणवा, ष्टववेकसंगत, वयावहाररक एवं न्यायपूणवा अथवा नननसकने भएमा शाचबदक वया्याको 
ननयमलाई अनशुरण गनुवा उपयकु्त नहनेु।

 “कसूर गरेको ठहररएमा” भन्े वाक्ांशको आशय वन ऐनअन्तगवात घटेको कसूर वा वारदातसँग 
बरामद भएको बोझबाहक साधनको धनधीको कुनै तादमयता नै रहन ुनपनखे भनधी वया्या गनवा 
ननम्ने।

 साधनधनधी सवयंको संलगनतामा वा ननजको सहमनत, सवधीकृनत, मञ्जूररी वा जानकाररीमा वन 
ऐनअन्तगवातको कसूरमा बोझबाहक साधनको प्रयोग भएको ठहररएमा तयसतो साधन जफत हनु ु
कानूनसममत मात् नभई न्यायोचित र ष्टववेकसममत समेत हनेु।

(प्रकरण नं.११)

फैसला

न्या. ज्ानेन्द्बहादरु काककीः यस अदालतको संयकु्त इजलासबाट पूववा प्रनतपाददत नसद्धान्तसँग सहमत हनु 
नसकेको भनधी सववोचि अदालत ननयमावलरी, २०४९ को ननयम ३(१)(ि) बमोचजम पूणवा इजलासमा 
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पेश गनखे गररी संयकु्त इजलासबाट भएको आदेशानसुार पेश हनुआएको प्रसततु मदु्ाको सँचक्षप् तथय एवं 
ठहर यसप्रकार रहेको छः- 

 नमनत २०६०।४।२५ गते रानत म १.०० बजेको समयमा प्राप् सरुाकअनसुार सनुवल ७ 
जयानमरे राजमागवा जयानमरे गाउँभन्दा उत्तर, जयानमरे िो्सधी देचि दचक्षण, लोकेश्वर जाने बाटोभन्दा 
पूववा जयानमरे आवादरीदेचि पचचिम यनत िारष्टक्लानभत्को राष्ट्रिय वनमा सालका रुि ढालरी टुरिा 
बनाई टे्रकटरमा लोड गररी ननकासधी गनवा लागदा मद्त जटुाई परिाउ गनवा िोजदा रानतको समय 
भएकोले टे्रकटरबाट गोनलया झादावा झाददै ल.ु१ त ५०१३ नं. को टे्रकटर तथा टे्रकटरमा लोड 
भएको कैं यौ सालको गोनलया बरामद गररयो।उक्त टे्रकटरमा लोड भएको कैयौं साल काठ िोररी 
ननकासधी गराउने काममा सरुाकरीको काम गनखे चज्ला रुपन्देहरी केरवानधी ६ वसने रोकाबहादरु 
थापा मगर १ र ननजले सरुाकरीको कायवाको लानग प्रयोग गरेको ष्टहरो होन्डा सपलेन्डर ल.ु२ प. 
२६१ नं. को मोटरसाइकल, समेत घटनासथलमा बरामद गररयो।हामधीसँग हनतयार नभएकोले 
रानतको समयमा अन्य अनभयकु्तहरूलाई परिाउ गनवा नसष्टकएको, परिाउ परेका माननस दशधी 
प्रमाण, घटनासथलका बरामदरी मिु ु् का, दशधी प्रमाणको भरपाई समेत यसै प्रनतवेदन साथ संलगन 
रािधी वन ऐन ननयमअनसुार कारवाहरीको लानग संयकु्त प्रनतवेदन पेश गरेका छौं भनधी सनुवल 
रे.पो.का रेञ्जर ष्टवजयकुमार गपु्ा समेत जना ११ ले वदवाघाट इलाका वन कायावालयमा नमनत 
२०६०।४।२६ गते पेश गरेको प्रनतवेदन।

 नमनत २०६०।४।२५ गते रानत अं.१.०० बजे घटनासथलमा टे्रकटर, काठ, मोटरसाइकल र 
माननस जवान १ परिाउ भई बरामद भएको बरामदरी मिु ु् का।

 बरामदरी टे्रकटर, काठ मोटरसाइकल समेत सशस्त्र वन सरुक्षा क्ामप वडवारा नवलपरासधीको रे.ह. 
गणेशबहादरु तामाङ्गले आफनो चजममा जमानधीमा नलएको भरपाई कागज।

 तपाई समेतका कमवािाररीले नमनत २०६०।४।२५ गते रानत टुर गसतधी गददै जांदा सनुवलचसथत 
जयानमरे उत्तरतफवा को राष्ट्रिय वनमा साल काठ टे्रकटर, टालरी र मोटरसाइकल सष्टहत चज्ला 
रुपन्देहरी केरवानधी ६ बसने वेलबहादरु थापा मगरलाई परिाउ गररी यस कायावालयमा पेश गनुवा 
भएको द.नं. १८० को प्रनतवेदन सष्टहतको कागजातहरू यसैसाथ छ।वयहोरा सोहरी कागजातबाट 
अवगत गररी अनसुन्धान तहकरीकात गररी वन ऐन ननयमानसुार मदु्ा दायर गनुवा भन्े वदवाघाट 
इलाका वन कायावालय नवलपरासधीको नमनत २०६०।४।२६ को पत्ानसुार सनुवल रे. पोटिका 
रेञ्जर ष्टवजयकुमारलाई लेिेको पत्।

 उक्त रानत घटनासथलमा परिाउ भएका वेलबहादरु थापा मगरसँग नमनत २०६०।४।२६ गते 
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बयान गराउदा तेज ुभन्े बाहनुले मलाई रु.५००।- ददन्छु।नवलपरासधी सनुवल ७ जयानमरेको 

वन जंगलमा इन्द्बहादरु थापा मगरको ल.ु१.त ५०१३ नं. को टे्रकटर टालरी काठ नलन गएको 

छ भन्े कुरा तेजलेु भनेको, उक्त नवलपरासधीको जंगलमा सो टे्रकटरमा लोड काठ िोररी ननकासधी 

कायवामा मेरो मोटरसाइकलमा तेज ुबसधी साथमा जयानमरे नवलपरासधीमा आएको र मोटरसाइकलमा 

ओहर दोहर गररी आएका नथए।सो सथानमा अकवो माननस हरर कँुवर र भधीम भन्े बाहनु समेत जना 

२ पनन उक्त टे्रकटरको काठ िोररी ननकासधी गनखे गराउने काममा तयस ठाउँमा बसेका नथए।म 

बेलबहादरु थापा मगर र तेज ुमोटरसाइकलमा ओहोर दोहोर गररी उक्त टे्रकटरको काठ िोररी 

ननकासधी गनखे कायवामा नथयौं।वन कमवािाररीहरूदेचि तेज ुहामफालरी भागधी गएर म बेलबहादरु थापा 

मगर परिाउमा परें भन्े कुरा ननजले चज.वन कायावालय न.प.मा गरेको बयान।

 तेज ुशमावा मेरो घरमा आई तेजबहादरु थापाको ल.ु१त ५०१३ नं. को टे्रकटर टालरीमा नवलपरासधी 

जयानमरेको जंगलबाट साल काठ टे्रकटरमा ्याउन ुछ रु.५००।- ददन्छु भनधी ननजले भनेकोले 

नवलपरासधी जयानमरे जंगलमा काठ िोररी ननकासधी गनखे काममा उक्त नमनतको रानत आएको 

नथए।ँउक्त रातधीमा हरर कँुवर पनन सोहरी ठाउँमा उक्त टे्रकटरबाट काठ िोररी ननकासधी गनखे कायवामा 

बसेको नथयो।वन कमवािाररी देिधी म भधीम पाणडे र हरर कँुवर समेत भागेका नथयौ।काठ काटने 

माननसको नाम थर भने तेज ुशमावालाई नै थाहा होला र उक्त टे्रकटरबाट काठ िोररी ननकासधी भई 

रुपन्देहरी छोडकरी रामनगर २ चसथत स-नमल मोनत कँुवर कहाँ जानेवाला नथयौं भन्े तेजलेु मलाई 

भनेकोले थाहा पाएको हुँ भन्े समेत वयहोराको नमनत २०६०।४।२८ मा प्र. भधीम पाणडेले 

चज्ला वन कायावालय, न.प.मा गरेको बयान।

 नमनत २०६०।४।२५ गते रानत नवलपरासधी जयानमरेको वन जंगलबाट साल काठ िोररी ननकासधी 

गनुवाछ टे्रकटर टालरी ददनसु भनधी तेज ुशमावाले भनेकोले एक ष्टट्रप काठ बोकन रु.२५००।- मा भाडा 

कबलु गराई मेरो ल.ु१ त ५०१३ को टे्रकटर िालक चित्बहादरु नब.क. लाई भनधी पठाएको 

नथए।ँअकवो ददन नमनत २०६०।४।२६ गते मेरो टे्रकटर िालक नबहान घर आई टे्रकटर र काठ 

नवलपरासधी जयानमरेको जंगलमा परिाउ भयो।म भागधी आएको भनधी ननज चित्बहादरु नब.क.ले 

भनेको , काठ कसले काट्ो मलाई थाहा छैन।काठ कटाउने तेज ुशमावाले हो।ननजलाई नै 

काटने माननस थाहा होला।काठ कहाँ जाने कुरा मलाई तेज ुशमावाले नभनेकोले थाहा छैन भन्े 

समेत वयहोराको प्र.इन्द्बहादरु थापाले नमनत २०६०।४।२९ मा अनधकारप्राप् अनधकाररीसमक्ष 

गरेको बयान।
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 नमनत २०६०।४।२५ गते रानत अं. १.०० बजेको समयमा सनुवल ७ जयानमरे गाउँ राजमागवाको 
उत्तर जंगलमा टे्रकटर टालरीबाट काठ िोररी ननकासधी गरेको अवसथामा वन कमवािाररीहरू टे्रकटरलाई 
ष्टपचछा गददै जाँदा टे्रकटर िालक र अन्य माननस भागधी गएका ल.ु१ त ५०१३ नं. को टे्रकटर 
काठ बेलबहादरु थापा मगर १ र ल ु२ प २६१ नं. को ष्टहरो होणडा सपेलेन्डर मोटरसाइकल 
समेत फेला पाररी बरामद भएको अन्य को को नथए सो वारेमा परिाउ परेका माननसहरूबाट 
सोधेमा थाहा हनु्छ।काठ कहाँ जानेवाला नथयो सो बारेमा मलाई थाहा छैन।यस बारेमा परिाउमा 
परेका वयचक्तहरूसँग सोधेमा थाहा हनेुछ भन्े समेत वयहोराको सनुवल ७ जयानमरे गाउँ बसने 
उदय गरुुङ्गले नमनत २०६०।५।२९ गते वयहोरा उ्लेि गरेको तथा अन्य सरजनमनका 
माननसहरूले पनन एउटै ष्टकनसमको वयहोरा उ्लेि गरेको सजवानमन मिु ु् का।

 नमनत २०६०।४।२५ गतेको रानत भधीम पाणडे, इन्द्बहादरु थापा मगर, तेज ु शमावा, हरर 
कँुवर, टे्रकटर िालक चित्बहादरु नब.क., तेजबहादरु थापा र मोनतबहादरु समेतको नमलोमतो र 
सहभानगतामा अवैध रुपमा राष्ट्रिय वन जंगलबाट साल काठ टे्रकटरमा लोड गररी िोररी ननकासधी 
गददै गरेको अवसथामा प्रनतवादरीहरू परिाउ भएका र अन्य जना ५ फरार भएका टे्रकटर काठ 
र मोटरसाइकल समेत बरामद गररएको देचि रहेको र उक्त कायवामा प्र.वेलबहादरु थापा 
मगरले उच्लचित कसूरदारलाई प्रोतसाहन ददने र नमलोमतो काम गरेको देचिदँा प्रनतवादरी 
भधीम पाणडे, इन्द्बहादरु थापा, मोनतबहादरु क्षेत्धी समेतले गरेको उच्लचित कायवा वन ऐन 
२०४९ को दफा ४९ को देहाय (घ) र (ङ) को कसूर गरेको पषु्टटि हुँदा ननजहरू जना ७ 
लाई सोहरी ऐनको दफा ५०(१)(घ) को देहाय (४) बमोचजम बरामद साल काठ थान ६ को 
६०.३२ क्ु फरीटको ष्टवगो रु.१२०६४।- नोकसानधी समेत गरेबापत कारवाहरी एवं सजाय 
गररपाउन, प्रनतवादरीमधयेको वेलबहादरु थापा मगरलाई ऐे ऐनको दफा ५४ बमोचजम सजाय 
हनु, बरामद काठ साल ६०.३२ क्ू फरीट ऐ. ऐनको दफा ५०(१)(घ) बमोचजम जफत 
गररपाउन तथा बरामद ल.ु१ त ५०१३ नं. को टे्रकटर उक्त काठ ओसार-पसार गरेको टे्रकटरको 
हकमा रु.१०,०००।- भन्दा बढरी ष्टवगो भएको सोहरी ऐनको दफा ६६ अनसुार जफत गररी 
पाउनका लानग प्र.वेलबहादरु, इन्द्बहादरु र भधीम पाणडे समेतलाई यसै साथ पेश गरेको, फरार 
तेज ुशमावा, हरर कँुवर, चित्बहादरु, तेजबहादरु, मोनतबहादरुलाई आदलतबाटै मयाद जाररी गररी वन 
ऐन, २०४९ को दफा ४९ को (घ) र (ङ) को कसूरमा सोहरी ऐनको दफा ५०(१) (घ) (४) 
बमोचजम सजाय गररी पाउन अनरुोध छ भन्े समेत वयहोराको अनभयोगपत्।

 नमनत २०६०।४।२५ गते रानत ८।९ बजेनतर म िैरेनधीमा नासता िाएर घर जादै गदावा बाटोमा 
वन कमवािाररीले परिाउ गररी ्याएका हनु ्ष्टकन परिाउ गरे मलाई थाहा भएन।तयहाँबाट परिाउ 
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गररी वननतर लनग कुटपधीट गरेका हनु।पनछ बनबाट काठ िोररी ्याएको भनधी भनेका हनु।्सो 
िोररी कायवा गरेको होइन।मैले दावधी अनसुार कुनै कसूर अपराध गरेको नहँूदा झूठा दावधीबाट 
फुसवाद पाऊँ भन्े प्र.बेलबहादरु थापाले शरुु अदालतमा गरेको बयान।

 २०६०।४।२५ गते ददन रात म बटुवल जेठानको घरमा बसेको नथए।ँचित्बहादरुलाई टे्रकटर 
नलएर ढुङ्गा नलन पठाएको नथए।ँचित्बहादरु मेरो ड्ाइभर हो।उसले के कसो गरेको कुरा मलाई 
थाहा भएन।मैले वन पैदावार िोररी ननकासधी गरे गराएको होइन।मेरो उपरको दावधी झूठा 
हो।झूठा दावधीबाट फुसवाद पाऊँ भन्े समेत वयहोराको प्र.इन्द्बहादरु थापाले शरुु अदालतमा 
गरेको बयान।

 नमनत २०६०।४।२५ गते ददन रात म मेरै घरमा नथए।ँसाँझ िैरेनधी भन्े ठाउँमा हरर कँुवर 
र वेलबहादरुसंग साढे ७ बजेनतर भेट भई मोटरसाइकलबाट तयहरी ंसाथधीहरू छोडेर घर गएको 
हुँ।मलाई िैरेनधी िौराहाबाट चिया दकुान र साहूको पसलबाट परिाउ गररी ्याएका हनु।्म सो 
ददन मेरै घरमा नथए।ँकाठ िोररी ननकासधी गनखे रिममा म संलगन छैन।घटना घटे नघटेको कुरा 
मलाई थाहा भएन।म ननदवोष हनुाले मेरा उपरको दावधी झूठा हो।झूठा दावधीबाट अलग फुसवाद 
पाउँ भन्े समेत वयहोराको प्र.भधीम पाणडेले शरुु अदालतमा गरेको बयान।

  नमनत २०६०।४।२५ गतेका रानत अं. १ बजेको समयमा म बदृ्ध अवसथाको माननस हुँदा उक्त 
नमनत र समयमा म घरमा नै सतेुको नथए।ँमेरा नाउँको ल.ु १ त ५०१३ नं. को टे्रकटरबाट मेरो 
समेत संलगनतामा काठ िोररी गरे गराएको समेत होइन।मेरा उपरको दावधी झूठा हनुाले झूठा 
दावधीबाट फुसवाद पाउँ भन्े समेत वयहोराको प्र.तेजबहादरु थापाले शरुु अदालतमा गरेको बयान।

 प्रनतवादरी तेज ुशमावा, हरर कँुवर, चित्बहादरु र मोनतबहादरु मयादमा हाचजर नभई गजुाररी बसेको।

 आदेशानसुार बरामदरी मिु ु् काको ननजवाला अयावाल, गोपाल रायमाझधी, प्र. तेजबहादरुको साक्षधी 
शेरबहादरु, बेलबहादरुको साक्षधी कृषणप्रसादशमावाको बकपत् भई नमनसल संलगन रहेको।

 प्रनतवादरीहरूको अदालतमा भएको ईन्काररी बयान, ननजहरूको अनधकारप्राप् अनधकाररी समक्ष 
गरेको बयान सवतन्त् रुपमा कसूर गरेकोमा पषु्टटि हनु नसकेको अवसथा तथा वादरीका साक्षधीहरूको 
वकपत् भनाई समेतबाट प्रनतवादरीहरू बेलबहादरु थापा मगर, भधीम पाणडे, तेज ु शमावा, हरर 
कँुवर, मोतधीबहादरु, ट्ाकटर धनधी तेजबहादरु तथा इन्द्बहादरुले अनभयोग माग दावधीबाट सफाइ 
पाउने र प्रनतवादरी भधीम पाणडेले तारेि गजुारेको देचिदा ननजको धरौट जफत हनेु तथा काठ र 
टे्रकटरबाट बरामद भएको र सो टे्रकटर िालक चित्बहादरुले हाँकेको नमनसल संलगन प्रमाणबाट 



55

jg, jGohGt' / jftfj/0f ;+/If0f ;DaGwL s]xL dxTjk"0f{ d'2fsf ghL/x?sf] ;Fufnf] – @)&*

पषु्टटि हनु आएको र ननज िालक चित्बहादरु फरार रहेको र आफनो ननदवोष्टषताको कुनै प्रमाण पनन 
पेश गनवा नसकेको कारण ननज िालक चित्बहादरुलाई वन ऐन २०४९ को दफा ५०(१) (घ) 
को देहाय ४ अनसुार ष्टवगोको दोबबर जररीवाना गररी १ मष्टहना कैद समेत हनेु ठहछवा भन्े समेत 
वयहोराको शरुु चज्ला अदालतको नमनत २०६२।२।१२ को फैसला।

 प्रनतवादरी वेलबहादरु थापा मगर र भधीम पाणडेको अनधकारप्राप् अनधकाररी समक्षको साष्टवतधी 
बयान, प्र. बेलबहादरु काठ बरामदरी मिु ु् कामा रोहवरमा बसेका, बचुझएका गोपाल रायमाझधीले 
अदालतमा आई गरेको बकपत्को वासतै नगररी प्रनतवादरी तेज ुशमावा, हरर कँुवर, मोनतबहादरु राना 
अदालतबाट जाररी भएको मयादमा हाचजरै नभई बसेका र ननजहरू उपर प्र. बेलबहादरु समेतले 
वारदातमा सहभागधी भएको भनधी उ्लेि गरेको बयान कागज, प्र. इन्द्बहादरुले प्र. चित्बहादरुलाई 
काठ नलन भनधी आफनो ट्ाकटर सष्टहत पठाएको भनधी अनधकारप्राप् अनधकाररी समक्ष गरेको 
बयानको पनन ष्टविारै नगररी फरार चित्बहादरु नब.क.लाई अनभयोग माग दावधीबमोचजम सजाय 
नगररी र वन ऐन २०४९ को दफा ६६ को पनन ष्टविारै नगररी भएको शरुु फैसला त्षु्टटपूणवा हुँदा 
सचयाई इन्साफ ददलाई पाउँ भन्े समेत वयहोराको वादरी नेपाल सरकारको पनुरावेदन पत्।

 यसमा प्रनतवादरी इन्द्बहादरुको बयानको आधारमा फराररी प्रनतवादरी चित्बहादरुलाई सजाय भएको 
तथा अनसुन्धान अनधकाररी समक्ष कसूर सवधीकार गनखेलाई समेत सफाइ ददएको तथा अवैध काठ 
ओसार-पसार गनखे ट्ाकटर जफत नगरेको शरुुको फैसला ननमलरी फरक पनवा सकने देचिदा 
छलफलको लानग प्रतयथथी चझकाई पेश गनुवा भन्े पनुरावेदन अदालतको नमनत २०६२।९।१७ 
गतेको आदेश।

 यसमा प्रनतवादरी भधीम पाणडे र इन्द्बहादरु थापा समेतले कसूर गरेको ठहर गनुवा पनखेमा सो नगरेको 
हदसमम नवलपरासधी चज्ला अदालतबाट नमनत २०६२।२।१२ मा भएको फैसला केहरी उ्टरी 
भई ननज प्रनतवादरी भधीम पाणडे र इन्द्बहादरु थापालाई समेत वन ऐन २०४९ को दफा ५०(१)
(घ), (४) बमोचजम ष्टवगोको दोबबर जररीवाना हनेु ठहछवा।सो वाहेक अन्य कुरामा शरुुको फैसला 
नमलेकै देचिदा वादरीको पनुरावेदन चजकरीर पगुन सकदैन भन्े पनुरावेदन अदालत बटुवलको 
फैसला।

 प्रनतवादरी तेजबहादरु थापा आफू उपरको कसूर सवधीकार गररी अदालतको मयादमा समेत हाचजर 
नभई बसेको अवसथामा ननजलाई अनभयोग दावधीबाट सफाइ ददने गररी र वन ऐन २०४९ को 
दफा ६६ मा ष्टवगो रु.१०,०००।- भन्दा बढरी मोलपनखे अवैध वन पैदावार ओसार-पसार गनवा 
प्रयोग भएको सवाररी साधन जफत गनुवापछवा भन्े प्रटि कानूनधी वयवसथा भएकोमा अवैध काठ ् याउन 
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प्रयोग भएको ट्ाकटर जफत नगररी पनुरावेदन अदालत बटुवलबाट भएको फैसला सो हदसमम 
त्षु्टटपूणवा भएको हुँदा बदर गररी प्रनतवादरीहरूलाई अनभयोग दावधीबमोचजम सजाय गररी बोझ बाहक 
ट्ाकटर समेत जफत गररपाऊँ भन्े वादरी नेपाल सरकारको पनुरावेदन पत्।

 यसमा मलुकुरी ऐन अ.वं. १२४ नं. ले ताररि गजुाररी बसेका प्रनतवादरीको धरौटरी जफत नगरेको 
र अवैध काठ ढुवानधी गनखे ट्रक जफत नगनखे गरेको तथा फरार रहेका प्रनतवादरीहरूलाई समेत 
सफाइ ददने गररी भएको पनुरावेदन अदालत बटुवलको नमनत ०६३।८।२३ को फैसला फरक 
पनवा सकने देचिंदा प्रतयथथी चझकाउन ुभन्े यस अदालतको आदेश।

 यसमा प्रनतवादरी भधीम पाणडे र इन्द्बहादरुलाई फैसलाको ठहर िणडमा ष्टवगोको दोबबर जररीवाना 
हनेु उ्लेि गररी तपसधील िणडमा ष्टवगो रु.१२०६४।मात् जररीवाना गनखे उ्लेि भएको 
ननमलेको भन्े पनुरावेदन चजकरीरतफवा  ष्टविार गदावा प्रनतवादरीहरूले ६०.३२ क्ु. फरीटको ष्टवगो 
रु.१२०६४।नोकसानधी गरेको भन्े अनभयोग दावधीबाट देचिन्छ।यधी प्रनतवादरीहरू मधये इन्द्बहादरुले 
अदालतसमक्ष बयान गदावा कसूरमा इन्कार रहेको भए पनन ननजले काठ ओसानवा प्रयोग गरेको 
टे्रकटर चित्बहादरुले हाँकरी लगेको भन्े तथयलाई सवधीकार गरेको देचिन्छ।अकावा प्रनतवादरी भधीम 
पाणडेले पनन अदालतसमक्षको आफनो बयानमा कसूरमा इन्कार रहेको देचिन्छ।तर ननजले 
अनसुन्धानको रिममा अनधकारप्राप् अनधकाररी समक्ष गरेको बयानमा िोररीको अवैध काठ 
ट्ाकटरमा लोड गरेको र वन कमवािाररीले देिेपनछ भागेको भन्े तथयलाई भने सवधीकार गरेको 
देचिन्छ।ननजले उक्त वयहोरा आफनो इचछाष्टवपररीत जवरजसतधी भन् लगाएको भन्े चजकरीर पनन 
ननलएको र तयसतो तथय नमनसल संलगन प्रमाणबाट पषु्टटि भएको अवसथा पनन देचिंदैन।यस चसथनतमा 
यधी प्रनतवादरीहरूलाई कसूरदार कायम गररी ष्टवगोको दोबबर जररीवाना गररी दवैु प्रनतवादरीलाई आधा 
आधा जररीवाना असूलउपर गनखे भनधी गरेको पनुरावेदन अदालत बटुवलको फैसलालाई अन्यथा 
भन् नम्ने देचिएन।

 प्रनतवादरी भधीम पाणडेको हकमा ननजले शरुुमा ताररि गजुारेको अवसथामा पूरै धरौटरी जफत 
गनुवा पनखेमा धरौटरीबाट लागेको जररीवाना कट्टा गरेको पनुरावेदन अदालतको फैसला नमलेको 
छैन भन्े पनुरावेदन चजकरीर समवन्धमा ष्टविार गदावा यधी प्रनतवादरीलाई शरुु चज्ला अदालतवाट 
१५,०००।- धरौट माग गनखे गररी नमनत ०६०।५।१२ मा आदेश भएबमोचजम ननजले धरौटरी 
दाचिला गररी अदालतबाट तोष्टकएको समय र सथानमा उपचसथत नभएमा उक्त धरौटरी रकम जफत 
भएमा मञ्जूर छ भनधी अ.वं. १२४क नं. बमोचजम कागज गरेको नमनसलबाट देचिन्छ।ननजले शरुु 
नवलपरासधी चज्ला अदालतबाट नमनत ०६०।७।२५ मा तोकरी पाएको ताररि गजुाररी बसेको 



57

jg, jGohGt' / jftfj/0f ;+/If0f ;DaGwL s]xL dxTjk"0f{ d'2fsf ghL/x?sf] ;Fufnf] – @)&*

नमनसलबाट देचिएको अवसथामा ननजले रािेको धरौटरी अ.वं. १२४ नं. बमोचजम पूरै जफत 
गनुवा पनखेमा सो नगररी ननजलाई लागेको जररीवाना कट्टा गररी रु.३,३८६।- मात् जफत गरेको 
पनुरावेदन अदालतको फैसला सो हदसमम ननमलेको हुँदा केहरी उ्टरी हनेु ठहछवा।

 जहाँसमम वन ऐन २०४९ को दफा ६६ बमोचजम दश हजारभन्दा बढरी मोल पनखे अवैध 
वन पैदावार ओसार-पसार गनवा प्रयोग भएको वोझ वाहक सवाररी साधन जफत गनुवा पनखेमा सो 
नगरेको हदसमम पनुरावेदन अदालतको फैसला त्षु्टटपूणवा छ भन्े पनुरावेदन चजकरीर छ सो 
समवन्धमा ष्टविार गदावा परिाउ परेको अवैध काठको साथमा ल.ु१ त ५०१३ नं. को टे्रकटर 
समेत बरामद भएको भन्ेमा ष्टववाद देचिंदैन।उक्त टे्रकटर प्रनतवादरी तेजबहादरुको नाउँमा दतावा 
भएको भन्े देचिन्छ।सो टे्रकटर, टे्रकटर धनधी प्रनतवादरी तेजबहादरुको मञ्जूररी तथा सहमनतले अवैध 
काठ ओसार-पसार गनवामा प्रयोग भएको भन्े नमनसल संलगन प्रमाणबाट देचिंदैन।अकवोतफवा  यधी 
सवाररीधनधी तेजबहादरुले आरोष्टपत कसूर गरेको नमनसल संलगन सबूद प्रमाणबाट पषु्टटि नभएको 
भनधी ननजले वादरी दावधीबाट सफाइ पाएको अवसथा समेत रहेको छ।कुनै पनन वयचक्तको समपचत्त 
ननजको मञ्जूररी ष्टवना वा ननजलाई थाहा जानकाररी नददई वा एउटा प्रयोजनको लानग भनधी लगेर 
अकदै  प्रयोजनको लानग कसैले प्रयोग गदवाछ भने तयसतो समपचत्तको धनधीलाई आफनो समपचत्तवाट 
बचञ्चत गनखे गररी ननणवाय गनुवा न्यायोचित देचिंदैन।यसररी सवाररीधनधीको जानकाररी र अनमुनत नबना 
नै टे्रकटर अवैध काठ ओसार-पसार गनवामा प्रयोग भएको र यधी टे्रकटरधनधीउपर लागेको अवैध 
काठ ओसार-पसार गरेको भन्े अनभयोग प्रमाचणत नभएको अवसथामा ननजको सवाररी साधन जफत 
हनुपुछवा भन्े वादरीको पनुरावेदन चजकरीर मनानसव देचिएन।

 ष्टवद्ान ् उपन्यायानधवक्ताले बहसको रिममा पेश गनुवा भएको पनुरावेदक वादरी नेपाल सरकार 
ष्टवरुद्ध ताराप्रसाद देवकोटा समेत प्रतयथथी भएको (नेकाप २०६६, नन.नं.८२५४) मदु्ामा वन 
पैदावार ओसार-पसार गनखे कसूरजन्य अपराधमा साधन प्रयोग हनु ुनै कसूर हो।सवाररी साधनको 
मानलकको मञ्जूररी होस ्वा नहोस ्तयसतो कायवामा प्रयोग गररएको कायवा नै कसूर सथाष्टपत हनेु 
तथय नै पयावाप् हनु्छ भनधी सवाररीधनधीको मञ्जूररी र सहमनत ष्टवना पनन अवैध काठ ओसार-पसारमा 
सवाररी साधन प्रयोग हनु ुनै सो सवाररी साधन जफत गनवा पयावाप् आधार हनेु भनधी सवाररी साधन 
जफत गनखे यस अदालतको संयकु्त इजलासबाट नमनत ०६६।६।२६ मा प्रनतपाददत नसद्धान्तसँग 
यो इजलास सहमत हनु सकेन।तसथवा, सववोचि अदालत ननयमावलरी २०४९ को ननयम ३ (१) 
(ि) अनसुार प्रसततु मदु्ा पूणवा इजलाससमक्ष पेश गनुवा भन्े यस अदालतको संयकु्त इजलासबाट 
नमनत २०६७।१०।४ मा भएको आदेश।
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 ननयमबमोचजम पेसधी सूिधीमा िढरी पेश हनुआएको प्रसततु मदु्ाको पनुरावेदनसष्टहतको समपूणवा नमनसल 
अधययन गररयो।

 पनुरावेदक वादरी नेपाल सरकारका तफवा बाट उपचसथत ष्टवद्ान ् नायव महान्यायानधवक्ता श्धी 
राजनारायण पाठक तथा ष्टवद्ान ् उपन्यायानधवक्ता श्धी शंकरबहादरु राईले पनुरावेदक वादरी 
नेपाल सरकार ष्टवरुद्ध ताराप्रसाद देवकोटा समेत प्रतयथथी प्रनतवादरी भएको मदु्ा (नेकाप २०६६ 
नन.नं.८२५४) मा अवैध रुपमा वन पैदावार ओसार-पसार गनखे कसूरजन्य कायवामा सवाररी साधन 
प्रयोग हनु ुनै कसूर हो।सवाररी साधनको मानलकको मञ्जूररी होस ्वा नहोस ्तयसतो कायवामा सवाररी 
साधन प्रयोग भएको तथय सथाष्टपत हनु ुनै तयसतो सवाररी जफत हनेु आधार बन्दछ भनधी प्रनतपाददत 
नसद्धान्त वन ऐन, २०४९ को दफा ६६ को शबद र भावनाअनकूुल रहेको हुँदा उक्त नसद्धान्त 
सदर कायम हनुपुदवाछ भनधी बहस गनुवाभयो।प्रतयथथी प्रनतवादरी बेलबहादरु थापा मगर र तेजबहादरु 
थापाका तफवा बाट उपचसथत ष्टवद्ान ्अनधवक्ता श्धी मकुुन्दप्रसाद पौडेलले सवाररीधनधीको संलगनता 
वा ननजको सहमनत, जानकाररी वा मञ्जूररी समेत केहरी नभएको अवसथामा जनुसकैु तबरबाट अवैध 
वन पैदावर ओसार-पसार गनखे कायवामा प्रयोग हनु पगेुको सवाररी साधन सवतः जफत हनेु भनधी 
पनुरावेदक वादरी नेपाल सरकार ष्टवरुद्ध ताराप्रसाद देवकोटा समेत प्रतयथथी प्रनतवादरी भएको मदु्ामा 
प्रनतपाददत नसद्धान्त न्यायपूणवा छैन भनधी बहस गनुवाभयो।

 यसमा प्रनतवादरीहरू भधीम पाणडे, इन्द्बहादरु थापा मगर, तेज ु शमावा, हरर कँुवर, चित्बहादरु 
ष्टव.क., तेजबहादरु थापा र मोनतबहादरु क्षेत्धीलाई वन ऐन, २०४९ को दफा ४९ को देहाय (घ) 
र (ङ) को कसूरमा ऐ.को दफा ५०(१)(घ) को देहाय (४) बमोचजम र प्रनतवादरी बेलबहादरु थापा 
मगरलाई उक्त ऐनको दफा ५४ बमोचजम सजाय गररी बरामद भएको ल.ु१ त ५०१३ नं. को 
ट्रयाकटरसमेत ऐ. ऐनको दफा ६६ बमोचजम जफत गररपाऊँ भन्े अनभयोग मागदावधी रहेकोमा शरुु 
नवलपरासधी चज्ला अदालतबाट प्रनतवादरीहरू बेलबहादरु थापा मगर, भधीम पाणडे, तेज ुशमावा, हरर 
कँुवर, मोनतबहादरु क्षेत्धी, तेजबहादरु थापा र इन्द्बहादरु थापालाई अनभयोग मागदावधीबाट सफाइ 
ददने र प्रनतवादरी चित्बहादरु ष्टव.क. लाई अनभयोग मागदावधीबमोचजम वन ऐन, २०४९ को दफा 
५०(१)(घ) को देहाय (४) बमोचजम सजाय गररी तारेि गजुानखे प्रनतवादरी भधीम पाणडेले रािेको 
धरौटसमेत जफत गनखे गररी नमनत २०६२।२।१२ मा फैसला भएको देचिन्छ।

 शरुु नवलपरासधी चज्ला अदालतको उक्त फैसलाउपर वादरी नेपाल सरकारको पनुरावेदन परेकोमा 
पनुरावेदन अदालत बटुवलबाट प्रनतवादरी भधीम पाणडे र इन्द्बहादरु थापालाई अनभयोग माग 
दावधीबमोचजम कसूरदार ठहर गनुवापनखेमा नगरेको हदसमम शरुु फैसला केहरी उ्टरी गररी ननज 
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प्रनतवादरीहरू भधीम पाणडे र इन्द्बहादरु थापालाई वन ऐन, २०४९ को दफा ५०(१)(घ)(४) 
बमोचजम ष्टवगोको दोबबर जररीवाना गनखे र सोबाहेक बरामद ट्रयाकटर जफत नगनखेलगायतको शरुु 
फैसला सदर गनखे ठहर गररी नमनत २०६३।८।३ मा फैसला भएको देचिन्छ।

२.  पनुरावेदन अदालत बटुवलको उक्त फैसलामा प्रनतवादरी भधीम पाणडे र इन्द्बहादरु थापालाई 
ष्टवगोको दोबबर जररीवाना गनखे भनधी ठहर िणडमा उ्लेि गरे पनन तपसधील िणडमा सो नगरेको र 
प्रनतवादरी भधीम पाणडेले तारेि गजुारेतफवा  धरौट रकम पूरै जफत गनुवापनखेमा सो जफत नगररी जररीवाना 
कट्टा गरेको तथा अवैध काठ ओसार-पसार गनवा प्रयोग गरेको सवाररी साधन जफत नगरेको समेत 
नमलेको छैन भनधी वादरी नेपाल सरकारको तफवा बाट यस अदालतमा प्रसततु पनुरावेदन दायर भएको 
र ननणवायाथवा यस अदालतको संयकु्त इजलासमा पेश भएकोमा संयकु्त इजलासबाट शरुु अदालतमा 
तारेि गजुानखे प्रनतवादरी भधीम पाणडेको धरौटरी रकम रु.१५०००।- अ.बं. १२४ नं. बमोचजम पूरै 
जफत गनुवापनखेमा नगररी ननजलाई लागेको जररीवाना कट्टा गररी बाँकरी रु.३३८६।- मात् जफत 
गनखे गरेको हदसमम पनुरावेदन अदालत बटुवलको फैसला ननमलेको हुँदा सो हदसमम उक्त 
फैसला केहरी उ्टरी हनेु ठहछवा भन्े ठहर फैसला भई अवैध वन पैदावर ओसार-पसार गनखे कायवामा 
प्रयोग भएको सवाररी साधन जफत गनखे समबन्धमा पनुरावेदक वादरी नेपाल सरकार ष्टव. ताराप्रसाद 
देवकोटासमेत भएको मदु्ामा यस अदालतको संयकु्त इजलासबाट नमनत २०६६।६।२६ मा 
प्रनतपादन भएको नसद्धान्त (नेकाप २०६६, नन.नं. ८२५४) सँग सहमत हनु नसकेको हुँदा 
सववोचि अदालत ननयमावलरी, २०४९ को ननयम ३(१)(ि) बमोचजम पूणवा इजलाससमक्ष पेश 
गनुवा भनधी भएको आदेशानसुार यस इजलाससमक्ष पेश हनु आएको देचिन्छ।

३.  प्रसततु मदु्ामा बरामद भएको ल.ु१.त ५०१३ नं. को ट्रयाकटर समेत जफत हनुपुदवाछ भन्े 

पनुरावेदन चजकरीरको समबन्धमा यस अदालतको संयकु्त इजलासबाट नमनत २०६७।१०।४ 

मा फैसला हुँदा उक्त टे्रकटर प्रनतवादरी तेजबहादरुको नाउँमा दतावा भएको भन्े देचिन्छ।सो 

टे्रकटर, टे्रकटर धनधी प्रनतवादरी तेजबहादरुको मञ्जूररी तथा सहमनतले अवैध काठ ओसार-पसार 

गनवामा प्रयोग भएको भन्े नमनसल संलगन प्रमाणबाट देचिंदैन।अकवोतफवा  यधी सवाररीधनधी तेजबहादरुले 

आरोष्टपत कसूर गरेको नमनसल संलगन सबूद प्रमाणबाट पषु्टटि नभएको भनधी ननजले वादरी दावधीबाट 

सफाइ पाएको अवसथा समेत रहेको छ।कुनै पनन वयचक्तको समपचत्त ननजको मञ्जूररी ष्टवना वा 

ननजलाई थाहा जानकाररी नददई वा एउटा प्रयोजनको लानग भनधी लगेर अकदै  प्रयोजनको लानग 

कसैले प्रयोग गदवाछ भने तयसतो समपचत्तको धनधीलाई आफनो समपचत्तवाट बचञ्चत गनखे गररी ननणवाय 

गनुवा न्यायोचित देचिंदैन।यसररी सवाररीधनधीको जानकाररी र अनमुनतनबना नै टे्रकटर अवैध काठ 
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ओसार-पसार गनवामा प्रयोग भएको र यधी टे्रकटर धनधीउपर लागेको अवैध काठ ओसार-पसार 

गरेको भन्े अनभयोग प्रमाचणत नभएको अवसथामा ननजको सवाररी साधन जफत हनु ुपछवा भन्े 

वादरीको पनुरावेदन चजकरीर मनानसव देचिएन।ष्टवद्ान ्उपन्यायाधधीवक्ताले बहसको रिममा पेश गनुवा 

भएको पनुरावेदक वादरी नेपाल सरकार ष्टवरुद्ध ताराप्रसाद देवकोटा समेत प्रतयथथी भएको (नेकाप 

२०६६, नन.नं.८२५४) मदु्ामा वन पैदावार ओसार-पसार गनखे कसूरजन्य अपराधमा साधन प्रयोग 

हनु ुनै कसूर हो।सवाररी साधनको मानलकको मञ्जूररी होस ्वा नहोस ्तयसतो कायवामा प्रयोग गररएको 

कायवा नै कसूर सथाष्टपत हनेु तथय नै पयावाप् हनु्छ भनधी सवाररीधनधीको मञ्जूररी र सहमनत ष्टवना पनन 

अवैध काठ ओसार-पसारमा सवाररी साधन प्रयोग हनु ुनै सो सवाररी साधन जफत गनवा पयावाप् आधार 

हनेु भनधी सवाररी साधन जफत गनखे यस अदालतको संयकु्त इजलासबाट नमनत ०६६।६।२६ 

मा प्रनतपाददत नसद्धान्तसँग यो इजलास सहमत हनु सकेन।तसथवा, सववोचि अदालत ननयमावलरी 

२०४९ को ननयम ३(१) (ि) अनसुार प्रसततु मदु्ा पूणवा इजलाससमक्ष पेश गनुवा भन्े आदेश 

भई यस इजलाससमक्ष पेश हनुआएको अवसथा हुँदा यस अदालतको संयकु्त इजलासबाट नन.नं. 

८२५४ को उक्त मदु्ामा प्रनतपाददत नसद्धान्तमा केन्द्रीत भई सो नसद्धान्त कायम रहनसकने हो 

वा होइन भन्े प्रश्न समम यस इजलासबाट ननरोपण गनुवापनखे देचिन आएको छ।

४. सोसमबन्धमा सववाप्रथम वन ऐन, २०४९ को दफा ६६ को प्रावधान अधययन गनुवा आवशयक 

देचिन्छ।वन ऐन, २०४९ को दफा ६६ मा ननमन प्रावधान रहेको छ: 

 बरामद भएको माल वसत ुजफत हनेु: यो ऐनबमोचजम सजाय हनेु कसूर गरेको ठहररएमा कसूरमा 

बरामद भएका सबै बोझबाहक, औजार, िौपाया र अन्य साधनहरू जफत हनेुछन।्

 तर ष्टवगो दशहजार रुपैयाँभन्दा कमतधी मोल पनखे वन पैदावर लादरी ् याउने टे्रकटर, ट्रक, लहररी, मोटर 

र अन्य सवाररी साधनको हकमा तयसतो सवाररी साधन जफत नगररी उक्त कायवा गनखेलाई अन्य 

दफाले हनेु सजायमा दश हजार रुपैयाँसमम थप सजाय हनेुछ।

५. वन ऐन, २०४९ को दफा ६६ को उपरोक्त कानूनधी प्रावधानको वया्या गददै पनुरावेदक वादरी 

नेपाल सरकार र प्रतयथथी प्रनतवादरी ताराप्रसाद देवकोटासमेत भएको सालको अवैध चिरान काठ 

ओसार-पसार मदु्ा (नेकाप २०६६, माघ, नन.नं. ८२५४, पषृ्ठ १७५१) मा यस अदालतको 

संयकु्त इजलासबाट देहायबमोचजम नसद्धान्त प्रनतपादन भएको देचिन्छः- 

 वन पैदावर ओसार-पसार गनखे कसूरजन्य अपराधमा साधन प्रयोग हनु ुनै कसूर हो।सवाररी साधनको 
मानलकको मञ्जूररी होस ्वा नहोस ्तयसतो कायवामा प्रयोग गररएको कायवा नै कसूर सथाष्टपत हनेु तथय 
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नै पयावाप् हनु्छ।वन ऐन, २०४९ को दफा ६६ मा भएको वयवसथा हेदावा यो ऐनबमोचजम सजाय 
हनेु कसूर गरेको ठहररएमा कसूरमा बरामद भएको सबै बोझबाहक, औजार, िौपाया र अन्य 
साधनहरू जफत हनेुछन ्तर ष्टवगो दश हजार रुपैयाँभन्दा कमतधी मोल पनखे वन पैदावर लादरी 
्याउने टे्रकटर, ट्रक, लहररी, मोटर र अन्य सवाररी साधनको हकमा तयसतो सवाररी साधन जफत 
नगररी उक्त कायवा गनखेलाई अन्य दफाले हनेु सजायमा दश हजार रुपैयाँसमम थप सजाय हनेुछ 
भन्े उ्लेि भएको पाइन्छ।प्रसततु मदु्ामा ष्टवगो रु.६५,६७६।- कायम भएको र उक्त दफामा 
भएको वयवसथाबमोचजम रु.१०,०००।- भन्दा मानथ ष्टवगो कायम भएपनछ काठ ओसार-पसार 
गनखे कायवामा प्रयोग भएको सवाररी साधन जफत गनुवापनखे हनु्छ।ऐनले नै रु.१०,०००।- भन्दा 
मानथको ष्टवगोमा प्रयोग भएको बोझबाहक साधन जफत गनुवापनखे वयवसथा गरेकोले तयसमा 
अदालतले सवष्टववेक प्रयोग गररी जफत नहनेु गररी ठहर गनवा नम्दैन।

६. यस अदालतको संयकु्त इजलासबाट प्रनतपाददत उपरोक्त नसद्धान्त हेदावा अवैध तवरबाट वन पैदावार 
ओसार-पसार गनखे कायवामा प्रयोग भएको सवाररी साधन समबचन्धत धनधीको थाहा, जानकाररी, मञ्जूररी 
वा सहमनत वा संलगनता ष्टवना नै जोसकैुले जनुसकैु तवरबाट प्रयोग गरेको भए पनन तयसतो 
सवाररी साधनले ओसार-पसार गरेको वन पैदावर अवैध भएको तथय र सो वन पैदावारको ष्टवगो 
रु.१०,०००।- वा सोभन्दा बढरी रहेको भन्े दईुवटा तथय सथाष्टपत भएपनछ ननरपेक्ष रुपमा 
तयसतो सवाररी साधन जफत हनु्छ भनधी वन ऐन, २०४९ को दफा ६६ को कानूनधी वयवसथाको 
वया्या गरेको देचिन्छ।उक्त वया्या गदावा संयकु्त इजलासले सवाररी साधन प्रयोग गनखे ष्टवषयमा 
समबचन्धत सवाररीधनधीको संलगनता, वा इचछा, िाहना, मनसाय, सहमनत वा सवधीकृनत हनु ु वा 
नहनुकुो कुनै अथवा नै नरहने उ्लेि गददै समबचन्धत सवाररीधनधीको आपरानधक कायवा (Actus 

reus) र आपरानधक मचषतसक (Mens rea) ष्टवना नै ननजउपर आपरानधक दाष्टयतव नसजवाना गनखे गररी 
फौजदाररी न्यायको मान्य नसद्धान्तष्टवपररीत वन ऐन, २०४९ को दफा ६६ को उक्त प्रावधानको 
वया्या गरेको देचिन आउँछ।

७.  यस पररप्रके्यमा समबचन्धत सवाररीधनधी वा सवाररी साधन प्रयोगकतावाको ननदवोष्टषता वा तथयगत 
अज्ानता सचन्ष्टहत रहने केहरी शाश्वत अवसथाहरूको प्रसंग उ्लेि गनुवा सान्दनभवाक देचिन्छ जसतफवा  
संयकु्त इजलासको धयान पगुन सकेको देचिन आउँदैन।तयसता अवसथाहरूमा सवाररी साधन िोररी 
वा लटुपाट भई तेस्ो पक्षबाट गैरकानूनधी कायवामा प्रयोग हनुसकने अवसथा तथा सवाररी साधन 
साववाजननक पररवहनको साधनको रुपमा प्रयोगमा रहेको अवसथा भई सवाररीधनधी एवं सवाररी 
साधन चजममा नलने वयचक्तको आपरानधक मनसाय नहुँदा नहुँदै पनन कुनै रुपमा सवाररी साधनमा 
कानूनननष्टषद्ध बसत ुरहनसकने जसता अवसथाहरू पनवा सक्तछन।्
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८.  वन पैदावर अवैध रुपमा ओसार-पसार गनखे कायवामा सवाररीधनधी सवयं संलगन भएको अवसथामा 
वा ननज आफू संलगन नभएको भए पनन आफनो सवाररी साधनमा अवैध वन पैदावर ओसार-पसार 
हुँदैछ भन्े थाहा पाई वा सो कुरा जानधीजानधी आफनो सवाररी साधन प्रयोग गनवा ददएको अवसथामा 
कानूनबमोचजम तयसतो सवाररी साधन जफत हनु ुतकवा संगत हनुसकछ।तर अवैध रुपमा वन पैदावर 
ओसार-पसार गनखे कायवामा सवाररीधनधी आफू संलगन पनन नभएको वा अवैध वन पैदावर ओसार-
पसार गनखे ननजको मनसाय पनन नभएको तथा आफनो सवाररी साधन अवैध वन पैदावर ओसार-
पसार गनखे कायवामा प्रयोग हुँदैछ भन्े थाहा जानकाररी पनन नभएको र तयसतो कायवामा ननजको 
अनमुनत, मञ्जूररी वा सहमनत रहेको पनन नदेचिएको अवसथामा ननजको सवाररी साधन जफत हनु ु
न्याय वा औचितय कुनै पनन दृष्टटिबाट तकवा संगत हनेु देचिदैँन।

९. वन ऐन, २०४९ ले अवैध रुपमा वन पैदावरको उपभोग, नबरिरी ष्टवतरण, ओसार-पसार तथा 
ननकासधीलाई ननषधे गरेजसतै लागू पदाथवाको अवैध उपभोग, नबरिरी ष्टवतरण, ओसार-पसार तथा 
ननकासधीलाई ननषधे गनखे लागू औषध (ननयन्त्ण) ऐन, २०३३ ले पनन लागू औषधको ओसार-
पसारमा प्रयोग भएको सवाररी साधन जफत गनखे समबन्धमा सवाररीधनधीको संलगनता वा सहमनत 
वा मञ्जूररी भएको तथय सथाष्टपत हनुपुदवाछ भन्े कानूनधी वयवसथा गरेको पाइन्छ।सोसमबन्धमा उक्त 
ऐनको दफा १५ र १८ मा ननमन कानूनधी वयवसथा रहेको देचिन्छ:

 दफा १५ आफनो घर, जगगा वा सवाररीमा ननषधे गररएको काम गनवा अनमुनत ददनेलाई सजायः 
कुनै घर, जगगा वा सवाररीको धनधीले वा तयसको भोगिलन गनखे वयचक्तले जानधीजानधी तयसतो 
घर, जगगा वा सवाररीमा दफा ४ अन्तगवात ननषधे गररएको कुनै कायवा गनवा अनमुनत ददएमा 
ननजलाई छ मष्टहनादेचि पाँि वषवासमम कैद वा दश हजार रुपैयाँसमम जररीवाना हनेुछ।घर, जगगा 
वा सवाररीधनधीले नै अपराध गरेकोमा वा अपराध गनवा अनमुनत ददएकोमा तयसतो घर, जगगा वा 
सवाररीसमेत जफत हनु सकनेछ।

 दफा १८ अपराधनसत समबचन्धत मालसामान जफत हनेु: यस ऐनअन्तगवात सजाय हनेु अपराधनसत 
समबचन्धत सबै लागू औषध तथा तयसतो लागू औषध ननमावाण वा उतपादन गनवा प्रयोग गररएका सबै 
मालसामान तथा यन्त्हरू जफत हनेुछन ्र तयसतो लागू औषध रािधी ओसार-पसार गनवा प्रयोग 
गररएका रेल तथा हवाइजहाजबाहेक जनुसकैु सवाररीसमेत जफत हनेुछ।

 तर सो सवाररी तयसतो अपराध गनवा प्रयोग गररने वा गररएको कुरा सवाररीधनधीलाई थाहा नथएन भन्े 
कुराको प्रमाण ननजले पेश गनवा सकेमा भने तयसतो सवाररी जफत गररने छैन।

१०. तयसैगररी प्रसततु मदु्ाको जसतै ष्टवषयवसत ुसमावेश भएको पनुरावेदक वादरी नेपाल सरकार ष्टवरुद्ध 
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प्रतयथथी प्रनतवादरी ननरज नसंहसमेत भएको २०६५ सालको फौ.प.ुनं. CR- ०००३ को वन पैदावर 
ओसार-पसार मदु्ामा यस अदालतको संयकु्त इजलासबाट “ट्रक धनधी ननरज नसंह पनन ट्रकमा सँग 
साथ नरहेको र ट्रकमा काठ ्याउन भनधी नअह्राएको अवसथामा केवल भाडा नलने उद्ेशयले मात् 
सवाररी िालकले काठ धनधीको अनरुोधमा भाडा नलई काठ ओसाररी ददएको हुँदा... सवाररीधनधीलाई 
सजाय गनवा र ननजको सवाररी साधन वन ऐन, २०४९ को दफा ६६ अनसुार जफत गनवा नम्ने 
देचिदैँन” भनधी नमनत २०६५।१०।२८ मा फैसला भइरहेको समेत देचिन्छ।

११. कानूनको वया्या गदावा सववाप्रथम कानूनमा प्रयोग भएका शबद वा शबदावलरीले ददने सामान्य 
अथवा ससुपटि, वयावहाररक, ष्टववेकसममत ् र न्यायपूणवा भएसमम सोहरी अथवा ग्हण गनुवापदवाछ भन्े 
कानून वया्याको सामान्य नसद्धान्त रहेको छ।तर कानूनको शाचबदक वया्या गदावा तयसतो 
तकवा पूणवा, ष्टववेकसंगत, वयावहाररक एवं न्यायपूणवा अथवा नननसकने भएमा शाचबदक वया्याको ननयमलाई 
अनशुरण गनुवा उपयकु्त हुँदैन।यसतो अवसथामा वया्याका सवचणवाम ननयम र दषुकृनतसमबन्धधी ननयम 
जसता अन्य ननयमहरूको अवलमबन गररी कानूनमा प्रयकु्त भाषा वा शबदहरूको सन्दभवा सहुाउँदो 
अथवा ननसकने गररी वया्या गनुवापदवाछ।वन ऐन, २०४९ को दफा ६६ मा भएको वयवसथाअनसुार 
उक्त ऐनबमोचजम सजाय हनेु कसूर गरेको ठहररएमा बोझबाहक साधनहरू जफत हनेु भन्े 
देचिन्छ। “कसूर गरेको ठहररएमा” भन्े वाक्ांशको आशय उक्त ऐनअन्तगवात घटेको कसूर 
वा वारदातसँग बरामद भएको बोझबाहक साधनको धनधीको कुनै तादमयता नै रहन ुनपनखे भनधी 
वया्या गनवा नम्दैन।दफा ६६ को संयोजन र शबदावलरीले बोझबाहक साधन जफत हनुका 
लानग साधनधनधीको समेत उक्त ऐनअन्तगवातको कसूरमा प्रतयक्ष वा परोक्ष संलगनताको अपेक्षा 
गरेकै देचिन्छ।यसकारण साधनधनधी सवयंको संलगनतामा वा ननजको सहमनत, सवधीकृनत, मञ्जूररी 
वा जानकाररीमा उक्त ऐनअन्तगवातको कसूरमा बोझबाहक साधनको प्रयोग भएको ठहररएमा तयसतो 
साधन जफत हनु ुकानूनसममत मात् नभई न्यायोचित र ष्टववेकसममत समेत हनेु देचिन्छ।

१२. अतः वन ऐन, २०४९ को दफा ६६ को कानूनधी प्रावधानको वया्या गनखे रिममा “वन पैदावर 
ओसार-पसार गनखे कसूरजन्य अपराधमा साधन प्रयोग हनु ुनै कसूर हो।सवाररी साधनको मानलकको 
मञ्जूररी होस ्वा नहोस ्तयसतो कायवामा प्रयोग गररएको कायवा नै कसूर सथाष्टपत हनेु तथय नै पयावाप् 
हनु्छ।वन ऐन, २०४९ को दफा ६६ मा भएको वयवसथाबमोचजम रु.१०,०००।- भन्दामानथ 
ष्टवगो कायम भएपनछ काठ ओसार-पसार गनखे कायवामा प्रयोग भएको सवाररी साधन जफत 
गनुवापनखे हनु्छ।ऐनले नै रु.१०,०००।- भन्दा मानथको ष्टवगोमा प्रयोग भएको बोझबाहक साधन 
जफत गनुवापनखे वयवसथा गरेकोले तयसमा अदालतले सवष्टववेक प्रयोग गररी जफत नहनेु गररी 
ठहर गनवा नम्दैन” भनधी नेकाप २०६६, माघ, पषृ्ठ १७५१, नन.नं. ८२५४ को उपरोक्त 
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मदु्ामा यस अदालतको संयकु्त इजलासले गरेको शाचबदक वया्या फौजदाररी न्यायको मान्य 
नसद्धान्त, प्रिनलत अन्य कानूनमा रहेको समान सन्दभवा र यस अदालतकै पूववा ननणवायसमेतको 
प्रनतकूल भई तकवा पूणवा, ष्टववेकसममत र न्यायपूणवा समेत देचिन नआएकोले उक्त नसद्धान्त कायम 
रहन नसकने हुँदा अमान्य (Overrule) गररएको छ।अरु तपसधीलबमोचजम गनूवा।

तपसधील

प्रसततु मदु्ामा यस अदालतको संयकु्त इजलासबाट नमनत २०६७।१०।४ मा फैसला हुँदा प्रनतवादरी 
भधीम पाणडेले मदु्ा पपुवाक्षको नसलनसलामा शरुु नवलपरासधी चज्ला अदालतमा रािेको धरौटरी पूरै जफत 
गनुवापनखेमा नगररी ननजलाई लागेको जररीवाना कट्टा गररी बाँकरी रु.३३८६।- मात् जफत गनखे गरेको 
हदसमम पनुरावेदन अदालत बटुवलको फैसला ननमलेको हुँदा सो हदसमम केहरी उ्टरी हनेु ठहछवा 
भनधी फैसला भएको देचिदँा पनुरावेदन अदालत बटुवलको नमनत २०६३।८।३ को उक्त फैसलाको 
तपसधील िणडको दफा १ को लगत कायम रहन सकदैन।तसथवा धरौटरीवापतको रु.१५,०००।- पूरै 
जफत गररी सदर सयाहा गनुवा र ननज प्रनतवादरी भधीम पाणडेलाई हनेु ठहरेको जररीवाना रु.१२०६४।- को 
छुटै्ट लगत कसधी असूलउपर गनुवा भनधी शरुु नवलपरासधी चज्ला अदालतमा लेिधी पठाउनू ..............
........................................१

नमनसल ननयमानसुार गररी बझुाइददनू ............. २

उक्त रायमा हामधी सहमत छौं।

न्या. सशुधीला काककी

न्या. तकवा राज भटृ

इनत संवत ्२०६८ साल असार ३० गते रोज ५ शभुम्
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६. मदु्ाः अवैध रक्तिन्दन ओसारपसार।

भाग ५७ ननणवाय नं. ९४५५ ने.का.प. २०७२ अङ्क ८

सववोचि अदालत, संयकु्त इजलास

माननधीय न्यायाधधीश श्धी बैद्यनाथ उपाधयाय
माननधीय न्यायाधधीश श्धी जगदरीश शमावा पौडेल

०६७-CR-०२७१

फैसला नमनत:२०७१/०९/१६/४

पनुरावेदक/प्रनतवादरी: रसवुा चज्ला डाडागाउँ गा.ष्टव.स. वडा नं.१ बसने होमनाथ अनधकाररी

ष्टवरूद्ध

ष्टवपक्षधी/वादरी: प्रमेप्रसाद सापकोटाको जाहेररीले नेपाल सरकार

०६७-CR-०५४२

पनुरावेदक/प्रनतवादरी: रसवुा चज्ला गो्जङु गा.ष्टव.स. वडा नं.७ बसने नमलन तामाङ

ष्टवरूद्ध

पनुरावेदक/वादरी : प्रमेप्रसाद सापकोटाको जाहेररीले नेपाल सरकार

०६८-CR-०१४७

पनुरावेदक/वादरी : प्रमेप्रसाद सापकोटासमेतको प्रनतवेदनले नेपाल सरकार

ष्टवरूद्ध

ष्टवपक्षधी : रसवुा चज्ला गो्जङु गा.ष्टव.स.वडा नं.७ बसने नमलाई तामाङसमेत।

वादरीको तफवा बाट: ष्टवद्ान ् उपन्यायानधवक्ता कुलप्रसाद पाणडे 

प्रनतवादरीको तफवा बाट: ष्टवद्ान ् अनधवक्ताहरू पूणवािन्द् पौडेल, बचिनुसंह िडका

अवलचमबत नचजर:
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समबद्ध कानून:

नेपालको अन्तररम संष्टवधान, २०६३ को धारा २४(४)
वन ऐन, २०४९ को दफा ४९(घ), २(ङ), ५०(१), (घ)(४), 
Convention on International Trade in Endangered species of wild Fauna and Flora (CITES) को 
धारा II को उपधारा ४, १ (h)

नेपाल सचन्ध ऐन, २०४७ को दफा ९(१), २(क)

सरुू तहमा फैसला गनखे:  

मा.चज.न्या. श्धी ऋष्टषराम अनधकाररी           

पनुरावेदन तहमा फैसला गनखे: 

मा.न्या. श्धी केशवप्रसाद मैनालरी 

मा.न्या.श्धी ठाकुरप्रसाद शमावा

 प्रनतवादरीको घर गोठ कमपाउन्डनभत्बाट रक्तिन्दन बरामद भएको नभई प्रनतवादरीको जगगाबाट 

बरामद हुँदैमा तयसैका आधारबाट जगगाधनधीलाई दोषधी भन् न्यायोचित हुँदैन।अष्टपत,ु सो 

जगगामा राख् ेजगगाधनधीको सहमनत छ वा छैन भनधी िोचजन ुपनखे।

(प्रकरण नं. ३)

 कसैबाट कुनै अवैध सामग्धी बरामद भएमा थाहा नपाएर राख् ेकाम गरेको हो भने पनन 

कसरुबाट सहजरूपमा छुटकारा नम्ने हुँदैन।थाहा पाएर गरे पनन थाहा नपाएर गरे पनन कसरु 

त कसरु नै हनु्छ।अन्यथा चजष्टकर नलने हो भने सो प्रमाचणत गनखे भार प्रनतवादरीमै रहन्छ।थाहा 

नपाएको तथयको चजष्टकरले मात् ननदवोष्टषता सानबत गनवा पयावाप् हुँदैन, तसथवा कुनै तथयको गलत 

बझुाइबाट आफूसँग अवैध सामग्धी रहन गएको हो भन्दैमा ननदवोष भनधी माननदैँन।अष्टपत ुननदवोष 

भएको प्रमाण प्रनतवादरीले ददनपुनखे हनु्छ।तयसतो कुनै प्रमाण प्रनतवादरीहरूबाट आउन सकेको 

देचिदैँन।पनुचि: रक्तिन्दन सवाभाष्टवक रूपमा बाष्टहर देचिने गररी रािेको नभई जनमनमा िनधी 

िा्टोमा गाडेको तथयबाट प्रनतवादरीहरूले गरेको कायवा लकुाए नछपाएको देचिई प्रनतवादरीहरूको 

ननयत सफा रहेको भन् सष्टकने अवसथा नरहने।

(प्रकरण नं. ४)
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 कुनै वसत ुबरामद भएको हो होइन भन्े कुरा प्रमाचणत गनुवा पदावा बरामदरी मिु ु् काको प्रसङ्ग 
आउँछ।बरामदरी मिु ु् का बरामदरी भएको तथयलाई सानबत गनवाको लानग बनेको प्रमाण 
हो।बरामद भएको तथयमा ष्टववाद भएको अवसथामा बरामदरी मिु ु् काको सतयता जाँचिने हुँदा 
बरामदरी मिु ु् का तयार हुँदा ररत बेररीत के भयो भनधी हेररने अवसथा आउन सकदछ।बरामदरी 
भएको तथयमा ष्टववाद नै नरहरी सथाष्टपत भइसकेको अवसथामा बरामदरी मिु ु् काको ररत, बेररीत 
र मू्याङ्कन गनुवा पनखे कुनै आवशयकता नै पददैन।तसथवा बरामदरी मिु ु् काको ररत बेररीतको प्रश्न 
उठाएको पनुरावेदन चजष्टकरसँग सहमत हनु नसष्टकने।

(प्रकरण नं. ५)
 बरामद भएको रक्त िन्दन (Petrocarpus santilinus) वन पैदावारबाट हो भन्े तथयमा पनन 

ष्टववाद हनु सकने देचिन आएन।रक्तिन्दन वन पैदावार भएको र पनुरावेदक प्रनतवादरीहरूले 
रािेको राख् लगाएको तथय सथाष्टपत भइसकेको चसथनतमा ननजहरूले वन पैदावार ओसारपसार 
गरेका हनु ्भनधी मान्ु पनखे देचिने।

(प्रकरण नं. ६)

Convention on International Trade in Endangered species of Wild Funa 
and Flora (CITES) को धारा II को उपधारा ४ ले “The parties shall not allow 
trade in specimens of species including in Appendices I, II and III except in 
accordance with the provision of the present convention.” भन्ने कुरा उल्लेि 
गरेको हुँदा पनच नेपाल एक पक्ष भएकाले यसप्रतच संवेदनशधील हुने कर्तव्य र दायचत्व अझ 
थपचएको छ।यसप्रकार CITES महासन्धचको प्रावधानबेगर रक्तिन्दनको िरचद र बचक्रधी 
व्यापारलाई प्रतचबन्धचत गरेको छ र अन्तर्राष्ट्रचय महासन्धचको पक्ष नेपाल पनच भएको 
हुँदा यसको परचपालना नेपालमा गरचनु पर्ने र नेपालमा लागू भइसकेको भनधी धारा १ (h) 
अनुरूप मान्नु पर्ने देिचन आउने।

(प्रकरण नं. ९)
 CITES मा उ्लेि भएका प्रावधानलाई राष्ट्रिय कानून नबनाएसमम लागू गनवा नम्दैन भन्े 

चजष्टकरतफवा  ष्टविार गदावा नेपाल रा्रि पक्ष भएका वा यसले अनमुोदन गरेका महासचन्धहरू अनरुूप 
राष्ट्रिय कानून बनाई लागू गनुवा सहज सरल र सवाभाष्टवक तकवा  हो।तयसररी कानून बननने कायवा 
राम् ैहनु्छ।तर नेपालले कुनै कानून नै बनाएको छैन तयसैले नेपाल सचममनलत भएको वा यसले 
अनमुोदन गरेको सचन्ध लागू गनवा नम्दैन भन्ु अकदै  कुरा हो।महासचन्धका प्रावधानहरू कानून 
नबनाई लागू गनवा नम्दैन भन्े कुनै कानूनधी प्रावधान रहेको नदेचिने।
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 नेपाल सचन्ध ऐन, २०४७ को दफा ९(१) अनसुार संष्टवधान सभाबाट अनमुोदन, सचममलन, 
सवधीकृनत वा समथवान भई नेपाल वा नेपाल सरकार पक्ष भएको कुनै सचन्धको कुरा प्रिनलत 
कानूनसँग बाचझएमा सो सचन्धको प्रयोजनको लानग बाचझएको हदसमम प्रिनलत कानून अमान्य 
हनेु र ततसमबन्धमा सचन्धको वयवसथा नेपाल कानूनसरह लागू हनेु भन्े वयवसथा भई सचन्धका 
वयवसथा कानूनसरह मात् होइन अष्टपत,ु यो प्रिनलत कानूनसँग बाचझयो भने भइरहेको प्रिनलत 
कानून अमान्य हनेु भनधी अन्य कानूनभन्दा मानथको दजावामा रािेको पाइने।

 नेपाल सचन्ध ऐन, २०४७ को दफा २(क) ले सचन्धको पररभाषा गदावा दईु वा दईुभन्दा 
बढरी राजयहरू वा कुनै राजय र अन्तर सरकाररी सङ्गठननबि नलचितरूपमा समपन् भएको 
समझौता समझन ुपछवा।CITES अन्तरावाष्ट्रिय महासचन्ध दईुभन्दा बढरी रा्रिहरूको नबि समपन् 
भएको नलचित समझौता हो।दईुभन्दा बढरी रा्रिहरू सचममनलत भई समपन् भएको अन्तरावाष्ट्रिय 
महासचन्धको समथवान र सवधीकार गनखे पक्ष वा सदसय रा्रि नेपाल भएकाले यहाँको प्रिनलत 
कानूनमा अन्यथा वयवसथा भए पनन महासचन्धमा उच्लचित प्रावधान नै लागू हनेु देचिने।

(प्रकरण नं. १०)
 बरामद भएको नबगोलाई दामासाहरी गररी दोबबर जररवाना गनुवा भन्ु र नबगोलाई दोबबर गररी 

जररवाना दामासाहरी गनुवा वसततुः ष्टहसाबबाट उचत्तनै हनेु देचिन्छ।जनुसकैु ष्टहसाबबाट अङ्क 
ननधावारण गरे पनन कानूनले हनेु भनेको जररवाना  हनुपुनखे।

(प्रकरण नं. १२)
 कानूनबमोचजम बाहेक कसैलाई सजाय गनवा नम्दैन भन्े कुरामा ष्टववाद हनु सकदैन।देशमा 

न्याष्टयक पद्नत र न्याष्टयक संयन्त्हरू न्याय समपादन गनवा र न्यायप्रनत जनष्टवश्वास ददलाउन 
समथवा रहन ुपदवाछ।हाकाहाकरी कसैले अपराध गरेको सपटि देचिन्छ र सबैले देख् ेगररी गदवाछ 
भने ऊ दचणडत हनैु पदवाछ।अन्यथा न्याष्टयक पद्धनत कै उपहास हनु पगुने।

 पधीनडतलाई न्याय ददन ु र अपराधधीलाई दचणडत गनुवा नै सबै न्याय पद्नतको मु् य उद्ेशय 
हो।न्याय गररँदा वा दणड ददइँदा कानून औजारको रूपमा प्रयोग हनेुसमम हो।न्याय सववोपररी 
हो र यसलाई कसररी साथवाक तु् याउने भन्े कुरा कानूनको प्रयोग र यसको वया्याबाट गररने 
हनु्छ।शङ्काको अवसथामा नरम ददलबाट हेररन ुएउटा अथवा हनु सकछ तर देिादेिधी अपराध गनखे 
अपराधधीलाई कसररी दचणडत गनखे हो भन्े सोिबाट न्याष्टयक ननणवाय हनेु हो।सपटि अपराधधी हो 
भन्े कुरा प्रमाणबाट देचिदँा देचिदैँ कसररी यसलाई कानूनधी दायराबाट राहत ददने वा उमकाउने 
हो भनधी कानूनधी दाउ पेि वा शबद र अक्षरको िेल गररी सोचिन ुकदाष्टप हुँदैन।प्रसततु मदु्ामा 
प्रनतवादरीहरूले रक्तिन्दन ओसारपसार गररी अपराध गरेका र सो कायवा CITES को बचिवालाप 
भएको सपटि देचिदँा ननज कसरुदारहरूलाई सजाय हनुपुनखे नै देचिन आउने।

(प्रकरण नं. १३)
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फैसला

न्या. बैद्यनाथ उपाधयाय: पनुरावेदन अदालत, पाटनको नमनत २०६६।७।१५ को फैसलाउपर दवैु 

पक्षबाट न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा १२ को उपदफा (१) को िणड (क) बमोचजम यस 

अदालतमा पनुरावेदन दायर हनु आएको प्रसततु मदु्ाको संचक्षप् तथय एवम ् ठहर ननमनअनसुार छ:

बरामदरी मिु ु् का:

रसवुा चज्लाको वाइ.नस.यल. को सष्टरियतामा चज्ला वन कायावालय, रसवुा धनु्िेबाट गएको गसतधी 

टोलरीले गो्जङु गा.ष्टव.स.वडा नं. ७ चसथत नमलन तामाङको घर कमपाउन्डबाट रक्तिन्दन जातको 

काठ थान २८८ अथावात ्१३२।४७ क्ू. ष्टफट र सोहरी सथान बसने ङेरूप घलेको ननजधी जगगाबाट 

िा्टो िनधी राचिएको ९८ अथावात ्५८.९० क्ू. ष्टफट थान रक्तिन्दन जातको काठहरूसमेत गररी 

जममा थान ३२६ (१९१.३७ क्ू. ष्टफट) बरामद भएको भन्ेसमेत वयहोराको बरामदरी मिु ु् का। 

प्रनतवादरी नमलन तामाङले अनधकार प्राप् अनधकाररीसमक्ष गरेको बयान:

प्रनतवादरीमधयेका होमनाथ अनधकाररीले १०-१२ ददनअगानड बरामद भएका काठ र दाउरा राचिददन ु

पयवो भनधी भनेको र ननजलाई पष्टहलेदेचि नै चिनेको माननस भएकाले राख् ददएको हुँ।ननजसँग कुमार 

शे्ष्ठ भन्े माननस पनन नथयो।ननज कुमार शे्ष्ठलाई मैले चिचन्दन।सो काठको बारेमा ननजहरूलाई नै 

थाहा होला भनधी प्रनतवादरी नमलन तामाङको अनधकार प्राप् अनधकाररीसमक्ष भएको बयान।

सजवानमन मिु ु् का:

रसवुा चज्ला गो्जङु गा.ष्टव.स. वडा नं. ७ बसने नमलन तामाङको घर कमपाउन्डबाट र सोहरी ठाउँ 

बसने ङेरूप घलेको जगगाबाट िटरी आएका गसतधी टोलरीले ३२६ थान रक्तिन्दनका काठहरू बरामद 

गरेको दठक साँिो हो भन्ेसमेत वयहोराको प्रमेबहादरु घलेसमेत जना ८ ले गररी ददएको सजवानमन 

मिु ु् का।

प्रनतवादरी होमनाथ अनधकाररीले अनधकारप्राप् अनधकाररीसमक्ष गरेको बयान:

काठमाडौं बसने कुमार शे्ष्ठ भन्े वयचक्तले उक्त रक्तिन्दनका काठहरू ्याएको हो।सो काठहरू 

राचिददनसु ्भन्दा मैले नमलन तामाङको घरमा लगधी राचिददएको हुँ।उक्त काठहरू कहाँबाट ्याएको 

हो थाहा छैन।कुमार शे्ष्ठ भन्े वयचक्तलाई बाहनुडाँडामा भेट भएको हो।ननजको ठेगाना थाहा छैन 

भनधी प्रनतवादरी होमनाथ अनधकाररीले अनधकारप्राप् अनधकाररीसमक्ष गरेको बयान।



70

jg, jGohGt' / jftfj/0f ;+/If0f ;DaGwL s]xL dxTjk"0f{ d'2fsf ghL/x?sf] ;Fufnf] – @)&*

अनभयोगपत्:

प्रिनलत वन ऐन, २०४९ को दफा ४९ मा यो कायवाहरू गनवा हुँदैन भनधी उ्लेि भएको र सो कायवा 

गनखे गरेमा सोहरी ऐनको दफा ५० ले दणड सजायको वयवसथा गरेको पाइन्छ।तापनन रक्तिन्दन 

काठहरू नेपाल सरहदको वन क्षेत्बाट कटानधी गररी ्याएको नभै ष्टवदेशबाट आयात गररी आउने 

गरेको पररप्रके्यमा यसररी काठहरू आयात गनवा वन ननयमावलरी, २०५१ को ननयम १३(३) ले 

वयवसथा गरेमतुानबक तथा वन ष्टवभागको नमनत २०६४।१।१३ को वन पैदावर ष्टवदेश ननकासधी 

तथा पैठाररी समबन्धमा गरेको पररपत् नमनत २०६२।६।१० को राजपत्मा प्रकाचशत सूिनाबमोचजम 

प्रनतवादरीहरूले भन्सारको पत् र अनधकार प्रमाणपत् नलई ष्टवदेशबाट आयात गररी नबरिरी ष्टवतरण वा पनुः 

ष्टवदेश ननकासधी गनवाका लानग अनमुनत नलएको कुनै प्रमाणहरू पेस गनवा नसकेको हुँदा र प्रनतवादरीमधयेको 

नमलन तामाङको घर कमपाउन्डमा राख् ददएको सवधीकार गरेको र अकावा प्रनतवादरी होमनाथ अनधकाररीले 

नमलन तामाङको घर कमपाउन्डमा राख् लगेकामा सवधीकार गररी अनधकार प्राप् अनधकाररीसमक्ष गरेको 

बयानसमेतका आधारमा यधी प्रनतवादरीलगायत फरार रहेका प्रनतवादरीहरू कसरुदार होइनन ्भन् सष्टकने 

अवसथा छैन।तसथवा यधी प्रनतवादरीहरू कै नमलोमतोमा बरामद भएको रक्तिन्दन काठहरू ओसारपसार 

गररी रसवुा चज्लामा ्याएको सपटि हनु आउँदा ननजहरूलाई वन ऐन, २०४९ को दफा ४९ को 

देहायको (घ) तथा वन ननयमावलरी, २०५१ को १३(३) को कसरु अपराधमा सोहरी ऐनको दफा 

५० को देहाय (घ)(४) बमोचजम हदैसमम सजाय हनु परिाउ परेका प्रनतवादरीहरू नमलन तामाङ र 

होमनाथ अनधकाररीलाई यसै अनभयोगपत् साथ पेस गररएको छ।फरार रहेका प्रनतवादरीमधये कुमार 

शे्ष्ठको यष्टकन घर ठेगाना िु् न नआएकाले िु् न आएका बित समाह्ान जाररी गररी परिाउ भै आएका 

बित र प्रनतवादरी ङेरूप घलेको हकमा समेत सममाननत अदालतबाटै समाह्ान जाररी गररी चझकाई माग 

दाबधीबमोचजम हदैसमम सजाय हनु सादर अनरुोध छ भन्ेसमेत वयहोराको वादरी नेपाल सरकारले रसवुा 

चज्ला अदालतमा दायर गरेको अनभयोगपत्।

प्रनतवादरी नमलन तामाङले अदालतमा गरेको बयान:

उक्त रक्तिन्दन मेरो घरमा ६।७ ददनपनछ बरामद भएपनछ होमनाथले मलाई फसाएको थाहा भयो।के 

कनत थान काठ बरामद भए भन्े कुरा मलाई थाहा नथएन।घरदेचि िौहत्तर भन्े ठाउँबाट प्रहररीले 

मलाई परिाउ गररी ्याएका हनु।्अनधकारप्राप् अनधकाररीसमक्ष काठ ६।७ ददन रािेको भनेकामा 

१०।१२ ददन रािेको भनधी लेिेकोबाहेक अरू बयान मैले भनेबमोचजम लेचिएको हो।उक्त काठहरू 

्याएको वयचक्तमधये होमनाथ र कुमार भन्ेलाई चिन्दछु।अरू ८।९ जना वयचक्त पनन नथए तर 

सबैलाई चिचन्दन।मैले उक्त काठ रा्दा कुनै प्रलोभनमा पररी रािेको होइन।रातधीको समय भएकाले 



71

jg, jGohGt' / jftfj/0f ;+/If0f ;DaGwL s]xL dxTjk"0f{ d'2fsf ghL/x?sf] ;Fufnf] – @)&*

यधी रक्तिन्दन काठ हनु ्वा अन्य कुनै काठ हनु ्थाहा भएन भन्ेसमेत वयहोराको प्रनतवादरी नमलन 

तामाङले सरुू अदालतमा गरेको बयान।

प्रनतवादरी होमनाथ अनधकाररीले अदालतमा गरेको बयान:

कुमारले नमलनलाई काठ दाउरा राख् अनरुोध गदावा पष्टहला हनु् भन्यो पनछ दईु ददनको लानग हो 
भनधी अनरुोध गरेकाले मैले पनन नमलन दाइलाई दईु ददनको लानग राचिददए हनु्छ भनेपनछ ५ बजेनतर 
हररयो रङ्गको काठ लोड भएको नमबर थाहा नभएको ट्रक आयो।तयसमा १०।१२ जना माननसहरू 
नथए।उनधीहरूले नै अनलोड गरे।म ष्टहँडेरै सयाफू् भन्े ठाउँमा आउँदै गदावा बाहनुडाँडा भन्े ठाउँमा 
एउटा मोटरसाइकलमा बसने दईु जनाले यो कुरा कहरी ँकतै नभन्ु भननस ्भने तेरो िैररयत छैन 
भनेकाले आजसमम कहरी ँकतै भनेको छैन।म नबरामधी भई औषधधी िाई काठमाडौंमा बष्टहनधीको कोठामा 
बनसरहेको अवसथामा मेरो नाउँमा वन कायावालय रसवुाबाट चिठी आएकाले हाचजर हनु आएको हुँ।अवैध 
काठ भन्े मलाई थाहा नथएन।मानवधीय नाताले काठ दाउरा मात् भनेकाले राचिददनका लानग नसफाररस 
गररी ददएको हुँ।अनधकार प्राप् अनधकाररीसमक्ष भएको बयान मेरो हो।अनभयोगका समबन्धमा मलाई 
केहरी थाहा छैन भन्ेसमेत वयहोराको प्रनतवादरी होमनाथ अनधकाररीले सरुू अदालतमा गरेको बयान।

प्रनतवादरी ङेरूप घलेले अदालतमा गरेको बयान:

जाहेरवाला र प्र.होमनाथलाई चिनेको छैन।नमलनलाई चिनेको छु।म धेरैमानथ जङ्गलको गोठमा भएको 
कारण कोहरी कसैसँग भेटघाट कुराकानधी तथा कोहरीबाट आश्वासन पाएको छैन।नमलन तामाङ सभापनत 
भई सकेका मान्छेले यसतो अवैध काम गरे होलान ्जसतो लागदैन।मेरो सवधीकृनतबेगर मलाई थाहा 
पतै्त नददई मेरो बाररीमा राचिएको अवसथामा काठ बरामद भयो भन्दैमा मैले सजाय पाउन ुपनखे होइन, 
सफाइ पाउनपुछवा।उक्त काठहरू देिेँ कुन जातको हनु ्मलाई थाहा छैन भन्ेसमेत वयहोराको ङेरूप 
घले सरुू अदालतबाट जाररी भएको मयादनभत् उपचसथत भई गरेको बयान।

प्रनतवादरी ङेरूप घलेको साक्षधी गया्साङ तामाङले गरेको बकपत्:

बरामद भएको रक्तिन्दन ङेरूप घलेले ओसारपसार गरेका होइनन।्प्रनतवादरी ङेरूप घले गोठमा मातै् 
बसने माननस भएकाले ननजको जगगामा के कसले रा्यो थाहा जानकाररी हनेु कुरै भएन।प्रनतवादरीहरू 
नमलन तामाङ, होमनाथ अनधकाररी र ङेरूप घलेसमेतले यसतो अवैध काम गनखे माननसहरू नभएको 
हुँदा ननजहरूले सफाइ पाउनपुछवा।ङेरूप घले नबरामधी मान्छे भएकाले गाउँनतर बसने गरेकाले ननजको 
जगगामा को कसले के रा्यो उसलाई थाहा हनेु कुरै भएन भन्ेसमेत वयहोराको प्रनतवादरी ङेरूप घलेको 
साक्षधी गया्साङ तामाङले गरेको बकपत्।
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प्रनतवादरी होमनाथ अनधकाररीको साक्षधी इन्द्प्रसाद सापकोटा, नछररङ्ग गयाल घले र जानकुा अगसथधीले 

गरेको बकपत्:

प्रनतवादरी होमनाथ अनधकाररीले रक्तिन्दन ओसारपसार गरेको होइन।होमनाथ अनधकाररी र नमलन 

तामाङ यसतो अवैध रक्तिन्दन कारोबार गनखे मान्छे पक्ा होइनन।्होमनाथ घरेल ुशािा रसवुाको 

ननमनसतरका कमवािाररी हनु ्र नमलन तामाङ भन्े माननस यस चज्लाको ननवावाचित सभापनत हनुकुा साथै 

एक प्रनतष्टष्ठत वयचक्त हनु।्यधी दवैु वयचक्तहरू अवैध रक्तिन्दन कारोबारमा संलगन हनेु वयचक्त होइनन ्

दवैु प्रनतवादरीहरूले सफाइ पाउनपुदवाछ भन्ेसमेत वयहोराको प्रनतवादरी होमनाथ अनधकाररीको साक्षधी 

इन्द्प्रसाद सापकोटा र जानकुा अगसथधीले गरेको छुट्टाछुटै्ट बकपत्।

प्रनतवादरी नमलन तामाङका साक्षधी िेयर नसं तामाङ र टुपसाङ तामाङले गरेको छुट्टाछुटै्ट बकपत्:

बरामद भएको रक्तिन्दन नमलन तामाङले ओसारपसार गरेका होइनन।्उक्त रक्तिन्दन नमलन 

तामाङको पनन होइन।नमलन तामाङ यसतो अवैध काम गनखे िालका माननस नभई ननज गा.ष्टव.स.देचि 

चज्ला सभापनतसमेत भै सकेका प्रनतष्टष्ठत वयचक्त भएकाले ननजलाई फसाउन राजनधीनतक सवाथवाको 

कारण यसतो झठु्ा आरोप लगाइएको हो।ननज नमलन तामाङले अनभयोग माग दाबधीबाट सफाइ 

पाउनपुछवा भन्ेसमेत वयहोराको प्रनतवादरी नमलन तामाङका साक्षधी िेयर नसं तामाङ र टुपसाङ तामाङले 

गरेको एकै नमलानको पथृक-पथृक बकपत्।

सजवानमनका माननस प्रमे घलेले गरेको बकपत्:

जाहेरवालालाई चिचन्दन।प्रनतवादरीहरूलाई चिन्दछु।प्रनतवादरीहरू ननदवोष भएको हुँदा आरोष्टपत अनभयोगबाट 

सफाइ पाउनपुछवा।सजवानमन मिु ु् का गो्जङु गा.ष्टव.स.मा भएको होइन।मलाई चज्ला वन कायावालयमा 

बोलाई सजवानमन मिु ु् कामा सहरी गर भनेकाले सहरी गररददएको हुँ।रक्तिन्दन बरामद भएको मलाई 

थाहा छैन।ङेरूप घलेको जगगामासमेत रक्तिन्दन रािेको मैले देिेको हैन भन्ेसमेत वयहोराको 

सजवानमनका माननस प्रमे घलेले गरेको बकपत्।

सजवानमनका माननस धयामे तामाङले गरेको बकपत्:

जाहेरवालालाई चिचन्दन।प्रनतवादरीहरूलाई चिन्दछु।काठ बरामद भएको मलाई थाहा छैन।मलाई 

चज्ला वन कायावालय रसवुामा बोलाई सजवानमन मिु ु् का लेिधी कागज पढरी बाँिधी नसनुाई सहरी 

गराइएको हो।तयस कागजमा भएको दसतित मेरो भएपनन वयहोरा मेरो होइन।प्रनतवादरी नमलन 

तामाङसमेत यसतो अवैध काम गनखे िालको माननस होइनन।्रक्तिन्दन ्याउने माननसहरूलाई मैले 

चिचन्दन।राजनधीनतक कारणले प्रनतवादरीहरूलाई फसाइएको हो।तयसैले यधी प्रनतवादरीहरू ननदवोष हुँदा 
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सफाइ पाउनपुछवा।सो रक्तिन्दन ङेरूप घले र नमलन तामाङको घर जगगामा रािेको मैले देिेको छैन 

भन्ेसमेत वयहोराको सजवानमनका माननस धयामे तामाङले गरेको बकपत्।

सजवानमन मिु ु् काका माननस लाकपा गमुब ुतामाङको बकपत्:

मेरो घर गो्जङु भए पनन म सयाफू्वेशधी बसने भएकाले अवैध रक्तिन्दनका बारे मलाई केहरी थाहा 
छैन।प्रनतवादरीहरू यसतो अवैध काम गनखे िालका माननस होइनन।्रक्तिन्दन ्याउने माननसहरूलाई 
म चिचन्दन।तधीनै जना प्रनतवादरीहरू ननदवोष भएकाले ननजहरूले सफाइ पाउनपुछवा भन्ेसमेत वयहोराको 
सजवानमन मिु ु् काका माननस लाकपा गमुब ुतामाङको बकपत्।

बरामदरी मिु ु् काका माननस राजन गौतमले गरेको बकपत्:

जाहेरवाला तथा प्रनतवादरीहरूलाई चिचन्दन।बरामदरी मिु ु् कामा भएको वयहोरा र सहरी मेरै हो।प्रनतवादरी 
नमलन तामाङको घरभन्दा अगानड र पछानड दईु ठाउँबाट कररब ९ टन जनत ३२६ थान रक्त िन्दन 
बरामद भएको हो भन्ेसमेत वयहोराको बरामदरी मिु ु् काका माननस राजन गौतमले गरेको बकपत्।

रसवुा चज्ला अदालतको फैसला:

प्रनतवादरी कुमार शे्ष्ठको घर ठेगाना िु् न नआएकाले ननजको हकमा हाल मदु्ा मु् तबधीमा राचिएको 
र प्रनतवादरीहरू नमलन तामाङ र होमनाथ अनधकाररीले अनभयोग दाबधीबमोचजम अवैधरूपमा रक्तिन्दन 
ओसारपसार गनखे कायवामा संलगन भएको पषु्टटि हनु आएकाले ननजहरूलाई वन ऐन, २०४९ को दफा 
५०(घ) (४) बमोचजम जनहरी कैद ४ (िार) मष्टहना र कायम हनु आएको नबगो रू. ५,३०,२७६।५८ 
को दोबबर रू.१०,६०,५५३।१६ दवैु प्रनतवादरीहरूलाई दामासाहरीले जररवाना हनेु ठहछवा साथै प्रनतवादरी 
नमलन तामाङको घर कमपाउन्डबाट बरामद भएको रक्तिन्दन काठसमेत जफत हनु्छ। 

प्रनतवादरी ङेरूप घलेको हकमा अनभयोग दाबधीबमोचजमको कायवा गरे गराएको हो भन्े नमनसल संलगन 
प्रमाणबाट िु् न नआएकाले ननजले अनभयोग दाबधीबाट सफाइ पाउने ठहछवा र ननजको जगगाबाट 
बरामद भै आएको रक्तिन्दनसमेत जफत हनु्छ भन्ेसमेत वयहोराको सरुू रसवुा चज्ला अदालतबाट 
नमनत २०६४।६।७ मा भएको फैसला।

प्रनतवादरी नमलन तामाङले पनुरावेदन अदालत, पाटनमा दायर गरेको पनुरावेदनपत्:

मेरो जगगाबाट बरामद भएको काठ मैले ्याई रािेको होइन साथै उक्त काठ राख्का लानग अनमुनत 
पनन नददएको अवसथामा मेरो जगगाबाट बरामद भयो भन्दैमा अनभयोग मागदाबधीभन्दा बाष्टहर गई 
सजवानमन मिु ु् कालाई आधार मानधी गररएको फैसला त्षु्टटपूणवा हुँदा बदर गररी न्याय पाउँ भन्ेसमेत 
वयहोराको प्रनतवादरी नमलन तामाङले पनुरावेदन अदालत, पाटनमा दायर गरेको पनुरावेदनपत्।
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प्रनतवादरी होमनाथ अनधकाररीले पनुरावेदन अदालत, पाटनमा दायर गरेको पनुरावेदनपत्:

बरामद भएको रक्तिन्दन ओसारपसार गनखे कायवामा मेरो कुनै संलगनता नै नभएको अवसथामा अनभयोग 

मागदाबधीभन्दा बाष्टहर गई कानूनधी प्रष्टरिया पूरा नगररी भएको बरामदरी मिु ु् कालाई आधार मानधी मलाई 

कसरुदार ठहयावाई भएको रसवुा चज्ला अदालतको फैसलामा गमभधीर कानूनधी त्षु्टट भएकाले उक्त 

फैसला बदर गररी अनभयोग दाबधीबाट सफाइ पाउँ भन्ेसमेत वयहोराको प्रनतवादरी होमनाथ अनधकाररीले 

पनुरावेदन अदालत, पाटनमा दायर गरेको पनुरावेदनपत्।

नेपाल सरकारले पनुरावेदन अदालत, पाटनमा दायर गरेको पनुरावेदनपत्:

बरामद रक्तिन्दन प्रनतवादरी होमनाथ अनधकाररीसमेत भएर ्याएको र तयसलाई लकुाई नछपाई 

राख् ेकायवामा प्रनतवादरी नमलन तामाङसमेतको मु् य भनूमका भएको अवसथामा केवल बरामद भएको 

रक्तिन्दन मधये पनन ङेरूप घलेको जगगाबाट बरामद भएको रक्तिन्दनबाहेकको रक्तिन्दनलाई 

मात् आधार मानधी नबगो कायम गररी प्रनतवादरीहरूबाट दामासाहरीले जररवाना गनखे गररी भएको र अकावा 

प्रनतवादरी ङेरूप घले रक्तिन्दन ओसारपसार गनखे कायवामा संलगन भएको देचिदँा देचिदैँ ननजहरूलाई 

अनभयोग मागदाबधीबाट पूणवारूपमा सफाइ ददने गररी भएको सरुू फैसला सदर गरेको पनुरावेदन अदातल, 

पाटनको फैसला त्षु्टटपूणवा हुँदा उक्त फैसला बदर गररी अनभयोग दाबधीबमोचजम सबै प्रनतवादरीहरूलाई 

सजाय गररपाउँ भन्ेसमेत वयहोराको वादरी नेपाल सरकारले पनुरावेदन अदालत, पाटनमा दायर गरेको 

पनुरावेदनपत्।

पनुरावेदन अदालत, पाटनबाट नमनत २०६५।७।२८ मा भएको आदेश:

ङेरूप घलेको जगगाबाट रक्तिन्दन बरामद भएको देचिन आएको छ भने ष्टवरूद्ध िणडमा उच्लचित 

कुमार शे्ष्ठका हकमा अ.बं.१९० नं. बमोचजम मु् तबधी राचिएको दाबधीठहर भएका अन्य प्रनतवादरीहरूको 

हकमा नबगोको आधारबाट भएको जररवानाको सन्दभवामासमेत वया्यातमक प्रश्न उपचसथत भई सरुू 

फैसला फरक पनवा सकने हुँदा अ.बं. २०२ नं. तथा पनुरावेदन अदालत ननयमावलरी, २०४८ को ननयम 

४७ बमोचजम पनुरावेदन नगनखे प्रनतवादरीलाई चझकाई पनुरावेदन गनखे वादरी प्रनतवादरीहरूलाई ननजहरूको 

पनुरावेदन पत् परसपर सनुाई ननयमानसुार गररी पेस गनुवा भनधी पनुरावेदन अदालत, पाटनबाट नमनत 

२०६५।७।२८ मा भएको आदेश।

पनुरावेदन अदालत, पाटनबाट भएको फैसला:

प्रनतवादरीहरू नमलन तामाङ र होमनाथ अनधकाररीलाई सजाय गनखे र प्र ङेरूपलाई सफाइ ददने गररी नमनत 

२०६४।६।७ मा भएको रसवुा चज्ला अदालतको फैसला नमलेकै देचिदँा सदर हनेु ठहछवा।दवैु 
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पक्षको पनुरावदेन चजष्टकर पगुन सकदैन भन्ेसमेत वयहोराको पनुरावेदन अदालत, पाटनबाट नमनत 

२०६६।७।१५ मा भएको फैसला।

होमनाथ अनधकाररीले यस अदालतमा दायर गरेको ननवेदन:

मसमेतलाई सजाय गनखे गररी रसवुा चज्ला अदालतले गरेको फैसला सदर गरेको पनुरावेदन अदालत, 
पाटनको फैसला त्षु्टटपूणवा हुँदा चित्त बझेुन।वादरीले ननष्टववावादरूपमा कसरु सथाष्टपत नै गनवा नसकेको 
चसथनतमा म पनुरावेदकलाई सजाय गनखे गरेको सो फैसला गमभधीर त्षु्टट भएको छ।म ननवेदकलाई 
CITES सचन्धको आधारमा सजाय गनवा नम्दैन।नेपाल कानूनले ननषधे गरेको कुनै काम गरेमा मात् 
सजायको भागधी बनाउन नम्छ।नेपालको अन्तररम संष्टवधानको २०६३ को धारा २४(४) मा ततकाल 
प्रिनलत कानूनले सजाय नहनेु कुनै काम गरेमा सजायको भागधी हनेु छैन भन्े संवैधाननक गयारेन्टरी 
प्रनतकूल हनेु गररी कुनै नेपाल कानूनले अपराध नमानेको कायवाउपर दोषधी ठहर गनवा नम्दैन। 

म ननवेदकलाई CITES सचन्धका आधारमा सजाय गररएको भननएको छ जनु कारवाहरी सोहरी सचन्धकै 
ष्टवपररीत रहेको छ।CITES सचन्ध आफैँ मा कानून होइन।CITES सचन्ध अनकूुल हनेु गररी पक्ष 
रा्रिहरूले राष्ट्रिय कानून ननमावाण गररी सो सचन्धका प्रावधानहरू कायावान्वयन गनुवापनखे हनु्छ।CITES 
सचन्धअनरुूप राष्ट्रिय कानून नबनेको अवसथामा उक्त सचन्धका आधारमा मलाई सजाय गनवा नम्दैन। 

वन ननयमावलरी, २०५१ को ननयम १३(३) ले वयवसथा गरे मतुानबक तथा वन ष्टवभागको नमनत 
२०६४।१।१३ को पररपत् र नमनत २०६२।६।१० को राजपत्मा प्रकाचशत सूिनाअनसुार 
भन्सारको प्रज्ापनपत् र समबचन्धत मलुकुको आनधकाररक प्रमाणपत्समेत नलएको नदेचिने भनधी 
अनभयोग दाबधीमा लेिेको आधारमा कैद र जररवानाको सजाय गनवा नम्दैन।वन ऐन, ननयमावलरी तथा 
राजपत् प्रकाचशत सूिनामा पनन रक्तिन्दनको ओसारपसारमानथ प्रनतबन्धन लगाइएको छैन।यसररी 
ऐन ननयमले प्रनतबचन्धत वनसपनत सूिधीकृत नै नगरेको रक्तिन्दन असोरपसार गरेको भनधी म ननवेदक 
प्रनतवादरीलाई कैद तथा जररवानासमेतको सजाय गरेको फैसलामा गमभधीर त्षु्टट रहेको छ। 

वादरी पक्षले अनभयोगपत् पेस गदावा बरामद गररएको भननएको रक्तिन्दनको मू्य के कनत पनखे हो 
िलुाउन सकेको छैन।तर अदालत आफैँ  वादरीसरह बनधी नबगोको अङ्क कायम गररी जररवाना गरेको 
छ।रसवुा चज्ला अदालतले चज्ला वन कायावालयलाई नमनत २०६४।६।३ मा लेिेको पत्बाट 
अनभयोगपत् सचचिएको छ।दाबधी नभएको कुरामा ननणवाय गनवा हुँदैन भनधी सववोचि अदालतबाट धेरै 
मदु्ाहरूमा बोनलएको छ।अनभयोगपत्मा मागदाबधी नै नगररएको जररवाना रकमका समबन्धमा अदालत 
आफैँ ले पत् लेिधी सोधधी मू्य िलुाउन लगाई सोहरी आधारमा जररवानाको अङ्क तोकेको कायवा त्षु्टटपूणवा 
रहेको छ।म ननवेदकलाई सरुू रसवुा चज्ला अदालतले िार मष्टहना कैद र रू. ५,३०,३७६।५८ 
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जररवाना हनेु ठहयावाएको फैसलालाई सदर गरेको पनुरावेदन अदालत, पाटनको फैसला नेपालको 
अन्तररम संष्टवधान, २०६३ को धारा २४(४), प्रमाण ऐन, २०३१ को दफा २५, ५४ मलुकुरी ऐन, 
अ.बं. १८४(क), १८५ नं. वन ऐन, २०४९ को दफा ४९, ५० वन ननयमावलरी, २०५१ को ननयम 
१२, १३ समेतको गमभधीर त्षु्टट भएको र सममाननत सववोचि अदालतबाट प्रनतपाददत नसद्धान्तसमेतको 
पालना नभएकाले न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा १२(१) को िणड (क) र (ि) को आधारमा 
मदु्ा दोहोयावाइ हेररी सरुू र पनुरावेदन अदालतको फैसलाहरू उ्टरी गररी झठु्ा अनभयोग दाबधीबाट सफाइ 
पाउँ भनधी होमनाथ अनधकाररीले यस अदालतमा दायर गरेको ननवेदन।

यस अदालतबाट नमनत २०६७।६।५ दोहोयावाइ हेनखे ननससा आदेश:

यसमा वन ऐन, २०४९ को दफा ४९ को िणड (घ) को कसरु र दफा ५०(१) (घ) (४) के 
सजायको माग दाबधी गररी पेस भएको अनभयोगमा प्रनतबचन्धत रक्तिन्दन काठहरू नेपालबाष्टहरबाट 
गैरकानूनधी पैठाररी गररी ्याएको भन्े आधार नलइएको र सोहरीअनसुार चज्ला अदालत र पनुरावेदन 
अदालतले सजाय गरेको देचिन्छ।समबचन्धत वन ऐन, २०४९ को दफा ४९ को िणड (घ) र सोसँग 
समबचन्धत वन ननयमावलरी, २०५१ को ननयम १३(३) र अनसूुिधीहरूमा समेत रक्तिन्दन ओसार-पसार, 
पैठाररीका समबन्धमा प्रनतबन्ध लगाएको बारेमा केहरी उ्लेि भएको देचिदैँन।सोसमबन्धधी अन्तरावाष्ट्रिय 
महासचन्ध CITES को आधारमा नेपालमा छुटै्ट कानून बनधी उक्त महासचन्धका प्रावधानहरूलाई नेपालको 
कानूनमा समावेश गररसकेको अवसथासमेत नदेचिएको र नमनत २०६२।६।१० मा प्रकाचशत नेपाल 
राजपत्को सूिनामा पनन रक्तिन्दन नपरेको अवसथामा नमनत २०६४।१।१३, ि.नं. ४१७ को वन 
ष्टवभागको पररपत्बाहेक बरामद रक्तिन्दनको समबन्धमा फौजदाररी अनभयोगमा कारवाहरी गनवा अन्य 
कानूनधी आधार नदेचिएको र दाबधी गदावा नबगो निलुाएकामा अदालतले पत् पठाई नबगो िलुाउन 
लगाएकोसमेत देचिदँा दाबधीबमोचजम सजाय गनखे गरेको पनुरावेदन अदालतको फैसलामा प्रमाण ऐन, 
२०३१ को दफा ३ र ५४ को प्रमाण मू्याङ्कनसमबन्धधी त्षु्टट र वन ऐन, २०४९ को दफा ४९ 
(घ) तथा दफा ५०(१) (घ) (४) को वया्यातमक त्षु्टटसमेत ष्टवद्यमान रहेकाले न्याय प्रशासन ऐन, 
२०४८ को दफा १२(१) (क) बमोचजम मदु्ा दोहोयावाइ हेनखे ननससा प्रदान गररएको छ।ष्टवपक्षधी चझकाई 
ननयमानसुार पेस गनुवा भनधी यस अदालतका संयकु्त इजलासबाट २०६७-CR-०२७१ को मदु्ामा नमनत 
२०६७।६।५ मा भएको आदेश।

प्रनतवादरीमधयेका नमलन तामाङले गरेको मदु्ा दोहोयावाइ हेररपाउँ भनधी यस अदालतमा दायर ननवेदन:

मसमेतलाई सजाय गरेको सरुू फैसला सदर गरेको पनुरावेदन अदालत, पाटनको फैसला चित्त 
बझेुन।काठ ्याउने होमनाथ अनधकाररीलाई मैले पष्टहलेदेचि नै चिन्दथेँ तर कुमार शे्ष्ठलाई मैले सोहरी 
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अवसथामा मात् चिनेको हुँ।काठहरूलाई ठूलो ट्रकमा ्याएका र उक्त काठ फननवािर बनाउन ्याएको 
हो भनधी भनेका नथए।उक्त काठ रक्तिन्दन नै हो भन्े मलाई थाहा नथएन।होमनाथ अनधकाररीले दईु 
ददनको लानग राख्पुछवा भनधी मेरो घरको आगँनमा रािेका हनु।् 

बरामद भएको काठ रक्तिन्दन अवैध वसत ु हो भनधी प्रिनलत कानूनले घोष्टषत गरेको छैन।म 
पनुरावेदकका घर कमपाउन्डबाट बरामद गररएको भननएको रक्तिन्दनको बरामदरी मिु ु् का िडा गदावा 
वन ऐनले ननधावारण गरेको प्रष्टरिया पूरा नै नभई बरामदरी मिु ु् का िडा भएको हुँदा यसतो मिु ु् काले 
कानूनधी मान्यता पाउन सकदैन।बरामदरी मिु ु् काका माननसहरूले पनन उक्त रक्तिन्दन मैले नै रािेको 
हो भनधी ष्टकटानधीका साथ लेिाउन सकेका छैनन।्बरामद भएको भननएको कनथत रक्तिन्दन वन 
ष्टवभागको पररपत्का आधारमा कसरु कायम गनवा नम्दैन।कसरु हनु त ऐनमा नै उ्लेि हनुपुनखे हनु्छ। 

भन्सार प्रज्ापन पत्नबना आयात गररएको वसतकुा समबन्धमा कारवाहरी गनखे अनधकार भन्सार अनधकारको 
क्षेत्ानधकारनभत् पदवाछ।यसतो ष्टवषयमा वन कायावालयलाई अनसुन्धान गररी मदु्ा दायर गनखे अनधकार 
हुँदैन।दलुवाभ वन्यजन्त ुतथा वयापार ननयन्त्ण महासचन्ध (CITES) को अनसूुिधीमा सूिधीकृत भएको वन 
पैदावारमधये रक्तिन्दन सूिधीकृत भएको भएपनन वन ष्टवभागको नमनत २०६४।१।१३ को पररपत् 
मतुानबक रक्तिन्दन (Petrocarpus Santilinus) लगायतका अनसूुिधीनभत् सूिधीकृत गररएका प्रजानतका 
वनसपनतहरूको ओसार-पसार, पैठाररी, नबरिरी ष्टवतरण पनुः ननकासधीको लानग समबचन्धत मलुकुको 
आनधकाररक प्रमाणपत्सष्टहत चज्ला वन कायावालयको सहमनतपत् पेस गनुवापनखे भनधी उ्लेि भएकोसमम 
छ।यस पररपत्ले ननधावारण गरेका प्रष्टरियाहरू पूरा नभएको अवसथामा कसरु कायम गनवा नम्छ नम्दैन 
सपटि कानूनधी वयवसथा नभएको अवसथा फौजदाररी कसरु कायम गररी सजाय गनवा नम्दैन।

CITES एक अन्तरावाष्ट्रिय महासचन्ध भएकाले यस महासचन्ध प्रनतकूलको कायवा भयो भनधी सजाय 
गनवा नम्दैन।सचन्धका प्रावधानहरूलाई राष्ट्रिय कानूनमा समावेश गरेर मात् तयसअनरुूपको कायवाको 
मू्याङ्कन गररनपुछवा।कानूनमा कसरु हनेु भनधी सपटि पररभाषा नभएको अवसथामा गररएको सजाय 
नेपालको अन्तररम संष्टवधान, २०६३ को धारा २४(४), प्रमाण ऐन, २०३१ को २५, ५४ वन ऐन, 
२०४९ को दफा ४९, ५७, अ.बं. ३५ नं.समेतको प्रनतकूल हनेु गररी भएको सरुू रसवुा चज्ला 
अदालतको फैसला सदर गरेको पनुरावेदन अदालत, पाटनको फैसला त्षु्टटपूणवा भएकाले न्याय प्रशासन 
ऐन, २०४८ को दफा १२ को उपदफा १ को िणड (क) र (ि) को आधारमा दोहोयावाइ हेनखे ननससा 
प्रदान गररी उक्त दवैु अदालतका फैसलाहरू उ्टरी गररपाउँ भनधी प्रनतवादरीमधयेका नमलन तामाङले यस 
अदालतमा दायर गरेको ननवेदन।

यस अदालतबाट नमनत २०६७।८।२९ मा भएको आदेश: 
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सह-अनभयकु्त होमनाथ अनधकाररीले यस अदालतमा ददएको ०६७-RI-०१४६ को ननवेदनमा पनुरावेदन 
अदालत, पाटनको नमनत २०६६।७।१५ को फैसला यस अदालतबाट मदु्ा दोहोयावाइ हेनखे ननससा 
प्रदान गनखे गररी नमनत २०६७।६।०५ मा आदेश भएकाले प्रसततु मदु्ासमेत उक्त मदु्ासँग अन्तरप्रभावधी 
देचिदँा यस ननवेदनमा समेत न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा १२(१) (क) बमोचजम मदु्ा 
दोहोयावाइ हेनखे ननससा प्रदान गररददएको छ।ष्टवपक्षधी चझकाई लगाउको ०६७-RI-०१४६ मदु्ासमेत साथै 
राचि ननयमानसुार पेस गनुवा भनधी यस अदालतको संयकु्त इजलासबाट मदु्ा नं. ०६७-CR-०५४२ मा 
नमनत २०६७।८।२९ मा भएको आदेश।

वादरी नेपाल सरकारले यस अदालतमा दायर गरेको ननवेदन:

कसरुदार ठहर भएका प्रनतवादरीमधयेका होमनाथ अनधकाररीले कुमार शे्ष्ठको नमलेमतोमा रक्तिन्दन 
तयस सथानमा लगधी रािेको कुरामा ष्टववाद छैन भने उक्त अवैध रक्त िन्दन लकुाईनछपाई राख् ेकायवामा 
प्रनतवादरी नमलन तामाङसमेतको मु् य भनूमका रहेको तथयमा कुनै शङ्का छैन।बरामद भएको रक्तिन्दन 
प्रनतवादरी होमनाथ अनधकाररीसमेतले ्याई लकुाईनछपाई राख् ेरिममा प्रनतवादरी नमलन तामाङसमेतको 
मु् य भनूमका रहेको र सोहरी अपरानधक कायवाको पररणामसवरूप अनसुन्धानबाट एकमटुिरूपमा बरामद 
भएको रक्तिन्दनको नबगो केबल लकुाईनछपाई राचिएको सथानको प्राष्टवनधक पक्षलाई नै नलएर 
नबगोको बाँडफाँड हनेु अवसथा होइन।जसले जनु सथानसमम ्याउने कायवा गरेको छ, जसले उक्त 
सथानमा मु् य भई लकुाईनछपाई राख् ेकायवा गरेको छ तयसतो वयचक्तलाई बरामददत रक्तिन्दनको नबगो 
बाँडफाँड हनेु अवसथा नै नहुँदा तयसररी बाँडफाँड गररी गररएको फैसला त्षु्टटपूणवा छ।प्रनतवादरीहरूको 
संयकु्त नमलेमतोमा घटेको एउटै वारदातमा प्रनतवादरी ङेरूप घलेलाई सफाइ ददई ननजको जगगाबाट 
बरामद भएको रक्तिन्दन जनतको नबगो घटाई भएको फैसला सो हदसमम बदरभागधी छ। 

प्रनतवादरी ङेरूप घलेलाई सफाइ ददएको फैसला पनन त्षु्टटपूणवा छ।वरामद रक्तिन्दन ९८ थान (५८.९ 
क्ू. ष्टफ.) ननजको जगगामा लकुाई रािेको अवसथामा बरामद भएको र ननजको संलगन नभएको 
भए ननजको जगगामा लकुाईनछपाई राख्पुनखे अवसथाको यचुक्तसँगत कारण नमनसलबाट देचिएको 
छैन।कसरुसँग समबचन्धत चिज वसत ुननजको जगगामा नै लकुाईनछपाई राचिएको अवसथामा बरामद 
हनु ुर सो कायवामा ननजको संलगनता नरहेको भए सो प्रमाचणत गराउने भारलाई प्रनतवादरीमा नै हनेुमा 
सो हनु नसककेको हुँदा केवल आतमननष्ठ तकवा का आधारमा प्र. ङेरूप घलेलाई सफाइ ददएको फैसला 
त्षु्टटपूणवा छ।बरामद रक्तिन्दनको काठ प्रनतवादरीहरूको घरजगगामा छररएर रहेको अवसथामा बरामद 
भएको नभई िाडल िनधी वयवचसथतरूपमा गाडेको अवसथामा बरामद भएको छ।ठूलो मात्ाको उक्त 
काठ अरू कसैले लकुाई राख् समभव नै नहुँदा सो कायवामा या त यधी प्रनतवादरीको संलगनतामा भएको 
छ या कोको भई कष्टहले कुन प्रयोजनका लानग राचिएको हो भन्े कुरा प्रनतवादरीलाई थाहा हनुपुनखे 
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देचिन्छ।केवल इन्काररी बयानले मात् सफाइको भनूमका ननवावाह गददैन।तसथवा, प्र. ङेरूप घलेलाईसमेत 
अनभयोग मागदाबधीबमोचजम सजाय गररपाउँ। 

प्रनतबचन्धत रक्तिन्दन आफूसमेत भई िा्डो िनधी लकुाई रा्दा प्रनतवादरी नमलन तामाङलाई जानकाररी 

गराई लकुाई राचिएको हो भनधी प्र. होमनाथ अनधकाररीले मौकामा बयान गरेको हुँदा अलग-अलग 

ठाउँबाट बरामद गरेको रक्तिन्दन प्र.नमलन तामाङ र होमनाथ अनधकाररीसमेत भई ओसार-पसार गरेका 

हनु ्भन्े कुरा नमनसल संलगन प्रमाणबाट पषु्टटि भइरहेको अवसथामा बरामद समपूणवा रक्तिन्दनको नबगो 

कायम गनुवापनखेमा प्रनतवादरी नमलन गरुूङको घर कमपाउन्डमा बरामद भएको रक्तिन्दनलाई मात् नबगो 

कायम गनखे र प्रनतवादरी ङेरूप घलेको घरमा बरामद भएको रक्तिन्दनलाई नबगो कायम नगररी भएको 

फैसला वन ऐन, २०४९ को दफा ५०(१)(घ)(४) अनसुार जररवाना गदावा कसरु ठहर भएका प्रतयेक 

वयचक्तलाई नबगोको दोबबर जररवाना हनुपुनखेमा सो नगररी नबगोको दोबबर जररवाना गररी दामासाहरीले 

जररवाना गरेको सरुू फैसला सदर गरेको पनुरावेदन अदालत, पाटनको नमनत २०६६।७।१५ को 

उ्टरी गनवा न्याय प्रशासन ऐन,२०४८ को दफा १(क) बमोचजम प्रसततु मदु्ा दोहोयावाइ हेरर पाउन 

ननससा प्रदान गररपाउँ भनधी वादरी नेपाल सरकारले यस अदालतमा दायर गरेको ननवेदन।

यस अदालतबाट नमनत २०६७।३।२८ र नमनत २०६८।४।१० मा भएको आदेश:

यसमा प्रसततु मदु्ासँग समबचन्धत सरुू, रेकडवा र भए अन्य प्रमाण नमनसलसमेत चझकाई आएपनछ 

ननयमानसुार गररी पेस गनुवा भनधी ०६८-CR-०१४७ को मदु्ामा यस अदालतका संयकु्त इजलासबाट 

नमनत २०६७।३।२८ मा भएको आदेश।

यसमा यसै मदु्ाका प्रनतवादरी होमनाथ अनधकाररीले ददएको दो.नन.नं. ०६७-१४६ को दोहोयावाइ पाउँ 

भन्े ननवदेनमा यस अदालतबाट नमनत २०६७।६।५ मा दोहोयावाइ हेनखे ननससा प्रदान गनखे गररी आदेश 

भएकाले प्रसततु ननवेदनमा पनन न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा १२ को देहाय (१) को िणड 

(क) बमोचजम दोहोयावाइ हेनखे ननससा प्रदान गररएको छ।उक्त दो. नन.१४६ सँगै रािधी ननयमानसुार पेस 

गनुवा भनधी यस अदालतका संयकु्त इजलासबाट नमनत २०६८।४।१० मदु्ा नं ०६८-CR-०१४७ मा 

भएको आदेश।

यस अदालतबाट भएको अचन्तम आदेश:

ननयमबमोचजम दैननक पेसधी सूिधीमा िढरी इजलाससमक्ष पेस भएको प्रसततु मदु्ामा नमनसल संलगन सरुू 

तथा रेकडवा नमनसलसमेत अधययन गररयो।
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नेपाल सरकारको तफवा बाट भएको बहस:

पनुरावेदक नेपाल सरकारको तफवा बाट महान्यायानधवक्ताको कायावालयका ष्टवद्ान ् उपन्यायानधवक्ता श्धी 
कुलप्रसाद पाणडेले बरामद सबै रक्तिन्दन कसरु ठहर भएका प्रनतवादरीमधयेका होमनाथ अनधकाररीले 
कुमार शे्ष्ठको नमलेमतोमा ्याई लकुाएर राचिएको कुरामा ष्टववाद छैन।बरामद रक्तिन्दनलाई 
लकुाईनछपाई राख् ेकायवामा प्रनतवादरीहरू होमनाथ अनधकाररी र नमलन तामाङसमेतको मु् य भनूमका 
रहेको देचिएकाले अनसुन्धानका रिममा एकमषु्ठरूपमा बरामद भएको रक्तिन्दनको नबगोमा केवल 
लकुाई नछपाई राचिएको सथानको प्राष्टवनधक पक्षलाई नलएर नबगोको बाँडफाँड गररी जररवाना गनवा 
कानूनतः नम्दैन।यसथवा सबै प्रनतवादरीहरूलाई वन ऐन, २०४९ को दफा ५०(१)(घ)(४) बमोचजम 
सबै प्रनतवादरीहरूलाई सजाय गररपाउँ।

प्रनतवादरी ङेरूप घलेको जगगामा लकुाई राचिएको ९८ थान प्रनतबचन्धत रक्तिन्दन बरामद भै आएको 
अवसथामा ननजलाई अनभयोग मागदाबधीबाट सफाइ ददने ठहयावाएको सरुू रसवुा चज्ला अदालतको 
फैसलालाई सदर गरेको पनुरावेदन अदालत, पाटनको फैसला त्षु्टटपूणवा छ।प्रनतवादरी ङेरूप घलेलाई 
समेत अनभयोग मागदाबधीबमोचजम सजाय गररपाऊँ।

बरामद भएको प्रनतबचन्धत रक्तिन्दन CITES महासचन्धको अनसूुिधीमा सूिधीकृत गररएको छ।CITES 
महासचन्धको पक्ष रा्रि नेपाल भएकाले नेपाल उक्त सचन्धबाट सचृजत दाष्टयतव पालना गनवा बाधय 
छ।सचन्ध ऐन, २०४७ अनसुार नेपाल पक्ष भइसकेको यस सचन्धका प्रावधानहरू राष्ट्रिय कानूनसरह 
लागू हनु्छन।्राष्ट्रिय कानूनमा वयवसथा नभएको भन्े आधारमा नै अन्तरावाष्ट्रिय कानूनले नै ननषधे गरेको 
कायवा गनखे छुट कोहरी कसैलाई हुँदैन।राष्ट्रिय कानूनमा प्रसट छैन भन्दैमा अदालतले ष्टवश्वभरबाट संरचक्षत 
र नटि हनु सकने भनधी CITES को अनसूुिधीमा सूिधीकृत गररएको रक्तिन्दनलाई काटने, ओसारपसार 
गनखे, नबरिरी ष्टवतरण गददै जाने गरेको कायवालाई कानून छैन भनधी छाड् दै जाने हो भने भावधी सन्ततधीले 
यस प्रजानतका रूिहरूको अधययन अनसुन्धान र उपयोग गनवाबाटसमेत वचञ्चत हनु सकने अवसथा 
आउँछ।यसैले अदालतलेसमेत CITES अन्तगवात रहरी प्रसततु ष्टववादको समाधान िोचजन ुआवशयक 
देचिन्छ भनधी बहस गनुवाभयो।

प्रनतवादरी होमनाथ अनधकाररीको तफवा बाट भएको बहसः

पनुरावेदन प्रनतवादरी होमनाथ अनधकाररीका तफवा बाट उपचसथत ष्टवद्ान ् अनधवक्ता श्धी पूणवािन्द् पौडेलले 
नेपालको अन्तररम संष्टवधान, २०६३ को धारा २४(४) ले No Law No Crime को अवधारणालाई 
आतमसात ्गरेको छ।कानूनले अपराध घोष्टषत नगरेको कायवाबापत कोहरी पनन दणडको भानगदार हनु 
सकदैन।रक्तिन्दनको ओसारपसारलाई हाम्ो कानूनले अपराध भनेको पनन छैन।वन मन्त्ालयको 
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पररपत्का आधारमा मेरो पक्षलाई दोषधी ठहर गररी सजाय गनुवा वतवामान संष्टवधानष्टवपररीत हनु्छ।रक्तिन्दनको 
कारोबारलाई CITES  को अनसूुिधीमा रािधी ननयन्त्ण गररएको छ।CITES महासचन्ध कायावान्वयन 
गनवा सदसय रा्रिले राष्ट्रिय कानून बनाई कायावान्वयनमा ्याउनपुनखे हनु्छ।तर वयवसथाष्टपकाले हालसमम 
पनन CITES को प्रावधानलाई लागू गनखे गररी कानून बनाएको छैन।CITES मा नेपाल पक्ष रा्रि पनन 
नबनेको हुँदा उक्त सचन्धका प्रावधानहरू नेपालमानथ लागू हनु सकदैन साथै महासचन्धका प्रावधानहरू 
सदसय रा्रिमानथ मात् लागू हनु्छ, नागररकमानथ नसधै लागू गनवा नम्दैन।मेरो पक्षको अनरुोधमा केहरी 
ददनको लानगमात् बरामद भएका काठ राचिददई सहयोग गनखे गररी ननज नमलन तामाङले राचिददएको 
हो।मेरो पक्षले अनरुोधसमम गरेको मात् हो।यसतो अवसथामा मेरो पक्षलाई कैद र जररवाना हनेु 
ठहयावाएको सरुू फैसला सदर गरेका पनुरावेदन अदालत, पाटनको फैसला उ्टरी गररी अनभयोग 
मागदाबधीबाट फुसवाद ददलाइपाउँ भनधी बहस गनुवाभयो।

प्रनतवादरी नमलन तामाङको तफवा बाट भएको बहस:

प्रनतवादरी नमलन तामाङको तफवा बाट उपचसथत ष्टवद्ान ् अनधवक्ता श्धी बचिनुसंह िडकाले प्रनतवादरीमधयेका 
होमनाथ अनधकाररीको नसफाररसमा केहरी ददनको लानग आफनो जगगामा फननवािर बनाउने काठ हो 
भनेकाले राचिददएकोसमम हो।बरामद भएको भननएको रक्तिन्दन िररद गररी नबरिरी गनखे उद्ेशयले 
्याई राचिएको होइन।रक्तिन्दन हो भन्े कुरा थाहा पनन नथएन।वन ऐनले ननधावारण गरेको 
प्रष्टरियासमेत पूरा नगररी बरामदरी मिु ु् का िडा भएकाले तयसतो बरामदरी मिु ु् कालाई मान्यता ददन 
कानूनतःनम्दैन।रक्तिन्दनको सञ्चयलाई नेपाल कानूनले अपराध भनधी घोषणा पनन नगरेको हुँदा 
तयससँग समबचन्धत कायवा अपराध हनेु अवसथा नै आउँदैन।रक्तिन्दनलाई CITES को अनसूुिधीमा 
संरचक्षत वनसपनत भनधी सूिधीकृत गररएको छ।यसको ओसारपसार गदावा पयुावाउनपुनखे प्रष्टरिया तोष्टकएको 
छ तर अपराध भननएको छैन।रक्तिन्दनको ओसारपसार तथा सञ्चय गनवा नम्दैन भनधी राष्ट्रिय कानून 
बनाई तयसतो कायवालाई अपराध भनधी घोषणा पनन नगररएको अवसथामा मेरो पक्षलाई सजाय हनेु 
ठहयावाएको रसवुा चज्ला अदालतको फैसला सदर गरेको पनुरावेदन अदालत, पाटनको फैसला उ्टरी 
गररी अनभयोग माग दाबधीबाट सफाइ ददलाइ पाउँ भनधी बहस गनुवाभयो। 

ष्टवद्ान ् अनधवक्ता तथा ष्टवद्ान ् उप-न्यायानधवक्ताले गनुवाभएको तकवा पूणवा बहस तथा पनुरावेदनसष्टहतका 
नमनसल संलगन कागजात अधययन गररी प्रसततु मदु्ामा ननमन ष्टवषयमा ननणवाय ददनपुनखे देचिन आयो।

(१) पनुरावेदक प्रनतवादरीहरू रक्तिन्दनको ओसारपसार तथा सञ्चय गनखे कायवामा संलगन छन ् वा 
छैनन ्?

(२) प्रनतवादरीहरूले जानाजान ननयतवस रक्तिन्दन ओसारपसार गरेका हनु ्वा होइनन?्
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(३) बरामदरी मिु ु् का ररीतपूववाक िडा भएको हो होइन ? 

(४) रक्तिन्दन ओसारपसारको कायवालाई कानून वा अन्तरावाष्ट्रिय महासचन्धले प्रनतबचन्धत गरेको छ वा 
छैन ? 

(५) CITES मा उ्लेि भएका प्रावधानलाई राष्ट्रिय कानून बनाई लागू गनुवापदवाछ वा कानून नबनाए 
पनन नसधै महासचन्धका प्रावधानहरूलाई राष्ट्रिय कानूनसरह कायावान्वयन गनवा सष्टकन्छ ? 

(६) बरामद भएको रक्तिन्दनको मोल नबगो कनत हो भनधी अदालतले बझुन सकछ सकदैन ? 

(७) प्रनतवादरीहरूलाई हनेु ठहयावाएको सजाय नमलेको छ छैन ? 

प्रनतवादरीहरू रक्तिन्दनको ओसारपसार तथा सञ्चय गनखे कायवामा संलगन छन ्वा छैनन ्?

२.  प्रनतवादरी नमलन तामाङले बरामद भएको रक्त िन्दनको सङ्यामा र बरामदरी मिु ु् काको ररत 
बेररीतको ष्टवषयमा ष्टववाद गरे पनन ननजको घर कमपाउन्डबाट रक्त िन्दन बरामद भएको हो 
भन्े तथयमा ननज अदालतमासमेत सानबत रहेको देचिन्छ।तथयहरूमा केहरी फेरबदल गरेपनन 
नमलन तामाङसँग कुरा गररी उसको घर कमपाउन्डमा बरामद भएको रक्त िन्दन राख् लगाएको 
तथयमा प्रनतवादरी होमनाथ अनधकाररी अदालतमासमेत सानबत रहेको देचिन्छ।तसथवा प्रनतवादरी 
नमलन तामाङको घर कमपाउन्डमा नमलन तामाङ र होमनाथ अनधकाररी दवैुको पूणवा संलगनतामा 
रक्त िन्दन राचिएको हो भन्े कुरा जानेर रा्यो वा नजानेर रा्यो वा झदुक्एर रा्यो आदद जे 
भएपनन मु् य कुरा ननजहरूले बरामद भएको रक्तिन्दन रािेको हो भन्े तथयमा ष्टववाद रहेको 
देचिदैँन।तसथवा बाष्टहरबाट आएको रक्तिन्दन राख् ेकायवा ननजहरूबाट भएको देचिदँा ननजहरूले 
रक्तिन्दनमा ओसारपसार गरेका हनु ्भन्े तथय सथाष्टपत भएको देचिन आयो। 

३.  प्रनतवादरीमधयेका ङेरूप घलेले कसरुमा इन्कार रहरी आफनो घर गो्जङुमा भए पनन गोठ ८-१० 
कोष टाढा भई सोहरी गोठमा बसधी िेतधीपातधीसमेत गददै आउने गरेको छु भनधी आफनो बयानमा 
उ्लेि गरेको देचिन्छ।सह-अनभयकु्तहरू होमनाथ अनधकाररी र नमलन तामाङले रक्तिन्दन 
राख् ेकायवामा यधी प्रनतवादरीको संलगनता रहे भएको भनधी उ्लेिसमम गरेका छैनन।्गोठमा बसदै 
आएको हुँदा रक्तिन्दनको ओसारपसार तथा सञ्चयमा प्रनतवादरी ङेरूप घलेको संलगनता छैन भनधी 
ननजको साक्षधी गया्साङ तामाङको बकपत्मा उ्लेि भएको पाइन्छ।नमनसल संलगन बरामदरी 
मिु ु् का हेदावा प्रनतवादरी ङेरूप घलेको घर गोठ कमपाउन्डनभत्बाट रक्तिन्दन बरामद भएको नभई 
प्रनतवादरीको जगगाबाट बरामद हुँदैमा तयसैका आधारबाट जगगाधनधीलाई दोषधी भन् न्यायोचित 
हुँदैन।अष्टपत,ु सो जगगामा राख् ेजगगाधनधीको सहमनत छ वा छैन भनधी िोचजन ुपनखे हनु्छ।प्रनतवादरी 
ङेरूप घले गोठमा बसदै आएका र सह-अनभयकु्तले आफनो बयानमा यधी प्रनतवादरीको नामसमम पनन 
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उ्लेि गनवा नसकेको अवसथामा प्रनतबचन्धत रक्तिन्दन राख्मा यधी प्रनतवादरीको सहमनत नथयो भन् 
सष्टकएन।कसरु ठहर गनुवालाई प्रनतवादरीको कसरुमा संलगनता नथयो भन्लाई कसरु प्रमाचणत हनु 
ठोस सबदु प्रमाणको आवशयक हनु्छ।कसैले वासतष्टवक धनधीको सहमनत वा मन्जरुरीको अभावमा 
प्रनतबचन्धत वसत ुराचिददँदैमा तयसको सवामधीलाई दोषधी ठहर गनुवा न्यायसङ्गत देचिदैँन।प्रनतवादरी 
ङेरूप घले कसरुमा इन्कार रहरी बयान गरेको र ननजको इन्काररी बयान अन्य प्रमाणबाट पषु्टटि 
भएको अवसथा हुँदा रक्तिन्दन ओसारपसारमा ननजको संलगनता देचिन आएन। 

प्रनतवादरीहरूले जानाजान ननयतबस रक्तिन्दन ओसारपसार गरेका हनु ्वा होइनन ्?

४.  पनुरावेदक प्रनतवादरीहरू होमनाथ अनधकाररी र नमलन तामाङले रक्तिन्दन हो भन्े कुरा नजानेर, 
थाहा नपाएर, साधारण काठ होला भन्ठानधी रािेको र राख् लगाएको हो भन्े चजष्टकर नलएको 
देचिन्छ।कसैबाट कुनै अवैध सामग्धी बरामद भएमा थाहा नपाएर राख् ेकाम गरेको हो भने पनन 
कसरुबाट सहजरूपमा छुटकारा नम्ने हुँदैन।थाहा पाएर गरे पनन थाहा नपाएर गरे पनन कसरु 
त कसरु नै हनु्छ।अन्यथा चजष्टकर नलने हो भने सो प्रमाचणत गनखे भार प्रनतवादरीमै रहन्छ।थाहा 
नपाएको तथयको चजष्टकरले मात् ननदवोष्टषता सानबत गनवा पयावाप् हुँदैन, तसथवा कुनै तथयको गलत 
बझुाइबाट आफूसँग अवैध सामग्धी रहन गएको हो भन्दैमा ननदवोष भनधी माननदैँन अष्टपत ुननदवोष 
भएको प्रमाण प्रनतवादरीले ददनपुनखे हनु्छ।तयसतो कुनै प्रमाण प्रनतवादरीहरूबाट आउन सकेको 
देचिदैँन।पनुचि: रक्तिन्दन सवाभाष्टवकरूपमा बाष्टहर देचिने गररी रािेको नभई जनमनमा िनधी 
िा्टोमा गाडेको तथयबाट प्रनतवादरीहरूले गरेको कायवा लकुाएनछपाएको देचिई प्रनतवादरीहरूको 
ननयत सफा रहेको भन् सष्टकने अवसथा रहेन।तसथवा प्रनतवादरीहरू होमनाथ अनधकाररी र नमलन 
तामाङले जानाजान ननयतसाथ रक्तिन्दनको ओसारपसार गरेका हनु ् भन्े कुरा पनन सथाष्टपत 
भएको देचियो।

 बरामदरी मिु ु् का ररतपूववाक िडा भएको हो होइन ?

५.  पनुरावेदक प्रनतवादरीहरूले बरामदरी मिु ु् काको ररत बेररीतको कुरा उठाएतफवा  ष्टविार गदावा कुनै वसत ु
बरामद भएको हो होइन भन्े कुरा प्रमाचणत गनुवा पदावा बरामदरी मिु ु् काको प्रसङ्ग आउँछ।बरामदरी 
मिु ु् का बरामदरी भएको तथयलाई सानबत गनवाको लानग बनेको प्रमाण हो।बरामद भएको तथयमा 
ष्टववाद भएको अवसथामा बरामदरी मिु ु् काको सतयता जाँचिने हुँदा बरामदरी मिु ु् का तयार 
हुँदा ररत बेररीत के भयो भनधी हेररने अवसथा आउन सकदछ।बरामदरी भएको तथयमा ष्टववाद नै 
नरहरी सथाष्टपत भइसकेको अवसथामा बरामदरी मिु ु् काको ररत, बेररीत र मू्याङ्कन गनुवापनखे कुनै 
अवशयकता नै पददैन।तसथवा बरामदरी मिु ु् काको ररत बेररीतको प्रश्न उठाएको पनुरावेदन चजष्टकरसँग 
सहमत हनु सष्टकएन।
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" रक्तिन्दन ओसारपसारको कायवालाई कानून वा अन्तरावाष्ट्रिय महासचन्धले प्रनतबचन्धत गरेको छ वा 

छैन ?‘" 

६. रक्तिन्दनको ओसारपसारलाई प्रिनलत कानूले अपराध मानेको छैन, कानूनले नै कसरु नमानेको 
र सजाय नगरेको अवसथामा अदालतले कसरुदार ठहयावाई सजाय गरेको नेपालको अन्तररम 
संष्टवधान, २०६३ को धारा २४(४) को ष्टवपररीत भएको छ भनधी पनुरावेदक प्रनतवादरीहरूको 
चजष्टकर रहेको देचियो।प्रनतवादरीहरूलाई वन ऐन, २०४९ को दफा ४९ (घ) को अनभयोग 
लागेको देचिन्छ।उक्त दफा ४९ (घ) मा “वन क्षेत्बाट वन पैदावार हटाउन, ओसारपसार 
गनवा वा नबरिरी ष्टवतरण” गनवा नहनेु गरेमा कसरुदार हनेु कानूनधी वयवसथा रहेको देचिन्छ।बरामद 
भएको रक्त िन्दन (Petrocarpus santilinus) वन पैदावारबाट हो भन्े तथयमा पनन ष्टववाद हनु 
सकने देचिन आएन।रक्तिन्दन वन पैदावार भएको र पनुरावेदक प्रनतवादरीहरूले रािेको राख् 
लगाएको तथय सथाष्टपत भइसकेको यस चसथनतमा ननजहरूले वन पैदावार ओसारपसार गरेका हनु ्
भनधी मान्ुपनखे देचियो।

७.  वन ऐन, २०४९ को दफा ४९ को सरुू वाक्ांशमा “यो ऐन वा यस ऐन अन्तगवात बनेका ननयममा 
अन्यथा वयवसथा भएकामा बाहेक राष्ट्रिय वनमा देहायका काम कारवाहरी गनवा गराउन…..” नहनेु 
भनधी देहायमा उक्त (घ) राचिएको देचिन्छ।राष्ट्रिय वनमा देहायको काम कारवाहरी गनवा गराउन 
नहनेु भनेकाले उक्त दफा आकृटि हनु राष्ट्रिय वनमा तयो कायवा भएको हनुपुनखे अननवायवा तत्व हो 
भन्े तकवा  पनुरावेदक प्रनतवादरीहरूको रहेको छ।तयसतै गररी वन ऐन, २०४९ को दफा २ (ङ) 
ले राष्ट्रिय वन नेपालनभत्को वन हनैु पनखे अननवायवाता र रक्तिन्दन (Petrocarpus santilinus) 
नेपालको कुनै पनन वनमा नपाइने सतयताको आधारमा यो राष्ट्रिय वन पैदावार होइन, तयसैले यो 
दफा ४९ को कसरु होइन र सजाय पनन गनवा नम्दैन भन्े तकवा  पनुरावेदक प्रनतवादरीहरूको रहेको 
देचिन्छ।

८.  Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Funa and Flora (CITES) 
ले यो संसारबाट लोप हनैु थानलसकेको, रोकथाम नगरे लोप हनु सकने चसथनतमा पगेुको र यधी दवैु 
चसथनतभन्दा अनल कम ितरामा परेका भनधी Flora र Funa लाई लोप हनु सकने जोचिमको आधारमा 
तधीन वगवामा छुट्ाई तधीन पररचशटिहरू बनाएको देचिन्छ।जसमधये पररचशटि-२ (Appendix II) मा 
रक्त िन्दन (Petrocarpus Santilinus) नमनत ४।११।२०५१ (२।१६।१९९५) देचि परेको 
देचिन्छ।पररचशटि-२ (Appendix II) को ष्टवषयमा उक्त Convention को उपधारा २ ननमनानसुार 
रहेको देचिन्छ। 
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 Article - II  २. Appendix II shall include:

 All species which although not necessarily now threatened with extinction may become 

so unless trade in specimens of such species is subject to strict regulation in order to avoid 

utilization incompatible with their survival; and

 Other species which must be subject to regulation in order that trade in specimens of certain 

species referred to in sub- paragraph (a) of this paragraph may be brought under effective 

control.

९.  तसथवा पररचशटि-२ (Appendix II) मा परेको रक्तिन्दनको हकमा कडा ननयन्त्ण नगररएमा यो 
लोप हनु सकने वैज्ाननक ष्टविारलाई पनन यस Convention ले आतमसाथ गरेको देचिन्छ।यस 
प्रकार अन्तरावाष्ट्रिय महासचन्धले रक्तिन्दनको ओसारपसारलाई ननयन्त्ण गररी रोक लगाएको 
देचियो।CITES को पररचशटि-२ (Appendix II) मा रक्तिन्दन पनुवापूववा नमनत ४।३।२०३२ 
(June १८, १९७५ बधुबार) देचि नै नेपालको हैनसयत उक्त महासचन्धलाई सवधीकृत, समथवान 
वा अनमुोदन गररी पक्षसरह भई सोमा सचममनलत भएको देचिन्छ।नेपाल CITES को सदसय 
रा्रि वा पक्ष भएपनछ नेपालको हकमा CITES को अवसथा के हनु्छ भनधी ष्टविार गदावा उक्त 
Convention को धारा (h) मा “Party” means a state for which the present convention has 

entered into force भनधी उक्त धाराअनसुार तयो नेपालमा लागू हनुपुनखे र नमनत ३१।५।२०३२ 
(Sept. १६, १९७५) देचि लागू (सरुूवात) भएको पनन देचिन्छ।उक्त Convention को धारा 
II को उपधारा ४ ले “the parties shall not allow trade in specimens of species including in 

Appendices I, II and III except in accordance with the provision of the present convention.” 
भन्े कुरा उ्लेि गरेको हुँदा पनन नेपाल एकपक्ष भएकाले यसप्रनत संवेदनशधील हनेु कतवावय 
र दाष्टयतव अझ थष्टपएको छ।यसप्रकार CITES महासचन्धको प्रावधानबेगर रक्तिन्दनको िररद 
र नबरिरी वयापारलाई प्रनतबचन्धत गरेको छ र अन्तरावाष्ट्रिय महासचन्धको पक्ष नेपाल पनन भएको 
हुँदा यसको पररपालना नेपालमा गररनपुनखे र नेपालमा लागू भइसकेको भनधी धारा १ (h) अनरुूप 
मान्ुपनखे देचिन आयो। 

CITES मा उ्लेि भएका प्रावधानलाई राष्ट्रिय कानून बनाई लागू गनुवापदवाछ वा कानून नबनाए पनन 

नसधै महासचन्धका प्रावधानहरूलाई राष्ट्रिय कानूनसरह कायावान्वयन गनवा सष्टकन्छ ? 

१०. CITES मा उ्लेि भएका प्रावधानलाई राष्ट्रिय कानून नबनाएसमम लागू गनवा नम्दैन भन्े 
प्रनतवादरीहरूको पनुरावेदन चजष्टकरतफवा  ष्टविार गदावा नेपाल रा्रि पक्ष भएका वा यसले अनमुोदन 
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गरेका महासचन्धहरूअनरुूप राष्ट्रिय कानून बनाई लागू गनुवा सहज सरल र सवाभाष्टवक तकवा  
हो।तयसररी कानून बननने कायवा राम् ैहनु्छ।तर नेपालले कुनै कानून नै बनाएको छैन तयसैले 
नेपाल सचममनलत भएको वा यसले अनमुोदन गरेको सचन्ध लागू गनवा नम्दैन भन्ु अकदै  कुरा 
हो।महासचन्धका प्रावधानहरू कानून नबनाई लागू गनवा नम्दैन भन्े कुनै कानूनधी प्रावधान रहेको 
देचिदैँन।अष्टपत,ु नेपाल सचन्ध ऐन, २०४७ को दफा ९(१) अनसुार संष्टवधान सभाबाट अनमुोदन, 
सचममनलत, सवधीकृनत वा समथवान भई नेपाल वा नेपाल सरकार पक्ष भएको कुनै सचन्धको कुरा 
प्रिनलत कानूनसँग बाचझएमा सो सचन्धको प्रयोजनको लानग बाचझएको हदसमम प्रिनलत कानून 
अमान्य हनेु र ततसमबन्धमा सचन्धको वयवसथा नेपाल कानूनसरह लागू हनेु भन्े वयवसथा भई 
सचन्धका वयवसथा कानूनसरह मात् होइन अष्टपत,ु यो प्रिनलत कानूनसँग बाचझयो भने भइरहेको 
प्रिनलत कानून अमान्य हनेु भनधी अन्य कानूनभन्दा मानथको दजावामा रािेको पाइयो।नेपाल सचन्ध 
ऐन, २०४७ को दफा २(क) ले सचन्धको पररभाषा गदावा दईु वा दईुभन्दा बढरी राजयहरू वा कुनै 
राजय र अन्तर सरकाररी सङ्गठननबि नलचितरूपमा समपन् भएको समझौता समझनपुछवा।CITES 
अन्तरावाष्ट्रिय महासचन्ध दईुभन्दा बढरी रा्रिहरूको नबि समपन् भएको नलचित समझौता हो।दईुभन्दा 
बढरी रा्रिहरू सचममनलत भई समपन् भएको अन्तरावाष्ट्रिय महासचन्धको समथवान र सवधीकार गनखे पक्ष 
वा सदसय रा्रि नेपाल भएकाले यहाँको प्रिनलत कानूनमा अन्यथा वयवसथा भए पनन महासचन्धमा 
उच्लचित प्रावधान नै लागू हनेु देचियो।यसप्रकार CITES को धारा १ (h) र नेपाल सचन्ध ऐन, 
२०४७ को दफा ९(१) अनरुूप उक्त CITES महासचन्धलाई कानून नै मान्ु पनखे भयो।तसथवा 
यस अदालतबाट ननससा ददइँदा महासचन्धअनरुूप छुटै्ट कानून नबनेको भनधी नलइएको आधारसँग 
यो इजलास सहमत हनु सकेन।

बरामद भएको रक्तिन्दनको मोल नबगो कनत हो भनधी अदालतले बझुन सकछ सकदैन ? 

११. प्रनतवादरीहरू ष्टवरूद्ध वन ऐन, २०४९ को दफा ५० (१) (घ) को दाबधी नलएको देचिन्छ।उक्त 
ऐनले नबगोको आधारमा सजाय हनेु वयवसथा गरेको देचिन्छ।रक्तिन्दनको पररमाण के कनत हो 
िलेु पनन सोको के कनत मोल नबगो िलेुको अवसथा नथएन।उक्त दफाअनसुार १ वषवासमम कैद 
हनु नबगो अङ्क रू.५,०००।- भन्दा बढरीको देचिनपुनखे हनु्छ र जररवाना हुँदा पनन नबगोको दोबबर 
हनेु हनुाले नबगो अङ् क यष्टकन गनुवा पनखे अवसथा यस मदु्ामा देचिएको हो।वादरी नेपाल सरकारले 
वन ऐन, २०४९ को दफा ५० (१) (घ) को दाबधी नलएपनछ अदालतले सो नबगोको यष्टकन 
गनुवा पनखे अवसथा आयो।तसथवा नबगो अङ्कतफवा  नेपाल सरकारले बरामद भै आएको रक्तिन्दनको 
नबगोको अङ्क िलुाएको नदेचिदँा सरुू रसवुा चज्ला अदालतले दईु ठाउँबाट बरामद भई आएको 
रक्तिन्दन कुन-कुन ठाउँबाट के कनत मू्यको रक्तिन्दन बरामद भै आएको हो िलुाई 
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पठाई ददन भनधी चज्ला वन कायावालयलाई पत्ािार गदावा सो कायावालयले नमलन तामाङको घर 
कमपाउन्डबाट रू.५,३०,२७६।५८ र ङेरूप घलेको नमबररी आवादरीबाट रू. २,३५,९२७।६३ 
बराबरको रक्तिन्दन बरामद भै आएको भनधी पत्ािार गरेको नमनसलबाट देचिन आयो।अदालतले 
ननणवाय गदावा वादरीले दाबधी नलएको कुरा पगुने हो होइन भन्लाई केहरी कुरा बझुन र िलुाउन पनखे 
भए बझुन र िोलाउन सकने हनु्छ।नेपाल सरकारले ऐनको दाबधी नै ननलएको नभई दाबधी नलएको 
देचियो फगत अङ्क निलेुकोसमम देचिदँा दाबधीअनरुूपको कानून ठहर हुँदा के कसतो सजाय हनु 
सकछ भन्लाई नबगो िलुाइएकोलाई दाबधी नै नभएको वा दाबधी फेररएको भन्े पनुरावेदकहरूले 
उठाएको तकवा  र यस अदालतबाट ननससा प्रदान गदावा नलइएको आधारसँग सहमत हनु सष्टकएन।

१२. पनुरावेदक वादरीले प्रनतवादरीहरूलाई नबगोको दोबबर जररवाना नगरेको हुँदा सो बदर गररी सबै 
प्रनतवादरीहरूलाई नबगोको दोबबर जररवाना गररपाउँ भन्े पनुरावेदन चजष्टकर नलएको पाइन्छ।वन 
ऐन, २०४९ को दफा ५०(४) मा “पाँि हजारभन्दा बढरी नबगो भए नबगोको दोबबर जररवाना 
वा एक वषवा कैद वा दवैु सजाय गनुवापछवा” भन्े उ्लेि भएको पाइन्छ।सरुू चज्ला अदालतले 
बरामद भएको नबगोका आधारमा प्रनतवादरीहरू होमनाथ अनधकाररी र नमलन तामाङलाई नबगो 
रू.५,३०,२७६।५८ को दोबबरले हनु आउने रू.१०,६०,५५३।१६ जररवाना गरेको 
देचिन्छ।बरामद भएको नबगोलाई दामासाहरी गररी दोबबर जररवाना गनुवा भन्ु र नबगोलाई दोबबर 
गररी जररवाना दामासाहरी गनुवा वसततुः ष्टहसाबबाट उचत्तनै हनेु देचिन्छ।जनुसकैु ष्टहसाबबाट अङ्क 
ननधावारण गरे पनन कानूनले हनेु भनेको जररवाना  हनुपुछवा।प्रसततु मदु्ामा चज्ला अदालतले 
पनुरावेदक प्रनतवादरीहरूलाई जररवाना हनेु भनधी ननधावारण गरेको अङ्क अन्यथा देचिन आएन।

प्रनतवादरीहरूलाई हनेु ठहयावाएको सजाय नमलेको छ छैन ? 

१३. कानूनबमोचजम बाहेक कसैलाई सजाय गनवा नम्दैन भन्े कुरामा ष्टववाद हनु सकदैन।देशमा 
न्याष्टयक पद्नत र न्याष्टयक संयन्त्हरू न्याय समपादन गनवा र न्यायप्रनत जनष्टवश्वास ददलाउन समथवा 
रहनपुदवाछ।हाकाहाकरी कसैले अपराध गरेको सपटि देचिन्छ र सबैले देख् ेगररी गदवाछ भने ऊ 
दचणडत हनैु पदवाछ।अन्यथा न्याष्टयक पद्धनत कै उपहास हनु पगुने छ।पधीनडतलाई न्याय ददन ुर 
अपराधधीलाई दचणडत गनुवा नै सबै न्याय पद्नतको मु् य उद्ेशय हो।न्याय गररँदा वा दणड ददइँदा 
कानून औजारको रूपमा प्रयोग हनेुसमम हो।न्याय सववोपररी हो र यसलाई कसररी साथवाक तु् याउने 
भन्े कुरा कानूनको प्रयोग र यसको वया्याबाट गररने हनु्छ।शङ्काको अवसथामा नरम ददलबाट 
हेररन ुएउटा अथवा हनु सकछ तर देिादेिधी अपराध गनखे अपराधधीलाई कसररी दचणडत गनखे हो भन्े 
सोिबाट न्याष्टयक ननणवाय हनेु हो।सपटि अपराधधी हो भन्े कुरा प्रमाणबाट देचिदँा देचिदैँ कसररी 
यसलाई कानूनधी दायराबाट राहत ददने वा उमकाउने हो भनधी कानूनधी दाउपेि वा शबद र अक्षरको 
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िेल गररी सोचिन ुकदाष्टप हुँदैन।प्रसततु मदु्ामा प्रनतवादरीहरू नमलन तामाङ र होमनाथ अनधकाररीले 
रक्तिन्दन ओसारपसार गररी अपराध गरेका र सो कायवा CITES को बचिवालाप भएको सपटि देचिदँा 
ननज कसरुदारहरूलाई सजाय हनुपुनखे नै देचिन आयो।

१४. प्रनतवादरीहरू नमलन तामाङ र होमनाथ अनधकाररीले वन पैदावार ष्टवदेश ननकासधी तथा पैठाररीका 
समबन्धमा भन्सारपत् र आनधकाररक प्रमाणपत् नलई ष्टवदेशबाट आयात गररी नबरिरी ष्टवतरण गनवा 
कुनै अनमुनत नलएको प्रमाणसमेत पेस गनवा सकेको पाइँदैन।पनुरावेदक प्रनतवादरीहरूलाई के कनत 
सजाय हनुपुनखे हो भनधी ष्टविार गदावा वन पैदावर ओसारपसार गदावा हनेु सजायको वयवसथा वन ऐन, 
२०४९ को दफा ५० मा गरेको देचिन्छ।प्रनतवादरीहरू ष्टवरूद्ध रक्तिन्दन ओसारपसार गरेको 
दाबधी रहेको र ओसारपसार गरेमा हनु सकने सजाय दफा ५०(१)(घ) मा वयवचसथत गरेको 
देचियो।बरामद भएको रक्तिन्दन रू. ५,०००।- भन्दा बढरीको भएकाले प्रनतवादरीहरूलाई उक्त 
वन ऐन, २०४९ को दफा ५०(१)(घ)(४) अनरुूप सजाय गरेको हदमा नमलेकै देचिन आयो। 

१५. अतः मानथ ष्टवश्षेण गररएबमोचजम प्रनतवादरी ङेरूप घलेले अनभयोग मागदाबधीबाट सफाइ पाउने र 
अन्य प्रनतवादरीहरू नमलन तामाङ र होमनाथ अनधकाररीलाई अनभयोग माग दाबधीबमोचजम जनहरी िार 
(४) मष्टहना कैद र नबगो रू ५,३०,२७६।५८ को दोबबरले हनु आउने रू १०,६०,५५३।१६ 
दामासाहरीले जररवाना भई बरामद भई आएको रक्तिन्दन जफत हनेु ठहयावाएको रसवुा चज्ला 
अदालतको फैसला सदर गरेको पनुरावेदन अदालत, पाटनको नमनत २०६६।७।१५ को 
फैसला नमलेकै देचिदँा सदर हनेु ठहवाछ।दवैु पक्षको पनुरावेदन चजष्टकर पगुन सकदैन।दवैु पक्षको 
पनुरावेदन चजष्टकर पगुन सकदैन।दायररी लगत कट्टा गररी नमनसल ननयमानसुार बझुाइददनू। 

उक्त रायमा सहमत छु।

न्या. जगदरीश शमावा पौडेल

इनत संवत ्२०७१ साल पसु १६ गते रोज ४ शभुम।्
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िणड २
 वन्यजन्तसँुग समबचन्धत मदु्ाहरु
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७. मदु्ाः गैंडा माररी िाग ष्टवरिरी

भाग ५२ ननणवाय नं. ८५०३ ने.का.प. २०६७ अङ्क ११

सववोचि अदालत, संयकु्त इजलास

माननधीय न्यायाधधीश श्धी चिलराज रेगमधी
माननधीय न्यायाधधीश श्धी रणबहादरु बम

संवत ्२०६६ सालको फौ.प.ुनं. ००७९, ००२३

फैसला नमनतः २०६७।८।८।४

पनुरावेदक प्रनतवादरीः चज्ला चितवन, गा.ष्टव.स. नसष्टद्ध वडा नं. ३ घर भई हाल कारागार शािा 
भरतपरु चितवनमा थनुामा रहेको बमबहादरु प्रजा

ष्टवरुद्ध

सहायक संरक्षण अनधकृत कमलजङ्ग कँुवरको जाहेररीले नेपाल सरकार

पनुरावेदक प्रनतवादरीः चज्ला नवलपरासधी, गा.ष्टव.स. प्रतापनगर वडा नं. १ घर भई हाल कारागार 
कायावालय रुपन्देहरी भैरहवामा थनुामा रहेको बेदबहादरु बोटे

ष्टवरुद्ध

प्रतयथथी वादरीः सहायक संरक्षण अनधकृत कमलजङ्ग कँुवरको जाहेररीले नेपाल सरकार

 
शरुु फैसला गनखेः

प्रमिु संरक्षण अनधकृत श्धी मेघबहादरु पाणडे

पनुरावेदन फैसला गनखेः

मा.न्या. श्धी राजेन्द्प्रसाद राजभणडाररी
मा.न्या. श्धी नगररीराज पौड्ाल

पनुरावेदक प्रनतवादरी तफवा बाटः ष्टवद्ान अनधवक्ता श्धी रामप्रसाद अयावाल र ष्टवद्ान अनधवक्ता श्धी यवुराज 
ओलरी
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प्रतयथथी वादरी तफवा बाटः

अवलचमबत नजधीरः

समबद्ध कानूनः

राष्ट्रिय ननकुञ्ज तथा वन्यजन्त ुसंरक्षण ऐन, २०२९ को दफा ५क र १९(१) दफा २६(१) २७

 अदालतले वयान वकपत् गराउँदा शचक्तको प्रयोग गददैन र तयहाको काम सवतन्त्पूववाक हनु्छ 
भन्े ठाननन्छ।यो सववामान्य मान्यता र वासतष्टवकरता पनन हो।प्रमाण ऐन २०३१ को दफा 
२(क) ले मदु्ा हेनखे अनधकाररीलाई समेत अदालतको पररभाषानभत् समेटेको छ।प्रनतवादरीले मदु्ा 
हेनखे अनधकाररीसमक्ष वयान गरेका छन।्प्रमाण ऐन २०३१ को दफा ९ मा अदालत बाहेक 
अन्यत् गरेको कागज सवतन्त्पूववाक भएको छैन भनधी प्रमाचणत भएको चसथनतमा मात् तयसतो 
वयान वा कागजलाई मान्यता ददन ननम्ने हो।मौकाको वयान नै सवेचछाले भएको होइन भनधी 
प्रनतवादरीले पषु्टटि गनवा नसकेको चसथनतमा मदु्ा हेनखे अनधकाररीसमक्ष गरेको वयानलाई सवेचछापूववाक 
भएको होइन भनेकै आधारमा प्रनतवादरीको वयान सवचछापूववाक भएको छैन र सो वयान ननजको 
ष्टवरुद्ध प्रमाणमा नलन नम्दैन भन् ननम्ने।

 अदालत वा मदु्ा हेनखे अनधकाररीसमक्ष गरेको वयान नै सवतन्त् छैन भन्े कुरा मान्े हो भने 
समग् न्याय प्रणालरी र कानूनधी पद्धनत नै पररवतवान गनुवापनखे चसथनत आउँछ।तयसैले अदालत र मदु्ा 
हेनखे अनधकाररीसमक्ष गरेको वयान सवतन्त्पूववाक भएको छैन भन्े चजकरीरलाई कानूनधी मान्यता 
र नसद्धान्तको आधारमा नै सवधीकार गनवा नसष्टकने।

(प्रकरण नं.४)

फैसला

न्या. चिलराज रेगमधीः न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा ९(१) अनसुार पनुरावेदन अदालत 
हेटौंडाको नमनत २०६६।२।३ को फैसलाउपर प्रनतवादरीहरूको तफवा बाट पनुरावेदन पनवा आएको प्रसततु 
मदु्ाको संचक्षप् तथय र ठहर यसप्रकार छः-

२०५८ साल फागनु मष्टहनाको अचन्तम हप्ानतर ननकुञ्ज क्षेत्नभत् गैडा मानवा जाने वयचक्त बमबहादरु 
प्रजा समेतलाई आफनो घरमा बास बसन ददई नमनत २०५८।१२।१४ को मिु ु् कासँग समबचन्धत 
गैडा मारेको कायवामा संलगन भएको एवं तयस कायवामा सहयोग पयुावाएबापत बमबहादरु प्रजाबाट 
बेदबहादरु बोटेले रु.५०,०००।- (पिास हजार) नलएको भनधी सरुाकरीबाट िु् न आएकोले 
चज्ला नवलपरासधी प्रगनतनगर १ दलदले बसने वषवा ३७ का बेदबहादरु बोटेलाई परिाउ गररी 
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कानूनधी कारवाहरीको लानग पेश गरेको छु भन्े बेहोराको स.सं.अ कमलजङ्ग कँुबरको जाहेररी 
प्रनतवेदन।

नमनत २०५८।१२।१३ गते चि.रा.नन.अन्तगवात लौिानधी प्रवेशद्ारवाट िटरी गएको गसतधी टोलरीले 
पूववामा मददवाघोल, पचचिममाकुमारवतथी सामदुाष्टयक वन, उत्तरमा नसकखे टाप,ु दचक्षणमा बादरझलुा यधी 
िौहष्टद्धनभत् रा.नन.को कानलवन क्षेत्मा १५,२० ददन अगानड मारेको, िाग धाररलो हनतयारले 
काटरी लगेको, अन्दाजधी १४।१५ बषवाको मतृ गैंडा फेला परेको भन्े बेहोराको मतृ गैंडाको 
स.सं.अ. टरीकाराम अनधकाररी समेतले लेिाई ददएको घटनासथल प्रकृनत लास जाँिको मिु ु् का।

गैडा मारेको मदु्ामा हाल कारागार शािा भरतपरुमा २०५९ माघमा थनुामा रहेको मेरो घर 
नचजकको नछमेकरी चज्ला नवलपरासधी बसने सानोकान्छा भन्े नरबहादरु ष्टव.क.ले., गैंडा मारेको 
मदु्ामा हाल कारागार शािा भरतपरुमा थनुामा रहेका चज्ला चितवन नसष्टद्ध गा.ष्टव.स.वडा नं. ३ 
बसने बमबहादरु प्रजा र ननजसँगै आउने चज्ला चितवन पदमपरु घर बताउने ष्टवजय लामालाई 
चिनाई ददई, घरमा वास वसन ददन,ु उनधीहरू गैडा मानवा जान्छन,् पनछ पैसा पाउँछस ्भनधी भनेका 
नथए।उनधीहरू २०५८ साल फागनु मष्टहनाको अचन्तम सातानतर नारायणधी नदरीपाररी ननकुञ्ज 
क्षेत्नभत् गैडा मानवा गएको हनु ्र िाग ष्टवरिरी भएपनछ रु.५०,०००।- (पिास हजार) बमबहादरु 
प्रजाले मलाई ददएको हो।उक्त रकम मधये रु.१५,०००।- भाईलाई आमाको उपिार गराउँदा 
ऋणसवरुप ददएको र केहरी घर ििवा गरेको हुँ।नरबहादरु परिाउ परेपनछ २०५९ माघ मष्टहनामा 
रु.७,०००।- नलई भारत गै भारतको दद्लरीचसथत नमोडा गामखेन्टमा काम गररी बसेँ भन्े 
बेहोराको बेदबहादरु बोटेको बयान।

बेदबहादरु बोटेको बयानबाट िु् न आएको, गैडा मानवालाई वेदबहादरु वोटेको घरमा वास 
वसेका चज्ला चितवन पदमपरु गा.ष्टव.स.वडा नं. १ बसने ष्टवजय लामालाई परिाउ गररी पेश गनवा 
लेचिएको पत्।

बेदबहादरु बोटेको बयानअनसुार िु् न आएका कारगार शािा भरतपरु चितवनमा गैंडा माररी 
िाग ष्टवरिरी वयवसाय गरेको मदु्ामा पपुवाक्षको लानग थनुामा रहेका नरबहादरु ष्टव.क. र बमबहादरु 
प्रजालाई कायावालयमा चझकाई बयान गनुवापनखे भएकोले थनुवुा उपचसथत गराउन लेचिएको पत्।

दलदले बजारमा फननवािर पसल रािेका वषु्टद्धराम महतोले चज्ला चितवन नसद्धधी गा.ष्टव.स. घर 

भएका बमबहादरु प्रजालाई २०५७ सालमा चिनाई ददएका नथए।ननज बमबहादरु प्रजा मेरो घरमा 

बसेर कररव ३, ४ वडा गैडा मारेको हनु।्तयसमा बमबहादरुले मलाई रु.५०,०००।- (पिास 
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हजार) ददएका नथए।पैसा नलएको गाउँमा ह्ला ि्ला भएकोले आफनो घर नचजक बसने 

बेदबहादरु बोटेलाई बमबहादरु प्रजासँग चिनजान गराई ददएको हुँ।तयसपनछ आफू परिाउ पररी 

थनुामा रहेको भन्े बेहोराको नरबहाद ुष्टव.क.को बयान।

गैडा मानखे रिममा चज्ला नवलपरासधी, प्रगनतनगर गा.ष्टव.स.दलदले बसने नरबहादरु ष्टव.क.ले 

आफनो समबन्धमा गाउँघरमा िहलपहल धेरै भएको भनधी मलाई ननजको घर नचजकका बेदबहादरु 

बोटेसँग चिनजान गराई ददएका नथए।२०५८ साल फागनु मष्टहनाको अचन्तम साता ननज बोटेको 

घरमा वास वसधी नारायणधी पाररी ननकुञ्ज क्षेत्नभत्को जंगलमा गई गैडा माररी धाररलो हनतयारले 

िाग काटरी नबरिरी गनवा भनधी ष्टवजय लामाले लगेको हो।िाग ष्टवरिरीबाट आएको मधये ननज 

बोटेलाई रु.५०,०००।- (पिास हजार) ददएको हुँ।िाग ष्टवजय लामाले कहाँ लगधी ष्टवरिरी गयवो 

सो आफूलाई थाहा नभएको, बन्दकु नसकखे टापमुा लकुाई रािेकोमा पनछ बनका कमवािाररीबाट 

बरामद गनवा जाँदा वाढरीले बगाई लगधी फेला नपरेको भन्े बेहोराको बमबहादरु प्रजाले गरेको 

बयान।

बेदबहादरु बोटेको बयानबाट िु् न आएका, गैडा मानवालाई ननजको घरमा बास बसने चज्ला 

चितवन पदमपरु बसने ष्टवजय लामालाई परिाउ गनवा नसष्टकएको र िोजतलास भई रहेको भन्े 

बेहोराको नस.गे.सयुवाप्रसाद रेगमधीको प्रनतवेदन।

बेदबहादरु बोटेको समबन्धमा चज्ला नवलपरासधी प्रगनतनगर १ दलदले बसने गोष्टवन्दबहादरु बोटे 

समेतले लेिाई ददएको सजवानमन मिु ु् का।

चितवन चज्ला ननकुञ्ज कायावालय कसराका रेञ्जर राज ु चघनमरेले प्रनतवादरी बेदबहादरु बोटेलाई 

राष्ट्रिय ननकुञ्ज तथा वन्यजन्त ुसंरक्षण ऐन, २०२९ को दफा २७ को कसूर अपराधमा सोहरी 

ऐनको दफा २७ बमोचजम र प्रनतवादरी बमबहादरु प्रजा र ष्टवजय लामालाई राष्ट्रिय ननकुञ्ज तथा 

वन्यजन्त ु संरक्षण ऐन, २०२९ को दफा ५(क) को कसूरमा सोहरी ऐनको दफा २६(१) 

बमोचजम हदैसममको सजाय गररी ऐ को दफा २८ बमोचजम वरामद सामान जफत गररी, फरार 

प्रनतवादरी ष्टवजय लामालाई मयाद जाररी गररी कारवाहरी गररपाऊँ भन्े माग दावधी नलई पेश गरेको 

नमनत २०६२।३।१ को अनभयोग पत्।

मेरो घर छेउमा बसने नरबहादरु ष्टव.क.ले नै बमबहादरु प्रजा र ष्टवजय लामालाई मेरो घरमा बसने 

िाने वयवसथा गररी ददन ुपयवो, उहाँहरू नचजकको साथधी हनुहुनु्छ भनधी पररिय गराई ददएकोले 
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मैले चिनेको हुँ।ननजहरू २ पटक वास बसन आएको हनु।्ननजहरूले २०५८ साल फागनु 

मष्टहनाको अचन्तम सातानतर होला ननकुञ्ज क्षेत्नभत् नारायणधी नदरी तरेर गई एउटा गैंडा मारेका 

रहेछन।्ननजहरू सो गैंडा मारेपनछ र अचघ पनन म कहाँ वास वसन आएका नथए।गैडाको िाग 

ननजहरू मधये कसले कहाँ लगेर ष्टवरिरी गरे सो मलाई थाहा भएन।पनछ मलाई नतम्ो भाग भनधी 

रु.५०,०००।- (पिास हजार) ददएका हनु।्सो पैसाले मैले मेरो ऋण नतरे, केहरी घर ििवा गरेको 

हुँ भन्े वमबहादरु बोटेले इजलाससमक्ष गरेको साष्टवतधी बयान।

नमनत २०६२।३।२ गते रा.नन.तथा व.ज.सं.ऐन २०२९ को दफा ५(क) को कसूर अपराध 

गरेको ततकाल प्राप् प्रमाणबाट देचिएको हुँदा सोहरी ऐनको दफा २७ बमोचजम हनेु सजायलाई 

मधयनजर रािधी पनछ ठहरेबमोचजम हनेु गररी अ.वं. ११८(२) नं. बमोचजम पपुवाक्षको लानग थनुामा 

राख् प्रनतवादरी वमबहादरु वोटेलाई कारागार शािा भरतपरुमा पठाउन गरेको आदेश।

म बेदबहादरु बोटेको घरमा गई एक रात बसेको हुँ।सोहरी रात मैले गैडा मारेको होइन।उसको 

घरमा बसेको दईु ददनपनछ उसको घरमा र नरबहादरु ष्टव.क.सँग समपकवा  नगररी नारायणधी नदरीको 

नतरमा चज्ला चितवन पदमपरु गा.ष्टव.स. १ बसने ष्टवजय लामासँग समपकवा  गररी गैडा मानवा गएको 

हो।गैडालाई गोलरी मैले नै हानेको हो।गैंडाको िाग ष्टवजय लामाले नमबर थाहा नभएको वाई.

ष्टव.एकस मोटरसाईकलमा लगधी बेचदथयो, कहाँ वेचथयो थाहा भएन।दईु िार ददन देचि १५।२० 

ददनसममको भेटने सथान तोकरी ददन्थयो।सोहरी सथानमा गई कुरेर बसथे, उसले पैसा ददन्थयो।म 

बन्दकु िलाई ननसाना लगाउन नसपाल ुभएकोले उसले सो कुरा थाहा पाई मलाई गैडा मानवा 

जान अनरुोध गनवा मेरो घरमा आफैं  आएको हो।पदमपरुमा उसलाई परिन िोजेकोले उ मेरो 

घरभन्दा मानथ नसष्टद्ध गा.ष्टव.स.मा नै आफन्तको घरमा गई लकुने गदवाथयो।चज.चि. पदमपरु-१ 

बसने राजनप्रसाद परिाउ भएदेचि ष्टवजय लामासँग समपकवा  भएन।चज्ला चितवन शरुिनगर घर 

भई चज्ला नवलपरासधी प्रगनतनगर १ दलदलेमा फननवािर पसल रािधी बसने कालो वणवाको अगलो 

अगलो मोटो वषु्टद्धराम महतोले नरबहादरु ष्टव.क.सँग पररिय गराई ददयो।नरबहादरु ष्टव.क.ले 

बेदबहादरु बोटेसँग समपकवा  गराई ददएको हो।नरबहादरु आफनो घरमा नबसने हनुाले िान र 

बसनको समसया भएकोले कुनै वयवसथा गनुवा पयवो भनधी मैले भनेकोले उसले वेदबहादरु बोटेसँग 

समपकवा  गराएको हो।नरबहादरु ष्टव.क.लाई ५ वटा गैडाको पैसा ददएको हो, वषु्टद्धराम महतोलाई 

१ वटा गैडा मारेको पैसा ददएको हो।गैडा मानवा भनधी २ पटक दलदले जाँदा वषु्टद्धरामसँग भेट 

भएको नथयो।वषु्टद्धराम महतोले कम पैसा भयो भनेर झगडा गररी बसेको हो।नरबहादरु ष्टव.क.ले 
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िाहरी ँकाम गरररहेको नथयो।उसले ह्ला ि्ला गररी ष्टहडन थालेपनछ मैले समपकवा  गररन।मैले 

जममा ८,८०,०००।(आठ लाि अनस हजार) कमाए।सो मधयेबाट चज्ला रौतहट िन्द्ननगाहपरु 

गा.ष्टव.स. वडा नं. १ मा एककठ्ा जगगामा बनेको एकतले घर ष्टकनधी ६ लाि पिास हजारमा 

आफनो नाउँमा पास गरेको छु।मैले आफैं ले ताला लगाएको छु।ढलान नभएको घर ष्टकनेकोले 

एकलाि ढलान गनवा लागयो भन्े बेहोराको बम बहादरु प्रजाले इजलाससमक्ष गरेको साष्टवतधी 

बयान।

घटनासथल प्रकृनत लासजाँिको मिु ु् काका जंगबहादरु शे्ष्ठ, रामसेवक यादव, सजवानमन मिु ु् काका 
गणेशबहादरु बोटे, लालबहादरु बोटे समेतको बकपत्।

प्रनतवादरी बेदबहादरु बोटेलाई राष्ट्रिय ननकुञ्ज तथा वन्यजन्त ुसंरक्षण ऐन, २०२९ को दफा ५(क) 
को कसूर अपराधमा सोहरी ऐनको दफा २७ बमोचजम १५(पन्ध्र) बषवा कैद र रु.१,००,०००।- 
(एकलाि) जररीवाना र प्रनतवादरी बमबहादरु प्रजा र ष्टवजय लामालाई राष्ट्रिय ननकुञ्ज तथा वन्यजन्त ु
संरक्षण ऐन, २०२९ को दफा ५(क) र १९(१) को कसूर अपराधमा सोहरी ऐनको दफा 
२६(१) बमोचजम जनहरी पन्ध्र (१५) वषवा कैद र रु.१,००,०००।- (एकलाि) जररीवाना हनेु 
ठहछवा भन्े चितवन राष्ट्रिय ननकुञ्ज कायावालयको नमनत २०६५।३।१६को फैसला।

मैले गैडा मारेको छैन, मानखे काममा कुनै संलगनता पनन छैन।मेरो इचछाष्टवपररीत डर, धाक, धमकरी 
ददई बनाइएको बयान कागजलाई मु् य आधार बनाई राष्ट्रिय ननकुञ्ज कायावालयले सजाय गरेको 
छ।वादरी नेपाल सरकारले मैले नै अपराध गरेको हो भनधी ठोस तथय एवं प्रमाण पेश गनवा सकेको 
छैन।वादरीले आफनो दावधी प्रमाण ऐन, २०३१ को दफा २५ बमोचजम ननष्टववावाद रुपमा प्रमाचणत 
गरेको अवसथामा मात् अनभयोग दावधीबमोचजम कसूर अपराध गरेको मान्ुपनखे हो, दशधी प्रमाणको 
अभावमा, सजाय गनवा ननम्नेमा चितवन राष्ट्रिय ननकुञ्ज कायावालय, कसरा चितवनले हिवुा र 
कपोलकच्पत आधारमा मैले कसूर गरेको ठहर गरेको छ।सो फैसला त्षु्टटपूणवा हुँदा उ्टरी गररी 
अनभयोग दावधीवाट सफाइ पाऊँ भन्े समेतको प्रनतवादरी बमबहादरु प्रजाको पनुरावेदन अदालत 
हेटौंडामा परेको पनुरावेदन पत्।

मैले गैडा मारेको छैन र सो अपराधमा कुनै पनन ष्टकनसमबाट संलगन छैन।गैंडा मानखे वयचक्तहरू 
मेरो घरमा बास बसेको मात् हो।सो आधारमा मलाई अपराधधी ठहयावाउन नम्दैन।वादरीले 
आफनो अनभयोग दावधी ष्टववादरष्टहत तवरले प्रमाचणत गनुवा पनखेमा सोको पषुट्ाई गनवा सकेको 
छैन।सनेुको भन्े सजवानमनको आधारमा मलाई सजाय गनखे गरेको फैसला नमलेको नहुँदा बदर 
भागधी छ।सहअनभयकु्तको पोल अन्य सवतन्त् प्रमाणबाट पषु्टटि नभई प्रमाणमा नलन ननम्ने हुँदा 
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वादरीबाट पेश भएका साक्षधीको भनाई प्रमाणमा नलन नम्दैन।शरुु फैसला त्षु्टटपूणवा भएको कारण 
सो फैसला बदर गररी अनभयोग दावधीबाट सफाइ पाऊँ भन्े समेतको प्रनतवादरी बेदबहादरु बोटेको 
पनुरावेदन अदालत हेटौंडामा परेको पनुरावेदन पत्।

कसूरको प्रकृनत र घटना ष्टववरणअनसुार प्रमाणको उचित मू्याङ्कन नगररी अचन्तम हदसममको 
सजाय गरेको शरुुको फैसला फरक पनवा सकने हुँदा पनुरावेदन सरकाररी वकरील कायावालयलाई 
पेसधीको सूिना ददई ननयमानसुार पेश गनुवा भन्े पनुरावेदन अदालत हेटौडाको नमनत २०६५।८।३ 
को आदेश।

घटनासथल लास प्रकृनत मिु ु् कामा बसने टरीकाराम अनधकाररी, माझधी मङुग् ेबोटे तथा काम तामेल 
गनखे रेञ्जरद्य अशोककुमार राय र रुपक महजवान समेतका वयचक्तहरू प्रसततु मदु्ाको रोहमा बझुन ु
पनखे देचिदा ननजहरूलाई अ.वं. ११५ नं. बमोचजम समाह्ान जाररी गररी चझकाई बझुधी ननयमानसुार 
पेश गनुवा भन्े समेतको नमनत २०६५।१०।६ को पनुरावेदन अदालत हेटौडाको आदेश।

गैडा, िोररी नसकाररीले माररी िाग िोररी गररी लगेको हो।चशकाररी फेला नपरेको हुँदा कसले मारेको 
हो थाहा छैन भन्े समेत बेहोराको रेञ्जर रुपक महजवान र घटनासथल लास प्रकृनत मिु ु् काका 
माननस माईलरी मङुग् ेबोटेले गरेको छुट्टाछुटै्ट बकपत्।

प्रनतवादरीहरूको साष्टवतधी बयान, घटनासथल लास प्रकृनत मिु ु् का र सजवानमन मिु ु् काका 
माननसहरूको बकपत् समेतका आधार प्रमाणबाट प्रनतवादरी बमबहादरु प्रजाले गैरकानूनधी तररकाले 
गैडा माररी िाग ष्टवरिरी गनखे कायवा गरेको तथा अकावा प्रनतवादरी बेदबहादरु बोटेले गैडा मानखे कायवामा 
सररक रहेका प्रनतवादरी बमबहादरु प्रजालाई आफनो घरमा बास बसाई गैडा मारेबापत ननजबाट 
रु.५०,०००।- समेत नलएको देचिदा रकम समेत नलई मनतयार भै आरोष्टपत कसूर गरेको पषु्टटि 
भएको हुँदा चितवन राष्ट्रिय ननकुञ्ज कायावालय कसरा चितवनबाट प्रनतवादरी बेदबहादरु बोटेलाई 
राष्ट्रिय ननकुञ्ज तथा वन्यजन्त ुसंरक्षण ऐन, २०२९ को दफा ५(क) को कसूर अपराधमा सोहरी 
ऐनको दफा २७ बमोचजम १५(पन्ध्र वषवा कैद र रु.१,००,०००।- (एक लाि) जररीवाना हनेु 
ठहराई र प्रनतवादरी बमबहादरु प्रजा र ष्टवजय लामालाई राष्ट्रिय ननकुञ्ज तथा बन्यजन्त ुसंरक्षण 
ऐन, २०२९ को दफा ५(क) र १९(१) को कसूर अपराधमा सोहरी ऐनको दफा २६(१) 
बमोचजम (१५) पन्ध्र वषवा कैद र रु.१,००,०००।- (एकलाि) जररीवाना हनेु ठहराई नमनत 
२०६५।३।१६ मा गरेको फैसला नमलेकै हुँदा सदर हनेु ठहछवा भन्े पनुरावेदन अदालत 
हेटौंडाको नमनत २०६६।२।३ को फैसला।

मैले गैडा मानखे कुरा थाहा पाई बमबहादरुलाई बास ददएको भनधी बयान गरेको छैन।सह अनभयकु्तको 



97

jg, jGohGt' / jftfj/0f ;+/If0f ;DaGwL s]xL dxTjk"0f{ d'2fsf ghL/x?sf] ;Fufnf] – @)&*

बयानको आधारमा तयार पारेको बयानमा सैननक रािधी धमकरी ददई सहरी गराएको हो।मैले 
बमबहादरु प्रजा र ष्टवजय लामालाई प्रतयक्ष रुपमा चिन्दैन।अनसुन्धान र ननणवाय गनखे एउटै वयचक्त 
हुँदा फरक बकपत् हनु सकने चसथनत छैन।एक रात वास वसदैमा रु.५०,०००।- ददने भन्े कुरा 
पनन ष्टवश्वासलायक छैन र देख् ेपनन कोहरी छैन।५० हजार ददएको भनधी बमबहादरुले कष्टहकतै 
बयानमा भनेका छैनन।्लास प्रकृनत मिु ु् काका राम सेवक यादवको बयानको आधारमा मलाई 
हदैसममको सजाय गररएको छ।बास बसन ददएको र रकम नलएको कुरा सनेुको भनधी लालबहादरु 
बोटे र गणेशबहादरु बोटेले सजवानमनलाई समथवान गररी बपकत् गरेका छन।्सनेुको आधार प्रमाण 
हनु सकदैन।सवयं रेञ्जर रुपक महजवानले मैले गैडा मारेको भन् सकन ुभएको छैन।केवल सनेुको 
आधारमा गरेको बकपत् र अनमुानकै आधारमा मैले गैडा मारेको ठहराई, चसथनत र अवसथा 
नहेररी हदैसममको उचितम सजाय गरेको फैसला सदर गरेको पनुरावेदन अदालत हेटौंडाको 
फैसला त्षु्टटपूणवा हुँदा बदर गररी सफाइ पाऊँ वा वैकच्पक चजकरीरको रुपमा न्यूनतम सजाय 
गररपाऊँ भन्े बेदबहादरु बोटेको यस अदालतमा परेको पनुरावेदन पत्।

मेरो रेञ्जर र प्रमिु वन संरक्षण अनधकृतसमक्ष गरेको बयान सवेचछापूववाक होइन।वेदबहादरु 
बोटेलाई पनन यातना ददई बयान गराएको हुँदा सो आधारमा मैले गैडा मारेको भन् नम्दैन।सवेचछा 
ष्टवरुद्ध गराएको बयान प्रमाणमा नलन नम्दैन।लास जाँि मिु ु् का र सजवानमनका माननसले मैले नै 
गैडा मारेको देिेको भनधी ष्टकटानधी पोल गरेको छैनन।्हाम्ो मलुकु Common Law System बाट 
सञ्चानलत मलुकु हुँदा सवेचछा ष्टवरुद्धको बयानलाई प्रमाणमा नलन नम्दैन।बयानलाई पनन सवतन्त् 
प्रमाणले समथवान गरेपनछ मात् कसूर कायम गनुवापनखेमा कुनै प्रमाणबाट समथवान हनु नसकेको 
चसथनतमा पनन कसूर ठहर गरेको शरुु फैसला सदर गरेको पनुरावेदन अदालत हेटौंडाको फैसला 
समेत गैरकानूनधी तथा न्याष्टयक मन ष्टवपररीत हुँदा सो फैसला बदर गररी सफाइ पाऊँ भन्े 
बमबहादरु प्रजाको यस अदालतमा परेको पनुरावेदन पत्।

ननयमबमोचजम पेश भएको प्रसततु मदु्ाको अधययन गररी पनुरावेदक प्रनतवादरी वेदप्रसाद बोटेको 
तफवा बाट उपचसथत ष्टवद्ान अनधवक्ता श्धी रामप्रसाद अयावालले मेरो पक्षको बमबहादरु प्रजा 
र ष्टवजयलामासँग प्रतयक्ष चिनजान नै छैन,  वास वसदैमा गैडा मानवामा सहयोग गरेको भन् 
नम्दैन।रकम ददएको भन्े कसैले देिेको छैन।केवल अनमुान र सनेुको आधारमा मेरो पक्षलाई 
कसूर ठहर गरेको शरुुको फैसला सदर गरेको नमलेको छैन, तसथवा सो फैसला बदर भै सफाइ 
हनुपुछवा भन्े र प्रनतवादरी बमबहादरु प्रजाको तफवा बाट उपचसथत ष्टवद्ान अनधवक्ता श्धी यवुराज 
ओलरीले मेरो पक्षलाई रेञ्जर र वन संरक्षण अनधकृतले डर धाक ददई लेिधी रािेको बयानमा 
सहरी गराएका छन।्साष्टवतधीलाई अन्य सवतन्त् प्रमाणले समथवान गरेको देचिदैन।गैडाको लास 
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प्रकृनत मिु ु् कामा जनप्रनतनननध पनन छैन।कसूर कायम गनवा शंकारष्टहत तवरले कसूर प्रमाचणत 
हनुपुछवा।यसतोमा कसूर कायम गरेको फैसला त्षु्टटपूणवा हुँदा बदरभै सफाइ पाउनपुछवा भनधी 
गनुवाभएको वहस सनुनयो।

२.  ननणवायतफवा  ष्टविार गदावा प्रनतवादरी बमबहादरु प्रजा, ष्टवजयलामा र वेदबहादरु वोटे आपसमा नमलरी 
संरचक्षत बन्यजन्त ुगैडाको िोररी चशकाररी गररी माररी िाग काटरी लगधी वेि ष्टविन समेत गरेकोले 
प्रनतवादरीमधयेका बमबहादरु प्रजा र ष्टवजय लामाले गैडा माररी िाग ष्टवरिरी गरे उपर रा.नन. तथा 
वन्यजन्त ुसंरक्षण ऐन, २०२९ को दफा ५क र १९(१)को कसूरमा ऐ. २६(१) नं. बमोचजम र 
अकावा प्रनतवादरी वेदबहादरु बोटेलाई गैडा मानखे कायवामा जानधीवझुधी बास वसन ददई सहयोग पयुावाएको 
कसूरमा सोहरी ऐनको दफा २७ बमोचजम सजाय हनु भनधी मागदावधी भएकोमा प्रनतवादरी ष्टवजय 
लामा फरार रहेको तथा बमबहादरु प्रजा र बेदबहादरु बोटेले कसूर सवधीकार गररी बयान गरेको 
अवसथामा चितवन राष्ट्रिय ननकुञ्ज कायावालयले बम बहादरु प्रजा र ष्टवजय लामालाई ऐ. ऐनको 
दफा ५क र १९(१)को कसूरमा ऐ. दफा २६(१) अनसुार र वेदबहादरु बोटेलाई ऐ. ५क 
को कसूरमा दफा २७ अनसुार १५ वषवा कैद र १ लाि रुपैयाँ जररीवाना गरेको देचिन्छ।सो 
फैसलाउपर प्रनतवादरी बेदबहादरु बोटे र बमबहादरु प्रजाको पनुरावेदन पदावा पनुरावेदनबाट सो 
फैसला सदर भएउपर तधी दवैु प्रनतवादरीको यस अदालत समक्ष पनुरावेदन पनवा आएको हुँदा यधी 
प्रनतवादरीहरूले कसूर गरेका हनु ्वा होइन ? शरुुको फैसला सदर गरेको पनुरावेदन अदालतको 
फैसला मनुानसब बेमनुानसब के रहेछ ? सो समबन्धमा ननणवाय ददनपुनखे हनु आएको छ।

३.  पनुरावेदक प्रनतवादरीमधये बेदबहादरु बोटेको सन्दभवामा ष्टविार गदावा, प्रनतवादरी बेदबहादरु बोटेले 
आफूले जानधी बझुधी गैडा मानवालाई बास ददएको होइन र रकम नलएको पनन कसैले देिेको 
छैनन,् एक रात वास वसदैमा रु.५०,०००।- ददने कुरा पनन पतयार लायक छैन ,तयस अवसथामा 
कसररी कसूर प्रमाचणत हनु्छ भनधी चजकरीर नलएको देचिन्छ।यधी प्रनतवादरीलाई बम बहादरु प्रजा र 
ष्टवजय लामासँग पररिय गराई गैडा मानवाका लानग वास वसन ददन ुभनधी पररिय गराई ददएको हुँ 
भनधी नरबहादरु ष्टव.क.ले मौकामा बयान गरेको तथा बमबहादरु प्रजाले मदु्ा हेनखे अनधकाररीसमक्ष 
बयान गदावा वोटेसँग गैडा मादावाको ददन समपकवा  नगरेको भनधी भनेपनन मौकामा वयान गदावा प्रनतवादरी 
बेदबहादरु बोटेको घरमा वास बसेको तथय सवधीकार गनुवाका साथै सो वयान र सष्टहछापलाई मदु्ा 
हेनखे अनधकाररीसमक्षको वयानमा ईन्कार गनवा सकेको छैनन।्प्रनतवादरी बेदबहादरु बोटेले मौकामा 
र मदु्ा हेनखे अनधकाररीसमक्ष बयान गदावा नरबहादरु ष्टव.क.ले बम बहादरु प्रजा र ष्टवजय लामालाई 
वास वसन ददन ुगैडा मानवा जान्छन ्भनधी चिनाई ददएका, गैडा मानुवा अचघ र पनछ पनन आफूकहा 
वास बसेका र िाग ष्टवरिरी गरेपनछ नतम्ो भाग भनधी रु.५०,०००।- ददएका हनु ्भनधी बयान 
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गरेको देचिन्छ।सवयं प्रनतवादरीले गैडा मानवा जाने रिममा वमबहादरु प्रजा र ष्टवजय लामा आफनो 
घरमा वास वसेको, गैडाको िाग ष्टवष्टरिपनछ रु रु.५०,०००।०० नलएको कुरा सवधीकार गरेका 
छन।्सो सवधीकारोचक्त सह अनभयकु्त वमबहादरु प्रजाको बयानबाट समेत पषु्टटि भै रहेको चसथनतमा 
यधी प्रनतवादरीले गैडा मानखे प्रयोजनका लानग जानधी जानधी वास वसन ददएको होइन भन् नम्ने 
देचिएन।यधी प्रनतवादरीले मदु्ा हेनखे अनधकाररीसमक्ष गरेको बयान सवतन्त् र सवचछापूववाक भएको 
होइन, सैननक रािधी डरधाक ददई लेचिएको कागजमा सहरी गराएको हनु ्भन्े चजकरीर नलएपनन 
मदु्ा हेनखे अनधकाररीसमक्ष गरेको वयान नसद्धान्त र वयवहारतः पनन सवतन्त्पूववाक भएको छैन भनधी 
सवधीकार गनवा सष्टकदैन।तसथवा यधी प्रनतवादरीले बमबहादरु प्रजा र ष्टवजय लामासँग नमलरी ननजहरूलाई 
गैडा मानवाका लानग वास वसन ददई राष्ट्रिय ननकुञ्ज तथा वन्यजन्त ुसंरक्षण ऐन, २०२९ को दफा 
२७ अनसुार गैडा मानखे कायवामा सहयोग गररी कसूर गरेको देचिन आयो।

४.  अकावा प्रनतवादरी बमबहादरु प्रजाको समबन्धमा ष्टविार गदावा यधी प्रनतवादरीले मेरो अनसुन्धान 
अनधकाररीसमक्ष र मदु्ा हेनखे अनधकाररीसमक्षको बयान पनन सवचछापूववाक भएको होइन।साष्टवतधी 
अन्य सवतन्त् प्रमाणबाट पषु्टटि भएको छैन र गैडा मारेको कसैले देिेको छ भनधी भन् सकेको 
पनन छैनन।्यसतो अवसथामा मैले सफाइ पाउनपुछवा भनधी चजकरीर नलएको देचिन्छ।सामान्यतयाः 
अदालतले वयान वकपत् गराउदा शचक्तको प्रयोग गददैन र तयहाको काम सवतन्त्पूववाक हनु्छ 
भन्े ठाननन्छ।यो सववामान्य मान्यता र वासतष्टवकरता पनन हो।प्रमाण ऐन २०३१को दफा २(क) 
ले मदु्ा हेनखे अनधकाररीलाई समेत अदालतको पररभाषानभत् समेटेको छ।प्रनतवादरीले मदु्ा हेनखे 
अनधकाररीसमक्ष वयान गरेका छन।्प्रमाण ऐन २०३१को दफा ९मा अदालत बाहेक अन्यत् 
गरेको कागज सवतन्त्पूववाक भएको छैन भनधी प्रमाणधीत भएको चसथनतमा मात् तयसतो वयान वा 
कागजलाई मान्यता ददन ननम्ने हो।मौकाको वयाननै सवचछाले भएको होइन भनधी प्रनतवादरीले 
पषु्टटि गनवा नसकेको चसथनतमा मदु्ा हेनखे अनधकाररीसमक्ष गरेको वयानलाई सवचछापवुवाक भएको होइन 
भनेकै आधारमा प्रनतवादरीको वयान सवचछापूववाक भएको छैन र सो वयान ननजको ष्टवरुद्ध प्रमाणमा 
नलन नम्दैन भन् नम्दैन।अदालत वा मदु्ा हेनखे अनधकाररीसमक्ष गरेको वयान नै सवतन्त् छैन भन्े 
कुरा मान्े हो भने समग् न्याय प्रणालरी र कानूनधी पद्धनतनै पररवतवान गनुवापनखे चसथनत आउँछ।तयसैले 
अदालत र मदु्ाहेनखे अनधकाररीसमक्ष गरेको वयान सवतन्त्पूववाक भएको छैन भन्े चजकरीरलाई 
कानूनधी मान्यता र नसद्धान्तको आधारमानै सवधीकार गनवा सष्टकदैन।यधी प्रनतवादरीले मौका र मदु्ा 
हेनखे अनधकाररीसमक्ष बयान गदावा नरबहादरु ष्टव.क.ले चिनाई ददएको आधारमा वेदबहादरु बोटेको 
घरमा वसधी २०५८ फागनुमा नारायणधी जंगल पाररी गै मैले नै गोलरी हानधी गैडा मारेको हुँ।िाग 
ष्टवजयले लनग ष्टवरिरी गरेको हो भनधी कसूर सवधीकार गरेको छन।नमनत २०५८।१२।१४ मा 
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चितवन राष्ट्रिय ननकुञ्जको कानलवन क्षेत्मा गैडा हतया गरेको अवसथामा भेष्टटई फेला पाररी सोहरी 
ददन घटनासथल तथा लास प्रकृनत मिु ु् का भएको देचिन्छ।प्रनतवादरीहरू वमबहादरु प्रजा र 
ष्टवजय लामा गैडा मरेको समयमा बेदबहादरु बोटेको घरमा वास वसेको देचिन्छ।बमबहादरु 
प्रजाले गोलरी हानधी गैडा मारेको, ष्टवजय लामाले गैडा माररी िाग ष्टवरिरी गरेको र वास वसन ददई 
सहयोग गरेबापत वमबहादरु प्रजाले केहरी समयपनछ बेदबहादरु बोटेलाई रु.५०,०००।- ददएको 
समेतका घटनारिमको शृ्ङ्खला समेतवाट गैडा मानवामा प्रनतवादरीहरू तधीनै जना नमलरी वेदबहादरुको 
घरमा बास बसने वमबहादरु प्रजा र ष्टवजय लामा जंगल जाने वमबहादरुले गोनल प्रहार गनखे र 
ष्टवजय लामाले िाग ष्टवष्टरि गनखे योजना वनाई योजना अन्तगवात बमबहादरुले गोलरी प्रहार गररी गैडा 
मारेको देचिन आयो।प्रनतवादरीको मौकाको र मदु्ा हेनखे अनधकाररीसमक्षको बयान, सहअनभयकु्त 
वेदबहादरु वोटेको मौकाको र मदु्ा हेनखे अनधकाररीसमक्षको पोलाइबाट समेत यधी प्रनतवादरीले गैडा 
मारेको र ननज िाग ष्टवरिरी गनखे कायवामा समेत संलगन भएको देचिन आयो।

५.  तसथवा उपरोक्त उच्लचित आधार प्रमाण र ष्टववेिना समेतको आधारमा प्रनतवादरी बेदबहादरु 
बोटेलाई गैडा मानखे कुराको जानकाररी हुँदाहुँदै सो कायवामा संलगन वयचक्तहरूलाई आफनो घरमा 
बास बसन ददई गैडा मानखे कायवामा सहयोग गरेको , बमबहादरु प्रजा र ष्टवजय लामाले बन जंगलमा 
गै संरचक्षत वन्यजन्त ुगैडा मानखे र िाग ष्टवरिरी गनखे कायवा गरेको देचिदा, प्रनतवादरी वेदबहादरु बोटेले 
गैडामानखे कायवामा संलगन भएका वयचक्तहरूलाई वास वसन ददई गैडा मानवालाई सहयोग पयुावाएको 
हुँदा ननजलाई राष्ट्रिय ननकुञ्ज तथा वन्यजन्त ुसंरक्षण ऐन, २०२९ को दफा २७ बमोचजमको 
कसूरमा सोहरी ऐनको सोहरी दफाबमोचजम १५ वषवा कैद र १ लाि जररीवाना तथा प्रनतवादरी 
बमबहादरु प्रजाले गैडा मारेको र ननज िाग ष्टवरिरीमा समेत संलगन रहेको देचिदा ननजलाई सोहरी 
ऐनको दफा ५क र १९(१) को कसूरमा सोहरी ऐनको दफा २६(१) बमोचजम १५ वषवा कैद 
र रु.१ लाि रुपैंया जररीवाना हनेु ठहर गरेको शरुुको फैसला सदर गरेको पनुरावेदन अदालत 
हेटौंडाको नमनत २०६६।२।३ को फैसला मनुानसब देचिदा सदर हनेु ठहछवा।प्रनतवादरीहरूको 
पनुरावेदन चजकरीर पगुन सकदैन।दायररीको लगत कट्टा गररी नमनसल ननयमानसुार बझुाई ददनू।

उक्त रायमा सहमत छु।

न्या.रणबहादरु बम

इनत संवत ्२०६७ साल मंनसर ८ गते रोज ४ शभुम्



101

jg, jGohGt' / jftfj/0f ;+/If0f ;DaGwL s]xL dxTjk"0f{ d'2fsf ghL/x?sf] ;Fufnf] – @)&*

८. मदु्ाः गैँडा माररी िाग नबरिरी।

भाग ५४ ननणवाय नं. ८७८४ ने.का.प. २०६९ अङ्क ३

सववोचि अदालत, संयकु्त इजलास

सममाननधीय प्रधान न्यायाधधीश श्धी चिलराज रेगमधी
माननधीय न्यायाधधीश श्धी तकवा राज भट्ट

फौ.प.ुनं. २०६५-CR-०७१८

फौ.प.ुनं. ०६६-CR-००११ र ००१२

फैसला नमनतः २०६८।११।३।४

पनुरावेदक प्रनतवादरीः चज.चितवन, वधीरेन्द्नगर गा.ष्टव.स.वडा नं. ८ घर भै कारागार कायावालय, चितवनमा 
थनुामा रहेको सूयवाबहादरु पनु

ष्टवरुद्ध

प्रतयथथी वादरीः नेपाल सरकार

पनुरावेदक प्रनतवादरीः चज.चितवन, वधीरेन्द्नगर गा.ष्टव.स.वडा नं. ८ घर भै कारागार कायावालय, पा्पामा 
थनुामा रहेको कुमार भन्े यमकुमार पनु

ष्टवरुद्ध

प्रतयथथी वादरीः नेपाल सरकार

पनुरावेदक प्रनतवादरीः चज.चितवन, नसष्टद्ध गा.ष्टव.स.वडा नं. ३ घर भई हाल कारागार कायावालय, 
भरतपरुमा थनुामा रहेको बमबहादरु प्रजा

ष्टवरुद्ध

प्रतयथथी वादरीः नेपाल सरकार

शरुु फैसला गनखेः

प्रमिु संरक्षण अनधकृत श्धी मेघबहादरु पाणडे

पनुरावेदन फैसला गनखेः

मा.न्या.श्धी राजेन्द्प्रसाद राजभणडाररी

मा.न्या.श्धी एकराज आिायवा
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पनुरावेदक प्रनतवादरी तफवा बाटः ष्टवद्ान अनधवक्ताहरू रचजतभक्त प्रधानाङ्ग, केदारप्रसाद दाहाल, जधीतेन्द् 
बज्ािायवा, ननमवाला शाक् र नरेन्द्प्रसाद पाठक

प्रतयथथी वादरी तफवा बाटः

अवलचमबत नजधीरः

समबद्ध कानूनः

राष्ट्रिय ननकुञ्ज तथा वन्यजन्त ुसंरक्षण ऐन, २०२९ को दफा ५ र १९(१) र २६(१)

 कुनै पररीक्षण नगराएको अवसथामा मदु्ा हेनखे अनधकाररीसमक्षको साष्टवतधी बयान समेतका सबूद 
प्रमाणका आधारमा कसूर कायम भई दोषधी करार भइसकेपनछ पनुरावेदन तहमा शरुु मदु्ा हेनखे 
अनधकाररीसमक्षको साष्टवतधी बयानको सतयतामा प्रश्न उठाई सो साष्टवतधी आफूले ददएको होइन 
भन्े चजकरीर नलएकै आधारमा मात् अदालतले साष्टवतधी बयानको सतयताउपर अनावशयक शंका 
गररी अन्यथा ननषकषवा ननका्नेतफवा  ष्टविार गरररहन ुनपनखे।

(प्रकरण नं.६)
 अनसुन्धान अनधकृत र मदु्ा हेनखे अनधकाररीसमक्ष गरेको आफनो साष्टवतधी बयानको तथयलाई 

सवधीकारै गरेको र सो साष्टवतधी बयान नलँदाको अवसथामा यातना ददएको भन्े कुरालाई मात् 
ष्टवशेष रुपमा उठाई सो साष्टवतधी प्रमाण ग्ाह्य छैन भनधी चजकरीर नलए तापनन तयसतो यातना वा 
कुटपधीट प्रमाणबाट पषु्टटि नभएसमम मदु्ा हेनखे सवतन्त् ननकायसमक्ष भएको साष्टवतधी बयान ननज 
ष्टवरुद्धको बनलयो प्रमाणको रुपमा रष्टहरहने।

(प्रकरण नं.७)
 संगदठत अपराधमा संलगन प्रनतवादरीहरूको कसूरलाई कुनै एउटा एकलो वारदात वा घटनासँग 

मात् जोडधी ननरपेक्ष ढंगबाट हेनुवा भन्दा सो वारदातबाट प्रनतवादरीहरूले हानसल गनवा िाहेको 
ननहरीत उद्ेशय वा सो वारदातको दूरगामधी असरलाई हेनुवा न्याष्टयक दृष्टटिकोणबाट उपयकु्त वा 
वाञछनधीय हनेु।

 वारदात घटाई िाग काटरी तयसलाई नबरिरी गररी प्राप् गरेको रकम बराबररी रुपमा बाँडधी िाएको 
चसथनतमा प्रनतवादरीहरूको समान प्रकृनतको संलगनता रहेको मान्ुपनखे।

 राष्ट्रिय ननकुञ्ज तथा वन्यजन्त ुसंरक्षण ऐन, २०२९ को दफा २७ को प्रनतबन्धातमक वाक्ांशले 
गैंडा, बाघ, कसतरुरी मगृ र हात्तधीनसत समबचन्धत कसूर गनखे वयचक्त र सोको मनतयारलाई समान 
सजाय हनेु वयवसथा गरेको अवसथामा मु् य अनभयकु्त र अन्य अनभयकु्तको हकमा बेगलाबेगलै 
सजाय हनेु अवसथा नदेचिने।

(प्रकरण नं.१०)
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फैसला

प्र.न्या.चिलराज रेगमधीः पनुरावेदन अदालत, हेटौंडाको नमनत २०६६।१।२७ को फैसलाउपर न्याय 

प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा ९ (१) (ग) बमोचजम प्रनतवादरीहरूको तफवा बाट पनुरावेदन पररी पेश 

हनुआएको प्रसततु मदु्ाको तथय एवं ननणवाय यस प्रकार छ:

चितवन राष्ट्रिय ननकुञ्जको कुजौलरी पोटिदेचि पचचिम दचक्षणपदट्ट राष्ट्रिय ननकुञ्जनभत् कालरीवन (नसरेि 

टाप)ु एररयामा एक पोथधी गैँडालाई िोररी चशकाररीले गोलरी हानधी माररी िाग बन्िरोले काटरी लगेको 

घाउ देचिएको र मतृ शररीरमा गोलरीको टुरिा समेत फेला परेको भन्े नमनत २०५९।१२।१३ को 

घटनासथल प्रकृनत लासजाँि मिु ु् का।

सहायक संरक्षण अनधकृत कमलजङ्ग कँुवर समेतको नमनत २०६०।७।२४ को जाहेररी प्रनतवेदन 

अनसुार चज. चितवन, वधीरेन्द्नगर-८ बसने कुमार पनु, सूयवाबहादरु पनु र छवधीर पनुलाई परिाउ गररी 

पेश गररएको प्रनतवेदन।

चितवन राष्ट्रिय ननकुञ्ज कायावालयका रेञ्जर बेदबहादरु िडकासमक्ष २०५९ सालको िैत् मष्टहनामा 

चितवन राष्ट्रिय ननकुञ्ज कालरीवन (नसरेि टाप)ु मा प्रनतवादरीहरू सूयवाबहादरु पनु र बमबहादरु प्रजा भएर 

गैँडा माररी िाग काटरी नबरिरी गरेपनछ रु.४०,०००।का दरले रकम बाँडधी नलएको भनधी कुमार भन्े 

यमकुमार पनुले गरेको बयान।

२०५९ साल िैत मष्टहनामा ननकुञ्जको आइलैणड एररयामा पनखे कालरीवन (नसरेि टाप)ु मा प्र. बमबहादरु 

प्रजाले लकुाई रािेको बन्दकुले गोलरी हानधी गैँडा माररी िाग काटरी नबरिरी गरेपनछ रु.४०,०००।का 

दरले मैले र प्र. कुमार भन्े यमकुमार पनुले रकम नलएका हौं भनधी प्र. सूयवाबहादरु पनुले गरेको बयान।

गैँडा माररी िाग नबरिरी गनखे कायवामा हालसमम कसैसँग पनन कुनै ठाउँमा पनन ष्टहँडडलु गरेको छैन।मेरो 

साइँलरी छोररी कालरी पनुलाई वधीरमान प्रजाले भगाई लगेको हुँदा वधीरमान प्रजाको कारणले गदावा मलाई 

परिाउ गरेको होला भनधी रेञ्जर बेदबहादरु िडकासमक्ष प्र. छवधीर पनुले गरेको बयान।

शंकासपद वयचक्तहरू बमबहादरु प्रजा, सूयवाबहादरु पनु र कुमार भन्े यमकुमार पनु समेतका माननसहरू 

िानेकुरा पसलमा ष्टकनधी झोलामा बोकरी नमनत २०५९।१२।११ गते बेलकुरीपि ननकुञ्जनतर गएको 

देिेको हुँ।तयसको ३/४ ददनपनछ नसरेि टापमुा गैँडा मारेछन ्भन्े सनेुको हुँ भनधी सजवामधीन मिु ु् कामा 

बसने कृषणप्रसाद आिायवा समेतका माननसहरूले नमनत २०६०।८।११ मा गरेको सजवामधीन मिु ु् का।
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प्र. छवधीर पनु गैँडा मानखे कायवामा संलगन छैन भनधी प्र. सूयवाबहादरु पनुले गरेको बयानको आधारमा 

स.म.ुस. ऐन, २०४९ को दफा २१ बमोचजम नमनत २०६०।८।१५ मा प्र. छवधीर पनुलाई हाजधीर 

जमानधीमा छानडएको भन्े कागज।

चज्ला सरकाररी वकरील कायावालय, भरतपरु, चितवनको ि.नं. २७३ नमनत २०६०।८।१६ को 

पत्ानसुार प्र. छवधीर पनु समेतका माननसहरू उपर राष्ट्रिय ननकुञ्ज तथा वन्यजन्त ुऐन, २०२९ को 

दफा ५(क) र १९(१) को कसूर अपराधमा सोहरी ऐनको दफा २६(१) बमोचजम सजायको माग दावधी 

नलई मदु्ा िलाउन ुभन्े ननणवायको प्रनतनलष्टप।

चितवन राष्ट्रिय ननकुञ्ज कायावालय कसराका अनसुन्धान अनधकाररी रेञ्जर बेदबहादरु िडकाले रा.नन.तथा 

व.ज.सं. ऐन, २०२९ को दफा ५(क) र १९(१) अनसुार प्रनतवादरीहरूले कसूर अपराध गरेकोले 

सोहरी ऐनको दफा २६(१) बमोचजम हदैसममको सजायको माग दावधी नलई ऐ.ऐनको दफा ३०(१) 

बमोचजम नमनत २०६०।८।१७ मा दायर गरेको अनभयोग पत्।

२०५९ सालको िैत् मष्टहनामा प्र. बमबहादरु प्रजा, कुमार भन्े यामकुमार पनु र म समेत भएर राष्ट्रिय 

ननकुञ्जनभत् पनखे कालरीवन एररयामा प्र. बमबहादरु प्रजाले लकुाएर रािेको बन्दूकले गोलरी हानधी ननज 

बमबहादरुले गैंडा मारेको हो।उक्त गैंडाको िाग बञ्चरोले काटरी नबरिरी गररी रु.४०,००० (िालरीस 

हजार) ददएको हो भनधी इजलाससमक्ष प्र. सूयवाबहादरु पनुले नमनत २०६०।८।१८ मा गरेको साष्टवतधी 

बयान।

२०५९ सालको िैत् मष्टहनामा प्र. बमबहादरु प्रजा र म समेत भएर राष्ट्रिय ननकुञ्जको आइलैणडमा पनखे 

कालरीवन एररयामा प्र. बमबहादरु प्रजाले लकुाइ रािेको बन्दकुले गोलरी हानधी ननज बमबहादरु प्रजाले 

गैडा मारेको हो।उक्त गैडाको िाग बन्िरोले काटरी झोलामा रािधी लकुाइ नछपाइ मेरो घरमा ्याएर 

उनसनेर छाला मास ुछुट्टयाई प्र. बमबहादरु प्रजाले लगधी नबरिरी गररी मलाई रु.४०,०००।ददएको भनधी 

प्र. कुमार भन्े यमकुमार पनुले नमनत २०६०।८।१८ मा गरेको साष्टवतधी बयान।

प्र. कुमार भन्े यमकुमार पनु र प्र. सूयवाबहादरु पनुलाई राष्ट्रिय ननकुञ्ज तथा वन्यजन्त ु संरक्षण 

ऐन, २०२९ को दफा ५(क) र १९(१) को कसूर गरेकोले सोहरी ऐनको दफा २६(१) बमोचजम 

हनेु सजायलाई मधयनजर रािधी पपुवाक्षको लानग थनुामा राख् पठाउन ुभन्े नमनत २०६०।८।१८ को 

आदेश।

गैडा माररी िाग नबरिरी वयवसाय गनखे कायवा मैले गरेको छैन।मेररी साइलरी छोररी वधीरमान प्रजासँग पोइल 
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गएको हुँदा तयहरी छोररीको कारणले मैले दिु पाइरहेको छु।वधीरमान प्रजा कष्टहले काहरी ँआउने गदवाछन ्

भनधी प्र. छवधीर पनुले गरेको बयान।

२०५९ साल िैत् मष्टहनामा राष्ट्रिय ननकुञ्जको आइलैणड जंगलको कालरीवनमा मैले लकुाई रािेको 

बन्दकुले गोलरी हानधी गैँडा माररी बन्िरोले िाग काटरी झोलामा रािधी लाहरेु भन्े गादर वजुावामगर माफवा त 

नबरिरी गररी मैले, प्र. कुमार भन्े यमकुमार पनु र प्र. सूयवाबहादरु पनुले रु.४०,०००।का दरले बाँडधी 

नलएका हौं।ननकुञ्ज, मधयवतथी क्षेत् र वन क्षेत्मा गररी १७ वटा गैँडा माररी िाग नबरिरी गररी पटक 

पटक गररी जममा रु.८,८५,०००।आनथवाक लाभ नलएको हुँ भनधी प्र. बमबहादरु प्रजाले गरेको साष्टवतधी 

बयान।

सजवामधीन मिु ु् काको रोहबरमा बसने नससवार उपभोक्ता सनमनत रजहर नवलपरासधीको अधयक्ष 

नबषणबुहादरु सेन, प्र. यमकुमार पनुको साक्षधी रेशम के.सधी., हरर पनु, प्र. छवधीर पनुका साक्षधी होमबहादरु 

पनु, घटनासथल प्रकृनत लासजाँि मिु ु् कामा बसने रामसेवक यादवले गरेको बकपत्।

प्रनतवादरीहरू यमकुमार पनु, सूयवाबहादरु पनु तथा प्रनतवादरी बमबहादरु प्रजाले रा.नन. तथा व.ज.सं. 

ऐन, २०२९ को दफा ५ (क) र १९(१) को कसूर अपराध गरेको पषु्टटि भएको हुँदा ऐ. ऐनको 

दफा २६(१) बमोचजम प्रतयेकलाई १५ (पन्ध्र) वषवा कैद र रु.१,००,०००।(एक लाि) जररीवाना 

हनेु र प्रनतवादरी छवधीर पनुले रा.नन.तथा ब.ज.सं. ऐनको दफा १९(१) को कसूर अपराध गरेको पषु्टटि 

भएकोले सोहरी ऐनको दफा २६(१) बमोचजम ५ (पाँि) वषवा कैद हनेु ठहछवा भन्े शरुु चितवन राष्ट्रिय 

ननकुञ्ज कायावालयको फैसला।

रेञ्जर र प्रमिु संरक्षण अनधकृतसमक्ष गराइएको बयान मेरो सवेचछापूववाक गराइएको होइन।मलाई 

शाररीररक यातना ददई जवजवासतधी सहरी गराइएको हो।सहअनभयकु्तलाई पनन यातना ददई मलाई समेत 

पोल गनखे गररी साष्टवतधी गराएका हनु।्तयसमा पनन सहअनभयकु्तको पोललाई प्रमाणको रुपमा नलन नम्ने 

होइन।साष्टवतधी बयानलाई अन्य प्रमाणले पषु्टटि गरेको अवसथा पनन छैन।यदद उक्त बयान मेरो सवेचछाले 

गरेको अवसथामा पनन प्रमिु अनभयकु्त माननएका बमबहादरु प्रजालाई १७ वटा गैडा मारेकोमा साष्टवत 

गराई १५ वषवा कैद र रु.१,००,०००।जररीवाना हनुलेु अपराधको प्रकृनत र अवसथालाई ्यालै 

नगररएको भन्े पषु्टटि हनु्छ।अतः म ननदवोष वयचक्तलाई मेरो ईचछा ष्टवरुद्ध जवजवासतधी गराएको साष्टवतधी 

बयानबाट दोषधी करार गरेको फैसला गैरकानूनधी हुँदा उक्त फैसला उ्टरी गररी मैले सफाइ पाउने गररी 

इन्साफ गररपाऊँ भन्े बेहोराको प्रनतवादरी मधयेका कुमार भन्े यमकुमार पनुको पनुरावेदन पत्।
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मैले रेञ्जर र प्रमिु संरक्षण अनधकृतसमक्ष गरेको भनेको साष्टवतधी बयान मेरो सवेचछापूववाक गररएको 

होइन।जवरजसतधी सहरी गराइएको हो।साष्टवतधी बयानको कुरालाई अन्य सवतन्त् प्रमाणले पषु्टटि पनन 

गददैन।सहअनभयकु्तको पोलको आधारमा मात् अपराधधी त ु् याई सजाय गनुवा पनन न्याष्टयक र यचुक्तसंगत 

हनु सकदैन।मु् य अनभयकु्त र मलाई हाम्ो कसूर नभन्ानभन्दै हुँदाहुँदै पनन समान सजाय गनुवा पनन 

कानूनको मकशद ष्टवरुद्ध रहेको छ।अतः उक्त फैसला गैरकानूनधी हुँदा उ्टरी गररी मैले सफाइ पाउने 

गररी इन्साफ गररपाऊँ भन्े प्रनतवादरीहरू मधयेका सूयवाबहादरु पनुको पनुरावेदन पत्।

म प्रनतवादरीले मौका तथा इजलासमा बयान गदावाको अवसथामा मैले भनेबमोचजम तथा मलाई सोधेर 

समेत लेचिएको होइन र पढेर सनुाइएको समेत होइन।मलाई पष्टहले अरु मदु्ा लागेका कारणबाट 

यो मदु्ामा ठहर हनुपुनखे पनन होइन।मदु्ामा कैद तथा जररीवाना गदावा नलइएको आधार पनन नमलेको 

छैन।वादरीले पेश गरेको मिु ु् काका माननसहरू घटनाका प्रतयक्षदशथी समेत होइनन।्मलाई धेरै गैँडा 

मारेको जसतो देिाएको छ, तर सो समबन्धमा अनसुन्धान नै नगररी तधी कुरा मेरा ष्टवरुद्ध प्रमाणमा नलन 

नम्ने पनन होइन।अतः शरुुको फैसला उ्टरी गररी अनभयोग दावधीबाट सफाइ पाउने गररी अकवो फैसला 

गररपाऊँ भन्े प्रनतवादरी बमबहादरु प्रजाको पनुरावेदन पत्।

शरुुको इन्साफ प्रमाणको मू्याङ्कन र कानूनको वया्याको प्रश्नमा फरक पनवासकने देचिएकोले 

छलफलको लानग प्रतयथथी चझकाई पेश गनुवा भन्े पनुरावेदन अदालतको नमनत २०६५।२।२०।२ 

को आदेश।

प्रनतवादरी छवधीर पनुलाई पाँि वषवा कैद गररी फैसला भएउपर ननजले पनुरावेदन नगररी बसेकोले ननजले 

उक्त फैसला सवधीकार गरेको हनुाले ननजको हकमा कुनै ष्टविार गनुवापनखे अवसथा आएन।प्रनतवादरी 

बमबहादरु प्रजाले योजनाबद्ध ढंगले वारदातसथल क्षेत्मा गई दईु रात नदरीको ष्टकनारामा नै बास बसधी 

अगानडदेचि नै लकुाई रािेको बन्दकु प्रहार गरेको, पनुरावेदक बमबहादरु प्रजाको साथमा लहैलहैमा 

लागधी गैँडा मानवा गएको नभई योजनाबद्ध रुपमा िाग बेिधी तसकररी गररी रुपैयाँ कमाउने लालिमा 

कसूर गरेको तथा गैँडा मानवाको लानग नै स्लाह गररी नारायणगढदेचि गई मानवाको लानग बन्दूक प्रहार 

गनखेलाई मात् बढरी सजाय गनुवा न्यायोचित ्नहनेु हुँदा सो अपराध गनवा मत स्लाहमा पसधी योजना बनाई 

वारदातसथलमा गई मानखे कायवामा सहयोग गनखे, िाग बोकरी ष्टहँडधी जाने र सो िाग नबरिरी गररी रुपैयाँ 

बाँडधी िाने समेतको कायवा संयकु्त रुपमा तधीनैजना पनुरावेदक प्रनतवादरीहरूले गरेकोले सबै पनुरावेदक 

प्रनतवादरीहरूलाई समान सजाय भई अचन्तम हदको कैद सजाय तोकदा मात् कसूरको मात्ाको अनपुातमा 

सजाय हनु सकने र गैँडा माररी िाग बेचने तसकररी मनोबचृत्तका वयचक्तहरू हतोतसाष्टहत हनेुसमम 
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हनु्छन।्न्यून सजाय गदावा तयसको असर नराम्ो पनखे र गैँडा संरक्षणको कायवामा िनुौतधी आउन सकने 

तथा कसूरको मात्ाअनसुार शरुुले सजाय गरेको हुँदा न्यून हदको सजाय गररपाऊँ भन्े पनुरावेदन 

चजकरीरसँग सहमत हनेु अवसथा देचिएन।तसथवा, पनुरावेदक प्रनतवादरी यामबहादरु पनु, सूयवाबहादरु पनु र 

बमबहादरु प्रजाको कसूर ननःशंक पषु्टटि हनु आएकोले ननजहरूलाई राष्ट्रिय ननकुञ्ज तथा वन्यजन्त ुसंरक्षण 

ऐन, २०२९ को दफा ५(क) र १९(१) को कसूरमा ऐ. को दफा २६(१) ले जनहरी कैद पन्ध्र वषवा 

र जररीवाना एकलाि रुपैयाँ गनखे गररी शरुु चितवन राष्ट्रिय ननकुञ्ज कायावालय, कसारा, चितवनका प्रमिु 

संरक्षण अनधकृतबाट भएको फैसला नमलेको हुँदा सदर हनेु ठहछवा भन्े पनुरावेदन अदालत, हेटौँडाको 

नमनत २०६६।१।२७ को फैसला।

पनुरावेदन अदालतको फैसलामा चित्त बझेुन।मेरो साष्टवतधी बयानलाई आधार नलई शरुुले कसूरदार 

ठहयावाएकोलाई पनुरावेदन अदालतले सदर गरेको छ।उक्त साष्टवतधी बयान मलाई िरम यातना ददई 

पष्टहले नै लेचिएको बयानमा जवरजसतथी सष्टहछाप गराएको हो।तयसतो बयान प्रमाण ऐन, २०३१ को 

दफा ९ प्रनतकूल छ।अकवो बुदँामा सहअनभयकु्तको पोलबाट अनभयोग पषु्टटि भएको भननएको छ।तर 

सहअनभयकु्त समेतको बयान ननजको सवतन्त्तापूववाक र सवेचछाले भएको होइन।सहअनभयकु्तहरू 

बमबहादरु प्रजा र कुमार पनुको बयानमा भरुवा बन्दूकबाट गोलरी हानधी गैँडा मारेको भन्े बेहोरा 

उ्लेि भएको छ।तर गैँडाको लास प्रकृनत मिु ु् काबाट कञ्चटनभत् थ्धी नट थ्धी राइफलको गोलरीको 

टुरिा भेष्टटएको देिाइएको छ।यसबाट ननज सहअनभयकु्तहरूको बयान नै जवजवासतधी रुपमा गराइएको 

पषु्टटि हनु्छ।मेरो साष्टवतधी बयान यातना ददई गराइएकोमा ष्टहरासतमा कुटपधीट गररएको भए घाजाँि 

गराउन ुपनखेमा नगराएको भन्दै पनुरावेदन अदालतले उक्त साष्टवतधी कुटपधीट गररी गराइएको होइन भन्े 

ननषकषवा ननकालेको छ।तर राष्ट्रिय ननकुञ्जनभत् यातना ददइएकोमा उपिार वा घाजाँि गराउने अवसथा 

नै नहनेु वासतष्टवकतातफवा  अदालतले न्याष्टयक मन लगाई मनन गनवा सकेको छैन।वारदात पषु्टटि गनखे 

आधारको रुपमा नससवार उपभोक्ता सनमनतका अधयक्ष नबषणबुहादरु सेन र घटनासथल लास प्रकृनत 

मिु ु् कामा बसने गे.रामसेवक यादवको बकपत्लाई पनन नलइएको छ।तर ननजहरूको बकपत्बाट यो 

यसले नै वारदात घटाएको भनधी ष्टकटानधी गररएको छैन।यसतो अवसथामा म उपरको अनभयोग दावधी 

सथाष्टपत हनैु नसकनेमा राष्ट्रिय ननकुञ्ज तथा वन्यजन्त ुसंरक्षण ऐन, २०२९ को दफा २६ बमोचजम 

हदैसममको सजाय गरेको शरुुको फैसला सदर गनखे गररी पनुरावेदन अदालतबाट भएको फैसला त्षु्टटपूणवा 

हुँदा बदर गररी अनभयोग दावधीबाट सफाइ पाऊँ भन्े प्रनतवादरी सूयवाबहादरु पनुको पनुरावेदन पत्।

पनुरावेदन अदालतको फैसलामा चित्त बझेुन।मलाई सजाय गदावा अनसुन्धान अनधकृतसमक्षको साष्टवतधी 

बयानलाई मु् य प्रमाण मानधी ठहर गररएको छ।सो साष्टवतधी मेरो सवेचछाबाट भएको होइन।मलाई 
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िरम यातना ददई नलएको साष्टवतधी प्रमाण ऐन, २०३१ को दफा ९ प्रनतकूल छ।जसलाई िाग नबरिरी 

गरेको भनधी आरोप लगाईएको छ तधी वयचक्तहरू वधीजय लामा र लाहरेु भन्े गादर बजुावा मगरलाई 

ष्टवपक्षधी बनाई कारवाहरी गररएकै छैन।मतृक गैँडाको कञ्चटनभत्बाट थ्धी नट थ्धी राइफलका गोलरीका 

टुरिा भेष्टटएको भन्े लास प्रकृनत मिु ु् कामा उ्लेि छ।तर मेरो साष्टवतधी बयानमा बमबहादरु प्रजाले 

भरुवा बन्दूक प्रहार गररी मारेको भन्े बेहोरा उ्लेि गररी जवरजसतधी यातना ददई सष्टहछाप गराइएको 

छ।सहअनभयकु्तले पोलेको आधारले मातै् कसूर सथाष्टपत भई सजाय हनु सकै्तन भन्े अनेकन नसद्धान्तहरू 

रहेका छन।्साष्टवतधी बयान गराउँदा यातना ददएकोमा तयसको घाित जाँि नगराएको भन्े आधारमा 

मात् सो साष्टवतधी सहरी रुपमा सवेचछापूववाक गराइएको भन्े अथवा गनवा नम्दैन।राष्ट्रिय ननकुञ्जनभत्को 

थनुामा यातना ददइएको यथाथवातालाई अदालतले गमभधीरतापूववाक हेनुवापदवाछ।वारदात पषु्टटि गनखे महतवपूणवा 

आधारको रुपमा नससवार उपभोक्ता सनमनतका अधयक्ष नबषणबुहादरु सेन तथा घटनासथल, लास प्रकृनत 

मिु ु् कामा बसने मे. राम सेवक यादवको बकपत्बाट वारदात पषु्टटि भएको भननएपनन तधी दबैु वयचक्तको 

बकपत्बाट मैले समेत गोलरी हानेको भन्े िलेुको छैन।यसतो अवसथामा नबना आधार प्रमाण राष्ट्रिय 

ननकुञ्ज तथा वन्यजन्त ुसंरक्षण ऐन, २०२९ को दफा २६ बमोचजम हदैसमम सजाय गरेको त्षु्टटपूणवा 

छ।अपराधको प्रकृनत र मात्ाअनरुूप मातै् सजाय हनेुमा हदैसममको सजाय गनखे गरेको शरुुको इन्साफ 

सदर गरेको पनुरावेदन अदालतको फैसला त्षु्टटपूणवा हुँदा बदर गररी सफाइ पाऊँ भन्े समेत बेहोराको 

प्रनतवादरी कुमार भन्े यमकुमार पनुको पनुरावेदन पत्।

पनुरावेदन अदालतको फैसलामा चित्त बझेुन।मेरो साष्टवतधी बयानलाई आधार नलई शरुुले कसूरदार 

ठहयावाएकोलाई पनुरावेदन अदालतले सदर गरेको छ।उक्त साष्टवतधी बयान मलाई िरम यातना ददई 

पष्टहले नै लेचिएको बयानमा जवरजसतधी सष्टहछाप गराएको हो।तयसतो बयान प्रमाण ऐन, २०३१ को 

दफा ९ प्रनतकूल छ।अकवो बुदँामा सहअनभयकु्तको पोलबाट अनभयोग पषु्टटि भएको भननएको छ।तर 

सहअनभयकु्त समेतको बयान ननजको सवतन्त्तापूववाक र सवेचछाले भएको होइन।सहअनभयकु्तहरू 

सूयवाबहादरु पनु र कुमार पनुको बयानमा भरुवा बन्दूकबाट गोलरी हानधी गैँडा मारेको भन्े बेहोरा उ्लेि 

भएको छ।तर गैँडाको लास प्रकृनत मिु ु् काबाट कञ्चटनभत् थ्धी नट थ्धी राइफलको गोलरीका टुरिा 

भेष्टटएको देिाइएको छ।यसबाट ननज सहअनभयकु्तहरूको बयान नै जवजवासतधी रुपमा गराइएको पषु्टटि 

हनु्छ।मेरो साष्टवतधी बयान यातना ददई गराइएकोमा ष्टहरासतमा कुटपधीट गररएको भए घाजाँि गराउन ु

पनखेमा नगराएको भन्दै पनुरावेदन अदालतले उक्त साष्टवतधी कुटपधीट गररी गराइएको होइन भन्े ननषकषवा 

ननकालेको छ।तर राष्ट्रिय ननकुञ्जनभत् यातना ददइएकोमा उपिार वा घाजाँि गराउने अवसथा नै नहनेु 

वासतष्टवकतातफवा  अदालतले न्याष्टयक मन लगाई मनन गनवा सकेको छैन।वारदात पषु्टटि गनखे आधारको 
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रुपमा नससवार उपभोक्ता सनमनतका अधयक्ष नबषणबुहादरु सेन र घटनासथल लास प्रकृनत मिु ु् कामा 

बसने गे. रामसेवक यादवको बकपत्लाई पनन नलइएको छ।तर ननजहरूको बकपत्बाट यो यसले नै 

वारदात घटाएको भनधी ष्टकटानधी गररएको छैन।यसतो अवसथामा म उपरको अनभयोग दावधी सथाष्टपत 

हनैु नसकनेमा राष्ट्रिय ननकुञ्ज तथा वन्यजन्त ुसंरक्षण ऐन, २०२९ को दफा २६ बमोचजम हदैसममको 

सजाय गरेको शरुुको फैसला सदर गनखे गररी पनुरावेदन अदालतबाट भएको फैसला त्षु्टटपूणवा हुँदा बदर 

गररी अनभयोग दावधीबाट सफाइ पाऊँ भन्े प्रनतवादरी बमबहादरु प्रजाको पनुरावेदन पत्।

ननयमबमोचजम पेशधी सूिधीमा िढरी ननणवायाथवा पेश भएको प्रसततु मदु्ामा पनुरावेदक प्रनतवादरी सूयवाबहादरु 

पनु समेतको तफवा बाट ष्टवद्ान अनधवक्ताहरू श्धी केदारप्रसाद दाहाल र श्धी जधीतेन्द् बज्ािायवाले प्रसततु 

मदु्ामा प्रनतवादरीहरू उपर अनधकतम सजाय गररएको छ।राष्ट्रिय ननकुञ्ज तथा वन्यजन्त ु संरक्षण 

ऐन, २०२९ को दफा २६(१) को वयवसथाअनसुार पनन प्रसततु वारदातमा हदैसममको सजाय गनुवा 

मनानसव हुँदैन।कसूरको गामभधीयवाता र प्रनतवादरीहरूको संलगनताको अवसथा समेतलाई ष्टविार नगररी 

हिवुाको आधारमा हदैसममको सजाय गनुवाले न्याष्टयक मनको प्रयोग नभएको पषु्टटि गदवाछ।एउटै 

ननकायबाट मदु्ाको अनसुन्धान, अनभयोजन र ननणवाय गररएको अवसथा हुँदा ननषपक्ष सनवुाईको नसद्धान्त 

समेत अनशुरण भएको छैन।तसथवा कसूरको गमभधीरता र तयसमा हाम्ो पक्षको संलगनताको मात्ालाई 

हेररी न्यायपूणवा रुपमा इन्साफ गनुवापनखेमा हिवुाको आधारमा हदैसममको सजाय गनखे गररी शरुु राष्ट्रिय 

ननकुञ्ज कायावालयको ननणवाय सदर गरेको पनुरावेदन अदालतको फैसला उ्टरी हनुपुदवाछ भन्े समेत बहस 

गनुवाभयो।

पनुरावेदक प्रनतवादरी कुमार भन्े यमकुमार पनुको तफवा बाट उपचसथत ष्टवद्ान अनधवक्ता श्धी रचजतभक्त 

प्रधानाङ्ग र ष्टवद्ान अनधवक्ताहरू श्धी ननमवाला शाक् र श्धी नरेन्द्प्रसाद पाठकले प्रसततु मदु्ामा मु् य 

अनभयकु्त र सहअनभयकु्त समेतलाई बराबर सजाय गनखे गररी शरुु तथा पनुरावेदन अदालत समेतबाट 

फैसला भएको छ।फौजदाररी कसूर वारदातमा संलगनताको मात्ा हेररी Principle of parity अनसुार 

अनभयकु्तलाई सजाय गनुवा पदवाछ।तर समान हैनसयतका अनभयकु्त छवधीर पनुलाई ५ वषवा मातै् कैद 

सजाय गररएको र अरुलाई हदैसममको सजाय गररएको शरुु र पनुरावेदन अदालतको फैसला त्षु्टटपूणवा 

छ।प्रसततु कसूरमा हाम्ो पक्षको आपरानधक मनसाय (Mens Rea) पषु्टटि भएको छैन।यसका साथै 

मु् य अनभयकु्त र मनतयारको कसूरमा संलगनताको गमभधीरता एउटै हनैु सकै्तन।तर मु् य अनभयकु्त 

र मनतयारलाई एउटै सतरमा सजाय गररएको हुँदा पनुरावेदन अदालतको फैसला उच्ट हनुपुदवाछ भन्े 

समेत बहस गनुवाभयो।
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ष्टवद्ान कानून वयवसायधीहरूले गनुवा भएको बहस चजकरीर सनुधी नमनसल संलगन कागजातहरू अधययन 

गररयो।यसमा पनुरावेदन अदालतले पनुरावेदक प्रनतवादरीहरूलाई कसूरदार कायम गररी सजाय गनखे 

गरेको फैसला नमले, ननमलेको के रहेछ भन्े समबन्धमा ननणवाय ददनपुनखे देचिन आयो।

२. ननणवायतफवा  ष्टविार गदावा प्रनतवादरीहरू कुमार भन्े यमकुमार पनु, बमबहादरु प्रजा, सूयवाबहादरु पनु 

र छबधीर पनु उपर राष्ट्रिय ननकुञ्ज तथा वन्यजन्त ुसंरक्षण ऐन, २०२९ को दफा ५ र १९(१) 

को कसूरमा ऐ दफा २६(१) बमोचजम हदैसममको सजायको माग गररी अनभयोगपत् पेश 

भएकोमा प्रनतवादरीहरू यमकुमार पनु, बमबहादरु प्रजा र सूयवाबहादरु पनुलाई सोहरी दफा २६(१) 

बमोचजम जनहरी १५ बषवा कैद र रु.१,००,०००।का दरले जररीवाना हनेु र अकवो प्रनतवादरी 

छवधीर पनुलाई कैद बषवा ५ हनेु ठहयावाई शरुु राष्ट्रिय ननकुञ्ज कायावालयबाट भएको ननणवाय सदर हनेु 

ठहररी पनुरावेदन अदालतबाट फैसला भएको देचिन्छ।सो फैसलामा चित्त नवझुाई पनुरावेदक 

प्रनतवादरीहरूको तफवा बाट छुट्टाछुटै्ट पनुरावेदन पररी ननणवायाथवा पेश भएको देचियो।

 नमनसल अधययन गदावा प्रनतवादरीमधयेका छवधीर पनुले शरुुको इन्साफमा चित्त बझुाई पनुरावेदन 

नगररी बसेबाट ननजको हकमा शरुुको इन्साफ अचन्तम भै बसेको देचिदँा सो बारेमा यहाँ बोनलरहन 

आवशयक भएन।

३. अब पनुरावेदक प्रनतवादरीहरू कुमार भन्े यमकुमार पनु, बमबहादरु प्रजा र सूयवाबहादरु पनुलाई 

अनभयोग दावधीबमोचजम हदैसममको सजाय गनखे गरेको शरुु राष्ट्रिय ननकुञ्ज कायावालयको ननणवाय 

र सोलाई सदर गरेको पनुरावेदन अदालतको फैसला नमले ननमलको समबन्धमा ष्टविार गदावा 

प्रनतवादरीमधयेका बमबहादरु प्रजासँग २०५९ साल िैत्मा नारायणगढमा ष्टफ्म हेनवा जाँदा भेट 

भई ननजले गैँडा मानवा जाऔ,ँ ३०।४० हजार रुपैयाँ ददन्छु भनधी भनेको हुँदा पैसाको लोभमा 

पररी गाडधीमा िढरी नवलपरासधीको रजहरतफवा बाट नारायणधी नदरी ष्टकनारमा उनत्ई तयहरी ँसतेुको 

र भोनलप्ट नदरी तररी राष्ट्रिय ननकुञ्ज क्षेत्को जंगलनभत् प्रवेश गररी गैँडा िोजदा नभेष्टटएकोले 

सो रात पनन जंगलमै सतुयौं, तयसको भोनलप्ट बगरमा हेदावा गैँडा ष्टहँडेको पाइला देिधी सो 

पाइला पछ्ाउँदै जाँदा गैँडा भेष्टटयो।ततपचिात ्हामधीलाई रुिमा िढाएर बमबहादरु बन्दकु नलई 

गैँडा मानवा गयो, आधाघणटा पनछ बन्दकु पचडकयो, हामधी जाँदा गैँडा मरेको नथयो, बमबहादरुले 

बन्िरोले िाग काटरी मलाई झोलामा बोकन ददए।हामधी नारायणघाट ननसकेपनछ बमबहादरुले 

रु.४०,०००।का दरले मलाई र सूयवाबहादरुलाई पैसा समेत ददएको हो भनधी प्रनतवादरी कुमार भन्े 

यमकुमार पनुले अनसुन्धान अनधकाररी र मदु्ा हेनखे अनधकाररीसमक्षको बयानमा कसूरमा साष्टवत 
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भै घटनाको पषृ्ठभनूम, घटना वारदातको समयमा आफूले िेलेको भनूमकालगायत वारदातसँग 

समबचन्धत समपूणवा घटनारिमको वारेमा सबै तथयहरू सहज रुपमा र सष्टवसतार उ्लेि गरेको 

देचिन्छ।

४. अकावा पनुरावेदक प्रनतवादरी सूयवाबहादरु पनु समेतले अनसुन्धान अनधकृत र मदु्ा हेनखे अनधकाररीसमक्षको 

बयानमा कसूरमा साष्टवत भई यमकुमार पनुको बयानमा उच्लचित बेहोरालाई नै समथवान गददै 

आफू समेत संलगन भई गैँडा मानवा गएको र गैंडा माररी िाग ्याएपनछ प्रनतवादरी बमबहादरु 

प्रजाले ददएको रु.४०,०००।नलई िाएको कुरा सवधीकार गररी घटनाको सष्टवसतार वणवान गरेको 

देचिन्छ।तयसतै प्रनतवादरी बमबहादरु प्रजा अकवो गैंडा मारेको कसूरमा थनुामा रहेको भै ननजको 

प्रसततु मदु्ामा अनसुन्धान अनधकाररीसमक्ष बयान नगराइएको भएपनन मदु्ा हेनखे अनधकाररीसमक्ष 

गरेको बयानमा आफूले पटक पटक गररी १७ वटा गैंडा माररी सकेको र प्रसततु वारदातमा समेत 

आफूले पूववायोजना बनाई सहअनभयकु्त प्रनतवादरीहरू यमकुमार पनु, सूयवाबहादरु पनु समेतलाई साथै 

नलई गई वारदात घटाई माररी िाग नबरिरी गरेको र सो बापत प्राप् रुपैयाँ रु.४०,०००।का 

दरले आफू सवयं तथा प्रनतवादरीहरू यमकुमार पनु र सूयवाबहादरु पनु समेतलाई ददई िाएको भन्े 

कुरा सवधीकार गररी कसूर वारदात गरेकोमा पूणवा साष्टवतधी भएको पाइन्छ।

५.  यसररी पनुरावेदक प्रनतवादरीहरू कुमार भन्े यमकुमार पनु, सूयवाबहादरु पनुको अनसुन्धान 

अनधकृतसमक्ष र मदु्ा हेनखे अनधकाररीसमक्षको बयान तथा बमबहादरु प्रजाको मदु्ा हेनखे अनधकाररी 

समक्षको बयान समेतबाट गैंडा मानखे कायवामा ननजहरू सबैजना संलगन रहेको देिाई एकले 

अकवोउपर परसपर पोलापोल गररी कसूर गरेको भन्ेमा पूणवातः साष्टवत रहेको चसथनत देचिन आयो।

६. प्रसततु मदु्ामा पनुरावेदक प्रनतवादरीहरू कुमार भन्े यमकुमार पनु, सूयवाबहादरु पनु र बमबहादरु 

प्रजा तधीनैजनालाई सोहरी कानूनधी वयवसथाअनरुूप जनहरी रु.१,००,०००।जररीवाना र १५ वषवा 

कैद गनखे गररी शरुु राष्ट्रिय ननकुञ्ज कायावालयबाट भएको ननणवाय पनुरावेदन अदालतबाट समेत सदर 

भएको देचिन्छ।पनुरावेदक प्रनतवादरीहरू यमकुमार पनु र सूयवाबहादरु पनुको पनुरावेदनमा मु् य 

अनभयकु्त बमबहादरु प्रजालाई र आफूहरूलाई एकै प्रकारले हदैसममको सजाय गरेको िकवो 

भएको भन्े मु् य चजकरीर नलएको र पनुरावेदक प्रनतवादरी बमबहादरु प्रजाको पनुरावेदनमा मदु्ा हेनखे 

अनधकाररीसमक्षको साष्टवतधी बयान नै यातना ददई गराइएको हुँदा सो बयान प्रमाण ग्ाह्य नहनेु तथा 

सहअनभयकु्तले पोलेको कुरालाई प्रमाणमा नलई कसूरदार कायम गनवा ननम्ने भन्े मु् य चजकरीर 

नलइएको देचिन्छ।समग्मा तधीनै जना पनुरावेदक प्रनतवादरीले अनसुन्धान अनधकाररीसमक्षको 
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साष्टवतधी बयानमा एक अकावालाई पोल गरेको कुरासममलाई कसूरदार कायम गनखे प्रमाणमा नलन 

ननम्ने भनधी पनुरावेदनमा चजकरीर नलएको भएतापनन सो साष्टवतधी बयान ननजहरूको सवेचछाष्टवपररीत 

वा कुटपधीट गररी वा डर, त्ास वा यातना ददई गराइएको भन्े कुराको ष्टवश्वसनधीय आधार देिाउन 

सकेको पाइदैन।अनसुन्धान अनधकाररीसमक्षको र मदु्ा हेनखे अनधकाररीसमक्षको साष्टवतधी बयान 

यातना ददई गराइएको भन्ु मात् कसूरबाट उन्मचुक्तको आधार बन् सकै्तन।यदद अनसुन्धान 

अनधकाररी समक्षको साष्टवतधी बयान कुटपधीट गररी वा यातना ददई गराइएको भएमा मदु्ा हेनखे 

अनधकाररीसमक्ष सोको ततकाल प्रनतवाद गररी प्रनतवादरीहरूले शाररीररक पररीक्षण गराउन सकनपुनखे 

हनु्छ।प्रनतवादरी मधयेका बमबहादरु प्रजा अकवो मदु्ामा कारगारमा रहेको अवसथामा कारागारबाट 

चझकाई यस मदु्ामा बयान गराउँदा मदु्ा हेनखे अनधकाररी समक्ष ननज साष्टवत रहरी अन्य प्रनतवादरीहरू 

समेतलाई पोल गरेको देचिन्छ।यदद मदु्ा हेनखे अनधकाररीसमक्ष बयान गदावा पनन ननजउपर समेत 

यातना ददइएको भए कारागार कायावालयमाफवा त ्शाररीररक पररीक्षण गराउन ननजलाई कुनै असहज 

अवसथा रहेको भन्े पनन देचिदैँन।ननज समेतले तयसतो कुनै पररीक्षण पनन नगराएको अवसथामा 

मदु्ा हेनखे अनधकाररीसमक्षको साष्टवतधी बयान समेतका सबूद प्रमाणका आधारमा कसूर कायम भई 

दोषधी करार भइसकेपनछ पनुरावेदन तहमा शरुु मदु्ा हेनखे अनधकाररी समक्षको साष्टवतधी बयानको 

सतयतामा प्रश्न उठाई सो साष्टवतधी आफूले ददएको होइन भन्े चजकरीर नलएकै आधारमा मात् 

अदालतले प्रनतवादरीहरूको साष्टवतधी बयानको सतयताउपर अनावशयक शंका गररी अन्यथा ननषकषवा 

ननका्ने तफवा  ष्टविार गनुवापनखे देचिदैँन।

७.  यधी पनुरावेदक प्रनतवादरीहरूले आफनो साष्टवतधी बयान र सोमा एक अकावालाई पोल गरेको कुरा 

प्रमाणमा नलन नम्दैन भन्े चजकरीर नलएको भएता पनन गैँडा माररी िाग नबरिरी गनखे र सोबाट प्राप् 

रकम वाँडधी िाएको तथयलाई िणडन गनखे आधार ददन वा आफूहरू वारदातमा संलगन नरहेको 

भन् सकेको अवसथा पनन छैन।प्रनतवादरीहरूले अनसुन्धान अनधकृत र मदु्ा हेनखे अनधकाररीसमक्ष 

गरेको आफनो साष्टवतधी बयानको तथयलाई सवधीकारै गरेको र सो साष्टवतधी बयान नलँदाको अवसथामा 

यातना ददएको भन्े कुरालाई मात् ष्टवशेष रुपमा उठाई सो साष्टवतधी प्रमाण ग्ाह्य छैन भनधी चजकरीर 

नलएता पनन तयसतो यातना वा कुटपधीट प्रमाणबाट पषु्टटि नभएसमम मदु्ा हेनखे सवतन्त् ननकायसमक्ष 

भएको साष्टवतधी बयान ननज प्रनतवादरीहरू ष्टवरुद्धको बनलयो प्रमाणको रुपमा रष्टहरहन्छ।

८.  जहाँसमम प्रनतवादरीहरूको साष्टवतधी बयान अन्य प्रमाणहरूबाट समनथवात र पषु्टटि नभएको भन्े 

पनुरावेदन चजकरीर छ, सो समबन्धमा ष्टविार गदावा, प्रसततु वारदात एकनसंगे दलुवाभ एवं लोपोन्मिु 

गैंडाको िाग तसकररी गनखे ननहरीत उद्ेशयबाट घटाइएको र तयसमा प्रनतवादरीहरू प्रतयक्षतः संलगन 
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भई गैंडा माररी तयसको िाग नबरिरी गरेको र सो बापतको पैसासमेत आपसमा बाँडधी िाएको 

कुरालाई अन्यथा भन् नसकेको अवसथा एवं नमनत २०५९।१२।१३ को घटनासथल प्रकृनत र 

गैंडाको लास प्रकृनत मिु ु् काबाट गोलरी हानधी सो गैडा माररएको र तयसको िाग काटरी लगेको 

देचिन्छ।प्रनतवादरीहरूले सोहरी मिु ु् काहरूको बेहोरालाई समथवान हनेु गररी सबै घटनारिमलाई 

सष्टवसतार उ्लेि गरेको देचिनकुा साथै प्रनतवादरीहरूले नमनत २०५९।१२।११ मा पसलबाट 

िानेकुरा ष्टकनधी झोलामा बोकरी राष्ट्रिय ननकुञ्जतफवा  गएको देिेको र ३।४ ददन पनछ गैंडा मारेछन ्

भन्े सनेुको हुँ भनधी सजवामधीन मिु ु् काका माननस कृषणप्रसाद आिायवा समेतले लेिाई ददएको र 

सोहरी बेहोरा उ्लेि गददै उक्त सजवामधीनमा सष्टहछाप गनखे नबषणबुहादरु सेन र रामसेवक यादव 

समेतले सजवामधीन बेहोरा समथवान हनेु गररी बकपत् समेत गरेको देचिन्छ।यधी सबै प्रमाणहरूबाट 

प्रनतवादरीहरूले एकापसमा पोल गररी कसूरमा साष्टवतधी रहरी गरेको बयान ननष्टववावाद रुपमा समनथवात 

र पषु्टटि भएको छ।यसतो अवसथामा पनुरावेदक प्रनतवादरीहरू कुमार भन्े यमकुमार पनु, सूयवाबहादरु 

पनु र बमबहादरु प्रजाले अनभयोग दावधी बमोचजमको कसूर गरेको भन्े तथय सथाष्टपत हनु पगेुको 

छ।

९. अब प्रनतवादरीहरूलाई शरुु मदु्ा हेनखे राष्ट्रिय ननकुञ्ज कायावालय र पनुरावेदन अदालतले समेत 

हदैसममको सजाय गरेको नमले, ननमलेको तफवा  ष्टविार गदावा राष्ट्रिय ननकुञ्ज तथा वन्यजन्त ुसंरक्षण 

ऐन, २०२९ को दफा २६(१) मा- “गैरकानूनधी तररकाले गैंडा, बाघ, हात्तधी, कसतरुरी मगृ, धवाँसे 

चितवुा, ष्टहऊँ चितवुा वा गौररी गाई मानखे, घाइते बनाउने, िररीद गनखे नबरिरी गनखे वा हसतान्तरण गररी 

नलने ददने तथा गैँडाको िाग वा कसतरुरीको बधीना, ष्टहऊँ चितवुाको छाला तथा तयसतै अन्य संरचक्षत 

वन्यजन्तकुो आिेटोपहार राख्,े िररीद गनखे वा नबरिरी गनखे वयचक्तलाई ५०,०००।रुपैयाँदेचि 

१,००,०००।रुपैयाँसमम जररीवाना वा ५ वषवादेचि १५ वषवासमम कैद वा दवैु सजाय हनेुछ” भन्े 

वयवसथा रहेको देचिन्छ।उक्त कानूनधी वयवसथामा गैंडालाई संरचक्षत वन्यजन्तकुो शे्णधीमा रािधी 

गैंडा मानखे उद्ेशयले घाइते बनाउने वा मानखे, िररीद नबरिरी वा हसतान्तरण गनखे एवं गैंडाको िाग 

समेत राख् ेवा िररीद नबरिरी गनखे वयचक्तलाई हनेु सजाय उ्लेि भएको र तयसतो ननषनेधत कायवा 

वा अपराध गदावाको पररचसथनत, अवसथा, वारदातको प्रकृनत, अनभयकु्तहरूको सामूष्टहक वा एकलो 

संलगनता, पूववायोजना, सहमनत र स्लाह, अपराध गदावाको मनसाय एवं कसूरको गमभधीरता र 

मात्ा समेतलाई दृष्टटिगत गररी कसूरदार ठहररएको तयसतो वयचक्तलाई मदु्ा हेनखे अनधकाररी वा 

अदालतले न्यूनतम ्रु.५०,०००।देचि अनधकतम ्रु.१,००,०००।समम जररीवाना वा न्यूनतम ्

५ वषवादेचि अनधकतम १५ वषवासमम कैद वा दवैु सजाय गनवा सकने गररी न्याष्टयक तजष्टवजधी 
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अनधकार (Judicial discretion) प्रदान गरेको देचिन्छ।

१०. प्रसततु वारदातको प्रकृनत र कसूरदारको प्रवचृत्त हेदावा यो वारदात दलुवाभ एकनसंगे गैंडा माररी तयसको 

िाग तसकररी गनखे उद्ेशयले एकभन्दा बढरी प्रनतवादरीहरूले आपसमा स्लाह गररी योजना बनाई 

ननयोचजत रुपमा घटाएको देचिन्छ।राष्ट्रिय ननकुञ्ज तथा वन्यजन्त ुसंरक्षण ऐन, २०२९ को दफा 

५(क) र १९(१) द्ारा ननषनेधत अपराध अथावात ्दलुवाभ एवं संरचक्षत वन्यजन्तकुो रुपमा रहेको 

एकनसंगे गैंडा मानखे र तयसको िाग नबरिरी गनखे समेतको आपरानधक कायवामा प्रनतवादरीहरूको 

संगदठत समूह संलगन भएको देचिदँा प्रसततु वारदात संगदठत अपराध Organized Crime को 

एउटा कडधीको रुपमा देचिएको छ।यसतो संगदठत अपराधमा संलगन प्रनतवादरीहरूको कसूरलाई 

कुनै एउटा एकलो वारदात वा घटनासँग मात् जोडधी ननरपेक्ष ढंगबाट हेनुवा भन्दा सो वारदातबाट 

प्रनतवादरीहरूले हानसल गनवा िाहेको ननहरीत उद्ेशय वा सो वारदातको दूरगामधी असरलाई हेनुवा 

न्याष्टयक दृष्टटिकोणबाट उपयकु्त वा वाञछनधीय हनु्छ।पनुरावेदक प्रनतवादरीहरूमधयेका बमबहादरु 

प्रजा सवयंले मदु्ा हेनखे अनधकाररी समक्षको आफनो साष्टवतधी बयानमा १७ वटा गैंडा माररी सकेको 

भन्दै प्रसततु वारदात समेत आफूले योजना बनारई् सझुवझुपूणवा तररीकाबाट अन्य प्रनतवादरीलाई 

साथ नलई गई आफू समेत भै घटाएको भन्े कुरा उ्लेि गरेकोबाट प्रसततु वारदातमा संगदठत 

समूहको रुपमा यधी पनुरावेदक प्रनतवादरीहरू संलगन रहेको भन्े देचिएको छ।यसका अनतररक्त 

एकनसंगे गैंडाको िागको तसकररी गनखे र सोबाट प्राप् नगदलाई प्रनतवादरी बमबहादरु प्रजाले आफनो 

जधीष्टवकोपाजवानको माधयम बनाउने गरेको भन्े पनन ननजको बयानबाट पषु्टटि भइरहेको र तयस 

प्रकारको गमभधीर कसूर अपराधमा प्रतयक्ष रुपमा सहभागधी बनेका पनुरावेदक प्रनतवादरीहरू यमकुमार 

पनु र सूयवाबहादरु पनुको कसूरलाई समेत गमभधीरतापूववाक नलनपुनखे देचिन आउँछ।वारदात घटाई 

िाग काटरी तयसलाई नबरिरी गररी प्राप् गरेको रकम बराबररी रुपमा बाँडधी िाएको भन्े तथयमा 

पनुरावेदक प्रनतवादरीहरूले अन्यथा भन् नसकेको चसथनतमा ननजहरूको प्रसततु वारदातमा समान 

प्रकृनतको संलगनता रहेको मान्ुपनखे हनु्छ।यसका अनतररक्त राष्ट्रिय ननकुञ्ज तथा वन्यजन्त ुसंरक्षण 

ऐन, २०२९ को दफा २७ को प्रनतबन्धातमक वाक्ांशले गैंडा, बाघ, कसतरुरी मगृ र हात्तधीनसत 

समबचन्धत कसूर गनखे वयचक्त र सोको मनतयारलाई समान सजाय हनेु वयवसथा गरेको अवसथा 

समेत हुँदा प्रसततु कसूरमा मु् य अनभयकु्त र अन्य अनभयकु्तको हकमा बेगलाबेगलै सजाय हनेु 

अवसथा देचिदैँन।तयसैले गैंडा मानखे कायवामा प्रयोग भएको बन्दूक प्रहार गनखे कसूरदार र सो 
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वारदातमा संलगन अन्य कसूरदारलाई हनेु सजायमा कसूरको मात्ातमक नभन्ता वा अनपुातको 

आधारतफवा  थप ष्टववेिना गरररहन ुपनखे देचिदैँन।अतः पनुरावेदक प्रनतवादरीहरूतफवा बाट बहस गनुवा 

हनेु ष्टवद्ान कानून वयवसायधीहरूले सबै प्रनतवादरीलाई समान रुपले सजाय गनवा नम्दैन भनधी गनुवा 

भएको तकवा  यस ष्टववादमा प्रासष्टङ्गक देचिएन।

११. यस प्रकार, प्रसततु वारदात दलुवाभ एवं संरचक्षत एकनसंगे गैंडा माररी तयसको अमू्य िाग तसकररी 

गनखे उद्ेशयले घटाइएको देचिएको र सो कायवामा पनुरावेदक प्रनतवादरीहरूले एकापसमा संगदठत 

भई, स्लाह सहमनत गररी, योजना बनाई, राष्ट्रिय ननकुञ्ज क्षेत्नभत्को ननषनेधत क्षेत्मा प्रवेश गररी 

संरचक्षत एकनसंगे गैंडा मानखे र तयसको िाग काटरी लगधी नबरिरी गनखे र रकम बाँडधी िाने जसतो 

आपरानधक कायवामा प्रतयक्ष संलगन भई गैंडा िोररी चशकाररीलाई आयआजवानको माधयमको रुपमा 

अबलमबन गनखे हदसममको कसूर अपराध गरेको देचिएको हुँदा ननज प्रनतवादरीहरू कुमार भन्े 

यमकुमार पनु, सूयवाबहादरु पनु र बमबहादरु प्रजालाई राष्ट्रिय ननकुञ्ज तथा वन्यजन्त ु संरक्षण 

ऐन, २०२९ को दफा २६(१) बमोचजम हदैसममको सजाय गदावा सो दफाद्ारा प्रदत्त मदु्ा हेनखे 

अनधकाररी एवं अदालतको न्याष्टयक तजष्टवजधी अनधकारको अन्यथा प्रयोग भएको मान्ुपनखे अवसथा 

देचिएन।

१२. अतः पनुरावेदक प्रनतवादरीहरूलाई उक्त कानूनधी वयवसथा अनरुूप हदैसममको जनहरी 

रु.१,००,०००।जररीवाना र १५ वषवा कैद गनखे गरेको शरुु राष्ट्रिय ननकुञ्ज कायावालयको ननणवाय 

सदर गरेको पनुरावेदन अदालत, हेटौंडाको नमनत २०६६।१।२७ को फैसला नमलेको देचिदँा 

सदर हनेु ठहछवा।प्रनतवादरीहरूको पनुरावेदन चजकरीर पगुन सकै्तन।नमनसल ननयमानसुार गररी बझुाई 

ददनू।

उक्त रायमा म सहमत छु।

न्या.तकवा राज भटृ

इनत संवत ्२०६८ साल फागनु ३ गते रोज ४ शभुम्
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९. मदु्ाः- गैंडा माररी िाग नबरिरी वयवसाय।

भाग ५४ ननणवाय नं. ८९११ ने.का.प. २०६९ अङ्क ११

सववोचि अदालत, पूणवा इजलास

माननधीय न्यायाधधीश श्धी ताष्टहर अलरी अन्साररी
माननधीय न्यायाधधीश श्धी सशुधीला काककी
माननधीय न्यायाधधीश श्धी तकवा राज भट्ट

फौ.प.ुनं. २०६८-CF-०००१

फैसला नमनत:२०६९/०५/२८ /५

  
पनुरावेदक वादरीः रेञ्जर माधव िडकाको जाहेररीले नेपाल सरकार 

ष्टवरुद्ध

प्रतयथथी प्रनतवादरीः नवलपरासधी चज्ला देउरालरी गा.ष्टव.स.वडा नं. ६ बसने ओमबहादरु राना समेत

शरुु फैसला गनखे:

प्रमिु संरक्षण अनधकृत श्धी चशवराज भट्ट

पनुरावेदन फैसला गनखे:

मा.न्या.श्धी ज्ानेन्द्बहादरु काककी

मा.न्या.श्धी पोषनाथ शमावा

पनुरावेदक वादरी तफवा बाटः ष्टवद्ान उपन्यायानधवक्ता रेवतधीराज नत्पाठी

प्रतयथथी प्रनतवादरी तफवा बाटः ष्टवद्ान अनधवक्ताद्य कृषण सापकोटा र सष्टवता बराल

अवलचमबत नजधीरः

समबद्ध कानूनः

राष्ट्रिय ननकुञ्ज तथा वन्यजन्त ुसंरक्षण ऐन, २०२९ को दफा ५(क), १९(१), २६(१)
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 आरोष्टपत कसूर गरेको तथयमा सानबत भई एकअकावालाई पोलसमेत गररी अनसुन्धान अनधकाररी र 
मदु्ा हेनखे अनधकाररीसमक्ष बयान गरेको र उक्त बयान बेहोरा सजवामधीनका माननस तथा बरामदरी 
मिु ु् काका माननसहरूको बकपत् समेतबाट समनथवात भएको अवसथामा सानबतधी वयानलाई 
प्रमाणमा नलन नम्ने।

 पटक पटक गैंडाको िाग नबरिरी गरेको र गैंडाको िाग आफनो घरमा नै रािेको देचिएको 
अवसथामा राष्ट्रिय ननकुञ्ज तथा वन्यजन्त ुसंरक्षण ऐन, २०२९ को दफा १९(१) को कसूरमा 
ऐ. को दफा २६(१) बमोचजम पाँि वषवा कैद र पिास हजार रूपैयाँ जररीवाना हनेु।

(प्रकरण नं.६)

आदेश

न्या.सशुधीला काककीः यस अदालतको संयकु्त इजलासमा माननधीय न्यायाधधीशहरूका वधीि राय ननमलरी 
सववोचि अदालत ननयमावलरी २०४९ को ननयम ३(१)(क) बमोचजम यस इजलासमा पेश हनु आएको 
प्रसततु मदु्ाको सँचक्षप् तथय एवं ठहर यसप्रकार रहेको छ:

चज्ला चितवन रत्ननगर नगरपानलका वडा नं. २ बसने सनु्दरनसंह ठकुररी र सयाङ्गजा घर भई हाल 
चज्ला चितवन भरतपरु नगरपानलका वडा नं. ९ सनु्दरपरु बसने ष्टवजय भन्े लव म्लसमेतले गैंडा 
माररी नबरिरी वयवसाय गछवान ् भन्े सरुाक पाई गसतधीको रिममा चज्ला नवलपरासधीको कावासोतधी 
बजारमा िाग ष्टकन् भनधी आएको अवसथामा परिाउ गररी सोधपछु गदावा दोगला भन्े नछररङ्ग लामा 
र नतबवत ्हासा घर भई का.न.पा.६ बौद्ध बसने ताचन्जङ ननमा तथा चज्ला नवलपरासधी देउरालरी 
गा.ष्टव.स. ४ परुानो बेलहानधी बसने गजबहादरु फाल मगर समेतलाई परिाउ गररी आवशयक कारवाहरी 
गररपाऊँ भनधी रे. माधव िडकाको नमनत २०६०।१।९ को जाहेररी प्रनतवेदन।

नतबबत ्हासा घर बताउने नेपालरी भाषा बो्न नजान्े हाल का.म.न.पा.वडा नं. ६ बौद्धमा डेरा गररी 
बसने ताचन्जङ ननमालाई परिाउ गररी जधीउ िानतलासधी गदावा कालो कपडामा पटुका जसतो बनाई 
कममरमा बाँधेको अवसथामा बरामद भएको रु.७,५०,०००।(अक्षेरूपधी सात लाि पिास हजार) को 
बरामदरी मिु ु् काको कागज।

२०५९ साल माघ मष्टहनामा चज्ला नवलपरासधी देउरालरी-६ बसने ओमबहादरु राना मगरले गैंडाको 

िाग नबरिरी गराइददन अनरुोध गरेकोले चज्ला चितवन, भरतपरु नगरपानलका वडा नं. ८ शरदपरु बसने 

लव म्लसँग चिनजान भएकोले गैंडाको िाग ष्टकन्े साहू िोज भनधी सनु्दरनसंह ठकुररीमाफवा त ्दोगला भन्े 
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नछररङ्ग लामा मेरो घरमा ष्टव.सं. २०५९ फागनु १५, १६ गतेनतर आई माल हेररी पनछ आउँछु भनधी 

गएकोमा २०५९ साल िैत् मष्टहनाको दोस्ो हप्ानतर लव म्ल, नछररङ्ग लामा, सनु्दरनसंह ठकुररी, ताचन्जङ 

ननमा र मसमेत भई नवलपरासधी चज्लाको िोरमारा बजार नचजक िोलामा रु.२,४०,०००।(अक्षेरूपधी 

दईु लाि िालरीस हजार) मा ताचन्जङ ननमाले गैंडाको िाग ष्टकनधी मेरो भागमा रु.३०,०००।आयो 

भनधी ददएको रकम मैले बझेुको हो भनधी गजबहादरु फाल मगरले ददएको सानबतधी बयान।

२०५९ साल फा्गणु मष्टहनाको अन्तमा म र सनु्दरनसंह ठकुररीले चज्ला नवलपरासधी देउरालरी 

गा.ष्टव.स.वडा-४ परुानो बेलानधी बसने गजबहादरु फाल मगर र ऐ.ऐ. वडा नं. ६ बसने ओमबहादरु राना 

मगरसँग गैंडाको िाग छ भनधी थाहा पाई उक्त िाग हेनवा नछररङ लामाले साहू ताचन्जङ ननमालाई ्याई 

रु.२,४०,०००।(दईु लाि िालरीस हजार) मा नबरिरी गराइ ददएबापत रु.१७,५००।(सत् हजार पाँि 

सय) आफनो भागमा पाएको र ष्टव.सं. २०६० वैशाि १९ गते पनुः िाग ष्टकन् नवलपरासधी चज्लाको 

कावासोतधी बजारमा बनसरहेको अवसथामा सनु्दरनसंह ठकुररी र म समेतलाई राष्ट्रिय ननकुञ्जको गसतधी 

टोलरीले परिाउ गररी ्याएको हो भनधी लव म्लले ददएको सानबतधी बयान।

२०५९ साल फा्गणु मष्टहनाको अन्तयनतर म र लव म्ल भएर नवलपरासधी चज्ला देउरालरी 

गा.ष्टव.स.-४ परुानो बेलानधी बसने गजबहादरु फाल मगर र ऐ ऐ वडा नं. ६ झ्ालबास बसने ओमबहादरु 

राना मगरसँग िाग छ भनधी थाहा पाई िाग हेनवा म र लव म्ल, नछररङ्ग लामासमेत भई गएर हेररी 

नछररङ्ग लामाले ्याएको नतबबनतयनलाई दईु लाि िालरीस हजारमा बेिधी गैडाको िाग िररद नबरिरी 

गराइ ददएबापत १२,५००।पाएको र नमनत २०६०।१।१९ गते पनुः चज्ला नवलपरासधी कावासोतधी 

बजारमा िाग ष्टकन् बनसरहेको अवसथामा रा.नन.को गसतधी टोलरीले परिाउ गररी ्याएको हो र ष्टव.सं. 

२०५६ साल कानतवाक मंनसरनतर चज्ला चितवना.स,् रत्ननगर नगरपानलका चिसाररी सकुुमबासधी टोल 

बसने चयाङ्गवा लामासँग एकवटा बाघको छाला रु.२४,०००।(िौनबस हजार) मा ष्टकनधी काठमाडौं 

घर बताउने सनम लामालाई रु.३०,०००।(तधीस हजार) मा नबरिरी गरेको।तयसतै गररी २०५८ 

आषाढ, साउननतर चज्ला चितवन ष्टपपले गा.ष्टव.स. डडवुा बसने गोपाल तामाङ्गसँग एउटा चितवुाको 

छाला रु.२५००।मा ष्टकनेको, तयसैगररी मकवानपरु चज्ला मनहररी गा.ष्टव.स.जयानमरे बसने अक्षयकुमार 

नगररीसँग चितवुाको छाला रु.१०,०००।मा ष्टकनेको, चज्ला चितवन पसावा बजारभन्दा नभत् पनखे धमवापरु 

बसने िेपाङ्ग माइलासंँग चितवुाको छाला १ रु.३५००।मा ष्टकनधी उक्त ३ वटा चितवुाको छाला 

काठमाडौं महानगरपानलका वडा नं. ५ बसने दोगला भननने नछररङ्ग लामालाई रु.२६,०००।मा बेिेको 

हो भनधी सनु्दरनसंह ठकुररीले गरेको सानबतधी बयान।



119

jg, jGohGt' / jftfj/0f ;+/If0f ;DaGwL s]xL dxTjk"0f{ d'2fsf ghL/x?sf] ;Fufnf] – @)&*

मलाई सनु्दरनसंह ठकुररीले गैंडाको िाग छ बेचिददन ुपयवो भनधी मेरो घरमा फोन गररी भनेकोले २०५९ 
साल फा्गणु मष्टहनाको अन्तयनतर मैले ताचन्जङ ननमासँग कुराकानधी गदावा हनु्छ भनेकाले उसैलाई 
नलई नवलपरासधी चज्लाको कावासोतधीमा आई सनु्दरनसंह ठकुररी समेतका माननसलाई भेटरी सनु्दरको 
मोरसाइकलबाट नवलपरासधी चज्ला देउरालरी गा.ष्टव.स. झ्ालबासमा गई मालधनधी ओमबहादरु राना 
मगर र गजबहादरु फाल मगर समेतलाई नलई ताचन्जङ ननमा बसेको होटलमा आई तयसपनछ िोरमारा 
िोलाको बगरमा िाग हेररी दईु लाि िालरीस हजारमा मोलसमेत भई ताचन्जङ्ग ननमाले गैंडाको िाग 
ष्टकनधी लगेको र २०५८ साल असार साउननतर सनु्दरको घर रत्ननगर नगरपानलका टाँडधी चितवनबाट 
चितवुाको छाला ३ थान २६,०००।मा िररीद गररी कपडाको झोलामा बेरेर बसको छतमा रािेर लगधी 
काठमाडौं महानगपानलका वडा नं. ६ बौद्धमा डेरा बसने ताचन्जङ ननमालाई ३०,०००।मा बेिनबिन 
गरेको हो भनधी दोगला भननने नछररङ्ग लामाले ददएको सानबतधी बयान।

२०५९ साल फागनुनतर नछररङ्ग लामाले िबर गरेअनसुार एउटा गैंडाको िाग चज्ला नवलपरासधी 
िोरमारा िोलाको बगरमा सनु्दरनसंह ठकुररी समेतबाट रु.२,४०,०००।(दईु लाि िालरीस हजार) 
मा नलएको र २०५८ साल असारनतर नछररङ लामासँग ३०,०००।मा चितवुाको छाला तधीन थान 
नलएको हो।नमनत २०६०।१।१९ गते म र नछररङ्ग लामा िाग ष्टकन् नारायणगढको होटलमा 
बनसरहेको समयमा रा.नन.को गसतधी टोलरीले परिाउ गररी मसँग भएको ७,५०,०००।(सात लाि 
पिास हजार) बरामद भएकोमा ६,००,०००।(छ लाि) ्हासा बसने टासधीले गैंडाको िाग ष्टकन् 
पठाएको र १,५०,०००।(एक लाि पिास हजार) मै आफैं ले गैडाको िाग ष्टकन् लगाएको हो भनधी 
ताचन्जङ ननमाले दोभाषकेो रूपमा ननजसँगै परिाउ परेका नछररङ्ग लामाबाट सहायक संरक्षण अनधकृतको 
रोहवरमा ददएको सानबतधी बयान।
नवलपरासधी चज्ला देउरालरी गा.ष्टव.स.वडा नं. ४ परुानो बेलानधी बसने गजबहादरु फाल मगर समेतका 
वयचक्तहरू बेलाबेलामा कावासोतधी बजारमा आवतजावत गररी ष्टहँनडरहेको देिेको हो भनधी चज्ला 
नवलपरासधी ष्टपठौलरी गा.ष्टव.स.वडा नं. ८ बसने नभमनारायण भसुालसमेतले गरेको सजवामधीन मिु ु् का।

प्रनतवादरी गजबहादरु फाल मगर, लव म्ल र सनु्दरनसंह ठकुररीको घर िानतलासधी गदावा वन्यजन्तकुो 
कुनै पनन अिेंटोपहार फेला नपरेको भन्े नमनत २०६०।२।९को छुट्टाछुटै्ट िानतलासधी मिु ु् का।

चज्ला नवलपरासधी, देउरालरी गा.ष्टव.स.वडा नं. ४ परुानो बेलानधी गाऊँ बसने गजबहादरु फाल मगरसमेत 
जना १२ का प्रनतवादरीहरूले नबना इजाजत संरचक्षत वन्यजन्त ुगैंडाको िाग समेतका आिेटोपहार 
नबरिरी ष्टवतरण गररी रा.नन.तथा वन्यजन्त ु संरक्षण ऐन, २०२९ को दफा १९ को कसूर अपराध 
गरेको देचिनआएबाट ष्टवरुद्ध िणडका प्रनतवादरीहरूलाई सोहरी ऐनको दफा २६(१) बमोचजम सजायको 
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मागदावधी नलई मदु्ा िलाउने, अिेटोपहार िररीदको लानग बरामद भएको रकम दशधी प्रमाणको रूपमा 
अनभयोगपत् साथ पेश गनखे साथै नतबबत घर बताउने टासधी भन्े वयचक्त र जनडबटुरी बेचने समुन 
भोटेको हकमा सपटि नाम थर वतन िलेुका बित कानूनबमोचजम गनखे गररी मदु्ा िलाउने भनधी चज्ला 
सरकाररी वकरीलको कायावालय चितवनका चज्ला न्यायानधवक्ता राजेन्द्कुमार शे्ष्ठबाट भएको ननणवायको 
प्रनतनलष्टपसष्टहतको नमनत २०६०।२।१२ को पत्।

अनभयोगपत्को ष्टवरुद्ध िणडका प्रनतवादरीहरूले राष्ट्रिय ननकुञ्ज तथा वन्यजन्त ुसंरक्षण ऐन, २०२९ को 
दफा ५(क) र १९(१) को कसूर अपराध गरेको पषु्टटि भएकोले सोहरी ऐनको दफा २६(१) बमोचजम 
सजाय गररपाऊँ भनधी पेश गररएको अनभयोग मागदावधी।

पनछ परिाउ पररी आएका प्र.ओमबहादरु राना मगरले आफूले ष्टव.सं.२०५४ साल, २०५९ साल असोज 
र २०५९ साल पसुसमेत गररी तधीन पटक गैंडाको िाग ष्टवरिरी वयवसायमा संलगन भएको हो भनधी 
कायावालयको इजलाससमक्ष गरेको बयान र पपुवाक्षको नननमत्त थनुामा राख् ेगररी नमनत २०६०।५।१२ 
मा शरुु कायावालयको इजलासबाट भएको आदेश।

पनछ परिाउ पररी आएका अकावा प्र. चयाङवा भननने ददलबहादरु लामाले आफुलाई प्र. सनु्दरनसंह ठकुररीले 
बाघको छाला नत्वेणधीबाट चिवतनको भरतपरुमा ओसाररी ददनपुयवोभनेकोले चितवन भरतपरुको क्ामपस 
गेटसमम ्याइददएको र रु.२५००।(दईु हजार पाँि सय) नलएको हुँ भनधी बयान गरेकोले ननजलाई 
पूपवाक्षको लानग थनुामा राख् ेगररी शरुु कायावालयको इजलासबाट भएको नमनत २०६१।१।२ को 
आदेश।

सजवामधीन मिु ु् कामा बसने वधीरबहादरु थारू, भधीमनारायण भसुाल, सधीताराम भसुाल र िेमनारायण थारू 
समेतले शरुु कायावालयको इजलाससमक्ष गरेको छुट्टाछुटै्ट बकपत्।

जाहेरवाला तथा बरामदरी मिु ु् कामा काम तामेल गनखे रे.माधव िडकाले शरुु कायावालयको इजलाससमक्ष 
गरेको बकपत्।

प्रनतवादरीहरू रिमशः गोपाल तामाङ्ग, अक्षयकुमार नगररी, िेपाङ माष्टहला र मानबहादरु तामाङ्गसमेतको 
नाममा जाररी भएको समाह्ान मयाद ररीतपूववाक तामेल भई नमनसल संलगन रहेको।
प्रनतवादरीहरू गजबहादरु फाल मगर, सनु्दरनसंह ठकुररी, लव म्ल र नछररङ्ग लामा समेतले गरेको 
सानबतधी बयान एवं बरामदरी मिु ु् कामा काम तामेल गनखे र जाहेरवाला रेञ्जर माधव िडका र वेदबहादरु 
िडकासमेतले कायावालयको इजलाससमक्ष आई बकपत् गरेको, सजवामधीन मिु ु् काका माननसहरूले समेत 
शरुुमा गरेको कागजलाई समथवान गररी कायावालयसमक्ष बकपत् गरेको देचिएकोले प्र.ओमबहादरु राना 
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मगरले राष्ट्रिय ननकुञ्ज तथा वन्यजन्त ुसंरक्षण ऐन, २०२९ को दफा १९(१) को कसूर गरेको सपटि 
हुँदा सोहरी ऐनको दफा २६(१) बमोचजम १० वषवा कैद हनेु ठहछवा र प्र. गजबहादरु फाल मगरले 
राष्ट्रिय ननकुञ्ज तथा वन्यजन्त ुसंरक्षण ऐन, २०२९ को दफा १९(१) को कसूर गरेको सपटि भएकोले 
सोहरी ऐनको दफा २६(१) बमोचजम १० वषवा कैद हनेु ठहछवा।प्रनतवादरी सनु्दरनसंह ठकुररीले ऐ. ऐनको 
दफा १९(१) को कसूर गरेको सपटि भएकोले सोहरी ऐनको दफा २६(१) बमोचजम १२ वषवा कैद र 
रु.५०,०००।जररीवाना हनेु ठहछवा।प्र. चयाङबा भन्े ददलबहादरु रानाले ऐ ऐनको दफा १९(१) को 
कसूर गरेकोले ऐ. ऐनको दफा २६(१) बमोचजम ५ वषवा कैद हनेु ठहछवा।प्रनतवादरी नछररङ्ग लामाले ऐ 
ऐनको दफा १९(१) को कसूर गरेको सपटि हनु आएकोले ऐ ऐनको दफा २६(१) बमोचजम ५ वषवा कैद र 
रु.१,००,०००।जररीवाना हनेु ठहछवा।प्र. ष्टवजय भननने लव म्लले ऐ. ऐनको दफा १९(१) को कसूर 
गरेको सपटि भएकोले सोहरी ऐनको दफा २६(१) बमोचजम रु.१,००,०००।जररीवाना हनेु ठहछवा।प्र. 
गोपाल तामाङ्ग, अक्षयकुमार नगररी, िेपाङ माष्टहला र मानबहादरु तामाङले ऐ ऐनको दफा १९(१) को 
कसूर गरेको सपटि भएकोले सोहरी ऐनको दफा २६(१) बमोचजम जनहरी रु.१,००,०००।जररीवाना 
हनेु ठहछवा।सपटि ठेगाना निलेुको काठमाडौं घर बताउने सनम लामाको हकमा वतन िलेुको बित 
पेश गनुवा।प्र.ताचन्जङ ननमालाई कायावालयबाट माग भएको नगद धरौट बझुाई ताररिमै रहेको अवसथामा 
मगृौला र कलेजोको उपिार गदावागददै सन ्२००३ नडसेमवर ९ ताररिको ददन मतृय ुभएको भनधी 
मतृय ुप्रमाणपत्को साथै उपिार गराएको अन्य कागजातहरू ननज ताचन्जङ ननमाको श्धीमतधी डोमाले 
कायावालयमा जानकाररी गराएकोले अ.वं. १७६ नं. बमोचजम गैह्र मदु्ामा अनभयोग लागेको माननस फैसला 
नहुँदै मयवोभने सो मनखेलाई ितबात लागदैन भन्े भएको हुँदा ननजबाट बरामदरी रु.७,५०,०००।र थप 
धरौट रु.१,००,०००।मधये रु.१,००,०००।धरौट सदर सयाहा गररी बाँकरी धरौटरी ननजको हकदार 
वा हकदारले मञ्जूरनामा ददई पठाएको वयचक्तलाई ददन ुभन्े शाहरी चितवन राष्ट्रिय ननकुञ्ज कायावालय 
कसरा, चितवनको नमनत २०६१।६।११ को ननणवाय।

शाहरी चितवन राष्ट्रिय ननकुञ्ज कायावालय सौराहा, चितवनले हामधी प्रनतवादरीमधयेका ओमबहादरु राना 
मगरलाई राष्ट्रिय ननकुञ्ज तथा वन्यजन्त ु संरक्षण ऐन, २०२९ को दफा १९  (१) को कसूरमा 
ऐ ऐनको दफा २६(१) बमोचजम १० वषवा कैद हनेु ठहराएको, म प्र. गजबहादरु फाल मगरलाई 
ऐ ऐनको दफा १९(१) को कसूरमा ऐ को दफा २६(१) बमोचजम १० वषवा कैद हनेु र म 
सनु्दरनसंह ठकुररीलाई ऐ ऐनको दफा १९(१) को कसूरमा ऐ दफा २६(१) बमोचजम १२ वषवा कैद 
र रु.५०,०००।जररीवाना हनेु ठहयावाएको फैसलाउपर चित्त बझेुन।शरुु ननणवाय गदावा ननणवायकतावाले 
बारमबार उ्लेि गरेको बरामदरी मिु ु् का ताचन्जङ ननमाको शररीरबाट बरामद भएको रूपैया भै 
शरुुले उक्त रूपैयाँ ष्टफतावा ददने ननणवाय गरेको भए पनन यो ऐ दफा १९ सँग समवचन्धत वसत ुनभै 
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२०६०।१।१९ को नमनतलाई बरामदरी नमनत मानेको भए पनन सोहरी ददन कुनै काम नभएको 
अवसथा छ।२०६०।२।९ को िानतलासधी मिु ु् कामा केहरी भेष्टटएको छैन।असपटि ष्टवरोधाभाषयकु्त 
र अनभयोग सथाष्टपत नै गनवा नसकेको वारदात, नमनत, समय र सथानको प्रकृनत निलेुको रेञ्जर माधव 
िडकाको प्रनतवेदन दावधी प्रमाचणत गनखे वादरी नेपाल सरकारको सपटि सबूद प्रमाणको अभावमा समेत 
हामधीलाई ऐ दफा १९(१) को कसूरमा ऐ दफा २६(१) बमोचजम कैद तथा जररीवाना गनखे ठहराएको 
शरुुको ननणवाय सरकाररी मदु्ा समबन्धधी ऐन, २०४९ को दफा ३,७,९,१०,३ तथा राष्ट्रिय ननकुञ्ज तथा 
वन्यजन्त ुसंरक्षण ऐन, २०२९ को दफा २३, ३० समेतको ष्टवपररीत र सममानधीत सववोचि अदालतबाट 
प्रनतपाददत कानूनधी नसद्धान्त समेतको ष्टवपररीत भै त्षु्टटपूणवा हुँदा सफाइ ददलाइपाऊँ भन्ेसमेत बेहोराको 
ओमबहादरु राना मगर, गजबहादरु फाल मगर र सनु्दरनसंह ठकुररीको संयकु्त पनुरावेदन चजकरीर।

माररएको भननएको गैंडा कष्टहले, कुन ठाउँमा के कसररी माररी कष्टहले के कहाँ तयसको िाग 
नबरिरी गररएको हो िु् न नआई पनुरावेदकको सानबतधी बयान अन्य सवतन्त् प्रमाणबाट पषु्टटि भएको 
नदेचिएको, रूपैयाँ बरामदरी मिु ु् काका माननससमेत नबचुझएको अवसथामा ननजलाई कसूरदार भनधी 
सजाय गनखे गरेको शरुुको फैसला फरक पनवासकने देचिदँा छलफलको नननमत्त ष्टवपक्षधी चझकाई 
ननयमानसुार पेश गनुवा भन्े पनुरावेदन अदालत, हेटौंडाको नमनत २०६२।८।१९ को आदेश।

प्रसततु मदु्ाको प्रकृनतअनसुार आफैं  अनसुन्धानकतावा र आफैं  वादरी अनन आफैं  ननणवायकतावा हनेु भएकोले 
अनसुन्धान र कायावालयमा भएका प्रनतवादरीहरूको कसूरको सानबतधी र सहअनभयकु्तको पोल अन्य 
सवतन्त्, भरपदवो र प्रतयक्ष प्रमाणबाट पररपषु्टटि भएको अवसथामा मात् प्रमाण ग्ाह्य हनुसकछ तर 
प्रसततु मदु्ामा पनुरावेदकको सो सानबतधी र पोल अन्य कुनै पनन सवतन्त् र ननचियातमक प्रमाणबाट 
समनथवात हनुसकेको देचिदैँन।सहअनभयकु्तको पोल अन्य सवतन्त् प्रमाणबाट पषु्टटि हनुपनखे (नेकाप 
२०५५, अङ्क ९, नन.नं. ६६०१) फौजदाररी मदु्ामा अनभयकु्तमानथ लगाइएको आरोप वादरी पक्षले 
पूणवारूपले प्रमाचणत गनुवापछवा (नेकाप २०४७, अङ्क ४, नन.नं. ४१३३, पषृ्ठ ३७८) र कसूर प्रमाचणत 
गनखे प्रमाणहरू नब्कुलै शंकारष्टहत हनुपुछवा शंकाको भरमा मात् कसूर कायम गनवा नम्दैन (नेकाप 
२०४५, अङ्क, ४ नन.नं. ३४२१, प.ृ ३४७) भनधी सममानधीत सववोचि अदालतबाट नसद्धान्तसमेत 
प्रनतपादन भएको अवसथालाई दृष्टटिगत गदावा वारदातसथल, वारदात नमनत र समयसमेत प्रटिरूपमा 
ष्टकटान नगररी रेञ्जरले ददएको प्रनतवेदनको आधारमा अनसुन्धान गररी सानबतधीलाई समथवान गनखे अन्य 
प्रमाणको अभावमा प्रनतवादरीहरू सानबतधी भएको भन्े भरमा मात् कसूरदार कायम गनुवा फौजदाररी 
न्यायको मान्य नसद्धान्तसमेतले नम्ने देचिदैँन।प्रसततु मदु्ामा अपराध कष्टहले कहाँ भयो भन्े कुरा 
पनन वादरी पक्षले देिाउन सकेको छैन।कोरा सानबतधीले मात् प्रनतवादरीलाई कसूरदार ठहर गनवा ननम्ने 
भनधी सममानधीत सववोचि अदालतबाट पटकपटक नसद्धान्त प्रनतपादन भएकोसमेत अवसथा छ।फौजदाररी 
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मदु्ामा अनभयकु्तको कसूर प्रमाचणत गनखे भार प्रमाण ऐन, २०३१ को दफा २५ अनसुार वादरीमा 
रहने भार हो।प्रसततु मदु्ाको पनुरावेदकको सन्दभवामा कसूरसँग समबन्ध नराख् े िालको बरामदरी 
मिु ु् का, कसूरसँग समवचन्धत अिेटोपहार फेला नपरेको भन्े िानतलासधी मिु ु् का, वारदात देिो 
सनेुको समम भन् नसकेको सजवामधीनका वयचक्तको बकपत् समेतका नमनसल संलगन कसूर प्रमाचणत 
हनु नसकने तथयका आधारमा कोरा सानबतधीको भरमा पनुरावेदकहरू उपरको दावधी वादरीले शंकारष्टहत 
तवरले प्रमाचणत गनवा सकेको भन् मान् नम्ने देचिदैँन।तसथवा मानथ उ्लेि गररएका नमनसल 
संलगन तथय र प्रमाणको ष्टववेिनाको आधारमा अनभयोग दावधी प्रमाचणत हनु नसकेको अवसथामा 
पनुरावेदकहरूलाई सफाइ ददनपुनखेमा कसूरदार ठहर गररी सजाय गरेको शरुुको नमनत २०६१।६।११ 
को ननणवाय नमलेको नदेचिदँा उ्टरी भै पनुरावेदकहरू ओमबहादरु राना मगर, गजबहादरु फाल मगर र 
सनु्दरनसंह ठकुररीले अनभयोग दावधीबाट सफाइ पाउने ठहछवा भन्े बेहोराको पनुरावेदन अदालत हेटौंडाको 
नमनत २०६३।८।४ को फैसला।

प्रनतवादरीहरूले एकआपसमा परसपर पोल गददै आफूहरूले आरोष्टपत कसूर गरेको भनधी मदु्ा हेनखे 
अनधकाररीसमक्ष वारदातको साल, मष्टहनासमेत उ्लेि गददै घटनारिमको चित्ण गररी यथाथवा रूपमा 
सानबत भई बयान गरेका र नमनसलसंलगन जाहेररी, बचुझएका माननसहरूको भनाइ बेहोरा समेतबाट सो 
सानबतधी एवं सहअनभयकु्तको पोल समनथवात भइरहेको अवसथामा सोको मू्याङ्कन नगररी प्रनतवादरीहरूलाई 
आरोष्टपत कसूरबाट सफाइ ददने ठहयावाएको पनुरावेदन अदालत हेटौंडाको फैसला त्षु्टटपूणवा भएकोले सो 
फैसला बदर गररी प्रनतवादरीहरूलाई अनभयोग मागदावधी बमोचजम सजाय गररपाऊँ भन्ेसमेत बेहोराको 
वादरी नेपाल सरकारको यस अदालतमा परेको पनुरावेदनपत्।

प्रनतवादरीहरू तधीनैजना ओमबहादरु राना, गजबहादरु फाल मगर र सनु्दरनसंह ठकुररीलाई राष्ट्रिय ननकुञ्ज 
तथा वन्यजन्त ुसंरक्षण ऐनको दफा ५क र दफा १९(१) को कसूरमा दफा २६(१) को सजाय 
गररपाऊँ भनधी अनभयोगपत् दायर भएकोमा शरुु फैसला उ्टरी गररी पनुरावेदन अदालतले सफाइ 
ददएउपर प्रसततु पनुरावेदन पनवा आएको देचियो।प्रनतवादरीहरू तधीनैजनाले मदु्ा हेनखे अनधकाररीसमक्ष 
आफूले अपराध गरेको भनधी सानबत हुँदै बयान गरेको देचिन्छ।एक पक्षले लगाएको अनभयोग अकवो 
पक्षले मदु्ा हेनखे अनधकाररीसमक्ष नलचित रूपमा सवधीकाररी सानबत भएमा प्रमाण बचुझरहन नपनखे भनधी 
प्रमाण ऐन, २०३१ को दफा ४ र अ.वं. १८४ (क) नं. मा वयवसथा भएको देचिन्छ।मदु्ा हेनखे 
अनधकाररीसमक्ष जानधीबझुधी कसूर सकार गरेकोमा थप प्रमाण बचुझरहन पददैन।सो मदु्ा हेनखे अनधकाररी 
र अड्ा ततकालरीन संष्टवधान २०४७ को धारा ८४ अन्तगवात िास प्रकृनतको मदु्ा हेनवा कानूनबमोचजम 
गदठत Specialized Court हो।संष्टवधान र कानूनले मदु्ा हेनखे कुनै िास ननकाय तोकेकोमा तयसतो 
ननकाय पनन अदालत सरहकै मदु्ा हेनखे अनधकाररी हो।संष्टवधान, कानून सपटि हुँदाहुँदै र प्रनतवादरीहरू 
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मदु्ा हेनखे अनधकाररीसमक्ष आफूलाई लागेको अनभयोगमा सानबत हुँदाहुँदै पनन कानूनबमोचजम तोष्टकएको 
मदु्ा हेनखे अनधकाररीको अनधकारक्षेत् र कायवाष्टवनधमा नै गलत अथवा गररी प्रनतवादरीहरूलाई सफाइ ददने 
गरेको पनुरावेदन अदालतको फैसला फरक पनखे देचिदँा छलफलका लानग प्रतयथथी चझकाई पेश गनुवा 
भन्े यस अदालतको नमनत २०६४।८।१४ को आदेश।

मलाई परिाउ गररी ष्टहरासतमा रािधी डरधाक धमकरी ददई बन्दकु उजाई कुटपधीट गररी यातना ददई बयान 

पढरी बाँिधी नसनुाई जवरजसतधी सष्टहछाप गराइएको हो।सहअनभयकु्तहरूलाई पनन यसै गररी सानबत गराई 

उसतै बेहोरामा सष्टहछाप गराइएको हो।सो बाहेक आरोष्टपत कसूर सथाष्टपत गनखे अन्य कुनै सवतन्त् 

प्रमाण वादरी पक्षले पेश गनवा नसकेको अवसथामा शरुु फैसला उ्टरी गररी अनभयोग मागदावधीबाट सफाइ 

ददने ठहयावाएको पनुरावेदन अदालत हेटौंडाको फैसला कानूनसममत भएकोले सदर गररपाऊँ भन्ेसमेत 

बेहोराको प्रनतवादरीहरू ओमबहादरु राना मगर, गजबहादरु फाल मगर र सनु्दरनसंह ठकुररीले यस 

अदालतमा िढाएको छुट्टाछुटै्ट नलचित प्रनतवाद।

प्रनतवादरीहरूले आरोष्टपत कसूर गरेको कुरामा सानबत भई एकअकावालाई पोलसमेत गररी अनसुन्धान 

अनधकाररी र मदु्ा हेनखे अनधकाररीसमक्ष गरेको बयान ननजहरूले परसपर गरेको बयान र सजवामधीनका 

माननस तथा बरामदरी मिु ु् काका माननसहरूको बकपत् समेतबाट समनथवात भएको देचिएको र 

प्रमाण ऐन, २०३१ को दफा ४(१)(क) तथा ९(१) बमोचजम मदु्ा हेनखे अनधकाररीसमक्ष ननजहरूले 

गरेको सानबतधी वयानलाई ननजहरूका ष्टवरुद्ध प्रमाणमा नलन नम्ने देचिदँा प्रतयथथी प्रनतवादरीहरूलाई 

अनभयोग मागदावधीबाट सफाइ ददने ठहयावाएको पनुरावेदन अदालत हेटौंडाको फैसला उ्टरी भई प्रतयथथी 

प्रनतवादरीमधयेका ओमबहादरु राना मगरले ३ पटकसमम गैंडाको िाग नबरिरी गरेको भन्े देचिएको र 

प्रसततु मदु्ामा समेत गैंडाको िाग ननजले आफूसँगै आफनो घरमा नै रािेको देचिएको हुँदा ननजलाई 

राष्ट्रिय ननकुञ्ज तथा वन्यजन्त ु संरक्षण ऐन, २०२९ को दफा १९(१) को कसूरमा ऐ को दफा 

२६(१) बमोचजम पाँि वषवा कैद र पिास हजार रूपैयाँ जररीवाना हनेु ठहछवा।अन्य प्रतयथथी प्रनतवादरीहरू 

गजबहादरु फाल मगर र सनु्दरनसंह ठकुररीले गैंडाको िाग आफनो सँगसाथ रािेको भन्े देचिन 

नआएको र ननजहरू प्रनतवादरी ओमबहादरु राना मगरको सँगसाथ रहेको िाग नबरिरी गनवाका लानग 

ग्ाहक िोजधी गनखे काममा संलगन रहेको देचिएको हुँदा ननज प्रतयथथी प्रनतवादरीहरू गजबहादरु फाल 

मगर र सनु्दरनसंह ठकुररीलाई राष्ट्रिय ननकुञ्ज तथा वन्यजन्त ुसंरक्षण ऐन, २०२९ को दफा १९(१) 

को कसूरमा सोहरी ऐनको दफा २६(१) बमोचजम जनहरी एक लाि रूपैयाँ जररीवाना हनेु ठहछवा।प्रतयथथी 

प्रनतवादरीहरूलाई अनभयोग मागदावधीबाट सफाइ ददने ठहयावाएको पनुरावेदन अदालत हेटौडाको इन्साफ 

सदर गनखे गरेको सहकमथी माननधीय न्यायाधधीश श्धी मोहनप्रकाश नसटौलाको रायसँग सहमत नभएकोले 



125

jg, jGohGt' / jftfj/0f ;+/If0f ;DaGwL s]xL dxTjk"0f{ d'2fsf ghL/x?sf] ;Fufnf] – @)&*

सववोचि अदालत ननयमावलरी, २०४९ को ननयम ३(१)(क) बमोचजम पूणवा इजलासमा पेश गनुवा भन्े 

यस अदालतको संयकु्त इजलासमा सममाननधीय प्रधानन्यायाधधीश श्धी रामप्रसाद शे्ष्ठले वयक्त गनुवाभएको 

राय।

प्रसततु मदु्ा राष्ट्रिय ननकुञ्ज तथा वन्यजन्त ु संरक्षण ऐन, २०२९ को दफा ३० र ३१ अनसुार 
ततकालरीन शाहरी चितवन राष्ट्रिय ननकुञ्ज कायावालयका रेञ्जरबाट अनसुन्धान तहकरीकात गररी मदु्ा 
दायर भई सोहरी कायावालयका प्रमिु संरक्षण अनधकृतबाट फैसला भएको देचिन्छ।यसररी मदु्ाको 
अनसुन्धानकतावा, अनभयोजनकतावा र ननणवायकतावा समेत एउटै ननकाय रहेको अवसथामा सो ननकायका 
अनसुन्धान अनधकाररी र मदु्ा हेनखे अनधकाररीसमक्ष भएको प्रनतवादरीहरूको सानबतधी बयान र 
सहअनभयकु्तहरूको पोललाई प्रमाणमा ग्हण गदावा सावधानधीपूववाक ष्टविार गररनपुदवाछ।तयसतो सानबतधी र 
सहअनभयकु्तको पोल नमनसलसंलगन अन्य सवतन्त् र वसतनुनष्ठ प्रमाणबाट समनथवात भएको अवसथामा 
प्रमाणमा ग्ाह्य हनु्छ तर प्रसततु मदु्ामा प्रनतवादरीहरूले शरुु कायावालयमा गरेको सानबतधी बयान र 
परसपर गरेको पोल नमनसल संलगन अन्य कुनै पनन ठोस सबूद प्रमाणबाट समनथवात भएको अवसथा 
देचिदैँन।मिु सानबत हनु ु र अपराध गनुवा फरकफरक कुरा हनु।्अपराधजन्य कायवा भए गरेको 
प्रमाणबाट पषु्टटि र समनथवात भएमा मात् कसूरदार ठहयावाई अनभयकु्तलाई सजाय गररन्छ।फौजदाररी न्याय 
नसद्धान्तको सथाष्टपत मान्यता पनन यहरी हो।नबना दशधी प्रमाणको सानबतधी कष्टह्यै पनन आपरानधक 
कायवा हुँदैन र दणडनधीय पनन हुँदैन।यदद तयसतो सानबतधी मात्लाई आधार मानधी अपराध गरेकै हो भनधी 
आतमगत सोिाई रािधी नागररकलाई दणड गददै जाने हो भने वयचक्तका मौनलक हक, कानूनधी हक र 
प्रमाण कानूनका प्रावधानहरू सबै ननसतेज र ननचषरिय हनु्छन।्अनन तयसता भावावेशपूणवा ननणवायहरूबाट 
न्यायका सथाष्टपत मान्य नसद्धान्तहरू धराशायधी हनु्छन,् जनु कानूनधी राजयमा घातक नसद्ध हनु्छ।तयसैले 
नै प्रमाण ऐन २०३१ को दफा २५ मा “फौजदाररी मदु्ामा अनभयकु्तको कसूर प्रमाचणत गनखे भार 
वादरीको हनेुछ” भनधी प्रमाणको भारको सपटि वयवसथा गररएको हो।प्रतयेक अनभयकु्तको सानबतधी 
वसतगुत प्रमाण, सवतन्त् प्रमाण र पररचसथनतजन्य प्रमाणहरूको शृ्ङ्खलासष्टहतको कडधीसँग जोनडएको 
हनुपुछवा।प्रसततु मदु्ामा, तयसता कुनै पनन प्रमाण कनथत सानबतधीसँग जोनडएका छैनन,् पेश भएका 
छैनन ्र परसपरका पोलसँग मेल पनन िाँदैनन।्तयसो हुँदा राष्ट्रिय ननकुञ्ज कायावालयका अनसुन्धान 
अनधकाररी र मदु्ा हेनखे अनधकाररीसमक्ष प्रनतवादरीहरूले गरेको भननएको सानबतधी बयान बाहेक ननजहरू 
ष्टवरुद्धको आरोष्टपत कसूर पषु्टटि हनेु अन्य कुनै सवतन्त् र वसतनुनष्ठ प्रमाण वादरी पक्षले पेश गनवा सकेको 
नदेचिदँा तयसतो सानबतधी र पोल मात्को आधारमा प्रनतवादरीहरूले आरोष्टपत कसूर गरेको ठहयावाई सजाय 
गनवा नम्ने देचिन आएन।अतएव प्रतयथथी प्रनतवादरीहरूलाई कसूरदार ठहयावाएको शरुु शाहरी चितवन 
राष्ट्रिय ननकुञ्ज कायावालयको ननणवाय उ्टरी गररी ननजहरूलाई अनभयोग मागदावधीबाट सफाइ ददने गरेको 
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पनुरावेदन अदालत हेटौंडाको नमनत २०६३।८।४ को फैसला मनानसव देचिदँा सदर हनेु ठहछवा।वादरी 
नेपाल सरकारको पनुरावेदन चजकरीर पगुन सकदैन।पनुरावेदन नगनखे अन्य प्रनतवादरीहरू ष्टवजय भन्े 
लव म्ल, दोगला भन्े नछररङ्ग लामा, ताचन्जङ्ग ननमा, चयाङबा लामा, गोपाल तामाङ, अक्षयकुमार 
नगररी, िेपाङ माइला र मानबहादरु तामाङका हकमा समेत कनथत सानबतधी र परसपरको पोलबाहेक 
आरोष्टपत कसूर पषु्टटि हनेु अन्य कुनै सवतन्त् एवं ठोस प्रमाण वादरी पक्षले पेश दाचिल गनवा सकेको 
अवसथा नदेचिदँा अ.वं. २०५ नं. बमोचजम ननज प्रनतवादरीहरूले समेत अनभयोग मागदावधीबाट सफाइ 
पाउने ठहछवा।प्रतयथथी प्रनतवादरीहरूलाई अनभयोग मागदावधीबाट सफाइ ददएको पनुरावेदन अदालत 
हेटौंडाको फैसला उ्टरी गनखे गरेको सममाननधीय प्रधानन्यायाधधीशजयूको रायसँग सहमत नभएकोले 
सववोचि अदालत ननयमावलरी, २०४९ को ननयम ३(१)(क) बमोचजम पूणवा इजलासमा पेश गनुवा भन्े 
यस अदालतको संयकु्त इजलासका माननधीय न्यायाधधीश श्धी मोहनप्रकाश नसटौलाले वयक्त गनुवाभएको 
राय।

ननयमबमोचजम पेशधी सूिधीमा िढरी पेश हनुआएको प्रसततु मदु्ाको पनुरावेदनसष्टहतको समपूणवा नमनसल 
अधययन गररयो।

पनुरावेदक वादरी नेपाल सरकारका तफवा बाट उपचसथत ष्टवद्ान ्उपन्यायानधवक्ता श्धी रेवनतराज नत्पाठीले 
ष्टवधाष्टयकाद्ारा नननमवात कानूनले प्रदान गरेको क्षेत्ानधकार अन्तगवात अनधकारसमपन् ननकायले मदु्ा हेररी 
ननणवाय गरेको हो।तयसैले ननणवाय गनखे ननकायको सक्षमता र वैधतामा अदालतले शंका गनवा नम्दैन।प्रतयथथी 
प्रनतवादरीहरू आरोष्टपत कसूर गरेको कुरामा अनसुन्धान अनधकाररी र मदु्ा हेनखे अनधकाररीसमक्ष सानबत 
रहेको अवसथामा ननजहरूलाई अनभयोग मागदावधीबाट सफाइ ददन नम्दैन।तसथवा पनुरावेदन अदालत 
हेटौंडाको फैसला उ्टरी गनखे गरेको सममाननधीय प्रधानन्यायाधधीशजयूको राय सदर हनुपुदवाछ भनधी बहस 
गनुवाभयो।प्रतयथथी प्रनतवादरीका तफवा बाट उपचसथत ष्टवद्ान ्अनधवक्ताद्य श्धी कृषण सापकोटा र श्धी सष्टवता 
बरालले सानबतधी प्रमाणमा ग्ाह्य नै हुँदैन भन्े होइन तर सानबतधीको ष्टवश्वसनधीयताका ष्टवषयमा अदालत 
गमभधीर हनुपुदवाछ।प्रसततु मदु्ाको अनसुन्धान गनखे, अनभयोजन गनखे र फैसला गनखे ननकाय एउटै भएको 
हुँदा यसतो प्रकृनतको अधेन्यायाष्टयक ननकायमा भएको सानबतधीलाई प्रमाणमा ग्हण गदावा अदालतले 
सावधानधी अपनाउन ुपदवाछ।प्रसततु मदु्ामा प्रनतवादरीहरूको सानबतधीबाहेक अरु कुनै ठोस सबूत प्रमाण 
वादरी पक्षले पेश गनवा सकेको अवसथा छैन।यसररी अदवान्याष्टयक ननकायमा भएको भननएको सानबतधीलाई 
समथवान गनखे अन्य सवतन्त् प्रमाणको अभाव रहेको अवसथामा सो सानबतधी मात्को आधारमा कसूरदार 
ठहर गनवा ननम्ने हुँदा प्रतयथथी प्रनतवादरीलाई आरोष्टपत कसूरबाट सफाइ ददने ठहयावाएको पनुरावेदन 
अदालत हेटौंडाको फैसला सदर गनखे गरेको माननधीय न्यायाधधीश श्धी मोहनप्रकाश नसटौलाको राय सदर 
हनुपुदवाछ भनधी बहस गनुवाभयो।
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उच्लचित बहससमेत सनुधी ननणवायतफवा  ष्टविार गदावा, प्रनतवादरीहरूले एक नसंगे गैंडा माररी गैंडाको िाग 
नबरिरी वयवसायमा संलगन भई राष्ट्रिय ननकुञ्ज तथा वन्यजन्त ुसंरक्षण ऐन, २०२९ को दफा ५(क) 
र १९ को कसूर अपराध गरेकाले ननजहरूलाई सोहरी ऐनको दफा २६(१) बमोचजम सजाय गररपाऊँ 
भन्े अनभयोग मागदावधी रहेको देचिन्छ।

राष्ट्रिय ननकुञ्ज तथा वन्यजन्त ुसंरक्षण ऐन, २०२९ को दफा ५(क) मा अनधकार प्राप् अनधकाररीबाट 
नलचित अनमुनत ननलई कसैले राष्ट्रिय ननकुञ्जनभत् वन्यजन्तकुो चशकार गनवा नहनेु प्रावधान रहेको 
देचिन्छ।तयसतै उक्त ऐनको दफा १९ को उपदफा (१) मा तोष्टकएको अनधकाररीबाट इजाजतपत् 
ननलई कुनै पनन वयचक्तले अिेटोपहारको नबरिरी ष्टवतरण गनवा वा कुनै ष्टकनसमले हक छाडधी ददन वा 
अिेटोपहारसमवन्धधी कुनै वयवसाय गनवा पाउने छैन भन्े प्रावधान रहेको देचिन्छ।

२. प्रसततु मदु्ामा अनसुन्धान अनधकाररी शाहरी चितवन राष्ट्रिय ननकुञ्ज कायावालय कसराका रेञ्जरसमक्ष 
प्रनतवादरीमधयेका ष्टवजय म्ल भननने लव म्लले बयान गदावा म र सनु्दरनसंह ठकुररी भई ओमबहादरु 
मगरसँग भएको गैंडाको िाग कावासोतधी जंगलमा हेररी दोगला भन्े नछररङ्ग लामालाई िाग नबरिरी 
गनखे योजनाअनसुार ननज नछररङ्गले साथैमा नलएर आएको नतबवनतयनलाई रु.२,४०,०००।मा िाग 
बेिेको हो, िाग बेचिददएबापत मैले रु.१७,५००।- पाएको हुँ भनधी बयान गरेको देचिन्छ।तयसतै 
प्रनतवादरी सनु्दरनसंह ठकुररीले बयान गदावा २०५९ साल फागनु अचन्तमनतर म र लव म्ल भई 
गजबहादरु फाल मगर र ओमबहादरु मगरसँग गैंडाको िाग छ भन्े थाहा पाई दोगला भन्े नछररङ्ग 
लामासमेत भई िाग हेररी सो िाग नछररङ्ग लामाले ्याएको नतबबनतयनलाई रु.२,४०,०००।मा 
बेिेको हो, सो िाग बेचिददएबापत मैले रु.१२,५००।पाएको हो, २०५६ साल कानतवाक 
मंनसरनतर मैले चयाङवा लामासँग बाघको छाला ष्टकनधी सनम लामालाई रु.३०,०००।- मा 
बेिेको नथए,ँ २०५८ साउननतर चितवुाको छाला गोपाल तामाङसँग रु.२,५००।-मा र 
अक्षयकुमार नगररीसँग रु.१०,०००।-मा ष्टकनधी उक्त छालाहरू दोगला भन्े नछररङ लामालाई 
रु.२६,०००।- मा बेिेको नथए ँभनधी बयान गरेको देचिन्छ।प्रनतवादरी गजबहादरु फाल मगरले 
बयान गदावा २०५४ साल िैत् तेस्ो हप्ानतर ओमबहादरु राना मगरले मसँग गैंडाको िाग छ 
ष्टकन्े मान्छे िोज भनेकोले मैले िोजेको समुन भोटेलाई रु.२,८०,०००।- मा िाग बेिेको 
हो, सोबापत ओमबहादरुले मलाई रु.२८०००।- ददएको नथयो।२०५९ िैत् दोस्ो हप्ानतर लव 
म्ल, नछररङ्ग लामा, सनु्दरनसंह ठकुररी र नाम थाहा नभएको नतबबनतयनसमेत िाग ष्टकनबेिमा 
संलगन भई मैले ओमबहादरु राना मगरलाई सूिना गररी ननजले ् याएको िाग रु.२,४०,०००।मा 
नबरिरी गरेको हो र मैले रु.३०,०००।पाएको हो भनधी बयान गरेको पाइन्छ।तयसतै प्रनतवादरी 
नछररङ्ग लामाले बयान गदावा सनु्दरनसं ठकुररीले गैंडाको िाग बाघको छाला छ भनधी फोन 
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गरेकोले २०५८ सालको साउननतर मैले रु.२६,०००।- मा िररीद गररी ताचन्जङ ननमालाई 
रु.३०,०००।- मा बेिेको हुँ।२०५९ साल फागनु अचन्तमनतर फेरर सनु्दरनसंले फोन गरेकोले 
मैले ताचन्जङ ननमासँग कुरा गररी सनु्दरनसंह ठकुररीसमेत भई रु.२,४०,०००।मा गैंडाको िाग 
िररीद नबरिरी गरेको हो, माल नमलाइददएबापत मलाई ताचन्जङ ननमाले रु.२५,०००।ददएको 
हो भनधी बयान गरेको देचिन्छ।प्रनतवादरीमधयेका नतबबत घर भएका ताचन्जङ ननमाले बयान गदावा 
२०५९ साल फागनुनतर नछररङ लामाले िबर गरेअनसुार िोरमारा िोलाको बगरमा सनु्दरनसं 
ठकुररीबाट रु.२,४०,०००।- मा गैंडाको िाग िररीद गरेको हुँ, २०५८ साल असारनतर नछररङ 
लामासँग रु.३०,०००।- मा ३ वटा चितवुाको छाला नलएको हो, मैले टासधीलाई ३ वटा 
चितवुाको छाला रु.६०,०००।- मा र गैंडाको िाग रु.३,००,०००।-मा बेिेको हुँ।मबाट 
बरामद भएको रु.७,५०,०००।मधये १,५०,०००।मैले हालेको र बाँकरी रकम गैंडाको िाग 
ष्टकन् भनधी नतबबत ्हासा बसने टासधीले मलाई ददएको हो भनधी बयान गरेको देचिन्छ।

३. मदु्ा हेनखे अनधकाररी शाहरी चितवन राष्ट्रिय ननकुञ्ज कायावालयका प्रमिु संरक्षण अनधकृत समक्ष 
बयान गनखे रिममा प्रनतवादरी ष्टवजय म्ल भननने लव म्लले २०५९ माघनतर गजबहादरु फाल 
मगरले गैंडाको िाग बेचिददन ुपयवोभनेको हुँदा मैले सनु्दरनसंह ठकुररीलाई सो कुरा भनेको र 
सनु्दरनसंहले नछररङ्ग लामालाई बोलाई हामधी गजबहादरुको घरमा िाग हेनवा गयौं।गजबहादरुले 
ओमबहादरुलाई िबर गरेपनछ ओमबहादरुले िाग नलएर आए।रु.३,००,०००।मा ष्टकनबेि 
गनखे कुरा भयो।२०५९ िैत् मष्टहनामा नछररङ्ग र ताचन्जङ काठमाडौंबाट आएपनछ हामधी ६ 
जना भई िोरमारा िोलाको बगरमा बसधी रु.२,४०,०००।मा गैडाको िाग ताचन्जङ ननमाले 
ष्टकनेको हो।िाग ष्टकनबेि गराइददए बापत ओमबहादरु रानाले सनु्दरनसंह ठकुररी र मलाई 
रु.३०,०००।ददएकोमा मैले रु.१७,५००।र रु.१२५००।सनु्दरनसंहले नलयौं।गजबहादरुले 
पनन रु.३०,०००।नै पाएको हो भनधी बयान गरेको देचिन्छ।प्रनतवादरीमधयेका सनु्दरनसंह ठकुररीले 
बयान गदावासमेत २०५९ फागनुमा लव म्लले गैंडाको िाग ष्टकन्े माननस िोजधी ददन ुभनेकोले मैले 
नछररङ्ग लामालाई फोनबाट कुरा गरेको, २०५९ िैत्मा नछररङ्गले नतबबनतयन ताचन्जङ ननमालाई 
नलई िोरमारा िोलाको बगरमा आई गजबहादरु फाल मगरले िबर गरेअनसुार ओमबहादरुले 
ननजको घरबाट ्याएको गैंडाको िाग रु.२,४०,०००।मा ष्टकनबेि गरेको हो।िाग बेिाइददए 
बापत ओमबहादरुले लव म्ल र मलाई संयकु्त रूपमा रु.३०,०००।ददएको हो।२०५६ 
साल मंनसरनतर पनन मैले चयाङवा लामाबाट बाघको छाला ष्टकनधी सनम लामालाई बेिेको 
नथए।ँ२०५८ सालमा पनन गोपाल तामाङ, अक्षयकुमार नगररी र िेपाङ माइलासँग १=१ वटा 
चितवुाको छाला ष्टकनधी सो छालाहरू दोगला भन्े नछररङ लामालाई रु.२६,०००।- मा बेिेको 
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नथए ँभनधी बयान गरेको पाइन्छ।अकावा प्रनतवादरी गजबहादरु फाल मगरले बयान गदावा २०५९ 
माघ अचन्तमनतर ओमबहादरु राना मगरले गैंडाको िाग ष्टकन्े माननस िोजधी ददनपुयवोभनेकोले 
मैले लव म्ललाई कुरा गरेको नथए।ँननजले सनु्दरनसंह ठकुररीलाई कुरा गररी ननजले नछररङ 
लामालाई भनेपनछ िाग िररीद नबरिरी गनखे योजना तय गररी २०५९ िैतको दोस्ो हप्ानतर नछररङ्ग 
लामा र ताचन्जङ्ग ननमा काठमाडौंबाट पैसा नलई िोरमारा आए।ओमबहादरु राना मगरले घरबाट 
्याएको िाग िोरमारा िोलाको बगरमा रु.२,४०,०००।मा नछररङ र ताचन्जङ्गले िररीद गरेका 
हनु।्मेरो भागमा परेको रु.३०,०००।मैले बचुझनलएको हो, तयसबाहेक २०५४ साल िैत्को 
तेस्ो हप्ानतर ओमबहादरु राना मगरले िाग ष्टकन्े मान्छे िोज भनेकोले मैले समुन भोटेसँग 
कुरा गररी रु.२,८०,०००।- मा िाग िररीद नबरिरी गरेको हो।िाग नबरिरी गराइददएबापत 
ओमबहादरुले मलाई रु.२८०००।- ददएको हो भनधी बयान गरेको पाइन्छ।तयसतै प्रनतवादरी 
दोगला भननने नछररङ लामाले बयान गदावा २०५८ साल असार श्ावणनतर सनु्दरनसहं ठकुररीबाट 
३ वटा चितवुाको छाला ष्टकनधी ताचन्जङ ननमालाई रु.३०,०००।- मा बेिेको हुँ, २०५९ फागनु 
अचन्तमनतर सनु्दरनसंह ठकुररीले फोन गररी गैंडाको िाग छ, नबरिरी गररददन ुपयवोभनधी भनेकोले मैले 
ताचन्जङ्ग ननमासँग कुरा गररी ननजलाई नलई नवलपरासधीको कावासोतधीमा आई सनु्दरनसंह ठकुररी र 
लव म्ललाई भेटरी ओमबहादरु राना मगरलाई िबर गररी ननजले ् याएको िाग िोरमारा िोलाको 
बगरमा रु.२,४०,०००।मा िररीद गरेको हो।िाग ष्टकनाई ददएबापत ताचन्जङ्ग ननमाले मलाई 
रु.२५,०००।ददएको हो भनधी बयान गरेको देचिन्छ।प्रनतवादरीमधयेका ओमबहादरु राना मगरले 
बयान गदावा पष्टहलो पटक २०५४ सालको जाडो मष्टहनामा सधीताराम िौधररीले मलाई ददएको 
गैंडाको िाग मैले गजबहादरु फाल मगरमाफवा त ्समुन मनाङ्गेलाई रु.३,००,०००।मा बेिेको 
हुँ।नबरिरी गररददएबापत रु.५०,०००।गजबहादरु र मैले बाँडधी नलएका हौं।दोस्ो पटक २०५९ 
असोज मष्टहनामा प्रमेबहादरु नब.क.ले ्याएको िाग मैले िन्द्कान्त पाणडेलाई रु.८०,०००।मा 
बेिेको हो।नबरिरी गररददए बापत प्रमेबहादरु ष्टव.क.ले मलाई रु.५०००।ददए।तेस्ो पटक २०५९ 
साल पसु माघनतर सधीताराम िौधररीको भाईले ्याएको गैंडाको िाग नबरिरीका लानग ग्ाहक िोजन 
मैले गजबहादरु फाल मगरलाई भनेकोमा उसले लव म्ललाई भनेछ।लव म्ल, सनु्दरनसंह 
ठकुररी, नछररङ्ग लामा, गजबहादरु र मसमेत भै िोरमारा िोलामा सो िाग रु.२,४०,०००।मा 
नतबबनतयन ताचन्जङ ननमालाई बेिेको हो।नबकाई ददएबापत लव म्ल र सनु्दरनसंह ठकुररीलाई 
संयकु्त रूपमा रु.३०,०००।, माल धनधीलाई रु.१,५०,०००।ददई बाँकरी रकम गजबहादरु 
फाल मगर र मैले बाँडधी िाएका हौं भनधी बयान गरेको पाइन्छ।प्रनतवादरीमधयेका ताचन्जङ ननमाले 
बयान गदावा सनु्दरनसंह ठकुररीले िबर गरेअनसुार २०५९ साल फागनु िैतनतर िोरमारा िोलाको 
बगरमा ननज समेतबाट रु.२,४०,०००।मा गैडाको िाग मैले िररीद गररी नतबबत ्हासा बसने 
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टासधीलाई मैले नबरिरी गरेको हो।तयसतै ३ वटा चितवुाको छाला मैले नछररङ लामासँग िररीद गररी 
टासधीलाई नै ६०,०००।- मा बेिेको हुँ।मबाट बरामद भएको रु.७,५०,०००।मैले गैंडाको 
िाग ष्टकन् बोकेको रकम हो।तयसमधये रु.६,००,०००।ननज टासधीले गैडाको िाग ष्टकन् मलाई 
पठाएको र बाँकरी रु.१,५०,०००।म आफैं ले हालेको हो भनधी बयान गरेको देचिन्छ।तयसतै 
प्रनतवादरीमधयेका चयाङवा भन्े ददलबहादरु लामाले बयान गदावा सनु्दरनसंह ठकुररीले नत्वेणधीबाट 
बाघको छाला ्याउन सघाइदेऊ भनेकोले भरतपरुको क्ामपस गेटसमम बाघको छाला ओसाररी 
ददएको हुँ।सो बापत सनु्दरनसंह ठकुररीले मलाई रु.२५००।ददएको हो भनधी बयान गरेको 
पाइन्छ।

४. अनसुन्धान अनधकाररी र मदु्ा हेनखे अनधकाररीसमक्ष प्रनतवादरीहरूले गरेको उच्लचित बयान बेहोरा 
हेदावा प्रनतवादरीहरूले एकै नमलानको बयान गरेको देचिन्छ।प्रनतवादरीहरूको उक्त बयान बेहोराबाट 
ननजहरूले गैंडाको चशकार गरेको भन्े देचिन नआई प्रनतवादरी ओमबहादरु राना मगरसँग रहेको 
गैंडाको िाग नबरिरी गनवा ग्ाहक िोजने समेतको काममा प्रनतवादरीहरू गजबहादरु फाल मगर, लव 
म्ल, सनु्दरनसंह ठकुररी र नछररङ्ग लामासमेत योजनाबद्ध रूपमा संलगन भई प्रनतवादरी ताचन्जङ्ग 
ननमासमेतले िाग िररीद गररनलएको र प्रनतवादरीहरूले आ-आफनो भाग ष्टहससामा पनवाआएको 
रकम आपसमा बाँडधी नलएको भन्े देचिन आउँछ।यसररी प्रनतवादरीहरूले परसपर पोलसमेत गररी 
आरोष्टपत कसूर गरेमा सानबत भई गरेको उपरोक्त बयान बेहोराबाट अिेटोपहार िाग नबरिरी गनखे 
नसलनसलामा भएको घटनारिम रिमबद्धरूपमा चित्ण हनुआएको र िाग िररीद नबरिरी गनखे कायवामा 
आ-आफनो संलगनता देिाई प्रनतवादरीहरूले गरेको बयान ननजहरूको परसपरको बयान बेहोराबाटै 
समनथवात हनु आएको देचिन्छ।

५. प्रनतवादरीहरूको उपरोक्त बयान बेहोराका अनतररक्त प्रनतवादरीहरू गजबहादरु फाल मगर, सनु्दरनसंह 
ठकुररी, ष्टवजय भन्े लव म्ल, दोगला भन्े नछररङ्ग लामा र ताचन्जङ ननमाले संयकु्त रूपमा 
लेिाइददएको नमनत २०६०।१।२० को कागजमा समेत ओमबहादरु राना मगरले गोसाई िौधररी 
भन्े वयचक्तबाट नलएको िाग नबरिरी गनवा गजबहादरु फाल मगरलाई भनेको, गजबहादरुले ग्ाहक 
िोजन लव म्ललाई भनेको, लव म्लले सनु्दरनसंह ठकुररीलाई भनेको र सनु्दरनसंह ठकुररीले 
नछररङ्ग लामालाई र नछररङ्ग लामाले ताचन्जङ ननमालाई िाग नबरिरी गनखे कुरा गररी २०५९ साल 
िैत्मा नवलपरासधीको िोरमारा िोलाको बगरमा ६ जना भेला भई रु.२,४०,०००।मा गैंडाको 
िाग ष्टकनबेि गररी आआफनो भागमा परेको रूपैयाँ बणडा गररी नलएको हो।तयसपनछ २०६० साल 
वैशाि १९ गते पनुः हामधीहरू गैंडाको िाग नबरिरी वयवसाय गनवा बनसरहेको अवसथामा परिाउ 
परेका हौं भनधी बेहोरा लेिाइददएको पाइन्छ।प्रनतवादरीमधयेका ताचन्जङ ननमाको शररीर तलासधी 
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गदावा िाग ष्टकन् भनधी बोकेको नगद रु.७,५०,०००।बरामद भएको भन्े नमनत २०६०।१।१८ 
को बरामदरी मिु ु् काको तथयबाट समेत प्रनतवादरीहरूको उपरोक्त बयान बेहोरा समनथवात भएको 
देचिन्छ।

६. यसररी प्रनतवादरीहरूले आरोष्टपत कसूर गरेको तथयमा सानबत भई एकअकावालाई पोलसमेत गररी 
अनसुन्धान अनधकाररी र मदु्ा हेनखे अनधकाररीसमक्ष बयान गरेको र ननजहरूको उक्त बयान बेहोरा 
सजवामधीनका माननस तथा बरामदरी मिु ु् काका माननसहरूको बकपत् समेतबाट समनथवात भएको 
अवसथामा प्रतयथथी प्रनतवादरीहरूको सानबतधी वयानलाई ननजहरूका ष्टवरुद्ध प्रमाणमा नलन इन्कार 
गरेको पनुरावेदन अदालत हेटौंडाको फैसला नमलेको देचिन आएन।तसथवा प्रतयथथी प्रनतवादरीहरूलाई 
अनभयोग मागदावधीबाट सफाइ ददने ठहयावाएको पनुरावेदन अदालत हेटौंडाको फैसला उ्टरी गररी 
प्रतयथथी प्रनतवादरीमधयेका ओमबहादरु राना मगरले पटक पटक गैंडाको िाग नबरिरी गरेको भन्े 
देचिएको र प्रसततु मदु्ामा समेत गैंडाको िाग ननजले आफनो घरमा नै रािेको भन्े देचिएको 
हुँदा ननजलाई राष्ट्रिय ननकुञ्ज तथा वन्यजन्त ुसंरक्षण ऐन, २०२९ को दफा १९(१) को कसूरमा 
ऐ को दफा २६(१) बमोचजम पाँि वषवा कैद र पिास हजार रूपैयाँ जररीवाना गनखे र अन्य 
प्रतयथथी प्रनतवादरीहरू गजबहादरु फाल मगर र सनु्दरनसंह ठकुररीले गैंडाको िाग आफनो सँगसाथ 
रािेको भन्े देचिन नआएको र ननजहरू प्रनतवादरी ओमबहादरु राना मगरको सँगसाथ रहेको 
िाग नबरिरी गनवाका लानग ग्ाहक िोजधी गनखे काममा संलगन रहेको देचिएको हुँदा ननज प्रतयथथी 
प्रनतवादरीहरू गजबहादरु फाल मगर र सनु्दरनसंह ठकुररीलाई राष्ट्रिय ननकुञ्ज तथा वन्यजन्त ुसंरक्षण 
ऐन, २०२९ को दफा १९ (१) को कसूरमा सोहरी ऐनको दफा २६(१) बमोचजम जनहरी एक 
लाि रूपैयाँ जररीवाना गनखे गररी संयकु्त इजलासमा सममाननधीय प्रधानन्यायाधधीश श्धी रामप्रसाद 
शे्ष्ठले वयक्त गनुवाभएको राय मनानसब देचिएकोले सो राय सदर हनेु ठहछवा।अरु तपसधीलबमोचजम 
गनूवा।

तपसधील

प्रतयथथी प्रनतवादरीहरूलाई अनभयोग मागदावधीबाट सफाइ ददने ठहयावाएको पनुरावेदन अदालत हेटौंडाको 
फैसला उ्टरी गररी प्रतयथथी प्रनतवादरीमधयेका ओमबहादरु राना मगरलाई राष्ट्रिय ननकुञ्ज तथा वन्यजन्त ु
संरक्षण ऐन, २०२९ को दफा २६(१) बमोचजम पाँि वषवा कैद र पिास हजार रूपैयाँ जररीवाना 
गनखे र अन्य प्रतयथथी प्रनतवादरीहरू गजबहादरु फाल मगर र सनु्दरनसंह ठकुररीलाई ऐ दफा २६(१) 
बमोचजम जनहरी एक लाि रूपैयाँ जररीवाना गनखे गररी संयकु्त इजलासमा सममाननधीय प्रधानन्यायाधधीश 
श्धी रामप्रसाद शे्ष्ठले वयक्त गनुवाभएको राय सदर हनेु ठहररी फैसला भएकोले सोबमोचजम प्रतयथथी 
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प्रनतवादरी ओमबहादरु राना मगरका हकमा ननज अनसुन्धानको नसलनसलामा परिाउ पररी थनुामा रहेको 
नमनतदेचि पनुरावेदन अदालत हेटौंडाको फैसलाले छुटेको नमनतसमममा ननजले भकु्तान गरेको कैद 
अवनध कट्टा गररी बाँकरी कैद तथा जररीवाना असूल गनूवा र अन्य प्रतयथथी प्रनतवादरीहरू गजबहादरु फाल 
मगर र सनु्दरनसंह ठकुररीका हकमा ननजहरूलाई लागेको जररीवाना असूल गदावा ननजहरू अनसुन्धानको 
नसलनसलामा परिाउ पररी थनुामा रहेको नमनतदेचि पनुरावेदन अदालत हेटौंडाको फैसलाले छुटेको 
नमनतबधीिमा ननजहरूले भकु्तान गरेको कैदबापतको कानूनबमोचजम हनेु रकम कट्टा गररी मात् असूल 
गनूवा भनधी शरुु चितवन राष्ट्रिय ननकुञ्ज कायावालयमा लेिधी पठाउनू - १

नमनसल ननयमानसुार गररी बझुाइददनू---२

उक्त रायमा म सहमत छु।

न्या.तकवा राज भट्ट

मा.न्या.श्धी ताष्टहर अलरी अन्साररीको फरक राय:

यसमा प्रनतवादरीहरूले गैंडाको िाग नबरिरी वयवसाय गररी राष्ट्रिय ननकुञ्ज तथा वन्यजन्त ु संरक्षण 

ऐन, २०२९ को दफा ५(क) र १९ को कसूर अपराध गरेकोले ननजहरूलाई सोहरी ऐनको दफा 

२६(१) बमोचजम सजाय गररपाऊँ भन्े अनभयोग मागदावधी रहेको देचिन्छ।

प्रसततु मदु्ामा शाहरी चितवन राष्ट्रिय ननकुञ्ज कायावालय कसराका अनसुन्धान अनधकाररी तथा मदु्ा हेनखे 

अनधकाररीसमक्ष प्रनतवादरीमधयेका ष्टवजय म्ल भननने लव म्लले गरेको बयानमा म र सनु्दरनसंह 

ठकुररी भई ओमबहादरु मगरसँग भएको गैंडाको िाग कावासोतधी जंगलमा हेररी दोगला भन्े नछररङ्ग 

लामालाई िाग नबरिरी गनखे योजनाअनसुार ननज नछररङ्गले साथैमा नलएर आएको नतबवनतयनलाई 

रु.२,४०,०००।मा िाग बेिेको हो, िाग बेचिददएबापत मैले रु.१७,५००।- पाएको हुँ भन्े उ्लेि 

भएको देचिन्छ।तयसतै प्रनतवादरी सनु्दरनसंह ठकुररीको बयानमा २०५९ साल फागनु अचन्तमनतर म 

र लव म्ल भई गजबहादरु फाल मगर र ओमबहादरु मगरसँग गैंडाको िाग छ भन्े थाहा पाई 

दोगला भन्े नछररङ्ग लामासमेत भई िाग हेररी सो िाग नछररङ्ग लामाले ्याएको नतबबनतयनलाई 

रु.२,४०,०००।मा बेिेको हो, सो िाग बेचिददएबापत मैले रु.१२,५००।पाएको हो, २०५६ साल 

कानतवाक मंनसरनतर मैले चयाङवा लामासँग बाघको छाला ष्टकनधी सनम लामालाई रु.३०,०००।- मा 

बेिेको नथए,ँ २०५८ साउननतर चितवुाको छाला गोपाल तामाङसँग रु.२५००।-मा र अक्षयकुमार 

नगररीसँग रु.१०,०००।-मा ष्टकनधी उक्त छालाहरू दोगला भन्े नछररङ लामालाई रु.२६,०००।- मा 
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बेिेको नथए ँभन्े बेहोरा उ्लेि भएको देचिन्छ।प्रनतवादरी गजबहादरु फाल मगरले गरेको बयानमा 

२०५४ साल िैत् तेस्ो हप्ानतर ओमबहादरु राना मगरले मसँग गैंडाको िाग छ ष्टकन्े मान्छे िोज 

भनेकोले मैले िोजेको समुन भोटेलाई रु.२,८०,०००।- मा िाग बेिेको हो, सोबापत ओमबहादरुले 

मलाई रु.२८०००।- ददएको नथयो।२०५९ िैत् दोस्ो हप्ानतर लव म्ल, नछररङ्ग लामा, सनु्दरनसंह 

ठकुररी र नाम थाहा नभएको नतबबनतयनसमेत िाग ष्टकनबेिमा संलगन भई मैले ओमबहादरु 

राना मगरलाई सूिना गररी ननजले ्याएको िाग रु.२,४०,०००।मा नबरिरी गरेको हो र मैले 

रु.३०,०००।पाएको हो भन्े उ्लेि भएको पाइन्छ।तयसतै प्रनतवादरी नछररङ्ग लामाले गरेको बयानमा 

सनु्दरनसंह ठकुररीले गैंडाको िाग बाघको छाला छ भनधी फोन गरेकोले २०५८ सालको साउननतर 

मैले रु.२६,०००।- मा िररीद गररी ताचन्जङ ननमालाई रु.३०,०००।- मा बेिेको हुँ।२०५९ 

साल फागनु अचन्तमनतर फेरर सनु्दरनसंले फोन गरेकोले मैले ताचन्जङ ननमासँग कुरा गररी सनु्दरनसंह 

ठकुररीसमेत भई रु.२,४०,०००।मा गैंडाको िाग िररीद नबरिरी गरेको हो, माल नमलाइददएबापत 

मलाई ताचन्जङ ननमाले रु.२५,०००।ददएको हो भन्े उ्लेि भएको देचिन्छ।प्रनतवादरीमधयेका नतबबत 

घर भएका ताचन्जङ ननमाले गरेको बयानमा २०५९ साल फागनुनतर नछररङ लामाले िबर गरेअनसुार 

िोरमारा िोलाको बगरमा सनु्दरनसंह ठकुररीबाट रु.२,४०,०००।- मा गैंडाको िाग िररीद गरेको 

हुँ, २०५८ साल असारनतर नछररङ लामासँग रु.३०,०००।- मा ३ वटा चितवुाको छाला नलएको 

हो, मैले टासधीलाई ३ वटा चितवुाको छाला रु.६०,०००।- मा र गैंडाको िाग रु.३,००,०००।-

मा बेिेको हुँ।मबाट बरामद भएको रु.७,५०,०००।मधये १,५०,०००।मैले हालेको र बाँकरी 

रकम गैंडाको िाग ष्टकन् भनधी नतबबत ्हासा बसने टासधीले मलाई ददएको हो भन्े उ्लेि भएको 

पाइन्छ।प्रनतवादरीमधयेका ओमबहादरु राना मगरको बयानमा पष्टहलो पटक २०५४ सालको जाडो 

मष्टहनामा सधीताराम िौधररीले मलाई ददएको गैंडाको िाग मैले गजबहादरु फाल मगरमाफवा त ्समुन 

मनाङ्गेलाई रु.३,००,०००।मा बेिेको हुँ।नबरिरी गररददए बापत रु.५०,०००।गजबहादरु र मैले 

बाँडधी नलएका हौं।दोस्ो पटक २०५९ असोज मष्टहनामा प्रमेबहादरु नब.क.ले ्याएको िाग मैले 

िन्द्कान्त पाणडेलाई रु.८०,०००।मा बेिेको हो।नबरिरी गररददएबापत प्रमेबहादरु ष्टव.क.ले मलाई 

रु.५०००।ददए।तेस्ो पटक २०५९ साल पसु माघनतर सधीताराम िौधररीको भाइले ्याएको गैंडाको 

िाग नबरिरीका लानग ग्ाहक िोजन मैले गजबहादरु फाल मगरलाई भनेकोमा उसले लव म्ललाई 

भनेछ।लव म्ल, सनु्दरनसंह ठकुररी, नछररङ्ग लामा, गजबहादरु र मसमेत भै िोरमारा िोलामा सो 

िाग रु.२,४०,०००।मा नतबबनतयन ताचन्जङ ननमालाई बेिेको हो।नबकाई ददएबापत लव म्ल र 
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सनु्दरनसंह ठकुररीलाई संयकु्त रूपमा रु.३०,०००।, माल धनधीलाई रु.१,५०,०००।ददई बाँकरी रकम 

गजबहादरु फाल मगर र मैले बाँडधी िाएका हौं भन्े उ्लेि भएको पाइन्छ।तयसतै प्रनतवादरीमधयेका 

चयाङवा भन्े ददलबहादरु लामाले गरेको बयानमा सनु्दरनसंह ठकुररीले नत्वेणधीबाट बाघको छाला ् याउन 

सघाइदेऊ भनेकोले भरतपरुको क्ामपस गेटसमम बाघको छाला ओसाररी ददएको हुँ।सोबापत सनु्दरनसंह 

ठकुररीले मलाई रु.२५००।ददएको हो भन्े उ्लेि भएको पाइन्छ।

अनसुन्धान अनधकाररी र मदु्ा हेनखे अनधकाररीसमक्ष प्रनतवादरीहरूले गरेको बयान बेहोरा हेदावा सबैको 

बयानमा एकै नमलानको बेहोरा उ्लेि भएको देचिन्छ।प्रनतवादरीहरूको उक्त बयानलाई सानबतधी बयान 

भनधी प्रनतवादरीहरूले एकअकावालाई परसपर पोलसमेत गरेको भन्े आधारमा शरुु शाहरी चितवन राष्ट्रिय 

ननकुञ्ज कायावालयले कसूर ठहर गररी प्रनतवादरीहरूलाई सजाय गरेको देचिन्छ।

नमनसल अधययन गररी हेदावा, प्रनतवादरीहरूको उपरोक्त बयान कागजबाहेक ननजहरूउपरको आरोष्टपत 

कसूर पषु्टटि हनेु अन्य कुनै पनन ठोस सबूत प्रमाण वादरी पक्षले पेश गनवा सकेको पाइँदैन।वारदातसथल 

कहाँ हो र वारदात कुन नमनतमा भएको हो भन्े कुरासमेत ननचचित ्रूपले िलुाइएको छैन र कुनै 

सवतन्त् प्रमाणबाट दावधीअनसुारको कसूर वारदात सथाष्टपत हनुसकेको देचिदैँन।गैंडाको िाग नबरिरी 

वयवसाय गरेको भन्े अनभयोगमा प्रनतवादरीहरूउपर मदु्ा दायर भएको देचिन्छ।तर नमनसलसंलगन 

िानतलासधी तथा बरामदरी मिु ु् काहरू हेदावा प्रनतवादरीहरूले िररीद नबरिरी गरेको भननएको गैंडाको 

िागलगायत कुनै पनन आिेटोपहार कोहरी कसैबाट बरामद हनुसकेको देचिदैँन।प्रनतवादरीमधयेका 

ताचन्जङ ननमाबाट बरामद भएको भननएको रु.७,५०,०००।पनन प्रसततु मदु्ामा प्रनतवादरीहरूले िाग 

िररीद नबरिरी गररी नलएददएको नबगो अथावात ्दशधीको रूपमा बरामद भएको भन्े देचिदैँन र प्रनतवादरी 

ताचन्जङ ननमाको मतृय ुभएको भनधी उक्त रकम ननजको हकदारलाई ष्टफतावा ददने गररी शरुु शाहरी चितवन 

राष्ट्रिय ननकुञ्ज कायावालयबाटै ननणवाय भएकोसमेत देचिन्छ।

सरजमधीन मिु ु् काका चझमनारायण भसुालसमेतका माननसहरूले पनन प्रनतवादरीहरू परिाउ परेको कुरा 

समम सनेुको हो, ननजहरूको आिरण र िालिलनको बारेमा केहरी थाहा छैन भनधी बेहोरा लेिाइददएको 

पाइन्छ।ननजहरूले अदालतमा बकपत् गदावासमेत प्रनतवादरीहरूले गैंडाको िागको कारोबार गदवाछन ्भन्े 

ह्ला सनेुको समम हो, आफूहरूले देिे जानेको होइन भनधी बकपत् गरेको देचिन्छ।

प्रसततु मदु्ा राष्ट्रिय ननकुञ्ज तथा वन्यजन्त ु संरक्षण ऐन, २०२९ को दफा ३० र ३१ अनसुार 

ततकालरीन शाहरी चितवन राष्ट्रिय ननकुञ्ज कायावालयका रेञ्जरबाट अनसुन्धान तहकरीकात गररी मदु्ा 



135

jg, jGohGt' / jftfj/0f ;+/If0f ;DaGwL s]xL dxTjk"0f{ d'2fsf ghL/x?sf] ;Fufnf] – @)&*

दायर भई सोहरी कायावालयका प्रमिु संरक्षण अनधकृतबाट फैसला भएको देचिन्छ।यसररी मदु्ाको 

अनसुन्धानकतावा, अनभयोजनकतावा र ननणवायकतावा समेत एउटै ननकाय रहेकोमा कानूनले न्याष्टयक 

अनधकारक्षेत् तोकेको मदु्ा हेनखे अनधकाररीले प्रनतवादरीहरूको सानबतधी बयान र सहअनभयकु्तहरूको 

पोललाई प्रमाणमा ग्हण गदावा अतयन्त सावधानधी अपनाउन ुपनखे हनु्छ।तयसतो सानबतधी र सहअनभयकु्तको 

पोल नमनसलसंलगन अन्य सवतन्त् र वसतगुत प्रमाणबाट समनथवात भएको अवसथामा मात् प्रमाणमा ग्ाह्य 

हनु्छ तर प्रसततु मदु्ामा प्रनतवादरीहरूले शरुु कायावालयमा गरेको भननएको सानबतधी बयान र परसपर 

गरेको पोल नमनसलसंलगन अन्य कुनै पनन सवतन्त् र ठोस सबूत प्रमाणबाट समनथवात भएको अवसथा 

देचिदैँन।यथाथवामा प्रनतवादरीहरूले गरेको भननएको सानबतधी बयान पनन सजायभागधी गराउने प्रकृनतको 

सपटि सानबतधी बयान रहेको देचिदैँन।

प्रमाण ऐन २०३१ को दफा २५ मा “फौजदाररी मदु्ामा अनभयकु्तको कसूर प्रमाचणत गनखे भार 

वादरीको हनेुछ” भन्े कानूनधी वयवसथा रहेको छ।सो कानूनधी वयवसथाको अथवा वादरी अथावात ्सरकारले 

अनभयकु्तबाटै कसूर सवधीकार गरेको कागज गराएर आफनो दाष्टयतव पूरा भएको समझने भन्े 

होइन।तयसको अथवा वादरीले अनभयकु्तको कसूर प्रमाचणत गनखे ठोस र सवतन्त् प्रमाणको िोजधी गनुवापदवाछ 

भन्े हो।तयसतो सवतन्त् र वसतनुनष्ठ प्रमाण पेश भएको अवसथामा प्रनतवादरी इन्कार नै रहेको भए 

पनन ननजको कसूर सथाष्टपत भई ननजलाई सजाय हनु्छ।कुनै पनन अनभयकु्तलाई आफूउपर लगाइएको 

अनभयोगको समबन्धमा कुनै बयान नददई िपू लानग बसने सममको संवैधाननक अनधकार प्राप् रहेको 

हनु्छ।अनभयकु्तलाई यसतो अनधकार प्राप् रहेको सन्दभवामा नबना कुनै सवतन्त् प्रमाण ननजलाई वादरी 

अथावात ्सरकाररी पक्षले आफनो ष्टहरासतमा रािेर गराएको कनथत सानबतधी मात्लाई कसूर प्रमाचणत 

हनेु पयावाप् आधार मान्े हो भने तयो फौजदाररी न्याय नसद्धान्तष्टवपररीत हनु जान्छ।यसबाट आरोष्टपत 

वयचक्तको उक्त संवैधाननक हकको अपहरण त हनु्छ नै साथसाथै वादरीलाई वसतनुनष्ठ प्रमाणको िोजधी 

गनखेतफवा  भन्दा अनभयकु्तलाई सानबत गराउनेतफवा  दरुुतसाहन नम्ने भई राजयको फौजदाररी न्याय प्रशासन 

ष्टवकृत र ननरंकुश बन् जान्छ।यो ितरालाई अदालतले सदा हृदयङ्गम गनदैपदवाछ।तयसैले अरु सवतन्त् 

एवं वसतनुनष्ठ प्रमाणबाट समनथवात (Corroborate) नभएको कनथत सानबतधीलाई अदालतले अनभयकु्तका 

ष्टवरुद्ध प्रमाणमा नलन नम्दैन।

कुनै वा केहरी वयचक्त कुनै िास कसूर वारदातका कसूरदार हनु ्भन्े वादरीलाई आशंका उतपन् हनु 

सकदछ वा कुनै वा केहरी वयचक्तउपर कुनै िास कसूर गरेको भनधी अपराध अनसुन्धान गनखे ननकायका 

अनधकाररीले आशंका गनवा सकदछ।तर सो शंका, आशंकाको पषृ्ठभनूममा ठोस अनसुन्धानबाट यथेटि र 
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भरपदवो प्रमाणको िोजधी गररी संकलन गनवा सकन ुपदवाछ।आशंकाको पररचसथनत दशावाई सजायको मागदावधी 

गनवा नम्दैन।तयसररी दावधी गररए पनन न्याष्टयक अनधकाररी वा ननकायले शंका, उपशंका वा कसैको पूववा 

आिरण वा वयवहारको पषृ्ठभनूमलाई आधार बनाई ननजलाई कसूरदार ठहयावाउन वा सजाय गनुवा मान्य 

फौजदाररी न्याय नसद्धान्तको प्रनतकूल हनु्छ।फौजदाररी कसूर ननचचित ्र शंकारष्टहत प्रमाणबाट प्रमाचणत 

र पषु्टटि हनैु पदवाछ।प्रसततु मदु्ामा आरोष्टपत प्रनतवादरीहरू ष्टवरुद्ध आरोष्टपत कसूर गरेको शंकारष्टहत प्रमाण 

प्रसततु गररएको पाइँदैन। 

अतः प्रसततु मदु्ामा राष्ट्रिय ननकुञ्ज कायावालयका अनसुन्धान अनधकाररी र मदु्ा हेनखे अनधकाररीसमक्ष 

प्रनतवादरीहरूले गरेको भननएको सानबतधी बयानबाहेक ननजहरू ष्टवरुद्धको आरोष्टपत कसूर पषु्टटि हनेु अन्य 

कुनै सवतन्त् र वसतनुनष्ठ प्रमाण वादरी पक्षले पेश गनवा सकेको नदेचिदँा तयसतो कनथत सानबतधी र पोल 

मात्को आधारमा प्रतयथथी प्रनतवादरीहरूले आरोष्टपत कसूर गरेको ठहयावाई ननजहरूलाई सजाय गनवा ननम्ने 

भएकोले शरुु शाहरी चितवन राष्ट्रिय ननकुञ्ज कायावालयको ननणवाय उ्टरी गररी प्रतयथथी प्रनतवादरीहरूलाई 

अनभयोग मागदावधीबाट सफाइ ददने गरेको पनुरावेदन अदालत हेटौंडाको नमनत २०६३।८।४ को 

फैसला सदर गरेको हदसमम संयकु्त इजलासमा माननधीय न्यायाधधीश श्धी मोहनप्रकाश नसटौलाले वयक्त 

गनुवाभएको राय मनानसब देचिएकोले सो हदसमम उक्त राय सदर हनेु ठहछवा।

यस इजलासका सहयोगधी माननधीय न्यायाधधीशहरूको बहमुतले पनुरावेदन अदालतको फैसला उ्टरी गनखे 

संयकु्त इजलासका सममाननधीय प्रधानन्यायाधधीश श्धी रामप्रसाद शे्ष्ठको राय मनानसव ठहयावाउने ननणवायमा 

पगेुकोले सो बहमुतको रायसँग सहमत नहुँदा मैले मेरो फरक राय लेिेको छु।कानूनबमोचजम गनूवा। 

संवत ्२०६९ साल भदौ २८ गते रोज ५ शभुम्
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१०. मदु्ाः गैंडाको िाग ओसारपसार।

भाग ५६ ननणवाय नं. ९२११ ने.का.प. २०७१ अङ्क ७

सववोचि अदालत, संयकु्त इजलास

माननधीय न्यायाधधीश श्धी दरीपकराज जोशधी
माननधीय न्यायाधधीश श्धी गोष्टवन्दकुमार उपाधयाय

०७०-MS-०००५

फैसला नमनत: २०७१।४।१८।१

 
पनुरावेदन/प्रनतवादरी: प्रकाश बढुासमेत    

ष्टवरूद्ध

ष्टवपक्षधी/वादरी: ऐ. शयामदेव यादवसमेतको जाहेररीले नेपाल सरकार

पनुरावेदक/प्रनतवादरीको तफवा बाट: ष्टवद्ान ् अनधवक्ता टरीकाराम भट्टराई

प्रतयथथी/वादरीको तफवा बाट: ष्टवद्ान ्  उपन्यायानधवक्ता गंगाप्रसाद पौडेल

अवलचमबत नचजर:

समबद्ध कानून:

राष्ट्रिय ननकुञ्ज तथा वन्यजन्त ुसंरक्षण ऐन, २०२९ को दफा २६

सरुू तहमा फैसला गनखे:

वन अनधकृत श्धी देवधीप्रसाद कोइराला
पनुरावेदन तहमा फैसला गनखे:

मा. न्या. श्धी देवेन्द्गोपाल शे्ष्ठ                               
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 प्रनतवादरीहरू हालसमम पनन परिाउ परेका अवसथा नहुँदा ननज प्रनतवादरीहरू कहाँ छन ् भन्े 
समम पनन सरुू अनसुन्धान अनधकाररी र मदु्ा हेनखे ननकायले यष्टकन गनवा नसकरी नबना आधार र 
कारण मदु्ा दायरसमम गरेको देचिएकाले ननजहरूको हकमा कसरु सथाष्टपत हनु सकने अवसथा 
नहुँदा ननज प्रनतवादरीहरू भपेून्द् शाहरी र पेमा लामाले आरोष्टपत कसरुको दाष्टयतवबाट उन्मचुक्त 
पाउने नै देचिने।

(प्रकरण नं. ६)

 दशधीको रूपमा बरामदरी गैंडाको िाग गैंडाको सक्लरी िाग होइन भनधी ष्टवशेषज्ले ददएको राय 
समबन्धमा ष्टविार गदावा, प्रसततु मदु्ामा संलगन प्रनतवादरीहरूमधये ननजहरूको परसपर बयान र 
संलगनताको आधारमा हेदावा मु् य आरोपधी देचिएका प्रकाश बढुा र दाननसंह िैनसरले बरामदरी 
िागलाई मौकामा सक्लरी होइन भनधी चजष्टकर नलन सकेको नपाइने।

 आफूले प्राप् गरको सो सामानलाई अनपुम  वसतकुो रूपमा सवधीकार गररी अचन्तम अवसथासमम 
ओसार पसार र कारोबारको प्रयास गरेको देचिने।

 बरामदरी िागलाई नक्लरी हो भनधी सजायबाट उन्मचुक्त पाउँन मौकामा चजष्टकर नलन सकेको 
पाइँदैन।पनछ िागको पररीक्षण हुँदा िाग नक्लरी हो भननए तापनन ष्टवशेषज्को बन्द सवालबाट 
भएको बकपत् हेदावा ननजलाई चजरह हनु सकेको अवसथा नदेचिएको र गैंडाको िाग नक्लरी 
हो ष्टक ? भन्े बयानको रिममा प्रश्न उठेपनछ मदु्ा हेनखे अनधकाररी वन अनधकृतको इजलासबाट 
जाँि गनवा पठाउने ष्टवनधवत ् कुनै आदेश नभई प्रनतवादरीहरू सवयम ्ले जाँि गराई पाउँ भन्े 
ननवेदनको आधारमा बधीिैबाट जाँि गनवा पठाएको देचिने।

 प्रनतवादरीहरूले गैंडाको िाग सक्लरी िागको रूपमा अवैध कारोबारको कायवा गरेको पररप्रके्यमा 
पनछ आएर एउटा ननवेदनको भरमा जाँि गराउने माग गरेको देचिदँा तयसमा ष्टववन्धनको 
नसद्धान्तसमेत आकष्टषवात हनु सकने अवसथा हुँदा, सो जाँि पररीक्षणलाई ष्टववादरष्टहत रूपमा 
सवधीकार गनवा सष्टकने अवसथा नदेचिने।

(प्रकरण नं. ७)

फैसला

न्या. दरीपकराज जोशधी: न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा ८ को उपदफा ४ बमोचजम दायर हनु 
आएको प्रसततु मदु्ाको संचक्षप् तथय एवम ्  ठहर यस प्रकार छः- 
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नमनत २०६६।५।५ गतेका ददन चज्ला वन कायावालय, दाि ुवाला र चज्ला प्रहररी कायावालय, दाि ुवालाको 
संयकु्त गसतधी टोलरीले चज्ला दाि ुवाला, भगवतधी गा.ष्टव.स. वडा नं. २ डङुररी बसने दाननसंह िैनसरले 
िलङ्गा बजारमा ष्टहमालय लज सञ्चालन गररी बसधी रहेको ष्टहमालय लजको पष्टहलो तलाको उत्तर पूववा 
कुनाको कोठाको दचक्षण पचचिम कुनामा रहेको चसटल दराजको त्लो िानामा िानतलासधी गनखे रिममा 
नैननसंह ठगनु्ाको नधीलो झोलानभत् कालो पोनलनथनमा पयाक गररी रािेको एकनसङ्े गैंडाको िाग बरामद 
गररएको।िागको अवैध कारोबारमा संलगन देचिएका नैननसंह ठगनु्ा र ननजका नातेदार तथा ष्टहमालय 
लजका सञ्चालक दाननसंह िैनसर गररी जना २ लाई परिाउ गररी बरामदरी मालवसतलुाई यसै साथ पेस 
गरेको छु।ननजउपर कानूनबमोचजम कारवाहरी गररपाउँ भन्े शयामदेव यादवसमेतका कमवािाररीहरूको 
जाहेररी।

नमनत २०६६।५।५ गतेका ददन चज्ला वन कायावालय, दाि ुवाला र चज्ला प्रहररी कायावालय दाि ुवालाको 
संयकु्त गसतधी टोलरीले चज्ला दाि ुवाला, भगवतधी गा.ष्टव.स. वडा नं. २ डङुररी बसने दाननसंह िौनसरले 
िलङ्गा ५ बजारमा सञ्चालन गरेको ष्टहमालय लजको पष्टहलो तलाको उत्तर पूववा पट्टधीको कुनाको 
कोठाको दचक्षण पचचिम कुनामा रहेको चसटल दराजको त्लो िानामा िानतलासधी गदावाका बित 
िाटमा बनसरहेका चज्ला दाि ुवाला, धाप गा.ष्टव.स. वडा नं. ५ बसने नैननसंह ठगनु्ाले नधीलो झोला मेरो 
हो निलाउन ुहोस ्भन्दा शङ्का लागधी सो झोलासमेत िोलरी िानतलासधी गदावा झोलानभत् लकुाई नछपाई 
रािेको एकनसङ्े गैंडाको िाग १ को लमबाई ९.६ इन्ि बधीिको मोटाई ११ इन्ि, त्लो भागको 
मोटाई २०.१ इन्ि, जरामनुधी िा्टो परेको र ष्टकनार फुटेको िा्टोको लमबाई ३x३ इन्ि र गष्टहराई 
१.२५ इन्ि तथा िागको तौल ५२५ ग्ामको गैंडाको िाग बरामद गररएको भन्े बरामदरी मिु ु् का।

म नेपालरी सेनामा कायवारत छु।हाल म भैरहवा नं. २ गण लेस नायक पदमा कायवारत छु।मेरो धाप 
गा.ष्टव.स. वडा नं. ५ घर भएकाले म ४० ददन घर ष्टवदामा आएको हुँ, िलङ्गा ५ मा ष्टहमालय होटल 
सञ्चालन गररी बसने मेरो साला हो।उक्त ष्टहमालय लजमा म बसेको कोठामा िानतलासधी गदावा मेरो पनन 
झोला रहेकोले मैले मेरो झोला हो भनेको हुँ।पनछ तयसैमा िाग भेष्टटयो सो बारेमा मलाई थाहा छैन 
भन्ेसमेत बेहोराको नैननसंह ठगनु्ाले अनसुन्धानका रिममा गरेको  बयान।

मेरो होटलमा वन कमवािाररी र प्रहररीको संयकु्त गसतधी टोलरीले िानतलासधी गदावा मेरो होटलको कोठामा 
चसटल दराजमा राचिएको झोलामा कपडानभत् गैंडाको िाग बरामद भएको हो।मेरो होटलमा बसेका 
नैननसंह ठगनु्ा मेरो नभनाज ुहो।प्रकाश भन्े एकजना ठेकेदार ३,४ वषवा पष्टहले मेरो होटलमा लगभग 
१६ ददन बसेर गयो।पनछ ऊ आएन।पनछ िोलेर हेदावा केहरी कपडा र गैंडाको िाग जसतो वसत ुभेष्टटयो 
भन्ेसमेत बेहोराको दाननसंह िैनसरले अनसुन्धानका रिममा गरेको बयान।
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नमनत २०६६।५।५ गतेका ददन ष्टहमालय लजमा िानतलासधी गदावा सो लजबाट एकनसङ्े गैंडाको 
िाग ननसकेको हो।ननज दाननसंह िैनसर र ननजका नभनाज ुनैननसंह ठगनु्ालाई परिाउ गररी अनसुन्धान 
तहष्टककातको लानग ् याएको छ।मैले २०५८ सालमा दाननसंह िैनसरलाई वाष्टषवाक रू.६०,०००।- ददने 
गररी मौचिक सहमनत भई भाडामा ददएको हुँ।ननजको िाल िलन ठीकै नथयो।हाल लोभमा लागेर 
िागको काम गरेको हनु सकछ।ननज र ननजको नातेदार एकनसङ्े गैंडाको िागमा परिाउ परेको छ 
भनधी सनेुको हुँ।अरू केहरी थाहा छैन भन्े घर धनधी ष्टकशन नसंह ठगनु्ाले अनसुन्धान अनधकृतसमक्ष 
गरेको बयान।

ष्टहमालय होटल सञ्चालन गररी बसने दाननसंह िैनसरको होटेलको कोठाबाट चसटल दराजमा नछपाई 
रािेको एकनसङ्े गैंडाको िाग बरामद गररी दाननसंह िैनसर र धाप ५ बसने नैननसंह ठगनु्ालाई वन 
कमवािाररीले परिाउ गरेको भन्े सनेुका हौं भन्े िलङ्गा २ बसने कृषणदेव भट्टसमेतले गररददएको सजवानमन 
मिु ु् का।

नैननसंह ठगनु्ाले मेरो झोला हो भनधी देिाएको झोलाबाट िाग बरामद भएकोमा ननज सानबत 
देचिन्छन ् भने होटल सञ्चालक दाननसंह िैनसरले सञ्चालन गरेको ष्टहमालय लजको कोठाको दराजबाट 
िाग बरामद भएको तथयमा ननज पनन सानबत रहेको पाइएको र दाननसंह िैनसरको बयानमा उक्त 
बरामद िाग ३।४ वषवा पष्टहले प्रकाश भन्े ठेकेदारले ्याएको भन्े भनाइबाट दाननसंह िैनसर, नैननसंह 
ठगनु्ा तथा प्रकाशसमेतले नबनाइजाजत एकनसङ्े गैंडाको िाग ओसार पसार गरेको पषु्टटि हनु आएको 
हुँदा ननजहरूलाई राष्ट्रिय ननकुञ्ज तथा वन्यजन्त ुसंरक्षण ऐन, २०२९ को दफा २६(१) अनसुार तधीनै 
जनालाई जनहरी रू. १,००,००।- जररवाना र १५ वषवा कैद सजाय गररी बरामद िाग जफत गररपाउँ 
भन्ेसमेत बेहोराको नमनत २०६६।५।१५ मा दायर हनु आएको अनभयोगपत्।

नमनत २०६६।५।४ गते मेरो नभनाज ु नैननसंह ठगनु्ा मकहाँ बसन आउनभुएको हो।उहाँ ५ गते 
नबहान भैरहवा जान लागदा पनत्काको गाडधीमा नसट नपाइ सो ददन पनन मकहाँ बसेका हनु।्उहाँ नेपालरी 
सेनाको पयठु दजावामा भैरहवामा कायवारत छन।्प्रकाश नाम गरेको एक जना ठेकेदार तधीन िार वषवा 
पष्टहले मेरो होटेलमा १६ ददन बसधी गएका हनु।्हाल िाग बरामद भएको झोला उसैको नथयो।उनले 
झोला छाडेर मानलकाजुवान मचन्दरमा पूजा गरेर आउँछु भनधी गएका नथए।तयसपनछ उनधी फकखे नन।्आठ 
मष्टहनापनछ झोला िोलरी हेदावा झोलानभत् केहरी कपडा र गैंडाको िाग भेष्टटयो तयो िाग तयहरी प्रकाश 
भन्े प्रकाश बढुाले ्याएको हो।उसको ठेगाना स्यान चज्ला, सग्हरी गाउँ र माझकाडा गाउँ हो भनधी 
भनेको नथयो।ननजले मेरो होटलमा िाना िाएको ३५००।- पनन नतरेको छैन।मेरो नभनाजलेु ष्टकन 
तयसो भन्ुभएको हो मलाई थाहा भएन।सोहरी कोठामा नभनाजकुो झोला पनन भएको हनुाले हनु सकछ 
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गैंडाको िाग लकुाई नछपाई रािेको मेरो अज्ानताको कारण यसतो हनु गएको हो भन्ेसमेत बेहोराको 
दाननसंह िैनसरले चज्ला वन अनधकृतसमक्ष गरेको बयान।

म चज्ला दाि ुवाला, धाप गा.ष्टव.स. वडा नं. ५ मा बसछु।म नेपालरी सेनाको २ नं. गयारेजन गण 
भैरहवा बयारेकको पयठु लेस नायक पदमा कायवारत छु।म ४५ ददन घर नबदामा आएको नथए।ँनमनत 
२०६६।५।५ गतेका ददन ष्टहमालय होटेलमा बसेका बित वन कमवािाररी र प्रहररीसमेतको टोलरीले 
िानतलासधी गदावा म सतु्न ेकोठाको चसटल दराजबाट गैंडाको एक थान िाग बरामद हुँदाको बित म 
कोठामा नथए।ँसोहरी कारण ष्टहमालय होटलका सञ्चालक मेरो नातेदार (साला) दाननसंह िैनसर र मलाई 
परिाउ गररी ्याएका हनु।्झोलाको ष्टवषयमा तयहाँ मेरो पनन एउटा झोला नथयो तयसैले मेरो झोला 
भनेको नथए ँतर तयसै झोलाबाट िाग बरामद भयो मेरो झोलामा िाग कसररी आयो मलाई थाहा छैन 
भन्ेसमेत बेहोराको नैननसंह ठगनु्ाले चज्ला वन अनधकृतसमक्ष गरेको बयान।

प्रकाश ठेकेदारले नै झोला मलाई ददएर गएको हो।फकखे र आएपनछ तपाईंलाई रूपैयाँ ददन्छु भनेका 
र पनछ झोला िोलेर हेदावा िाग भेष्टटएको र मैले कुनै ननकायमा जानकाररी गराइन भन्ेसमेत बेहोराको 
चज्ला वन अनधकृतसमक्ष प्रनतवादरी दान नसह िैनसरले गरेको तनतमबा बयान।

मैले दान नसह िैनसरको होटलमा िाग सष्टहतको झोला छोडेको होइन।उसको लजमा िाग कहाँबाट 
आयो मलाई थाहा छैन।म २०६० सालनतर कञ्चनपरुमा होटेल सञ्चालन गररी बसेको नथए।ँतयस 
रिममा जयलक्मधी होटल सञ्चालक भपेून्द् शाहरी र काठमाडौं बसने पेमा लामासँग िागसमबन्धधी 
कुराकानधी भएको नथयो।पनछ दाि ुवालाका प्रमे पालले सो िाग हेररी िाग दाि ुवाला पयुावाउन पयवो भनधी िाग 
पयुावाए बापत रू.१५००० - २०००० ददन्छु भनेका हनुाले िाग मैले दाि ुवाला पयुावाए।ँदाि ुवालामा िाग 
लगधी प्रमे पाललाई ददएको नथए।ँदाननसंह िैनसरनसत पष्टहले चिनजान नथयो।ननजको लजमा बसेको नथए ँ
भन्ेसमेत बेहोराको प्रकाश बढुाले अनसुन्धानका रिममा गरेको बयान।

महेन्द्नगर कञ्चनपरुबाट भपेून्द् शाहरीबाट ्याएर दाि ुवाला िलङ्गा ४ को प्रमेबहादरु पाललाई एकनसङ्े 
गैंडाको िाग ददएको भन्े प्रकाश बढुाको सानबतधी बयान र दाननसंह िैनसरको तनतमबा बयानबाट 
बचुझन आएकाले एकनसङ्े गैंडाको िाग ओसार पसार गरेको पषु्टटि हनु आएको हुँदा राष्ट्रिय ननकुञ्ज 
तथा वन्यजन्त ुसंरक्षण ऐन, २०२९ को दफा २६(१) अनसुार प्रकाश बढुा र फरार रहेका भपेून्द् 
शाहरी, पेमा लामा र प्रमे पालसमेतलाई जनहरी रू.१,००,०००।- जररवाना र १५ वषवा समम कैद 
सजाय गररपाउँ भन्ेसमेत बेहोराको नमनत २०६६।६।१ मा दायर हनु आएको अनभयोगपत्।

ननज प्रकाश बढुालाई म चिचन्दन।ननजसँग मेरो कष्टह्यै भेटघाट पनन भएको छैन।ननजलाई न कुनै 
िाग ददए ँन त कुनै रूपैयाँ ददएको हुँ।ननज प्रकाश बढुाले पष्टहला गोकुलेश्वर िलङ्गा बाटोमा पेटरी 
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ठेकेदारको रूपमा काम गदावा सायद मलाई चिनेको होला।यस मदु्ामा प्रनतवादरीमधये दाननसंह िैनसरको 
िलङ्गा चसथत होटलमा िानष्टपन गनवा जान्थे।ननजलाई राम्ररी चिन्दछु।नैननसंह ठगनु्ा पनन धापको 
भएकाले नामसमम सनेुको हुँ।बाँकरी प्रनतवादरी भपेून्द् शाहरी र पेमा लामालाई चिचन्दन।िाग बरामद 
भएको ददन म जडधीबटुरी वयापारको नसलनसलामा कञ्चनपरु गएको नथए।ँपनछ फककी आउँदा उक्त घटना 
सनेुको हुँ भन्ेसमेत बेहोराको प्रमेबहादरु पालले अनसुन्धानका रिममा गरेको बयान।

आफूले प्रकाश बढुालाई नचिनेको र उक्त िाग ओसार पसारमा आफनो संलगनता नमलोमतो नरहेको 
भनधी इन्काररी बयान गरे तापनन प्रकाश बढुाको ष्टकटानधी बयानबाट उक्त िाग ओसार पसारमा प्रमेबहादरु 
पालको पनन संलगनता रहेको देचिन आएको हुँदा ननजसमेतलाई जनहरी रू.१,००,०००।- जररवाना र 
१५ वषवासमम कैद सजाय गररपाउँ भन्ेसमेत बेहोराको नमनत २०६७।३।३२ मा दायर हनु आएको 
अनभयोगपत्।

म प्रकाश बढुालाई चिचन्दन।ननजले मलाई कुनै िाग ददएको होइन।ष्टहमालय लजबाट बरामद भएको 
िाग समबन्धमा मलाई कुनै थाहा छैन।प्रनतवादरी प्रकाश बढुाले मेरो नाम ष्टकटानधी गररी गरेको बयान 
झटु्ा हो।उक्त प्रनतवादरीहरूमधये नैननसंह ठगनु्ा धापको भएकाले नामसमम सनेुको हुँ।अन्य भपेून्द् 
शाहरी र पेमा लामालाई चिचन्दन।उक्त िाग बरामद भएको मदु्ामा मेरो कुनै संलगनता सहयोग 
जानकाररीसमम पनन छैन भन्े प्रनतवादरी प्रमे पालले चज्ला वन कायावालयमा गरेको बयान।

प्रमे पालसँग महेन्द्नगरमा भएको स्लाह अनसुार प्रनतवादरी भपेून्द् शाहरीसँग िाग बझुधी दाि ुवाला 
िलङ्गा कारागार नचजक रहेको प्रमेबहादरु पालको घरमा ननजलाई ददई म ष्टहमालय लजमा बसेको 
हुँ।६।७ ददनपनछ यो िाग नक्लरी हो जहाँबाट ्याएको हो तयहरी ँफालरी दे भनेर उक्त िाग मलाई 
ष्टफतावा गररी ददए।पनछ उक्त िाग बोकन मलाई डर लागयो र मैले बसेको ष्टहमालय लजका सञ्चालक 
दाननसंह िैनसरलाई यो रािधी दे भनधी म गइहालेँ।ननजले सो अरू झोलामा रािधी मेरो हो भनेको 
होला।केहरी ददनपनछ मेरो बैतडधीबाट काममा लगाएको लेवरहरूले फोन गनवा लागेकाले म बैतडधी 
गइहालेँ।प्रमेबहादरुले मलाई चिचन्दन भनधी गरेको बयान झटु्ा हो।बरामद भएको िाग प्रमेबहादरु 
पाललाई ददएको र पनछ ननजबाट ष्टफतावा भई आफैँ ले पयुावाएको हो।मैले प्रनतवादरी दाननसंह िैनसरले 
बयान गदावा मेरो नाम पोलेर मलाई फसाएकाले ऊ पनन फसोस ् भनेर भनेको हो भन्े प्रकाश बढुाले 
चज्ला वन कायावालयमा गरेको बयान।

प्रनतवादरी प्रकाश बढुाले गोकुलेश्वर दाि ुवाला सडक िणडमा पेटरी ठेकदारको रूपमा काम गदावादेचि 
चिनेको होला।ननजले कसररी ष्टकटानधी गयवो मलाई थाहा छैन।ननजलाई चिचन्दन कष्टहले पनन भेटघाट 
भएको छैन।मैले ननजबाट िाग नलएको छैन र रूपैयाँ पनन ददएको छैन।मेरो नाम ष्टकटानधी गररी 
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बयान गरेको ननजलाई नै थाहा होला।घननटि चिनजान लेनदेन कुनै ष्टकनसमको ररसइनब पनन नथएन भन्े 
प्रनतवादरी प्रमेबहादरु पालले चज्ला वन कायावालयमा गरेको तनतमबा बयान।

चज्ला वन कायावालय, दाि ुवालाले बरामद गैंडाको िाग पररीक्षण गररददने भनधी ष्टवनध ष्टवज्ान 
प्रयोगशाला, लनलतपरुमा पठाएकोमा उक्त प्रयोगशालाबाट शष्टङ्कत गैंडाको िाग भननएको वसत ुगैंडाको 
िाग होइन भन्े पररीक्षण प्रनतवेदन प्राप् भई नमनसल सामेल रहेको।

सरुू जाहेररी प्रनतवेदन, िानतलासधी मिु ु् का, सजवानमन मिु ु् काका माननसहरूको भनाइ, अनसुन्धान 
अनधकाररी तथा यस कायावालयमा गरेको सानबतधी बयानसमेतबाट अनभयकु्त दाननसंह िैनसर र नैननसंह 
ठगनु्ाले अवैध तवरले एकनसङ्े गैंडाको िाग ओसार पसार गररी राष्ट्रिय ननकुञ्ज तथा वन्यजन्त ुसंरक्षण 
ऐन, २०२९ को दफा १९ ष्टवपररीत दफा २६ बमोचजमको कसरु अपराध गरेकाले ननजहरूलाई 
सोहरी ऐनको दफा २६(१) बमोचजम जनहरी रू. ५०,०००।- जररवाना र कैद वषवा १० हनेु र 
प्रनतवादरीमधयेका प्रकाश बढुा र प्रमेबहादरु पालको हकमा ननजहरूले अनसुन्धान अनधकाररी र यस 
कायावालयमा गरेको सानबतधी बयान अनसुार एक अकावालाई नमलेमतो नभएको भन्े चजष्टकर गरे तापनन 
प्रनतवादरी प्रकाश बढुाले प्रनतवादरी प्रमेबहादरु पाललाई ष्टकटानधी बयान गरे अनसुार ननजहरूको प्रनतवादरी 
दाननसंह िैनसरसँग नमलमतो नभएको भन्े कुनै ठोस वसतनुनष्ठ आधार नमनसल प्रमाणबाट नदेचिएको 
हुँदा, ननजहरूले समेत सोहरी ऐनको दफा २६(१)बमोचजमको कसरु अपराध गरेको देचिदँा, ननजहरूलाई 
जनहरी रू ५००००।- जररवाना र कैद वषवा १० हनेु ठहछवा र प्रकाश बढुाको ष्टकटानधी बयान 
अनसुार भपेून्द् शाहरी र पेमा लामासमेत संलगन रहेको भन्े समबन्धमा ननजहरूको नाममा पठाइएको 
समाह्ान मयादसमेत गजुाररी बसेकाले ननजहरूको हकमा पनछ फेला परेका बित ऐ. ऐनको दफा 
२६(१) बमोचजम जनहरी रू. ५००००।- जररवाना र १० वषवा कैद हनेु ठहछवा भन्ेसमेत बेहोराको 
चज्ला वन कायावालय, दाि ुवालाबाट भएको नमनत २०६८।३।३० को फैसला।

बरामद वसत ुएकनसङ्े गैंडाको िाग नै नभएको भनधी सवयम ् वन कायावालय अथावात वादरी पक्षबाट नै 
सङ्कलन गररएको नमनत २०६६।११।१७ को ष्टवनध ष्टवज्ान प्रयोगशालाको प्रनतवेदनबाट ष्टवशेषज्को 
राय शङ्कारष्टहत र ननष्टववावादरूपमा पषु्टटि भै रहेको अवसथामा आफूिसुधी ऐनको दफा लगाई सजाय गरेको 
सरुू फैसला गैरकानूनधी हुँदा बदर गररी सफाइ पाउँ भन्ेसमेत बेहोराको प्रनतवादरी प्रकाश बढुाको 
पनुरावेदन अदालत, महेन्द्नगरमा परेको पनुरावेदनपत्।

बरामद वसत ुगैंडाको िाग वा ओिेटोपहार नभएको कुरा वादरी पक्ष र फैसला गनखे ननकायबाट संकनलत 
प्रमाणहरूले पषु्टटि गररी रहेको छ।जनु वसतलुाई गैंडाको िाग भननयो तयसको राष्ट्रिय ष्टवनध ष्टवज्ान 
प्रयोगशालाबाट पररीक्षण हुँदा गैंडाको िाग भननएको वसत ुगैंडाको िाग होइन भन्े प्रमाण नमनसल 
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संलगन रहेको छ।फैसला गदावा तयसको उ्लेिसमम नगररी अनधकतम ् कैद जररवाना गनखे गररी भएको 
सरुू फैसला बदर गररी सफाइ पाउँ भन्ेसमेत बेहोराको प्रनतवादरीहरू नैननसंह ठगनु्ा, दाननसंह िैनसर र 
प्रमेबहादरु पालको पनुरावेदन अदालत, महेन्द्नगरमा परेको संयकु्त पनुरावेदनपत्।

यसमा राष्ट्रिय ष्टवनध ष्टवज्ान प्रयोगशालाको २०६७।११।१७ को पत्साथ संलगन पररीक्षण प्रनतवेदनमा 
गैंडाको िाग नभएको भनधी उ्लेि भएको चसथनतमा पनुरावेदकलाई आरोष्टपत कसरुबमोचजम सजाय 
गनखे गररी भएको चज्ला वन कायावालय, दाि ुवालाको २०६८।३।३० को ननणवाय ष्टविारणधीय हुँदा 
अ.बं. २०२ नं.तथा पनुरावेदन अदालत ननयमावलरी, २०४८ को ननयम ४७ बमोचजम प्रतयथथी 
चझकाई आए वा अवनध नाघेपनछ ननयमबमोचजम पेस गनुवा भन्े नमनत २०६८।७।२२ मा पनुरावेदन 
अदालत, महेन्द्नगरबाट भएको आदेश।

यसमा पनुरावेदकहरूका तफवा बाट कानून वयवसायधीहरू र पनुरावेदन सरकाररी वष्टकल 
कायावालय, महेन्द्नगरबाट नलचित बहसनोट दाचिल गराई पेस गनुवा भनधी नमनत २०६८।९।५ मा 
भएका आदेशानसुार नलचित बहसनोटहरू पेस भई नमनसल सामेल  रहेका।

यसमा प्रसततु मदु्ामा गैंडाको िाग भननएको वसत ु राष्ट्रिय ष्टवनध ष्टवज्ान प्रयोगशालामा चज्ला वन 
कायावालय, दाि ुवालाबाट पररीक्षण गनवा पठाएकोमा सो गैंडाको िाग भननएको वसत ुपररीक्षण गररी राय वयक्त 
गनखे ष्टवशेषज्लाई प्रमाण ऐन, २०३१ को दफा ५२ को प्रयोजनको लानग बकपत् गराउनपुनखे अवसथा 
देचिदँा, काठमाडौं चज्ला अदालतमा बन्दसवाल जाररी गररी पठाई काठमाडौं चज्ला अदालतमाफवा त 
बकपत् गराउन।ुसाथै ष्टवशेषज्लाई चजरह गनवा िाहेमा चजरहका लानग काठमाडौं चज्ला अदालतमा आफनो 
कानून वयवसायधी पठाउन ुभनधी थनुामा रहेका प्रनतवादरीहरूलाई ननजहरू थनुामा रहेको चज्ला कारागार 
कायावालय, दाि ुवालामा जनाउ ददन ुर वादरी पक्ष पनुरावेदन सरकाररी वष्टकल कायावालय, महेन्द्नगरलाई 
पनन सोको जानकाररी ददई ष्टवशेषज्को बकपत् समपन् भई आएपनछ ननमयानसुार पेस गनुवा भन्े नमनत 
२०६८।१०।३ को यस अदालतको आदेश।

यसमा ष्टवशेषज्लाई प्रमाण ऐन, २०३१ को दफा ५२ को प्रयोजनका लानग बकपत् गराउन लेिधी 
पठाएको नमनत २०६८।११।१६ को काठमाडौं चज्ला अदालतबाट प्राप् नमनसल संलगन पत् हेदावा 
ष्टवशेषज्को नाममा जाररी भएको मयादमा ष्टवशेषज् बकपत्का लानग उपचसथत हनु ुनभएको भनधी लेिधी 
आएको देचिदँा, राष्ट्रिय ष्टवनध ष्टवज्ान प्रयोगशाला िमुलटार लनलतपरु चज्लामा रहेकाले लनलतपरु 
चज्ला अदालतमाफवा त ष्टवशेषज्लाई बकपत् गराउँदा सषु्टवधाजनक हनेु भएकाले लनलतपरु चज्ला 
अदालतमा बन्द सवाल जाररी गररी पठाउन।ुसाथै ष्टवशेषज्लाई चजरह गनवा िाहेमा चजरहका लानग 
लनलतपरु चज्ला अदालतमा आफनो कानून वयवसायधी पठाउन ुभनधी थनुामा रहेका प्रनतवादरीहरूलाई 
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ननजहरू थनुामा रहेको कारागार कायावालय, दाि ुवालामा जनाउ ददन ुर वादरी पक्ष पनुरावेदन सरकाररी 
वष्टकल कायावालय, महेन्द्नगरलाई पनन सोको जानकाररी ददई ष्टवशेषज्को बकपत् समपन् भई आएपनछ 
ननयमानसुार पेस गनुवा भन्े नमनत २०६८।१२।१५ को पनुरावेदन अदालत, महेन्द्नगरको आदेश।

प्राप् नमनुालाई मारफोलोजधीको आधार र सूक्मदशथी यन्त्को सहायताबाट अनधकाररीक ज्ात नमनुासँग 
तलुना गरेर राय ददएको हुँ।उक्त राय सतय तथय ठीक छ।गैंडाको िाग असलरी रहेको अवसथामा 
तयसलाई पष्टहिान गनखे हामधीसँग प्रष्टवनध छ तर अन्य वसतहुरूबाट बनेको अवसथामा के कुन वसतबुाट 
बनेको हो भनधी पष्टहिान गनखे प्रष्टवनध हालसमम मेरो प्रयोगशालामा उपलबध छैन भन्ेसमेत बेहोराको 
ष्टवशेषज्को बकपत् नमनसल सामेल रहेको।

यसमा प्रनतवादरी दाननसंह िैनसर आफूले सञ्चालन गरेको ष्टहमालय होटलको कोठामा गैंडाको िाग 
बरामद भएको तथयमा अकावा प्रनतवादरी नैननसंह ठगनु्ाले ष्टहमालय होटलको कोठामा आफू बसेको र 
सोहरी  कोठामा रहेको आफनो झोलामा िाग बरामद भएको तथयमा, अकावा  प्रनतवादरी प्रकाश बढुाले 
आफूले गैंडाको िाग ओसार पसार गरेको तथयलाई सवधीकार गररी अनसुन्धान अनधकृत र मदु्ा हेनखे वन 
अनधकृतको इजलासमा समेत सवधीकार गररी बयान गरेको अवसथा देचिदँा यधी प्रनतवादरीउपर लगाएको 
आरोपको ननष्टववावादरूपमा पषु्टटि भएको अवसथा देचिन्छ।अकवो सह प्रनतवादरी प्रमेबहादरु पालले गरेको 
बयानमा आफूउपरको आरोपमा इन्कार रहरी बयान गरेको भए पनन सह प्रनतवादरी प्रकाश बढुाले आफू 
कसरुमा सानबत भई यधी प्रनतवादरी प्रमेबहादरु पाललाई पोल गररी आफूले ओसार पसार गरेको गैंडाको 
िाग यधी प्रनतवादरी प्रमेबहादरु पाललाई ददएको हो भनधी अनसुन्धान अनधकृतसमक्षको बयानमा र मदु्ा 
हेनखे अनधकाररी वन अनधकृतको इजलासमा गरेको बयानमा समेत सानबत भई तथययकु्तरूपमा बेहोरा 
िलुाई बयान गरेको देचिन्छ।नमनसल संलगन प्रनतवादरी प्रकाश बढुा र दाननसंह िैनसरको बयान हेदावा यधी 
प्रनतवादरीहरू एक अकावाका बधीिमा चिनजान एवम ्  समपकवा  भएको र ष्टयनधीहरूले एक अकावाको सहयोग 
र समपकवा बाट प्रसततु गैंडाको िाग ओसार पसार गरेको अवसथा देचिन्छ।दाननसंह िैनसरले मदु्ा हेनखे 
अनधकाररी वन अनधकृतको इजलासमा गरेको तनतमबा बयानमा प्रनतवादरी प्रकाश बढुालाई सनाित 
गररददएको देचिन्छ।प्रनतवादरी दाननसंह िैनसरले प्रकाश बढुाको वतन िलुाई ददएको देचिन्छ र सोहरी 
नाम वतनको आधारमा प्रहररीले प्रकाश बढुालाई परिाउ गररी दाचिल गरेको अवसथा देचिन्छ।तयसतै 
प्रकाश बढुाले मदु्ा हेनखे अनधकाररीसमक्षसमेत गरेको बयानको सवाल ४ को जवाफमा मैले ्याएको 
गैंडाको िाग दाि ुवाला िलङ्गा कारागार नचजक रहेको प्रमे पालको घरमा ननजलाई नै ददएको नथए।ँम 
दाननसंह िैनसरको लजमा बसदा बित उसलाई पनन जानकाररी गराएको नथए ँभन्ेसमेत तथयगत कुराहरू 
उ्लेि गररी बयान गरेको देचिन्छ।
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अतः प्रनतवादरीहरू दाननसंह िैनसर, नैननसंह ठगनु्ा, प्रकाश बढुा र प्रमेबहादरु पाललाई नबना इजाजत 
एकनसङ्े गैंडाको िाग ओसार पसार गयवो भन्े मदु्ामा राष्ट्रिय ननकुञ्ज तथा वन्यजन्त ु संरक्षण 
ऐन, २०२९ को दफा १९ ष्टवपररीत दफा २६ बमोचजमको कसरु अपराध गरेकाले ननजहरूलाई 
सोहरी ऐनको दफा २६(१)बमोचजम जनहरी ५००००।- जररवाना  र १० वषवा कैद हनेु ठहयावाई 
वन कायावालय, दाि ुवालाबाट नमनत २०६८।३।३० मा भएको फैसला नमलेकै देचिदँा सदर हनेु 
ठहछवा  भन्ेसमेत बेहोराको पनुरावेदन अदालत, महेन्द्नगरको माननधीय मु् य न्यायाधधीश दगुावाप्रसाद 
उप्रतेधीको नमनत २०६९।८।२५ को राय।

यसमा बरामद वसत ुिाग जसतो नथयो।नक्लरी हो भन्दथे भनधी लजको मानलक प्रनतवादरी दाननसंह 
िैनसरको बयान रहेको।मदु्ा हेनखे ननकाय चज्ला वन कायावालय, दाि ुवालाले सदूुर पचचिमाञ्चल 
क्षेनत्य वन ननदखेशनालय धनगढरीमाफवा त वैज्ाननक पररीक्षणको लानग पठाउँदा राष्ट्रिय ष्टवनध ष्टवज्ान 
प्रयोगशालाको नमनत २०६७।११।१७ को पररीक्षण प्रनतवेदनमा “शष्टङ्कत गैंडाको िाग भननएको 
वसत ुगैंडाका िाग होइन” भनधी ष्टकटानधी गररी लेिधी आएको पाइन्छ।ष्टवशेषज्ले अदालतमा बकपत् 
गदावा नमनत२०६७।११।१७ मा आफूले प्रनतवेदन ददएको कुरा सवधीकाददै Morphology को आधार र 
सूक्मदशथी यन्त्को सहायताबाट आनधकाररक ज्ात नमनुासँग तलुना गररी राय ददएको हुँ भनधी ष्टवशेषज्ले 
ष्टकटानधी बकपत् गररददएको पाइन्छ।वादरी नेपाल सरकारले अनभयोगपत्मा बरामद भएको वसत ु
गैंडाको िाग हो भन्दै अनभयोगपत् दतावा गरे तापनन प्रमाण ऐन, २०३१ को दफा २५ बमोचजम सो 
कुरा प्रमाचणत गनवा कुनै तथययकु्त सबदु प्रमाण प्रसततु गनवा सकेको पाइँदैन।साथै नमनसल संलगन अन्य 
सबदु प्रमाणबाट पनन प्रनतवादरीहरू कसरुदार हनु ्भनधी वसतनुनष्ठ शङ्कारष्टहत ठोस प्रमाणको अभावमा 
प्रनतवादरीहरूलाई कसरुदार ठहराउन फौजदाररी न्यायको नसद्धान्त अनसुार न्यायोचित नहुँदा प्रनतवादरी 
पनुरावेदक दाननसंह िैनसर-१,  नैननसंह ठगनु्ा-१ , प्रकाश बढुा-१, प्रमेबहादरु पाल-१ ले आरोष्टपत 
कसरुबाट सफाइ पाउने ठहछवा।सरुू चज्ला वन कायावालयले प्रनतवादरीहरूलाई कसरुदार ठहराई जनहरी 
१० वषवा कैद र रू. ५००००।- जररवाना गनखे गररी गरेको फैसला नमलेको नदेचिदँा उ्टरी हनेु 
ठहछवा।माननधीय मु् य न्यायाधधीश श्धी दगुावाप्रसाद उप्रतेधीजयूले प्रनतवादरीहरूलाई कसरुदार ठहराई सरुू 
चज्ला वन कायावालय, दाि ुवालाबाट भएको फैसला सदर गनुवाभएको रायसँग सहमत हनु नसष्टकएकाले 
ननणवायाथवा तेस्ो इजलासमा पेस गनुवा भन्ेसमेत बेहोराको पनुरावेदन अदालत, महेन्द्नगरका माननधीय 
न्यायाधधीश सलाहदु्धीन अ्तर नसष्टद्धकरीको नमनत २०६९।८।२५ को राय।

यसमा प्रसततु मदु्ामा यस अदालतका माननधीय मु् य न्यायाधधीश श्धी दगुावाप्रसाद उप्रतेधी र माननधीय 
न्यायाधधीश श्धी सलाहदु्धीन अ्तर नसष्टद्धकरीको संयकु्त राय बाझधी फैसला भै न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ 
को दफा ८(४) बमोचजम तेस्ो माननधीय न्यायाधधीशसमक्ष पेस गनुवा पनखे प्रसततु मदु्ा यस अदालतको 
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सरकारवादरी फौजदाररी दायररीमा दतावा गररी ननयमानसुार इजलाससमक्ष पेस गनुवा भनधी नननमत्त रचजसट्रार 
नमनत २०६९।११।४ मा भएको आदेश।

गैंडाको िाग होइन भनधी कुनै पनन प्रनतवादरीले चजष्टकर नै ननलएको र िाग पररीक्षण गनवा पठाउने भनधी 
अनसुन्धान अनधकाररी तथा मदु्ा हेनखे अनधकाररी चज्ला वन अनधकृतबाट कुनै आदेश नै नभई चज्ला वन 
कायावालय, दाि ुवालाबाट बरामद गैंडाको िाग भननएको वसत ुराष्ट्रिय ष्टवनध ष्टवज्ान प्रयोगशालामा पररीक्षण 
गनवा पठाई सोको प्रनतवेदन नमनसल सामेल रहेको देचिन्छ।प्रनतवादरीहरू ६ जनाउपर ष्टवनभन् नमनतमा 
गररी अनभयोगपत् दायर भएकोमा सरुू चज्ला वन कायावालय, दाि ुवालाबाट नमनत २०६८।३।३० 
मा फैसला हुँदा फैसलाको प्रनतवादरीको महलमा प्रनतवादरी भपेून्द् शाहरी र पेमा लामालाई प्रनतवादरी 
नै कायम नगरेको, फैसलाको ठहर िणडमा अनभयोग मागदावधीबमोचजमको कसरु ठहर गररी सजाय 
गरेकोमा तपनसल िणडमा ननजहरूको हकमा मलुतवधी मदु्ा दायर गनुवा भन्े उ्लेिन भई सपटिता 
नभएको, प्रनतवादरीद्य भपेून्द् शाहरी र पेमा लामालाई सनुवाइको मौका नददएको समेतको आधारमा 
चज्ला वन कायावालय, दाि ुवालाको फैसला सदर गनखे माननधीय मु् य न्यायाधधीश श्धी दगुावाप्रसाद उप्रतेधी र 
सरुू फैसला उ्टरी गररी प्रकाश बढुासमेत ४ जनालाई सफाइ ददने माननधीय न्यायाधधीश श्धी सलाहदु्धीन 
अ्तर नसष्टद्धकरीको नमनत २०६९।८।२५ को रायनसत सहमत हनु सष्टकएन।

यसथवा सरुू चज्ला वन कायावालय, दाि ुवालाबाट नमनत २०६८।३।३० मा भएको फैसलामा 
कायवाष्टवनधगतलगायतको त्षु्टट देचिदँा उक्त फैसला बदर गररददएको छ।अब जो जे कायवाष्टवनधगत 
प्रष्टरियाहरू पूरा गनुवापनखे गररी प्रनतवादरी भपेून्द् शाहरी र पेमा लामाको हकमा समेत यष्टकन रूपमा ठहर 
गररी पनुः कारवाहरी ष्टकनारा गनुवा भनधी थनुामा रहेका प्रनतवादरीहरूलाई फैसलाको जानकाररी ददई प्रसततु 
मदु्ाको सरुू नमनसल चज्ला वन कायावालय, दाि ुवालामा पठाईददने ठहछवा।यसररी कायवाष्टवनधगत प्रष्टरियाहरू 
मौकामा नै समपन् नगरेको कारणले प्रनतवादरीहरू अननणवायको बन्दरी भइ पनुः लामो समयसमम 
कारागारमा बसनपुनखे बाधयता भएकाले तयसररी मदु्ाको कायवाष्टवनध पूरा नगररी कारवाहरी ष्टकनारा गनखे 
समबचन्धत वन अनधकृतलाई सिेत गराउनपुनखेसमेत देचिदँा समबचन्धत मन्त्ालयमा लेिधी पठाई ददने 
भनधी यो छुटै्ट राय पेस गरेको छु।न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा ८ को ४ र पनुरावेदन अदालत 
ननमयावलरी, २०४८ को ननयम ११ बमोचजम प्रसततु मदु्ाको नमनसल ननणवायाथवा सववोचि अदालतमा 
पठाईददन ुभन्े पनुरावेदन अदालत, महेन्द्नगरका माननधीय मु् य न्यायाधधीश श्धी देवन्द्गोपाल शे्ष्ठको 
एकल इजलासबाट २०७०।२।६ मा भएको फैसला।  

यसमा पनुरावेदक प्रनतवादरीतफवा का कानून वयवसायधीलाई र ष्टवपक्षधी वादरी नेपाल सरकारतफवा बाट 
महान्यायानधवक्ताको कायावालयसमेतलाई आजको नमनतले १५ ददननभत् नलचित बहसनोट पेसगनवा लगाई 
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नलचित बहसनोट पेस हनु आएपनछ सोको ७ ददनपनछ ननणवाय सनुाउनको लानग पेसधी तोकरी सोको 
जानकाररी पक्षहरूलाई ददई ननयमबमोचजम पेस गनुवा भन्े यस अदालतको नमनत २०७१।३।१० को 
आदेश।

यसमा दबैु पक्षतफवा बाट बहसनोट प्रसततु भई नमनसल सामेल रहेको।

ननयमबमोचजम आजको दैननक मदु्ा पेसधीसूिधीमा िढरी न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा ४ बमोचजम 
ननणवायाथवा पेस हनु आएको प्रसततु मदु्ाको पनुरावेदन अदालत, महेन्द्नगरबाट ष्टवनभन् नमनतमा भएको 
फैसलाहरू सष्टहतका नमनसल कागजातहरू अधययन गररी प्रनतवादरी तफवा बाट उपचसथत ष्टवद्ान ् अनधवक्ता 
श्धी टरीकाराम भट्टराईले प्रसततु मदु्ामा बरामदरी दशधी तथा मदु्ाको मु् य जररया एकनसङ्े गैंडाको िाग 
भननएको वसत ुनै गैंडाको असलरी िाग हो भन्े पररीक्षणबाट पषु्टटि नभइरहेको चसथनतमा प्रनतवादरीहरूलाई 
सजाय गरेको पनुरावेदन अदालतको फैसला अन्याय तथा त्षु्टटपूणवा हुँदा बदर गररी सफाइ पाउँ भनधी र 
ष्टवपक्षधी वादरी नेपाल सरकारतफवा बाट उपचसथत ष्टवद्ान ् उपन्यायानधवक्ता श्धी गंगाप्रसाद पौडेलले सरुूमा 
बरामद हुँदा गैंडाको असलरी िाग बरामद भएको र प्रनतवादरीहरूले मौकामा नक्लरी िाग हो भनधी चजष्टकर 
नलन नसकेको अवसथामा हाल आएर नक्लरी िाग हो भनधी सफाइ ददन नम्ने अवसथा नहुँदा माननधीय 
न्यायाधधीश श्धी दगुावाप्रसाद उप्रतेधीको राय सदर कायम गररपाउँ भनधी गनुवाभएको बहस चजष्टकरसमेत 
सनुधी पनुरावेदन अदालत, महेन्द्नगरका माननधीय न्यायाधधीशहरूको अलग अलग राय भएउपर सोहरी 
अदालतका माननधीय मु् य न्यायाधधीश श्धी देवेन्द्गोपाल शे्ष्ठले नमनत २०७०।२।६ मा गनुवाभएको 
फैसला नमलेको छ छैन सोहरी ष्टवषयमा ननणवाय ददनपुनखे देचियो।

२. ननणवायतफवा  ष्टविार गदावा बरामदरी दशधी गैंडाको िाग सक्लरी हो ष्टक होइन र प्रनतवादरीहरूलाई 
हदैसमम सजाय हनुपुनखे हो ष्टक होइन भन्े नै मु् य प्रश्न रहेको देचियो।

३.  यसमा प्रनतवादरीहरूमधये दाननसंह िैनसरले अनसुन्धान अनधकाररीसमक्ष गरेको बयान हेदावा स.ज. ८ 
मा "एक ठेकेदार जसको नाम प्रकाश हो ऊ ३।४ वषवा पष्टहले मेरो होटलमा लगभग १६ ददन 
बसेर गयो।पनछ ऊ आएन र १।२ वषवापनछ झोला िोलेर हेदावा केहरी कपडा र गैंडाको िाग 
जसतो नथयो" भनेको र सोहरी बयानको स.ज. १३ मा "वासतष्टवक तसकर प्रकाश हो" भनेको 
देचिन्छ।तयसतै गररी ननजले वन अनधकृतसमक्ष गरेको बयानको स.ज. ५ होटल कोठाको चसटलको 
दराजबाट िाग बरामद भएको नथयो भनेका छन ् भने सोहरी बकपत्को स.ज. ७ मा "िाग 
बरामद भएको झोला उसैको हो उनको झोला िोलरी हेदावा केहरी कपडा र िाग भेष्टटयो।तयो 
िाग प्रकाश भन्े ठेकेदारले ्याएको हो" भन्े उ्लेि गरेको देचिएबाट सो बरामदरी गैंडाको 
िाग आफूले सञ्चालन गरेको होटल कोठाबाट बरामद भएको र सह अनभयकु्त प्रकाश बढुासँग 
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पष्टहलेदेचिको परुानो चिनजानको वयचक्तभएको नाताले ननज प्रकाश बढुाले नै सो झोला दाननसंह 
िैनसरलाई ददएको भन्े देचिन आउँछ।ननज दाननसंह िैनसरले नै बयानको रिममा िलुाई ददएको 
प्रनतवादरी प्रकाश बढुाको वतनको आधारमा ननज प्रनतवादरी प्रकाश बढुा नगरफतार भएको देचिन्छ 
भने ननज दाननसंहले वन अनधकृतसमक्ष गरेको तनतमबा बयानको स.ज.३ मा "प्रकाशले नै झोला 
राख् ददए, रूपैयाँपनछ ददन्छ भन्े ष्टवश्वास गरेर झोला रािेको हुँ" भनेको र सोहरी बयानको स.ज.४ 
मा" झोलापनछ िोलरी हेदावा तयसमा िाग भेष्टटएको तयसपनछ कुनै ननकायमा जानकाररी नगराएर 
म ग्तधी गरेको छु"समेत भनेको देचिएबाट प्रनतवादरी दाननसंह िैनसर र प्रकाश बढुाबधीि परुानो 
चिनजान र समबन्ध कायम रहेको तथयलाई थप पषु्टटि गरररहेको देचिन्छ।

४.  तयसतै गररी प्रकाश बढुाले गरेको बयानहरूमधये नननमत्त चज्ला वन अनधकृतसमक्ष गरेको बयान 
हेदावा "मैले प्रमे पाल भन्े यहरी मान्छेसँग महेन्द्नगरमा भएको स्लाह अनसुार िाग ्याएर 
यसैलाई ददएको हुँ" भनेको छ भने, ननजले नननमत्त वन अनधकृतसमक्ष पनुः नमनत ०६७।३।३१ 
मा गरेको तनतमबा बयानको स.ज. १ हेदावा "दाननसंह िैनसरलाई" यो रािधी दे भनधी म वैतडधी 
गैहालें" भनधी लेिाई ददएको देचिएबाट दाननसंह िैनसर र प्रकाश बढुाले गरेको बयानबधीि 
एक आपसमा तादातमयता रहेको देचिदँा परुानो चिनजान भएको कारणले नै ननज दबैुको 
नमलोमतोबाट गैंडाको िागको अवैध वयापार गनखे मनसायले दाननसंह िैनसरको दाि ुवाला चसथत 
होटलमा लकुाई रािेको अवसथामा िाग बरामद भएको अवसथा देचिन्छ।प्रसततु मदु्ामा ष्टवद्यमान 
प्रिनलत कानून हेदावा राष्ट्रिय ननकुञ्ज तथा वन्यजन्त ु संरक्षण ऐन, २०२९ को दफा २६को 
उपदफा (१) मा " गैरकानूनधी तररकाले गैंडा, बाघ, हात्तधी, कसतरुरी, मगृ, धवाँसे चितवुा, ष्टहउँ 
चितवुा वा गौररी गाई मानखे घाइते बनाउने, िररद गनखे, नबरिरी गनखे वा हसतान्तरण गनखे गररी नलने 
ददने तथा गैंडाको िाग वा कसतरुरीको ष्टवना, ष्टहउँ चितवुाको छाला तथा तयसतै अन्य संरचक्षत 
वन्यजन्तकुो आिेटोपहार राख् ेिररद गनखे वा नबरिरी गनखे वयचक्तलाई पिास हजार रूपैयाँदेचि 
एक लाि रूपैयाँसमम जररवाना वा पाँि वषवादेचि पन्ध्र वषवासमम कैद वा दबैु सजाय हनेुछ" भन्े 
वयवसथा रहेको पाइन्छ।जनु प्रसततु मदु्ाको वारदातसँग समबन्ध रहेको देचिन्छ।

५.  प्रनतवादरीमधये नैननसंह ठगनु्ाले अनसुन्धान अनधकाररीसमक्ष गरेको बयान हेदावा स.ज. ५ मा "िाग 
वासतवमा मेरो होइन" भनेको स.ज. ८ मा "मेरो पनन झोला भएकाले मैले मेरो झोला हो 
भनेको, पनछ तयसैमा िाग भेष्टटयो सो बारे मलाई थाहा छैन" भनेका छन ् भने ननजले वन 
अनधकृतसमक्ष गरेको बयानको स.ज. ५ मा. “िाग बरामद हुँदाका बित म पनन सोहरी कोठामा 
नथए।ँसोहरी कारण परिाउ परे” भनेको देचिन्छ।तयसतै गररी प्रकाश बढुाले वन अनधकृतसमक्ष 
गरेको बयान हेदावा स. ज.९ मा. “म नैननसंह ठगनु्ालाई चिचन्दन तर तयो लजमा बसदा एक जना 



150

jg, jGohGt' / jftfj/0f ;+/If0f ;DaGwL s]xL dxTjk"0f{ d'2fsf ghL/x?sf] ;Fufnf] – @)&*

प्रहररी जसतो वयचक्तले मलाई गालरी गयवो कान समातेर उठबस ्गरायो” भनेको र नैननसंह ठगनु्ा 
सेनामा कायवारत रहेको वयचक्त भन्े देचिएको अवसथामा ननजको भनाइ अनसुार तयो प्रहररी जसतो 
देचिएको वयचक्त भनधी नैननसंहलाई नै सङ्केत गरेको प्रटि हनु्छ।यसप्रकार प्रनतवादरीहरूमधये प्रकाश 
बढुाले ननज प्रनतवादरी नैननसंह ठगनु्ालाई चिचन्दन भनेको, िाग दाननसंहलाई राख् ददई आफू 
बैतडधीतफवा  गएको भनेको र ननज प्रनतवादरी नैननसंह ठगनु्ा बसेको कोठाबाट िाग बरामदसमम 
भएको अवसथामा ननज प्रनतवादरी नैननसंहले तसकररी गनखे आसयले कोठामा गैंडाको िाग रािेको हो 
भन्े तथय शङ्कारष्टहत तवरले सथाष्टपत हनु सकेको देचिदैँन।तयसतैगररी प्रनतवादरीमधयेका प्रमेबहादरु 
पालको हकमा हेदावा प्रकाश बढुाले िाग प्रमेबहादरु पाललाई नै ददएको हुँ समम भनेको देचिन्छ 
भने प्रमेबहादरु पालले अनसुन्धान अनधकाररी र मदु्ा हेनखे अनधकाररी (वन अनधकाररी) समक्षसमेत 
गरेको बयानमा प्रकाश बढुालाई चिन्दै नचिनेको तथा िागसमबन्धधी कुनै काम कारोबार नगरेको 
भनधी इन्कार रहरी बयान गरेको र ननजबाट कुनै दशधी पनन बरामद हनु नसकेको अवसथा हुँदा 
प्रनतवादरी मधये सहअनभयकु्त प्रकाश बढुाको एकलौटरी पोल बाहेक सो पोलालाई पषु्टटि गनखे अन्य 
दशधी तथा सबदु प्रमाणको अभाव हुँदा गैंडाको िाग तसकररीजसतो सङ्गधीन मदु्ामा ननज प्रनतवादरीहरू 
नैननसंह ठगनु्ा र प्रमे बहादरु पाललाई कसरुदार ठहयावाउन न्यायोचित हनेु देचिन आएन।

६.  अन्य प्रनतवादरीहरू भपेून्द् शाहरी र पेमा लामाको हकमा नमनसल संलगन प्रनतवादरीहरूको बयान हेदावा 
प्रनतवादरीहरूमधये प्रकाश बढुाले मात् अनसुन्धान अनधकाररीसमक्ष गरेको बयानबाट भपेून्द् शाहरी र 
पेमा लामासँग कञ्चनपरुमा िागका समबन्धमा कुरा भएको भन्ेसमम उ्लेि गरेको देचिन्छ भने 
वन अनधकृतसमक्ष गरेको बयानमा भपेून्द् शाहरीसँग िाग बझुधी दाि ुवाला ् याएको भन्े समम उ्लेि 
गररी पेमा लामाको नाम उ्लेि गरेको देचिदैँन।वादरी पक्षको दावधीबमोचजम सबै प्रनतवादरीहरूको 
बधीि एक आपसमा यदद अन्तर समबन्ध र सूत्बद्ध कायवा (Chain of conduct) रहेको भए फरार 
भननएका भपेून्द् शाहरीलगायत पेमा लामासमेतको नाम अन्य प्रनतवादरीहरूबाट पनन उ्लेि हनुपुनखे 
नथयो।तर प्रकाश बढुाले कञ्चनपरु, महेन्द्नगरमा ननज प्रनतवादरीहरूसँग िाग समबन्धमा स्लाह 
भएको र भपेून्द् शाहरीसँग िाग बझेुको भन्े एकलौटरी पोल गरेको बाहेक ननजहरूको समेत 
संलगनता रहेको देचिने अन्य थप कुनै आधार प्रमाण रहेको नमनसलबाट देचिदैँन।साथै ननज 
प्रनतवादरीहरू हालसमम पनन परिाउ परेका अवसथा नहुँदा ननज प्रनतवादरीहरू कहाँ छन ् भन्ेसमम 
पनन सरुू अनसुन्धान अनधकाररी र मदु्ा हेनखे ननकायले यष्टकन गनवा नसकरी नबनाआधार र कारण 
मदु्ा दायरसमम गरेको देचिएकाले ननजहरूको हकमा कसरु सथाष्टपत हनु सकने अवसथा नहुँदा 
ननज प्रनतवादरीहरू भपेून्द् शाहरी र पेमा लामाले आरोष्टपत कसरुको दाष्टयतवबाट उन्मचुक्त पाउने नै 
देचिन आयो।
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७.  दशधीको रूपमा बरामदरी गैंडाको िाग गैंडाको सक्लरी िाग होइन भनधी ष्टवशेषज्ले ददएको राय 
समबन्धमा ष्टविार गदावा, प्रसततु मदु्ामा संलगन प्रनतवादरीहरूमधये ननजहरूको परसपर बयान र 
संलगनताको आधारमा हेदावा मु् य आरोपधी देचिएका प्रकाश बढुा र दाननसंह िैनसरले बरामदरी 
िागलाई मौकामा सक्लरी होइन भनधी चजष्टकर नलन सकेको पाइँदैन।आफूले प्राप् गरको सो 
सामानलाई अनपुम वसतकुो रूपमा सवधीकार गररी अचन्तम अवसथासमम ओसार पसार र कारोबारको 
प्रयास गरेको देचिन्छ।नैननसंह ठगनु्ा बसेको कोठा र ननजको झोलाबाट िाग बरामद भएको 
भन्े बरामदरी मिु ु् का देचिन्छ।तर सो आधारमा ननजकै झोलाबाट बरामद भएको मान्े हो 
भने पनन प्रकाश बढुा सवयम ् को बयानबाट ननज ( प्रकाश बढुा) ले नक्लरी िाग हो भनधी 
प्रमेबहादरु पालले भनेको हुँदा बोकन डर लागधी दाननसंह िैनसरलाई राख् ददइ आफू बैतडधीतफवा  
गएको भनेको र दाननसंह िैनसरले पनन प्रकाश बढुाले राख् ददई ननज बैतडधी मानलकाजुवानतफवा  
गएकोले धेरै समयपचिात आफूले िोलरी हेदावा तयसमा गैंडाको िाग भेष्टटएको भनेबाट नैननसंह 
ठगनु्ासँग बाटै िाग बरामद भएको मान् सष्टकने अवसथा नदेचिएको र प्रकाश बढुाले वन 
अनधकृतसमक्ष बयानको रिममा प्रमेबहादरु पालले नक्लरी हो भनेको भन्े प्रसङ्गसमम उ्लेि 
गरे तापनन सो बरामदरी िागलाई नक्लरी हो भनधी सजायबाट उन्मचुक्त पाउँन मौकामा चजष्टकर 
नलन सकेको पाइँदैन।पनछ िागको पररीक्षण हुँदा िाग नक्लरी हो भननए तापनन ष्टवशेषज्को 
बन्द सवालबाट भएको बकपत् हेदावा ननजलाई चजरह हनु सकेको अवसथा नदेचिएको र गैंडाको 
िाग नक्लरी हो ष्टक ? भन्े बयानको रिममा प्रश्न उठेपनछ मदु्ा हेनखे अनधकाररी वन अनधकृतको 
इजलासबाट जाँि गनवा पठाउने ष्टवनधवत ् कुनै आदेश नभई प्रनतवादरीहरू सवयम ् ले जाँि गराइ 
पाउँ भन्े ननवेदनको आधारमा बधीिैबाट जाँि गनवा पठाएको देचिन्छ।प्रनतवादरीहरूले गैंडाको 
िाग सक्लरी िागको रूपमा अवैध कारोबारको कायवा गरेको पररप्रके्यमा पनछ आएर एउटा 
ननवेदनको भरमा जाँि गराउने माग गरेको देचिदँा तयसमा ष्टववन्धनको नसद्धान्तसमेत आकष्टषवात 
हनु सकने अवसथा हुँदा, सो जाँि पररीक्षणलाई ष्टववादरष्टहत रूपमा सवधीकार गनवा सष्टकने अवसथा 
देचिएन।तथाष्टप प्रनतवादरीहरूमधये दाननसंह र प्रकाश बढुाको बयान र एक अकावाप्रनतको पोल 
तथा ननज प्रनतवादरी प्रकाश बढुाले बरामदरी दशधी नक्लरी भननएको भन्ेसममको उचबजएको प्रसङ्ग र 
प्रसततु मदु्ाको रोहमा ननज प्रनतवादरीहरूको संलगनता तथा आबद्धताको मात्ा र बरामदरी दशधीको 
अवसथासमेतलाई मधयनजर गदावा, प्रनतवादरीहरूमधये दाननसंह िैनसर र प्रकाश बढुालाई अनभयोग 
दावधीबमोचजम हदैसमम सजाय गदावा िकवो पनवा जाने देचिदँा पनुरावेदन अदालत, महेन्द्नगरका 
माननधीय न्यायाधधीश श्धी दगुावाप्रसाद उप्रतेधीले उच्लचित प्रनतवादरीहरूको अनतररक्त प्रमेबहादरु 
पाल र नैननसंह ठगनु्ासमेतका प्रनतवादरीहरूलाई अनभयोग दावधीबमोचजम हदैसमम सजाय गनखे 
ठहयावाएको र उच्लचित सबै प्रनतवादरीहरूलाई अनभयोग दावधीबाट पूणवा सफाइ ददने ठहयावाएको 
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सोहरी अदालतका माननधीय न्यायाधधीश श्धी सलाहदु्धीन अ्तर नसदद्करीको राय तथा सरुू चज्ला वन 
कायावालयको नमनत २०६८।३।३० को ननणवाय बदर गररी पनुः ननणवायको लानग पठाउने ठहयावाइ 
सोहरी अदालतका मु् य न्यायाधधीश श्धी देवेन्द्गोपाल शे्ष्ठबाट नमनत २०७०।२।६ मा भएको 
फैसलासमेत नमलेको नदेचिदँा पनुरावेदन अदालतका तधीनैजना माननधीय न्यायाधधीशहरूको रायसँग 
सहमत हनु सष्टकएन।

८. अतः पनुरावेदन अदालत, महेन्द्नगरका तधीनैजना माननधीय न्यायाधधीशहरूको राय केहरी उ्टरी 
हनेु ठहछवा।सो ठहनावाले प्रनतवादरीमधयेका प्रकाश बढुा र दाननसंह िैनसरलाई राष्ट्रिय ननकुञ्ज तथा 
वन्यजन्त ु संरक्षण ऐन, २०२९ को दफा २६(१) बमोचजम ५ वषवा मात् कैद हनेु र अन्य 
प्रनतवादरीहरू नैननसंह ठगनु्ा, प्रमेबहादरु पाल र पेट बोलरीबाट देचिएका भपेून्द् शाहरी र पेमा 
लामाले समेत अनभयोग दावधीबाट सफाइ पाउने ठहछवा।अरूमा तपनसलबमोचजम गनूवा।

तपनसल

मानथ इन्साफ िणडमा लेचिएबमोचजम प्रनतवादरीहरूमधये प्रकाश बढुा र दाननसंह िैनसरको हकमा कैद 
सजाय ५ वषवा मात् कायम भएकाले दाननसंह िैनसर नमनत ०६६।५।५ देचि र प्रनतवादरी प्रकाश 
बढुा नमनत ०६६।५।२८  देचि ष्टहरासत तथा थनुामा रहेको र सो नमनतले रिमशः ०७१।५।४ 
र ०७१।५।२७ मा ५ वषवा कैद अवनध पूरा हनेु देचिदँा अन्य मदु्ाबाट थनुामा बसनपुनखे नभए कैद 
अवनध भकु्तान भएको नमनतबाट कैद लगत कट्टा गररी थनुामकु्त गररददन ुभनधी समबचन्धत कारागार 
शािामा लेिधी पठाइददनू ------------१

सफाइ पाएका अन्य प्रनतवादरीहरू नैननसंह ठगनु्ा ०६६।५।५ र प्रमेबहादरु पाल नमनत 
०६७।३।३१देचि थनुामा तथा ष्टहरासतमा रहेको देचिदँा थनुामकु्त गररीददन र प्रनतवादरीहरू भपेून्द् 
शाहरी र पेमा लामाको हकमा ननजहरू मदु्ाको पपुवाक्षदेचि नै ष्टहरासतमा रहेको नदेचिए तापनन ननजहरूको 
हकमा फैसलाबमोचजम समबचन्धत चज्ला वन कायावालयबाट कैद लगत कनसएको भए सोसमेत कट्टा 
गनवा लेिधी पठाइददनू ------२

प्रसततु फैसलाको जानकाररी प्रनतवादरीहरूलाई ददई नमनसल ननयमानसुार गररी बझुाइददनू -----------३

उक्त रायमा सहमत छु।

न्या. गोष्टवन्दकुमार उपाधयाय

इनत संवत ् २०७१ साल साउन १८ गते रोज १ शभुम।्
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११. मदु्ाः संरचक्षत क्षेत्नभत् संरचक्षत ष्टहउँ चितवुा माररी छाला 
ननकासधी ओसारपसार गररी घरमा रािेको।

भाग ५८ ननणवाय नं. ९६०२ ने.का.प. २०७३ अङ्क ५

सववोचि अदालत, संयकु्त इजलास

माननधीय न्यायाधधीश श्धी गोपाल पराजलुरी
माननधीय न्यायाधधीश श्धी ओमप्रकाश नमश्

०७०-CR-००५६

फैसला नमनत:२०७२/६/७/५

पनुरावेदक/वादरी: चज्ला प्रहररी कायावालय, मसुताङको जाहेररीले नेपाल सरकार

ष्टवरूद्ध

प्रतयथथी/प्रनतवादरी: गोरिा चज्ला करौजा गा.ष्टव.स. वडा नं.४ घर भई हाल कारागार कायावालय, 
कासकरीमा थनुामा रहेका कुलमान घले गरुूङसमेत 

०७०-CR-००५७

पनुरावेदक/प्रनतवादरी: मसुताङ चज्ला माफावा गाउँ ष्टवकास सनमनत वडा नं.१ घर भई हाल कारागार 
कायावालय, कासकरीमा थनुामा रहेका शयामप्रसाद लालिन

ष्टवरूद्ध

प्रतयथथी/वादरी: चज्ला प्रहररी कायावालय, मसुताङको जाहेररीले नेपाल सरकार

वादरीका तफवा बाट: उपन्यायानधवक्ता पणुयप्रसाद पाठक

प्रनतवादरीका तफवा बाट: ष्टवद्ान ्अनधवक्ता जयनारायण पौडेल

अवलचमबत नचजर:

समबद्ध कानून:

सरुू फैसला गनखे:

समपकवा  अनधकाररी श्धी कमलजङ्ग कँुवर
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पनुरावेदन तहमा फैसला गनखे:

माननधीय न्यायाधधीश श्धी माधवप्रसाद िानलसे
माननधीय न्यायाधधीश श्धी राजकुमार वन

 राष्ट्रिय ननकुञ्ज तथा वन्यजन्त ुसंरक्षण ऐन, २०२९ को दफा २६(१) मा वन्यजन्त ुमानखे कायवा 
र वन्यजन्तकुो आिेटोपहार राख्सेममको ननष्टषद्ध कायवालाई पनन एकै दफामा रािे पनन सो 
कायवालाई कसरुकोमात्ानसुार ष्टविार गररी सजाय गनवा अनधकतम र न्यूनतम सजायको वयवसथा 
गररी न्यायकतावालाई सवष्टववेकरीय सजाय ननधावारण गनवा सकने गररी कानूनधी प्रावधान ष्टवधाष्टयकाले 
ननचचित गरेको देचिन्छ।यसररी ष्टवधाष्टयकाले दणड ननधावारण गनवा ष्टवसताररत प्रावधान रािे पनन 
तजनबजधी अनधकारको प्रयोग आतमगत वा सवेचछािाररीरूपमा गनवा नम्दैन।तयसतो दणडको 
ननधावारण न्यायकतावाले समन्याय (equity), शदु्ध अन्त:सकरण (good conscience), प्राकृनतक 
न्याय (natural justice) का आधारमा कसरुको मात्ा वा गामभधीयवाता, घटनारिम र कानूनले 
तोकेको पररनधसमेतलाई तलुानातमकरूपमा अनपुानतक र उचित सन्तलुन (proportional & 

proper balance) भएको छ छैन ्याल गररी न्याष्टयकरूपमा समपादन हनुपुनखे।
(प्रकरण नं.६)

फैसला

न्या.ओमप्रकाश नमश्: न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा ९ बमोचजम यसै अदालतको क्षेत्ानधकारनभत् 

पनखे मदु्ाको संचक्षप् तथय एवं ठहर यसप्रकार छः-

चज्ला प्रहररी कायावालय, मसुताङको नमनत २०६८।२।१५ ि.नं.१२६८ को पत्बाट चज्ला मसुताङ 

माफावा गा.ष्टव.स. वडा नं.१ मा रहेको पयाराडाइज गेसट हाउसमा नमनत २०६०।२।१४ गते 

िानतलासधी गदावा २ वटा ष्टहउँ चितवुाको छाला बरामद भएकोले उक्त गेसट हाउसका मानलक 

शयामप्रसाद लालिन, ि.नं. १२७७ नमनत २०६८।२।१६ को पत्ानसुार नमनत २०६८।२।१५ 

गते चज्ला गोरिा करौजा गा.ष्टव.स वडा नं.४ घर भई हाल चज्ला मसुताङ माफावा गा.ष्टव.स. वडा 

नं.१ बसने शयामप्रसाद लालिनको िौंररी गोठमा काम गनखे कुलमान घले गरुूङ प्ररिाउ भएको, ि.नं. 

१३१२ नमनत २०६८।२।२७ को पत्ानसुार गोरिा करौजा गा.ष्टव.स. वडा नं.१ घनुिकु घर भई 

हाल चज्ला माफावा गा.ष्टव.स. वडा नं.४ बसने ररचञ्जन ष्टहरािनको िौररी गोठमा काम गनखे कान्छावधीर 

गरुूङसमेत बरामदरी मिु ु् का ष्टहउँ चितवुाको छाला ष्टहउँ चितवुाको हड्धीसमेतका दशधी सबतु प्रमाणसष्टहत 

आवशयक कानूनधी कारवाहरीको लानग पेस भएको जाहेररी प्रनतवेदन।
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नमनत २०६८।२।१४ गते चज्ला मसुताङ माफावा गा.ष्टव.स. वडा नं.१ मा पनखे प्रनतवादरी शयामप्रसाद 
लालिनको पयाराडाइज गेसट हाउसमा प्रहररी टोलरीले िानतलासधी गदावा होटलको मूल ढोकाबाट प्रवेश 
गररी मानथ्लो तलामा जाने पक्धी नसंढरी रहेको उक्त नसंढरी िढरी मानथ्लो तलामा गई हेदावा होटलका 
ष्टवनभन् कोठाहरू रहेको, उक्त कोठामधये बाथरूम लेचिएको ताला लगाई बन्द रहेको कोठाको ढोका 
िोलरी हेदावा ष्टवसतरासष्टहतको २ वटा िाट रहेको, कोठाको कुनामा काठको टंगालोमा सेता, कालो, 
िैरो रंगको टाटेपाङग् ेटाउको िटु्टा तथा पचुछरसमेत भएको १ नमटर ७४ से.नम.को थान १ र १ 
नमटर ७३ से.नम. को थान १ गररी जममा थान २ ष्टहउँ चितवुाका छाला झनु्ड्ाई राचिएको अवसथामा 
बरामद भएको भन्े प्रहररी ननररीक्षक राममणधी उप्रतेधीसमेतले िडा गरेको बरामदरी मिु ु् का।

चज्ला मसुताङ माफावा गा.ष्टव.स. वडा नं.१ चसथत पयाराडाइज गेसट हाउस मेरो आफनै हो।नमनत 
२०६८।२।१४ गते प्रहररीहरू आएर मेरो होटल िानतलासधी गरे।बाथरूम भनधी लेचिएको कोठामा 
िानतलासधी गदावा कररब १ नम.७४ से.नम. र अकवो १ नम. ७३ से.नम. को दइुवटा ष्टहउँ चितवुाको 
छाला सकुाएर रािेको अवसथामा बरामद गरेका हनु।्कररब १ मष्टहना जनत अगानड चज्ला गोरिा 
करौजा गा.ष्टव.स. वडा नं.४ सथायधी घर भई हाल माफावाचसथत मेरो िौररी गोठमा काम गनखे वषवा ४८ 
को कुलमान घले गरुूङले ्याएर मलाई राख्को लानग भनधी ददएको हो।मैले मेरो होटलको मानथको 
ढलानको छानामा सकुाउनको लानग ष्टफँजाएर रािेँ।तयसपनछ बाथरूम भनधी लेचिएको कोठामा 
काठको बारमा सकुाएर रािेको नथए।ँप्रहररी आएर िानतलासधी गररी बरामद गरेर छालासष्टहत मलाई 
चज्ला प्रहररी कायावालय, जोमसोममा नलएर गए।उसले ददएको छाला आलो नथयो।मैले नगन्हाओस ्र 
नकुष्टहयोस ्भनधी ननु छालामा दलेर सकुाए।ँटुकिे गा.ष्टव.स. फिे भवाङमा भएको मेरो िौररी गोठमा 
उसले काम गछवा।उसले रासन नलन आउँदा छाला नलएर आएको हो।मैले ओछ् याउनको लानग भनधी 
रािेको हो।कहाँ र कसररी मरेको बारेमा मलाई थाहा भएन।तसवधीर नं. १ मा कुलमान घले गरुूङ 
र मैले हातमा नलएको ष्टहउँ चितवुाको छाला नै कुलमान घले गरुूङले मलाई ्याएर ददएको र मेरो 
पयाराडाइज गेसट हाउसबाट प्रहररीले बरामद गरेको छाला तयहरी नै हो भनधी प्रनतवादरी शयामप्रसाद 
लालिनले अनसुन्धान अनधकाररीसमक्ष गरेको सानबतधी बयान।

२०६८ साल वैशाि मष्टहनाको १५/१६ गते हनु सकछ।१ वटा पोथधी र १ वटा भाले चितवुा मरेको 
देिेँ।मैले २ वटै चितवुालाई धपुधीको पातले नदेख् ेगररी छोपेँ।तयसपनछ भोनलप्ट नबहान वतासेमा 
ररचञ्जन ष्टहरािनको िौंररी गोठमा काम गनखे चज्ला गोरिा केरौजा गा.ष्टव.स. वडा नं. १ का कान्छावधीर 
गरुूङलाई भेटन गए।ँउसलाई िौररी गोठमा काम गदावा देचि नै चिनेको हो।मैले उसलाई भवाङभन्दा 
मनुन िौरमा २ वटा ष्टहउँ चितवुा मरेको फेला पारेँ छाला काढनको लानग सहयोग गनुवा पर ्यो भनेँ।ऊ 
मलाई सहयोग गनवा तयार भयो।मैले छाला काढेर साहकुो घरमा पठाउने हो उसले जेसकैु गरोस ्
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भनेको हो।हामधी दबैु जनाले िक्ुले उक्त दईुवटा ष्टहउँ चितवुाको छाला काढ्ौं र मास ुर हड्धी तयहरी ँ
छाड् यौं।भोनलप्ट नै २ वटा छाला बोकेर ्याई माफावाचसथत मेरा साहलुाई ्याएर ददए।ँसाहलेु 
झोलाबाट ननकालेर हेयवो र २ वटा हो भनधी सोधयो।साहलेु उक्त छालाहरू मानथ छतमा राख् ुभन्यो।मैले 
छतमा ष्टफँजाएर रािेँ।तयो रात साहकुो होटलमा बसेर भोनलप्ट नै फककेँ ।१५/१५ ददनमा रासन 
ििवा नलन साहकुहाँ आउँछु।छाला बझुाउनभन्दा ६ ददन अगानड रासन नलन माफावा साहकुहाँ आएको 
नथए।ँ२०६८।२।१५ गते प्रहररीहरू आएर मरेको ष्टहउँ चितवुा कहाँ छ देिाउ भने।म र प्रहररीहरू 
गएर िोजदा भनलङ नभरमा ष्टहउँ चितवुाको टाउको मेरूदणडलगायतका हड्धी गन्हाएको अवसथामा फेला 
पर ्यो।उक्त हड्धीहरू प्रहररीले उठाएर ्याए।िौररीमा ष्टवष हालेर ष्टहउँ चितवुाले िाई छटपटाउँदै आएर 
भवाङमनुनको नभरमा आएर मरेको हनु सकछ।ष्टकनष्टक तयहाँ पासो पनन छैन।बन्दकुले हानेको पवाल 
पनन छैन।तसवधीर नं.१ मा देिाएको हड्धीहरू भवाङ नभरमा फेला पारेको हड्धी तथा छालाका टुरिाहरू 
नै हो।तसवधीर नं. २ मा मेरो साह ुशयामप्रसाद लालिन र मैले हातमा नलएको छाला ष्टहउँ चितवुाको 
छाला हो।सो तसवधीर २ मा देिाएको २ थान छाला नै मैले मेरो साह ुशयामप्रसाद लालिनलाई 
उसको होटलमा लगेर ददएको हो भनधी चज्ला गोरिा केरौजा गा.ष्टव.स. वडा नं.४ सथायधी घर भई 
हाल चज्ला मसुताङ माफावा गा.ष्टव.स. वडा नं.१ बसने शयामप्रसाद लालिनको िौररी गोठमा काम गनखे 
प्रनतवादरी कुलमान घले गरुूङले अनसुन्धान अनधकाररीसमक्ष गरेको सानबतधी बयान।

टुकुिे गा.ष्टव.स. मा पनखे बतासे भन्े ठाउँमा ररचन्जन ष्टहरािनको िौंररी गोठमा काम गछुवा।गते मलाई 
याद भएन तर नबहान कररब १० बजेनतर बतासेमा िौररी िराएर फकखे र आई िाना िाने बेलामा 
कुलमान घले गरुूङ आयो।उसले अनल तल नभरको िौरमा ष्टहउँ चितवुा मरेको छ, छाला काढन 
सहयोग गररदेउ भन्यो।मैले तयो छाला के गछछौ भनधी सोधें।उसले पनछ काम लागछ भन्यो।कुलमान 
तथा मैले िक्ु प्रयोग गररी पालैपालो २ वटा मरेको ष्टहउँ चितवुाको छाला काढ्ौं।तयसपनछ उक्त 
ष्टहउँ चितवुाको छाला नलएर कुलमान आफनो गोठनतर गयो।म आफनो गोठनतर गए।ँऊ छाला नलएर 
भोनलप्ट माफावा साहकुहाँ गयो रे भन्े मैले सनुेँ।छाला काढेपनछ हामधीले हड्धी तथा मास ुतयहरी ँछाडेका 
हो।पनछ नगद्धले सबै नलएर गयो रे भन्े सनुेँ।कुलमानलाई प्रहररीले ्याउँदा ष्टहउँ चितवुाको हड्धीसष्टहत 
्याएको देिेको हो।मलाई थाहा नभएर छाला काढन सहयोग गरेको हो भनधी चज्ला गोरिा केरौजा 
गा.ष्टव.स. वडा नं.१ घर भई हाल चज्ला मसुताङ माफावा गा.ष्टव.स. वडा नं.१ बसने प्रनतवादरी कान्छावधीर 
गरुूङले अनसुन्धान अनधकाररीसमक्ष गरेको सानबतधी बयान।

प्रनतवादरी शयामप्रसाद लालिन, कुलमान घले गरुङ तथा कान्छावधीर गरुूङलाई म चिन्छु।शयामप्रसाद 
लालिन माफावाचसथत पयाराडायज गेसट हाउसका मानलक हनु।्कुलमान घले गरुूङ शयामप्रसाद 
लालिनको िौररीगोठमा काम गनखे माननस हनु।्कान्छावधीर गरुूङ माफावा बसने ररचन्जन ष्टहरािनको िौंररी 
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गोठाला हनु।्पयाराडाइज गेसट हाउसबाट २ थान ष्टहउँ चितवुाको छालासष्टहत शयामप्रसाद लालिनलाई 
प्रहररीले परिाउ गरेको भन्े मैले सनुेँ।पनछ प्रहररीले कुलमानलाई पनन िौररी गोठमा नै गएर परेिर 
्याएको भन्े सनुें।ष्टहउँ चितवुको छाला तयनत धेरै महत्व हनु्छ जसतो मलाई लागदैन।शयामप्रसाद 
लालिनलाई ष्टहउँ चितवुाको छाला राख् हुँदैन भन्े थाहा नहोला जसतो लागछ।शयामप्रसाद लालिन 
ष्टहउँ चितवुाको छालाको वयापार गनखे मान्छे जसतो लागदैन।यो गाउँमा ष्टहउँ चितवुाको छालाको वयापार 
हुँदैन जसतो लागछ।शयामप्रसाद राम्ो आिरणको मान्छे हनु।्कुलमान घले र कान्छावधीर पनन िराब 
आिरणका माननस होइनन।्तर माफावामा बाष्टहरको माननस आएर कसतूररीको नसकार गछवान।्हामधीले 
परेिर एक्ापलाई बझुाएका पनन हौं।ष्टहउँचितवुाको छाला जसतो कुरा उहाँले राख् नहनेु नथयो ष्टहउँ 
चितवुाको छाला ्याएर ददएकोले उनधीहरूको ननयत कसतो नथयो भन् सष्टकन् भन्े चज्ला मसुताङ 
माफावा गा.ष्टव.स.वडा नं.४ बसने वषवा ७० का नरबहादरु ष्टहरािन तथा ऐ. वडा नं.३ बसने वषवा ६१ का 
भचक्त ष्टहरािनसमेतका जना ७ ले गररददएको सजवानमन मिु ु् का।

राष्ट्रिय ष्टवनध ष्टवज्ान प्रयोगशाला, िमु्टारको ि.नं.१११२ नमनत २०६८।३।५ को पत्ानसुार यस 
कायावालयबाट पररीक्षणको लानग पठाइएको २ थान छाला ष्टहउँ चितवुा (Snow leopard) को हो भनधी 
प्रमाचणत भएको तथा हड्धी नबग क्ाट फ्ानमलरीको हाडिोर भएको भन्े पररीक्षण प्रनतवेदन प्राप् भएको।

जाहेररी प्रनतवेदन बरामदरी मिु ु् का सानबतधी बयान कागज ष्टवनभन् वयचक्तहरूले थप प्रमाण बझुनको लानग 

गररददएको कागजातहरू, ष्टवनध ष्टवज्ान प्रयोगशालाको पररीक्षण प्रनतवेदनलगायतका सबै कागजातहरू 

अनसुन्धान गररी हेदावा चज्ला मसुताङ माफावा गा.ष्टव.स. वडा नं.१ बसने प्रनतवादरी शयामप्रसाद लालिन 

चज्ला गोरिा केरौजा ४ घर भई हाल चज्ला मसुताङ माफावा गा.ष्टव.स. वडा नं.१ बसने शयामप्रसाद 

लालिनको िौररी गोठमा काम गनखे प्रनतवादरी कुलमान घले गरुूङले िौंररीमा ष्टवष हालरी ष्टहउँ चितवुालाई 

माररी प्रनतवादरी कान्छावधीर गरुूङको सहयोगमा तयसको छाला ननकालेर वयापार गनखे उद्ेशयले कुलमानले 

शयामप्रसाद लालिलनलाई ्याएर ददएको र तयसको ओसारपसार गनखे इरादा रािेको ठहछवा।यसबाट 

कान्छावधीर गरुूङले राष्ट्रिय ननकुञ्ज तथा वन्यजन्त ुसंरक्षण ऐन, २०२९ को दफा ५(ि) तथा संरक्षण 

क्षेत् वयवसथापन ननयमावलरी, २०५३ को ननयम १६(क) बमोचजमको कसरु गरेको तथा शयामप्रसाद 

लालिन र कुलमान घले गरुूङले सोहरी ऐनको दफा ५(क) र २६(१) बमोचजमको कसरु तथा संरक्षण 

क्षेत् वयवसथापन ननयमावलरी, २०५३ को ननयम १६(क) को कसरु अपराध गरेकोले ननज प्रनतवादरी 

कान्छावधीर गरुूङ, शयामप्रसाद लालिन तथा कुलमान गरुूङलाई राष्ट्रिय ननकुञ्ज तथा वन्यजन्त ुसंरक्षण 

ऐन, २०२९ को दफा २६ (१) बमोचजम हदैसममको सजाय गनखे साथै बरामद भएको २ थान 

चितवुाको छाला सोहरी ऐनको दफा २८ बमोचजम जफत गनखे मागदाबधी नलई अनसुन्धान अनधकृतले 
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समपकवा  अनधकाररीको कायावालयमा नमनत २०६८।३।९ मा पेस गरेको अनभयोगपत्।

चज्ला माफावा गा.ष्टव.स. वडा नं.१ चसथत पयाराडारइ्ज गेसटहाउस मेरो आफनै हो।नमनत २०६८ साल 
जेष्ठ १४ गते प्रहररीहरू आएर मेरो होटल िानतलासधी गरे।बाथरूम भनधी लेचिएको कोठामा िानतलासधी 
गदावा कररब १ नम. ७४ से.नम. अकवो १ नम. ७३ से.नम. को दईुवटा ष्टहउँ चितवुाको छाला सकुाएर 
रािेको अवसथामा बरामद गरेका छन।कररब १ मष्टहना जनत अगानड चज्ला गोरिा केरौजा गा.ष्टव.स. 
वडा नं.४ सथायधी घर भई हाल माफावाचसथत मेरो िौररी गोठमा काम गनखे कुलमान घले गरुूङले ्याएर 
मलाई राख् भनधी ददएको हो।मैले मेरो होटलको मानथ ढलानको छानामा सकुाउनको लानग ष्टफँजाएर 
रािें।तयसपनछ बाथरूम भनधी लेचिएको कोठाको काठको बारमा सकुाएर रािेको नथए।ँप्रहररी आएर 
िानतलासधी गररी बरामद गरेर छालासष्टहत मलाई चज्ला प्रहररी कायावालय जोमसोममा नलएर गए।उसले 
ददएको छाला आलो नथयो।मैले नगन्हाओस ्र नकुष्टहइयोस ्भनधी ननु छालामा दलेर सकुाए।ँटुकिे 
गा.ष्टव.स. को फिे भवाङमा भएको मेरो िौररी गोठमा उसले काम गछवा।उसले रासन नलन आउँदा 
छाला नलएर आएको हो।मैले ओछ्ाउनको लानग भनधी रािेको हो।कहाँ र कसररी मरेको बारेमा 
मलाई थाहा भएन।तसवधीर नं.१ मा कुलमान घले गरुूङ र मैले हातमा नलएको ष्टहउँ चितवुाको छाला 
नै हो कुलमान घले गरुूङले ्याएर ्याएर ददएको र मेरो पयाराडाइज गेसटहाउसबाट प्रहररीले बरामद 
गरेको छाला तयहरी ँनै हो भनधी प्रनतवादरी शयाम लालिनले सरुू समपकवा  अनधकाररीसमक्ष गरेको बयान।

२०६८ साल वैशाि मष्टहनाको १५/१६ गते हनु सकछ।१ वटा पोथधी र १ वटा भाले चितवुा 
मरेको देिेँ।मैले २ वटै चितवुालाई धपुधीको पातले नदेख् े गररी छोपेँ।तयसपनछ भोनलप्ट नबहान 
वतासेचसथत िौररी गोठमा काम गनखे चज्ला गोरिा केरौजा गा.ष्टव.स. वडा नं.१ कान्छावधीर गरुूङलाई 
छाला काढनको लानग सहयोग मागेँ।मैले छाला काढेर साह ुकहाँ पठाउने हो उसले जे सकैु गरोस 
भनेको हो।हामधी दवैु जनाले िक्ुले उक्त दईुवटा ष्टहउँ चितवुाको छाला काढ्ौं।भोनलप्ट नै सोहरी 
बोरामा भएको छाला बोकेर ्याई मेरा साह ु शयामप्रसाद लालिनलाई उनको होटलमा ्याएर 
ददए।ँसाहलेु झोलाबाट ननकाले र हेयवो र २ वटा हो भनधी सोधयो।साहलेु उक्त छालाहरू मानथ छतमा 
राख् ुभन्यो।मैले छतमा ष्टफजाएर रािेँ।२०६८।२।१५ गते प्रहररीहरू आएर मरेको ष्टहउँ चितवुा 
कहाँ छ देिाउ भने।म र प्रहररीहरू गएर िोजदा भवाङ नभरमा ष्टहउँ चितवुाको िपपर छाला तथा 
हड्धी गन्हाएको अवसथामा फेला पयवो।उक्त हड्धीहरू प्रहररीले उठाएर ्याए।िौररीमा ष्टवष हालेर ष्टहउँ 
चितवुाले िाई छटपटाउँदै आएर भवाङ मनुनको िौरमा आएर मरेको हनु सकछ।ष्टकनष्टक तयहाँ पासो 
पनन छैन।बन्दकुले हानेको पवाल पनन छैन।तसवधीर नं.१ मा देिाएको हड्धीहरू भनलङ नभरमा फेला 
पारेको हड्धी तथा छालाका टुरिाहरू नै हो।तसवधीर नं.२ मा मेरो साह ुशयामप्रसाद लालिन र मैले 
हातमा नलएको छाला ष्टहउँ चितवुाको छाला हो।सो तसवधीर २ मा देिाएको २ थान छाला नै मैले मेरो 
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साह ुशयामप्रसाद लालिनलाई उसको होटलमा लगेर ददएको हो भनधी प्रनतवादरी कुलमान घलेले सरुू 
समपकवा  अनधकाररीसमक्ष गरेको बयान।

टुकुिे गा.ष्टव.स. मा पनखे बतासे भन्े ठाउँमा ररचन्जन ष्टहरािनको िौंररी गोठमा काम गछुवा।गते मलाई 
याद भएन तर नबहान कररब १० बजेनतर बतासेमा िौररी िराएर फकखे र आई िाना िाने बेलामा 
कुलमान घले गरुूङ आयो।उसले अनल तल नभरको िौरमा ष्टहउँ चितवुा मरेको छ छाला काढन 
सहयोग गररदेउ भन्यो।मैले तयो छाला के गछछौ भनधी सोधें।उसले पनछ काम लागछ भन्यो।िक्ु प्रयोग 
गररी कुलमान तथा मैले पालै पालो २ वटा मरेको ष्टहउँ चितवुाको छाला काढ्ौं।तयसपनछ उक्त 
ष्टहउँ चितवुाको छाला नलएर कुलमान आफनो गोठनतर गयो।म आफनो गोठनतर गए।ँऊँ छाला नलएर 
भोनलप्ट माफावा साहकुहाँ गयो रे भन्े मैले सनेु।छाला काढेपनछ हामधीले हड्धी तथा मास ुतयहरी छाडेका 
हो।पनछ नगद्धले सबै नलएर गयो रे भन्े सनेु।कुलमानलाई प्रहररीले ्याउँदा ष्टहउँ चितवुाको हड्धीसष्टहत 
्याएको देिेको हो।मलाई थाहा नभएर छाला काढन सहयोग गरेको हो भनधी चज्ला गोरिा केरौजा 
गा.ष्टव.स. वडा नं.१ घर भई हाल चज्ला मसुताङ माफावा गा.ष्टव.स. वडा नं.१ बसने प्रनतवादरी कान्छावधीर 
गरुूङले सरुू समपकवा  अनधकाररीसमक्ष गरेको बयान।

अड्ामा बचुझएका धनबहादरु पन्िन, कानमा लालिन, ठूलाकान्छा लालिन, सरेुन्द् कुमार ष्टहरािन, 
मंगला लालिन, मान वहादरु ष्टहरािन, हररप्रसाद लालिन, समुन लालिनसमेतका साक्षधीहरूको 
बकपत्बाट समेत प्रनतवादरी शयाम प्रसाद लालिनको गेसटहाउसबाट बरामद भएको तथय सवधीकार 
गररएको र दरीपक राना, ददपक वगाले, गोष्टवन्द बहादरु राना, ददपकराज बोहरासमेतका साक्षधीहरूको 
बकपत्बाट उक्त ष्टहउँ चितवुाको छाला प्रनतवादरी शयामप्रसाद लालिनको गेसट हाउसको बाथरूमबाट 
बरामद भएको हो।सो छाला िौररी गोठालाहरू प्रनतवादरी कुलमान घले र कान्छावधीर गरुूङ भएर 
िौररी गोठको िकवा मा ष्टहउँ चितवुा माररी छाला काढेर कुलमान घलेले शयामप्रसाद लालिनलाई ददएको 
हो।उक्त िौररी िकवा बाट सनडगलरी अवसथामा रहेको ष्टहउँ चितवुाको हड्धी र प्रनतवादरी कुलमान घले 
गरुूङलाई समेत परिाउ गररी कानूनधी कारवाहरीको लानग पेस गरेको हो भन्े बकपत्।

प्रनतवादरीहरू शयामप्रसाद लालिन कुलमान घले गरुूङ र कान्छावधीर गरुूङसमेतको संलगनतामा 
गैह्रकानूनधी तररकाले ष्टहमालकरी रानधी Queen of the mountain उपनामले पररचित संरचक्षत दलुवाभ 
लोपोउन्मिु तथा संकटापन (Protected by Act, Rare, Endangered and Threatened) वन्यजन्त ु
ष्टहउँ चितवुाको छाला काढरी ओसार पसार गररी हसतान्तरण गरेको तथा लकुाईनछपाई आफनो घरमा 
रािेको देचिन आयो।तसथवा संरचक्षत वन्यजन्त ुष्टहउँ चितवुाको छाला काढरी ओसारपसार हसतान्तरण 
तथा घरमा रािेको अनभयोगमा राष्ट्रिय ननकुञ्ज तथा वन्यजन्त ुसंरक्षण ऐन, २०२९ को दफा २६ 
(१) अनसुार कसरुको मात्ा हेररी प्रनतवादरीहरू शयामप्रसाद लालिन र कुलमान घले गरुूङ दवैु 
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जनालाई जनहरी रू.१०००००।- (एकलाि) मात् जररीवाना र १५ (पन्ध्र वषवा) कैद सजाय हनेु 
ठहछवा।प्रनतवादरी कान्छावधीर गरुूङले प्रनतवादरी कुलमान घले गरुूङको अनरुोधमा ष्टहउँ चितवुाको छाला 
काढनमात् सहयोग गरेको तथा ननजको उमेर वदृ्ध अवसथा रहेकोसमेत देचिदँा राष्ट्रिय ननकुञ्ज तथा 
वन्यजन्त ुसंरक्षण ऐन, २०२९ को दफा २६(१) अनसुार कसरुको मात्ा हेररी ननजलाई जररीवाना 
रू.८००००।- (असधी हजार) मात् हनेु ठहछवा।बरामद भएको ष्टहउँ चितवुाको छाला थान २ र हड्धीहरू 
राष्ट्रिय ननकुञ्ज तथा वन्यजन्त ुसंरक्षण ऐन, २०२९ को दफा २८ बमोचजम जफत हनेु ठहछवा भन्े सरुू 
समपकवा  अनधकाररीको २०६९।१।२० को फैसला।

सरुू अन्पूणवा संरक्षण क्षेत् आयोजनाको समपकवा  अनधकाररीले गरेको नमनत २०६९।१।२०।४ को 
फैसलामा चित्त बझेुन।म पनुरावेदकले ष्टहउँ चितवुा मारेको र िौररीमा ष्टवष हालेको होइन।म िौररी 
िराएर साँझ गोठमा फष्टकवा ने रिममा आकाशमा नगद्धहरू घनुमरहेकोले के कुन जनावर हो भन्े कुरा 
जानकाररी नभई भोनलप्ट वदृ्ध उमेरका कान्छावधीर गरुूङको सहयोगमा छालासमम काढेको हो।मेरा 
साह ुशयामप्रसाद लालिनले छाला ्याउन भनेका होइनन।्नमनसल संलगन प्रमाणहरूबाट ष्टहउँ चितवुा 
मारेको भन्े कुरा कहरी कतैबाट पषु्टटि हनु सकेको छैन।सोतफवा  नहेररी केवल मदु्ाको नामलाई मात् 
प्रयावाप् आधार मानधी सरुू समपकवा  अनधकाररीले एकपक्षधीयरूपमा फैसला गदावा प्रनतवयचक्त कसरु के हो ? 
भन्े नछुट्ाई गोलमोलरूपमा सबैलाई दाबधीबमोचजम हनेु ठहर गररी हिवुाको भरमा ननदवोष कुनै ष्टहउँ 
चितवुा नमारेको नसकार नगरेको वयचक्तलाई कसरुदार ठहर गररी मेरो भएका प्रमाणको मू्याङकन 
नगररी अन्यायपूणवा फैसला भएको हुँदा सो त्षु्टटपूणवा फैसला बदर उ्टरी गररी मलाई न्याय इन्साफ ददलाई 
पाउँ भन्े कुलमान घले गरुूङको पनुरावेदन अदालत, पोिरामा नलएको पनुरावेदन चजष्टकर।

सरुू अन्पूणवा संरक्षण क्षेत् आयोजनाको समपकवा  अनधकाररीले गरेको नमनत २०६९।१।२०।४ को 
फैसलामा चित्त बझेुन।ष्टहउँ चितवुा मारेको मानवा लगाएको तथा छाला काढरी ्याउन भनेको होइन।सो 
ष्टहउँ चितवुा मानवा मानवा लगाउन र छाला काढन लगाउनमा मेरो कुनै संलगनता छैन।सरुू मदु्ा हेनखे 
अनधकाररीबाट मौकामा बचुझएका माननसहरूको भनाइ लेिाई सरकाररी साक्षधी, सहप्रनतवादरीले अनसुन्धान 
अनधकाररी तथा थनुछेक प्रयोजनाथवा गरेको बयान कागजसमेतलाई नहेररी एक पचक्षयरूपमा गररएको 
फैसला मेरो हकमा कदापधी कायम रहन नसकने हुँदा बदर भागधी छ।जाहेररी दरिासत बरामदरी 
मिु ु् कासमेतबाट म पनुरावेदकले ष्टहउँ चितवुा माररी ओसार पसार गरेको भन्े तथय नमनसल संलगन 
रहेको छैन।मैले कुनै ष्टहउँ चितवुा नमारेको नसकार नगरेको कोहरी कसैलाई कुनै ढंगबाट ष्टहउँ चितवुा 
मानवा छाला सञ्चय ओसार पसारलगायतका काम कायवा गनवा नलगाएको ष्टवपक्षधीका साक्षधी सजवानमनसमेतले 
मलाई कुनै गलत काम कायवामा कुनै संलगनता नभएको राम्ो सामाचजक आिरण भएको सोझो नसधा 
वयचक्त हो भनधी कागज गरेको अवसथा ष्टवद्यमान हुँदा म पनुरावेदक ननदवोष रहेको कुरा प्रमाचणत 
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भइरहेकोमा झठु्ा अनभयोग लगाई सो झठु्ा अनभयोग दाबधीको आधारमा कसरुदार ठहर गररी अन्यायपूणवा 
फैसला गनुवाभएको हुँदा सो अन्यायपूणवा फैसला बदर उ्टरी गररी सफाइ ददलाई पाउँ भन्े प्रनतवादरी 
शयामप्रसाद लालिनको पनुरावेदन अदालत, पोिरामा नलएको पनुरावेदन चजष्टकर।

यसमा बरामद भएको ष्टहउँ चितवुाको छाला मरेको अवसथामा देिधी छाला ननकालेको हो।ष्टहउँ 

चितवुालाई मारेको होइन भनधी अनधकारप्राप् अनधकाररी र मदु्ा हेनखे अनधकाररी समक्षसमेत पनुरावेदक 

प्रनतवादरी कुलमान घलेको बयान कागज र िौंररी गोठमा काम गनखे प्रनतवादरी कुलमानले बरामद भएको 

ष्टहउँ चितवुाको छाला ्याएको भनधी अकवो पनुरावेदक प्रनतवादरी शयामप्रसाद लालिनले गरेको बयान 

कागजसमेतको पररप्रके्यमा हदैसममको सजाय गनखे गररी सरुू अन्पूणवा सरक्षण क्षेत् आयोजना समपकवा  

अनधकाररीको कायावालयले गरेको फैसला न्यायको रोहबाट नमलेको नदेचिदँा छलफलको लानग अ.बं. 

२०२ नं. बमोचजम पनुरावेदन सरकाररी वष्टकल कायावालय, पोिरालाई सूिना जाररी गररी ननयमानसुार 

पेस गनुवा भन्े पनुरावेदन अदालत, पोिराको नमनत २०६९।४।३० को आदेश।

प्रनतवादरीहरू दवैुजना एक आपसमा परसपर पोल गररी बसेको अवसथासमेत भएबाट कानूनद्ारा संरचक्षत 

दलुवाभ लोपोन्मिु तथा संकटापन वन्यजन्त ु (Protected by Act, Rare, Endangered, threatened) 

पहाडको रानधी (Queen of the mountain) उपनामको चिननने ष्टहउँचितवुाको छाला काढरी प्रनतवादरी 

कुलमानले ओसार पसार गररी हसतान्तरण गरेको र प्रनतवादरी शयामप्रसाद लालिनले उक्त संरचक्षत 

वन्यजन्त ु ष्टहउँचितवुाको २ वटा छाला प्रनतवादरी कुलमानबाट नलई लकुाई नछपाई गोपय तररकाले 

होटलको प्रयोग नगरेको बाथरूममा रािेको सपटिसँग देचिएकोले प्रनतवादरीहरूको उक्त कायवा राष्ट्रिय 

ननकुञ्ज तथा वन्यजन्त ुसंरक्षण ऐन, २०२९ को दफा २६(१) को प्रनतकूल कायवा भएको हुँदा राष्ट्रिय 

ननकुञ्ज तथा वन्यजन्त ुसंरक्षण ष्टवभाग अन्पूणवा संरक्षण क्षेत् आयोजनाका समपकवा  अनधकाररीले नमनत 

२०६९।१।२० मा पनुरावेदक प्रनतवादरी शयामप्रसाद लालिन र कुलमान घले गरुूङले संरचक्षत 

वन्यजन्त ु ष्टहउँचितवुाको छाला काढरी ओसारपसार हसतान्तरण तथा घरमा रािेको कसरुमा राष्ट्रिय 

ननकुञ्ज तथा वन्यजन्त ुसंरक्षण ऐन, २०२९ को दफा २६(१) अनसुार ननज प्रनतवादरीहरू दवैु जनालाई 

जनहरी १ (एक) लाि जररीवाना र १५ (पन्ध्र) वषवा कैद सजाय हनेु ठहरयावाएको फैसलामा सजायको 

हकमा ननमलेको हुँदा उक्त फैसला केहरी उ्टरी हनेु ठहछवा।बरामद भएको ष्टहउँ चितवुाको छाला 

थान २ र हड्धीहरू सोहरी ऐनको दफा २८ बमोचजम जफत हनेु ठहयावाएको हदसमम नमलेकै देचिदँा 

पनुरावेदक प्रनतवादरीहरू शयामप्रसाद लालिन र कुलमान घलेलाई राष्ट्रिय ननकुञ्ज तथा वन्यजन्त ुसंरक्षण 

ऐन, २०२९ को दफा २६(१) बमोचजम कसरुको मात्ाअनसुार जनहरी रू.७५,०००।- (पिहत्तर) 
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जररीवाना र जनहरी ७ (सात) वषवाका दरले कैद हनेु ठहछवा भन्े पनुरावेदन अदालत, पोिराको नमनत 

२०६९/१२/२७ को फैसला।

म पनुरावेदकले कुनै ष्टहउँचितवुा नमारेको, नसकार नगरेको अन्यले राख् ददएको नासो रािधीसमम ददएको, 
आफूलाई थाहा नभई ष्टहउँ चितवुाको छाला घरमा रािेकोले अनभयोग दाबधीबमोचजमको सजाय हनेु 
होइन।सरुूले गरेको फैसला केहरी उ्टरी गररी मलाई ७ वषवा कैद र रू.७५,०००।- रूपैयाँ जररीवाना 
गनखे गररी पनुरावेदन अदालत, पोिराले गरेको फैसला गमभधीर त्षु्टटपूणवा हुँदा बदर उ्टरी गररी अनभयोग 
दाबधीबाट सफाइ पाउँ भन्े प्रनतवादरी शयामप्रसाद लालिनले यस अदालतमा नलएको पनुरावेदन चजष्टकर।

यधी प्रनतवादरीहरूउपर नलइएको दाबधी राष्ट्रिय ननकुञ्ज तथा वन्यजन्त ुसंरक्षण ऐन, २०२९ को दफा २६ 

(१) अनसुार ननजहरूलाई एक लाि जररीवाना र १५ (पन्ध्र) वषवा कैद हनु सकने प्रावधान रहेको र 

प्रनतवादरी कुलमान घले गरुूङ र कान्छावधीर गरुूङ भई ष्टहउँ चितवुा मारेको भन्े तथयमा ष्टववाद नभएको 

र सोको छाला ननकालरी शयामप्रसाद लालिनलाई उपलबध गराएको र ननजले नबरिरी गनखे उद्ेशयले 

योजनाबद्ध एवं ननयोचजत तबरबाट आफनो होटलको बाथरूममा लकुाई रािेको देचिन आएबाट 

संरचक्षत, दलुवाभ लोपोन्मिु तथा संकटापन् वन्यजन्त ुष्टहउँचितवुा माररी छाला काढरी ओसार पसार गररी 

हसतान्तरण गरेको तथा लकुाई नछपाई पयवाटन वयवसायधी जसतो शयामप्रसाद लालिनले आफनो घरमा 

रािेकोले हदैसममको सजाय हनुपुनखेमा पनुरावेदन अदालत, पोिराबाट तजनबजधी सरुू कायावालयबाट 

भएको सजाय घटाई यधी प्रनतवादरीहरूलाई कम सजाय गदावा सजायको हकमा ननमलेको भन्ेबाहेक कुनै 

आधार र कारण िलुाइएको पाइँदैन।न्याष्टयक ननणवाय गनखे अनधकाररीले आफनो तजनबजधी अनधकार प्रयोग 

गदावा न्याष्टयक तररकाले गनुवापनखेमा सरुूले गरेको सजायलाई घटाई पनुरावेदन अदालत, पोिराबाट 

भएको फैसला त्षु्टटपूणवा भएकोले बदर गररी प्रनतवादरीहरूलाई सरुू कायावालयबाट भएको सजाय नै कायम 

गररपाउँ भन्े वादरी नेपाल सरकारको यस अदालतमा नलएको पनुरावेदन चजष्टकर।

यसमा पटकपटक गैंडा माररी िाग नबरिरी गरेको अवसथामा वन्यजन्त ुसंरक्षण ऐन, २०२९ को दफा 

१९(१) को कसरुमा ऐ. को २६ (१) बमोचजम पाँि वषवा कैद र पिास हजार रूपैयाँ जररीवाना गनखे 

गररी पूणवा इजलासबाट फौ.प.ुनं. ०६८-CF-०००१ को मदु्ामा नन.नं. ८९११ नमनत २०६९/५/२८ 

मा फैसला भएको पररप्रके्यमा यस मदु्ामा ष्टहउँचितवुा मारेको नभई मरेको ष्टहउँचितवुाको छाला रािेको 

कसरुको मात्ाको रोहमा कैद वषवा ७ र जररीवाना रू.७५,०००।- गरेकोबाट पटकपटक अपराध 

कसरुको मात्ा र सजायबधीिको अनपुानतक तथा तलुनातमक आधार के कसतो हनुपुनखे भन्े ष्टवषयमा एक 

ननचचित सोि आधारको दृष्टटि एष्टकन गररी न्यायको रोहमा एकरूपता गररन ुपनखे भई पनुरावेदन अदालत, 

पोिराबाट भएको नमनत २०६९।१२।२७ को फैसला फरक पनवा सकने देचिदँा अ.बं. २०२ को 
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प्रयोजनाथवा वादरी नेपाल सरकार तथा प्रनतवादरीमधयेका शयामप्रसाद लालिनको दोहोरो पनुरावेदन परेको 

हुँदा उक्त पनुरावेदनपत्को जानकाररी महान्यायानधवक्ताको कायावालय तथा प्रनतवादरी शयामप्रसाद लालिन 

एक अकावालाई गराई ननयमानसुार गररी पेस गनुवा भन्े यस अदालतको नमनत २०७१।३।३० को 

आदेश।

ननयमबमोचजम दैननक पेसधी सूिधीमा िढरी पेस हनु आएको प्रसततु मदु्ामा पनुरावेदनसष्टहतको नमनसल 
कागजात अधययन भयो।

प्रनतवादरी कान्छाष्टवरले प्रनतवादरी कुलमानलाई ष्टहउँचितवुाको छाला काढन सहयोग गरेकोले कान्छाष्टवरलाई 
राष्ट्रिय ननकुञ्ज तथा वन्यजन्त ुसंरक्षण ऐन, २०२९ को दफा ५ क तथा संरक्षण क्षेत् वयवसथापन 
ननयमावलरी, २०५३ को ननयम १६(क) बमोचजम कसरुमा र प्रनतवादरी शयामप्रसाद लालिन र कुलमान 
घले गरुूङले सोहरी ऐनको ५(क) दफा २६(क) बमोचजम कसरु तथा संरक्षण क्षेत् वयवसथापन 
ननयमावलरी, २०५३ को ननयम १६(क) बमोचजम कसरु अपराध गरेकोले प्रनतवादरीहरूतधीनै जनालाई 
राष्ट्रिय ननकुञ्ज तथा वन्यजन्त ुसंरक्षण ऐन, २०२९ को दफा २६(१) बमोचजम हदैसममको सजाय 
गररपाउँ भन्े अनभयोग मागदाबधी भएकोमा प्रनतवादरी शयामप्रसाद लालिन र प्रनतवादरी कुलमान घलेलाई 
जनहरी रू १,०००००।- (एकलाि रूपैंया) जररीवाना र १५ वषवा कैद हनेु र प्रनतवादरी कान्छा वधीर 
गरुूङले ष्टहउँचितवुाको छाला काढ् न मात् सहयोग गरेको र वदृ्ध अवसथासमेत देचिदँा राष्ट्रिय ननकुञ्ज 
तथा वन्यजन्त ु संरक्षण ऐन, २०२९ को दफा २६ (१) अनसुार कसरुको मात् हेररी ननजलाई 
जररीवाना रू.८०,०००।- हनेु ठहछवा भन्े अन्पूणवा संरक्षण क्षेत् आयोजनाका समपकवा  अनधकाररीले नमनत 
२०६९।१।२० गते फैसला गरेकोमा सो फैसलाउपर कान्छाष्टवरको पनुरावेदन तहमा नै पनुरावेदन 
परेको पाइएन।प्रनतवादरीहरू शयामप्रसाद लालिन र कुलमान घलेलाई राष्ट्रिय ननकुञ्ज तथा वन्यजन्त ु
संरक्षण ऐन, २०२९ को दफा २६ (१) बमोचजम कसरुको मात्ाअनसुार जनहरी रू.७५,०००।- 
जररीवाना र जनहरी ७ वषवाका दरले कैद हनेु ठहराई भएको फैसलाउपर वादरी र प्रनतवादरी शयामप्रसाद 
लालिनको पनुरावेदन पनवा आएको पाइयो।

पनुरावेदक वादरी नेपाल सरकारका तफवा बाट उपचसथत उपन्यायानधवक्ता श्धी पणुयप्रसाद पाठकले 
प्रनतवादरीहरूको बयान बेहोराबाटै ष्टहउँचितवुा नसनोमा ष्टवष हालरी मारेको हनु सकछ भनधी बयान गरेको 
र कुलमान घले तथा कान्छावधीर गरुूङले छाला काढेको तथय सवधीकार गरेको छ।यधी प्रनतवादरीहरूले 
ष्टहउँ चितवुा अनभयोग दाबधीबमोचजम दलुवाभ जन्त ुष्टहउँचितवुा माररी छाला काढरी रािेको कुरा नमनसलबाट 
पषु्टटि भएकै छ।प्रनतवादरी शयामप्रसाद लालिनको घरबाट ष्टहउँचितवुाको छाला बरामद भएकोमा ष्टववाद 
छैन।प्रनतवादरी कुलमान घलेले ष्टहउँचितवुाको छाला ्याई मलाई ददएको र मैले घरमा रािेको हो 
भनधी प्रनतवादरी शयामप्रसाद लालिनले अनधकारप्राप् अनधकाररी एवं मदु्ा हेनखे अनधकाररीसमक्ष सानबतधी 
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बयान गरेको र प्रनतवादरी कुलमानले पनन उक्त छाला प्रनतवादरी शयामप्रसादलाई लगेर ददएको भन्े कुरा 
मौकामा अनधकारप्राप् अनधकाररीसमक्ष एवं मदु्ा हेनखे समपकवा  अनधकाररीसमक्ष समेत आरोष्टपत कसरुमा 
सानबतधी बयान ददएको हुँदा कम सजाय गरेको पनुरावेदन अदालत, पोिराको फैसला सो हदसमम बदर 
उ्टरी गररी प्रनतवादरीहरूलाई सरुूले गरेको सजाय तथा जररीवाना नमलेकै हुँदा सरुू समपकवा  अनधकाररीको 
फैसला कानूनअनरुूप हुँदा सदर गररपाउँ भनधी बहस गनुवाभयो।

पनुरावेदक शयामप्रसाद लालिनको तफवा बाट उपचसथत ष्टवद्ान ्अनधवक्ता श्धी जय नारायण पौडेलले 
ष्टहउँ चितवुा मारेको देख् ेघटना प्रतयक्षदशथी साक्षधी छैन।मरेको वन्यजन्तकुो छाला घरमा रा्दा राष्ट्रिय 
ननकुञ्ज तथा वन्यजन्त ुसंरक्षण ऐन, २०२९ को दफा ५ (क) आकष्टषवात हनेु होइन।उक्त कानूनधी 
प्रावधान नसकार गरेमा आकष्टषवात हनेु हो।छालाबाट ष्टहउँ चितवुा हो भनेर Identify भएको छैन।यधी 
प्रनतवादरीले हनतयार प्रयोग गरेको, गोलरी हानेको, ष्टवष िवुारइ् मारेको भनेर वादरी पक्षले ष्टकटानधी दाबधी 
ननलएको र छाला घरमा रािेकै आधारमा मात् अनभयोग दाबधीबमोचजमको कसरु ठहर गररी कसरुको 
मात्ा ष्टविार नगररी अतयानधक सजाय गरेको सरुू समपकवा  अनधकाररी तथा पनुरावेदन अदालतबाट गरेको 
फैसला त्षु्टटपूणवा हुँदा बदर उ्टरी गररी पनुरावेदकको पनुरावेदन चजष्टकरबमोचजम कसरु सजायबाट 
सफाई गररपाउँ भनधी बहस गनुवाभयो।

अब सरुू समपकवा  अनधकाररीले गरेको फैसला केहरी उ्टरी गररी गरेको पनुरावेदन अदालत, पोिराको 
फैसला नमलेको छ, छैन ?  वादरी र प्रनतवादरी शयामप्रसाद लालिनको पनुरावेदन चजष्टकर पगुने हो, 
होइन ? भनधी ननणवाय ददनपुनखे देचियो।

२. यसमा ननणवायतफवा  ष्टविार गदावाअनधकारप्राप् अनधकाररीसमक्ष प्रनतवादरी शयामप्रसाद लालिनले बयान 
गदावा आफनो िौररी गोठमा काम गनखे कुलमान घलेले प्रहररीद्ारा बरामद गररएको छाला गोठबाट 
राशन नलन आउँदा ्याई आफूलाई राख् ददएको हो।चितवुाको छाला ्याउन भनेर मैले 
ननजलाई अह्राएको पनन होइन।कहाँ मायवो कसररी मायवो मलाई थाहा छैन भनधी उ्लेि गरेको 
पाइन्छ।प्रनतवादरी कुलमान घलेले अनसुन्धान अनधकाररीसमक्ष िउरमा नगद्ध उडेको देिेर गई 
हेदावा मरेको २ वटा ष्टहउँचितवुा देिेँ भोनलप्ट कान्छाष्टवर र आफू भई ष्टहउँचितवुाको छाला 
काढ्ौँ मास ु र हड्धी तयहरी ँ छाडधी िौररी गोठमा लगेर रािेँ।भोनलप्ट मानलक शयामप्रसाद 
लालिनलाई पयाराडाइज गेसट हाउसमा ् याएर ददएको हुँ भनधी बयान गरेको देचिन्छ।अनधकारप्राप् 
अनधकाररीसमक्ष प्रनतवादरी कान्छाष्टवरले बयान गदावा नभरको िौरमा ष्टहउँचितवुा मरेको छ छाला 
काढन सहयोग गररदेउ भनधी प्रनतवादरी कुलमानले भन्दा मैले तयो छाला के गछछौ भनधी सोधदा पनछ 
काम लागछ भने, कुलमान र मैले पालैपालो गररी २ वटा मरेको ष्टहउँचितवुाको छाला काढ्ौ, 
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छाला कुलमानले नै नलएर गए भनधी उ्लेि गरेको पाइन्छ।ननज प्रनतवादरी कान्छावधीरले मदु्ा 
हेनखे समपकवा  अनधकाररीसमक्ष समेत सोहरी बेहोरा उ्लेि गररी छाला काढेको तथयमा सानबत नै 
रहेको देचिन्छ।तयसै गररी अन्पूणवा संरक्षण क्षेत् समपकवा  अनधकाररीको कायावालयमा बयान गदावा 
प्रनतवादरी कुलमानले मरेको ष्टहउँचितवुाको छाला काढेको, चितवुाको छाला काढन हुँदैन भन्े थाहा 
नथएन भनधी बयान गरेका छन।्प्रनतवादरी शयामप्रसाद लालिनले अन्पूणवा संरक्षण क्षेत् समपकवा  
अनधकाररीको कायावालयमा बयान गदावा प्रनतवादरी कुलमानलाई ष्टहउँचितवुाको छाला ्याउन भनेर 
अह्राएको होइन।कररब १ मष्टहना जनत अगानड मेरो िौररी गोठमा काम गनखे कुलमान घले गरुूङले 
्याएर उक्त छाला मलाई राख् भनधी ददएको हो।मैले मेरो होटलको मानथ ढलानको छानामा 
सकुाउनको लानग ष्टफँजाएर रािेँ।तयसपनछ बाथरूम भनधी लेचिएको कोठाको काठको बारमा 
सकुाएर रािेको नथए।ँप्रहररी आएर िानतलासधी गररी बरामद गरेर छालासष्टहत मलाई चज्ला 
प्रहररी कायावालय, जोमसोममा नलएर गए।उसले ददएको छाला आलो नथयो।मैले नगन्हाओस ्र 
नकुष्टहयोस ्भनधी ननु छालामा दलेर सकुाए।ँकुलमान मेरो िौररी गोठमा काम गछवा।उसले रासन 
नलन आउँदा छाला नलएर आएको हो।छाला मैले ओछ्ाउनको लानग भनधी रािेको हो।कहाँ र 
कसररी मरेको बारेमा मलाई थाहा भएन।ष्टहउँ चितवुाको छाला सनाित गरे छाला यहरी नै हो 
जनु कुलमान घले गरुूङले ्याएर ददएको र मेरो गेसटहाउसबाट प्रहररीले बरामद गरेको हो भनधी 
बयान गरेको पाइन्छ।प्रनतवादरीहरूको उपयुवाक्त मौका तथा इजलाससमक्षको बयानबाट ननजहरूले 
ष्टहउँ चितवुा मारेको भन्े देचिन आउँदैन। 

३.  प्रनतवादरी शयामप्रसाद लालिनले सञ्चालन गरेको Paradise guest house को बाथरूम लेचिएको 
कोठाको नभत्धी भागमा २ वटा ष्टहउँचितवुाको छाला लकुाइरािेको अवसथामा बरामद भएको भन्े 
उ्लेि भएको र सो मिु ु् कामा प्रनतवादरी शयामप्रसाद लालिन रोहवरमा बसेको देचिन्छ।नरबहादरु 
ष्टहरािन, मानबहादरु ष्टवश्वकमावा, सरेुन्द्कुमार ष्टहरािन, धनबहादरु पन्ािनलगायतका वयचक्तहरूले 
सजवानमन मिु ु् काको कागजमा घटना आफूहरूले नदेिेको, कसररी ष्टहउँचितवुा मरे आफूहरूलाई 
थाहा नभएको भन्े बेहोरा उ्लेि गरेका छन।्तयसतै वादरी पक्षका साक्षधी ठूलाकान्छा लालिन, 
कामना लालिन, धनबहादरु पन्ािनसमेतले समपकवा  अनधकाररीसमक्ष बकपत् गदावा प्रनतवादरीहरूले 
ष्टहउँचितवुा मारेको होइन।शयामप्रसाद लालिनले यसतो ष्टरियाकलप गनवा लगाएको पनन होइन 
भनधी बकपत्गरे तापनन प्रनतवादरी शयामप्रसाद लालिनको गेसट हाउसबाट छाला बरामद भएको 
तथयमा भने ननजहरूको अन्यथा कथन देचिदैँन।वादरी पक्षका साक्षधी प्र.स.नन. ददपक राना, प्र.ह. 
गोष्टवन्द राना, प्र.ज. ददपकराज बोहरा, प्र.ज. ददपक वगालेले समपकवा  अनधकाररीको कायावालयमा 
बकपत् गदावा शयामप्रसाद लालिनले गोठालाहरूलाई आनथवाक प्रलोभन देिाई ष्टहउँचितवुा मानवा 



166

jg, jGohGt' / jftfj/0f ;+/If0f ;DaGwL s]xL dxTjk"0f{ d'2fsf ghL/x?sf] ;Fufnf] – @)&*

लगाई छाला नबरिरी नबतरण गरेको हनुपुछवा भनधी शंकासमम वयक्त गरे पनन ष्टहउँचितवुा मारेको 
घटना भने नदेिेको कुरा उ्लेि गरेका छन।नमनसल संलगन उपयुवाक्त तथयहरूबाट अनभयोग 
दाबधीबमोचजम प्रनतवादरीहरूले ष्टहउँचितवुा मारे मराएको देख् ेप्रतयक्षदशथी देचिदैँन भने राष्ट्रिय ष्टवनध 
ष्टवज्ान प्रयोगशालाबाट प्राप् पररीक्षण प्रनतवेदनमा २ थान छाला ष्टहउँचितवुा (Snow leopard) 
को छालासँग समानता पाइएको तथा हड्धी Big Cat Family को हाडिोर भएको भन्े देचिन्छ 
तथाष्टप ष्टवष हालरी वा गोलरी हानधी मारेकोसमेतको तथय सथाष्टपत हनेु कुनै बेहोरा उक्त पररीक्षण 
प्रनतवेदनबाट िलेुको पाइँदैन।ष्टहउँचितवुा मारेको देख् ेकुनै प्रतयक्षदशथी साक्षधी र अन्य वसतनुनष्ठ 
प्रमाण वादरी पक्षले पेस गनवा नसकेको अवसथामा अनभयोग दाबधीकै भरमा र वादरी पक्षका केहरी 
साक्षधीले शंका वयक्त गरेकै आधारमा यधी प्रनतवादरीहरूले ष्टहउँ चितवुा मारे मराएको कसरु ठहराउन 
नम्ने देचिएन।वसततु: राष्ट्रिय ननकुञ्ज तथा वन्यजन्त ु संरक्षण ऐन, २०२९को दफा ५ (क) 
मा राष्ट्रिय ननकुञ्ज वा आरक्षनभत् वन्यजन्तकुो नसकार गनवा ननषधे गरेको र तयसतै संरक्षण क्षेत् 
वयवसथापन ननयमावलरी, २०५३ को ननयम १६ (क) मा पनन संरक्षणक्षेत्नभत् वन्यजन्तकुोनसकार 
गनवा ननषनेधत गरेको देचिएकोमा यधी प्रनतवादरीहरू शयामप्रसाद लालिन, कुलमान घले गरुूङ र 
कान्छावधीर गरुूङले उपयुवाक्तबमोचजम वन्यजन्तकुो नसकार गरेको नमनसल प्रमाणबाट नदेचिएकोले 
राष्ट्रिय ननकुञ्जनभत् यधी प्रनतवादरीले नसकार गरेको भन्ेतफवा को अनभयोगदाबधी प्रमाणको अभावमा पगुने 
देचिएन।

४.  प्रनतवादरीहरू शयामप्रसाद लालिनसमेतले ष्टहउँचितवुा राष्ट्रिय ननकुञ्जनभत् तथा अन्यत्समेत नसकार 
गरेकोवा मारे मराएको प्रसततु नमनसलबाट नदेचिए तापनन प्रनतवादरी शयामप्रसाद लालिनले 
कुलमान घले गरुूङसमेतबाट छाला प्राप् गरेपनछ समबचन्धत ननकायलाई जानकाररी गराएको 
पाइँदैन।बरू बाथरूम लेचिएको कोठामा ननषनेधत वन्यजन्त ुष्टहउँचितवुाको छाला सरुचक्षत साथ 
लकुाई रािेको तथय प्रनतवादरीहरूको सानबतधी बयान, बरामदरीसमेतका कुराबाट प्रमाचणत भएको 
छ।प्रनतवादरीहरू कुलमान घले गरुूङ र कान्छावधीर गरुूङले मरेको चितवुाको छाला काढेको 
तथा सो छाला प्रनतवादरी शयामप्रसाद लालिनलाई ददएको तथयमा ननज प्रनतवादरी कुलमान घले र 
कान्छावधीर गरुूङ मौका तथा मदु्ा हेनखे समपकवा  अनधकाररीसमक्ष समेत सानबत रहेको र प्रनतवादरी 
शयामप्रसाद लालिनसमेत ष्टहउँचितवुाको छाला आफूले कुलमान घलेबाट नलई आफूले सञ्चालन 
गरेको गेसट हाउसको बाथरूम लेिेको कोठामा एक मष्टहनादेचि रािेको तथयमा मौका तथा मदु्ा 
हेनखे समपकवा  अनधकाररीसमक्ष समेत सानबत रहेको रहेको देचिन्छ।ष्टहउँचितवुाको छाला काढन, 
घरमा राख् ुहुँदैन भन्े आफूहरूलाई थाहा नभएको भनधी प्रनतवादरीहरूले बयान गरेको देचिए पनन 
कानूनको अज्ानता क्षमय नहनेु (ignorance of law is no excuse) भन्े सववामान्य कानूनको नसद्धान्त 
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रहेको र ष्टहउँचितवुाको छाला उपलबध भइसकेपनछ नचजकको प्रहररी िौकरीमा लगधी चजममा नलगाई 
एक मष्टहनादेचि लकुाई रािेको घटनासथल प्रकृनत मिु ु् का, प्रनतवादरीहरूको सानबतधी बयान तथा 
बरामद गररएका दशधी एवं नमनसल संलगन ष्टहउँचितवुाको छालाको फोटोसमेतबाट पषु्टटि भरइ् 
ननषनेधत छाला हसतान्तरण गररी नलने ददने कायवा प्रनतवादरीहरूबाट भए गरेको पषु्टटि भइरहेको चसथनत 
देचिन्छ।

५.  उपयुवाक्तबमोचजम नमनसल संलगन कागज प्रमाणबाट प्रनतवादरीहरू कुलमान घले गरुूङ र कान्छावधीर 
गरुूङले मरेको ष्टहउँचितवुाको छाला काढेको र प्रनतवादरी कुलमान घले गरुूङले सो काढेको छाला 
्याई प्रनतवादरी शयामप्रसाद लालिनलाई ददएकोमा ननज शयामप्रसाद लालिनले आफनो पयाराडाइज 
होटलमा रािेकोसमम चसथनत देचिएको र ष्टहउँचितवुाको छाला तथा अन्य संरचक्षत वन्यजन्तकुो 
आिेटोपहार राख्,े िररद नबरिरी गनखेसमेतको कायवालाई समेत राष्ट्रिय ननकुञ्ज तथा वन्यजन्त ु
संरक्षण ऐन, २०२९ को दफा २६(१) ले ननषनेधत कायवा मानधी दणड सजायसमेत तोकेको देचिदँा 
यधी पनुरावेदक प्रनतवादरी शयामप्रसाद लालिनले ष्टहउँचितवुाको छाला प्रनतवादरी कुलमान घलेबाट 
नलई रािेको कायवा उपयुवाक्त कानूनधी वयवसथाले ननष्टषद्ध गरेको कायवा गरेको देचिदँा आफू ननदवोष 
रहेकोले सफाई पाउँ भन्े ननजको पनुरावेदन चजष्टकरसँग सहमत हनु सष्टकएन।

६.  अब प्रनतवादरी शयामप्रसाद लालिनसमेतलाई के कसतो सजाय हनेु हो भन्ेतफवा  हेदावा राष्ट्रिय ननकुञ्ज 
तथा वन्यजन्त ु संरक्षण ऐन, २०२९ को दफा २६(१)मा  गैरकानूनधी तररीकाले गैंडा, बाघ, 
हात्तधी, कसतरुरी मगृ, धवाँसे चितवुा, ष्टहँउ चितवुा वा गौररी गारइ् मानखे, घाइते बनाउने, िररद 
गनखे,नबरिरी गनखे वा हसतान्तरण गररी नलने ददने तथा गैंडाको िाग वा कसतरुरीको नबना, ष्टहँउ 
चितवुाको छाला तथा तयसतै अन्य संरचक्षत वन्यजन्तकुो आिेटोपहार राख्,े िररद गनखे वा नबरिरी 
गनखे वयचक्तलाई पिास हजार रूपैयाँदेचि एकलाि रूपैयाँसमम जररीवाना वा पाँि वषवादेचि पन्ध्र 
वषवासमम कैद वा दवैु सजाय हनेुछ” भन्े कानूनधी वयवसथा देचिन्छ।यधी प्रनतवादरीहरू शयामप्रसाद 
लालिनसमेतले संरचक्षत वन्यजन्त ुष्टहउँचितवुा मानखे, छाला आिेँटोपहार िररद गनखे वा नबरिरी गनखे 
कायवा गरेको नदेचिए पनन प्रनतवादरी कुलमान र कान्छावधीरले ष्टहउँचितवुाको छाला काढरी प्रनतवादरी 
कुलमानमाफवा त प्रनतवादरी शयामप्रसाद लालिनलाई हसतान्तरण गरेको र प्रनतवादरी शयामप्रसादले 
संरचक्षत वन्यजन्त ुष्टहउँचितवुाको छाला आफूले सञ्चालन गरेको पयाराडाइज होटलको बाथरूममा 
लकुाई रािेको कायवा राष्ट्रिय ननकुञ्ज तथा वन्यजन्त ुसंरक्षण ऐन, २०२९ को दफा २६(१) को 
ष्टवपररीत देचिए पनन ष्टहउँचितवुा मारेको तथय पषु्टटि भएको नदेचिदँा कसरुको मात्ालाई ष्टविार 
गदावा राष्ट्रिय ननकुञ्ज तथा वन्यजन्त ुसंरक्षण ऐन, २०२९ को दफा २६(१) ले तोकेबमोचजमको 
अनधकतम सजाय गनवा न्यायोचित देचिएन।राष्ट्रिय ननकुञ्ज तथा वन्यजन्त ुसंरक्षण ऐन, २०२९ 
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को दफा २६(१) मा वन्यजन्त ुमानखे कायवा र वन्यजन्तकुो आिेटोपहार राख्सेममको ननष्टषद्ध 
कायवालाई पनन एकै दफामा रािे पनन सो कायवालाई कसरुको मात्ानसुार ष्टविार गररी सजाय गनवा 
अनधकतम र न्यूनतम सजायको वयवसथा गररी न्यायकतावालाई सवष्टववेकरीय सजाय ननधावारण गनवा 
सकने गररी कानूनधी प्रावधान ष्टवधाष्टयकाले ननचचित गरेको देचिन्छ।यसररी ष्टवधाष्टयकाले दणड ननधावारण 
गनवा ष्टवसताररत प्रावधान रािे पनन तजनबजधी अनधकारको प्रयोग आतमगत वा सवेचछािाररीरूपमा 
गनवा नम्दैन।तयसतो दणडको ननधावारण न्यायकतावाले समन्याय (equity), शदु्ध अन्त:सकरण (good 

conscience), प्राकृनतक न्याय (natural justice) का आधारमा कसरुको मात्ा वा गामभधीयवाता, 
घटनारिम र कानूनले तोकेको पररनधसमेतलाई तलुानातमकरूपमा अनपुानतक र उचित सन्तलुन 
(proportional & proper balance) भएको छ छैन ्याल गररी न्याष्टयकरूपमा समपादन हनुपुनखे 
हनु्छ।

७.  पटकपटक गैंडाको िाग नबरिरी गरेको र गैंडाको िाग आफनो घरमा नै रािधी राष्ट्रिय ननकुञ्ज 
तथा वन्यजन्त ु संरक्षण ऐन, २०२९ को दफा१९(१) को कसरुमा ऐ. को दफा २६(१) 
बमोचजम पाँि वषवा कैद र पिास हजाररूपैयाँ जररीवाना हनेु भनधी यसै अदालतबाट (पनुरावेदक 
वादरी रेञ्जर माधव िडकाको जाहेररीले नेपाल सरकारष्टवरूद्धप्रतयथथी प्रनतवादरी ओमबहादरु रानासमेत 
नन.नं. ८९११) फैसला भई दणड ननधावारण भएको पररप्रके्यमा प्रसततु मदु्ामा ष्टहउँचितवुा मारेको 
नभई मरेको ष्टहउँचितवुाको छाला रािेको कसरुसमम गरेको देचिएबाट कसरुको मात्ाको 
तलुनातमकताका रोहमा कम गमभधीर प्रकृनतको देचिएकोमा आरोष्टपत प्रनतवादरीहरू शयामप्रसाद 
लालिन र कुलमान घलेलाई कैद वषवा ७ र जररीवाना रू. ७५,०००।- गनखे गररी उपयुवाक्त बढरी 
गमभधीर प्रकृनतको कसरुभन्दा पनन बढरी दणड ननधावारण गरेको पनुरावेदन अदालत, पोिराको नमनत 
२०६९।१२।२७ फैसला न्यायको रोहमा अनपुानतक र उचित सन्तलुन (proportional & 

proper balance)  भएको नदेचिदँा नमलेको देचिएन।

८.  प्रनतवादरीहरू शयामप्रसाद लालिन र कुलमान घलेले राष्ट्रिय ननकुञ्ज तथा वन्यजन्त ुसंरक्षण ऐन, 
२०२९ को दफा २६ (१) बमोचजमको ननषनेधत कायवा गररी संरचक्षत वन्यजन्तकुो ओिेटोपहार 
हसतान्तरण गररी नलने ददने तथा ओिेटोपहार राख्सेमेतको कायवा गरेकोमा ष्टववाद छैन।चितवुाको 
छाला काढन सहयोग गनखे सहप्रनतवादरी कान्छावधीर गरुूङलाई सरुू अन्पूणवा संरक्षण क्षेत् 
आयोजनाका समपकवा  अनधकाररीले नमनत २०६९।१।२० मा रू.८००००।- जररीवानाको सजाय 
मात् हनेु ठहर गरेकोमा सो फैसलासमबन्धमा वादरी नेपाल सरकारले पनुरावेदन तहदेचि नै कुनै 
चजष्टकरसमेत नलएको देचिदैँन।तसथवाप्रनतवादरी कान्छावधीर गरुूङले जसतै उसतैउसतै वा समान 
सतरको कसरु गरेका पनुरावेदक/प्रनतवादरी शयामप्रसाद लालिन र प्रनतवादरी कुलमान घले 
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गरुूङलाई सोहरीबमोचजम ओिेटेपहार हसतान्तरण गररी नलने ददने तथा ओिेटोपहार राख्सेमेतको 
ननषनेधत कायवालाई कसरु कायम गररी समान सतरको दणड सजाय ननधावारण हनु न्यायोचित हनेु 
हुँदा पनुरावेदन गनखे ननज प्रनतवादरी शयामप्रसाद लालिनको कसरु र समान कसरुमा पनुरावेदन 
नगनखे सहप्रनतवादरी कुलमान घले गरुूङलाई राष्ट्रिय ननकुञ्ज तथा वन्यजन्त ुसंरक्षण ऐन, २०२९ 
को दफा २६ (१) नं. बमोचजम कैद वषवा ७(सात) र जररीवाना रू.७५०००।- (पिहत्तर 
हजार) गनखे गरेको पनुरावेदन अदालत, पोिराको नमनत २०६९।१२।२७ को फैसला नमलेको 
नदेचिएकोले पनुरावेदक/प्रनतवादरी शयामप्रसाद लालिनको हकमा र पनुरावेदन नगनखे प्रनतवादरी 
कुलमान घले गरुूङ हकमा समेत मलुकुरी ऐन, २०२० को अ.बं.२०५ नं. बमोचजम सो फैसला 
उ्टरी भई ननज दवैु प्रनतवादरीहरूशयामप्रसाद लालिन र कुलमान घले गरुूङलाई राष्ट्रिय ननकुञ्ज 
तथा वन्यजन्त ुसंरक्षण ऐन, २०२९ को दफा २६(१) नं. बमोचजम जनहरी रू.१,००,०००।- 
(एक लाि) जररीवाना हनेु ठहछवा।अनभयोग दाबधीबमोचजम सजाय गररपाउँ भन्े नेपाल सरकार 
र कसरु सजायबाट सफाई पाउँ भन्े प्रनतवादरी शयामप्रसाद लालिनको पनुरावेदन चजष्टकर पगुन 
सकै्तन।अरूमा तपनसलबमोचजम गनूवा।

तपनसल

मानथ ठहर िणडमा लेचिएबमोचजम प्रनतवादरीहरू शयामप्रसाद लालिन र कुलमान घले गरुूङलाई 
जनहरी रू.१,००,०००।- (एक लाि) जररीवाना हनेु ठहरेको र दवैु जना नमनत २०६८।२।१६ 
देचि थनुामा बसेको देचिएकोले थनुा/कैदमा बसेको जनत ददनको रू.२५ का दरले कट्टा गररी बाँकरी 
जररीवानाबापतको रकम बझुाउन मन्जरु गरे नलई थनुा मकु्त गनूवा।बाँकरी जररीवाना ननतरेमा मलुकुरी 
ऐन, २०२० को दणड सजायको ३८ नं. समेत बमोचजम गनुवा र सोहरीबमोचजम पनुरावेदन अदालतको 
फैसलाबमोचजमको कायमधी लगत संशोधन गनुवा भनधी सरुू अन्पूणवा संरक्षण क्षेत् समपकवा  अनधकाररीको 
कायावालय कासकरी पोिरालाई लेिधी पठाइददनू ------१

यो नमनसलको दायररी लगत कट्टा गररी नमनसल ननयमानसुार बझुाइददनू ------१

उक्त रायमा सहमत छु।

न्या.गोपाल पराजलुरी

इनत संवत ्२०७२ साल आचश्वन ७ गते रोज ५ शभुम।्
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१२. मदु्ाः गैंडा माररी िाग नबरिरी वयवसाय गरेको।

भाग ५८ ननणवाय नं. ९७१४ ने.का.प. २०७३ अङ्क ११

सववोचि अदालत, संयकु्त इजलास

माननधीय न्यायाधधीश श्धी गोष्टवन्दकुमार उपाधयाय
माननधीय न्यायाधधीश श्धी िोलेन्द् शमशेर ज.ब.रा.

०७०-CR-०४५८

फैसला नमनत: २०७३।०१।१६

पनुरावेदक/प्रनतवादरी: चज्ला चितवन पदमपरु १ को हाल मकवानपरु चज्ला हाडिोला गाउँ ष्टवकास 
सनमनत वडा नं. ७ घर भई हाल क्षेत्धीय कारागार नभमफेदरी मकवानपरुमा थनुामा रहेको मनु्ा प्रजा

ष्टवरूद्ध

प्रतयथथी/वादरी: स.सं.अ. अणनाथ बरालसमेतको जाहेररीले नेपाल सरकार

०७०-CR-०४५७

ष्टवरूद्ध

पनुरावेदक/प्रनतवादरी: चज्ला चितवन पदमपरु गाउँ ष्टवकास सनमनत वडा नं. १ बसने कष्टवराज 
मगरसमेत

पनुरावेदक प्रनतवादरीको तफवा बाट:

प्रतयथथी वादरीको तफवा बाट: ष्टवद्ान ् उपन्यायानधवक्ता पणुयप्रसाद पाठक

अवलचमबत नचजर:

समबद्ध कानून:

राष्ट्रिय ननकुञ्ज तथा वन्यजन्त ुसंरक्षण ऐन, २०२९

पनुरावेदन तहमा फैसला गनखेः

मा.का.म.ुमु् य न्या.श्धी जगदरीश शमावा पौडेल
माननधीय न्यायाधधीश श्धी सतयमोहन जोशधी थारू 
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 कुनै कसरुमा एकभन्दा बढरी प्रनतवादरीहरूलाई ततसमबन्धधी ऐनको एउटै दफाको सजायको माग 

गररएको भएपनन कानूनले ननणवायकतावालाई ष्टववेक प्रयोग गनखे अनधकार प्रदान गरेको अवसथामा 

नमनसल संलगन कागज प्रमाणहरूको ष्टवषलेषण गररी वारदातमा वयचक्तष्टपचछे प्रनतवादरीको संलगनता, 

भनूमका जसता ष्टवषयहरू पष्टहिान गररी वारदात घटाउन नेततृव नलएको, सहायकको भनूमकामा 

रहेको, आफैँ  प्रहार गरेको, गौँडा कुरेको, सरुाकरीको भनूमका ननवावाह गरेको, लाभ नलने कायवामा 

सहभागधी भए नभएको, हातहनतयारको बन्दोबसत आदद गरे नगरेको लगायतका थपु्र ैष्टवषयहरूका 

आधारमा अमकु कसरु घटाउनमा कुनै प्रनतवादरीको के कनत भनूमका र ष्टहससा छ तयहरी 

आधारमा कसरुको मात्ाअनसुार सजाय ननधावारण हनेु हुँदा एउटै ष्टकनसमको अनभयोगदाबधी भएका 

सबै प्रनतवादरीहरूलाई समान सजाय हनुपुछवा भनधी मान् ननम्ने। 

(प्रकरण नं. ५)

 फौजदाररी कानूनको उ्लङ्घनका लानग सजाय ननधावारण गदावा ष्टवनभन् नसद्धान्त र अवधारणाहरूको 

प्रयोग हुँदै आएको पाइन्छ।Mitigating factors भन्ाले कुनै वयचक्तलाई अदालतले कसरुदार 

ठहर ्याएपनछ ननजलाई कम सजाय गनवा नलने आधारहरूलाई बचुझन्छ भने Aggravating factors 

भन्ाले कसरुको गमभधीरता बढाउने र अनधकतम सजाय गनखे आधारहरूलाई बचुझन्छ।Mitigating 

factors का लानग जो ष्टवरूद्ध अपराध भएको छ।उसैको उकसाहटको कारण अपराध घटाउन 

कसरुदार प्ररेरत भएको अवसथा, कसरुदारको माननसक अवसथा, उमेर, उक्त अपराध घटाउन 

कसरुदारको अतयन्त कम भनूमका, कसरुदारको पूववा आपरानधक रेकडवाको अभाव, अपराध 

घटाउन पधीनडतको संलगनतासमेत रहेको अवसथा, अपराध गदावाको अवसथा र पररचसथनत आददको 

आधारमा ष्टवधाष्टयकाले न्यूनतम सजाय गनखे गररी कानूनमा नै वयवसथा गररददएको वा ननणवायकतावा 

(Judge) लाई ततसमबन्धधी ष्टववेक प्रयोग गनखे अनधकार प्रदान गरेको अवसथाहरू पदवाछन।्जबकरी 

Aggragating factors पटके अपराधधी, पधीनडतलाई पगेुको क्षनतको गमभधीरता, कसरु घटाउन 

कसरुदारको नेततृवपूणवा भनूमका, सामाचजकरूपमा अतयन्त ननकृष्ठ र अनैनतक माननने कसरु, 

पदको आडमा गररने कसरु र रूिर तथा यातनापूणवा तवरले गररएको अपराध, अपराधमा घातक 

हनतयारको प्रयोग आदद जसता आधारमा ष्टवधाष्टयकाले अनधकतम सजाय गनखे भनधी कानूनमा नै 

वयवसथा गररददएको वा ननणवायकतावालाई ततसमबन्धमा ष्टववेक प्रयोग गनखे अनधकार प्रदान गरेको 

अवसथाहरू पदवाछन,् हाम्ो प्रिनलत नेपालरी फौजदाररी कानूनमा पनन कसरुदारलाई कुनै कसरुका 

लानग दाष्टयतव वहन गराउनेसमबन्धधी ष्टवनभन् नसद्धान्तहरूको वयवसथा भएको पाइने।
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 कनतपय कसरुका लानग सजाय ननधावारणमा न्यायाधधीशलाई ष्टववेक प्रयोग गनवा कुनै सथान नै 

ददइएकोपाइँदैन भने कनतपय कसरुका लानग कसरुको मात्ाअनसुार सजाय ननधावारण गनखे गररी 

ष्टववेक प्रयोग गनखे अनधकार न्यायाधधीशलाई प्रदान गररएको पनन पाइन्छ।के कसतो अवसथामा 

Aggragating factors अपनाउने र के कसतो अवसथामा Mitigating factors अनशुरण गनखे भनधी 

हामधी कहाँ छुटै्ट कानून नभएपनन ष्टवनभन् कानूनमा एउटै कसरुका लानग सजायको न्यूनतम र 

अनधकतम हदको सजायसमबन्धधी वयवसथालाई सोहरीरूपमा बझुन सष्टकने।

 मलुकुरी ऐन, अदालतधी बन्दोबसतको महलको १८८ नं. को वयवसथालाई Mitigating factors 

को अनसुरणका लानग ष्टवधाष्टयकाले न्यायाधधीशलाई ष्टववेक प्रयोग गनखे अनधकार प्रदान गरेको 

रूपमा बझुन सष्टकन्छ।Mitigating factors को अनशुरण गदावा कुनै कसरुमा संलगन वयचक्तलाई 

मानथ उच्लचित ष्टवनभन् आधारमा कम सजाय ननधावारण गनखे हो भने तयहरी कसरुका लानग 

Aggragating factors अनशुरण गनखे मानथ उच्लचित आधारहरू देचिन आएमा सजायको मात्ा 

बढाउने हो।यसबाट Mitigating वा Aggravating factors सजाय ननधावारणमा न्यायाधधीशलाई 

प्राप् ष्टववेकानधकारनसत समबचन्धत छ भन्े बचुझन आउने।

 कसरुको मात्ाअनसुार सजाय हनेु भन्े कुरा कुनै न कुनैरूपमा Mitigating वा Aggravating 

factors नसत समबचन्धत ष्टवषय हो।कसरुको मात्ा भनेको तथय र प्रमाणबाट कुनै कसरु घटाउन 

कुनै वयचक्तको के कसतो संलगनता र भनूमका छ भन्े कुरा ननधावारण गनखे हो।कुनै वारदातमा 

मु् य भई भनूमका ननवावाह गनखे, सहयोगसमम गनखे, लाभ नलने, योजना बनाउने, वातावरण तयार 

गररददने आदद ष्टवनभन् भनूमकाहरूका लानग कानूनले छुट्टाछुटै्ट भार तय गरेको अवसथामा एउटै 

कसरुमा एकभन्दा धेरै कसरुदारहरूको संलगनता रहेको पररप्रके्यमा तधीमधये प्रतयेक कसरुदारको 

उक्त वारदात घटाउन के कसतो र के कनत भार पछवा तयहरी कसरुको मात्ा हनु आउने।

(प्रकरण नं. ८)

फैसला

न्या. िोलेन्द् शमशेर ज.ब.रा.: न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा ९(१) बमोचजम यस अदालतको 

अनधकार क्षेत्नभत् पनखे प्रसततु मदु्ाको तथय एवं ठहर यसप्रकार छः

चितवन राष्ट्रिय ननकुञ्ज क्षेत्नभत् पनखे चितवन जङ्गल लज भन्दा २.५ ष्टक.नम. पचचिममा गैंडा मररी मतृ 
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अवसथामा फेला परेको र उक्त गैंडाको हाड जोनथी बाहेक शररीरका अन्य अंगहरू कुष्टह सनडगलरी गएको 

अन्दाजधी २०-२५ ददन अगानड मरेको अनमुान गररएको र गैंडाको िाग धाररलो हनतयारले काटरी िोररी 

लगेको भन्े बेहोरा िलुाई चितवन जङ्गल लजका सपुरभाइजर बषु्टद्धलाल जोशधीसमेतका वयचक्तहरूले 

नमनत २०५६।५।३० गते गररददएको घटनासथल प्रकृनत मिु ु् का।

चज्ला चितवन, टाँनडिोला गाउँ ष्टवकास सनमनत वा.नं. ७ बसने मनु्ा प्रजाको घरबाट गैंडा मानखे 

काममा प्रयोग हनेु भरूवा बन्दकुको नाल-१ र गैंडाको िाग काटन प्रयोग हनेु गरेको िकुुररी थान-

३ चितवन राष्ट्रिय ननकुञ्ज कायावालयबाट िष्टट आएको डोरले बरामद भएको साँिो हो भन्े जगतराम 

ष्टव.क. समेतले गररी ददएको नमनत २०६४।१।१८ को बरामदरी मिु ु् का।ननज मनु्ा प्रजाले देिाई 

ददएअनसुार ननजको घरबाट २०० मधीटर टाढा बाँसको घाररीमा ननजैले लकुाई नछपाई रािेको गैंडा 

मानवा प्रयोग गनखे गरेको भरूवा बन्दकु थान-१ बरामद भएको भन्े ठाकुर ष्टव.क. समेतका वयचक्तहरूले 

नमनत २०६४।१।२० को बरामदरी मिु ु् का।

मैले २०५६ सालमा चितवन राष्ट्रिय ननकुञ्ज क्षेत्नभत् चितवन जङ्गल लजभन्दा कररब २.५ ष्टक.नम. 

पचचिममा िगेन्द् म्लरी क्षेत्मा मसष्टहत डमबरे भन्े बषु्टद्धबहादरु नथङ, मसेु माइला तामाङ भएको 

३ जनाको टोलरीले गैंडा माररी िाग काटरी पोिरामा नबरिरी गरेको हो।ननज बषु्टद्धबहादरु नथङ हाल 

गैंडासमबन्धधी मदु्ामा चितवन राष्ट्रिय ननकुञ्ज कायावालयको फैसलाबमोचजम कारागारमा कैदरी जधीवन 

नबताइरहेका छन।्डमबरेको भरूवा बन्दकुले ननजले नै गोलरी हानधी िाग काटरी आफनो झोलामा हालेको 

हो।म र मसेु माइला साथधी मात् भएका नथयौँ।िाग नबरिरी गररी मलाई रू १७,०००।- ददए।सो 

बाहेक सो क्षेत्मा पटक पटक गररी ३ वटा गैंडा मानवा हाम्ो टोलरी सफल भयो।हाम्ो टोलरीमा कमल 

प्रजा, ररनसङ्ग प्रजा र ठूलो भाइ भन्े वधीरबहादरु प्रजा पनन संलगन नथए।पनछ्लो पटक ३ वटा गैंडा 

माररी िाग काठमाडौं लगेर नबरिरी गरेको हो।उक्त ३ वटा िाग नबरिरी गनखे चजममा नबरभान प्रजाले 

नलएकोमा मलाई जममा रू.५०,०००।- प्राप् भएको नथयो।बरामद भएको बन्दकुको नाल हामधीले 

२०५६ सालमा चितवन राष्ट्रिय ननकुञ्ज क्षेत्नभत् िगेन्द् म्लरीको बनेला भन्े सथानमा गैंडा मानवा प्रयोग 

गरेको बन्दकुको नाल हो।बन्दकु जंगलमा नै फालरी आगो फुकन हनु्छ भनधी नाल मात् बोकेर ् याएको 

हो भन्ेसमेत बेहोराको मनु्ा प्रजाले अनसुन्धानको रिममा गरेको बयान कागज।

मनु्ा प्रजा, राजन प्रजा, कुन्दन तामाङ, गोरे अनधकाररीसमेतको टोलरीसँग म पनन चितवन राष्ट्रिय ननकुञ्ज 

क्षेत् नभत् गैंडा मानवाको लानग एक पटक गएको नथए।ँएक वटा गैंडा भेटरी भरूवा बन्दकुले मैले १ 

गोलरी हानेको हुँ।गोलरीले गैंडा मरेन।तयस ददनबाट म उक्त टोलरीमा सामेल पनन भइन, तयसैले मबाट 
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गैंडा मानखे अपराध भएको छैन।राजन प्रजा अष्टहले गैंडा मारेको मदु्ामा जेलमा छ।भरूवा बन्दकु मनु्ा 

प्रजाकै हो भन्ेसमेत बेहोराको प्रनतवादरी कष्टवराज मगरले अनसुन्धानको रिममा गरेको बयान कागज।

मैले मनु्ा प्रजासँग नमलेर गैंडाको नसकार गररी िागको नबरिरी वयवसाय गरेको होइन।हाल म गैंडा 

मारेको कसरुमा ठेष्टकएको कसरुमा कैदरी जधीवन नबताइरहेको छु भन्ेसमेत बेहोराको डमबरे भन्े 

बषु्टद्धबहादरु नथङले अनसुन्धानको रिममा गरेको बयान कागज।

२०५६ सालमा चितवन राष्ट्रिय ननकुञ्जमा मलगायत मनु्ा प्रजा, ररनसङ्ग प्रजा र ठूलो भाइ भन्े 

वधीरबहादरु प्रजा नमनल गैंडा मानवा गएको हो।मनु्ा प्रजाले आफनै भरूवा बन्दकुबाट गैंडालाई गोलरी 

हानधी मारेको हो।उक्त टोलरीमा मैले झोला बोकने र भात पकाउने कायवा गरेको हो।मनु्ाले िाग कहाँ 

कसलाई बेिेको हो मलाई थाहा भएन।मनु्ाले मलाई रू.१५,०००।- ददएको हो।ररनसङ्ग प्रजा हाल 

गैंडा मारेको कसरुमा कारागारमा छन ्भन्ेसमेत बेहोराको प्रनतवादरी कमल प्रजाले अनसुन्धानको रिममा 

गरेको बयान कागज।

चितवन राष्ट्रिय ननकुञ्जको क्षेत्नभत् पनखे चितवन जङ्गल लजभन्दा कररब २.५ ष्टक.नम. पचचिम िगेन्द्म्लरी 

क्षेत्मा िोररी चशकाररीले संरचक्षत वन्यजन्त ुगैंडा माररी िाग काटरी लगेको हुँदानमनत २०५६।५।३० 

गते ततकालरीन स.सं.अ. ष्टटकाराम अनधकाररीसमेत गई मतृक गैंडाको प्रकृनत मिु ु् का गरेको भन्े 

थाहा पाएको हुँ।हाल परिाउ परेका प्रनतवादरीहरूबाट बन्दकुको नालसमेत बरामद भएको र चितवन 

राष्ट्रिय ननकुञ्जले परिाउ गरेको हुँदा ननज प्रनतवादरीहरू कसरुदार हनुपुदवाछ भन्ेसमेत बेहोराको दणडपाणधी 

अयावालसमेतले गररददएको नमनत २०६४।२।१० को कागज।

प्रनतवादरीहरू मनु्ा प्रजा, कष्टवराज मगर, कमल प्रजा, ठुलोभाइ भन्े वधीरबहादरु प्रजा, गोरे अनधकाररी, 

कुन्दन तामाङ र मसेु माइला तामाङसमेत ७ जनाले नमनत २०५६।५।३० मा गरेको मतृक गैंडाको 

प्रकृनत मिु ु् कामा उ्लेि भएको गैंडालाई माररी सोहरी गैंडाको िाग काटरी नबरिरी वयवसाय गरेको हुँदा 

राष्ट्रिय ननकुञ्ज तथा वन्यजन्त ुसंरक्षण ऐन, २०२९ को दफा ५(क) र १९(१) को कसरु अपराध 

भए गरेको देचिएकोले सोहरी ऐनको दफा २६(१) बमोचजम सजाय गररपाउन र बरामदरी मिु ु् कामा 

उच्लचित दसधी सामान ऐ. ऐनको दफा २८ बमोचजम जफत गररपाउँ भन्ेसमेत बेहोराको नमनत 

२०६४।२।१३ को अनभयोग पत्।

मैले ५ पटकसमम गैंडा माररी िाग नबरिरी वयवसाय गररी आनथवाक लाभ नलइसकेको छु।पष्टहलो पटक 

२०५२ जेठ मष्टहनानतर राष्ट्रिय ननकुञ्जको िगेन्द्म्लरीदेचि दचक्षणपदट्ट एररयामा मसमेत मसेु माइला 
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तामाङ, हाल जेलमा भएको डमबरे नथङ जना ३ भएर डमबरे नथङले ्याएको भरूवा बन्दकुले गोलरी 

हानधी गैंडा माररी िाग काटरी डमबरे नथङले नबरिरी गररी सोबापत मलाई रू. १७,०००।- ददएको 

हो।दोस्ो पटक २०५४ साल असार मष्टहनानतर ननकुञ्जको भवानधीपरु पोटिको एररयामा वधीरमान प्रजा 

(हाल जेलमा भएको) ले ्याएको भरूवा बन्दकुले वधीरमानले नै गोलरी हानधी गैंडा माररी िाग वधीरमानले 

नै काटेर ्याएको र उक्त िाग मसष्टहत राजन प्रजा, डमबरे नथङ, वधीरमान भएर काठमाडौंमा नलएर 

गएकामा वधीरमानले नबरिरी गररी मलाई रू.१५,०००।- ददएको हो।राजन प्रजा पनन हाल जेलमा 

नै छ।तेस्ो पटक २०५४ सालको िैत् मष्टहनानतर ननकुञ्जको अमतेृ पोटिदेचि पूववापट्टधी रातपानधी भन्े 

ठाउँमा मङ्गलबहादरु प्रजा (हाल जेलमा), शङ्कर प्रजा (हाल जेलमा) र मसमेत मङ्गलबहादरु प्रजाले 

्याएको भरूवा बन्दकुले गोलरी हानधी गैंडा माररी िाग काटेर मङ्गलबहादरु प्रजाले लगेर नबरिरी गररी 

मलाई रू.१५,०००।- ददएका हनु।्िौथो पटक २०५६ सालको श्ावण मष्टहनामा ननकुञ्जको बगई 

मानथ पनखे दबवुा िोला एररयामा मैले लगेको भरूवा बन्दकुले हाल परिाउ भई आएको कष्टवराज 

मगरले गैंडालाई गोलरी हानेकोमा गैंडालाई गोलरी लागेन, गैंडा भागयो, पानधी परेको हुँदा हामधी तयसै 

फष्टकवा यौं।सोबित गैंडा मानवा जानेमा कष्टवराज मगर, जररङ्गे कान्छा प्रजा, गोरे अनधकाररी र कुन्दन 

तामाङ भएर गएका नथयौँ।अन्य पटक मानखेमा कष्टवराज मगर, कुन्दन तामाङ र गोरे अनधकाररीको 

कुनै संलगनता छैन।तयसपनछ पाँिौ पटक २०५६ सालको भाद् मष्टहनानतर मसमेत हाल परिाउ पररी 

आउने कमल प्रजा, जेलमा परेका ररनसङ्गे भन्े गोपाल प्रजा र ठूलोभाइ प्रजा भएर ननकुञ्जनभत् पनखे 

अमतेृदेचि पूववापट्टधी रातपानधी भन्े ठाउँमा गई मेरै बन्दकुले म आफैँ ले गोलरी हानधी गैंडा माररी िाग 

काटरी ्याएको हो।मैले उक्त िाग वधीरमान प्रजालाई ददएको हुँ।वधीरमान प्रजाले िाग कनतमा बेचयो, 

सो थाहा भएन।तयसपनछ मलाई रू २५,०००।- ददएको हो भन्ेसमेत बेहोराको प्रनतवादरी मनु्ा प्रजाले 

राष्ट्रिय ननकुञ्ज कायावालय, कसरामा गरेको बयान।

म २ पटक गैंडा मानखे कायवामा संलगन भएको छु।पष्टहलो पटक २०५६ वैशाि मष्टहनाको अचन्तमनतर 

म समेत ठूलोभाइ प्रजा, गोपाल प्रजा र मनु्ा प्रजा भएर अमतेृदेचि पूववापट्टधी रातपानधी भन्े ठाउँमा गएका 

नथयौँ।तयसबित जङ्गल घमुदा गैंडा नपाएर तयसै फष्टकवा एर आयौं।मलाई िाना पकाउने भनधी नलई 

गएका हनु।्दोस्ो पटक २०५६ सालको भाद् मष्टहनानतर होला, मसमेत भएर ठूलो भाइ प्रजा, ररनसङ्गे 

भन्े गोपाल प्रजा, मनु्ा प्रजा भएर ननकुञ्जको अमतेृ पोटिदेचि पूववापट्टधी पष्टहले िोजन गएको ठाउँमा 

रातपानधी भन्े ठाउँमा गई मनु्ा प्रजाले ्याएको भरूवा बन्दकुले ननजले नै गोलरी हानधी गैंडा मारेको 

हो।िाग पनन उसैले काटरी राप्धी िोला ष्टकनारामा उनसनेर हाडमास ुछुट्ाई ननजले नै नबरिरी गररी 
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मलाई रू.१५,०००।- ददएको हो भन्ेसमेत बेहोराको प्रनतवादरी कमल प्रजाले राष्ट्रिय ननकुञ्ज कायावालय, 

कसरामा गरेको बयान।

२०५६ सालको कुरा हो, हाल परिाउ पररी आएका मनु्ा प्रजा, ऐ.ऐ. बसने गोरे अनधकाररी, राजन प्रजा 

(हाल कारागारमा रहेका), कुन्दन तामाङ र मसमेत भई ननकुञ्जको बगईदेचि मानथ दबवुा िोलामा 

मनु्ा प्रजाले ्याएको बन्दकुसमेत बोकरी गैंडा मानवा गएकोमा दबवुा िोलाभन्दा मानथ झाडधीमा गैंडा 

फेला पाररी मैले गोलरी हान्दा गैंडालाई नलागेकोले गैंडा भागयो।तयसपनछ हामधी फकखे र घर आएका 

हौं।तयसपनछ गैंडा मानवा गएको छैन र तयसता माननसहरूसँग सङ्गत पनन गरेको छैन भन्ेसमेत बेहोराको 

प्रनतवादरी कष्टवराज मगरले राष्ट्रिय ननकुञ्ज कायावालय, कसरामा गरेको बयान।

२०५६ सालमा मेरै गाउँमा बसने मनु्ा प्रजा, कमल प्रजासमेत मेरो घरमा आई मलाई गैंडा माररी 

िाग बेिेबापतको भाग भनधी रू.५,०००।- ददएका हनु।्मैले पैसा नलए,ँ गैंडा मानवा सहयोग गरेबापत 

पैसा ददएको भनेका नथए।तयो कुरा मैले हालसमम कसैलाई भनेको नथइन ँभन्ेसमेत बेहोराको प्रनतवादरी 

वधीरबहादरु प्रजाले चितवन राष्ट्रिय ननकुञ्ज कायावालय, कसरामा गरेको बयान।

प्रनतवादरी कष्टवराज मगरको साक्षधी रूकमांगत पौडेल र टेकनाथ आिायवाले गरेको बकपत् नमनसल सामेल 

रहेको।

३।४ वषवा पष्टहला चितवन राष्ट्रिय ननकुञ्जको रातापानधी भन्े ठाउँमा ष्टवषण ुकाककी, नमने साइला थापा 

क्षेत्धी, ढेड ुकाले बाननयाँ क्षेत्धी, यामबहादरु बाननयाँ, हरर काककी, वधीरबहादरु अनधकाररी, न्यौपाने बाजे, 

माइला न्यौपाने, साइँला न्यौपाने, िन्दे् प्रजा, पतेु तामाङ, राज ुथापा क्षेत्धी, ठूलो भाइ भन्े वधीरबहादरु 

प्रजा र मसमेत भई गैंडा मानवा िा्डो िनेको हो र िा्डोमा गैंडा परेपनछ मारेर िाग काटरी बेिेको 

हो।साथधीहरूले िाग कहाँ लगेर कनतमा बेिे मलाई थाहा भएन।मैले आफनो भागमा रू. १०,०००।- 

मनु्ा प्रजाबाट नलएको हुँ।मैले साथधीहरूको लहैलहैमा लागेर पष्टहलोपटक यसतो कायवा गरेको हो 

भन्ेसमेत बेहोराको प्रनतवादरी जररङ्गे भन्े गञ्जनसंह प्रजाले अनसुन्धानको रिममा गरेको बयान कागज।

गन्जनसंह प्रजा र वधीरबहादरु प्रजालाई गैंडा माररी िाग नबरिरी वयवसाय गरेको अनभयोगमा चितवन 

राष्ट्रिय ननकुञ्ज कायावालयका कमवािाररीहरूले परिाउ गररी लगेका छन ्भन्े सनेुको हुँ।यसबाहेक अरू 

थाहा छैन भन्ेसमेत बेहोराको ष्टटकाबहादरु प्रजासमेतले गरेको नमनत २०६४।७।११ को कागज।

प्रनतवादरी मनु्ा प्रजासमेत भएको गैंडामाररी िाग नबरिरी वयवसाय गरेको मदु्ाको अनसुन्धानमा निलेुको 
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तर प्रनतवादरी जररङ्गे भन्े गञ्जनसंह प्रजाको इजलाससमक्षको बयानबाट उक्त गैंडा मानखे कायवामा जररङ्गे 

भन्े गञ्जनसंह प्रजा, ष्टवषण ुकाककी, नमने साइला थापा क्षेत्धी, ढेड ुकाले बाननयाँ क्षेत्धी, यामबहादरु बाननयाँ 

क्षेत्धी, हरर काककी, वधीरबहादरु अनधकाररी, न्यौपाने बाजे, न्यौपाने माइला, न्यौपाने साइँला, िन्दे् िेपाङ, 

पतेु माइला, राज ुथापा क्षेत्धी, राजथुापाको भाइ सयाने थापासमेत संलगन भएको िु् न आएको हुँदा 

ननजहरूको उक्त कायवा राष्ट्रिय ननकुञ्ज तथा वन्यजन्त ुसंरक्षण ऐन, २०२९ को दफा ५(क) र १९(१) 

मा ननष्टषद्ध कसरु गरेकोले ननजलाई सोहरी ऐनको दफा २६(१) बमोचजम हदैसममको दणड सजाय 

गररपाउँ भन्ेसमेत बेहोराको नमनत २०६४।७।१२ को परुक अनभयोग पत्।

कररब ३।४ वषवा पष्टहला चितवन राष्ट्रिय ननकुञ्जको पूवथी क्षेत् ननकुञ्जनभत् पनखे रातपानधी भन्े ठाउँमा 

मेरो गाउँका ष्टवषण ुकाककी, नमने साइला थापा क्षेत्धी, ढेड ुकाले बाननयाँ क्षेत्धी, यामबहादरु बाननयाँ, 

हरर काककी, वधीरबहादरु अनधकाररी, न्यौपाने बाजेको छोरा न्यौपाने माइला, न्यौपाने साइला, िन्दे् प्रजा, 

पतेु तामाङ, राज ुथापा क्षेत्धी, ठूलोभाइ भन्े वधीरबहादरु प्रजा र मनु्ा प्रजासमेत भएर उक्त क्षेत्मा 

गैंडा मानवा भनधी ६ हात लमबाई र ३ हात िौडाई भएको िा्डो िनेर ३।४ ददन अगानड छोडेका 

नथयौँ।तयसै िा्डोमा एउटाभाले गैंडा परेपनछ बन्िरोले ढाडमा र टाउकोमा हानेर िाग काटरी नलएर 

भागेँ, गैंडा रगतपचछे भएर मर ्यो।मनु्ा प्रजा, ष्टवषण ुकाककी, न्यौपाने साइँला, नमने साइँला र यामबहादरु 

थापाले उक्त गैंडाको िाग कहाँ लगेर बेिे थाहा भएन।तयसको १ मष्टहनापनछ मनु्ा प्रजाले मलाई 

रू.१०,०००।- ् याएर ददयो।तयसपनछ म गैंडा मानखे कायवामा गएको छैन भन्ेसमेत बेहोराको प्रनतवादरी 

जररङ्गे भन्े गञ्जनसंह प्रजाले राष्ट्रिय ननकुञ्ज कायावालय, कसरामा गरेको बयान।

नमनत २०५५।७।२८ मा अमतेृ भन्े चितवन राष्ट्रिय ननकुञ्ज क्षेत्मा गैंडा मानखे िा्डो िनेको 

कसरुमा नमनत २०५५।८।६ देचि नमनत २०५७।१०।२९ समम कैदमा बसधी मलाई लागेको 

रू.५०,०००।- जररवानासमेत िकु्ता गररी म वैदेचशक रोजगारमा गएको हुँ भन्ेसमेत बेहोराको वधीर 

बहादरु अनधकाररीले राष्ट्रिय ननकुञ्ज कायावालय, चितवनमा गरेको बयान।

मेरो नाम रामलाल तामाङ हो िन्दे् होइन।िन्दे् प्रजा भन्ेलाई म चिन्दैन।म गैंडा मानखे काममा संलगन 

छैन भन्ेसमेत बेहोराको रामलाल तामाङले राष्ट्रिय ननकुञ्ज कायावालय, कसरामा गरेको बयान।

नमनत २०६४।२।१३ मा दायर भएको गैंडा माररी िाग नबरिरी वयवसाय गरेको मदु्ाको जाहेररीमा 

प्रनतवादरी मनु्ा प्रजासमेतका माननसहरू कु्यात गैंडाका िोररी चशकाररीहरू हनु भन्े प्रनतवेदक स.सं.अ. 

अणनाथ बरालले गरेको बकपत् नमनसल सामेल रहेको।
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प्रनतवादरी मनु्ा प्रजा र प्रनतवादरी कमल प्रजाले राष्ट्रिय ननकुञ्ज तथा वन्यजन्त ुसंरक्षण ऐन, २०२९ को 

दफा ५(क), १९(१) र २६(१) को कसरु अपराध गरेको पषु्टटि भएकोले सोहरी ऐनको दफा २६(१) 

बमोचजम ननज प्रनतवादरी मनु्ा प्रजा र कमल प्रजालाई जनहरी १५ वषवा कैद र रू. १,००,०००।- 

जररवाना हनेु, प्रनतवादरी ठूलो भाइ भन्े वधीरबहादरु प्रजाले राष्ट्रिय ननकुञ्ज तथा वन्यजन्त ुसंरक्षण ऐन, 

२०२९ को दफा ५(क), १९(१) र २६(१) को कसरु गरेको पषु्टटि भएकोले सोहरी ऐनको दफा 

२६(१) बमोचजम ८ वषवा कैद र रू. ५०,०००।- जररवाना हनेु, प्रनतवादरी कष्टवराज मगरले राष्ट्रिय 

ननकुञ्ज तथा वन्यजन्त ुसंरक्षण ऐन, २०२९ को दफा ५(क) र २६(१) को कसरु अपराधमा संलगन 

भएको पषु्टटि भएकोले ननजलाई सोहरी दफा २६(१) बमोचजम रू. १,००,०००।- जररवाना हनेु 

ठहछवा।फरार प्रनतवादरीहरू मसेु माइला तामाङ, गोरे अनधकाररी, कुन्दन तामाङको सपटि नाम ठेगाना 

िलुरी परिाउ पररी आएका बित प्रसततु मदु्ा जगाई कारवाहरी अचघ बढाउने र मौकामा बरामद भएको 

िकुुररी थान-३, बन्दकुको नाल-१ राष्ट्रिय ननकुञ्ज तथा वन्यजन्त ुसंरक्षण ऐन, २०२९ को दफा २८ 

बमोचजम जफत गनखे, परुक अनभयोगमा प्रनतवादरी बनाइएका जररङ्गे भन्े गञ्जनसंह प्रजासमेत ष्टवषण ुकाककी, 

नमने साइला थापा क्षेत्धी, ढेडकुाले बाननयाँ क्षेत्धी, यामबहादरु बाननयाँ क्षेत्धी, हरर काककी, वधीरबहादरु 

अनधकाररी, न्यौपाने बाजे, न्यौपाने माइला, न्यौपाने साइँला, िन्दे् िेपाङ्ग, पतेु माइला, राज ुथापा क्षेत्धी, 

राज ुथापाको भाइ सयाने थापासमेत १४ प्रनतवादरीहरू सबै म.ुनं. २२।०५५ नमनत २०५७।१०।२५ 

मा भएका फैसलाका प्रनतवादरीहरू भएको र यस वारदातमा संलगन भएको नदेचिएकाले हाल परिाउ 

परेका जररङ्गे भन्े गञ्जनसंह प्रजासमेत प्रसततु परुक अनभयोगमा प्रनतवादरी भई थनुामा रहेको देचिएकोले 

नमनत २०५७।१०।२५ मा भएको फैसलाबमोचजम कायावान्वयन गनुवा भन्े सरुू राष्ट्रिय ननकुञ्ज 

कायावालय, कसराबाट नमनत २०६७।७।८ मा भएको फैसला। 

म ष्टवरूद्ध पयावाप् प्रमाण नभएको अवसथा, मेरोतफवा बाट कानून वयवसायधीको प्रनतनननधतव नै नभई सवचछ 

सनुवुाइको हकको उ्लङ्घन गददै सनुवुाइमा मेरो उपचसथनतनबना नै चितवन राष्ट्रिय ननकुञ्ज कायावालयले 

मलाई दोषधी ठहर गररी गरेको फैसला अन्यायपूणवा भएको हुँदा बदर गररी मलाई सफाइ हनेु गररी इन्साफ 

गररपाउँ भन्ेसमेत बेहोराको पनुरावेदन अदालत, हेटौंडामा पनवा आएको प्रनतवादरी वधीरबहादरु प्रजाले 

नमनत २०६७।८।२२ मा दायर गरेको पनुरावेदन पत्। 

प्रसततु मदु्ामा सह-अनभयकु्तहरूको पोल सवतन्त् प्रमाणहरूद्ारा पषु्टटि भएको छैन।हामधी पनुरावेदकहरूलाई 

गैंडा माररी िाग िररद नबरिरी गरेको कुरा पूणवारूपमा पषु्टटि नभएको, गैंडा मानखे कायवामा योजना बनाउने, 

सहयोग गनखे वा मद्त परु ्याउने षड्न्त् नगरेको, कुनै पनन दशधी प्रमाचणत नभएको अवसथामा समेत 
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हामधीहरूलाई जनहरी १५ वषवा कैदको सजाय र रू. १,००,०००।- रूपैयाँका दरले जररवानासमेत गनखे 

गररी भएको चितवन राष्ट्रिय ननकुञ्ज कायावालयको नमनत २०६७।७।८ को फैसला कानूनष्टवपररीतको 

भएकोले बदर गररी झठु्ा अनभयोग दाबधीबाट सफाइ ददलाई हक इन्साफ पाउँ भन्ेसमेत बेहोराको 

पनुरावेदन अदालत, हेटौंडामा नमनत २०६७।९।१४ मा पनवा आएको प्रनतवादरीहरू कमल प्रजा र 

जाररङ्गे भन्े गञ्जनसंह प्रजाको पनुरावेदन पत्।

अनसुन्धान अनधकाररीसमक्ष भएको बयान तथा मदु्ा हेनखे अनधकाररीसमक्ष भएको बयान मेरो सवेचछाले 

भएको नभई मलाई लेिधी रािेको कागजमा बाधय पाररी सष्टहछाप गराइएको समम हो।मबाट 

बन्दकुलगायत कुनै हनतयार बरामद भएको छैन।मलाई पोल गनखे सह-अनभयकु्तको पोललाई पषु्टटि गनखे 

सवतन्त् प्रमाणको अभाव छ।मलाई केवल ्यापिे छाप लगाउन वादरी सफल भएको कारणले सोहरी 

प्रमाणलाई मूल प्रमाण मानधी दोषधी ठहर गररी भएको सरुू चितवन राष्ट्रिय ननकुञ्ज कायावालयको नमनत 

२०६७।७।८ को फैसला बदर गररी झठु्ा अनभयोग दाबधीबाट सफाइ पाउँ भन्ेसमेत बेहोराको नमनत 

२०६७।१०।२६ मा पनुरावेदन अदालत, हेटौंडामा पनवा आएको प्रनतवादरी मनु्ा प्रजाको पनुरावेदन 

पत्।

समान तथयका आधारमा केहरीलाई कम सजाय गररएको फैसला त्षु्टटपूणवा छ।परुक अनभयोगमा प्रनतवादरी 

कायम भएका १४ जना प्रनतवादरीहरूको हकमा अचघ्लो वारदातमा संलगन रहेको भनधी कुन आधारमा 

भनेको हो सोमा सपटिता छैन।ननज प्रनतवादरीहरूका हकमा कसरु ठहर हनेु वा नहनेु के हो सरुूले 

फैसला गदावा सपटि बोलेको अवसथासमेत नदेचिएको हुँदा उक्त फैसला त्षु्टटपूणवा छ।प्रनतवादरी वधीरबहादरु 

प्रजा र कष्टवराज मगरलाई कम सजाय गनखे र अन्य प्रनतवादरीहरूको प्रसततु वारदातमा संलगनता नरहेको 

भनधी सरुू राष्ट्रिय ननकुञ्ज कायावालय, कसराबाट भएको फैसला सो हदसमम त्षु्टटपूणवा हुँदा बदर गररी 

प्रनतवादरीहरूलाई अनभयोग दाबधीबमोचजम हदैसममको सजाय गररपाउँ भन्ेसमेत बेहोराको पनुरावेदन 

अदालत, हेटौंडामा नमनत २०६८।४।११ मा वादरी नेपाल सरकारको तफवा बाट परेको पनुरावेदन पत्।

प्रसततु मदु्ामा प्रनतवादरी वधीरबहादरु प्रजा, मनु्ा प्रजा, कमल प्रजासमेतको र नेपाल सरकारको समेत 

पनुरावेदन परेको देचिदँा प्रमाण मू्याङ्कनको रोहमा सरुू फैसला फरक पनवा सकने देचिदँा छलफलको 

लानग प्रतयथथीहरूलाई चझकाउन ुभन्े पनुरावेदन अदालत, हेटौंडाबाट नमनत २०६८।८।२७ मा भएको 

आदेश।

नमनत २०६४।७।१२ मा परुक अनभयोग पत् दायर भई प्रनतवादरी कायम भएका जररङ्गे भन्े गञ्जनसंह 

प्रजासमेत ष्टवषण ुकाककी, नमने साइला थापा क्षेत्धी, ढेडकुाले बाननयाँ क्षेत्धी, यमबहादरु बाननयाँ क्षेत्धी, 
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हरर काककी, वधीरबहादरु अनधकाररी, न्यौपाने बाजे, न्यौपाने माइला, न्यौपाने साइँला, िन्दे् िेपाङ्ग, पतेु 

माइला, राज ुथापा क्षेत्धी, सयाने थापा समेत १४ जना प्रनतवादरीहरूको हकमा चितवन राष्ट्रिय ननकुञ्ज 

कायावालयका प्रमिु संरक्षण अनधकृतबाट नमनत २०६७।७।८ मा भएको ननणवाय अ.बं.१९२ नं. 

बमोचजम ररत नपगेुकोले बदर भई परुक अनभयोग पत् दायर भएका प्रनतवादरीहरूलाई प्रसततु मदु्ामा 

गडाउ वा सफाइ के हनेु हो कानूनबमोचजम पनुः ननणवाय गनुवा भनधी नमनसल राष्ट्रिय ननकुञ्ज कायावालय 

कसरामा पठाउन।ुअन्य प्रनतवादरीहरू वधीरबहादरु प्रजा, कमल प्रजा, जररङ्गे भन्े गन्जनसंह प्रजा, मनु्ा 

प्रजा र कष्टवराज मगरसमेतको हकमा एकै साथ ननणवाय गनुवापनखे चसथनत रहेकोले सो पनुरावेदनहरू हाल 

अ.बं. १२ नं. बमोचजम मु् तबधीमा रािधी ददएको छ भन्ेसमेत बेहोराको पनुरावेदन अदालत, हेटौंडाबाट 

नमनत २०६९।१।५ मा भएको फैसला। 

यसमा नमनत २०६४।७।१२ मा पेस भएको परुक अनभयोगपत्मा प्रनतवादरी बनाइएका जररङ्गे भन्े 

गञ्जनसंह प्रजा, ष्टवषण ुकाककी, नमने साइला थापा क्षेत्धी, ढेडकुाले बाननयाँ क्षेत्धी, यमबहादरु बाननयाँ क्षेत्धी, 

हरर काककी, वधीरबहादरु अनधकाररी, न्यौपाने बाजे, न्यौपाने माइला, न्यौपाने साइँला, िन्दे् िेपाङ्ग, पतेु 

माइला, राज ुथापा क्षेत्धी, राज ुथापाको भाइ सयाने थापासमेत १४ जना नमनत २०५५।९।१ मा दायर 

भई नमनत २०५७।१०।२५ मा फैसला भएको म.ुनं.२२।०५५ का प्रनतवादरीहरू भएको र सोहरी 

फैसलाबमोचजम उक्त वारदातमा ननजहरूलाई दणड सजाय ठहर भइसकेको हुँदा ननज प्रनतवादरीहरूले 

नमनत २०५६।५।३० को गैंडा माररी िाग नबरिरी वयवसाय गरेको प्रसततु मदु्ाको वारदातमा नमनत 

२०६४।७।१२ मा दायर भएको परुक अनभयोग माग दाबधीबाट सफाइ पाउने ठहछवा भन्े चितवन 

राष्ट्रिय ननकुञ्ज कायावालयबाट नमनत २०६९।८।७ मा भएको फैसला। 

प्रनतवादरी गञ्जनसंहबाहेक अन्य प्रनतवादरीहरूले आफनो सफाइ पेस गनवा समबचन्धत ननकायमा उपचसथतसमम 

नभएको अवसथामा ननजहरू कसरुदार होइनन ्भनधी भन् सकने अवसथा नै छैन।यधी प्रनतवादरीहरूलाई 

अनभयोग दाबधीबाट सफाइ ददने गररी भएको फैसला त्षु्टटपूणवा एवं बदरभागधी रहेको हुँदा उक्त फैसला 

बदर गररी प्रनतवादरीहरूलाई अनभयोग दाबधीअनसुार सजाय गररपाउँ भन्े वादरी नेपाल सरकारको नमनत 

२०७०।१।४ को पनुरावेदन पत्। 

यसमा प्रनतवादरीमधयेका जररङ्गे भन्े गञ्जनसंह प्रजा, नमने साइला थापा क्षेत्धी, ष्टवषण ुकाककी, हररी काककी, ढेड ु

काले बाननया क्षेत्धी, वधीरबहादरु अनधकाररी, न्यौपाने बाजे, न्यौपाने माईला, न्यौपाने साइला, िन्दे् िेपाङ, 

पतेु माइला, राज ुथापा क्षेत्धी, राज ुथापाको भाइ सयाने थापा र यम बहादरु बाननयाको हकमा चितवन 

राष्ट्रिय ननकुञ्ज कायावालयबाट नमनत २०६७।७।८ मा भएको फैसला बदर भई ननजहरूको हकमा पनुः 
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ईन्साफको लानग सरुू नमनसल चितवन राष्ट्रिय ननकुञ्ज कायावालयमा पठाइएकोमा ननज प्रनतवादरीहरूको 

हकमा चितवन राष्ट्रिय ननकुञ्ज कायावालयबाट नमनत २०६९।८।७ मा फैसला भई नमनसलसमेत 

प्राप् भइसकेको देचिदँा प्रसततु मदु्ा मलुतबधीबाट जगाई ददएको छ भन्े नमनत २०६९।११।३ मा 

पनुरावेदन अदालत, हेटौंडाबाट भएको आदेश।

यसमा प्रनतवादरीहरू मनु्ा प्रजा, कमल प्रजा, ठूलो भाइ भन्े वधीरबहादरु प्रजा, कष्टवराज मगरले राष्ट्रिय 

ननकुञ्ज तथा वन्यजन्त ुसंरक्षण, २०२९ को दफा ५(क) १९(१) र २६(१) को अपराध गरेको पषु्टटि 

भएको देचिदँा कसरुको मात्ाअनसुार ऐ.ऐनको दफा २६(१) अनसुार प्रनतवादरी मनु्ा प्रजा र प्रनतवादरी 

कमल प्रजालाई जनहरी १५ वषवा कैद र रू.१,००,०००।- जररवाना हनेु, ऐ. ऐनअनसुार प्रनतवादरी 

वधीरबहादरु प्रजालाई ८ वषवा कैद र रू.५०,०००।- जररवाना हनेु, प्रनतवादरी कष्टवराज मगरलाई 

रू.१,००,०००।- जररवाना हनेु गररी चितवन राष्ट्रिय ननकुञ्ज कायावालयबाट नमनत २०६७।७।८ मा 

भएको फैसला नमलेको देचिदँा सदर हनेु ठहछवा। 

तयसतै प्रनतवादरीहरू जररङ्गे भन्े गञ्जनसंह प्रजा, ष्टवषण ुकाककी, साइला थापा क्षेत्धी, ढेड ुकाले बाननया 

क्षेत्धी, यम बहादरु बाननया, हरर काककी, वधीरबहादरु अनधकाररी, न्यौपाने बाजे, न्यौपाने माइला, न्यौपाने 

साइला, िन्दे् िेपाङ्ग, पतेु माइला, राज ुथापा क्षेत्धी, सयाने थापासमेतका १४ जना प्रनतवादरीहरूले नमनत 

२०५६।५।३० को घटनासथल लास प्रकृनत मिु ु् काअनसुारको गैंडा माररी िाग नबरिरी वयवसाय 

गरेको भन्े वारदातमा संलगन भएको प्रमाचणत भएको नदेचिदँा प्रसततु मदु्ाको वारदातमा नमनत 

२०६४।७।१२ मा दायर भएको परुक अनभयोग मागदाबधीबाट सफाइ पाउने ठहर ्याई चितवन राष्ट्रिय 

ननकुञ्ज कायावालयबाट नमनत २०६९।८।७ मा भएको फैसला ननजहरूको हकमा नमलेको देचिदँा सदर 

हनेु ठहछवा भन्े पनुरावेदन अदालत, हेटौंडाबाट नमनत २०७०।२।१४ मा भएको फैसला।

प्रसततु मदु्ामा मैले अनधकारप्राप् अनधकाररी तथा मदु्ा हेनखे अनधकाररीसमक्ष गरेको बयान सवेचछाको नभई 

मलाई लेिधी रािेको कागजमा बाधय पाररी सहरीछाप गराएकोसमम हो।गैंडाको लास मिु ु् कामा सबुबा 

िहेरू िमारको लजभन्दा कररब २१/२ ष्टक.नम. पर लास फेला परेको बेहोरा उ्लेि छ।उक्त गैंडा 

मरेको समय कष्टहले हो िलेुको देचिदैँन।सबुबा िहेरू िमारको लज र बयानमा उच्लचित चितवन 

जङ्गल लज एउटै हो भन्े पषु्टटि हनु नसकेको हुँदा यसतो ष्टववादासपद प्रमाणलाई आनधकाररक प्रमाण 

भनधी भन् नम्दैन।

प्रसततु मदु्ामा म पनुरावेदक प्रनतवादरीको सानबतधी बयानमा मैले एक गैंडा मारेको सवधीकार गरेको अन्य 

४ वटा गैंडा मानवामा सहयोगधीको भनूमका ननवावाह गरेको उ्लेि छ।मदु्ा अनसुन्धान गनखे अनधकाररी 
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र मदु्ामा ननणवाय गनखे अनधकाररी एउटै कायावालय प्रमिु र सहायक कमवािाररी रहने प्रकृनतको कायवाष्टवनध 

रहेको प्रसततु ष्टववादमा अन्य फौजदाररी मदु्ामा हनेु अनसुन्धान गनखे छुटै्ट ननकायले गरेको अनसुन्धान 

समान दृष्टटिकोणबाट हेररन नम्ने होइन। 

प्रनतवादरीमधयेका वधीरबहादरु प्रजासमेत गैंडा माररी ष्टहससा नलनेमा सानबत छन।्ननज पनन रा.नन. तथा 

व.ज.संरक्षण ऐन, २०२९ को दफा २६(१) को सजायको अनभयोग लागेका पक्ष हुँदा दईु प्रनतवादरीबधीि 

के कारणले सजायमा फरक परेको हो फैसलामा कहरीकँतै उ्लेि छैन।कानूनका नजरमा सबै समान 

रहने अवधारणालाई समेत यो फैसलाले असवधीकार गरेको छ।मबाट बन्दकुलगायतका कुनै हनतयार 

बरामद भएको छैन।मलाई पोल गनखे सहअनभयकु्तको पोललाई पषु्टटि गनखे सवतन्त् प्रमाणको अभाव 

छ।वादरीदाबधी पषु्टटि गनखे दशधीलगायतको सवतन्त् प्रमाण वादरीले पेस गनवा नसकेको अवसथामा पनन 

मलाई केवल ्यापिे छाप लगाउन वादरी सफल भएको कारणले सो प्रमाणलाई मूल प्रमाण मानधी 

सवतन्त् प्रमाणको अभावमा दोषधी ठहर गररी अनधकतम सजाय गनखे गरेको चितवन राष्ट्रिय ननकुञ्ज 

कायावालय कसरा चितवनको फैसलालाई नै यथावत ्सदर गनखे गरेको पनुरावेदन अदालत, हेटौंडाको 

नमनत २०७०।२।१४ को फैसला बदर गररी झटु्ा अनभयोग दाबधीबाट सफाइ पाउने गररी न्याय पाउँ 

भन्ेसमेत बेहोराको प्रनतवादरी मनु्ा प्रजाको यस अदालतमा पनवा आएको पनुरावेदन पत्।

प्रसततु मदु्ामा प्रनतवादरीहरू संगदठतरूपमा गैंडा माररी िाग नबरिरी गनखे आपरानधक कायवामा संलगन 

वयचक्तहरू हनु ्भन्े तथय सथाष्टपत भएको देचिन्छ।सरुू फैसलाले प्रनतवादरीमधयेका ठूलो भाइ भन्े 

वधीरबहादरु प्रजा र कष्टवराज मगरसमेतको वारदातमा संलगनता रहेको सवधीकाररी ननजहरूलाई कसरु 

ठहर भएका अन्य प्रनतवादरीभन्दा कम सजाय गरेको छ तापनन ननजहरूलाई के कुन आधारमा कम 

सजाय हनेु हो फैसलामा सपटि छैन।यधी प्रनतवादरीहरू पनन मनु्ा प्रजासँगै राष्ट्रिय ननकुञ्ज क्षेत्नभत् गई 

गैंडा माररी िाग नबरिरी वयवसाय जसतो गमभधीर प्रकृनतको कसरुमा संलगन रहेको देचिदँा देचिदैँ तयसता 

कसरुदारलाई त्लो हदको सजाय ठहर गरेको फैसला त्षु्टटपूणवा छ।वन्यजन्तसँुग समवद्ध अपराधलाई 

गमभधीर एवं संगधीन प्रकृनतको अपराधका रूपमा राष्ट्रिय एवं अन्तरावाष्ट्रिय कानून तथा सचन्ध समझौताहरू 

समेतले सवधीकार गरेको छ।प्रनतवादरीहरू संगदठतरूपमा गैंडा जसतो संरचक्षत लोपोन्मिु वन्यजन्त ुमाररी 

िाग तसकररी गनखे कायवामा संलगन भएको पषु्टटि हनु आएको अवसथामा प्रनतवादरीमधये सजाय ननधावारण 

हुँदा केहरीका हकमा Mitigating factors र केहरीका हकमा Aggravating factors प्रयोग हनेु अवसथा 

हुँदैन।प्रनतवादरीमधयेका जररङगे भन्े गञ्जनसंह प्रजासमेतले अनसुन्धानको नसलनसलामा र मदु्ा हेनखे 

अनधकाररीसमक्ष बयान गदावासमेत गैंडा मानखे कायवामा आफूसमेत ष्टवषण ुकाककी, नमने साइला थापा क्षेत्धी, 
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ढेकुलाले बाननया क्षेत्धी, यामबहादरु बाननया, हरर काककी, वधीरबहादरु अनधकाररीसमेत संलगन रहेको 

ष्टकटानधी पोल गरेको देचिन्छ।यसैगररी प्रनतवादरीहरू नमलरी संरचक्षत वन्यजन्त ु नसकार गररी तयसको 

अंगहरू ननकालरी नबरिरी गररी आएको रकम बाँडधी िाने गरेको भन्े कुरा सह अनभयकु्तहरूको बयानबाट 

समेत देचिएको अवसथामा यधी प्रनतवादरीहरूलाई सफाइ ददएको फैसला त्षु्टटपूणवा छ।२०५६ साल 

भाद् मष्टहनाको अचन्तमनतर गैंडा मारेको वारदातमा यधी प्रनतवादरीहरू समेतको संलगनता रहेको मौकाको 

प्रनतवेदनसमेतबाट देचिएको सन्दभवामा फरक अनभयोग प्रसततु गररएकोमा प्रनतवादरी गन्जनसंहबाहेक अन्य 

प्रनतवादरीहरूले आफनो सफाइ पेस गनवा उपचसथत हनु नआई कसरु सवधीकार गररी बसेको अवसथासमेतबाट 

पनुरावेदन अदालत, हेटौंडाबाट भएको फैसला त्षु्टटपूणवा हुँदा बदर गररी उच्लचित प्रनतवादरीहरूलाई 

समेत अनभयोग मागदाबधीबमोचजम नै सजाय गररी पाउन अनरुोध छ भन्ेसमेत बेहोराको वादरी नेपाल 

सरकारका तफवा बाट यस अदालतमा पनवा आएको पनुरावेदन पत्।

ननयमबमोचजम साप्ाष्टहक तथा दैननक मदु्ा पेसधी सूिधीमा िढरी इजलाससमक्ष पेस हनु आएको प्रसततु 

मदु्ाको सरुू तथा पनुरावेदन नमनसलसमेत अधययन गररयो।

पनुरावेदक वादरी नेपाल सरकारका तफवा बाट उपचसथत हनु ुभएका ष्टवद्ान ् उपन्यायानधवक्ता श्धी पणुयप्रसाद 

पाठकले कुनैपनन फौजदाररी मदु्ामा कसरुदार ठहर भई सजाय कायम गदावा आधार र कारण सपटि 

उ्लेि हनुपुछवा पनुरावेदन अदालतको फैसलामा समान प्रकृनतका कसरुदारहरूलाई कम बढरी सजाय 

ननधावारण हुँदा तयसको सपटि आधार िलुाएको छैन।वन्यजन्तसँुग समबचन्धत कसरु गमभधीर र संगधीन 

प्रकृनतको तयसमानथ पनन संगदठतरूपमा गररएको अवसथा हुँदा सबै प्रनतवादरीहरूको कसरु प्रमाचणत 

भइरहेको चसथनतमा केहरी प्रनतवादरीहरूलाई सफाइ ददने ठहर भएको फैसलासमेत त्षु्टटपूणवा छ भनधी बहस 

प्रसततु गनुवाभयो।पनुरावेदक प्रनतवादरी तफवा बाट कुनैपनन कानून वयवसायधी उपचसथत हनु आउन ुभएन।

यसमा प्रनतवादरीहरू मनु्ा प्रजा, कष्टवराज मगर, कमल प्रजा, ठूलो भाइ भन्े वधीरबहादरु प्रजा, गोरे 

अनधकाररी, कुन्दन तामाङ र मसेु माइला तामाङले नमनत २०५६।५।३० मा गररएको मतृ गैंडाको 

प्रकृनत मिु ु् कामा उ्लेि भएको गैंडालाई माररी सोहरी गैंडाको िाग काटरी नबरिरी वयवसाय गरेको हुँदा 

राष्ट्रिय ननकुञ्ज तथा वन्यजन्त ुसंरक्षण ऐन, २०२९ को दफा ५(क) र १९(१) को कसरु अपराध 

भए गरेको देचिएकोले सोहरी ऐनको दफा २६(१) बमोचजम सजाय गररपाउँ भन्े अनभयोग दाबधी 

देचियो।गैंडा माररी िाग नबरिरी वयवसाय गरेको मदु्ाको अनसुन्धानमा ततकाल िु् न नआएको तर 

पनछ मनु्ा प्रजासमेतको इजलाससमक्षको बयानपचिात ्को थप अनसुन्धानबाट जररङ्गे भन्े गन्जनसंह प्रजा, 

ष्टवषण ुकाककी, नमने साइला थापा क्षेत्धी, ढेडकुाले बाननया क्षेत्धी, यामबहादरु बाननया क्षेत्धी, हरर काककी, 
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वधीरबहादरु अनधकाररी, न्यौपाने बाजे, न्यौपाने माइला, न्यौपाने साइला, िन्दे् िेपाङ्ग, पतेु माइला, राज ु

थापा क्षेत्धी र सथाने थापासमेतको उक्त कसरुमा संलगनता रहेको भन्े िु् न आएको हुँदा ननजहरूको 

हकमा राष्ट्रिय ननकुञ्ज तथा वन्यजन्त ुसंरक्षण ऐन, २०२९ को दफा ५(क) र १९)१) को कसरुमा 

सोहरी ऐनको दफा २६(१) बमोचजम सजाय गररपाउँ भन्े मागदाबधी भएको परुक अनभयोग देचिन 

आउँछ।प्रनतवादरी मनु्ा प्रजा र प्रनतवादरी कमल प्रजालाई राष्ट्रिय ननकुञ्ज तथा वन्यजन्त ुसंरक्षण ऐन, 

२०२९ को दफा ५(क) १९(१) र २६(१) को कसरुमा सोहरी ऐनको दफा २६ (१) बमोचजम जनहरी 

१५ वषवा कैद र रू.१,००,०००।- जररवाना, प्रनतवादरी ठूलो भाइ भन्े वधीरबहादरु प्रजालाई ऐ. ऐनको 

दफा २६(१) बमोचजम ८ वषवा कैद र रू.५०,०००।- जररवाना र प्रनतवादरी कष्टवराज मगरलाई ऐ. 

ऐनको दफा ५(क) र २६(१) को कसरुमा सोहरी ऐनको दफा २६(१) बमोचजम रू.१,००,०००।- 

जररवाना हनेु ठहर गररी चितवन राष्ट्रिय ननकुञ्ज कायावालयका प्रमिु संरक्षण अनधकृतबाट भएको 

फैसलाउपर पनुरावेदन अदालत, हेटौंडामा पनुरावेदन पदावा परुक अनभयोगमा भएका प्रनतवादरीहरूको 

हकमा मलुकुरी ऐन अदालतधी बन्दोबसतको १९२ नं.को ररत नपगेुकोले उक्त फैसला बदर भई 

ननज प्रनतवादरीहरूको हकमा समेत जो जे बो्नपुनखे बोलरी पनुः ननणवाय गनुवा भनधी पनुरावेदन अदालत, 

हेटौंडाबाट नमनत २०६९।१।५ मा फैसला भएको देचियो।चितवन राष्ट्रिय ननकुञ्ज कायावालयबाट 

नमनत २०६९।८।७ मा पनुः ननणवाय हुँदा प्रनतवादरीहरू जररङ्गे भन्े गन्जनसंह प्रजा, ष्टवषण ुकाककी, नमने 

साइला थापा क्षेत्धी, ढेडकुाले बाननया क्षेत्धी, यामबहादरु बाननया क्षेत्धी, हरर काककी, वधीरबहादरु अनधकाररी, 

न्यौपाने बाजे, न्यौपाने माइला, न्यौपाने साइला, िन्दे् िेपाङ, पतेु माइला, राज ुथापा र सथाने थापासमेत 

परुक अनभयोगमा कायम भएका ननज प्रनतवादरीहरूको प्रसततु वारदातमा कुनै संलगनता नदेचिएको 

हुँदा सफाइ पाउने भनधी ठहर भएको देचिन आयो।चितवन राष्ट्रिय ननकुञ्ज कायावालयको उपयुवाक्त नमनत 

२०६७।७।८ र नमनत २०६९।८।७ मा भएको फैसला सदर हनेु ठहर भएको पनुरावेदन अदालत, 

हेटौंडाको नमनत २०७०।२।१४ को फैसलाउपर प्रनतवादरी मनु्ा प्रजा तथा वादरी नेपाल सरकारको 

तफवा बाट यस अदालतमा छुट्टाछुटै्ट पनुरावेदन पनवा आएको देचियो।

प्रनतवादरी मनु्ा प्रजाको पनुरावेदन चजष्टकर हेदावा ननजले मु् यरूपमा अनधकारप्राप् अनधकाररी तथा मदु्ा 

हेनखे अनधकाररीसमक्षको बयान आफनो सवइचछाले नभई बाधय पाररी सष्टहछाप गनवा लगाएको, गैंडा मरेको 

नमनत नै यष्टकन नभएको, प्रनतवादरी वधीरबहादरु प्रजासमेत गैंडा माररी ष्टहससा नलनेमा सानबत हुँदाहुँदै ननज 

र मलाई सजायमा के कारणले फरक पर ्यो फैसलामा केहरी उ्लेि नभएको, मबाट कुनै हनतयारसमेत 

बरामद नभएको अवसथामा पनुरावेदन अदालत, हेटौंडाको फैसला त्षु्टटपूणवा रहेको भनधी बेहोरा उ्लेि 

गरेको पाइन्छ।वादरी नेपाल सरकारको पनुरावेदन चजष्टकरमा सरुू फैसलाले प्रनतवादरीमधयेका ठूलो 
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भाइ भन्े वधीरबहादरु प्रजा र कष्टवराज मगरलाई कसरु ठहर भएको अन्य प्रनतवादरी भन्दा कम सजाय 

गरेको आधार सपटि निलुाएको, फैसला गदावा प्रतयेक मदु्ाका सन्दभवामा अलगअलग ष्टवषलेषण गररी 

ठहरमा पगुनपुनखेमा अकवो मदु्ाको सन्दभवा उ्लेि गररी ठहरमा पनुगएको, सफाइ पेस गनवा नआई कसरु 

सवधीकार गररी बसने गन्जनसंह प्रजासमेतले अनसुन्धानको नसलनसलामा बयान गदावा सफाइ पाउने अन्य 

प्रनतवादरीहरूले कसरुमा संलगन रहेको भनधी पोल गरेकोसमेतबाट कसरु ठहर भएका प्रनतवादरीहरूलाई 

कम सजाय गरेको र अन्य प्रनतवादरीहरूलाई सफाइ ददएको फैसला त्षु्टटपूणवा भएको भनधी बेहोरा उ्लेि 

गरेको पाइन्छ।

नमनसल संलगन कागज प्रमाण, पनुरावेदकहरूको पनुरावेदन चजष्टकर तथा ष्टवद्ान ् उपन्यायानधवक्ताको 

बहस चजष्टकरसमेतका आधारमा प्रसततु मदु्ामा सरुू चितवन राष्ट्रिय ननकुञ्ज कायावालयबाट भएको फैसला 

सदर हनेु ठहर गरेको पनुरावेदन अदालत, हेटौंडाको फैसला नमलेको छ वा छैन र पनुरावेदकहरूको 

पनुरावेदन चजष्टकर पगुन सकछ वा सकदैन ? भन्े प्रश्नमा सधीनमत रहरी ननणवाय ददनपुनखे देचियो।

२.  ननणवायतफवा  ष्टविार गदावा यधी पनुरावेदक प्रनतवादरी मनु्ा प्रजाले आफूले गैंडा मानखे कायवा नगरेको, 

आफू ननदवोष रहेको भएपनन सरुू तथा पनुरावेदन अदालतले आफूलाई दोषधी ठहर गरेको भनधी 

पनुरावेदन चजष्टकर नलएको पाइन्छ।ननजको उक्त पनुरावेदन चजष्टकर समबन्धमा सववाप्रथम ष्टवषलेषण 

गनुवापनखे देचिन आयो।

३.  नमनत २०५६।५।३० का ददन शाहरी चितवन राष्ट्रिय ननकुञ्जको क्षेत्नभत् चितवन जंगल लजभन्दा 

कररब २१/२ ष्टक.मधी. पचचिममा गैंडा मतृ अवसथामा भेष्टटएको भन्े नमनत २०५६।५।३० 

को घटनासथल एवं लास प्रकृनत मिु ु् का देचिन्छ।प्रनतवादरी मनु्ा प्रजाले इजलाससमक्ष गरेको 

बयानमा ननजले २०५२ साल जेठ, २०५४ साल असार, २०५४ सालको िैत्, २०५६ 

सालको भाद् मष्टहना गररी िार पटक गैंडा माररी िाग ननकालरी नबरिरी गरेको र सोबापत रिमशः 

रू.१७०००।-, १५०००।-, १५०००।- र रू.२५,०००।- आनथवाक लाभ नलएको तथा 

२०५६ साल श्ावणमा पनन गैंडा मानवा भनधी प्रहार गरेको गोलरी नलागेकोले सफल हनु नसकेको 

भन्े उ्लेि गररददएको देचिन्छ।ननजको उक्त भनाई नमनत २०५६।५।३० को मतृ गैंडाको 

प्रकृनत मिु ु् का, ननजबाट बन्दकुको नाल तथा िकुुररी बरामद भएको भन्े नमनत २०६४।१।१८ 

र नमनत २०६४।१।२० को बरामदरी मिु ु् काबाट समनथवात भएको छ।प्रनतवादरी कमल प्रजाले 

इजलाससमक्ष बयान गदावा उक्त गैंडा मानखे कायवामा मनु्ा प्रजाले आफैँ ले ्याएको बन्दकुबाट गोलरी 

प्रहार गरेको र िाग पनन ननजले नै काटरी राप्धी िोला ष्टकनारमा उनसनेर हाड मास ुछुट्ाई ननजले 
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नै नबरिरी गररी आफूलाई रू.१५०००।- ददएको भन्े बेहोरा उ्लेि गरेको र अन्य प्रनतवादरीहरू 

कष्टवराज मगर, वधीरबहादरु प्रजासमेतले इजलाससमक्ष गरेको बयान बेहोरासमेत सोहरी बेहोरासँग 

नम्दोजु् दो देचिन आउँछ।उपयुवाक्त प्रतयक्ष एवं पररचसथनतजन्य प्रमाणहरूबाट यधी पनुरावेदक 

प्रनतवादरी मनु्ा प्रजा चितवन राष्ट्रिय ननकुञ्ज क्षेत्नभत् सरुचक्षतरूपमा रहन ुपनखे गैंडा माररी िाग 

नबरिरी गनखे कायवामा सष्टरिय रहरी प्रसततु मदु्ाको नमनत २०५६।५।३० मा मतृ फेला परेको गैंडा 

माररी िाग नबरिरी गररी आनथवाक लाभ नलएको देचिन आएको हुँदा ननज चितवन राष्ट्रिय ननकुञ्जको 

क्षेत्नभत् अनभयोग दाबधीबमोचजमको कसरुमा संलगन रहेको देचियो। 

४.  अब पनुरावेदक प्रनतवादरी मनु्ा प्रजा तथा पनुरावेदक वादरी नेपाल सरकारको पनुरावेदन चजष्टकरमा 

कसरु ठहर भएका प्रनतवादरीहरूबधीि सजायमा फरक पारेको आधार सरुू तथा पनुरावेदन 

फैसलाहरूले सपटि निलुाएको भनधी चजष्टकर नलएको सन्दभवामा ष्टविार गनुवापनखे हनु आयो। 

५.  कुनै कसरुमा एकभन्दा बढरी प्रनतवादरीहरूलाई ततसमबन्धधी ऐनको एउटै दफाको सजायको माग 

गररएको भएपनन कानूनले ननणवायकतावालाई ष्टववेक प्रयोग गनखे अनधकार प्रदान गरेको अवसथामा 

नमनसल संलगन कागज प्रमाणहरूको ष्टवश्षेण गररी वारदातमा वयचक्तष्टपचछे प्रनतवादरीको संलगनता, 

भनूमका जसता ष्टवषयहरू पष्टहिान गररी वारदात घटाउन नेततृव नलएको, सहायकको भनूमकामा 

रहेको, आफैँ  प्रहार गरेको, गौँडा कुरेको, सरुाकरीको भनूमका ननवावाह गरेको, लाभ नलने कायवामा 

सहभागधी भए नभएको, हातहनतयारको बन्दोबसत आदद गरे नगरेकोलगायतका थपु्र ैष्टवषयहरूका 

आधारमा अमकु कसरु घटाउनमा कुनै प्रनतवादरीको के कनत भनूमका र ष्टहससा छ तयहरी आधारमा 

कसरुको मात्ाअनसुार सजाय ननधावारण हनेु हुँदा एउटै ष्टकनसमको अनभयोगदाबधी भएका सबै 

प्रनतवादरीहरूलाई समान सजाय हनुपुछवा भनधी मान् नम्दैन।

६.  यधी पनुरावेदक प्रनतवादरी मनु्ा प्रजाले अनसुन्धानको रिममा तथा इजलाससमक्ष बयान गदावा आफूले 

५ पटकसमम गैंडा माररी िाग नबरिरी वयवसाय गररी आनथवाक लाभ नलइसकेको छु।पाँिौ पटक 

२०५६ सालको भाद् मष्टहनानतर मसमेत हाल परिाउ पररी आउने कमल प्रजा, जेलमा परेका 

ररनसङ्गे भन्े गोपाल प्रजा र ठूलोभाइ प्रजा भएर ननकुञ्जनभत् पनखे अमतेृदेचि पूववापट्टधी रातपानधी भन्े 

ठाउँमा गई मेरै बन्दकुले म आफैँ ले गोलरी हानधी गैंडा माररी िाग काटरी ्याएको र सोबापत 

रू.२५,०००।- प्राप् गरेको भनधी उ्लेि गरेको पाइन्छ।ननजबाट भरूवा बन्दकुको नाल र 

िकुुररी बरामद भएको अवसथा ष्टवद्यमान देचिन्छ।अन्य प्रनतवादरीहरू कमल प्रजा र कनबराज 

मगरले अनसुन्धानको रिममा एवं इजलाससमक्ष बयान गदावा मनु्ा प्रजाले आफैँ ले ्याएको 
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बन्दकुले गोलरी हानधी गैंडा मारेको भनधी बेहोरा उ्लेि गररददएको पाइन्छ।यसबाट प्रसततु गैंडा 

माररी िाग नबरिरी गरेको कसरुमा अन्य प्रनतवादरीहरूभन्दा यधी पनुरावेदक प्रनतवादरी मनु्ा प्रजाको 

भनूमका फरक र मु् य प्रकृनतको रहेको कुरामा कुनै आशंका रहेन। 

७.  प्रनतवादरी वधीरबहादरु प्रजाको इजलाससमक्षको बयानमा ननजले आफू गैंडा मानवा मनु्ा प्रजा र 

कमल प्रजासँग गएको र पनछ ननजहरूले घरमा आई रू.५०००।- ददएको भनधी लेिाएको 

पाइन्छ।प्रनतवादरी कष्टवराज मगरले आफनो बयानमा आफू एकपटक मात् गैंडा मानवा भनधी 

गएकोमा गोलरी अन्यतै् लानग गैंडा भागेको हो भनधी गैंडा मानखे कायवाको उद्योगसमममा सानबत 

रहेको देचिन्छ।प्रनतवादरीहरू कमल प्रजा र मनु्ा प्रजाको इजलाससमक्षको बयानमा पनन यधी दवैु 

प्रनतवादरीहरू मु् य भई गैंडा माररी िाग नबरिरी कायवामा सहयोगधीभन्दा बढरी भनूमकामा नथए भनधी 

उ्लेि भएको अवसथा छैन।मनु्ा प्रजाले इजलाससमक्षको बयानमा कनबराज मगर एकपटकभन्दा 

बढरी गैंडा मानखे कायवामा संलगन नभएको भनधी उ्लेि गरेको छन।्यधी प्रनतवादरीहरूबाट अपराध 

घटाउन प्रयोग हनेु कुनै दशधी बरामद हनु सकेको अवसथा ष्टवद्यमान छैन।यसबाट गैंडा माररी 

िाग नबरिरी कायवामा प्रनतवादरीहरू वधीरबहादरु प्रजा र कष्टवराज मगरको संलगनता पषु्टटि भएको 

अवसथा देचिन आएपनन पनुरावेदक प्रनतवादरी मनु्ा प्रजा र ननजहरूको उक्त वारदात घटाउन 

समान भनूमका र सष्टरियता देचिन आउँदैन।राष्ट्रिय ननकुञ्ज तथा वन्यजन्त ुसंरक्षण ऐन, २०२९ 

को दफा २६(१) मा गैरकानूनधी तररकाले गैंडा, बाघ, हात्तधी, कसतरुरी मगृ, धवाँसे चितवुा, ष्टहउँ 

चितवुा वा गौररी गाई मानखे, घाइते बनाउने, िररद गनखे, नबरिरी गनखे वा हसतान्तरण गररी नलने 

ददने तथा गैंडाको िाग वा कसतरुरीको ष्टवना, ष्टहउँ चितवुाको छाला तथा तयसतै अन्य संरचक्षत 

वन्यजन्तकुो आिेटोपहार राख्,े िररद गनखे वा नबरिरी गनखे वयचक्तलाई पिास हजार रूपैयाँदेचि 

एकलाि रूपैयाँसमम जररवाना वा पाँि वषवादेचि पन्ध्र वषवासमम कैद वा दवैु सजाय हनेुछ भन्े 

वयवसथा रहेको पाइन्छ।प्रसततु ऐनअन्तगवातको कसरुमा कसरुको मात्ाअनसुार घष्टटबष्टढ सजाय 

हनु सकने ष्टवधाष्टयकरी मनसाय उक्त दफामा रहेको देचिन आउँछ।उपयुवाक्त कानूनधी वयवसथाको 

आधारमा चितवन राष्ट्रिय ननकुञ्ज कायावालयले प्रनतवादरीहरूको हकमा ननधावारण गरेको सजाय 

अन्यथा देचिन आएन।अन्य प्रनतवादरीलाई भन्दा आफूलाई बढरी सजाय भएको फैसला नमलेको 

छैन भन्े यधी पनुरावेदक प्रनतवादरी मनु्ा प्रजाको तथा प्रनतवादरीहरू वधीरबहादरु प्रजा र कष्टवराज 

मगरलाई कसरु ठहर भएका अन्य प्रनतवादरीभन्दा कम सजाय भएको फैसला नमलेको छैन भन्े 

वादरी नेपाल सरकारको पनुरावेदन चजष्टकरसँग सहमत हनु सष्टकएन।
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८.  तयसै गररी प्रनतवादरीमधये केहरीका हकमा सजाय ननधावारण हुँदा Mitigating factors र केहरीका हकमा 

Aggravating factors प्रयोग भएको नमलेन भन्े नेपाल सरकारको पनुरावेदन चजष्टकर समबन्धमा 

पनन केहरी ष्टववेिना हनु ुआवशयक देचिन आउँछ।फौजदाररी कानूनको उ्लङ्घनका लानग सजाय 

ननधावारण गदावा ष्टवनभन् नसद्धान्त र अवधारणाहरूको प्रयोग हुँदै आएको पाइन्छ।Mitigating 

factors भन्ाले कुनै वयचक्तलाई अदालतले कसरुदार ठहर ्याएपनछ ननजलाई कम सजाय गनवा 

नलने आधारहरूलाई बचुझन्छ भने Aggravating factors भन्ाले कसरुको गमभधीरता बढाउने 

र अनधकतम सजाय गनखे आधारहरूलाई बचुझन्छ।Mitigating factors का लानग जो ष्टवरूद्ध 

अपराध भएको छ।उसैको उकसाहटको कारण अपराध घटाउन कसरुदार प्ररेरत भएको अवसथा, 

कसरुदारको माननसक अवसथा, उमेर, उक्त अपराध घटाउन कसरुदारको अतयन्त कम भनूमका, 

कसरुदारको पूववा आपरानधक रेकडवाको अभाव, अपराध घटाउन पधीनडतको संलगनतासमेत रहेको 

अवसथा, अपराध गदावाको अवसथा र पररचसथनत आददको आधारमा ष्टवधाष्टयकाले न्यूनतम सजाय 

गनखे गररी कानूनमा नै वयवसथा गररददएको वा ननणवायकतावा (Judge) लाई ततसमबन्धधी ष्टववेक 

प्रयोग गनखे अनधकार प्रदान गरेको अवसथाहरू पदवाछन।्जबकरी Aggragating factors पटके 

अपराधधी, पधीनडतलाई पगेुको क्षनतको गमभधीरता, कसरु घटाउन कसरुदारको नेततृवपूणवा भनूमका, 

सामाचजकरूपमा अतयन्त ननकृष्ठ र अनैनतक माननने कसरु, पदको आडमा गररने कसरु र रूिर तथा 

यातनापूणवा तवरले गररएको अपराध, अपराधमा घातक हनतयारको प्रयोग आदद जसता आधारमा 

ष्टवधाष्टयकाले अनधकतम सजाय गनखे भनधी कानूनमा नै वयवसथा गररददएको वा ननणवायकतावालाई 

ततसमबन्धमा ष्टववेक प्रयोग गनखे अनधकार प्रदान गरेको अवसथाहरू पदवाछन,् हाम्ो प्रिनलत 

नेपालरी फौजदाररी कानूनमा पनन कसरुदारलाई कुनै कसरुका लानग दाष्टयतव वहन गराउनेसमबन्धधी 

ष्टवनभन् नसद्धान्तहरूको वयवसथा भएको पाइन्छ।कनतपय कसरुका लानग सजाय ननधावारणमा 

न्यायाधधीशलाई ष्टववेक प्रयोग गनवा कुनै सथान नै ददइएको पाइँदैन भने कनतपय कसरुका लानग 

कसरुको मात्ाअनसुार सजाय ननधावारण गनखे गररी ष्टववेक प्रयोग गनखे अनधकार न्यायाधधीशलाई 

प्रदान गररएको पनन पाइन्छ।के कसतो अवसथामा Aggragating factors अपनाउने र के 

कसतो अवसथामा Mitigating factors अनशुरण गनखे भनधी हामधी कहाँ छुटै्ट कानून नभएपनन 

ष्टवनभन् कानूनमा एउटै कसरुका लानग सजायको न्यूनतम र अनधकतम हदको सजायसमबन्धधी 

वयवसथालाई सोहरीरूपमा बझुन सष्टकन्छ।मलुकुरी ऐन, अदालतधी बन्दोबसतको महलको १८८ नं. 

को वयवसथालाई Mitigating factors को अनसुरणका लानग ष्टवधाष्टयकाले न्यायाधधीशलाई ष्टववेक 

प्रयोग गनखे अनधकार प्रदान गरेको रूपमा बझुन सष्टकन्छ।Mitigating factors को अनशुरण गदावा 
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कुनै कसरुमा संलगन वयचक्तलाई मानथ उच्लचित ष्टवनभन् आधारमा कम सजाय ननधावारण गनखे 

हो भने तयहरी कसरुका लानग Aggragating factors अनशुरण गनखे मानथ उच्लचित आधारहरू 

देचिन आएमा सजायको मात्ा बढाउने हो।यसबाट Mitigating वा Aggravating factors सजाय 

ननधावारणमा न्यायाधधीशलाई प्राप् ष्टववेकानधकारनसत समबचन्धत छ भन्े बचुझन आउँछ।कसरुको 

मात्ाअनसुार सजाय हनेु भन्े कुरा पनन कुनै न कुनैरूपमा Mitigating वा Aggravating factors 

नसत समबचन्धत ष्टवषय हो।कसरुको मात्ा भनेको तथय र प्रमाणबाट कुनै कसरु घटाउन कुनै 

वयचक्तको के कसतो संलगनता र भनूमका छ भन्े कुरा ननधावारण गनखे हो।कुनै वारदातमा मु् य भई 

भनूमका ननवावाह गनखे, सहयोगसमम गनखे, लाभ नलने, योजना बनाउने, वातावरण तयार गररददने आदद 

ष्टवनभन् भनूमकाहरूका लानग कानूनले छुट्टाछुटै्ट भार तय गरेको अवसथामा एउटै कसरुमा एकभन्दा 

धेरै कसरुदारहरूको संलगनता रहेको पररप्रके्यमा तधीमधये प्रतयेक कसरुदारको उक्त वारदात 

घटाउन के कसतो र के कनत भार पछवा तयहरी कसरुको मात्ा हनु आउँछ।प्रसततु मदु्ाका सन्दभवामा 

राष्ट्रिय ननकुञ्ज तथा वन्यजन्त ुसंरक्षण ऐन, २०२९ को मानथ उच्लचित दफा २६(१) लाई 

हेदावा गैरकानूनधी तररकाले उक्त दफामा उच्लचित कसरु गनखे वयचक्तलाई पिास हजार रूपैयाँदेचि 

एकलाि रूपैयाँसमम जररवाना वा पाँि वषवादेचि पन्ध्र वषवासमम कैद वा दवैु सजाय हनेुछ भन्े 

वयवसथा देचिन्छ।जसअनसुार सो कसरुमा संलगनहरूको हकमा अनधकतम र न्यूनतम सजायको 

वयवसथा भएको अवसथा छ।प्रनतवादरी कायम भएकामधये कसरु ठहर भएका जनत सबैलाई एउटै 

सजाय हनुपुनखे भन्े ष्टवधाष्टयकाको मनसाय नभई मानथ उच्लचित ष्टवश्षेणसमेतका आधारमा 

कसरुको मात्ाअनसुार कानूनले ननधावारण गरेको अनधकतम र न्यूनतम सजायको सधीमानभत् रहरी 

प्रनतवादरीहरूलाई सजाय कायम गरेको चितवन राष्ट्रिय ननकुञ्ज कायावालयको फैसला सदर गरेको 

पनुरावेदन अदालतको फैसला न्यायसङ्गत देचिन आयो।

९.  नमनत २०६४।७।१२ को परुक अनभयोगमा कायम भएका अन्य प्रनतवादरीहरूले सफाइ पाउने 

ठहर भएको पनुरावेदन अदालतको फैसला नमलेको छैन भन्े वादरी नेपाल सरकारको पनुरावेदन 

चजष्टकर समबन्धमा हेदावा प्रनतवादरीहरू गञ्जनसंह प्रजा, ष्टवषण ुकाककी, साईला थापा क्षेत्धी, ढेडकुाले 

बाननया क्षेत्धी, यामबहादरु बाननया क्षेत्धी, हरर काककी, वधीरबहादरु अनधकाररी, न्यौपाने बाजे, 

न्यौपाने माइला, न्यौपाने साइला, िन्दे् िेपाङ, पतेु माइला, राज ुथापा क्षेत्धी र सयाने थापासमेत 

१४ जनाका हकमा नमनत २०५६।५।३० को प्रसततु वारदातमा संलगनता रहेको भन्े कुरा 

कहरीकँतैबाट पषु्टटि हनु आउँदैन।परिाउ पररी इजलाससमक्ष बयान गनखे मनु्ा प्रजालगायत अन्य 

प्रनतवादरीहरूले पनन उक्त वारदातमा ननज प्रनतवादरीहरूको संलगनता नथयो भनधी पोल गरेको 
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अवसथासमेत ष्टवद्यमान देचिदैँन।उच्लचित १४ जना प्रनतवादरीहरूका हकमा प्रनतवादरी कान्छा 

भन्े गञ्जननसंह प्रजाले अनसुन्धानको रिममा तथा इजलाससमक्ष बयान गदावा ननजहरूलाई पोल 

गरेको भन्ेबाहेक ननजहरू कसरुदार हनु ्भन्े अन्य कुनै सवतन्त् र वसतनुनष्ठ प्रमाण पेस भएको 

उक्त परुक अनभयोगमा समेत उ्लेि गनवा सकेको नदेचिदँा एक जना वयचक्तको भनाईलाई मात् 

आधार मानधी अन्य सवतन्त् प्रमाणबाट पषु्टटि नहुँदासमम कसरुदार मान् न्यायोचित नहनेु हुँदा ननज 

१४ जना प्रनतवादरीहरूले सफाइ पाउने ठहर भएको फैसला कानूनसङ्गत देचिन आयो।

१०. तसथवा राष्ट्रिय ननकुञ्ज तथा वन्यजन्त ुसंरक्षण ऐन, २०२९ को दफा २६(१) बमोचजम कसरुको 

मात्ाअनसुार प्रनतवादरी मनु्ा प्रजालाई १५ वषवा कैद र रू.१,००,०००।- जररवाना, प्रनतवादरी 

वधीरबहादरु प्रजालाई ८ वषवा कैद र रू.५०,०००।- जररवाना र प्रनतवादरी कष्टवराज मगरलाई 

रू.१,००,०००।- जररवाना हनेुगररी चितवन राष्ट्रिय ननकुञ्ज कायावालयबाट नमनत २०६७।७।८ 

मा भएको फैसला र प्रनतवादरीहरू जररङ्गे भन्े गञ्ज नसंह प्रजा, ष्टवषण ुकाककी, साइला थापा क्षेत्धी, ढेड ु

काले बाननया क्षेत्धी, यमबहादरु बाननया, हरर काककी, वधीरबहादरु अनधकाररी, न्यौपाने बाजे, न्यौपाने 

माइला, न्यौपाने साइला, िन्दे् िेपाङ्ग, पतेु माइला, राज ुथापा क्षेत्धी, सयाने थापाले अनभयोग 

दाबधीबाट सफाइ पाउने ठहर ्याई राष्ट्रिय ननकुञ्ज कायावालयबाट नमनत २०६९।८।७ मा भएको 

फैसला सदर हनेु ठहर ्याएको पनुरावेदन अदालत, हेटौंडाबाट नमनत २०७०।२।१४ मा भएको 

फैसला नमलेको देचिदँा सदर हनेु ठहछवा।पनुरावेदक प्रनतवादरी मनु्ा प्रजा र पनुरावेदक वादरी 

नेपाल सरकारको पनुरावेदन चजष्टकर पगुन सकदैन।दायररीको लगत कट्टा गररी नमनसल ननयमानसुार 

बझुाई ददनू।

उक्त रायमा सहमत छु।

न्या. गोष्टवन्दकुमार उपाधयाय

इनत संवत ्२०७३ साल वैशाि १६ गते रोज ५ शभुम।्
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 १३. मदु्ाः गैंडालाई गोलरी हानधी घाइते बनाएको।

भाग ५९ ननणवाय नं. ९८६२ ने.का.प. २०७४ अङ्क ८

सववोि ्ि अदालत, संयकु्त इजलास

माननधीय न्यायाधधीश श्धी सारदाप्रसाद चघनमरे

माननधीय न्यायाधधीश श्धी ष्टवश्वमभरप्रसाद शे्ष्ठ

०६८-CR-१०६३

फैसला नमनत: २०७३।१२।१३

पनुरावेदक/प्रनतवादरी: चज्ला चितवन, मेघौलरी गाउँ ष्टवकास सनमनत वडा नं. ३ घर भई हाल कारागार 
कायावालय भरतपरुमा थनुामा रहेका सकुबहादरु कुमालको छोरा रणबहादरु कुमाल

ष्टवरूद्ध

प्रतयथथी/वादरी: स.सं.अ. अणनाथ बरालको जाहेररीले नेपाल सरकार

०६८-CR-१०६४

पनुरावेदक/प्रनतवादरी: चज्ला नवलपरासधी, नयाँ बेलहानधी गाउँ ष्टवकास सनमनत वडा नं. २ घर भई हाल 
कारागार कायावालय भरतपरुमा थनुामा रहेका बाबलुाल लामाको छोरा होमबहादरु लामा

ष्टवरूद्ध

प्रतयथथी/वादरी: स.सं.अ. अणनाथ बरालको जाहेररीले नेपाल सरकार

०६८-CR-११३६

ष्टवरूद्ध

पनुरावेदक/प्रनतवादरी: चज्ला नवलपरासधी, नयाँ बेलहानधी गाउँ ष्टवकास सनमनत वडा नं. २ बसने 
बाबलुाल लामाको छोरा होमबहादरु लामा

०६८-CR-११७३

पनुरावेदक/प्रनतवादरी: चज्ला नवलपरासधी, नयाँ बेलहानधी गाउँ ष्टवकास सनमनत वडा नं. २ घर भई हाल 
कारागार कायावालय भरतपरुमा थनुामा रहेका बाबलुाल लामाको छोरा होमबहादरु लामा
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ष्टवरूद्ध

प्रतयथथी/वादरी: स.सं.अ. अणनाथ बरालको जाहेररीले नेपाल सरकार

०६८-CR-११९३

पनुरावेदक/प्रनतवादरी: चज्ला चितवन, मेघौलरी गाउँ ष्टवकास सनमनत वडा नं.३ घर भई हाल कारागार 
कायावालय भरतपरुमा थनुामा रहेका सन्तबहादरु भन्े पंकज कुमाल

ष्टवरूद्ध

प्रतयथथी/वादरी: स.सं.अ. अणनाथ बरालको जाहेररीले नेपाल सरकार

पनुरावेदक/प्रनतवादरीको तफवा बाट: 

प्रतयथथी/वादरीको तफवा बाट: ष्टवद्ान ्उपन्यायानधवक्ता ज्ानप्रसाद भसुाल

अवलचमबत नचजर:

समबद्ध कानून: 

राष्ट्रिय ननकुञ्ज तथा वन्यजन्त ुसंरक्षण ऐन, २०२९ को दफा ५(क), दफा २८

सरुू तहमा फैसला गनखेः 

प्रमिु संरक्षण अनधकृत डा. श्धी नरेन्द्मान बाब ुप्रधान 

पनुरावेदन तहमा फैसला गनखेः

मा.न्यायाधधीश श्धी परुूषोत्तम भणडाररी
मा.न्यायाधधीश श्धी सतयमोहन जोशधी थारू
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 लोपोन्मिु प्रजानतलाई संरक्षण गनवा गैंडा मानखे घाइते पानखे जसता कसरुलाई गमभधीर कसरु मानधी 

सजायको वयवसथा हाम्ो ष्टवद्यमान कानूनमा समेत कठोररूपमा रहेको छ।गैंडा मानखे योजनामा 

संलगनता भए तापनन हरेक वयचक्तको आआफनो कसरुको भनूमका रहेको हनु्छ।ऐनले नै 

तजनबजधी सजायको वयवसथा गरेको छ।तजनबजधी सजायको प्रयोग पनन कसरुको मात्ाअनसुार 

वाञछनधीय हनेु।

 कैद र जररवानाको तजनबजधी सजाय गदावा न्यायकतावाले सदैव कसरुदारको कसरुको मात्ालाई 

धयान ददनपुनखे हनु्छ।तजनबजधी सजाय गदावा अपराधमा संलगन वयचक्तको पूववा आपरानधक 

ष्टरियाकलापलाई पनन ष्टविार गनुवापनखे हनु्छ।ष्टवश्वबाट नै लोपोन्मिु हनेु समभावना भएको गैंडा 

प्रजानतको चशकार गररी िागको वयापार गनखे समूहको नेटवकवा  नै हनेु गरेको छ।सबै कसरुदारले 

गरेको कायवाको समष्टटिगत पररमाणबाट नै अपराधले पूणवाता पाउने हुँदा हरेक अपराधधीको भनूमका 

गचमभर प्रकृनतको मान्ुपनखे।

(प्रकरण नं.११)

 ननकुञ्ज क्षेत्नभत् गोलरी िलेको तथय पषु्टटि भइरहेको अवसथा, गैंडा घाइते देचिएको भन्े प्रनतवेदन 

र प्रनतवादरीहरू भेला भई बसेको घरमा परिाउ पदावा बरामद भएका गैंडा मानखे बन्दोबसतधीका 

सामानहरू बरामद भएका पररचसथनतजन्य प्रमाण र प्रनतवादरीहरूको कसरु अपराधलाई सवधीकार 

गररी गरेको बयान कागजातबाट आरोष्टपत कसरुमा प्रनतवादरीहरूको संलगनता नथएन भन् 

नसष्टकने।

(प्रकरण नं.१६)

फैसला

न्या. सारदाप्रसाद चघनमरे: न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा ९ बमोचजम यस अदालतमा दायर हनु 
आएको प्रसततु मदु्ाको संचक्षप् तथय एवम ् ठहर यस प्रकार छ:

नमनत २०६४/५/२२ गते मेघौलरी गाउँ ष्टवकास सनमनतको दद्नधी गाउँको नसधा नारायणधी पाररी 
ननकुञ्जनभत् गोलरी पड् केको सूिना पाई गाउँलेको सहयोगमा डङु्गा तररी गसतधी गदावा उक्त ददन केहरी फेला 
नपरेको र भोनलप्ट गसतधीको रिममा दाष्टहने ष्टफलामा गोलरी लागधी रगत िहुाउँदै ष्टहँडेको गैंडा फेला 
परेको भनधी नसंसवार पोटिले नमनत २०६४/५/२४ मा पेस गरेको मिु ु् का एवम ्प्रनतवेदन। 

नससवार पोटिको ररपोटवाको आधारमा गैंडालाई गोलरी हान्े माननसको िोजधी भइरहेको नथयो।नमनत 
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२०६४/६/६ गते पष्टहला गैंडालाई गोलरी हान्े माननस फेररी गैंडा मानवा आउँछन ् भन्े सूिनाको 
आधारमा चितवन राष्ट्रिय ननकुञ्जको गसतधी टोलरीले गसतधी गददै जाँदा चज्ला चितवन, मेघौलरी गाउँ 
ष्टवकास सनमनत, वडा नं. २ बसने सन्तबहादरु कुमालको घरनचजक माननसहरू जममा भएको देिधी 
उक्त सथानमा जाँदा माननसहरू भागाभाग गरेको र ननजहरूलाई घेरा हालरी समात ्ने रिममा चज्ला 
नवलपरासधी, नयाँबेलहनधी गाउँ ष्टवकास सनमनत, वडा नं. २ बसने होमबहादरु लामा, चज्ला चितवन, 
मेघौलरी गाउँ ष्टवकास सनमनत वडा नं. ३ बसने रणबहादरु कुमाल र ऐ.ऐ. वडा नं.२ बसने माया 
कुमाललाई घेरा हालरी समातेर सोधिोज गदावा गैंडा मानखे योजनाको लानग स्लाह गनवा लागेको भन्े 
कुरा िु् न आएकोले ननजहरूलाई केरकार गदावा माया कुमालले आफनो घरमा राख् ददएको पोकोसमेत 
्याएर ददएकोमा उक्त पोकोमा रडबाट बनाएको गोलरी, नससाको गोलरी, बारूद र अन्य बन्दोबसतधीका 
सामानहरू समेत फेला परेकोले आवशयक कारवाहरीको लानग ननजहरूलाई बरामद सामानसष्टहत चितवन 
राष्ट्रिय ननकुञ्ज कायावालयमा बझुाएको स.सं.अ. श्धी अणनाथ बरालसमेतको नमनत २०६४/६/६ गतेको 
प्रनतवेदन।

माया कुमालले आफनो घरबाट ननकालेर ददएको पोको फुकाई हेदावा फेला परेको गोलरी बारूद र 
बन्दोबसतधीका सामानहरू समेत बरामद भएको नमनत २०६४/६/६ गतेको बरामदरी मिु ु् का। 

म गैंडा मारेको अनभयोगमा जेल बसधी ननसकेको कररब २ मष्टहना जनत भयो।मेरो ससरुालरी गैंडाकोटमा 
जाँदा नारायणगढमा चज्ला चितवन, कोराक गाउँ ष्टवकास सनमनत कानलिोला बसने राजकुमार 
प्रजा र चज्ला चितवन िैरहनधी गाउँ ष्टवकास सनमनत वडा नं. ४ बसने बषु्टद्धबहादरु प्रजासँग भेट 
भयो।बषु्टद्धबहादरु प्रजा मसँगै जेलमा बसेकाले चिनजान नथयो।ननजहरूले नारायणधीको पलु नचजक 
एकान्तमा लगधी गैंडा मानखे कुरा गरे।मैले यो कुरा चज्ला चितवन, मेघौलरी गाउँ ष्टवकास सनमनत 
वडा नं. २ बसने सन्तबहादरु कुमालसँग स्लाह गनुवा भनेँ।तयसपनछ ननजहरूले गैंडा मानखे योजना 
बनाई नमनत २०६४/५/२१ गते सन्तबहादरु कुमालको घरमा गई बसधी ऐ. २२ गते नारायणधी नदरी 
तररी ननकुञ्जको क्षेत्मा गैंडालाई गोलरी हानेको र उक्त गैंडाको िाग नलन भनधी बषु्टद्धबहादरु लामाको 
ल.ु१.प. ८१२३ नं. र बषु्टद्धबहादरु प्रजाको साथधीको अकवो मोटरसाइलमा मेघौलरी साझापरुसमम गई 
िाजा नासता िाई बेलकुा होमबहादरु लामा र आफू प्रनतक्षालयमा सतेुको, सन्तबहादरु आफनो घरमा 
फकखे को, बषु्टद्धबहादरु प्रजा, राजकुमार प्रजा र नथङ्ग भन्े माननस मोटरसाइकलमा फकखे का, पनुः २०६४ 
साल असोज मष्टहनाको ६ गते राजकुमार प्रजा, होमबहादरु लामा, सन्तबहादरु कुमाल, माया कुमाल 
र मसमेत बसधी गैंडा मानखे योजना बनाइरहेको अवसथामा ननकुञ्जको गसतधी टोलरीले गोलरी, बारूद र 
बन्दोबसतधीका सामानसष्टहत होमबहादरु लामा, म र माया कुमाललाई परिाउ गरेको हो भनधी प्रनतवादरी 
रणबहादरु कुमालले अनसुन्धान अनधकाररीसमक्ष नमनत २०६४/६/९ गते गरेको सानबतधी बयान। 
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मैले गैंडा मानखे र िाग नबरिरी गनखे कायवा गरेको छैन।तर मेरो श्धीमान ्सन्तबहादरु कुमालका साथधी भनेर 
१३-१४ ददन पष्टहला आई बास बसेका माननसले ददएको सामानको पोको सरुचक्षत राचिददएकरी हुँ।उक्त 
पोकोमा फलामको रड काटेर बनाइएको गोलरी, बारूदलगायत नससाका गोलरी र अन्य बन्दोबसतधीका 
सामान पनन रहेका नथए।म उक्त माननसलाई चिचन्दन।ँननजहरूसँग मेरो श्धीमान ् घरबाष्टहर गई गोपय 
कुरा गरेको र के कुरा गरेको हो ? यो सामान के हो? भनधी पटक पटक सोधपछु गदावा गैंडा मानवाको 
लानग ्याएको सामान हो, यो पोको नफुकाउन ुभनधी भनेकाले उक्त सामान नहेररी राचिददएको र 
ननकुञ्जको गसतधी टोलरीले होमबहादरु लामा, रणबहादरु कुमाल र मलाई परिाउ गनखे समयमा तयो 
सामानको पोको मैले रािेको ठाउँबाट चझकरी ददएको हुँ भनधी प्रनतवादरी माया कुमालले अनसुन्धान 
अनधकाररीसमक्ष नमनत २०६४/६/८ मा गरेको सानबतधी बयान। 

मैले गैंडा मारेको छैन र िाग नबरिरी वयवसाय गरेको रकम पनन पाएको छैन।तर मानवाको लानग स्लाह 
गरेको हो र गैंडा मानवा गएका साथधीहरूलाई िागसष्टहत नारायणगढसमम नबरिरीको लानग लैजानको लानग 
होमबहादरु लामाको ल.ु१.प. ८१२३ नं. को मोटरसाइकल र साथधीको अकवो मोटरसाइकलमा मेघौलरी, 
साझापरु आई साथधीहरूलाई भेट गदावा गैंडालाई गोलरी ताकेको ठाउँमा नलागधी पछानडको ष्टफलामा 
लागेकाले गैंडा नमरेकाले िाग लैजान पाइएन।यो घटना २०६४ साल भाद् २२ गतेको हो।पनुः नतज 
मानेर २०६४ असोज ६ गते सन्तबहादरु कुमालको घर नचजक बसधी गैंडा मानखे योजना बनाइरहेको 
अवसथामा ननकुञ्जको गसतधी टोलरीले हमधीलाई बरामद भएका सामानसष्टहत परिाउ गरेको हो।भाद् २२ 
गते गैंडा मानवा जानेमा सन्तबहादरु कुमाल, राजकुमार प्रजा र बौधे प्रजा हनु।्घटनामा चज्ला चितवन, 
मेघौलरी गाउँ ष्टवकास सनमनत वडा नं. २ बसने सन्तबहादरु कुमाल, ऐ.ऐ. वडा नं.३ बसने रणबहादरु 
कुमाल, चज्ला चितवन, कोराक गाउँ ष्टवकास सनमनत, कानलिोला बसने राजकुमार प्रजा, चज्ला 
चितवन, िैरहनधी गाउँ ष्टवकास सनमनत वडा नं. ४ बसने बषु्टद्धबहादरु प्रजा, कोराक गाउँ ष्टवकास सनमनत 
बसने बौधे प्रजा र ऐ.भ. बसने ददपे भन्े रोगबहादरु कुमालसमेतका माननसहरू स्लाह गरररहेको 
अवसथामा ननकुञ्जको गसतधी टोलरीले परिाउ गररी सोधिोज गदावा सन्तबहादरु कुमालकरी श्धीमतधी माया 
कुमाललाई हाम्ा साथधीहरूले राख् ददएको सामानहरू ननका्न लगाई हेरेपनछ हामधीहरूलाई परिाउ गररी 
ननकुञ्जका कमवािाररीहरूले ्याएका हनु ्भनधी प्रनतवादरी होमबहादरु लामाले अनसुन्धान अनधकाररीसमक्ष 
नमनत २०६४/६/९ गते गरेको सानबतधी बयान। 

गैंडा मानवा जानको लानग बन्दोबसतधीका सामान ओसार पसार गनवा प्रयोग भएको चज्ला नवलपरासधी नयाँ 
बेलहनधी गाउँ ष्टवकास सनमनत वडा नं. २ बसने होमबहादरु लामाको ल.ु१ प. ८१२३ नं. मोटरसाइकल 
परिाउ गररी नमनत २०६४/६/१३ मा पेस भएको प्रनतवेदन।
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आफूसँग सन्तबहादरु कुमालको घरमा गएको गैंडा मानखे योजनामा संलगन माननसहरू मधये बौधे प्रजा र 
अकावा रोगे भन्े ददपे प्रजा हनु।्मैले आफनो बयान ददँदा भलेुकोले नाम भन् नसकेको हो भनधी होमबहादरु 
लामाले नमनत २०६४/६/१५ गते गरेको तनतमबा बयान। 

परिाउ परेका माननसहरू गैंडा मानखे बन्दोबसतधीका सामानहरू सष्टहत परिाउ परेका हनु ्भनधी चज्ला 
चितवन, मेघौलरी गाउँ ष्टवकास सनमनत वडा नं. २ बसने दानबहादरु कुमालसमेतका माननसहरूले नमनत 
२०६४/६/१६ मा गररददएको सजवानमन मिु ु् का। 

नमनसल संलगन प्रमाण कागजातहरूको अधययन गररी हेदावा प्रनतवादरीहरूले राष्ट्रिय ननकुञ्ज तथा वन्यजन्त ु
संरक्षण ऐन, २०२९ को दफा ५(क) मा ननषनेधत गरेको वन्यजन्त ुगैंडालाई गोलरी हानधी घाइते 
बनाएकोमा सोहरी ऐनको दफा २६(१) बमोचजम हदैसममको दणड सजाय हनेु मागदाबधी नलएको नमनत 
२०६४/६/२७ गतेको अनभयोग पत्। 

मैले गैंडा मानखे र िाग नबरिरी गनखे काम गरेको छैन।मेरो श्धीमान ् सन्तबहादरु कुमालका साथधीहरू 
१३/१४ ददन पष्टहला मेरो घरमा आई बास बसेकोमा तधी माननसहरूले ददएको सामानको पोको सरुचक्षत 
राचिददएकरी हुँ।उक्त पोकोमा फलामको रड काटेर बनाइएको गोलरी, बारूद, नससाका गोलरी र अन्य 
सामान पनन नथए।म मेरा श्धीमान ्का साथधीहरूलाई चिचन्दन।ँनतनधीहरूसँग मेरो श्धीमान ् घर बाष्टहर गोपय 
कुरा गदवाथे।तर के कुरा गदवाथे मलाई थाहा हुँदैनथयो।सामानको बारेमा मैले सोधनधी गदावा गैंडा मानवाको 
लानग ्याएको सामान हो भनधी मेरा श्धीमान ् सन्तबहादरुले भनेकाले सामानहरू नहेररी राचिददएको 
नथए।ँननकुञ्जको गसतधी टोलरीले होमबहादरु लामा, रणबहादरु कुमाल र मलाई परिाउ गनखे रिममा घरमा 
राचिएको तयो सामानको पोको मैले रािेको ठाउँबाट चझकरी ददएको हुँ भनधी प्रनतवादरी माया कुमालले 
नमनत २०६४/६/२८ गते सरुू कायावालयसमक्ष गरेको बयान। 

२०६४ साल भदौ १९ गते मेरो ससरुालरी गैंडाकोटमा जाँदा नारायणगढमा चज्ला चितवन, कोराक 
गाउँ ष्टवकास सनमनत कालरीिोला बसने राजकुमार प्रजा र ऐ. िैरहनधी गाउँ ष्टवकास सनमनत वडा नं. ४ 
बसने बषु्टद्धबहादरु प्रजासँग भेट भएको हो।उनधीहरूसँग भेट हुँदा पष्टहला सन्तबहादरु कुमालसँग गैंडा 
मानवा गएका रहेछन।्तर गैंडा मरेन, तयसै फष्टकवा एछन।्मैले मेरो जवाईंं पनखे चज्ला चितवन, मेघौलरी 
गाउँ ष्टवकास सनमनत वडा नं. २ बसने सन्तबहादरु कुमाललाई भेटरी सरस्लाह गनुवा भनधी म ससरुालरीनतर 
गए।ँबषु्टद्ध प्रजाले मलाई भोनलप्ट नारायणधी पलुमा भेट गनवा बोलाएको हुँदा म भोनलप्ट जाँदा 
नारायणधी पलुमा ननज बषु्टद्धबहादरु प्रजासँग भेट भयो।तयसै बित चज्ला नवलपरासधी नयाँ बेलहनधी-
२ बसने होमबहादरु लामा र राजकुमार प्रजासमेत सँगै आएका नथए।तयहरी नारायणधी पलुमा बसधी 
सरस्लाह गररी म ससरुालरी गए।ँभेट हुँदा होमबहादरु लामाले ल.ु१.प. ८१२३ नं. को मोटरसाइकल 
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्याएको नथयो।मलाई पनन गैंडा मानवा जाउँ, गैंडा मानखे गोलरी, बारूद र बन्दोबसतधीका सामानहरू 
हामधीले वयवसथा नमलाएका छौं भनधी बषु्टद्धबहादरु प्रजाले भनेको नथयो।तयसपनछ २०६४ साल भदौ 
२२ गते २/३ बजे ददउँसोको समयमा गैंडालाई गोलरी हानेका रहेछन।्गैंडालाई गोलरी हान् जानेमा 
बषु्टद्धबहादरु प्रजा, नथङ र गालामा कोठी हनेु प्रजा र सन्तबहादरु कुमाल गएका नथए।गैंडा नमरेपनछ 
बषु्टद्धबहादरु प्रजाले आफनो मोटरसाइकलमा िढाएर मलाई नारायणगढबाट मेघौलरीनतर नलएर आएको 
हो।हामधी साझापरुको होटलमा बसेर िाजा िायौं।तयो ददन म तयहरी ँप्रनतक्षालयमा सतेुर भोनलप्ट घर 
गए।ँउनधीहरू मोटरसाइकलमा फष्टकवा ए भनधी प्रनतवादरी रणबहादरु कुमालले नमनत २०६४/६/२८ गते 
सरुू ननकुञ्ज कायावालयसमक्ष गरेको बयान। 

२०६४ साल भदौ २२ गते नारायणधी नदरीको भंगालो तररी ननकुञ्ज जङ्गलमा गई गैंडालाई गोलरी 
हानेको हो।उक्त बेला गोलरी हान्दा पछानडपदट्ट ष्टफलामा लागधी गैंडा भागधी गयो।उक्त गैंडा मरे 
नमरेको थाहा भएन।गैंडा मानवा जानेमा चज्ला चितवन, मेघौलरी गाउँ ष्टवकास सनमनत वडा नं. २ बसने 
सन्तबहादरु कुमाल, ऐ.ऐ. बसने रणबहादरु कुमाल, ऐ. कोराक गाउँ ष्टवकास सनमनत कानलिोला बसने 
सकुबहादरु प्रजाको छोरा राजकुमार प्रजा, चज्ला चितवन, िैरहनधी गाउँ ष्टवकास सनमनत वडा नं. 
४ बसने बषु्टद्धबहादरु प्रजा, ऐ. चज्ला, कोराक गाउँ ष्टवकास सनमनत बसने नथङ्ग भन्े बौधे तामाङ र 
राजकुमार प्रजासँगै आएका ३५/३६ वषवाका दाष्टहने गालाको ओठनचजक कोठी भएका प्रजासमेतका 
माननसहरू नमलरी गएका हौं।गोलरी हान्े उनै कोठी भएका प्रजा हनु।्सन्तबहादरु कुमालको घरबाट 
अरू माननसहरू भागधी कता गए थाहा भएन।तयनतबेला सन्तबहादरु कुमालको श्धीमतधी माया कुमाल, 
रणबहादरु कुमाल र म परिाउ भएका हौं भनधी प्रनतवादरी होमबहादरु लामाले नमनत २०६४/११/८ 
गते सरुू कायावालयसमक्ष गरेको बयान। 

२०६४ साल भाद् २२ गतेका ददन मेरो जेठान रणबहादरु कुमालसष्टहत ४ जना मैले नचिनेका 
माननसहरू मेरो घरमा आएका हनु।्उनधीहरूमधये २ जनाले २ वटा चजन्सको झोलामा गैंडा मानखे 
बन्दोबसतधीका सामान ्याएका रहेछन।्तयस ददन रानत मेरो घरमा बास बसेका हनु।्रानत िानाको 
लानग उनधीहरूले िाउिाउ ्याएर पकाई िाएका हनु।्उक्त िाउिाउ मेररी श्धीमतधीले पकाएको 
हो।आइ्याणड जङ्गलमा ननकुञ्ज क्षेत्नभत् गैंडा मानवा भनधी होमबहादरु लामासमेतका माननसहरू गएका 
हनु।्गैंडालाई ष्टफलामा गोलरी लागयो।तर गैंडा मरेन।तयहरी गैंडा मानवा प्रयोग भएको बन्दकु रणबहादरु 
कुमालले मेघौलरी नससावासको वडा वनमा तारजालरी लगाएको ठाउँमा लकुाएर रािेको रहेछ।म 
कारागार भरतपरुमा भेट गनवा जाँदा मेरो जेठान रणबहादरु कुमालले लकुाएर रािेको बन्दकु वडा 
वनको नारायणधी नदरीको भंगालोमा फालेको हुँ भनधी प्रनतवादरी सन्तबहादरु भन्े पंकज कुमालले नमनत 
२०६५/३/२ गते सरुू कायावालयसमक्ष गरेको बयान। 
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प्रसततु मदु्ामा प्रनतवादरीहरूले राष्ट्रिय ननकुञ्ज तथा वन्यजन्त ुसंरक्षण ऐन, २०२९ को दफा ५(क) 
र २६)१) बमोचजम कसरु अपराध गरेको नमनसल संलगन प्रमाण कागजातबाट पषु्टटि हनु आएकोले 
प्रनतवादरीहरू होमबहादरु लामा, रणबहादरु कुमाललाई दफा २६(१) बमोचजम जनहरी १५ वषवा कैद र 
रू.१,००,०००।- जररवाना, प्रनतवादरी सन्तबहादरु भन्े पंकज कुमाल र फराररी प्रनतवादरीहरू राजकुमार 
प्रजा, नथङ्ग भन्े बौधे तामाङ, रोगे भन्े ददपे प्रजा र बषु्टद्धबहादरु प्रजालाई सोहरी दफाबमोचजम १० 
वषवा कैद र रू.५०,०००।- जररवाना तथा प्रनतवादरी माया कुमालले अनभयोग दाबधीबाट सफाई पाउने 
ठहछवा भन्ेसमेत बेहोराको सरुू चितवन राष्ट्रिय ननकुञ्ज कायावालय, कसराबाट नमनत २०६७/७/१६ 
गते भएको फैसला। 

सरुू फैसलामा मेरो चित्त बझेुन।नेपालको अन्तररम संष्टवधान, २०६३ को धार २४(९) ले सवचछ 
सनुवुाइको हकलाई प्रतयभतू गरेको म ष्टवरूद्धको मदु्ामा मलाई परिाउ गरे पचिात ् संष्टवधानको धारा 
२४(२) र (१०) बमोचजम कानून वयवसायधीद्ारा स्लाह तथा प्रनतरक्षा गनवा पाउने हकबाट वचञ्चत 
गररयो।सवचछ सनुवुाइअन्तगवात संष्टवधानको धारा २४(८) अन्तगवात आफू ष्टवरूद्ध गररएको कायवावाहरीको 
जानकाररी पाउने हक तथा नागररक तथा राजनधीनतक अनधकारको अन्तरावाष्ट्रिय अनबुन्ध (ICCPR) को 
धारा १४(३)(घ) ले “आफनो उपचसथनतमा सनुवुाइ हनेु हक” प्रमाण ऐन, २०३१ को दफा ४९(२) 
अनसुार आफनो उपचसथनतमा बकपत् हनुपुनखे अनधकारहरूको हनन गददै सवचछ सनुवुाइ नै नगररी 
मलाई दोषधी करार गररएको छ।मलुकुरी ऐन, अ.बं. १३, १४ र १५ नं. ले वयवसथा गरेको मेरो 
नसघ्र सनुवुाइको हकलाई उ्लङ्घन गररी म ष्टवरूद्ध प्रमाण ग्ाह् य प्रतयक्ष प्रमाणको अभाव हुँदाहुँदै पनन 
मलाई दोषधी ठहर गररी अनभयकु्त उपरको अनभयोग दाबधी पषु्टटि गनवा वादरी सफल हनु सकेको अवसथामा 
प्रनतवादरीलाई गनवा सष्टकने सजायभन्दा बढरी सजाय गररी भएको सरुूको उपयुवाक्त उच्लचित संष्टवधान, 
अनबुन्ध तथा कानूनमा भएका बाधयातमक वयवसथाहरूको प्रनतकूल हनेु गररी भएको फैसला बदर 
गररी आरोष्टपत कसरुबाट सफाई पाउने गररी फैसला गररपाउँ भन्ेसमेत बेहोराको प्रनतवादरी होमबहादरु 
लामाको कारागार कायावालय, चितवनमाफवा त प्राप् हनु आएको नमनत २०६४/८/१७ गतेको पनुरावेदन 
पत्। 

सरुू फैसलामा मलाई चित्त बझेुन।मेरो घरबाट बरामद भएका भननएका सामानहरू मेरा होइनन।्तधी 
सामानहरू गैंडाका चशकार गनवामा काम लागने अवसथाका पनन छैनन।्सहअनभयकु्तको पोल बयान 
सवतन्त्रूपमा प्रमाचणत हनेु प्रमाणको अभावमा केवल बास बसन ददएको भन्ेसमम कारणले मेरो 
अनभयोग पषु्टटि हुँदैन।बकपत्, घटनासथल एवम ्लास प्रकृनत मिु ु् कामा मेरो नाम कष्टहँकतै उ्लेि 
छैन।मबाट अनभयोग दाबधीबमोचजमको कसरु अपराध भएको भन्े कुराको वादरी पक्षले कुनै ठोस सबदु 
प्रमाण केहरी पनन पेस गनवा नसकेको अवसथामा मलाई कसरुदार ठहर गरेको सरुू कायावालयको फैसला 
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ष्टव्कुलै ननमलेकोले बदर गररी अनभयोग दाबधीबाट सफाइ पाउने गररी न्याय इन्साफ गररपाउँ भन्ेसमेत 
बेहोराको प्रनतवादरी सन्तबहादरु भन्े पंकज कुमालको कारागारमाफवा त प्राप् भएको नमनत २०६७/९/१ 
गतेको पनुरावेदन पत्। 

सरुू फैसलामा चित्त बझेुन।मलाई गैंडालाई गोलरी हानधी घाइते बनाएको अनभयोग भए तापनन गोलरी 
हानधी घाइते बनाइएको भननएको गोलरीको िोकासमेत कष्टहँकतैबाट बरामद भई दशधी प्रमाणको रूपमा 
पेस हनु नसकेको अवसथामा सहअनभयकु्तको बयानको भरमा (अन्य प्रमाणबाट सहअनभयकु्तको पोल 
समथवान नभएकोमा प्रमाणमा नलन ुहुँदैन।ने.का.प. २०५६, अंक २, पषृ्ठ १४२) आरोष्टपत कसरुमा 
संलगन नभएको वयचक्तलाई मदु्ामा फसाउने उद्ेशयले शंकाको भरमा मात् मलाई १५ वषवा कैद र रू. 
एक लाि जररवाना हनेु ठहर गररी सरुू कायावालयबाट भएको फैसला उच्लचित नचजर नसद्धान्त एवम ्
प्रिनलत कानूनधी वयवसथासमेतका आधारमा त्षु्टटपूणवा हुँदा उक्त त्षु्टटपूणवा फैसला उ्टरी गररी आरोष्टपत 
कसरुबाट सफाई ददलाई पाउँ भन्ेसमेत बेहोराको प्रनतवादरी रणबहादरु कुमाललको कारागार कायावालय, 
चितवनमाफवा त प्राप् हनु आएको नमनत २०६७/९/२१ गतेको पनुरावेदन पत्। 

सन्तबहादरु भन्े पंकज कुमालले गैंडा मानवा भनधी ननकुञ्ज क्षेत्नभत् आफू नगएको कुरा लेिाएको 
अवसथामा सो कुरासमेतलाई ष्टववेिना र ष्टवश्षेण गररी कारणसष्टहत सजाय तोकनपुनखेमा तयसो नगररी 
भएको चितवन राष्ट्रिय ननकुञ्ज कायावालयको फैसला फरक पनवासकने देचिएकोले मलुकुरी ऐन, अ.बं. 
२०२ नं. को प्रयोजनाथवा पनुरावेदन सरकाररी वष्टकल कायावालय, हेटौंडालाई पेसधीको सूिना ददई नमनसल 
ननयमानसुार पेस गनुवा भन्े यस अदालतको नमनत २०६८/२/१७ गतेको आदेश। 

सरुू कायावालयबाट प्रनतवादरी सन्तबहादरु भन्े पंकज कुमाललाई दाबधीभन्दा कम सजाय भएको र 
प्रनतवादरी माया कुमालले सफाई पाएको हदसमम सरुूको फैसलामा चित्त बझेुन।ष्टकनकरी प्रनतवादरी 
सन्तबहादरु भन्े पंकज कुमाललाई दाबधीबमोचजम कसरु कायम गररी सजाय गरेको भए पनन अन्य 
प्रनतवादरीसरह हदैसममको सजाय ननजलाई गरेको देचिन्।यधी प्रनतवादरीलाई अन्य प्रनतवादरीको तलुनामा 
कम सजाय गदावा यो यसतो कारणबाट कम सजाय गनुवा परेको हो भनधी फैसलामा कष्टहँकतै आधार 
कारणहरू िलुाएको पनन पाईंदैन।यधी प्रनतवादरी प्रतयक्षतः गैंडालाई गोलरी हानधी घाइते तु् याएको भन्े 
नभए तापनन गैंडा मानखे अन्य प्रनतवादरीसँग आफनै घरमा बसधी सरस्लाह गरेको र सो कुरालाई प्रनतवादरी 
होमबहादरु लामाको बयानले समेत समथवान गरेको र गैंडा मानखे कायवामा प्रयोग हनेु बन्दोबसतधीका 
सामानसमेत ननजैका घरबाट बरामद भएको सपटि देचिरहेको अवसथामा गैंडा मानखे कायवाको स्लाह तथा 
सहमनतमा ननज संलगन रहेको र अन्य प्रनतवादरीसरहको कसरु गरेको भन्े पषु्टटि भइरहेको अवसथामा 
ननजलाई अन्य प्रनतवादरीहरूभन्दा कम सजाय हनुपुनखे अवसथा देचिन्।अकावा प्रनतवादरी माया कुमालले 
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मदु्ा हेनखे अनधकाररीसमक्ष बयान गदावा गैंडा मानखे कायवामा संलगन अन्य माननसहरू आफनो घरमा आई 
लोगनेसँग सरस्लाह गनखे गरेको सवधीकार गरेकरी नछन।्गैंडा मानखे बन्दोबसतधीका सामान फलामको रड 
काटेर बनाएका गोलरी, बारूद, नससाका गोलरी र अन्य सामान सरुचक्षतसाथ रािेकरी हुँ भनधी स.ज.३ मा 
उ्लेि गरेकरी नछन।्यसररी दलुवाभ गैंडा मानखे कायवामा प्रयोग हनेु सामग्धी सरुचक्षत रािेको सवधीकारोचक्तले 
गैंडालाई गोलरी हानधी घाइते त ु् याउनमुा ननजको समेत सहभानगता पषु्टटि हुँदा यस प्रकारको कसरुमा 
संलगन रहेकरी ननज प्रनतवादरीलाई दाबधीबमोचजम सजाय हनुपुनखेमा सफाई ददने गररी भएको इन्साफ 
उपयुवाक्त आधार प्रमाणबाट त्षु्टटपूणवा हुँदा सरुूको फैसला सो हदसमम बदर गररी प्रनतवादरी सन्तबहादरु 
भन्े पंकज कुमाललाई हदैसममको सजाय गररी र प्रनतवादरी माया कुमाललाई दाबधीबमोचजम सजाय 
गररपाउँ भन्ेसमेत बेहोराको वादरी नेपाल सरकारको तफवा बाट पनरुावेदन सरकाररी वष्टकल कायावालय, 
हेटौंडामाफवा त दतावा हनु आएको नमनत २०६८/५/२८ गतेको पनुरावेदन पत्। 

प्रनतवादरी पंकज कुमालसमेतको पनुरावेदनबाट अ.बं. २०२ नं. बमोचजम आदेश भएपचिात ् पंकज 
कुमालसमेतको हकमा नेपाल सरकारको पनुरावेदन परेको हुँदा नेपाल सरकारको पनुरावेदन प्रनतवादरी 
पंकज कुमाललाई जानकाररी गराई र गैंडा मानखे कायवामा प्रयोग हनेु सामाग्धी सरुचक्षत रािे नरािेको 
समबन्धमा ष्टववेिना नगररी प्रनतवादरी माया कुमाललाई सफाई ददने गररी भएको फैसला ष्टविारणधीय 
हुँदा अ.बं. २०२ नं. तथा पनुरावेदन अदालत ननयमावलरी, २०४८ को ननयम ४७ बमोचजम ष्टवपक्षधी 
प्रनतवादरी श्धीमतधी माया कुमाललाई चझकाई ननयमानसुार पेस गनुवा भन्े पनुरावेदन अदालत, हेटौंडाको 
नमनत २०६८/७/१ गतेको आदेश। 

मैले ततकाल मौकामा र सरुू कायावालयको इजलाससमक्ष बयान बेहोरा मलाई केहरी पनन थाहा छैन, 
म ननदवोष छु।म कुनै पनन कायवामा संलगन छैन भनधी इन्काररी बयान गरेकरी नथए।ँम एक अनपढ 
जनजानतको मष्टहलाले गरेको बयान कमवािाररीले आफैं  अजमाई आफैं  लेिधी मेरो सष्टहछाप गराएको 
हुँदा उक्त मेरो झटु्टा बयानबाट मैले उन्मचुक्त पाउन ुपनखे भएकाले ष्टवपक्षधी नेपाल सरकारको पनुरावेदन 
चजष्टकर र यस अदालतको नमनत २०६८/७/१ गतेको आदेश मेरो ष्टवरूद्धमा कुनै आधार प्रमाण तकु 
नभएकोले मलाई सफाई गनखे गरेको सरुू फैसला सदर गररपाउँ भन्ेसमेत बेहोराको प्रतयथथी प्रनतवादरी 
माया कुमालको नमनत २०६८/९/६ गते पनुरावेदन अदालतमा गरेको नलचित प्रनतवाद। 

यसमा प्रनतवादरीहरू होमबहादरु लामा, रणबहादरु कुमाल र सन्तबहादरु भन्े पंकज कुमालले आरोष्टपत 
कसरु गरेको ठहर गरेको सरुू चितवन राष्ट्रिय ननकुञ्ज कायावालय, कसराको नमनत २०६४/७/१६ 
को फैसला नमलेकै देचिन आयो।सजायको हकमा कसरुको मात्ाअनसुार ऐनको मनसायष्टवपररीत बढरी 
सजाय गरेको हदसमम केहरी उ्टरी भई राष्ट्रिय ननकुञ्ज तथा वन्यजन्त ुसंरक्षण ऐन, २०२९ को दफा 
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२६(१) अनसुार प्रनतवादरी होमबहादरु लामा र रणबहादरु कुमाललाई जनहरी १०/१० वषवा कैद र 
रू.७५,०००।- का दरले जररवाना तथा प्रनतवादरी सन्तबहादरु भन्े पंकज कुमाललाई ८ वषवा कैद र 
रू.५०,०००।- जररवाना हनेु ठहछवा भन्े पनुरावेदन अदालत, हेटौंडाको फैसला।

पनुरावेदन अदालत, हेटौंडाको फैसलामा चित्त बझेुन।फैसलामा आधार नलइएको भननएको नससरवा 
पोटिले नमनत २०६४/५/२४ मा पेस गरेको मिु ु् कामा घाइते गैंडाको दाष्टहने ष्टफलामा सानो घाउ 
भएको कारणले गोलरी हानेको भन्े मौचिक भनाईका आधारमा गोलरी हानेको भनधी कसरु अपराध 
ठहर गनवा नम्ने अवसथा हुँदैन।गोलरी हाननएको भननएका बन्दकु र गोलरी बरामद भएको छैन।घाइते 
भननएको गैंडाको फोटो नमनसल सामेल राचिएको अवसथा छैन।अनसुन्धानको रिममा गराइएको बयान 
मलाई पढरी वािधी सनुाएको अवसथा छैन।मेरो सानबतधी भनधी उ्लेि भएको बयानलाई अन्य प्रमाणले 
समनथवात गराउन सकेको छैन।केवल सानबतधीको आधारमा मात् मलाई सजाय गरेको फैसला नमलेको 
छैन।गैंडा घाइते भएको भन्े कुरा नमनसल प्रमाणबाट वसतनुनष्ठरूपमा प्रमाचणत भएको छैन।यसतो 
चसथनतमा न्यूनतम सजाय हनेु अवसथा रहेकोमा सोतफवा  धयान पगुन सकेको छैन।म पनुरावेदक प्रनतवादरी 
अन्य मदु्ामा थनुामा रहेको कारणले मात् अनभयोग दाबधीबमोचजमको कसरु गरेको कुरा प्रमाचणत 
हनेु होइन।यस घटनाको कसरुमा मेरो संलगनता देचिने कुनै पनन प्रमाण वादरीले पेस गनवा सकेको 
छैन।यसतो अवसथामा ष्टवना आधार प्रमाण चितवन राष्ट्रिय ननकुञ्ज कायावालय, कसराले गरेको फैसला 
केहरी उ्टरी गररी मलाई कैद तथा जररवानाको सजाय गररी भएको पनुरावेदन अदालत, हेटौंडाको फैसला 
नमलेको नभई बदर भागधी हुँदा बदर गररी अनभयोग दाबधीबाट सफाई पाउँ भन्े प्रनतवादरी रणबहादरु 
कुमालको पनुरावेदन पत्। 

चितवन राष्ट्रिय ननकुञ्जको क्षेत्नभत् मेघौलरी गाउँ ष्टवकास सनमनतको दद्नधी गाउँको सधीधा नारायणधी पाररी 
गोलरी लागेको रगत िहुाउँदै ष्टहँडेको गैंडा फेला परेको भनधी नससवार पोटिले नमनत २०६४/५/२४ मा 
गरेको मिु ु् कामा मैले गैंडालाई गोलरी हानधी घाइते बनाएको भन्े कुरा उ्लेि छैन।घाइते गैंडाको 
दाष्टहने ष्टफलामा सानो घाउ भएको कारणले गोलरी हानेको भन्े मौचिक भनाइका आधारमा गोलरी हानेको 
भनधी कसरु अपराध ठहर गनवा नम्ने अवसथा हुँदैन।बन्दकु र गोलरी फेला पानवा वा बरामद भएको 
छैन।गैंडा घाइते भएको भन्े तथय फोटो चििधी नमनसल सामेल राचिएको अवसथा पनन छैन।ननकुञ्जमा 
उपचसथत गराई नलइएको बयान मलाई पढरी बािधी सनुाइएको छैन।मेरो सानबतधी भनधी उ्लेि भएको 
बयानलाई नमनसल संलगन कुनै पनन प्रमाणबाट समनथवात गराउन सकेको अवसथा छैन।केवल सानबतधीको 
आधारमा मलाई सजाय गरेको नमलेको छैन।गैंडा घाइते नै भएको अवसथामा पनन मलाई न्यूनतम 
सजाय हनुपुनखे अवसथातफवा  फैसलामा धयान पगुन सकेको छैन।यस घटनाको कसरुमा मेरो संलगनता 
देचिने कुनै पनन प्रमाण वादरीले पेस गनवा नसकेको अवसथामा अन्य मदु्ामा थनुामा रहेको कारण मात् 
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सजायको आधार हनु सकदैन।यसतो अवसथामा ष्टवना आधार र कारण चितवन राष्ट्रिय ननकुञ्ज कायावालय, 
कसराले गरेको फैसला केहरी उ्टरी गररी मलाई कैद तथा जररवानाको सजाय गररी भएको पनुरावेदन 
अदालत, हेटौंडाको फैसला नमलेको नहुँदा बदर गररी अनभयोग दाबधीबाट सफाई पाउँ भन्े प्रनतवादरी 
होमबहादरु लामाको यस अदालतमा दायर पनुरावेदन। 

अनसुन्धानको रिममा र सरुू राष्ट्रिय ननकुञ्ज कायावालय, कसरामा मेरो सानबतधी बयान सवेचछाको 
होइन।ननकुञ्जका कमवािाररीले पष्टहले नै लेिधी तयार गरेको बयान कागजमा मेरो दसतित र ्याप ्िे 
सष्टहछाप लगाइएको मात् हो।गैंडाको चशकार गनवा अरू प्रानतवादरीहरूसमेत म गएको होइन।कसले 
उक्त कनथत घाइते गैंडालाई गोलरी हान्यो मलाई थाहा छैन।प्रनतवादरी सन्तबहादरु कुमालको घरमा 
मसमेतको बन्दोबसतधीका सामान राख् ददएकोसमेत होइन।आफैं  वादरी आफैं  न्यायकतावासमेत भएका 
पक्षले मलाई कबजामा रािधी फसाइएको हो।पनुरावेदन अदालत हेटौंडाबाट सफाई पाएपनछ ष्टवदेश 
गई ्याएको पैसाले िररद गरेको मोटरसाइकलसमेत जफत गनखे गररी झठु्ा अनभयोग लगाइएको 
मात् हो।वतवामान संष्टवधान र कानूनसरह लागू हनेु अन्तरावाष्ट्रिय अनबुन्ध (ICCPR) समेतले प्रदान 
गरेको सवि ्छ सनुवुाइको मेरो अनधकारष्टवपररीत फैसला भएको छ।फौजदाररी मदु्ामा अनभयकु्तको 
कसरु प्रमाचणत गनखे भार वादरीको हनेुमा सवतन्त् र वसतनुनष ्ठ प्रमाण वादरी पक्षले पेस गनवा सकेका 
छैनन।्सामषु्टहक कसरु कायम गररी सजाय गदावासमेत प्रनतपाददत नसद्धान्तष्टवपररीत गररएको हुँदा गचमभर 
त्षु्टटपूणवारूपमा रहेको चितवन राष्ट्रिय ननकुञ्ज, कसराको फैसला सजायका समबन्धमा केहरी उ्टरी गररी 
अरू सदर गनखे गरेको पनुरावेदन अदालत, हेटौंडाको फैसला बदर गररी अनभयोग दाबधीबाट सफाई पाउँ 
भन्े ननज प्रनतवादरी होमबहादरु लामाको यस अदालतमा दायर पनुरावेदन पत्। 

प्रनतवादरीमधयेका होमबहादरु लामा, सन्तबहादरु भन्े पंकज कुमाल र रणबहादरु कुमालका हकमा सरुूले 
गरेको उप्लो हदको सजाय (कैद र जररवाना) घटाउने गररी फैसला गदावा नलइएका आधारहरूमा सपटिता 
देचिदैँन।सजाय गदावा सवष्टववेकरीय अनधकारको प्रयोग गदावा समबद्ध तथय, कानून एवम ् न्यायको मान्य 
नसद्धान्तका आधारमा गनुवापनखेमा सोको यचुक्तसङ्गत आधार र कारण िलुाउन सकेको देचिदैँन।मूलतः 
बन्दोबसतधीका सामानहरूसष्टहत संगदठतरूपमा गैंडालाई गोलरी प्रहार गनुवा भनेको गैंडा माररी तयसको िाग 
तसकररी गनुवा नै हो।प्रनतवादरीहरूले गैंडा मानखे पूववायोजना बनाई समूहबद्धरूपमा उक्त वारदातमा संलगन 
भई गोलरी फायर गररी गैंडालाई घाइते बनाएको देचिन्छ।मौकामा परिाउ पररी कसरुमा सानबतधी रहेका 
यधी प्रनतवादरीहरू अपराध समबद्ध सामषु्टहक भनूमका र संगदठत अपराधका सवरूपलाई ष्टवश्षेण गररी 
उप्लो हदको सजाय हनुपुनखेमा समान तथयको आधारमा यधी प्रनतवादरीहरूबधीि फरक फरक सजाय 
ठहर भएको फैसला त्षु्टटपूणवा रहेको छ।दलुवाभ वन्यजन्तसँुग समबद्ध अपराधलाई गचमभर एवम ् संनगन 
प्रकृनतको अपराधको रूपमा अन्तरावाष्ट्रिय सचन्ध, महासचन्धले मानेको अवसथा छ।फौजदाररी ष्टवनधशास्त्रमा 
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वन्यजन्त ुमाररी नतनका अङ्गहरूको नबरिरी वयवसाय गनखे आपरानधक कायवा आफैँ मा Organized Crime 
को रूपमा माननएको छ।पटके प्रनतवादरीहरू संगदठतरूपमा गैंडा जसतो संरचक्षत तथा लोपोन्मिु 
वन्यजन्त ुमाररी िाग तसकररी गनखे कायवामा संलगन भएको देचिन्छ।गैंडा माररी नतनका अङ्गको तसकररी 
गनखे साझा उद्ेशयको लानग संगदठतरूपमा वारदातमा संलगन प्रनतवादरीहरूका हकमा समान कसरुका 
आधारमा समानरूपमा सजाय हनुपुनखेमा फरक फरक सजाय गरेको नमलेको छैन।अपराधको प्रकृनत र 
संगदठत अपराधको सवरूपसमेतबाट कसरुमा संलगन प्रनतवादरीहरूलाई उप्लो हदको सजाय हनुपुनखेमा 
सरुूले गरेको सजाय घटाई गररएको फैसला आतमननष्ठ र सजाय ननधावारणका समबन्धमा सवधीकार 
गरेको नसद्धान्त मान्यताष्टवपररीत छ।प्रनतवादरी माया कुमालले मदु्ा हेनखे अनधकाररीसमक्ष बयान गदावा गैंडा 
मानखे बन्दोबसतधीका सामानहरू सरुचक्षत रािेको कुरालाई सवधीकार गरेको अवसथामा उक्त कसरुमा 
ननजको समेत संलगनता रहेको र उक्त कायवा राष्टटिय ननकुञ्ज तथा वन्यजन्त ुसंरक्षण ऐन, २०२९ को 
दफा २६(१) बमोचजम हनेु सजायको भागधीदार देचिएको अवसथामा त्षु्टटपूणवारूपमा प्रमाणको मू्याङ्कन 
गररी ननजलाई सफाई ददने गररी भएको फैसला नमलेको छैन।प्रनतवादरीहरू मधये होमबहादरु लामा, 
सन्तबहादरु भन्े पंकज कुमाल र रणबहादरु कुमालको हकमा कसरुतफवा  सरुू फैसलालाई सदर गररी 
सजायको हद घटाएको तफवा  र एउटै मदु्ामा समान कसरुदार प्रनतवादरी माया कुमाललाई सफाइ 
ददने ठहर गररी भएको फैसला सो हदसमम त्षु्टटपूणवा हुँदा बदर गररी प्रनतवादरीहरूलाई सरुू अनभयोग 
मागदाबधीबमोचजम उप्लो हदको सजाय गररपाउँ भन्े वादरी नेपाल सरकारको यस अदालतमा दायर 
पनुरावेदन पत्। 

नससवार पोटिले नमनत २०६४/५/२४ मा पेस गरेको मिु ु् कामा मैले गैंडालाई दाष्टहने ष्टफलामा सानो 

घाउ भएको कारणले गोलरी हानेको भन्े मौचिक भनाईका आधारमा गोलरी हानेको भनधी कसरु अपराध 

ठहर गनवा नम्ने अवसथा हुँदैन।गोलरी हानेको भए के कुन ष्टकनसमको बन्दकु वा राईफलको गोलरी हानधी 

घाइते बनाएको हो सो बन्दकु र गोलरीसमेत फेला पानवा वा बरामद नभएको अवसथामा गैंडा घाइते 

भएको भन्े तथय पषु्टटि गनवा सकेको देचिदैँन।म प्रसततु मदु्ाको अनसुन्धानको रिममा परिाउ वा हाचजर 

भएको अवसथा छैन।मदु्ाको अनसुन्धानको नसलनसलामा उपचसथत भई बयान नै नभएको माननसलाई 

सानबत भएको भनधी कसरु अपराध ठहर गरेको नमलेको छैन।मैले गैंडालाई गोलरी हानेको बन्दकुसमम 

लकुाउने कायवा गरेको हो भनधी लेचिएको बेहोरा मैले भनेबमोचजम लेचिएको हैन।सो सानबतधी नै 

भनधी मानेको अवसथामा पनन बन्दकु लकुाउने कायवाले गैंडालाई गोलरी हानेको र घाइते बनाएको 

भनधी सजाय गनवा नम्दैन।फैसलामा एकातफवा  कानूनले ननधावारण गरेको उचितम कसरुको सजाय हनेु 

कोटरीमा कायम गनुवापनखे चसथनत देचिएन भनधी उ्लेि गररएको, अकवोतफवा  सरुू फैसला कानूनसङ्गत 

नदेचिएको भनधी सरुूले गरेको फैसलाअनसुारको कैद र जररवाना कम गररी भएको सजायको आधार 
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कारण उ्लेि नगररी भएको फैसला नमलेको छैन।उचितम सजाय गनवा नमलेन भनधी ८ वषवा कैद र 

रू.५०,०००।- सजाय गनुवापनखे ठोस वसतनुनष्ठ आधार उ्लेि भएको अवसथा छैन।फैसलामा घटरी 

सजाय गनखे मनसाय वयक्त भएको यस अवसथामा मलाई राष्ट्रिय ननकुञ्ज तथा वन्यजन्त ुसंरक्षण ऐन, 

२०२९ को दफा २६(१) बमोचजमको न्यनुतम सजाय पयावाप् हनेु अवसथातफवा  कुनै धयान नददएकोले 

वैकच्पक पनुरावेदन चजष्टकरसमेत प्रसततु गदवाछु।उच्लचित आधारमा पनुरावेदन अदालत, हेटौंडाबाट 

सरुू चितवन राष्ट्रिय ननकुञ्ज कायावालय, कसराले गरेको फैसला केहरी उ्टरी गररी मलाई कैद र जररवाना 

हनेु गररी भएको फैसला बदर भागधी हुँदा प्रतयथथी चझकाई उक्त दवैु फैसला बदर गररी न्याय इन्साफ 

पाउँ भन्े सन्तबहादरु भन्े पंकज कुमालको यस अदालतमा परेको पनुरावेदन पत्।

ननयमबमोचजम पेसधी सूिधीमा िढरी ननणवायाथवा इजलाससमक्ष पेस हनु आएको प्रसततु मदु्ाको नमनसल 

संलगन कागजातहरूको अधययन गररी पनुरावेदक वादरी नेपाल सरकारको तफवा बाट उपचसथत ष्टवद्ान ् 

उपन्यायानधवक्ता श्धी ज्ानप्रसाद भसुालले दद्नधी गाउँको नसधा नारायणधी नदरी पाररी ननकुञ्जनभत् पोथधी 

गैंडाको पछानडको दाष्टहने ष्टफलामा रगत िहुाइरहेको िोचयाउँदै ष्टहँनडरहेको, रगत िषु्टहएको ठाउँमा 

ठूलो घाउ नभएकोले गैंडालाई गोलरी लागेको हो भन्े नमनत २०६४/५/२३ को मिु ु् काबाट 

देचिन्छ।गैंडालाई ताकेको ठाउँमा गोलरी नलागधी ष्टफलानतर लागधी गैंडा नमरेकाले िाग लगधी नबरिरी गनवा 

पाइएन भनधी मौकामा र मदु्ा हेनखे अनधकाररीसमक्ष प्रनतवादरी होमबहादरु लामा, रणबहादरु कुमालसमेतले 

कसरुमा सानबत रहरी बयान गरेको, सन्तबहादरु भन्े पंकज कुमाल र माया कुमालसमेत गैंडा मानखे मत 

स्लाहमा पसधी साथ सहयोगमा लागेको तथयलाई बेवासता गररी सबै प्रनतवादरीहरूको उक्त अपराधमा 

संलगनता रहेको समान अवसथाका कसरुदारमा माया कुमाललाई सफाई ददने र अन्य प्रनतवादरीहरूलाई 

ष्टवना आधार कारण सरुू फैसलालाई सदर गररी सजायको हद घटाएको पनुरावेदन अदालतको फैसला 

त्षु्टटपूणवा हुँदा बदर गररी प्रनतवादरीहरूलाई सरुू अनभयोग मागदाबधीबमोचजम उप्लो हदको सजाय हनुपुछवा 

भनधी गनुवाभएको बहससमेत सनुनयो। 

यसमा प्रनतवादरीहरूले राष्ट्रिय ननकुञ्ज तथा वन्यजन्त ुसंरक्षण ऐन, २०२९ को दफा ५क मा ननषधे 

गरेको वन्यजन्त ु चशकार गरेकोले ननजहरूलाई सोहरी ऐनको दफा २६(१) बमोचजम हदैसममको 

सजायको मागदाबधी नलई अनभयोग पत् पेस भएकोमा सरुू चितवन राष्ट्रिय ननकुञ्ज कायावालय, कसराबाट 

प्रनतवादरीहरूमधये होमबहादरु लामा, रणबहादरु कुमाल, सन्तबहादरु भन्े पंकज कुमाल र फराररी प्रनतवादरी 

राजकुमार प्रजा, नथङ्ग भन्े बौधे तामाङ, रोगे भन्े ददपे प्रजा र बषु्टद्धबहादरु प्रजासमेतलाई कसरुदार ठहर 

गररी प्रनतवादरीमधयेका सन्तबहादरु भन्े पंकज कुमाललाई १० वषवा कैद र रू.५०,०००।- जररवाना र 
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अन्य प्रनतवादरीहरूलाई १५ वषवा कैद र रू.१,००,०००।- जररवाना हनेु तथा प्रनतवादरी माया कुमालले 

आरोष्टपत कसरुबाट सफाई पाउने ठहर गरेको सरुूको फैसला सजायको हकमा कसरुको मात्ाअनसुार 

ऐनको मनसायष्टवपररीत बढरी सजाय गरेको हदसमम केहरी उ्टरी भई राष्ट्रिय ननकुञ्ज तथा वन्यजन्त ु

संरक्षण ऐन, २०२९ को दफा २६(१) अनसुार प्रनतवादरी होमबहादरु लामा र रणबहादरु कुमाललाई 

जनहरी १०/१० वषवा कैद र रू. ७५,०००।- का दरले जररवाना तथा प्रनतवादरी सन्तबहादरु 

भन्े पंकज कुमाललाई ८ वषवा कैद र रू.५०,०००।- जररवाना हनेु ठहयावाई पनुरावेदन अदालत, 

हेटौंडाबाट नमनत २०६८/९/२६ गते फैसला भएकोमा सो फैसलाउपर चित्त नबझुधी वादरी नेपाल 

सरकार र प्रनतवादरीहरू होमबहादरु लामा, सन्तबहादरु भन्े पंकज कुमाल र रणबहादरु कुमालको 

यस अदालतमा छुट्टाछुटै्ट पनुरावेदनपत् दायर हनु आएको देचियो।प्रनतवादरी होमबहादरु लामाको 

नमनत२०६८/१२/१६ र २०६९/०१/२०मा दोहोरो पनुरावेदनपत् दतावा भएको देचिदँा पनछ्लो 

पनुरावेदन पत् वानतल गररददएको छ।तत ्सन्दभवामा पनुरावेदन अदालत, हेटौंडाको फैसला नमलेको छ, 

छैन ? पनुरावेदक वादरी प्रनतवादरीहरूको पनुरावेदन चजष्टकर पगुने, नपगुने के हो ?  सोहरी समबन्धमा 

ननणवाय ददनपुनखे देचियो। 

२.  ननणवायतफवा  ष्टविार गदावा, नमनत २०६४/५/२२ गते मेघौलरी गाउँ ष्टवकास सनमनतको दद्नधी गाउँको 

नसधा नारायणधी पाररी ननकुञ्जनभत् गोलरी पडकेको सूिना पाई गाउँलेको सहयोगमा डङु्गा तररी गसतधी 

गदावा उक्त ददन केहरी फेला नपरेको र भोनलप्ट गसतधीको रिममा दाष्टहने ष्टफलामा गोलरी लागधी 

रगत िहुाउँदै ष्टहँडेको पोथधी गैंडा फेला परेको भनधी नससवुार पोटिले नमनत २०६४/५/२४ मा 

पेस गरेको प्रनतवेदन मिु ु् काबाट प्रसततु मदु्ाको उठान भएको रहेछ।

३.  बझुदै जाँदा नमनत २०६४/६/६ गते सन्तबहादरु कुमालको घरमा जममा भई िरिजानासष्टहत 

गैंडा मानखे योजना बनाइरहेको अवसथामा प्रनतवादरीहरू मधयेका होमबहादरु लामा, रणबहादरु लामा 

र माया कुमाल सोहरी सथानबाट परिाउ परेका र अन्य प्रनतवादरीहरू भागधी गएका भन्े स.सं.अ. 

अणनाथ बरालसमेतको प्रनतवेदन रहेको देचियो। 

४.  परिाउ परेका प्रनतवादरीहरूमधये रणबहादरु कुमालले गैंडा मानवाको लानग स्लाह गरेको 

हो।साथधीहरूलाई गैंडाको िागसष्टहत बजार लैजान भनधी मोटरसाइकलमा बजारबाट िढरी मेघौलरी 

साझापरु आई साथधीहरूलाई भेट गदावा गैंडालाई गोलरी हानेको तर गैंडा नमरेकोले िाग लगधी 

नबरिरी गनवा पाइएन।भाद् २२ गते हानेको गोलरीबाट गैंडा नमरेकोले पनुः स्लाह गररी असोज 

५ गते गैंडा मानवा भनधी साथधीहरू आएकोमा सोहरी समयमा मसमेत परिाउ परेको हुँ।बषु्टद्ध प्रजा 
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जवाईंं, सन्तबहादरु कुमालसमेतको स्लाहले ननज सन्तबहादरु कुमालकै घरमा बास बसधी २२ 

गते गैंडालाई गोलरी हानेकोमा ताकेको ठाउँमा नलागधी पछानडको ष्टफलामा लागधी गैंडा भागेकाले 

िाग काटेर ्याउन नपाई फकखे का हनु ्भनधी अनसुन्धानका रिममा बयान गरेको देचिन्छ। 

५.  तयसैगररी प्रनतवादरी सन्तबहादरु कुमालको पत ्नधी माया कुमालले परिाउ पनुवाभन्दा १३/१४ ददन 

पष्टहला घरमा आएका मैले नचिनेका श्धीमान ्का साथधीहरूले ददएको सामानको पोको सरुचक्षत 

राचिददएको हुँ।उक्त पोकोमा फलामको रड काटेर बनाएको गोलरीलगायत बारूद, नससाका गोलरी 

र अन्य बन्दोबसतधीका सामान पनन रहेका नथए।होमबहादरु लामा मेरो श्धीमान ्का साथधी हनु ्र 

गैंडा मानखे कामको लानग आएका हनु।्रणबहादरु कुमाल मेरा सहोदर दाइ हनु ्भनधी मौकामा 

बयान गरेको पाइन्छ। 

६.  अकावा प्रनतवादरी होमबहादरु लामाले सोहरी बयान बेहोरालाई समथवान हनेु गररी सन्तबहादरु कुमाल 

रणबहादरु कुमाल, राजकुमार प्रजा, बषु्टद्धबहादरु प्रजा, नथङ्ग भन्े बौधे तामाङसमेत नमलरी स्लाह 

गररी गैंडा मानखे योजना बनाएको हो।बषु्टद्धबहादरु प्रजासँग जेलमा बसदा चिनजान भएको हो।पष्टहलो 

पटक गैंडा मानवाको लानग ्याएको बन्दोबसतधीका सामानहरू माया कुमालले आफनो घरबाट 

ननकालेर ्याई गसतधी टोलरीलाई ददएकरी हनु ्भनधी बयान गररददएको पाइन्छ। 

७.  मौकाको उच्लचित बयान बेहोरालाई सवधीकार गररी प्रनतवादरी माया कुमालले र रणबहादरु 

कुमालले मदु्ा हेनखे अनधकाररी सरुू चितवन राष्ट्रिय ननकुञ्ज कायावालय, कसराका प्रमिु संरक्षण 

अनधकृतसमक्ष समेत आफूले गरेको कायवाको सष्टवसतार वणवान गररी बयान गररददएको देचियो। 

८.  अनसुन्धानका रिममा ष्टहरासतबाट फरार रहेका प्रनतवादरी होमबहादरु लामा पनुः परिाउमा 

पररी ननजले चितवन राष्ट्रिय ननकुञ्ज कायावालय, कसराका नन.प्रमिु संरक्षण अनधकृतसमक्ष बयान 

गदावासमेत परिाउ परेका अन्य प्रनतवादरीहरूले गररददएको बयानसँग नम्दो जु् दो बयान गररी 

भाद् २२ गते गैंडालाई गोलरी हानेको तथयलाई सवधीकार गररी बयान गरेको पाइन्छ।नमनत 

२०६४/६/६ मा परिाउ हुँदा ननजले फलामे रड काटेर बनाएका गोलरी थान-५ समेतका 

बरामदरी मिु ु् कामा उच्लचित सामानहरू बरामद भएको बेहोरालाई सवधीकार गरेको देचिन्छ। 

९.  नमनत २०६५/३/१ मा परिाउ परेका अकावा प्रनतवादरी सन्तबहादरु भन्े पंकज कुमालले समेत 

आफनो बयान बेहोरामा रणबहादरु कुमालसष्टहतका माननसहरू घरमा आई गैंडा मानखे मत स्लाह 

भई होमबहादरु लामासमेतका माननसहरू गई गैंडालाई गोलरी हानेकोमा गैंडा मरेनछ।प्रनतवादरी 
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रणबहादरु कुमालले लकुाई रािेको भरूवा बन्दकु मैले नारायणधी नदरीको भंगालोमा फानलददएको 

हुँ भनधी लेिाई ददएको पाइन्छ।आफनो घरबाट गैंडा मानखे बन्दोबसतधीका सामानहरू बरामद भएको 

ठीक साँिो हो भनधी ष्टकटानधीरूपमा पोल गररी बयान पनन गरेको देचिन्छ।घटनासथलमा गोलरी 

पड् केको आवाजसमेत सनेुको हुँ भनधी सजवानमन मिु ु् काका माननसहरूले समेत िलुाई ददएकोमा 

जाहेररी र बरामदरी मिु ु् काको रोहबरमा बसने यामबहादरु िनालले समेत सोहरी बेहोरालाई समथवान 

गररी बकपत् गररददएको पाइयो।

१०. प्रनतवादरीमधयेका माया कुमालले अनसुन्धानको रिममा र मदु्ा हेनखे अनधकाररीसमक्ष समेत आफू 

िेनत ष्टकसान र जयाला मजदरुरी गररी िाने माननस भएको र आफूले नचिनेका श्धीमान ्का साथधीहरूले 

्याई राख् ददएको सामानहरू मैले हेररन।गैंडा मानवा प्रयोग हनेु सामान भएको थाहा भएपनछ गैंडा 

मानखे मान्छेहरूलाई बास बसन ददनहुुँदैन भनधी श्धीमान ्लाई समझाउँदा यधी सबै सामान फानलददनपुछवा 

भन्दाभन्दै परिाउ गरेको हो।परिाउ पनखे रिममा तयो घरमा राचिएको पोको मैले रािेको ठाउँबाट 

्याई ददएको हो भनधी कसरुमा इन्कार गररी बेहोरा िलुाई बयान गररी ददएको पाइन्छ।ननजको सो 

कसरु वारदातमा संलगनता नथयो भनधी सानबत हनेु कुनै पनन प्रनतवादरीहरूले पोलसमम पनन नगरेको 

अवसथामा पनतको आदेश मानधी काम गरेकरी ग्ानमण ननरक्षर मष्टहलालाई उक्त गैंडा मानवा प्रयोग 

हनेु सामग्धी थाहै नपाई सरुचक्षत राचिददएकै आधारमा कसरुदार ठहर गनुवापनखे अवसथा नभएकाले 

ननजलाई सफाई ददने गररी भएको सरुूको फैसलालाई नै सदर गरेको पनुरावेदन अदालत, 

हेटौंडाको फैसला अन्यथा हो भनधी भन् सष्टकने अवसथा नमनसल संलगन प्रमाण कागजातहरूबाट 

देचिएन।

११. राष्ट्रिय ननकुञ्ज तथा वन्यजन्त ुसंरक्षण ऐनले संरचक्षत वन्यजन्तकुो संरचक्षत सूिधीमा “गैंडा” लाई 

रािेको छ।ष्टवश्वबाट नै गैंडा प्रजानत लोपोन्मिु भई ितराको सूिधीमा रहेको भन्े नेपाल पक्ष 

रहेको “Convension on International Trade In Endangered Species of Wild Fauna and Fiora 

(CITES) मा समेत उ्लेि भएको देचिन्छ।लोपोन्मिु प्रजानतलाई संरक्षण गनवा गैंडा मानखे घाइते 

पानखे जसता कसरुलाई गचमभर कसरु मानधी सजायको वयवसथा हाम्ो ष्टवद्यमान कानूनमा समेत 

कठोररूपमा रहेको छ।गैंडा मानखे योजनामा संलगनता भए तापनन हरेक वयचक्तको आ-आफनो 

कसरुको भनूमका रहेको हनु्छा।ऐनले नै तजनबजधी सजायको वयवसथा गरेको छ।तजनबजधी 

सजायको प्रयोग पनन कसरुको मात्ाअनसुार वाञछनधीय हनु्छ।यसथवा कैद र जररवानाको तजनबजधी 

सजाय गदावा न्यायकतावाले सदैव कसरुदारको कसरुको मात्ालाई धयान ददन ुपनखे हनु्छ।तजनबजधी 
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सजाय गदावा अपराधमा संलगन वयचक्तको पूववा आपरानधक ष्टरियाकलापलाई पनन ष्टविार गनुवापनखे 

हनु्छ।ष्टवश्वबाट नै लोपोन्मिु हनेु समभावना भएको गैंडा प्रजानतको चशकार गररी िागको वयापार 

गनखे समूहको नेटवकवा  नै हनेु गरेको छ।सबै कसरुदारले गरेको कायवाको समष्टटिगत पररमाणबाट 

नै अपराधले पूणवाता पाउने हुँदा हरेक अपराधधीको भनूमका गचमभर प्रकृनतको मान्ुपनखे हनु्छ।

१२. प्रसततु मदु्ाको तथयतफवा  हेदावा प्रनतवादरीमधयेका होमबहादरु लामा र रणबहादरु कुमालको गैंडा 

मानखे योजनामा कसतो संलगनता नथयो भनधी ष्टविार गदावा गैंडा मानवा भनधी जानेमा रणबहादरु 

कुमालसमेतका वयचक्त रहेको भनधी ननज प्रनतवादरी होमबहादरु लामाले अनसुन्धानको रिममा र 

मदु्ा हेनखे अनधकाररीसमक्ष बयान गररददएको पाइन्छ।प्रनतवादरी रणबहादरु कुमालले िाष्टहं आफनो 

बयान बेहोरामा गैंडा मानवा नगएको भनधी गैंडा मानखे स्लाहसमममा बसेको हुँ भनधी लेिाइ ददएको 

पाइन्छ।तयसैगररी गैंडा मानवा सन्तबहादरु कुमाल रणबहादरु कुमाल राजकुमार प्रजा बषु्टद्धबहादरु 

प्रजा नथङ्ग भन्े बौधे तामाङसमेत अकावा एकजना नमलरी गएका हौं भनधी प्रनतवादरी होमबहादरु 

लामाले मदु्ा हेनखे अनधकाररीसमक्ष बयान गररददएको देचिन्छ।परिाउ पदावा सन्तबहादरु कुमालको 

घरमा होमबहादरु लामा, रणबहादरु कुमाल र सन्तबहादरु कुमालको श्धीमतधी सँगसाथमा नै 

रहेको देचियो।ननज होम बहादरु लामाले यधी प्रनतवादरीमधये सन्तबहादरु कुमाललाई समेत पोल 

गररी बयान गरेपनन गैंडा मानवा गएको कुरामा ननज आफैं  अनसुन्धानको रिममा र मदु्ा हेनखे 

अनधकाररीसमक्षको बयानमा समेत इन्कार रहेको तथा अन्य प्रनतवादरीहरूले ननजहरूलाई गैंडा 

मानवा गएकोमा पोल गरेको पनन देचिदैँन।तर ननजकै घरबाट गैंडा मानवा प्रयोग हनेु बन्दोबसतधीका 

सामानहरू बरामद भएको गैंडा मानखे योजना र कायवामा ननजको सहमनत स्लाह र सहयोग 

नथएन भन् सष्टकएन।होमबहादरु लामा र रणबहादरु कुमाल गैंडा मानखे मु् य योजनामा नै 

रहरी सो गैंडालाई घाइते बनाउने कायवामा संलगनसमेत भएको देचिन्छ भने ननज प्रनतवादरीहरू 

होमबहादरु लामा र रणबहादरु कुमाल गैंडा मानवा प्रयोग गररने सामग्धी बरामद भएको सथानबाट 

परिाउ परेका, सन्तबहादरु सो समयमा घरमा नभएका र ननजसमेत फरार भएको भन्े कतैबाट 

िु् नसमेत नआएको अवसथामा अनमुानकै भरमा मु् य वयचक्तसरहकै हैनसयतमा सजाय गररन ु

पछवा भन्ु न्यायोचित हुँदैन।फौजदाररी न्यायको नसद्धान्तले प्रतयेक वयचक्तलाई ननजले गरेको 

कसरुको मात्ाअनसुार सजाय गनुवापनखे हनु्छ।यस पररप्रके्ष्यमा ततकाल घटनासथलबाट परिाउ 

परेका होमबहादरु लामा र रणबहादरु कुमाललाई १० वषवा कैद र रू.७५,०००/- जररवाना 

तथा सन्तबहादरु कुमाललाई ८ वषवा कैद र रू.५०,०००/- जररवाना हनेु गररी भएको फैसला 

मनानसब नै देचियो। 
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१३. नमनत २०६४/५/२२ गते चितवन राष्ट्रिय ननकुञ्जको क्षेत्नभत् मेघौलरी गाउँ ष्टवकास सनमनतको 

दद्नधी गाउँको सधीधा नारायणधी पाररी गैंडालाई गोलरी हानेको आवाज सनुधी िोजधी गदावा भोनलप्ट 

पोथधी गैंडाको दाष्टहने ष्टफलामा रगत िहुाउँदै ष्टहँडेको फेला परेको भनधी नससवार पोटिले नमनत 

२०६४/५/२४ मा पेस गरेको मिु ु् का प्रनतवेदन, परिाउ परेका प्रनतवादरीहरूले अनसुन्धानका 

रिममा र सरुू फैसला गनखे चितवन राष्ट्रिय ननकुञ्ज कायावालय, कसरामा बयान गदावा आरोष्टपत कसरु 

अपराधमा सानबत रहरी गरेको बयान, बरामदरी मिु ु् का र सजवानमनसमेत वयचक्तहरूले गररददएको 

कागज र बकपत्समेतबाट यधी प्रनतवादरीहरूको मत स्लाह र संलगनतामा गोलरी प्रहार भई 

गैंडालाई घाइते बनाएको कसरु सथाष्टपत हनु आएको छ। 

१४. राष्ट्रिय ननकुञ्ज तथा वन्यजन्त ुसंरक्षण ऐन, २०२९ को दफा ५(क) मा “अनधकारप्राप् अनधकाररीबाट 

नलचित अनमुनत ननलई कुनै पनन वयचक्तले राष्ट्रिय ननकुञ्ज तथा आरक्षनभत् वन्यजन्तकुो चशकार 

गनवा वा आिेटोपहार ओसारपसार गनवा नपाउने” तथा सोहरी ऐनको दफा २६(१) मा “गैरकानूनधी 

तररकाले गैंडा, बाघ, हात्तधी, कसतरुरी मगृ, धवाँसे चितवुा, ष्टहउँ चितवुा वा गौररी गाई मानखे, घाइते 

बनाउने, िररद गनखे, नबरिरी गनखे वा हसतान्तरण गररी नलने ददने तथा गैंडाको िाग वा कसतरुरीको 

वधीना, ष्टहउँ चितवुाको छाला तथा तयसतै अन्य संरचक्षत वन्यजन्तकुो आिेटोपहार राख्,े िररद गनखे, 

नबरिरी गनखे वा ओसारपसार गनखे वयचक्तलाई पाँि लाि रूपैयाँदेचि दस लाि रूपैंयासमम जररवाना 

वा पाँि वषवादेचि पन्ध्र वषवासमम कैद वा दवैु सजाय हनेुछ” भन्े वयवसथा रहेको देचियो। 

१५. तयसैगररी ऐनको दफा २८ मा “यो ऐन वा यस ऐनअन्तगवात बनेका ननयमहरूको उ्लङ्घन गनखे 

कसरुदार दोषधी ठहररएमा मदु्ा हेनखे अनधकाररीले अपराधनसत समबचन्धत आिेटोपहार, हातहनतयार, 

सवाररीको साधन र अन्य वसतहुरू जफत गनवा सकनेछ” भन्े उ्लेि भएको पाइयो। 

१६. प्रसततु मदु्ामा पनुरावेदक प्रनतवादरीहरूले गैंडालाइ गोलरी लागेको भन्े तथय नै यष्टकन नभएको 

अवसथामा गोलरी िलेको आवाज सनेुको भनधी शंका र अनमुानका आधारमा हामधीहरूलाई कसरुदार 

ठहर गरेको सरुू फैसला र सोहरी फैसलालाई आधार र कारण ष्टवना पनुरावेदन अदालतले केहरी 

उ्टरी गररी सजायसमम घटाएको नमलेको नहुँदा उक्त फैसला बदर गररी सफाई पाउन ुपछवा भन्े नै 

मि्ु य चजष्टकर नलएको पाइन्छ।ननकुञ्ज क्षेत्नभत् गोलरी िलेको तथय पषु्टटि भइरहेको अवसथा, गैंडा 

घाइते देचिएको भन्े प्रनतवेदन र यधी प्रनतवादरीहरू भेला भई बसेको घरमा परिाउ पदावा बरामद 

भएका गैंडा मानखे बन्दोबसतधीका सामानहरू बरामद भएका पररचसथनतजन्य प्रमाण र प्रनतवादरीहरूको 

कसरु अपराधलाई सवधीकार गररी गरेको बयान कागजातबाट उच्लचित आरोष्टपत कसरुमा यधी 
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प्रनतवादरीहरूको संलगनता नथएन भन्े यचुक्तयकु्त तकवा  र प्रमाणको अभावमा पनुरावेदन अदालत, 

हेटौंडाको फैसला मनानसब नै देचियो। 

१७. तसथवा, मानथ उच्लचित तथय, कानूनधी वयवसथा, आधार र कारणबाट प्रनतवादरी माया कुमालको 

हकमा सफाई पाउने गररी भएको सरुू फैसला सदर गररी अन्य पनुरावेदक प्रनतवादरीहरू होमबहादरु 

लामा, रणबहादरु कुमाल र सन्तबहादरु भन्े पंकज कुमाललाई आरोष्टपत कसरु गरेको ठहर 

गररी सरुू चितवन राष्ट्रिय ननकुञ्ज कायावालय, कसराले नमनत २०६७/७/१६ मा गरेको फैसलामा 

सजायमा केहरी उ्टरी गररी प्रनतवादरी होमबहादरु लामा र रणबहादरु कुमाललाई जनहरी १०/१० 

वषवा कैद र रू.७५,०००।- का दरले जररवाना तथा प्रनतवादरी सन्तबहादरु भन्े पंकज कुमाललाई 

८ वषवा कैद र रू.५०,०००।- जररवाना हनेु ठहर गररी पनुरावेदन अदालत, हेटौंडाबाट 

भएको नमनत २०६८/९/२६ को फैसला मनानसब देचिदँा सदर हनेु ठहछवा।पनुरावेदक वादरी 

प्रनतवादरीहरूको पनुरावेदन चजष्टकर पगुन सकदैन।प्रसततु मदु्ाको दायररीको लगत कट्टा गररी नमनसल 

ननयमानसुार अनभलेि शािामा बझुाई ददनू।

उक्त रायमा सहमत छु।

न्या. ष्टवश्वमभरप्रसाद शे्ष्ठ
इनत संवत ्२०७३ साल िैत् १३ गते रोज १ शभुम।्
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१४. मदु्ाः गैंडा माररी िाग नबरिरी वयवसाय।

भाग ६० ननणवाय नं. ९९४९ ने.का.प.  २०७५ अङ्क २

सववोचि अदालत, संयकु्त इजलास

माननधीय न्यायाधधीश श्धी ओमप्रकाश नमश्
माननधीय न्यायाधधीश श्धी िोलेन्द् शमशेर ज.ब.रा.

०७१-CR-१२५२

फैसला नमनत: २०७३।१२।२०

पनुरावेदक/वादरी: चितवन राष्ट्रिय ननकुञ्जका  स.सं.अ. लालबहादरु भणडाररीको जाहेररीले नेपाल सरकार

ष्टवरूद्ध

प्रतयथथी/प्रनतवादरी: चितवन चज्ला कोराक गा.ष्टव.स. वडा नं. ९ बसने दलबहादरु प्रजासमेत

०७१-CR-१४३२

पनुरावेदक/प्रनतवादरी: कासकरी चज्ला दाङसधीङ गा.ष्टव.स. वडा नं. ९ उ्लेररी घर भई हाल ऐ. पोिरा 
उपमहानगरपानलका वडा नं. ३ नददपरु बसोबास भई हाल कारागार कायावालय भरतपरु चितवनमा कैदमा 
रहेको चजतबहादरु पनु

ष्टवरूद्ध

प्रतयथथी/वादरी: चितवन राष्ट्रिय ननकुञ्जका  स.सं.अ.  लालबहादरु भणडाररीको जाहेररीले नेपाल सरकार 

प्रनतवादरीका तफवा बाट: ष्टवद्ान ्अनधवक्ता श्धी यवुराज ओलरी

वादरीका तफवा बाट: 

अवलचमबत नचजर:

समबद्ध कानून:

राष्ट्रिय ननकुञ्ज तथा वन्यजन्त ुसंरक्षण ऐन, २०२९

सरुू तहमा फैसला गनखेः 

श्धी कमलजङ्ग कँुवर
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फैसला गनखे ननकायः

चितवन राष्ट्रिय ननकुञ्ज कायावालय, कसरा

पनुरावेदन तहमा फैसला गनखेः

मा. मु् य न्यायाधधीश श्धी ष्टवश्वमभरप्रसाद शे्ष्ठ
माननधीय न्यायाधधीश श्धी नतलप्रसाद शे्ष्ठ

 कानूनले नै मदु्ा सनु्े अनधकाररी तोष्टकसकेपचिात ्सो अनधकाररीले मदु्ाको कारवाहरीको नसलनसलामा 

बयान, बकपत्लगायतका प्रमाण बझुने अनधकारसमेत रहेको माननन्छ।तयसतो मदु्ा हेनवा अनधकाररी 

तोष्टकसकेपश ्िात ननजले गराएको बयान सवतन्त्पूववाक भएको होइन भनधी प्रनतवादरीको भनाईको 

आधारमा मात् मान् नम्दैन।तयसतो अनधकाररीले मदु्ा सनुवुाइको रिममा गरे गराएको कायवा 

अन्यथा प्रमाचणत नभएसमम सवचछ सनुवुाइको नसद्धान्त अनसुार नै गराएको मान्ु पनखे।

 अनसुन्धानको रिममा एवं मदु्ा हनखे अनधकाररीसमक्ष भएको बयान एक आपसमा मेल िाइरहेको 

अवसथामा उक्त बयानहरू सवतन्त्पूववाक भएको होइन भन्े चजष्टकर प्रनतवादरीले नलएको िणडमा 

सो कुरा प्रमाचणत गनखे दाष्टयतव पनन ननजको नै हनु आउने।

 (प्रकरण नं.५)

 सहअनभयकु्तको पोल आफैँ मा कुनै ठोस प्रमाण होइन।यो नमनसल संलगन अन्य प्रमाणबाट 

समनथवात भएको िणडमा मात् प्रमाणयोगय माननने।

(प्रकरण नं.६)

फैसला

न्या. ओमप्रकाश नमश्: न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा ९ बमोचजम यसै अदालतको अनधकार 
क्षेत्नभत् पनखे भई दायर हनु आएको प्रसततु मदु्ाको संचक्षप् तथय र ठहर यसप्रकार छः

चितवन राष्ट्रिय ननकुञ्जनभत्को डमुररया पोटिदेचि दचक्षणतफवा  गौर मिान नचजक बाँस िोलादेचि कररब 
२०० नमटर पचचिम िरेुको घाँि सालघाररीमा अन्दाजधी २० वषवा चजन उमेर भएको भाले गैंडा मतृ 
अवसथामा फेला परेको, सो गैंडाको िाग धाररलो हनतयारले काटरी िोररी लगेको भन्ेसमेत बेहोराको 
नमनत २०६७।०२।२८ को घटनासथल प्रकृनत मिु ु् का।
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चितवन राष्ट्रिय ननकुञ्जनभत्को डमुररया पोटिदेचि दचक्षणतफवा  गौर मिाननचजक बाँस िोलादेचि कररब 
२०० नमटर पचचिम िरेुको घाँि सालघाररीमा जसको G.P.S. Location: 0542774 USR 3046844 रहेको 
अन्दाजधी २० वषवाजनत उमेर भएको भाले गैंडा मतृ अवसथामा फेला परेको, सो गैंडालाई गोलरी हानधी 
माररी िाग काटरी िोररी लगेको भन्ेसमेत बेहोराको वररष्ठ पश ुचिष्टकतसक डा. कमलप्रसाद गैरेले जाँि 
गररी ददएको नमनत २०६७।२।२९ को लास जाँि (Postmortem Report) प्रनतवेदन।

चितवन राष्ट्रिय ननकुञ्जको िोररी चशकार प्रनतरोध ईकाई र गोरिबहादरु गणको संयकु्त गसतधी टोलरीले 
सरुाकरीले ददएको गोपय सूिनाको आधारमा गैंडा माररी िाग नबरिरी तथा ओसारपसार गनखे कायवामा 
संलगन भएको, गैंडालाई गोलरी हानधी माररी िाग काटरी काठमाडौं लगेर नबरिरी वयवसाय गरेको कसरुमा 
चज्ला कासकरी, दाङनसङ गा.ष्टव.स. वडा नं. ९ उ्लेररी घर भई हाल ऐ. पोिरा-उपमहानगर पानलका 
वडा नं. ३ नदरीपरु बसने चजतबहादरु पनु, चज्ला चितवन, कोराक गा.ष्टव.स. वडा नं.९ कालोिोला 
बसने दलबहादरु प्रजा, चज्ला चितवन, कोराक गा.ष्टव.स. वडा नं.८ देवधीटार बसने महेन्द् गरुूङलाई 
परिाउ गररी आवशयक कारवाहरीको लानग पेस गरेको छु भन्ेसमेत बेहोराको सहायक संरक्षण अनधकृत 
लालबहादरु भणडाररीको नमनत २०६७।११।१५ को जाहेररी प्रनतवेदन।

नमनत २०६७।३।१३ का ददन चज्ला चितवन, गा.ष्टव.स. वडा नं.९ चिपलेटरी बसने काजधीमान प्रजा, 
ऐ. कोराक गा.ष्टव.स. वडा नं.९ कालरीिोला घर भई हाल ऐ. िैरहनधी गा.ष्टव.स. वडा नं.४ नयाँ पसावामा 
बसने शचक्त प्रजा र मसमेत पोिराबाट आई काजधीमानको घरमा सो रानत बास बसयौं।भोनलप्ट 
नबहान शचक्त प्रजा चितवनको ष्टवरेन्द्नगर पसावातफवा  फकवा न ुभयो।तयसददन नबहानै काजधीमान प्रजाले िसधी 
काटरी िानष्टपनको लानग आआफना इटिनमत्लाई बोलाई िानष्टपन गददै गरेको अवसथामा म, दगुावाबहादरु 
तामाङ, महेन्द् गरुूङ र दलबहादरु प्रजा परिाउमा पर ्यौं, काजधीमान प्रजा घटनासथलबाट भागन सफल 
हनुभुयो।नमनत २०६७।२।२७ मा काजधीमानको घरमा ऐ.ऐ. कालरीिोला बसने राजकुमार प्रजा, 
काजधीमान प्रजा, शचक्त प्रजा र म भएर ननकुञ्ज क्षेत्नभत् प्रवेश गररी भोनलप्ट नबहान नमरनमरे उजयालोमा 
ननकुञ्ज क्षेत्नभत्को गौर मिान, िरेु घाँि क्षेत्मा आई पगुयौं, तयहाँ गैंडा फेला पयवो।काजधीमान प्रजा र 
राजकुमार प्रजाले सो क्षेत्मा लकुाई रािेको भरूवा बन्दकु नतनधीहरूले नलएर आएर गैंडालाई ष्टपछा गददै 
कररब नबहान ४꞉४५ बजे राजकुमार प्रजाले गोलरी हानेकोमा गोलरी गैंडाको गदवानमा लागयो तर गैंडा 
नढलेपनछ गैंडा रन्थननदैँ भागयो।राजकुमार प्रजाले पनुः दायाँ पाटामा गोलरी हानधी गैंडा मारेको हो।गैंडा 
माररसकेपनछ, मैले बोकेको बञ्चराले काजधीमान प्रजा, राजकुमार प्रजाले िाग काटेका हनु।्िाग 
काष्टटसकेपनछ बन्दकु नतनधीहरूले तयहरी ँ नचजकको जंगलमा लकुाएर रािधी िाग नलएर राजकुमार 
प्रजा, काजधीमान प्रजा र म नमनत २०६७।२।२८ गते ददनको १/२ बजेनतर काजधीमानको घरमा 
पगेुका नथयौं।उक्त िागलाई काजधीमानको घरमा उनसनेको नथयो।िाग ७०० ग्ामको नथयो।उक्त 
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िाग भोनलप्टै म र शचक्त भएर माइरिोबसबाट काठमाडौं लगेर गोंगबचुसथत तारा होटलमा बसेका 
चज्ला चितवन िैरहनधी गा.ष्टव.स. वडा नं.४ बसने बषु्टद्धबहादरु प्रजालाई ददयौं।काजधीमान प्रजा र 
राजकुमार प्रजा पष्टह्यै मोटरसाइकलबाट उक्त होटलमा पनुगसकेका रहेछन।्बषु्टद्धबहादरु प्रजाले 
मलाई र शचक्तलाई ५।५ हजार िाग ्याएको बाटो ििवा भनधी ततकाल ददएपचिात ्म पोिरा र शचक्त 
चितवनतफवा  लागयौं।उक्त िाग बषु्टद्धबहादरु प्रजामाफवा त २० लािमा बेिेको हो।िाग बषु्टद्धबहादरु प्रजाले 
कसलाई नबरिरी गयवो तयो मलाई थाहा छैन।िाग नबरिरीको ष्टहससा भनधी मलाई २ लाि बषु्टद्धबहादरु 
प्रजाले पनछ पोिरामा ्याएर ददएको हो।बषु्टद्धबहादरु प्रजा आफूलाई ष्टवकास गरुूङ, काजधीमान प्रजा 
आफूलाई नमलन थापा र राजकुमार प्रजा आफूलाई रोष्टहत थापा भनधी लकुरीनछपधी आफूले गरेको कतुवात 
लकुाउनलाई पोिराको नदरीपरुमा डेरा गररी ष्टवदेश जाने तयाररीको लानग सेक्ुररटरी गाडवा, भाषा एवं 
कमपयटुर तानलम नलई बसने गरेका छन ्भन्ेसमेत बेहोराको प्रनतवादरी चजतबहादरु पनुले अनसुन्धान 
अनधकृतसमक्ष गरेको बयान।

चज्ला चितवन, कोराक गा.ष्टव.स. वडा नं.९ चिपलेटरी बसने नबजराम प्रजा मेरो ससरुा हनुहुनु्छ।उहाँले 
आफनो घरको शौिालय ननमावाणको लानग भनधी नमनत २०६७।३।१४ मा मलाई अनरुोध गरेकाले म 
शौिालय ननमावाणको काममा गएको नथए।ँकाजधीमान मेरो सालो हो।तयसददन मेरो सालोको घरमा िसधी 
काटेको रहेछ।काजधीमानले िानष्टपनको लानग आग्ह गरेकाले म सो कायवारिममा सररक हुँदा परिाउ 
परेको हुँ।िानष्टपनको रिममा दगुावाबहादरु तामाङ, महेन्द् गरुूङ र चजतबहादरु पनु पनन परिाउ परेका 
छन।्ननजहरू गैंडा माररी िाग नबरिरी वयवसायमा संलगन भएको जसतो लागदैन।फरार राजकुमार प्रजा 
मेरो सा्य कान्छो भाइ हो।नतनधीहरू नामदु गैंडा माररी िाग नबरिरी वयवसाय गनखे तसकरहरू हनु 
भन्ेसमेत बेहोराको प्रनतवादरी दलबहादरु प्रजाले अनसुन्धान अनधकृतसमक्ष गरेको बयान।

काजधीमानले ननमावाण गददै गरेको पक् करी घरमा बेलाबितमा जयाला मजदरुरी गनवा गई रहन्थेँ।नमनत 
२०६७/०३/१४ मा पनन म सो काम गनवा गएको नथए।ँतयस बितमा काजधीमानले िसधी काटेका 
रहेछन, उनका इटिनमत्समेत बसधी िानष्टपन गरररहेका नथए र घरमा काम गनखे मान्छेलाई पनन 
िान बोलाइएको हुँदा िानष्टपनको रिममा परिाउ गररएको हो।सो रिममा काजधीमान भागन सफल 
हनुभुयो।ननज नामदु गैंडाको िाग तसकर हनु।्म गैंडा माररी िाग तसकररी कायवामा लागेको छैन 
भन्ेसमेत बेहोराको प्रनतवादरी दगुावाबहादरु तामाङले अनसुन्धान अनधकृतसमक्ष गरेको बयान।

नमनत २०६७/३/१३ का ददन म चज्ला चितवन, कोराक गा.ष्टव.स. वडा नं. ९ चिपलेटरी चसथत मेरो 
नमत आमा धनमाया तामाङनधीको घरमा भेटघाटको लानग गएको नथए।ँकाजधीमान प्रजाको घरसँगै मेरो 
नमतआमाको घर छ।काजधीमानको श्धीमतधी मेरो गाउँ शचक्तिोरकरी िेलरी हनु।्म उनलाई साइँलरी दददरी 
भनेर समबोधन गछुवा।गएको ददन रात म नमतआमाको घरमा बसे र भोनलप्ट नबहान साइँलरी दददरीको 
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घरनचजक रहेको धारामा मिु धनुजाँदा िेररी आज िसधी काटेको छ, िानष्टपनको लानग आउ है भाइ 
भनेर मलाई साइँलरी दददरीले भनेको हुँदा म ननजको घरमा िाना िान गएको बेला परिाउ परेको 
हुँ।मैले गैंडा मानखे र िाग तसकर गनखे कायवा गरेको छैन भन्ेसमेत बेहोराको प्रनतवादरी महेन्द् गरुूङले 
अनसुन्धान अनधकृतसमक्ष गरेको बयान।

चज्ला चितवन, कोराक गा.ष्टव.स. वडा नं. ९ बसने दलबहादरु प्रजाको माष्टहलो भाइ रामकुमार प्रजा 
गैंडा माररी िाग तसकर गरेको मदु्ामा जेलमा छ।ननजको कान्छो भाइ राजकुमार प्रजा सोहरी मदु्ा 
लागेर लकुरीनछपधी ष्टहँडधी हाल पनन तयहरी पेसा गददै ष्टहँनडरहेको छ।परिाउ परेका दलबहादरु प्रजा पनन 
दश वषवा पष्टहले यसतै पेसा गददै ष्टहँडेको भन्े सनुनन ्थयो।अष्टहले ष्टवदेशबाट आएर पनन २/३ मष्टहनादेचि 
गैंडा माररी िाग तसकर गनखे काजधीमान प्रजा, चघचन्ि काईला, श्धीमान ् साष्टहँला, आफनै भाइ राजकुमार 
प्रजा, बषु्टद्धमान प्रजा र शचक्त प्रजा जसता गैंडा माररी िाग तसकर गनखे वयचक्तहरूसँग नमलेमतो गररी पाटटी 
िाने गरेको देचियो।चजतबहादरु पनु र महेन्द् गरुूङ पनन गैंडा माररी िाग तसकर गनखे कायवामा संलगन 
भएको हनुपुछवा।परिाउ परेको नमनत २०६७/३/१४ का ददन यधी वयचक्तहरू काचजमानको घरमा िसधी 
काटरी भोज िाँदै गैंडा मानवा जाने योजना बनाइरहेका नथए भन्ेसमेत बेहोराको प्रमेबहादरु प्रजासमेतले 
गररी ददएको सजवानमन मिु ु् का।

प्रनतवादरीहरू जधीतबहादरु पनु, काजधीमान प्रजा, राजकुमार प्रजाले गैंडा माररी िाग नबरिरी गरेको कायवा 
मनसल संलगन कागज प्रमाणबाट पषु्टटि भएकोले प्रनतवादरीहरूको उक्त कायवा राष्ट्रिय ननकुञ्ज तथा वन्यजन्त ु
संरक्षण ऐन, २०२९ को दफा ५(क) र १९(१) र प्रनतवादरीहरू शचक्त प्रजा, बषु्टद्धबहादरु प्रजाले सोहरी 
ऐनको दफा १९(१) को कसरु गरेको देचिदँा प्रनतवादरीहरू जधीतबहादरु पनु, नमलन भन्े काचजमान 
प्रजा, राजकुमार प्रजा, शचक्त प्रजा, बषु्टद्धबहादरु प्रजा, दलबहादरु पजावा, दगुावाबहादरु तामाङ र महेन्द् 
गरुूङलाई सोहरी ऐनको दफा २६(१) बमोचजम सजाय गररपाउँ भन्ेसमेत बेहोराको अनभयोग पत्।

नमनत २०६७/३/१३ का ददन चज्ला चितवन, गा.ष्टव.स. वडा नं. ९ चिपलेटरी बसने काजधीमान प्रजा, ऐ. 
कोराक गा.ष्टव.स. वडा नं. ९ कालरीिोला घर भई हाल ऐ. िैरहनधी गा.ष्टव.स. वडा नं. ४ नयाँ पसावामा 
बसने शचक्त प्रजा र मसमेत पोिराबाट आई काजधीमानको घरमा सो रानत बास बसयौं।भोनलप्ट नबहान 
शचक्त प्रजा चितवनको वधीरेन्द्नगर पसावातफवा  फकवा न ुभयो।तयसददन नबहानै काजधीमान प्रजाले िसधी काटरी 
िानष्टपनको लानग आ-आफना इटिनमत्लाई बोलाई िाँदै गरेका नथए।तयहाँ काजधीमान प्रजाको नयाँ घर 
बन्दै नथयो।भोज िानेमा कामदार पनन नथए।िानष्टपन गददै गरेको अवसथामा परिाउमा पर ्यौं, काजधीमान 
प्रजा घटनासथलबाट भागन सफल हनुभुयो।यसभन्दा अचघ नमनत २०६७।२।२७ मा काजधीमानको 
घरमा राजकुमार प्रजा, काजधीमान प्रजा, शचक्त प्रजा र म भएर गैंडा मानखे योजना बनाएका नथयौं।सो 
ददनको साँझ गैंडा मानवा आउँदा राप्धी नदरीमा आइपगुदा ननकै रात पररसकेको नथयो।शचक्त तयहरीबँाट 
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फकवा न ुभयो।म, काजधीमान प्रजा र राजकुमार चितवन राष्ट्रिय ननकुञ्जको गौर मिान, िरेु घाँि क्षेत्मा 
आई पगेुको कुरा ननजहरूले बताएका नथए।नमरनमरे उजयालोमा एउटा गैंडा फेला पयवो।गैंडालाई ष्टपछा 
गददै कररब नबहान ४:४५ बजे राजकुमार प्रजाले गोलरी हानेकोमा गोलरी गैंडाको गदवानमा लागयो तर गैंडा 
नढलेपनछ गैंडा रन्थननदैँ भागयो।राजकुमार प्रजाले पनु: दायाँ पाटामा गोलरी हान्दा गैंडा ढ्यो।मैले 
बोकेको बञ्चराले काजधीमान प्रजा, राजकुमार प्रजाले िाग काटेका हनु।्हामधीले िाग काटने बञ्चरो 
र बन्दोबसतधीका सामान नलएर गएका नथयौं।बन्दकुको गोलरी र बारूद राजकुमार प्रजा र काजधीमान 
प्रजाले बोकेका नथए।बन्दकु पलाष्टटिकले बेररी जंगलमै लकुाएर रािेका नथए।िाग राजकुमार प्रजा, 
काजधीमान प्रजाले पालैपालो बोकरी नमनत २०६७/२/२८ ददनको १/२ बजेनतर काजधीमानको घरमा 
आई उक्त िाग उनसनेर मास ुछुट्ाई तौल गररी मलाई र शचक्तलाई नलएर आउन ुभनधी काजधीमान 
प्रजा र राजकुमार प्रजा मोटरसाइकलबाट काठमाडौं लागे।िाग ७०० ग्ामको नथयो।हामधी दवैुजना 
उक्त िाग नलएर गोंगब ुचसथत तारा होटलमा गयौं।तयहाँ बषु्टद्धबहादरु प्रजा बसेका रहेछन।्काजधीमान 
प्रजा र राजकुमार प्रजा पष्टह्यै मोटरसाइकलबाट उक्त होटलमा पनुगसकेका रहेछन।उक्त िाग 
बषु्टद्धबहादरु प्रजामाफवा त रू. बधीस लािमा नबरिरी गरे।तर कसलाई नबरिरी गरे थाहा भएन।तयसपनछ 
बषु्टद्धबहादरु प्रजाले हामधीलाई ५/५ हजार ददएका हनु।्सोहरी ददन बेलकुा म पोिरातफवा  लागेँ, शचक्त 
चितवनतफवा  लागेँ।िाग नबरिरी भएको २/३ ददनपनछ बषु्टद्धबहादरु प्रजाले पोिरा आएर मलाई २ लाि 
ददएको हो।उक्त रकम मैले घर ििवा गरेँ भन्ेसमेत बेहोराको प्रनतवादरी चजतबहादरु पनुले मदु्ा हेनखे 
अनधकाररीसमक्ष गरेको बयान।

मेरो ससरुा नबजराम प्रजाले आफनो घरको शौिालय बनाई ददन ुपयवो भनधी नमनत २०६७।३।१४ मा 
बोलाएकोले म ससरुाको घरमा गएको नथए।ँससरुा र सालो काजधीमानको एउटै आगँन भएको र सालोले 
पनन घर बनाउँदै गरेकोले तयहाँ केशरबहादरु तामाङ, रामबहादरु तामाङ र दगुावाबहादरु तामाङ साला 
काजधीमानको घरमा काम गरररहेका नथए।तयसददन मेरो सालोको घरमा िसधी काटेको र िानष्टपनको 
लानग मलाई बोलाएका नथए।िानष्टपन गदावागददैको अवसथामा परिाउ परेको हुँ।मैले गैंडा माररी िाग 
नबरिरी वयवसाय गरेको छैन भन्ेसमेत बेहोराको प्रनतवादरी दलबहादरु प्रजाले मदु्ा हेनखे अनधकाररीसमक्ष 
गरेको बयान।

नमनत २०६७/३/१३ का ददन म चज्ला चितवन, कोराक गा.ष्टव.स. वडा नं. ९ चिपलेटरी मा बसने 
मेरो नमतआमा धनमाया तामाङको घरमा भेटघाटको लानग गएको नथए।ँकाजधीमानको श्धीमतधी मेरो गाउँ 
शचक्तिोरकरी िेलरी हनु।्म उनलाई साइँलरी दददरी भनेर बोलाउँछु।भोनलप्ट नबहान नमतआमाको घरमा 
हातमिु धोइसकेपनछ साइँलरी दददरीले मलाई बोलाई िसधी काटने योजना छ, िानष्टपन गनवा आउ है भनेर 
बोलाएकोले म साइँलरी दददरीको घरमा िानष्टपन गनवा लागेको नथए।ँिानष्टपन गरेर फकिं दा मसमेतलाई 



217

jg, jGohGt' / jftfj/0f ;+/If0f ;DaGwL s]xL dxTjk"0f{ d'2fsf ghL/x?sf] ;Fufnf] – @)&*

परिाउ गरेको हो भन्ेसमेत बेहोराको प्रनतवादरी महेन्द् गरुूङले मदु्ा हेनखे अनधकाररीसमक्ष गरेको बयान।

काजधीमानले घर ननमावाण गददै गरेकोले काजधीमानको घरमा म काम गनवा गएको नथए।तयसददन 
काजधीमानले िसधी काटरी मलाई पनन िानष्टपनको लानग बोलाए।मलगायत दलबहादरु प्रजा, महेन्द् 
गरुूङ र जधीतबहादरु पनु िानष्टपन गरररहेका नथयौं।तयसैबित परिरी ्याएको हो।काजधीमान प्रजा र 
राजकुमार प्रजा गैंडा माररी िाग वयवसाय गनखे तसकर हनु ्भन्ेसमेत बेहोराको प्रनतवादरी दगुावाबहादरु 
तामाङले मदु्ा हेनखे अनधकाररीसमक्ष गरेको बयान।

नमनत २०६७/३/१३ का ददन चज्ला कासकरी दाङनसङ गा.ष्टव.स. वडा नं. ९ उ्लेररी घर भई हाल ऐ. 
पोिरा-उपमहानगरपानलका वडा नं. ३ बसने चजतबहादरु पनु, चज्ला चितवन िैरहनधी पसावा बसने शचक्त 
प्रजा भन्े शचक्त पनु र म पोिराबाट बसमा नारायणगढ आयौं।तयहाँबाट नमननबस िढरी चज्ला चितवन 
वधीरेन्द्नगर गा.ष्टव.स. नचजक पमफा पूलमा ओलटी मेरो घरमा गएर बास बसयौं।तयसको भोनलप्ट 
शचक्त पनु नबहान आफनो घरनतर फष्टकवा ए।म र चजतबहादरु पनु मेरै घरमा बसयौं।मैले नयाँ घर 
बनाएकोले नमनत २०६७ साल असार १४ का ददन मैले आफनो छरनछमेक र ईटि नमत्हरूलाई िसधी 
काटरी भोज िवुाउन थालेको नथए।ँिानष्टपनको रिममा ननकुञ्जबाट गएको गसतधी टोलरीले चजतबहादरु 
पनु, दलबहादरु प्रजा, मेरो नभनाजू, चज्ला चितवन कोराक गा.ष्टव.स. वडा नं. ९ बसने दलाबहादरु 
प्रजा, ऐ. शचक्तिोर गा.ष्टव.स वडा नं. ८ बसने महेन्द् गरुूङलाई परिाउ गरेका हनु।्म भागन सफल 
भए।नमनत २०६७।३।१४ का ददन बेलकुा गैंडा मानखे योजना बनाएका नथयौं।यसभन्दा अगानड 
नमनत २०६७/२/२७ का ददन मेरो घरमा म, राजकुमार प्रजा, चजतबहादरु पनु, शचक्त प्रजासँगै बसधी 
गैंडा मानखे योजना बनाएका नथयौं।नमनत २०६७/२/२७ को साँझमा म, राजकुमार प्रजा, चजतबहादरु 
पनु, शचक्त प्रजा (पनु) कोराकबाट गैंडा मानवा भनधी ष्टहँडेर आउँदा राप्धी नदरीमा ननक् कै रात पररसकेको 
नथयो।शचक्त प्रजा (पनु) राप्धी नदरीमा आइपगेुपनछ फष्टकवा ए।म, राजकुमार प्रजा र चजतबहादरु पनु 
रातारात ष्टहँडेर चितवन राष्ट्रिय ननकुञ्जको गौर मिार िरेुघाँिमा आइपगुयौं।नबहानधीपि हनु लागेको 
नथयो।नबहान नमरनमरे उजयालोमा एउटा भाले गैंडा फेला पयवो, नबहान कररब ४:४५ बजे राजकुमार 
प्रजाले भरूवा बन्दकुले गोलरी हान्दा गैंडाको गदवानमा लागयो तर गैंडा ढलेन पनु: राजकुमार प्रजाले 
गोलरी हान्दा दायाँपदट्ट गोलरी लागयो र गैंडा ढ्यो।िाग काटने बञ्चरो चजतबहादरु पनुले बोकेका 
नथए।उक्त गैंडाको िाग काटरी पालैपालोसँग राजकुमार प्रजा र मैले बोकेका नथयौं।हामधी िाग काटने 
बञ्चरो र बन्दोबसतधीका सामानसँगै नलएर गएका नथयौं।मैले बन्दकुमा लागने गोलरी र ननलो पाइपमा 
बारूद बोकेको नथए।ँबन्दकुमा लागने गोलरी फलामको छड काटरी बनाएको हो।उक्त गोलरी पाडो भेना 
भन्े चशवलाल ष्टव.क.सँग नलएको हो।उक्त िाग बोकरी नमनत २०६७/२/२८ को ददनको १:३० बजे 
मेरो घरमा ्याई उनसनेर मास ुछुट्टयाई िागको तौल गररी चजतबहादरु पनु र शचक्त पनुलाई काठमाडौं 



218

jg, jGohGt' / jftfj/0f ;+/If0f ;DaGwL s]xL dxTjk"0f{ d'2fsf ghL/x?sf] ;Fufnf] – @)&*

्याउन ुभनधी राजकुमार प्रजा र म मोटरसाइकलमा काठमाडौं गयौं।हामधी काठमाडौं बसपाकवा को तारा 
होटलमा चज्ला चितवन िैरहनधी ४ पसावाबजार बसने बषु्टद्धबहादरु प्रजासँगै बसेका नथयौं।उक्त िाग 
बषु्टद्धबहादरु प्रजामाफवा त नबरिरी गररी रू.२०,०००००।- (बधीस लाि) नलएका हौं।उक्त रकममधये 
शचक्त पनु र चजतबहादरु पनुलाई पष्टहले ५/५ हजार ददई २/३ ददन पनछ उनधीहरूलाई २/२ लाि 
ददई अरू हामधीले बाँडेर नलएका हौं।हामधीले गैंडा मानवा प्रयोग गरेको बन्दकु चज्ला चितवन कोराक 
गा.ष्टव.स. वडा नं. ९ चिपलेटरी बसने बलबहादरु प्रजाको हो।म, राजकुमार प्रजा र बषु्टद्धबहादरु प्रजासमेत 
भएर २०६० सालदेचि गैंडा माररी िाग नबरिरी वयवसाय गररी आनथवाक लाभ नलएका हौं।मसमेत चज्ला 
चितवन कोराक गा.ष्टव.स. वडा नं. ९ बसने राजकुमार प्रजा, ऐ.ऐ. बसने राजकुमार प्रजाको माइला 
दाज ुबलबहादरु प्रजा, चज्ला चितवन शचक्तिोर गा.ष्टव.स. वडा नं. ७ सकुबहादरु प्रजा, ऐ. कोराक 
गा.ष्टव.स. वडा नं. ९ बसने श्धीमान ् साइला भन्े शेरबहादरु िेपाङ, चज्ला चितवन शचक्तिोर गा.ष्टव.स. 
वडा नं. ८ अचजङ्गरे बसने वयापाररी कान्छा भन्े केदार प्रजा, चज्ला चितवन िैरहनधी गा.ष्टव.स. वडा 
नं. ४ बसने बषु्टद्धबहादरु प्रजा, कोराक ९ बसने रोगे भन्े ददपे प्रजा, शचक्तिोर गा.ष्टव.स. वडा नं. ८ 
बसने मेरो जेठान बषु्टद्धबहादरु प्रजासमेत भई राष्ट्रिय ननकुञ्जनभत् प्रवेश गररी ष्टवनभन् क्षेत्मा गैंडा माररी 
िाग नबरिरी वयवसाय गररी आनथवाक लाभ नलएको हो भन्ेसमेत बेहोराको प्रनतवादरी नमलन भन्े काचजमान 
प्रजाले मदु्ा हेनखे अनधकाररीसमक्ष गरेको बयान।

नमनत २०६७/२/२७ का ददन चज्ला चितवन कोराक गा.ष्टव.स. वडा नं.९ चिपलेटरी बसने काजधीमान 
प्रजा र चज्ला कासकरी दाङनसङ गा.ष्टव.स. वडा नं. ९ उ्लेररी घर भई पोिरा उ.म.न.पा. वडा नं. ३ 
नदरीपरु बसने चजतबहादरु पनुलाई मैले मेरो मोटरसाइकलमा रािधी चज्ला चितवन वधीरेन्द्नगर गा.ष्टव.स. 
वडा नं. २ बाट कोराक गा.ष्टव.स. वडा नं. ९ चिपलेटरीसमम पयुावाएको हुँ।मैले तयसभन्दा अगानड 
जधीतबहादरु पनुलाई चिनेको नथइन।मैले मेरो मामा काचजमान प्रजालाई राम्ररी चिन्दछु।चजतबहादरु पनु 
र काचजमान प्रजा हाल गैंडा माररी िाग नबरिरी वयवसाय गरेको कसरुमा कारागार कायावालय भरतपरु 
चितवनमा थनुामा रहेका छन।्मैले गैंडा माररी िाग नबरिरी वयवसाय गरेको छैन, आनथवाक लाभ नलएको 
छैन भन्ेसमेत बेहोराको प्रनतवादरी शचक्त प्रजाले मदु्ा हेनखे अनधकाररीसमक्ष गरेको बयान।

नमनत २०६७।३।५ मा मैले ददएको प्रनतवेदनमा लागेको सष्टहछाप र बेहोरा मेरो हो भन्ेसमेत 
बेहोराको प्रनतवेदक सहायक संरक्षण अनधकृत लालबहादरु भणडाररीले चितवन राष्ट्रिय ननकुञ्ज कायावालय 
कसरामा गरेको बकपत्। 

सजवानमन मिु ु् काको सष्टहछाप र बेहोरा मेरो हो भन्ेसमेत बेहोराको सजवानमन मिु ु् काका माननस 
वेदबहादरु िडकाले चितवन राष्ट्रिय ननकुञ्ज कायावालय कसरामा गरेको बकपत्।
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नमनसल संलगन आधार प्रमाणहरूबाट जधीतबहादरु पनुले राष्ट्रिय ननकुञ्ज तथा वन्यजन्त ुसंरक्षण ऐन, 
२०२९ को दफा ५(क) र १९(१) को कसरु अपराध गरेको पषु्टटि भएकोले ननजलाई सोहरी ऐनको 
दफा २६(१) बमोचजम १४ वषवा कैद र रू. ९०,०००।- (नब ्बे हजार रूपैयाँ) जररवाना हनेु, प्रनतवादरी 
काचजमान प्रजाले ऐ. ऐनको दफा ५(क) र १९(१) को कसरु अपराध गरेको पषु्टटि भएकोले ननजलाई 
सोहरी ऐनको दफा २६(१) बमोचजम १५(पन्ध्र) वषवा कैद र रू.१,००,०००।- (एक लाि) रूपैयाँ 
जररवाना हनेु, प्रनतवादरी शचक्त प्रजाले सोहरी ऐनको दफा ५(क) र १९(१) को कसरु अपराध गरेको 
पषु्टटि भएकोले ननजलाई सोहरी ऐनको दफा २६(१) बमोचजम १२(बाह्र) वषवा कैद र रू.६०,००० 
(साठी हजार) रूपैयाँ जररवाना हनेु, प्रनतवादरी राजकुमार प्रजाले ऐ. ऐनको दफा ५(क) र १९(१) को 
कसरु अपराध गरेको पषु्टटि भएकोले ननजलाई सोहरी ऐनको दफा २६(१) बमोचजम १५ (पन्ध्र) वषवा 
कैद र रू.१,००,०००।- (एक लाि) रूपैयाँ जररवाना हनेु, प्रनतवादरी बषु्टद्धबहादरु प्रजाले ऐ. ऐनको 
दफा ५(क) र १९(१) को कसरु अपराध गरेको पषु्टटि भएकोले ननजलाई सोहरी ऐनको दफा २६(१) 
बमोचजम सोहरी ऐनको दफा २६(१) बमोचजम १५ (पन्ध्र) वषवा कैद र रू.१,००,०००।- (एक लाि 
रूपैयाँ) जररवाना हनेु र प्रनतवादरीहरू दलबहादरु प्रजा, दगुावाबहादरु तामाङ, र महेन्द् गरुूङले सफाइ 
पाउने ठहछवा भन्ेसमेत बेहोराको चितवन राष्ट्रिय ननकुञ्ज कायावालय, कसराबाट भएको फैसला।

मैले चितवन राष्ट्रिय ननकुञ्ज कायावालय, इजलाससमक्ष बयान गदावा नमनत २०६७/२/२७ का ददन 
प्रनतवादरीहरू काजधीमान प्रजा र चजतबहादरु पनुलाई मेरो मोटरसाइकलमा रािधी चज्ला चितवन ष्टवरेन्द् 
नगर गा.ष्टव.स. वडा नं. २ बाट कोराक गा.ष्टव.स. वडा नं. ९ चिपलेटरीसमम पयुावाएको हुँ।मैले गैंडा माररी 
िाग नबरिरी वयवसाय गरेको छैन र आनथवाक लाभ नलएको छैन भनधी कसरुमा पूणवा इन्कार रहरी बयान 
गरेको छु।मैले आफू कसरुमा सहभागधी छैन भनधी पूणवारूपमा इन्कार रहरी बयान गदावाको अवसथामा 
पनन ष्टवना आधार प्रमाण मलाई दोषधी ठहर गररएको छ।जहाँसमम सहअनभयकु्तहरू काजधीमान प्रजा 
र चजतबहादरु पनुले गैंडाको िाग उनसनेर तयार भएपनछ शचक्त प्रजा र चजतबहादरु पनुले काठमाडौं 
पयुावाएको भनधी मउपर पोल गरेका छन,् सो सहअनभयकु्तको पोलहरू झठु्ा, बनावटरी तथा का्पननक 
हनु।्ननजहरूले मउपर ष्टकन तयस ष्टकनसमको दोषारोपण गरे म जाचन्दन।मैले उक्त िाग नबरिरी 
ष्टवतरण गनवाको लानग काठमाडौं लागेको पनन छैन र उक्त िाग नबरिरी ष्टवतरणपनछ रू. ५,०००।- र 
२,००,०००।- नलएको पनन छैन।मैले आफनो बयानमा काजधीमानसँग पष्टहलादेचि नै चिनजान भएको 
र चजतबहादरु पनुलाई मेरो मोटरसाइकलमा रािधी वधीरेन्द्नगर गा.ष्टव.स. वडा नं. २ बाट कोराक 
गा.ष्टव.स. वडा नं. ९ चिपलेटरीसमम पयुावाई ददँदा चिनजान भएको हो।सोभन्दा अगानड ननज चजतबहादरु 
पनुसँग चिनजान भएको नथएन र छैन भनधी प्रसटरूपमा उ्लेि गररी बयान गरेतफवा  न्यायकतावाबाट 
कुनै ष्टकनसमको ष्टववेिना भएको छैन।यसररी नेपाल सरकारले मैले अपराध गरेको पषु्टटि गररी सजाय 
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गनुवापनखेमा थनुामा रहेको वयचक्तले ईन्काररी बयान पषु्टटि गनवा नसकेको भन्े अत्तो थापधी मउपर सजाय 
गरेको गैरकानूनधी तथा न्याष्टयक मनसायष्टवपररीत भएको प्रसट छ।प्रनतवेदक लालबहादरु भणडाररीले पनन 
म पनुरावेदक शचक्त प्रजा उक्त गैंडा माररी िाग नबरिरी ष्टवतरण गनवामा संलगन भएको छ भनधी भन् र 
लेिाउन सष्टकरहेको अवसथा छैन।यसररी मलाई ननजले कष्टहँकतै पनन मेरो संलगनता नथयो भनधी भन् 
र लेख् सकेको छैन।तयसतै सजवानमन मिु ु् काका काम तामेल गनखे वेदबहादरु िडका उक्त सजवानमनका 
माननस होइनन।्ननज उक्त कायावालयका सहायक संरक्षण अनधकृत हनु।्अदालतमा बकपत् गदावा 
सजवानमन गदावा बेहोरा उ्लेि गनखे वयचक्तहरूले मात् अदालतमा आई बकपत् गनखे हो, सजवानमनको काम 
तामेल गनखे वयचक्तले अदालतमा साक्षधी सरह बकपत् गनवा नम्ने नहुँदा तयसतो बकपत्लाई प्रमाणमा 
नलई मलाई दोषधी करार गनवा नम्ने ननम्ने हुँदा चितवन राष्ट्रिय ननकुञ्ज कायावालय कसराले मलाई दोषधी 
ठहर गररी गरेको फैसला गैरकानूनधी भएकोले उ्टरी गररी अनभयोगबाट सफाइ पाउँ भन्ेसमेत बेहोराको 
प्रनतवादरी शचक्त प्रजाले पनुरावेदन अदालत हेटौंडामा दायर गरेको पनुरावेदन पत्। 

म पनुरावेदक प्रनतवादरीले गैंडा मारेको कुरामा सानबत भई बयान गरेको भनेकोमा मलाई मौकामा 
तथा संरक्षण अनधकृतसमक्ष समेत बयान गराउँदा कुनै पनन प्रश्न सोनधएको नथएन।कुनै पनन मदु्ाको 
अनसुन्धानको रिममा भएको सानबतधी बयानको आधारमा मात् मलाई कसरु गरेको भनधी ठहर गनवा 
नम्दैन।२०६७।२।२८ मा माररएको गैंडाको समबन्धमा थप अनसुन्धान भएको र कुनै प्रमाणसमेत 
संकलन गररएको अवसथासमेत छैन।घटनासथल मिु ु् का तयार गररी सो समबन्धमा अन्य कुनै पनन 
प्रमाणहरू संकलन भएको छैन।म पनुरावेदक प्रनतवादरीले गैंडा मारेको हो भनधी कुनै पनन कागज 
प्रमाणबाट देचिदैँन।वादरीले मउपरको अनभयोग दाबधी ननष्टववावादरूपमा प्रमाचणत गनखे सष्टकरहेको अवसथा 
छैन।मैले गैंडा मानवा जाउँ भनधी अन्य प्रनतवादरीहरूलाई नलई गएको र कुनै फाइदा नलएको नमनसल 
प्रमाणबाट देचिदैँन।म गैंडालाई गोलरी हान्े माननस पनन होइन।मैले गैंडाको िाग काटरी ्याएको 
भन्े पनन छैन।सजवानमनको कुनै पनन माननसले सो वारदातमा मेरो संलगनता देिाई बेहोरा लेिाउन 
सकेका छैनन।्चजतबहादरु पनु पनन गैंडा माररी िाग तसकर गनखे कायवामा संलगन भएको हनुपुछवा भनधी 
सजवानमन बेहोरामा लेिाएको अनमुान र शंकाको आधारमा मात् मलाई सजाय गनवा नम्ने अवसथा 
हुँदैन।सहप्रनतवादरीहरूको पोललाई मेरो ष्टवरूद्धमा प्रमाणमा नलन नम्दैन।वारदात भयो भननएको 
ददन म सो ननकुञ्ज क्षेत्मा गएको अवसथा छैन।सो ददन म आफनो घर चज्ला कासकरी पोिरा 
उपमहानगरपानलका वडा नं. ३ नदरीपरुमा रहेको नथए।ँम सो िाग बेचनको लानग काठमाडौं गएको पनन 
छैन।वारदातसथलमा र सोपचिात ्मलाई कसरु अपराध गदावाकै अवसथामा देख् ेकोहरी पनन प्रतयक्षदशथी 
माननस भएको अवसथा छैन।अन्य सहप्रनतवादरीहरूको पोल अन्य सवतन्त् प्रमाणबाट पषु्टटि हनुपुदवाछ।तर 
ननजहरूको पोल कुनै अन्य प्रमाणबाट पषु्टटि नभएको हुँदा ननजहरूको पोललाई मेरो ष्टवरूद्धमा प्रमाणमा 
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नलन ननम्ने हुँदा चितवन राष्ट्रिय ननकुञ्ज कायावालय, कसराले मलाई सजाय गररी गरेको फैसला बदर 
गररी अनभयोग दाबधीबाट सफाइ पाउँ भन्ेसमेत बेहोराको प्रनतवादरी चजतबहादरु पनुले पनुरावेदन अदालत 
हेटौंडामा दायर गरेको पनुरावेदन पत्।

नमनत २०६७।३।१४ गते दलबहादरु प्रजा, दगुावाबहादरु तामाङ र महेन्द् गरुूङसमेतलाई गैंडा 
माररी िाग नबरिरी तथा ओसारपसार गरेको कायवामा संलगन भएको बचुझएकोले ननजहरूलाई परिाउ 
गररी आवशयक कानूनधी कावावाहरीका लानग पेस गरेको भन्े सहायक संरक्षण अनधकृत लालबहादरु 
भणडाररीको प्रनतवेदन परेको देचिनकुा साथै ननजले उक्त प्रनतवेदनको बेहोरालाई पषु्टटि गददै मदु्ा सनु्े 
अनधकाररीसमक्ष बकपत् गरेका छन।्तयसतै सजवानमन मिु ु् काका वयचक्तहरूको मौकाको भनाई, लेिाई 
र बेदबहादरु िडकाको बकपत्बाट यधी प्रनतवादरीहरू गैंडा माररी िाग नबरिरी वयवसायमा संलगन रहे 
भएको कुरा सपटि हनु आएको देचिन्छ।चितवन राष्ट्रिय ननकुञ्ज कायावालय, कसरा चितवनले उक्त 
प्रमाणहरूको समचुितरूपमा मू्याङ्कन एवं ष्टवश्षेण गनवा सकेको छैन।चितवन राष्ट्रिय ननकुञ्ज कायावालय 
कसराले फैसला गनखे रिममा यधी सफाइ पाएका प्रनतवादरीहरूले योजनाबद्ध ढङ्गले गैंडा माररी िाग 
बेिधी तसकररी गररी रूपैयाँ कमाउने लालिमा कसरु गनवा िोजेको, गैंडा मानवा र िाग नबरिरी वयवसाय 
गनवाका लानग मतस्लाहमा पसधी योजना बनाई िाग नबरिरी गररी रूपैयाँ बाँडधी िानेसमेतको कायवा 
संयकु्तरूपमा प्रनतवादरीहरूलाई आरोष्टपत कसरुबाट सफाइ ददएको छ।जसबाट समेत उक्त फैसला 
सवयम ्मा ष्टवरोधाभाषपूणवा रहेको छ।यधी प्रनतवादरीहरू आरोष्टपत कसरु अपराधमा इन्कार रहे पनन सो 
इन्काररीलाई ननजहरूले ठोस प्रमाणबाट पषु्टटि गनवा सकेको देचिदैँन।यधी प्रनतवादरीहरू समेत प्रनतवादरी 
काजधीमान प्रजाको घरमा िसधी काटरी िाई िानष्टपन गररी बसधी गैंडा माररी िाग नबरिरी वयवसाय गनखे कुरा 
गररी योजना बनाई मतस्लाह गरररहेको अवसथामा परिाउ परेका छन।्यधी प्रनतवादरीहरूको आरोष्टपत 
कसरुमा संलगनता रहे भएको तथयलाई पषु्टटि गनखे आधार प्रमाणहरूको ष्टवद्यमानता देचिदँादेचिदैँ पनन 
ननज प्रनतवादरीहरूलाई सफाइ ददने गररी गरेको फैसला सो हदसमम कानूनधीरूपमा त्षु्टटपूणवा रहेकोले 
उक्त फैसला बदर गररी ननज प्रनतवादरीहरूलाई समेत अनभयोग दाबधीअनसुार सजाय गररपाउँ भन्ेसमेत 
बेहोराको वादरी नेपाल सरकारले पनुरावेदन अदालत हेटौंडामा दायर गरेको पनुरावेदन पत्। 

सववाप्रथम म पनुरावेदकलाई फरार रहेको भन्े अत्तो थापधी मलाई सजाय गररएको छ।तर म कष्टहले 
पनन फरार नभई आफनो गाउँ घर तथा रोजगाररीको लानग पोिरा तथा काठमाडौंमै रहरी बसधी आएको 
छु।म गैंडालाई गोलरी हान्े तथा गैंडा मानखे कायवामा संलगन छैन।यसररी मेरो अनपुचसथनतमा मेरो बयान 
ननलई मनोमानधी ढंगबाट नमनसल िडा गररी मलाई सजाय गरेको चितवन राष्ट्रिय ननकुञ्ज कायावालय 
कसराको फैसला गैरकानूनधी छ।फैसलापनछ मलाई परिाउ गररी गराइएको बयान मेरो सवेचछाले 
गरेको होइन।चितवन राष्ट्रिय ननकुञ्ज कायावालयले नमनत २०७०/२/२९ मा मलाई १५ वषवा कैद र 
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रू. १,००,०००।- जररवाना हनेु गररी फैसला गरेपनछ आफूले गरेको फैसलालाई कायम राख् मलाई 
परिाउ गररी ननजहरूले तयार गरेको बनधी बनाउ बयानमा सष्टहछाप गर ्भनधी भन्दा मैले इन्कार गररी 
सहरी गनवा नमान्दा चितवन राष्ट्रिय ननकुञ्ज कायावालय, कसरामा कमवािाररी र सेनासमेतले मलाई कुटष्टपट 
गररी िटु्टामा बाँधधी उधोमनु्टो पाररी मेरो पैतालामा ष्टहकावाई र सकेुको िसुावानधी आगोमा हालरी तयसको 
धवुाँ सुँघाएर मलाई जबरजसतधी सष्टहछाप गराएको हो।कुनै पनन मदु्ा फैसला भइसकेपनछ र सो मदु्ामा 
सजाय ददइसकेपनछ सोहरी मदु्ाका प्रनतवादरीलाई परिाउ गररी थनुामा रािधी बयान नलन पाउने कानूनधी 
प्रावधान कहरीकँतै कुनै कानूनमा नभएकाले उक्त बयान कानून ष्टवरूद्ध भएको प्रसटरूपमा देचिएको 
छ।यसको साथै म हेपाटाइटरीस नब. को रोगधी उक्त वारदातमा संलगन हनु सकने अवसथाको पनन 
छैन।सहअनभयकु्तहरू काजधीमान प्रजा र चजतबहादरु पनुको बयानको आधारबाट मलाई दोषधी करार 
गरेको छ।ननज सहअनभयकु्तहरूको के कसो गररी बयान नलए सो कुरा ननजहरूले नै वयक्त गनखे 
कुरा हो।ननजहरूलाई पनन डर धाक धमकरी र यातना ददई बयान गराएको हनु सकछ।सो कारणले 
ननजहरूले मलाई पो्ने नबचत्तक् कै म दोषधी करार हनेु होइन।सहअनभयकु्तको पोल आफैँ मा आधारभतू 
प्रमाण होइन।सहअनभयकु्तको पोलबाहेक अन्य प्रमाण हेररी मेरो संलगनात छ ष्टक छैन भनधी हेनुवापनखेमा सो 
नहेररी नमनसल संलगन कागजातबाट मलाई कहरीकँतैबाट पनन दोषारोपण गनवा नसकेको अवसथामा केवल 
२ जना सहअनभयकु्तले मलाई पोल गरेको कारणबाट मात् मलाई दोषधी करार गनवा नम्दैन।शंकारष्टहत 
सवतन्त् प्रमाणबाट मेरो कसरु पषु्टटि हनु नआएको अवसथामा मलाई कसरुदार ठहर गररी भएको त्षु्टटपूणवा 
फैसला उ्टरी गररी सफाइ पाउँ भन्ेसमेत बेहोराको प्रनतवादरी बषु्टद्धबहादरु प्रजाले पनुरावेदन अदालत 
हेटौंडामा दायर गरेको पनुरावेदन पत्। 

यसमा प्रनतवादरी चजतबहादरु पनुसमेत र लालबहादरु भणडाररीको जाहेररीले वादरी नेपाल सरकारको 
तफवा बाट दोहोरो पनुरावेदन परेको देचिदँा मलुकुरी ऐन, अ.बं. २०२ नं. को प्रयोजनाथवा नेपाल सरकारको 
पनुरावेदनका हकमा प्रनतवादरीहरूलाई र प्रनतवादरीहरूको पनुरावेदनको हकमा नेपाल सरकारलाई 
चझकाई/एक अकावालाई सनुाई लगाउको मदु्ाहरू साथै रािधी पेस गनुवा भन्ेसमेत बेहोराको पनुरावेदन 
अदालत हेटौंडाको आदेश।

गैंडा मानवा चितवन राष्ट्रिय ननकुञ्जनभत् प्रवेश गररी गैंडा माररी िाग काटरी लगधी नबरिरी गरेको आएको रकम 

प्राप् गनखे प्रनतवादरी चजतबहादरु प्रजा पोिरा ननवासधी भएको देचिन्छ।पोिरामा प्रनतवादरी काजधीमानसँग 

साथ गैंडा मानखे योजनामा गएको भन्े पषु्टटि हनु्छ।यसप्रकार ननयोचजत मनसायपूववाक रूपमा गैंडा मानवा 

संलगन रहेका प्रनतवादरी चजतबहादरु पनुले गरेको कसरुको मात्ा र अपराधको गाचमभयवातासमेतलाई 

ष्टविार गदावा ननज प्रनतवादरी चजतबहादरु पनुलाई राष्ट्रिय ननकुञ्ज तथा वन्यजन्त ुसंरक्षण ऐन, २०२९ 

को दफा २६(१) अनसुार १४ वषवा कैद र रू. ९० हजार जररवानासमेत गनखे गररी भएको फैसला 
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अन्यथा देचिन आएन।तयसतै प्रनतवादरी शचक्त प्रजाले गैंडा मानवा गएका अन्य ३ जना साथधीलाई राप्धीको 

िोलासमम पयुावाएका, गैंडा माररी िाग ्याएपनछ सो िाग प्रनतवादरी चजतबहादरु पनु र ननज प्रनतवादरी 

शचक्त प्रजा भई काठमाडौंसमम माइरिो बसमा पयुावाई िाग नबरिरी गररी रकम प्राप् गरेको सो गैरकानूनधी 

वयवसायमा प्रतयक्ष संलगन भई आपरानधक कायवा गरेकोले ननजले गरेको कसरुको मात्ा र अपराधको 

गाचमभयवातासमेतलाई ष्टविार गररी उक्त ऐनको दफा २६(१) अनसुार ननज प्रनतवादरी शचक्त प्रजालाई कैद 

१२ वषवा र जररवाना रू.६० हजारसमेत हनेु गररी भएको फैसला अन्यथा देचिन आएन।प्रनतवादरीहरू 

दगुावाबहादरु तामाङ, दलबहादरु प्रजा र महेन्द् गरुूङ काजधीमानको घरमा िानष्टपन, जयाला मजदरुरी गनवा 

गएको अवसथामा परिाउ परेको देचियो।ननज प्रनतवादरीहरूले प्रसततु गैंडा मानखे, िाग नबरिरी वयवसाय 

गनखे आपरानधक कायवामा संलगन रहेको नमनसल संलगन प्रमाणहरूबाट पषु्टटि हनु आएको पाइएन।अतः 

ननज प्रनतवादरीहरू दलबहादरु प्रजा, दगुावाबहादरु तामाङ र महेन्द् गरुूङले दाबधीको कसरु गरेको देचिन 

नआएकोले ननज नतनै जना प्रनतवादरीहरूलाई आरोष्टपत कसरुबाट सफाइ ददने गररी भएको फैसलालाई 

अन्यथा गनुवापनखे नदेचिदँा प्रनतवादरीहरू दलबहादरु प्रजा, दगुावाबहादरु तामाङ महेन्द् गरुूङबाहेकका अन्य 

प्रनतवादरीहरूले गैंडा माररी िाग नबरिरी वयवसाय गरेको पषु्टटि हनु आएकोले प्रनतवादरी चजतबहादरु पनु, 

शचक्त प्रजा, बषु्टद्धबहादरु प्रजासमेतलाई ननजहरूले गरेको कसरुको मात्ाअनसुार सजाय गनखे गररी र 

प्रनतवादरीहरू दलबहादरु प्रजा, दगुावाबहादरु तामाङ, महेन्द् गरुूङलाई आरोष्टपत कसरुबाट सफाइ ददने 

गररी भएको चितवन राष्ट्रिय ननकुञ्ज कायावालय, कसरा, चितवनको नमनत २०७०।२।२९ को फैसला 

नमलेकै देचिदँा सदर हनेु ठहछवा भन्ेसमेत बेहोराको पनुरावेदन अदालत हेटौंडाबाट भएको फैसला।

नमनत २०६७।३।१४ का ददन दलबहादरु प्रजा, दगुावाबहादरु र महेन्द् गरुूङसमेतलाई गैंडा माररी 

िाग नबरिरी तथा ओसारपसार गरेको कयवामा संलगन भएको बचुझएकोले ननजहरूलाई परिाउ गररी 

आवशक कानूनधी कारवाहरीका लानग पेस गरेको भन्े लालबहादरु भणडाररीको प्रनतवेदन पनुवाका साथै 

सोहरी बेहोरालाई नमलान हनेु गररी इजलासमा बकपत्समेत गरेका छन।्तयसतै सजवानमन मिु ु् काका 

वयचक्तहरूको मौकाको भनाई लेिाई र वेदबहादरु िडकाको बकपत्बाट समेत यधी प्रनतवादरीहरू 

गैंडा माररी िाग नबरिरी वयवसायमा संलगन भएको कुरा सपटि हनु आएको देचिन्छ।प्रनतवादरीहरूले 

योजनाबद्धरूपले गैंडा मानखे र िाग नबरिरी वयवसाय गनवाका लानग मत स्लाहमा पसधी योजना बनाएको 

देचिन्छ।यधी प्रनतवादरीहरू आरोष्टपत कसरुमा इन्कार रहेपनन सो इन्काररी बयानलाई पषु्टटि हनेु गररी कुनै 

ठोस प्रमाण पेस गनखे सकेको नदेचिएकोले ननजहरूलाई सफाइ ददएको हदसमम पनुरावेदन अदालतको 

फैसला त्षु्टटपूणवा हुँदा बदर गररी ननज प्रनतवादरीहरूलाई अनभयोग माग दाबधीअनसुारसजाय हनुपुदवाछ 

भन्ेसमेत बेहोराको नेपाल सरकारको तफवा बाट यस अदालतमा परेको पनुरावेदनपत्।
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अनसुन्धान अनधकाररी र इजलासमा मेरो बयान नलएको होइन।पष्टहलादेचि तयार गरेर रािेको कागजमा 
मलाई जबरजसतधी सष्टहछाप गराएको हो।यसररी मेरो इचछाष्टवपररीत गराइएको उक्त बयानलाई मेरो 
ष्टवरूद्ध प्रमाणमा नलन नम्दैन।मजसतै अन्य प्रनतवादरीहरूलाई पनन जबरजसतधी बयान गराइएको 
हनुसकने भएकोले सहअनभयकु्तको पोललाई अन्य सवतन्त् प्रमाणले पषु्टटि नगरेसमम प्रमाणमा नलन 
नम्दैन।प्रसततु गैंडा मारेको कायवामा मेरो संलगनता छ करी छैन भन्े कुरा वसतनुनटि प्रमाणबाट पषु्टटि 
हनु सकेको छैन।यसतो अवसथामा केवल सहअनभयकु्तको बयानको आधारमा मलाई दोषधी ठहर गनवा 
नम्दैन।प्रनतवेदक लालबहादरु भणडाररीको बकपत्मा म प्रनतवादरी गैंडा मारेको कायवामा संलगन भएको 
भनधी भन् सकेको अवसथा छैन।वेदबहादरु िडका सजवानमन मिु ु् काका माननस होइनन ्ननज सजवानमन 
गराउने माननस मात् भएकोले ननजको बकपत्ले कानूनधी मान्यता पाउने होइन र ननजको बकपत्को 
आधारमा मलाई सजाय गनवा ननम्ने हुँदा मलाई आरोष्टपत कसरुमा सजाय गनखे गररी भएको पनुरावेदन 
अदालतको फैसला उ्टरी गररी सफाइ पाउँ भन्ेसमेत बेहोराको प्रनतवादरी चजतबहादरु पनुको यस 
अदालतमा परेको पनुरावेदनपत्। 

ननयमबमोचजम दैननक पेसधी सूिधीमा िढरी इजलाससमक्ष पेस हनु आएको प्रसततु मदु्ाको नमनसल संलगन 
समपूणवा कागज अधययन गररी पनुरावेदक प्रनतवादरी चजतबहादरु पनुको तफवा बाट उपचसथत ष्टवद्ान ्अनधवक्ता 
श्धी यवुराज ओलरीले प्रनतवादरी चजतबहादरु अनसुन्धानको रिममा एवं मदु्ा हेनखे अनधकाररीसमक्ष गरेको 
भननएको बयान ननजको आफनो बेहोरा नभई पष्टहलादेचि तयार गरेर रािेको कागजमा जबरजसतधी 
सष्टहछाप गनवा लगाएको हो।सहअनभयकु्तहरूको बयान पनन सोहरी तररकाले भएको र उक्त बयान नमनसल 
संलगन कुनै अन्य कागज प्रमाणबाट पषु्टटि नभएकोले तयसतो बयानलाई प्रमाणमा नलन नम्दैन।तयसतो 
प्रमाणको आधारमा प्रनतवादरी चजतबहादरु प्रजालाई आरोष्टपत कसरुमा सजाय गनखे गररी भएको फैसलालाई 
सदर गरेको पनुरावेदन अदालत हेटौंडाको फैसला प्रमाण मू्याङ्कनको रोहमा त्षु्टटपूणवा रहेकोले बदर 
गररी प्रनतवादरीले सफाइ पाउन ुपदवाछ भनधी बहस प्रसततु गनुवाभयो।

उपयुवाक्तबमोचजमको तथय एवं बहस चजष्टकर रहेको प्रसततु मदु्ामा पनुरावेदन अदालत हेटौंडाबाट भएको 
फैसला नमलेको छ, छैन ? पनुरावेदक वादरी र प्रनतवादरीको पनुरावेदन चजष्टकर पगुन सकछ, सकदैन 
सोहरी समबन्धमा ननणवाय गनुवापनखे देचियो।

२.  ननणवायतफवा  ष्टविार गदावा, प्रनतवादरीहरू चजतबहादरु पनु, काजधीमान प्रजा, राजकुमार प्रजासमेत 
भई राष्ट्रिय ननकुञ्ज क्षेत्नभत् गैंडा माररी िाग काटरी ्याई शचक्त प्रजा र बषु्टद्धबहादरु प्रजासमेत 
भई काठमाडौं लगधी नबरिरी गरेको सो कायवामा दलबहादरु प्रजा, महेन्द् गरुूङ, दगुावाबहादरु 
तामाङसमेतको संलगनता रहेकोले प्रनतवादरीहरू चजतबहादरु पनु, काजधीमान प्रजा र राजकुमार 
प्रजालाई राष्ट्रिय ननकुञ्ज तथा वन्यजन्त ुसंरक्षण ऐन, २०२९ को दफा ५(क) र १९(१) को 
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कसरुमा, प्रनतवादरीहरू शचक्त प्रजा, बषु्टद्धबहादरु प्रजा, दलबहादरु प्रजा, दगुावाबहादरु तामाङ, महेन्द् 
गरुूङसमेतलाई ऐ.ऐनको दफा १९(१) को कसरुूमा सोहरी ऐनको दफा २६(१) बमोचजम सजाय 
हनु माग दाबधी नलई अनभयोग पत् दायर भएको रहेछ।प्रनतवादरी चजतबहादरु पनुले अनसुन्धानको 
रिममा एवं मदु्ा सनु्े अनधकाररीसमक्ष बयान गदावा आरोष्टपत कसरु सवधीकार गरेका छन ् भने 
प्रनतवादरीहरू दलबहादरु प्रजा, दगुावाबहादरु तामाङ, महेन्द् गरुूङ आरोष्टपत कसरुमा अनसुन्धानको 
रिममा एवं मदु्ा सनु्े अनधकाररीसमक्ष बयान गदावा इन्कार रहेकोमा चितवन राष्ट्रिय ननकुञ्ज 
कायावालय, कसरा, चितवनले प्रनतवादरी चजतबहादरु पनुलाई १४ वषवा कैद र रू. ९०,०००।- 
जररवाना र प्रनतवादरीहरू मधये दलबहादरु प्रजा, दगुावाबहादरु तामाङ र महेन्द् गरुूङले सफाइ 
पाउने ठहयावाएको ननणवायउपर पनुरावेदन पररी पनुरावेदन अदालत हेटौंडाबाट ननज प्रनतवादरीहरूको 
हकमा भएको सरुू फैसला सदर भएकोले सोउपर प्रनतवादरी चजतबहादरु पनु र नेपाल सरकारको 
यस अदालतमा पनुरावेदन पनवा आएको देचियो।

३.  यस अदालतमा पनुरावेदन नपरेका प्रनतवादरीहरूको हकमा केहरी बोलरी रहन ु परेन।चितवन 
राष्ट्रिय ननकुञ्जनभत् गौर मिाननचजक बाँस िोला पचचिम सालघाररीमा भाले गैंडा मतृ अवसथामा 
फेला परेको, सो गैंडाको िाग धाररलो हनतयारले काटरी िोररी लगेको भनधी घटनासथल प्रकृनत 
मिु ु् काबाट देचिन्छ।उक्त गैंडाको दायाँ काँधको नचजक िाल परेको घाउ रहेको, गैंडाको 
दईुवटा करङ्गको हड् डधी भाँचिएको, गैंडाको छातधीबाट घरेल ु गोलरी प्राप् भएको भनधी गैंडाको 
मतृयकुो कारण Hemorrhagic shock due to injuries of the bullet on the lungs भएको भनधी 
पोटिमाटवाम प्रनतवेदनबाट देचिन्छ।उक्त घटनासथल मिु ु् का र पोटिमाटवाम प्रनतवेदनमा उच्लचित 
बेहोराबाट गैंडाको मतृय ुगोलरी लागेर भएको तथयमा ष्टववाद भएन।

४. उक्त गैंडा मारेको आरोपमा पनुरावेदक प्रनतवादरी चजतबहादरु पनुसमेतलाई सजाय हनेु ठहरेको 
पनुरावेदन अदालतको फैसलाउपर ननज चजतबहादरुको र प्रनतवादरीहरू दलबहादरु प्रजा, दगुावाबहादरु 
तामाङ र महेन्द् गरुूङलाई सफाइ ददएको उपर वादरी नेपाल सरकारको यस अदालतमा 
पनुरावेदन परेकोले सववाप्रथम प्रनतवादरी चजतबहादरु प्रजाको पनुरावेदनको सन्दभवामा ष्टविार गदावा 
गैंडा माररी िाग काटरी नबरिरी गरेको भनधी यधी प्रनतवादरीसमेतलाई ष्टकटान गररी जाहेररी परेको 
देचिन्छ।सहअनभयकु्त काजधीमान प्रजाले मदु्ा हेनखे अनधकाररीसमक्ष यधी प्रनतवादरीसमेत भई गैंडा 
मानखे योजना बनाई जंगलनभत् गई गैंडा फेला पाररी माररी िाग काटेको हो भनधी ननजलाई पोल 
गददै बयान गरेका छन।्प्रनतवादरी चजतबहादरु पनु अनसुन्धान अनधकृत र मदु्ा हेनखे अनधकाररीसमक्ष 
गैंडा मानखे योजना बनाएको हनतयार नलई जंगलमा गई गैंडा फेला पाररी मारेको हो।ननज आफूले 
बञ्चरो बोकेको भनधी आरोष्टपत कसरुमा सानबत भई बयान गरेका छन।्
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५.  प्रनतवादरी चजतबहादरु पनुले यस अदालतमा पनुरावेदन गदावा अनसुन्धान अनधकाररी इजलाससमक्षको 
ननजको बयान सवतन्त्पूववाक नभएकोले र सहअनभयकु्तको पोलको आधारमा मात् दोषधी मकुरर 
गनवा नम्दैन भनधी चजष्टकर नलएको देचिन्छ।राष्ट्रिय ननकुञ्ज तथा वन्यजन्त ुसंरक्षण ऐन, २०२९ 
को दफा ३१ ले ऐनको दफा २६ को उपदफा (१) र (२) अन्तगवात कसरु हनेु मदु्ाको सरुू 
कारवाहरी र ष्टकनारा गनखे अनधकार प्रमिु संरक्षण अनधकृतलाई ददएको देचिन्छ।कानूनले नै 
मदु्ा सनु्े अनधकाररी तोष्टकसकेपचिात ्सो अनधकाररीले मदु्ाको कारवाहरीको नसलनसलामा बयान, 
बकपत्लगायतका प्रमाण बझुने अनधकारसमेत रहेको माननन्छ।तयसतो मदु्ा हेनवा अनधकाररी 
तोष्टकसकेपश ्िात ननजले गराएको बयान सवतन्त्पूववाक भएको होइन भनधी प्रनतवादरीको भनाईको 
आधारमा मात् मान् नम्दैन।तयसतो अनधकाररीले मदु्ा सनुवुाइको रिममा गरे गराएको कायवा अन्यथा 
प्रमाचणत नभएसमम सवचछ सनुवुाइको नसद्धान्तअनसुार नै गराएको मान्ु पनखे हनु्छ।अनसुन्धानको 
रिममा एवं मदु्ा हनखे अनधकाररीसमक्ष भएको बयान एक आपसमा मेल िाइरहेको अवसथामा उक्त 
बयानहरू सवतन्त्पूववाक भएको होइन भन्े चजष्टकर प्रनतवादरीले नलएको िणडमा सो कुरा प्रमाचणत 
गनखे दाष्टयतव पनन ननजको नै हनु आउने देचिन्छ।तर प्रसततु नमनसल संलगन तयसतो कुनै प्रमाण यधी 
प्रनतवादरीले पेस गनवा नसकेकोले उक्त बयान सवतन्त्पूववाक भएको होइन भनधी शंका गनवा नम्दैन।

६.  जहाँसमम सहअनभयकु्तको पोलको प्रश्न छ।सहअनभयकु्तको पोल आफैँ मा कुनै ठोस प्रमाण होइन।यो 
नमनसल संलगन अन्य प्रमाणबाट समनथवात भएको िणडमा मात् प्रमाणयोगय माननन्छ।प्रसततु मदु्ामा 
यधी प्रनतवादरीलाई पोल गनखे सहअनभयकु्त काजधीमान प्रजाको बयान ननज प्रनतवादरी चजतबहादरुको 
अनसुन्धानको रिममा एवं मदु्ा हेनखे अनधकाररीसमक्ष भएको बयानबाट समनथवात भएको देचिन्छ।उक्त 
बयान सवतन्त्पूववाक भएको देचिएको अवसथामा तयसतो बयानलाई प्रमाणमा ननलन ुपनखे कारण 
देचिदैँन।यसका साथै सहअनभयकु्त काजधीमान प्रजासँग ननज प्रनतवादरीको कुनै पूववाररसइवधी इतयादद 
केहरी नभएको देचिएबाट सो बयानलाई प्रमाणमा नलन नम्ने नै देचियो।तसथवा यधी प्रनतवादरीको 
अनसुन्धान एवं मदु्ा हेनखे अनधकाररीसमक्ष भएको सानबतधी बयान, सहअनभयकु्त काजधीमान प्रजाले 
ननजलाई पोल गररी गरेको बयानसमेतका नमनसल संलगन कागज प्रमाणबाट प्रनतवादरी चजतबहादरु 
पनु गैंडा मानखे योजना बनाई सो योजनालाई कायावान्वयन गनवा अन्य प्रनतवादरीहरूसँगै आवशयक 
हातहनतयार नलई ननकुञ्ज क्षेत्नभत् प्रवेश गररी गैंडा माररी िाग काटेको कायवामा संलगन रहेको 
देचियो।

७.  प्रनतवादरीहरू दलबहादरु प्रजा, दगुावाबहादरु तामाङ र महेन्द् गरुूङलाई पननअनभयोग दाबधीबमोचजम 

नै सजाय हनुपुनखे भनधी वादरी नेपाल सरकारको यस अदालतमा पनुरावेदन परेकोले सोतफवा  हेदावा, 

यधी प्रनतवादरीहरू उपर राष्ट्रिय ननकुञ्ज तथा वन्यजन्त ुसंरक्षण ऐन, २०२९ को दफा १९(१) को 
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कसरुमा २६(१) बमोचजमको सजायको माग दाबधी नलई अनभयोग दायर भएको देचिन्छ।आरोष्टपत 

कसरुमा प्रनतवादरीहरू नतनै जना अनसुन्धानको रिममा एवं मदु्ा हेनखे अनधकाररीसमक्ष बयान 

गदावा इन्कार रहेको देचिन्छ।ननज प्रनतवादरीहरू काजधीमानको घरमा िानष्टपन गनवा गएको बेला 

परिाउ परेको नमनसल संलगन ननजहरूको बयान बेहोराबाट देचिन्छ।यधी प्रनतवादरीहरूलाई कुनै 

पनन सहअनभयकु्तहरूले पोल गनवा सकेका छैनन।्अन्य सहअनभयकु्तहरूको बयान बेहोराबाट पनन 

ननजहरू गैंडा मानखे योजना बनाउने उद्ेशयले ननकुञ्जनभत् प्रवेश गरेको वा नबरिरी गनखे कायवामा 

ननजहरूको कुनै तवरले संलगनता रहेको कुरा पनन देचिदैँन।फौजदाररी मदु्ामा अनभयकु्तको 

अपराध शंकारष्टहत तवरले प्रमाचणत हनुपुनखे भनधी फौजदाररी न्यायको सववामान्य नसद्धान्त रहरी आएको 

छ।प्रसततु मदु्ामा प्रनतवादरीहरू दलबहादरु प्रजा, दगुावाबहादरु तामाङ र महेन्द् गरुूङको नाम 

जाहेररी प्रनतवेदन एवं अनभयोग पत्बाहेक अन्यत् उ्लेि भएको देचिदैँन।जाहेररी प्रनतवेदन आफैँ मा 

कुनै प्रमाण नभई वारदात घटेको सूिनासमम भएको र तयसमा उ्लेि भएको बेहोरा नमनसल 

संलगन अन्य सवतन्त् प्रमाणबाट पषु्टटि हनुपुदवाछ।प्रनतवेदक लालबहादरु भणडाररीले इजलाससमक्ष 

बकपत् गदावासमेत यधी प्रनतवादरीहरूलाई दोषधी देिाउन सकेका छैनन।्यसका साथै प्रनतवादरीहरू 

दलबहादरु प्रजा, दगुावाबहादरु तामाङ, महेन्द् गरुूङको उपर लगाइएको आरोप नमनसल संलगन 

कुनै पनन सवतन्त् प्रमाणबाट पषु्टटि हनु नसकेकोले ननजहरूलाई आरोष्टपत कसरुबाट सफाइ ददएको 

फैसलालाई अन्यथा मान् नमलेन।

८.  प्रनतवादरी चजतबहादरु पनु गैंडा मानखे कायवामा संलगन रहेको देचिएपचिात ्ननजको सो कायवा राष्ट्रिय 

ननकुञ्ज तथा वन्यजन्त ुसंरक्षण ऐन, २०२९ (िौथो संशोधन २०४९) को दफा ५(क),१९(१) 

र २६(१) मा वचणवात अपराध भएकोले ननज प्रनतवादरीलाई सोहरी २६(१) बमोचजम सजाय हनेु 

देचियो।सो दफा २६(१) मा “गैरकानूनधी तररकाले गैंडा... मानखे, घाइते बनाउने, िररद गनखे, 

नबरिरी गनखे वा हसतान्तरण गररी नलने ददने तथा गैंडाको िाग... राख्,े िररद गनखे, नबरिरी गनखे 

वा ओसारपसार गनखे वयचक्तलाई पिासहजार रूपैयाँदेचि एकलाि रूपैयाँसमम जररवाना वा 

पाँि वषवादेचि पन्ध्र वषवासमम कैद वा दवैु सजाय हनेु” वयवसथा रहेको छ।यधी प्रनतवादरीसमेतले 

ननकुञ्जनभत् गैरकानूनधीरूपमा हातहनतयार नलई प्रवेश गररी संरक्षण गनुवापनखे अनत दलुवाभ वन्यजन्त ु

गैंडा मारेको र तयसको िाग नबरिरी गररी आनथवाक फाइदा नलएको देचिएबाट ननजले गरेको 

कसरुको गमभधीरतासमेतलाई ष्टविार गदावा ननजलाई उपयुवाक्त कानूनधी वयवसथाबमोचजम १४ वषवा कैद 

र रू.९०,०००।- जररवाना हनेु ठहयावाएको फैसला कानूनसममत नै देचिन आएकोले पररवतवान 
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गरररहन ुपरेन।प्रनतवादरी चजतबहादरु पनुले आरोष्टपत कसरुबाट सफाइ पाउन ुपदवाछ भनधी ननजका 

तफवा बाट उपचसथत ष्टवद्ान ् अनधवक्ताको बहस एवं ननजको पनुरावेदन चजष्टकरसँग सहमत हनु 

सष्टकएन।

९.  तसथवा मानथ ष्टववेचित आधार, कारण एवं प्रमाणबाट प्रनतवादरी चजतबहादरु पनुलाई राष्ट्रिय ननकुञ्ज 
तथा वन्यजन्त ु संरक्षण ऐन, २०२९ (िौथो संशोधन, २०४९) को दफा २६(१) बमोचजम 
१४ वषवा कैद र रू.९०,०००।- जररवाना तथा प्रनतवादरीहरू दलबहादरु प्रजा, दगुावाबहादरु 
तामाङ र महेन्द् गरुूङलाई आरोष्टपत कसरुबाट सफाइ ददने गररी चितवन राष्ट्रिय ननकुञ्ज 
कायावालय, कसरा, चितवनबाट भएको फैसलालाई सदर गरेको पनुरावेदन अदालत हेटौंडाको नमनत 
२०७१।१०।२७ को फैसला नमलेको देचिदँा सदर हनेु ठहछवा।पनुरावेदकहरूको पनुरावेदन 
चजष्टकर पगुन सकदैन।प्रसततु मदु्ाको पनुरावेदन दायररीको लगत कट्टा गररी नमनसल ननयमानसुार 
यस अदालतको अनभलेि शािामा बझुाइददनू। 

उक्त रायमा सहमत छु।
न्या. िोलेन्द् शमशेर ज.ब.रा.
इजलास अनधकृत: राम ुशमावा
इनत संवत ्२०७३ िैत २० गते रोज १ शभुम।्
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िणड ३
 वातावरणसँग समबचन्धत 

मदु्ाहरु
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१५. ष्टवषयः परमादेश नमचश्त उतप्रषेण।

भाग १ ननणवाय नं. ४ ने.का.प. अङ्क १

सववोचि अदालत, पूणवा इजलास

माननधीय न्यायाधधीश श्धी नत्लोक प्रताप राणा

माननधीय न्यायाधधीश श्धी लक्मण प्रसाद अयावाल

माननधीय न्यायाधधीश श्धी गोष्टवन्द बहादरु शे्ष्ठ

समबत २०४९ सालको रर प.ुइ.नं. --------------३५

आदेश नमनत: २०५२।७।१४।३

ररट ननवेदक: का.चज.का.न.पा. हाल रामशाहपथ चसथत नलडसवा ईक (प्रा.) नल. का तफवा बाट अनधकार 

प्राप् हाल का.चज.का.न.पा. वडा नं. ३२ नड्लरी बजार डेरा गररी बसने नलडसवाईक (प्रा). नल.का संिालक 

सनमनतका अधयक्ष सूयवाप्रसाद शमावा ढंुगेल

ष्टवरुद्ध

ष्टवपक्षधी: लनलतपरु चज्ला गोदावरर आदशवा गा.पं. चसथत गोदावररी माववाल ईणडष्ट्रिज प्रा.नल.।

वन तथा भ-ूसंरक्षण मन्त्ालय।

उद्योग मन्त्ालय।

आवास तथा भौनतक योजना मन्त्ालय।

गहृ मन्त्ालय।

ननमावाण तथा यातायात मन्त्ालय।

मचन्त्पररषद् सचिवलाय।

भ ूतथा जलाधार संरक्षण ष्टवभाग।

वन ष्टवभाग बबरमहल।

िानधी तथा भ-ूगभवा ष्टवभाग।

लनलतपरु चज्ला पंिायत लनलतपरु।

गोदावररी आदशवा गाउँ पंिायत गोदावररी।

सेन्ट जेष्टवयसवा सकून, शाहरी वनसपनत उद्यान गोदावररी, गोदावररीको प्रधानाधयापक।
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ननवेदक तफवा बाट:

ष्टवद्ान ्अनधवक्ता श्धी प्रकाशमचण शमावा
ष्टवद्ान अनधवक्ता श्धी उपेन्द्देव आिायवा

ष्टवपक्षधी तफवा बाट:

ष्टवद्ान ्सरकाररी अनधवक्ता श्धी अनल अकवर नमकरानधी
ष्टवद्ान ्वररष्ठ अनधवक्ता श्धी शमभ ुप्रासद ज्वालरी
ष्टवद्ान ्वररष्ठ अनधवक्ता श्धी रतनलाल कनौनडया
ष्टवद्ान ्वररष्ठ अनधवक्ता श्धी कुसमु शे्ष्ठ

अवलचमवत नजधीर: X

 नेपालको संष्टवधानको धारा ११(१) मा कानून बमोचजम बाहेक कुनै पनन वयचक्तको जयान 
अपहरण नहनेु हक अनधकार उक्त धाराले प्रतयाभतू गरेको छ, प्रदूष्टषत वातावरणमा मानव 
जधीवन ितरामा हनु्छ।प्रदूष्टषत वातावरणको सजृनाबाट कुनै पनन वयचक्तको जधीउ जयानको 
अपहरण हनु्छ।तयसतो प्रदूष्टषत वातावरणबाट मचुक्त पाउने वयचक्तको हक अनधकारको कुरा 
हो।यस अथवामा पयावावरणको संरक्षणको समबन्ध परोक्ष रूपमा माननसको चजउ जयानसँग 
समबचन्धत हुँद प्रसततु ष्टवषय नेपाल अनधराजयको संष्टवधान, २०४७ को धारा ११(१) नभत् 
समावेश भएको मान्ु पनखे।

(प्र.नं. ३०)

 वासतवमा पयावावरण समसया साववाजननक िासो र सरोकारको ष्टवषय हो र यो साववाजननक हक 
एवम ्सरोकारको ष्टवषय नभत् पनखे हुँदा यस काममा संलगन हनेु ननवेदकको प्रसततु ष्टववादको 
ष्टवषयसँग साथवाक समबन्ध रहेकोमा ष्टववाद देचिएन।ततकानलन संष्टवधान िारेज भइ नेपाल 
अनधराजयको संष्टवधान, २०४७ आगमन भई उक्त संष्टवधानको धारा ८८(२) ले साववाजननक 
हकको संरक्षण गनखे वयवसथा गरेकोबाट ततकानलन संष्टवधान अन्तगवात ननवेदकको हकदैया पगुछ 
पगुदैन भन्े प्रश्न िडा हनु सकने अवसथा नथयो।तर वतवामान संष्टवधानले साववाजननक हकलाई पनन 
संरक्षणधीय मौनलक हकको रूपमा सथाष्टपत गरेकोले अब यो ष्टववादको रूपमा रहन नआउने।

(प्र.नं. ३०)

 सवचछ सवासथय वातावरण जधीवनको समग्ताको अंग भएकोले चजउने अनधकार नभत् सवचछ 
सवसथ वातावरणको हक पनन अन्तरभतु हनेु।

(प्र.नं. ३१)
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 ननवेदकले जनु संवैधाननक पररवेशमा ररट ननवेदन ददएको नथयो।सो संवैधाननक पररीवेश सारवान 

रूपमा पररवतवान भएको कुरा नेपाल अनधराजयको संष्टवधान, २०४७ को धारा २६(४) ले समेत 

समपटुिधी गदवाछ।ष्टकनकरी उक्त धाराले राजयका आधारभतू नधीनतगत नसद्धान्त मधये पयावावरणको 

संरक्षणलाई महत्वपूणवा राजयका ननदखेशक नसद्धान्त मानेको छ।अतएवः ननवेदन लरीडसवा इड.कको 

उद्ेशय मधये वातावरण संरक्षण पनन एक रहेको हुँदा ननवेदकलाई वातावरणधीय ह्रास रोकथामको 

लानग उजरु गनवा नपाउने भन् ननम्ने।

(प्र.नं.३१)

 प्रभावकाररी ढंगबाट वातावरण संरक्षण गनवा एक ष्टवशेष कानून बनाउन ुर प्रभावकाररी ढंगबाट 

लाग ुगनुवा ननतान्त जरूररी देचिन्छ।ष्टकनष्टक ष्टवना कानून कुनै कायवा वयवचसथत रूपले हनु सकदैन 

र पयावावरण समबन्धधी अपराध र दणडको उचित वयवसथाका लानग कानून अपररहायवा हनेु।

(प्र.नं. ३३)

 कानून ष्टवना दणड जररवाना गनवा, उद्योग बन्द गनखे आदेश ददन नम्ने हुँदैन।हाल भएका कानून 

नछटपूट रूपमा छररएर रहेका र पयावाप् तथा प्रभावकाररी नभएको देचिदँा समेत पयावावरणको 

सबै पक्षलाई समेटने गररी कानून बनाउन ुपनखे देचिन्छ।यसको लानग एक छुटै्ट कानून बन्ु र 

लाग ुगनुवा ननतान्त जरूररी देचिने।

(प्र.नं. ३३)

 िननज ऐन, २०४२ र सो को २०५२।२।५ को संशोधनले थपेको दफा ११ (क) वातावरण 

प्रदषुण रोकनमा महत्वपूणवा पाइला भएपनन सो ऐन श्धी ५ को सरकारले लाग ुहनेु नमनत तोकेपनछ 

मात् लाग ्हनेु तर श्धी ५ को सरकारले तयसतो नमनत नै नतोकेको र नमनत २०५२।२।५ 

मा उक्त ऐनको प्रथम संशोधन पनन भएको छ।ष्टवधाष्टयकाले कानून वनाउने कायवापानलकाले 

लाग ुनगनखे गदावा कायावापानलकाले ष्टवधायधीकाको भावना अनकुुल कायवा गनवा ततपरता देिाएको 

भन् ननम्ने।

(प्र.नं. ३४)
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 परमादेश कानूनधी कतवावय पालनाथवा जाररी गररन्छ यस कानूनको फलाना दफाले यसतो कानूनधी 

कतवावय तोष्टकएको सो पालन गररएन भनधी ननवेदकले िास कानूनधी कतवावय तोकने कानून दशावाउन 

सकेको पाइदैन।यो कानूनधी कतवावय पालन गरेन भन्ेले यो यस ननकाय अनधकाररीलाई यसतो 

कानूनधी कतवावय तोकेकोमा ननकाय वा पदानधकाररीले यसतो कानूनधी कतवावय पालन नगरेको भनधी 

ष्टकटन सकन ुपनखे हनु्छ।कानूनधी कतवावय परमादेशको तातपयवाको लानग ननचचित र ष्टकटानधी हनु ु

पदवाछ।तसथवा प्रतयथथीहरू मधये कुन प्रतयथथीको के कानूनधी कतवावय हो िु् न नआइ गोश्वारा 

रूपमा साववाजननक कतवावय पालन नगरेको भन्े आधारमा परमादेशको आदेश जाररी गनवा उपयकु्त 

नदेचिने।

(प्र.नं. ३९)

 गोदावररी क्षेत्को पयावावरण संरक्षण जसतो संवेदनचशल, मानवधीय, राष्ट्रिय र अन्तरावाष्ट्रिय महतवको 

ष्टवषयमा उपरोक्तानसुार प्रभावकाररी र सन्तोषजनक उपिरातमक कायवा पनन भएकको नदेचिदँा 

उपरोक्त कुरा समेतलाई मधय नजर रािधी लाग ुनभएको िननज पदाथवा ऐन, २०४२ लाग ुगनवा, 

वाय,ु जल, धवनधी एवम ्पयावावरण संरक्षण गनवा आवशयक कानून तजुवामा हनु र गोदावररी क्षेत्को 

पयावावरण प्रभावकाररी ढंगले संरक्षणतफवा  कारवाहरी गनखे भन्े समबन्धमा ननदखेशन ददन उपयकु्त 

देचिएकोले ष्टवपक्षधीहरूको नाउँमा यो ननदखेशनातमक आदेश जाररी गररएको छ।

(प्र.नं. ३९)

आदेश

न्या. लक्मण प्रसाद अयावाल: यस अदालत संयकु्त इजलासको नमनत २०४९।५।८ को फैसला अनसुार 
सववोचि अदालत ननयमावलरी, २०४९ को ननयम ३(क) बमोचजम यस इजलास समक्ष पेस हनु आएको 
प्रसततु ररट ननवेदनको तथय यस प्रकाश छ:

२.  नलडसवा ईक भननने नलगत एणड ईन्भाइर मेणटल एनानलनसस फर डेभलपमेन्ट एणड ररसिवा सनभवासेज 
(प्रा) नल. कानून तथा वातावररीण ष्टवषयमा अनसुन्धान अधयन ष्टवश्षेण वातावरण संरक्षण वा 
एवम ्संवधवान र वयवसथा गनखे उद्ेशय नलएर कमपनधी ऐन, २०२१ अनसुार िडा गररएको एक 
संसथा हो।यो संसथाले आफनो उद्ेशय अनरुुप नेपालको ष्टवनभन् क्षेत्का वातावरण तथा कानूनधी 
ष्टवषय नभत् पनखे वातावरणधीय चसथनत वातावरण प्रदषुण वातावरणधी प्रहार तयसबाट उतपन् दषुप्रभाव 
वातावरणलाई ष्टवगानवा र ष्टवगानवा लगाउने कारक ततवहरू सवसथय एवम ् सवचछ वातावरण 
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कायम रािधी सववा साधारण जनताको धन जन जयान शाचन्त पूणवा एवम ्सवासथय जधीवन संरक्षण 
गनवा आवशयक उपायहरू तथा प्रयासहरू इतयादद ष्टवषयहरू समेतमा अनसुन्धान अधययन एवम ्
ष्टवश्षेणको वयवसाय गददै आएको छ।काठमाडौं उपतयका नभत् पनखे लनलतपरु चज्लाको दचक्षण 
पूष्टववा भागमा अवचसथत फुलिोकरी डाँडाको उत्तर र पचचिम फेदरीमा रहेको गोदावररी आदशवा गाउँ 
पंिायत र उक्त गोदावररी क्षेत्को आसपासमा कररब १५ वगवानमल क्षेत्फल ओगटेको प्राकृनतक 
सौन्दयवा एवम ्समपदाले भररपूणवा सरुचक्षत वन क्षेत् भएको ऐनतहानसक तथा धानमवाक महतव समेत 
राख् ेगोदावररी र आसपासको क्षेत्मा प्रतयथथीहरूले संष्टवधान तथा कानून ष्टवपररत अनत गचमभर 
वातावरणधीय क्षनत पयुावाउन ुभएको र पयुावाई रहन ुभएको पाइएकोले तयसलाई रोष्टक सवचछ एवम ्
संतनुलत वातावरण कायम रा्दै तयसबा जनतामा हनेु धन जयान सवासथय मानथको ितराबाट 
जोगाउन र उपयकु्त संपदाको संरक्षण गनखे लगायत प्रतयथथीहरूको कायवाबाट आघात परेको र तयस 
क्षेत्मा यस प्रा.नल.लाई अधययन अनसुन्धानको कायवा गनुवाबाट समेत रोक लगाएकोले ननवेदक 
समेतको हकमा आघात पगेुकोले साववाजननक ष्टहत संरक्षण र हक प्रिलन नननमत्त प्रसततु ररट 
ननवेदन गरेको छु।प्रतेयथथीहरूको सो कायवा संष्टवधानको धारा ९(ि)(घ) ले सचुमपएको दाष्टयतव 
परुा नगररी गरेका तधी कायवा र नतनका पररणामबाट संष्टवधानको धारा २ धारा १० धारा ११(१) 
(२) धारा १५ ले प्रतयाभनूत गरेको संवैधाननक हकको कुठाराघात भएको र भई रहने भएकोले 
संष्टवधानको धारा १६, १७ तथा साववाजननक हक प्रिलन गराउन जो सकैुले ष्टपन अदालतमा 
आउन सकने मलुकुरी ऐन अदालतधी वन्दोवसतको १० नं. वन संरक्षण (ष्टवशेष वयवसथा) ऐन, 
२०२४ को दफा ५ र यस सववोचि अदालतबाट प्रनतपाददत नसद्धान्त समेत अनरुुप यो ननवेदन 
प्रसततु गरेको छु।प्रतयथथी गोदावररी माववाल ईणडष्ट्रिजको कानून प्रनतकूलको कारवाहरी र संवैधाननक 
कतवावयको प्रनतकुल कुनै पनन संवैधाननक तथा कानूनधी प्रावधानहरूले प्रतयायोजन नगरेको ननमन 
काम कतवावयबाट साववाजननक क्षनत भएको छ वैयचक्तक जयान जधीवनको लानग सवसथय र सवचछ 
वातावरण एक पूवावाधार हक प्रतयथथी गोदावररी माववाल फ्ाकट्ररीबाट प्रदषु्टषत धलुो िनन धवुा वाल 
ईतयादद पदाथवाले नचजकै रहेको िोला तथा अन्यत्को पानधी भनूम तथा वाय ु मणडल प्रदषुण 
अतयानधक मात्ामा भएर उक्त क्षेत्मा अधययनरत ननवेदक ननवेदकको संसथाका अनसुन्धान कतावा 
सेन्ट जेष्टवयसवा सकूलका वालकहरू उद्योगमा काम गनखे कामदार एवम ् ननजका पररवार तथा 
सथानधीय जनताको सवासथय जन जधीवन जयान र अधययन पेशामा समेत आघात परेको र परररहेको 
छ।डाइनामाइट पडकाउँदा तथा माववाल ढंुगा रोडा रिनसंग गदवा र वसार पसार गदावा हनेु क्षनत 
रोकन वातावरणमा हनेु प्रभाव तथा क्षनत रोकन तथा कामदारलाई सो कायवामा संलगन हुँदा िाष्टहने 
नयूनतम सरुक्षा साधान न त ईणडष्ट्रिजले उपयोग वा प्रदान गरेको छ न श्धी ५ को सरकारले 
प्रयास गरेको छ।अन्य वयचक्तको चजउ जयानलाई सदालाई असरुचक्षत जोचिम पूणवा अवसथामा 
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रोकन पाउने संष्टवधान तथा कानून ष्टवपररतको अनधकार ष्टवपक्षधी उद्योगलाई छैन र अनतरिमण 
सहन गररी िपु लागेर वसधी रोकन तफवा  कानूनधी प्रष्टरिया निलाई सहयोग पयुावाउने सकूल वयवसथापन 
सथानधीय पंिायत लगायतका समपूणवा प्रतयथथीहरू समानरूपबाट चजममेवार छन।्माववाल उद्योग तथा 
अन्यबाट भई रहेको कायवाबाट जंगल फडानधी लगायत अन्य वातावरणधीय दषुप्रभाव रोकन तथा 
गोदावररी क्षेत्लाई राष्ट्रिय ननकुञ्ज घोष्टषत गनवा सथानधीय गाउँ सभाको ११ औ ंतथा १२ औ ंगाउँ 
सभाले ननणवाय गरेको राष्ट्रिय ननकुञ्ज तथा वन ष्टवभाग राजदरवार समेतमा ष्टवचन्त िढाएको तथा 
गाउँले जनताले सनमनत गठन गररी प्रधान मन्त्धी तथा वन मन्त्धी समक्ष ननवेदन गररी पेस गरेको 
प्रमाणबाट समेत प्रतयनथवाहरू जनष्टहत तथा जयान सरुक्षा गनवा एवम ्वातावरणधीय क्षनत रोकन सजग 
नरहेको पषु्टटि हनु्छ।साववाजननक िासो यस ष्टवषयमा रहेको कुरा उपयकु्त तथयबाट प्रमाचणत भएको 
छ।सवचछ वातावरण कायम रािधी चजउजयान धन समेतको सरुक्षा तथा शाचन्त पूववाक जधीवन 
वयनतत गनवा हक प्रिलन  समेत गररी पाउन प्रतयथथीका नाममा परमादेश लगायतको जो िाष्टहने 
आदेश गररी पाउँ भन्े समेत ररट ननवेदन पत्।

३.  ष्टवपचक्षहरूबाट नलचित जवाफ चझकाई आएपनछ पेस गनुवा भन्े यस सववोचि अदालत एक 
न्यायाधधीशको इजलासको आदेश।

४.  यस मन्त्ालयको तफवा बाट प्रकृनत र वन्य चजउ जन्तकुो ष्टवनास एवम ्समबचन्धत वयचक्तहरूको 
संष्टवधानले प्रतयाभतू गरेको मौनलक हकमा कुठाराघात गनखे कुनै काम कारवाहरी नभएको नगरेको 
हुँदा यस मन्त्ालयलाई समेत ष्टवपक्षधी बनाई ररट ननवेदकले सममाननत अदालत समक्ष ददन ु
भएको ररट ननवेदन आधारष्टहन एवम ्कानून असंगत भएको हुँदा ररट ननवेदन पत् िारेज गररी 
पाउन अनरुोध गदवाछु भन्े समेत ननमावाण तथा यातायात मन्त्ालयको तफवा बाट सचिव मचुक्त प्रसाद 
काफलेको नलचित जवाफ।

५. प्रिनलत ऐन ननयमको अनधनमा रष्टह औद्योनगक क्षेत्मा यस कमपनधीले हानसल गरेको गडुष्टवलमा 
ष्टवपररत असर पानखे ननष्टहत सवाथवा तथा दरुासययकु्त भावनाबाट प्ररेरत भई यस ननवेदन ददएको भन्े 
कुरा ररट ननवेदनको अधययनबाट सपटि छ।माववाल ईणडष्ट्रिजको आधनुनकरण गनवा यस कमपनधीले 
श्धी ५ को सरकार उद्योग ष्टवभागबाट नमनत २०३४।७।२४ मा ईजाजत प्राप् गररी िानधी तथा 
भ-ूगभवा ष्टवभागबाट पाएको योगयताको प्रमाण पत् र िानधी िो्ने प्राप् प्रमाण पत् मेतको अनधनमा 
रहरी आफूलाई तोकेकव क्षेत्मा प्रिनलत ऐन ननयमको मयावादा रािधी कायवा संिालन गररी आएकोले 
संष्टवधान ष्टवपररत कुनै काम यसले गरेको छैन साववाजननक ष्टहत वा सरोकार ननष्टहत रहेको ष्टवषयमा 
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श्धी  ५ को सरकारले वा अड्ाको अनमुनत नलई सववासाधारणले पनन वादरी भई मदु्ा िलाउन पाउने 
कानूनधी प्रावधान अ.बं. १० नं. मा भए अनरुुप ननवेदकले अड्ाको अनमुनत ननलई तयसै असाधारण 
अनधकारक्षेत् गहुाररी ननवेदन ददएकोले प्रसततु ननवेदनमा कारवाहरी ि्न सकने अवसथा छैन।श्धी 
५ को सरकारले यस कमपनधीलाई कुनै ष्टवशेष प्रकारको कुनै ष्टवशेष सषु्टवधा ददएको नभई यस 
क्षेत्मा काम गररी आएका अन्य वयचक्त सरह नै सषु्टवधा ददएको र िानधी िो्न अन्य वयचक्तलाई 
पनन इजाजत ददई रािेकै हनुाले अन्य वयचक्तहरूलाई राष्ट्रिय समपदामा आधाररत वयवसाय तथा 
पेशाबाट वंचित गरेको भन्े चजष्टकर पनन असतय तथा ननराधार छ अतः ररट ननवेदन पत् िारेज 
गररी पाउँ भन्े समेत गोदावररी माववाल ईणडटिररज प्रा.नल.को तफवा बाट अनधकार प्राप् ऐ.को संिालक 
अशोक कुमार तोडधीको नलचित जवाफ।

६. िानधी तथा भ-ूगभवा ष्टवभागबाट ईजाजत पाएको बाहेक वाष्टहरको क्षेत्मा अनतरिमण गनवा ददएका 
छैन तयसतफवा  यस मन्त्ालयले ननग्ानधी रा्दै आइ संरक्षण गररी आएको छ संरक्षण गरेन भन्े 
समबन्धमा ररट ननवेदकले कुनै ठोस सवदु प्रमाण ददन सकेको छैन।श्धी ५ को सरकार िानधी 
तथा भ-ूगभवा ष्टवभागले कानून बमोचजम ददएका ईजाजत पत्का समबन्धमा श्धी ५ को सरकारको 
िानधी तथा भ-ूगभवा ष्टवभागले कानून बमोचजम ददएका इजाजत पत्का समबन्धमा श्धी ५ को सरकार 
वन तथा भ-ूसंरक्षण मन्त्ालयलाई समेत ष्टवपक्षधी बनाई ररट ददन ुभएको गलत छ अतः िारेज 
हनु अनरुोध गदवाछु भन्े समेत वन तथा भ-ूसंरक्षण मन्त्ालयको सचिवश्धी वधीरेन्द्नाथ िजेुलरीको 
नलचित जवाफ।

७.  ननवेदक सूयवा प्रसाद शमावाको ननवेदन चजष्टकरको कुनै पनन प्रकरणमा यस मन्त्ालयले यो यस 
प्रकारको आदेश ददई साववाजननक हक अनधकारमा आघात पायवो भन्े कुरा उ्लेि छैन ष्टवपरक्षधीमा 
उ्लेि गदावा ननवेदकले जनु कुरामा असर परेको देिाउन िोजेको हो सो काम कुरा समबचन्धत 
मन्त्ालयले आदेश ददएको प्रमाणको आधार समेत देिाउन पनखे हो यस मन्त्ालयले कुनै आदेश 
नददउको हुँदा मन्त्ालय उपरको ररट अनभयोग िारेज हनु सादर अनरुोध गदवाछु भन्े समेत गहृ 
मन्त्लायको का.म.ुसचिव योगेन्द् नाथ ओझाको नलचित जवाफ।

८.  िानधी तथा भ-ूगभवा ष्टवभागबाट ईजाजत पाएको बाहेक बाष्टहरको क्षेत्मा अनतरिमण गनवा ददइएको 
छैन तयसतफवा  यस उधानले ननगारनधी राख् आई संरक्षण गररी आएको छ संरक्षण नगरेको भन्े 
समबन्धमा ररट ननवेदकले ठोस सवूद प्रमाण ददन सकेको छैन।श्धी ५ को सरकारको िानधीतथा 
भ-ूगभवा ष्टवभागले कानून बमोचजम ददएको ईजाजत पत्का समबन्धमा श्धी ५ को सरकार वन तथा 



237

jg, jGohGt' / jftfj/0f ;+/If0f ;DaGwL s]xL dxTjk"0f{ d'2fsf ghL/x?sf] ;Fufnf] – @)&*

भ-ूसंरक्षण मन्त्ालय तथा यस उधानलाई समेत ष्टवपक्षधी वनाई ररट ददन ुनै गलत हुँदा ररट ननवेदन 
पत् िारेज गररी पाउन अनरुोध गदवाछु भन्े समेत शाहरी वनसपतधी उधान गोदावररी लनलतपरुको उप 
महाननदखेशक आनन्द ष्टवलाश उपाधयायको नलचित जवाफ।

९.  ननवेदकले आफनो ररट ननवेदन पत्मा यस सचिवालयको के कसतो ननणवायबाट ननजको हक अनधकार 
हनन ्भयो भन्े कुराको चजष्टकर नलन सकन ुभएको छैन तयसतो ननणवाय यस सचिवालयबाट भएको 
गरेको पनन छैन।ष्टवना आधार यस सचिवालयलाई ष्टवपक्षधी वनाई ददन ुभएको ररट ननवेदनपत् 
िारेज हनु अनरुोध गरेको छु भन्े समेत मचन्त्पररषद् सचिवालयको मु् य सचिव लोकबहादरु 
शे्ष्ठको नलचित जवाफ।

१०. गोदावररी फुलिोकरी क्षेत्को हररयालरी एवम ्सौन्दयवालाई पछी समम जोगाई राख् ुसबैको समेतको 
वातावरण संरक्षण गनखे तफवा  यस ष्टवभागले ननरन्तर प्रयास गददै आएको छ।यस ष्टवभागको ष्टवरुद्धमा 
ररट ननवेदकको मागबमोचजम आदेश जाररी हनु नपनखे वयहोरा अनरुोध गदवाछु भन्े समेत भ ूतथा 
जलाधार संरक्षण ष्टवभागका का.म.ु महाननदखेशक शचुशल भट्टराईको नलचित जवाफ।

११. ररट ननवेदन पत्को शरुु देचि अन्तयसमम अधययन गदावा पनन यस उद्योग मन्त्ालयको यो काम 
कारवाहरीबाट ननवेदकको हकमा आघात पगेुको।यो यसतो काम कारवाहरी त्षु्टटपूणवा रहेको भन्े 
कष्टह कतै उ्लेि भएको नदेचिनकुा साथै ररट ननवेदनपत्मा उ्लेचित सववासाधारण जनताको 
हकष्टहतको ष्टवरुद्ध हनेु गररी यस मन्त्ालयबाट कुनै काम कारवाहरी नभएको हुँदा िारेज हनु सादर 
अनरुोध गदवाछु भन्े उद्योग मन्त्ालयको सचिव भवुनेश्वर ित्धीको नलचित जवाफ।

१२. गोदावरर माववाल इणडष्ट्रिज (प्रा) नल. को सथापना यस आवास तथा भौनतक योजना मन्त्ालयको 
सथापना हनु ुअगाडधी नै भएको हो।गोदावररी माववाल ईणडष्ट्रिज प्रा.नल.को सथापना गनखे इजाजत पत् 
यस मन्त्ालयले ददएको पनन होइन।अतः यस मन्त्ालयलाई प्रतयथथी बनाई ददइएको प्रतयथथीको 
ररट ननवेदन िारेज गररी पाउँ भन्े समते आवास तथा भौनतक योजना मन्त्ालयको तफवा बाट सचिव 
सतबहादरु राईको नलचित जवाफ।

१३. माववाल उद्योगबाट सथानधीय ष्टवकास भई सथानधीय जनताले धेरै रोजगाररीको अवसर समेत पाएको र 
सथानधीय वानसन्दालाई तयसबाट कुनै असषु्टवधा तथा असरुक्षा समेत नभएकोले नै यस गा.पं. ले यस 
गा.पं. अन्तगवात संिानलत गोदावररी माववाल इणडष्ट्रिज संिालन गदावा कुनै वाधा अडिन नभएकोले 
िानधी संिालन गनवा ददने भनधी नमनत २०४५।०५।१८ मा ननणवाय गररी लनलतपरु चज्ला वन 
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कायावालय गोदावररी ईलाका वन कायावालय गोदावररीको नमनत २०४६।४।३२ को पत्को जवाफ 
लेचि पठाएको हो यसबाट पनन ननवेदकको चजष्टकर वयहोरा अवासतष्टवक तथा ननराधार भएको 
पषु्टटि हनु्छ तसथवा ररट ननवेदन पत् िारेज होस ्भन्े समेत गोदावररी गा.पं. लनलतपरुको प्रधान पंि 
परुुषोत्तम नसलवालको नलचित जवाफ।

१४. नेपाल िानधी ऐन, २०२३ को दफा ३ ले नेपाल अनधराजयनभत् जनुसकैु जमधीनमा रहेको वा 
पाइएको सबै प्रकारको िननज पदाथवा श्धी ५ को सरकारको समपचत्त मानेको छ।श्धी ५ को 
सरकारको समपचत्तको रूपमा रहेको िननज पदाथवाको समयोचित पररिालन एमव ्ष्टवकासको लानग 
िानधीहरू वयवचसथनत गररी िननज पदाथवाको उचित प्रवन्धन गनखे महान उद्ेशयले उतप्रतेररत भइ 
आएको उक्त नेपाल िानधी ऐन, २०२३ को दफा ७ तथा िननज ननयमहरू २०१८ को ननयम 
१५ द्ारा अनधकार प्रयोग गररी यस ष्टवभागले २०२१।१।३० मा उद्योग ष्टवभागबाट उद्योग 
संिालन गनवा ईजाजत प्राप् गोदावररी माववाल इणडष्ट्रिज नामक उद्योगलाई चज्ला लनलतपरु ष्टकटनधी 
गा.पं. व८ नं. ५ को गोदावररी चसथनत िानधी अगाडधी पनखे गोदावररी सडकको पदक् पलुलाई मूलचिन्ह 
मानन पूववा १७६० फुट पचचिम ४७९० फुट उत्तर १३४ फुट र दचक्षण ६२५ फुटको १.१/२ 
वगवामाइल क्षेत्मा नमनत २०२१।३।१८ गतेमा माववाल िानधी िो्ने ठेक्ा प्रदान गररएको नथयो 
देशको आनथवाक मेरूदणडको रूपमा रहेको िननज समपदाको संयोचित पररिालन रा्रिको सवावाष्टङ्गण 
उन्तधीको लानग भएको र तयसतो रा्रि ष्टहतको कायवा गरे गराएको अवसथामा वातावरण प्रदषुणको 
आधारष्टहन कुराबाट ररट जाररी हनु ननम्ने तथय सममाननत अदालतमा अनरुोध गदवाछु भन्े समेत 
िानधी तथा भ-ूगभवा ष्टवभागको तफवा बाट महाननदखेशक महनेन्द् नरनसंह राणाको नलचित जवाफ।

१५. यस क्षेत् नभत् संिानलत माववाल उद्योग तथा अन्य उद्योगहरूबाट सथानधीय जनताले रोजगाररी पाई 
सथानधीय ष्टवकास हनुकुो साथै देशको आनथवाक ष्टवकास पनन भइरहेको छ।यो सबै कुरामा ष्टविार 
गररी माववाल उद्योगको प्रमाण पत् नष्टवकारण गनवा गा.पं. ले ननणवाय गररी समबचन्धत ननकायमा 
नसफाररस पठाएको पनन छ।साथै संिानलत उद्योगहरू सरकाररी गैर सरकाररी कायावालय तथा 
देवसथल समेतबाट तयस क्षेत्मा ष्टवकास भई सथाननय जनताले रोजगाररी पाई सषु्टवधा समेत उपभोग 
गररी रािेकोले नै होला १३ औ ंगाउँ सभाबाट पाररीत प्रसतावमा वैठकले सो सबैलाई बाहेक 
गररी अन्य समपूणवा जंगल राष्ट्रिय ननकुञ्ज घोषणा गररयोस ्भनधी प्रसताव पास गरेको हनु ुपदवाछ यस 
कारण अनगवाल हो ह्लामा लानग यसतो अवासतष्टवक तथा असतय कुराको चजष्टकर नलई ददएको 
ररट ननवेदन िारेज गररी पाउँ भन्े समेत लनलतपरु चज्ला पंिायत लनलतपरुको तफवा को गोदावररी 
गा.पं. बसने शमभ ुनसलवालको नलचित जवाफ।
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१६. पयावावरण ष्टवषयवसतकुो ऐन कानूनको तजुवामा नै नभएको चसथनतमा ष्टवदेश देशहरूका कनतपय 
नसद्धान्तहरूको हाम्ो देशमा अनशुरण उचित नहनु पनन सकदछ।पयावावरण संरक्षण समबन्धमा 
समबचन्धत ननकायबाट यसको उचित वयवसथा हनु अनत जरूररी छ तर कुनै एक संसथाको सामान्य 
अनभरूचि वा िासो मात्ले पयावावरण हकको रूपमा कानूनले वयवसथा गनवा बाँकरी नै रहेको चसथनत 
छ।प्रतयथथी गोदावररी माववाल इणडष्ट्रिज कानून अन्तगवात समबचन्धत ष्टवभागद्ारा इजाजत प्राप् उद्योग 
देचिन्छ।अतः प्रसततु ष्टववादमा ष्टवनेदनको मागबमोचजमको आदेश जाररी गररी रहन पनखे चसथनत 
नहुँदा ररट ननवेदन पत् िारेज हनेु ठहछवा भन्े माननधीय न्यायाधधीश श्धी गजेन्द् केशररी वासतोलाको 
राय र यस अदालतले साववाजननक हक वा सरोकारलाई कानून बमोचजम सरुचक्षत राख् आफनो 
असाधारण क्षेत्ानधकारको प्रयोग गररी प्रिलन गराउन संवैधाननक दाष्टयतव रहेकोमा शंका नलई 
रहन ुपनखे अवसथा छ भन्े मलाई लागदैन।

१७. तसथवा अब ष्टवपक्षधी माववाल कमपनधीको इजाजत नष्टवकरण गनुवा भन्दा अचघ मानथ लेचिएका 
प्रकृयाद्ारा गररी ननवेदकले चजष्टकर नलएको श्धी भैरव ररसालको टोलरीको प्रनतवेदनमा उच्लचित 
तथय समेतलाई दृष्टटिगत गररी गोदावररी क्षेत्को वातावरणको संतलुन गनुवा भनधी मन्त्ालय तथा िानधी 
ष्टवभागको नाममा परमादेश जाररी हनु ुपनखे ठहछवा।यद्यपधी तयसतो संन्तलुन कायम राख् सष्टकने छैन 
ष्टवपक्षधीलाई सवधीकृत भई सकेको ठेक्ाको कारणले ष्टवनास ननचचित छ भने जनष्टहतको दृष्टटिले ठेक्ा 
तोडन परे पनन िननज (संशोधन र यष्टककरण) ननयमहरू २०१८ कव ननयम २५(१) बमोचजम 
ष्टवपचक्ष माववान उद्योगलाई पयावाप् मूआवजा ददई सो अवसथा ठेक्ा तोडने वा ठेक्ा पट्टामा संशोधन 
गरे पनन हनेु भए ठेक्ा पट्टाको शतवामा उपयकु्त संशोधन गररी वातावरणको सन्तलुन कायम राख् 
जो िाष्टहने काम कुरा गनुवा भनधी ष्टवपक्षधीहरू श्धी  ५ को सरकार भ-ूगभवा तथा िानधी ष्टवभाग र 
वन तथा भ-ूसंरक्षण मन्त्ालयको नाममा परमादेश समेत जाररी हनेु ठहछवा भन्े समेत वयहोराको 
न्यायाधधीश श्धी केदारनाथ उपाधयायको राय भएको नमनत २०४९।५।८ को राय बाझधी फैसला।

१८. ननवेदक तफवा बाट द्य ्ष्टवद्न ्अनधवक्ता नेपालको संष्टवधान, २०१९ को धारा ११(१) मा कानून 
बमोचजम बाहेक कुनै पनन वयचक्तको जयान वा वैयचक्तक सवतन्त्ताको अपहरण हनेु छैन भन्े 
लेचिएको छ।प्रतयथथी गोदावररी माववाल इणडचसटजको काम कारवाहरीबाट पयावावरणलाई असन्तनुलत 
तु् याएको छ।गोदावररी क्षेत्मा माववाल उतिननको नसलनसला हनेु र गररने ष्टवषफोटनबाट उडने 
धलुो बालवुाबाट वातावरण दषु्टषत भएको छ, पानधीमा प्रदषुण देिा परेको छ।जंगलको ष्टवनास 
भएको छ यसतो कायवाबाट माननसको बाचन पाउने हक हनन ्भएको छ।अनकुुनलत पयावावरणको 
अभावमा माननस क्षय हुँदै जान्छ।अनकुुनलत पयावावरणको अभावमा ष्टवनभन् ष्टकनसमका जनावर 
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पंचक्षहरू पथृवधीबाट लोप भएको उदाहरण छ।मानव जधीवनको लागधी पनन अनषु्टकलत पयावावरण 
नभएमा मानव जधीवन नै नटि हनु जान्छ।पयावावरणधीय समसया एउटा वयचक्त ष्टवशेषको मात् 
सरोकारको ष्टवषय नभै सबैको िासो र साववाजननक सरोकारको ष्टवषय हो।पयावावररणय समसयाले 
एउटा नसनमत क्षेत्लाई मात् असर नपयुावाई वर परका ठाउँमा र अन्ततोगतवा देशको अन्य 
भ-ूभाग, प्रदेश समेतलाई प्रनतकूल असर पारेको हनु्छ ननवेदक नलडसवाइन्कको उद्ेशय पयावावरण 
संरक्षण र समवद्धवान गनुवा उद्ेशय भएको र उक्त गोदावररीको पयावावरण समसयाले ननवेदक समेतलाई 
प्रनतकूल असर पारेकोले प्रसततु ष्टवषयमा ननवेदकलाई ररट ननवेदन ददने हक दैया छ कानून 
बमोचजम बाहेक कुनै पनन वयचक्तको जयान अपहरण हनेु छैन भन्े संवैधाननक प्रावधानलाई वया्या 
गददै दूष्टषत वातावरणबाट कसैको जयू जयानमा हनन ुपगुदछ तयसतोमा ररट ननवेदन ददने हक दैया 
हनु्छ भनधी पयावावरण समबन्धधी मदु्ामा कैयौ नजधीरहरू भारनतय सपु्रधीम कोटवामा नसद्धान्त प्रनतपाददत 
भएको छ।वसततु पयावावरणधीय समया सामषु्टहक िासोको ष्टवषय भएको र नेपाल अनधराजयको 
संष्टवधान, २०४७ को धारा ८८(२) मा प्रयकु्त भएको शबद साववाजननक हक भन्े शबदबाट 
नेपाल अनधराजयका सववासाधारण जनता वा कुनै समदुायमा कानून वा संवैधाननक अन्तगवात 
सामषु्टहक रूपमा ननष्टहत रहेको तयसतो कुनै हक को वोध गराउँछ।यस तथयलाई राधेशयाम 
अनधकाररी ष्टव. क्याण ष्टवरिम अनधकाररी भएको ररट ननवेदनमा उपरोक्त नसद्धान्त प्रनतपाददत 
भएको छ।प्रसततु ररट ननवेदनले ननतान्त रूपमा साववाजननक सरोकार र साववाजननक हक दवैुको 
प्रनतनननधतव भएकोले यसतोमा ननवेदकको ररट ननवेदन ददने हकदैया छैन भन् नम्दैन।प्रसततु 
मदु्ामा हकदैयाको प्रश्नलाई नसनमत गनवा नम्दैन।साववाजननक सरोकारको मदु्ामा हकदैयाको पररधधी 
फराष्टकलो हनु्छ।ननवेदक अजधीत कुमा समेत ष्टवरूद्ध कृषण नारायण शे्ष्ठ भएको नन.नं. ३०९२ 
को मदु्ामा साववाजननक समपचत्त संरक्षण नभएको िणडमा तयसतो समपचत्तको संरक्षण गररी पाउन 
सरोकार पनखे अरू कुनै वयचक्तले नालेस दरीन सकने नसद्धान्त सववोचि अदालतबाट प्रनतपाददत 
भएको छ।प्रसततु ष्टवषय वसत ुपनन सामषु्टहक सरोकार राख् ेष्टवषय हुँदा सो समबचन्धत सरोकार 
पनखे वयचक्तले ररट ननवेदन ददन सकदछ।

१९. नेपाल अनधराजयको संष्टवधान, २०४७ को राजयको नननत ननदखेशक नसद्धान्तहरू अन्तगवात धारा 
२६(४) मा जनसाधारणमा वातावरणधीय सविचछताको िेतना बढाई भौनतक ष्टवकास समबचन्धत 
िेतना बढाई भौनतक ष्टवकास समबचन्धत कृयाकलापहरूद्ारा वातावरणमा पनवा जाने प्रनतकुल असर 
पनवा नददन एवम ्वातावरणको संरक्षण गनवा राजयले प्राथनमकता ददनेछ भनधी सैवैधाननक वयवसथा 
गरेको र राजयको ननदखेशक नसद्धान्तलाई नै आधार बनाइ भारतधीय सववोचि अदालतले Shree 

Sechidenaude Panday V.S. State of west Bengal A.I.R. १९८७ S.C. ११०९ मा नसद्धान्त 
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प्रनतपाददत गरेको र हाम्ो संष्टवधानमा पनन ननदखेशक नसद्धान्तमा वातावरणधीय सवचछताको कुरा 
परेकोले प्रसततु ररट ननवेदनमा ननवेदकको हकदैया भएकोमा ष्टववाद देचिन् अतः हकदैया छैन 
भन् नम्ने देचिन्।जहाँसमम पयावावरणको कुरा छ ष्टवपक्षधी माववाल उद्योग माववाल उतिनन ्को 
नसलनसलामा वरावर ष्टवसफोटन गरेबाट सो ष्टवसफोटनबाट धवनधी प्रदषुण हनुकुो साथै िरा 
िरुुगधी पतुलरीहरू जनु अप्राप् छन गददै गएका छन ्र सो क्षेत्बाट भागदै छन।्गौदावररी क्षेत्मा 
धेरै जातधीका पतुलरीहरू र िरा िरुुङ्गधी छन ् जनु अप्राप् छन।्सो क्षेत् Flora र Fauva  को 
लानग प्रनसद्ध छ।तर डाइनमाइटको ष्टवसफोटनबाट तयसको Flora र Fauva लाई असर पयुावाएको 
छ।वन जंगल ष्टवनास हुँदै गएको छ।वषवामा रूि वकृ्ष नभएको कारणबाट माटो ढुङ्गा बगाई 
उववारा जमधीन अनउतपादक बनाएको छ।नदरीका पानधीहरूलाई दषु्टषत तु् याएको छ।ष्टवसफोटनबाट 
ठूला ठूला ढंुगा उडेर सथानधीय बानसन्दाहरूको बसतधी र सेणट जेभर सकूलमा पढने ष्टवद्याथथीहरूको 
लागधी समेत ितरा उतपन् भएको छ।उक्त गोदावररी क्षेत्मा गोदावररी कुणड छ।गोदावररी क्षेत् 
धामथीक सथल हनुकुो साथै सांसकृनतक परुातातवधीक एवम ्जैष्टवक महतवको छ।६०० प्रजातधीका 
पतुलरीहरू र २५९ प्रजातधीका िराहरू यस गोदावररी क्षेत्मा पाइन्छ।ष्टवपक्षधी माववाल उद्योगको 
कारणबाट रुि, ष्टवरुवा, वन समपदन, जधीवजन्तकुो ष्टवनाश भएको छ।नौ धाराको धाराहरू केहरी 
सकुरी सकेका छन।्केहरी धाराहरू सकुने अवसथामा छन ्गोदावररी कुणडको पानधीलाई पनन यस 
उद्योगले असर पयुावाएको छ।

२०. आनथवाक दृष्टटिकोणबाट प्रतयथथीहरूको काम कारवाहरी रा्रिको आनथवाक ष्टहतको ष्टवपररत छ।जे जतधी 

श्धी ५ को सरकारले उक्त उद्योगबाट राय्टरी पाउँदछ सो को कैयौ गनुा बढरी गोदावररी क्षेत्मा 

गररएको उतिननबाट बन पैदावार, जधीवजन्त,ु पतुलरीहरू समेतको नोकसानधी हनुकुा साथै पष्टहरो 

गई माटो बगधी उववारा जमधीनलाई अनउतपादक गराएको छ।नदरी, िोलाका पानधीलाई दषु्टषत 

गराएको छ।वाय ु प्रदषुण भएको छ।वाय,ु पानधी र धवनधीको प्रदषुण रोकन कुनै नयाँ प्रष्टवनध 

र साधन अपनाइएको छैन।माववाल उद्योगमा काम गनखे कमवािाररीहरूको लागधी पनन सरुक्षाको 

साधन प्रयोग भएको छैन।प्रसततु उद्योग श्म मूलक रूपमा सथापना नभइ पूजधी मूलकको रुपमा 

सथाष्टपत छ।रोजगार ददलाउने तफवा  यस उद्योगले केहरी िास टेवा ददन सकेको छैन।गोदावररी 

माववाल इन्डष्ट्रिजले तयस भेगको वातावरणधीय ह्रास र प्राकृनतक र सांसकृनतक समपदामा पयुावाएको 

प्रनतकूल असर जनु ष्टक उद्योगले बझुाउने गरेको वाष्टषवाक रोय्टरी  रु.२०,०००।- भन्दा 

जयादै बढरी हनु्छ।माववाल उतिननको कायवाबाट तल वगने पानधीले गोदावररी क्षेत्को िेतधी योगय 

जनमन मधये १४०० हेकटर िेतको उतपादकतव घटेको छ।माववाल, वो्डर र अधवा बनाउने 
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कायवाले फुलिोकरी डाँडाको पानधीको श्ोत घटेको छ।िानेपानधी र नसंिाइको महुान सकुदै गएको 

छ। Mining operation को कारणबाट पानधीको क्षमतामा नकरातमक  असर परेको छ।यस 

गोदावररी क्षेत्मा प्रसततु माववाल उद्योगबाट परेको प्रनतकुल असरलाई नलएर ष्टवनभन् प्रनतवेदनहरु 

प्रकाचशत छन।्वातावरणधीय प्रभाव अधययन योजना, थापाथलरीको २०४५ श्ावणमा गोदावररी 

क्षेत्को वातावरण नसहावलोकन, भैरव ररसालको अधयक्षतामा गदठत टोलरीले गोदावररी माववाल 

फ् याकट्ररी (प्रा) नल. तथा ढंुगा िानधीले वातावरणमा पारेको असर र सझुाव प्रनतवेदन र डा.नरनसंह 

नारायण नसंहको अधयक्षतामा गठीत टोलरीले गोदावररी क्षेत् वातावरणधीय अवसथा वारे छानवधीन 

प्रनतवेदन समेत प्रकाचशत भएको छ।तधी प्रनतवेदनहरुबाट गोदावररी माववाल उद्योगबाट भएको 

उतिनन ्बाट वातावरणमा समेत प्रनतकुल असर परेको समसयाको समवन्धमा र समाधान एवं उपाय 

समेतको ििावा गरेको छ। Limited national conference on Environment Development Rio the 

Jenerio बाट वातावरणधीय समसयालाई गचमभरता पूववाक नलएको छ।श्धी ५ को सरकारको Rio 

the Jenerio सममेलनमा हसताक्षर गररी वातावरण संरक्षणमा आफनो दृढता प्रकट गरेको छ।यसतो 

अवसथामा वातावरण संरक्षण गनुवा कतवावय एक दाष्टयत श्धी ५ को सरकारमा आएको छ।केहरी िास 

आनथवाक लाभको लानग संिानलत उद्योगबाट सेवा भन्दा प्रनतकूल असर बढरी हनु्छ, मानवजातधी पश ु

पंक्षधी ष्टकराले, रुि, पलोर र फ्ौनालाई नै नकारातमक असर पादवाछ भने तयसतो उद्योग संिालन 

गनवा उचित हुँदैन।भारतधी सववोचि अदालतको R. 1e Kendra Deharadun vs state of V.  … भएको 

यसतै वातावरणधीय प्रश्न समावेश भएको मदु्ामा माइन उतिनन ्को कायवा नै रोकरी ददएको नजधीर 

छ।ष्टवपक्षधी गोदावररी माववाल उद्योग मै गोदावररी क्षेत्मा रहेको धानमवाक परुाताचतवक, सांसकृनतक र 

जैष्टवक महतव राख् ेगोदावररीको र तयहाँ रहेको जलश्ोत र वन जंगल रुिको ष्टवनाशको कारण 

भएकोले तयसतो उद्योगलाई ततकाल बन्द गनवा परमादेश जाररीहोस भनधी वहस गनुवा भयो र साथै 

आफनो वहस नोट समेत ददन ुभयो।

२१. ष्टवपक्षधी श्धी ५ को सरकार वन तथा भ.ू संरक्षण मन्त्ालय तथा अन्य समेतको तफवा बाट उपचसथत 

हनु ुभएका ष्टवद्ान सरकाररी अनधवक्ता श्धी अकवल अलरी नमकरानधीले गोदावररी क्षेत्मा पयावावरण 

संतनुलत रहोस ्भन्े तफवा  श्धी ५ को सरकार सवयं सिेत छ।श्धी ५ को सरकारले कुनै काम 

गरेन भने परमादेश जाररी हनेु हो तर श्धी ५ को सरकार गोदावररी माववाल उद्योगको समवन्धमा 

पयावावरण संतनुलत राख् ेतफवा  ष्टवनभन् ननदखेशनहरु ददएको छ र सो लाग ुभएको छ।गोदावररी माववाल 

उद्योगबाट प्रदषुण भएको छ भने तयसतो प्रदषुणलाई रोकने उपायहरुको अवलमवन गनुवापछवा उद्योग 

नै वन्द गनखे होइन उद्योग नै वन्द गददै जाने हो भने देश उद्योग ष्टवष्टहन हनु जान्छ।
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२२. ननवेदक एउटा कमपनधी ऐन अन्तगवात रचजटिडवा संसथा हो।यसतो संसथालाई प्रसततु ररट ननवेदन ददने 
हकदैया छैन।ष्टपनडत पक्षले ररट ननवेदन ददने हो ननवेदकको के कसतो हक हनन ्भएको छ भन् 
सकेको छैन।हक हनन ्नभएको अवसथामा ररट जाररी हनेु चसथनत हुँदैन।अतः रर६ ननवेदन िारेज 
होस भनधी बहस गनभुयो।ष्टवपक्षधी माववाल उद्योगको तफवा बाट ष्टवद्ान ्वररष्ठ अनधवक्ता।शमभ ुप्रसाद 
ज्वालरीले राय बाझधी गनखे दवैु माननधीय न्यायाधधीशहरूको बधीि प्रसततु मदु्ामा ननवेदकलाई ररट 
ननवेदन ददने हकदैया भएकोमा मतभेद देचिन्।कुन कानूनलाई टेकेर मा.न्या. श्धी केदार नाथ 
उपधयायको ररट जाररी गनुवा भएको छ सोलाई हेनवा आवशयक छ।नेपाल िानधी ऐन, २०१३ िारेज 
भई नेपालरी िानधी ऐन, २०२३ लाग ुभएको छ।नेपाल िानधी ऐन, २०२३ को दफा ९ मा सो 
ऐन अन्तगवात बनेको ननयमको अनधनमा रहरी श्धी ५ को सरकारले िानधीको मानलकलाई आवशयक 
आदेश वा ननदखेशन ददन सकने वयवसथा छ।नेपाल िानधी ऐन, २०२३ अन्तगवात ननयमहरू बनेको 
छैन िननज (संशोधन र एकरीकरण) ननयमहरू २०१८ नेपाल िानधी ऐन, २०१३ अन्तगवात बनेको 
छ।उक्त ननयमहरूको ननयम ६ मा अनमुतधी पत्को कुरा छ ननयम २३ मा िानधी िो्न ठेक्ा 
पाएको वयचक्तले शतवा वन्देजहरू पालन गनवा कुराहरू उ्लेि गररएको छ।

२३. नेपाल िानधी ऐन, २०४२ लाग ुनै नभएकोले सो ऐनलाई टेकन नम्दैन।कुन ऐन ननयमको कुन 
दफालाई ननवेदकले उ्लंघन गरेको भएमा ररट जाररी हनेु अवसथा हनु्छ।सो अवसथा प्रसततु ररट 
ननवेदनमा छैन।नेपाल िानधी ऐन, २०२३ मा पयावावरण समबन्धधी कुनै वयवसथा छैन यसै गररी 
िननज संशोधन र एकरीकरण ननयमहरू, २०१८ को २३ मा शतवा वन्देजका कुराहरू भएपनन 
सोमा पयावावरण समबन्धमा कुने ष्टवशेष वयवसथा छैन।सो ननयमहरूको ननयम २५ मा श्धी ५ 
को सरकारले कुनै िानधीको ठेक्ा तोडन सकने छ भन्े छुट यो सरकारको तजवधीचज अनधकार 
हो।यसतो तजष्टवजधी अनधकारको प्रयोग गनवा नगनवा श्धी ५ को सरकारको अनधकारको कुरा 
हो।कुनै कुरालाई रोकन कानून िाष्टहन्छ। Rule of Law को नसद्धान्त यहरी हो।अतः ररट जाररी 
हनेु अवसथाको छैन भनधी र सोहरी ष्टवपक्षधीको तफवा बाट रहन ुभएका ष्टवद्ान ्वररष्ठ अनधवक्ता श्धी 
रत्नलाल कनौनडयाले कानूनले तोकेको कतवावय भएको वयचक्तले कुनै कुरा गनखे भनेको साववाजननक 
ष्टवषयको कुरा हो।साववाजननकहकको सरोकारको ष्टवषय कसतोलाई भन्े उक्त कुरा नन.नं. ४८९५ 
मा प्रनतपाददत भएको छ।मा.न्या. श्धी गजेन्द् केशररीको रायमा पयावावरण समबन्धधी कानून छैन 
सोको वयवसथा हनु ु पयवो भन्े छ।पयावावरण समबन्धधी कानून छैन भने ररट ननवेदकले भने 
बमोचजमको कुनै कायवा गनवा नम्दैन।मा.न्या. श्धी केदारनाथ को रायमा िनधीज पादथवा ऐन, २०४२ 
लाई अगालेको पाइन्छ।तर सो ऐन लाग ु नै नभएकोले लाग ुनभएको ऐनको दफा आकष्टषवात 
हुँदैन। Limited National Conference on government development Rio The jenerio बाट 
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पाररत पयावावरण समबन्धधी प्रसतावना श्धी ५ को सरकारले हसताक्षर गररी सहमतधी जनाएको 
कारणबाट पयावावरण समबन्धधी कानून छैन भने केहरी गनवा नम्दैन।पयावावरण समबन्धधी कानून बन्ु 
पछवा।कानूनले तोकेको कुरा उ्लङ् घन भएका कानून बमोचजम गनवा लगाउन परमादेश जाररी 
हनु सकदछ अन्यथा हनु सकदैन।िानधी ऐन, २०२३ मा पयावावरण समबन्धधी कुन कुरा उ्लेि 
छैन।िननज पदाथवा ऐन, २०४२ लाग ुनै नभएकोले सो ऐनलाई आधार बनाउन नम्दैन।लाग ु
नभएको ऐनलाई आधार बनाई ररट जाररी गरेको मा.न्या. श्धी केदारनाथ उपाधयायको राय नमलेको 
छैन।मेरो पक्षले कुनै ऐन वा ननयमको उ्लङ् घन गरेको छैन।

२४. जनष्टहतको लानग िननज (संशोधन र एकरीकरण) ननयमहरू, २०१८ ननयम २५ बमोचजम श्धी ५ 
को सरकारले िानधीको ठेक्ा तोडन सकदछ तर सव ठेक्ा तोडने केहरी भएन।ननवेदक तफवा बाट 
गोदावररी वातावरणको समबन्धमा ष्टवनभन् टोलरीहरू गठन भई प्रनतवेदन आएको भने पनन तयसता 
टोलरीहरू कुनै कानून अन्तगवात गठन भएको होइन।राय बाझधी हनेु माननधीय न्यायाधधीशहरूको 
बुदँा र रायमा नसनमत रहन ुपददैन।गोदावररी क्षेत्मा पायावावरणलाई संतनुलत राख् ेतफवा  श्धी ५ को 
सरकार आफै सिेटि छ।श्धी ५ को सरकारले कानून बमोचजम गनखे पनखे कुनै काम गरेन भने सो 
समम गराउन परमादेश जाररी हनेु हो।तयसतो अवसथा प्रसततु ररटमा छैन।

२५. ररट ननवेदकको भनाई यथाथवामा टेकेको छैन।डाइनमाइटको ष्टवसफोटनबाट सेन्टजेनभयवास सकूल 
र वरपरको वानसन्दा रहेको वसतधीमा ढंुगा िसदछ भन्े ररट ननवेदकको भनाई छ तर उनधीहरूलाई 
नै ररट ननवेदकले ष्टवपक्षधी गराएको छ।के कनत वातावरण प्रदषुण भएको छ, सोको लेिाजोिा 
उचित मात्ामा भएको ररट ननवेदकले देिाउन सकेको छैन।गोदावररीको पयावावरण बिाउन तफवा  
श्धी ५ को सरकारले ददएको ननदखेशन बमोचजम मेरो पक्षले काम गररी रहेको छ।यसतो अवसथामा 
ररट जाररी गनवा ननम्ने ररट िारेज गरेको मा.न्या. श्धी गजेन्द् केशररीको राय मनुानसव छ भनधी 
बहस प्रसततु गनुवा भयो।ष्टवपक्षधी माववाल उद्योगको तफवा बाट रहन ुभएका ष्टवद्ान ्वररष्ठ अनधवक्ता 
श्धी कुसमु शे्ष्ठले मेरो पक्षले ऐन ननयमको पररनध नभत् रहरी िानधी संिालन गरेको छ।श्धी ५ 
को सरकारले समय समयमा ददएको ननदखेशनहरूको पालना गरेको छ।मेरो पक्षले कसतो काम 
गयवो जसबाट वातावरणधीय क्षनत पगुन गएको हो सो सपटि छैन पयावावरण समबन्धधी ष्टवषय माननधी 
हो।यो प्रश्न मानवधीय पनन हो।तर प्रिनलत नेपाल कानूनलाई हेनखे हो भने पयावावरण समबन्धमा 
पयावाप् र उचित कानूनहरू छैनन।्यसतो अवसथामा अदालत कनत हदसमम जाने हो ष्टविारणधीय 
कुरा छ।गोदावररी क्षेत्लाई ननवेदकले राष्ट्रिय ननकुञ्ज घोष्टषत गररी पाउँ भन्ु भएको छ तर यो श्धी 
५ को सरकारको नधीनत समबन्धधी कुरा हो।कुनै उद्योगबाट धलुो उडधी वाय ुप्रदषुण भएको छ भने 
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माननसको जधीउ जयानमा प्रनतकूल असर नपगुने गररी तयसतो प्रदषुण रोकने साधनहरुको प्रयोग गनवा 
सष्टकन्छ।आधनुनक साधानको प्रयोगबाट प्रदषुण रोष्टकने पयावावरणको संरक्षण हनु्छ भने उद्योग नै 
रोकन ुपनखे अवसथा हुँदैन।गोदावररी क्षेत्को वन जंगल रूि गैर कानूनधी ढंगबाट फांडनधी गररन्छ 
भने तयसको दोष मेरो पक्षलाई लगाउन नम्दैन।तयसतो रोकथाम गनवा कतवावय एवम ्अनधकार 
समबचन्धत ननकायको हो।िननज ननयमहरू २०१८ को ननयम २५ मा रहेको िानधी वन्द गनवा 
सकने अनधकार श्धी ५ को सरकारको Discretionary Power हो।सो अनधकारको प्रयोग गनवा नगनवा 
श्धी ५ को सरकार सवेचछामा ननभवार गदवाछ।सो कानूनधी अननवायवा दाष्टयतयव होइन Discretionary 

power प्रयोग गनवा गराउन वाधय गनवा सष्टकन्छ।जनु ऐनको प्रयोग मा.न्या. श्धी केदारनाथ 
उपाधयायबाट प्रयोग भएको छ।सो िान पदावाथ ऐन,  २०४२ लाग ुभएको छैन।लाग ुनभएको 
ऐन प्रयोगमा ्याउन नम्दैन।मेरो पक्षले पानधीमा प्रदषुण नहोस भनधी Seltitank बनाएको छ 
िालरी ठाउँहरूमा वकृ्षारोपणको काम भएको छ।हाम्ो मलुकुले अन्तरावाष्ट्रिय सममेलनमा पाररीत 
भएका पयावावरण समबन्धधी बुदँालाई सवधीकार गरे पनन सो अनसुार पयावावरण समबन्धधी कानून बन्ु 
पछवा।तयसता कानूनहरूको अभाव छ।कुनै योजना पररयोजना Environment को लानग ठीक छ, 
छैन समबचन्धत ननकायले हेनखे हो यसतो प्रश्न अदालतले हेददैन।नयाँ उद्योगहरू िो्दा तयसतो 
प्रश्न अदालतले हेददैन।नयाँ उद्योगहरू िो्दा तयसतो उद्योगले Environment मा के कसतो असर 
पदवाछ सो हेररन्छ।तर िोलरी सकेको परुाना उद्योगहरूका लागधी Environmental Pollution नहनेु 
गररी Standerd Holding गनवा सष्टकन्छ।तयसतो गररएको Standard Mentaion नगरेमा उद्योग बन्द 
गनखे कुरा आउँछ।उद्योग बन्द गनखे दोस्ो िरण हो।उद्योग बन्द गनवा भन्दा अचघ Pollution हनु 
नददने तफवा  ष्टवनभन् उपाय र साधनको प्रयोग गनवा मौका ददनपुछवा। Authority ले ननदखेश आदेश 
ददएबमोचजमको काम कानून बमोचजम छ, छैन अदालतले पनुरावलोकन गनवा सकदछ।वातावरण 
समबन्धमा अरू मलुकुमा भएको कुराहरू अनकुरणधीय हनु सकदछ।तर तधी सबै नेपालको सन्दभवामा 
हेररीनपुछवा।हाम्ो सातौ र आठौ योजनामा पयावावरणको बारेमा कानून बनाउने भननयो।नमनत 
०४९।९।२७ िणड ४२ नेपाल राजपत्मा वातावरण संरक्षण पररषद् गठन भएको पाइन्छ।तर 
नेपालमा यस समबन्धमा हाल समम उपयकु्त ऐन छैन।ननवेदकले िानधी ऐन, २०२३ िानधी 
तथा िननज ननयमहरू, २०१८ िननज ऐन, २०४२ समेत आफनो वहसमा समेत उ्लेि 
गनुवा भयो।िननज पदराथ ऐन, २०४२ लाग ुभएको छैन।िानधी ऐन, २०२३ मा र िननज 
ननयमहरू, २०१८ मा िास गरेर पयावावरण समबन्धमा कुनै ष्टवशेष दफा छैन।ऐन र ननयमको 
अनधनमा रहरी काम हनेु हो ऐन र ननयमका नै वयवसथा छैन भने सो गनवा गराउन नम्दैन।हाल 
ननवेदकले Right to Life अन्तगवात प्रसततु ररट ननवेदन ्याउन ु भएको छ।यो Dynamic 

Concept हो तर Environment तफवा  जाँदा कानून अथावात ्as regulated-by law हनुपुछवा।संष्टवधान 
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र कानूनको हक हनन ्नभए समम अदालतले ररट जाररी गनवा अवसथा हुँदैन।ररट जाररी गदावा 
पनन Judicial restain को नसद्धान्तलाई इन्कार गनवा सष्टकन्।ननवेदकले जलश्ोतको प्रदूषण 
धवनधीको प्रदूषण, वायकुो प्रदूषण रोकरी पाउँ भन्ु भएको छ तर प्रदूषण रोकने तफवा  कसता प्रष्टवनध 
अपनाउन ुपछवा सो तोकने काम बाँकरी छ।नयाँ प्रष्टवधधी अपनाइएको कारणबाट तधी प्रदूषणहरू 
रोष्टकन्छ भने उद्योग बन्द गनखे चसथनत हुँदैन।प्रकाचशत भएका प्रनतवेदनहरू कुनै कानून अन्तगवात 
गठीत टोलरीलाई भएको होइन।यसको कानूनधी मान्यता हुँदैन।ररट ननवेदकले प्रसततु ररट 
ननवेदन ददएकोमा Meaning Fulrelation हनुपुदवाछ।ननवेदकलाई प्रतयक्ष असर पछवा वा पददैन 
सोको ष्टववेिना भई हकदैया भए प्रसततु ररट ननवेदन ददन नम्ने हो नत् नम्दैन।

२६. ननवेदक ष्टवनभन् दसुपररणाम हनेु कायवा र क्षनत रोकरीपाउँ भनेको सो सबै मेरो पक्षसँग समबचन्धत 
छैन।कानूनको अभावमा ररट जाररी गनवा ननम्ने र परमादेश समेत ददन ननम्ने परमादेशको 
आदेश जाररी गरेको मा.न्या. श्धी केदार नाथ उपाधयायको राय मनुानसव देचिन् भनधी वहस गनुवा 
भयो।

२७. ननवेदकले प्रसततु ररट ननवेदन २०४६।२।३० मा ततकालरीन नेपालको संष्टवधान, २०१९ को 
धारा २,२०,११(१)(२) १५ अन्तगवात ष्टवपक्षधीहरूको कारण र कायवाबाट उतपन् वातावरणधीय 
दसुपररीणामबाट ननवेदक लगायतको साववाजननक संवैधाननक तथा कानूनधी हकमा आघात पनवा 
गएकोले ष्टवपक्षधी माववाल उद्योगबाट भई रहेको वातावरण प्रदषुण तथा कुप्रभावबाट साववाजननक 
चजउ, जयान सवासथय, धनजनको क्षनत हनेु कायवा ततकाल रोकन ुभन्े, वातावरणधीय दसुप्रभावको 
समेत अधययन गररी वातावरणधीय सन्तलुन कायम गररी उद्योग िो्ने नधीनत नलन ुभन्े, प्रतयथथीको 
कायवाबाट भएको र हनेु वातावरणधीय क्षेतधी र प्रभावको समबन्धमा अधययन गनवा एक वैज्ाननक 
टोलरी गठन गररी रोनाटि वा ष्टवश्वष्टवद्यालय जसता ननकायलाई अधययन गनखे वयवसथा नमलाउने 
र भएको क्षनतपूनतवा ददने वयवसथा नमलाउन ुभन्े, प्राकृनतक तथा ऐनतहानसक संपदामा क्षनत हनु 
नददई यथाचसथनतमा राख्,ु कामदारको लागधी आवशयक सामान सरुक्षा उपलबध गराउन,ु गोदावररी 
वन क्षेत्बाट लोप भई रहेका चजवजन्तकुो क्षनतपूतथी गनखे वयवसथा नमलाई लषु्टकिोररी गैर कानूनधी 
ढंगबाट हनेु काठ, वनसपनत िराको ननकासधी ततकाल रोकन ुभन्े तयस क्षेत्मा अधययन गनखे पेशामा 
संलगनहरूलाई ननवावाध ष्टहडडलु गनवा पाउने वयवसथा नमलाउन ुभन्े लगायतका आदेश जाररी गररी 
सवचछ, वातावरण कायम रािधी चजउ, जयान, धन समेतको सरुक्षा तथा शाचन्तपूणवा जधीवन यापन 
गनवा पाउन परमादेशको आदेश समेत जाररी गररी पाउँ भन्े ररट ननवेदकको प्रकरण ५ को (क) 
देचि (झ) समम ष्टवनभन् प्रकारका मागहरू उ्लेि पाइन्छ।
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२८. ननवेदकको मागलाई संक्षेष्टपकृत गदावा मु् य रूपमा ष्टवपक्षधी माववाल उद्योगले वातावरण ष्टवनाश गररी 
तयसको दसुप्रभावबाट वयचक्तको सवचछ वातावरणमा चजउने हक अनधकारमा आघात पयुावाएको र 
अनय ष्टवपक्षधी मधयेका सरकाररी ननकायले ष्टवपक्षधी माववाल उद्योगलाई तयसतो वातावरणधीय ष्टवनास 
गनखे कायवामा रोक नलगाई ननगरानधी नरािधी सघाउ पयुावाएकोले संष्टवधान ऐन, ननयम बमोचजम 
ष्टवपक्षधी माववाल उद्योगबाट वातावरण ष्टवनाश गनखे ष्टरियाकलापमा ननन्त्ण गनुवा भन्े आदेश माग 
गरेको देचिन आउँछ।

२९. ननवेदकले २०४६।२।३० मा ररट ननवेदन दतावा गदावा ततकानलन नेपालको संष्टवधान, २०१९ 
को धारा ७१ अन्तगवात धारा ११(१)(२) र साववाजननक हक प्रिलन गराउन ततकानलन म.ु ऐन 
अ.वं. १०(क) ८३, समेतको आधार नलएको पाइन्छ।

३०. नेपालको संष्टवधानको धारा ११(१) मा कानून बमोचजम बाहेक कुनै पनन वयचक्तको जयान अपहरण 
नहनेु हक अनधकार उक्त धाराले प्रतयाभतू गरेको छ, प्रदूष्टषत वातावरणमा मानव जधीवन ितरामा 
हनु्छ।प्रदूष्टषत वातावरणको सजृनाबाट कुनै पनन वयचक्तको जधीउ जयानको अपहरण हनु्छ।तयसतो 
प्रदूष्टषत वातावरणबाट मचुक्त पाउने वयचक्तको हक अनधकारको कुरा हो।यस अथवामा पयावावरणको 
संरक्षणको समबन्ध परोक्ष रूपमा माननसको चजउ जयानसँग समबचन्धत हुँद प्रसत ु ष्टवषय नेपाल 
अनधराजयको संष्टवधान, २०४७ को धारा ११(१) नभत् समावेश भएको मान्ु पदवाछ।ननवेदकलाई 
प्रसततु वातावरण सँग िासो रहनेमा ष्टववाद देचिन्।वासतवमा पयावावरण समसया साववाजननक 
िासो र सरोकारको ष्टवषय हो र यो साववाजननक हक एवम ्सरोकारको ष्टवषय नभत् पनखे हुँदा 
यस काममा संलगन हनेु ननवेदकको प्रसततु ष्टववादको ष्टवषयसँग साथवाक समबन्ध रहेकोमा ष्टववाद 
देचिएन।ततकानलन संष्टवधान िारेज भइ नेपाल अनधराजयको संष्टवधान, २०४७ आगमन भई 
उक्त संष्टवधानको धारा ८८(२) ले साववाजननक हकको संरक्षण गनखे वयवसथा गरेकोबाट ततकानलन 
संष्टवधान अन्तगवात ननवेदकको हकदैया पगुछ पगुदैन भन्े प्रश्न िडा हनु सकने अवसथा नथयो।तर 
वतवामान संष्टवधानले साववाजननक हकलाई पनन संरक्षणधीय मौनलक हकको रूपमा सथाष्टपत गरेकोले 
अब यो ष्टववादको रूपमा रहन आएको छैन।

३१. सवचछ सवासथय वातावरण जधीवनको समग्ताको अंग भएकोले चजउने अनधकार नभत् सवचछ सवसथ 
वातावरणको हक पनन अन्तरभतु हनु्छ।ननवेदकले जनु संवैधाननक पररवेशमा ररट ननवेदन ददएको 
नथयो।सो संवैधाननक पररीवेश सारवान रूपमा पररवतवान भएको कुरा नेपाल अनधराजयको संष्टवधान, 
२०४७ को धारा २६(४) ले समेत समपटुिधी गदवाछ।ष्टकनकरी उक्त धाराले राजयका आधारभतू 
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नधीनतगत नसद्धान्त मधये पयावावरणको संरक्षणलाई महत्वपूणवा राजयका ननदखेशक नसद्धान्त मानेको 
छ।अतएवः ननवेदन लरीडसवा इड.कको उद्ेशय मधये वातावरण संरक्षण पनन एक रहेको हुँदा 
ननवेदकलाई वातावरणधीय ह्रास रोकथामको लानग उजरु गनवा नपाउने भन् ननम्ने हुँदा हकदैया 
रहेकै मान्ु पदवाछ।

३२. औद्योनगक वयवसाय ऐन, २०४९ मा उद्योग सथापना गनखे इजाजत ददन ुअगावै पयावावरणमा पनवा 
सकने दषुप्रभावको समेत मु् याङ्कन गनुवापनखे वयवसथा भै सकेको अवसथा छ।तसथवा ननवेदकले माग 
गरेका कुराहरू मधये उद्योग िो्ने इजाजत ददँदा वातावरण ष्टवनाश नहनेु वयवसथा नमलाउन 
पनखे कानूनधी वयवसथामै पररणत भै सकेको छ।तयसतै रोनाटि वा नत्.ष्टव.ष्टव. जसता ननकायहरूबाट 
अधययन गनखे वयवसथा नमलाइ पाउँ भन्े माग पनन केहरी हद समम पूरा भै सकेको कुरा २०४० 
साल देचि ष्टवनभन् कनमटरी, कायवादलहरू गठन भै गोदावररी क्षेत्का पयावावरणमा गोदावररी माववाल 
इणडष्ट्रिजले दसुप्रभाव पारे नपरेको ष्टवषयमा अधययन भै प्रनतवेदनहरू समेत पेस भएको देचिन्छ।तधी 
प्रनतवेदनहरू मधये कुनैमा गोदावररी माववाल इणडष्ट्रिज बन्द गनुवापनखे भन्े राय अनभवयचक्त भएको 
आधार कारणले गोदावररी माववाल उद्योग नै वन्द गररन ुपदवाछ भन्े ननवेदक तफवा बाट वहस र 
नलचित वहसमा चजष्टकर, नलएको पाइन्छ।ररट ननवेदनमा बहसमा चजष्टकर नलएको पाइन्छ।ररट 
ननवेदनमा माववाल इणडष्ट्रिज बन्द गरर पाउँ भनधी ष्टकटानधी साथ ननवेदकले उ्लेि गनुवा भएको 
नभै वातावरणधीय दषुपररणामा ननकलन वा कम गनवा प्रभावकाररी उपायहरू अवलमबन गररएन 
तयसतो कायवा रोष्टकएन भन्े ननयमातमक (Regulatory) एवम ्उपिारातमक पक्षलाई जोड ददइएको 
पाइन्छ।

३३. सटकहोम सममेलन १९७२ पनछ वातावरणधीय ष्टवनाश तफवा  सबैको धयान िनािो भएको 
पाइन्छ।अमेररका लगायतका ष्टवकनसत देशमा पनन ७० को दशक देिधी वातावरण समबन्धमा 
छुटै्ट कानून बन्दै गएको पाइन्छ।ष्टवकाचशल र अष्टवकचशत मलुकुमा भिवारै वातावारण समबन्धधी 
कानून वन् थालेका र बन्े तरिरमा रहेको पाइन्छ।हाम्ो मलुकुमा पनन वातावरण समबन्धधी 
छुटै्ट कानून ननमावाण भै सकेको छैन तर तयसको लानग तयाररी पटृिपोषक तत्वहरू ननमावाण भएका 
छन।्संष्टवधानको धारा २६(४) ले वातावरणधीय संरक्षण गनुवाराजयको नधीनत घोष्टषत गरेको, 
२०४९।९।२७ मा प्रधानमन्त्धीको अधयक्षतामा वातावरण संरक्षण पररषद् गठन भएको सो 
पररषद् ले २०५०।२।४ मा वातावरण प्रभाव मु् याङ्कन ननदखे चशका तयार गरेको वातावरण 
मन्त्ालय गठन गरेको योजनामा वातावरण सधुार समबन्धधी कुरा अगालेको प्रनतनननध सभाको 
सभामा हनेु सनमनतहरू मधये वातावरण सनमनत रहने राष्ट्रियसतरका र ब्ाचजलको ररयो द जेनररयोमा 
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१९९२ मा भएको ष्टवश्व वातावरणधीय सममेलनमा नेपालले भाग नलई हसताक्षर गरेको वातावरण 
संरक्षण समबन्धमा सरकाररी सतरबाट ननणवायहरू भएको देचिन्छ।तर यधी जमकवो मात् हनु 
ष्टरियाचशल कायवा होइनन।्प्रभावकाररी ढंगबाट वातावरण संरक्षण गनवा एक ष्टवशेष कानून बनाउन ुर 
प्रभावकाररी ढंगबाट लाग ुगनुवा ननतान्त जरूररी देचिन्छ।ष्टकनष्टक ष्टवना कानून कुनै कायवा वयवचसथत 
रूपले हनु सकदैन र पयावावरण समबन्धधी अपराध र दणडको उचित वयवसथाका लानग कानून 
अपररहायवा हनु्छ।कानून ष्टवना दणड जररवाना गनवा, उद्योग बन्द गनखे आदेश ददन नम्ने हुँदैन।हाल 
भएका कानून नछटपूट रूपमा छररएर रहेका र पयावाप् तथा प्रभावकाररी नभएको देचिदँा समेत 
पयावावरणको सबै पक्षलाई समेटने गररी कानून बनाउन ुपनखे देचिन्छ।यसको लानग एक छुटै्ट कानून 
बन्ु र लाग ुगनुवा ननतान्त जरूररी देचिन्छ।

३४. िननज ऐन, २०४२ र सो को २०५२।२।५ को संशोधनले थपेको दफा ११ (क) वातावरण 
प्रदषुण रोकनमा महत्वपूणवा पाइला भएपनन सो ऐन श्धी ५ को सरकारले लाग ुहनेु नमनत तोकेपनछ 
मात् लाग ्हनेु तर श्धी ५ को सरकारले तयसतो नमनत नै नतोकेको र नमनत २०५२।२।५ मा 
उक्त ऐनको प्रथम संशोधन पनन भएको छ।ष्टवधाष्टयकाले कानून वनाउने कायवापानलकाले लाग ु
नगनखे गदावा कायावापानलकाले ष्टवधायधीकाको भावना अनकुुल कायवा गनवा ततपरता देिाएको भन् 
नम्ने देचिदैन।यसररी साना नतना कुरामा भने धयान गएको तर संष्टवधानको मागवा दशवान र राष्ट्रिय 
अन्तरावाष्ट्रिय जन भावनाको प्रभावकाररी ढंगले ्याल रािेको देचिदैन।तसथवा यथासक् िाँडो 
पयावावरण संरक्षण समबन्धधी कानून ननमावाण गररी यस समबन्धको अन्यौल अन्तय गनुवापनखे र पयावावरण 
प्रनतको राष्ट्रिय र अन्तराषष्टट्रय दाष्टयतवलाई मतुवा रूप ददनपुनखे देचिन्छ।

३५. प्रसततु मदु्ामा ष्टवपक्ष माववाल इणडष्ट्रिजले २०३४।७।२ मा आधनुनष्टककरण र ष्टवसताररत गनखे 
सतवा सवधीकृतधी पाएपनछ गोदावररी क्षेत्को वातावरण प्रनतकुल असर परेको भन्े गनुासो देिा पनवा 
थालेको र सो ष्टववाद ददनानदुदन िचिवात हुँदै गएको कुरा सरकाररी र गैर सरकाररी ननकायबाट 
अधययन छानष्टवन हनु थालेको प्रनतवेदनहरू समेतबाट पटुिधी हनु आउँछ।तसथवा ष्टवनभन् सरकाररी 
गैर सरकाररी सतरमा सनमनत कायवादल गठन भई प्रनतवेदन पेस भएको तर सो उपर कुनै कारवाहरी 
नभईरहेको अवसथा देचिएको छ।गोदावररी क्षेत्को वातावरणधीय ष्टवनास भएको भन्े कुरा देचिदँा 
पनन कुन हदसमम तयसतो कायवा भएको हो तयसको वैज्ाननक एवम ् आनधकाररक तवरबाट 
छानष्टवन हनु पनखे देचिन्छ।ष्टवपक्षधी तफवा बाट नलचित जवाफमा र वहसमा समेत वातावरणधीय 
दसुप्रभाव कम गनवा उद्योगले ष्टवनभन् वकृ्षारोपण गनखे ढुङ्गा वालवुा वगेर गै वालरी नोकसान नहोस ्
भनधी नस्ट सटलाइष्टटङ ननमावाण गरेको मजदरुहरूलाई काम गदावा मासक लगाउन ददने कायवा 
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लगायतका उपिारातमक कायवाहरू गरेको भन्े उ्लेि गरेको पाइन्छ।तयसता उपायहरू वासतवमा 
उपिारातमक, ननयमातमक प्रभावकाररी छन ्छैनन ्र ष्टयनधीहरूको प्रदषुण दर अनपुात क्षमय नसमा 
(Permisiable Limit) मा छ, छैन जाँि पडताल गनुवापनखे अवसथा देचिन्छ।

३६. माववाल िानधी संिालनका लानग ष्टवषफोटन गनुवापनखे समबन्धमा इजाजतपत्का शतवाहरूमा ष्टवषफोटन 

गनवा पाउने समम उ्लेि भएको तर ष्टकत पटक कनत शचक्तको ष्टवसफोटन गनवा सकने भन्े 

उ्लेि नभएको हुँदा चजत पटक पनन ष्टवसफोटन गनवा सकने हनु आउँन सकछ।ष्टवसफोटन जसतो 

कायवा अननयनमत र अनसनमत रूपमा गनवा ददएमा धवनन प्रदषुणको अलावा भंगनभवाक सकु्म प्रनतकुल 

प्रनतकृयाहरू जनु सथल दृषयमान हुँदैनन,् हनु जान्छ र तयसको कालन्तरमा भगूनभवाय र वनसपतधीय 

दषुपररणाम उतपन् हनु सकदछ।तसथवा ष्टवसफोटनको उपयकु्त र वयवहाररक ष्टवक्प िोजधी गनुवा 

पनखे देचिन्छ।तसथवा यसतफवा  सरकारले समचुित  धयान पयुावाई उपयकु्त प्रमिुता नपाई रोडा, नगट्टधी 

उतपादन तफवा  बढरी प्रवतृ भएको भन्े प्रनतवेदनहरूबाट देचिदँा बढरी मात्ामा ष्टवसफोटन हनु जाने 

र धवनधी जल वाय ुप्रदषु्टषत हनेु अवसथा सजृना हनु जाने हुँदा माववाल उतपादनलाई नै प्रमिुता 

ददलाएको िणडमा वातावरण ष्टवनासको न्यूनधीकरणमा उ्लेिनधीय सहयोग पगुन सकने देचिन्छ।

३७. देशको लानग ष्टवकासको आधारचशला उद्योग भएकोमा ष्टववाद देचिन् देश र समाज दवैुलाई 

ष्टवकास िाष्टहन्छ तर उद्योगहरूको साथसाथै वातावरणधीय संतलुन राख् पनन अतयावशयक 

छ।ष्टवकासको गनतष्टवनधहरूलाई ननयमनतता ददन ुपनखे आवशयकता र ष्टवतावरण संरक्षणलाई ददन ु

पनखे प्राथनमकता ष्टवि संतलुन सथापना गनवा आवशयक हनु्छ।सटकहोम सममेलनले Sustainable 

Development को अवधारणा ष्टवकनसत गरेको र रा्रिसंघको वातावरण आयोगका पव्रनतवेदन 

लगायतले यो कुरा पटृिधी गरेको छ तसथवा उद्योगहरूबाट धेरै या थोरै वातावरणमा प्रनतकूल असर 

परेकव हनु्छ।तयसैले उहाँ ष्टवकासको कायवा हनु्छ तयहाँ वातावरणमा प्रनतकूल असर पदवाछ।तर 

तयसतो वातावरणधीय दषुपररणाम कम गनवा पष्टहला उपिारातमक र ननयमातमक उपायहरू अवलमवन 

गनुवापनखे हनु्छ।तयसबाट संरक्षण हनु नसके वातावरणको प्रदषुण गनखे कायवा नै वन्द गनुवापनखे 

हनु्छ।ष्टवकास माननसको ष्टहतको समषृ्टद्धको लानग हो।तयसैले माननसको चजवन साधय हो ष्टवकास 

सिुपूववाक चजउने माधयम हो।चजउने सवचछ र सवसथय वातावरण ष्टवना माननस सवि र सवसथय 

तवरले चजउन सकदैन तयसैले वातावरण सरुक्षा साधय हो।यस तथयलाई मधय नजर रािधी 

वातावरण ष्टवनाश हनुबाट जोगाउने उपायहरू पररिालन गनुवा पनखे हनु्छ।
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३८. माननधीय न्यायाधधीश श्धी केदारनाथ उपाधयायजयूको रायमा वैकच्पक रूपले उपिारातमक उपाय 

अवलमबन गनुवापनखे सो संभव नभएमा मात् इजाजत नष्टवकरण गदावा वातावरण संरक्षण हनेु 

गररी गनखे सो पनन हनु नसके जनष्टहतको लानग ठेक्ा एष्टककरण तथा संशोनधत ननयम २५(१) 

बमोचजम ठेक्ा तोडन ुभनधी उ्लेि भएको पाइन्छ।यसबाट सववाप्रथम उपिारातमक उपायलाई 

अवलमवन गनुवापनखे र सो हनु नसके मात् िानधी बन्द गनखे जसतो िरम रूपको कायवा गनुवा भन्े 

देचिन्छ।माननधीय न्यायधधीश श्धी गजेन्द् केशररीजयूको रायमा वातावरण साववाजननक महतवको 

ष्टवषय हो यस समबन्धमा उचित वयवसथा हनुपुनखे भन्े मनसाय वयक्त भएको हुँदा उपिारातमक 

पक्षलाई लचक्षत गरेको देचिन आउँछ।ररट ननवेदकले आफनो ररट ननवेदनको माग िणडमा 

वातावरण ष्टवनाषक  कायवा रोक थाम गररी पाउँ भन्े आशय वयक्त गरेको माववाल िानधी नै वन्द 

गररीपाउँ भनधी माग नगरेकोले उपिारातमक उपाय अवलमबन गररी गोदावररी क्षेत्को वातावरण 

प्रदषु्टषत हनु नपाउने प्रभावकाररी उपिारातमक वयवसथा ततकालै गनुवापनखे र तयसबाट समभव नभए 

अकवो उपाय सोचन ुपनखे हनु्छ।ररट ननवेदक तफवा को वहसमा पनछ कुनै कुनै प्रनतवेदनमा माववाल 

उद्योग बन्द गनुवापनखे भन्े रायलाई आधार बनाई पूणवा न्याय गनवा अदालत सक्षम छ भन्े चजष्टकर 

नलएको पाइन्छ।ररट ननवेदनमा माववाल िानधी बन्द गररी पाउँ भनधी कानूनको आधार देिाई प्रटि 

दावधी गनवा नसकरी िानधीबाट हनेु वातावरणधीय दषुप्रभाव रोकने र अन्य क्षनतपूनतवा पाउने तफवा  दावधी 

लचक्षत रहेको पाइन्छ।वातावरण जसतो साववाजननक महतवको जनष्टहत संलगन कुरामा पारसपररक 

माग दावधीको घेरामा नसनमत रहनु पनखे नसद्धान्त लाग ुनरहने जनुसकैु उपयकु्त आदेश जाररी गनवा 

अदालत सक्षम छ भन्े तफवा  गराईमा आदेशको उपयकु्तताको ननधावारण गदावा यो तथय ष्टविारानधन 

हनु सकदछ।

३९. ननवेदकको उक्त ननयम २५(१) अनसुार जनष्टहतको लानग ठेक्ा तोडन सकने हुँदा सो अनसुार 

ठेक्ा तोडन परमादेश जाररी गनवा नम्दछ भन्े र प्रतयथथी तफवा का कानून वयवसायधीको लोक ष्टहतको 

ननधावाणवा सरकारले गनखे हो, अदालतले होइन।ननयम २५(१) श्धी ५ को सरकारको सवष्टववेष्टकय 

अनधकार हो।सवष्टववेष्टकय अनधकार प्रयोग गर भनधी वाधय गनवा नम्दैन।परमादेशव कानूनधी कतवावय 

पालनाथवा जाररी गररन्छ यस कानूनको फलाना दफाले यसतो कानूनधी कतवावय तोष्टकएको सो पालन 

गररएन भनधी ननवेदकले िास कानूनधी कतवावय तोकने कानून दशावाउन सकेको पाइदैन।यो कानूनधी 

कतवावय पालन गरेन भन्ेले यो यस ननकाय अनधकाररीलाई यसतो कानूनधी कतवावय तोकेकोमा ननकाय 

वा पदानधकाररीले यसतो कानूनधी कतवावय पालन नगरेको भनधी ष्टकटन सकन ुपनखे हनु्छ।कानूनधी 



252

jg, jGohGt' / jftfj/0f ;+/If0f ;DaGwL s]xL dxTjk"0f{ d'2fsf ghL/x?sf] ;Fufnf] – @)&*

कतवावय परमादेशको तातपयवाको लानग ननचचित र ष्टकटानधी हनु ुपदवाछ।तसथवा प्रतयथथीहरू मधये कुन 

प्रतयथथीको के कानूनधी कतवावय हो िु् न नआइ गोश्वारा रूपमा साववाजननक कतवावय पालन नगरेको 

भन्े आधारमा परमादेशको आदेश जाररी गनवा उपयकु्त देचिएन।तर गोदावररी क्षेत्को पयावावरण 

संरक्षण जसतो संवेदनचशल, मानवधीय, राष्ट्रिय र अन्तरावाष्ट्रिय महतवको ष्टवषयमा उपरोक्तानसुार 

प्रभावकाररी र सन्तोषजनक उपिरातमक कायवा पनन भएकको नदेचिदँा उपरोक्त कुरा समेतलाई 

मधय नजर रािधी लाग ुनभएको िननज पदाथवा ऐन, २०४२ लाग ुगनवा, वाय,ु जल, धवनधी एवम ्

पयावावरण संरक्षण गनवा आवशयक कानून तजुवामा हनु र गोदावररी क्षेत्को पयावावरण प्रभावकाररी ढंगले 

संरक्षणतफवा  कारवाहरी गनखे भन्े समबन्धमा ननदखेशन ददन उपयकु्त देचिएकोले ष्टवपक्षधीहरूको नाउँमा 

यो ननदखेशनातमक आदेश जाररी गररएको छ।आदेशको प्रनतनलष्टप कायावान्वयन समेतको लानग ष्टवपक्षधी 

श्धी ५ को सरकारलाई ददन।ु

उक्त रायमा हामधी सहमत छौं।

न्या. नत्लोक प्रताप राणा

न्या. गोष्टवन्द बहादरु शे्ष्ठ

इनत संवत ्२०५२ साल काचत्तवाक १४ गते रोज ३ शभुम.्............।
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१६. ष्टवषय: उतप्रषेण समेत।

भाग ४८  ननणवाय नं. ७६९५ ने.का.प. २०६३ अङ्क ५

सववोचि अदालत, संयकु्त इजलास

माननधीय प्रधान न्यायाधधीश श्धी ददलरीपकुमार पौडेल

माननधीय न्यायाधधीश श्धी चिलराज रेगमधी

संवत ्२०६० सालको ररट नं. ......३४०१

फैसला नमनतः २०६३।५।११।१

ननवेदकः अनधवक्ता धनञ्जय िनाल

ष्टवरुद्ध

ष्टवपक्षधीः सममाननधीय प्रधानमन्त्धी तथा मचन्त्पररषदको कायावालयसमेत

ननवेदक तफवा वाटः ष्टवद्ान वररष्ठ अनधवक्ता श्धी ष्टवश्वकान्त मैनालरी तथा ष्टवद्ान अनधवक्ताहरू श्धी धनञ्जय 
िनाल, श्धी रमाकान्त गौतम र श्धी राज ुिापागाई

ष्टवपक्षधी तफवा वाटः उपचसथत ष्टवद्ान उपन्यायानधवक्ता श्धी ब्जेश पयाकुरेल

अवलचमवत नजधीरः 

ने.का.प. २०५३, अंक १, पषृ्ठ ३३, 
नेका.प. २०५३, अंक ७, नन.नं. ६२३१, पषृ्ठ ५८२, 
ने.का.प. २०५४, अंक ६, नन.नं. ६३९१, पषृ्ठ ३१२,
ने.का.प. २०५६, अंक ९, नन.नं. ६७८९, पषृ्ठ ७००
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 आयोजना संिालन गदावा तयसबाट वातावरणमा पनखे प्रभावको मू्याङ्कन (EIA) गनुवापनखे गररी 

वातावरण संरक्षण ऐनले गरेको बयवसथा बमोचजम नहरको पानधी तालमा राख् े र बढरी 

भएमा Outlet बाट लैजाने भनधी गनवा लानगएको कायवाका समबन्धमा वातावरणमा पनखे प्रभावको 

मू्याङ्कन समेत भए गरेको नपाइनाले वधीसहजाररी तालको दचक्षण ष्टकनारामा िननएको िा्टो 

र तयहाँ गनवा लानगएका अन्य योजनाहरू कायावान्वयन गदावा वातावरण संरक्षण ऐन, २०५३ को 

दफा ३, ४ र ५ तथा सधीमसार नधीनत २०५९ र रामसार महासचन्ध १९७१ र जैष्टवक ष्टवष्टवधता 

महासचन्ध १९९२ अनकूुल काम भएको छ भनधी मान् ननम्ने।

(प्रकरण नं. १८)

 संरचक्षत क्षेत् भन्े नामाकरणले नै यधी क्षेत् अन्य क्षेत्भन्दा संवेदनशधील हनु भनधी मान्ुपनखे 

हनु्छ।यसता संवेदनशधील क्षेत् राष्ट्रिय मात् नभै अन्तरावाष्ट्रिय महतवका समेत भएकोले यधी क्षेत्को 

संरक्षण गनुवा रा्रिको प्रमिु दाष्टयतव हनेु।

 ष्टवश्व सधीमसार क्षेत्मा सूिधीकृत भएको बधीसहजाररी ताल र तयसको वररपररको क्षेत्को 

संरक्षणसमबन्धधी ष्टवषय राष्ट्रिय मात् नभै अन्तरावाष्ट्रिय महतवको समेत भएकोले वधीसहजाररी ताल र 

यसको वररपररे कुनै योजना संिालन गनुवापनखे भएमा Comprehensive रुपको Master Plan तयार 

गररी वातावरण संरक्षण ऐन, २०५३ को दफा ९ र १०, सधीमसार नधीनत २०५९, रामसार 

महासचन्ध १९७१, जैष्टवक ष्टवष्टवधता महासचन्ध १९९२ र संष्टवधानको धारा २६(२) समेतलाई 

मधयनजर रािधी सधीमसार क्षेत् बधीसहजाररी तालको संरक्षण समबन्धमा आवशयक वयवसथा 

नमलाई कायवा गनुवा गराउन ुभनधी ष्टवपक्षधीहरूको नाममा ननदखेशनातमक आदेश जाररी हनेु।

(प्रकरण नं.१९)

आदेश

प्र.न्या.ददलरीपकुमार पौडेलः नेपाल अनधराजयको संष्टवधान, २०४७ को धारा २३ र ८८(२) अन्तगवात 

यस अदालतमा पनवा आएको प्रसततु ननवेदनको संचक्षप् वयहोरा र ठहर यसप्रकार छ:

२.  नेपालको कूल भ-ूभागमधये ५.०६ वा ७,४३,५६३ हेकटर क्षेत्फल अथावात सं्यातमक रुपमा 

२४२ वटा सधीमसार क्षेत् नेपालमा पाइने र यसमा पाइने समपूणवा जधीवजन्तहुरू प्रकृनत संतलुनका 

लानग अतयावशयक माननन्छन।्तधी मधये नेपालको चितवन चज्लामा पनखे प्राकृनतक समपदा 

र पयवाटन प्रवद्धवानका दृष्टटिकोणले समेत महतवपूणवा वधीसहजाररी ताल र सो क्षेत्को ष्टटकौलरी 
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वन जंगलमा ष्टवनभन् प्रजातधीका िराहरू, जंगलरी जनावर, ष्टवरुवाहरू, जलवनसपतधी आदद समेत 

बसोवास गररी आएका तथा रहेभएका र तधी मधये वनसपतधी लगायतका िधीज परमपरादेचि 

औषधोपिार लगायत ष्टवनभन् काममा प्रयोग हुंदै आएका र सथानधीय रैथाने पन्छी बाहेक 

साइवेररीया, नतबबत, मंगोनलया, श्धीलंका, भारत, रसधीया लगायतका ष्टवनभन् मलुकु र यरुोपेलरी 

मलुकुहरूबाट बथानका बथान िराहरू जाडो छ्नका लागधी ननकुञ्जको सधीमसार क्षेत् एवं 

ष्टटकौलरी जंगल र बधीसहजाररी तालमा आउने जाने कुरा अधयनबाट पषु्टटि भैरहेकोले सधीमसार 

क्षेत्को महतव झनै बढाई ददएको प्रटि छ।वातावरणष्टवद् एवं वैज्ाननकहरूले यसतो ओनसलो, चिसो 

क्षेत्, ताल तलैया र नदरीलाई सधीमसार नाम ददएर ष्टयनधीहरूको संरक्षण गनखे कुरामा जोड ददंदै 

आएको पाइन्छ।यसता क्षेत्हरूको प्रभाव एक क्षेत् वा रा्रिमा मात् नपररी ष्टवश्वबयापधी रुपमा पनखे 

भएकोले अन्तरावाष्ट्रिय महतवका सधीमसार क्षेत् संरक्षण गनवा रामसार महासचन्ध १९७२ मा पास 

भई १९८८ मा नेपाल यसको पक्षरा्रि समेत भैसकेको छ।वधीसहजाररीताल र यसको वररपररको 

क्षेत् अन्तरावाष्ट्रिय महतवको सधीमसार क्षेत्को रुपमा पररसकेको छ।यसतो अन्तरावाष्ट्रिय महतवको 

रामसार सचन्ध बमोचजम तोष्टकएका आधार समेत पूरा गररी सूचिकृत भएको वधीसहजाररी तालमा 

ष्टवपक्षधीहरूले उक्त रामसार महासचन्ध, जैष्टवक ष्टवष्टवधता महासचन्ध, १९९२ नेपाल अनधराजयको 

संष्टवधान, २०४७ को धारा २६(४), राष्ट्रिय ननकुञ्ज तथा वन्यजन्त ुसंरक्षण ऐन, २०२९ को 

दफा २(क)), दफा ३(क) दफा ५ (ि)।(ि),छ),(ञ) दफा ९,१० , वन ऐन, २०४९ 

को दफा २(ठ), दफा ७०क, सथानधीय सवायत्त शासन ऐन, २०५५ को दफा ९६(ग), नगर 

ष्टवकास ऐन, २०४५ को दफा ८,९,१०,११, करार ऐन, २०५६ को दफा १३ तथा वातावरण 

संरक्षण ऐन, २०५३ को दफा ९ र १० समेतको ष्टवपररीत हनेु गररी तालको दचक्षणतफवा  िगेररी 

नहरमा पानधी वयवसथापन गनखे ननहुंमा हाल सु् िा एवं ष्टहउंदे नसजनमा िाडलिनधी तालको पानधी 

िगेररी नहर तफवा  लैजाने वयवसथा गदावा तालको पानधी सकुरी सकेको छ।पानधी वयवसथापनको 

नाउँमा तालको दचक्षण ष्टकनाराको प्राकृनतक ष्टढसको िनधी तालको पानधीको आउटलेट (outlet)

बनाउंदा झणडै तालको २/३ भाग घाँसै घाँसमा पररणत हनु जाने देचिन्छ।भैरहेको दचक्षणधी 

ष्टकनाराको प्राकृनतक ष्टढसकोलाई िन्ु अचघ सोिनबिार र बषु्टद्धमत्तापूणवा ढंगले योजना तजुवामा 

तथा प्रसताव समेत गररएको छैन।ष्टवपक्षधीहरूको ननमावाणाधधीन कृयाकलापबाट सधीमसार क्षेत् एवं 

तालको पानधी कम हनु ुवा सकुन ुभनेको नेपाल लगायत ष्टवश्वका दलुवाभ वन्यजन्त,ु िरािरुरी र 

ष्टवरुवाहरूको एवं जैष्टवक ष्टवष्टवधता तथा तराई क्षेत्को ननकुञ्जको सतरमा ह्रास हुंदै वातावरणमा 

प्रनतकूल असर पनखे, प्रदषुण बढने, वषावादरीको कमधी, राजयले ष्टवश्वसमदुायसंग गरेको प्रनतबद्धता पूरा 
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नहनेु, तराईको हराभरा सनु्दर क्षेत् मरुभनूममा पररणत भै वातावरणधीय सन्तलुनमा समेत असर पनखे 

भएकोले अन्तरावाष्ट्रिय रुपमा सचुिकृत सधीमसारक्षेत् वधीसहजाररी तालको अष्टहत हनेु र वातावरण एवं 

जैष्टवक ष्टवष्टवधतामा असर पानखे ष्टवपक्षधीहरूका सबै प्रकारका ननणवाय, नलित, प्रसताव, सवधीकृनतपत् 

समेत ननमावाण कायवाको लानग गररएको नलित बदर गनवाको लागधी उतप्रषेणको आदेश समेत जाररी 

गररी नेपाल अनधराजयको संष्टवधान, २०४७ को रामसार महासचन्ध, सधीमसार नधीनत २०४९ कानून 

तथा न्यायका मान्य नसद्धात, वातावरण संरक्षण ऐन, २०५३ को दफा ९ र १० बमोचजम कायवा 

नगरेको हुंदा गैरकानूनधी रुपमा कुनै पनन कायवा नगनुवा नगराउन ुभन्े प्रनतषधे नमचश्त परमादेश 

िाडल िन्े, जैष्टवक ष्टवष्टवधता एवं रैथाने प्रजातधीलाई नटि गनखे, ष्टवसताष्टपत गनखे र अनतरिमण गनखे 

िालको कुनै पनन कायवा नगररी अन्तरावाष्ट्रिय रुपमा गररएको प्रनतबद्धता र कानून बमोचजम सो 

क्षेत्को जैष्टवक ष्टवष्टवधताको संरक्षण गनुवा र मातहतका ननकायहरूमा ननदखेशनातमक आदेश समेत 

जाररी गनुवा भन्े ष्टवपक्षधीहरूका नाउँमा आदेश जाररी गररपाऊँ साथै ररट ननवेदनको अचन्तम टंुगो 

नलाउन्जेलसमम बधीसहजाररी ताल र यसको वररपरर कुनै पनन ननमाणवा कायवा नगनुवा नगराउन ुभनधी 

अन्तररम आदेश समेत जाररी गररपाऊँ भन्े समेत वयहोराको ररट ननवेदन।

३.  यसमा के कसो भएको हो ? ष्टवपक्षधीहरूबाट नलचितजवाफ मगाई पेश गनुवा र अन्तररम आदेश 

जाररी हनेु नहनेु समबन्धमा ष्टवपक्षधीहरूलाई ७ ददनको सूिना ददई पेश गनुवा भन्े समेत यस 

अदालतको आदेश।

४.  राष्ट्रिय र अन्तरावाष्ट्रिय कानूनको प्रनतबद्धता एवं दाष्टयतवको पालना गराउने कायवा संसद सचिवालयको 

क्षेत्ानधकार नभत् नपनखे भएकोले औचितयहरीन ररट ननवेदन िारेज गररपाऊँ भन्े समेत संसद 

सचिवालयको नलचितजवाफ।

५.  ननवेदकले औं् याएको संरिना ननमावाणानधनसथल शाहरी चितवन राष्ट्रिय ननकुञ्ज मधयवतथी क्षेत् पनखे 

भई सो क्षेत्को वयवसथापन तथा संरक्षणको कायवा शाहरी चितवन राष्ट्रिय ननकुञ्ज कायावालयले गनखे 

भएको र यस कायावालयको कायवाक्षेत् नभत् नपनखे हुंदा ननवेदकको मागबमोचजम यस कायावालयको 

नाममा आदेश जाररी हनु ुपनखे होइन भन्े समेत चज्ला वन कायावालय चितवन को नलचितजवाफ।

६.  रामसार महासचन्ध १९७१ र जैष्टवक ष्टवष्टवधता महासचन्ध १९९२ को पक्ष रा्रिको हैनसयतले नेपाल 

अनधराजय उक्त महासचन्धको प्रावधानहरूको पालना प्रनत पूणवातः प्रनतबद्ध छ।उक्त महासचन्धका 

प्रावधानहरूको पूणवा पालनामा सघाउ पगुोस ्र जैष्टवक ष्टवष्टवधताको अथाह भणडार एवं सथानधीय 

बानसन्दाहरूको जधीष्टवकाको प्रमिु आधारको रुपमा रहेको नेपाल अनधराजयका सधीमसारक्षेत्को 
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संरक्षण, संवद्धन एवं ददगो र बषु्टद्धमत्तापूणवा उपयोग माफवा त गररीवधी ननवारणमा समेत योगदान 

पयुाउन सष्टकयोस ्भन्े उद्ेशयले सरकारले राष्ट्रिय सधीमसार नधीनत, २०५९ सवधीकृत गररी लागू 

गररसकेको छ।नेपाल सचन्ध ऐन, २०४७ को दफा ९ अनसुार पनन नेपाल अनधराजय पक्ष भएको 

सचन्धको वयवसथा नेपाल कानून सरह लागू हनेु र सो महासचन्धका प्रावधान ष्टवपररीत शाहरी चितवन 

राष्ट्रिय ननकुञ्जनभत् रहेको बधीसहजाररी ताल, सो क्षेत्नभत्को सधीमसार क्षेत् तथा जैष्टवक ष्टवष्टवधतामा 

ह्रास आउने गररी यस मन्त्ालयको तफवा बाट कुनै कामकारवाहरी नभएको र उक्त महासचन्धका 

वयवसथाहरूको कायावान्वयन, शाहरी चितवन राष्ट्रिय ननकुञ्जनभत् रहेको बधीसहजाररी ताल लगायतका 

सधीमसार क्षेत्हरू तथा तयहाँ पाइने जैष्टवक ष्टवष्टवधताको संरक्षण तथा समबद्धन गनखे ददशामा यो 

मन्त्ालय सतत ्प्रयत्नशधील रहरी आएकोले ररट ननवेदकको कुनै पनन मौनलक र कानूनधी हक हनन ्

नभएकोले ररट ननवेदन िारेज गररपाऊँ भन्े समेत वयहोराको कानून न्याय तथा संसदरीय वयवसथा 

मन्त्ालय र वन मन्त्ालयको एकै नमलानको छुट्टाछुटै्ट नलचितजवाफ।

७.  ष्टवगतमा तालमा पानधी कम भएको समयमा नहरको पानधी इनलेट माधयमबाट तालमा लगाउने 

र अष्टवरल वषावाबाट तालमा पानधीको सतह अतयनधक बषृ्टद्ध हुंदा वयवचसथत रुपमा पानधीको 

ननकास हनेु संरिना नहुँदा तालको नहरसंग सटेर रहेको साँघरुो माटोको नडल अिानक भचतकई 

पटक पटक ताल र नहर समेतलाई क्षनत पयुावाएको अवसथालाई मधयनजर गररी सरोकारवाला 

ष्टवनभन् संघसंसथाहरूको पहलमा वयवचसथत आउटलेट र इनलेट सट्रकन्िरको ननमावाण भएको 

देचिन्छ।हाल नननमवात संरिनाबाट तालको पानधी सतहमा असर गरेको अवसथा देचिंदैन।साथै 

ननवेदकले हालको संरिना ननमावाण हनुपूुववाको अवसथामा कुन सतहसमम पानधी रहने गरेको नथयो 

र हाल संरिना ननमावाण पचिात पानधीको सतह कुन सतहमा रहने भै वातावरणधीय पयावावरणधीय र 

प्राकृनतक असन्तलुन भै प्रनतकूल प्रभाव पनवा गएको भन्े कुरा प्रटि गनवा नसकेकोले ररट ननवेदन 

िारेज गररपाऊँ भन्े समेत साष्टवक चज्ला नसिाई कायावालय हाल मधयमाञ्चल नसंिाई ष्टवकास 

नडनभजन नं. ५ भरतपरु चितवनको नलचितजवाफ।

८. ररट ननवेदकले यस कायावालयको के कसतो कामकारवाहरीबाट ननजको के कसतो अनधकारको 

हनन भएको हो ? तयसको सपटि चजकरीर ननलई बधीना आधार र कारण यस कायावालय समेतलाई 

प्रतयथथी बनाएको ररट ननवेदन िारेज भागधी भएकोले िारेज गररपाऊँ भन्े समेत प्रधानमन्त्धी तथा 

मचन्त्पररषदको कायावालयको नलचितजवाफ।

९.  प्राकृनतक जलसमपदाको समूचित प्रवन्ध नमलाई साधन श्ोत जटुाई कृष्टष योगय भनूममा नसंिाई 

उपलबध गराउने मूल उद्ेशय यस ष्टवभागको हो।यसमा आफनो दाष्टयतवबाट पन्छीई कानूनधी 
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कतवावय पालना नगररी वातावरणधीय क्षेत्मा लापरवाहरी गरेको भनधी ष्टवपक्षधी ननवेदकले भन् नम्ने 

देचिंदैन।चितवन चज्लाको पचचिम क्षेत्को कररव ९ वटा गा.ष्टव.स.लाई समेटरी २९०० हे. 

जनमनलाई २०२९ सालमा िगेररी िोलामा हेडवक्स बनाई बरणडा र जंगल बधीिबाट पचचिम तफवा  

िगेररी नहर ननमावाण कायवा शरुु भै २०२४ सालमा ननमावाण कायवा पूरा भएर हालसमम नहर संिालन 

अवसथामा रहरीरहेको छ।नहर बन्ु भन्दा पूववाको प्राकृनतक अवसथामा रहेका घोलहरू नहर ननमावाण 

कायवा हुंदा १, १२, १५, १७, १८, २०, २२, २७ र २८ हजार नामका तालहरू ष्टवनभन् 

चयानलहरूमा रहेका घोलहरू मधये हाल वधीस हजाररी ताल बन् पगेुको चसथनत सपटि छ।जसले 

गदावा िगेररी नहरको संिालनबाट तालको उतपचत्त भै नहरबाट तालको जन्म र संरक्षण भएको 

छ भने अकवो तफवा  वषावातको समयमा तालमा पानधीको लेभल बढरी भै ननसकेको पानधीे नहरमाबहाव 

भएको अवसथा छ तालबाट नहरलाई पनन केहरी हदसमम फाइदा पगेुको देचिन्छ।नहरमा 

बनेका संरिनाहरूले तालको वातावरणधीय एवं पयावावरणधीय क्षेत्मा कुनै ष्टकनसमको हानधी नोकसानधी 

पयुावाएको अवसथा छैन तसथवा ररट ननवेदन िारेज भागधी हुंदा िारेज गररपाऊँ भन्े समेत नसंिाई 

ष्टवभागको नलचितजवाफ।

१०. यो मन्त्ालय वातावरण संरक्षण ऐन, २०५३ र वातावरण संरक्षण ननयमावलरी, २०५४ को 

आधारमा वातावरणको संरक्षण, प्रदषुणको रोकथाम तथा ननयन्त्ण गनखे कायवामा ननरन्तर कायवारत 

रहरी आएको छ।ष्टवपक्षधी ररट ननवेदकको संवैधाननक तथा कानूनधी हकमा मन्त्ालयले कुनै आघात 

नपयुावाएको र मन्त्ालय वातावरणको संरक्षण, प्रदषुणको रोकथाम तथा ननयन्त्ण गनखे कायवामा 

सतत ्प्रयत्नशधील रहेको हुँदा ररट ननवेदन िारेज गररपाऊँ भन्े समेत जनसं्या तथा वातावरण 

मन्त्ालयको नलचितजवाफ।

११. बधीसहजाररी तालको महतव र उपयोनगतालाई नै महससुगररी मधयवतथी क्षेत् वयवसथापन सनमनत, शाहरी 

चितवन राष्ट्रिय ननकुञ्जका तफवा बाट केशव देवकोटाको संयोजकतवमा बधीसहजाररी ताल वयवसथापन 

सनमनत गठन गररी यसलाई कसररी संरक्षण गनवा सष्टकन्छ, यो तालमा पानधी रष्टहरहने पररचसथनत 

कसररी ननमावाण गनवा सष्टकन्छ, ताल संरक्षणको लानग बनाइएका ड्ामहरूको कसररी संरक्षण 

हनुसकछ भनधी ष्टवनभन् योजनाहरू ननमावाण गररी कायवाहरू भएका छन।्ड्ाम ननमावाणले मात् 

तालको ददगो संरक्षण हनु नसकने र ड्ाम वर्षदैष्टपचछे फुटने चसथनत भएकोले वषावाको ठूलो पानधी 

सरुचक्षतसाथ बाष्टहर जान सकोस ्र ष्टहउंदको पानधी िेर जान नपावस ्भनधी ड्ाम र आउटलेटको 

वयवसथा गररएको हो।ननवेदकको ननवेदनमा उ्लेि भए बमोचजम दचक्षणधी भेगमा िनेर तालको 
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पानधी फा्ने कुनै उद्ेशय छैन।आउटलेटको ननमावाण कायवाले तालको पानधी सरुचक्षत तथा ददगो 

रुपमा संरचक्षत हनेु चसथनत बनेको छ।

१२. प्राकृनतक तथा जातधीय श्ोतको भणडार बधीसहजाररी ताल तथा आसपासको घोलको संरक्षण तथा 

वयवसथापन गनवा एक दरीघवाकानलन योजना पनन बनाउन लानगरहेको छ र हाल प्रथम िरणमा 

तालको नभत् रहेको करौंतधी तथा जलकुचमभ झारफा्ने, सरसफाई गनखे, फुटपाथ, मिान, शरुक्षाको 

वयवसथा, िानेपानधी िपथी, पाटरीपौवा पाष्टकवा ङ काठेफुल आदद ननमावाण गररी तयस क्षेत्को ष्टवकासलाई 

अगानड बढाउने लक्यका साथ काम गनखे योजनाहरू बनधीरहेको छ।शाहरी चितवन राष्ट्रिय 

ननकुञ्ज बधीसहजाररी तालको ष्टवकास एवं संरक्षणको लानग पूरापरु लागधी रहेको हुँदा ननवेदकको 

मागबमोचजम कुनै आदेश जाररी हनुपुनखे अवसथा नभएकोले झटु्टा ननवेदन िारेज गररपाऊँ भन्े समेत 

शाहरी चितवन राष्ट्रिय ननकुञ्जको नलचितजवाफ।

१३. तालको प्राकृनतकपन र गणुसतरमा कुनै आिँ आउन नददन शाहरी चितवन राष्ट्रिय ननकुञ्ज 

कायावालय प्राष्टवनधक र वयवसथापकरीय रुपमा कष्टटबद्ध रहेको छ र बधीसहजाररी तालको संरक्षण र 

ष्टवकासका लानग यस राष्ट्रिय ननकुञ्ज तथा वन्यजन्त ुसंरक्षण ष्टवभागले आवशयकतानसुार सथलगत 

ननररीक्षण, अनगुमन र समन्वयको कायवा गददै आएको छ।तालको संरक्षणमा यो ष्टवभाग सदैव सिेत 

र कष्टटवद्ध रहेकोले तथय एवं आधारहरीन ररट ननवेदन िारेज गररपाऊँ भन्े समेत राष्ट्रिय ननकुञ्ज 

तथा वन्यजन्त ुसंरक्षण ष्टवभागको नलचितजवाफ।

१४. चितवन चज्लामा अवचसथत बधीसहजाररी ताल ष्टवश्व सधीमसार क्षेत्को सूिधीमा सूचिकृत भैसकेको 

अवसथामा सो क्षेत्मा आचश्त दलुवाभ जधीवजन्त ुर वनसपनत एवं जैष्टवक ष्टवष्टवधतामा असर पनखे गररी 

कुनै पनन कामकारवाहरी गनवा अनपुयकु्त हनेु हुँदा यो ररट ननवेदनको अचन्तम टुगो नलागेसमम 

यो बधीससहजाररी ताल वरपर कुनै कामकारवाहरी नगनुवा नगराउन,ु यथाचसथनतमा राख् ुभनधी ष्टवपक्षधी 

वन तथा भ-ूसंरक्षण मन्त्ालय समेतका नाउँमा अन्तररम आदेश जाररी गररददएको छ।सो को 

सूिना ष्टवपक्षधीहरूलाई पठाई मूल ननवेदन ननयमानसुार पेश गनुवा भन्े यस अदालतको नमनत 

२०६१।३।२९ को आदेश।

१५. भरतपरु नगरपानलका वाडवा नं. ८ र ९ अन्तगवातको वधीसहजाररी ताल (जो अन्तरावाष्ट्रिय रुपमा 

सूिधीकृत चसमसार क्षेत् हो) को संरक्षण संवधवान गनखे सन्दभवामा राष्ट्रिय सधीमसार नधीनत २०५९ 
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अनरुुप के कसतो योजना वा कायवारिम बनाई लागू गररएको छ वा के कसररी संरक्षण गनखे नधीनत 

नलइएको छ ? यसको यथाथवा ष्टववरण िलुाई पठाउन ुभनधी जनसं्या तथा वातावरण मन्त्ालय 

र वन तथा भ-ूसंरक्षण मन्त्ालयमा लेिधी जवाफ आएपनछ पेश गनुवा भन्े यस अदालतको नमनत 

२०६२।१२।२५ को आदेश।

१६. ननयमबमोचजम पेशधीसूिधीमा िढरी यस इजलास समक्ष पेश हनेु आएको प्रसततु ररट ननवेदनमा 

ननवेदकको पक्षबाट उपचसथत ष्टवद्ान वररष्ठ अनधवक्ता श्धी ष्टवश्वकान्त मैनालरी तथा ष्टवद्ान 

अनधवक्ताहरू श्धी धनञ्जय िनाल, श्धी रमाकान्त गौतम र श्धी राज ुिापागाईले ष्टहउँदमा पानधी 

कम भएको समयमा तालबाट पानधी लगधी नसंिाई गनखे उद्ेशय राचिएको कुरा ष्टवपक्षधीहरूले िाडल 

िनेको अकावाको प्रयोगका लागधी होइन भनधी भन् नसकेबाट पषु्टटि भैसकेको छ।नेपाल The 

Convention on Waterland को पक्षरा्रि भैसकेको र सो Convention ले राजयपक्षलाई तोकको 

दाष्टयतव पूरा गनवा तयार रहेको कुरा नलचितजवाफ मा सवधीकार गरररहेको चसथनत छ।कुनै पनन 

योजना संिालन गदावा वातावरणधीय प्रभाव मू्यांङ्कन नगररी गनवा ननम्नेमा अन्तरावाष्ट्रिय रुपमा 

सधीमसार क्षेत्को मान्यता पाई संरक्षणको सूिधीमा रहेको बधीसहजाररी ताल क्षेत्मा वातावरणधीय 

प्रभाव मू्यांकन गररी कायवा गनवा लागेको भनधी ष्टवपक्षधीहरूले भन् देिाउन नसकेबाट वातावरण 

संरक्षण ऐन, २०५३ को दफा ३, ५, ९ र १० समेतले तोकेको दाष्टयतव पूरा गनवा सकेको 

चसथनत छैन।केवल ताल सकुाउने नधीत हाम्ो होइन र संरक्षणका लानग तयार छौं भन्दैमा 

संरक्षण हनेु होइन।जनत मानवधीय कृयाकलाप बढ्ो तयनत नै तयहाँ रहने जधीवहरूलाई असर 

पछवा।संरक्षणको नाममा गरेको कायवाले मात् संरक्षण हनेु नभै के के कायवा गदावा संरक्षण हनु्छ, सो 

को आधार (criteria) समेत हनुपुछवा।राष्ट्रिय ननकुञ्जलाई मात् संरक्षणको दाष्टयतव तोकेर पगुने 

होइन, सबै ननकायहरूको co-ordination मा संरक्षण गनखे कायवा हनुपुछवा।कानूनको कायावान्वयन 

भै नरहेको चसथनतमा कानूनको पालना गनवा लगाउने ननकाय यहरी अदालत भएकोले वातावरण 

संरक्षण ऐन, तथा रामसार महासचन्धलाई समेत मधयनजर गररी रामसार क्षेत्को सूिधीमा सूचिकृत 

बधीसहजाररी ताल र तयसको वररपररको क्षेत् संरक्षणका लानग ननदखेशन सष्टहतको परमादेश जाररी 

हनुपुछवा भनधी वहस प्रसततु गनुवा भयो।तयसतै ष्टवपक्षधी मचन्त्पररषदको कायावालय समेतका सबै 

सरकाररी कायावालयको तफवा बाट उपचसथत ष्टवद्ान उपन्यायानधवक्ता श्धी ब्जेश पयाकुरेलले सधीमसार 

क्षेत्को संरक्षण समबन्धमा हरेका Stakeholder को काम के के हनेु भनधी सधीमसार क्षेत् समबन्धधी 

राष्ट्रिय नधीनत आइसकेको र सो नधीनतको ६ नं. ले राष्ट्रिय ननकुञ्ज तथा आरक्षनभत् रहेका सधीमसारको 

वयवसथापनको चजममा राष्ट्रिय ननकुञ्ज तथा वन्यजन्त ु संरक्षण ष्टवभागलाई तोष्टकसकेकोले यसले 
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नै एकरीकृत रुपमा सबैसंग समन्वय गररी काम गछवा।सरकारलाई आफना ष्टवश्व समपदा सूिधीमा 

पररसकेका क्षेत्लाई सो सूिधीबाट हटाउन ुछैन। Dam बनाएर संरक्षण गनवा िोचजएको ष्टवषयलाई 

अन्य अथवा लगाउन ुननवेदकको कोरा अनमुान र यथाथवा बझुन नसकेको ष्टवषय मात् हो।न सबै 

कुरामा न्याष्टयक हसतक्षेपको अवसथा हनु्छ, न आवशयक नै माननन्छ।राजय पक्ष आफनो दाष्टयतव 

पूरा गनवा कृतसंकच्पत छु भनधी भननरहेको चसथनतमा ननवेदन मागबमोचजम आदेश जाररी हनेु अवसथा 

नभएकोले ररट िारेज हनुपुछवा भनधी वहस गनुवाभयो।

१७. ष्टवद्ान कानून वयवसायधीहरूको उपरोक्तानसुारको वहस सनुधी प्राप् नमनसल संलगन कागजातहरू 

अधययन गररी हेदावा वसततुः प्रसततु ररट ननवेदनमा उठाइएका ष्टववाद समाधानको लागधी ननमन 

प्रश्नहरूमा ननणवाय ददनपुनखे देचिन आयो।

१. वधीसहजाररी तालको दचक्षण ष्टकनारामा िननएको िा्टो र तयहाँ गनवा लानगएका अन्य योजनाहरू 

कायावान्वयन गदावा वातावरण संरक्षण ऐन, २०५३ को दफा ३,४ र ५ तथा सधीमसार नधीनत 

२०५९ र रामसार महासचन्ध १९७१ र जैष्टवक ष्टवष्टवधता महासचन्ध १९९२अनकूुल काम भएको 

छ छैन ? 

२.  ननवेदकको मागबमोचजमको आदेश जाररी हनुपुनखे नपनखे के हो ? 

१८. पष्टहलो प्रश्नतफवा  नबिार गदावा बधीसहजाररी ताल र यसको वरपरको क्षेत् अन्तरावाष्ट्रिय महतवको 

सधीमसार क्षेत्मा सूचिकृत भएकोमा ष्टववाद भएको देचिंदैन।यसररी अन्तरावाष्ट्रिय रुपमा सधीमसार 

क्षेत्मा सूिधीकृत प्राकृनतक समपदाको संरक्षण गनुवा वातावरण संरक्षण ऐन, २०५३ को दफा ९ 

र १० समेतले सरकारको कतवावय तोकेको पाइन्छ।वातावरण संरक्षण ऐनको दफा ३, ४ र 

५ ले कुनै पनन प्रसताव कायावान्वयन गनुवाभन्दा पूववा सो को वातावरणधीय प्रभाव मू्याङ्कन गनुवापनखे 

अननवायवा कतवावय तोकेको पाइन्छ।कुनै पनन कायवाले वातावरणमा उ्लिनधीय प्रनतकूल प्रभाव पानखे 

वा नपानखे, तयसतो प्रभावलाई कुनै उपायद्ारा हटाउन वा कम गनवा सष्टकने वा नसष्टकने समबन्धमा 

यष्टकन गररी तयार गररीने ष्टवसततृ अधययन प्रनतवेदन (वातावरणधीय प्रभाव मू्याङ्कन प्रनतवेदन) 

जनुसकैु आयोजनाको कायवा थालनधी गदावा संरचक्षत क्षेत् बाष्टहर समेत गनुवापनखे गररी कानूनले कतवावय 

तोष्टकरहेको देचिन्छ।अन्तरावाष्ट्रियसतरकै सधीमसार क्षेत्को सूिधीमा सूिधीकृत भएका कुनै पनन 

क्षेत्को संरक्षण र समववाद्धन गनखे दाष्टयतव सरकारले रामसार सचन्धलाई अनमुोदन गररी नलइसकेको 

छ।यस अदालतको नमनत २०६२।१२।२५ को आदेश बमोचजम राष्ट्रिय ननकुञ्ज तथा वन्यजन्त ु

संरक्षण ष्टवभागको ि.नं. २२०४ नमनत २०६३।१।२६ को पत्साथ प्राप् प्रसताष्टवत बधीसहजाररी 
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तालको पंिवषथीय कायवायोजना (सन ्२००६-२०१०) हेदावा तालको संरक्षणका लानग दरीघवाकानलन 

र अ्पकानलन कायवारिमहरू रहेको देचिन आयो।यधी कायवारिमहरू छुट्टाछुटै्ट रुपमा गदावा तधी 

छुट्टाछुटै्ट कायवारिमबाट वातावरणमा पनवा सकने असर सपटि रुपमा आउला भन् सष्टकने अवसथा 

पनन देचिदैन।समग् योजनालाई हेररी एकरीकृत रुपमा मू्याङ्कन गदावा हरेक क्षेत्बाट तयस क्षेत्मा 

वातावरणमा पनवा जाने सकरातमक तथा नकरातमक असर सपटि हनुजान्छ।सानो सानो टुरेि रुपमा 

एक ननकायले एउटा काम र अकवो ननकायले अकवो काम आ-आफनै तवरबाट गदावा ष्टवश्व सधीमसार 

क्षेत्मा परेको अन्तरावाष्ट्रिय महतवको बधीसहजाररी ताल र यसको वररपररको वातावरणमा पनखे 

असरलाई यष्टकन गनवा सकने अवसथा समेत हुंदैन।आयोजना संिालन गदावा तयसबाट वातावरणमा 

पनखे प्रभावको मू्याङ्कन (EIA) गनुवापनखे गररी वातावरण संरक्षण ऐनले गरेको बयवसथा बमोचजम 

नहरको पानधी तालमा राख् े र बढरी भएमा Outlet बाट लैजाने भनधी गनवा लानगएको कायवाका 

समबन्धमा वातावरणमा पनखे प्रभावको मू्याङ्कन समेत भए गरेको नपाइनाले वधीसहजाररी तालको 

दचक्षण ष्टकनारामा िननएको िा्टो र तयहाँ गनवा लानगएका अन्य योजनाहरू कायावान्वयन गदावा 

वातावरण संरक्षण ऐन, २०५३ को दफा ३,४ र ५ तथा सधीमसार नधीनत २०५९ र रामसार 

महासचन्ध १९७१ र जैष्टवक ष्टवष्टवधता महासचन्ध १९९२ अनकूुल काम भएको छ भनधी मान् 

नम्ने अवसथा भएन।

१९. अब दोश्ो प्रश्नका समबन्धमा ष्टविार गदावा कानूनले गनुवापनखे गररी तोकेको दाष्टयतव पूरा गनुवा सबैको 

कतवावय हनु्छ।कुनै पनन संरचक्षत क्षेत्मा सरकाररी ननकायले वा सरकारको अनमुनतले कायवा 

योजना बनारई् गनवा लानगएको कायवालाई वातावरणधीय प्रभावको ष्टहसावले टुरेि वा छुट्टाछुटै्ट रुपमा 

हेररन ुउचित र वाञछनधीय समेत हुँदैन।संरचक्षत क्षेत् भन्े नामाकरणले नै यधी क्षेत् अन्य क्षेत् 

भन्दा संवेदनशधील हनु भनधी मान्ुपनखे हनु्छ।यसता संवेदनशधील क्षेत् राष्ट्रिय मात् नभै अन्तरावाष्ट्रिय 

महतवका समेत भएकोले यधी क्षेत्को संरक्षण गनुवा रा्रिको प्रमिु दाष्टयतव हो।प्राकृनतक, सांसकृनतक 

एवं परुाताचतवक ष्टवषयले महतव राख् ेक्षेत्को संरक्षण र समबधवान गनखे समबन्धमा यस अदालतले 

ष्टवषयवसतकुो गाचमभयवाता हेररी गचमभर अवसथा पनवा आएको देचिएकोमा (योगधी नरहररनाथ 

ष्टव.सममाननधीय प्रधानमन्त्धी समेत भएको उतप्रषेण मदु्ा ने.का.प. २०५३ अंक १ पषृ्ठ ३३ 

ननणवाय नं. ६१२७, काशधी दाहाल ष्टव.मचन्त्पररषद् सचिवालय समेत भएको परमादेश मदु्ा नन.नं. 

६२३१ नेका.प. २०५३ अंक ७ पषृ्ठ ५८२, अनधवक्ता प्रकाशमचण शमावा ष्टव. मचन्त्पररषद् 

सचिवालयलाई समेत भएको उतप्रषेण प्रनतषधे मदु्ा नन.नं. ६३९१ ने.का.प. २०५४ अंक ६ पषृ्ठ 

३१२, अनधवक्ता प्रकाशमणधी शमावा ष्टव. मचन्त्पररषद् भएको उतप्रषेण परमादेश मदु्ा नन.नं. ६७८९ 



263

jg, jGohGt' / jftfj/0f ;+/If0f ;DaGwL s]xL dxTjk"0f{ d'2fsf ghL/x?sf] ;Fufnf] – @)&*

ने.का.प. २०५६, अंक ९ पषृ्ठ ७०० समेतका ष्टवनभन् मदु्ामा) सरकाररी ननकायहरूलाई संरक्षण 

गनुवा गराउन ुभनधी ननदखेशातमक आदेश जाररी गररी सकेको समेत देचिन्छ।ष्टवश्व सधीमसार क्षेत्मा 

सूिधीकृत भएको बधीसहजाररी ताल र तयसको वररपररको क्षेत्को संरक्षण समबन्धधी ष्टवषय राष्ट्रिय 

मात् नभै अन्तरावाष्ट्रिय महतवको समेत भएकोले वधीसहजाररी ताल र यसको वररपररे कुनै योजना 

संिालन गनुवापनखे भएमा Comprehensive रुपको Master Plan तयार गररी वातावरण संरक्षण 

ऐन, २०५३ को दफा ९ र १०, सधीमसार नधीनत २०५९, रामसार महासचन्ध १९७१, जैष्टवक 

ष्टवष्टवधता महासचन्ध १९९२ र संष्टवधानको धारा २६(२) समेतलाई मधयनजर रािधी सधीमसार 

क्षेत् बधीसहजाररी तालको संरक्षण समबन्धमा आवशयक वयवसथा नमलाई कायवा गनुवा गराउन ुभनधी 

ष्टवपक्षधीहरूको नाममा ननदखेशनातमक आदेश जाररी हनेु ठहछवा।ष्टवपक्षधीहरूको जानकाररीको लानग 

आदेशको प्रनतनलपधी महान्यायानधवक्ताको कायावालयलाई ददई नमनसल ननयमानसुारबझुाई ददन।ु

उक्त रायमा सहमत छु।

न्या. चिलराज रेगमधी

इनत संवत ्२०६३ साल भाद् ११ गते रोज १ शभुम ्..........
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१७. ष्टवषयः - उतप्रषेणयकु्त परमादेश।

भाग ५२ ननणवाय नं. ८५२१ ने.का.प. २०६७ अङ्क १२

सववोचि अदालत, संयकु्त इजालस

माननधीय न्यायाधधीश श्धी बलराम के.सधी.

माननधीय न्यायाधधीश श्धी भरतराज उप्रतेधी

संवत ्२०६६ सालको ररट. नं.-०६६-WO-०५२१

फैसला नमनतः २०६७।४।२१।६

ननवेदकः चज्ला वारा सपहरी गा.ष्टव.स वाडवा नं.९ घर भै हाल चज्ला काठमाडौँ का.म.न.पा. वडा नं 
३२ अनामनगर वसने अनधवक्ता नारायणप्रसाद देवकोटा

ष्टवरुद्ध

ष्टवपक्षधीः सममानधीय प्रधानमन्त्धी तथा मचन्त्पररषद््को कायावालयसमेत

ननवेदक तफवा बाटः ष्टवद्ान अनधवक्ताहरू सवयं श्धी नारायणप्रसाद देवकोटा, श्धी गोष्टवन्दप्रसाद शमावा 
पौडेल, श्धी हरर फँुयाल, श्धी रामकृषण काफले, श्धी ध्रवुप्रसाद िौलागाई, श्धी केदार दाहाल, श्धी जयोतधी 
बाननया, श्धी धनन्जय िनाल, श्धी जगन्ाथ महतो, श्धी रामकुमार आिायवा

ष्टवपक्षधी तफवा बाटः सहन्यायानधवक्ता श्धी ष्टकरण पौडेल

अवलचमबत नजधीरः

समबद्ध कानूनः

नेपालको अन्तररम संष्टवधान २०६३ को धारा १२(१), १६(१), २६, ३२, ३५(५)
जलस्ोत ऐन, २०४९ को दफा ३, १७, १९ र २०
वन ऐन , २०४९ को दफा १७, १८,
िानधी तथा िननज पदाथवा ऐन, २०४२ को दफा ३
नेपाल पेट्रोनलयम ऐन, २०४१ को दफा ३
भ ूतथा जलाधार संरक्षण ऐन, २०३९ को दफा ४ र १०
वातावरण संरक्षण ऐन, २०५३
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 योजनाकार एवं सरकारले योजना बनाउँदा आनथवाक ष्टवकास र औद्योनगक ष्टवकास तथा वातावरणको 
संरक्षणलाई Balance गनवा सकनपुछवा।आजको २१ औ शतावदरीको ष्टवश्व सवचछ वातावरणको 
आवशयकता र महतवको बारेमा Conscious हनुपुछवा।वातावरण ष्टवनासको Cost को आनथवाक 
ष्टवकास सवधीकायवा हनु नसकने।

(प्रकरण नं.१३)
 Public Trust Doctrine अन्तगवात नेपालको प्राकृनतक स्ोतमा नेपाल सरकार Trustee समम 

मात् हनेु र नेपालको प्राकृनतक स्ोतको कुनै कानूनधी आधारवेगर छाडा रुपले केवल नाम 
मात्को राजश्व बझुाएको भरमा मात् वातावरणमा प्रनतकूल प्रभाव पानखे गररी कायवा गनवा ददन 
नहनेु।

(प्रकरण नं.४)
 वातावरण प्रदूषण वासतवमा राजयको िराब Socio-Economic Policy को कारण नै हनेु हो।यदद 

यस पनुधीत कायवामा कायवापानलकाले आफनो संबैधाननक कतवावय पालना गनवा ष्टढलाई गछवा वा पनछ 
पछवा भने नागररकहरूको मौनलक हकको Guardian अदालत िपू लागेर बसन हुँदैन।वातावरण 
जोगाउने यस अदालतले पाएको Constitutional Mandate पूरा र पालना गनुवापनखे।

(प्रकरण नं.८)
 कसैले आफनो हक उपयोग र प्रयोग गदावा सवभावत ननसकने आवाजबाहेक आवाजमकु्त 

वातावरण र वाससथानमा बसदा वा बाल बचिाको अधययन गदावा आवाज मकु्त वातावरणमा 
बसन रहन पाउने हक पनन धारा १६ बाट उतपन् हनु्छ।यदद कसैले आफनो पेशा वयवसाय 
सञ्चालनको नाममा वा कसैले आफनो अनधकार प्रयोगको नाममा कुनै Locality मा प्रदूषण 
गदवाछ र अकावालाई असर गदवाछ भने तयसतो कायवा Nuisance भई तयस अवसथामा धारा १६ 
को हक हनन हनु जान्छ।ढंुगा, रोडा, नगट्टधी उद्योग सञ्चालन गदावा Nuisance हनेु गररी सञ्चालन 
हनु नसकने।

(प्रकरण नं.१५)
 प्राकृनतक स्ोतको उतिनन र प्रयोग गदावा आनथवाक लाभको दृष्टटिले मात् हेनखे नभई तयसता 

प्राकृनतक स्ोतलाई प्रयोग गदावा वातावरणमा कचत्त पनन प्रनतकूल असर नपानखे गररी, मात् 
उतिनन र प्रयोग गनुवापनखे।

(प्रकरण नं.१७)
 प्राकृनतक स्ोतलाई वयापाररक प्रयोग गनवा ददँदा पष्टहलो र महतवपूणवा कुरा वरपरका बसतधी 

वनजंगल वातावरण नजधीकका सकूल असपताल लगायत अन्य संवेदनशधील संसथा तथा जनतालाई 
असर नगररी मात् गनखे अनमुनत ददनपुनखे।

(प्रकरण नं.२१)
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आदेश

न्या.बलराम के.सधी.: नेपालको अन्तररम संष्टवधान, २०६३ को धारा ३२ र १०७(२) अन्तगवात यस 
अदालतमा दायर हनु आएको प्रसततु ररटको संचक्षप् तथय एवं ठहर यस प्रकार छः- 

म ननवेदक ष्टवगत १८ वषवादेचि कानून वयवसाय गररआएको नेपालरी नागररक हुँ।मैले गैर 
सरकाररी संसथामाफवा त कानून र न्यायको क्षेत्मा अनसुन्धानकतावाको रुपमा कायवा गददै जनतालाई 
संष्टवधानको बारेमा ससूुचित गनखे कायवारिम सञ्चालन गददै आएको छु।यसै सन्दभवामा नेपालको 
साववाभौनमकता, अिणडताको, सरुक्षाको साथै नेपालको वनजंगल, प्राकृनतक तथा िननज स्ोत साधनको 
रा्रि ष्टहतमा समचुित प्रयोग ष्टवतरण गनुवाका साथै आवशयक सरुक्षा गददै ददगो ष्टवकासका लानग सवचछ 
वातावरण कायम गनुवा पदवाछ भन्े कुरामा दईु मत हनु सकदैन।सवचछ वातावरणमा बाँचन पाउन ुहरेक 
नेपालरी जनताको नैसनगवाक एवं प्राकृनतक हक हो।तयसको लानग वनजंगल, जंगलरी जनावर, प्राकृनतक 
स्ोत (ढंुगा, नगट्टधी, बालवुा) को सरुक्षा गनुवा आजको आवशयकता हो।यधी मानव सेवामा ननरन्तर उपयोग 
हनेु वसत ुहनु।तसथवा यसता वसत ुरा्रि ननमावाणमा सदपुयोग गररन ुपदवाछ।यसै नसलनसलामा नेपालको िरेु 
जंगल, िारकोशे झाडधीबाट ददनरात ढंुगा, नगट्टधी, बालवुा गैरकानूनधी तवरबाट उतिनन ्गररी, गैरकानूनधी 
तवरबाट िोनलएका रिसर उद्योगहरूले उक्त चिज वसतहुरू केहरी वषवादेचि भारत ननकासधी गददै आएकोमा 
उक्त गैरकानूनधी कायवा ततकाल रोकने दाष्टयतव ष्टवपक्षधीहरूको भएतापनन ष्टवपक्षधीहरू मकुदशवाक र उदासधीन 
भई सामान्य कानूनधी दाष्टयतव पनन पालना नगरेको र अब पनन यसता कायवालाई समयमै नरोकने हो भने 
तराई मधेश तथा रा्रिलाई भष्टवषयमा ठूलो क्षनत हनेु प्रवल आशंका रहेकोले यो साववाजननक सरोकारको 
ष्टवषय नलई सममाननत अदालतमा उपचसथत भएको छु।

सममाननत अदालतबाट नेकाप २०५३, अङ्क १, पषृ्ठ ३६, योगधी नरहररीनाथ ष्टवरुद्ध सममाननधीय 
प्रधानमन्त्धी समेत, नेकाप सवणवा शभुजन्मोतसव ष्टवशेषाङ्क २०५२, पषृ्ठ १६९, अनधवक्ता सूयवाप्रसाद 
ढंुगेल ष्टवरुद्ध गोदावररी माववाल समेत , नेकाप २०५४, अङ्क ६, पषृ्ठ ३३५, अनधवक्ता बालकृषण 
नेउपाने ष्टवरुद्ध मचन्त्पररषद्् सचिवालय समेत, नेकाप २०५१, अङ्क ४, पषृ्ठ २५५, गोपाल चशवाकोटरी 
ष्टवरुद्ध अथवा मन्त्ालय समेत, नेकाप २०४५, अङ्क १२, पषृ्ठ ८१०, अनधवक्ता राधेशयाम ष्टवरुद्ध श्धी ५ 
को सरकार समेत भएका मदु्ामा नचजर नसद्धान्त प्रनतपादन भै सकेको हुँदा प्रसततु मदु्ामा अग्ानधकार 
समेत प्राप् गररी न्याय पाउने कुरामा पूणवा आशावादरी छु।

वन वातावरण, सवचछ हावा, जैष्टवक ष्टवष्टवधता, प्राकृनतक र िननज स्ोत मानव जधीवनका महतवपूणवा 
आधार भएकोले यधी स्ोतलाई मावन जधीवनबाट अलग रािेर हेनवा सष्टकदैन।तराइका रुपन्देहरी, 
कष्टपलवसत,ु नवलपरासधी, बारा, पसावा, रौतहट, सलावाहरी, नसराहा, महोत्तररी, धनषुा, सप्ररी, मकवानपरु, 
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कैलालरी, कञ्चनपरु, दाङ्गलगायत र तराई नजधीकका कररव २५ चज्लाहरूमा बनक्षेत् नभत्, राष्ट्रिय ननकुञ्ज 
क्षेत्नभत् र वनक्षेत् नजधीकमा रहेका वसतधी र िोलाहरूमा, िारकोशे झाडधीको शधीरमा र जंगल नभत्का 
िोलाहरूमा केहरी मठुीभर वयापाररीहरूले रिसर उद्योगहरू सथापना गररी डोजर, लोडर र ष्टटपरहरू 
लनग ढंुगा, नगट्टधी उतिनन ् संकलन गररी तयसबाट ढंुगा रिसर गररी वा नगररी ढंुगा, नगट्टधी, बालवुा 
आदद ष्टवगत दशौं वषवादेचि भारतमा लगधी ष्टवरिरी ष्टवतरण गररी आइरहेका छन।्समािारमा आएअनसुार 
भारत सरकारले दद्लरीबाट गहुाटरीसमम जाने ठूलो १०,६५० ष्टक.मधी. सडक नेपालको सधीमा नजधीकै 
बाटै बनाउँदै गरेकोले ततकाल बजार भारत भएकोले यहरी मौका छोपधी रिसर उद्योगहरू सथापना 
गरेका छन।्नेपालको वन, ननकुञ्ज क्षेत्नभत् र गाउँ वसतधी नजधीकका िोलाहरूमा सञ्चानलत यसता 
उद्योगहरू कररव २५० भन्दा बढरी नै छन।्उच्लचित ठाउँहरूमा रिसर उद्योगहरू िो्न िलाउन 
नपाउने कुरा वातावरण ऐन तथा ननयमावलरी र िानधी तथा िननज पदाथवा ऐन, २०४२, जलस्ोत 
ऐन, २०४९, राष्ट्रिय ननकुञ्ज तथा वन्यजन्त ुसंरक्षण ऐन, २०२९, वन ऐन, २०४९ ले सपटि वयवसथा 
गरेता पनन सरकाररी उदानसनता, अकमवाणयता, लािाररीपन र अनगुमनको अभाव सववाथा देचिएको नै छ।

उच्लचित गनतष्टवधधी र ष्टरियाकलापबाट वनजंगल ष्टवनास हनुकुो साथै जंगलरी जनावर पनन लोप हुँदै 
गैरहेका छन।्यसले गदावा वाढरी पष्टहरो, नसंिाई, जंगल र सवचछ वातावरणको सरुक्षामा आजै देचि 
लागनपुनखे मात् होइनष्टक ष्टढला भै सकेको छ।संरक्षण हनु नसकदा र नेपालको अनधकांश जनमन नभरालो 
भएकोले यसता रिसर उद्योग र ढंुगा उतिनन ्का कारण धेरै सथान तथा वातावरण र जंगलरी जनावरहरू 
जोचिममा परेका समािारहरू पटक पटक आइरहेका छन।्िेतधीयोगय भमूधी वगरमा पररणत भएका छन ्
र बोट ष्टवरुवा उम्न छाडेको कुरा पनन समािारमा आएका छन।्यदद यहरी रुपमा वनजंगलको ष्टवनास 
र ढंुगा नगट्टधी, बालवुाको स्ोत उतिनन ्हनेु र तधी स्ोतहरू ददन प्रनतददन भारत ननकासधी हुँदै जाने हो 
भने भोलरी अन् भणडारको रुपमा रहेको तराइको उववार भमूधी बगरमा पररणत हनेु र ष्टपउने पानधी र 
नसंिाईको हाहाकार हनेु तथा तराई डवुानमा पनखे र नदरी कटान हनेु ननचचित छ।यसमा पूववा सावधानधी 
अपनाउन ुपनखे सरकारबाट आजसमम केहरी भए गरेको देचिएको छैन।जनसतरबाट आवाज उठाउँदै 
आएपनन रा्रि गमभधीर नहनु ुदःुिको कुरा हो।

तयसै गररी भारतमा ननकासधी हनेु ढंुगा, नगट्टधीको ट्रकको लोडभार हेनखे हो भनेपनन हाम्ो सडकको क्षमता 
भन्दा ३, ४ गणुा बढरी लोड गररी लगेकोले सडक धसेको, फुटेको, कनतपय ठाउँमा भाष्टषएको नाङगो 
आिँाले हेनवा सष्टकन्छ।यसले गदावा नेपालको राजमागवा ददन प्रनतददन जधीणवा बन्दै गइरहेको छ भने 
राजमागवाका पक्धी पलु भतकेर जाने रिम बढरी रहेको छ।ढंुगा, नगट्टधी, बालवुा बोकेका ठूला गाडधीका 
जामले गदावा सामान्य यातायात पनन अवरुद्ध हुँदै आएका छन भने धलुोले गदावा सवचछ हावा नलन, पानधी 
पधीउन र श्वास फेनवा नसष्टकने अवसथा पनन अनभुव गररएको कुरा हो।
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उच्लचित ढंुगा, नगट्टधी, बालवुाको ननकासधी हुँदा राजश्वको ननयमन गनखे ननकाय भनेको भन्सार कायावालय 
हनु।्सथानधीय सवायत्त शासन ऐन, २०५५ ले सथानधीय ननकाय ष्टवशेष गररी चज.ष्टव.स.ले र चज्ला वन 
कायावालयहरूले यसको ननयमन गनखे गरेका छन।्तयसबाट के कनत राजश्व उठेको छ र दैननक के 
कनत क्ुष्टवक ष्टफट, ढंुगा, नगट्टधी, बालवुा ष्टवदेश ननकासधी हनु्छ भन्े समबन्धमा ष्टवपक्षधीहरूको नलचित 
जवाफबाट प्रटि हनेु भएतापनन उक्त राजश्व मानव जधीवनमा वातावरण पयावावरण र ददगो ष्टवकासको 
दृष्टटिले तयसको मू्याङ्कन र तलुना गररन ुहुँदैन।

तसथवा वनक्षेत्नभत्, राष्ट्रिय आरक्ष क्षेत्नभत्, गाउँबसतधी नजधीकमा, वातावरणधीय दृष्टटिकोणले 

अनपुयकु्त भएका ठाउँमा सथापना भएका रिसर उद्योगहरूको लगत नलई यकरीन र पष्टहिान गररी 

तधी उद्योगहरूलाई उच्लचित ठाउँबाट ततकाल हटाउने वयवसथा गनवा, हाल रिसर उद्योगहरूले 

िरेु जंगलनभत् र िारकोशे जंगल नभत्, आरक्ष जंगल क्षेत्नभत् तयहाँका नदरीनाला िो्साहरूमा 

लोडर, डोजर, ट्रयाकटर, लहररी ट्रक आदद लनग ढंुगा, नगट्टधी, बालवुा उतिनन ्गददै आइरहेकोले सो 

कायवा ततकाल रोष्टकपाउन र वनजंगल, जंगलरी जनावरको, वातावरण र पयावावरणको समेत प्रभावकाररी 

सरुक्षा गनवा, ढंुगा, नगट्टधी, बालवुाबाट केहरी मात्ामा सथानधीय ननकायलाई आनथवाक प्रनतफल नम्ने गरेको 

र सोबाट सथानधीय सतरमा सामान्य ष्टवकासका कायवाहरू र सामाचजक टेवा पगुधी रहेकोले उक्त 

राजश्व बराबरको रकम सथानधीय ननकायका लानग नेपाल सरकारले आवशयक वयवसथा गनवा, रिसर 

उद्योगहरूले नेपालबाट भारतमा ननकासधी गददै आइरहेका ढंुगा, नगट्टधी, बालवुा ननकासधी नगनुवा, ननकासधी 

गनवा नददन ुभनन ष्टवपक्षधीहरूका नाममा उतप्रषेण, परमादेश लगायत जो िाष्टहने आज्ाआदेश वा पूजथी जाररी 

गररपाउँ।साथै प्रसततु मदु्ाको गमभधीरता हेररी अग्ानधकार ददई यसतो कायवा ततकाल नरोके देशले अझै 

गमभधीर क्षनत वयहोनुवा पनखे हुँदा ननकासधी गददै आइरहेका ढंुगा, नगट्टधी, बालवुा ननकासधी नगनुवा, ननकासधी गनवा 

नददन,ु ननकासधीमा रोक लगाउन ुभनधी ष्टवपक्षधीहरूका नाममा अन्तररम आदेश जाररी गररपाउँ भन्े समेत 

वयहोराको ररट ननवेदन।

यसमा के कसो भएको हो ? ननवेदकको मागबमोचजमको आदेश ष्टकन जाररी हनु नपनखे हो ? यो आदेशप्राप् 

भएका नमनतले बाटाका मयाद बाहेक १५ ददननभत् समबचन्धत कागजात साथ महान्यायाधधीवक्ताको 

कायावालयमाफवा त नलचित जवाफ पठाउन ुभनधी ष्टवपक्षधीहरूलाई सूिना पठाई जवाफ आए वा अवनध 

नाघेपनछ पेश गनुवा साथै अन्तररम आदेश जाररी गनखे नगनखे समबन्धमा ष्टवपक्षधीहरूलाई सूिना ददई नमनत 

२०६६।९।२१ गते अन्तररम आदेशसमबन्धधी छलफलको लानग पेश गनुवा भन्े समेत यस अदालतको 

आदेश।
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वातावरण संरक्षण ऐन, २०५३ वातावरण संरक्षण ननयमावलरी २०५४ िानधी तथा िननज पदावाथ 
ऐन, २०४२, जलस्ोत ऐन, २०४९, राष्ट्रिय ननकुञ्ज तथा वन्यजन्त ुसंरक्षण ऐन, २०२९ तथा वन 
ऐन २०४९ बमोचजम वनक्षेत्नभत् तथा ननकुञ्ज क्षेत्नभत् कानूनष्टवपररीत रिसर उद्योग सञ्चालन गनवा 
ननम्ने भन्े ननवेदकको माग भएकोमा तयसता क्षेत्हरूमा तयसता उद्योगहरू सञ्चालन भएका भए 
पष्टहिान गररी सञ्चालन नगनुवा नगराउन ुर तयसता उद्योगहरूबाट नगट्टधी, ढंुगा, बालवुा ननकासधी समेत नगनुवा 
नगराउन ुभनधी ष्टवपक्षधीहरूको नाममा अन्तररम आदेश जाररी गररददएको छ भन्े समेत यस अदालतको 
नमनत २०६६।९।२१ को आदेश।

प्रथमत ष्टवपक्षधीको ननवेदन दावधी रिसर उद्योगहरूले ननकासधी गददै आएको ढंुगा, नगट्टधी, बालवुा ननकासधी 

नगनुवा र गनवा नददन ु भन्े छ।उक्त ष्टवषय प्रतयक्ष रुपमा यस ष्टवभागको काम कतवावय र अनधकार 

अन्तगवातको होइन।जहाँसमम िानधी तथा िननज पदावाथ ऐन, २०४२ र ततसमबन्धधी ननयमावलरी, २०५६ 

अन्तगवात यस ष्टवभागको कायवाक्षेत्समबन्धधी प्रश्न छ, सो समबन्धमा ऐ.ऐन तथा ननयमावलरीबमोचजम िननज 

कायवा गनवा िाहने वयचक्तले यस ष्टवभागको अनमुनत नलनपुनखे र तयसररी अनमुनतप्राप् गरेको वयचक्तले िननज 

कायवा गदावा वातावरणमा प्रनतकूल असर पानवा नहनेु लगायतका ष्टवनभन् प्रष्टरिया तथा शतवाहरूको पालना 

गनुवापनखे हनु्छ।तयसता शतवा पालना नगनखे अनमुनत प्राप् वयचक्तको अनमुनतपत् रद्ध गररी अन्य कारवाहरी 

गनवा सष्टकने वयवसथा ऐन ननयममा छ।उच्लचित ऐन तथा ननयमावलरीमा भएको वयवसथाको प्रभावकाररी 

कायावान्वयनमा यस ष्टवभाग सष्टरिय रहेको छ।ननवेदकले यस ष्टवभागको भनूमका र सष्टरियतामा प्रश्न 

उठाउन नसकरी गोश्वारा भाषा प्रयोग गरेको हुँदा सपटि र बोधगमय ननवेदन दावधीको अभावमा ररट 

ननवेदन दावधी कानून सममत छैन भन्े समेत िानधी तथा भगूभवा ष्टवभागको नलचित जवाफ।

सथानधीय सवायत्त शासन ऐन, २०५५ को दफा २१५ बमोचजम चज.ष्टव.स.ले लगाउन पाउने करहरू 

मधये ढंुगा र वालवुा पनन परेको छ।ऐ.ऐनको दफा २१७ को देहाय िणड (ग) बमोचजम नसफाररश 

नलन सकने अवसथा छ।ऐ.ननयम २०७ बमोचजम चज.ष्टव.स.ले लगाउन सकने करको दरको वयवसथा 

गरेको छ।ननयमावलरीको अनसूुिधी २३ र २५ अनसुार नगट्टधी र बालवुा ष्टवदेश ननकासधीका लानग 

प्रनतष्टट्रप रु १०००।- समबचन्धत चज.ष्टव.स.ले नलने गरेको छ।ननयमावलरीको अनसूुिधी २३ को नस.नं 

२ बमोचजम नेपालनभत् ननकासधी हनेु ढंुगा, नगट्टधी, बालवुामा पनन कर लागने गरेको छ।यो चज.ष्टव.स.को 

मु् य आयस्ोतमधयेको एक महतवपूणवा आयस्ोत हो।मन्त्ालयले माग गरेको ष्टववरण अधययन गदावा 

कष्टपलवसत,ु मोरङ्ग, बारा लगायतले आ.ब २०६६।०६७ मंनसर मसान्तसमम करोडौं राजश्व उठाएको 

देचिन्छ।
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ष्टवदेश ननकासधीका लानग नसफाररश ददने काम समबचन्धत चज्ला ष्टवकास सनमनतले बोलपत् आबहान 
गररी समझौताका माधयमबाट गनखे गराउने भएकोले िाल ुआ.ब.को लानग ननकासधी बन्द गदावा ठेकेदारले 
क्षनतपूनतवा माग गनखे र यसले राजयलाई ठूलो वययभार पनवा जाने अवसथा नसजवाना हनु सकने भएकोले तथा 
सथानधीय सवायत्त शासन ऐन, २०५५ को दफा १७७ बमोचजम चज.ष्टव.स.सवशानसत संगदठत संसथा 
भएको सन्दभवामा समबचन्धत चज्ला ष्टवकास सनमनत समेतलाई ष्टवपक्षधी नबनाई दायर भएको ररट ननवेदन 
िारेज भागधी हुँदा अन्तररम आदेशसष्टहत ररट ननवेदन िारेज गररपाउँ भन्े समेत सथानधीय ष्टवकास 
मन्त्ालयको नलचित जवाफ।

औद्योनगक वयवसाय ऐन, २०४९ को दफा १०(४) अनसुार घरेल ुतथा साना उद्योगको दतावा साना 
उद्योग ष्टवभाग र सो अन्तगवातको चज्ला सतररीय कायावालय वा ष्टवभागले तोकेको कायावालयमा गराउन 
पनखे कानूनधी वयवसथा भएबमोचजम रिसर उद्योगहरू समेत चज्ला चसथत घरेल ु तथा साना उद्योग 
कायावालय वा घरेल ुतथा साना उद्योग ष्टवकास सनमनतको कायावालयमा दतावा हनेु गरेका छन।्तयसैगररी 
मझौला र ठूला उद्योगको दतावा उद्योग ष्टवभाग वा सो ष्टवभागले तोकेको कुनै कायावालयमा गराउन ुपनखे 
वयवसथाअनरुूप रिसर उद्योगहरू समेत उद्योग ष्टवभागमा दतावा हनेु गरेका छन।्यसता उद्योगहरूले 
कचिा पदाथवाको वयवसथा आफनै तवरले गनखे र उतपादन तथा ननकासधी समबचन्धत ननकायबाट इजाजत 
अनमुनत समेत नलई गनुवापनखे हनु्छ।रिसर उद्योगहरूले ष्टवदेश ननयावातका लानग यस मन्त्ालय अन्तगवातका 
ष्टवभाग, कायावालयबाट अनमुनत, सवधीकृनत ददइएको अवसथा छैन।ढंुगा, नगट्टधी, बालवुा ष्टवना ननमावाण कायवा 
प्राय असमभव नै हनेु हुँदा औद्योनगक वयवसाय ऐन, २०४९, वातावरण संरक्षण ऐन, २०५३, ऐ.
ननयमावलरी २०५४ को पररनधनभत् रहरी आन्तररक आवशयकताको पूनतवाको लानग रिसर उद्योग सञ्चालन 
हनु ददन ुआवशयक र वयवहाररक हनु्छ।ष्टवदेश ननयावातको हकमा प्राकृनतक स्ोतको ष्टवद्यमानता र 
राष्ट्रिय आवशयकता समेतलाई धयानमा रािधी गनुवापनखे हनु्छ।कानूनष्टवपररीत उद्योग सञ्चालन हनु नददन 
अनगुमनलाई अझै प्रभावकाररी बनाई ननयमन गनवा यस मन्त्ालय अन्तगवातका ष्टवभाग र कायावालयहरू 
कायवारत ् रहेको हुँदा ररट जाररी हनुपनखे होइन।ररट िारेज गररपाउँ भन्े समते उद्योग मन्त्ालयको 
नलचित जवाफ।

वन ऐन, २०४९ को दफा २(ग) (३) मा माटो, ढंुगा, नगट्टधी, बालवुालाई वन पैदावरको रुपमा 

पररभाष्टषत गरेको छ।वन ननयमावलरी, २०५१ को ननयम १४ मा काठ, दाउरा, ियर, जडधीबटुरी बाहेक 

अन्य वन पैदावर प्रयोग गनवा िाहनेले अनधकारप्राप् अनधकाररीसमक्ष ननवेदन ददनपुनखे र ऐ. ननयमावलरीको 

अनसूुिधी ६ बमोचजम दसतूर नलई बोलकबोल प्रथाद्ारा ष्टवष्टरि ष्टवतरण गनवा ददन सकने वयवसथा गरेको 

छ।यसररी चज्ला वन अनधकृतले प्रिनलत वातावरण संरक्षण ऐन, २०५३ तथा ऐ. ननयमावलरी २०५४ 

अनसुार प्रारचमभक वातावरणधीय प्रभाव अधययन (IEE) गराई क्षनत न्यूननकरणका उपायहरू पष्टहिान 
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गररी नतनधीहरूको कायावान्वयन गनखे शतवामा मात् वन क्षेत्का िोला नालाहरूमा पाइने ढंुगा, नगट्टधी, बालवुा 

संकलनका लानग इजाजत ददने गररएको हो।मधयवतथी क्षेत् वयवसथापन ननयमावलरी, २०५२ को ननयम 

२०(१)(२) मा घरेल ुउद्योग बाहेकका अन्य उद्योगहरू र वन पैदावरमा आधाररत घरेल ुउद्योगहरू 

दतावा गनवा वा इजाजत प्रदान गनुवा भन्दापूववा ष्टवभागको सहमनत प्राप् गरेर मात् तयसतो उद्योग दतावा 

गनवा वा सञ्चालन गनवा इजाजत प्रदान गनुवापनखे वयवसथा भएकोमा इजाजत ददई सकेपनछ मात् राष्ट्रिय 

ननकुञ्ज तथा वन्यजन्त ुसंरक्षण ष्टवभागको सहमनतका लानग लेचि पठाउने पररपाटरी रहेको र सथानधीय 

ननकायहरू जसतै चज्ला ष्टवकास सनमनतहरूले ननका्न सष्टकने पररमाण र क्षेत् ननचचित नगररी आफनो 

चज्ला नभत्को क्षेत्मा ढंुगा, नगट्टधी, बालवुा संकलनसमबन्धधी ठेक्ा लगाउने पररपाटरी गररएको कारणबाट 

अननयचन्त्त रुपमा ढंुगा, नगट्टधी, बालवुा आदद चझकने गररएको देचिन्छ।रिसर उद्योग दतावा र सथापनाको 

कुरा यस मन्त्ालयअन्तगवात ननकायबाट नहनेु वयहोरा अनरुोध छ।वनजंगलको ष्टवष्टवध महतवप्रनत सिेत 

रहेकै कारणबाट यस मन्त्ालयले नेपालको कूल भ-ूभागको ४० प्रनतशत वनक्षेत् कायम गनवा ष्टवनभन् 

नधीनतगत र कानूनधी वयवसथा गररी नतनधीहरूको कायावान्वयन गनवा लानग परेको छ।आ.ब २०६६।०६७ 

देचि मेिधी महाकालरी िरुरया संरक्षण कायवारिम सञ्चालन गनखे तयाररीमा वन तथा भ-ूसंरक्षण मन्त्ालय 

रहेको वयहोरा समेत अनरुोध छ भन्े समेत वन तथा भ-ूसंरक्षण मन्त्ालय समेतको नलित जवाफ।

वन तथा भ-ूसंरक्षण मन्त्ालयको नलचित जवाफसँग कररव एकै नमलान वयहोराको राष्ट्रिय ननकुञ्ज तथा 

वन्यजन्त ुसंरक्षण ष्टवभाग र वन ष्टवभागको नलचित जवाफ।

कुनै उद्योग वा कारिाना िो्न ुअचघ वातावरण संरक्षण ऐन, २०५३ तथा ननयमावलरी २०५४ बमोचजम 

प्रारचमभक वातावरणधीय प्रभाव मू्याङ्कन गनखे समबन्धमा माग भई आएका बित प्रिनलत कानूनबमोचजम 

उच्लचित कायवा भैरहेकै अवसथा ष्टवद्यमान छ।प्रारचमभक वातावरणधीय पररीक्षण समबचन्धत ननकायबाटै 

हनेु भएकोले सो कुरा यस मन्त्ालयको दायरामा नपररी ष्टवसततृ वातावरणधीय प्रभाव मू्याङ्कनका लानग 

मात् यस मन्त्ालयमा प्रषे्टषत हनेु ष्टवषयलाई मन्त्ालयबाट ननयमन गरररहेकै अवसथामा झूठा दावधी 

िारेज गररपाउँ भन्े समेत वातावरण मन्त्ालयको नलचित जवाफ।

रिसर उद्योगहरूबाट उतपाददत नगट्टधी, बालवुा, ननकासधी ननषधे गनखे भनधी वयवसथाष्टपका संसद प्राकृनतक 

स्ोत र साधन सनमनतले ददएको ननदखेशन बमोचजम ननकासधीमा रोक लगाइएको छ।सो कायावान्वयनका 

लानग समबचन्धत चज्ला प्रशासन कायावालयहरूलाई ननदखेशन ददई सष्टकएको र तयसतो ननकासधी लगायतका 

कायवा रोष्टकएकोले ष्टवना आधार र कारण यस मन्त्ालयलाई ष्टवपक्षधी बनाई ददएको ररट िारेज गररपाउँ 

भन्े समेत गहृ मन्त्ालयको नलचित जवाफ।
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तराइको िरेु पहाड लगायत िारकोसे झाडधी क्षेत्बाट रिसर उद्योगहरूले ढंुगा, नगट्टधी, बालवुा उतिनन 
गररी बेिष्टविन गरेको समबन्धमा यस मन्त्ालयको के कुन काम कारवाहरीबाट तयसतो भएको हो सो 
कुराको चजकरीर ररट ननवेदनमा कष्टह कतै उ्लेि नगररी यस मन्त्ालयलाई ष्टवपक्षधी बनाई ददएको ररट 
ननवेदन िारेज गररपाऊँ भन्े समेत अथवा मन्त्ालयको नलचित जवाफ।

ढंुगा, नगट्टधी र बालवुाको अतयनधक उतिनन ्र ननयावातका कारण पयावावरणमा गमभधीर असर पनवा सकने 
संभावनाप्रनत मचन्त्पररषद््को धयानाकषवाण भई ढंुगा, नगट्टधी, बालवुाको ननकासधी आगामधी माघ २० 
गतेसममलाई रोकने र सो अवनधमा नेपाल सरकारका ष्टवनभन् ननकायहरूले गरेका समझौताहरूको 
शतवा, कानूनधी र पयावावरणधीय पक्षको समग् अधययन तथा ष्टवश्षेण गररी यस ष्टवषयमा नलनपुनखे प्रनतवन्धातमक 
र ननरोधातमक उपायहरूको सपटि नसफाररश २०६६ माघ १५ गतेनभत् मचन्त्पररषद््समक्ष पेश गनवा 
ष्टवनभन् माननधीय मन्त्धीहरूको सनमनत गठन गनखे ननणवाय भएको छ।

मलुकुमा उपलबध प्राकृनतक साधन र स्ोतको उपयोग र पररिालन गदावा रा्रिको बहृत्तर ष्टहतलाई धयान 
ददई गनुवापनखे हनु्छ।तयसै उद्ेशयले वन ऐन, २०४९, वातावरण संरक्षण ऐन, २०५३ र ऐ.ननयमावलरी 
२०५४ लागू भएका छन।्सोबमोचजम कुनै उद्योग सथापना एवं सञ्चालन गदावा प्रारचमभक वातावरणधीय 
पररीक्षण एवं वातावरणधीय प्रभाव मू्याङ्कन गनुवापनखे प्रावधानष्टवपररीत उद्योग सञ्चालन हनुसकने अवसथा 
छैन।रिसर उद्योगहरूको सथापना अनमुनतको कायवा उद्योग मन्त्ालय माफवा त र सो उद्योगहरूको कर 
प्रशासनको कायवा समबचन्धत चज्ला ष्टवकास सनमनतको कायावालयबाट समपादन एवं वयवचसथत भइरहेको 
छ।नेपालको कानूनको पालना नगररी सथापना र सञ्चालन भएका रिसर उद्योगहरूलाई प्रिनलत नेपाल 
कानूनबमोचजम सजाय हनेु नै हुँदा ननवेदकको मागबमोचजम आदेश जाररी गनुवापनखे अवसथा नभएकोले 
ररट ननवेदन तथा नमनत २०६६।९।२१ को अन्तररम आदेश समेत िारेज गररपाउँ भन्े समेत 
मचन्त्पररषद््को कायावालय तथा सममानधीय प्रधानमन्त्धीको संयकु्त नलचित जवाफ।

ननयमबमोचजम दैननक पेसधी सूिधीमा िढरी आज यस इजलाससमक्ष पेश हनु आएको प्रसततु मदु्ामा प्राप् 
नमनसल संलगन कागज प्रमाणहरूको अधययन गररयो।ननवेदक अनधवक्ता नारायणप्रसाद देवकोटाको 
तफवा बाट उपचसथत ष्टवद्ान अनधवक्ताहरू सवयं श्धी नारायणप्रसाद देवकोटा, श्धी गोष्टवन्दप्रसाद शमावा 
पौडेल, श्धी हरर फँुयाल, श्धी रामकृषण काफले, श्धी ध्रवुप्रसाद िौलागाई, श्धी केदार दाहाल, श्धी जयोतधी 
बाननया, श्धी धनन्जय िनाल, श्धी जगन्ाथ महतो, श्धी रामकुमार आिायवा समेतले प्रसततु ष्टववाद 
साववाजननक सरोकारको ष्टववाद  हो।नेपालको त्लो तटरीय क्षेत् वा अन् भणडार तराई र िरेु जंगलले 
नेपालको ३३ चज्ला छोएको छ।यस क्षेत्मा नेपालको १७ प्रनतशत जनता बसदछन।्नेपालको कूल 
जंगलको ६६ प्रनतशत जंगल िरेु पहाडले ढाकेको छ भने िारकोसे झाडधी जंगलले १९ प्रनतशत 
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भाग ओगटेको छ।यस सन्दभवामा तराइको भ ूभाग, िरेुक्षेत् र वनजंगलको महतवको बारेमा कसैको 
दईुमत नहनेु हुँदा तयसमा बढरी ष्टववेिना गनुवा परेन।यसतो तराई, िरेु र वनजंगल क्षेत् तथा िोला र 
नदरीनालाहरूबाट ढंुगा, नगट्टधी, बालवुा उतिनन गररी तधी क्षेत्हरूमा अननयचन्त्त रिसर उद्योगहरू सथापना 
गररी लोडर, डोजर र सक्ाभेटर प्रयोग गररी उतिनन ्गररी ठूलो पररमाणमा ष्टवदेश िासगररी भारत 
ननकासधी गरररहेको तथय साववाजननक समािार र पत्पनत्काहरूमा प्रकाचशत भएको तथयबाट ननष्टववावाद 
छ।यसबाट तराइको उववारभनूम मरुभनूमकरण भैरहेको, वनजंगल ष्टवनास भै रहेको, पानधीका महुानहरू 
सकेुको, बाढरी र भकू्षय जसता प्राकृनतक ष्टवपचत्त परेको तथा धलुोका कारण वातावरणधीय सन्तलुन ह्रास 
भैरहेको र तयसबाट आमनागररक िास गररी तयसै क्षेत्का बानसन्दाको सवचछ वातावरणमा बाँचन पाउने 
हक हनन ्भएको छ।

यसैकारण यस समबन्धमा नागररक सतरबाट र संष्टवधानसभाको बैठकमा सभासदहरूले समेत 
ढंुगा, रोडा, छरावा (नगट्टधी ) र बालवुा जसता प्राकृनतक स्ोत साधनको उतिनन,् जथाभावधी प्रयोग तथा 
ष्टवदेशधी ननकासधी रोष्टकन ुपनखे भनन िकवो दवाव दददै आएका छन।्यसता स्ोत साधन ष्टवदेश ननकासधीमा 
प्रनतबन्ध लगाउन ु पछवा भनधी प्र.म.को कायावालयका सहसचिव नललामचण पौडेलले प्रधानमन्त्धीलाई 
बझुाएको प्रनतवेदन तथा प्राकृनतक स्ोत साधन उपसनमनतले संष्टवधानसभामा पेश गरेको प्रनतवेदनबाट 
पनन यो कायवाले तराईलाई क्षनत पयुावाएको सपटि छ।

यसता रिसर उद्योगहरूले उतपादन गनखे सामाग्धी बोकने समबन्धमा भौनतक योजना तथा ननमावाण 
मन्त्ालयका अनसुार हाम्ो राजमागवा १०.२ टनप्रनत Axle मात् बोकन सकने क्षमता रहेको छ।तर यसता 
रिसर उद्योगहरूले ४० टनभन्दा पनन बढरी लोडगररी गाडधीमा ढाला समेत थपधी Over Load बोकेको 
कारणहरूले गदावा उच्लचित सडकहरू पूणवा रुपमा क्षनत भइरहेकोले ममवात गनवाको लानग मात् ११ अववा 
४० करोड लागने र िा्डा िु् डधी सामान्य ममवात गनवा मात् रु ४ अववा प्रनतवषवा लागने कुरा प्राकृनतक स्ोत 
साधन सनमनतले संष्टवधानसभामा पेश गरेको प्रनतवेदनबाट देचिन्छ।उक्त ििवाको अनपुातमा यसता रिसर 
उद्योग र यसता स्ोत साधनको ननकासधीबाट आमदानधी हनेु राजश्व जममा ९७,५२,०३, ५११ भई ननकै 
न्यून छ।अतः यसररी अननयचन्त्त रुपमा सञ्चानलत रिसर उद्योगको सञ्चालन, ढंुगा, नगट्टधी, बालवुाको 
ननकासधी रोकरी वातावरण, सडक, पलुपलेुसा, िोलानाला, वनजंगल, पानधीको महुान, नसंिाइको संरक्षण 
गनवा तथा बाढरी पष्टहरो ननयन्त्ण, प्रदूषण ननयन्त्ण र नदरीकटान तथा मरुभनूमकरणको ननयन्त्ण गनवा 
ष्टवपक्षधीहरूको नाममा उपयकु्त आज्ा आदेश जाररी गररन ुपछवा भन्े समेत बहस गनुवाभयो।

ष्टवपक्षधी नेपाल सरकार समेतको तफवा बाट उपचसथत सहन्यायानधवक्ता श्धी ष्टकरण पौडेलले ष्टवपक्षधी ररट 
ननवेदकले ररट ननवेदनमा चजकरीर नलएको कुरामा सरकार सिेत छ।तयसैको पररणामसवरुप वातावरण 
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तथा प्राकृनतक स्ोध साधनको संरक्षण र ददगो ष्टवकासको लानग वन ऐन, वन ननयमावलरी, वातावरण 
संरक्षण ऐन तथा ननयमावलरी तजुवामा गररी तयसको कायावान्वयन भइरहेको छ।तयसैगररी यसता ष्टवषयको 
प्रभाव र असरको बारेमा अधययन गनवा सरकारले ष्टवनभन् सनमनतहरू गठन गररी अधययन गरररहेको 
कुरा ननवेदकले ररट ननवेदनमा समेत सवधीकार गरेको छ।उद्योगहरूको सञ्चालन गनुवापूववा वातावरणधीय 
प्रभावको मू्याङ्कन गनुवापनखे वयवसथा कानूनधी रुपमै वयवचसथत गररएको छ।प्रिनलत कानूनको उ्लंघन 
गनखेलाई सजाय हनेु वयवसथा पनन ष्टवद्यमान ऐनमा छ।तयसता उद्योगको अनगुमन गनखे समबचन्धत ष्टवभाग 
र कायावालयहरू कायवारत ्र ष्टरियाशधील छन।्

चज्लानभत्को ढंुगा, रोडा, बालवुा सथानधीय सवायत्त शासन ऐन, २०५५ तथा ननयमावलरीबमोचजम 

सथानधीय ननकाय चज.ष्टव.स. को प्रमिु आयस्ोत हो।यसबाट कर संकलन गररी राजश्व उठाइएको 

छ भने चज.ष्टव.स.हरूले यसैको आमदानधीबाट ष्टवकास ननमावाणका ष्टरियाकलाप र योजनाहरू सञ्चालन 

गररी सथानधीय जनताको जधीवनसतरमा टेवा पयुावाएको तथयमा ष्टववाद छैन।तयसमा पनन सरकार यसता 

प्राकृनतक स्ोत साधनको ददघवाकालरीन उपयोगको लानग नधीनत ननमावाण गनवा लानगरहेको छ।प्रसततु ररटको 

ष्टवषय सरकारको नधीनतगत ननणवायको ष्टवषय हो।तयसमा पनन ननवेदकले यो यसतो ननकायको कायवाबाट 

यो यसतो क्षनत भएको भनधी सपटि चजकरीर नलन सकेको छैन।

तसथवा, प्रसततु ष्टवषयमा सरकारले आफै महससु गररी नधीनत ननमावाण गरररहेको तथा सतवाकता अपनाई 

रहेको हुँदा सरकारको नधीनतगत ष्टवषयमा ततकाल ररट ननवेदन मागबमोचजम आदेश जाररी हनु पनखे 

होइन।अतः ररट ननवेदन िारेज गररपाउँ भन्े समेत बहस गनुवाभयो।

आज ननणवाय सनुाउन तोष्टकएको प्रसततु मदु्ामा उच्लचित आदेशअनसुार दवैु पक्षबाट पेश भएका 

बहसनोटहरू समेत हेररी अधययन गदावा यसमा ननवेदकको ररट ननवेदन मागअनसुार आदेश जाररी गनुवापनखे 

हो होइन ? र आदेश जाररी गनुवापनखे भएमा के कसतो आदेश जाररी गनुवापनखे हो ? भन्े प्रश्नमा नै ननणवाय 

ददनपुनखे देचियो।

अब ननणवायतफवा  ष्टविार गदावा यसमा ढुङ्गा, नगष्टटृ, वालवुाहरू प्राकृनतक स्ोत हनु।्प्राकृनतक स्ोत 

ढंुगा, बालवुामा मात् सधीनमत नरहरी प्राकृनतक स्ोत भन्ाले जमधीन, जमधीन मनुधी पाइने िनधीज 

पदाथवा, िोला ताल, वनजंगल, हावा, सौयवाशचक्त आददलाई जनाउँछ।प्राकृनतक स्ोत प्रकृनतले ददएको 

वसत ु हो।प्राकृनतक स्ोतको सवानमतव राजयमा रहन्छ।सवानमतव राजयमा रहने भए पनन प्राकृनतक 

स्ोतको राजय Trustee समम मात् हो।प्राकृनतक स्ोतको उपयोग गदावा वातावरणलाई प्रनतकूल प्रभाव 

नपनखे हदसमम मात् गनवा सष्टकन्छ।प्राकृनतक स्ोत Public Trust Doctrine बाट Guided हनु्छ।
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प्राकृनतक स्ोत मानव जानत र मानव जधीवनको ष्टवकास र Survival को लानग अपररहायवा वसत ुहो।तसथवा 

यसतो वसतमुा ननजधी सवानमतव हनु सकदैन भन्े आधारमा Public Trust Doctrine को ष्टवकास भएको 

हो। Public Trust Doctrine को ष्टवकासरिम हेदावा यो Doctrine Roman साम्ाजयबाट पष्टहलो पटक 

ष्टवकास भएको देचिन्छ।यो Doctrine को ष्टवकास हनुमा केहरी प्रकृनतले ददएका वसतहुरू जसतैः 

नदरी, नाला, समनु्द्, वनजंगल आदद आम नागररकको प्रयोगको लानग हो र सरकारले यसको संरक्षण 

गररी Trustee को रुपमा रहन पछवा भन्े मान्यता ष्टवकास भएको हो। Roman साम्ाजयमा तयनतबेलाको 

तयहाँको कानूनअनसुार प्राकृनतक स्ोतमा कसैको पनन हक हुँदैन।सबैको हक हनुपछवा भन्े मान्यता 

नथयो।

Roman साम्ाजयले तयनतबेला ष्टवकास गरेको Public trust Doctrine  अनसुार मानव जानत र मानव 
सभयताको लानग नभई नहनेु वनजंगल आददमा वयचक्तको सवानमतव हनैु सकदैन।उच्लचित प्राकृनतक 
स्ोतको अभावमा मानव जधीवन र मानव सभयताको ष्टवकास र उन्नत समभव नभएकोले तयसतो प्राकृनतक 
स्ोतहरू जतनपूववाक प्रयोग गररी मानव समाजलाई ननःशु् क उपलबध गराउन तधी स्ोतहरूको Trustee 

को हैनसयतले राजयमा सवानमतव रहन पनखे कानूनधी नसद्धान्त ष्टवकास भएको देचिन्छ।यदद तधी स्ोतहरू 
वयचक्त ष्टवशेषको सवानमतवमा रहने हो भने तधी स्ोतहरू साववाजननक ष्टहतको लानग उपलबध नभई 
साववाजननक ष्टवकास र साववाजननक हरीतपनछ पछवा तर सरकार Trustee ले यसता स्ोतहरूको चजममा 
नलई संरक्षण गररी ददने हो भने साववाजननक प्रयोगमा आउँछ। Trustee भनेको अरुको समपचत्त नासोको 
रुपमा जतनपूववाक रािधी मागेको बेलामा ष्टफतावा ददने शतवामा चजममा नलने वयचक्त हो।तयसैले सरकार वा 
राजय प्राकृनतक स्ोतको Trustee भएको कारणले गदावा प्राकृनतक स्ोतको संरक्षण गनवा कानूनधी रुपले 
कष्टटबद्ध छ।यहरी Public Trust Doctrine अनसुार नै राजयले कसैलाई प्राकृनतक स्ोतको प्रयोग गनखे 
अनमुनत साववाजननक ष्टहतको लानग मात् ददनसकछ।ननजधी ष्टहतको लानग ददन सकदैन भन्े ष्टहसाबले 
प्राकृनतक स्ोतमा Public Trust Doctrine ष्टवकास भएको देचिन्छ।यधी प्राकृतधीक स्ोतहरू प्रकृनतले 
ननःशु् क प्रदान गरेको वरदान हुँदा मानव जानत सवैले तधी प्राकृनतक स्ोत ननःशु् क उपभोग गनवा 
पाउन पछवा। Public Trust Doctrine अनसुार प्राकृनतक स्ोतहरू सवै मानव जानतले उपभोग र प्रयोग 
गनवा पाउनको लानग सरकारले ष्टवनास हनुबाट जोगाउन प्राकृनतक स्ोतको संरक्षण र समबद्धवान गनुवापनखे 
राजयको बाधयातमक दाष्टयतव हो।राजयको यो दाष्टयतव र प्राकृनतक स्ोतको सवानमतवसँग अनभन् रुपमा 
जोनडएर आएको छ।

Professor Sax का अनसुार प्राकृनतक स्ोतमा Public Trust Doctrine ले सरकारको अनधकारलाई 
देहायको नतन कुरामा सधीनमत गदवाछः
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•	 First, the property Subject to the trust must not only be used for a public purpose but it must 

be held availaible for use by the general public.

•	 Secondly, the property may not be sold, even for a fair cash equivalent, and

•	 Thirdly, property must be maintained for particular types of uses.

Public trust doctrine लाई नेपालको अन्तररम संष्टवधान, २०६३ ले पनन Incorporate गरेको 

देचिन्छ।धारा ३३(ण) र धारा ३५(४) को वयवसथा र प्राकृनतक स्ोतका समबन्धमा भएका अन्य 

कानूनहरू Public Trust Doctrine बाट Guided वयवसथा हो।

धारा ३३(ण) मा मलुकुमा ष्टवद्यमान जलस्ोत लगायत प्राकृनतक स्ोत साधन रा्रिष्टहतमा प्रयोग गनखे 

भन्े वयवसथा भएको छ भने धारा ३५(४) मा राष्ट्रिय हरीत अनकूुल उपयोगधी एवं लाभदायक रुपमा 

देशको प्राकृनतक स्ोत तथा समपदाको पररिालन गदावा सथानधीय समदुायलाई प्राथनमकता ददइने नधीनत 

राजयले अवलमबन गनखे वयवसथा भएको देचिन्छ।

संष्टवधानको उपरोक्त दईु धाराहरू र प्राकृनतक स्ोतसमबन्धधी अन्य नेपाल कानूनहरू जलस्ोत ऐन, २०४९ 

को दफा ३, वन ऐन, २०४९ को दफा १७, १८, िानधी तथा िननज पदाथवा ऐन, २०४२ को दफा 

३ र नेपाल पेट्रोनलयम ऐन, २०४१ को दफा ३ को वयवसथाहरू जसले तत्तत ् ऐन अन्तगवातका 

प्राकृनतक स्ोतहरूमा वयचक्तको सवानमतवमा प्रदान नगररी राजयको सवानमत्तता प्रदान गछवा।तधी वयवसथा 

नेपालका प्राकृनतक स्ोतहरूका समबन्धमा Public Trust Doctrine बाट Guided हनेु वयवसथाहरू 

हनु।्नत तत्तत ् ऐनहरूले तत्तत ् प्राकृनतक स्ोतहरू नेपाल सरकारको सवानमतवमा रहने छन ् भनधी 

तधी दफाहरूले राजयको सवानमतव Assert गरेको देचिन्छ।उपरोक्त ऐनहरूको उच्लचित दफा र 

प्रसतावनाको वयवसथाबाट नेपालको जलस्ोत अथावात ् नदरीनाला, वनसमपदा, जनमन मनुनका िननज 

पदाथवाहरूको सवानमतव नेपाल सरकारको हनेु भनेकोले नत िननज पदाथवाहरूको प्रयोग नेपालरी जनताको 

साववाजननक ष्टहतमा मात् प्रयोग हनु सकने भन्े उ्लेि भएको हुँदा नेपाल राजयभर रहेका प्राकृनतक 

स्ोतहरूमा कुनै वयचक्त ष्टवशेषको सवानमतव हनु नसकने र नतनधीहरूको प्रयोग एवं उपयोग पनन वयचक्त 

ष्टवशेषको ष्टहतमा प्रयोग हनेु नभई आम नागररकको साववाजननक ष्टहतको लानग मात् प्रयोग हनु सकने 

वयवसथालाई सथाष्टपत गदवाछ।

तयसैले राजय सवै प्रकारको प्राकृनतक स्ोतको Trustee भएको कारण प्राकृनतक स्ोतको संरक्षण गनुवा 

राजयको सवैंधाननक कतवावय हो।

हाम्ो संवैधाननक वयवसथा हेदावा नेपालको अन्तररम संष्टवधान २०६३ को धारा २६ मा प्रतयेक वयचक्तलाई 
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वातावरण तथा सवासथयसमबन्धधी हक मौनलक हकको रुपमा धारा १०७ (२) अन्तगवात Enforceable हकको 

रुपमा प्राप् छ।सो धाराले केहरी ष्टवशेष वयवसथा गरेको छ।सो धाराद्ारा प्रदत्त हक केवल नेपालरी 

नागररकलाई मात् होइन।नेपाल राजयमा वसने नागररक अनागररक जो सकैुलाई पनन सो मौनलक 

हकप्राप् छ।सो धाराले Right to pollution Free environment को हक प्रदान गरेको छ।यो धारा 

अथावात धारा २६, धारा १२(१) को right to Life अथावात बाँचन पाउने सवतन्त्तासँग समबचन्धत 

छ।माननसलाई अन्य सवतन्त्तालाई Minus गरेर वाँचन पाउने मात् सवतन्त्ता ददने हो भने तयो विाई 

जनाबररी बिँाई र वसाई अथावात Animal Living हनुजान्छ।तयसैले धारा १२(१) मा सममानपूववाक 

(With Dignity) वाँचन पाउने भननएको छ।सबै प्रकारको मावन अनधकार एवं मौनलक हक अननयचन्त्त 

तवरबाट उपभोग गददै सवसथ, सवचछ र सफा वातावरणमा आफनो जधीउ आवास समपचत्त नलित पत्ािार 

िररत् गोपनधीय रािधी सवचछताको वातावरणमा बाँचने हक नै सममानपूववाक बाँचने हक हो।

वातावरणधीय सवचछता देशको नधीनत हनेु कुराको संवैधाननक वयवसथा भएको छ।धारा ३५(५) मा 

राजयले वातावरण सवचछ राख् आवशयक वयवसथा गनुवापनखे र भौनतक ष्टवकास समबन्धधी ष्टरियाकलापद्ारा 

वातावरणमा प्रनतकूल असर पनवा नददन एवं वातावरण तथा दलुवाभ वन्यजन्त ुको ष्टवशेष संरक्षण गनवा 

राजयले प्राथनमकता ददने तथा वन र वनसपतधी तथा जैष्टवक ष्टवष्टवधताको संरक्षण, ददगो उपयोग र 

तयसबाट प्राप् लाभमा समन्याष्टयक वाँडफाँडको वयवसथा राजयको नधीनत हनेु संवैधाननक वयवसथा छ।

धारा ३५(५) को राजयले वातावरण सवचछ राख् आवशयक वयवसथा गनखे दाष्टयतव, धारा ३२ अन्तगवात 

सोझै Enforce हुँदैन।सवन्तत्ताको हक र धारा १६(१) को वातावरण तथा सवासथयसमबन्धधी हकलाई 

हेदावा देशमा आनथवाक ष्टवकास कायवारिम सञ्चालन गदावा पनन वातावरणलाई प्रनतकूल असर पनखे गररी गनवा 

नपाइने र राजयले वातावरण संरक्षणको ष्टवशेष वयवसथा गनवा पदवाछ।

१०. धारा ३३(ण) को वयवसथा नेपाल राजयको प्राकृनतक स्ोत को Trustee नेपाल सरकार र 

तयसको Beneficiary नेपालरी जनता हनु ्र धारा ३५(५) को वयवसथा राजयको Commitment हो।उपधारा 

५ अनसुार राजयले देहायबमोचजमको कायवा गनुवापनखे हनु्छः 

क) वातावरण सवचछ राख् ेवयवसथा गनखे,

ि) वातावरण सवचछताको लानग िेतना जगाउने र बढाउने,

ग) आनथवाक ष्टवकास गदावा बातावरणमा प्रनतकूल असर पनवा नददने ,

घ) वातावरण र वन्यजन्तकुो संरक्षण गनखे ,

ङ)  वन, बनसपतधी तथा जैष्टवक ष्टवष्टवधताको संरक्षण गनखे, ददगो उपयोग गनखे ,
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ि)  िणड (ङ) अनसुार वन बनसपतधी र जैष्टवक ष्टवष्टवधताको उपयोग र तयसबाट प्राप् लाभको 

समन्याष्टयक वाँडफाँड गनखे।

अव प्रसततु ननवेदनका समबन्धमा धारा ३३(ण) र धारा ३५(५) हेदावा धारा ३३(ण) अनसुार नेपाल 
राजयनभत्का ढुङ्गा, बालवुा, नगटृधी, रोडा, आददमा कसैको ननजधी हक हनु नसकने सवैको साझा समपचत्त 
हनेु र धारा ३५(५)(६) अनसुार भौनतक ष्टवकास गदावा वातावरणप्रनतकूल असर पनवा ददन नहनेु र 
जैष्टवक ष्टवष्टवधताको संरक्षण गनुवापनखे उक्त कानूनधी वयवसथाको सन्दभवामा प्रसततु ररट ननवेदन हेदावा 
ननवेदकले उ्लेि गरेको क्षेत्मा सञ्चालन भएको ढुङ्गा, रोडा, वालवुा, उतिनन ्गनखे कायवा र रिसर 
उद्योगले वातावरणमा प्रनतकूल असर पानुवाका साथै प्रकृनतले ददएको उपहार अथवा बरदानको रुपको 
ढुङ्गा, वालवुाको प्रनतसपधावातमक मू्यमा मू्याङ्कन नगररी ननयममा तोष्टकएको मू्यमा केवल राजश्वको 
दृष्टटिले मात् ठेक्ा ददएको देचिन आयो।जनु कुरा संष्टवधानष्टवपररीत हनु्छ।ननवेदकले अन्य ष्टवनभन् 
कुराको अलावा दईु महतवपूणवा कुरा उठाएको देचिन्छः 

१.  ढंुगा, रोडा तथा बालवुा जसता प्राकृनतक स्ोतहरू तथा अवयवचसथत दोहन उतिनन तथा 
प्रयोगबाट वातावरण प्रदूषण बष्टढरहेको कुरा र

२.  नेपालको प्राकृनतक स्ोतको फल नेपालरी जनताले उपभोग गनवा नपाई ठेकेदारले मात् उपभोग 
गरेको सन्दभवा

अब पष्टहलो अथावात ्ढुङ्गा रोडा बालवुा उतिनन र रिसर उद्योगले वातावरण ष्टवगारेका साथै प्रदूषण 
समबन्धमा सरकारको नलचित जवाफ हेदावा वातावरण प्रदूषण जसतो महतवपूणवा ष्टवषयमा सरकार कचत्त 
पनन सिेत भएको देचिदैन।सरकारको नलचित जवाफ उद्योग सथापना गनखे कानूनधी वयवसथाको 
बणवानमा सधीनमत रहेको देचिन्छ।ननवेदकले आरोप लगाए सरह उद्योगले उक्त क्षेत्मा प्रदूषण गरेको 
छ या छैन दइुटामधये केहरी जवाफ नददई मौन रहेको देचिन्छ।वयवसथाष्टपका संसद प्राकृनतक स्ोत 
र साधन सनमनत िरेु भावर लगायतका क्षेत्को ढुङ्गा, नगट्टधी, वालवुा उतिनन ् र ननकासधी अधययन 
उपसनमनतको प्रनतवेदन २०६६ बाट उक्त क्षेत्मा ढुङ्गा, रोडा र रिसर उद्योगहरूले प्रदूषण गरेको भन्े 
देचिन्छ।संयोजक श्धी िन्द्देव जोशधीको संयोजकतवमा गदठत ८ सदसयधीय सनमनतले ददएको प्रनतवेदन 
अनसुार उक्त सनमनतले, 

पूवथी क्षेत्माः

बलान िोला, िटु्टधी िोला, घमुथी िोला, नसराहा, 
िारनाथ िोला, कमला िोला, धनषुा, 
बरुवा िोला, काला िोला, लामा िोला, कमला िोला, उदयपरु, 



279

jg, jGohGt' / jftfj/0f ;+/If0f ;DaGwL s]xL dxTjk"0f{ d'2fsf ghL/x?sf] ;Fufnf] – @)&*

BSC-JV_ Pvt.Ltd, बलान िोला, सप्ररी 
गदुगाउँ रिसर उद्योग, नसराहा 
महावधीर एनग्गेट इणडष्ट्रिज प्रा.नल.तपेश्वररी, उदयपरु 
राजमागवा, दचक्षण भन्सारतफवा  जाने राजमागवा क्षेत् 
चज्लाचसथत कायावालयहरू तथा भन्सार कायावालयहरू

मधय क्षेत्माः

बालवुा िानधी, बैरेनधी -७ धाददङ्ग, 

लोथर िोलाको पूल, चितवन- मकवानपरु 

सामररी िोला, राप्धी िोला करावा िोला, मकवानपरु 

मनकामना रिसर इन्डष्ट्रिज, भैंसे -७ मकवानपरु 

एभरेटि नमनरल प्रोडकटस,् भैंसे -७ मकवानपरु  

शमभ ुरोडा, ढुङ्गा उद्योग, मधयवतथी क्षेत्, वसावामाडधी -२/३, 

मनहररी पलु, मनहररी -३/४ मकवानपरु  

वागमतधी रिसर उद्योग, अमलेिगञ्ज -७ बारा 

जयदगुावा रिसर उद्योग, अमलेिगञ्ज-७ बारा 

एचशयन रोडा उद्योग, अमलेिगञ्ज-७ बारा 

हेटौंडा एनग्गेट प्रा.नल.अमलेिगञ्ज -७ बारा 

राजमागवाको अवसथा

पचचिम क्षेत्मा

नतनाउ िोला, दानव िोला (रुपन्देहरी) 

बाणगंगा नदरी (कष्टपलवसत)ु

मचुक्तनाथ रोडा उद्योग, रुपन्देहरी

सपुर रोडा उद्योग, रुपन्देहरी

मनकामना रोडा उद्योग, रुपन्देहरी

पाठक रोडा उद्योग, रुपन्देहरी

कशयप रोडा उद्योग, रुपन्देहरी

भन्सार क्षेत् जाने राजमागवा क्षेत्मा अधययन गररी प्रनतवेदन ददएको देचिन्छ।
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उक्त प्रनतवेदनअनसुार उक्त सनमनतलाई ष्टवनभन् मन्त्ालयले ननमनअनसुारको जानकाररी उपलबध गराएको 

देचिन्छः 

सथानधीय ष्टवकास मन्त्ालय

सथानधीय सवायत्त शासन ऐन र ननयमावलरीमा वयवसथा भएअनसुार चज्ला ष्टवकास सनमनतहरूले 
ढुङ्गा, नगट्टधी, बालवुाको ठेक्ा लगाउँदा वातावरण संरक्षण ऐन, २०५३ र ननयमावलरी, २०५४ को 
प्रावधानअनसुार प्रारचमभक वातावरणधीय पररीक्षण (IEE) र वातावरणधीय प्रभाव मू्याङ्कन (EIA) गनखे 
गरेको पाइएन।सो मन्त्ालयले ददएको केहरी सझुावहरू यस प्रकार देचिन्छ: 

वातावरणधीय पक्षलाई दृष्टटिगत गररी ततकालको लानग ठेक्ा समझौता बमोचजमका ननधावाररत क्षेत्बाट 
अनमुाननत पररमाणमा मातै् वातावरणमा प्रनतकूल असर नपनखे गररी ननकासधी गनखे र यसको प्रभावकाररी 
अनगुमन समबचन्धत प्र.चज.अ.वा सथानधीय ष्टवकास अनधकाररीले गनखे वयवसथा नमलाउने।

आगामधी आ.ब. को लानग संवेदनशधील क्षेत्हरू पष्टहिान गररी तयसता क्षेत्बाट ढुङ्गा, नगट्टधी, बालवुा 
ननका्न नददने वयवसथा गनखे।संबेदनशधील नदेचिएको क्षेत्हरूबाट ननयमानसुार प्रारचमभक वातावरणधीय 
पररीक्षण (IEE) र वातावरणधीय प्रभाव मू्याङ्कन (EIA) गरेर मात् आन्तररक उपयोग र ननकासधी गनखे 
वयवसथा गनखे।

वन तथा भ-ूसंरक्षण मन्त्ालय

वनजंगल क्षेत्बाट ढुङ्गा, रोडा, नगट्टधी , ग्ाभेल, बालवुा आददको संकलन गनखे नगररएको केवल वन क्षेत् 
भएर बगने िोलानालाबाट तोष्टकएको प्रष्टरिया अपनाई संकलन हनेु गरेको चज्ला वन कायावालयहरूले 
शतवाअनसुार ठेक्ा लगाउने गरेको र ठेक्ा सवधीकृत भए पचिात ् मात् यसता वसतकुो संकलन गनखे 
गररएको।ठेक्ा सवधीकृत भएपचिात ्समबचन्धत वयवसायधी र चज्ला वन कायावालयले आपसधी समझदाररीमा 
ढुवानधीमा प्रयोग हनेु माल वाहकको वगथीकरण गररी ष्टकनसम अनसुार ढुवानधी गररने वसतकुो तय गररने 
वयवसथा रहेको।माल वसत ुढुवानधी हनेु मु् य नाकामा वन कायावालयबाट ढाट राख् ेगररएको र अननवायवा 
रुपमा ढाटमा दतावा गराएर मात् ननकासधी गनपुनखे प्रावधान भएको।वन कायावालय र वयवसायधीबधीि हनेु 
समझौताअनसुार एकसयाभेटर प्रयोग गरेकोले रु.२०,०००।- धरौटरी नलई कारवाहरी गरररहेको।भकू्षयको 
ष्टहसावले समवेदनशधील िोलानाला क्षेत्लाई ठेक्ामा नददइएको र ठेक्ा ददंदा IEE ले औ्याएका 
न्यूननकरणका उपायहरू अवलमबन गनखे गररएको।सो मन्त्ालयले ददएको केहरी सझुावहरू यस प्रकार 
देचिन्छः

•	 वन क्षेत् तथा अन्य िोलानाला, बगरबाट ढुङ्गा, नगट्टधी, बालवुा संकलन गदावा प्रिनलत 
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कानूनबमोचजम IEE/EIA गरेर मात् संकलन गनखे अनमुनत ददनपुनखे।अनमुनत ददंदा अननवायवा रुपमा 
सामाचजक, आनथवाक र वातावरणधीय दृष्टटिकोणले राजयलाई नकारातमक असर नपनखे गररी ष्टवज्हरूद्ारा 
तोष्टकएको क्षेत्बाट ननचचित समयावनधनभत् तोष्टकएको पररमाण मातै् संकलन गनवा ददनपुनखे।

•	 राष्ट्रिय महतवका भौनतक संरिनामा असर पनखे गररी यसता क्षेत्बाट ढुङ्गा, नगट्टधी, बालवुा संकलन 
गनवा नददने यसता क्षेत् सवेदनशधील हनु,् होइन भन्े सन्दभवामा राष्ट्रिय योजना आयोगले तोकने 
वयवसथा हनुपुनखे।

•	 ढुङ्गा, नगट्टधी, बालवुाबाट हनेु आयको ननचचित प्रनतशत रकम यसता क्षेत्मा बाढरी पष्टहरो 
ननयन्त्ण, तटबन्ध ननमावाण तथा पयावावरणधीय सधुारका लानग ििवा गनुवापनखे।

•	 प्रिनलत कानूनमा वयवसथा भएअनसुार तोष्टकएको क्षेत्बाट संकनलत ढुङ्गा, नगट्टधी, बालवुा मात् 
ष्टवरिरी ष्टवतरण गनवा ददने ।

•	 ढुङ्गा, नगट्टधी, बालवुा ष्टवदेश ननकासधी गनखे रिममा हाल ष्टवसंगनत (जसतैः राजमागवा पलु-पलेुसा 
भचतकने, ट्राष्टफक वयवसथापनमा जष्टटलता वातावरण प्रदूषण, िरेु ष्टवनास, बाढरी, पष्टहरो) देचिएको 
र यो महतवको ष्टवषय भएकोले यसको लानग राष्ट्रिय सतरमै वातावरणधीय, सामाचजक र आनथवाक 
पक्षलाई समेटरी ष्टवज्हरूबाट अधययन गनवा लगाई राष्ट्रिय नधीनत तय हनुपुनखे।

•	 हाल ननयावात भइरहेको पररमाण र सोबाट प्राप् हनेु राजसव, रोजगाररीलाई सवेदशमै हनेु ष्टवकास 
ननमावाणमा लगाई वयवचसथत गनुवापनखे।

•	 नमत् रा्रि भारतबाट ननमावाण सामग्धीहरू माग भई आएमा नत्पक्षधीय समझौता गरेर मात् ददइन ु
उपयकु्त हनेु।

•	 ढुङ्गा, ग्ाभेल जसता कचिा पदाथवाको हकमा सवदेशमा मू्य अनभवषृ्टद्ध नगररी सोझै ननकासधी गनवा 
प्रनतवन्ध लगाइनपुनखे।रिसर उद्योगबाट ननकासधी गदावा लाइसेन्स ददने ननकायबाट स्ोत र पररमाण 
िलुाई प्रमाणधीकरण गनपुनखे।

•	 ढुङ्गा, नगट्टधी, बालवुा संकलन र ष्टवरिरी ष्टवतरणलाइ सकभर एकद्धार प्रणालरी अवलमबन गनवा 
उपयुवाक्त हनेु। 

श्म तथा यातायात वयवसथा मन्त्ालय 

सवाररी तथा यातायात वयवसथा ननयमावलरीको ननयम १६ अनसुार सवाररीको भार बहन क्षमताको 
ननधावारण गररएको देचिन्छ।जस अनसुारः- 

l ट्रक तथा ट्ाकटरप्रनत एकसल -१०.२ वटा
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l नमनधी ट्रक -५ टन
l पावर ष्टटलर -१ टन
l ष्टपक अप -१ टन रहेको छ।

तोष्टकएको भारवहन क्षमताभन्दा बढरी भारवहन गनखे सवाररी साधनहरूलाई ऐनको दफा १६० 
अनसुार दइुहजार रुपैयासमम जररवाना हनेु वयवसथा रहेको छ।यातायात वयवसथा कायावालयहरूमा 
कमवािाररी, सवाररी साधन र कायावालयमै तौल गनवाको लानग मेनसन उपलबध नभएको कारण यधी 
कायावालयहरूबाट अनगुमन र ननररीक्षणको कायवा प्रभावकाररी हनु नसकेको।ट्राष्टफक प्रहररीले गनवा सकने 
दणड सजाय धेरै नै कम भएको।सडक ननमावाण गदावा कै अवसथामा ननचचित दरुरीमा तौल मेनसनहरू जडान 
गनखे नधीनत नलन ुआवशयक भएको।वधीसवषवा अगानड बनेको सवाररी तथा यातायात वयवसथा ऐनमा उ्लेि 
भएका आनथवाक दणड समबन्धधी वयवसथाहरू हाल ननषप्रभावधी बनेका।

उद्योग मन्त्ालय

वातावरण संरक्षण ननयमावलरी, २०५४ को अनसूुिधी -१(आ) उद्योग क्षेत् क ७ अनसुार प्रारचमभक 
वातावरणधीय पररीक्षण (IEE) प्रनतवेदन सवधीकृत हनुपुनखे वयवसथा भएको।जसको लानग ननमनअनसुारको 
प्रष्टरियाहरू परुा गनुवापनखेः 
•	 Terms of Reference तथा IEE प्रनतवेदन।

•	 १५ ददने राष्ट्रिय सतरको पनत्कामाफवा त साववाजननक सूिना प्रकाचशत गनुवापनखे।
•	 सजवानमन मिु ु् का र गा.ष्टव.स.को नसफाररश।
•	 उद्योग रहने सथानको जगगाधनधी प्रमाण पूजावा वा भाडा समझौता, Location Map

रिसर उद्योगको हकमा घरेल ुतथा साना उद्योग ष्टवभाग/उद्योग ष्टवभाग र अन्तगवातका कायावालयहरूबाट 
उजूररीको आधारमा समय समयमा ननररीक्षण गनखे गररएको।वातावरण मन्त्ालयअन्तगवात वातावरण 
ननररीक्षकको वयवसथा भएको।नेपाल भारत वाचणजय सचन्धमा उ्लेि भएअनसुार नफुटालेको 
ढुङ्गा Primary Product को रुपमा वगथीकरण गररएको र यसतो वसतकुो ननकासधीको लानग उतपचत्तको 
प्रमाण पत् आवशयक नपनखे।ढुङ्गा, रोडा भारत ननकासधी गनवा उतपचत्तको प्रमाणपत् आवशयक पनखे र उक्त 
प्रमाणपत् उद्योग ष्टवभागको प्राष्टवनधक सनमनतको नसफाररशमा नेपाल उद्योग वाचणजय महासंघबाट जाररी 
गनखे गररएको छ।सझुावहरू यस प्रकार देचिन्छ:

l रिसर उद्योग र सो उद्योगको कचिा पदाथवा आपूनतवा गनखे ननकायहरू फरक फरक भएको अवसथामा 
सामञ्जसयको अभाव रहेको।
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l रिसर उद्योगको सथापनाबाट वातावरणमा पनखे प्रभावको अनगुमन प्रभावकाररी हनु नसकेको हुँदा 
अनगुमन गनखे ननकाय र प्रष्टरिया सपटि गराई प्रभावकाररी बनाइन ुपनखे।

l समबचन्धत ननकायहरूको संसथागत क्षमता अनभवषृ्टद्ध गररनपुनखे।
l  अनगुमनका लानग स्ोत साधनको अपयावाप्ता रहेको छ।
l बालवुा, ढुङ्गा वा िानधीबाट ढुङ्गा चझकन ुपदावा एकसकाभेटर जसता मेनसनको प्रयोग नदरीको सतहरी 

सतरसमम मात् गररनपुछवा।

िानधी तथा भ-ूगभवा ष्टवभाग

िानधी तथा िोलामा ढुङ्गा, रोडा आदद संकलन गनखे गररी रिसर उद्योगहरू सथापना भएबाट नतननहरूले 
बाटो ष्टवगारेका, भकू्षय बढेको तथा िरेु क्षेत्मा वन ष्टवनास हनु गएको।अवैध रुपमा तयसता िानधी तथा 
रिसर उद्योगहरू सञ्चालन भइरहेता पनन अनमुनत ददने ननकायबाट सोको ननयन्त्ण तथा अनगुमन गनखे 
गरेको नपाइएको।चज्ला ष्टवकास सनमनतहरूले अनमुनत ददई िानधीहरूको ननयमन तथा अनगुमन गररी 
राजश्व संकलन गनखे गरेको तर सोको ननयन्त्ण तथा अनगुमन प्रभावकाररी रुपमा कायावान्वयन नभएको 
हुँदा समसया थप जष्टटल वन् पगेुको।चज्ला ष्टवकास सनमनतहरूबाट प्रायजसो िानधीहरू ठेक्ामा ददइने 
गरेको तर माइननङ क्षेत् तोष्टकने नगरेको।रिसर उद्योग सथापना गनवा सथानधीय घरेल ुकायावालयबाट 
इजाजत ददंदा वातावरणधीय अधययन गराउन ुपनखे वयवसथा भए पनन स्ोत िलुाउन ुपनखे ष्टकटानधी वयवसथा 
भएको नपाइने।ढुङ्गा, नगट्टधी, बालवुा उतिनन एवं ननकासधीसँग समबचन्धत ऐन तथा ननयमहरू एक 
आपसमा बाचझएकाले कायवा क्षेत् र अनधकारमा समेत समसया रहेको।सझुावहरू यस प्रकार देचिन्छ:

ततकालरीन उपायहरू:

•	 रिसर उद्योगहरू तथा कचिा पदाथवा उतिनन ्तथा संकलन गदावा ननररीक्षण गनखे ननकाय तोकरी 
ननररीक्षणलाई प्रभावकाररी गराइनपुनखे।

•	 तयसता उद्योगहरूले िानधी समबन्धधी ष्टवशेषज् वा कन्स्टेन्ट ननयकु्त गररी नतनधीहरूको ननदखेशनअनसुार 
मात् गनखे गररी तयसता उद्योगहरू सिालनमा ्याइन ुमनानसव हनेु।

•	 मष्टहनानभत् समबचन्धत चज.ष्टव.स.बाट प्राष्टवनधक रुपमा समपूणवा क्षेत्को अधययन गराई यस समबन्धमा 
के कसतो गनवा सष्टकन्छ भन्े बारे दरीघवाकालरीन उपायहरू अनसुार कायवा गनुवापनखे।िानधी तथा भ-ुगभवा 
ष्टवभागको समेत प्राष्टवनधक सहमनत नलई कायवा गनुवापनखे।

•	 अवैध तथा अननयनमत रुपमा सञ्चालन भएका तयसता उद्योगहरू पष्टहिान गररी बन्द गररनपुनखे।

दरीघवाकालरीन उपायहरू

•	 समबचन्धत ननकायबाट वातावरण संरक्षण ऐन, ननयमबमोचजमको प्राष्टवनधक प्रनतवेदन तथा 
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वातावरणधीय प्रनतवेदन सवधीकृत गराई सोहरी आधारमा क्षेत्गत रुपमा उतिनन ् गनवा अनमुनत 
ददइनपुनखे।

•	 वाष्टषवाक रुपमा चज्ला ष्टवकास सनमनतहरूबाट ददइने ठेक्ा प्रथा बन्द गराई उद्यमधीलाई िानधी 
ऐन, ननयम औद्योनगक वयवसाय ऐन ननयम वा सथानधीय सवायत्त शासन ऐन ननयम र वातावरण 
संरक्षण ऐन ननयमबमोचजम वातावरणधीय अधययन समेत गररी मात् अनमुनत जाररी गररनपुनखे।

•	 उद्योग सञ्चालनबाट वातावरणमा न्यून असर पनखे गररी मात् कायवा गनखे वयवसथाको लानग समबचन्धत 
ननकायको ननदखेशन तथा अनगुमन कायवा हनुपुनखे।

•	 सञ्चालनमा रहेका उद्योगहरूबाट वातावरणमा परेको र पनवा सकने असर तथा नतनको न्यूनधीकरणका 
लानग प्रतयेक २/२ वषवामा वातावरणधीय अनडट गराइन ुपनखे र सोको आधारमा अनमुनत नवधीकरण 
आदद गररनपुनखे।

•	 नधीनतगत रुपमा एक आपसमा बाचझएका िानधी, वन तथा सथानधीय सवायत्त शासन ऐन ननयममा 
समन्वय गररी संशोधन गररनपुनखे।

•	 उपरोक्तबमोचजमको िननज पदाथवा ननकासधीबाट आचजवात राजसवको कमतधीमा पाँि प्रनतशत रकम 
सोहरी क्षेत्को वातावरण संरक्षणमा ििवा गररनपुनखे।सथानधीय ननकाय तथा अनगुमन गनखे ननकायबधीिमा 
राजसव बाँडफाँडको प्रनतशत प्रटि हनुपुनखे।

वातावरण मन्त्ालय 

वातावरण संरक्षण ऐन, २०५३ को दफा (८) बमोचजम वातावरणधीय प्रदूषण कम गनखे, हटाउने वा 
ननयन्त्ण गनखे तथा IEE तथा EIA को ननधावाररत मापदणड पालना गरे वा नगरेको समबन्धमा ननररीक्षण 
गररी प्रनतवेदन पेश गनवा मन्त्ालयले ऐनले तोकेको योगयता पगेुका वयचक्तहरू आवशयकताअनसुार 
ननररीक्षकको रुपमा ननयकु्त गररी काम लगाउन सकने वयवसथाबमोचजम ष्टवनभन् क्षेत्मा ननररीक्षण गनखे गररी 
मन्त्ालयको ८ जना ष्टवज्हरूलाई चजममेवाररी तोष्टकएको।

भौनतक योजना तथा ननमावाण मन्त्ालय 

िरेु पहाड र आसपासका ष्टवनभन् क्षेत्बाट ढुङ्गा, नगट्टधी, बालवुा भारतको सधीमानासमम पयुावाउनको लानग 
प्रयोग हनेु बाटोहरू देहायबमोचजम रहेकोः

गाईघाट-कदमाहा - भगवानपरु ठाँडधी सडक ६० ष्टक.मधी.
लाहान - भन्टावाररी सडक िणड ६० ष्टक.मधी.
नसन्धलुरी - बददवावास, पथलैया ८५ ष्टक.मधी.
हेटौंडा - पथलैया, वधीरगञ्ज ५५ ष्टक.मधी.
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बटुवल - भैरहवा सनुौलरी २५ ष्टक.मधी.
सचन्धिकवा  - िन्द्ौटा-कृषणनगर १०८ ष्टक.मधी.
कोहलपरु - नेपालगञ्ज २२ ष्टक.मधी.
अत्तररया -काठमाडौँ ११० ष्टक.मधी.
नमिदैया - कटाररी ३० ष्टक.मधी. 

गररी जममा ५७० ष्टक.मधी बाटो ष्टवनग्एको/ भचतकएको।यसररी ष्टवनग्एको/ भचतकएको समपूणवा सडकको 
पनुः ननमावाणको लानग प्रनत ष्टक.मधी. दईु करोडका दरले हनु आउने जममा रु ११ अववा ४० करोड 
(अनमुाननत) लागने ।

हाल ननमावाण भएका सडकहरूको भारवहन क्षमता १०.२ टन प्रनत Axle मात् रहेको।राष्ट्रियसतरका 
यसता सडकहरूको ननमावाण तथा ममवात गनखे चजममेवाररी सडक ष्टवभागको भए पनन यातायातका 
साधनहरूलाई बाटो अनमुनत ददने र सवाररी धनधी प्रमाणपत् नवधीकरण गनखे चजममा सवाररी तथा यातायात 
वयवसथा ऐनले यातायात वयवसथा ष्टवभागलाई प्रदान गरेको र बाटोमा सवाररी िेकजाँि गनखे अनधकार 
ट्राष्टफक प्रहररीलाई ददएकोले बढरी वजन क्षमता बोकेका सवाररी साधनहरू सञ्चालन गनवा नददने चजममा 
ततकाल तधी ननकायहरूले नलनपुनखे।

वाचणजय तथा आपूनतवा मन्त्ालय

नेपाल भारतबधीि यहरी २०६६ कानतवाक १० गते समपन् वाचणजय सचन्धले नेपाल भारतबधीि हनेु दद्पक्षधीय 
वयापारका लानग प्राथनमक वसतकुो सूिधीमा ढुङ्गा, नगट्टधी, बालवुालाई पनन समावेश गररएको।प्राथनमक 
वसतकुो सूिधीमा सूचिकृत वसतलुाई भारतधीय पक्षले भन्सार शु् क नलन नपाउने वयवसथा समझौताले 
गरेको।यस प्रावधानले ढुङ्गा, नगट्टधी, बालवुाजन्य वसत ुप्राथनमक सूिधीमा पनखे भएकोले ननचचित ्यनत नै 
प्रनतशत मू्य अनभबषृ्टद्ध गररी ननकासधी गनुवापनखे भन्े कुनै वयवसथा नभएको।ढुङ्गा, नगट्टधी, बालवुा जसता 
प्राकृनतक स्ोत साधन हालका ददनमा सथानधीय ननकायहरूको आमदानधीको ठूलो स्ोत बन् गएको हुँदा 
सथानधीय ननकायहरूले यसको उपयोगमा ननचचित सेवा शु् क नलई सथानधीय सवायत्त शासन ऐन, २०५५ 
बमोचजम उतिनन ्र प्रशोधन कायवाको अनमुनत ददने गरेको।ननयावातजन्य उद्योगले कचिा पदाथवा प्रशोधन 
गदावा पनवासकने वातावरणधीय असरहरूको प्रभाव मू्याङ्कन बारे उजूररीका आधारमा चज्ला चसथत उद्योग 
कायावालयले समय समयमा ननररीक्षण अनगुमन गनखे गरेका।

सझुावहरूः

•	 ढुङ्गा तथा बालवुा प्रशसत उपलबध हनेु क्षेत्मा मात् वातावरणधीय सन्तलुन नष्टवग्ने गररी रिसर 
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उद्योग सञ्चालन गनवा इजाजत ददने।

•	 िरेु भावरलगायतका कमजोर धरातलरीय बनोट भएका र प्राष्टवनधक अधययनबाट संबेदनशधील 
ठाननएका भौगोलरीक क्षेत्मा ढुङ्गा, बालवुा चझकन उतिनन ्गनवा प्रनतवन्ध लगाउने।

•	 उद्योग सथापना समबन्धमा अनमुनत ददंदा कमतधीमा २० पनतशत मू्य अनभवषृ्टद्ध हनेु शतवामा 
इजाजत ददने।यसको लानग वषखेनधी ननचचित पररमाण तोकेर मात् ननकासधी गनवा ददने।

•	 अनमुनत प्रदानका लानग अपनाउन ुपनखे मापदणड तथा अन्य नधीनतगत ष्टवषयमा ननणवायाथवा नसफाररश 
गनवा केन्द्रीय तहमा देहायबमोचजमको एक सनमनतको वयवसथा गनखेः

सचिव, वातावरण मन्त्ाल - संयोजक
सचिव, वन तथा भ-ूसंरक्षण मन्त्ालय - सदसय
सचिव, उद्योग मन्त्ालय - सदसय
सचिव, सथानधीय ष्टवकास मन्त्ालय  - सदसय
सचिव, वाचणजय तथा आपूनतवा मन्त्ालय - सदसय 

ननधावाररत मापदणड र सधीमाबमोचजम रिसर उद्योग सञ्चालन भए, नभएको ननयमानसुार ननकासधी 
गरे, नगरेको अनगुमन गनवा प्रतयेक चज्लामा सथानधीय सतरमा एक अनगुमन सनमनत बनाउनपुनखे।

प्रमिु चज्ला अनधकाररी - संयोजक
सथानधीय ष्टवकास अनधकाररी - सदसय
प्रमिु, चज्ला प्रहररी कायावालय - सदसय
प्रमिु, सथानधीय भन्सार कायावालय  - सदसय
प्रमिु, वाचणजय कायावालय वा घरेल ुतथा साना उद्योग कायावालय - सदसय

ढुङ्गा, नगट्टधी, बालवुाको अननधकृत ननकासधी र ओसार-पसारलाई ननयन्त्ण गररन ु पनखे।दतावा नगररी 
सञ्चालनमा रहेका उद्योगलाई कानूनधी दायरामा ्याइन ुपनखे।

जल उतपन् प्रकोप ननयन्त्ण ष्टवभाग

ढुङ्गा, नगट्टधी, बालवुाको उतिनन ्र संकलनका लानग अनमुनत ददंदा ष्टपंधको सतह मानथ उठने नदरीका 
पष्टहिान गररी सरुचक्षत क्षेत्मा मात् संकलन/उतिनन ्गनवा सष्टकने पररमाण ष्टकटान गररन ुउपयकु्त 
देचिन्छ।नदरीको पानधी बगने क्षेत् (Water Way) बाट मात् संकलन/उतिनन ्गररन ुपदवाछ।यस रिममा 
नदरीका Basic Parameters हरू ननधावारण गररनपुनखे हनु्छ।जसतै Waterway, Gradient, Minimum bed 

level आदद।यस कायवाको ननयनमत प्राष्टवनधक अनगुमन गररन ुपनखे।



287

jg, jGohGt' / jftfj/0f ;+/If0f ;DaGwL s]xL dxTjk"0f{ d'2fsf ghL/x?sf] ;Fufnf] – @)&*

सनमनतले सथलगत अधययन गदावा पाएको र देिेको उद्योगको अवसथा, सडकको अवसथा र वातावरणको 
अवसथा ननमनअनसुार उ्लेि गरेकोः

रिसर उद्योग/ बालवुा धनेुको अवसथाः

केहरी रिसर उद्योग सडकबाट नभत्धी भागमा रहेको भए तापनन अनधकांश उद्योग मु् य राजमागवा र 

वसतधीसँगै जोनडएर रहेको।कुनै कुनै उद्योग त हाइटेन्सन लाइन मनुन नै रहेको।जसतो सप्ररीको 

कदमाह नदरीको ष्टकनारामा रहेको BSC-JV_Pvt.Ltd. उद्योग, जनु उद्योगको मानथबाट हाइटेन्सन लाइन 

गएको।हाइटेन्सन लाइन मनुन पोनलनथनको कभर भएको माटो तार झोनलएको।हाइटेन्सन लाइनको 

एउटा पोलको वररपरर मोटो, ग्ाभेल चझकेर डेढ नमटर गष्टहरो बनाइएकोले कुनै पनन बेला पोल ढ्न 

सकने।सबै रिसर उद्योगको कचिा पदाथवाको स्ोत नदरी नाला नै हो।रिसरहरू प्रायजसो राजमागवा 

छेउ तथा ष्टवद्यतु लाइनसँगै रहेकोले तयसता उद्योगहरूबाट ष्टवद्यतु िोररी, िहुावट हनु सकने अवसथा 

देचिएको।

सवाररी साधनको अवसथाः

रिसर उद्योगहरूले ट्ाकटर, ट्रक, ष्टट्रपरहरू प्रयोग गनखे गरेका।ढुङ्गा, नगट्टधी, बालवुा ओसानवा प्रयोग 

भएका ष्टट्रपरहरूमा ढाला समेत थष्टपएको अवसथा देचिएको।

ढुङ्गा, रोडा, नगट्टधी, ग्ाभेल आदद ढुवानधी गनखे डमपरहरूको ढाला (गाडधीको बडधी) मानथ उठाइएको र 

प्राय १० िके् गाडधी प्रयोग भएको।तयसता गाडधीहरूबाट १० टन क्षमताको बाटोमा ४० टनसममका 

मालसामानहरू ढुवानधी भइरहेको अनमुान गररएको।

यधी उद्योग सञ्चालकहरूको भनाइअनसुार ठेक्ा बापतको राजश्व उठाउन कमतधीमा ७० देचि ८० 

ट्रकसमम प्रनत ददन ननकासधी गनुवा पदवाछ।नत्वेणधी गा.ष्टव.स.को, कमला नदरीबाट मातै् प्रनत ददन कमतधीमा 

१०० ट्रक सामान लैजाने गरेको समेत जानकाररी प्राप् भएको।

सडकको अवसथा

सडकको भारवहन क्षमताभन्दा बढरी वजन भएका िास गररी पथृवधी राजमागवाको मचुगलङ्ग काठमाडौँ 

िणडमा पानधीले धोएको चिसो बालवुा पानधी िहुाउँदै ि्ने सवाररी साधनबाट सडकको अवसथा बढरी 

नाजकु भएको।

पूववा पचचिम राजमागवाको अवसथा सामान्य रहे तापनन सहायक मागवा दचक्षण भन्सारतफवा  जाने बाटोको 

अवसथा िराव रहेको।
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राजमागवाको पलुहरू मनुन बालवुा भररदै गएकोले पलुहरू ितरामा परेको।जसबाट ठूलो क्षनत हनेु 
संमभावना भएको।

लाहान ठाडधी भन्सार जाने क्षेत्को बाटो अतयन्तै नाजकु भएको र तयसतै नमिदैया-कमला िोला 
(कटाररी ) जाने बाटोको अवसथा पनन राम्ो नभएको।

सडकको भारवहन क्षमताभन्दा बढरी ढुङ्गा, ग्ाभेल, बालवुा, नगट्टधी, बोकेर मालबहाक गाडधीहरू गडुदा 
सडकहरू नराम्ररी ष्टवग्केा र तधी सडक पनु ननमावाण गनवा ढुङ्गा, ग्ाभेल, बालवुा, नगट्टधीको ष्टवरिरी र प्राप् 
राजसवले भयाउने अवसथा नदेचिएको।

समग् वातावरणधीय अवसथाः

ढंुगा, रोडाको संकलन, उतिनन ्र रिसर उद्योगको सञ्चालनबाट वातावरणधीय सन्तलुन ष्टवनग्एको, भ-ू

क्षय बढेको, िोला नालाको आकार बढन गई बाढरी आउने र कटान हनेु समसया रहेको, िेतधीयोगय 

जनमन नानसएको, पष्टहरो जाने रिम बढेको, पानधीको महुान सकेुको प्रतयक्ष रुपमा देख् सष्टकने।

राजमागवाको पलुहरू मनुन बालवुा भररदै गएकोले पूलहरू ितरामा परेका।जसबाट ठूलो क्षनत हनेु 

समभावना देिेको।

वातावरणमा न्यून असर गनखे उपायहरूको अवलमबन गररएको नदेचिने।सामदुाष्टयक वन र अन्य वन 

क्षेत्, िेतवाररी, िोला नालाहरूबाट संलकन गनवा गा.ष्टव.स. तथा समदुायहरूलाई केहरी आनथवाक प्रलोभन 

ददने गररएकोले सववासाधारण वयचक्त तथा समदुायमा आवद्ध समूहहरू समेत यस कायवाबाट हनुसकने 

क्षनतलाई ष्टवसखेर संकलन तथा ष्टवरिरीमा संलगन देचिएको।

तयसतै िोलाको एउटा ष्टकनाराबाट उतिनन ्गददै गरेको र सो कायवाबाट िोलाको अकवोतफवा को भभूाग 

मानथ उठन गई सो क्षेत् तफवा को िेतधीपातधी, घर वसतधीलाई असर पनवा सकछ भने कटान भएको क्षेत्मा 

थप असर पनवा सकने अवसथा देचिएको।उतिनन ्र संकलन गनुवापनखे ठाउँमा नगनखे र नगनुवापनखे ठाउँमा 

गदावा र गनुवापनखे ठाउँमा पनन अतयानधक दोहन हुँदा पलु पलेुसा ष्टवग्ने, नसंिाई प्रणालरीमा र िानेपानधीमा 

समसया आउने, नदरीले धार पररवतवान गनखे, वन ष्टवनास हनेु र बाढरी पष्टहरोको प्रकोप बढने अवसथा 

देचिएको।

उच्लचित प्रनतवेदनबाट उच्लचित क्षेत्मा सञ्चानलत ढुङ्गा, रोडा, उद्योगले वातावरण प्रदूषण गरेको 

भन्े देचियो।
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वयवसथाष्टपका संसद प्राकृनतक स्ोत साधन सनमनतको प्रनतवेदन हेदावा प्रनतवेदनमा उच्लचित चज्लामा 

उक्त रोडा ढुङ्गा, नगट्टधी उद्योग र रिसर सञ्चालन गरेको कनतपय उद्योगहरू ष्टवना दतावा सञ्चालन 

गरेको, कनतपय उद्योगहरूले वातावरण संरक्षण ननयमावलरीअनसुार वातावरणधीय प्रनतकूल प्रभाव पानखे 

नपानखे समबन्धधी ननयमअनसुार EIA र IEE नै नगरर सञ्चालन गररएको र वातावरण संरक्षणमा गनुवापनखे 

र उद्योग सञ्चालन गदावा वातावरण प्रदूषण हनेु भए तयसतो उद्योगलाई सवधीकृनत नै ददन नहनेु र 

यदद EIA, IEE गदावा वातावरण प्रदूषण नहनेु प्रनतवेदनको आधारमा उद्योग सथापना र सञ्चालनको सवधीकृनत 

ददएपनन उद्योग सञ्चालनमा आएपनछ, सञ्चालन भएपनछ उद्योगले वातावरण, धवनधी, वायमुणडल, पानधीको 

महुान, पानधीको सतह, वरपरका वसतधी, वनजंगल, वन्यजन्त ुआददमा प्रदूषण गयवो गरेन Monitor गनखे 

कानूनधी संबैधाननक कतवावय भएको नेपाल सरकारको प्रनतवादरी बनाइएको कुनै पनन मन्त्ालयले उद्योग 

सथापना र सञ्चालन भएपनछ Monitor गनखे गरेको देचिएन।

ननवेदकले ननवेदनमा नेपाल सरकार र तयसका ननकायलाई मात् ष्टवपक्षधी बनाई कुनै पनन उद्योगलाई 

ष्टवपक्षधी बनाएको देचिएन।प्राकृनतक न्यायको मान्य नसद्धान्तअनसुार कसैलाई कुनै कारवाहरी गनुवा पदावा 

उसलाई आफनो कुरा भन्े मौका नदरीइ उसको प्रमाण नहेररी कानूनबमोचजम सरकारबाट सवधीकृत नलई 

सञ्चालन भएको उद्योगलाई एकाएक सञ्चालन नगनखे आदेश गनुवा प्राकृनतक न्यायको नसद्धान्तको ष्टवपररीत 

हनु जान्छ।तर प्राकृनतक स्ोत जनु स्ोतमा वयचक्तको सवानमतव हनु सकदैन।प्राकृनतक स्ोत प्रतयेक 

नागररकको साझा समपचत्त Common Property भए पनन सरकाररी अनउुत्तरदायधीतव र अदरुदशथीताको 

कारण सवायत्त ननकाय चज.ष्टव.स.को आमदानधीको स्ोतको दृष्टटिले मात् हेररी वातावरणको दृष्टटिले नहेररी 

सरकारले इजाजत ददएको कारण तयसता उद्योगहरू सञ्चालन हनु सकेको देचियो।

प्राकृनतक स्ोत प्रकृनतको Gift हो यसको प्रयोग साववाजननक ष्टहतको लानग मात् हनु सकछ।प्राकृनतक 

स्ोतलाई In situ अवसथाबाट प्रयोग गदावा वातावरण केहरी हदसमम िलबलरीन जान्छ।ष्टविारणधीय 

कुरा के छ भने प्राकृनतवाक स्ोत देशको आनथवाक ष्टवकासमा प्रयोग हनेु वसत ुहो तर तयसको प्रयोग र 

उपयोग Sustainable र वातावरण प्रदूषणरहरीत तररकाले गररन ुपछवा।

प्राकृनतक स्ोतको Sustainable development का समबन्धमा Brundland Report महतवपूणवा 

छ।सो Report का अनसुार प्राकृनतक स्ोतको उपयोग गदावा २ कुरालाई धयान ददन पछवा भनेको 

देचिन्छ, तयो हो,

(क) Pre-cautionary Principle र
(ि) Polluter Pay Principle
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पष्टहलो अथावात ्Precautionary Principle अनसुार प्रतयेक रा्रिले वातावरण प्रदूषण हनेु कारक ततव 
पष्टहिान गररी वातावरणलाई बढरी क्षनत हनु नददन समसया पष्टहिान हनुासाथ रोक थामको कदम 
िा्न ुपछवा।यदद वातावरणको अपरुणधीय क्षनत हनेु कारण देचिएमा वा तयसतो कारण पत्ता लागेमा 
तयसको बैज्ाननक ष्टवश्षेणनतर नपिथी अब अरु बढरी वातावरण क्षनत हनु नददन तरुुन्त रोकथाम तफवा  
लागनपुछवा।यसतो अवसथामा जसको कारण वातावरणमा प्रदूषण भयो भननएको छ उसको कारण 
वातावरण प्रदूषण भएको छैन भन्े प्रमाण उसैले पयुावाउन पनखे हनु्छ।

दोस्ो Polluter Pay Principle, यस नसद्धान्तअनसुार जसले वातावरण प्रदूषण गदवाछ उसैले आफूले 
गरेको प्रदूषणबाट हनु गएको क्षनतपूनतवा गनुवापछवा।

प्रसततु मदु्ामा सरकारको नलचित जवाफबाट ररट ननवेदनमा नलइएको चजकरीर र ष्टवपक्षधीले लगाएको 
आरोपको सरकारले िणडन पनन नगरेको र जवाफ नदरीएकोले वासतष्टवक र यथाथवा चसथनत के छ 
सो कुरामा इजलास यकरीन हनुको लानग सनुवुाई समाप् भएपनछ ननणवाय सनुाउन ुअगानड देहायका 
मन्त्ालयबाट देहायका ष्टवषयमा सपटि जवाफ मगाइएको नथयोः

क)  िानधी तथा भगूवाभ ष्टवभागबाट नेपाल राजय नभत्को िास गररी ननवेदकले चजकरीर गरेको िरेु भावर 
क्षेत् र तराई क्षेत्मा ननजधी क्षेत्का ढुङ्गा िानधी र रिसर उद्योगवालालाई उद्योग सञ्चालन गनवा दददा 
ष्टवभागसँग समन्वय हनेु गरेको नगरेको वा सो समबन्धमा ष्टवभागको भनूमका के छ ? 

ि)  सथानधीय ष्टवकास मन्त्ालयबाट सथानधीय ननकायहरूले िननज स्ोतहरू ष्टवरिरी ष्टवतरण गदावा 
वातावरणधीय प्रभावको अधययनलगायत पानधीको महुानलाइ पनखे असर, ष्टवकास ननमावाणका पूवावाधारमा 
पनखे असर, बढरी भारका गाडधीबाट राजमागवालगायत सडक र पलुमा पनखे असर, सथानधीय वासधीको 
जनसवासथयमा पनखे असरलगायतका यावत क्षेत्मा पनखे प्रनतकूल असरका समबन्धमा ष्टविार गनखे 
गरेको वा नगरेको र सो समबन्धमा अनगुमन गनखे संयन्त् छ वा छैन ? 

ग)  वन मन्त्ालयबाट वन क्षेत् र आरक्ष क्षेत्नभत् पनखे उच्लचित िननज स्ोतहरूको सकाभेटर लोडर 
जसता साधन प्रयोग गररी उतिनन,् ननकासधी र उद्योग सञ्चालन गदावा पनवा सकने वन ष्टवनास, वन 
क्षेत्, वन पैदावार तथा वन्यजन्त ुआददमा पनखे नकारातमक असर समबन्धमा ननयन्त्ण र अनगुमन 
गनखे समबन्धमा तयस मन्त्ालय वा अन्तगवातका ष्टवभागहरूको के कसतो भनूमका रहेको छ र तयसता 
उद्योगहरू सञ्चालन गनवा मन्त्ालय वा मातहत ननकायबाट इजाजत ददने गरेको छ छैन ? तथा 
तयस समबन्धमा अनगुमन हनेु गरेको छ वा छैन ? 

घ)  उद्योग मन्त्ालयबाट उच्लचित उद्योग सञ्चालनबाट पनवासकने वातावरण लगायत पानधीको स्ोत 
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वररपररको वानसन्दाहरूको जनसवासथय आददका समबन्धमा पनवा सकने नकारातमक असरका 
समबन्धमा उद्योगलाई इजाजत पत् ददई सकेपनछ अनगुमन गनखे गररएको वा नगररएको र गनखे 
गरेको भए के कसतो संयन्त् छ र के कसता काम कारवाहरी भएका छन ्? 

ङ)  वाचणजय तथा आपूनतवा मन्त्ालयबाट हाल समम के कनत पररणाममा के के िननज स्ोत कहाँ, कहाँ 
ननकासधी गररयो र यसररी ननकासधी गदावा कुन कुन मन्त्ालयसँग समन्वय र सहमनत गररयो ?  

ि)  वातावरण मन्त्ालयबाट नेपाल राजयभर वातावरण सवचछ राख् कानून ननमावाण गनखे, नधीनत ननमावाण 
गनखे र अनगुमन गनखे कतवावय भएको तयस मन्त्ालयले उच्लचित उद्योगहरू र सो समबचन्धत 
अन्य गनतष्टवनध तथा कायवाले वातावरणमा पानखे प्रनतकूल असरको अधययन र अनगुमन गनखे गरेको 
छ, छैन ? 

नतमधये देहायका ननकायबाट देहायबमोचजम जवाफ प्राप् भएको देचिन्छः

िानधी तथा भगुवाभ ष्टवभागबाट सथानधीय ननकायले ढुङ्गा, बालवुा, आदद िानधी सञ्चालन गदावा िानधी तथा 
िननज पदाथवा ऐन, २०४२ तथा ऐ.ननयमावलरी, २०५६ बमोचजम उतिनन अनमुनत जाररी नगररी यस 
ष्टवभागसँग समन्वय समेत नगररी सथानधीय ननकायबाट नै प्रतयेक वषवा नदरी नाला िोला, िो्सधीका 
ढुङ्गा, बालवुा उतिनन ्तथा संकलन गनवा ठेक्ा लगाउने गरेको भन्े जवाफ ददएको देचियो।

वन मन्त्ालयको जवाफ हेदावा चज्लामा रहेका बन स्ोतहरू, वन क्षेत्, भ ूतथा जलाधार क्षेत्, संरचक्षत 
क्षेत्, मधयवनतवा क्षेत्, वनसपनत, वन अनसुन्धान, जैष्टवक ष्टवष्टवधता र प्राकृनतक वातावरणको 
संरक्षण, वयवसथापन एवं ददगो उपयोगद्ारा वातावरणधीय सन्तलुन कायम राख् ेसमेतको उद्ेशयका 
साथ लागू भएको चज्ला वन समन्वय सनमनतको सथापना र सञ्चालन ननदखे चशका, २०६२ मा चज्ला 
वन समन्वय सनमनतको काम कतवावय र अनधकारको वयवसथा गररी चज्ला वन क्षेत्सँग समबचन्धत 
साझेदारहरू पष्टहिान गररी उनधीहरू बधीि समन्वय र सहयोग अनभबषृ्टद्ध गनवा साझेदारहरूको भनूमका 
र क्षमता पष्टहिान गररी ष्टवकास कायवारिमको कायावान्वयनको अनगुमन मू्याङ्कन तथा सपुररवेक्षण 
गररी प्रनतवेदन तयार गनखे तथा चज्ला ष्टवकास सनमनत, क्षेत्धीय वन समन्वय सनमनत र क्षेत्धीय वन 
ननदखेशनालयमा पेश गनखे, आन्तररक चज्ला समबन्ध सपटि गररी आपसधी सहयोग प्रवद्धवान गनखे गरेको भन्े 
उ्लेि गरेको देचिन्छ।

उद्योग मन्त्ालयको जवाफ हेदावा उद्योग दतावा भएपचिात ्उद्योगहरूबाट वातावरणधीय असर, प्रभाव परेको 
भनधी जनगनुासो, उजूररी प्राप् भएको िणडमा आवशयकताअनसुार उद्योग ष्टवभागका समबचन्धत प्राष्टवनधक 
कमवािाररी समेत संलगन रहने गररी टोलरी बनाई अनगुमन गनखे गररएको छ भन्े उ्लेि गरेको देचिन्छ।
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वाचणजय तथा आपूनतवा मन्त्ालयको जवाफ हेदावा नेपाल सरकारद्ारा गदठत चज्लासतररीय अनगुमन 
तथा समन्वय सनमनतले नगट्टधी, ढुङ्गा र वालवुाको उतिनन,् प्रशोधन र ढुवानधीलाई वयवचसथत गनखे गररी 
प्रभावकाररी ढंगमा अनगुमन र समन्वय गनखे वयवसथा नमलाउने गरेको भन्े उ्लेि गरेको देचिन्छ।

वातावरण मन्त्ालयको जवाफ हेदावा वातावरण संरक्षण गनखे ष्टवषय समग्मा िनुौतधी पूणवा ष्टवषय हो 
नै।अझ वतवामान अवसथामा ष्टवश्व जलवाय ुपररववातनको असरबाट जोनगनको लानग के कसतो ष्टरियाकलाप 
गनुवापनखे हनु्छ र तयसका लानग राजयबाट के कसता योजना तथा कायवारिम लागू गनवा पछवा भन्े 
ष्टवषयमा राष्ट्रिय अनकूुलनसमबन्धधी कायवारिम (NAPA) को मसयौदा गनखे कायवा लगभग अचन्तम िरणमा 
पगेुको।वातावरणधीय क्षेत्को प्रनतकूल प्रभावलाई न्यूनधीकरण गनवा एउटा वातावरण मन्त्ालयबाट समभव 
नहनेु कुरा साँिो भएको भन्े उ्लेि गरेको देचिन्छ।
 
प्रसततु ननवेदन मु् यतया ननवेदनमा उच्लचित चज्लामा सथाष्टपत र सञ्चानलत ढुङ्गा, रोडा र रिसर 
उद्योगहरूबाट नदरी बनजंगल, बसतधी, वरपरका वातावरण प्रदूषण गररी वन्यजन्तहुरूलाई समेत प्रनतकूल 
असर पनुवाका साथै Overloaded ढुङ्गा नगट्टधी, बालवुा रोडा बोकेको ट्रकले गदावा सडक क्षमताभन्दा बढरी 
भार बोकेका सवाररी साधन प्रयोग गररी भारत ननकासधी गदावाको कारण सडक ष्टवग्नकुा साथै जथाभावधी 
ढुङ्गा, रोडा, बालवुा ननकालेका कारण पलुको जगमा समेत असर पररी पलुहरू पनन जोिधीममा परेको 
भन्े चजकरीर नलएको देचिन्छ।

२.  नलचित जवाफ तथा नमनत २०६७।२।१२ को यस अदालतको सयकु्त इजलासको 
आदेशअनसुार मानगएको जवाफले पनन अझै ननवेदन चजकरीरको आरोपको सपटि जवाफ ददन 
नसकेपनन वयवसथाष्टपका संसद प्राकृनतक स्ोत र साधन सनमनतको िरेु भावर लगायतका क्षेत्को 
ढुङ्गा, नगट्टधी, बालवुा, उतिनन र ननकासधी अधययन उपसनमनतको प्रनतवेदन २०६६, नेपाल 
प्रशासननक प्रचशक्षण प्रनतष्ठान जावलािेल लनलतपरुको २३ औ कायवाकाररी ष्टवकास कायवारिमद्ारा 
तयार गररीएको प्राकृनतक स्ोत ढुङ्गा नगट्टधी, बालवुाको ननयमन तथा वयवसथापन मकवानपरु 
चज्लाको सथलगत अधययनको सववाचजतप्रसाद महतो सष्टहतको छ सदसयधीय टोलरीले उद्योग 
ष्टवभागमा पेस गरेको उद्योग ष्टवभागमा दतावा भएको ढुङ्गा रिनसङ उद्योगको सथलगत ननररीक्षण 
प्रनतवेदन समेत हेदावा सञ्चालन भएका प्राय ढुङ्गा, नगट्टधी, रोडा र रिसर उद्योग कानूनधी प्रष्टरिया पूरा 
गररी सथापना र सञ्चालन भएको भन्े देचिए पनन तधी रिसर उद्योगहरूले,

(१) वन क्षेत्नभत् सथापना भएको नभएको समबन्धमा

(२) पानधीको स्ोतलाई असर गरे नगरेको समबन्धमा
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(३) पानधीमा प्रदूषण र फोहर गरे नगरेको समबन्धमा

(४) पानधीको महुान सकुने कुनै कायवा गरे नगरेको समबन्धमा

(५) उद्योग सञ्चालनको कारण जंगलरी जनावर, पालवुा गाई वसतलेु ष्टपउने पानधीमा असर परे नपरेको 
समबन्धमा

(६) धलुो उडधी सथानधीय जनताको सवासथयमा असर पयुावाए नपयुावाएको समबन्धमा

(७) वन्यजन्तलुाई कुनै प्रकारको असर पयुावाए नपयुावाएको समबन्धमा

(८) उद्योग सञ्चालनको कारण भ-ुक्षय र वन ष्टवनास नहनेु र भए नभएको समबन्धमा

(९) सडकमा रोडा,नगट्टधी र ढुङ्गा बोकेको Over Loaded गाडधीले सडक एवं पलुलाई क्षनत पयुावाए 
नपयुावाएको समबन्धमा

(१० )रोडा, ढुङ्गा र नगट्टधी उद्योग सञ्चालन गदावा वा उद्योग सञ्चालन गनवा इजाजत ददएको क्षेत् तोकरी 
तोष्टकएको आनथवाक, बैज्ाननक, भौनतक पयावाप् र पयावावरणधीय दृटिधीले तोष्टकएको पररीमाण भन्दा बढरी 
चझकन ददन नहनेु समबन्धमा

(११) आवाज प्रदूषण भएको हनु नहनेु समबन्धमा लगायतका उद्योग सञ्चालन गदावा पनखे यावत 
वातावरणधीय प्रभावका समबन्धमा मानथ उच्लचित प्रदूषण लगायत क्षनत नोकसान भए नभएको 
समबन्धमा तयसको सरकाररी ननकायबाट ननरन्तर बैज्ाननक Monitor भएको हनु पनखे हो तर 
तयसररी Monitor गनखे गरेको देचिएन। 

३.  नलचित जवाफ र यस अदालतको पनछ्लो आदेशअनसुार मगाइएको जवाफ तथा उच्लचित अधययन 
प्रनतवेदनबाट समेत मानथको प्रकरणको ११ वटा मापदणडको प्रनतकूल हनेु गररी उद्योग सञ्चालन 
भएको र एकपटक उद्योग सञ्चालन गनखे अनमुनत ददएपनछ ननरन्तर बैज्ाननक Monitor हनुपनखेमा 
सो गनखे गरेको देचिएन।

४.  संष्टवधानको धारा १६ को प्रदूषण मकु्त सवचछ वातावरणमा बाँचन पाउने अनधकार अथावात ्Right to 

Pollution free environment मानथ ष्टववेिना गररएको Public Trust Doctrine अन्तगवात नेपालको 
प्राकृनतक स्ोतमा नेपाल सरकार Trustee समम मात् हनेु र नेपालको प्राकृनतक स्ोतको कुनै 
कानूनधी आधार वेगर यस प्रकार छाडा रुपले केवल नाम मात्को राजश्व बझुाएको भरमा मात् 
वातावरणमा प्रनतकूल प्रभाव पानखे गररी कायवा गनवा ददन हुँदैन।
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५.  प्राकृनतक स्ोतको ष्टवकास र प्रयोगमा सतकवा ता अपनाउन ुपछवा।प्रकृनतले प्राकृनतक स्ोत सधीनमत 
पररीमाणमा ददएको हनु्छ र क्षमताभन्दा बढरी प्रयोगमा ्याउँदा वातावरणलाई नकारातमक र 
प्रनतकूल असर पनवा जान्छ।सन ्१९८८ को Environmental Law Review Vol 12 मा अमेररकाको 
नमनसनसपधी ष्टवश्व ष्टवद्यालयको प्रो. David B.Hunter द्ारा नलचित Ecological Perspective on 

property ष्टवषयमाः

 Another Major ecological tenet is that the world is finite . The earth can support only so many 

people and only so much human activity before limits are reached ..........भन्दै} The current 

deterioration of the ozone layer is another vivid example of the Complex unpredictable 

and potentially catastrophic effects posed by our disregard of the environmental limits to 

economic growth ..................There is limit to the capacity of the environment to service 

growth, both in providing raw material and in assimilating by product wastes due to 

consumption भनेको दचिन्छ।

 प्रो. Borbara ward ले historically we have changed the environment to fit our conceptions of 

property. we have fence, plowed and paved. The environment has proven Malleable and to a 

large extent still is. But there is a limit to this Malleability and certain types of ecologically 

important resources for example wetlands and riparian forest can no longer be destroyed 

without enormous long term effects on environmental and therefore social stability. To 

ecologists the need for preserving sensitive resources does not reflect value choices but rather 

is the necessary result of objective observations of the laws of nature भनधी दवैु ष्टवज्हरूले 
प्राकृनतक स्ोतको ष्टवकास र प्रयोग गदावा सचञ्चतधी र वातावरणमा पनवासकने प्रभावलाई धयान ददई 
वातावरण नै जोचिममा पनखे गररी प्रयोग गनवा नहनेु चजकरीर गरेको देचिन्छ।

६. आजको ष्टवश्व वातावरणप्रनत सिेत गत केहरी दशक यता मात् भएको मान् पछवा।सन ्१९७२ 
को जनु मष्टहनामा सवेडेनको सटकहोममा UN Conference on World Environment समपन् 
भयो र उक्त Conference र पनछ भएको Follow -up action  बाट मात् ष्टवश्वमा वातावरणको 
महतव र वातावरणलाई ष्टवगानवा, मासन नहनेु भनधी िेतना जागयो।हजारौ वषवा समम मानव 
समाजले वातावरणको महतव बझेुन।मानव सभयता र जधीवनको Survival को लानग 
वातावरण Ecological System लाई exploit गददै ष्टवश्व अगानड बढ्ो।समय ष्टवतदै जाँदा 
जनसं्याको बषृ्टद्धको कारण जनमनको माग बढ्ो।जनमनको माग बढेको कारण िालरी जगगाले 
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मात् माग पूरा गनवा नसकेकोले माननसले ष्टवसतारै ष्टवसतारै वनजंगल समेत अनतरिमण गररी बसतधी 
बसा्यो।प्रष्टवनधको ष्टवकासको कारण घना बसतधीको रुिहरू कटान गररी मानव बसतधी बसन 
सचजलो भएको छ।प्राष्टवनधक ष्टवकासको अभावमा घना जंगल फँडान गररी मानव वसतधी बसन 
समभव नथएन।ष्टढलै भए पनन अव भने मानव सभयतालाई वनजंगल, िोला, नाला, ष्टहमालय 
शृ्िला जसता प्राकृनतक वरदानलाई Intact राख् पनखे रहेछ भन्े महससु भएको छ।यहरी कारणले 
आज वातावरण प्रदूषणसमबन्धधी ष्टवनभन् क्षेत्धीय र अन्तरावाष्ट्रिय सचन्ध महासचन्धहरू बनेका छन।्

७. औद्योनगकरण, शहररीकरण अथावात Industrialization, Urbanization, जनसं्या बषृ्टद्ध, प्राकृनतक 
स्ोतको क्षमताभन्दा बढरी उतिनन ्एवं प्रयोग आदद वातावरण प्रदूषण र वातावरण िलवनलनकुो 
मु् य कारण हो। Ecologists र Biologists को भनाइअनसुार गत २००० वषवामा पथृवधीमा 
पाइने ष्टवनभन् प्राणधीहरूमा आधा प्रकारका Species हरू सन ् १९०० पचिात ् मात् लोप भए 
भननन्छ।ष्टवज्हरूको भनाइअनसुार हाल िरा िरुुङ्गधी र जनावर गररी १००० Species लोप हनेु 
अवसथामा ष्टवश्व पगेुको छ।

८. वातावरणको ष्टवनासको यो गनतलाई धयानमा रािधी राजय िपु लागेर बसन 
हुँदैन।राजय Vigilant हनुपुछवा।राजयले वातावरण संरक्षणमा सष्टरिय भई प्रभावकाररी कानून एवं अन्य 
आवशयक प्रशासननक वयवसथा गररी भावधी सन्तानको लानग वातावरण जोगाई राख्पुछवा।वातावरण 
प्रदूषण वासतवमा राजयको िराब Socio-Economic Policy को कारण नै हनेु हो।यदद यस पूननत 
कायवामा कायवापानलकाले आफनो संबैधाननक कतवावय पालना गनवा ष्टढलाई गछवा वा पनछ पछवा भने 
नागररकहरूको मौनलक हकको guardian अदालत िपु लागेर बसन हुँदैन।वातावरण जोगाउने 
यस अदालतले पाएको Constitutional Mandate पूरा र पालना गनुवापछवा।

९.  संयकु्त रा्रिसंघको Rio Declaration, Stockholm Conference १९७२ र १९८६ को UN 

Resolution र Earth Summit ले नै वातावरणको महतवको बारेमा ष्टवश्वलाई ष्टवउँझायो। Earth 

Summit मा "Each year as many as 50000 species become extinet, Up to 17 Million hectares 

of forests disappear, More than 8.2 billions of carbon dioxide are dumped into the atmosphere 

and some 6.2 million tons of refuse finds it’s way in to the worlds seas chocking sea lives 

and, poisoning fish" भननएको छ।यसले वातावरण प्रदूषणको मात्ा देिाउँछ।वातावरण संरक्षण 
आज कुनै एक देशको मात् समसया र चजममेदाररी नभई सारा ष्टवश्वको नै समसया र चजममेवाररी 
हो।वातावरण संरक्षणमा अन्तरावाष्ट्रिय कानूनको ष्टवकास हेदावा ष्टवगतमा कुनै एकताका आनथवाक 
ष्टवकास र वातावरण Mutually Exclusive माननने नथयो भने आज तयो माननदैन।आजको ष्टवश्व 
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संरचक्षत वातावणमा सिेत छ।वातावरण संरक्षणको समबन्धमा आजको ष्टवश्वको नारा आनथवाक 
ष्टवकास तर वातावरण संरक्षण र वातावरण सन्तलुन” भन्े नारा हो।

१०. बढदो वातावरण ष्टवनासको कारण Sustainable Development  को नारा ७० को 
दशकमा प्रारमभ भयो। Sustainable Development  पष्टहलो पटक सन ् १९७२ 
मा Stockholm Declaration १९७२ बाट शरुु भयो।तयसपनछ १९७२ को Stockholm 
Declaration को Sustainable development को नारालाई सन ्१९७८ को World Commission 
on Environment and Development को प्रनतवेदन जसलाई Our Common future नामाकरण 
गररयो।यसले पूणवाता प्रदान गयवो। World Commission on Environment and Development मा 
नबखेका ततकालरीन प्रधानमन्त्धी Gro Harlem Brundtland द्ारा अधयक्षता भएको नथयो।तयसैले 
प्रनतवेदनको नाम नै “Brundtland Report राचियो।तयसपनछ सन ् १९९१ मा World 

Conservation Union, United Nations Environment programme र worldwide Fund for 

Nature नमलरी संयकु्त रुपमा Caring for the earth" नामकोनारा ननकालरी Sustainable living, को 
रणनधीनत ्याए।तत ्पचिात ्सन ्१९९२ जनु मा ब्ाजधीलको Rio मा Earth Summit समपन् भयो 
र अन्तयमा यस वषवा डेनमाकवा मा Copenhagen Summit समपन् भयो। Rio मा भएको Earth 
Conference मा दईु प्रमिु Convention मा हसताक्षर भयो।नत दईुमा एउटा Bio Diversity र 
अकवो Climate Change हनु।्कूल १५३ रा्रिले यसमा हसताक्षर गरे। Rio Conference मा 
उक्त २ Convention मा १५३ रा्रिले हसताक्षर गनुवाको अलावा Consensus द्ारा ष्टवनभन् 
३ None binding Documents पनन Approve  गरे।तधी हनु- Statement on forestry principles 

Declaration of principles on environmental policy and development initiatives , Programme 

of action into the next century in areas like poverty, population and pollution. 

 Stockholm Declaration देचि  Rio Earth summit Convention on climate Change र 
पनछ्लो Copenhagen summit र सममको ३ दशक लामो अवनधको ष्टवकास रिम हेदावा Eco 
System लाई Preserve गददै गररवधी उन्मूलन मानव जधीवनको रहन सहनमा गणुातमक 
सधुार गनवा Sustainable Development  लाई viable Concept माननएको छ ।Brundtland 
Report को Sustainable Development  को पररभाषाअनसुार "Development that meets the 

needs of the present without compromising the ability of the future generations to meet their 

own needs" भन्े वया्या वा अथवा गररएको देचिन्छ।

 Stockholm Declaration ले पष्टहलो पटक मानव अनधकार र वातावरणको समबन्धका 



297

jg, jGohGt' / jftfj/0f ;+/If0f ;DaGwL s]xL dxTjk"0f{ d'2fsf ghL/x?sf] ;Fufnf] – @)&*

बारेमा Man has the fundamental right to freedom equality and adequate conditions of life 

in an environment of a quality that permits a life of dignity and well being and he bears 

solemn responsibility to protect and he bears solemn responsiblity to protect and improve 

the environment for present and future generations भनेको देचिन्छ।

 Rio Declarations ले "The environment shall constitute an integral part of the development 

process and environmental issues are least handled with the participation of all concerned 

Citizens. भनेको देचिन्छः

 Rio declaration ले नै states shall develop national laws regarding liability and compensation 

for the victims of pollution and other environmental damage and that international law 

should be further developed regarding liability for environmental damages भनेको देचिन्छ।

११. वातावरणधीय समसयाको समबन्धमा उक्त Declaration हरू अन्तरावाष्ट्रियसतरमा पथ 
प्रदशवाक Declaration हरू हनु।उपरोक्त Declaration ले वातावरणधीय समसयालाई एक्याएर 
हेनखे नभई समग् नागररकले संगदठत भएर सामना गनुवापनखे र Polluter Pay Principle लाई 
प्रभावकाररी कायावान्वयन गनवा आवशयक कानून ननमावाण गनवा जोड ददएको छ।  Rio declaration 
on environment and development को Principle 10 मा अन्य कुराहरूको अनतररक्त 
वातावरणधीय समसयाको नछटो समाधान हनु पनखेमा जोड दददैं Effective access to judicial and 

administrative proceedings including redress and remedy shall be provided भनधी वातावरणधीय 
ष्टववादमा सववासाधारणको सधीघ्र पहिुलाई जोड ददएको देचिन्छ।

१२. संयकु्त रा्रि संघको ततववधानमा भएको नबखे देशको ततकालरीन प्रधानमन्त्धी Gro Harltem 

Brundtland द्ारा अधयक्षता गररएको ष्टवश्व वातावरण समबन्धधी सममेलन World Commission 

on environment and Development जसलाई Brundtland Report भननन्छ उक्त प्रनतवेदनले 
औद्योनगकरणको कारण भएको ष्टवश्वको नै ष्टवग्दो वातावरणका समबन्धमा ष्टवश्वका सबै रा्रिहरूको 
धयानाकषवाण गराएको छ।उक्त प्रनतवेदनको केहरी प्रासंनगक अंश यहाँ उ्लेि गनवा आवशयक र 
सान्दनभवाक देचिन्छ।उक्त प्रनतवेदनमा आनथवाक ष्टवकास र वातावरणधीय समसयालाई अलगयाएर हेनवा 
ननम्ने समबन्धमाः 

 "There has been a growing realisation in national Governments and multilateral Institutions 

that it is impossible to separate economic development issues from environment issues, 

many forms of development erode the environmental resources upon which they must be 
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based, and environmental degradation can undermine economic development . Poverty is 

a major cause and effect of global environmental problems. It is therefore futile to attempt 

to deal with environmental problems without a broader perspective that encompasses the 

factors underlying world poverty and international inequality .........  

 Many present development trends leave increasing numbers of people poor and vulnerable, 

while at the same time degrading the environment . How can such development serve next 

century’s world of twice as many people relying on the same environment ?....More than 90 

per cent of the increase (in Population ) will occur in the poorest ......countries ........ 

 Meanwhile, the industries most heavily reliant on environmental resources and most and 

.......heavily pollution are growing most rapidly in the developing world is .....where then 

more urgency for growth and less capacity to minimize damaging side effect ecology ..........

and economy are becoming ever more interwoven locally, regionally, nationals and globally 

into a seamless net of causes effects........... 

 The other great institutional flaw in coping with environment/development challenged is 

Government’s failure to make the bodies whose policy actions degrade the environment 

responsible for ensuring that their policies prevent that degradation. "... भनधी धयानाकषवाण 
भएको देचिन्छ।

 उक्त प्रनतवेदनको १२ औ ंभागमा वातावरण प्रदूषण रोकथामको लानग बेलैमा संसथागत एवं 
कानूनधी पररवतवानका लानग सबै रा्रिको धयानाकषवाण गराउँदै

      "Developing countries face the challenges of desertification, deforestation, and pollution and 

endure most of the poverty associated with environmental degradation.......... The .....few 

decades are crucial for the future of humanity. pressures on the planet are now unprecedented 

and are acceleration at rates and scales new to human experience: a doubling of global 

population in a few decades, with most of the growth in cities, a five to ten fold increase 

in economic activity in less than half a century; and the resulting pressures for growth and 

changes in agricultural, energy, and industrial systems, opportunities for more sustainable 

forms of growth and development are also growing . New technologies and potentially 

unlimited access to information offer great promise.........Environmental protection 
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and sustainable development must be an integral part of the mandates of all agencies of 

Government of international organizations, and of major private-sector institutions These 

must be made responsible and accountable for ensuring that their policies, programmers and 

budgets encourage and support activities that are economically and ecologically sustainable 

both in the short and longer time."  भननएको देचिन्छ।

१३. योजनाकार एवं सरकारले योजना बनाउँदा आनथवाक ष्टवकास र औद्योनगक ष्टवकास तथा वातावरणको 
संरक्षणलाई Balance गनवा सकनपुछवा।आजको २१ औ शतावदरीको ष्टवश्व सवचछ वातावरणको 
आवशयकता र महतवको बारेमा Conscious हनुपुछवा।वातावरण ष्टवनासको Cost को आनथवाक 
ष्टवकास सवधीकायवा हुँदैन।िास गररी दोस्ो ष्टवश्वयदु्ध पनछ िास गररी ष्टवकनसत पचचिमधी रा्रिहरूमा 
उ्लेिनधीय आनथवाक ष्टवकास भयो तयसैगररी तेस्ो ष्टवश्वका Newly Emerging Economy हरू जसतै 
िाइना, भारत, ब्ाचजल लगायतका रा्रिहरूमा गतको दशकबाट द्तु्ततर आनथवाक ष्टवकास त भयो तर 
आनथवाक ष्टवकास गदावा वातावरणमा पनखे प्रभावलाई तयनत धयान नददई भएको औद्योनगक ष्टवकासको 
कारण आज ष्टवश्व Global Warming बाट ष्टपनडत छ।तयसैले आनथवाक ष्टवकास गदावा वातावरण 
ष्टवनास हनु नददन र आनथवाक ष्टवकास र वातावरण संरक्षणलाई Balance गनुवा पदवाछ।ष्टवज्हरूको 
भनाइअनसुार वातावरण सरंक्षण नगनखे हो भने मानव सभयताको भाष्टव Generation ले दःुि 
पाउँछन।्यहाँ ष्टवश्व प्रनसद्ध वातावरणष्टवद् Ecologist Tom dalte र Vernon Gill carter द्ारा 
नलचित Topsoil and civilization पसुतकमा वातावरणको ष्टवनास मावन जानतबाट नै हनु्छ।मानव 
जानतले नै वन ष्टवनास गदवाछन।्पानधीको महुान सकाउँदछन ्आदद भन्दैः 

 "Man, whether civilised of savage, is a child of nature- he is not the master of nature. He 
must conform his actions to certain natural laws if he is to maintain his dominance over 
his environment . when he tries to circumvent the laws of nature, he usually destroys the 
natural environment that sustains him. And when his environment deteriorates rapidly, he....
civilisation declines.........

 The writers of history have seldom noted the importance of land use. They seem not to have 
recognized that the destinies of most of man’s empires and civilisations were determined 
largely by the way the land was used. while recognising the influence of environment on 
history , they fail to note that man usually changed or despoiled his environment. How 
did civilised man despoil this favourable environment ? He did it mainly by depleting 
or destroying the natural resources . He cut down or burned most of the usable timber 
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from forested hillsides and valleys. He over-grazed and denuded the grasslands that fed 
his livestock. He killed most of the wildlife and much of the fish and other water life. He 
permitted erosion to rob his farm land of its productive topsoil. He allowed eroded soil to 
clog the streams and fill his reservoirs, irrigation canals, and harbours with silt. In many 
cases, he used and wasted most of the easily mined metals of other needed minerals. Then his 
civilisation declined amidst the despoliation of his own creation or he moved to new land. 
There have been from ten to thirty different civilisations that have followed this road to ruin 

(The number depending on who classifies the civilisations)"  भनेको देचिन्छ।

१४. वातावरण प्रदूषण गनवामा मानव समाजको ठूलो भनूमका रहेको भन्े मानथका वयचक्ततवको 

कथनबाट देचिन्छ।अव यस प्रसंगमा ष्टविार गदावा ढंुगा, रोडा, नगट्टधी उद्योग सञ्चालन गदावा ष्टपउने 

पानधीको महुान प्रदूषण गनुवा हुँदैन।सवचछ ष्टपउने पानधी प्रतयेक वयचक्तको मौनलक हक एवं मानव 

अनधकार हो।संयकु्त रा्रि संघको साधारण सभाले "The right to safe and clean drinking water 

and sanitation as a human right that is essential for the full enjoyment of the right to life" भनधी 

बहमुतद्ारा प्रसततु पाररत समेत भएको छ।पानधी जसतो अतयावशयक वसत ुप्रदूषण हनेु गररी उद्योग 

सञ्चालन हनु्छ भने सरकार मकुदशवाक भएर बसन हुँदैन।

१५. संष्टवधानको धारा १६ तथा अन्य कानूनले प्रतयेक वयचक्तलाई सवचछ वातावरणको मौनलक हक 

प्रदान गदवाछ।धारा १६(१) को मौनलक हकअन्तगवात सफा र सवचछ हावा, प्रदूषणरष्टहत सफा र 

सवचछ वातावरण शदु्ध सफा र सवचछ पानधी पदवाछ।यसको अलावा कसैले आफनो हक उपयोग 

र प्रयोग गदावा सवभावत ननसकने आवाज वाहेक आवाजमकु्त वातावरण र वाससथानमा बसदा वा 

बाल बचिाको अधययन गदावा आवाज मकु्त वातावरणमा बसन रहन पाउने हक पनन धारा १६ बाट 

उतपन् हनु्छ।यदद कसैले आफनो पेशा वयवसाय सञ्चालनको नाममा वा कसैले आफनो अनधकार 

प्रयोगको नाममा कुनै Locality मा मानथ उच्लचित कुरा र कारणले मानथ उच्लचित प्रदूषण 

गदवाछ र अकावालाई असर गदवाछ भने तयसतो कायवा Nuisance भई तयस अवसथामा धारा १६ को 

हक हनन हनु जान्छ।ढंुगा, रोडा, नगट्टधी उद्योग सञ्चालन गदावा Nuisance हनेु गररी सञ्चालन हनु 

सकदैन।

 यहाँ Blactcstone’s Commentaries on the laws of England Vol. III Chapter XIII का अनसुार 

देहायको कायवाहरू Nuisance माननन्छः 
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 "Also, if a person keeps his hogs, or other noisome animals , or allows filth to accumulate on 

his premises, so near the house of another that the stench incommodes him and makes the air 

unwholesome, this is an injurious nuisance, as it tends to deprive him of the use and benefit 

of his house. A like injury is, if one’s neighbour sets up and exercises any offensive trade, as 

a tanner’s a tallow-chandler’s or the like; for though these are lawful and necessary trades, 

yet they should be exercised in remote places ; for the rule is, sic utere " tuo, ut. alienum 

non laedas," this therefore is an actionable nuisance. And on a similar principle a constant 

ringing of bells in one’s immediate neighbourhood may be a nuisance...with regard to other 

corporeal heriditaments; it is a nuisance to stop or divert water that used to run to another’s 

meadow or mill, to corrupt or poison a water course, by erecting dye-huge area lime-pit, for 

the use of trade, in the upper part of the stream; to pollute a pond , from which another us 

entitled to water his cattle ; to obstruct a drain ; or in short to do any act in common property, 

that in its consequences must necessarily tend to the prejudice of one’s neighbour. So closely 

does the law of England enforce that excellent rule of gospel-morality, of "doing to others, 

as we would they should do unto ourselves."     

१६. प्रसततु ननवेदनमा ढंुगा, रोडा, नगट्टधी उद्योग सञ्चालन गदावा िोला र पानधीको महुान पनन 

ढंुगा, रोडा, आदरीको धलुोले प्रदषुधीत भएको भन्े देचिन्छ।यसररी पानधीको महुान प्रदूषण गनखे 

कायवा Nuisance हो।संष्टवधानले प्रतयेक वयचक्तलाई सवचछ र प्रदूषणमकु्त वातावरणमा बाँचन 

पाउने मौनलक हक प्रदान गरेको हुँदा उद्योग सञ्चालन गदावा अरुको धारा १६ को मौनलक हक 

हनन नहनेु गररी मात् उद्योग सञ्चालन गनवा पाउँछ।

१७. प्राकृनतक स्ोतको िोजतलास, उतिनन उतपादन ष्टवरिरी ष्टवतरण आदद गनवा कसैलाई इजाजत 

अनमुनत ददन ुअगानड कानूनले राजयलाई केहरी कतवावय तोकेको छ।तयो कायवा राजयबाट पूरा 

हनुपुदवाछ।तर पूरा हनेु गरेको देचिएन।िानधी तथा िननज पदाथवा समबन्धधी ऐन, २०४२ को 

दफा ३ मा नेपाल राजयमा रहेका िननज पदाथवाको सवानमतव नेपाल सरकारमा रहने वयवसथा 

भएको छ।ढुङ्गा, नगट्टधी, बालवुा सबै प्राकृनतक स्ोत हनु।तधी प्राकृनतक स्ोतहरू देशको आनथवाक 

ष्टवकासको काममा पनन वातावरणलाई प्रनतकूल प्रभाव नपानखे हदसमम मात् राजयले प्रयोग गर्नवा 
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पाउँदछ।तर यहाँ त रोडा, ढुङ्गा जसता प्राकृनतक स्ोत जनु स्ोत राजयको समपचत्त हो, जनु 

समपत्तधी सबै नागररकहरूको बहृत्तर ष्टहतमा मात् लगाउन पनखेमा वातावरण ष्टवग्ने गररी सथानधीय 

ननकायको आमदानधीको स्ोतको रुपमा तयसतो स्ोतको Market Value पनन नहेररकन केवल बोल 

कबोलमा सथानधीय ननकायको आमदानधीको स्ोत मात् हेररएको देचियो।प्राकृनतक स्ोतको उतिनन 

र प्रयोग गदावा आनथवाक लाभको दृष्टटिले मात् हेनखे नभई तयसता प्राकृनतक स्ोतलाई प्रयोग गदावा 

वातावरणमा कचत्तपनन प्रनतकूल असर नपानखे गररी, मात् उतिनन र प्रयोग गनुवापछवा।

१८. प्राकृनतक स्ोतको िोजतलास, उतिनन र प्रयोगमा ्याउँदा वातावरण, वनजंगल, पानधीको स्ोत 

वन्यजन्त,ु भ-ूक्षय, वन ष्टवनास, वायमुणडल, वातावरण, सडक, पलु बसतधी, िोला नाला आदरीमा 

प्रनतकूल प्रभाव पानवा नददनको लानग इजाजत ददन ुअगानड वातावरणधीय प्रभाव अधययन गरेर मात् 

इजाजत ददने कानूनधी वयवसथा भएको देचिन्छ।प्रिनलत कानून हेदावा भ ूतथा जलाधार संरक्षण 

ऐन, २०३९ को दफा ४, दफा १०, जलस्ोत ऐन, २०४९ को दफा १७, दफा १९, दफा 

२० ,वन ऐन, २०४९ को दफा ४९, दफा ६८, दफा ७० र वातावरण संरक्षण ऐन, २०५३ 

तथा ननयमावलरीका वयवसथाअनसुार वातावरणमा कुनै प्रकारको प्रनतकूल असर नपनखे देचिएमा 

मात् र क्षमता हेररी उद्योग सञ्चालनको अनमुनत ददने कानूनधी वयवसथा भएकोमा उच्लचित क्षेत्मा 

भएको अधययनको ष्टवनभन् प्रनतवेदनबाट राजयले कानूनधी वयवसथा पालना नगररी मानथ उच्लचित 

उद्योग सञ्चालन गनवा ददएको देचिएको र रिसर उद्योगहरूले वयापक प्रदूषण गनखे गररी सञ्चालन भई 

रहने मात् होइन सडकको क्षमताभन्दा बढरी Over Loaded गाडधीले साववाजननक सडक र पलुलाई 

समेत क्षनत पयुावाएको देचियो।आज यो ननणवाय सनुाउन भन्दा अगानड July २९,२०१० को The 

Himalayan Times र अन्पूणवा पोटिको िबर अनसुार नसन्धपुा्िोक चज्लाको इन्द्ावतधी र 

सनुकोसधी नदरीमा पनन रिसर उद्योग सञ्चालन भइ रहेको र तधी रिसर उद्योगहरूले मापदणडष्टवपररीत 

बालवुा र ढुङ्गा वयापक रुपले चझकेको भन्े देचिन्छ।उक्त पनत्काको समािारअनसुार नत रिसर 

उद्योगले ढुङ्गा र बालवुा सथानधीय ठेकेदारहरू सँग िररीद गनुवापनखे भन्े पनन देचियो।यसबाट नेपालरी 

जनताको साझा समपत्तधीको रुपमा रहेको ढुङ्गा, बालवुा जसता प्राकृनतक स्ोत केहरी वयचक्तहरूले 

सरकारलाई नाममात्को दसतूर बझुाएर साववाजननक समपचत्तमा वयापार गरेको भन्े पनन देचियो।

१९. उपरोक्त प्रकरणहरूमा गररएको ष्टववेिना तथा ष्टवश्षेणहरूमा आधाररत ढंुगा, रोडा, बालवुा, नगट्टधी, रिसर 

उद्योग, ढंुगा िानधीहरूको सञ्चालन तथा यसता प्राकृनतक साधनहरूको अननयचन्त्त 
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िोदन, प्रयोग, ढुवानधीको कायवाबाट देशको वातावरणधीय पयावावरणमा अपूरणधीय क्षनत भइ रहेको 

तथा रा्रिले अरबौं रुपैया ििवा गररी ननमावाण गरेका महतवपूणवा भौनतक संरिनामा ननमन अनसुारको 

नकारातमक असर परेको देचिन्छः

(क) नेपालको राजमागवाहरूको भारवहन क्षमता १०.२ टन प्रनत Axle मात् रहेको तर ४० टन 

भन्दा बढरी लोड गररी राजमागवामा तयसता ढुवानधी साधनहरू िलाउने गरेको

(ि) भारबहन क्षमताभन्दा बढरी लोड भएको गाडधीहरू िलाएको कारणले राजमागवाहरूमा धेरै ठूलो 

क्षनत भएको र यो क्षनत ममवात गनवाको लानग मात् ११ अरब ४० करोड लागने र सामान्य 

ममवातसमम गनवा पनन प्रनतवषवा ४ अरब ििवा लागने,

(ग) असन्तनुलत, अननयचन्त्त तथा अवयवचसथत रुपमा बालवुा, ढंुगा र रोडाहरूको िोदन, संकलन 

र ढुवानधी गरेको कारणले वातावरणमा प्रनतकूल असर परेको, कृष्टषयोगय जनमन नानसदै 

गएको, पाननको स्ोतहरू सकेुको वाढरी र पष्टहरोको प्रकोप बढेको, महतवपूणवा राजमागवाको 

पलुहरू भानसने अवसथामा पगेुको,

(घ) रिसर, रोडा उद्योगहरू सञ्चालन गनखे अनमुनत ददंदा र बालवुा नगट्टधीको संकलन तथा ओसार-

पसार गनखे इजाजत ददंदा राजयका चजममेवार ननकायहरू बधीि एक अकवोमा समन्वय (Co-

ordination) नभएको,

(ङ) रिसर उद्योगको सञ्चालन तथा ढंुगा, रोडा, नगट्टधी तथा बालवुाको िोदन, संकलन तथा 

ओसार-पसार गदावा यसबाट रा्रिको प्राकृनतक समपदा तथा भौगोलरीक दृष्टटिले संवेदनशधील 

क्षेत्हरूमा पनखे नकारातमक असर र राजमागवा सडक तथा पलु जसतो राष्ट्रिय महतवका भौनतक 

संरिनामा हनु पगुने क्षनतको ननयन्त्ण र रोकथाम गनखे कायवामा राजयको समबचन्धत ननकायले 

पूरा गनुवापनखे कानूनधी दाष्टयतवप्रनत तथा चजममेवाररी बहन नगरेको र यसतफवा  उदासधीन रहेको,

(ि) ढंुगा, रोडा, नगट्टधी, बालवुा जसता महतवपूणवा प्राकृनतक समपदाको दोहन, प्रयोग तथा संरक्षण 

गनखे समबन्धमा राजयको दरीघवाकालरीन तथा अ्पकानलन राष्ट्रिय नधीनत तय नगरेको,

(छ) देशनभत् रहेको प्राकृनतक समपदाहरूको सवानमतव राजयमा रहने भए तापनन राजयले यधी 

समपदाको ट्रसटरीको (Trustee) को रुपमा काम गनुवापनखे र यधी समपदाहरूको िधीरकालरीन 

संरक्षण गनुवापनखे अपररहायवाताको सन्दभवामा यसता प्राकृनतक साधनहरूको दोहन, उपयोग, प्रयोग 
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कुनै सधीनमत वयचक्त वा समहुको ष्टहतको लानग नभई सववासाधारण सबैको ष्टहतमा प्रयोग गनुवा 

गराउन ुपनखे भन्े अन्तरावाष्ट्रिय मान्यताप्रनत राजयका समबद्ध ननकायहरू बेसरोकार तथा बेिबर 

रहेको र ननजहरूमा आफनो चजममेवाररी बोधको अभाव भएको।

२०. उपरोक्त समसयाहरूको ननराकरण गनवा र सबै नेपालरीको साझा समपचत्तको रुपमा रहेको प्राकृनतक 

स्ोत कुनै एक वयचक्तको सवानमतव हनु नसकनकुा साथै तयसता प्राकृनतक स्ोतको प्रयोग गदावा 

वातावरणलाई प्रनतकूल प्रभाव नपानखे गररी साववाजननक ष्टहत हनु पनखे कायवामा मात् प्रयोग हनुपुनखे 

हुँदा प्रसततु मदु्ामा देहायबमोचजम गनुवा भनधी प्रधानमन्त्धी तथा मचन्त्पररषद््को कायावालयको नाममा 

यो ननदखेशनातमक आदेश जाररी गररएको छः

१. ढुङ्गा, बालवुा आदद प्राकृनतक स्ोत हनु।प्राकृनतक स्ोत Public Trust Doctrine अनसुार कुनै 

वयचक्तको Ownership मा हनु सकदैन।सरकार प्राकृनतक स्ोतको केवल Trustee समम मात् 

हो।तयसैले प्राकृनतक स्ोत सबै नेपालरीको Common benifit र साववाजननक ष्टहत हनेु काममा मात् 

प्रयोग हनु सकने तररकाले वयवसथापन गररी उपयोग गनखे नधीनत तय गनुवा,

२. प्राकृनतक स्ोतको उतिनन ्प्रयोग आदद गदावा मानथ उच्लचित कानूनअनसुार वातावरणमा प्रनतकूल 

प्रभाव नपनखे गररी सञ्चालन गनवा आवशयक वयवसथा गनुवा,

३. कानूनधी वयवसथाअनरुूप कुनै योजना आयोजना वा कायवारिम सञ्चालन गनखे समबन्धमा प्रसताव तयार 

गनुवापनखे हनु्छ।तयसतो प्रसताव कायवान्वयन गदावा वातावरणधीय प्रभाव र पररीक्षण मू्याङ्कन गनुवापनखे 

हनु्छ।यसररी वातावरणधीय प्रभाव र पररणाम मू्याङ्कन गनखे भनेको वातावरणलाई प्रभाव पानखे नपानखे 

र पानखे भए तयसतो प्रभावलाई हटाउने वा कम गनखे अधययन र मू्याङ्कन हो।वातावरण संरक्षण 

ननयमावलरीको वयवसथाअनसुार वातावरणधीय प्रभाव मू्याङ्कन गदावा साववाजननक सूिना जाररी गररी 

गाउँ ष्टवकास सनमनत वा नगरपानलका वा तयस क्षेत्का सकूल, असपताल, सवासथय िौकरी तथा 

सरोकारवाला वयचक्त वा संसथाबाट सझुाव नलने र उनधीहरूको सझुावअनरुूप प्रसताव कायावान्वयन 

हनेु नहनेु ष्टवशेष भनूमका देचिन्छ।सो कानूनधी वयवसथा नै Defective देचिन्छ।यो वयवसथा 

फौजदाररी मदु्ामा सजवानमन गनखे र सजवानमनका भरमा कसैलाई दोषधी ठहयावाउने वा दोषधी नठहयावाउने 

वयवसथा सरह हो।

२१. वातावरण प्रदूषण हनेु नहनेु भन्े कायवा उच्लचित ननकायका वयचक्तहरूले ददएको वा वयक्त 

गरेको वयचक्तगत ष्टविार र रायले यकरीन र ननधावारण गनखे ष्टवषय होइन।वातावरण प्रदूषण हनेु 



305

jg, jGohGt' / jftfj/0f ;+/If0f ;DaGwL s]xL dxTjk"0f{ d'2fsf ghL/x?sf] ;Fufnf] – @)&*

नहनेु भन्े कुरा प्रसताव प्राप् भएपनछ नेपाल सरकारको आफनो वा कुनै ननषपक्ष ष्टवशेषज् जसतै 

भगूवाभष्टवद, भगुोलष्टवद, भौनतक शास्त्रधी, रसायन शास्त्रधी, वातावरण ष्टवशेषज्, जलस्ोत ष्टवशेषज्, वन 

वन्यजन्त ुष्टवशेषज् समेतको ष्टवशेषज् तथा अथवाशास्त्रधी सष्टहतको टोलरीले प्रसतावको सन्दभवामा प्रसताव 

कायावान्वयन हनेु सथलको बैज्ाननक अधययन ष्टवश्षेण गररी प्रसताव कायावान्वयन गदावा वातावरण 

प्रदूषण हनेु नहनेु यकरीन हनेु प्राष्टवनधक र बैज्ाननक ष्टवषय हो।तर अवयवहाररक र अनपुयकु्त 

कानूनधी वयवसथा हेदावा प्रसतावक आफैले साववाजननक सूिना जाररी गररी उच्लचित वयचक्त र 

संसथाहरूको ष्टवरोध वा समथवानमा प्रसताव कायावान्वयन गदावा प्रदूषण हनेु नहनेु Determine हनेु 

यसतो कानूनधी वयवसथा त्षु्टटपूणवा देचिन्छ।तसथवा उक्त वयवसथाको सट्टामा प्राष्टवनधक अधययन गररी 

वातावरणधीय प्रभाव मू्याङ्कन गनखे वयवसथा गनूवा।

(१) उद्योग सञ्चालन गनखे इजाजत ददन ुअगानड सरकार आफैले कनत हदसमम ढुङ्गा, रोडा, बालवुा 

चझकन ददंदा वातावरण सन्तलुन ष्टवग्दैन हेररी अधययन गररी तयचत्त हदसमम मात् चझकन 

अनमुनत ददनपुछवा।तयसररी बैज्ाननक आधारमा उतिनन गनवा सकने कुरा ननधावारण गररी तयो 

हद ननाधने गररी इजाजत ददने तयसको अनगुमन गनखे र इजाजत अवनध समाप् भएपनछ तयो 

क्षेत्लाई यथाचसथनतमा ्याउने शतवा तोकनू।

(२) प्रसताव कायावान्वयनमा उद्योग ष्टवभागले दतावा गररी सवधीकृनत ददएपनछ ष्टवशेषज् सचममनलत 

टोलरीबाट Monitor हनेु कानूनधी वयवसथा देचिएन।उद्योग सञ्चालन भएपनछ ष्टवशेषज्ले 

ननयनमत पानधीको Sample नलने, आवाज कत्तधीको प्रदूषण भयो जाँचन ु पनखे।आवाजले 

वनजंगल र Flora and Funna र वन्यजन्तलुाई कनत प्रभाव पायवो हेनखे।उद्योग सञ्चालन 

गदावा वनक्षेत् छोयो, छोएन सो केहरी हेरेको देचिएन।वायूमणडलमा धवुाँ र धलुोले कतधी 

प्रदूषण गयवो, वरपरको वसतधी, पानधीको स्ोत महुान आददमा के कनत असर गयवो, गरेन Raw 

Material ढुङ्गा र बालवुा कनत उतिनन गयवो इजाजत ददएको क्षेत्को क्षमता भन्दा बढरी 

ननकानलएको छ छैन सो पनन हेनखे आदद केहरी हनेु गरेको देचिएन।तसथवा यधी सबै कुरा उद्योग 

सञ्चालनकै अवसथामा ननयनमत रुपमा अननवायवा Monitor गनखे वयवसथा गनूवा।

(३) ननवेदकको अकवो मु् य माग ट्रकको क्षमता भन्दा बढरी ढुङ्गा, बालवुा, रोडा लोड (Load) 

गररी तयसतो Over Loaded ट्रकले सडक तथा पलुलाई क्षनत पयुावाएको कारण यसलाई पनन 

रोष्टकपाऊँ भन्े पनन माग भएको हुँदा सो समबन्धमा देहायबमोचजम गनुवा:
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(क) यस प्रकार ट्रकमा रोडा, ढुङ्गा, बालवुा Overload गररी िलाउने कायवालाई रोकनको लानग 

प्रहररी पररिालन गनुवा,

(ि) जनताको कर नतरेको पैसाले बनेको सडक सबैको साझा समपचत्त हो।यसतो समपचत्त 

रोडा, ढुङ्गा,उद्योग सञ्चालन गनखे केहरी सधीनमत वयचक्तहरूको मात् आनथवाक फाइदाको लानग 

िलाएको Overloaded सवाररी साधनको प्रयोगले हनु गएको सडकको क्षनतको polluter 

pay principle ममवात गनवा जनतालाई पनुः करको भार बोकाउन ु हुँदैन।तसथवा यसता 

रोडा, ढुङ्गा, बोकेको सवाररी साधनको कारण ममवात समभारमा Polluter pay principle  को 

नसद्धान्त कडाइका साथ लागू गनूवा।

(ग) यसतो साझा समपचत्तको सडक तथा पलुमा कसैको वयचक्तगत फाइदाको लानग सोको क्षमता 

र सवाररी साधनको क्षमताभन्दा बढरी Overloaded सवाररी साधन िलाउँदा सडक र पलुको 

क्षनत हनेु उच्लचित कारणहरूले गदावा तयसता Overloaded सवाररी साधन िलाउन नददन 

नेपाल प्रहररीलाई कडा ननदखेशन ददनू।साथै तयसता सवाररी साधनको Weight जाँि गनवा 

सडकका मु् य मु् य ठाउँमा अनसुार सवाररी धनधीकै ििवामा जाँि यन्त् रािधी Weight जाँि 

गनखे वयवसथा नमलाई जाँिपास हनेु सवाररी साधनलाई मात् सडकमा प्रवेश ददने वयवसथा 

नमलाउनू।

(४) ननवेदकको माग बालवुा, रोडा,ढुङ्गा भारत ननकासधी रोष्टकपाऊँ भन्े पनन छ।नमनसल हेदावा 

नेपाल र भारतसँग भएको सचन्धअनसुार भारत ननकासधी गररएको भन्े देचिन्छ।प्राकृनतक स्ोत 

प्रकृनतले प्रयोगकै लानग ददएको हो।तयसकारण रा्रि ननमावाण र आनथवाक ष्टवकासमा प्राकृनतक 

स्ोतको प्रयोग नगनुवा भन् नम्दैन।तर यसररी ननकासधी गदावा तयसको Sustainable प्रयोग 

हनुपुछवा।वातावरण नै प्रदूषण गरेर वा प्राकृनतक स्ोत ननका्दा वरपरका अन्य 

क्षेत्, बसतधी, सडक, पानधीको महुान, वन, वन्यजन्त,ु प्राचिन समारक आददलाई प्रनतकूल 

असर पनखे भए तयसलाई रोकन ुपछवा।तयसै गररी क्षमताभन्दा बढरी ननका्न पनन हुँदैन।तसथवा 

हाललाई रोडा, ढुङ्गा, बालवुा ननकासधी गनखे कायवा रोकरी यस अदालतको आदेशअनसुार 

गदठत प्राष्टवनधक सनमनतले तत ् तत उद्योगबाट अझै ढुङ्गा, रोडा, बालवुा ननका्न सकने 

क्षमता, आनथवाक लगायत वातावरणधीय दृष्टटिले समभव छ भन्े प्रनतवेदन ददएमा सो बमोचजम 

ननकासधी गनूवा:
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(क) उपरोक्त कायवाको लानग नेपाल सरकारको समबचन्धत ननकायको संयोजकतवमा देहायबमोचजमको 

एक सनमनत गठन गनखे ,

१) वातावरण मन्त्ालयको वा वातावरण मन्त्ालयले तोकेको वातावरणष्टवद् संयोजक

२)  भ-ूगभवाशास्त्रधी

३)  माइननङ्ग इन्जधीननयर

४)  उद्योग ष्टवभागको प्रनतनननध

५)  सथानधीय ननकायको प्रनतनननध र

६)  नेपाल सरकारले तोकेको आवशयक अन्य सदसय तथा वातावरणष्टवद् भएको एक सनमनत 

गठन गनखे

(ि) दतावा नभई सञ्चालन भएको र इजाजत अवनध नाघेका उद्योगहरू बन्द गनखे

(ग) दतावा भई अवनध ननाघेको सञ्चालनमा रहेको उद्योगहरूले प्रदूषण गरे नगरेको, उद्योग 

सञ्चालन गनखे अनमुनत ददएको क्षेत्मा ढुङ्गा, बालवुाको Exploitation क्षमता अथावात ्पररमाण 

अव कनत छ यकरीन गनखे यदद अब अरु बढरी उतिनन ्गदावा वातावरणधीय र भौगोलरीक क्षनत 

पगुने भएमा तयस क्षेत्मा सञ्चानलत उद्योग बन्द गनूवा।

 तर अष्टहले नै वातावरण प्रदूषण गरररहेको देचिएमा उतिनन गदावा वातावरणलाई प्रनतकूल 

असर पाछवा भने तरुुन्त बन्द गनूवा।

(५) अव उप्रान्त उद्योग सथापनाको अनमुनत ददंदा प्रसतावकले पेस गरेको प्रसतावमा संलगन 

वातावरण प्रभाव मू्याङ्कनलाई यस आदेशअनसुार गठीत सनमनतले हेररी ददएको राय र 

प्रनतवेदन अनसुार ्भिषथ गररी अनमुनत प्रदान गनूवा।

(६) बालवुा, ढुङ्गा, प्राकृनतक स्ोत भएको कारण Public Trust Doctrine र संष्टवधानको धारा 

३३(ण) अनसुार प्राकृनतक स्ोत सरकारको सवानमतवको साववाजननक समपचत्त हो।यसतो 

समपचत्तमा कसैले ठेक्ा नलई कुनै एक ठेकेदारले Nominal राजश्व बझुाएको भरमा कारोवार 

गररी ठेकेदार मात् भलिषअ्ज (समपन्) हनु सकदैन।प्राकृनतक स्ोतलाई वयापाररक प्रयोग 

गनवा ददंदा पष्टहलो र महतवपूणवा कुरा वरपरका बसतधी वनजंगल वातावरण नजधीकका सकूल 
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असपताल लगायत अन्य संवेदनशधील संसथा तथा जनतालाई असर नगररी मात् गनखे अनमुनत 

ददनपुछवा।राजयलाई हनेु जायज रोय्टरी, आयकर, प्रदूषण ननयन्त्ण र प्राकृनतक स्ोत 

उतिनन पनछ जनमनलाई यथाचसथनतमा छाडनपुनखे गररी नेपाल पेट्रोनलयम ऐन र िानधी तथा 

िनधीज पदाथवा ऐनअनरुूप सरकारलाई हनेु फाइदाको आधारमा वयचक्तलाई ठेक्ा ददनू।

(७) प्राकृनतक स्ोतको अनधकतम सदपुयोग र प्राकृनतक स्ोतको उतिनन एवं ष्टवकास गदावा 

हनेु प्रदूषण ननयन्त्णमा वातावरणसमबन्धधी ऐन ननयम जयादै अप्रायाप् देचियो।यसमा सधुार 

गनूवा।

(८) ररट ननवेदन र मानथ उच्लचित प्रनतवेदनसष्टहत Overload भएका Truck को कारण 

नेपालको सडकहरूलाई ठूलो क्षतधी पगेुको देचिएको हुँदा सरकार मकुदशवाक भएर बसन 

सकदैन।अतः प्रहररीलाई सजग गराइ यसतो दणडष्टहनता रोकन र पलु भतकने र सडक ष्टवग्ने 

कायवा रोकन Overload रोकन कडाइका साथ कारवाहरी गनुवा।

(९) ष्टवनभन् अधययन प्रनतवेदनबाट सरकाररी ननकायहरू बधीि एक आपसमा समन्वय (Coordinate) हनु 

नसकरी एक अकवोमा Overlapping हनुका साथै एउटै ष्टवषयमा एउटा ननकायले गरेको 

काम अकवो ननकायलाई थाहा जानकाररी समेत नहनेु भन्े देचियो।तसथवा वातावरण जसतो 

समवेदनशधील र महतवपूणवा ष्टवषयमा यसतो हनु ुहुँदैन।वातावरण मन्त्ालय वा अन्तगवातका 

ननकाय वा कायावालयले Coordinator को भनूमका हनेु वयवसथा गनूवा।

(१०) वयवसथाष्टपका संसद, प्राकृनतक स्ोत साधन सनमनतको प्रनतवेदन, िन्द्देव जोशधीको 

प्रनतवेदन र नेपाल प्रशासननक प्रचशक्षण प्रनतष्ठानको कायवाकाररी ष्टवकास कायवारिमले तयार 

गरेका प्रनतवेदनहरू रिनमक रुपले लागू गनूवा।

(११) अननयचन्त्त र जथाभावधी उपतयकाको वागमतधी िोलाबाट बालवुा चझकेको कारण केहरी 

वषवा अगानड काठमाडौँ र लनलतपरु जोडने पलु समेत भाचससएको ताजा घटना हो।आज पनन 

उपतयकाका िोलाहरूबाट अननयचन्त्त बालवुा चझकरी पलुको जगलाई समेत ितरामा पारेको 

सपटि देचिन्छ।सडक र पलुलाई धरापमा पानुवाका साथै िोलाका दायाँ बायाँको वसतधीलाई 

समेत असर पानखे गररी केहरी वयचक्तले प्राकृनतक स्ोतमा यसररी गैरकानूनधी काम गदावा पनन 

सरकार िपु लागेर बसन हुँदैन।तयसैले काठमाडौँ उपतयका मात् होइन, नेपाल राजयभरका 
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िोलाहरूबाट पलु र सडकलाई क्षनत पयुावाउने गररी भएको वालवुाको ठेकेदाररी प्रथा तरुुन्त 

बन्द गनूवा।

(१२) ष्टवकास ननमावाणको काममा ढुगां, रोडा, नगट्टधी, बालवुा आवशयक सामाग्धी हनु।्यसता 

प्राकृनतक स्ोतको प्रयोग हनु नपाउने गररी बन्द गदावा वयचक्तगत र सरकाररी ननमावाण र 

ष्टवकास कायवालाई नै प्रनतकूल असर पनखे हुँदा वसतधीबाट टाढा रहेका, कानूनबमोचजम दतावा 

भएका र प्रदूषण नगरेका उद्योगहरूको हकमा यस आदेशले असर नगनखे कुरा समेत ष्टवपक्षधी 

नेपाल सरकारलाई जानकाररी गराउनू।

२२. प्रदूषण मकु्त सवचछ वातावरण प्रतयेक नागररकको मौनलक हक हो।आजको ष्टवश्व 

वातावरण Conscious ष्टवश्व हो।दोस्ो ष्टवश्वयदु्ध पनछ औद्योनगकरणमा दौडेको ष्टवश्वले कोइला, पेट्रोल 

नडजेल आददको िपतले गदावा प्रदूषण बढेको कारण औद्योनगक रा्रि सवाररी र यातायातको साधनमा 

ष्टवद्यतु प्रयोग र कोइलाको सट्टा Nuclear Energy तफवा  केचन्द्त छ।नेपालमा पनन प्रदूषणको आफनै 

समसया छ।नेपालमा औद्योनगक ष्टवकासको कारणभन्दा पनन जथाभावधी उद्योग सञ्चालनको कारण 

प्रदूषण बढेको छ।नेपालको वातावरण संरक्षणसमबन्धधी कानून जयादै अपूरो देचिन्छ।प्रदूषण 

रोकथामको नाममा सरकार Licensing Regime राजश्व बषृ्टद्धमा सधीनमत छ।उद्योग सथापना गनवा 

िाहने प्रसतावकले सथानधीय जनता र ननकायहरूसँग सोधधी उनधीहरूले उद्योग सथापना गनवा हनु्छ 

भनेको वयचक्तगत रायका आधारमा वातावरणधीय प्रभाव मू्याङ्कन पाररत हनेु र तयहरी आधारमा 

सरकारले इजाजत ददने गररन्छ।वातावरणधीय प्रदूषण भन्ाले धवनधी प्रदूषण, बायमुणडलमा धलुो 

र धवुाँको प्रदूषण, पानधीको महुानहरूमा मानवधीय कायवाले गदावा प्रदूषण भ-ूक्षयको तथा वन 

ष्टवनास, वन क्षेत्मा धलुो, धवुाँ र आवाजको प्रवेशले वनजंगलमा भएको शाचन्तको िलबलरी 

िरािरुुङ्गधी र जनावरमा पनखे क्षनत आदद पदवाछन।्यसैगररी वातावरण संरक्षणसमबन्धधी कानून पनन 

वातावरण प्रदूषणको रोकथाम र ननयन्त्णमा प्रभावकाररी वयवसथा हनुपुछवा।सो कानूनले आजको 

वातावरण समसयालाई Cope गनवा सकदैन।तयसैले वातावरणसमबन्धधी वतवामान कानूनमा ष्टवशेषज्को 

रायअनसुार सधुार गनुवापछवा।सवचछ र प्रदूषणमकु्त वातावरण प्रतयेक नागररकको मौनलक हक 

भएकोले तयसतो हक उ्लंघनको रोकथामको वयवसथा नगनखे हो भने नागररकहरूको धारा १६ 

को मौनलक हक हनन ्हनु्छ।
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२३. वातावरण संरक्षण प्राकृनतक स्ोतको प्रयोग र औद्योनगक ष्टवकास एक अकावाको Mutually 

Exclusive नभई एक अकावाको परुक हनु।्संष्टवधानको धारा १६ ले प्रतयेक वयचक्तलाई 

प्रदूषणमकु्त वातावरणमा रहन, बसन, जधीउन पाउने हकलाई मौनलक हक प्रदान गरेको सन्दभवामा 

वातावरणसमबन्धधी ष्टववादलाई िाँडो ष्टकनारा गनुवापनखे हुँदा यस अदालतले आफनो भनूमका ननवावाह 

गनवा यस अदालतमा एक वातावरण इजलासको वयवसथा हनु आवशयक छ।तयसैले एक वातावरण 

इजलास गठन गनखे कानूनधी वयवसथा हनु सममाननधीय प्रधान न्यायाधधीशजयूलाई जानकाररी गराउनू।

२४. प्रसततु ररटमा मानथ उ्लेि भएअनसुार नेपाल सरकारको नाममा ननदखेशनातमक आदेश जाररी 

भएकोले महान्यायानधवक्ताको कायावालयमाफवा त यो आदेशको जानकाररी नेपाल सरकारलाई 

ददनू।प्रसततु ररट दायररीको लगत काटरी नमनसल ननयमानसुार गनूवा।

उक्त रायमा म सहमत छु।

न्या. भरतराज उप्रतेधी

इनत संवत ्२०६७ साल साउन २१ गते रोज ६ शभुम्
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१८. ष्टवषयः उतप्रषेण परमादेश समेत।

भाग ५५ ननणवाय नं. ८९४२ ने.का.प. २०७० अङ्क १

सववोचि अदालत, संयकु्त इजलास

माननधीय न्यायाधधीश श्धी दामोदरप्रसाद शमावा
माननधीय न्यायाधधीश श्धी प्रकाश वसतधी

समबत २०६८ सालको WO-०६३९

फैसला नमनतः २०६९।५।२६।३

ननवेदकः काठमाडौं चज्ला काठमाडौं महानगरपानलका वडा नं. १० चसथत कायावालय रहेको वातावरणधीय 

ष्टवकास तथा संरक्षण कानूनधी मञ्चका तफवा बाट अच्तयार प्राप् कायवासनमनत सदसय अनधवक्ता, रामकुमार 

आिायवा

ष्टवरुद्ध

ष्टवपक्षधीः नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्धी, प्रधानमन्त्धी तथा मचन्त्पररषद््को कायावालय समेत

ननवेदक तफवा बाटः अनधवक्ताहरू रामकुमार आिायवा, ददनमचण पोिरेल, बद्रीप्रसाद भट्ट, टरीकाराम भट्टराई, 

ननमवाला भणडाररी, ताराप्रसाद सापकोटा, पदमबहादरु शे्ष्ठ, गणेश दाहाल, जयोतधी बाननयाँ, धनन्जय 

िनाल, राज ुफँुयाल, भवुनप्रसाद वागले, नारायणप्रसाद देवकोटा र रष्टव िनाल

ष्टवपक्षधी तफवा बाटः ष्टवद्ान सहन्यायानधवक्ता यवुराज सवेुदरी, ष्टवद्ान अनधवक्ताहरू बासदेुव शमावा, डा. 

ष्टवजयनसँह नसजापतधी, ष्टवनोद काककी, कृषणप्रसाद सवेुदरी, लोकनाथ िरेल, तेज रावल, कुमार शमावा 

आिायवा र सनु्दरलाल िौधररी

अवलचमबत नजधीरः

नेकाप सवणवा जन्मोतसव ष्टवशेषाङ्क, २०५२ पषृ्ठ १६८ 

नेकाप २०५३, वैशाि, नन.नं. ६१२७, पषृ्ठ ३३ 

नेकाप, २०६७, असोज नन.नं. ८४०२, पषृ्ठ १०५७ 

नेकाप २०६७, िैत, नन.नं. ८५२१, पषृ्ठ २०५३ 

नेकाप २०६८, जेठ, नन.नं. ८५५६, पषृ्ठ २३५ 
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समबद्ध कानूनः 

नेपालको अन्तररम संष्टवधान, २०६३ को धारा ३५(५), १६१(१) 
वातावरण संरक्षण ननयमावलरी, २०५४ 
वातावरण संरक्षण ऐन, २०५३ को दफा ६ 
राष्ट्रिय ननकुञ्ज तथा वन्यजन्त ुसंरक्षण ऐन, २०२९ 
जलाधार संरक्षण ऐन, २०३९ 
िानधी तथा िननज पदाथवा ऐन, २०४२ 
वन ऐन, २०४९, जलस्ोत ऐन, २०४९ 
राष्ट्रिय प्रकृनत संरक्षण कोष ऐन, २०३९,

 वातावरण संरक्षण गररन ुर हनु ुआज समसत ष्टवश्वकै साझा सरोकारको ष्टवषय भएकाले वातावरण 
संरक्षणका लानग अदालतको अनभभावकरीय भनूमका हनु्छ भने यसको संरक्षणका लानग जटेुका 
संघ संसथा तथा वयचक्तहरूको पनन यचत्तकै सष्टरिय भनूमका अपेचक्षत हनेु।

 वातावरण संरक्षणको प्रश्न कुनै रा्रिको सधीमा र राष्ट्रियताको पररनध भन्दा पनन परका 
आवशयकतासँग समबचन्धत छ।यसतो बहआुयानमक समसत ष्टवश्वकै साझा सरोकारको ष्टवषयलाई 
प्रतयथथीहरूले चजकरीर नलए झैं हकदैया र सरोकारको सधीमामा संकुचित गनुवा न्यायसंगत नहनेु।

(प्रकरण नं.४)
 प्रसताष्टवत आयोजनाको सट्टा अन्य कुनै ष्टवक्प छ र यस ष्टवक्पको अनशुरण गदावा वातावरणधीय 

नोकसानधीलाई बिाउन सष्टकने चसथनत छ भने ष्टवक्पले नै साववानधक प्राथनमकता पाउन ुपनखे।
(प्रकरण नं.९)

 वातावरणधीय प्रभाव मू्याङ्कन गदावा हरसमभव ष्टवक्पको अधययन गररने प्रावधान रहेकाले 
ष्टवक्पको छनौट गदावा वातावरण संरक्षणलाई मूल उद्ेशय माननन ुपदवाछ र यसका लानग आनथवाक 
वययभारको प्रश्नले महतव पाउन ुहुँदैन।नेपाल कानून वातावरण संरक्षणका पक्षमा उनभएका तथा 
वातावरण संरक्षण समबन्धधी सचन्ध र महासचन्धको नेपाल हसताक्षरकतावा समेत रहेबाट ष्टवकासको 
नाममा कुनै पनन रूपमा वातावरण संरक्षणको प्रश्नलाई गौण मान् नसष्टकने।

(प्रकरण नं.१३)



313

jg, jGohGt' / jftfj/0f ;+/If0f ;DaGwL s]xL dxTjk"0f{ d'2fsf ghL/x?sf] ;Fufnf] – @)&*

 वातावरणधीय प्रभाव मू्याङ्कन कानूनद्ारा ननधावाररत प्रष्टरियाबाट समपन् हनु ुपदवाछ।कानूनद्ारा 
वयवचसथत कुरा मनोगत हनु सकदैन।ष्टवष्टवध ष्टवक्पमधये छनौट गररएको ष्टवक्प, वातावरण 
संरक्षणका दृष्टटिकोणबाट अनत उपयकु्त छ भन्े कुराका वसतगुत आधार प्रनतवेदनमा हनुपुदवाछ।तधी 
वसतगुत आधार कानूनसममत छन ्वा छैनन ्अदालतका पररीक्षणका ष्टवषय हनु्छन।्वातावरणधीय 
प्रभाव मू्याङ्कन (EIA) का अन्तरवसतनुभत् अदालतले प्रवेश गनुवा हुँदैन भन्े कथनसँग सहमत 
हनु नसष्टकने।

 कानूनको पररपालन गनखे गराउने र कानूनको समचुित प्रयोग भएको छ छैन हेनखे यस 
अदालतको कतवावय नै हो।सडकको आवशयकता छ छैन यसको ननक्छौल ननचिय नै अदालतले 
गददैन।तर, वातावरण संरक्षणका दृष्टटिकोणबाट सडक ननमावाणका ष्टवष्टवध ष्टवक्पमा कानूनबमोचजम 
समचुित धयान ददइएको छ छैन ्अदालतले प्रवेश गनदै पनखे।

 (प्रकरण नं.१९)

आदेश

न्या. दामोदरप्रसाद शमावाःनेपालको अन्तररम संष्टवधान, २०६३ को धारा ३२ र १०७(२) बमोचजम 
पनवा आएको प्रसततु ननवेदनसमबन्धधी संचक्षप् तथय र आदेश यस प्रकार छः-

म ननवेदक नेपालरी नागररक अनधवक्ताको प्रमाणपत् प्राप् गररी कानून वयवसायधीको हैनसयतमा ननरन्तर 
पेशामा रहरी वातावरणधीय ष्टवकास तथा संरक्षण कानूनधी मञ्च (EDCLF) को संसथापक सदसयको रूपमा 
वातावरण कानूनका क्षेत्मा ष्टरियाशधील रहेको छु।यो संसथा वातावरण संरक्षण कानूनका ष्टवषयमा 
ष्टरियाशधील रहरी पयावावरणका क्षेत्मा समबचन्धत साववाजननक सरोकारका ष्टवषयमा आवाज उठाउँदै 
आएको र वातावरण संरक्षणका क्षेत्मा कायवारत रहरी वन, वातावरण, वन्यजन्त ुसंरक्षण, पयावावरणधीय 
क्षनत न्यूनधीकरण, जैष्टवक ष्टवष्टवधता संरक्षण आददका ष्टवषयमा आवाज उठाउँदै आएको र प्रसततु मदु्ा 
साववाजननक सरोकारको उच्लचित ष्टवपक्षधीहरूका उपर उक्त ननवेदन दायर गनवा हकदैया रहेको ननवेदन 
गदवाछु।

सडक ष्टवभागको आयोजनामा पूववा पचचिम राजमागवाको बददवाया चसथत भरुरीगाउँदेचि सिुखेतको तेलपानधी 
जाने ५२ ष्टक.मधी. सडकमधये २७ ष्टक.मधी. बददवाया राष्ट्रिय ननकुञ्ज नभत्बाट बाटो ननमावाण गनवा वातावरण 
मन्त्ालयबाट वातावरणधीय प्रभाव मू्याङ्कन (EIA) प्रनतवेदन सवधीकृत गराई राष्ट्रिय ननकुञ्ज मासने 
गररी सडक ननमावाण गनवा लागेको जानकाररी नमनत २०६८।१०।४ को काचन्तपरु दैननकमा प्रकाचशत 
समािारले जानकाररीमा आएको हो।राष्ट्रिय ननकुञ्ज भनेको सरकारले संरक्षण क्षेत्का रूपमा कानूनद्ारा 
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सथाष्टपत ष्टवशेष प्रकारको संरचक्षत वन हो।यसको प्रयोग र संरक्षणमा सरकाररी वा अन्य वन जसतो प्रयोग 
वा भौनतक ननमावाण गनवा नम्ने हुँदैन।वन ऐन, २०४९ को दफा ६८(१) मा राष्ट्रिय प्राथनमकता प्राप् 
योजना सञ्चालन गनवा वनको प्रयोग गनुवा बाहेक अन्य कुनै ष्टवक्प नभएमा र तयसतो योजना सञ्चालन 
गदावा वातावरणमा उ्लेिनधीय प्रनतकूल असर नपनखे भएमा तयसतो योजना सञ्चालन गनवाको नननमत्त नेपाल 
सरकारले सरकारद्ारा वयवचसथत वन, संरचक्षत वन आदद वनको कुनै भाग प्रयोग गनवा सवधीकृत ददन 
सकनेछ भन्े कानूनधी वयवसथा रहेको र राष्ट्रिय ननकुञ्ज तथा वन्यजन्त ुसंरक्षण ऐन, २०२९ को दफा 
३ बमोचजम सथाष्टपत राष्ट्रिय ननकुञ्जनभत् सोहरी ऐनको दफा ५ ले राष्ट्रिय ननकुञ्ज तथा आरक्षनभत् भौनतक 
ननमावाणजन्य कायवालाई ननषधे गरेको छ।यधी कानूनधी वयवसथाहरूको ष्टवपररीत हनेु गररी राजयले लागू 
गरेका कानूनधी वयवसथाको उ्लंघन हनेु गररी सडक ननमावाणको प्रष्टरियाअचघ बढाइएकोले सममानधीत 
अदालतमा साववाजननक सरोकारको ष्टवषय नलई प्रसततु ररट ननवेदन दायर गनवा उपचसथत भएको छु।

बददवाया राष्ट्रिय ननकुञ्ज सन ्१९७६ मा कणावालरी वन्यजन्त ुआरक्षको रूपमा सथाष्टपत र पनछ शाहरी 
बददवाया वन्यजन्त ुआरक्षणको रूपमा रहरी सन ्१९८४ मा बददवाया राष्ट्रिय ननकुञ्जको रूपमा सथाष्टपत 
गररएको हो।उत्तरतफवा  स्लाको जंगल र बाँकरी ७० प्रनतशत सालको जंगलले ढाकेको सनु्दर बबई 
उपतयकामा अवचसथत यो ननकुञ्ज ष्टवश्वको अनत दलुवाभ एकनसंङ्गे गैडाको दोस्ो बाससथान र बाघ (Royal 

Bengal Tiger) को प्रमिु ष्टविरण र बाससथान हो।यस ननकुञ्जमा एकनसंङ्गे गैडा, जंगलरी हात्तधी, 
बाघ, ६ प्रजानतका मगृ, कृषणसार, गौररीगाई, बदेँल, कालो भाल,ु नधीलगाई, चित्तल, थार, घोरल, 
लंगरु, बाँदर, सयाल, रातो बाँदर र चितवुालगायतका ५९ सतनधाररी प्रजानत, ष्टवश्वको दलुवाभ डच्फन 
माछासमेत जममा १२४ प्रजानतका माछा, दलुवाभ राजहाँस,  मयरु, धनेश र कालो सटकवा  लगायतका 
४०७ िराहरू, अचजङ्गर, घनडयाल गोहरी, सनु गोहोरो लगायत ४२ घस्ने जधीवजन्तहुरूको बाससथान 
र जैष्टवक ष्टवष्टवधताले समपन् रा्रिको प्रमिु प्राकृनतक समपदामधये एक हो।जैष्टवक ष्टवष्टवधताले भररपूणवा 
रहेको आजभन्दा कररीव ३६ वषवा पष्टहला नेपाल सरकार र नेपालरी जनताले नतरेको कर र पोतको 
लगानधी भएको वददवाया राष्ट्रिय ननकुञ्जको मधयभागबाट उत्तर दचक्षण हनेु पूववा पचचिम राजमागवाको भरुरीगाउँ 
तेलपानधी सडक ननमावाण गदावा उक्त राष्ट्रिय ननकुञ्ज दईु भागमा ष्टवभाजन हनेु र सडक ष्टवसतार सँगै 
मानवधीय अनतरिमणका कारणले संरचक्षत वनको लामो इनतहासको ष्टवरासत नै मेष्टटन सकने ितरा 
छ।प्रकाचशत समािारले पाररीत वातावरणधीय मू्याङ्कन प्रनतवेदनमा उच्लचित १६,३९९ रुि काटन ु
पनखे जसमा मु् य गररी सालका रुिहरू पनखे र नेपाल सरकार तथा भारत सरकारको सहकायावातमक 
अवधारणा (Collaborative Approach) अन्तगवात सथाष्टपत नेपालको पसावा वन्यजन्त ुआरक्षदेचि भारतको 
राजाजधी राष्ट्रिय ननकुञ्जसमम जोडने जैष्टवक ष्टवष्टवधता मागवाको अवधारणालाई प्रतयक्ष िलल पानखे साथै 
नेपाल सरकारले लागू गरेको तराई अधवाभबूनोट (Terai Arc Landscape) कायवारिमलाई समेत उक्त 
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सडकले ओगटने २७ ष्टक.मधी. लामो भागबाट संरचक्षत क्षेत् राष्ट्रिय ननकुञ्ज संवेदनशधील िरेु र संरक्षण 
कायवारिममा अपूरणधीय क्षनत हनु जाने हुँदा उक्त सडक ननमावाण कायवा रोकन ुअनत नै आवशयक भएको 
ननवेदन गदवाछु।

राष्ट्रिय ननकुञ्ज अथावात संरचक्षत वन भनेको प्राकृनतक वातावरणका साथै वन्यजन्त,ु वनसपतधी, भ-ूदृषयको 
संरक्षण वयवसथापन र उपयोगको लानग छुट्ाइएको क्षेत् हो।यसतो क्षेत् छुट्ाउँदा नेपाल सरकारले 
राष्ट्रिय ननकुञ्ज तथा वन्यजन्त ुसंरक्षण ऐन, २०२९ को दफा ३ तथा वन ऐन, २०४९ को दफा २३ 
र २४ बमोचजम सथाष्टपत र वयवचसथत वन हो।राष्ट्रिय ननकुञ्ज तथा वन्यजन्त ुसंरक्षण ऐन, २०२९ को 
दफा ५ ले ननकुञ्जनभत् कुनै पनन संरिना ननमावाण गनवा वा राष्ट्रिय ननकुञ्जनभत् कुनै प्रकारले क्षनत पयुावाउन 
ननषधे गरेको छ।यसका साथै संरचक्षत क्षेत्नभत् भौनतक पूवावाधारहरू ननमावाण एवं संिालनसमबन्धधी 
कायवानधीनत, २०६५ को कायवानधीनत (१) मा भएको वयवसथा नेपाल सरकारले राष्ट्रिय प्राथनमकता प्राप् 
आयोजनाहरू बाहेक अन्य आयोजना संिालन गनवा राष्ट्रिय ननकुञ्ज, आरक्ष, संरक्षण क्षेत् तथा मधयवतथी 
क्षेत्को जगगा उपलबध गराइने छैन।राष्ट्रिय योजना आयोगबाट राष्ट्रिय प्राथनमकता प्राप् आयोजना हो 
भनधी िलुाइएको पत् साथै रािधी उपरोक्त क्षेत् माग गनुवा पदवाछ भन्े वयवसथाको ष्टवपररीत उक्त सडक 
राष्ट्रिय प्राथनमकतामा नपरेको क्षेत्मा बलपूववाक राष्ट्रिय समपदा नटि हनेु वयहोरा ननवेदन गदवाछु।

भरुरीगाउँ तेलपानधी सडक ननमावाण भएमा राष्ट्रिय ननकुञ्ज तथा वन्यजन्त ुसंरक्षण ऐन, २०२९ को दफा ४, ५ 
र २२, वन ऐन, २०४९ को दफा ६८, वातावरण संरक्षण ऐन, २०५३ को दफा ७(१), ९, १० 
र २०, बददवाया राष्ट्रिय ननकुञ्ज ननयमावलरी, २०५३ को ननयम ६, ८ र १२, वन्यजन्त ुआरक्षण 
ननयमावलरी, २०३४ को ननयम ६, राष्ट्रिय ननकुञ्ज तथा वन्यजन्त ुसंरक्षण ननयमावलरी, २०३०, संरक्षण 
क्षेत् ननयमावलरी, २०५३ तथा वन ननयमावलरी, २०५१ को कायवाष्टवनधगत त्षु्टट हनुकुो साथै राष्ट्रिय 
नसमसार नधीनत, जलवाय ुपररवतवान कायवानधीनत, नेपाल वातावरण कायवानधीनत समेतको गमभधीर त्षु्टट गररी 
वातावरणधीय प्रभाव मू्याङ्कन प्रनतवेदन तयार गराई जैष्टवक ष्टवष्टवधता संरक्षणको ष्टवपररीत माननसको 
सवचछ वातावरणमा बाँचन पाउने अनधकारलाई िलल पगुने गररी मानव अनधकारको ष्टवश्ववयापधी 
घोषणापत्, १९४८, आनथवाक, सामाचजक र साँसकृनतक अनधकार समबन्धधी अनभसचन्ध, १९६६ का 
ष्टवपररीत राष्ट्रिय समपदामा प्रनतकूल असर पानखे गररी ननमावाण कायवा गनावाले समग् वातावरण, जैष्टवक 
ष्टवष्टवधता, सथानधीय सधीपमा आधाररत रैथाने उतपादनहरू लोप हनेु हुँदा उक्त कायवा रोकरी ददगो ष्टवकासको 
मूल नसद्धान्तलाई आतमासात गररी उक्त कायवा रोक्ा गनवा अन्तररम आदेश जाररी हनुपुदवाछ। 

प्रसततु मदु्ामा संरक्षण ष्टव. ननमावाण (Conservation Vs. Construction) को प्रश्न समाष्टहत भएको ष्टवषय 
हो।संरिना ननमावाण, ष्टवकास ननमावाण र पयावावरण संरक्षण फरक ष्टवषय हनु।्संरिना ननमावाणनबना 
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मानव जधीवन िलायमान र ष्टवकनसत हुँदैन भने सवचछ सफा वातावरण र वातावरणका अवयवहरू 
सवसथय नभए जधीवन रहँदैन।जलवाय ुपररवतवानको यगुमा वन जंगलले रा्रिलाई फाइदा पगुने कुरामा 
कसैको दईुमत नै छैन।यस सन्दभवामा ददगो ष्टवकासको नसद्धान्तलाई अनशुरण गररनपुनखे हनु्छ।यो 
राष्ट्रिय ननकुञ्ज, “Convention of Biological Diversity Conservation (CBD) 1992 sf] Conservation 

of ecosystems & natural habitats & the maintenance & recovery of viable populations of species 

their natural surrounding” भन्े वयवसथालाई आतमसात ् गररी राजयको लगानधीमा सथाष्टपत क्षेत् 
भएको हुँदा सबै नमलरी संरक्षणमा जोड ददनकुो सट्टा सधीनमत जनसं्याको फाइदाका लानग राष्ट्रिय 
समपदा नै नटि पानखे कायवाले UNCHE, 1972 Stockholm Declaration, Principle 2 “The natural 

resources of the earth including the air, water, land, flora & fauna & especially representatives 

samples of ecosystems, must be safeguarded for the benefit of the present & future generations 

through careful planning of management” को ददगो ष्टवकाससमबन्धधी नसद्धान्तको ष्टवपररीत र सोहरी 
घोषणाको Principle 15 “Planning must be applied to human settlements and urbanization with 

a view to avoiding adverse effects on environment” को समेत ष्टवपररीत हनु्छ।सन ् १९८७ 
को “Brundtland commission” को “Our Common Future” प्रनतवेदनको आधारभतू संरक्षणका 
नसद्धान्त, अनधकार र दाष्टयतवहरूको प्रनतकूल ष्टवकास ननमावाण गनवा नहनेु मु् य अवधारणाका आधारमा 
सन ्१९९२ को ररयो घोषणापत्ले समेत ददगो ष्टवकासको अवधारणालाई अचघ सारेको छ।यसको 
नसद्धान्त ३ मा भननएको छ, “The right to development must be fulfilled so as to equitably meet 

developmental & environmental needs of present & future generation.”।यसररी यधी नसद्धान्तको 
वचिवालाप हनेु गररी उक्त सडक ननमावाणको कायवा हनु गएकोमा ददगो ष्टवकास हनेुभन्दा पनन ष्टवनासको 
ितरा उतपन् हनेु र नेपाल पक्ष रा्रि भएका सचन्ध, अनभसचन्धहरू उ्लंघन हनु्छ।उक्त ननमावाण कायवाले 
नेपाल पक्ष रा्रि भएका महासचन्ध, अनभसचन्धमधये मु् यतः “CBD, 1992” को प्रसतावना, पररभाषा तथा 
धारा ८, ९, १० र १४ को ष्टवपररीत हनु्छ।यसतै संकटापन् जंगलरी वन्यजन्तकुो बाससथान तथा 
जधीवजन्तकुो प्रजानतको अन्तरावाष्ट्रिय वयापार महासचन्ध, “(CITES) 1973”, ष्टवश्व साँसकृनतक प्राकृनतक 
समपदा महासचन्ध, “(World Heritage Convention) 1972” जलपंक्षधीको बसोवास जसता अन्तरावाष्ट्रिय 
महतवका नसमसारसमबन्धधी महासचन्ध “(Ramsar Convention) 1971” संयकु्त रा्रिसंघधीय जलवाय ु
पररवतवानसमबन्धधी िाका महासचन्ध “(UNFCCC), 1992” जसता महासचन्धहरूको भावना र ममवाष्टवपररीत 
हनु जाने हनु्छ।ष्टवपक्षधीहरूको उक्त सडक ननमावाण कायवाले नेपालको अन्तररम संष्टवधान, २०६३ को 
धारा १२(१), १६(१) द्ारा प्रदत्त मौनलक हकमा अनतसय असर पानखे र संष्टवधानको धारा, ३३(छ)
(ड)(ण) धारा ३४(१)(४) को राजयका ननदखेशक नसद्धान्त, धारा ३५(५) राजयको नधीनतष्टवपररीत, नेपाल 
सचन्ध ऐन, २०४७ को दफा ९ को प्रनतकूल भै सममानधीत सववोचि अदालतबाट प्रनतपाददत भएका 
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नेकाप २०५३, अङ्क १, पषृ्ठ ३६ योगधी नरहरर नाथ ष्टव. प्रधानमन्त्धी, नेकाप २०५२, पषृ्ठ 
१६९, सूयवाप्रसाद ढुङ्गेल ष्टव. गोदावररी माववाल मदु्ामा सथाष्टपत नजधीर समेतको ष्टवपररीत हनेु गररी 
ष्टवपक्षधीहरूबाट उक्त भरुरीगाउँ तेलपानधी सडक ननमावाण हनेु गररी वातावरणधीय प्रभाव मू्याङ्कन प्रनतवेदन 
तयार भएको हुँदा उक्त प्रनतवेदनअनसुार प्रसताष्टवत सडक ननमावाण नगनवा नगराउन ष्टवपक्षधीहरूका नाममा 
उतप्रषेण, प्रनतषधे, परमादेशलगायत जो जे िाष्टहने उपयकु्त आज्ा आदेश जाररी गररपाऊँ भन्े समेत 
ननवेदकको ननवेदन पत्।

यसमा के कसो भएको हो, ननवेदकको मागबमोचजमको आदेश ष्टकन जाररी हनु नपनखे हो, आदेश जाररी हनु 
नपनखे भए यो आदेश प्राप् भएका नमनतले बाटाका मयादबाहेक १५ (पन्ध्र) ददननभत् समबचन्धत नमनसल 
कागजात साथ रािधी महान्यायानधक्ताको कायावालय माफवा त नलचित जवाफ पठाउन ुभनधी ररट ननवेदनको 
एक/एकप्रनत नक्ल साथै रािधी ष्टवपक्षधीहरूलाई सूिना पठाई तयसको बोधाथवा महान्यायानधवक्ताको 
कायावालयलाई ददई नलचित जवाफ आएपनछ वा अवनध नाघेपनछ ननयमबमोचजम पेश गनूवा।

अन्तररम आदेशको माग समबन्धमा ष्टविार गदावा ननवेदनमा उठाइएको ष्टवषयवसतकुो गामभधीयवाताअनसुार 
दावधीको सथानमा सडक ननमावाणको कायवा नगनुवा नगराउन ुभनधी ततकाललाई अन्तररम आदेश जाररी गररी 
ष्टवपक्षधीहरूलाई समेत रािधी छलफल हनु उपयकु्त देचिदँा हाललाई सववोचि अदालत ननयमावलरी, २०४९ 
को दफा ४१(१) बमोचजम अन्तररम आदेश जाररी गररी ददएको छ।सबै ष्टवपक्षधीहरूले अननवायवा रूपमा 
आ-आफनो ननकायमा रहेका प्रसततु योजनासँग समबचन्धत दसतावेजहरू नलई अन्तररम आदेशलाई 
अनवरतता ददन पनखे नपनखे समबन्धमा छलफल गनवा नमनत २०६८।१०।२५ का ददन उपचसथत हनु ु
भनधी ष्टवपक्षधीहरूलाई सूिना ददई पेश गनुवा भन्े यस अदालतको नमनत २०६८।१०।९ को आदेश।

प्रसततु ष्टववादमा हाम्ो पनन सरोकार भएकोले मदु्ामा सररक गराई पाऊँ भनधी ददएको ननवेदन मागबमोचजम 
यस अदालतको नमनत २०६८।१०।२५ को आदेशबमोचजम भरुरीगाउँ-तेलपानधी सडक ननमावाण केन्द्रीय 
संघषवा सनमनतको तफवा बाट चज्ला वददवाया नेउलापरु गा.ष्टव.स. वडा नं. ५ बसने महेन्द्कुमार भणडाररीलाई 
प्रसततु ष्टववादमा सामेल गराइएको रहेछ।

बददवाया राष्ट्रिय ननकुञ्जलगायतका सबै प्राकृनतक समपदाहरूको संरक्षण र समबद्धवान हनुपुनखे ननवेदकहरूको 
भावनासँग सहमत हनु नपनखे कुनै कारण छैन।मानवधीय ष्टवकासका कुनै पनन पहलहरूले देशको अमू्य 
प्राकृनतक समपदा र वातावरणमा प्रनतकूल प्रभाव पाररन ुहुँदैन।ष्टवकासका प्रयत्नहरू वातावरणमैत्धी र 
ददगो ष्टवकासको अवधारणासँग मेल िाने हनुपुदवाछ।यो ष्टवषय नेपालको अन्तररम संष्टवधान, २०६३, वन 
र वनसपतधी र वातावरणसँग समबचन्धत कानूनहरू र यससमबन्धधी नेपाल पक्ष रहेका अन्तरावाष्ट्रिय सचन्ध 
समझौताहरूले ननरूपण गररी सकेको ष्टवषय पनन हो।यो ष्टवषयमा राजयका सबै पक्ष अंग र ननकायहरूको 
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गमभधीर संवेदनशधीलताको आवशयकता छ।यसमा न्यायपानलकाबाट थप न्याष्टयक नधीनत ननमावाणको 
आवशयकता रहेको देचिदैँन।तर, ननवेदकहरूले उठाउन ुभएको यो ष्टवषयमा यस सचिवालयको कुनै 
संलगनता नरहेको र यस सचिवालयले पूरा गनुवापनखे कुनै संवैधाननक र कानूनधी दाष्टयतवसँग पनन ष्टवषय 
समबचन्धत नरहेको हनुाले प्रसततु ररट ननवेदनबाट वयवसथाष्टपका-संसद सचिवालयको हकमा कुनै 
आदेश जाररी हनु सकने अवसथा ष्टवद्यमान नरहेकोले यस सचिवालयको हकमा प्रसततु ररट ननवेदन 
िारेज गररी ददनको लानग सममानधीत अदालतसमक्ष ष्टवनम् ननवेदन गदवाछु भन्े समेत वयवसथाष्टपका संसद 
सचिवालयको नलचित जवाफ।

प्रसताष्टवत भरुरीगाउँ-तेलपानधी-सिुखेत सडक ननमावाण गनखे समबन्धमा भौनतक योजना तथा ननमावाण मन्त्ालयबाट 
नमनत २०६६।७।२९ मा वातावरणधीय प्रभाव मू्याङ्कन पररीक्षण प्रनतवेदन सवधीकृनतका लानग प्राप् 
भएकोमा प्रिनलत कानूनबमोचजमका सबै प्रष्टरिया (साववाजननक सनुवुाई, साववाजननक सनुवुाईको लानग 
सूिना प्रकाशन, राय सझुाव संकलन, आयोजनासथल आसपासमा समबचन्धत ननकायको सरोकारका 
ष्टवषय, राय सझुाव सनमनतको सझुाव) पूरा गररी नमनत २०६८।९।५ गते ष्टवनभन् पाँि वटा ष्टवक्पसष्टहत 
यस मन्त्ालयबाट वातावरणधीय प्रभाव मू्याङ्कन प्रनतवेदन सवधीकृत गररएको हो।यसररी सवधीकृत भएको 
प्रनतवेदनमा औं् याइएका वातावरणधीय रूपमा पनखे नकारातमक असरलाई कम वा न्यूनधीकरण गनखे 
शतवाहरू पालना गददै आयोजना संिालन गनखे कायवा समबचन्धत मन्त्ालय (भौनतक योजना तथा ननमावाण 
मन्त्ालय) को भएकोले यस मन्त्ालयका कुनै पनन कामबाट वातावरणमा नकारातमक प्रभाव पनखे 
नभई तयसतो प्रभावलाई कम गनवा सहयोग पगुने भएकोले यस मन्त्ालयलाई ननवेदकले का्पननक तथा 
मनगढन्ते तकवा को आधारमा मात् ष्टवपक्षधी बनाएको हुँदा समपूणवा दावधी चजकरीरबाट फुसवाद ददलाई ररट 
ननवेदन िारेज गररपाऊँ भन्े समेत वातावरण मन्त्ालयको नलचित जवाफ।

देशको आनथवाक, सामाचजक एवं पूवावाधार ष्टवकासको लानग सडक यातायात एक महतवपूणवा अवयव 
हो।सडक ष्टवभागले ननयम, कानून र ननधावाररत प्रष्टरियाअनसुार सडक ननमावाण, ममवात र वयवसथापनको 
काम गददै आइरहेको छ।सोहरीअनसुार कुनै सडक ननमावाण गनुवा पूववा कुन सथानबाट सडक ननमावाण गनवा 
उपयकु्त हनु्छ भनधी अधययन र सवखेक्षण गररी वातावरणधीय, प्राष्टवनधक र आनथवाक दृष्टटिकोणबाट गणुसतर 
र लागत समेतलाई मधयनजर गररी सडकको रेिाचित् (Alignment) ननधावारण गररन्छ।मधयपचचिमको 
पहाडधी भेगलाई ८० ष्टक.मधी. भन्दा बढरी दूररी घटाई सबैभन्दा छोटो दूररीमा तराई जोडने भरुरीगाउँ-
तेलपानधी-सिुखेत सडक वातावरणधीय तथा सामाचजक दृष्टटिकोणले सबैभन्दा उपयकु्त ष्टवक्पको रूपमा 
पष्टहिान गररएको हनुाले पररमाचजवात प्रनतवेदन वातावरण संरक्षण ननयमावलरी, २०५४ को ननयम ११ 
बमोचजम नेपाल सरकार (सचिव सतर) को नमनत २०६८।९।५ को ननणवायअनसुार सवधीकृत भएको 
छ।उक्त प्रसताष्टवत वन क्षेत्मा सडक ननमावाणको रिममा काष्टटने रुिहरूको १:२५ अनपुातमा नयाँ 
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रुि रोपधी हकुावाउने कायवा गनवा अननवायवाता समेत गररएको छ।तसथवा, प्रसततु ररट ननवेदन ननवेदकको 
वयचक्तगत उद्ेशयका आधारमा परेको हनुाले यसबाट कुनै संवैधाननक र कानूनधी हक अनधकार सथाष्टपत 
हनेु देचिदैँन र यसले ष्टवकास ननमावाण कायवालाई अ्म्याई राष्ट्रिय पूवावाधार ष्टवकासमा बाधा मात् पानखे 
देचिएकोले ररट ननवेदन िारेज गररपाऊँ भन्े समेत नेपाल सरकार, भौनतक योजना तथा ननमावाण 
मन्त्ालय, सडक ष्टवभागको नलचित जवाफ।

देशको सामाचजक, आनथवाक तथा पूवावाधार ष्टवकासको लानग सडक यातायातले गहन भनूमका िेनलरहेको 
हनु्छ।नेपाल सरकारले ननरन्तररूपमा सववासाधारण जनतालाई यातायातको सषु्टवधा पयुावाई उनधीहरूको 
सिु सषु्टवधा एवं आनथवाक ष्टहत कायम राख् प्रिनलत कानूनको अधधीनमा रहरी गनुवापनखे सडक ननमावाण, ममवात 
समभारलगायतका यथाथवा कामकारवाहरीलाई अन्यथा भयो भन् नम्ने होइन।सथानधीय जनताको माग 
र सषु्टवधालाई दृष्टटिगत गररी कुनै पनन सडक ननमावाण गनुवापूववा प्राष्टवनधक दृष्टटिकोणले सडक ननमावाण गनवा 
उपयकु्त हनेु वा नहनेु भन्े कुरामा समभावयता अधययन, सवखेक्षण, वातावरणधीय प्रभावको मू्याङ्कन र 
आनथवाक दष्टटिकोणबाट गणुसतररीयता एवं लागत अनमुान समेतलाई मधयनजर रािधी सडकको रेिाङ्कन 
गररन्छ।ररट ननवेदकले आफनो ननवेदनमा उ्लेि गरेअनसुार बददवाया राष्ट्रिय ननकुञ्ज क्षेत्नभत् सथानधीय 
जनताको माग र आवशयकतालाई ष्टविार गररी कन्स्टायन्टमाफत्वा ष्टवनभन् पाँि ष्टवक्पहरूको अधययन 
एवं सवखेक्षण गररएको नथयो।यसमा तधी ष्टवक्पहरू मधये उपयकु्त देचिएको रानधीपरु-पानधीट्ांकरी पष्टहलो 
प्राथनमकतामा परेकोले यसररी पररमाजवान भई आएको वातावरणधीय प्रभाव मू्याङ्कन प्रनतवेदनलाई वातावरण 
संरक्षण ननयमावलरी, २०५४ को ननयम ११ बमोचजम वातावरण मन्त्ालयको नमनत २०६८।९।६ 
को पत्द्ारा सवधीकृनत प्रदान भई आएको अवसथा ष्टवद्यमान छ।रानधीपरु-पानधीट्ांकरी रेिाङ्कन ऐनतहानसक 
राणाकालरीन हनुकुा साथै परुानो रेलमागवा समेत रहेको सोझो सहज र छररतो भएको र पष्टहले उक्त 
सथानमा रेलमागवाहरू ननमावाण भएको अवसथामा सो रेिाङ्कनमा रहेका रुिहरू समेत पष्टहले कटान भई 
सकेको र हालको अवसथामा धेरै र ठूला रुिहरू समेत फडानधी गनुवापनखे ष्टवद्यमान पररचसथनत नरहेको 
पररप्रके्यमा यस रेिाङ्कनलाई भरुरीगाउँ र आसपास क्षेत्का वानसन्दाहरूबाट अतयानधक रूपमा रुिाइएको 
हुँदा ननवेदकले प्रसततु गनुवाभएको ननवेदन माग दावधी ननरथवाक तथा ननराधार देचिदँा उक्त ननवेदन 
िारेजभागधी छ िारेज गररपाऊँ भन्े समेत भौनतक योजना तथा ननमावाण मन्त्ालयको नलचित जवाफ।

प्रसततु ष्टववादको ष्टवषय राष्ट्रिय ननकुञ्ज तथा वन्यजन्त ुसंरक्षण ष्टवभागको क्षेत्ानधकार अन्तगवात पनखे हुँदा 
ष्टववाददत ष्टवषयको समबन्धमा केहरी बोनलरहन ुपनखे अवसथा नरहेकोले वन तथा भ-ूसंरक्षण मन्त्ालयद्ारा 
पेश हनेु नलचित जवाफलाई यसै नलचित जवाफको अनभन् अंग मानधी ररट ननवेदन िारेज गररपाऊँ 
भन्े समेत वन ष्टवभागको नलचित जवाफ।
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ष्टवपक्षधी ररट ननवेदकले दावधी नलन ुभएको ष्टवषयमा यस आयोगको सचिवालयको के, कसतो कामकारवाहरी 
तथा ननणवायबाट ननवेदकलगायतको के कसतो मौनलक हकमा असर पनुवाका साथै सो कायवा के कनत 
कारणबाट राजयको ननदखेशक नसद्धान्त एवं नधीनतष्टवपररीत रहेको हो भन्े समबन्धमा कुनै कुरा उ्लेि 
गनुवा भएको छैन।नबनाआधार र कारणको ष्टवषयलाई नलएर यस आयोगको सचिवालय समेतलाई ष्टवपक्षधी 
बनाई ददएको ररट ननवेदन िारेजभागधी छ िारेज गररपाऊँ भन्े समेत राष्ट्रिय योजना आयोगको नलचित 
जवाफ।

मानव अनधकार ष्टवनधशास्त्रको नवधीन मान्यताले माननसको ष्टवकासको अनधकार (Right to Development) र 
सवचछ वातावरणमा बाँचन पाउने माननसको अनधकार (Right to live in a clean Environment) दवैु 
अनधकारको मान्यता, संरक्षण, प्रवद्धवान र प्रोतसाहन गररन ुपनखे ष्टवषयलाई केन्द्ष्टवन्दमुा रािेको छ।यधी 
दवैु अनधकारहरू अन्तसवामबचन्धत र पररपूरक पनन छन।्मानव समाज एवं मानव सभयताको गनतशधील 
पररवतवान एवं मात्ातमक तथा गणुातमक ष्टवकासको लानग आनथवाक ष्टवकास अपररहायवा छ।आनथवाक 
ष्टवकासले आनथवाक वषृ्टद्ध र आनथवाक तथा भौनतक पूवावाधारको ननमावाण, ष्टवसतार, संिालन एवं ष्टवकास 
समेतलाई समेटछ।यस ष्टववादको सन्दभवामा दावधीको सथानमा सडक ननमावाण गनखे आयोजनाको लानग 
वातावरण संरक्षण ऐन, २०५३ को दफा ३ बमोचजम वातावरणधीय प्रभाव मू्याङ्कन तयार भएको 
छ।उक्त वातावरणधीय प्रभाव मू्याङ्कन प्रनतवेदन पररमाजवान समेत भई सडक आयोजनाको प्रसतावमा 
सडक ष्टवभागबाट वातावरण मन्त्ालयमा प्राप् भएको अवसथा छ।यसररी प्राप् भएको पररमाचजवात 
प्रनतवेदनलाई वातावरण संरक्षण ऐन, २०५३ को दफा ६ बमोचजम उक्त प्रनतवेदनमा सववासाधारण र 
ष्टवज् गररी सबै सरोकारवालाहरूले आफनो राय, सझुाव ददनसकने प्रयोजनको लानग साववाजननक सूिना 
आवहान गररी प्रकाचशत समेत भएको अवसथा छ।उच्लचित प्रष्टरिया पूरा गररी सडक ष्टवभागको 
प्रसताव वा प्रसताष्टवत आयोजना कायावान्वयन गदावा वातावरणमा उ्लेिनधीय प्रनतकूल प्रभाव पनखे अवसथा 
नदेचिएको ननषकषवाको आधारमा अनधकार प्राप् ननकायको हैनसयतले वातावरण मन्त्ालयले वातावरण 
संरक्षण ऐन, २०५३ को दफा ६ को उपदफा (५) र वातावरण संरक्षण ननयमावलरी, २०५४ को 
ननयम ११ बमोचजम २०६८।९।५ को सचिवसतररीय ननणवायबाट प्रसताष्टवत सडक ष्टवभागको रानधीपरु 
पानधीट्ाङ्कधी एक नमबर रेिाङ्कनलाई वातावरणधीय तथा सामाचजक, आनथवाक दृष्टटिकोणले सबैभन्दा उपयकु्त 
ष्टवक्पको रूपमा सवधीकृत गररएको हो।पररमाजवान गररएको वातावरणधीय प्रभाव मू्याङ्कन प्रनतवेदनअनसुार 
रानधीपरु ष्टवन्दलुाई शरुुवात ष्टवन्दकुो रूपमा रािधी सडक ननमावाण भएमा अन्य ष्टवक्पहरू भन्दा अनधक 
मात्ामा वातावरणधीय प्रभाव पनखे नदेचिएको उ्लेि छ।प्रसताष्टवत आयोजनाले वातावरणमा उ्लेिनधीय 
प्रभाव पानवा सकछ वा सकदैन भन्े प्रश्न ष्टवज् एवं प्राष्टवनधक ष्टवषयसँग जोनडएको प्रश्न हो।समबचन्धत 
ष्टवज्हरूबाट तयार भएको प्रनतवेदनले उक्त आयोजनाबाट वातावरणमा प्रनतकूल असर नपनखे ननषकषवा ददई 
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सकेको अवसथामा सो ननषकषवा गलत वा त्षु्टटपूणवा रहेको भनधी ननवेदकले तथययकु्त आधारमा प्रमाचणत 
गनवा सकन ुपदवाछ।यसतो प्राष्टवनधक प्रश्न समावेश भएको ष्टवषयमा हिवुा र मनगढन्ते ष्टविारको कुनै अथवा 
रहँदैन।ररट ननवेदनको क्षेत्ानधकारमा प्राष्टवनधक एवं वयवसथाष्टपकरीय प्रश्न एवं प्रमाण तथा तथयहरूको 
ष्टवश्षेण गररँदैन।ररट क्षेत्ानधकारमा िनुौतधी ददइएको ननणवाय वा कामकारवाहरीको रिममा मूल रूपमा 
सो ननणवाय वा कामकारवाहरीमा कुनै कानूनधी त्षु्टट रहे, नरहेको (Question of Legal Error) सो ननणवाय 
वा कामकारवाहरीमा वदनियतको ततव सपटि रूपमा देचिएको वा नदेचिएको (Question of Malafied 

Intention), सो ननणवाय वा कामकारवाहरीमा क्षेत्ानधकार भए, नभएको (Question of Jurisdiction) तथा 
ननणवाय एवं कामकारवाहरी समपादन गदावा कानूनले बाधयातमक रूपमा अवलमवन गनुवापनखे भनधी तोकेको 
प्रष्टरियाहरू अवलमवन गररएको वा नगररएको (Question of Due Process) भन्े समबन्धमा सधीनमत रहेर 
ननणवाय ददने न्याष्टयक परमपरा छ।प्रसततु ष्टववादमा उच्लचित कुनै पनन प्रश्नहरूलाई ननवेदकले उठाउन 
नसकेकोले ररट ननवेदन िारेज गररपाऊँ भन्े समेत नेपाल सरकारका तफवा बाट प्रधानमन्त्धी बाबरुाम 
भट्टराईको नलचित जवाफ।

सडक ष्टवभागको नमनत २०६६।११।२५ को पत्बाट भरुरीगाउँ-तेलपानधी-सिुखेत सडकको वातावरणधीय 
प्रभाव मू्याङ्कन प्रनतवेदन सहमनतको लानग यस मन्त्ालयमा प्राप् भएकोमा संरचक्षत क्षेत्नभत् भौनतक 
पूवावाधारहरू ननमावाण एवं सञ्चालनसमबन्धधी कायवानधीनत, २०६५ को अधधीनमा रहरी नेपाल सरकार, वन 
तथा भ-ूसंरक्षण मन्त्ालय (सचिवसतरको) को ननणवायबाट भरुरीगाउँको सट्टा पचचिमतफवा को अमवासालाई 
० (शून्य) ष्टकलोमधीटर मानधी तेलपानधीसममको लानग वातावरणधीय प्रभाव मू्याङ्कन कायवासममको लानग 
सहमनत ददइएको नथयो।ततपचिात भरुरीगाउँ-तेलपानधी-सिुखेत सडकसँग सरोकार राख् ेजनताहरूले ददएको 
ननवेदनहरूमा कारवाहरी हुँदा प्रसताष्टवत भरुरीगाउँ - तेलपानधी - सिुखेत सडक आयोजनाको वातावरणधीय 
प्रभाव अधययन गनखे समबन्धमा नेपाल सरकार, वन तथा भ-ूसंरक्षण मन्त्ालय (माननधीय मन्त्धीसतर) को 
नमनत २०६८।३।१९ को ननणावायानसुार सबै ष्टवक्पहरू िु् ला रािधी वातावरणधीय प्रभाव अधययन 
गनवा सहमनत ददइएको हो।सबै ष्टवक्पहरू िु् ला रािधी वातावरणधीय प्रभाव अधययन गनवा सहमनत 
ददइएकोमा ततपचिात वातावरण संरक्षण ऐन, २०५३ र वातावरण संरक्षण ननयमावलरी, २०५४ 
को प्रष्टरिया पूरा गररी सबै ष्टवक्पहरूको अधययन भएको नपाइएको हुँदा वातावरण संरक्षण ऐन र 
ननवमावलरीको प्रष्टरिया पूरा गरेर र ष्टवक्प ष्टवश्षेणमा राष्ट्रिय ननकुञ्ज तथा वन्यजन्त ुसंरक्षण ष्टवभाग 
समेतको सहभानगतामा सबै ष्टवक्पहरूको ष्टवसततृ अधययन भए पचिात ्मात् आयोजनासमबन्धधी ननणवाय 
प्रष्टरिया शरुु हनेु भनधी नेपाल सरकार, वन तथा भ-ूसंरक्षण मन्त्ालय (माननधीय मन्त्धीसतर) को नमनत 
२०६८।११।१२ को ननणवायानसुार वातावरण मन्त्ालय र भौनतक योजना तथा ननमावाण मन्त्ालयलाई 
पत्ािार गररएको छ।सबै ष्टवक्पहरूको ष्टवश्षेणपचिात ्मात् आयोजनासमबन्धधी ननणवाय हनेु हुँदा ररट 
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ननवेदकको माग दावधी आधारहरीन छ, यसथवा ररट ननवेदन िारेज गररपाऊँ भन्े समेत वन तथा भ-ू
संरक्षण मन्त्ालय र राष्ट्रिय ननकुञ्ज तथा वन्यजन्त ुसंरक्षण ष्टवभागको छुट्टा छुटै्ट नलचित जवाफ।

वातावरण संरक्षण ऐन, २०५३ र वातावरण संरक्षण ननयमावलरी, २०५४ एवं संरचक्षत क्षेत्नभत् भौनतक 
पूवावाधारहरू ननमावाण एवं सञ्चालनसमबन्धधी कायवानधीनत, २०६५ को प्रष्टरिया पूरा गररी सबै ष्टवक्पहरूको 
अधययन भएको नपाइएको हुँदा वातावरण संरक्षण ऐन र ननयमावलरीको प्रष्टरिया पूरा गरेर र ष्टवक्प 
ष्टवश्षेणमा राष्ट्रिय ननकुञ्ज तथा वन्यजन्त ु संरक्षण ष्टवभाग समेतको सहभानगतामा सबै ष्टवक्पहरूको 
ष्टवसततृ अधययन भएपचिात ्मात् आयोजना समबन्धधी ननणवाय प्रष्टरिया शरुु हनेु भनधी भौनतक योजना तथा 
ननमावाण मन्त्ालय र वातावरण मन्त्ालयमा लेिधी पठाउने नेपाल सरकार वन तथा भ-ूसंरक्षण मन्त्ालय 
(माननधीय मन्त्धीसतर) बाट नमनत २०६८।१०।१२ मा ननणवाय भएको पररप्रके्यमा यस कायावालयबाट 
उक्त भरुरीगाउँ-तेलपानधी सिुखेत बाटो बनाउने कायवाका लानग कुनै सवधीकृनत सहमनत अनमुनत केहरी 
नददइएको हुँदा यस कायावालय समेतलाई ष्टवपक्षधी बनाई ददएको दावधी ननराधार भएकोले ररट ननवेदन 
िारेज गररपाऊँ भन्े समेत वददवाया राष्ट्रिय ननकुञ्ज कायावालयको नलचित जवाफ।

ननयमबमोचजम दैननक पेशधी सूिधीमा िढरी ननणवायाथवा पेश हनु आएको प्रसततु ननवेदन समबन्धधी नमनसल 
संलगन कागजात अधययन गररयो।वातावरणधीय ष्टवकास तथा संरक्षण कानूनधी मञ्चको तफवा बाट प्रसततु 
ननवेदन ददने ननवेदक अनधवक्ता रामकुमार आिायवा, ननजका तफवा बाट उपचसथत ष्टवद्ान अनधवक्ताहरू 
श्धी ददनमचण पोिरेल, श्धी बद्रीप्रसाद भट्ट, श्धी टरीकाराम भट्टराई, श्धी ननमवाला भणडाररी, श्धी ताराप्रसाद 
सापकोटा, श्धी पदमबहादरु शे्ष्ठ, श्धी गणेश दाहाल, श्धी जयोतधी बाननया, श्धी धनन्जय िनाल, श्धी राज ु
फँुयाल, श्धी भवुनप्रसाद वागले, श्धी नारायणप्रसाद देवकोटा र श्धी रष्टव िनाल तथा ष्टवपक्षधी नेपाल 
सरकारका तफवा बाट ष्टवद्ान सहन्यायानधवक्ता श्धी यवुराज सवेुदरी एवं सामेल गराइएका सरोकारवाला 
भरुरीगाउँ-तेलपानधी-सिुखेत सडक संघषवा सनमनत तफवा बाट उपचसथत ष्टवद्ान अनधवक्ताहरू श्धी बासदेुव 
शमावा, डा. श्धी ष्टवजयनसँह नसजापतधी, श्धी ष्टवनोद काककी, श्धी कृषणप्रसाद सवेुदरी, श्धी लोकनाथ िरेल, श्धी 
तेज रावल, श्धी कुमार शमावा आिायवा र श्धी सनु्दरलाल िौधररीले प्रसततु गनुवा भएको वहस समेत सनुनयो।

ननवेदकतफवा का ष्टवद्ान कानून वयवसायधीले प्रसततु ष्टववाद ददगो ष्टवकास र वातावरण संरक्षणसँग 
समबचन्धत साववाजननक सरोकारको ष्टववाद हो।बददवाया राष्ट्रिय ननकुञ्जको लाभ अथावात सवचछ वातावरणमा 
चजउने हक समपूणवा नेपालरी जनतालाई छ।यो ननकुञ्जमा कुनै अमकु क्षेत्मा बसोवास गनखे माननसहरूको 
मातै् अनधकार रहेको छैन।जैष्टवक ष्टवष्टवधता कायम गनवा अनत महतव राख् ेयो ननकुञ्ज क्षेत्मा बसोवास 
गनखे केहरी सधीनमत वयचक्तहरूले माग गरेको भन्े आधारमा नेपाल सरकार भौनतक योजना तथा ननमावाण 
मन्त्ालयले सो ननकुञ्जको बधीिबाट भरुरीगाउँ - तेलपानधी - सिुखेत सडक बनाउने योजनाअनरुूप 
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वातावरणधीय प्रभाव मू्याङ्कन प्रनतवेदन समेत तयार गरेको र सोअनरुूप सडक बन् गएमा ननकुञ्जको 
िरम नोकसानधी भई यसले वातावरण र जैष्टवक ष्टवष्टवधताको सन्तलुनमा अपूरणधीय क्षनत पयुावाउने अवसथा 
सवयं ष्टवपक्षधीले नमनत २०६८।९।५ मा सवधीकृत गरेको प्रनतवेदनबाट पनन प्रटि हनु्छ।ष्टवपक्षधीहरूबाट 
ननमावाण गनवा लानगएको उच्लचित भरुरीगाउँ-तेलपानधी-सिुखेत सडकको २७ ष्टक.मधी. भाग ननकुञ्ज क्षेत्मा 
पनखे भन्े उक्त प्रनतवेदनमा उ्लेि देचिदँा सडकको ठूलो ष्टहससा ननकुञ्ज क्षेत्मा पनखे हनु्छ।ननकुञ्जलाई 
दईु फ्ाक पारेर बाटो बनाउँदा वातावरण संरक्षण गनवा समभव हुँदैन।प्रनतवेदनमा नै चज्लासतररीय 
सडक भन्े उ्लेि भई सकेको अवसथामा प्रसततु ननवेदन दायर भई सकेपनछ अदालतलाई गमुराहमा 
पानखे उद्ेशयले ष्टववाददत सडक आयोजना राष्ट्रिय सतरको हो भनधी लेचिएको पत्ले बैधता प्राप् गनवा 
सकदैन।ष्टववाददत सडक ननमावाणसमबन्धधी वातावरणधीय प्रभाव मू्याङ्कन प्रनतवेदन तयार गदावा मु् य 
सरोकारवाला ननकाय वन मन्त्ालय र राष्ट्रिय ननकुञ्ज तथा वन्यजन्त ु संरक्षण ष्टवभागको संलगनता 
छैन।वातावरण संरक्षण ऐन, २०५३ र ननयमावलरी, २०५४ को प्रष्टरिया पूरा नभएकोले सो प्रनतवेदनको 
आधारमा मात् ततकाल उक्त सडक ननमावाण कायवा अगानड बढाउन ननम्ने भनधी वन मन्त्ालय (माननधीय 
मन्त्धीसतर) ले नमनत २०६८।११।१२ मा ननणवाय गरेको र सोअनरुूपको पत्ािार ष्टवपक्षधी वातावरण 
मन्त्ालय र भौनतक योजना तथा ननमावाण मन्त्ालयलाई समेत भै सकेको हुँदा सडक योजना अगानड 
नबढाउन ष्टवपक्षधीहरूको नाममा आदेश जाररी हनु ुपदवाछ भन्े समेत बहस गनुवाभयो।

ष्टवपक्षधी नेपाल सरकारका तफवा बाट उपचसथत ष्टवद्ान सहन्यायानधवक्ताले ननवेदकहरूले सरकारले कुन 
कानूनको उ्लंघन गयवोसो सपटि िलुाउन सकन ुभएको छैन।प्रसताष्टवत बाटो बनाउने काम रोकरी 
ददँदा सो क्षेत्मा वसोवास गनखे जनताको ष्टवकाससमबन्धधी हक (Right to Development) कुचणठत हनेु 
अवसथा छ।काठमाडौंमा वातावरणसमबन्धधी संसथा सञ्चालन गरेर बसेका ननवेदक प्रसताष्टवत सडक 
ननमावाण सथलको सथानधीय समसयासँग अननभज् रहनकुा साथै सडकको प्रतयक्ष उपभोक्ता समेत नभएकोले 
ननजले सथानधीय ममवा तथा सडक ननमावाणको आवशयकतालाई बझुन सकने अवसथा छैन।यो बाटोको 
ननमावाणबाट राष्ट्रिय ननकुञ्जलाई पनन फाइदा हनेु अवसथा छ।वातावरणधीय प्रभाव मू्याङ्कन प्रनतवेदन 
राष्ट्रिय ननकुञ्ज तथा वन्यजन्त ुसंरक्षण ऐन र ननयमावलरीष्टवपररीत भएको छैन।वातावरण संरक्षण नेपालरी 
जनताको ष्टहतष्टवपररीत हनु सकदैन।वातावरण संरक्षण ऐन, २०५३ र ननयमावलरी २०५४ मा तोष्टकएको 
मापदणडअनरुूप प्रनतवेदन तयार भएकोले कानूनअनरुूप भए गरेको कामकारवाहरी ष्टवरुद्ध ररट जाररी हनेु 
अवसथा ष्टवद्यमान नहुँदा आधारहरीन ररट ननवेदन िारेज हनुपुदवाछ भन्े समेत बहस गनुवाभयो।

यस अदालतको आदेशानसुार सामेल गराइएका सरोकारवाला प्रसताष्टवत भरुरीगाउँ-तेलपानधी-सिुखेत सडक 
संघषवा सनमनतका तफवा बाट उपचसथत ष्टवद्ान अनधवक्ताहरूले ष्टववाददत बाटो ननमावाणले वातावरणधीय ष्टवनास 
हनु्छ भन्े कुरा ननवेदकले पषु्टटि गनुवा पदवाछ सो भएको छैन।केवल आशंकाको भरमा ननवेदन परेको 
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छ।ननवेदकहरूले ननवेदनमा यस अदालतबाट वातावरण संरक्षणमा कायम भएका ष्टवनभन् नजधीरहरू 
उ्लेि गरेको भएपनन उच्लचित नजधीर ननजधी कमपनधी वा वयचक्त ष्टवरुद्ध परेका ननवेदनका सन्दभवामा 
कायम भएका हनु।्प्रसततु ष्टववाद साववाजननक बाटो ननमावाणसमबन्धधी भएकोले यसमा उच्लचित नजधीर 
आकष्टषवात हनेु अवसथा छैन।प्रसताष्टवत सडक नयाँ नभई परुानै हो।यसलाई अनलकनत सतरउन्नत मात् 
गररने भएकोले जंगलमा िासै ठूलो क्षनत हनेु अवसथा छैन।िनलरहेको बाटो बन्द हनु हुँदैन।मलुकुरी 
ऐनले पनन परमपरादेचि िलरी आएको बाटो रोकन ुहुँदैन भनेको छ।आधारहरीन ररट ननवेदन िारेज 
हनुपुदवाछ भन्े समेत बहस गनुवाभयो।

आज ननणवाय सनुाउन पेशधी तोष्टकएको प्रसततु मदु्ामा पक्ष ष्टवपक्ष र सरोकारवाला पक्षका ष्टवद्ान कानून 
वयवसायधीहरूबाट पेश भएको बहस नोट समेत अधययन गररी ननवेदकको मागबमोचजमको आदेश जाररी 
हनेु हो होइन सो ष्टवषयमा ननणवाय ददनपुनखे देचियो।

२. ननणवायतफवा  ष्टविार गदावा साववाजननक सरोकारको ष्टववादको रूपमा दायर हनु आएको प्रसततु 
ननवेदनमा ननवेदकहरूले मूलभतू रूपमा नेपाल सरकारका ष्टवनभन् ननकाय ष्टवपक्षधीहरूले वैकच्पक 
सडक छँदाछँदै केहरी वयचक्तहरूलाई लाभ पगुने गररी साववाजननक महतवको राष्ट्रिय समपदाको 
रूपमा रहेको बददवाया चज्ला चसथत बददवाया राष्ट्रिय ननकुञ्जलाई चिरा पाररी भरुरीगाउँ-तेलपानधी-सिुखेत 
सडक ननमावाण गनखे ननणवाय गररी वातावरणधीय प्रभाव मू्याङ्कन प्रनतवेदन समेत सवधीकृत गरेको र 
प्रसताष्टवत सडक ननमावाण भएमा ननकुञ्जको वातावरणधीय ष्टवनास हनु गई सो क्षेत्मा रहेको अनत 
दलुवाभ जैष्टवक ष्टवष्टवधता समेत लोप हनेु चसथनत रहेको तथा सो कायवा नेपालले समेत अंगधीकार गरेका 
वातावणधीय न्यायसमबन्धधी मान्य नसद्धान्त, नेपालको अन्तररम संष्टवधान, २०६३ र वातावरण 
संरक्षणसमबन्धधी अन्य नेपाल कानून तथा यस अदालतबाट वातावरण संरक्षण समबन्धमा कायम 
भएका नजधीर नसद्धान्त समेतको ष्टवपररीत भएकोले सो प्रसताष्टवत सडक ननमावाणसमबन्धधी प्रनतवेदन 
सवधीकृत गनखे वातावरण मन्त्ालयको ननणवाय समेत उतप्रषेणद्ारा बदर गररी उक्त प्रसताष्टवत सडक 
नबनाउन,ु बनाउन नलगाउन ुभनधी ष्टवपक्षधीहरूको नाममा आदेश समेत जाररी गररपाऊँ भन्े समेत 
वयहोरा उ्लेि गरेको पाइन्छ।ननवेदनमा उठाइएको ष्टवषयवसतकुो गामभधीयवाताअनसुार दावधीको 
सथानमा सडक ननमावाणको काम नगनुवा नगराउन ुभनधी ततकालको लानग यस अदालतबाट अन्तररम 
आदेश समेत जाररी भएको देचिन्छ।

३. ष्टवपक्षधीहरूमधये वन तथा भ-ूसंरक्षण मन्त्ालय र सो मातहतका ननकायले प्रसताष्टवत सडक 
समबन्धमा सरोकारवाला सबैको सहमनतमा सबै ष्टवक्पहरूको ष्टवसततृ अधययन भए पचिात ्मात् 
आयोजनासमबन्धधी ननणवाय प्रष्टरिया शरुु हनुपुनखे भएकोले ततकाल तधी ननकायबाट सडक ननमावाण 
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समबन्धमा कुनै सहमनत, अनमुनत, सवधीकृनत केहरी नददएको भन्े वयहोरा नलचित जवाफमा उ्लेि 
गरेको देचिन्छ भने ष्टवपक्षधी प्रधानमन्त्धीको कायावालयलगायतका अन्य ष्टवपक्षधीहरूबाट प्रसताष्टवत 
सडक अतयावशयक भएकोले सथानधीय जनताको मागबमोचजम वातावरण संरक्षणसमबन्धधी समपूणवा 
कानूनधी प्रष्टरिया र मापदणडअनरुूप वातावरणधीय प्रभाव मू्याङ्कन प्रनतवेदन सवधीकृत गररी ननमावाण 
गनवा लानगएको र ष्टवकास ननमावाण गदावा वातावरणधीय प्रभाव पनखे नपनखे ष्टवषयमा अदालतले न्याष्टयक 
ननरूपण गनुवापनखे अवसथा समेत नरहेको हुँदा ररट ननवेदन िारेज हनुपुनखे वयहोरा नलचित जवाफमा 
उ्लेि गरेको पाइयो।

४.  प्रसततु ष्टववाद सवचछ वातावरण, ष्टवष्टवध जैष्टवकता र वन्यजन्तकुो आश्यसथलका रूपमा रहेको 
बददवाया राष्ट्रिय ननकुञ्जनभत्बाट मानवधीय आवशयता भनधी सडक ननमावाण गनवा नम्ने ननम्ने र नम्छ 
भने वातावरण संरक्षण र ष्टवकासको अन्तसवामबन्ध प्रिनलत कानूनहरूका आधारमा के हनेु भन्े 
गहन प्रश्नसँग समबचन्धत रहेको छ।सवचछ वातावरण समसत प्राणधीहरुको साझा सरोकारको ष्टवषय 
हो।बो्न सकने मानव र बो्न नसकने अन्य जधीवजन्त ुपशपंुक्षधी समेतका जलिर तथा नभिर 
समेत सबैका लानग वातावरण संरक्षण अपररहायवा एवम ्अतयजय आवशयकता हो।तयसैले प्रसततु 
ररट ननवेदन गनखे हक ननवेदक संसथालाई छैन भन्े प्रनतवाद कथनसँग सहमनत जनाउने ठाउँ 
छैन।वातावरण संरक्षण गररन ुर हनु ुआज समसत ष्टवश्वकै साझा सरोकारको ष्टवषय हो।वातावरण 
संरक्षणका लानग अदालतको अनभभावकरीय भनूमका हनु्छ भने यसको संरक्षणका लानग जटेुका संघ 
संसथा तथा वयचक्तहरूको पनन यचत्तकै सष्टरिय भनूमका अपेचक्षत हनु्छ।कारण वातावरण संरक्षण 
आफना लानग मात् होइन भावधी सन्तनत र नतनले सास फेनखे ष्टवश्वकै नननमत्त अपररहायवा र अतयजय 
आवशयकता हो।तयसैले वातावरण संरक्षणको प्रश्न कुनै रा्रिको सधीमा र राष्ट्रियताको पररनध भन्दा 
पनन परका आवशयकतासँग समबचन्धत छ।यसतो बहआुयानमक समसत ष्टवश्वकै साझा सरोकारको 
ष्टवषयलाई प्रतयथथीहरूले चजकरीर नलए झैं हकदैया र सरोकारको सधीमामा संकुचित गनुवा न्यायसंगत 
हुँदैन।

५.  उतपादन र उपभोग शैलरीमा आएको पररवतवान एवं बढदो पूवावाधार ननमावाण जसता कारणले प्रकृनतले 
धान् सकने भन्दा बढरी स्ोतहरूको दोहन गररएको कारणबाट प्राकृनतक स्ोतहरू लोप भई भावधी 
पसुतालाई स्ोतहरू उपलबध हनु नसकने दरुुह पररचसथनतको नसजवाना हनु थालेकोले प्राकृनतक स्ोत 
र वातावरण संरक्षणमा ददगो ष्टवकास (Sustainable Development) को नसद्धान्त ष्टवकास भएको 
हो।सो नसद्धान्तअनसुार ननणवाय प्रष्टरियामा ष्टवकास र वातावरण संरक्षणको अवधारणालाई एकाकार 
गरेर लैजान ुपदवाछ।आजका पसुताको आवशयकता पूनतवा गदावा भावधी पसुताको आवशयकता पूरा गनखे 
प्रकृनतको क्षमतामा कुनै ष्टकनसमले पनन ह्रास आउन ुहुँदैन र आजका पसुताले भोनलका पसुताको 
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सवचछ वातावरणमा बाँचन पाउने अनधकारमा अनतरिमण गनवा पाउँदैनन ्भन्े नै यस नसद्धान्तको 
ममवा हो।यो ममवालाई आतमसात ्गददै पूववासावधानधीका साथ तदनरुूप प्रकृनत, वातावरण र भावधी 
पसुता समेतको ष्टहतको कानूनबमोचजम संरक्षण गनुवा यस अदालतको कतवावय हो।

६.  वातावरण संरक्षण र ददगो ष्टवकास समबन्धमा ष्टवकनसत पूववासावधानधीको नसद्धान्त (Precautionary 

Principle) ले कुनै पनन ष्टवकास कायवारिम शरुु गनुवापूववा तयसले मानव सवासथय, प्राकृनतक स्ोत र 
समग् वातावरणमा पानखे नकारातमक प्रभावको पूवावानमुान गररी तयसतो प्रभाव पनवा नददन पूववासावधानधी 
अपनाउन ुपनखे कुरामा जोड ददएको पाइन्छ।यस नसद्धान्तका अनसुार कुनै पनन ष्टवकास ननमावाण 
कायवा सञ्चालन गनुवापूववा तयसले पानखे नकारातमक प्रभावको पूववाअनमुान गररी आवशयक सावधानधी 
अपनाउन ुपदवाछ।मानवधीय ष्टरियाकलापले प्राकृनतक स्ोत, मानव सवासथय र वातावरणमा सपटि 
रूपमा यनत नै नोकसानधी पयुावाउँछ भन्े ननचचित गनवा नसष्टकएमा यसता ष्टरियाकलापहरूले नकारातमक 
असर पयुावाउने समभावना वा संकेतका आधारमा पनन सावधानधी अपनाउन ुपनखे कुरा यस नसद्धान्तको 
सार हो।ष्टवकास ननमावाणका कायवाले वातावरणमा कुनै नकारातमक असर पयुावाउँदैन भनधी पषु्टटि गनखे 
दाष्टयतव नतनको प्रसतावकमा रहने हनु्छ।वातावरण प्रभाव मू्याङ्कन पद्धनत (EIA) यसै नसद्धान्तका 
आधारमा अवलमवन गनखे गररएको हो।यो नसद्धान्तले वातावरणमा क्षनत भई सकेपनछ ननयन्त्ण 
गनुवाभन्दा क्षनत हनुपूुववा नै तयसको ननयन्त्णको लानग पूववा सावधानधी अपनाउने दृष्टटिकोणलाई 
अवलमवन गदवाछ।

७.  ष्टवकास पनन मानवधीय आवशयकता हो।ष्टवकास र वातावरणको सन्तलुनका लानग प्रतयेक 
रा्रिले राष्ट्रिय कानूनको तजुवामा गरेका हनु्छन ् भने वातावरण संरक्षण सबै रा्रिको समान 
िासोको ष्टवषय भएकोले सन ् १९७२ मा सवधीडेनको सटकहोम (Stockholm) मा संयकु्तरा्रि 
संघको ततवावधानमा समपन् “UN Conference on Human Environment”, सन ् १९८७ 
मा “Brundtland Commission” ले ददएको प्रनतवेदन, सो आयोग (Commission) ले ददएको 
प्रनतवेदनलाई आतमसात गररी सन ्१९९२ मा ब्ाचजलको ररयो डधी जेनररीयो (Rio-de-Janerio) 
मा समपन् ष्टवश्व सममेलन (UN Conference of Environment and Development) बाट पाररीत 
ररयो घोषणापत्, एजेणडा २१ र तयसलाई ननरन्तरता ददँदै हालै मात् ररयो द जेनेररयोमा 
समपन् अन्तरावाष्ट्रिय सतरको संयकु्त रा्रिसंघधीय वातावरणसमबन्धधी सममेलन (Agenda 21 -2012) 
ले पनन वातावरण संरक्षण र ददगो ष्टवकासको नसद्धान्तलाई अङ्गधीकार गररी सोको कायावान्वयन गनवा 
नेपाललगायतका सबै रा्रिले प्रनतवद्धता जाहेर गरेको पाइन्छ।सोको अलावा ष्टवश्व साँसकृनतक तथा 
प्राकृनतक समपदा संरक्षणसमबन्धधी महासचन्ध, १९७२ तथा जलपंक्षधीको बसोवास जसता अन्तरावाष्ट्रिय 
महतवका नसमसारसमबन्धधी महासचन्ध १९७१ एवं जैष्टवक ष्टवष्टवधतासमबन्धधी महासचन्ध, १९७२ 
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लगायत २० वटाभन्दा बढरी वातावरण र जैष्टवक ष्टवष्टवधताको संरक्षणसमबन्धधी अन्तरावाष्ट्रिय 
सचन्धहरूलाई नेपालले सवधीकार गररी सकेको चसथनतमा तयसता सचन्धजननत अन्तरावाष्ट्रिय कानूनले 
वयवसथा गरेका प्रावधानहरूलाई सममान गनुवा (Obligation to Respect), संरक्षण गनुवा (Obligation 

to Protect) र पररपालना (Obligation to Fulfill) गनुवापनखे दाष्टयतव नेपालको पनन रहेको छ।यसता 
सचन्ध, महासचन्ध र घोषणाहरू हसताक्षररी रा्रिका लानग समान रूपले बाधयकाररी हनु्छन।्वातावरण 
संरक्षण ष्टवकासको बाधक अवधारणा होइन।तर ष्टवकास र वातावरण ष्टवनास दवैुमा सन्तलुन 
कायम हनु नसकदा हनेु क्षनत अक्पनधीय हनु्छ।यहरी अक्पनधीय क्षनतबाट समसत जगतलाई 
जोगाउन नै कानूनहरुको तजुवामा गररएका हनु्छन।्नेपाल यस नसद्धान्तको अपवाद हनु सकदैन र 
प्रिनलत नेपाल कानूनको प्रयोग पनन यसै सन्दभवामा हनु ुपदवाछ।

८.  नेपालको अन्तररम संष्टवधान, २०६३ को धारा १२(१) ले प्रतयेक वयचक्तलाई सममानपूववाक बाँचन 
पाउने मौनलक हकको वयवसथा गरेको छ।बाटो, नबजलुरी, पानधी, चशक्षा सवासथय तथा िाद्यान् 
मानथको पहुँि जसता आधारभतू कुराको अभावमा वयचक्तको सममानपूववाक बाँचन पाउने हक 
जधीवन्त हनु सकदैन।यसता आधारभतू कुराको प्रानप् आनथवाक ष्टवकास नबना समभव छैन भने सवचछ 
वातावरण नबना पनन सममानपूववाक बाँचन पाउने हकले जधीवन्तता नपाउने हनु्छ।तयसैले आनथवाक 
ष्टवकास र वातावरण संरक्षणबधीिको सन्तनुलत समबन्धबाटै ददगो ष्टवकास हनेु कुरालाई धयानमा 
रा्दै वातावरणधीय ह्रासबाट मानव जातधी, जधीवजन्त,ु वनसपनत, प्रकृनत तथा भौनतक वसत ुमानथ 
हनु सकने प्रनतकूल प्रभावलाई यथाशक् कम गररी सवचछ तथा सवसथय वातावरण कायम गनवा 
प्राकृनतक स्ोतको समचुित उपयोग र वयवसथापनबाट वातावरण संरक्षण गनखे उद्ेशयले वातावरण 
संरक्षण ऐन, २०५३ को ननमावाण भएको हो।

९. वातावरण संरक्षण ऐन, २०५३ बमोचजम ष्टवद्यमान वातावरणधीय अवसथामा पररवतवान ्याउन सकने 
ष्टकनसमको ष्टवकास कायवा, भौनतक ष्टरियाकलाप वा भउूपयोगको पररवतवान गनखे कुनै योजना, आयोजना 
वा कायवारिम सञ्चालन गनखे समबन्धमा तयार गररएको प्रसताव कायावान्वयन गनवा सवधीकृत प्राप् 
वयचक्त, सरकाररी, अधवासरकाररी वा गैरसरकाररी ननकाय वा संसथाले उक्त ऐनको दफा ३ बमोचजम 
प्रारचमभक वातावरणधीय पररीक्षण तथा वातावरणधीय प्रभाव मू्याङ्कन गनुवापनखे बाधयातमक कानूनधी 
वयवसथा गरेको देचिन्छ।उच्लचित ऐनको कानूनधी वयवसथालाई अधययन गदावा वातावरण प्रभाव 
मू्याङ्कन भन्ाले कुनै योजनासमबन्धधी प्रसतावको कायावान्वयन गदावा सो प्रसतावले वातावरणमा 
प्रनतकूल प्रभाव पानखे वा नपानखे, तयसतो प्रभावलाई कुनै उपायद्ारा हटाउन वा न्यूनधीकरण 
गनवा सष्टकने वा नसष्टकने समबन्धमा यकरीन गनवा तयार गररएको ष्टवसततृ अधययन प्रनतवेदनको 
अननवायवातालाई सवधीकाररएको देचिन्छ।यसतो प्रनतवेदनमा उच्लचित प्रसतावको मू्याङ्कनबाट 
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समबचन्धत आयोजना सञ्चालन गदावा वातावरणमा जयादै नकारातमक प्रभाव पनखे देचिएमा अथवा 
प्रसताष्टवत आयोजनाबाट प्राप् हनेु फाइदाको तलुनामा वातावरणधीय नोकसानधी बढरी हनेु देचिन्छ भने 
यसतो नोकसानधी रोकन हरसमभव प्रयास हनुपुदवाछ।प्रसताष्टवत आयोजनाको सट्टा अन्य कुनै ष्टवक्प 
छ र यस ष्टवक्पको अनशुरण गदावा वातावरणधीय नोकसानधीलाई बिाउन सष्टकने चसथनत छ भने 
ष्टवक्पले नै साववानधक प्राथनमकता पाउन ुपनखे हनु्छ।

१०. प्रतयेक ष्टवकास आयोजना वातावरण संरक्षण मैत्धी हनु ु पदवाछ।यहरी नै वातावरण संरक्षण 
ऐन, २०५३ को मूल ममवा र उद्ेशय हो।यसैका लानग वातावरण संरक्षण ननयमावलरी, २०५४ 
तजुवामा भएको छ।वातावरण संरक्षण केहरी क्षेत् वा रा्रिको आवशयकता मात् नभई समसत ष्टवश्वको 
लानग हो र यो केवल मानवमात्का लानग नभई समसत जधीवजन्त ुिरािरका लानग हो भन्े तथयलाई 
हाम्ो कानूनधी प्रणालरीले पनन नेपालको अन्तररम संष्टवधान, २०६३ को धारा ३५(५),  राष्ट्रिय 
ननकुञ्ज तथा वन्यजन्त ुसंरक्षण ऐन, २०२९, जलाधार संरक्षण ऐन, २०३९, िानधी तथा िननज 
पदाथवा ऐन, २०४२, वन ऐन, २०४९, जलस्ोत ऐन, २०४९, वातावरण संरक्षण ऐन, २०५३ 
र राष्ट्रिय प्रकृनत संरक्षण कोष ऐन, २०३९, लगायतका कानूनका माधयमबाट आतमसात गरेको 
छ।र, वातावरण संरक्षणका लानग यो अदालत कानूनको सधीमानभत् रहरी आफनो सष्टरियता देिाउने 
कायवामा कष्टह्यै पनछ परेको छैन।

११. नेपालमा ततकालरीन समयमा प्रिनलत नेपाल अनधराजयको संष्टवधान, २०४७ मा वातावरणधीय 
हकलाई वयचक्तको मौनलक हकको रूपमा सपटि रूपमा उ्लेि नगररएको भएपनन वातावरणधीय 
न्यायको सैद्धाचन्तक आलोकमा यस अदालतबाट सवचछ, सवासथय वातावरण जधीवनको समग्ताको 
अंग भएकोले चजउने अनधकारनभत् सवचछ सवासथय वातावरणको हक पनन अन्तरभतू हनेु 
भनधी सूयवाप्रसाद ढंुगेल ष्टव. गोदावररी माववाल इणडष्ट्रिज प्रा.नल. समेत (नेकाप सवणवा जन्मोतसव 
ष्टवशेषाङ्क, २०५२ पषृ्ठ १६८) भएको उतप्रषेण मदु्ामा नसद्धान्त कायम भएकोमा हाल प्रिनलत 
नेपालको अन्तररम संष्टवधान, २०६३ को धारा १६(१) ले प्रतयेक वयचक्तलाई सवचछ वातावरणमा 
बाँचने हक हनेुछ भनधी मौनलक हकको रूपमा प्रतयाभतू गरेको छ।सवचछ वातावरणमा बाचन 
पाउने हकअन्तगवात वातावरणधीय हाननबाट मकु्त हनु पाउने र वातावरणधीय लाभमा समान रूपमा 
सबैको पहुँि र सहभानगता राख् ेहक सवतः समावेश भएको हनु्छ।

१२. संष्टवधानले वयवसथा गरेको राजयका ननदखेशक नसद्धान्त तथा नधीनतहरूलाई अदालतले लागू गनवा 
नसकने भए पनन यदद सरकारले संष्टवधानमा वयवचसथत राजयको ननदखेशक नसद्धान्त तथा नधीनतहरु 
ष्टवपररीत गएर ननणवाय गदवाछ भने तयसतो अवसथा औं् याउन सष्टकने हनु्छ भन्दै प्राकृनतक, धानमवाक 
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एवं परुाताचतवक दृष्टटिकोणले महतवपूणवा भएको वनजंगलले घेररएको देवघाट क्षेत्को ४९ ष्टवघा 
जगगालाई सरकारले अन्तरावाष्ट्रिय चिष्टकतसा अधययन केन्द्लाई ४९ वषवाको लानग भाडामा ददने गररी 
गरेको ननणवाय यस अदालतबाट उतप्रषेणद्ारा बदर भएको पाइन्छ।(योगधी नरहररनाथ समेत ष्टवरुद्ध 
प्रधानमन्त्धी तथा मचन्त्पररषद््को कायावालय समेत नेकाप २०५३, वैशाि, नन.नं. ६१२७, पषृ्ठ 
३३)।साववाजननक समपचत्त संरक्षण नसद्धान्त (Public Trust Doctrine) अनसुार राजय सबै प्रकारको 
प्राकृनतक स्ोतको संरक्षणकतावा भएको कारण यसको संरक्षण गनुवा राजयको संवैधाननक कतवावय 
हनेु भएकोले वातावरणलाई प्रनतकूल प्रभाव नपानखे गररी साववाजननक ष्टहतको कायवामा मात् तयसतो 
स्ोतको प्रयोग गनुवापनखे भनधी यस अदालतबाट नारायणप्रसाद देवकोटा ष्टवरुद्ध प्रधानमन्त्धी तथा 
मचन्त्पररषद््को कायावालय समेत (नेकाप २०६७, िैत्, नन.नं. ८५२१, पषृ्ठ २०५३) भएको 
उतप्रषेण मदु्ामा नसद्धान्त कायम भएको पाइन्छ।साथै राष्ट्रिय ननकुञ्जमा रहने वन्यजन्तकुो 
संरक्षणको नननमत्त तयसतो क्षेत्मा प्रवेशको नननमत्त पूणवा रोक र ननषधे गररी आरक्ष क्षेत्को वरपर 
ननयनमत गसतधी गनखे र कष्टहँ कतै आरक्षणनभत् अननधकृत प्रवेश गरेमा वा चशकार िेलेमा तयसमा 
तरुुन्त प्रभावकाररी कारवाहरी गनुवापनखे भनधी राजपु्रसाद िापागाई ष्टवरुद्ध नेपाल सरकार समेत 
भएको परमादेश मदु्ा (नेकाप २०६८, जेठ, नन.नं.८५५६, पषृ्ठ २३५) मा यस अदालतबाट 
ननदखेशनातमक आदेश जाररी भई वातावरण संरक्षणमा यस अदालतबाट सष्टरिय भनूमका ननवावाह 
भएको पाइन्छ।

१३. वातावरण संरक्षण भन्दैमा कुनै पनन रुि काटनै नहनेु, पहाड िनेर बाटो बनाउनै नहनेु, नदरीमा 

बाँध बाँधनै नहनेु, पलु पलेुसा बनाउनै नहनेु र ढुङ्गा बालवुा चझकनै नहनेु रूपमा बझुन भने 

हुँदैन।प्राकृनतक स्ोत र साधन मानव ष्टहतकै लानग हनु।्तर, के कुरा ननचचित हो भने प्राकृनतक 

स्ोत र साधनको दोहन वयवचसथत र सन्तनुलत भने हनैु पदवाछ।तयसैले नै ष्टवकास र ष्टवनासमा 

सन्तलुनको प्रश्नलाई कानूनले सववोचि प्राथनमकता ददई आएको हो।कानून र ष्टवकासको सन्तलुनका 

सन्दभवामा यस अदालतले आफनो धारणा नेकाप, २०६७, असोज नन.नं. ८४०२, पषृ्ठ १०५७ मा 

वयक्त गरेको पनन पाइन्छ।ननमवाला शे्ष्ठ ष्टव. मननका देवधी शे्ष्ठ समेतको यस ननणवायमा भननएको 

छ, “कानून र ष्टवकासका बधीिमा अन्तद्वान्द् उतपन् भए कानून सपटितः प्रनतकूल नै रहेकोमा 

बाहेक अदालत ष्टवकासकै पक्षमा उनभन ुपदवाछ।” तर, वातावरण संरक्षणको प्रश्नलाई भने पथृक 

रूपमा हेररन ुपदवाछ।वातावरण संरक्षणमा समचुित सोि नपयुावाई गररने ष्टवकास कालान्तरमा गएर 

नबनासको द्योतक हनु पगुदछ।तयसैले वातावरणधीय प्रभाव मू्याङ्कन गदावा हरसमभव ष्टवक्पको 

अधययन गररने प्रावधान रहेको हो।ष्टवक्पको छनौट गदावा वातावरण संरक्षणलाई मूल उद्ेशय 

माननन ु पदवाछ र यसका लानग आनथवाक वययभारको प्रश्नले महतव पाउन ु हुँदैन।नेपाल कानून 
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वातावरण संरक्षणका पक्षमा उनभएका तथा वातावरण संरक्षण समबन्धधी सचन्ध र महासचन्धको 

नेपाल हसताक्षरकतावा समेत रहेबाट ष्टवकासको नाममा कुनै पनन रूपमा वातावरण संरक्षणको 

प्रश्नलाई गौण मान् सष्टकँदैन।ष्टवकासका योजना बनाउँदा वातावरणलाई समभव भएसमम प्रनतकूल 

असर नपयुावाउन,ु यो समभवै नभए वातावणलाई कम भन्दा कम असर पयुावाउन ु र वन जंगल 

समेतका प्राकृनतक समपदालाई छुनैपनखे बाहेक अन्य कुनै ष्टवक्प नै नभए यसको प्रभाव अनत कम 

समय मात् रहरी पनुः पूवावावसथामा ्याउने उपायहरु इमान्दाररीपूववाक अवलमबन गनुवा नै ष्टवकास 

र वातावरण संरक्षणका बधीि सन्तलुन कायम गररन ुहो।यसका लानग तातकानलक र दूरगामधी 

राष्ट्रिय नधीनत र तदनरुूपका कानूनको आवशयकता पदवाछ।राष्ट्रिय ननकुञ्जहरूको घोषणालाई यहरी 

आवशयकताको एउटा कडधीका रूपमा नलन ुपदवाछ र, प्रसततु ष्टववादलाई यहरी रूपमा पररीक्षण पनन 

गररन ुपदवाछ।

१४. ननवेदनमा उच्लचित प्रसताष्टवत भरुरीगाउँ - तेलपानधी - सिुखेत सडक बनाउन आवशयक छ भनधी 

सो क्षेत्मा बसोवास गनखे जनताको मागको आधारमा नेपाल सरकार, भौनतक योजना तथा ननमावाण 

मन्त्ालयबाट प्रसताष्टवत सडक ननमावाणको लानग वातावरणधीय प्रभाव मू्याङ्कन प्रनतवेदन तयार 

भएको केहरी नलचित जवाफबाट देचिन्छ।तर, प्रसताष्टवत सडकको केहरी भाग बददवाया चज्ला 

चसथत बददवाया राष्ट्रिय ननकुञ्ज क्षेत्नभत् पनन पनखे भएकोले सरोकारवाला ननकाय वन मन्त्ालयमा 

अनमुनतको लानग लेिधी पठाइएकोमा सबै ष्टवक्पहरू िु् ला रािधी वातावरणधीय प्रभाव मू्याङ्कन 

अधययन गनवा सहमनत ददने भनधी सो मन्त्ालयबाट ननणवाय भए पनन भौनतक योजना तथा ननमावाण 

मन्त्ालयबाट उक्त राष्ट्रिय ननकुञ्ज नभत्बाट सडक ननमावाण गनखे आशयका साथ उक्त प्रनतवेदन 

तयार गरेको पाइन्छ।ततपचिात उक्त प्रनतवेदन सवधीकृनतको लानग वातावरण संरक्षण ऐन, २०५३ 

को दफा ६ बमोचजम वातावरण मन्त्ालयमा पठाइएकोमा सो मन्त्ालयबाट नमनत २०६८।९।५ 

मा सवधीकृत भएको पाइयो।वातावरण मन्त्ालयले यसररी प्राप् प्रनतवेदन सवधीकृत गनुवापूववा वातावरण 

संरक्षण ऐन, २०५३ को दफा ६(४) बमोचजम समबचन्धत ननकायका ष्टवशेषज्हरू समेत रहेको 

एक सनमनत गठन गररी तयसतो सनमनतले उक्त ऐनको दफा ६(५) बमोचजम ददएको राय सझुाव 

समेतको आधारमा तयसतो प्रसतावले वातावरणमा उ्लेिनधीय प्रनतकूल प्रभाव पानखे नदेचिएको 

अवसथामा मात् तयसतो प्रसताव कायावान्वयन गनवा प्रसतावकलाई सवधीकृत ददनपुनखे देचिन्छ।

१५. ऐनको दफा ६(४) बमोचजम सनमनत गठन गदावा प्रसताष्टवत भरुरीगाउँ-तेलपानधी-सिुखेत सडकको केहरी 
भाग बददवाया राष्ट्रिय ननकुञ्जनभत्बाट पनन ननमावाण हनेु भएकोले मु् य सरोकारवाला ननकाय वन 
मन्त्ालयसमेतका समबचन्धत ष्टवशेषज्हरू समेत रािधी सनमनत गठन हनुपुनखे देचिन्छ।तर, वातावरण 



331

jg, jGohGt' / jftfj/0f ;+/If0f ;DaGwL s]xL dxTjk"0f{ d'2fsf ghL/x?sf] ;Fufnf] – @)&*

मन्त्ालयबाट तयसररी वन मन्त्ालय समेतका समबचन्धत ष्टवशेषज्हरू रािधी सनमनत बनाई उक्त 
सडक बन्दा वातावरणधीय प्रभाव मू्याङ्कन समबन्धमा राय सझुावहरू नलएको भन्े नदेचिएकोले 
प्रसताष्टवत भरुरीगाउँ - तेलपानधी - सिुखेत सडक आयोजनासमबन्धधी वातावरणधीय प्रभाव मू्याङ्कन 
प्रनतवेदन सवधीकृत गदावा वातावरण मन्त्ालयले वातावरण संरक्षण ऐन, २०५३ को दफा ६(४) 
र (५) मा उच्लचित कायवाष्टवनध पालना गरेको देचिन आउँदैन।साथै सवयं ष्टवपक्षधीहरू मधयेका 
वन तथा भ-ूसंरक्षण मन्त्ालय, राष्ट्रिय ननकुञ्ज तथा वन्यजन्त ुसंरक्षण ष्टवभाग र बददवाया राष्ट्रिय 
ननकुञ्जको नलचित जवाफ अधययनबाट प्रसताष्टवत सडकसमबन्धधी वातावरणधीय प्रभाव मू्याङ्कन 
प्रनतवेदन तयार गदावा मु् य सरोकारवाला तधी ननकायहरूको सहभानगता नरहेको र प्रनतवेदनमा सबै 
ष्टवक्पहरूको अधययन पनन भएको नपाइएको हुँदा राष्ट्रिय ननकुञ्ज तथा वन्यजन्त ुसंरक्षण ष्टवभाग 
समेतको सहभानगतामा सबै ष्टवक्पहरूको ष्टवसततृ अधययन भएपचिात ्मात् आयोजनासमबन्धधी 
ननणवाय प्रष्टरिया शरुु हनुपुनखे भन्े उ्लेि भएको देचिन्छ।तधी ननकायबाट सो समबन्धमा कुनै 
सहमनत, अनमुनत सवधीकृनत केहरी नददएको भन्े समेत नलचित जवाफमा उ्लेि भएको देचिदँा 
प्रसताष्टवत भरुरीगाउँ- तेलपानधी - सिुखेत सडक आयोजनासमबन्धधी वातावरणधीय प्रभाव मू्याङ्कन 
प्रनतवेदन सवधीकृत गदावा ष्टवपक्षधी वातावरण मन्त्ालय समेतबाट वातावरण संरक्षण ऐन, २०५३ मा 
उच्लचित कानूनधी प्रष्टरियाहरू पालना भएको भन्े देचिन आएन।

१६. जहाँसमम प्रसताष्टवत सडकको तेलपानधी क्षेत्मा बसने जनताको महेन्द् राजमागवा र भरूरीगाउँसममको 
पहुँि नरहेकोले प्रसताष्टवत सडक नबनेमा सो क्षेत्का जनताको ष्टवकासको अनधकार कुचणठत 
हनु जाने हुँदा सवधीकृत प्रनतवेदनबमोचजम नै प्रसताष्टवत सडक ननमावाण हनुपुदवाछ भन्े सो क्षेत्का 
सरोकारवाला जनताको तफवा बाट उपचसथत ष्टवद्ान कानून वयवसायधीहरूको तकवा  रहेको छ सो 
समबन्धमा ष्टविार गदावा प्रसताष्टवत भरुरीगाउँ- तेलपानधी-सिुखेत सडकसमबन्धधी वातावरणधीय प्रभाव 
मू्याङ्कन प्रनतवेदन अधययन गदावा उच्लचित सडक ननमावाणको नननमत्त देहायका ष्टवनभन् पाँि वटा 
ष्टवक्पहरू प्रसताव गररएको पाइन्छः-

 शरुुवात सथान (भरुरीगाउँ) को वैकच्पक रेिाङ्कनको ष्टवश्षेण (EIA) प्रनतवेदनको पषृ्ठ ३)
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 रेिाङ्कनको 

नाम

एक नमबरसममको 

सथानको नाप
लमबाई

काटन ुपनखे 

रुि सं्या

रेिाङ्ककको 

सकारातमक 

पक्षहरु

रेिाङ्ककको 

नकारातमक 

पक्षहरु

१क (1A)

 

भरुरीगाउँ→आमथी 

क्ामप (१करी.

मधी.) →→ कमावाला 

नदरी → पानधी 

ट्ाङ्कधी (५ 

करी.मधी.) →→ परुानो 

रेल 

मागवा →→सनुगाननया 

सोता →→ अमवासा 

िोला → →	एक 

नमबर     

एक 

नमबरसममको 

लमबाई ९. 

करी.मधी. ननकुञ्ज 

नभत्को लमबाई 

७.७५ ष्टक.मधी.

सालः ४८०

साजः २६५

अन्यः ६१४

जममाः१३५९

§ २०५५ मा 

रेिाङ्कनको 

ष्टवसततृ सभखेक्षण 

भईसकेको

§ गलेुररया र 

भरुरीगाउँ सडक 

जोनडने हनुाले 

भरुरीगाउँ बजार 

शहररीकरण हनु 

सकने

§ पानधी 

ट्ाङ्ककरीसमम 

(५ करी.मधी.) 

परुानो रेल 

मागवा हुँदै 

जाने भएकोले 

परुाना रुिहरु 

कम काष्टटन 

आवशयक।   

§ यस ठाउँबाट 

सडकको 

लमबाई बढरी 

हनेु,

§ धेरै र ठूला 

(मोटा)तथा 

परुाना रुिहरु 

काष्टटने,

§ वन्यजन्तहुरुको 

(ष्टवशेष गररी 

बदेँल र 

हररणहरु) 

वाससथान 

ष्टवभाचजत हनु 

सकने,

§ एक वटा पलु 

र दईुवटा 

कल्भटको 

आवशयकता 

पनखे,

§ यस सडक 

पूववा-पचचिम 

राजमागवाको 

केहरी भागसमम 

समानान्तर 

रूपमा गएको। 
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 रेिाङ्कनको 

नाम

एक नमबरसममको 

सथानको नाप
लमबाई

काटन ुपनखे 

रुि सं्या

रेिाङ्ककको 

सकारातमक 

पक्षहरु

रेिाङ्ककको 

नकारातमक 

पक्षहरु

१ि (1B) रानधीपरु →→ कमावाला 

गाउँ →→ कमावाला 

नदरी पानधी 

ट्ाङ्कधी →→ परुानो 

रेल 

मागवा →→ सनुगाननया 

सोता →→ अमवासा 

िोला →→ एक 

नमबर

एक 

नमबरसममको 

लमबाई ७.२५ 

करी.मधी.

ननकुञ्जनभत्को 

लमबाई ५.० 

ष्टक.मधी. 

सालः २७५

साजः२०५

अन्यः ३६६

जममाः८४६

§ पूववा - पचचिम 

राजमागवाबाट 

कमावाला 

सोतासमम 

लमबाई (२ 

करी.मधी., ३ 

मधी. िौडाई) 

को बाटो 

िोलरी सकेको 

छ।(परुानो 

रेलमागवा)

§ १क भन्दा 

राष्ट्रिय 

ननकुञ्जनभत् 

२.७५ 

करी.मधी. छोटो 

पदवाछ,

§ थोरै र साना 

रुिहरु मात् 

काष्टटने,

§ परुानो रेलमागवा 

भएको हुँदा 

बाटो बनाउन 

कम लागत 

लागने।     

§ भरुरीगाउँबाट २ 

करी.मधी. पचचिम 

पनखे,

§ एकवटा पलु 

र दईुवटा 

क्भटवाको 

आवशयकता 

पनखे,

§ कमावाला गाउँका 

माननसहरुको 

जगगा र 

घरहरुको 

मआुबजा तथा 

पनुस्थापना 

गररन ुपनखे।३ 

कचिधी र 

१ पक्धी घर 

रहेको।
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 रेिाङ्कनको 

नाम

एक नमबरसममको 

सथानको नाप
लमबाई

काटन ुपनखे 

रुि सं्या

रेिाङ्ककको 

सकारातमक 

पक्षहरु

रेिाङ्ककको 

नकारातमक 

पक्षहरु

२क (2A)

 

बलातधी →→ मधयवतथी 

सामदुाष्टयक वन क्षेत् 

जंगल	→→ सकुुमवासधी 

वसतधी  हालको अगनधी 

पथ	→→ एक नमबर

एक 

नमबरसममको 

लमबाई ५.७५ 

करी.मधी.

ननकुञ्जनभत्को 

लमबाई २.२० 

ष्टक.मधी. 

सालः २४५

साजः१२५

अन्यः २७५

जममा: ४५

§ यो बाटो 

हाल राष्ट्रिय 

ननकुञ्जको 

सरुक्षा 

गसतधीको लानग 

प्रयोग गररी 

रहेको,

§ पलु बनाउन 

आवशयक 

नभएकोले 

बाटो ननमावाण 

ििवा कम 

लागने,

§ राष्ट्रिय 

  ननकुञ्जनभत् 

  जान बाटो 

  छोटो पनखे

§ अगनधीपथ 

  हुँदै बाटो

िोनलसष्टकएको।

§ भरुरीगाउँ 

४.५ करी.मधी. 

पचचिममा पनखे,

§ भरुरीगाउँ 

क्षेत्का 

जनताले कम 

फाईदा पाउने,

§ अमवासा नदरीले 

सडक बगाउने 

समभावना, 

  दलदले ठाउँ र 

बाढरीले कटान 

गनखे।
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 रेिाङ्कनको 

नाम

एक नमबरसममको 

सथानको नाप
लमबाई

काटन ुपनखे 

रुि सं्या

रेिाङ्ककको 

सकारातमक 

पक्षहरु

रेिाङ्ककको 

नकारातमक 

पक्षहरु

२ि (2B) अमवासा 

(अम्नेधी) →→ हालको 

अगनधी पथ →→ एक 

नमबर

एक 

नमबरसममको 

लमबाई २.७५ 

करी.मधी.

नचकुञ्जभचत्रको 

लम्बाई २.२० 

कधी.मधी.

सालः १३५

साजः९०

अन्यः ११०

जममाः३३५

§ सडकको 

रेिाङ्कनको 

लमबाई छोटो 

हनेु,

§ थोरै मात्ामा 

रुिहरु 

काष्टटने,

§ परुानो बाटो 

हुँदै सडक 

जाने,

§ यो बाटो 

हाल राष्ट्रिय 

ननकुञ्जले 

सरुक्षा 

गसतधीको लानग 

प्रयोग गररी 

रहेको

§ ठाकुरद्ार 

गाष्टवस र 

चशवपरु 

गाष्टवसको 

नचजक हनेु।

 

§ अमवासा नदरीले 

सडक बगाउने 

समभावना, 

  दलदले ठाउँ र 

वाढरीले कटान 

  गनखे,

§ यस ठाउँ 

भरुरीगाउँबाट ८ 

करी.मधी. टाढा 

भएकोले 

  भरुरीगाउँमा 

जसतो 

िहलपहल 

  नहनेु।

§ यस ठाउँ 

राष्ट्रिय ननकुञ्ज 

नभत् पनखे हनुाले 

भष्टवषयमा बजार 

ष्टवसतार 

  गनवा समभव 

छैन,

§ अमबासा नदरीले 

सडक ष्टकनारा 

  धेरै 

काष्टटएकोले 

सडक धेरै 

  पनु ुवापनखे।
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 रेिाङ्कनको 

नाम

एक नमबरसममको 

सथानको नाप
लमबाई

काटन ुपनखे 

रुि सं्या

रेिाङ्ककको 

सकारातमक 

पक्षहरु

रेिाङ्ककको 

नकारातमक 

पक्षहरु

२ग (2C) बलातधी →→ मधयवतथी 

सामदुाष्टयक वन 

क्षेत् →→ घनाजंगल 

क्षेत् →→ एक नमबर

एक 

नमबरसममको 

लमबाई ४.५० 

करी.मधी.

ननकुञ्जनभत्को 

लमबाई २.७५ 

ष्टक.मधी. 

सालः ४०५

साजः २७०

अन्यः ६७५

जममाः१३५० 

§ पलु बनाउन 

आवशयक 

नभएकोले 

बाटो ननमावाण 

ििवा कम 

लागने

§ यस ठाउँबाट 

भरुरीगाउँ जान 

अमबासाबाट 

भन्दा नचजक 

पनखे।

 

§ धेरै घना 

  जंगल काष्टटने,

§ अमबासा 

  नदरीले सडक 

  बगाउने 

समभावना, 

  दलदले ठाउँ र 

बाढरीले 

  कटान गनखे,

§ अमबासा नदरीले 

  धेरै क्षनत 

गरेको।

१७. प्रसताष्टवत उच्लचित पाँि वटा ष्टवक्पहरू (१क, १ि, २क, २ि र २ग) मधये एक (१ि) (1B) 

अथावात महेन्द् राजमागवाको रानधीपरुदेचि पानधीट्ाङ्कधी हुँदै ननकुञ्जको वधीिबाट तेलपानधीतफवा  जाने गररी 

उक्त सडक ननमावाण हनेु प्रसताष्टवत ष्टवक्पलाई छनौट गररी नेपाल सरकार वातावरण मन्त्ालयबाट 

नमनत २०६८।९।५ मा प्रनतवेदन सवधीकृत भएको देचियो।सवधीकृत प्रनतवेदनबमोचजम हनेु 

सडकको कुल लमवाई ५१.२५८ ष्टक.मधी मधये कररीब २७ ष्टक.मधी.को ठूलो ष्टहससा बददवाया राष्ट्रिय 

ननकुञ्जनभत् पनखे देचिन्छ।उक्त सडकको “Right of way” ३० मधीटर, “Formation width” ६ 

मधीटर र “Formation width” ३.५ मधीटर हनेु भन्े सवधीकृत प्रनतवेदनबाट देचिदँा तयसबाट ठूलो 

मात्ामा ननकुञ्जको वन फँडानधी हनेु देचिन्छ।उक्त सवधीकृत प्रनतवेदन बमोचजम सडकको ननमावाण 

भएमा बददवाया राष्ट्रिय ननकुञ्जनभत् रहेको संरचक्षत वनमा रहेका ८४६ थान रुिहरू कटानधी हनेु 

र तयसबाट सो ननकुञ्जको प्राकृनतक वातावरणमा उ्ले्य रूपमा पररवतवान आई वाससथानको 

अभावमा सो क्षेत्मा रहेका दलुवाभ वन्यजन्तहुरू लोप हनेु एवं समपूणवा मानव जगतको नननमत्त 

अतयावशयक जैष्टवक ष्टवष्टवधता समेतमा ह्रास आई अपूरणधीय क्षनत हनेु अवसथा देचिन आउँछ।
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१८. सवधीकृत प्रनतवेदन संलगन सडकको रेिाङ्कनसमबन्धधी नकसा अधययन गदावा प्रसताष्टवत पाँि वटा 
ष्टवक्पहरू मधये १क, १ि र २ग (1a, 1b र 2c) ननकुञ्जको बधीि भई जाने देचिन्छ भने सोदेचि 
पचचिम छेउपदट्ट रहेका ष्टवक्पहरू बलातधीदेचि शरुु हनेु २क तथा अमवासादेचि शरुु हनेु २ि 
मधयेबाट सडक ननमावाणको ष्टवक्प छनौट गदावा तलुनातमक रूपमा ननकुञ्जमा कम क्षनत पगुन 
जाने तथा प्रसताष्टवत सडकको लमवाई समेत कम हनु जाने देचिएको छ।यसतो अवसथामा बददवाया 
राष्ट्रिय ननकुञ्जलाई बढरी क्षनत पगुने तथा सडकको लमवाई समेत बढरी हनेु गररी ष्टवक्प १ि (1b) 
को छनौट गनुवापनखे बाधयातमक एवं यचुक्तसंगत आधार र कारण ष्टवपक्षधी वातावरण मन्त्ालयको 
नमनत २०६९।९।५ को ननणवायमा देचिदैँन।

१९. हाल छनौट गररएको ष्टवक्प १ि तथा अन्य ष्टवक्प १क र २ग बाहेकका बाँकरी पचचिम 
छेउतफवा का ष्टवक्पहरू ष्टकन अमान्य भए यचुक्तयकु्त आधार केहरी देचिदैँन।वातावरणधीय प्रभाव 
मू्याङ्कन कानूनद्ारा ननधावाररत प्रष्टरियाबाट समपन् हनु ुपदवाछ।कानूनद्ारा वयवचसथत कुरा मनोगत 
हनु सकदैन।ष्टवष्टवध ष्टवक्प मधये छनौट गररएको ष्टवक्प, वातावरण संरक्षणका दृष्टटिकोणबाट 
अनत उपयकु्त छ भन्े कुराका वसतगुत आधार सो प्रनतवेदनमा हनुपुदवाछ।तधी वसतगुत आधार 
कानूनसममत छन ् वा छैनन ् अदालतका पररीक्षणका ष्टवषय हनु्छन।्कानूनद्ारा ननधावाररत कुरा 
नधीनतगत मात् हुँदैन।वातावरणधीय प्रभाव मू्याङ्कन (EIA) का अन्तरवसत ुनभत् अदालतले प्रवेश 
गनुवा हुँदैन भन्े प्रतयथथीहरूको कथनसँग सहमत हनु सष्टकँदैन।्कानूनको पररपालन गनखे गराउने र 
कानूनको समचुित प्रयोग भएको छ छैन हेनखे यस अदालतको कतवावय नै हो।सडकको आवशयकता 
छ छैन यसको ननक्छौल ननचिय नै अदालतले गददैन।तर, वातावरण संरक्षणका दृष्टटिकोणबाट सडक 
ननमावाणका ष्टवष्टवध ष्टवक्पमा कानूनबमोचजम समचुित धयान ददइएको छ छैन ्अदालतले प्रवेश गनदै 
पनखे ष्टवषय हो।प्रसततु ष्टववादमा वनसमबन्धधी ननकायहरूले सबै ष्टवक्पमा धयान नददइएको भनधी 
आफनो नलचित जवाफ माफवा त असन्तषु्टटि प्रकट गररी रहेको पाइन्छ।यस कारणबाट समेत उक्त 
प्रनतवेदन पनुष्टववािार योगय हनु पगेुको छ।

२०. ननकुञ्जको संरक्षण हनु जाँदा सोबाट प्राप् हनेु बढरी फाइदा पनन सोहरी क्षेत्मा बसोबास गनखे 
जनताले िधीरकाल पयवान्त प्राप् गनवा सकने भएकोले वातावरण संरक्षण र ददगो ष्टवकास समबन्धधी 
सैद्धाचन्तक अवधारणाबाट समेत प्रसताष्टवत सडकका ष्टवषयमा सबै ष्टवक्पमधयेबाट वातावरण 
संरक्षणको दृष्टटिले उपयकु्त ननणवाय समबचन्धत ननकायले गनवा जरुररी छ।साथै बददवाया राष्ट्रिय 
ननकुञ्जको मु् य सरोकारवाला सरकाररी ननकाय वन तथा भ-ूसंरक्षण मन्त्ालय र सो मातहतका 
अन्य ननकाय ष्टवपक्षधीहरू सवयंले प्रसताष्टवत सडक ननमावाण समबन्धमा समपूणवा ष्टवक्पहरूको 
अधययन भई नसकेकोले सोको अधययनपचिात ् मात् आयोजनासमबन्धधी प्रष्टरिया शरुु हनुपुनखे 



338

jg, jGohGt' / jftfj/0f ;+/If0f ;DaGwL s]xL dxTjk"0f{ d'2fsf ghL/x?sf] ;Fufnf] – @)&*

भन्े नलचित जवाफमा उ्लेि गरेको देचिदँा प्रसताष्टवत भरूरीगाउँ तेलपानधी सिुखेत सडकसमबन्धधी 
प्रनतवेदन सवधीकृत गनखे गररी वातावरण मन्त्ालयबाट नमनत २०६८।९।५ मा ननणवाय गनुवा पूववा प्राप् 
ष्टवक्पहरूको यथेटि रूपमा ष्टवश्षेण नगररी अपररपकव र हतारमा सवधीकृत भएको भन्े देचियो।

२१. अतः प्रसताष्टवत भरूरीगाउँ-तेलपानधी-सिुखेत सडक आयोजनासमबन्धधी वातावरणधीय प्रभाव मू्याङ्कन 
(EIA) प्रनतवेदन सवधीकृत गनखे ननणवाय गनुवा अगानड ष्टवपक्षधी वातावरण मन्त्ालयबाट वातावरण संरक्षण 
ऐन, २०५३ को दफा ६(४) र ५ मा उच्लचित कानूनधी वयवसथाबमोचजम अननवायवा रूपमा 
अपनाउन ुपनखे आवशयक प्रष्टरिया पूरा भएको भन्े नदेचिएको, मु् य सरोकारवाला सरकाररी ननकाय 
ष्टवपक्षधी वन तथा भ-ूसंरक्षण मन्त्ालय र मातहत ननकाय सवयंले प्रसताष्टवत सडक समबन्धमा 
समपूणवा ष्टवक्पहरूको अधययन भई नसकेकोले सोको अधययन भएपचिात ्मात् आयोजनासमबन्धधी 
प्रष्टरिया शरुु हनुपुनखे भनधी नलचित जवाफमा उ्लेि गरेको देचिएको तथा सवधीकृत प्रनतवेदनमा 
उच्लचित ष्टवक्प १ि ले के कनत वातावरणधीय क्षनत पयुावाउँछ र सो भन्दा कम क्षनत पयुावाउने 
अन्य ष्टवक्प छन ्छैनन ्भन्े कुराको वसतगुत आधार र कारणको अभावमा ष्टवक्प १ि (1b) 
सवधीकृत गनखे गरेको ष्टवपक्षधी वातावरण मन्त्ालयको नमनत २०६८।९।५ को ननणवाय उतप्रषेणको 
आदेशद्ारा बदर गररददएको छ।

२२. अब सो सडक अतयावशयक नै भए वातावरण संरक्षण ऐन, २०५३ को दफा ६(४) र ५ 
समेतमा उच्लचित समपूणवा कानूनधी प्रष्टरियाहरू पूरा गररी सरोकारवाला ष्टवपक्षधी वन तथा भ-ू
संरक्षण मन्त्ालय र राष्ट्रिय ननकुञ्ज तथा वन्यजन्त ुसंरक्षण ष्टवभाग समेतको संलगनतामा समपूणवा 
ष्टवक्पहरूको ष्टवश्षेण गररी बददवाया राष्ट्रिय ननकुञ्जमा कमभन्दा कम क्षनत हनेु तथा क्षनत 
न्यूनधीकरण गनवा सष्टकने उपयकु्त ष्टवक्पको पष्टहिान र छनौट गररी प्रनतवेदन सवधीकृत गनखे ननणवाय 
गनुवा गराउन ुभनधी ष्टवपक्षधीहरूको नाममा परमादेशको आदेश जाररी हनेु ठहछवा।आदेशको जानकाररी 
महान्यायानधवक्ताको कायावालय माफवा त ष्टवपक्षधीहरूलाई ददई दायररी लगत कट्टा गररी ननयमानसुार 
नमनसल बझुाई ददनू।

उक्त रायमा म सहमत छु।

न्या.प्रकाश वसतधी

इनत संवत ्२०६९ भदौ २६ गते रोज ३ शभुम ्....

इजलास अनधकृतः रामप्रसाद शमावा
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१९. ष्टवषयः  उतप्रषेण/परमादेश।

भाग ६० ननणवाय नं. १००८६ ने.का.प. २०७५ अंक ९

सववोचि अदालत, संयकु्त इजलास

माननधीय न्यायाधधीश श्धी ओमप्रकाश नमश्
माननधीय न्यायाधधीश श्धी सपना प्रधान म्ल

०६७-WO-०६९४

फैसला नमनत: २०७५।१।१६

ननवेदक: तेह्रथमु चज्ला सावाला गा.ष्टव.स. वडा नं. ४ घर भई हाल काठमाडौं चज्ला का.म.न.पा. वडा नं. २९ 

बसने अनधवक्ता िगेन्द् सवेुदरीसमेत

ष्टवरूद्ध

ष्टवपक्षधी: नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्धी तथा मचन्त्पररषद्् को कायावालय, नसंहदरबार, काठमाडौंसमेत 

ननवेदकका तफवा बाट: ष्टवद्ान ् वररष्ठ अनधवक्ताहरू श्धी राघवलाल बैद्य र श्धी प्रकाशमचण शमावा र ष्टवद्ान ्

अनधवक्ताहरू िगेन्द् सवेुदरी, श्धी राजपु्रसाद िापागाई, श्धी िडुामचण पौडेल, श्धी सरोजनाथ पयाकुरेल र श्धी 
ष्टहराबहादरु काककी

ष्टवपक्षधीका तफवा बाट: ष्टवद्ान ्नायब महान्यायानधवक्ता श्धी ष्टकरण पौडेल

अवलचमबत नचजर:

ने.का.प.२०६७, िैत, नन.नं.८५२१

समबद्ध कानून:

नेपालको अन्तररम संष्टवधान, २०६३
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 वतवामान पसुताको एउटा प्रमिु चजममेवाररी अन्तरवंशधीय समन्यायको नसद्धान्तअनसुार आफूले 

भोगेको वा प्राप् गरको सबै ष्टकनसमको प्राकृनतक, सांसकृनतक समपदा, वन जङ्गल, हावापानधी, 

वातावरण एवं जैष्टवक ष्टवष्टवधतालाई भावधी पसुताको लानग सनुनचचित गनुवा पनन हो।प्राकृनतक 

रूपमा प्राप् गरेको आनथवाक, सामाचजक, सांसकृनतक, पयावावरणधीय महत्व भएको फेवाताल भावधी 

पसुतालाई हसतान्तरण गनखे चजममेवाररी वतवामान पसुताको नै हनेु।

(प्रकरण नं.१६)

 आफूले उपभोग गरररहेको प्राकृनतक स्ोत साधनबाट वतवामानको उचित पहुँि र आवशयकता 

पूरा गददै भावधी पसुताको लानग हसतान्तरण गनवाको लानग तयसतो प्राकृनतक स्ोत साधनमानथ 

हनेु अननयचन्त्त दोहन रोकनकुा साथै प्राकृनतक रूपमा हनेु क्षयधीकरणलाई समेत ननयन्त्ण गनुवा 

आवशयक हनु्छ।तयसता स्ोत साधनको संरक्षणको लानग गररने कायवा पनन प्राकृनतक अवसथामा 

नै तयसतो स्ोत साधनलाई बिाई राख् ेगररी गरेको हनुपुनखे। 

 ष्टवकास ननमावाणको कायवा आफैँ मा नराम्ो होइन, तर प्रकृनतले ददएको अपार स्ोत साधनको 

अननयचन्त्त र जथाभावधी अनतरिमण वा दोहन गररी यसको अचसततव नै संकटमा पानखे गररी 

भएको ष्टवकास यथाथवामा ददगो ष्टवकास (Sustainable Development) नभई क्षचणक हनु्छ।यसैले 

प्राकृनतक स्ोत साधन र ष्टवकासका बधीि सन्तलुन कायम गररी प्रकृनतको कमभन्दा कम दोहन 

गनखे र प्राकृनतक उपहारलाई भावधी पसुतासमम हसतान्तरण गनुवा नै ददगो ष्टवकास हनेु।

 (प्रकरण नं.१७)

 सममानपूववाक बाँचन पाउने हकअन्तगवात गणुसतररीय जधीवनयापनको लानग िाष्टहने सबै अवयवहरू 

जसतैः वातावरणधीय सन्तलुन, सवचछता र जैष्टवक ष्टवष्टवधतायकु्त पयावावरणसमेतलाई समेष्टटएको 

हनेु।

 (प्रकरण नं.२०)

आदेश

न्या.ओमप्रकाश नमश्: ततकालरीन नेपालको अन्तररम संष्टवधान, २०६३ को धारा ३२ र १०७ (२) 

बमोचजम दायर भई पेस हनु आएको प्रसततु ररट ननवेदनको संचक्षप् तथय र आदेश यसप्रकार छः-
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तथय िणड

ररट ननवेदनको बेहोरा

नेपालको कासकरी चज्लाचसथत उत्तरमा पोिरा उपम.न.पा. वडा नं. ६, सराङकोट गा.ष्टव.स. वडा नं. 

७, दचक्षण रानधीवन पमुदरीभमुदरी गा.ष्टव.स. वडा नं. १, पूववामा पोिरा उपम.न.पा. वडा नं. १७, १६, 

पचचिममा सराङकोट गा.ष्टव.स. वडा नं. ७ को बधीिमा फैनलएको फेवाताल प्राकृनतक, सांसकृनतक, 

धानमवाक, ष्टवद्यतुधीय, जलस्ोत, जलिर, जैष्टवक ष्टवष्टवधतायकु्त, प्राकृनतक समपदा हो।फेवातालको पानधीबाट 

नेपाल सरकारले २०३० सालमा फेवा पावर हाउस ननमावाण गररी १५०० ष्टकलोवाट नबजलुरी उतपादन 

गरेको र उक्त नबजलुरी उतपादनबाट पोिरामा पयवाटकरीय होटल, सरकाररी कायावालय, सथानधीय जनता 

लाभाचन्वत भएका छन ्भने सरकारले वषखेनधी नबजलुरी उतपादनबाट महसलुसमेत प्राप् गरेको छ।यसतो 

बहआुयानमक महत्व भएको फेवातालको क्षेत्फल प्राकृनतक र मानवधीयलगायत ष्टवष्टवध कारणले ददन 

प्रनतददन घटदै गइरहेको छ।ष्टवपक्षधीहरूको नमलेमतोमा फेवातालको उत्तरतफवा  बाराहरी मचन्दर जाने 

बाटोदेचि िहरे िोलासमम ताल ष्टकनारामा गोरेटो बाटो बनाउन िौडाई १३ फुट, लमबाई लगभग 

२ ष्टक.नम.को सडक बक् का कायवा भइरहेको र सडकपछानडको जगगामा होटल, लज ननमावाण कायवा 

भइरहेको छ।तालको वररपरर बसेको बसतधीको फोहोरले ताल दगुवाचन्धत भई तालको पानधीबाट नसँचित 

नसँिाईमा समेत असर पररी वातावरणधीय असन्तलुन भई तालमा रहेको जलिर तथा मौसमधी िराहरूमा 

प्रतयक्ष असर पररी पयवाटन वयवसायसमेत िचसकँदै गएको छ।प्रथम Indian Survey देचि नलएर 

२०५८ सालको नापधीको समयमा आइपगुदा फेवातालको क्षेत्फल ६० प्रनतशत परुरइसकेको अवसथा 

छ।ष्टवनभन् ननकायहरूबाट फेवातालको बारेमा गररएको अधययनहरूले आगामधी १०० वषवानभत्मा 

नै फेवाताल समपूणवा रूपमा परुरने ननषकषवासमेत ननकालेका छन।्१० वषवाको Sedimentation Rate 

लाई हेररी अधययन एवं ष्टवश्षेण गररी तयार बनाइएको एक प्रनतवेदनमा प्रनतवषवा १८०,००० cum 

नस्टेसनका दरले १६ प्रनतशत ताल आगामधी २४.३३ वषवानभत् परुरने उ्लेि गररएको छ।२०५८ 

सालमा चज.ष्टव.स. कासकरीको सष्टरियता एवं समबचन्धत ष्टवनभन् ननकायहरूको संलगनतामा भएको 

सवखेक्षणअनसुार फेवातालको क्षेत्फल ४.२५ वगवा ष्टक.नम. र पररनमनत १८.७० ष्टक.नम. रहेको उ्लेि 

गररएको छ।सोहरी प्रनतवेदनमा २०३८ सालमा फेवातालको क्षेत्फल ५.८० वगवा ष्टक.नम. र २०१८ 

सालमा १०.३५ वगवा ष्टक.नम. रहेको देचिएको छ।यस तालको सन ्१९५७, १९५८ को इचन्डयन 

सवखेमा रहेको क्षेत्फल हाल घटदै गई तालको आफनो मौनलकता गमुाई रहेको छ।
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नेपालको अन्तररम संष्टवधान, २०६३ को धारा १६ मा प्रतयेक वयचक्तलाई मानव सवासथय र सवचछ 

वातावरणमा जधीवनयापन गनखे हक, धारा १७(३) मा नेपालमा बसोबास गनखे प्रतयेक समदुायलाई 

आफनो भाषानलष्टप, संसकृनत, सभयता, समपदाको संरक्षण र संवद्धवान गनखे हक तथा धारा २३ मा 

धमवासमबन्धधी हकको प्रतयाभतू गररएको छ।गठुी संसथान ऐन, २०३३ को दफा १७(३) मा धानमवाक, 

सांसकृनतक परमपरालाई बिाउन पाउने हक रहेको छ।प्रािधीन समारक संरक्षण ऐन, २०१३ को दफा 

३(क) समेतले प्रािधीन समारकको वगथीकरण गरेको छ।तयसैगररी वातावरण संरक्षण ऐन, २०५३ 

को दफा ७ ले प्रदूषणको रोकथाम र ननयन्त्णको लानग कसैले पनन वातावरणमा प्रनतकूल गनखे गररी 

वा जनसवासथयको लानग ितरा हनुसकने ष्टकनसमले प्रदूषण गनवा नहनेु तथा मापदणडष्टवपररीत फोहर 

ननषकासन गनवा नहनेु, कसैले यसको ष्टवपररीत कायवा गरेमा रोक लगाउन सकने, ऐ. ऐनको दफा ९ मा 

राष्ट्रिय समपदाको संरक्षण गनुवा सबै ननकायको कतवावय हनेु र ऐ. ऐनको दफा १० तथा ननयमावलरी, 

२०५४ ले वातावरण संरक्षणका दृष्टटिले अनत महत्वपूणवा माननने प्राकृनतक समपदा वा सौन्दयवापरक, 

ऐनतहानसक तथा सांसकृनतक महत्वका सथानहरू भएको, नेपालनभत्को कुनै ठाउँलाई नेपाल सरकारले 

नेपाल राजपत्मा सूिना प्रकाचशत गररी वातावरण संरक्षण क्षेत् कायम गनुवापनखे सरकारको दाष्टयतव हनेुछ 

भन्े सपटि वयवसथा गरेको छ।भ ूतथा जलाधार संरक्षण ऐन, २०३९ को दफा ४(क)(ि)(ग)(घ) 

मा संरचक्षत जलाधार क्षेत्मा तटबन्ध, बाँध बनाउने, वकृ्षारोपण गनखे, घाँस झारपात लगाउने, तयसको 

सयाहार समभार गनखे, पष्टहरो जानबाट बिाउने, पानधी तथा वातावरणको सवचछता सन्तनुलत रूपमा 

कायम गराई राख्लेगायतका प्रष्टवनधबाट जलाधार क्षेत्को संरक्षणको वयवसथा गररएको छ।नगर 

ष्टवकास सनमनत ऐन, २०४५ को दफा ९ समेतले प्राकृनतक धानमवाक जसता समपदाको संरक्षण गनखे 

चजममा पोिरा उपतयका नगर ष्टवकास सनमनतलाई सचुमपएको छ।सथानधीय सवायत्त शासन ऐन, २०५५ 

को दफा २८(१)(ज) मा वन तथा वातावरण संरक्षण समबन्धमा सथानधीय ननकायको कतवावयको 

वयवसथा गररएको छ।सोहरी ऐनको दफा ९६ मा नगरपानलकाको काम, कतवावय र अनधकार तोकरी 

नगरपानलका क्षेत्मा रहेका िोला, नाला, इनार, कुवा, पोिररी, तलाऊ आददको संरक्षण गररी सदपुयोग 

गनखे, साथै ऐ. ऐनको दफा १८९(१)(२)ले चज.ष्टव.स.को वन तथा वातावरणसमबन्धधी काम, कतवावय 

र अनधकारको प्रतयायोजन गरेको छ भने सथानधीय प्रशासन ऐन, २०२८ को दफा ५(५) ले प्रमिु 

चज्ला अनधकाररीको काम, कतवावय र अनधकारको वयवसथा गररी चज्लानभत् रहेका नेपाल सरकारका 

सबै समपचत्तहरूको रेिदेि तथा समभार गनखे गराउने काम तोकरी फेवातालको संरक्षण गनखे चजममा 

तोष्टकएको छ।तयसैगररी जलस्ोत ऐन, २०४९ को दफा १९ मा जलस्ोतलाई प्रदूष्टषत गनवा नहनेु भनधी 

उ्लेि गरेको छ।मालपोत ऐन, २०३४ ले सरकाररी तथा साववाजननक जगगाको पररभाषा गररी ताललाई 
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सरकाररी जगगाको पररभाषानभत् पाररी ऐ. ऐनको दफा २४ मा सरकाररी वा साववाजननक जगगा वयचक्त 

ष्टवशेषका नाउँमा दतावा गनवा वा आवाद गनवा नहनेु भनधी उ्लेि गरेको छ।पयवाटन ऐन, २०३५ ले 

पयवाटनको ष्टवकास गररी सववासाधारणको ष्टहत कायम राख् यो ऐन जाररी भएको भनधी उ्लेि भएको छ।

यसररी ष्टवपक्षधीहरू संष्टवधान, कानूनतः फेवातालको संरक्षणको दाष्टयतव बोकेका राजयका ननकायहरू भएको 

हुँदा उच्लचित संष्टवधान, ऐन, ननयमावलरीहरूमा भएको वयवसथाबमोचजम आफनो कतवावय र दाष्टयतव 

ननवावाह गनुवापनखेमा ष्टवपक्षधीहरूबाट तालको उचित संरक्षण र संवद्धवान हनु सकेको छैन।नेपालको मातै् 

नभएर अन्तरावाष्ट्रिय धानमवाक तथा सांसकृनतक मान्यता प्राप् बाराहरी मचन्दर र अन्य मचन्दरहरूको धानमवाक 

र सांसकृनतक अचसततवलाई ष्टवपक्षधीहरूका ष्टरियाकलापहरूले ननरन्तर मासदै गइरहेको छ।संष्टवधानमा नै 

धमवा संसकृनतको संरक्षणको हक प्रतयाभनूत गरररहेको अवसथामा ष्टवपक्षधीहरूबाट तालको ष्टकनारै ष्टकनार 

सडक बनाउने, तालको पानधी लाभाचन्वत क्षेत्मा बाटो घर ननमावाण गनखे जसता कायवा हनु ु नेपालको 

अन्तररम संष्टवधान, २०६३ को धारा १७, २३ ष्टवपररीत हो।ष्टवपक्षधीहरूको काम कारबाहरीबाट संष्टवधान 

तथा कानूनष्टवपररीत फेवाताललाई गमभधीर तथा अपूरणधीय क्षनत पयुावाएको, यसतो ष्टवषय साववाजननक 

सरोकारको ष्टवषयनभत् परेको र म ननवेदकको समेत साथवाकसमबन्ध रहरी मसमेतका नेपालरी नागररकको 

मौनलक हक हनन हनु गएकोले पोिराको फेवातालको अचसततव बिाई उक्त तालको संरक्षणको लानग 

नेपालको अन्तररम संष्टवधान, २०६३ को धारा १०७ (२) बमोचजम ननमन नलचित आदेशहरू जाररी 

गररपाऊँ - 

फेवाताललाई प्राकृनतक तथा मानवधीय कारणहरूबाट परुरन नददई यसलाई बिाउनका लानग फेवातालको 

उत्तरमा सराङकोट डाँडा, दचक्षणमा पमुदरीभमुदरी गा.ष्टव.स., पूववामा पोिरा उपम.न.पा. वडा नं. १७, 

६, पचचिममा सराङकोट गा.ष्टव.स. वडा नं. ७ लाई िारष्टक्ला तोकरी प्रतयथथीहरूको नाममा भ ूतथा 

जलाधार संरक्षण ऐन, २०३९ को दफा ३,३(क) बमोचजम भ ूतथा जलाधार संरक्षण क्षेत् र वातावरण 

संरक्षण ऐन, २०५३ को दफा १०, १०(१) बमोचजम वातावरणधीय संरक्षण क्षेत् घोषणा गररी तालको 

उचित र ददगो संरक्षण गनुवा भनधी परमादेशको आदेश जाररी गररपाऊँ,

फेवातालको सरुूको Indian Survey (Draft १९५७/५८) बमोचजमको िारष्टक्ला, क्षेत्फल र हालको 

तालको क्षेत्फलको नापनकसा मापन गररी सरुूको तालको क्षेत्फलको िारष्टक्ला छुटट्ाई परुरएको 

भाग यष्टकन गररी परुरएको भागको जगगा वयचक्त ष्टवशेषको नाममा जगगाधनधी प्रमाणपत् बनेको भए 

मालपोत ऐन, २०३४ को दफा २४ बमोचजम सो जगगाधनधी प्रमाण पजुावा बदर गररी तालको नाममा 

पजुावा बनाई तालको नसमाङ्कन गनुवा भनधी प्रतयथथीहरूको नाममा परमादेशको आदेश जाररी गररपाऊँ,
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तालको बाराहरी मचन्दरदेचि उत्तर हुँदै ष्टकनारै ष्टकनार माटो, ढंुगा थपुाररी ननमावाणाधधीन लगभग २ ष्टक.नम. 

१३ ष्टफट िौडाइको बाटोको ननमावाण नगनुवा नगराउन ुर उक्त बाटोको लानग थपुाररएको माटो यथाशधीघ्र 

हटाउन ुभनधी उतप्रषेणयकु्त परमादेशको आदेश जाररी गररपाऊँ,

तालको सानबक नकसानभत् तालको जैष्टवक ष्टवष्टवधता, तालको जलिर, तालको पानधीलाई मासने र 

प्रदूषण गनखे जसता घर होटल बनाउन तथा तालको वातावरणष्टवपररीत हनेु गररी कुनै पनन ष्टकनसमका 

ननमावाण कायवा नगनुवा तथा ढल हा्न नददन ुभनधी प्रतयथथीहरूका नाममा परमादेश जाररी गररपाऊँ,

तालको उचित संरक्षण तथा संवद्धवान गनवाका लानग तथा तालको जैष्टवक ष्टवष्टवधता कायम राख् एवं 

तालको पयवाटकरीय सवरूप बिाउन तथा तालको लाभाचन्वत घेरा बिाउनका नननमत्त तालको वररपरर 

बसने सथानधीय जनताको प्रतयक्ष सहभानगतामा तालको ष्टकनारामा फूलबाररी ननमावाण गनुवा गनवा लगाउन ु

भनधी प्रतयथथीहरूका नाममा परमादेशको आदेश जाररी गररपाऊँ। 

यस अदालतबाट भएको कारण देिाउ आदेश

यसमा के कसो भएको हो ? ननवेदकको मागबमोचजमको आदेश ष्टकन जाररी हनु ुनपनखे हो ? आदेश 

जाररी हनु ुनपनखे कुनै कारण भए यो आदेश प्राप् भएका नमनतले बाटाका मयादबाहेक १५ ददननभत् 

नलचित जवाफ पेस गनुवा भनधी ष्टवपक्षधीहरूको नाममा सूिना मयाद पठाउनू।साथै ननमावाणाधधीन बाटो कुनै 

बसतधीतफवा  नजाने र उक्त प्रसताष्टवत ननमावाणाधधीन बाटोले ताल प्रदूषण हनुाको साथै ताललाई नै नबगानखे 

भन्े चजष्टकर गररी उक्त क्षेत् अधययनसमबन्धधी प्रनतवेदनसमेत उ्लेि गरेकोले हाल उक्त ननमावाणाधधीन 

कायवा सथनगत गनुवा भन्े ष्टवपक्षधीहरूको नाममा अन्तररम आदेश जाररी गररददएको छ।ष्टवपक्षधीहरूले िाहेमा 

अन्तररम आदेश रद्ध गनवा ननवेदन गनवा सकने बेहोरासमेत जानकाररी गराई प्रसततु मदु्ालाई अग्ानधकार 

ददई पेस गनूवा।

भनूमसधुार तथा वयवसथा मन्त्ालयको नलचित जवाफ

प्रसततु ररट ननवेदनको ष्टवषयका समबन्धमा भनूमसधुार तथा वयवसथा मन्त्ालयको प्रतयक्ष संलगनता 

नरहेको र ररट ननवेदकको हक अनधकारमा असर पनखे गररी यस मन्त्ालयले कुनै पनन कायवा नगरेको 

हुँदा प्रसततु ररट ननवेदन िारेज गररपाऊँ।

नापधी ष्टवभागको नलचित जवाफ

जगगा नापजाँि ऐन, २०१९ लागू भएपचिात ्२०२१ सालबाट नाप नकसा सरुू भएको र सोहरी 

ऐनबमोचजम नापजाँि भई फेवातालको क्षेत्फल कायम भएको छ।साथै उक्त क्षेत्मा उच्लचित 
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ऐनबमोचजम पनुः नापजाँि गराउने अवसथामा सानबकको नकसा से्सतासमेतलाई आधार मानधी नापजाँि 

हनेु नै हुँदा सो अवसथामा ननवेदकको मागबमोचजम फेवातालको क्षेत्फल यष्टकन हनेु हुँदा ननवेदकले 

उ्लेि गरेबमोचजम (Indian Survey Draft 1957/58) बमोचजमको तालको क्षेत्फलबमोचजम पनुः 

नापजाँि गदावा जगगा नापजाँि ऐन, २०१९ लगायत प्रिनलत ऐन ननयमसङ्गत नहनेु देचिन्छ।साथै यस 

ष्टवभागबाट भएको के कसतो काम कारबाहरी वा ननणवायबाट ररट ननवेदकको हक अनधकारमा आघात 

परेको हो ? सो समबन्धमा ननवेदकले सपटि िलुाउन नसकेको हुँदा यस ष्टवभागको संलगनता नै नभएको 

ष्टवषयमा यस ष्टवभागसमेतलाई ष्टवपक्षधी बनाई दायर गरेको प्रसततु ररट िारेज गररपाऊँ।

नडनभजन कायावालय कासकरीको नननमत्त नडनभजन प्रमिु र पोिरा उपतयका नगर ष्टवकास सनमतको सदसय 

सचिवको संयकु्त नलचित जवाफ

नगर ष्टवकास सनमनत ऐन, २०४५ (संशोधनसष्टहत) को दफा ३.२ बमोचजम पोिरा उपतयका नगर 

ष्टवकास योजना नेपाल सरकारबाट नमनत २०३०।८।१५ मा सवधीकृत भएको छ।नगर ष्टवकासको 

लानग भ-ूउपयोग क्षेत् ननधावारण गनखे रिममा पोिराको फेवाताल क्षेत्लाई लेकसाइड संरक्षण क्षेत् 

ननधावारण गररी तालनचजक रहेको हाल बसनु्धरा पाकवा  र कोमागाने पाकवा  रहेको जगगा समयमा नै 

अनधग्हण गररी हालसमम सरुचक्षत राचिएको छ।बाँकरी रहेको अन्य क्षेत्मा ष्टवनभन् ननमावाण कायवा ननषधे 

गररी मापदणड ननधावारण भएको छ।बाराहरी िोकदेचि गैराको िौतारासमम ष्टवनभन् वयचक्तको जगगा 

रहेको, ताल परुरँदै जाँदा वा पानधीको सतह घटदै जाँदा वयचक्तले तालक्षेत् अनतरिमण गददैजाने समभावना 

देचिएकोले सववाप्रथम तालको क्षेत् संरक्षण गनखे र तालको कारणले पोिरा घमुन आउने पयवाटकको 

सचजलोको लानग पैदल मागवा ननमावाण गररी तालको सौन्दयवाकरण गनखे उद्ेशय नलई असल ननयतका साथ 

प्रष्टरिया पूरा गररी आ.व. ०६५/६६ र आ.व. ०६६/६७ मा केहरी रकम ष्टवननयोजन गररी पैदल मागवा 

ननमावाण गररएको हो।पूरै कायवा सष्टकएको पनन छैन।हाल ननमावाण कायवा गररएको पनन छैन।अन्यत्बाट 

माटो ्याइएको पनन होइन।तालको माटो चझकरी बाटोतफवा  हानलएको मात् हो।यस कायवाले ताललाई 

हालसमम कुनै प्रकारको हानन नोकसानधी पयुावाएको छैन।पनछसमम पैदल मागवाको कारणले तालको 

प्रदूषण, अनतरिमण नहोस ्भन्ेतफवा  सनमनत सजग छ।ननवेदकले दाबधी गरेको जसतो ताल संरक्षणमा 

बेवासता गरेको नहुँदा प्रसततु ररट िारेज गररपाऊँ।

वातावरण मन्त्ालयको नलचित जवाफ

वातावरण संरक्षण ऐन, २०५३ को दफा १० को उपदफा (१) बमोचजम वातावरण संरक्षण क्षेत् 

कायम गनुवा अचघ तयसतो क्षेत् वातावरण संरक्षणका दृष्टटिकोणले अनत महत्वपूणवा माननने प्राकृनतक समपदा 
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वा सौन्दयवापरक, दलुवाभ वन्यजन्त,ु जैष्टवक ष्टवष्टवधता, वनसपनत, ऐनतहानसक तथा सांसकृनतक महत्वका 

सथलहरू भएको हनुपुनखे र तयसतो क्षेत्मा अनतरिमण भई संरक्षण गनुवापनखे देचिएमा मात् वातावरण 

संरक्षण क्षेत् घोषणा गनवा सष्टकने वयवसथा छ।ननवेदकको दाबधीमा उच्लचित अवसथा ष्टवद्यमान नभई 

केबल का्पननक तकवा को आधारमा दाबधी चजष्टकर गररएको हुँदा ष्टवना वैज्ाननक ष्टवश्षेण जनुसकैु 

क्षेत्लाई संरक्षण क्षेत् घोषणा गदावा प्रिनलत कानूनको उद्ेशयमानथ प्रश्न चिह्न िडा हनु सकने एकानतर 

देचिन्छ भने अकावानतर यदद उच्लचित क्षेत्लाई वातावरण संरक्षण क्षेत् घोषणा गनुवापनखे अवसथा हो भने 

पनन वातावरण संरक्षण ऐन, २०५३ को दफा १०(१) मा उच्लचित अवसथाको वैज्ाननक पषु्ट् याईं 

आवशयक हुँदा ननवेदकको दाबधीमा तयसतो केहरी उ्लेि भएको देचिएको छैन।ननवेदकले उच्लचित 

क्षेत्मा वातावरण संरक्षण ऐन, २०५३ तथा सोअन्तगवात बनेको ननयमको वयवसथाष्टवपररीत कुनै ष्टवकास 

ननमावाण कायवा भएको छ भन् पनन नसकन ुभएकोले प्रसततु ररट ननवेदन िारेज गररपाऊँ।

वन तथा भ-ूसंरक्षण मन्त्ालयको नलचित जवाफ

यस मन्त्ालयबाट ष्टवगतमा फेवाताल जलाधार संरक्षण आयोजना सञ्चालन गररी फेवातालको जलाधार 

क्षेत्मा वकृ्षरोपण, माटो संरक्षण, पष्टहरो रोकथाम जसता कायवाहरू सञ्चालन गररएको नथयो।संरक्षणको 

चजममेवाररी भए पनन कायवारिम र आवशयकताअनरुूप बजेट ष्टवननयोजन हनु नसकने अवसथा र सथानधीय 

रूपमा जथाभावधी ननमावाण गररने पूवावाधार संरिनाको कारणबाट महत्वपूणवा प्राकृनतक समपदा नानसने 

समभावना रहेको छ।फेवाताललाई जोगाई राख्का लानग भ ूतथा जलाधार संरक्षण ऐन, २०३९ को 

दफा ३ ले ददएको अनधकारअन्तगवात रहरी संरचक्षत जलाधार क्षेत् घोषणा गररी तयस क्षेत्मा अनानधकृत 

रूपमा ननमावाण भएको संरिनाहरू हटाई फेवातालको प्राकृनतक सवरूप कायम गनुवापनखेमा कुनै दद्ष्टवधा 

छैन।फेवातालको संरक्षण र संवद्धवानका लानग तथा तालको जैष्टवक ष्टवष्टवधता कायम रा्दै तालको 

पयवाटकरीय महत्व बिाउन तथा तालको लाभाचन्वत घेरा बिाउनका लानग सो ठाउँहरूमा ननमावाण कायवा 

बन्द गररन ुपदवाछ।संरचक्षत जलाधार क्षेत् घोष्टषत गनवासकने कानूनधी वयवसथाअनसुार ऐनतहानसक, धानमवाक, 

जैष्टवक ष्टवष्टवधायकु्त सो जलाधार क्षेत्को मनोरम दृशय साथै पयवाटकरीय दृष्टटिकोणले पनन अनत नै महत्व 

रहेकोले तयस क्षेत्को संरक्षणको लानग यो मन्त्ालय सिेत तथा ततपर रहेको हुँदा प्रसततु ररट जाररी 

रहन ुपनखे होइन।

राष्ट्रिय ताल संरक्षण ष्टवकास सनमनतको नलचित जवाफ

नेपाल सरकारबाट ष्टवकास सनमनत ऐन, २०१३ को प्रावधानअनरुूप राष्ट्रिय ताल संरक्षण ष्टवकास 

सनमनत २०६३ मा गठन भई २०६४ देचि औपिाररक रूपमा तालहरूको संरक्षण कायवामा प्रतयक्ष 
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सहयोग गददै आएको छ।नेपालनभत्का तालहरूको नसमाङ्कन गनवा नापधी ष्टवभागलाई आग्हको लानग 

ि.नं. ५१, नमनत २०६४।९।१८ माफवा त मन्त्ालयमा पत्ािार गररएको नथयो।यस सनमनतको १७ 

औ ंबैठकले फेवाताल वररपरर ६५ नमटर वफर जोन राख् ेननणवाय गरेको नथयो।फेवातालको वररपरर 

वातावरणधीय प्रभाव मू्याङ्कन नगररी पैदल मागवाको ननमावाण गनवा लागदा यस सनमनतले ि.नं. ९८, ९९, 

१००, १०१मा रिमशः वातावरण ष्टवज्ान तथा प्रष्टवनध मन्त्ालय, वन तथा भ-ूसंरक्षण मन्त्ालय, 

संसकृनत, पयवाटन तथा नागररक उड्यन मन्त्ालय र भौनतक, योजना तथा ननमावाण मन्त्ालयलाई नमनत 

२०६५।२।१९ मा पत्ािार गरेको नथयो।केन्द्रीय नापधी टोलरीबाट पोिरा उपत ्यकाभररका ९ वटा 

तालहरूको नसमाङ्कन भएकोमा ताल संरक्षणको लानग वररपररका घरजगगा रोक् का राख् े भननएका 

सबै ष्टकत्ता जगगा मापदणडष्टवपररीतका ननमावाण कायवा तथा जगगा जनमन बेिनबिनका गनतष्टवनधहरू 

भइरहेको तथय थाहा पाउनासाथ यस सनमनतको पहलमा नमनत २०६६।१०।७ मा पोिरामा सथलगत 

अधययन भएको नथयो।पोिराको फेवातालमा कणवा शाक्ले ननमावाण कायवा गरररहेको भवन तथा घर 

टहराको ननमावाण कायवा रोक् का गनवा ि.नं. १५ नमनत २०६७।५।२७ मा पोिरा उपतयका नगर 

ष्टवकास सनमनत, आवास तथा भौनतक योजना मन्त्ालय, चज्ला प्रशासन कायावालय कासकरी, पोिरा 

उपमहानगरपानलकालाई पत्ािार गररएको नथयो।यस ननवेदनमा उच्लचित पोिराको लेकसाइडमा 

अन्य ननकायहरूबाट ननमावाणाधधीन रहेको फुटट्रयाक तथा अन्य कायवाहरूको बारेमा यस सनमनतलाई 

हालसमम आनधकाररक जानकाररी नभएको अवगत गराउन िाहन्छु।नेपालका तालहरूलाई अन्तरावाष्ट्रिय 

रामसार सूिधीमा सूिधीकृत गनखे रिममा यस सनमनतले पोिराको ९ वटै तालहरूलाई एकैसाथ लाने 

कायवा अचन्तम तयाररी गरररहेको छ।अन्तरावाष्ट्रिय मान्यतामा जान लागेका पोिराका तालहरूको वररपरर 

कुनै पनन संरक्षणसँग समबचन्धत कायवा सरोकारवाला ननकायहरूलाई यस सनमनतसँग सहकायवा गररी मात् 

गनवाका लानग परमादेश जाररी गररददन ुहनु अनरुोध छ।साथै यस सनमनतले नसमसार नधीनत, २०५९ 

मा उच्लचित सबै कुराहरूको पालना गरेर आफना कायवारिमहरूलाई अगानड बढाएको छ।पोिराको 

फेवातालमा भइरहेको जल प्रदूषण, ढल नबसजवान, नस्टेसन जसता समसयाहरूको समाधान गनवा ठूलो 

प्राष्टवनधक जनशचक्त तथा पुजँधीको आवशयकता पनखे भएकोले सोतफवा  नेपाल सरकारले यस सनमनतलाई 

स्ोत उपलबध गराउने छ भन्े अपेक्षा रा्दै फेवातालको उचित संरक्षण हनेु कुरामा यस सनमनत 

ष्टवश्वसत छ।

मालपोत कायावालय कासकरीको नलचित जवाफ

ननवेदकले उ्लेि गरेबमोचजम फेवातालको जगगा अनतरिमण गनखे कायवा यस कायावालयबाट भएको 

छैन।यस कायावालयको काम तालका नाउँको जगगाको से्सता बनाई सरुचक्षत राख् ेबाहेक अन्य काम 
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यस कायावालयसँग समबचन्धत नभएको र नापधीबाट नापजाँि भई नेपाल सरकार फेवातालका नाउँको 

जगगा से्सता यस कायावालयमा सरुचक्षत रष्टहरहेको छ।तालका नाउँको जगगा कुनै वयचक्त ष्टवशेषका 

नाउँमा दतावा गनखे कायवा यस कायावालयबाट नभएको हुँदा ननवेदकले यस कायावालयलाई अनावशयक दःुि 

ददने मनसायबाट ददएको झठु्ा ररट ननवेदन िारेज गररपाऊँ ।

प्रधानमन्त्धी तथा मचन्त्पररषद्् को कायावालयको नलचित जवाफ

सवचछ वातावरणमा बाँचन पाउने जनताको हक सनुनचचिताको लानग प्रिनलत कानूनबमोचजम अनधकारप्राप् 

अनधकाररीबाट आफनो अनधकारक्षेत्नभत् रहरी ष्टवद्यमान कानूनको कायावान ्वयन गररी, गराई सामाचजक 

हकष्टहतको संरक्षण तथा प्रवद्धवान गनखे कायवा भइरहेको र भष्टवषयमा समेत हनेुछ।सरकाररी वा साववाजननक 

जगगा वयचक्त ष्टवशेषका नाउँमा दतावा वा आवाद गनवा गराउन नपाइने गररी मालपोत ऐन, २०३४ को 

दफा २४ मा वयवसथा भएको छ।कोहरी, कसैले सोष्टवपररीत गररी फेवातालको जगगा आफनो नाउँमा दतावा 

वा आवाद गराएमा ऐनको सोहरी प्रावधानका आधारमा बदर गररी सो गनखे गराउनेलाई कानूनबमोचजम 

सजाय हनेु नै हुँदा सोहरी प्रयोजनको लानग ररट ननवेदनको ष्टवषयवसतमुा प्रवेश गररी आदेश हनुपुनखे 

होइन।ननवेदकले यस कायावालयको कुन काम, कारबाहरी वा ननणवायबाट नेपालको अन्तररम संष्टवधान, 

२०६३ द्ारा प्रदत्त हकमा के कसररी आघात परेको हो भन्े समबन्धमा आफनो ननवेदनमा कुनै कुरा 

उ्लेिसमम पनन गनवा नसकेको अवसथामा प्रसततु ररट ननवेदन िारेज गररपाऊँ।

चज्ला प्रशासन कायावालय कासकरीको नलचित जवाफ

यस कायावालयबाट फेवातालको अचसततवमा आिँ आउने गररी तालको उत्तरतफवा  बाराहरी मचन्दर जाने 

बाटोदेचि िहरे िोलासमम ताल ष्टकनारामा सडक िक् कासमेतका कुनै कायवा भए गरेको छैन।सथानधीय 

प्रशासन ऐन, २०२८ ले प्रमिु चज्ला अनधकाररीलाई तोष्टकददएको कायवाबमोचजमका कायवाहरू यस 

कायावालयबाट समय समयमा भएका छन।्तालमा भएको प्रदूषण हटाउने समबन्धमा यस कायावालयबाट 

ष्टवनभन् नमनतमा आदेशसमेत जाररी भए गरेको अवसथासमेत हुँदा यस कायावालयलाई ष्टवपक्षधी बनाई ददएको 

ररट ननवेदन िारेज गररपाऊँ।

क्षेत्धीय प्रशासन कायावालय, पचचिमाञ्चल ष्टवकास क्षेत् पोिराको नलचित जवाफ

फेवातालको संरक्षण संवद्धवान गनवाको लानग क्षेत्धीय प्रशासन कायावालय त्लरीन रहेको छ।तालको 

छेउबाट Foot Track ननमावाण गनखे कायवा चज्ला ष्टवकास सनमनत, कासकरी, पोिरा उपमहानगरपानलका 

कायावालय, पोिरा उपत ्यका नगर ष्टवकास सनमनतसमेतबाट भएको छ।सबै ननमावाण कायवा फेवातालको 
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सौन्दयवालाई अझै वषृ्टद्ध गनखेतफवा  नै भएकोले यस कायावालय पोिराका प्राकृनतक समपदाहरूको संरक्षण 

गनखे र वातावरण संरक्षणमा चिचन्तत नै रहेको छ।ऐन कानूनले ददएको चजममेवाररी, भनूमका यस 

कायावालयबाट ननवावाह भइरहेको अवसथामा क्षेत्धीय प्रशासन कायावालयबाट भनूमका ननवावाह भएन भनधी 

ष्टवपक्षधीले नलएको ननवेदन चजष्टकर िारेज गररपाऊँ।

नेपाल पयवाटन बोडवा, क्षेत्धीय कायावालय, कासकरीको नलचित जवाफ

नेपाल पयवाटन बोडवा, नेपाल पयवाटन बोडवा ऐन, २०५३ बाट सथापना भई उक्त ऐन तथा नेपाल पयवाटन 

बोडवा ननयमावलरी, २०५५ द्ारा संिानलत संसथा हो।यस बोडवा फेवातालको संरक्षण हनुपुछवा भन्े कुरामा 

प्रनतबद्ध छ।ष्टवपक्षधीले माग गरेबमोचजम फेवातालको संरक्षण गनवा नेपाल सरकार वन तथा भ-ूसंरक्षण 

मन्त्ालय, भनूम सधुार तथा वयवसथा मन्त्ालय, वातावरण मन्त्ालय तथा सथानधीय सवायत्त शासन ऐन, 

२०५५ तथा सथानधीय सवायत्त शासन ननयमावलरी, २०५६ बमोचजम चज.ष्टव.स., उपमहानगरपानलका, 

गा.ष्टव.स. तालकु ननकाय भएकाले तधी ननकायबाटै ष्टवपक्षधीको माग पूरा हनेु देचिन्छ।यसतो अवसथामा 

यस बोडवालाई पनन ष्टवपक्षधी बनाउन ुपनखे कुनै कारण नहुँदा प्रसततु ननवेदन िारेज गररपाऊँ।

यस अदालतबाट भएको आदेश

ररट ननवेदनको प्रकरण ९(ि) मा उ्लेि भएको Indian Survey (Draft 1957/58) को फेवातालको 

िार ष्टक्ला क्षेत्फल र हालको तालको क्षेत्फल नाप नकसा मापन गररी सरुूको तालको क्षेत्फलको 

िार ष्टक्ला छुटट्ाई परुरएको भाग यष्टकन गररी परुरएको भागको जगगा वयचक्त ष्टवशेषको नाममा 

जगगाधनधी प्रमाणपत् जाररी भएको भए मालपोत ऐन, २०३४ को दफा २४ बमोचजम सो जगगाधनधी 

प्रमाण पजुावा बदर गररी तालको नाममा जगगाधनधी प्रमाण पजुावा बनाई तालको सधीमाङ् कन गनुवा भनधी 

परमादेशको आदेश जाररी गनवा माग गररएको देचिन्छ।उक्त ताल नापधी हुँदा के कसतो िार ष्टक्ला 

सधीमाङ् कन गररी कनत क्षेत्फल कायम भएको हो ? सोनभत्को जगगा पनछ कुनै तररकाले कसैको 

नाम दतावा भएको छ, छैन ? भए कुन नमनतमा कस कसको नाम दतावा भएको छ र हाल तालको 

क्षेत् कनत कायम भएको छ भन्े यष्टकन गररी फेवाताल जसतो राष्ट्रिय गौरवको प्राकृनतक समपदाको 

संरक्षण सनुनचचित गनुवापनखे हनुाले भनूमसधुार तथा वयवसथा मन्त्ालयले मातहतको नापधी तथा मालपोत 

ष्टवभाग एवं समबचन्धत चज्ला सतररीय कायावालयसँग समन्वय गररी मानथ उच्लचित Indian Survey 

लाई सन्दभवामा नलई उपयुवाक्त प्रश्नहरूलाई समबोधन हनेु गररी आनधकाररक ष्टववरण संकलन गररी ३ 

मष्टहनानभत् प्रनतवेदनको रूपमा पेस गनुवा भनधी लेिधी पठाई सो प्रनतवेदनप्राप् भएपनछ इजलाससमक्ष 

प्रनतवेदन पेस गनवा उक्त मन्त्ालयका सचिवलाई उपचसथत हनु जानकाररी ददई ०६७-WO-१२४१ को 



350

jg, jGohGt' / jftfj/0f ;+/If0f ;DaGwL s]xL dxTjk"0f{ d'2fsf ghL/x?sf] ;Fufnf] – @)&*

उतप्रषेण परमादेशको ननवेदनसमेत साथै रािधी पेस गनूवा।

यस अदालतको नमनत २०७१।१२।२२ को आदेशानसुार भनूमसधुार तथा वयवसथा मन्त्ालयबाट पेस 

भएको प्रनतवेदन नमनसल सामेल रहेको।

ठहर िणड

ननयमबमोचजम दैननक पेसधी सूिधीमा िढरी इजलाससमक्ष पेस हनु आएको प्रसततु ररट ननवेदनको 

नमनसल संलगन समपूणवा कागज अधययन गररयो।ननवेदकका तफवा बाट ष्टवद्ान ् वररष्ठ अनधवक्ताहरू श्धी 

राघवलाल बैद्य र श्धी प्रकाशमचण शमावा र ष्टवद्ान ्अनधवक्ताहरू िगेन्द् सवेुदरी, श्धी राजपु्रसाद िापागाई, 

श्धी िडुामचण पौडेल, श्धी सरोजनाथ पयाकुरेल र श्धी ष्टहराबहादरु काककीले भ ूतथा जलाधार संरक्षण 

ऐन, २०३९ को (३) बमोचजम जलाधार संरक्षण क्षेत् तोकरी फेवाताल बिाउन दषु्टवधा नरहेको भनधी 

वन मन्त्ालयको नलचित जवाफमै ररट ननवेदकको माग सवधीकार गरेको हुँदा सरकारबाट ष्टवनभन् 

समयमा भएको प्रनतवेदनहरू नमनत २०३०/८/१५ को पोिरा नगरयोजना, राष्ट्रिय योजना आयोगबाट 

तयार भएको फेवाताल ननदखे चशका, २०५१, २०५८ को चज.ष्टव.स.को सष्टरियतामा भएको नापधी, 

२०६४ सालको केन्द्रीय नापधी, २०६९ को लानमछाने प्रनतवेदनसमेतले फेवाताल संरक्षण हनुपुनखे 

भएबाट ररट ननवेदकको मागबमोचजम पूववा उत्तरमा सराङकोट (पो.उ.म.न.पा.१०), दचक्षण पमुदरीभमुदरी 

(पो.उ.म.न.पा.१०), पूववा पोिरा उ.म.न.पा.वडा नं. १७, ६, पचचिम सराङकोट (पो.उ.म.न.पा.१०) लाई 

नसमाना तोकरी फेवाताल जलाधार संरक्षण क्षेत् घोष्टषत हनुपुछवा।India Survey १९५७-१९५८/१९५९ 

मा देिाइएको फेवातालको नकसा प्राष्टवनधकको सहयोगमा मापन गदावा १०३५३७५.७१८ वगवा नमटर 

(एक करोड तधीन लाि नत्पन् हजार सात सय पन्ध्र वगवा नमटर) अथावात ्२०३५१.६८५ रोपनधी 

देचिएको छ।२०५८ सालमा चज.ष्टव.स. कासकरीको सष्टरियता एवं समबचन्धत ष्टवनभन् ननकायहरूको 

संलगनतामा भएको सवखेक्षणअनसुार फेवातालको क्षेत्फल ४.२५ वगवा ष्टक.नम. र पररनमनत १८.७० 

ष्टक.नम. उ्लेि गररएको छ।सोहरी प्रनतवेदनमा २०३८ सालमा फेवातालको क्षेत्फल ५.८० वगवा 

ष्टक.नम. र २०१८ सालमा १०.३५ वगवा ष्टक.नम. उ्लेि गरेको पाइन्छ।सममाननत सववोचि अदालतको 

नमनत २०७१।१२।२२ को आदेशबमोचजम भनूमसधुार मन्त्ालयबाट तयार भई पेस भएको प्रनतवेदन, 

२०७२ मा फेवातालको क्षेत्फल ५१,१७,५३० वगवा नमटर जननएको मान्य हुँदैन।नेपाल सरकारबाट 

नमनत २०६८।११।४ मा भएको ननणवायले गदठत फेवाताल अनतरिमण जगगा छाननबन सनमनतले 

नमनत २०६९।२।४ मा नेपाल सरकारसमक्ष बझुाएको प्रनतवेदनमा फेवातालको समबन्धमा २०६४ 

सालको केन्द्रीय नापधी टोलरीद्ारा गररएको ग्ाणड सवखेबाट पानधीले ढाकेको भाग ९९५५-६-२-३ रोपनधी, 
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नसमसार क्षेत् ५६२-१२-०-० रोपनधी, िेतधी गररएको भाग २१०१-०-१ रोपनधी, पतथी १६५-०-० 

रोपनधी गररी जममा १२८७४-२-३-० रोपनधी जननएको छ।सोहरी प्रनतवेदनमा अननयनमत दतावा गररएको 

१६९२-६-०-१ दतावा िारेज गनवा नसफाररस गररएको छ।उक्त प्रनतवेदनमा तालको क्षेत्फल १६२१६-

२-२-२ देिाउँदछ।तसथवा, २०६९ सालको फेवाताल अनतरिमण छाननबन सनमनतको प्रनतवेदनलाई 

ततकाल कायावान्वयन गररी २०६४ सालको केन्द्रीय नापधी प्रनतवेदन एवं २०५८ सालको कासकरी 

चज.ष्टव.स.को सष्टरियतामा भएको तालको नाप नकसामा देचिएको २०१८ सालको क्षेत्फल १०.३५ 

वगवा ष्टक.नम. क्षेत्फलबमोचजम क्षेत्फल कायम गररी २०६९ सालको फेवाताल अनतरिनमत जगगा 

छाननबन प्रनतवेदनमा वयवसथा भएबमोचजम तालको जगगानभत् परेको वयचक्त ष्टवशेषको जगगा मालपोत 

ऐन, २०३४ को दफा २४(१)(२) बमोचजम जगगाधनधीतफवा को लगत कट्टा गररी फेवातालको नाममा 

कायम गनवा भनधी भनूमसधुार तथा वयवसथा मन्त्ालयका नाममा परमादेश जाररी गररपाऊँ।फेवातालको 

ष्टकनारको Foot Track का नाममा बनाउन लानगएको सडक पोिरा उपतयका नगर योजनाष्टवपररीतको 

देचिदँा र उक्त सडक ननमावाण गदावा फेवाताल संरक्षणमा प्रतयक्ष असर पनखे जोचिमलाई मू्याङ्कन नै 

नगररी ननमावाणाधधीन बाटोको औचितय पषु्टटि हनु नसकेको हुँदा र वातावरणधीय अधययन मू्याङ्कनबेगर 

ननमावाण भएको देचिदँा उक्त बाटो बनाउने काम नगनुवा, नगराउन,ु बाटोको लानग ननमावाण गररएको 

पिावाल माटो हटाउन ुभनधी परमादेश जाररी गररपाऊँ।तयसैगररी फेवातालमा ढल हालेको प्रतयक्ष देचिदँा 

ढल नहा्न ुर ताल वररपरर फूलबाररी ननमावाणमा सथानधीयलाई सहभागधी गराउने योजना कायावान्वयन गनुवा 

भनधी ष्टवपक्षधीहरूको नाममा परमादेशको आदेश जाररी गररपाउँ भनधी बहस प्रसततु गररी सोहरी बेहोराको 

बहसनोट पेस गनुवाभयो।

ष्टवपक्षधीहरूका तफवा बाट उपचसथत ष्टवद्ान ्नायब महान्यायानधवक्ता श्धी ष्टकरण पौडेलले फेवाताल ष्टकनारमा 

बनेको पदमागवाबाट फेवातालको संरक्षण हनुकुा साथै यसबाट तालको सनु्दरतामा वषृ्टद्ध भई पयवाटन 

प्रवद्धवानमा समेत टेवा पगेुको हुँदा सो पदमागवा बनाउने ननणवाय बदर गनुवापनखे आवशयकता छैन।नेपाल 

सरकार र यसका मातहतका ननकायहरू ताल तलैया तथा यसता नसमसारहरूको संरक्षण वातावरण तथा 

परुाताचत्वक महत्वका समपदाहरूको संरक्षण गनवा अन्तरावाष्ट्रिय रूपमा नै प्रनतवद्धता वयक् त गरेको र 

सोहरीअनसुार कायवा पनन गददै आएका छन।्ताललाई सरकाररी समपचत्तको रूपमा कानूनमा नै पररभाष्टषत 

गररएको र तयसतो समपचत्त कुनै पनन बेहोराले कसैको नाममा हसतान्तरण गनवा ननम्ने कानूनधी वयवसथा 

ष्टवद्यमान रहेको पररप्रके्ष्यमा यदद कसैले तालको जगगा नमिधी आफनो नाममा दतावासमेत गराएको रहेछ 

भने तयो बदरयोगय रहेको र तयसतो जगगा सरकारले ष्टफतावा नलने कुरामा ष्टववाद हनु सकदैन।फेवाताल, 

यस वररपरर भएको वातावरण एवं जैष्टवक ष्टवष्टवधताको संरक्षण र संवद्धवान गनवा नेपाल सरकार र यस 



352

jg, jGohGt' / jftfj/0f ;+/If0f ;DaGwL s]xL dxTjk"0f{ d'2fsf ghL/x?sf] ;Fufnf] – @)&*

मातहतका ननकायहरू अनवरत प्रयासरत रहेकोले तयसतफवा  यस अदालतबाट हनेु उपयकु्त आदेश 

सवागतयोगय नै हनु्छ भनधी बहस प्रसततु गनुवाभयो।

उपयुवाक्तबमोचजमको बहस सनुधी नमनसलको समग् तथयसमेतलाई मधयनजर गदावा प्रसततु ष्टववादमा मूलतः 

ननमनानसुारका प्रश्नहरूको ननरूपण हनुपुनखे देचियोः-

(१) फेवातालको प्राकृनतक, जैष्टवक, पयवाटकरीय एवं पयावावरणधीय महत्व के कसतो रहेको छ ? 

(२) फेवातालको क्षेत्फल र प्राकृनतक सवरूपमा कुनै अनतरिमण भएको छ वा छैन ? 

(३) ननवेदकको माग दाबधी बमोचजमको आदेश जाररी हनुपुनखे हो वा होइन ? 

ननरूपण गररन ुपनखे उपयुवाक्त प्रश्नहरूको समबन्धमा प्रवेश गनुवापूववा ननवेदकहरूले उठाएको ष्टवषयवसतलुाई 

संक्षेपमा अवलोकन गररी हेदावा, फेवातालको संरक्षण बोकेका ष्टवपक्षधी ननकायहरूले कानूनबमोचजमको 

आफनो दाष्टयतव ननवावाह नगरेको कारणले सो तालको उचित संरक्षण र संवद्धवान हनु नसकेको, धानमवाक 

र सांसकृनतक महत्व रहेको बाराहरी मचन्दर र अन्य मचन्दरहरूको धानमवाक र सांसकृनतक अचसततवलाई 

ष्टवपक्षधीहरूका ष्टरियाकलापहरूले ननरन्तर मासदै गइरहेको, ष्टवपक्षधीहरूबाट फेवातालको ष्टकनारै ष्टकनार 

सडक बनाउने, उक्त तालको पानधी लाभाचन्वत क्षेत्मा समेत बाटो तथा घरहरू ननमावाण गनखे कायवासमेत 

गरेकोले सो कायवाहरूबाट फेवाताललाई गमभधीर तथा अपूरणधीय क्षनत पयुावाएको हुँदा फेवातालको 

अचसततव बिाई उक्त तालको संरक्षणको लानग ष्टवपक्षधीहरूको नाममा ष्टवनभन् आदेश जाररी गररपाउँ भनधी 

ननवेदन मागदाबधी रहेको छ।ननवेदकले भने जसतो ताल मासने कायवा नगरेको साथै तालको ष्टकनारमा 

सडक बनाउने कायवाबाट तालको अनतरिमण रोष्टकने हुँदा तयसबाट ताललाई बिाउन सहयोग नै पगुने 

हनु्छ, तालको क्षेत्मा घर ननमावाण गनखे कायवा गरेको नहुँदा ननवेदन मागबमोचजमको आदेश जाररी हनुपुनखे 

होइन भनधी ष्टवपक्षधी ननकायहरूले नलचित जवाफ ददएको देचिन्छ।

यसररी प्रसततु ररट ननवेदन फेवाताल अनतरिमण भई तयसको अचसततव संकटमा परेको भन्े ष्टवषयवसत ु

उठाई दायर हनु आएको देचिएकोले फेवातालको वातावरणधीय, पयवाटकरीय, सामाचजक, आनथवाक, 

धानमवाक एवं पयावावरणधीय सथान र महत्व के रहेछ ? सोतफवा  ष्टविार गनुवापनखे भएको छ।ररट ननवेदन र 

नलचित जवाफसमेतका नमनसल संलगन कागजातहरूको अधययन गदावा फेवातालको समबन्धमा समय 

समयमा ष्टवनभन् अधययन भई प्रनतवेदनहरूसमेत पेस भएको भन्े देचिएको छ।तधी सबै प्रनतवेदनहरूले 

समेत फेवाताल यथाथवामा पोिरा उपतयकाको पयावावरणधीय, प्राकृनतक, पयवाटकरीय नननधको रूपमा रहेको 

कुरालाई नै उजागर गरेको देचिन्छ।फेवातालको प्राकृनतक सौन्दयवा, यसको वातावरणधीय भनूमका, 
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यससँग समबचन्धत धानमवाक गन्तवयसथलहरूका कारणबाट नै पोिरा उपतयकाको ्यानत नेपालमा मात् 

नभई ष्टवश्वसतरमा नै उ्लेि् य बनेको कुरामा ष्टववाद छैन।यसको दृशयावलोकन गनखे सववासाधारण 

जोसकैुले फेवातालको बहआुयानमक सौन्दयवा र महत्व अनभुनूत गनखे ष्टवषय हो।पोिरा उपतयकाको 

पानधीको असधीम स्ोतको रूपमा अवचसथत यस तालमा असं्य जलिर आनस्त रहेका छन ्भने आन्तररक 

र बाह्य पयवाटकहरू यस तालमा नौका शयर गनवा आउने हुँदा यो ताल पयवाटकरीय गन्तवयको उतकृटि 

नमूना पनन हो।

२.  फेवातालमा केबल पानधीको भाग मात् अवचसथत नभई यसको वररपरर नसम, दलदल जनमनलगायतको 

ठूलो ष्टहससासमेत रहेको हुँदा यो ताल नसमसार क्षेत्को एउटा सवरूप पनन हो।ष्टवश्वभर रहेका 

ताल तलैयालगायतका नसमसार क्षेत्हरूलाई संरक्षण गनखे उद्ेशयका साथ सन ्१९७१ मा आएको 

Convention on Wetlands of International Importance especially as Waterfowl Habitat 

(Ramsar) को धारा १ मा नसमसार क्षेत्लाई “Wetlands are areas of marsh, fen, Peat land 

or water whether natural or artificial, permanent or temporary, with water that is static or 

flowing, fresh, brackish or salt, including areas of marine water the depth of which at low 

tide does not exceed six meters.” भनधी पररभाष्टषत गरेको छ।यसररी नसमसारलाई दलदल, धाप, 

प्राङ्गाररक माटो भएको जनमन वा पानधीसष्टहतको प्राकृनतक वा कृनत्म, सथायधी वा असथायधी, अलवण 

वा लवण, क्षारयकु्त र ६ नमटरभन्दा कम गष्टहराईको ननमन छालयकु्त समदु्सष्टहतको क्षेत्को 

रूपमा पररभाष्टषत गरेको पाइन्छ। 

३.  फेवातालको समबन्धमा गररएका पूववा अधययन प्रनतवेदनहरूमा फेवातालको क्षेत्अन्तगवात जलक्षेत्, 

दलदले नसमलगायत केहरी पतथी जनमनसमेत रहेको देिाइएको हुँदा रामसार महासचन्धको उक्त 

पररभाषाअनसुार फेवाताल र यस वररपररको क्षेत् नसमसार क्षेत्अन्तगवात समेत पनखे कुरामा पनन 

ष्टववाद भएन।यसता नसमसारयकु्त तालहरूको वातावरणधीय, आनथवाक, धानमवाक, सांसकृनतकसमेतका 

बहआुयानमक महत्व रहेको हनु्छ।प्राकृनतक रूपमा बनेका वा मानव नननमवात तालहरू प्रतयक्ष 

रूपमा तयहाँ वररपरर बसोबास गनखे बानसन्दा, जलिर, सथलिर, जधीवजन्तलुगायतको जधीवनको 

आधारको रूपमा रहेको हनु्छ।ताल तलैयाबाट मानव मात्ले लाभ पाउने नभई यसबाट 

अन्य ष्टवनभन् जधीवजन्त,ु िरािरुूङ्गधी तथा वनसपनतको जधीवनिरि िनलरहेको हनु्छ।तयसकारण 

फेवाताललगायतका प्राकृनतक तालतलैयाहरूलाई केबल मानवको जधीवनका लानग होइन, तयस 

क्षेत्मा आनस्त समग् जधीवजन्त,ु वनसपनतको अचसततवसँग समबचन्धत पयावावरणधीय सन्तलुनको 
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कडधीको रूपमा बझुनपुनखे देचिन्छ।फेवातालले पोिरा उपतयकाको समग् मानव, जधीवजन्त,ु 

वनसपनतको जधीवनिरि र अचसततवलाई सन्तलुनमा रािधी जैष्टवक ष्टवष्टवधता र प्राकृनतक सौन्दयवाका 

साथै पयावावरण िरिको एउटा जधीवन्त अवयवका रूपमा भनूमका िेलेको कुरामा कुनै ष्टववाद छैन।

४.  भौनतक ष्टहसाबले सतहरी रूपमा हेदावासमेत पोिरा उपतयकामा अवचसथत फेवातालबाट तयस 

वररपररको िेनतयोगय जनमनमा नसँिाइ सषु्टवधा उपलबध भएको, सोहरी तालको पानधीबाटै फेवा 

पावर हाउस ननमावाण भई ष्टवद्यतु ्उतपादन भएको भन्े देचिदँा यस तालको प्राकृनतक, पयवाटकरीय, 

वातावरणधीय महत्व मातै् नभई सथानधीय बानसन्दाको आनथवाक ष्टवकासको आधारको रूपमा 

समेत रहेको देचिन्छ।तयसैगररी फेवातालको पूववादचक्षणतफवा  बधीिमा अवचसथत रहेको तालबाराहरी 

मचन्दर, सोहरी तालको दचक्षणतफवा को अगलो डाँडामा रहेको बौद्ध सतपुा, तालको उत्तरतफवा  रहेको 

ष्टवन्धयावानसनधी मचन्दर र तालको उत्तरतफवा  मानथ्लो भ-ूभागमा अवचसथत सराङकोटलगायतका 

धानमवाक र पयवाटकरीय गन्तवयहरूसमेत यसै तालको सौन्दयवासँग एकाकार भई वषखेनधी लािौं पयवाटक 

र तधीथवायात्धीहरूको आकषवाण केन्द् बनेका छन।्  

५.  अन्पूणावा ष्टहम शृ्ङ् िलाको आकषवाणको रूपमा अवचसथत माछापचुछे् ष्टहमाललगायतको पोिरा 

उपतयकाको प्राकृनतक सनु्दरतालाई फेवातालले आफनो सतहमा प्रनतनबचमबत गनखे भएकोले 

यसको अनपुम सनु्दरताको सवादन गनवा हरेक वयचक्त लालाष्टयत हनु ुसवाभाष्टवक भएको छ।यस 

ष्टहसाबले फेवातालको पयावावरणधीय, पयवाटकरीय, सांसकृनतक र धानमवाक महत्व सववाथा उ्ले्य 

रहेको देचिन्छ।फेवातालको ष्टकनारमा रहेको पोिरा शहरको मु् य आकषवाण नै फेवाताललाई 

माननन्छ।फेवातालको पानधीमा देचिने माछापचुछे् ष्टहमालको प्रनतनबमब ष्टवश्वभरका पयवाटकलाई 

पोिरामा ्याउने एउटा पयवाटन नमथकझैं सषु्टव्यात छ।यसैकारण वषखेनधी लािौं पयवाटकहरू 

पोिराको भ्रमण गदवाछन।्ष्टयनै पयवाटकहरूको पोिरा बसाई एवं भ्रमणलाई सहजधीकरण गनखे 

उद्ेशयले पयवाटनमा आधाररत ष्टवनभन् वयवसायबाट हजारौं माननसहरूले रोजगाररी प्राप् गरेका छन ्

भने राजयले समेत कर एवं ष्टवदेशधी रकम आजवानसमेत गरेको छ।फेवातालको मधय भागमा रहेको 

बाराहरी मचन्दरसमम जान आउनका लानग प्रयोग हनेु डङु्गा िलाउन कनतपय माननसहरूले प्रतयक्ष 

रूपमा रोजगाररी प्राप् गरेका छन ्भने अप्रतयक्ष रूपमा पनन उचत्तकै सं्यामा माननसहरूले रोजगाररी 

प्राप् गरेको देचिन्छ। 

६.  फेवातालको अकवो मु् य महत्व पयावावरणधीय सन्तलुन पनन रहेको देचिन्छ।पयावावरण तधी सबै भौनतक, 

रासायननक एवं जैष्टवक कारकहरूको समष्टटिगत इकाई हो जसले सबै जधीवधाररी वा पाररचसथतधीय 
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प्रणालरीको बानसन्दालाई प्रभाष्टवत गदवाछ तथा उनधीहरूको जधीवनरूप र जधीवनशैलरी ननधावारण 

गदवाछ।यो मानव जधीवनलाई प्रभाष्टवत गनखे सबै जैष्टवक र अजैष्टवक तत्व, तथय र घटनाहरूको 

समचुियबाट नननमवात इकाई हो।यो मानव जानतको वररपरर िारैनतर रहन्छ र मानव जधीवनको सबै 

घटना यसैनभत् समपाददत हनु्छन।्माननसले आफना हरेक ष्टरियाकलापबाट पयावावरणलाई प्रभाष्टवत 

गनखे भएकोले पयावावरण र जधीवधाररीका बधीि अन्योन्याचश्त समबन्ध रहन्छ।मानव आफैँ  पनन एक 

प्रकारको जधीवधाररी भएकोले मानवको अचसततव बिाई राख् पयावावरणको एक अनभन् अङ्गको रूपमा 

रहने तत्व पानधी अनत नै आवशयक भएको तथयमा ष्टववाद हनु सकदैन।

७.  यसररी फेवाताल पोिरा उपतयका एवं आसपासका क्षेत्को लानग एउटा महत्वपूणवा जलस्ोतको 

भणडार मात् नभई पयावावरण सन्तलुन, पयवाटन, धमवा संसकृनतसमेतको अजस् नननध भएकोले यसतो 

बहआुयानमक धरोहरमा हनेु नकारातमक असरबाट मानवलगायत यस क्षेत्कै समसत जधीवजन्त ु

एवं वनसपनतको अचसततवमा पनन संकट उतपन् हनु सकने कुरालाई इन्कार गनवा सष्टकँदैन।यसतै 

फेवातालको पानधी कम भएमा वा ताल नै अनतरिनमत भई यसको अचसततव लोप हनेु अवसथा आयो 

भने यसमा ननभवार हनेु जैष्टवक जधीव र नतनका प्रजानतहरू लोप हनेु वा सथानान्तरण भई अन्त जाने 

हुँदा यसबाट मानव जधीवनमा समेत नकारातमक असर पनवा जाने कुरामा समेत दद्ष्टवधा छैन। 

८.  प्रसततु ररट ननवेदनको सनुवुाइको रिममा उपचसथत हनु ुभएका िराष्टवज् (Ornithologist) हेम 

सागर बरालले नेपालमा पाइने ८८४ प्रजानतका िरामधये ४६० प्रजानतका िरा फेवातालको 

आसपास पाइन्छ भनधी आफनो अनसुन्धानको र ष्टवशेषज्ताको ननषकषवा पेस गनुवाभएको छ।ननजको 

लामो समयको अनसुन्धानको ननषकषवाअनसुार CITES महासचन्धमा सूिधीकृत भएका नेपालमा पाइने 

१६८ प्रजानतका िराहरूमधये ४० प्रजानतका िराहरू फेवातालको आसपासमा पाइन्छन।्यधी मधये 

संकटमा परेका १५ प्रजानतका िरा फेवाताल वररपरर नै छन।्यसररी हेदावा फेवातालमा ननभवार रहेका 

िराहरूको सं्या पनन अतयानधक देचिएको र उक्त िराहरूको अचसततव फेवातालसँग गाँनसएको 

भन्े कुरामा ष्टववाद हनु सकदैन।िराबाहेक, फेवाताल जसतो पानधीको स्ोत रहेको क्षेत्मा ष्टवनभन् 

ष्टकरा, फट्ाङग्ा, माछालगायत अन्य जधीवजन्तसुमेत आचश्त भई बाँिेका हनु्छन।्यधी तमाम 

जधीवजन्त,ु ष्टकरा, फट्ाङग्ाबाट पयावावरणधीय सन्तलुन कायम भइरहेको हनु्छ।

९.  यसका अनतररक्त फेवातालले त्लो क्षेत्मा हनु सकने बाढरीलाई ननयन्त्ण गनवा एवं ताल 

भएको क्षेत्को जनमनमनुनको पानधीको मात्ालाई कम हनु नददनसमेत महत्वपूणवा भनूमका िेलेको 

हनु्छ।पोिरा नेपालमा नै सबैभन्दा बढरी पानधी पनखे शहरको रूपमा पनन पररचित रहेको छ र यसो 
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हनुकुो मु् य कारण पनन फेवातालको पानधी वाषपधीकरण भई पानधीको रूपमा वषावा हनेु प्रष्टरिया नै 

हो भन्ेमा पनन ष्टववाद हनु सकदैन।

१०. यसररी उपयुवाक्त ष्टववेिनाबाट फेवाताल पोिरा उपतयकाको लानग मात् नभई नसंगो नेपाल रा्रिको 

लानग नै अनपुम प्राकृनतक उपहार भएको र यस तालले पयावावरण सन्तलुन, वातावरणधीय, 

पयवाटकरीय, आनथवाक, सांसकृनतक एवं धानमवाक दृष्टटिकोणबाट समेत नेपाललाई ष्टवश्वभर चिनाउन 

महत्वपूणवा भनूमका िेलेको कुरामा ष्टववाद देचिदैँन।तयसैले यस तालको अचसततवलाई जोगाउने 

उद्ेशयका साथ यस अदालतमा ददइएको प्रसततु ननवेदनको ष्टवषयवसतलुाई ष्टवशेष महत्वका साथ 

मनन गनुवा वाञ् छनधीय भएको छ।

११. अब फेवातालको क्षेत्फल अनतरिमण भई यसको प्राकृनतक अचसततवमा कुनै प्रनतकूल असर देिा 

परेको छ, छैन भन्े अकवो महत्वपूणवा प्रश्नको ष्टववेिना गनुवापनखे भई तयसतफवा  ष्टविार गदावा कासकरी 

चज्लाको पोिरा उपमहानगरपानलका वडा नं. ६ र १७ गा.ष्टव.स.हरू रिमशः सराङकोट, 

कासकरीकोट, ष्टढकुरपोिररी, भदौरे तामागधी, िापाकोट र पमुदरीभमुदरीसँग जोनडएर रहेको फेवाताल 

ष्टवगतमा बहृत ्क्षेत्फलमा फैनलएको भए पनन हाल आएर ष्टवष्टवध कारणले िचुमिदैँ गएको ष्टवनभन् 

अधययन प्रनतवेदनहरूले समेत देिाएका हुँदा तालको अनतरिमण रोकरी संरक्षण गनवा आदेश हनुपुनखे 

भनधी ननवेदकहरूले माग गनुवाभएको छ।नमनसल संलगन कागजातहरू हेदावा उक्त तालको सबभन्दा 

पष्टहले इचन्डयन सवखेले नाप नकसा गरेको र तयसपनछ २०३३/३४ सालनतर भएको नापधीले 

फेवातालको क्षेत्फल ५१,१७,५३० वगवा नमटर देिाएको पाइन्छ।तयसैगररी २०६४ सालमा 

केन्द्रीय नापधीले गरेको ग्ाणड सवखेमा फेवातालको पूववामा ड्ामसाइड, पचचिममा मोरेबगर, उत्तरमा 

िपौदरी-िंिपरुबधीिको दचमकलो, दचक्षणमा चिसापानधी-रानधीवन िार ष्टक्ला देचिएको छ।सो 

नापधीबाट फेवातालको पानधीले ढाकेको भाग ९९५५-६-२-३ रोपनधी, नसमसार क्षेत् ६५२-१२-

०० रोपनधी, िेतधी गररएको भाग २१०१-०-०-१ रोपनधी र पतथी जगगा १६५-०-०-० रोपनधी 

गररी यस तालको जममा क्षेत्फल १२८७४-२-३-० रहेको भन्े देचिन्छ।

१२. उपयुवाक्त आकँडाअनसुार ष्टव.सं. २०१८ सालदेचि ष्टवनभन् समयमा नापधी हुँदा फेवातालको क्षेत्फल 

रिमशः घटेको नै देचिन्छ।ष्टव.सं. २०१८ सालको नेपाल भारत सहयोग नमसनको ररपवोटअनसुार 

फेवातालको क्षेत्फल १० वगवा ष्टक.नम. देचिएको छ भने ष्टव.सं. २०३८ सालमा भएको नेपाल 

सरकार र संयकु्त रा्रि संघधीय ष्टवकास कायवारिम (UNDP) को अधययन प्रनतवेदनअनसुार फेवातालको 

क्षेत्फल ५.८ वगवा ष्टक.नम. रहेको देचिन्छ।तयसतै ष्टव.सं.२०५२ सालको International Union 
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for Conservation of Nature and Natural Resources (IUCN) को ररपवोटअनसुार फेवातालको 

क्षेत्फल ४.४९ वगवा ष्टक.नम. रहेको छ भने ष्टव.सं. २०५८ सालको चज्ला ष्टवकास सनमनत 

कासकरीको ररपवोटअनसुार फेवातालको क्षेत्फल ४.२५ वगवा ष्टक.नम. रहेको देचिन आउँछ।यसररी 

फेवातालको क्षेत्फल वषखेनधी ८.७ हेकटरका दरले संकुिन हुँदै गएको देचिन्छ।यसको गष्टहराई 

पनन तधीव्रगनतमा कम हुँदै गएको भन्े फेवातालको समबन्धमा भएको ष्टवनभन् अधययनबाट 

देचिन्छ।प्रकृनतको अनपुम उपहार सवरूप नेपाल र नेपालरीलाई प्राप् सनु्दर प्राकृनतक नननध 

फेवाताल प्राकृनतक र मानवधीय ष्टरियाकलापको कारणले नै रिमशः साँघरुरँदै गएको भन्ेसमेत 

यस समबन्धमा भएका समय समयका अधययन प्रनतवेदनहरूको ननषकषवा रहेको देचिन्छ।यसररी 

समयरिम सँगसँगै फेवातालको क्षेत्फल रिमशः घटदै जाँदा ननकट भष्टवषयमा नै यसको अचसततव 

समाप् हनेु कुरा सहजै अनमुान गनवा सष्टकन्छ।

१३. यसररी फेवातालको प्राकृनतक सवरूप र क्षेत्फलमा ददनानदुदन देिा परेको संकुिनलाई समयमै 

ननयन्त्ण नगनखे हो भने यो सनु्दर प्राकृनतक उपहार हामधीले भावधी पसुतालाई हसतान्तरण गनवा 

पाउने अवसथासमेत गमुन जाने ननचचित हनु्छ।तयसैले यस तालको अचसततव रक्षाका लानग रा्रिका 

समबचन्धत ननकायहरू समयमै सिेत र ष्टरियाशधील हनुपुनखे कुरामा समेत कुनै दइुमत हनु सकदैन।

१४. यस तालको संरक्षणका लानग समय समयमा भएका अधययन प्रनतवेदन र नतनले ददएका 

सझुावहरूसमेत हेदावा यसको अचसततव रक्षाका लानग पयावाप् साववाजननक िासो नलइएको र प्रयास 

भएको पनन देचिन्छ।मूलतः ष्टव.सं. २०५२ सालमा राष्ट्रिय योजना आयोग र IUCN - The World 

Conservation Union को सहकायवामा तयार भएको फेवाताल संरक्षण कायवायोजना (Phewa Lake 

Conservation Action Plan) समेत तयार भएको देचिन्छ।तथाष्टप यस कायवायोजनाले फेवातालले 

ओगटेको क्षेत्फल आनधकाररक रूपमा नतोष्टकएको र पररभाष्टषत गररएको नहुँदा यसको सधीमा 

ननधावारण गनवाको लानग एउटा सनमनत गठन गनवा सझुावसमम ददएको भन्े देचिन्छ।ष्टवनभन् समयमा 

भएको नापधीले फेवातालको क्षेत्फल नाप जाँि गरेको देचिए पनन आनधकाररक रूपमा यसको 

यष्टकन िार ष्टक्ला भने तोकेको पाइँदैन।नेपाल सरकार मचन्त्पररषद््को नमनत २०६८।११।४ 

को ननणवायानसुार फेवातालको िार ष्टक्ला ननधावारण गनवा र अनतरिनमत जगगा कुन प्रष्टरियाबाट 

ष्टफतावा गनवा सष्टकने हो भन्े समबन्धमा सझुाव तथा नसफाररस गनखे उद्ेशयले ष्टवश्वप्रकाश लानमछानेको 

संयोजकतवमा पाँि सदसयधीय सनमनत गठन भएको देचिन्छ।उक्त सनमनतले आफनो प्रनतवेदन पेस 

गदावा सझुावमा तालको पूववामा ड्ामसाइड, पचचिममा मोरेबगर, उत्तरमा िपौदरी-िंिपरुबधीिको 



358

jg, jGohGt' / jftfj/0f ;+/If0f ;DaGwL s]xL dxTjk"0f{ d'2fsf ghL/x?sf] ;Fufnf] – @)&*

दचमकलो, दचक्षणमा चिसापानधी रानधीवन िार ष्टक्लाको रूपमा उ्लेि गरेको देचिन्छ।उक्त 

सनमनतको प्रनतवेदनमा तालको पानधीले ढाकेको भाग ९९५५-६-२-३ रोपनधी, नसमसार क्षेत् 

६५२-१२-०० रोपनधी, िेतधी गररएको भाग २१०१-०-०-१ रोपनधी र पतथी जगगा १६५-०-

०-० रोपनधी गररी फेवातालको जममा क्षेत्फल १२८७४-२-३-० रोपनधी रहेको भन्े देिाएको 

पाइन्छ।सो प्रनतवेदन ष्टव.सं. १९९० सालको नतरो भरो, ष्टव.सं. २०३१ सालमा तालको बाँध 

फुटेको अवसथा, ष्टव.सं. २०३३।३४ सालमा भएको नापधी र ष्टव.सं. २०६४ सालको केन्द्रीय 

नापधी टोलरीद्ारा गररएको ग्ाणड सवखे आदद तथयलाई अधययन गररी तयार गरेको भन्े उ्लेि 

भएको देचिएकोले सोहरी प्रनतवेदनअनसुार फेवातालको िार ष्टक्ला र क्षेत्फल कायम रहेको मान्ु 

नै तथयपरक र उपयकु्त हनु आउने देचिन्छ।तथाष्टप यो क्षेत्फलसमेत ददनानदुदन घटदै गएको 

र यो रिम नरोष्टकएको भन्े मानथ ष्टवनभन् प्रकरणहरूमा गररएको ष्टवश्षेणबाट देचिएको छ।

१५. अब फेवातालको क्षेत्फल संकुिन हनुकुा कारणहरूको बारेमा पनन संचक्षप् ष्टववेिना गनुवापनखे 

हुँदा सोतफवा  ष्टविार गदावा फेवाताल परुरनकुो प्राकृनतक र मानवधीय दइुवटै कारण रहेको 

देचिन्छ।फेवातालको जलको मु् य स्ोत मानथ्लो भेगबाट बगेर आउने अधेर, िकुखे , िहरे, 

हपवान, दधुपोिररीलगायतका िोलाहरू रहेका देचिन्छन।्तर यधी िोलाहरूले वषावायाममा पानधी 

सँगसँगै बगाएर ्याउने माटो, ढुङ्गालगायतले ताल रिमश: परुरँदै गएको साथै पोिरा सहरबाट 

ननसकेका ढलहरू ष्टवना कुनै प्रशोधन नसधै सो तालमा नमसाइएकोले पनन ताल परुरनकुा साथै 

प्रदूष्टषतसमेत भएको भन्े देचिन्छ।तयसररी ताल परुरएर बनेको नस्ट (Silt) मा सथानधीय वयचक्तहरूले 

अनतरिमण गररी ननजधी रूपमा प्रयोग गरेको पनन पाइएको साथै यो प्रष्टरिया ननरन्तर िनलरहेको र 

यसमा कष्टहँकतैबाट कुनै साथवाक हसतक्षेप भएन भने भावधी पसुताले फेवाताल देख् नपाउने अवसथा 

अवशयमभावधी देचिएको छ। 

१६. वतवामान पसुताको एउटा प्रमिु चजममेवाररी अन्तरवंशधीय समन्यायको नसद्धान्त (Principle of 

Intergenerational Equity) अनसुार आफूले भोगेको वा प्राप् गरेको सबै ष्टकनसमको प्राकृनतक, 

सांसकृनतक समपदा, वन जङ्गल, हावापानधी, वातावरण एवं जैष्टवक ष्टवष्टवधतालाई भावधी पसुताको 

लानग सनुनचचित गनुवा पनन हो।प्राकृनतक रूपमा प्राप् गरेको मानथ उ्लेि गरेअनसुारको आनथवाक, 

सामाचजक, सांसकृनतक, पयावावरणधीय महत्व भएको फेवाताल भावधी पसुतालाई हसतान्तरण गनखे 

चजममेवाररी वतवामान पसुताको नै हो।तयसतै कुनै एक ठाउँमा भएको वातावरणधीय ह्रासको प्रभाव 

तयो ठाउँसमम मात् सधीनमत नभई अन्य क्षेत्हरूलाई पनन यसले प्रभाष्टवत गरररहेको हनु्छ।यसथवा 
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आफूलाई असर गनखे यसता जनुसकैु घटनासँग संसारका जनुसकैु क्षेत्मा रहेका माननसहरूको 

सरोकार रहन्छ।समवंशधीय समन्यायको नसद्धान्त (Principle of Intra-generational Equity) यस 

अवधारणाअनसुार समेत वातावरणधीय न्यायलाई हेनवा आवशयक छ।यस अवधारणाले ष्टवष्टवधतामूलक 

समाजमा फरक वगवाको फरक आवशयकता हनेु हुँदा तयसतो फरक वगवाको समेत प्राकृनतक स्ोत 

तथा साधनहरूमा उचित पहुँि (Fair Access) र प्रयोगको अनधकारको पषृ्ठपोषण गदवाछ।

१७. आफूले उपभोग गरररहेको प्राकृनतक स्ोत साधनबाट वतवामानको उचित पहुँि र आवशयकता 

पूरा गददै भावधी पसुताको लानग हसतान्तरण गनवाको लानग तयसतो प्राकृनतक स्ोत साधनमानथ हनेु 

अननयचन्त्त दोहन रोकनकुा साथै प्राकृनतक रूपमा हनेु क्षयधीकरणलाई समेत ननयन्त्ण गनुवा 

आवशयक हनु्छ।तयसता स्ोत साधनको संरक्षणको लानग गररने कायवा पनन प्राकृनतक अवसथामा 

नै तयसतो स्ोत साधनलाई बिाई राख् ेगररी गरेको हनुपुदवाछ।ष्टवकास ननमावाणको कायवा आफैँ मा 

नराम्ो होइन, तर प्रकृनतले ददएको अपार स्ोत साधनको अननयचन्त्त र जथाभावधी अनतरिमण 

वा दोहन गररी यसको अचसततव नै संकटमा पानखे गररी भएको ष्टवकास यथाथवामा ददगो ष्टवकास 

(Sustainable Development) नभई क्षचणक हनु्छ।यसैले प्राकृनतक स्ोत साधन र ष्टवकासका बधीि 

सन्तलुन कायम गररी प्रकृनतको कमभन्दा कम दोहन गनखे र प्राकृनतक उपहारलाई भावधी पसुतासमम 

हसतान्तरण गनुवा नै ददगो ष्टवकास हनु्छ।

१८. साववाजननक न्यास नसद्धान्त (Public Trust Doctrine) अनसुार प्राकृनतक समपदाको प्रभावकाररी 

वयवसथापन गनखे चजममेवाररी राजयको रहेको माननन्छ र यसले नागररकलाई राजयको तफवा बाट हनेु 

प्राकृनतक स्ोत र साधनको दरुूपयोग वा अनचुित वयवसथापन (Ineffective Management) मा 

प्रश्न उठाउने सशक्तता प्रदान गदवाछ।प्राकृनतक तथा सांसकृनतक समपदाको ददगो प्रयोग गनवा पाउने 

हक अनधकारलाई Public Trust Doctrine ले समेत आतमसात ्गरेको हनु्छ।यस अदालतबाट 

अनधवक्ता नारायणप्रसाद देवकोटा ष्टवरूद्ध प्रधानमन्त्धी तथा मचन्त्पररषद््को कायावालयसमेत भएको 

ररट ननवेदन (ने.का.प. २०६७ िैत् मष्टहना नन.नं. ८५२१) मा “Public Trust Doctrine” 

अन्तवागत “नेपालको प्राकृनतक स्ोतमा नेपाल सरकार Trustee समम मात् हनेु” भनधी नसद्धान्तसमेत 

प्रनतपादन भएकोले समेत समपूणवा नागररकको हक हनेु यसता प्राकृनतक तथा सांसकृनतक समपदाको 

संरक्षण गनखे चजममेवाररी राजयको हनेु कुरामा ष्टववाद छैन। 

१९. फेवाताल प्रकृनतले ददएको बहआुयानमक अनपुम उपहार भएकोले यसको लाभ भावधी पसुतालाई 

हसतान्तरण गनुवा राजयको समेत दाष्टयतव हनेुमा कुनै ष्टववाद हनु सकै्तन।तर फेवातालको अचसततव 



360

jg, jGohGt' / jftfj/0f ;+/If0f ;DaGwL s]xL dxTjk"0f{ d'2fsf ghL/x?sf] ;Fufnf] – @)&*

नरहेमा वा ताल लोप भएमा मानवलगायत प्रतयेक प्राणधीको जधीवनिरिमा नै प्रनतकूल प्रभाव पनखे 

हनु्छ। 

२०. प्रसततु ररट ननवेदन दतावा हुँदाको अवसथामा ष्टवद्यमान रहेको नेपालको अन्तररम संष्टवधान, २०६३ 

ले प्रतयेक वयचक्तको सममानपूववाक बाँचन पाउने हकलाई प्रतयाभनूत गनुवाका साथै धारा १६(१) मा 

प्रतयेक वयचक्तलाई सवचछ वातावरणमा बाँचने हक हनेु छ भनधी वयवसथा गरेको देचिन्छ।तयसतै 

धारा १७(३) ले नेपालमा बसोबास गनखे प्रतयेक समदुायलाई आफनो समपदासमेतको संरक्षणको 

अनधकारको प्रतयाभनूत गरेको पाइन्छ।अन्तररम संष्टवधानमा भएका उपयुवाक्त वयवसथाहरूलाई 

वतवामान नेपालको संष्टवधानले पनन ननरन्तरता प्रदान गरेको देचिन्छ।वतवामान नेपालको संष्टवधानको 

धारा १६ ले प्रतयेक वयचक्तलाई सममानपूववाक बाँचन पाउने अनधकार प्रतयाभनूत गरेको छ भने 

धारा ३० ले प्रतयेक नागररकलाई सवचछ र सवसथ वातावरणमा बाँचन पाउने हकलाई सनुनचचित 

गरेको छ।तयसतै धारा ३२(३) ले नेपालमा बसोबास गनखे प्रतयेक नेपालरी समदुायलाई समपदाको 

संवद्धवान र संरक्षण गनखे हकको प्रतयाभनूत गरेको छ।संष्टवधानमा उच्लचित सममानपूववाक बाँचन 

पाउने हकअन्तगवात गणुसतररीय जधीवनयापनको लानग िाष्टहने सबै अवयवहरू जसतैः वातावरणधीय 

सन्तलुन, सवचछता र जैष्टवक ष्टवष्टवधतायकु्त पयावावरणसमेतलाई समेष्टटएको हनु्छ।

२१. अकवोतफवा  नेपालको संष्टवधानको धारा ५१(छ)(१) मा राष्ट्रिय ष्टहतअनकूुल तथा अन्तरपसुता 

समन्वयको मान्यतालाई आतमसात ् गददै देशमा उपलबध प्राकृनतक स्ोत साधनको संरक्षण, 

संवद्धवान र वातावरणअनकूुल ददगो रूपमा उपयोग गनखे र सथानधीय समदुायलाई प्राथनमकता र 

अग्ानधकार ददँदै प्राप् प्रनतफलहरूको न्यायोचित ष्टवतरण गनखे तथा सोहरी धारा ५१(छ) को (५) 

मा जनसाधारणमा वातावरणधीय सवचछतासमबन्धधी िेतना बढाई औद्योनगक एवं भौनतक ष्टवकासबाट 

वातावरणमा पनवा सकने जोचिमलाई न्यूनधीकरण गददै वन, वन्यजन्त,ु पंक्षधी, वनसपनत तथा जैष्टवक 

ष्टवष्टवधताको संरक्षण, संवद्धवान र ददगो उपयोग गनखे नधीनत राजयले नलने कुरासमेत उ्लेि भएको 

पाइन्छ।यसबाट प्राकृनतक स्ोत साधनलाई वतवामानको आवशयकताअनसुार प्रयोग गनखे र भष्टवषयको 

पसुताको लानगसमेत बिाई राख् ेर प्राकृनतक स्ोत साधनको अनचुित प्रयोगबाट वातावरणमा पनवा 

सकने जोचिमलाई न्यूनधीकरण गनवाको लानग ननरोधातमक र पूववासावधानधीका उपायहरू (Preventive 

and Precautionary Measure) अपनाउनेतफवा  राजयको ष्टवशेष चजममेवाररी रहेको देचिन्छ।

२२. नसमसारको संरक्षण गनखे उद्ेशयले सन ् १९७१ मा आएको Convention on Wetlands of 

International Importance Especially as Waterfowl Habitat को नेपाल सन ्१९८८।४।१७ 
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मा पक्षरा्रि भइसकेको, साथै फेवातालसष्टहत पोिरा उपतयकाका ९ वटा ताल सन ्२०१६-२-२ 

मा उक्त महासचन्धको सूिधीमा समेत समावेश भइसकेको भन्े देचिन्छ।सो महासचन्धको धारा 

४(१) अनसुार पक्ष रा्रिले नसमसार क्षेत्मा प्राकृनतक आरक्ष सथापना गररी Waterfowl र नसमसार 

क्षेत्को संरक्षण गनवा प्रवद्धवान गनुवापनखे, धारा ४(४) अनसुार उचित नसमसारमा Waterfowl को 

जनसं्या बढाउन पक्ष रा्रिले प्रयास गनुवापनखे वयवसथा रहेको हुँदा नसमसार क्षेत्को संरक्षण गनवा 

र तयसमा बसने जधीवजन्तहुरूको सं्या बढाउने दाष्टयतव पनन राजयकै हनेु देचिन्छ।

२३. प्राकृनतक स्ोतहरूको ददगो, सवचछ एवं समन्याष्टयक प्रयोग गनखे उद्ेशयसष्टहत आएको Convention 

on Biological Diversity, १९९२ लाई नेपालले हसताक्षार गररी सन ्१९९३ अनमुोदनसमेत 

गररसकेको देचिन्छ।सो महासचन्धले समेत जैष्टवक ष्टवष्टवधता संरक्षण गनवा आवशयक ष्टवशेष 

मापदणड अपनाई संरचक्षत क्षेत् वा क्षेत्को प्रणालरी सथापना गनुवापनखे, संरक्षणको लानग आवशयक 

ननदखे चशका बनाउन ुपनखे, प्राकृनतक बाससथान, Ecosystem समेतको संरक्षणको कायवालाई प्रववाद्धन 

गनुवापनखेलगायतको दाष्टयतव पक्ष रा्रिलाई तोकेको पाइन्छ।उपयुवाक्त अन्तरावाष्ट्रिय सचन्धहरूलाई 

नेपालले सवधीकार गररसकेको चसथनतमा तयसता सचन्धजननत अन्तरावाष्ट्रिय कानूनले वयवसथा गरेको 

प्रावधानहरूलाई सममान गनुवा (Obligation to Respect), संरक्षण गनुवा (Obligation to Protect) र 

पररपालना (Obligation to Fulfill) गनुवापनखे दाष्टयतव नेपाल सरकारको हनेु कुरामा ष्टववाद रहेन।

२४. मानथ उ्लेि भएअनसुार फेवाताल जसतो बहआुयानमक महत्व भएको प्राकृनतक समपदाको 

संरक्षण गनखे दाष्टयतव राजयको नै देचिन आउँछ।Parens Patriae नसद्धान्तले राजयसत्तामानथ 

नागररक, वातावरणसमेतको संरक्षण गनखे दाष्टयतव थोपारेको पाइन्छ।राजयको संयन्त्को रूपमा 

काम गनखे सथानधीय, प्रदेश तथा संघधीय सरकार र तत ्मातहत ष्टरियाशधील सरकाररी ननकायसमेत 

रहने भएकोले फेवातालको संरक्षण गनखे प्रतयक्ष चजममेवाररीसमेत कानूनतः सरकाररी ननकायहरूको 

हो।तथाष्टप तयहाँका सथानधीय बानसन्दा र तयहाँ भ्रमण गनवा आउने हरेक वयचक्तले समेत यो 

समपदाबाट लाभ प्राप् गनखे हुँदा आफू जसतै अरू वयचक्त पनन तयसबाट लाभाचन्वत होस ्भन्े 

कतवावयबोध हरेक वयचक्तले गनुवापदवाछ र यसको लानग राजयले जनिेतना फैलाउन ुआवशयक 

हनु्छ।यस अथवामा फेवाताललगायतका प्राकृनतक समपदाहरूको संरक्षण गनखे दाष्टयतव राजय एवं 

यसका ष्टवनभन् ननकाय तथा तयसबाट लाभाचन्वत हनेु समपूणवा वयचक्तको हनेु देचियो।

२५. अब ननवेदकहरूको मागबमोचजमको आदेश जाररी हनेु नहनेु सन्दभवामा ष्टविार गदावा, मानथ उ्लेि 

भएबमोचजम सामाचजक, आनथवाक, सांसकृनतक, पयावावरणधीयलगायतको बहआुयानमक महत्व बोकेको 
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फेवातालको आनधकाररक िार ष्टक्ला तोष्टकएको भनधी ष्टवपक्षधीहरूको नलचित जवाफसमेत नभएको, 

फेवातालको क्षेत्फल ददन प्रनतददन घटदै गइरहेको कुरा नेपाल सरकारका ननकायहरूले समेत 

गरेको ष्टवनभन् अधययनहरूबाट देचिएको, फेवातालको संरक्षणको हनु उपयकु्त आदेश जाररी हनुपुनखे 

भन्े ष्टवपक्षधीहरू मधयेकै समबद्ध ननकायको नलचित जवाफबाट समेत देचिएको र फेवातालको 

संरक्षण गनखे दाष्टयतव मु् यतः नेपाल सरकारको देचिएकोले फेवातालको संरक्षणको लानग र सो 

ठाउँको वातावरण एवं जैष्टवक ष्टवष्टवधता संरक्षणको लानग देहायबमोचजम गनखे गराउने गररी ष्टवपक्षधी 

ननकायहरूको नाममा परमादेश जाररी हनेु ठहछवाः-

 नेपाल सरकार मचन्त्पररषद््को ननणवायबमोचजम ष्टवश्वप्रकाश लानमछानेको अधयक्षतामा फेवातालको 

अनतरिमण भएको जगगा छाननबन गनवा गदठत सनमनतले फेवातालको ष्टवनभन् समयमा भएका नापधी 

तथा फेवातालसमबन्धधी अधययनहरूलाई समेत आधार बनाई नमनत २०६९।२।३ मा बझुाएको 

प्रनतवेदनमा उ्लेि भएअनसुार नेपाल सरकार प्रधानमन्त्धी तथा मचन्त्पररषद््ले आवशयक 

ननणवायसमेत गररी यो आदेश प्राप् भएको नमनतले ६ मष्टहनानभत् फेवातालको िार ष्टक्ला कायम 

गनुवा गराउनू।

 मालपोत ऐन, २०३४ को दफा २(ि२) ले नेपाल सरकारको अधधीनमा रहेको ताल, पोिररी तथा 

सोको नडल, नहर, कुलोसमेतलाई सरकाररी जगगाको रूपमा पररभाष्टषत गरेको छ।फेवाताल नेपाल 

सरकारको अधधीनमा रहेकोमा ष्टववाद छैन।मालपोत ऐनको उपयुवाक्त पररभाषाअनसुार फेवाताल 

पनन सरकाररी जगगा भएको 

 देचियो।मालपोत ऐन, २०३४ को दफा २४(१) ले सरकाररी वा साववाजननक जगगा वयचक्त 

ष्टवशेषका नाममा दतावा वा आवाद गनवा गराउन ननषधे गरेको देचिन्छ।फेवाताल प्राकृनतक एवं 

मानवधीय कारणले परुरने रिम (Siltation) जाररी नै छ भन्े कुरा मानथ उ्लेि भएबमोचजम ष्टवनभन् 

अधययनबाट देचिएको छ।तालको परुरएको भाग जनमनमा पररणत भई ष्टवनभन् वयचक्तहरूको 

नाममा समेत दतावा भएको फेवातालको अनतरिमण भएको जगगा छाननबन गनवा गदठत सनमनतले 

पेस गरेको प्रनतवेदनबाट देचिएको छ।यसररी तालको भभूाग वयचक्त ष्टवशेषको नाउँमा दतावा भएको 

कायवा मालपोत ऐन, २०३४ को दफा २४(१) ष्टवपररीत हनेु र सोहरी दफा २४ को उपदफा 

(२) ले सरकाररी वा साववाजननक जगगा वयचक्त ष्टवशेषको नाउँमा दतावा गररी आवाद गरेकोमा 

तयसतो दतावा सवतः बदर हनेु वयवसथा गरेको र मालपोत कायावालय वा नेपाल सरकारले तोकेको 

अनधकाररीलाई वयचक्त ष्टवशेषको नाउँमा दतावा रहेको सरकाररी जगगाको दतावा लगत कट्टा गनखे 
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अनधकार ददएकोसमेत देचिदँा फेवा तालमा पगेुको र थप पगुन सकने क्षनतबाट ताल संरक्षण गनवा 

आवशयक ननरोधातमक उपाय (Preventive Measure) ततकाल अवलमबनका नननमत्त सानबकमा 

फेवाताल परुरएर बनेको के कनत जनमन वयचक्त ष्टवशेषको नाममा दतावा भएको छ? यो आदेशप्राप् 

भएको नमनतले एक वषवानभत् छाननबन गररी गराई तयसतो दतावा बदर गररी तालको नाममा दतावा गनखे 

गराउनेतफवा  भनूमसधुार तथा वयवसथा मन्त्ालय नसंहदरबार काठमाडौं, मालपोत कायावालय कासकरी, 

नापधी ष्टवभाग नमनभवन काठमाडौंसमेतले समन्वय गररी आवशयक ननणवाय गनुवा गराउनू।

 फेवातालको संरक्षणमा हनु सकने थप जोचिमहरू न्यूननकरण गनवा अपनाउन ुपनखे पूववासावधानधी 

(Precautionary Measure) अन्तगवात ष्टवश्वप्रकाश लानमछानेको प्रनतवेदनमा उ्लेि भएको 

िारष्टक्लाबाट कायम भएको तालको ष्टकनारा (Bank of Lake) बाट ६५ नमटरसममको भ-ू

भागमा भवनलगायत तालको संरक्षणमा असर पनखे कुनै भौनतक संरिना ननमावाण गनवा नपाउने गररी 

संरक्षण क्षेत् कायम गनखे भनधी कासकरी चज्ला पररषदको नमनत २०६४।३।१५ को तथा पोिरा 

उपतयका नगर सनमनतको बोडवा बैठकको नमनत २०६४।४।२८ को ननणवाय भएकोमा प्रधानमन्त्धी 

तथा मचन्त्पररषद््को कायावालय र ५ नं. प्रदेशको कायवापानलकाबधीि समन्वय कायम गररी अनानधकृत 

रूपबाट ननमावाण भएका तयसता घर, होटललगायतका सथायधी वा असथायधी संरिनाहरू ६ मष्टहनानभतै् 

हटाउने वयवसथा गनुवा गराउनू।

 यसै गररी फेवाताल संरक्षणको लानग थप जगगाको आवशयकता परे जगगा प्रानप् ऐन, २०३४ 

तथा समबचन्धत अन्य कानूनको ररीत पयुावाई फेवातालको आसपासमा रहेको वयचक्तगत जगगासमेत 

आवशयकताअनसुार अनधग्हण गररी तालको दरीघवाकालरीन संरक्षण गनवा गराउन प्रधानमन्त्धी तथा 

मचन्त्पररषद््को कायावालय, भनूमसधुार तथा वयवसथा मन्त्ालय, राष्ट्रिय ताल ष्टवकास संरक्षण 

सनमनत, मालपोत कायावालय कासकरी, पोिरा उपतयका नगर ष्टवकास सनमनतसमेतले समन्वय गररी 

आवशयक ननणवाय गनुवा गराउनू।

 फेवातालमा भएको पानधी र सो ठाउँको पयावावरणधीय सतर बनाई राख् एवं तालको गररमा बिाई 

राख् आवशयक देचिएकोले नेपाल सरकार प्रधानमन्त्धी तथा मचन्त्पररषद््ले भ ू तथा जलाधार 

संरक्षण ऐन, २०३९ को दफा ३(१) अनसुार फेवाताललाई संरचक्षत जलाधार क्षेत् घोष्टषत गनवा 

गराउन आवशयक ननणवाय गनुवा गराउनू।



364

jg, jGohGt' / jftfj/0f ;+/If0f ;DaGwL s]xL dxTjk"0f{ d'2fsf ghL/x?sf] ;Fufnf] – @)&*

 फेवातालको प्राकृनतक सनु्दरता, दलुवाभ वन्यजन्त ुर जैष्टवक ष्टवष्टवधताको संरक्षण गनवा र यसको 

ऐनतहानसक तथा सांसकृनतक महत्व जोगाई राख् यसको वातावरणधीयसतरसमेत कायम गनुवापनखे 

देचिएकोले यस ष्टवषयमा ष्टवसततृ अधययन गराई यस क्षेत्लाई वातावरण संरक्षण ऐन, २०५३ 

को दफा १०(१) बमोचजम वातावरण संरक्षण क्षेत् कायम गनवा गराउन भनधी नेपाल सरकार 

प्रधानमन्त्धी तथा मचन्त्पररषद््को कायावालयले आवशयक ननणवाय गनुवा गराउनू।

 फेवातालको जलको स्ोतका रूपमा रहेका हपवान िोलालगायतका तालमा नमनसने अन्य िोलाहरूले 

वषावायाममा पानधी सँगसँगै बगाएर ्याएको माटो, बालवुा, ढुङ्गा र पोिरा सहरबाट बगेर आउने 

ढललगायत सेतधी नहर, बलुौदरी, ष्टफकखे  िोला र सतह ढलको आउटफलबाट आउने फोहरसमेतले 

ताल परुरने रिम जाररी रहेको भन्े देचिएको हुँदा राष्ट्रिय ताल ष्टवकास संरक्षण सनमनत, पोिरा 

उपतयका नगर ष्टवकास सनमनत, पोिरा महानगरपानलकाको कायावालयसमेतले आपसमा समन्वय 

गररी यो आदेशप्राप् भएको ३ वषवानभत् फेवातालको जलको स्ोत रहेको हपवानलगायतका िोलाहरूले 

पानधी सँगसँगै बगाएर ्याउने माटो, बालवुा, ढुङ्गा, झारपातहरू ननयन्त्ण गनवा Check Dam 

ननमावाण गररी पानधी मात् तालनभत् पसने वयवसथा गनूवा।साथै पोिरा सहरबाट ष्टवसचजवात फोहर र 

ढल फेवातालनभत् प्रवेश गनवा नददई ढल तथा फोहर प्रशोधन गररी प्रशोनधत पानधीसमेत तालको 

ननकासष्टवन्दूसमम पयुावाई तालको सवचछता कायम गनखे वयवसथा नमलाउनू।

 फेवाताल वररपरर भएका जगगाहरूमा कृष्टष कायवा गदावा तयसमा प्रयोग गररने रासायननक मल, 

ष्टवषादद इतयादद फेवातालको पानधीमा समेत नमनसन जाँदा पानधी दूष्टषत हनु गई जलिर, माछा एवं 

जधीवजन्तसुमेतको जधीवन संकटमा पनखे हनुाले ताल वररपररका जनमनमा कृष्टष कायवा गदावा रसायननक 

मल एवं ष्टवषाददको प्रयोगमा अष्टवलमब प्रनतबन्ध लगाई प्राकृनतक मलसमम प्रयोग गनवा सिेतना 

फैलाउनेलगायतका कायवा गनवा प्रधानमन्त्धी तथा मचन्त्पररषद्् को कायावालयले मातहतका ननकायलाई 

यथाशधीघ्र ननदखेशन ददई तयसको यथोचित तररकाबाट (With due deliquence) अनगुमन गनुवा 

गराउनू।

 फेवातालको जैष्टवक ष्टवष्टवधता, तयसमा आचश्त जलिरको जधीवनलाई संकटमा पानखे गररी तालको 

पानधीलाई प्रदूषण गनखे, तालको प्राकृनतक क्षेत्फल अनतरिमण हनेुगररी आसपासमा घर तथा होटल 

ननमावाण गनवा तथा तालको वातावरणलाई नकारातमक रूपमा असर गनखे कुनै पनन कायवा गनवा 

नपाउने गररी राष्ट्रिय ताल ष्टवकास संरक्षण सनमनत, पोिरा उपतयका नगर ष्टवकास सनमनत, पोिरा 
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महानगरपानलकाको कायावालयले आपसमा समन्वय गररी आवशयक ननणवाय गररी मापदणड बनाई 

सोको कायावान्वयन गनुवा गराउनू। 

 फेवातालको पानधीमा फैनलएको जलकुमभधीले पानधीको गणुमा हानन पयुावाउने, पानधीमा अचकसजनको 

कमधी गराउने, यसबाट जलरीय झारमा वषृ्टद्ध हनेु र पानधीको सतहमा पररवतवान भई जलरीय जैष्टवक 

ष्टवष्टवधतामा नकारातक प्रभाव पानखे हनुाले फेवातालको जलकुमभधी ननयन्त्ण गनवा राष्ट्रिय ताल 

ष्टवकास संरक्षण सनमनत, पोिरा उपतयका नगर ष्टवकास सनमनत, पोिरा महानगरपानलकाको 

कायावालयले आपसमा समन्वय गररी आवशयक कायवा गनुवा गराउनू।

 उच्लचित कायवाहरूका अनतररक्त फेवाताल संरक्षणको लानग ष्टवनभन् समयमा भएका अधययन 

प्रनतवेदनमा ददइएका सझुावहरूको कायावान्वयनका लानग प्रधानमन्त्धी तथा मचन्त्पररषद्् को 

कायावालयले आवशयक ननणवाय गररी तालको संरक्षणका लानग अन्य कायवाहरूसमेत गनुवा गराउनू।

२६. प्रसततु आदेशको जानकाररी महान्यायानधवक्ताको कायावालयमाफवा त ष्टवपक्षधीहरूलाई ददई ररट 

ननवेदनको दायररीको लगत कट्टा गररी नमनसल ननयमानसुार यस अदालतको अनभलेि शािामा 

बझुाइददनू।

उक्त रायमा सहमत छु।

न्या. सपना प्रधान म्ल

इनत संवत ्२०७५ साल वैशाि १६ गते रोज १ शभुम।्
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२०. मदु्ाः परमादेश।

भाग ६१ ननणवाय नं. १०२१० ने.का.प. २०७६ अंक ३

सववोचि अदालत, संयकु्त इजलास

सममाननधीय प्रधान न्यायाधधीश श्धी ओमप्रकाश नमश्

माननधीय न्यायाधधीश श्धी तेजबहादरु के.सधी.

०७४-WO-०२८३

फैसला नमनत: २०७५।९।१०

ननवेदक: काठमाडौं चज्ला काठमाडौं महानगरपानलका वडा नं. १० बसने अनधवक्ता पदमबहादरु शे्ष्ठ

ष्टवरूद्ध

ष्टवपक्षधी: प्रधानमन्त्धी तथा मचन्त्पररषद्् को कायावालय, नसंहदरबारसमेत

ननवेदकका तफवा बाट: ष्टवद्ान ् वररष्ठ अनधवक्ता डा. श्धी अमबरप्रसाद पन्त र ष्टवद्ान ् अनधवक्ताहरू श्धी 
पदमबहादरु शे्ष्ठ, श्धी षटकोण शे्ष्ठ, श्धी सलुोिना नधताल, श्धी ष्टवषणकुुमार थोकर, श्धी हररचिन्द् सवेुदरी, 
श्धी अनभषके अनधकाररी, श्धी भवुनप्रसाद वागले, श्धी राज ुफुयाल र श्धी शान्ता पन्त

ष्टवपक्षधीका तफवा बाट: 

अवलचमबत नचजर: 

समबद्ध कानून:

नेपालको संष्टवधान
जलवाय ुपररवतवान नधीनत, २०६७
जैष्टवक ष्टवष्टवधतासमबन्धधी महासचन्ध, १९९२
संयकु्त रा्रि संघधीय मौसम पररवतवान महासचन्ध, १९९२
संकटापन् वन्यजन्त ुएवं वनसपनतको अन्तरावाष्ट्रिय वयापार ननयन्त्ण महासचन्ध, १९९३
हाननकारक पदाथवाको अन्तरदेशधीय ओसारपसार एवं ष्टवसजवान ननयन्त्ण महासचन्ध, १९८९

 वातावरण संरक्षणको कायवा गररी जलवाय ुपररवतवान अनकूुलन तथा न्यूनधीकरण गनुवापनखे दाष्टयतव 

Parens patriae को नसद्धान्तअनसुार राजयको हनेु।

(प्रकरण नं.५)
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आदेश

प्र.न्या.ओमप्रकाश नमश्: नेपालको संष्टवधान २०७२ को धारा १३३(२)(३) बमोचजम यसै अदालतको 
क्षेत्ानधकारनभत्को पनखे प्रसततु मदु्ाको संचक्षप् तथय एवं ठहर यसप्रकार छः-

ननवेदकलगायत समग् मानवलाई जलवाय ुपररवतवानको कारणले प्रतयक्ष असर पारेकोले छुटै्ट जलवाय ु
पररवतवानको कानून बनाई लागू गररपाउन नमनत २०७४।७।६ गते समबचन्धत कायावालयमा नलचित 
ननवेदन दतावा गरेकोमा कुनै वासता नगरेको नेपालको संष्टवधानको धारा १६, ३०, ३५, ३६ र 
वातावरण संरक्षण ऐन, २०५३ र नेपाल पक्ष भएको अन्तरावाष्ट्रिय महासचन्ध, सचन्ध र वातावरण 
कानूनका अन्तरावाष्ट्रिय मान्य नसद्धान्तहरूसमेतको आधारमा यस सममाननत अदालतबाट ष्टवपक्षधीहरूको 
नाउँमा परमादेशको आदेशलगायत उपयकु्त अन्य आदेशहरूसमेत जाररी गररी समग् मानव जानत र अन्य 
जधीवजन्त,ु वनसपनत एवं पयावावरणको संरक्षण गररपाऊँ। 

ष्टवश्वका धेरै देशहरू जलवाय ुपररवतवान भएको कारण प्रतयक्ष असर पररी ठुलो धनजनको क्षनतसमेत 
भइसकेको छ।नेपाल पनन जलवाय ुपररवतवानको िपेटामा पररी प्रतयेक जनता प्रभाष्टवत भएको, ष्टहमतालमा 
पानधीको पररमाण बढदै जानाले ष्टहमताल फुटने ितरा छ।जलवाय ु पररवतवान हनेु मु् य कारणहरू 
बढदो अवयवचसथत औद्योनगक कारण, इन्धनको अतयनधक िपत, पयावावरण मैत्धी प्रष्टवनध नसप र ज्ानको 
कमधी, वन ष्टवनास, वनको ददगो ष्टवकास नहनु ुर अवयवचसथत सहररीकरणको कारण हररतगहृ गयाँसको 
उतसजवान भई वायमुणडल तापरिम वषृ्टद्ध हनेु गरेकोमा तयसको सहरी वयवसथापन तथा पूववा वयवसथापन 
ष्टवपक्षधीहरूले गनवा सकेको छैन।जलवाय ुपररवतवानको कारण ष्टहउँ बढरी पगलने, ष्टहम पष्टहरो जाने र 
तयसले गदावा तयस क्षेत्मा बसने आददवादरीहरू बढरी पधीनडत हनु गइरहेका छन।्जलवाय ुपररवतवानको 
कारण ष्टवश्वको तापरिम सरदर प्रनतदसक ०.०१ देचि ०.३ नडग्धी सेच्सयससमम बढरी रहेको ष्टवनभन् 
लेि तथा समय समयमा ननसकने प्रनतवेदनहरूमा भेष्टटन्छ।जलवाय ुपररवतवानको प्रतयक्ष असर मानव 
तथा अन्य प्रणालरीमा पदावासमेत ष्टवपक्षधीहरूले प्रभावकाररी कायवा गरेको वा ठोस कदम निालेको कारणले 
बढदो जलवाय ु पररवतवानको असरको पधीडा सहन गनवा नसकरी बसाईसराई गनुवापनखे अवसथा नसजवाना 
भएको छ।मूलतः बढरीभन्दा बढरी काबवानजन्य इन्धन प्रयोग गरेको कारण वाय ु मणडलमा काबवान 
उतसजवानको मात्ा बढदै जाँदा तापमान वषृ्टद्ध हुँदै जाँदा जलवाय ुतथा पयावावरणमा नराम्ो असर पानखे 
गदवाछ।कृष्टष उतपादन घटदै जाने, ष्टहमपात कम हुँदा जैष्टवक ष्टवष्टवधतामा ह्रास आउनकुो अनतररक्त 
अनावषृ्टटि, िडेररी, बाढरी पष्टहरोको प्रकोप बढन गइरहेको छ।नेपालका उचि पहाडधी र ष्टहमालरी भेगमा 
पयावावरण संरक्षण र परमपरागत कृष्टष प्रणालरीसमेत जोचिममा परररहेकोले यसको रोकथामको लानग 
भनधी ष्टवपक्षधीहरूले नेपाल जलवाय ुपररवतवान नधीनत, २०६७ लागू गररएको छ।जसमा राष्ट्रिय अनकूुलन 
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कायवारिमलाई ष्टवकास एजेणडाको रूपमा कायावान्वयनमा ्याउने, सामाचजक तथा आनथवाक ष्टवकासका 
लानग प्राकृनतक स्ोतको वयवसथापनलाई जलवाय ुमैत्धी बनाउने, सवचछ ष्टवकास संयन्त् तयार गररी 
सवचछ उजावा ष्टवकासमा टेवा पयुावाउने र २०६८ नभत् काबवान वयापारसमबन्धधी राष्ट्रिय रणनधीनत तयार 
गनखे भन्े जसतो जलवाय ु पररवतवानको सवालमा तयाररी नथयो तर आजसमम सो लक्य पूरा पनन 
भएको छैन।ष्टवपक्षधीहरूले National Adaptation programmed of Action (NAPA) 2010, National 

Framework for local adaptation plan for Action (LAPA) 2011, Climate Change Policy, 2011 तयार 
गररी वन तथा जैष्टवक ष्टवष्टवधता, कृष्टष तथा िाद्य सरुक्षा, जलवायजुन्य ष्टवपत,् सहररी बसोबास तथा 
पूवावाधार जलस्ोत र उजावा तथा जनसवासथयका क्षेत्मा जोड ददने गररी बनाइएकोमा तयसको पूणवा रूपमा 
कायावान्वयन नहुँदा जलवाय ुपररवतवानबाट हनेु असर प्रतयेक नेपालरी जनतालाई परररहेको छ।यसररी 
जलवाय ुपररवतवानबाट उतपन् जोचिम न्यूनधीकरण गररी अनकूुलन तथा न्यूनधीकरण गनवाका लानग केहरी 
कायवारिम ष्टवपक्षधी ननकायहरूले तजुवामा गरे तापनन जलवाय ुपररवतवानबाट परेको असरलाई समबोधन गनखे 
गररी आजसमम लागू गररी कायावान्वयनको रूपमा ्याएको अवसथा छैन।यसले गदावा नेपालको ददगो 
आनथवाक ष्टवकास, ददगो ष्टवकास लक्य पूरा हनु नसकेकोले मानव जनजधीष्टवकालगायत अन्य प्रणालरीहरूमा 
ठूलो असर भोगन ुपरेको छ।जलस्ोत, िानेपानधी आपूनतवा प्रणालरी र संरिनामा पररवतवान हनु्छ, िेतधीपातधी 
र वनजंगलको सवरूप, माननसको आय,ु औषधधी उपिार, रोगको प्रकृनत एवं जधीवनिरिमा नै पररवतवान 
आई नयाँ िालको समसया देिापछवा, तयसतो उपिार असमभव हनुाले मानव जधीवनमै एउटा महामाररी 
आउन सकने मानव जधीवनमा संकट आउने आकँडालाई धयानमा रािधी ष्टवपक्षधीहरूले समपूणवा पूवावाधार 
तयार गनुवापनखे साथै तयाररी अवसथामा ष्टवपक्षधी ननकायहरू हनु पनखेमा केवल नेपाल जलवाय ुपररवतवान 
कायवारिम (Nepal Climate change support programmed) अन्तगवात डो्पा, जमुला, मगु,ु कानलकोट, 
हमुला, दाङ, जाजरकोट, रूकुम, रो्पा, बददवाया, कैलालरी, अछाम, बाजरुा र दैलेिसमेत १४ चज्लाको 
कररब १०० वटा सथानधीय ननकायमा मात् जलवाय ुपररवतवानसमबन्धधी कायवारिम लागू गररएको र अन्य 
चज्लाहरूको हकमा कुनै धयान नददई केवल जलवाय ुपररवतवान नधीनत बनाई केहरी कायवायोजना तयार 
गररी बसेको मात् अवसथाले मानवको अचसततव सरुचक्षत हनु नसकने भएकोले बेलैमा ष्टवपक्षधी ननकायहरू 
सष्टरिय नहुँदा भष्टवषयमा ठूलो असर तथा जलवाय ुपररवतवानबाट वातावरणधीय दघुवाटना हनेु समभावनातफवा  
क्षनत न्यूनधीकरण गनवा ठोस रूपमा कायवायोजना बनाई ष्टवपक्षधीहरूले समग् देशभरर कायवायोजनासष्टहत 
कायवारिम लागू गरेको अवसथा देचिएको छैन।

नेपालको औषत तापरिम प्रनतवषवा ०.०६ नडग्धी सेच्सयसका दरले बष्टढरहेकोमा ष्टहमाल क्षेत्मा ०.०८ 
नडग्धी सेच्सयससमम वषृ्टद्ध हनु पगेुको ष्टवज्हरूको भनाइ छ।यसका आधारमा नेपालको ष्टहमालरी क्षेत् 
भष्टवषयमा नाङ्गा पहाडमा पररणत हनु सकने अवसथा हुँदाहुँदै संरक्षणको लानग ततकाल कायवा थालनधी 
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गररएको छैन।ष्टवपक्षधी मन्त्ालयअन्तगवात जलवाय ुपररवतवानसमबन्धधी केहरी शािाहरू गठन गररी दाष्टयतव 
ननवावाह गनवा िोजे जसतो गरे तापनन जलवाय ु पररवतवानको छुटै्ट कानून नभएकोले यसको सञ्चालन, 
दाष्टयतव वहन गनवा र गराउन कदठन परररहेको अवसथा प्रसट देचिएको छ।जलवाय ुपररवतवान नधीनत, 
NAPA र LAPA को कायवा योजना समग् देशवयापधी रूपमा कायावान्वयन हनुपुनखे तफवा समेत ष्टवपक्षधीहरूको 
धयानसमेत गएको देचिदैँन।यसले गदावा नेपालको संष्टवधानको धारा १६ ले प्रदान गरेको सममानपूववाक 
बाँचन पाउने हकमानथ कुचणठत भएको छ भने धारा ३० ले प्रदान गरेको प्रतयेक नागररकलाई सवचछ 
र सवसथ वातावरणमा बाँचन पाउने संवैधाननक तथा मौनलक हकलाई संरक्षण र उपभोगय भएको मान् 
सष्टकने अवसथा छैन।यसररी नै संयकु्त रा्रि संघधीय जलवाय ुपररवतवानसमबन्धधी महासचन्ध (UNFCCC) 
१९९२, क्ोटो प्रोटोकल १९९७ र सो प्रोटोकललाई प्रनतसथापन गददै ्याइएको Paris Agreement 

on climate change, 2015 को नेपाल पक्ष भएकोले सोलाई आतमसात ्गददै ठोस उपलचबध हानसल गनवा 
जलवाय ुपररवतवानसमबन्धधी ऐन छुटै्ट बन्ुपनखे हनु्छ तर ष्टवपक्षधीहरूले तयसतफवा  कुनै कायवा गररएको छैन।

यसररी जलवाय ु पररवतवानबाट सरुचक्षत हनुका लानग सरकारको प्रतयक्ष नधीनत तथा कायवारिम भएर 

मात् हुँदैन तयसलाई कायावान्वयन गनखे प्रभावकाररी संयन्त् हनुपुनखेमा उक्त संयन्त् तयार गररएको 

छैन।जहाँसमम वातावरण संरक्षणको क्षेत्मा वातावरण संरक्षण ऐन, २०५३ मा जलवाय ुपररवतवानको 

क्षनत अनकूुलन तथा न्यूनधीकरण गनखे, यसबाट हनेु असरको दाष्टयतव वा चजममेवाररी वहन गनखे गराउने 

ष्टवषयमा कुनै पनन कानूनधी वयवसथा नभएकोले उक्त ऐनले जलवाय ुपररवतवानबाट हनेु वातावरणधीय ह्रास, 

मानव जानत, जधीवजन्त,ु वनसपनत, प्रकृनतका तथा भौनतक वसतमुानथ हनेु प्रनतकूल प्रभावलाई कम गररी 

सवचछ र सवसथ वातावरण कायम राख् नसकने अवसथा प्रसट छ।उक्त ऐनले जलवाय ुपररवतवानको 

क्षनत अनकूुलन तथा न्यूनधीकरण गनखे, यसबाट हनेु असरको दाष्टयतव वा चजममेवाररी वहन गनखे वयवसथा 

छैन।अतः जलवाय ुपररवतवानको कारणले समग् मानव र अन्य प्रणालरीसमेत प्रतयक्ष मारमा परररहेकोले 

ततकाल रोकथाम गनवा ष्टवपक्षधीहरूको नाउँमा ननमन नलचित परमादेशलगायत अन्य उपयकु्त आज्ा आदेश 

वा पजुथी जाररी गररी पाउन ननवेदन गदवाछु।

१.  नेपालमा वातावरण संरक्षणसमबन्धधी बनेको वातावरण संरक्षण ऐन, २०५३ मा जलवाय ुपररवतवानलाई 

अनकूुलन तथा न्यूनधीकरण गनखे कुनै कानूनधी वयवसथा नहुँदा तयसको वयवसथापन गनवाको लानग 

एउटा छुटै्ट जलवाय ुपररवतवानसमबन्धधी कानूनको जरूररी भएकोले जलवाय ुपररवतवानसमबन्धधी ऐनको 

ननमावाण गररी जाररी गनुवा र सो ऐन लागू गनुवा गराउनू।

२.  उक्त ऐन बनधी लागू नभएसमम ष्टवपक्षधी ननकायहरूले जलवाय ुपररवतवान अनकूुलन तथा न्यूनधीकरण 

गनवाको लानग तयार गरेको जलवाय ुपररवतवान नधीनत, २०६७ मा भएको वयवसथाहरूलाई ततकाल 
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प्रभावकाररी तथा ठोस रूपले कायावान्वयन गनुवा गराउनू।

३. National Adaptation Programmed of Action (NAPA) 2010, Climate Change policy, 2011, 

National Framework for local Adaptation Plan for Action (LAPA) 2011 लाई कायावान्वयन 

गनखे कायवा अतयन्त ससुत भएकाले ७ प्रदेशको सबै चज्लानभत्को प्रतयेक नगरपानलका र प्रतयेक 

गाउँपानलकामा जलवाय ु पररवतवान न्यूनधीकरणको एकाई िडा गररी जलवाय ु पररवतवानबाट हनेु 

असरको रोकथामको कायवा योजना तयार गररी ततकालै लागू गररी कायावान्वयन गनुवा गराउनू। 

४.  उचि ष्टहमालरी भेगदेचि तराईको त्लो भागसमम प्रतयक्ष रूपमा जलवाय ु पररवतवानबाट प्रभाव 

परेकोले तयसको अनकूुलन तथा न्यूनधीकरणको लानग प्रभावकाररी कायावान्वयन गनखे कायवायोजना 

हालसमम लागू नगरेकोले ततकाल लागू गररी जनजधीष्टवकामा प्रतयक्ष र अप्रतयक्ष असरबाट सरुक्षा 

गनखे उपयकु्त योजना तयार गररी ततकाल लागू गनुवा गराउनू। 

५. जलवाय ुपररवतवान नधीनत, २०६७, नापा (NAPA) २०१०, लापा (LAPA) २०११, प्रिनलत ऐन, 

कानून, नेपाल पक्ष भएको अन्तरावाष्ट्रिय महासचन्धहरूको प्रभावकाररी कायावान्वयन गररी जलवाय ु

पररवतवान ऐन एवं कायवायोजना ततकाल बनाई सबै चज्लामा लागू गनुवा भनधी ष्टवपक्षधीहरूको नाउँमा 

ररट ननवेदनको अचन्तम टुङ्गो नलागेसममको लानग अन्तररम आदेश जाररी गररपाउँ भन्े अनधवक्ता 

पदमबहादरु शे्ष्ठको ननवेदन दाबधी।

यसमा के कसो हो ? ननवेदकको मागबमोचजमको आदेश ष्टकन जाररी गनुवा नपनखे हो ? आदेश जाररी 

गनुवापनखे आधार र कारण भए सोसमेत साथै रािधी यो आदेशप्राप् भएका नमनतले बाटोको मयादबाहेक 

१५ ददननभत् नलचित जवाफ पेस गनुवा भनधी मयाद सूिना पठाई मयादनभत् नलचित जवाफ परे वा अवनध 

नाघेपनछ अग्ानधकार ददई पेस गनूवा।साथै ननवेदकलाई अपूरणधीय क्षनत हनेु नदेचिएकोले हाल अन्तररम 

आदेश जाररी गरररहन ुपरेन भन्े यस अदालतको नमनत २०७४।७।१५ को आदेश। 

जलवाय ुपररवतवान र यसबाट सचृजत प्रभावहरूप्रनत ष्टवभाग ननकै संवेदनशधील रहेको र यस समसयाको 

ननराकरणको लानग आफनो स्ोत र साधनले भयाएसमम अनकूुलन र न्यूनधीकरण प्रयासहरू ष्टवभागबाट 

भइरहेको जानकाररी गराउँछु।जलवाय ु पररवतवानका मदु्ाहरूलाई समबोधन गनवा नेपालको सन्दभवामा 

जलवाय ुपररवतवान नधीनत, २०६७ लागू गररएको, राष्ट्रिय अनकूुलन कायवारिम (National Adaptation 

Program of Action-NAPA) लागू गररएको छ।जलवाय ुपररवतवानका प्रभावहरू घटाउने र समदुायलाई 

समयानकूुल बनाउने मूलतः दईुवटा उपायहरू अनकूुलन र न्यूनधीकरणलाई प्रभावकाररी रूपमा लागू 

गनवाको लानग ष्टवद्यमान नधीनत तथा कायवारिमहरू नै पयावाप् छन।्जलवाय ुपररवतवानको प्रभाव र यसले 
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ननमतयाउन सकने असरहरूलाई मधयनजर रािधी यसको न्यूनधीकरण गनवा ठोस रूपमा कायवायोजना 

बनाई समग् देशभररी कायवारिम लागू गनुवापनखे आसय त्षु्टटपूणवा छ।राष्ट्रिय अनकूुलन कायवारिमले ष्टवनभन् 

सूिकहरूको आधारमा नेपालका समपूणवा चज्लाहरूलाई ष्टवनभन् ५ वटा संकटासन् सूिधीमा वगथीकरण 

गरेको छ।जसअनरुूप नेपालका ९ वटा चज्लाहरू जलवाय ुप्रभावको अनत उचि संकटासन् अवसथामा 

छन ्भने १७ वटा चज्लाहरू उचि संकटासन् अवसथामा छन।्बाँकरी ४९ वटा चज्लाहरू मधयम, 

न्यून तथा अनत न्यून संकटासन् अवसथामा छन।्राष्ट्रिय अनकूुलन कायवारिमले तय गरेबमोचजम 

नै वातावरण ष्टवभागले जलवाय ुपररवतवानको असरसँग जधुने सामदुाष्टयक पहल सवरूप अनकूुलन र 

न्यूनधीकरणको ष्टवनभन् औजारहरू समेष्टटएको जलवाय ु अनकूुनलत गाउँ कायवारिम (Climate smart 

Village) अनत उचि/उचि संकटासन् १५ वटा चज्लाहरूमा लागू गरररहेको छ।कायवारिम लागू 

गररएका चज्लाहरू ओिलढंुगा, सोलिुमुब,ु रामेछाप, भक्तपरु, नसराहा, सप्ररी, लमजङु, गोिावा, रूकुम, 

रो्पा, कासकरी, सिुखेत, कञ्चनपरु, दाि ुवाला र बझाङ रहेका छन।्अतः जलवाय ुपररवतवानको प्रभावको 

ष्टहसाबले संकटासन् अवसथामा रहेका, प्रकोपसँग सममिु रहेका सथानहरूमा न्यूनधीकरण पयावाप् 

उपायहरू कायावान्वयन भइरहेको हुँदा हाललाई मागअनसुार ररट जाररी हनुपुनखे होइन भन्े वातावरण 

ष्टवभागको नलचित जवाफ। 

यस मन्त्ालयको के कसतो काम कारबाहरी र ननणवायबाट ररट ननवेदकको के कसतो मौनलक हक 

अनधकारको हनन ्भएको हो सपटि नभएकोले यस मन्त्ालयलाई ष्टवपक्षधी बनाउन ुपनखे कारण निोलरी 

दायर भएको प्रसततु ररट ननवेदन िारेज गररपाउँ भन्े नेपाल सरकार ष्टवज्ान तथा प्रष्टवनध मन्त्ालयको 

नलचित जवाफ। 

प्रदूषण ननयन्त्ण वातावरण संरक्षण र सन्तलुनलगायत जलवाय ु पररवतवान र अनकूुलनसमबन्धधी 

कायवा जनसं्या तथा वातावरण मन्त्ालयको कायवाक्षेत्नभत् पनखे र काबवान समबचन्धत वयापारको 

साथै वयवसथापनको लानग वन क्षेत्को क्षयधीकरण तथा ष्टवनासलाई कम गरेर काबवान उतसजवानलाई 

(Reducing Emission From Deforestation and degradation-REDD) कसररी घटाउनेसमबन्धधी रणनधीनत 

मसयौदा तयार भइसकेको छ।यसको अलावा यस मन्त्ालयअन्तगवात सञ्चालनमा रहेका जनडबटुरी 

ष्टवकास कायवारिम, राष्ट्रिय वन ष्टवकास तथा वयवसथापन कायवारिम, वकृ्ष सधुार, वकृ्षरोपण तथा ननजधी 

वन कायवारिम, रा्रिपनत िरेु तराई मधेश संरक्षण ष्टवकास कायवारिम, चज्ला भ-ूसंरक्षण कायवारिम 

सामदुाष्टयक ष्टवकास तथा वन/जलाधार संरक्षण आयोजना वनसपनत संरक्षण तथा उद्यान ष्टवकास 

आयोजना सामदुाष्टयक वन तथा कबनुलयतधी वन ष्टवकास कायवारिमहरू जलवाय ुपररवतवानको जोचिम कम 

गनवाको लानग नै सहयोग गरररहेको छन।्जलवाय ुपररवतवान नधीनत, २०६७ कायावान्वयन नभएको भनधी 
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उठान भएको ष्टवषय छ, सो समबन्धमा उक्त नधीनतगत वयवसथा कायावान्वयन गनवा यस मन्त्ालयसमेत 

प्रनतबद्ध एवं ष्टरियाशधील रहेको छ।वातावरणको संरक्षण र सन्तलुन र जैष्टवक ष्टवष्टवधताको संरक्षण 

गनखे जसता ष्टवषयवसतहुरूमा यस मन्त्ालयबाट ष्टवनभन् ननकायहरूसँग सहकायवा गददै आएको र भष्टवषयमा 

पनन सोहरीअनरुूप समन्वय, सहकायवा गददै वातावरण संरक्षणको कायवा गददै ननरन्तर रूपमा स्ोत साधनले 

भयाएसमम अगानड बढरी रहने नै हुँदा यस मन्त्ालयसमेतलाई ष्टवपक्षधी बनाई दायर गररएको प्रसततु ररट 

ननवेदन िारेज गररपाउँ भन्े नेपाल सरकार, वन तथा भ-ूसंरक्षण मन्त्ालयको नलचित जवाफ। 

छुटै्ट जलवाय ु पररवतवानसमबन्धधी ऐन ननमावाण गनखे समबन्धमा नेपाल सरकार वा नेपाल सरकारको 

समबचन्धत मन्त्ालय वा ननकायबाट मसयौदा प्राप् भएमा नेपालको संष्टवधान, प्रिनलत नेपाल कानून तथा 

जलवाय ुपररवतवानका असरलाई न्यूनधीकरण गनखे समबन्धमा नेपालले अन्तरावाष्ट्रिय जगतमा वयक्त गरेका 

प्रनतबद्धतासमेतलाई दृष्टटिगत गररी आवशयक कानूनधी राय परामशवा ददने नै हुँदा सो ष्टवषयलाई नलएर यस 

मन्त्ालयलाई ष्टवपक्षधी बनाई ररट दायर गनुवा कुनै औचितय नहुँदा िारेज गररपाउँ भन्े कानून न्याय तथा 

संसदरीय वयवसथा मन्त्ालयको नलचित जवाफ। 

भौनतक पूवावाधारको ष्टवकाससमबन्धधी नधीनत, योजना तथा कायवारिमको तजुवामा कायावान्वयन, अनगुमन र 

मू्याङ्कन गदावा साधन स्ोतले भयाएसमम वातावरणमा असर पनवा नददनेतफवा  मन्त्ालय सजग रहेको 

एवं जलवाय ुपररवतवानका कारण समग् मानव र अन्य प्रणालरीमा समेत प्रतयक्ष असर पनखे भएकोले 

यसलाई न्यूनधीकरण गनवा जलवाय ुपररवतवानसमबन्धधी कानून बनाई लागू गनखे ष्टवषय यस मन्त्ालयको 

कायवाक्षेत्नभत् नपनखे हुँदा यस मन्त्ालयलाई ष्टवपक्षधी बनाई दायर गररएको प्रसततु ररट ननवेदन औचितयपूणवा 

(Reasonableness) नभएकोले िारेज गररपाउँ भन्े नेपाल सरकार भौनतक पूवावाधार तथा यातायात 

मन्त्ालयको नलचित जवाफ। 

नेपालको संष्टवधानको धारा ३० ले सवचछ वातावरणमा बाँचन पाउने हकलाई मौनलक हकको रूपमा 

संवैधाननक प्रतयाभनूत गरेको र वातावरणधीय ह्रासबाट मानव जानत, जधीवजन्त,ु वनसपनत, प्रकृनत तथा 

भौनतक वसतमुानथ हनुसकने प्रनतकूल प्रभावलाई यथाशक् कम गररी सवचछ तथा सवसथ वातावरण 

कायम गनवा र प्राकृनतक स्ोतको समचुित उपयोग र वयवसथापनबाट वातावरण संरक्षण गनखेसमेतको 

उद्ेशयले वातावरण संरक्षण ऐन, २०५३, वातावरण संरक्षण ननयमावलरी, २०५४ समेत जाररी भई 

कायावान्वयनमा रहेका छन।्साथै उक्त कानूनधी वयवसथा कायावान्वयन गनखे तथा वातावरण संरक्षण, 

जलवाय ुपररवतवान अनकूुलन हनेु ष्टकनसमको गनतष्टवनधहरू सञ्चालन गनखे समबन्धमा नेपाल सरकार र 

समबचन्धत ननकायहरूले नधीनतगत, कानूनधी तथा संसथागत प्रबन्ध गददै आएका छन।्जलवाय ुपररवतवान 
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नधीनत, २०६७ कायावान्वयन नभएको भनधी उठान भएको ष्टवषय छ, सो समबन्धमा उक्त नधीनतगत वयवसथा 

कायावान्वयन नेपाल सरकार प्रनतबद्ध एवं ष्टरियाशधील रहेको छ।जहाँसमम जलवाय ुपररवतवानसमबन्धधी 

ऐनको ननमावाण ततकालै गनुवापनखे भन्े ननवेदन चजष्टकर छ, तयस समबन्धमा मलुकुमा के कसतो कानून 

ननमावाण गनखे तथा भइरहेको कानूनमा के कसतो संशोधन गनखे भन्े ष्टवषय ष्टवधाष्टयकाको एकलौटरी 

क्षेत्ानधकार (exclusive legislative competence) नभत्को ष्टवषय भएकोले सो समबन्धमा सममाननत 

अदालतबाट आदेश जाररी हनुपुनखे होइन भन्े नेपाल सरकार प्रधानमन्त्धी तथा मचन्त्पररषद्् को कायावालय 

नलचित जवाफ। 

कृष्टषको ष्टवकासको लानग मन्त्ालयले कृष्टष ष्टवकास रणनधीनत, २०७२ जाररी गररी सोहरीअनरुूप ननददवाटि 

कायवारिमहरू गददै आइरहेको छ।जलवाय ुपररवतवानले कृष्टष क्षेत्मा पानखे असरलाई कम गनवामा सहयोग 

र कृषकलाई राहत ददन कृष्टष बधीमाको रकममा ७५% ष्टप्रनमयम अनदुान उपलबध गराउँदै आएको 

छ।जलवाय ुपररवतवानले कृष्टष क्षेत्मा पानखे असरलाई कम गनवामा सहयोग पयुावाउन साना नसिाइँ, थोपा 

नसिाइँ, वषावाको पानधी सङ्कलन पोिररी, पलाष्टटिक पोिररी ननमावाण, पानधी तान्े उपकरण, गोडमेल गनखे र 

भणडारण सामग्धीमा अनदुान ददने गरेको।जलवाय ुपररवतवानले कृष्टष क्षेत्मा पानखे असरलाई कम गनवामा 

सहयोग पयुावाउन राष्ट्रिय अनकूुलन कायवारिमअनरुूप कृषक समदुायमा सञ्चालनमा गररने कायवारिम 

एफ.ए.ओ.को आनथवाक सहयोग र यस मन्त्ालयको समन्वयमा पाइलट सकेलमा ४ चज्ला (अघावािाँिधी, 

कष्टपलवसत,ु नसराहा र उदयपरु) मा सञ्चालन गरेको र तयसको नसकाई अन्य चज्लामा लैजाने गररी ४ 

वषखे कायवारिम (सन ्२०१५-२०१८) सञ्चालन भइरहेको छ।तयसररी नै जलवाय ुपररवतवानको स्लाह 

र सूिनामा कृषकहरूलाई समयमा नै उपलबध गराई बालरीनालरीमा पानवा सकने असरलाई कम गनवा 

सहयोग पयुावाउन ष्टवश्व बैंकको आनथवाक सहयोग र यस मन्त्ालयको समन्वयमा पाइलट सकेलमा २५ 

चज्लामा मोबाइलबाट जानकाररी ददने कायवा भइरहेको छ।अतः उपयुवाक्त कायवाहरूले कृष्टष क्षेत्मा 

जलवाय ुपररवतवानलाई कृष्टष क्षेत्मा पानखे असरलाई कम गनवामा सहयोग पयुावाउन गररएका कायवाहरू 

भएकोले कृष्टष ष्टवकास मन्त्ालयको कृषक र आम नागररकको िाद्य सरुक्षामा टेवा पयुावाइरहेको छ भन्े 

कृष्टष ष्टवकास मन्त्ालयको नलचित जवाफ। 

जलवाय ु पररवतवान तथा अनकूुलनको ष्टवषय नेपाल सरकार (कायवा ष्टवभाजन) ननयमावलरी, २०७२ 

अनसुार यस मन्त्ालयको अनधकारक्षेत्नभत् नपनखे ष्टवषय भएकोले सो समबन्धमा नधीनत वा कानून ननमावाण 

यस मन्त्ालयको अनधकारको ष्टवषय नरहेकोले अनावशयक ष्टवषयमा यस मन्त्ालयलाई ष्टवपक्षधी बनाएको 

हनुाले प्रसततु ररट िारेज गररपाऊँ।वातावरण, वन, भ-ूसंरक्षण, सवासथय आददसँग समबचन्धत धेरै 

कानूनधी तथा नधीनतगत वयवसथा रहेका छन।्नतनले कुन ष्टवषय समबोधन हनु सकेन र नयाँ कानूनको 
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िाँिो परेको हो तयसको सपटि ष्टवश्षेण नगररी जलवाय ुपररवतवान नाम भएको ऐन छैन भन्े सतहरी 

ष्टवश्षेणको आधारमा ररट दतावा गररएको अवसथा ररट ननवेदनबाट देचिएको हनुाले प्रसततु ररट ननवेदन 

िारेज गररपाउँ भन्े नेपाल सरकार संघधीय मानमला तथा सथानधीय ष्टवकास मन्त्ालयको नलचित जवाफ। 

ररट ननवेदकले मागदाबधी नलएको ष्टवषयका समबन्धमा यस मन्त्ालयको के कसतो ननणवाय एवं 

काम कारबाहरीबाट ररट ननवेदकलाई असर परेको भन्े कुरा ररट ननवेदनमा िलुाउन सकन ुभएको 

छैन।जहाँसमम छुटै्ट जलवाय ु पररवतवानसमबन्धधी कानून बनाई ततकाल लागू गनखे भन्े ष्टवषय यस 

मन्त्ालयको कायवाक्षेत्नभत् पनखे ष्टवषय नभएकोले यस मन्त्ालयसमेतलाई ष्टवपक्षधी बनाई दायर भएको 

प्रसततु ररट ननवेदन िारेज गररपाउँ भन्े भनूमसधुार तथा वयवसथा मन्त्ालयको नलचित जवाफ। 

जलवाय ुपररवतवानको असरलाई न्यूनधीकरण गनखे हेतलेु नेपाल सरकारले वातावरण संरक्षण ऐन, २०५३ 

तथा ननयमावलरी, २०५४ फोहोर मैला वयवसथा ऐन, २०६८ राष्ट्रिय ननकुञ्ज तथा वन्यजन्त ुसंरक्षण 

ऐन, २०२९ राष्ट्रिय प्रकृनत संरक्षण कोष ऐन, २०३९ लगायतका ष्टवनभन् ऐन तथा ननयमावलरीहरू 

जाररी गररी कायावान्वयनमा रहेका छन।्ननवेदकले उठाएको ष्टवषयवसतकुा समबन्धमा गहृ मन्त्ालयको 

के कसतो कामकारबाहरीबाट ष्टवपक्षधीको मौनलक हक अनधकार कुचणठत हनु पगेुको हो सो समबन्धमा 

वसतनुनष्ठ आधार, कारण र प्रमाणसमेत उ्लेि गनवा नसकेको हुँदा यस मन्त्ालयसमेतलाई ष्टवपक्षधी 

बनाई दायर भएको ररट ननवेदन बदरभागधी छ भन्े नेपाल सरकार गहृ मन्त्ालयको नलचित जवाफ। 

ररट ननवेदकले उ्लेि गनुवाभएका ष्टवषयहरूलाई पनन यस मन्त्ालयले गमभधीर रूपमा नलएको र 

सरोकारवाला अन्य ननकायसँग समन्वय गररी वातावरण संरक्षण गयवा कायवामा ननरन्तर रूपमा लानगरहेको 

हुँदा यस ननकायसँग समन्वय गररी वातावरण संरक्षण गनखे कायवामा ननरन्तर रूपमा लानगरहेको हुँदा यस 

मन्त्ालयलाई ष्टवपक्षधी बनाई दायर गररएको प्रसततु ररट ननवेदन िारेज गररपाउँ भन्े सहररी ष्टवकास 

मन्त्ालयको नलचित जवाफ। 

ननयमबमोचजम दैननक पेसधी सूिधीमा िढरी पेस हनु आएको प्रसततु मदु्ामा ननवेदनसष्टहतको नमनसल 

कागजात अधययन गररयो। 

ननवेदकको तफवा बाट उपचसथत ष्टवद्ान ् वररष्ठ अनधवक्ता डा.श्धी अमबरप्रसाद पन्त र ष्टवद्ान ् अनधवक्ताहरू 

श्धी पदमबहादरु शे्ष्ठ, श्धी षटकोण शे्ष्ठ, श्धी सलुोिना नधताल, श्धी ष्टवषणकुुमार थोकर, श्धी हररचिन्द् सवेुदरी, 

श्धी अनभषके अनधकाररी, श्धी भवुनप्रसाद वागले, श्धी राज ुफुयाल र श्धी शान्ता पन्तले जलवाय ुपररवतवान 

समसयालाई समबोधन गनवा ष्टवश्ववयापधी मान्यता प्राप् दइुवटा तररकाहरू प्रभाव न्यूनधीकरण (Mitigation) 

र अनकूुलन के हो भन्े बारे जलवाय ु पररवतवान नधीनतले सपटि गनवा सकेको छैन।औद्योनगकरीकरण 
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तथा यातायात क्षेत्मा िननज इन्धनको वयापक प्रयोगलाई कटौतधी गनुवापनखे, अननयनमत वन ष्टवनासलाई 

रोकनपुनखे, सवचछ ऊजावा जलष्टवद्यतु ्पनुनवावधीकरणधीय तथा वैकच्पक उजावाको प्रयोग बढाउने, हररतगहृ 

गयाँसको उतसगवान न्यून गनखे, जलवाय ुपररवतवानबाट पनखे प्रभावलाई सहज रूपमा अनकूुलन गनवा सकने 

क्षमता अनभवषृ्टद्ध गनवा तथा हररतगहृ गयाँस उतसगवान न्यूनधीकरण गनखे संयन्त् ष्टवकास गनुवापनखे, सथानधीय 

समदुायको जलवाय ुअनकूुलन एवं न्यूनधीकरण क्षमता अनभवषृ्टद्धसमेत कायवाका लानग एकरीकृत जलवाय ु

पररवतवान ऐन आवशयक रहेकोले जलवाय ुपररवतवानसमबन्धधी ऐन ननमावाण गररी जाररी गनुवा भनधी ननवेदन 

मागबमोचजम परमादेश जाररी गररपाऊँ।सो ऐन नबनेसमम जलवाय ुपररवतवान अनकूुलन तथा न्यूनधीकरण 

गनवाका लानग जलवाय ु पररवतवान नधीनत २०६७ मा भएको वयवसथाहरूलाई ततकाल प्रभावकाररी 

कायावान्वयन गनुवा गराउन,ु उचि ष्टहमालरी भेगदेचि तराईको त्लो भागसमम प्रतयक्ष रूपमा जलवाय ु

पररवतवानबाट प्रभाव परेकोले तयसको अनकूुलन र न्यूनधीकरणको लानग प्रभावकाररी कायावान्वयन गनखे कायवा 

योजना तयार गररी ततकाल लागू गनुवा गराउन,ु प्रतयेक गाउँपानलका, नगरपानलकामा जलवाय ुपररवतवान 

इकाई िडा गररी जलवाय ुपररवतवान असर रोकथाम गनुवा गराउन ुभनधी परमादेश जाररी गररपाउँ भनधी 

गनुवाभएको बहस सनुनयो। 

अब ननवेदकको मागबमोचजम परमादेश जाररी हनेु हो, होइन ?  भनधी ननणवाय ददनपुनखे देचियो। 

२.  यसमा नेपालमा वातावरण संरक्षणसमबन्धधी बनेको वातावरण संरक्षण ऐन, २०५३ मा जलवाय ु

पररवतवानलाई अनकूुलन तथा न्यूनधीकरण गनखे कुनै कानूनधी वयवसथा नहुँदा तयसको वयवसथापन 

गनवाको लानग एउटा छुटै्ट जलवाय ु पररवतवानसमबन्धधी कानूनको जरूररी भएकोले जलवाय ु

पररवतवानसमबन्धधी ऐनको ननमावाण गररी जाररी गररी लागू गनुवा गराउनू।उक्त ऐन बनधी लागू नभएसमम 

ष्टवपक्षधी ननकायहरूले जलवाय ुपररवतवान अनकूुलन तथा न्यूनधीकरण गनवाको लानग तयार गरेको 

जलवाय ुपररवतवान नधीनत, २०६७ मा भएको वयवसथाहरूलाई ततकाल प्रभावकाररी तथा ठोस रूपले 

कायावान्वयन गनुवा गराउन ुभन्ेसमेतको ननवेदन दाबधी देचियो।जलवाय ुपररवतवानको कारणले प्राणधी 

मात्को नभई वनसपनतलगायत अन्य पयावावरणधीय असन्तलुन बढदै गएकोले जलवाय ुपररवतवानको 

ष्टवषय मानवको लानग साझा िासोको ष्टवषय बन् पगेुको छ।यसैले जलवाय ुपररवतवानको ष्टवषय 

समबोधन गनवा गररने जनुसकैु कायवाहरूमा जलवाय ुन्याय (Climate Justice) को अवधारणालाई 

आतमसात गनवा सकन ुपदवाछ।जलवाय ुपररवतवानको प्रभावलाई न्यूनधीकरण गददै जलवाय ुपररवतवानको 

प्रकोप जोचिमलाई घटाउँदै लैजान ुपनखे आजको आवशयकता भएकोमा ष्टववाद छैन।ददगो ष्टवकास 

(Sustainable development) को सैद्धाचन्तक अवधारणा एवं समवंशधीय र अन्तरवंशधीय (Intra-

generation and Inter-generation Justice) को सैद्धाचन्तक अवधारणा आतमसात ् गररी जैष्टवक 
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ष्टवष्टवधता (Biodiversity) सष्टहतको पररचसथनत प्रणालरी (Eco system) को संरक्षण वातावरण कानून, 

जलवाय ुपररवतवान कानूनसमेतले उचित तवरले समेटन सकेमा नै वतवामान तथा भावधी पसुताले 

वातावरणधीय न्याय प्रानप् हनेु आधारसतमभ िडा हनेुगदवाछ।

३.  जलवाय ुपररवतवान र प्रदूष्टषत वातावरणको कारणले गदावा मानव जधीवनसष्टहत जधीव एवं वनसपनतको 

प्राण एवं अचसततव ितरामा हनु्छ।जलवाय ुपररवतवान वा प्रदूष्टषत वातावरणको नसजवानाबाट कुनै पनन 

वयचक्तको चजउजयानमा ितरा उतपन् हनेु हुँदा तयसतो जलवाय ुपररवतवान वा प्रदूष्टषत वातावरणबाट 

सरुचक्षत हनु पाउने वयचक्तको हक अनधकार भएकोले पयावावरणको संरक्षणको समबन्ध प्रतयक्ष एवं 

परोक्ष रूपमा माननसको चजउ जयानसँग समबचन्धत देचिन्छ।यसप्रकार मानवधीय अचसततव र भावधी 

पसुताको अनधकारसमेतसँग प्रतयक्ष एवं परोक्ष रूपमा समबचन्धत देचिदँा पयावावरण वा जलवाय ु

पररवतवानको ष्टवषयमा जनुसकैु नागररक पधीनडत हनु सकने अवसथा रहने भई सवाभाष्टवक रूपमै 

साववाजननक िासो र सरोकारको रहन्छ।ररट ननवेदनमा उठाइएको यसप्रकारको साववाजननक हक 

एवं सरोकारको ष्टवषय देचिदँा ननवेदकको साथवाक समबन्धसमेत देचिन आयो। 

४.  मानवधीय कारणबाट पयावावरणधीय ष्टवनास हनु नददरइ् सरुचक्षत मानवधीय जधीवनसष्टहतको सवचछ 

वातावरणको अनधकारसमेतले वातावरणधीय न्याय प्रानप् हनु सकछ।मानव तथा अन्य प्राणधीको 

अचसततवसष्टहत ददगोपनामा आधाररत भनूम तथा अन्य प्राकृनतक स्ोतको नैनतक, सन्तनुलत तथा 

चजममेवारपूणवा उपयोग गददै हावापानधी, जनमन र िाद्य पदाथवा सवचछ हनुपुनखे हुँदा सवचछ वातावरण 

प्रनतकूलका कायवाहरू ननयन्त्ण ननयमन गनुवापनखे देचिएको छ।यसैले आणष्टवक पररीक्षण, ष्टवषाल ु

तथा हाननकारक पदाथवाको उतपादन तथा ष्टवसजवानबाट मानव अचसततव एवं पयावावरणमा असर 

पनवा ददन ुहुँदैन।वातावरण सवचछ राख् हाननकारक उतपादनलाई उतपादनसथलमै ननयन्त्ण गररी 

उत्तरदायधी बनाउनसमेत उचित कानूनधी वयवसथा एवं सोअनरुूपको संसथागत संरिनाको वयवसथा 

हनु जरूररी पदवाछ।साथै सवचछ वातावरण ष्टवरूद्धको कायवाबाट पधीनडतलाई क्षनतपूनतवाको अनधकार, 

कमपनधीका ष्टवधवंशकाररी तथा पयावावरणमा असर पानखे कायवालाई रोकने तथा दणडनधीय बनाउने 

कायवा, पयावावरणधीय जोचिमका क्षेत्मा फोहोरमैला वयवसथापनसमबन्धधी ष्टवषय, ष्टवषादरी उपयोग र 

फैलावट ननषधे र हाननकारक पदाथवाको आयात ननयावात ननयन्त्ण, नसमसार क्षेत्को संरक्षण र 

वयवसथापन, बसाई सनखे पंक्षधी र नतनको बसोबास संरक्षण, साँसकृनतक तथा प्राकृनतक समपदा 

संरक्षणको प्रभावकाररी कायावान्वयन, वायमुणडलमा हररतगहृ गयाँसको चसथररीकरण र मौसम प्रणालरी 

संरक्षण, मौसम पररवतवानलाई न्यूनधीकरण गनवा सरुक्षातमक उपायको अवलमबन, मौसम पररवतवान 

र यसको प्रभावमा अनसुन्धान तथा जनिेतना प्रवद्धवानसमेत गररी जलवाय ुन्याय तथा वातावरणधीय 
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न्यायको प्रतयाभनूत गनवा जरूररी छ।जलवाय ु पररवतवानलाई अनकूुलन तथा न्यूनधीकरण गनवाका 

लानग नेपालसमेत पक्ष रा्रि भएको र जैष्टवक ष्टवष्टवधतासमबन्धधी महासचन्ध, १९९२, संयकु्त रा्रि 

संघधीय मौसम पररवतवान महासचन्ध, १९९२, संकटापन् वन्यजन्त ुएवं वनसपनतको अन्तरावाष्ट्रिय 

वयापार ननयन्त्ण महासचन्ध, १९९३, हाननकारक पदाथवाको अन्तरदेशधीय ओसारपसार एवं ष्टवसजवान 

ननयन्त्ण महासचन्ध, १९८९, नसमसारसमबन्धधी महासचन्ध, जलवाय ुपररवतवानसमबन्धधी पेररस समझौता 

(Paris Agreement on climate change) जसता अन्तरावाष्ट्रिय सचन्ध तथा महासचन्धहरूका कानूनधी 

प्रावधानसमेतलाई समेटरी वातावरण संरक्षण र जलवाय ुपररवतवानसमबन्धधी राष्ट्रियसतरबाट कानूनधी 

वयवसथा गररी कानून उ्लङ्घन गरेमा दणडनधीय एवं क्षनतपूनतवाको वयवसथासष्टहतको ननयन्त्णातमक/

ननयमातमक वयवसथाका अनतररक्त जनिेतनामूलक/प्रबद्धवानातमक वयवसथासमेत हनु जरूररी 

देचिएको छ। 

५.  जलवाय ुपररवतवानका दषुप्रभाव न्यूनधीकरण गनवा तथा न्यून काबवान उतसजवानको लानग राष्ट्रिय कानूनमा 

वयवसथा गररी िासगररी जोचिममकु्त क्षेत्मा सवचछ तथा नवधीकरणधीय उजावाको प्रयोग तथा प्राथनमकता, 

जलवाय ुमैत्धी भौनतक, सामाचजक एवं आनथवाक ष्टवकास एवं सोअनरुूपको जधीष्टवकोपाजवानसमबन्धधी 

कानूनधी वयवसथा, जलवाय ुपररवतवानबाट जोचिममा रहेका ष्टहमाल, पहाड, िरेु र तराईका क्षेत्, 

प्राकृनतक समपदा तथा जधीष्टवकोपाजवानमा परेको प्रनतकूल प्रभाव कम गराउने प्रणालरीको ष्टवकासको 

लानग कानूनधी वयवसथा, जलवाय ुपररवतवान, मरूभनूमकरण र जैष्टवक ष्टवष्टवधता समबन्धमा समेत 

कानूनधी रूपमा उपयकु्त तवरले समेटरी ततसमबन्धधी राष्ट्रिय कानूनमा आवशयक संशोधन वा नयाँ 

एकरीकृत कानून कानूनको तजुवामा हनु जरूररी देचिएको छ।जलवाय ुपररवतवानलाई अनकूुलन तथा 

न्यूनधीकरण गनवा तथा वातावरण संरक्षण गररी सवचछ वातावरणसष्टहतको पयावावरणधीय न्याय प्रदान 

गनवा र जलवाय ुपररवतवानका कारण िाद्यान्, प्रजानत, पयावावरणधीय प्रणालरी तथा सवासथयमा असर पानखे 

उतपादन, नबरिरी ष्टवतरण, प्रयोगमा ननयन्त्ण ननयमनसमबन्धधी वयवसथा आवशयक देचिन्छ।जलवाय ु

पररवतवानसमबन्धधी राष्ट्रिय कानून ननमावाण भई लागू भएमा Paris Agreement on Climate Change, 

2015 समेतका अन्तरावाष्ट्रिय सतरमा गरेको प्रनतबद्धता पूरा गनवा सहज हनेु देचिएको छ।तयसतै 

नेपालको संष्टवधानको धारा ५१ (छ) मा प्राकृनतक स्ोतको संरक्षण, समबद्धवान र उपयोगसमबन्धधी 

नधीनत: प्राकृनतक स्ोत साधनको संरक्षण, समबद्धवान र वातावरणअनकूुल ददगो रूपमा उपयोग गनखे, 

नवधीकरणधीय उजावाको उतपादन तथा ष्टवकास, जनसाधारणमा वातावरणधीय सवचछतासमबन्धधी िेतना 

बढारइ् औद्योनगक एवं भौनतक ष्टवकासबाट वातावरणमा पनवा सकने जोचिमलाई न्यूनधीकरण गददै 

वन, वन्यजन्त,ु पंक्षधी, वनसपनत तथा जैष्टवक ष्टवष्टवधता संरक्षण, समबद्धवान र ददगो उपयोग, प्रकृनत, 
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वातावरण वा जैष्टवक ष्टवष्टवधतामानथ नकारातमक असर परेको वा पनवा सकने अवसथामा नकरातमक 

वातावरणधीय प्रभाव ननमूवाल वा न्यून गनवा उपयकु्त उपायहरू, वातावरण प्रदूषण गनखेले दाष्टयतव बेहोनुवा 

पनखे, प्रकृनतक प्रकोपबाट हनेु जोचिम न्यूनधीकरण गनखेसमेतका नधीनतहरू राजयले अवलमबन गनखेछ 

भन्े देचिएको छ।साथै जलवाय ुपररवतवानको जोचिमलाई न्यूनधीकरण तथा अनकूुलन गनखे ष्टवषय 

प्रतयक्ष रूपमा जधीवन रक्षाको अनधकार, पोषणयकु्त िाना पाउने अनधकार, सवचछ वातावरणमा 

बाँचन पाउनेसमेतका अनधकारहरूसँग समेत प्रतयक्ष र परोक्ष रूपमा अन्तरसमबचन्धत रहेको 

छ।वातावरण संरक्षणसमेतका कायवा गररी जलवाय ुपररवतवान अनकूुलन तथा न्यूनधीकरण गनुवापनखे 

दाष्टयतव Parens patriae को नसद्धान्तअनसुार राजयको नै हनेु हुँदा जलवाय ुपररवतवानबाट पनवा जाने 

नकारातमक प्रभाव र जोचिमलाई समयमै सिेत बन् जरूररी छ। 

६.  सरुचक्षत पयावावरण प्रक्षेपण गनवा र महत्वाकांक्षधी योजनासष्टहत ददशाननदखेश गनवा, पयावावरण कानूनको 

पालना गनवा गराउन, पयावावरण कोषको पररिालन सञ्चालन, पयावावरणधीय अनकूुलन तथा 

न्यूनधीकरणसमेतका कायवालाई प्रबद्धवान गनवा आवशयकताअनसुार सहजधीकरण गनवा, कानून लागू गनवा 

र अनपुालन गनवा प्रोतसाष्टहत गनवा कानूनद्ारा नै वयवचसथत सथायधी संयन्त् आवशयक पदवाछ।तयसतै 

जलवाय ुपररवतवान अनकूुलन तथा न्यूनधीकरण गनखे र नेपालको ष्टहमालरी क्षेत्समेतमा देचिएको 

उचि जोचिमयकु्त पयावावरणको असर कम गररी पयावावरणको पूववावत ्चसथनत कायम गनवासमेतका 

लानग देहायका ष्टवषय समेटने गररी एकरीकृत रूपमा जलवाय ुपररवतवानसमबन्धधी कानून ननमावाण हनु 

अतयावशयक देचिएको छ।

 जलवाय ु पररवतवानको कारण जोचिममा परेका क्षेत्मा प्रनतकूल असर कम गनवा र पूववावत ्

सामान्य अवसथामा ्याउनको लानग सहररीकरण वा वसतधी ष्टवकाससमेतमा गनुवापनखे नधीनतगत एवं 

कानूनधी वयवसथा, तयसतो जोचिममा परेको क्षेत्मा जलवाय ुपररवतवान अनकूुलन र न्यूनधीकरण 

गनवा र ददगो ष्टवकास प्रबद्धवान गनवाको लानग कानूनधी वयवसथा तथा बाँझो, पतथी, बाढरी पष्टहरोग्सत, 

नभरालो जनमनमा पयावावरण अनकूुलनका लानग बह-ुलाभदायक रूि प्रजानतको वकृ्षरोपण वा 

भनूम उपयोगसमबन्धधी कानूनधी वयवसथा, जलवाय ु पररवतवानको कारक तत्व हररतगहृ गयाँसको 

उतसजवानलाई घटाउन ुरहेकोले न्यून काबवान उतसजवान गनखे प्रष्टवनध, प्रभावकाररता वषृ्टद्ध गनवा जलवाय ु

पररवतवानको ननषप्रभावधीकरण (Mitigation) का लानग िननज इन्धनको िपतलाई कम गनुवापनखे, 

सवचछ एवं नवधीकरण उजावा प्रयोग हनेु प्रष्टवनधलाई प्रबद्धवान र ष्टवकास र गनुवापनखे, वन जंगल संरक्षण 

र ष्टवसतार हनु जरूररी भएकोले मूलत: जलवाय ुपररवतवानको दृष्टटिले ितरा क्षेत्मा उजावाको प्रयोग 

र वन क्षेत् उपयोगसमबन्धधी ष्टवशेष कानूनधी वयवसथा, जलवाय ुपररवतवानबाट हनेु मानवधीय सवासथय 
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तथा बहपुक्षधीय वातावरणधीय क्षनत न्यूनधीकरणका लानग कानूनधी तथा प्राष्टवनधक संयन्त्को वयवसथा, 

जलवाय ुपररवतवान न्यूनधीकरण गररी भावधी सन्तनतसमेतको पयावावरणधीय न्याय, वातावरणधीय न्यायका 

लानग प्राकृनतक स्ोत, समपदा तथा वातावरणको संरक्षण र समबधवान गनवा आवशयक कानूनधी 

वयवसथा, वातावरण ष्टवनास वा प्रदूषणका कारण हनु गएको वयचक्तगत, सामदुाष्टयक र अन्य 

क्षनतको ननधावारण र क्षनतपूनतवासमेतको वयवसथा गनवा वैज्ाननक एवं कानूनधी संयन्त्, पयावावरणमा 

असर पानखे कायवालाई ननयन्त्ण गनवा तथा वातावरण सवचछ र सफा राख् साववाजननक एवं ननजधी 

संसथासमेतको जलवाय ुपररवतवानसमबन्धधी कतवावय (Climate Change Duties)  को लानग कानूनधी 

एवं नधीनतगत वयवसथा।

७.  वातावरण संरक्षण ऐन, २०५३ ले वातावरण संरक्षणसष्टहत जलवाय ु पररवतवानसमबन्धधी केहरी 

वयवसथा गरे पनन मानथ ष्टववेचित जलवाय ुपररवतवानको अनकूुलन तथा न्यूनधीकरणको लानग पयावाप् 

कानूनधी वयवसथा हनु नसकेकोले जलवाय ुपररवतवानलाई अनकूुलन तथा न्यूनधीकरण गनखे सन्दभवामा 

एउटा छुटै्ट कानून ननमावाण गररी समसयाको समबोधन हनु जरूररी भएकोले जलवाय ुपररवतवानसमबन्धधी 

एकरीकृत कानून यथानसघ्र ननमावाण गररी लागू गनुवा गराउन ु र सो ऐन बनधी लागू नभएसमम 

जलवाय ुपररवतवान नधीनत, २०६७ र National Adaptation Program of Action 2010 तथा National 

Framework for Local Adaptation Plan for Action 2011 समेतले जलवाय ुपररवतवानबाट परेका 

र पनवा जाने प्रभावलाई न्यूनधीकरण गनवा केहरी कायवायोजनाको वयवसथा गरेको देचिदँा जलवाय ु

पररवतवानसमबन्धधी एकरीकृत कानून ननमावाण नभएसमम उक्त योजना र नधीनतअनरुूपका कायवायोजनाहरूले 

गरेका प्रावधानहरूको अवलमबन र कायावान्वयन गनुवा गराउन ुभनधी परमादेशको आदेश जाररी हनेु 

ठहछवा।प्रसततु आदेशको जानकाररी महान्यायानधवक्ताको कायावालयमाफवा त ष्टवपक्षधीहरूलाई ददने र 

प्रसततु ननवेदनको दायररी लगत कट्टा गररी नमनसल ननयमानसुार बझुाई ददनू।

उक्त रायमा सहमत छु।

न्या. तेजबहादरु के.सधी. 

इनत संवत ्२०७५ साल पौष १० गते रोज ३ शभुम।्
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२१. मदु्ाः उतप्रषेण।

भाग ६१ ननणवाय नं. १०२०४ ने.का.प. २०७६ अङ्क २

सववोचि अदालत, संयकु्त इजलास

माननधीय न्यायाधधीश डा. श्धी आनन्दमोहन भट्टराई

माननधीय न्यायाधधीश श्धी तेजबहादरु के.सधी.

०६८-WO-०५९७

फैसला नमनत: २०७५।११।१

ननवेदक: काठमाडौं चज्ला, काठमाडौं म.न.पा.वडा नं. ३१ बागबजारमा केन्द्रीय कायावालय रहेको 
उपभोक्ता ष्टहत संरक्षण मञ्च-नेपालको तफवा बाट अच्तयार प्राप् केन्द्रीय सचिव वषवा ४० को अनधवक्ता 
रामिन्द् नसमिडासमेत

ष्टवरूद्ध

ष्टवपक्षधी: नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्धी, प्रधानमन्त्धी तथा मचन्त्पररषद्् को कायावालय नसंहदरबार, 
काठमाडौंसमेत

ननवेदकका तफवा बाट: ननवेदक अनधवक्ताहरू श्धी रामिन्द् नसमिडा, श्धी धनञ्जय िनाल र श्धी अचयतुराज 
बढुाथोकरी, ष्टवद्ान ् अनधवक्ता श्धी जयोनत बाननया, ष्टवद्ान ् अनधवक्ताहरू श्धी रामकुमार आिायवा, श्धी 
भवुनप्रसाद वागले र श्धी गणेश दाहाल

ष्टवपक्षधीका तफवा बाट: उपन्यायानधवक्ता श्धी यवुराज महत

अवलचमबत नचजर:

ने.का.प.२०४८, नन.नं.४४३०, प.ृ८१०
ने.का.प.२०४९, नन.नं.७०८८, प.ृ२७८
ने.का.प.२०५४, नन.नं.६३९६, प.ृ३३५
ने.का.प.२०५९, नन.नं.७१३२, प.ृ६०४
ने.का.प.२०६३, नन.नं.७६९५, प.ृ५६१
ने.का.प.२०६६, नन.नं.८०८२, प.ृ२६१
ने.का.प.२०६९, नन.नं.८५२१, प.ृ२०५३
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ने.का.प.२०६९, नन.नं.८९४२, प.ृ४७
ने.का.प.२०७०, नन.नं.८९७०, प.ृ३०३

समबद्ध कानून:

नेपालको संष्टवधान
नेपालको अन्तररम संष्टवधान, २०६३
राष्ट्रिय ननकुञ्ज तथा वन्यजन्त ुसंरक्षण ऐन, २०२९
वातावरण ऐन, २०५३

 सरकार साववाजननक समपचत्तको मानलक होइन, न्यासधी मात् हो।प्राकृनतक स्ोत वा समपदाको 
न्यास नेपालका समपूणवा जनता, वतवामान एवम ् भावधी पसुताको ष्टहतको लानग राचिएको हुँदा 
स्ोतको पररिालनको ष्टवषयमा देशका समसत जनताको ष्टहत नहेररी सधीनमत वयचक्त वा समदुायको 
लाभको लानग उसले जे पनन गछुवा भन् नम्दैन।प्राकृनतक स्ोतहरू रा्रिका समसत जनता, 
वतवामान र भावधी पसुता वा सन्तनतसमेतका समपचत्त हनु ्भन्े कुरालाई सरकारले बझुन ुर मनन 
गनुवापनखे। 

(प्रकरण नं.२५)

 साववाजननक सरोकारको ननवेदन आवाज हराएका, आफैँ  आफनो कुरा भन् नसकने वयचक्त र 
समदुायको तफवा बाट पेस गररएको ननवेदन र अदालतलाई ददएको सूिना र वातावरणधीय न्यायको 
सन्दभवामा समपूणवा प्राणधी िरािरको तफवा बाट गररएको यािना हनेु।

(प्रकरण नं.२७)

 यनेुसकोलगायत सरोकारवाला ननकायहरूको परामशवा र सहमनतमा गररएको वातावरणधीय प्रभाव 
अधययनले अनमुनत नददएसमम राष्ट्रिय ननकुञ्जनभत् पनखे गररी सडक ननमावाणसमबन्धधी कुनै कायवा 
गनवा नहनेु।

(प्रकरण नं.३२)

आदेश

न्या. डा. आनन्दमोहन भट्टराई: नेपालको अन्तररम संष्टवधान, २०६३ को धारा ३२ तथा धारा 
१०७(२) बमोचजम यस अदालतमा दायर भएको प्रसततु ररट ननवेदनको संचक्षप् तथय एवम ्ठहर 
यसप्रकार छ :
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हामधी ननवेदकहरू अनधवक्ताको प्रमाणपत् प्राप् गररी अष्टवचचछन् रूपमा कानून वयवसाय गरररहेका कानून 
वयवसायधी र उपभोक्ता हक ष्टहतको संरक्षण, संवद्धवान र अनधकारका लानग ष्टवगतदेचि कायवारत छौं।हामधी 
संलगन रहेको उपभोक्ताको ष्टहत संरक्षण मञ्चले ष्टवगतदेचि नै उपभोक्तासँग प्रतयक्ष सरोकार राख् ेष्टवनभन् 
ष्टवषयहरू तथा वयापक, साववाजननक सरोकारको ष्टवषयलाई उठाउँदै समय-समयमा सममाननत सववोचि 
अदालतमा प्रवेश गररी ष्टववादको ननरूपण गददै गराउँदै आएको छ। 

उपभोक्ता अनधकार मानव अनधकारको ष्टवश्ववयापधी घोषणापत्, १९४८ र आनथवाक सामाचजक तथा 
साँसकृनतक अनधकारसमबन्धधी अन्तरावाष्ट्रिय प्रनतज्ापत्, १९६६ को अन्तरननष्टहत मानव अनधकार रहेको 
र सोहरीअनरुूप संयकु्त रा्रि संघले अन्तरावाष्ट्रिय ननयामक संरिनाको रूपमा उपभोक्ता संरक्षणसमबन्धधी 
ददगदशवान ९ अष्टप्रल १९८५ मा जाररी गररी उपभोक्ताका अनधकारहरूको रूपमा वातावरणसमबन्धधी 
अनधकारको प्रतयाभतू गरेको छ।सोहरीबमोचजम प्रतयेक सदसय रा्रिले आफनो नधीनत र कानूनमा 
उपभोक्ताको ष्टहतलाई सववोपररी मानधी नधीनत तथा कानूनको ननमावाण र प्रवद्धवान गनवा अनभप्ररेरत गरेको 
छ।सञ्चारका ष्टवनभन् माधयमहरूबाट ननकुञ्ज मासेर सडक बनाउने तयाररी भन्े समािार प्रकाचशत र 
प्रसाररत भएपनछ हामधी ननवेदक संसथाले नमनत २०६८।०९।२४ गतेका ददनमा ष्टवपक्षधी नं. ३ सँग 
सोसँग समबचन्धत कागजातहरू माग गदावा हालसमम कुनै नलचित जवाफ प्राप् हनु आएको छैन।पसावा 
चज्लाबाट चितवन राष्ट्रिय ननकुञ्ज क्षेत्नभत्बाट ठोररी हुँदै नवलपरासधीको नत्वेणधी जोडने झणडै ३० 
ष्टक.नम. बाटो बनाउनको लानग र यसभन्दा अगानड २०६८।०६९ मा ठोररीदेचि चितवनको माडधी, 
जगतपरु, मेघौलरी, कोलवा, बहवुन हुँदै नत्वेणधी जोडने हलुाकरी बाटोको नकसा सवधीकृत भएको भन्े िु् न 
आएको छ।सो योजना रातो ष्टकताबमा समेत प्रकाचशत भएको भन्े समािार प्रकाचशत भएको छ।उक्त 
योजनालाई पररवतवान गररी नचजक राप्धी नदरीको ष्टकनारै ष्टकनार चितवन राष्ट्रिय ननकुञ्ज बधीिबाट नसधै 
नत्वेणधी ननका्ने गररी हलुाकरी बाटो बनाउन लागेकोले उक्त ष्टवपक्षधीहरूको काम कारबाहरी नेपालको 
अन्तररम संष्टवधान, २०६३ को धारा १२, १३, १६, १७(३), ३५(४) (५) ३२ र १०७ (२), 
वातावरण संरक्षण ऐन, २०५३ को दफा ३, ४, ५, ७ ९, १०, १७, सचन्ध ऐन, २०४९ को दफा 
९, प्राकृनतक साँसकृनतक एवम ्परुाताचतवक ष्टवषयको महत्व राख् ेक्षेत्, जैष्टवक ष्टवष्टवधता महासचन्ध, 
१९९२, संकटापन् जङ्गलरी वाससथान तथा जधीवजन्तकुा प्रजानतको अन्तरावाष्ट्रिय वयापार महासचन्ध 
(साईटरीस), १९७३, ष्टवश्व साँसकृनतक प्राकृनतक समपदा संरक्षण महासचन्ध १९७२, फोहोर पदाथवाहरू 
पानधी, समनु्द् प्रदूषण गनखे कायवा ननयन्त्णसमबन्धधी महासचन्ध, १९७२, जलपन्छीको बसोबास जसता 
अन्तरावाष्ट्रिय महत्वका नसमसारसमबन्धधी महासचन्ध, १९७१, जलिर संरक्षण ऐन, २०१७ तथा राष्ट्रिय 
नसमसार नधीनत, २०५९ र सममाननत सववोचि अदालतबाट प्रनतपाददत भएका ष्टवनभन् नसद्धान्तहरू 
तथा कानूनधी हक प्रिलनको लानग साववाजननक ष्टववाद समावेश भएको संवैधाननक तथा कानूनधी एवम ्
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वातावरणधीय न्यायसँग समबचन्धत प्रश्न समावेश भएको ष्टवषयमा सो प्रश्न र वया्या गनखे सममाननत 
अदालतको क्षेत्ानधकार भएकोले यो साववाजननक सरोकारको ननवेदन नलई उपचसथत भएका छौं। 

नेपालको पष्टहलो राष्ट्रिय ननकुञ्ज चितवन राष्ट्रिय ननकुञ्ज हो, राष्ट्रिय ननकुञ्ज तथा वन्यजन्त ुऐन ष्टवशेष ऐन 
हो।यस ननकुञ्ज क्षेत्नभत् ५० प्रकारका सतनधाररी जनवार, ५४० प्रजानतका िराहरू, ४९ प्रजानतका 
उभयिर तथा सररसपृ, १२० प्रजानतका माछा, ४८९ प्रजानतका रैथाने र घमुन्ते िरा, ५० प्रकारका 
घाँस, १६ प्रकारका सनुगाभा, १५० प्रजानतका पतुलरी, ८ प्रजानतका ठूला वकृ्ष, ७३ प्रजानतका उननउ, 
६०० भन्दा बढरी प्रजानतका वनसपनत, ष्टवश्वमा पाइने ५ प्रजानतका गैंडाहरूमधये ष्टवशाल एकनसंगे गैडा, 
पाटेबाघ, घनडयाल गोहरी, गौर-ससुमुाछा (Gangatic Dolphin) िरायो, चित्तल, लगनुा, रतवुा, भाल,ु 
चितवुा, रटेल, ढडवुा, जंगलरी कुकुर, ननर नबरालो, रातो बाँदर, गौररी गाई, जंगलरी हात्तधी, िौनसंगे, हुँडार, 
नोनधीटल, नलजाडवा तथा अचजङ्गरसमेतका दलुवाभ वन्यजन्तहुरू पाइने हुँदा एनसयाकै दोस्ो ठूलो राष्ट्रिय 
ननकुञ्जको रूपमा ष्टवश्व समपदासथलमा सूिधीकृत भएको अवसथा छ।चितवन राष्ट्रिय ननकुञ्ज र यसनभत् 
पनखे नसमसार क्षेत् िरािरुूङ्गधी, वन्यजन्त ु र जलिर प्राणधीका लानग उपयकु्त वाससथान हुँदा नेपाल 
आउने वाह् य पयवाटकमधये ६० प्रनतशत पयवाटकहरू यस ननकुञ्जमा हाइष्टकङ र वातावरणधीय अधययन, 
वातावरणधीय तथा वैज्ाननक अनसुन्धानका लानग आउँछन।्यस दृष्टटिबाट समेत चितवन राष्ट्रिय ननकुञ्ज 
महत्वपूणवा क्षेत् माननन्छ।

वातावरणधीय सचन्ध, महासचन्ध, नेपालको अन्तररम संष्टवधान, २०६३, वातावरणसमबन्धधी ऐन, नधीनत, 
ननयमबमोचजम संरक्षण गनुवापनखे दाष्टयतव ष्टवपक्षधीहरूको हो।यस ननकुञ्जमा दलुवाभ वन्यजन्त ुतथा वनसपनत 
सबैले आ-आफनै वाससथानमा फ्ने-फु्ने माननस जसतै सवतन्त् रूपले बाँचन पाउने, गभवावतधी हुँदा 
वा बचिा जन्मदँा अप्राकृनतक रूपले माररन ु पनखे त्ासबाट सरुचक्षत हनु, आफनो आमाको न्यानो 
माया, ममता र ननवावाधरूपमा दधु िसुन पाउने, प्रजनन गनवा पाउने हरेक वन्यजन्तकुो प्राकृनतक हक 
हनु्छ।ष्टवपक्षधीहरूको ष्टरियाकलापबाट यधी अनधकारमानथ असर पनखे हनु्छ।सथानधीय उपभोक्तासमेतसँगको 
नबना राय सझुाव ननकुञ्जनभत्बाट बाटो िो्ने कायवा मानव अनधकारको ष्टवश्ववयापधी घोषणा पत्, १९४८ 
र आनथवाक सामाचजक र साँसकृनतक अनधकारसमबन्धधी अनभसचन्ध, १९६६ को प्रनतकूल हनु्छ।यसलाई 
उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०५४ को दफा ६ राष्ट्रिय ननकुञ्ज तथा वन्यजन्त ुऐन, २०२९ को दफा ४ र 
५, वातावरण संरक्षण ऐन, २०५३ समेतले रोक लगाएको अवसथा छ।ष्टवपक्षधीहरूले जैष्टवक ष्टवष्टवधताले 
भररपूणवा अनत संवेदनशधील राष्ट्रिय अन्तरावाष्ट्रिय रूपमा नै अनत ष्टवचशटि महत्व राख् ेसंरक्षण तथा सामररक 
महत्वको क्षेत्मा प्रनतकूल प्रभाव पानखे गररी सञ्चालन गनवा िोजेको बाटो ननमावाण गनखे कायवाले वातावरण 
तथा जैष्टवक ष्टवष्टवधताको क्षेत्मा नकारातमक असर पनवाजाने कुरामा ष्टववाद छैन।तयसैले वातावरण 
संरक्षण गररी ददगो ष्टवकासको लक्य प्राप् गनुवामा सरोकारको ष्टवषय बननसकेको अवसथा छ।
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यस ष्टवषयमा उपभोक्ता ष्टहत संरक्षण मञ्चको तफवा बाट सूिना माग गदावा ष्टवपक्षधी नं ३ बाट सूिना 
पाउने संवैधाननक हकबाट ननवेदकसमेतलाई वचञ्चत गरेको र वातावरण संरक्षण ऐन, २०५३ ले 
तोकेका बाधयातमक प्रष्टरिया EIA र IEE समेतको कायवा नगररी ष्टवपक्षधीहरूले कायवा गनवा िोजेको अवसथा 
छ।कानूनधी प्रष्टरिया अवलमबन नगररी गररएको कायवाले हाम्ो प्राकृनतक समपदानभत्को थपु्र ैप्राकृनतक 
स्ोतहरूको िोररी, चशकाररीको वषृ्टद्ध भई हाम्ो अनपुम समपदाहरू नटि हनेु र तयस क्षेत्लगायत ष्टवश्व 
वातावरणमा जलवाय ुपररवतवानबाट गमभधीर असर पनखे र सोबाट प्राणधी र वनसपतधीबधीिको आददकालदेचिको 
अन्योन्याचश्त समबन्ध नबग्ने, नटि हनेु र प्रकृनत प्रदत्त सथाष्टपत अन्तरसमबन्ध पाररचसथनतक प्रणालरीमा 
नै असर पानखे ननचचित छ।तसथवा उच्लचित तथय, संवैधाननक तथा कानूनधी हकबमोचजम ष्टवपक्षधीहरूका 
नाममा संरचक्षत समपदा तथा राष्ट्रिय ननकुञ्जनभत्बाट ननकुञ्जको प्रयोजनका लानगबाहेक अन्य कुनै बाटो 
ननमावाण गनखे कायवा ततकाल नगनुवा नगराउन ुसोसँग समबचन्धत कुनै सचन्ध, समझौता भएको भए बदर 
गनुवा गराउन ुभन्ेसमेत ष्टवपक्षधीहरूको नाममा उतप्रषेण, प्रनतषधे, परमादेशलगायत जो िाष्टहने उपयकु्त 
आदेश जाररी गररपाऊँ। 

प्रसततु ननवेदनको अचन्तम ष्टकनारा नलागेसमम चितवन राष्ट्रिय ननकुञ्जनभत् हाल कुनै बाटो, संरिना 
एवम ्योजना, हलुाकरी मागवालगायतका कुनै बाटो, संरिनासमबन्धधी योजना र समझौता कायावान्वयन नगनुवा 
नगराउन ुभन्े सववोचि अदालत ननयमावलरी, २०४९ को ननयम ४१ (१) बमोचजम अन्तररम आदेश 
जाररी गररपाउँ भन्ेसमेत बेहोराको उपभोक्ता ष्टहत संरक्षण मञ्च नेपालको तफवा बाट अच्तयारप्राप् केन्द्रीय 
सचिव अनधवक्ता रामिन्द् नसमिडासमेतको यस अदालतमा परेको ननवेदन।

“यसमा के कसो भएको हो ? ननवेदकको मागबमोचजमको आदेश ष्टकन जाररी हनु नपनखे हो ? यो 
आदेशप्राप् भएका नमनतले बाटाको मयादबाहेक १५ ददननभत् महान्यायानधवक्ताको कायावालयमाफवा त 
नलचित जवाफ पेस गनुवा भनधी ननवेदनको एकप्रनत नक्ल साथै रािधी ष्टवपक्षधीहरूलाई सूिना पठाई नलचित 
जवाफ आएपनछ वा अवनध नाघेपनछ ननयमबमोचजम पेस गनूवा।साथै चितवन राष्ट्रिय ननकुञ्जनभत्बाट 
ठोररीदेचि नत्वेणधीसमम सडक बनाउने तयाररी भइरहेको सञ्चार माधयममा आएको र अष्टहलेसमम नेपाल 
सरकारका समबद्ध ननकायबाट िणडन नभएको र ततसमबन्धधी कागजात माग गदावा पनन नपाएको भनधी 
ननवेदकहरूले सो कायवा ष्टवरूद्ध अन्तररम आदेश जाररी गररी पाउन माग गरेको पाइन्छ।सो मागतफवा  
ष्टविार गदावा राष्ट्रिय ननकुञ्जनभत्बाट बाटो नबनाई नहनेु अवसथा रहेको, अन्य ष्टवक्प नै नभएको, यसररी 
बाटो ननमावाण गदावा वातावरण, वन, वन्यजन्त,ु पशपंुक्षधी, जैष्टवक ष्टवष्टवधतासमेतमा प्रनतकूल प्रभाव नपनखे 
तथय सथाष्टपत नभई बाटो ननमावाण हनु जाँदा नेपाल पक्ष भएका अन्तरावाष्ट्रिय सचन्ध, महासचन्ध तथा राष्ट्रिय 
ननकुञ्ज तथा वन्यजन्त ुसंरक्षण ऐन, २०२९ को दफा ४ र ५ समेतका दृष्टटिकोणबाट समसत रा्रि र 
समाजलाई अपूरणधीय क्षनत हनु जाने भएबाट यो ररट ननवेदनको टुङ्गो नलागेसमम सो बाटो नबनाउन,ु 
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सो बाटोसमबन्धधी समपूणवा काम कारबाहरी यथाचसथनतमा राख् ुभनधी सववोचि अदालत ननयमावलरी, २०४९ 
को ननयम ४१(१) बमोचजम ष्टवपक्षधीहरूको नाममा अन्तररम आदेश जाररी गररददएको छ।यो आदेशको 
जानकाररी ष्टवपक्षधीहरूलाई ददनू।साथै प्रसततु ननवेदन ष्टवकास ननमावाणसमबन्धधी ष्टवषयवसतसँुग समबचन्धत 
हुँदा यसको शधीघ्र टुङ्गो लागन उपयकु्त भएबाट प्रसततु ररट ननवेदनलाई अग्ानधकारसमेत प्रदान 
गररददइएको छ।ननयमानसुार गनूवा”  भन्ेसमेत बेहोराको यस अदालतको नमनत २०६८।०९।२७ को 
आदेश।

ष्टवपक्षधी ररट ननवेदकले यस मन्त्ालयको के कसतो काम कारबाहरीबाट ष्टवपक्षधीलाई असर पगेुको 
हो सो कुराको चजष्टकर आफनो ररट ननवेदनमा कहरीकंतै पनन उ्लेि नै नगररी असमबचन्धत यस 
मन्त्ालयसमेतलाई ष्टवपक्षधी बनाई ददएको ररट ननवेदन िारेजभागधी छ, िारेज गररपाउँ भन्ेसमेत 
बेहोराको नेपाल सरकार अथवा मन्त्ालयको तफवा बाट पेस भएको नलचित जवाफ।

देशको आनथवाक, सामाचजक एवम ्पूवावाधार ष्टवकासको लानग सडक यातायात एक महत्वपूणवा अवयव 
हो।सडक ष्टवभागले ननयम कानून र ननधावाररत प्रष्टरियाअनसुार सडक ननमावाण, ममवात र वयवसथापनको 
काम गददै आइरहेको छ।सोहरीअनसुार कुनै सडक ननमावाण गनुवापूववा कुन सथानबाट सडक ननमावाण गनवा 
उपयकु्त हनु्छ भनधी अधययन र सवखेक्षण गररी वातावरणधीय, प्राष्टवनधक र आनथवाक दृष्टटिकोणबाट गणुसतर 
र लागतसमेतलाई मधयनजर गररी सडकको alignment ननधावारण गररन्छ तर ररट ननवेदकले ननवेदनमा 
उ्लेि गरेअनसुार चितवन राष्ट्रिय ननकुञ्जनभत् हाल कुनै बाटो, संरिना वा हलुाकरी मागवा ननमावाण गनखे 
ननणवाय यस ष्टवभागबाट भएको छैन।तसथवा ननवेदकहरूले अजमायनस आधार र अनमुानको भरमा ददएको 
ररट ननवेदनबाट कुनै संवैधाननक र कानूनधी हक अनधकार सथाष्टपत हनेु पनन देचिदैँन।अतः उपयुवाक्त 
आधारमा ष्टवपक्षधीको आधारहरीन ररट ननवेदन िारेजभागधी हुँदा िारेज गररपाउँ भन्ेसमेत बेहोराको नेपाल 
सरकार, भौनतक योजना तथा ननमावाण मन्त्ालय, सडक ष्टवभागको तफवा बाट पेस भएको नलचित जवाफ।

नेपाल सरकारको कायवा ष्टवभाजन ननयमावलरी बमोचजम वातावरण समबन्धधी कायवा यस मन्त्ालयको 
भएकोले वातावरण संरक्षण ऐन, २०५३ तथा वातावरण संरक्षण ननयमावलरी, २०५४ को कानूनधी 
वयवसथाको अधधीनमा रहरी कुनै पनन आयोजनाको ननमावाण सञ्चालन गनुवाअचघ वातावरणधीय प्रभाव मू्याङ्कन 
सवधीकृत गनखे प्रमिु चजममेवाररी यस मन्त्ालयको भएबमोचजम ननवेदकले उ्लेि गरेको सडकको 
समबन्धमा पनन वातावरणधीय प्रभाव मू्याङ्कनसमबन्धधी प्रारचमभक कायवा भइरहेको छ।यसको अचन्तम 
अवसथामा आउँदा वातावरणधीय दृष्टटिकोणले गमभधीर प्रभाव पनखे देचिएमा ष्टवनभन् ष्टवक्पसष्टहत सडक 
ननमावाण गनवा वा उच्लचित सथानको सट्टा अन्य सथानबाट सडक ननमावाण गनवा सकने गररी वातावरणधीय 
प्रभाव मू्याङ्कन सवधीकृत हनु सकने नै हुँदा हाल सो कायवा भई नसकेको अवसथामा का्पननक तकवा को 
आधारमा यस मन्त्ालयबाट हुँदै नभएको कायवाको हकमा चजममेवार बनाउन िोजदै झठु्ा तकवा को 
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आधारमा नलएका समपूणवा दाबधी चजष्टकरबाट फुसवाद पाउँ भन्ेसमेत बेहोराको वातावरण मन्त्ालयको 
तफवा बाट पेस भएको नलचित जवाफ।

वातावरण संरक्षण ननयमावलरी, २०५४ को अनसूुिधी- ३ को िणड (अ) को उपिणड ३ बमोचजम 
राष्ट्रिय ननकुञ्ज, वन्यजन्त ुआरक्ष, नसमसार र संरक्षण क्षेत्मा कुनै प्रसताव कायावान्वयन गनुवापनखे भएमा 
वातावरणधीय प्रभाव मू्याङ्कन गनुवापदवाछ।यसको अनतररक्त राष्ट्रिय ननकुञ्ज, वन्यजन्त ुआरक्ष, मधयवतथी 
क्षेत् र संरक्षण क्षेत्नभत् वैकच्पक इन्धनको रूपमा जलष्टवद्यतु ्उतपादन गनखेलगायतका अन्य भौनतक 
पूवावाधारहरूको ननमावाण तथा सञ्चालन गनवा “संरचक्षत क्षेत्नभत् भौनतक पूवावाधारहरूको ननमावाण एवम ्
सञ्चालनसमबन्धधी कायवानधीनत, २०६५” को अधधीनमा रहरी यस मन्त्ालयले सहमनत, सवधीकृनत ददने 
गदवाछ।कुनै ननकायले राष्ट्रिय ननकुञ्ज क्षेत्नभत् जलष्टवद्यतु ्लगायतका अन्य भौनतक पूवावाधारहरू ननमावाण र 
सञ्चालन गनखे रिममा भौनतक पूवावाधारहरूको समभावयता अधययन तथा प्रारचमभक वातावरणधीय पररीक्षण, 
वातावरणधीय प्रभाव मू्याङ्कन प्रनतवेदन तयार गनवा यस मन्त्ालयको सहमनत मागने र उक्त कायवानधीनतको 
अधधीनमा रहरी मन्त्ालयले सहमनत प्रदान गनखे गदवाछ।तर पसावा चज्लाको ठोररीदेचि चितवन राष्ट्रिय 
ननकुञ्ज हुँदै नवलपरासधी चज्लाको नत्वेणधीसमम बाटो ननमावाणको लानग कुनै पनन ननकायले समभावयता 
अधययन तथा वातावरणधीय प्रभाव मू्याङ्कन गनवा यस मन्त्ालयसँग माग गरेको छैन।राष्ट्रिय ननकुञ्ज तथा 
वन्यजन्त ुसंरक्षण ऐन, २०२९ को दफा ४ र ५ को अधधीनमा रहरी चितवन राष्ट्रिय ननकुञ्ज क्षेत्नभत्बाट 
बाटो ननमावाणको समभावयता अधययनलगायत कुनै पनन कायवा गनवा अनधकारप्राप् अनधकाररीबाट कुनै 
संसथा वा वयचक्तलाई अनमुनत ददइएको छैन।उक्त बाटो ननमावाणसमबन्धधी मन्त्ालयलाई कुनै जानकाररी 
नभएको र मन्त्ालयले कुनै सहमनत, सवधीकृनत नददएको हुँदा ररट ननवेदकको मागदाबधी आधारहरीन छ, 
यस आधारमा ररट ननवेदन िारेज गररपाउँ भन्ेसमेत बेहोराको नेपाल सरकार वन तथा भ-ूसंरक्षण 
मन्त्ालयको तफवा बाट पेस भएको नलचित जवाफ।

पसावा चज्लाको ठोररीदेचि नवलपरासधी चज्लाको नत्वेणधीसममको बाटो बनाउने समबन्धमा कुनै पनन 
ननकायबाट यस ष्टवभागमा कुनै पनन प्रकारको जानकाररी प्राप् भएको छैन र कुनै ननकायलाई सहमनत 
सवधीकृनत ददइएको पनन छैन।तसथवा ननकुञ्ज मासेर सडक बनाउने तयाररी भन्े समािारकै आधारमा मात् 
यस ष्टवभागलाई समेत ष्टवपक्षधी बनाई प्रसततु गररएको ररट ननवेदनमा सतयता छैन।यस ष्टवभागअन्तगवात 
रहेको चितवन राष्ट्रिय ननकुञ्ज ष्टवश्व समपदा सूिधीमा सूिधीकृत संरचक्षत क्षेत् भएकोले यसमा हनेु ष्टवकास 
ननमावाणसँग समबचन्धत कामको लानग यनेुसकोसँग परामशवा हनुपुनखे, संरचक्षत क्षेत्नभत् भौनतक पूवावाधारहरू 
ननमावाण एवम ्सञ्चालनसमबन्धधी कायवानधीनत, २०६५ बमोचजम वन तथा भ-ूसंरक्षण मन्त्ालयबाट सहमनत 
नलनपुनखे र वातावरण संरक्षण ऐन, २०५३ र वातावरण संरक्षण ननयमावलरी, २०५४ बमोचजम 
वातावरणधीय प्रभाव मू्याङ्कन हनुपुनखेमा सोसमेत नभएको अवसथा रहेको साथै दलुवाभ वन्यजन्तकुो प्रमिु 
वाससथान एवम ्जैष्टवक ष्टवष्टवधताको लानग हट सपटको रूपमा रहेको चितवन राष्ट्रिय ननकुञ्जनभत् तयसररी 
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बाटो ननमावाण हनु नहनेु पक्षमा राष्ट्रिय ननकुञ्ज तथा वन्यजन्त ुसंरक्षण ष्टवभागको समेत सपटि धारणा 
रहेकोले प्रतयथथीले पसावाको ठोररीदेचि नवलपरासधीको नत्वेणधीसममको बाटो ननमावाण गनवा ददएको भनधी यस 
ष्टवभागलाई लगाइएको आरोप ननराधार छ।प्रसततु ननवेदनमा उच्लचित ननकुञ्ज मासेर सडक बनाउने 
तयाररी भन्े सञ्चार माधयममा प्रसाररत समािारको समबन्धमा यस ष्टवभागको सपटि राय प्रनतष्टरिया 
यथासमयमा नै अच्तयार दरुूपयोग अनसुन्धान आयोग र वन तथा भ-ूसंरक्षण मन्त्ालयमा समेत प्रसततु 
गररसष्टकएको हुँदा उच्लचित ि.नं. १४२१ नमनत २०६८।९।२६ को पत्को छायाँप्रनतसमेत संलगन 
गररएको छ, सोलगायत आकष्टषवात ऐन।ननयमसमेतलाई प्रमाण लगाई पाउँ भन्ेसमेत बेहोराको राष्ट्रिय 
ननकुञ्ज तथा वन्यजन्त ुसंरक्षण ष्टवभागका तफवा बाट पेस भएको नलचित जवाफ।

देशको सामाचजक, आनथवाक तथा पूवावाधार ष्टवकासको लानग सडक यातायातले गहन भनूमका िेनलरहेको 
हनु्छ।नेपाल सरकारले ननरन्तर रूपमा सववासाधारण जनतालाई यातायातको सषु्टवधा पयुावाई उनधीहरूको 
सिु सषु्टवधा एवम ्आनथवाक ष्टहत कायम राख् नेपाल सरकारले प्रिनलत कानूनको अधधीनमा रहरी 
गनुवापनखे सडक ननमावाण, ममवात समभारलगायतका यथाथवा काम कारबाहरीलाई अन्यथा भयो भन् नम्ने 
होइन।सथानधीय जनताको माग र सषु्टवधालाई दृष्टटिगत गररी कुनै पनन सडक ननमावाण गनुवापूववा प्राष्टवनधक 
दृष्टटिकोणले सडक ननमावाण गनवा उपयकु्त हनेु वा नहनेु भन्े कुरामा समभावयता अधययन, सवखेक्षण, 
वातावरणधीय प्रभावको मू्याङ्कन र आनथवाक दृष्टटिकोणबाट गणुसतररीयता एवम ्लागत अनमुानसमेतलाई 
मधयनजर रािधी सडकको रेिाङ्कन गररन्छ।ररट ननवेदकले आफनो ननवेदनमा उ्लेि गरेअनसुार 
चितवन राष्ट्रिय ननकुञ्जनभत् हाल कुनै सडक ननमावाण अन्य संरिना वा हलुाकरी मागवा ननमावाण गनखे ननणवाय 
नगररएको पररप्रके्यमा ननवेदकले Hypothetical Basis मा अनमुानको भरमा ददएको ननवेदनबाट कुनै 
संवैधाननक र कानूनधी हक अनधकार सथाष्टपत हनु सकने अवसथा ष्टवद्यमान देचिदैँन।तसथवा ररट ननवेदन 
िारेज गररपाउँ भन्ेसमेत बेहोराको नेपाल सरकार भौनतक योजना तथा ननमावाण मन्त्धी हृदयेश नत्पाठीको 
तफवा बाट पेस भएको नलचित जवाफ।

देशको सामाचजक, आनथवाक तथा पूवावाधार ष्टवकासको लानग सडक यातायातले गहन भनूमका िेनलरहेको 
हनु्छ।नेपाल सरकारले ननरन्तररूपमा सववासाधारण जनतालाई यातायातको सषु्टवधा पयुावाई उनधीहरूको 
सिु सषु्टवधा एवम ्आनथवाक ष्टहत कायम राख् नेपाल सरकारले प्रिनलत कानूनको अधधीनमा रहरी 
गनुवापनखे सडक ननमावाण, ममवात समभारलगायतका यथाथवा काम कारबाहरीलाई अन्यथा भयो भन् नम्ने 
होइन।सथानधीय जनताको माग र सषु्टवधालाई दृष्टटिगत गररी कुनैपनन सडक ननमावाण गनुवापूववा प्राष्टवनधक 
दृष्टटिकोणले सडक ननमावाण गनवा उपयकु्त हनेु वा नहनेु भन्े कुरामा समभावयता अधययन, सवखेक्षण, 
वातावरणधीय प्रभावको मू्याङ्कन र आनथवाक दृष्टटिकोणबाट गणुसतररीयता एवम ्लागत अनमुानसमेतलाई 
मधयनजर रािधी सडकको रेिाङ्कन गररन्छ।ररट ननवेदकले आफनो ननवेदनमा उ्लेि गरेअनसुार 
चितवन राष्ट्रिय ननकुञ्जनभत् हाल कुनै सडक ननमावाण अन्य संरिना वा हलुाकरी मागवा ननमावाण गनखे ननणवाय 
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नगररएको पररप्रके्यमा ननवेदकले Hypothetical Basis मा अनमुानको भरमा ददएको ननवेदनबाट कुनै 
संवैधाननक र कानूनधी हक अनधकार सथाष्टपत हनु सकने अवसथा ष्टवद्यमान देचिदैँन।तसथवा ररट ननवेदन 
िारेज गररपाउँ भन्ेसमेत बेहोराको नेपाल सरकार भौनतक योजना तथा ननमावाण मन्त्ालयको तफवा बाट 
पेस भएको नलचित जवाफ।

मूलतः राष्ट्रिय योजना आयोगको काम राष्ट्रिय ष्टवकासको समभावना र अवसरलाई अधययन गररी 
अ्पकालरीन, मधयकालरीन र दरीघवाकालरीन राष्ट्रिय योजनाको तजुवामा, अनगुमन र मू्याङ्कन गनखेलगायतका 
भएको, तदनरुूप यस आयोगले वाष्टषवाक रूपमा देशभररी सञ्चालन गररने ष्टवनभन् ष्टवकास कायवारिमको 
ष्टववरण उ्लेि गररी प्रकाशन गनखे गरेको, वाष्टषवाक ष्टवकास कायवारिम (आ.व. २०६८।६९) को 
पचुसतकाको पेज नं. ११९ र १२० मा ननवेदकले ररट ननवेदनमा उ्लेि गनुवाभएको सडक समबन्धमा 
नत्भवुन राजपथ वधीरगन्ज - ठोररी हलुाकरी सडकको चसथनत आ.व. २०६८।६९ मा ननमावाण कायवा 
िालू रहने उ्लेि गररएको, जगतपरु - मेघौलरी - कोलवुा - बहवुन - चितवन नवलपरासधीको चसथनत 
ष्टवसततृ सवखेक्षण तथा नडजाइन गररने उ्लेि गररएको तथा नत्वेणधी - बरूवा - नारायणिोक, परासधी, 
नवलपरासधीको चसथनत ष्टवसततृ सवखेक्षण तथा नडजाइन गररने उ्लेि भएको छ।उक्त योजनालाई 
पररवतवान गनखे गररी कुनै ननणवाय नगररएको सन्दभवामा ननवेदकले अनमुानको भरमा ददएको प्रसततु ररट 
ननवेदन िारेजभागधी छ, िारेज गररपाउँ भन्ेसमेत बेहोराको राष्ट्रिय योजना आयोगको सचिवालयको 
तफवा बाट पेस भएको नलचित जवाफ।

प्रसततु ष्टववादको ष्टवषय राष्ट्रिय ननकुञ्ज तथा वन्यजन्त ुसंरक्षण ष्टवभागको क्षेत्ानधकारअन्तगवात पनखे हुँदा 
ष्टववाददत ष्टवषयको समबन्धमा केहरी बोनलरहनपुनखे अवसथा रहेन।सममाननत अदालतको इजलाससमक्ष 
मदु्ा पेस हुँदा सरकाररी वष्टकलको तफवा बाट प्रसततु हनेु बहस पैरवधी तथा प्रमाण कागजात र वन तथा 
भ-ूसंरक्षण मन्त्ालयद्ारा पेस हनेु नलचित जवाफलाई यसै नलचित जवाफको अनभन् अङ्ग मानधी पाउँ 
भन्ेसमेत बेहोराको नेपाल सरकार वन ष्टवभागको तफवा बाट पेस भएको नलचित जवाफ।

प्रसततु ररट ननवेदनमा उच्लचित सडकको समबन्धमा चितवन राष्ट्रिय ननकुञ्ज कायावालयसँग नै राय 
परामशवा नभएको यस कायावालयले नमनत २०६८।०९।२९ गतेको काचन्तपरु दैननक पढेपनछ मात् 
उक्त कुराको जानकाररी पाएको नथयो।उक्त सडक ननमावाणको कायवा नेपाल सरकार भौनतक योजना 
तथा ननमावाण मन्त्ालयसँग समबचन्धत रहेको र यस ननकुञ्जलाई सो ननणवायको बारेमा कुनै पनन प्रकारको 
जानकाररी नरहेको।उक्त सडक ननमावाणको समबन्धमा राष्ट्रिय ननकुञ्ज तथा वन्यजन्त ुसंरक्षण ष्टवभाग, 
बबरमहल, काठमाडौंको ि.नं. १७२२ नमनत २०६८।१०।०९ मा अच्तयार दरुूपयोग अनसुन्धान 
आयोगका ि.नं. ११६२ नमनत २०६८।१०।०६ को पत्ानसुार राष्ट्रिय योजना आयोग उजावा वन 
तथा भ-ूसंरक्षण मन्त्ालय तथा वन्यजन्त ुसंरक्षण ष्टवभागका महाननदखेशकसष्टहतका पदानधकाररीहरूसँग 
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छलफलसमेत गररी उच्लचित ष्टवषयका समबन्धमा कायावालयलाई सोहरी बेहोराको पत् लेिधी पठाई 
सष्टकएको छ।साथै यस राष्ट्रिय ननकुञ्ज पनन उक्त ननणवायसँग सहमनत नभई हालसमम यस ननकुञ्जमा 
कुनै पनन प्रकारको प्रारचमभक रेिाङ्कन नडजाइन लागत इचसटमेटलगायत कायवाहरू सथलगत रूपमा 
कायावान्वयन गनवा नददएको अवसथामा यस ननकुञ्जसमेतलाई ष्टवपक्षधी बनाइएकोले प्रसततु ररट ननवेदन 
िारेज गररपाउँ भन्ेसमेत बेहोराको चितवन राष्ट्रिय ननकुञ्ज कायावालय, कसरासमेतको तफवा बाट परेको 
नलचित जवाफ।

ष्टवकास ननमावाणसमबन्धधी कायवा गदावा वातावरणधीय पक्षलाई पनवा जाने प्रनतकूल असरप्रनत नेपाल सरकार 
सदैव सिेत छ।नेपालको अन्तररम संष्टवधान, २०६३ तथा वातावरणसँग समबचन्धत सचन्ध, महासचन्ध 
एवम ्ऐन ननयमावलरी एवम ्नधीनतबमोचजम वातावरणधीय पक्षको संरक्षण गनखे गराउने दाष्टयतवसमेतलाई 
केन्द्नबन्दमुा रािधी नेपाल सरकारले तदनरुूप ष्टवकास ननमावाण र वातावरणधीय पक्षसमेतलाई समन्वयातमक 
रूपमा अगानड बढाउँदै आएको छ।चितवन राष्ट्रिय ननकुञ्जनभत्बाट ठोररीदेचि नत्वेणधीसमम सडक बनाउने 
तयाररी भइरहेको भन्े ष्टवषयलाई नलएर ष्टवपक्षधीले सममाननत अदालतमा दायर गनुवाभएको ररट ननवेदनप्रनत 
यस मन्त्ालयको धयानाकषवाण भएको छ।उक्त क्षेत्मा सडक ननमावाण गनखे गररी नेपाल सरकारले कुनै 
ननणवाय गररी सकेको अवसथा छैन।जनतालाई सहज, सरल र सलुभ रूपमा यातायात सेवा उपलबध गराई 
लोक क्याणकाररी राजयको भनूमकालाई ष्टवसतार गनवा नेपाल सरकारले आवशयक ठानधी उक्त क्षेत्मा 
सडक बनाउन आवशयक पनवा गएको महससु गरेको अवसथामा वातावरण संरक्षण ऐन, २०५३ ले 
तोकेबमोचजम EIA, IEE समपन् गररी सडक ननमावाण कायवाबाट वातावरणधीय पक्षलाई प्रनतकूल असर पनवा 
नजाने अवसथा भए मात् सडक ननमावाणको कायवा अचघ बढने हनु्छ।राष्ट्रिय ननकुञ्जनभत्बाट बाटो नबनाई 
नहनेु अवसथा रहेको, अन्य ष्टवक्प नभएको, यसररी बाटो ननमावाण गदावा वातावरण, वन, वन्यजन्त,ु 
पशपुन्छी, जैष्टवक ष्टवष्टवधतासमेतमा प्रनतकूल प्रभाव नपनखे तथय सथाष्टपत गरेर मात् उक्त क्षेत्मा बाटो 
ननमावाण कायवा अगानड बढाइने हुँदा ष्टवकास ननमावाणको प्रारचमभक कायवासमेत सरुू नभएको अवसथामा 
ष्टवपक्षधी ररट ननवेदकले का्पननक आधार नलई ष्टवकास ननमावाणको समभावयताको अधययनसमेतलाई 
रोकने दूष्टषत मनसाय रािधी सममाननत अदालतसमक्ष दायर गरेको ररट ननवेदन सरासर आधारहरीन, 
कपोकच्पत एवम ्दरुाशयपूणवा छ।नेपाल सरकारले वातावरणधीय पक्षमा प्रनतकूल  प्रभाव पनखे गररी कुनै 
ननणवाय गरेको अवसथा ष्टवद्यमान नरहेको, सडक ननमावाणसमबन्धधी कायवा गनुवा परेको वयवसथामा प्रिनलत 
कानूनबमोचजमको ररीत पयुावाई EIA र IEE समेतको अधययन गनुवापनखे ष्टवषयमा नेपाल सरकार सिेत 
रहेको र वातावरणसँग समबचन्धत अन्तरावाष्ट्रिय सचन्ध समझौता, महासचन्ध, ऐन ननयम तथा नधीनतबाट ननददवाटि 
गररएको मागवादशवानहरू प्रनत नेपाल सरकार पूणवा रूपमा कष्टटबद्ध रहेको हुँदा भष्टवषयमा ष्टवकास ननमावाणको 
समभावयताको िोजधीलाई समेत रोकने मनसायले ष्टवपक्षधीले दायर गनुवा भएको ररट ननवेदनको आधारमा 
नमनत २०६८।०९।२७ मा सममाननत अदालतको एक न्यायाधधीशको इजलासबाट चितवन राष्ट्रिय 
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ननकुञ्जनभत् ठोररीदेचि नत्वेणधीसममको सडक बाटो नबनाउन ुसो बाटोसमबन्धधी समपूणवा कामकारबाहरी 
यथाचसथनतमा राख् ु भनधी जाररी भएको अन्तररम आदेश िारेज गररपाउँ भन्ेसमेत बेहोराको नेपाल 
सरकार भौनतक योजना तथा ननमावाण मन्त्ालयको तफवा बाट पेस भएको नमनत २०६८।११।३० को 
ननवेदन-पत्।

चितवन राष्ट्रिय ननकुञ्जनभत्बाट ठोररीदेचि नत्वेणधीसमम सडक बनाउने तयाररी भइरहेको भन्े ष्टवषयलाई 
नलएर ष्टवपक्षधीले सममाननत अदालतमा दायर गनुवाभएको ररट ननवेदनप्रनत यस मन्त्ालयको धयानाकषवाण 
भएको छ।उक्त क्षेत्मा सडक ननमावाण गनखे गररी नेपाल सरकारले कुनै ननणवाय गररी सकेको अवसथा 
छैन।जनतालाई सहज, सरल र सलुभ रूपमा यातायात सेवा उपलबध गराई लोक क्याणकाररी 
राजयको भनूमकालाई ष्टवसतार गनवा नेपाल सरकारले आवशयक ठानधी उक्त क्षेत्मा सडक बनाउन 
आवशयक पनवा गएको महससु गरेको अवसथामा वातावरण संरक्षण ऐन, २०५३ ले तोकेबमोचजम EIA, 

IEE समपन् गररी सडक ननमावाण कायवाबाट वातावरणधीय पक्षलाई प्रनतकूल असर पनवा नजाने अवसथा 
भए मात् सडक ननमावाणको कायवा अचघ बढने हनु्छ।नेपाल सरकारले वातावरणधीय पक्षमा प्रनतकूल 
प्रभाव पनखे गररी कुनै ननणवाय गरेको अवसथा ष्टवद्यमान नरहेको, सडक ननमावाणसमबन्धधी कायवा गनुवापरेको 
वयवसथामा प्रिनलत कानूनबमोचजमको ररीत पयुावाई EIA र IEE समेतको अधययन गनुवा पनखे ष्टवषयमा 
नेपाल सरकार सिेत रहेको र वातावरणसँग समबचन्धत अन्तरावाष्ट्रिय सचन्ध समझौता, महासचन्ध, ऐन 
ननयम तथा नधीनतबाट ननददवाटि गररएको मागवादशवानहरू प्रनत नेपाल सरकार पूणवा रूपमा कष्टटबद्ध रहेको 
हुँदा भष्टवषयमा ष्टवकास ननमावाणको समभावयताको िोजधीलाई समेत रोकने मनसायले ष्टवपक्षधीले दायर 
गनुवा भएको ररट ननवेदनको आधारमा नमनत २०६८।०९।२७ मा सममाननत अदालतको एक 
न्यायाधधीशको इजलासबाट चितवन राष्ट्रिय ननकुञ्जनभत् ठोररीदेचि नत्वेणधीसममको सडक बाटो नबनाउन ु
सो बाटोसमबन्धधी समपूणवा कामकारबाहरी यथाचसथनतमा राख् ुभनधी जाररी भएको अन्तररम आदेश िारेज 
गररपाउँ भन्ेसमेत बेहोराको नेपाल सरकार भौनतक योजना तथा ननमावाण मन्त्ालयको मन्त्धी हृदयेश 
नत्पाठीले पेस गनुवाभएको नमनत २०६८।११।३० को ननवेदन-पत्।

उच्लचित अन्तररम आदेश िारेज गररपाउँ भन्े बेहोराको २०६८-FN-०२६४ र FN-०२६५ को 
ननवेदन इजलाससमक्ष पेस हुँदा “यसमा यस अदालतको एक न्यायाधधीशको इजलासबाट जाररी भएको 
अन्तररम आदेश रद् हनेु नहनेु समबन्धमा छलफल गनवा आजको तारेि तोकरी पेस भएको प्रसततु ररट 
ननवेदनसमेत अधययन गररी ननवेदक नलचित जवाफकतावाको तफवा बाट ष्टवद्ान ् सहन्यायानधवक्ता यवुराज 
सवेुदरी र ष्टवपक्षधी ररट ननवेदकको तफवा बाट ष्टवद्ान ् अनधवक्ताहरू रामिन्द् नसमिडा एवम ् धनन्जय 
िनालले गनुवाभएको बहससमेत सनुनयो।यसमा ननवेदन लेि तथा कानून वयवसायधीको बहससमेतबाट 
चितवन राष्ट्रिय ननकुञ्जनभत्बाट बाटो बनाउने योजना, तयाररी वा ननणवाय भएको भन्े नदेचिएको तर 
पनत्कामा प्रकाचशत समािार मात्को आधारमा प्रसततु ररट परेको देचिदँा तयसतो बाटो ननमावाण गनखे 
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ननणवाय भएमा सोहरी बित कानूनबमोचजम उपिार नलन सष्टकने अवसथा ष्टवद्यमान रहेकोले प्रारचमभक 
वातावरणधीय प्रभाव मू्याङ्कन भएमा सोहरी कुराले कसैलाई अपूरणधीय क्षनत पगुने वा सषु्टवधा सन्तलुनको 
दृष्टटिले मकावा पनवा सकने अवसथा नदेचिएकोले यस अदालतको एक न्यायाधधीशको इजलासबाट नमनत 
२०६८।०९।२७ मा जाररी भएको अन्तररम आदेशलाई रद् गररददएको छ, ननयमानसुार गररी पेस 
गनुवा” भन्ेसमेत बेहोराको यस अदालतको संयकु्त इजलासबाट नमनत २०६९।०१।१३ मा भएको 
आदेश।

यसमा पसावा चज्लाबाट चितवन राष्ट्रिय ननकुञ्ज क्षेत्नभत्बाट ठोररी हुँदै नवलपरासधी चज्लाको नत्वेणधी 
जोडनेसमेतका हलुाकरी राजमागवाहरू ननमावाण गदावा EIA नगररी राजमागवा ननमावाण गनवा लागेको भन्े 
ननवेदन चजष्टकर रहेकोमा भौनतक योजना तथा ननमावाण मन्त्ालयसमेतका ष्टवपक्षधीहरूले पेस गरेका 
नलचित जवाफहरूमा ननवेदनमा उ्लेि भएबमोचजम हलुाकरी राजमागवाहरू ननमावाण गनखेसमबन्धधी कुनै 
ननणवाय एवम ् कायवा नभएको भनधी उ्लेि भएको र ननवेदकको तफवा बाट उपचसथत ष्टवद्ान ् कानून 
वयवसायधीहरूले उक्त नलचित जवाफहरू पेस भएपचिात ् नेपाल सरकार (मन्त्धीसतररीय) को नमनत 
२०७०।०८।२० को ननणवायानसुार भैनतक पूवावाधार तथा यातायात मन्त्ालय (गणुसतर तथा वैदेचशक 
सहयोग महाशािा) ले वन तथा भ-ूसंरक्षण मन्त्ालयलाई ननमावाण सामग्धी उपलबध गराउने समबन्धमा 
नमनत २०७०।०८।२४ (पत् सं्या वै.स.६।०७०।७१, ि.नं. (११५) मा लेिेको पत्को 
छायाँकपधी बहसको रिममा इजलाससमक्ष पेस गरेकोले उक्त ननणवाय एवम ्पत्ािार के कुन प्रयोजनको 
लानग भएको हो, समबचन्धत ष्टवपक्षधीहरूलाई सोसमबन्धधी भएका समपूणवा ननणवाय फाइल, पत् एवम ्नलचित 
जवाफ पेस गनुवा भनधी लेिधी पठाई प्राप् भएपनछ ननयमानसुार गररी पेस गनुवा भन्ेसमेत बेहोराको यस 
अदालतबाट नमनत २०७१।०७।२० मा भएको आदेश।

ननयमबमोचजम आजको दैननक पेसधीमा िढरी यस इजलाससमक्ष पेस हनु आएको प्रसततु ननवेदनमा 
सवयं ननवेदक अनधवक्ताहरू श्धी रामिन्द् नसमिडा, श्धी धनञ्जय िनाल र श्धी अचयतुराज बढुाथोकरीले 
काचन्तपरुको समािारबाट ननकुञ्जको क्षेत् नमचिएर हलुाकरी सडक बनाउन लागेको भन्े सूिना प्राप् 
भएको, तयसपनछ समबचन्धत मन्त्ालय र ननकायमा गई सो समबन्धमा आवशयक सूिना माग गदावा कुनै 
सूिना प्राप् नभएको, चितवन राष्ट्रिय ननकुञ्ज राष्ट्रिय समपदाको ष्टवषय भएकाले हामधी सिेत नागररकका 
हैनसयतले वातावरण संरक्षण ऐन, २०५३ को दफा २ (क), (ग), (छ), (ञ), (ट) तथा दफा ३ 
बमोचजम EIA नगररी सडक ननमावाणको कायवा गनवा नपाइने भएको हुँदा उक्त कायवालाई रोकनको लानग 
प्रसततु ररट ननवेदन ददन ु परेको हो।EIA नगररकन गररएका धेरै कायवालाई सममाननत अदालतको 
आदेशबाट बदर भएका छन।्जैष्टवक ष्टवष्टवधतालाई जोगाउनको लानग हामधीबाट यो कदम िानलएको 
हो।अन्तरावाष्ट्रिय सचन्ध, महासचन्धहरूमा रा्रिले प्रनतबद्धता जनाएको ष्टवषयमा राजय सवयंले नै उ्लङ्घन 
गनखे कायवा गरेको छ।ननकुञ्जको महाननदखेशकले नमनत २०७१।०४।२८ मा वन तथा भ-ूसंरक्षण 
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मन्त्ालयमा लेिेको पत्, ननकुञ्जको महाननदखेशकले ननकुञ्जलाई ददएको ननदखेशन, राष्ट्रिय ननकुञ्ज तथा 
वन्यजन्त ुसंरक्षण ऐन, २०२९ को दफा ४ र ५ ले ननषधे गरेका कुरासमेतका आधारमा प्रसततु 
मदु्ामा ररट आदेश जाररी हनुपुछवा भन्ेसमेत बहस गनुवाभयो। 

ररट ननवेदककै तफवा बाट उपचसथत हनु ुभएका ष्टवद्ान ् अनधवक्ता श्धी जयोनत बाननया, ष्टवद्ान ् अनधवक्ताहरू 
श्धी रामकुमार आिायवा, श्धी भवुनप्रसाद वागले र श्धी गणेश दाहालले संसद् राजय वयवसथा सनमनतको 
नमनत २०६८।०९।२४ को ननणवायबमोचजम EIA को अनमुनत पाई नसकेकै अवसथामा वधीरगन्ज - 
ठोररी, ठोररी - माडधी, जगतपरु, मेगौलरी हुँदै कोलवुा, बहवुन र नत्वेणधीलाई हलुाकरी सडक बनाउने गररी 
रातो ष्टकताबमा पाररी आ.व. ०६८।०६९ को बजेटमा रकमसमेत छुट्ाउने काम भएको छ।संरचक्षत 
समपदा र राष्ट्रिय ननकुञ्जबाट बाटो बनाउन रोष्टकनपुछवा।अगसट २०१७ मा नेपाल सरकारले सडक 
ननमावाण समबन्धमा अनमुनत माग गरेकोमा अकटोबर २४, २०१८ को World Heritage Committee 
ले नेपाल सरकारलाई लेिेको पत् र राष्ट्रिय ननकुञ्ज ष्टवभागले चितवन राष्ट्रिय ननकुञ्जलाई ि.नं.१३३५ 
नमनत २०७०।०९।२४ मा लेिेको पत्समेतको आधारमा ननकुञ्जको समपदा नोकसान वा प्रभाष्टवत 
हनेु गररी कुनै कायवा गररन ु हुँदैन।नेपाल सरकारको नमनत २०७५।१०।१७ को ननणवायले प्रसततु 
ररट ननवेदनमा सममाननत अदालतलाई समेत भ्रममा पानवा िोचजएको छ।साथै ठोररी-माडधी-भरतपरु 
सडकको EIA पाररत गरेको जानकाररी राष्ट्रिय ननकुञ्ज ष्टवभाग र चितवन राष्ट्रिय ननकुञ्जलाई समेत 
ददएको देचिदैँन।ननकुञ्जको संरक्षण प्रकृनतको अनधकार संरक्षणको ष्टवषयसमेत भएकाले ननकुञ्जनभत्बाट 
प्रसताष्टवत मागवा हुँदै हलुाकरी सडक लैजान उचित हुँदैन।तसथवा ननवेदकको मागबमोचजमको आदेश जाररी 
हनुपुछवा भन्ेसमेत बहस गनुवाभयो। 

ष्टवपक्षधी प्रधानमन्त्धी तथा मचन्त्पररषद्् को कायावालयसमेतको तफवा बाट उपचसथत हनुभुएका महान्यायानधवक्ताको 
कायावालयका उपन्यायानधवक्ता श्धी यवुराज महतले नेपाल सरकारले वधीरगन्जको ठोररी - माडधी हुँदै 
भरतपरुसममको सहज हलुाकरी सडक आयोजनाले ननमावाण गनखे समबन्धमा गररएको EIA लाई नमनत 
२०७५।१०।१७ को ननणवायबाट पाररत गरेको अवसथा छ।वातावरणधीय प्रभाव मू्याङ्कन नगररी 
सरकारले उक्त सथानमा सडक ननमावाण गनखे कायवा गरेको होइन।ननकुञ्जको वातावरणमा असर नपानखे 
कुरामा सरकार कष्टटबद्ध छ।तसथवा प्रसततु ररट ननवेदन िारेज हनुपुछवा भनधी बहस गनुवाभयो। 

नमनसल कागज अधययन गररी ननवेदक सवयं, ररट ननवेदककै तफवा बाट उपचसथत ष्टवद्ान ् कानून 
वयवसायधीहरू तथा ष्टवपक्षधी नेपाल सरकारका तफवा बाट उपचसथत ष्टवद्ान ् उपन्यायानधवक्ताले प्रसततु 
गनुवाभएको बहससमेत सनुधी ननणवायतफवा  ष्टविार गदावा प्रसततु ररट ननवेदनमा देहायका प्रश्नहरूको ननरूपण 
हनुपुनखे देचियो। 
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१.  प्रसततु ष्टववादमा साववाजननक हक र सरोकारको संष्टवधानद्ारा प्रदत्त क्षेत्ानधकार आकष्टषवात हनेु 
अवसथा छ वा छैन। 

२. चितवन राष्ट्रिय ननकुञ्जको प्राकृनतक एवम ्जैष्टवक समपदा तथा वातावरण संरक्षणको दृष्टटिबाट 
के महत्व रहेको छ ? 

३.  चितवन राष्ट्रिय ननकुञ्जको जैष्टवक समपदा र वातावरण संरक्षणमा उठेका िनुौतधीहरू के के 
हनु ्? यधी िनुौतधीहरूलाई राष्ट्रिय र अन्तरावाष्ट्रिय िनुौतधीको सन्दभवामा कसररी हेररनपुछवा ? 

४.  सडक ननमावाणको कारण चितवन राष्ट्रिय ननकुञ्जले ष्टवगतमा के कसतो िनुौतधी बेहोनुवा परेको 
नथयो, अष्टहलेको िनुौतधी के हो ? 

५.  प्रसताष्टवत ठोररी - माडधी - भरतपरु सडक ननमावाण समबन्धमा गररएको वातावरणधीय प्रभाव 
मू्याङ्कन प्रनतवेदनले संरक्षणका िनुौतधीहरूलाई समबोधन गनवा सकेको छ वा छैन।यो 
प्रनतवेदन सवधीकारयोगय छ वा छैन। 

६.  ननवेदकको माग बमोचजमको ररट जाररी हनुपुनखे हो वा होइन। 

२.  सववाप्रथम पष्टहलो प्रश्नतफवा  हेदावा प्रसततु ररट ननवेदन नेपालको अन्तररम संष्टवधानको धारा १०७ 
को उपधारा (२) अन्तगवात साववाजननक हक र सरोकारको ष्टववाद भन्दै यस अदालतमा दतावा 
गररएको देचिन्छ।यो क्षेत्ानधकार सववाप्रथम नेपाल अनधराजयको संष्टवधान, २०४७ अन्तगवात यस 
अदालतलाई प्रदान गररएको र तयसपनछ जाररी भएको नेपालको अन्तररम संष्टवधान, २०६३ र 
वतवामान संष्टवधानमा समेत कायम रहेको क्षेत्ानधकार हो।यो क्षेत्ानधकारको बारेमा यस अदालतले 
पटक-पटक आफनो धारणा वयक्त गररी नसद्धान्तहरू कायम गरेको छ।तधी नसद्धान्तहरूको 
पनुः उ्लेिन यहाँ जरूररी देचिदैँन।तर साववाजननक हक वा सरोकारको ष्टववादमा राधेशयाम 
अनधकाररीको ररट ननवेदनमा वयक्त “िास वयचक्त वा वयचक्तहरूको हक वा सरोकारमा मात् 
सधीनमत ष्टववाद नभएर सववासाधारण जनता वा अथवापूणवा समबन्ध वा ताचतवक सरोकार रहेको हनुपुनखे” 
भन्े धारणा ष्टवशेष रूपले महत्वपूणवा छन।्राधेशयाम अनधकाररीको ररट ननवेदनमा भएको फैसला 
पनछ गररएका कैयौं फैसलाहरूमा यधी कुराहरूको पनुः उ्लेिन गददै यस अदालतले साववाजननक 
सरोकारको ष्टववादमा यो क्षेत्ानधकारको उदारतापूववाक प्रयोग गरेको छ।तर सो गदावा “साववाजननक 
सरोकार” र “अथवापूणवा समबन्ध” समबन्धधी अवधारणागत मूल मान्यताहरू भने यथावत कायम नै 
रहेको देचिन्छ। 

३.  ररट ननवेदनमा चितवन राष्ट्रिय ननकुञ्जको संरक्षणसँग समबचन्धत प्रश्न उठाइएको छ।मु् यरूपमा 
चितवन राष्ट्रिय ननकुञ्ज नेपालको सबभन्दा जेठो मात् नभई ष्टवश्व समपदा सूिधीमा परेको राष्ट्रिय 
ननकुञ्ज हो।ररट ननवेदनमा यो ननकुञ्जको जैष्टवक ष्टवष्टवधताको संरक्षण र यसले पयावापयवाटनमा पारेको 
सकारातमक प्रभावसमेतको एउटा तसवधीर प्रसततु गददै यो ननकुञ्जको क्षेत्नभत्बाट पनखे गररी ननकुञ्जलाई 
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िणडधीकरण हनेु गररी सडकसमेत ननमावाण गनवा लानगएको कुरा प्रकाचशत भएपनछ आफूहरू यसबारे 
सूिना मागन समबचन्धत ननकायमा गएको र पाउन नसकेपनछ राष्ट्रिय ननकुञ्ज तथा वन्यजन्त ुऐन, 
२०२९, वातावरण ऐन, २०५३ र नेपाल पक्ष भएका अन्तरावाष्ट्रिय महासचन्धहरूसमेतको ष्टवपररीत 
हनेु गररी कुनै सडक बन्ु हुँदैन र ननकुञ्जको समपदा नोकसान हनेु गररी गररन लागेका कायवाहरू 
रोष्टकनपुछवा भन्ेसमेत माग नलई साववाजननक महत्वको प्रश्न समावेश भएको भनधी यस अदालतमा 
प्रवेश गरेको देचियो। 

४.  ननवेदकहरू उपभोक्ता हक ष्टहतको संरक्षणमा लागेका र जनष्टहत संरक्षणमञ्चसँग समबचन्धत 
वयचक्तहरू देचिनहुनु्छ।वातावरण संरक्षणको ष्टवषयलाई नलएर ननवेदक तथा बहसमा संलगन 
अनधवक्ताहरूमधये धनन्जय िनालले बधीसहजाररी तालको संरक्षण तयसैगररी बहसमा संलगन 
अनधवक्ताहरूमधये रामकुमार आिायवाले बददवाया राष्ट्रिय ननकुञ्ज क्षेत्नभत्बाट पनखे गररी वातावरणधीय 
प्रभाव मू्याङ्कन नगररी बाटो ननमावाण गनवा लानगएको ष्टवषयलाई नलएर यसअचघ पनन यस अदालतमा 
ननवेदनहरू दतावा र पैरवधी गनुवाभएको छ।चितवन राष्ट्रिय ननकुञ्जको संरक्षणको ष्टवषयवसत ुआम 
नेपालरीहरूको जधीवनसँग जोनडएको अतयन्त महत्वपूणवा समपदा संरक्षणको ष्टवषय हुँदा साववाजननक 
हक र सरोकारको ष्टवषय देचियो।साथै ननवेदकहरू पेसा, लगाव र अनभुवसमेतबाट प्रसततु 
ष्टवषयको संवेदनशधीलताबारे चिचन्तत भई ननजहरूले यस ष्टवषयमा के भएको छ भन्ेबारे समबचन्धत 
ननकायमा सूिना मागन गएको र सो नपाएपनछ अदालतलाई ससूुचित गनखे कतवावय ननवावाह गरेको 
देचिदँा ननवेदकहरूको यस ष्टवषयमा साथवाक समबन्ध रहेकोसमेत देचियो।तसथवा प्रसततु ष्टवषयमा 
नेपालको अन्तररम संष्टवधानको धारा १०७ (२) र वतवामान संष्टवधानको धारा १३३ (२) र (३) 
यस अदालतको क्षेत्ानधकार आकष्टषवात हनेु नै देचियो। 

५.  अब चितवन राष्ट्रिय ननकुञ्जको प्राकृनतक एवम ्जैष्टवक समपदा तथा वातावरण संरक्षणको दृष्टटिबाट 
महत्व के रहेको छ भन्े दोस्ो प्रश्नबारे ष्टविार गरौं।ननवेदकहरूले ननकुञ्ज क्षेत्नभत् पाइने 
सतनधाररी जनावर, रैथाने तथा घमुन्ते िराहरू, उभयिर, माछा तथा वनसपनत, ष्टवश्वमा पाइने 
५ प्रजानतका गैंडाहरूमधये ष्टवशाल एकनसंगे गैडा, पाटेबाघ, घनडयाल गोहरी, अचजङ्गर, सररसपृ, 
गौर, ससुमुाछा डच्फन, िरायो, चित्तल, लगनुा, रतवुा, भाल,ु चितवुा, रटेल, ढडवुा, जंगलरी 
कुकुर, ननर नबरालो, रातो बाँदर, गौररी गाई, जंगलरी हात्तधी, िौनसंगे, हुँडार, नोनधीटल, नलजाडवा तथा 
अचजङ्गरसमेतका दलुवाभ वन्यजन्तहुरू पाइने कुरा उ्लेि गनुवाभएको छ।चितवन राष्ट्रिय ननकुञ्ज र 
यसनभत् पनखे नसमसार क्षेत् िरािरुूङ्गधी, वन्यजन्त ुर जलिर प्राणधीका लानग उपयकु्त वाससथान हुँदा 
नेपाल आउने वाह् य पयवाटकमधये ६० प्रनतशत पयवाटकहरू यस ननकुञ्जमा हाङष्टकङ र वातावरणधीय 
अधययन तथा वैज्ाननक अनसुन्धानका लानग आउँछन ्भन्े पनन ननवेदनमा उ्लेि छ।यधी कुराहरू 
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सहरी छन।्सरकाररी तथा अन्य दसताबेजहरूले पनन यधी कुराहरूलाई पषु्टटि गददै जैष्टवक ष्टवष्टवधताको 
दृष्टटिबाट चितवन राष्ट्रिय ननकुञ्ज महत्वपूणवा रहेको कुरा उ्लेि गरेका छन।्उदाहरणको लानग 
चितवन राष्ट्रिय ननकुञ्जको वाष्टषवाक प्रनतवेदन २०७४।७५ हेदावा जैष्टवक ष्टवष्टवधता संरक्षणको 
दृष्टटिकोणले चितबन राष्ट्रिय ननकुञ्ज ष्टवश्वमा नेपालको गौरवको रूपमा रहेको कुरा उ्लेि गददै यो 
ननकुञ्ज नेपालमा पाइने वन्यजन्तकुो ष्टवष्टवधतालाई यसररी प्रसततु गररएको छः-

चितवन राष्ट्रिय ननकुञ्जमा पाइने वन्यजन्तकुो ष्टवष्टवधता

प्रजानत  नेपालमा पाइने ननकुञ्जमा पाइने सं्या प्रनतशत कैष्टफयत

सतनधाररी २०८ ७० ३४

पंक्षधी ८८६ ५७६ ६३

घस्ने १२३

उभयिर ११७ ५५ ४७

माछा २३० १२० ६५

स्ोतः चितवन राष्ट्रिय ननकुञ्ज वाष्टषवाक प्रनतवेदन २०७४।७५

६. मधय नेपालको तराई, िरुरया र नभत्धी मधेस क्षेत्मा अवचसथत र राप्धी, नारायणधी र ररउ जसता 
नदरीहरूको प्रवाह र प्रशवण क्षेत् एवम ्पानधी ढलोमा १७४५ वगवा ष्टक.नम. (अथावात ्९५२.६३ 
वगवा ष्टक.नम. ननकुञ्ज क्षेत् र ७९२.३७ वगवा ष्टक.नम. मधयवतथी क्षेत्) मा फैनलएको चितवन राष्ट्रिय 
ननकुञ्जलाई “अनपुम भौगोनलक बनावट तथा अदद्तधीय जैष्टवक ष्टवष्टवधताले भररपूणवा” ननकुञ्ज भनधी 
उक्त वाष्टषवाक प्रनतवेदनमा उ्लेि गररएको छ।चितवन, पूवथी नवलपरासधी, मकवानपरु र पसावा 
चज्लामा फैनलएको यो ननकुञ्जमा नदरी तटरीय वन, उषण र उपोषण प्रकृनतको वनहरू रहेका 
छन।्ननकुञ्जको प्राकृनतक सवरूप हेदावा वन ८४.६%, घाँसे मैदान ४.७%, बटु्ान ०.५% र अन्य 
१०.३% र वनमधये पनन ७० प्रनतशत वन बहमूु्य साल प्रजानतको रहेको भन्े छ।ननकुञ्जको 
अवचसथनत, प्राकृनतक सनु्दरता, पाररचसथनतक प्रणालरी र संकटापन् वन्यजन्त ु र वनसपनतको 
संरक्षणमा यसले िेलेको भनूमकासमेतको आधारमा यो ननकुञ्ज २०४१ (सन १९८४) सालमा 
नै ष्टवश्व समपदा सूिधीमा सववोकृटि ष्टवश्ववयापधी मू्य (Outstanding Universal Value - OUV) भएको 
प्राकृनतक समपदाको रूपमा दतावा भएको देचिन्छ।संकटापन् तथा जोचिममा परेका वन्यजन्त ुर 
वनसपनतको वाससथान रहेको एवम ्सपटि सधीमा तोष्टकएका एवम ्ष्टवज्ान वा संरक्षणको दृष्टटिबाट 
ष्टवश्ववयापधी महत्व रहेका भौगनभवाक र प्राकृनतक क्षेत्हरू मात् “प्राकृनतक समपदा” को रूपमा 
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यनेुसकोद्ारा सूिधीकृत गररने हुँदा ननकुञ्जको वैचशष ्ठता यहाँ ष्टवशेष समरणधीय छ।ननकुञ्ज मात् 
होइन ननकुञ्जको मधयवतथी क्षेत्मा अवचसथत बधीसहजाररी ताल तथा वरपरका तालहरू रहेको ३२ 
वगवा ष्टक.नम. क्षेत्लाई पनन ष्टव.सं.२०६० (सन ् २००३) मा अन्तरावाष्ट्रिय महत्वको नसमसार 
क्षेत्मा सूिधीकृत गररएको, तयसैगररी ननकुञ्ज र मधयवतथी क्षेत्मा पनखे बरणडभार क्षेत्लाई महत्वपूणवा 
िराहरूको क्षेत् (Important Bird and Biodiversity Area - IBA) मा राचिएको छ।ननकुञ्जले 
बाघको संरक्षणमा िेलेको भनूमकाको सन्दभवामा सन ्२०१५ को फे्ब्अुररी ६ देचि सन ्२०१८ 
को फेब्अुररी ५ समम यो क्षेत्ले (Conservation Assured Tiger Standard - CATS) को उपानध 
प्राप् गनखे पष्टहलो क्षेत्को रूपमा मान्यता पाएको कुरा पनन उक्त प्रनतवेदनमा उ्लेि छ।घनडयाल 
गोहरीको सवसथानधीय (In-situ) र परसथानधीय (Ex-situ) प्रजनन, अनगुमन र संरक्षणमा ननकुञ्जले 
महत्वपूणवा उपलब ्नध हानसल गरेको कुरा आम जानकाररीमा रहेको छ।तयसैगररी नगद्घको संरक्षण 
र प्रजनन,् कछुवा ठोटररीको संरक्षण, हात्तधी प्रजनन र संरक्षणमा पनन ननकुञ्जले महत्वपूणवा कायवा 
गरररहेको छ।ननकुञ्जबाट संरचक्षत जंगलरी जनावरहरू अन्यत् सथानान्तरण गनखे र अन्यत्बाट 
यसमा सानखे कायवा पनन हाल भइरहेका छन।्ननकुञ्ज क्षेत्लाई अन्पूणवा क्षेत्सँग जोडने वरन्डभार 
क्षेत्लाई बाघ संरक्षणमा केचन्द्त महत्वपूणवा जैष्टवक मागवाको रूपमा ष्टवकनसत गनवा िोचजएकोसमेत 
पाइएको छ।यो ननकुञ्जको दचक्षणधी साँध भारत रहेको छ भने ननकुञ्जको दचक्षणमा सधीमापारर 
भारततफवा  बाच्मकरी राष्ट्रिय ननकुञ्ज रहेको छ भने पूववामा नेपालनभत् यससँग पसावा वन्यजन्त ुननकुञ्ज 
जोनडन्छ।चितवन राष्ट्रिय ननकुञ्ज नेपाल र भारतको सधीमावतथी जैष्टवक ष्टवष्टवधताको संरक्षणसँग 
जोनडएको Terai Arc Landscape (TAL) को पनन एउटा अङ्ग रहेको कुराले पनन यो ननकुञ्जको 
क्षेत्धीय महत्वलाई उजागर गदवाछ।पयावापयवाटनको दृष्टटिले पनन चितवन राष्ट्रिय ननकुञ्ज महत्वपूणवा 
रहेको छ।मधयवतथी क्षेत्को अवधारणा ष्टवकास गररी सथानधीय जनतालाई पयावापयवाटनमा संलगन 
गराई ननकुञ्ज र जनताबधीिको द्न्द् कम गराउने तथा सथानधीय जनतामा आय आजवानका 
अवसरहरू नसजवाना गराउनेमा चितवन राष्ट्रिय ननकुञ्ज अग्णधी माननन्छ।ननकुञ्जलाई नेपालको तेस्ो 
ठूलो पयवाटकरीय गन्तवय हो भनधी ननकुञ्जको प्रनतवेदनमा चित्ण गररएको छ भने राष्ट्रिय ननकुञ्ज 
तथा वन्यजन्त ु ष्टवभागद्ारा प्रकाचशत तथयाङ्कअनसुार ननकुञ्जनभत्को क्षेत्मा घमुने पयवाटकको 
सं्या आनथवाक वषवा २०७३।७४ मा १,५२,६७१ रहेकोमा २०७४।७५ मा यो सं्या अझ 
वषृ्टद्ध भएको उ्लेि छ।मधयवतथी क्षेत् घमेुर र सौराहाका होटलहरूमा वा राप्धी तधीरमा घमेुर 
फकवा ने पयवाटकहरू तयसैगररी नारायणधी पचचिम घमुने पयवाटकहरू जोड् यो भने यो सं्या कैयौं गणुा 
बढछ।यसररी हेदावा संक्षेपमा चितवन राष्ट्रिय ननकुञ्जको जैष्टवक समपदा र प्राकृनतक वातावरण 
संरक्षण, पयावापयवाटन र राष्ट्रिय आय वषृ्टद्धमा समेत अतलुनधीय योगदान रहेको छ।ननकुञ्जको 
सथापनाको समय अथावात ् ष्टव.सं. २०३० सालमा जे कुरालाई महत्व ददएर सथापना गररएको 
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नथयो सो कुराहरूको महत्व त छँदैछ, वतवामान अवसथामा प्राकृनतक समपदा, जैष्टवक ष्टवष्टवधता र 
वातावरण संरक्षणको सन्दभवामा थष्टपएका िनुौतधीको सन्दभवामा यसको महत्व अरू बढेको छ।

७.  चितवन राष्ट्रिय ननकुञ्जको महत्वबारे यनतकुरा उ्लेि गरेपनछ अब जैष्टवक समपदा र वातावरण 
संरक्षणका िनुौतधीहरू के के हनु;् यधी िनुौतधीहरूलाई राष्ट्रिय र अन्तरावाष्ट्रिय िनुौतधीको सन्दभवामा 
कसररी हेररनपुछवा भन्ेबारे ििावा गरौः यधी िनुौतधीहरूलाई प्रतयक्ष र परोक्ष गररी दईु वगवामा ष्टवभाजन 
गनवा सष्टकन्छ।प्रतयक्ष िनुौतधीनभत् िोररी नसकार, डढेलो, वनजङ्गलको ष्टवनास तथा ननकुञ्ज क्षेत्को 
अनतरिमण, बाढरीको कारण जंगलरी जनावर बगाउन,ु ननकुञ्ज भारतधीय सधीमासँग जोनडएको कारण 
वन्यजन्तकुो सधीमापार ष्टविरण, ननकुञ्जका जनावरले ष्टकसान र उनधीहरूका पश ुतथा बालरीउपर 
गनखे आरिमणको कारण जनता र ननकुञ्ज बधीिमा पनखे द्न्द् आददलाई नलन सष्टकन्छ।ननकुञ्जको 
सरुक्षामा नेपालरी सेनाको संलगनता रहेको छ तापनन मलुकुले बेहोरेको द्न्द्को कारण सो अवनध 
(सन ्१९९६-२००६) मा गैंडा, बाघ जसता जनावरको िोररी नसकार बढेको, हाल पनन अघोष्टषत 
कारण ठूलो सं्यामा गैंडा तथा अन्य जनावर मनखे गरेको, ननकुञ्जको बादरझलुा, वा्मधीकरी 
आश्म र गजेन्द् मोक्ष धाम क्षेत्मा र नारायणधी पचचिमका केहरी क्षेत्मा सधीमा ष्टववाद वा पहरेदाररी 
कमजोर भएका कारण जंगल ष्टवनास र अनतरिमण गररएको पनन पाइएको छ।पनछ्लो समयमा 
माइरिोनेनसया, पाथखेननयम, वनमारा झार जसता नमिाहा प्रजानतको कारण घाँसे मैदान िचुमिने 
एवम ्ष्टवनभन् कोण र क्षेत्बाट बाटो ननमावाण गनखे प्रयास र पयवाटकहरूको िापले गदावा पनन ननकुञ्जले 
प्रतयक्ष िनुौतधीहरू बेहोनुवा परेको पाइन्छ। 

८.  परोक्ष िनुौतधीको कुरा गदावा राजनधीनतक उथलपथुल र सङरिमण, गररबधी, जनसं्या वषृ्टद्ध र बसाई 
सराई र सहररीकरणका कारण परेको िाप, पववातधीय मलुकु भएको कारण नेपालले बेहोनुवा परेका 
िनुौतधीहरू, संसारभर वनजङ्गल र जैष्टवक ष्टवष्टवधताको ह्रास, प्रदूषण र जलवाय ुपररवतवानले नसजवाना 
गरेका िनुौतधीहरू कुनै न कुनै रूपमा ननकुञ्ज क्षेत्मा प्रनतनबचमबत हनेु कुरा ननचचित छ।देशको 
१९.७ प्रनतशत भभूाग ष्टवनभन् ननकुञ्ज क्षेत्हरूले ओगटेको कारण यधी क्षेत्हरूका आ-आफनै 
िनुौतधीहरू छन ्तापनन राष्ट्रिय रूपमा जनसं्या वषृ्टद्ध, गररवधी, बेरोजगाररीको िाप पनन कुनै न कुनै 
रूपमा चितवन राष्ट्रिय ननकुञ्जमा परेको देचिन्छ। 

९.  िनुौतधीको अकवो पाटो संवैधाननक र कानूनधी संरिनामाफवा त नेपालरी जनतासमक्ष गरेको प्रनतबद्धता 
र नेपालले अन्तरावाष्ट्रिय सचन्ध र समझौताको पालना गनवा ष्टवश्व समदुायसमक्ष गरेको विनबद्धतासँग 
समबचन्धत छ।प्रसततु ररट ननवेदनमा ननवेदकले नेपालको अन्तररम संष्टवधान, २०६३ को धारा 
१२, १३, १६, १७ (३), ३५ (५), १०७ (२), वातावरण संरक्षण ऐन, २०५३ को दफा 
३, ४, ५, ७, ९, १० र १७, सचन्ध ऐन, २०४९ को दफा ९, समबद्ध ष्टवनभन् अन्तरावाष्ट्रिय 
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महासचन्धको ष्टवषय उ्लेि गरेको देचिन्छ।यस अदालतमा ररट ननवेदन दतावा भइसकेपनछ 
अन्तररम संष्टवधानलाई नेपालको संष्टवधानले प्रनतसथापन गरेको छ भने सङ्कटापन् वन्यजन्त ु
तथा वनसपनतको अन्तरावाष्ट्रिय वयापार ननयन्त्ण ऐन, २०७३ जाररी भएको र वन, वातावरण 
र ननकुञ्जसमबन्धधी ऐनहरूमा समसामष्टयक संशोधन भएको अवसथा पनन छ।नेपालको अन्तररम 
संष्टवधानमा उच्लचित हकहरूलाई वतवामान संष्टवधानले अझ मजबतु बनाएर रािेको छ।वतवामान 
संष्टवधानको धारा ३० मा सवचछ वातावरणको हक, वातावरणधीय प्रदूषण र ह्रासबाट क्षनतपूनतवा 
पाउने हक र वातावरण र ष्टवकासबधीि सन्तलुन कायम गनखे चजममेवाररीको कुरा राचिएको छ जनु 
प्रसततु ष्टववादको सन्दभवामा समेत अतयन्त महत्वपूणवा छ, जनु देहायबमोचजम छः-

 धारा ३०. सवचछ वातावरणको हकः (१) प्रतयेक नागररकलाई सवचछ र सवसथ वातावरणमा 
बाँचन पाउने हक हनेुछ।
(२) वातावरणधीय प्रदूषण वा ह्रासबाट हनेु क्षनतबापत पधीनडतलाई प्रदषुकबाट कानूनबमोचजम 

क्षनतपूनतवा पाउने हक हनेुछ।
(३) रा्रिको ष्टवकाससमबन्धधी कायवामा वातावरण र ष्टवकासबधीि समचुित सन्तलुनका लानग आवशयक 

कानूनधी वयवसथा गनवा यस धाराले बाधा पयुावाएको माननने छैन। 
 १०.उपयुवाक्त वयवसथाहरूमधये उपधारा (१) ले राजयउपर सवचछ र सवसथ वातावरण कायम 

राख् ेदाष्टयतव नसजवाना गछवा, उपधारा (२) ले उपिारको हक प्रदान गछवा।उपधारा (३) 
ले सकारातमक दाष्टयतवको एउटा नयाँ आयाम िो्छ, प्रसततु ष्टववादको सन्दभवामा यो 
वयवसथालाई ष्टवशेषरूपले हेनवा र बझुन जरूररी छ।यसमा प्रयकु्त “ष्टवकास” भन्े शबदले भौनतक 
संरिनाहरूको ष्टवकास मात् नभई ष्टवकासको वयापक दायरा अथावात ्“पयावावरणधीय ददगो ष्टवकास” 
को अवधारणालाई समेत समेटछ।यसनभत् ष्टवकास र वातावरणबधीिको सन्तलुन कायम गनखे 
सन्दभवामा संष्टवधानको धारा ५१ को देहाय िणड (छ) मा प्रयकु्त अन्तरपसुता समन्यायको 
मान्यता, प्राकृनतक स्ोत साधनको संरक्षण, संवद्धवान र वातावरणअनकूुल ददगो रूपमा उपयोग, 
तयसैगररी औद्योनगक एवम ्भौनतक ष्टवकासबाट वातावरणमा पनवासकने जोचिमलाई न्यूनधीकरण 
गददै वन, वन्यजन्त,ु पंक्षधी, वनसपनत तथा जैष्टवक ष्टवष्टवधताको संरक्षण, संवद्धवान र ददगो उपयोग, 
वातावरण संरक्षणमा पूववासावधानधी र पूववासूचित सहमनत जसता पयावावरणधीय ददगो ष्टवकासका 
नसद्धान्तहरूको अवलमबन आदद कुराहरू पनन पदवाछन।्धारा ३० को उपधारा (३) को वया्या 
गदावा यधी कुराहरूलाई पनन एकैसाथ हेररन ुवाञछनधीय देचिन्छ। 

११. संष्टवधानको पररपालना राजयको प्रमिु दाष्टयतव हनेु कुरा त छँदैछ, ष्टवश्व समदुायको एउटा 
चजममेदार सदसयको नाताले नेपालले आफू पक्ष रहेका अन्तरावाष्ट्रिय सचन्धहरूको पररपालना पनन 
गनुवापनखे हनु्छ।जनु समयमा चितवन राष्ट्रिय ननकुञ्जको सथापना भयो, सोहरी समयको हाराहाररीमा तथा 
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प्राकृनतक र सांसकृनतक ष्टवश्व समपदा संरक्षणसमबन्धधी महासचन्ध, तयसैगररी संकटापन् वन्यजन्त ु
तथा वनसपनतको अन्तरावाष्ट्रिय वयापार ष्टवरूद्धको महासचन्ध र रामसार महासचन्ध जाररी भएको 
पाइन्छ।तयसपनछ जाररी भएका कैयौं महासचन्धहरूमधये जैष्टवक ष्टवष्टवधता महासचन्ध, जलवाय ु
पररवतवानसमबन्धधी महासचन्धहरू समपदा संरक्षण वा वातावरण संरक्षणको दृष्टटिबाट महत्वपूणवा 
छन।्तयसो त नेपाल पक्ष रहेका अन्तरावाष्ट्रिय महासचन्धहरूको सं्या ठूलो छ तर सोमधये 
यहाँ उच्लचित महासचन्धहरू प्रसततु ष्टववादको सन्दभवामा ष्टवशेषरूपले ष्टविारणधीय छन।्ष्टवश्व 
समदुायसमक्ष महासचन्धका वयवसथाहरूको पररपालना गछुवा भनधी प्रनतबद्धता जाहेर गनखे तर देशनभत् 
भने मनपररी गनखे छुट कुनै पनन सभय रा्रिलाई हुँदैन।हाम्ो जसतो सभय, स-ुसंसकृत र लोकताचन्त्क 
मलुकुलाई त यसतो छुट हनेु कुरै भएन।  

१२. उच्लचित महासचन्धहरूमधये प्राकृनतक र साँसकृनतक ष्टवश्व समपदा संरक्षणसमबन्धधी महासचन्ध, 
१९७२ अन्तगवात संरक्षण सूिधीमा रहेका ष्टवश्व समपदाहरूमधये चितवन राष्ट्रिय ननकुञ्ज पनन एक 
हो।यो ननकुञ्ज नेपालकै अनरुोधमा सन १९८४ मा ष्टवश्व समपदा सूिधीमा राचिएको हो।सूिधीमा 
रा्दा यसको प्राकृनतक सनु्दरता, पाररचसथनतक प्रष्टरिया र संकटापन् वन्यजन्त ुतथा वनसपनतको 
वाससथान रहेको भन्े तधीन आधारमा यो सूिधीकृत भएको देचिन्छ।तयसररी आफैँ ले समपदा सूिधीमा 
राख्कुो सोझो अथवा तधी समपदाहरू हामधीलाई पूववाजहरूले नासोको रूपमा हसतान्तरण गरेका हनु ्
र नतनलाई हामधीले जनु रूपमा प्राप् गरेका छौं।भावधी पसुतालाई पनन सोहरीरूपमा हसतान्तरण 
गछछौ, तधी समपदालाई प्रतयक्ष वा परोक्षरूपमा क्षनत पयुावाउने कायवा गददैनौं भनधी ष्टवश्व समदुायसमक्ष 
विनबद्धता वयक्त गनुवा भन्े हनु्छ।तयसैगररी संकटापन् वन्यजन्त ुतथा वनसपनतको अन्तरावाष्ट्रिय 
वयापार ष्टवरूद्धको महासचन्ध, १९७३ ले सो महासचन्धको अनसूुिधी १ मा रहेका दलुवाभ वन्यजन्त ुर 
वनसपनतको जनुसकैु हालतमा पनन संरक्षण गररनपुनखे कुरालाई औं् याउँछ।महासचन्धले लोपोन्मिु 
वन्यजन्त ुर वनसपनतलाई अनसूुिधी २ मा र संरक्षण र ननयमनको दरकार भएका अन्य वन्यजन्त ु
र वनसपनतलाई अनसूिधी ३ मा रािेको छ।सो महासचन्धको कायावान्वयन गनवा हाम्ो संसद् ले 
सङ्कटापन् वन्यजन्त ुतथा वनसपनतको अन्तरावाष्ट्रिय वयापार ननयन्त्ण ऐन, २०७३ जाररी गरेको छ 
र सो ऐनले महासचन्धको अनसूुिधीमा उच्लचित वन्यजन्त ुर वनसपनतलाई “संकटापन् वन्यजन्त ु
वा वनसपनत” को वगवामा रािधी तधी वन्यजन्त ुर वनसपनतको िोररी चशकार र ष्टवनासलाई अपराधजन्य 
कायवा मानेको कुरा यहाँ ष्टवशेष समरणधीय छ। 

१३. मानथ उ्लेि गररएका महत्वपूणवा महासचन्धमधये अकवो महासचन्ध अन्तरावाष्ट्रिय महत्वका सधीमसार 
र ष्टवशेषतः जलिरहरूको वाससथान संरक्षणसमबन्धधी रामसार महासचन्ध, १९७१ हो।यो 
महासचन्धअन्तगवातको दाष्टयतव ननभाउने रिममा नेपालले चितवन राष्ट्रिय ननकुञ्जको मधयवतथी क्षेत्मा 
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रहेको बधीसहजाररी ताललाई पनन संरचक्षत क्षेत् भनधी सूिधीकृत गरेको छ।रामसार महासचन्धको पक्ष 
रा्रिको नाताले सो ताल र यसको पाररचसथनतक प्रणालरीको संरक्षण गनुवा अब हाम्ो राष्ट्रिय कतवावय 
बनेको छ।पाररचसथनतक प्रणालरीनभत् तालको प्राकृनतक वा भौगोनलक सधीमानभत् मात् सधीनमत नरहरी 
यसको पाररचसथनतक समबद्धताले जोनडने समसत क्षेत्समेत पछवा। 

१४. मानथ उ्लेि गररएको िौथो महासचन्ध जैष्टवक ष्टवष्टवधता महासचन्ध, १९९२ हो।मानवका 
कायवाहरूबाट ष्टवश्ववयापधी रूपमा जैष्टवक ष्टवष्टवधतामा आएको ह्रासको सन्दभवामा जैष्टवक ष्टवष्टवधताको 
अन्तरननष्टहत महत्व (Intrinsic value) र यसको पाररचसथनतक, आनवंुचशक, सामाचजक, आनथवाक, 
शैचक्षक, वैज्ाननक, साँसकृनतक र मनोरञ्जनातमक महत्वसमेतलाई दृष्टटिगत गररी महासचन्धले जैष्टवक 
ष्टवष्टवधताको रक्षा गनखे कायवालाई मानव मात्को साझा िासो (common concern of humankind) 

को ष्टवषय मानेको छ।यो महासचन्ध अमूक प्रजानतसँग मात् नभई समपूणवा पाररचसथनतक प्रणालरीसँग 
समबचन्धत छ।जैष्टवक ष्टवष्टवधताअन्तगवात आनवंुशधीय, प्रजानतजन्य र पाररचसथनतक प्रणालरीको 
ष्टवष्टवधता (genetic, species and ecosystem diversity) पछवा र यो ष्टवष्टवधता सकेसमम सवसथानधीय 
(In-situ) रूपमा संरचक्षत क्षेत्हरूको सथापना र ष्टवकास गरेर जोगाउन ुपछवा भन्े कुरालाई जैष्टवक 
ष्टवष्टवधता महासचन्धको धारा ८ ले जोड ददन्छ।तयसैगररी सोहरी महासचन्धको धारा १४ ले जैष्टवक 
ष्टवष्टवधतामा उ्लेिनधीय प्रनतकूल असर पनखे कुनै कायवा गदावा वातावरणधीय प्रभाव मू्याङ्कन गनुवापनखे 
कुरा औ ं् याएको छ।जैष्टवक ष्टवष्टवधता महासचन्धको उ्लेि गनुवापरेको कारण ष्टकन पनन छ भने 
चितवन राष्ट्रिय ननकुञ्जलाई जैष्टवक ष्टवष्टवधताको दृष्टटिले अतयन्त महत्वपूणवा हटसपट (hotspot) 

क्षेत् माननन्छ।जैष्टवक ष्टवष्टवधता जोगाउन हटसपट जोगाउन ु र ष्टयनै क्षेत्बाट संरक्षणसमबन्धधी 
कायवाहरू सरुू गररनपुछवा।यस मानेमा चितवन राष्ट्रिय ननकुञ्जको जैष्टवक ष्टवष्टवधतामा गमभधीर असर 
पनखे कुनै कुरा गनुवापूववा वातावरणधीय प्रभाव मू्याङ्कन गररनपुछवा।जैष्टवक ष्टवष्टवधता महासचन्धको 
राष्ट्रिय रूपमा कायावान्वयन गनवा हामधी प्रनतबद्ध छौं र यो महासचन्धले तय गरेका कायवारिम र 
रणनधीनतहरूको राष्ट्रियरूपमा अनशुरण गरेर नै हामधीले ष्टवश्ववयापधी रूपमा भइरहेको पाररचसथनतक 
प्रणालरीको सवासथयमा परररहेको भयावहपूणवा प्रभाव ष्टवशेषतः भनूम र जलस्ोतको प्रयोगमा आएको 
पररवतवान, जधीवजन्तकुो प्रतयक्ष दोहन, जलवाय ु पररवतवान, प्रदूषण, गैररैथाने नमिाहा प्रजानतको 
प्रकोप ननयन्त्णमाफवा त र प्रजानतहरूको ष्टवनासलाई रोकन नेपालको तफवा बाट सानै भएपनन योगदान 
ददन सकछौं। 

१५. मानथ ििावा गररएका मधये पनछ्लो अन्तरावाष्ट्रिय दसताबेज जलवाय ुपररवतवान समबन्धमा गररएको 
पेररस सचन्ध, २०१५ हो।यो सचन्ध पाररचसथनतक प्रणालरी मात् नभई पथृवधीकै सवासथयसँग जोनडएको 
अतयन्त महत्वपूणवा महासचन्ध हो।यो महासचन्धले पथृवधीमा बष्टढरहेको तापरिमको कारण समपूणवा 
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जधीव र िरािरकै महाष्टवनास हनुसकने समभावनालाई हेरेर प्रतयेक रा्रिले के गनवा सकछ भन्े 
समबन्धमा सवेचचछक प्रनतबद्धता माग गदवाछ।हामधीले सवेचचछक रूपमा अन्तरावाष्ट्रिय समदुायसमक्ष 
प्राकृनतक समपदाको वयवसथापन, कम काबवान उतसजवान गनखे ष्टवकास नधीनतको अवलमबनमाफवा त 
जलवाय ुपररवतवानको सामना गनवा सकने आनथवाक सामाचजक ष्टवकासलाई अनशुरण गनखे विनबद्धता 
वयक्त गरेका छौँ।प्राकृनतक समपदामधये वनक्षेत्को नधीनतमा काबवान सटक बढाउने, उतसजवान 
घटाउने, िरुरया र तराई क्षेत्मा वन ष्टवनास रोकने, संरचक्षत क्षेत्मा सहकायवा बढाउने र समपदा 
संरक्षण र वयवसथापनमा भ-ूतह दृष्टटिकोण (landscape approach on resource conservation and 

management) अपनाउने कुराहरू परेका छन ्जस ननचमत पनन ननकुञ्ज र अन्य संरचक्षत क्षेत्को 
उचित वयवसथापन, तथा जैष्टवक ष्टवष्टवधताको संरक्षणको कायवायोजना महत्वपूणवा हनु्छ। 

१६. यधी ष्टवनभन् महासचन्धको पक्षरा्रि भएको कारण नतनका वयवसथाहरू पालन गनुवापनखे दाष्टयतव त 
छँदैछ, सचन्ध ऐन, २०४९ को दफा ९ को वयवसथाको कारण महासचन्धका प्रावधानहरूले नेपाल 
कानूनको हैनसयत प्राप् गररसकेको कुरा पनन यहाँ मननधीय छ।चितवन राष्ट्रिय ननकुञ्जको संरक्षण 
समबन्धमा महासचन्धका वयवसथाहरूको पालन गनुवापनखे कानूनधी दाष्टयतवबाट नेपाल ष्टवमिु हनुसकने 
अवसथा छैन। 

१७. संक्षेपमा, चितवन राष्ट्रिय ननकुञ्जको संरक्षणसमबन्धधी िनुौतधीहरू अनेक छन,् तधी प्रतयक्ष र परोक्ष 
दवैु छन;् प्रतयक्ष िनुौतधीहरू दृष्टटिगोिर छन,् तर परोक्ष िनुौतधीहरू राष्ट्रिय र अन्तरावाष्ट्रिय सतरमा 
सचृजत छन,् तधी हामधीले अङ्गधीकार गरेको कानूनधी पद्नत र ष्टवश्व समदुायसमक्ष गरेको प्रनतबद्धताको 
कारण तधी िनुौतधीहरू नसचजवात छन ्जसलाई बहन गनवाबाट नेपाल रा्रि अब पनछ हटन सकने 
अवसथा देचिदैँन। 

१८. िनुौतधीहरूकै शृ्ङ्खलाको रूपमा पनछ्लो समयमा ननकुञ्ज क्षेत्नभत्बाट सडक ननमावाण पनन ननकुञ्जले 
बेहोनुवा परेको अवसथा देचिन्छ।प्रसततु ररट ननवेदन पनन चितवन राष्ट्रिय ननकुञ्ज क्षेत्नभत्बाट 
सडक ननमावाण गररी ननकुञ्जलाई िणडधीकृत गनवा लानगयो र यसबाट साववाजननक हक र सरोकारमा 
असर पनवा लागयो भनधी परेको छ।ननवेदनमा ठोररी हुँदै नवलपरासधीको नत्वेणधी जोडने झणडै ३० 
ष्टक.नम. बाटो बनाउनको लानग र यसभन्दा अगानड २०६८।०६९ मा ठोररीदेचि चितवनको माडधी, 
जगतपरु, मेघौलरी, कोलवा, बहवुन हुँदै नत्वेणधी जोडने हलुाकरी बाटोको नकसा सवधीकृत भएको भन्े 
िु् न आएको, उक्त योजनालाई पररवतवान गररी राप्धी नदरीको ष्टकनारै ष्टकनार चितवन राष्ट्रिय ननकुञ्ज 
बधीिबाट नसधै नत्वेणधी ननका्ने गररी हलुाकरी बाटो बनाउन लागेको भन्े आदद कुराहरू उठाइएको 
छ।प्रसततु ररट ननवेदन यस अदालतमा ष्टविाराधधीन रहँदारहँदै हाल हलुाकरी राजमागवाअन्तगवात 
ठोररी-माडधी भरतपरु सडक िणडको वातावरणधीय प्रभाव मू्याङ्कन प्रनतवेदन नेपाल सरकार 
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मन्त्धीसतरबाट २०७५।१०।१७ मा सवधीकृत भएको भन्े पत् इजलासलाई महान्यायानधवक्ताको 
कायावालयमाफवा त प्राप् हनु आएको छ।यसबाट ननकुञ्जनभत्बाट सडक ननमावाणको मदु्ा अरू पेचिलो 
बनेको छ।तयसैले सो ष्टवषयमा ििावा गनखे सन्दभवामा सडक ननमावाणको कारण चितवन राष्ट्रिय 
ननकुञ्जले ष्टवगतमा के कसतो िनुौतधी बेहोनुवापरेको रहेछ, अष्टहलेको िनुौतधी के हो भन्े िौथो प्रश्नबारे 
ष्टववेिना गनुवा यहाँ आवशयक देचिन्छ। 

१९. चितवन राष्ट्रिय ननकुञ्ज कायम गररएको क्षेत्नभत् ष्टवगतमा बसतधी रहेको र हाल पनन ननकुञ्जनभत् 
माडधीमा मानव बसतधी रहेको वा ननकुञ्जनभत् धानमवाकसथल रहेको कारण वा राष्ट्रिय रूपमा नै 
सडक सञ्जाल ष्टवसतार, रेलमागवा ननमावाण वा ष्टवद्यतुधीय प्रसारण लाइन ननमावाण आददका कुराहरू 
ष्टवगतमा उठेको र तधी ष्टवषयहरूमा यनेुसकोअन्तगवातको ष्टवश्व समपदा सनमनतको धयान आकृटि 
भएको देचिन्छ।उदाहरणका लानग कसरामा राप्धी नदरीमानथ पलु र प्रसारण लाइन ननमावाण गनवा 
लानगएको ष्टवषयलाई नलएर प्रकृनत संरक्षणको लानग अन्तरावाष्ट्रिय संघ (IUCN) ले सन ्२००२ को 
नडसेमबर मष्टहनामा नेपालको भ्रमण गररी प्रनतवेदन ददएको, सो प्रनतवेदनमा नै नेपाल सरकारलाई 
माडधी उपतयकाका जनताले आवागमनको लानग प्रयोग गनखे सडकलाई माडधीभन्दा बाष्टहरका 
जनताले प्रयोग गनखे िलन ि्तधीको बाटोको रूपमा प्रयोग नगनखे प्रतयाभनूत ददन अनरुोध गररएको 
पाइन्छ।IUCN ले सन ्२००४ समम सो कायवा गररए नगररएको अनगुमन गददै रहेको कुरा पनन 
उ्लेि छ।तयसैगररी सन ्२०१४ मा ननकुञ्ज क्षेत्बाट पनखे गररी नयाँ सडक र रेलमागवा ननमावाण 
गनखे कुरा पनुः उठेपनछ सन ्२०१५ को जनु मष्टहनामा UNESCO काठमाडौं र IUCN नेपालले 
ननकुञ्ज क्षेत्को सथलगत भ्रमण गरेको, सो रिममा पूवावाधार ननमावाणका अन्य कैयौं योजनाहरू 
नधीनत ननमावाणको तहमा ष्टविाराधधीन रहेको जानकाररीमा आएको उ्लेि गददै तधी सबै आयोजनाहरू 
कायावान्वयन हनेु हो भने ननकुञ्ज आठदेचि दश भागमा िणडधीकृत हनु्छ भन्े प्रनतवेदन IUCN 
ले ददएको पाइन्छ।IUCN ले सो प्रनतवेदन ददएपनछ जमवानधीको वोनमा २०१५ मा बसेको ष्टवश्व 
समपदा सनमनतको ३९ औ ंबैठक ले IUCN ले उठाएका मानथ उ्लेि गरेका कुराहरूबारे नबमशवा 
गददै र पूववा-पचचिम ष्टवद्यतुधीय रेलमागवा र हलुाकरी सडक, अचपटकल फाइबर आयोजना र वा्मधीष्टक 
आश्म र नत्वेणधीधाम जोडने झोलङु्गे पलुसमेतको ननमावाण गररएमा ननकुञ्ज िणडधीकृत भई गैंडा, 
बाघ, हात्तधी, गौररीगाई जसता दलुवाभ वन्यजन्तकुो वाससथानमा असर पनखे र िोररी नसकार बढनेबारे 
गमभधीर सरोकार रा्दै तधी कुराहरूको ननमावाण गररनअुचघ वातावरणधीय प्रभाव मू्याङ्कन गराई 
प्रसताष्टवत ननमावाणले समपदामा पानखे असर र उपलबध ष्टवक्पको बारेमा समेत सो प्रनतवेदन IUCN 
बाट पनुरावलोकन गराउन नेपाल सरकारलाई अनरुोध गरेको पाइन्छ।ततपचिात ् ष्टवश्व समपदा 
सनमनतले पनछ्लो चसथनत बझुन IUCN लाई अनरुोध गरेबमोचजम IUCN ले २०१६ जनवररी 
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१४ देचि २१ मािवासमम पनुः चितवन राष्ट्रिय ननकुञ्जको भ्रमण गररी बझुाएको प्रनतवेदनमा माडधी 
सडकबारे आफनो २००२ को प्रनतवेदनमा उच्लचित मानथको अंशबारे पनुः समरण गददै ष्टवश्व 
समपदा सूिधीमा रहेका चितवन राष्ट्रिय ननकुञ्जलगायत नेपालका समपदाहरूको हैनसयत र ष्टवकासका 
प्रसतावहरूले तधी समपदा (OUV) को हैनसयतमा पानखे प्रभावबारेमा सिेतना बढाउन सरकारका 
ष्टवनभन् ननकाय र मन्त्ालयहरू बधीि सञ्चार र समन्वय बढाउन ुपनखे सझुाव ददयो।भरतपरु-ठोररी 
सडकको हकमा माडधी उपतयकाका जनताको चशक्षा, सवासथय र अन्य सषु्टवधामा पहुँि बढाउन 
चितवन राष्ट्रिय ननकुञ्जको समपदा क्षेत्बाष्टहर सतररीयकरण गनवा अनमुनत ददँदै ननकुञ्जको क्षेत्नभत् 
सडक फराष्टकलो पानखे, सतररीयकरण गनखे आदद कायवा नगनवा नेपाललाई नसफाररस गयवो।सो 
प्रनतवेदनको समबचन्धत अंश देहायबमोचजम छः-

The Mission recommends that the State Party:

 “Upgrade parts of the Bharatpur-Thori road that are located outside the property in order to 

improve access to educational, health, and other facilities to the communities in the Madi 

Valley, while ensuring that any upgrading or widening of those parts of the road that are 

located inside the property shall not be permitted, maintaining current restrictions on the 

use of the road between 22.00 o’clock and 6.00 o’clock, and that the road will not be used 

as a thoroughfare, especially for transportation of commercial goods to destinations beyond 

Thori.”

२०. साथै प्रनतवेदनले ननकुञ्जको समपचत्तलाई कुनै तरहले चिनखे, िणडधीकरण गनखे समभावना भएका, 
ततकालमा ििावामा िलेका वा भष्टवषयमा प्रसताष्टवत हनु सकने क) तराई हलुाकरी सडक, ि) 
प्रदेश ३ र प्रदेश ४ द्ारा प्रसताव गररएका िधीन-भारत वयापाररक मागवा, ग) दचुमकवास - नत्वेणधी 
सडक, घ) माडधी-वा्मधीष्टक आश्म सडक र ङ) ठोररी - मलेि ुसडकहरूको बारेमा नतनधीहरूले 
समपदाको उतकृटि ष्टवश्ववयापधी महत्व (OUV) मा पानखे प्रभाव, ष्टवक्पहरूको उपलबधतासमेतलाई 
दृष्टटिगत गरेर तधी सडकहरू ननमावाण गररने छैनन ्भन्े प्रतयाभनूत नेपालले ददनपुनखे सझुाव ददयो।साथै 
प्रनतवदेनमा पूववा-पचचिम ष्टवद्यतुधीय रेलमागवा ननकुञ्ज क्षेत्बाट पनखे गररी ष्टवसतार गनवा हाल प्रसताव 
गररएको मागवाबाट बनाउने अनमुनत ददइने छैन बरू ननकुञ्ज बाष्टहरबाट पनखे गररी लनगने छ 
भन्े दृढ प्रतयाभनूत ददइन ुपनखे, तयसैगररी नत्वेणधीधाम - वा्मधीष्टक आश्म जोडने झोलङु्गे पलु र 
पदमागवासमबन्धधी कुनै ननमावाण नेपालको ष्टवद्यमान कानून र IUCN ष्टवश्व समपदाको वातावरणधीय 
अधययनबारे तयार गरेको सझुाव (IUCN’s World Heritage Advice Note on Environmental 

Assessment) समेतलाई मधयनजर गददै तयार गररएको वातावरणधीय प्रभाव अधययन (EIA) बेगर 
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गररने छैनन भनधी सनुनचचितता गररनपुनखे भन्ेसमेत सझुाव र प्रसताष्टवत वधीरगन्ज-ठोररी सडकको 
हकमा पनन सो सडकले माडधी उपतयका हुँदै वयापाररक सामानहरूको पररवहनको माग बढन 
सकने र तयसले ननकुञ्जको समपदामा पानवा सकने प्रतयक्ष, परोक्ष र समयरिममा बढने प्रभाव 
(direct, indirect and cumulative impacts on OUV of the property) समेतलाई दृष्टटिगत गददै 
IUCN को World Heritage Advice Note on Environmental Assessment समेत हेररी गररएको 
ष्टवसततृ वातावरणधीय प्रभाव मू्याङ्कन (Thorough EIA)  पचिात ्मात् गररनपुनखे भन्ेसमेत सझुाव 
ददएको पाइयो। 

२१. पनछ्लो समयमा चितवन उपतयकामा भएको जनसं्या वषृ्टद्ध, ननकुञ्जनभत् र बाष्टहरका राजनधीनतक 
सवाथवा, भोटको राजनधीनतसमेतका सतहमा देचिने र नदेचिने अनेकौं गनतष्टवनधद्ारा संरक्षण पक्षधीय 
शचक्त कमजोर भई ष्टवश्व समपदा सूिधीमा रहेको चितवन राष्ट्रिय ननकुञ्जको समपदा संरक्षण कायवाको 
उपेक्षा हनेु, ननकुञ्ज क्षेत्मा प्राकृनतक स्ोतको दोहन, अनतरिमण र िापका कारण प्रतयक्ष, परोक्ष 
र कालरिममा थष्टपने प्रनतकूल वातावरणधीय प्रभाव बढन गै िणडधीकृत हनेु, जैष्टवक ष्टवष्टवधता 
एवम ्दलुवाभ वन्यजन्त ुर वनसपनतको संरक्षण तथा पयावापयवाटनमाफवा त राष्ट्रिय अथवातन्त्मा पारेको 
सकारातमक प्रभावसमेत बेवासता हनेु चसथनत बन् गएको संकेतहरू देचिएको पररप्रके्यमा प्रसताष्टवत 
र छलफलका ष्टवनभन् िरणमा रहेका ननमावाणसमबन्धधी प्रसतावहरूलाई रोकन IUCN ले ददएको 
उक्त प्रनतवेदन महत्वपूणवा हनेु देचिन्छ। 

२२. उक्त प्रनतवेदन पेस भएपचिात ्ष्टवश्व समपदा सनमनतको ४१ औ ंबैठकले गरेको ननणवायमा IUCN 
ले ददएको सो प्रनतवेदनका कुराहरू कुनै ष्टवलमब नगररी पूणवारूपमा कायावान्वयन गनवा र २०१८ को 
नडसेमबर १ नभत् प्रनतवेदनमा उच्लचित प्रतयेक सझुावको कायावान्वयन समबन्धमा हानसल गररएको 
प्रगनतसष्टहत समपदाको संरक्षणमा गररएका सबै कायवाहरूको िलुासासष्टहतको अद्यावनधक प्रनतवेदन 
(Updated Report on the state of conservation) माग गनखे ननणवाय गरेको भन्े सरकारको 
तफवा बाट यस अदालतलाई जानकाररी ददइएको छ।उक्त ननणवायको अनचुछेद ४, ५, ६ र ७ 
ननकुञ्ज क्षेत्बाट गनवा लानगएका ननमावाण र प्रसततु ष्टववादसँग समेत समबचन्धत देचिदँा जसताको 
तसतै उ्लेि गररएको छः-

4.  Welcomes the State Party’s decision to undertake an Environmental Impact Assessment 

(EIA) for the alternative alignment of the East-West Electric Railway that avoids the 

property, and the initiation of an EIA for the Tribenidham-Balmikiashram suspension 

bridge, and requests the State Party to submit copies of these EIA to the World Heritage 
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Centre, for review by IUCN, as soon as they are available;

5.  Also requests the State Party to make an unequivocal commitment not to allow the 

development of East-West Electric Railway and the Terai Hulaki Highway to proceed 

along their proposed alignments through the property, and not to approve any other 

new roads or reopening/upgrading of old roads through the property, including the 

proposed Dumkibas - Tribeni road, the Madi - Balmikiashram road, the State 3 and 

State 4 proposed China-India Trade Links, and the Thori - Malekhu road;

6.  Considers that if any of the aforementioned road and railway developments were to 

proceed according to their proposed alignments through the property, they would 

represent a clear potential danger to the Outstanding Universal Value (OUV) of the 

property, in accordance with Paragraph 180 of the Operational Guidelines, and a clear 

basis for inscription of the property on the List of World Heritage in Danger. 

7.  Notes with concern that the Chitwan District Road Office has called a tender for the 

tracking the Bharatpur - Thori road through the property, and further requests the State 

Party to ensure that any upgrading of the parts of the Bharatpur - Thori road that are 

located inside the property, including black-topping and widening not be permitted. 

२३. चितवन राष्ट्रिय ननकुञ्ज र यसको समपदा संरक्षणको िनुौतधीको सन्दभवामा IUCN ले पटक-पटक 

गरेको अधययन र ष्टवश्व समपदा सनमनतको उपयुवाक्त ननणवायले नेपालनभत् भइरहेका र हनु िोजेका 

कायवाहरूबारे सपटितः जे कुरा भनेको छ, सोभन्दा धैरै कुराहरू संकेत गरेको छ।समग्मा तधी 

संकेतहरू शभु छैनन।्ननकुञ्जको समपदा संरक्षण प्रतयक्ष, परोक्ष वा प्रकारान्तरले प्रभाव पानखे गररी 

नतनले जे कुराको प्रसताव गरेका छन ्तधी प्रसतावहरू ष्टक त क्षचणक सवाथवाद्ारा वनसभतू छन ्ष्टक 

लोकररझाईतफवा  केचन्द्त छन ्भन्े देचिएको छ।ननकुञ्ज क्षेत्मा ननमावाणबारे नधीनतगत तहमा गररएका 

कुराहरूले न त संष्टवधानद्ारा आह्ान गररएको अन्तरपसुता समन्याय को अथवा बझुदछन,् न त 

पयावावरणधीय ददगो ष्टवकास को अवधारणा र ममवा पछ्ाउन सकछन, न त वातावरण संरक्षणमा 

पूववासावधानधी र पूववासूचित सहमनतको नसद्धान्तको अनशुरण गछवान, न त नतनले नेपालले अन्तरावाष्ट्रिय 

समदुायसमक्ष गरेको विनबद्धताको के महत्व छ र एउटा स-ुसंसकृत, सभय र लोकताचन्त्क 

मलुकुले तधी विनबद्धताहरू कसररी पालना गनुवापछवा भन्ेतफवा  सरोकार रा्छन।्राजयद्ारा संसथाष्टपत 

ननकायहरू संरक्षण गनखे भन्े कतवावयप्रनत उदासधीन त छँदैछन ् यस अदालतलाई पनन ढाँटन 
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र छ्नमा उद्यत देचिन्छन।्उदाहरणको लानग प्रसततु ररट ननवेदनमा पनन ननकुञ्जमा सडक 

ननमावाण गनवा लानगयो भनधी नमनत २०६८।०९।२५ मा यस अदालतमा ररट दतावा भएपनछ एक 

न्यायाधधीशको इजलासबाट नमनत २०६८।०९।२७ मा चितवन राष्ट्रिय ननकुञ्जनभत् ठोररीदेचि 

नत्वेणधीसमम बाटो बनाउन लानगएको भन्े सञ्चार माधयममा आएको र अष्टहलेसमम सरकारका 

समबद्ध ननकायबाट िणडन नभएको भन्दै ररट ननवेदनको टुङ्गो नलागेसमम सो बाटो नबनाउन,ु सो 

बाटोसमबन्धधी समपूणवा कुराहरू यथाचसथनतमा राख् ुभनधी अन्तररम आदेश जाररी भएको रहेछ।ततपचिात ्

“पसावा चज्लाको ठोररीदेचि चितवन राष्ट्रिय ननकुञ्ज हुँदै नवलपरासधी चज्लाको नत्वेणधीसमम बाटो 

ननमावाणको लानग कुनै पनन ननकायले समभावयता अधययन तथा वातावरणधीय प्रभाव मू्याङ्कन गनवा 

यस मन्त्ालयसँग माग गरेको छैन... कुनै पनन कायवा गनवा अनधकारप्राप् अनधकाररीबाट कुनै संसथा 

वा वयचक्तलाई अनमुनत ददइएको छैन।उक्त बाटो ननमावाण समबन्धमा मन्त्ालयलाई कुनै जानकाररी 

छैन र मन्त्ालयले कुनै सहमनत, सवधीकृनत ददएको छैन भन्े वन तथा भ-ूसंरक्षण मन्त्ालयको 

नलचित जवाफ प्राप् भएको, तयसैगररी ररट ननवेदकले ननवेदनमा उ्लेि गरेअनसुार चितवन राष्ट्रिय 

ननकुञ्जनभत् हाल कुनै बाटो, संरिना वा हलुाकरी मागवा ननमावाण गनखे ननणवाय यस ष्टवभागबाट भएको 

छैन भन्े सडक ष्टवभागको नलचित जवाफ र ररट ननवेदकले आफनो ननवेदनमा उ्लेि गरेअनसुार 

चितवन राष्ट्रिय ननकुञ्जनभत् हाल कुनै सडक ननमावाण, अन्य संरिना वा हलुाकरी मागवा ननमावाण 

गनखे ननणवाय नगररएको पररप्रके्यमा ननवेदकले Hypothetical Basis मा अनमुानको भरमा ददएको 

ररट ननवेदन िारेज गररपाउँ” भन्ेसमेत बेहोराको नेपाल सरकारका ततकालरीन भौनतक योजना 

तथा ननमावाण मन्त्धीले नलचित जवाफ पेस गरेको देचिन्छ।उक्त नलचित जवाफ पेस भएपनछ 

ततकालरीन भौनतक योजना तथा ननमावाण मन्त्धी सवयंले नै अन्तररम आदेश िारेज गररपाउँ भनधी 

नमनत २०६८।११।३० मा ननवेदन ददएको र ततपचिात ्यस अदालतको संयकु्त इजलासबाट 

नमनत २०६९।०१।१३ मा अन्तररम आदेश िारेज भएको देचिन्छ।तर जब अन्तररम आदेश 

िारेज भयो, ननकुञ्जनभत् मन लागेको कुरा गनवा बाटो िु् यो भनेजसतो पररचसथनत ननमावाण 

भएको देचिन्छ।IUCN को मानथ उच्लचित प्रनतवेदन र यस अदालतलाई महान्यायानधवक्ताको 

कायावालयमाफवा त प्राप् हलुाकरी राजमागवा ननदखेशनालयको नमनत २०७५।०८।०९ को पत्, सडक 

ष्टवभागको ष्टटपपणधी र पत्ािार हेदावा वधीरगन्ज - ठोररी िणडमा सडक ननमावाण कायवा यन्त्वत ्िाल ु

रहेको र ठोररी-माडधी-भरतपरु िणडमा सडक ननमावाणको लानग वातावरणधीय प्रभाव मू्याङ्कनको कायवा 

भई वन तथा वातावरण मन्त्ालय (मा. मन्त्धीसतर) बाट उक्त प्रनतवेदन नमनत २०७५।१०।१७ 

मा सवधीकृतसमेत भएको पाइएबाट यस अदालतसमेतलाई गमुराहमा राख् वा छ्न िोचजएको 
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भन्े अनभुनूत हनु आयो।कुनै ररट ननवेदन अदालतमा ष्टविाराधधीन छ र आफूले नै ददएको ननवेदन 

वा गररएको आग्हलाई ष्टवश्वास गररी अन्तररम आदेश िारेज गररएको छ भने साववाजननक हक र 

सरोकारको ष्टवषयमा यस अदालतमा परेको ररट ननवेदनको अचन्तम टुङ्गो नलागेसमम कुनखे धैयवाता 

सरकारमा रहनपुछवा।यसतो धैयवाता रहन्छ भन्े सवभाष्टवक अपेक्षा अदालतको हनु्छ।तर यहाँ 

तयसो गररएको नदेचिदँा ष्टवपक्षधीहरूबाट संष्टवधान, कानून र अन्तरावाष्ट्रिय कानूनको अपेक्षा पूरा गनवा 

िोचजएको रहेछ भन् सष्टकएन।

२४. सरकारको जवाफबाट नसचजवात ररट ननवेदन ष्टविाराधधीन हुँदाहुँदै ष्टवकनसत पररचसथनतबारे यनत 

भनेर अब प्रसताष्टवत ठोररी -माडधी - भरतपरु सडक ननमावाण समबन्धमा गररएको वातावरणधीय 

प्रभाव मू्याङ्कन प्रनतवेदनले संरक्षणका िनुौतधीहरूलाई समबोधन गनवा सकेको छ वा छैन र यो 

प्रनतवेदन सवधीकारयोगय छ वा छैन भन्े अकवो सान्दनभवाक प्रश्नबारे ििावा गरौं।यस अदालतलाई 

महान्यायानधवक्ताको कायावालयमाफवा त ठोररी-माडधी-भरतपरु सडक िणडको वातावरणधीय प्रभाव 

मू्याङ्कनसमबन्धधी हलुाकरी सडक आयोजनाले तयार पानवा लगाएको प्रनतवेदनको एक प्रनत प्राप् 

भएको छ।सो सडक हलुाकरी सडक आयोजनाले नै ननमावाण गनवा लागेको र तयसले पसावाको 

ठोररीबाट ननकुञ्जनभत्को माडधी क्षेत् हुँदै भरतपरुको हाष्टकम िोकसमम ७१ ष्टक.नम. लामो र १५ 

नमटर Right of way कायम गररएको भन्े देचझन्छ।सो सडकबारे प्रनतवेदनको ननषकषवा र सझुावमा 

“यो आयोजना कायावान्वयन गनवा उपयकु्त देचिएकोले कायावान्वयनका लानग सझुाव गररएको छ” 

भन्े उ्लेि भएको पाइन्छ।तर प्रनतवेदन हेदावा चितवन राष्ट्रिय ननकुञ्ज ष्टवश्व समपदा सूिधीमा परेको 

ननकुञ्ज भन्ुबाहेक यसमा यनेुसको र IUCN ले गरेका अधययनहरू, ष्टवश्व समपदा सनमनतमा गररएका 

छलफल र ननणवायबारे कुनै कुरा उ्लेि भएको वा ष्टवश्व समपदा सूिधीमा रहेका समपदाहरूको 

वातावरणधीय अधययनसमबन्धधी सझुाव वा मागवादशवान आदद हेररी नतनको अनशुरण वा ष्टवश्षेण आदद 

केहरी गररएको पाइँदैन।प्रनतवेदन तयार गनुवापूववा ननकुञ्ज प्रशासन, ननकुञ्ज प्रशासनसँग हातेमालो गररी 

संरक्षणको कायवामा जटेुका राष्ट्रिय र अन्तरावाष्ट्रिय गैरसरकाररी संसथाहरू, वातावरणष्टवद्, ननकुञ्जको 

सरुक्षा गरररहेको नेपालरी सेना आदद कसैसँग परामशवा गररएको, उनधीहरू प्रसताष्टवत सडकलाई 

कसररी हेछवान ्वा यसले पानखे प्रभावबारे उनधीहरू के सोचछन,् ष्टवक्पहरूको बारेमा उनधीहरूको के 

धारणा छ भन्े आदद बचुझएको वा नलचित सझुाव नलइएको देचिदैँन। 

२५. सरकार साववाजननक समपचत्तको मानलक होइन, न्यासधी मात् हो।प्राकृनतक स्ोत वा समपदाको 
न्यास नेपालका समपूणवा जनता, वतवामान एवम ्भावधी पसुताको ष्टहतको लानग राचिएको हुँदा स्ोतको 
पररिालनको ष्टवषयमा देशका समसत जनताको ष्टहत नहेररी सधीनमत वयचक्त वा समदुायको लाभको 
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लानग उसले जे पनन गछुवा भन् नम्दैन।प्राकृनतक स्ोतहरू रा्रिका समसत जनता, वतवामान र भावधी 
पसुता वा सन्तनतसमेतका समपचत्त हनु ्भन्े कुरालाई सरकारले बझुन ुर मनन गनुवापछवा।साववाजननक 
न्यासको नसद्धान्त (Public Trust Doctrine) ले यहरी मान्यतालाई आतमसात ्गछवा।सववोचि अदालतले 
यो नसद्धान्तलाई हाम्ो न्याष्टयक पद्नतको एक अङ्ग बनाइसकेको छ।साववाजननक न्यासको कुरा 
वातावरणधीय प्रभाव मू्याङ्कनको ष्टवषयमा पनन लागू हनु्छ।वातावरणधीय प्रभाव मू्याङ्कनसमबन्धधी 
अधययन प्राकृनतक समपदाको ष्टविणडन वा स्ोतको अननयचन्त्त दोहनलाई सघाउने ष्टविारले 
प्रष्टरियासमम पयुावाउनको लानग गररने ष्टवषय होइन।यो एउटा वैज्ाननक अधययन हो, ष्टवशेषज्हरूले 
ष्टवज्ान वा वैज्ाननक पद्धनतको दरुूपयोग वा उपहास गनवा नम्दैन।तयसो गररएमा उनधीहरूले आजवान 
गरेको ष्टवद्या, ज्ान र सधीपको उपहास गरेको हनु्छ।ननकुञ्ज क्षेत्बाट सडक ननमावाणकै ष्टवषयमा 
वातावरणधीय मू्याङ्कन गदावा यस अदालतले यसपूववा पनन “प्रसताष्टवत आयोजनाको सट्टा अन्य कुनै 
ष्टवक्प छ र यस ष्टवक्पको अनशुरण गदावा वातावरणधीय नोकसानधीलाई बिाउन सष्टकने चसथनत छ 
भने ष्टवक्पले नै सवावानधक प्राथनमकता पाउन ुपछवा... वातावरणधीय प्रभाव मू्याङ्कन गदावा हरसमभव 
ष्टवक्पको अधययन गररने प्रावधान रहेकाले ष्टवक्पको छनौट गदावा वातावरण संरक्षणलाई मूल 
उद्ेशय माननन ुपदवाछ” भनेको छ।यसबाट वातावरणधीय प्रभाव मू्याङ्कन कुनै कायवा गनवाको लानग 
पूरा गररनपुनखे औपिाररकता मात् होइन भन्े कुरालाई यस अदालतले गमभधीरतापूववाक नलएको 
पाइन्छ जनु कुरा यहाँ ष्टवशेषरूपमा समरणधीय छ। 

२६. उपयुवाक्त सन्दभवामा अदालतले प्राप् गरेको ठोररी - माडधी - भरतपरु सडकको वातावरणधीय प्रभाव 
मू्याङ्कनसमबन्धधी अधययन प्रनतवेदन हेदावा सो प्रनतवेदनले राष्ट्रिय ननकुञ्ज तथा वन्यजन्त ुसंरक्षण 
ऐन, २०२९ को दफा २ (क)(ञ)(ञ१), दफा ३,दफा ३ि, दफा ५ दफा १५घ, दफा २२, 
दफा २६ समेतका वयवसथाहरूको तयसै गररी वातावरण संरक्षण ऐन, २०५३ को दफा २ 
(छ) (ञ) (ट), दफा ६, दफा ७(१), दफा ९ का वयवसथाहरूबारे हेक् का रािेको वा नतनको 
ममवाबारे ष्टवश्षेण गरेको पाइएन।प्रनतवेदन यस अदालतमा िनलरहेको ष्टववादमा उठेका प्रश्नहरू वा 
यसअचघ यस अदालतबाट प्रनतपाददत नसद्धान्तहरू वा ष्टवश्व समपदा सनमनतका ननणवाय र IUCN ले 
पटक-पटक ददएका सझुावहरूबारे पूणवातः बेिबर रहेको पाइयो।प्रनतवेदनको अनहुारबाट नै यो 
प्रनतवेदन सडक ननमावाणलाई औपिाररक अनमुनत ददन तयार गररएको एउटा ननतान्त एकपक्षधीय, 
अपूणवा, अधरुो र सतरहरीन प्रनतवेदन देचिदँा यसलाई सवधीकार गनवा सष्टकने अवसथा देचिएन।तयसैले 
सो प्रनतवेदन सवधीकार गनखे वन तथा वातावरण मन्त्ालय (माननधीय मन्त्धी सतर) को नमनत 
२०७५।१०।१७ को ननणवायसमेत त्षु्टटपूणवा देचिन आयो। 

२७. मानथ ष्टवनभन् िणडमा चितवन राष्ट्रिय ननकुञ्जको महत्व र यसको संरक्षणमा देचिएका िनुौतधीहरू, 
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ष्टवश्व समपदा सनमनतले देिाएको सरोकार, हाल प्रसताष्टवत ठोररी - माडधी - भरतपरु सडक 
ननमावाण ष्टवषयले थपेको िनुौतधी र सो रिममा गररएको वातावरणधीय प्रभाव मू्याङ्कनमा भएका 
प्रयाससमेतको ष्टवषयमा ििावा र ष्टवश्षेण गरेपनछ अब ननवेदकको मागबमोचजमको ररट जाररी 
हनुपुनखे हो वा होइन भन्े अचन्तम प्रश्नबारे ष्टविार गरौं।प्रसततु ररट ननवेदन नेपालको अन्तररम 
संष्टवधानको धारा १०७(२) अन्तगवात दतावा भएको र ननवेदन ष्टविाराधधीन रहेकै अवसथामा नेपालको 
संष्टवधान जाररी भएको अवसथा छ।नेपालको संष्टवधानको धारा १३३ को उपधारा (२) र (३) 
अन्तगवात साववाजननक हक र सरोकारको ष्टवषयमा “उचित उपिार प्रदान गनखे” र “ष्टववादको टुङ्गो 
लगाउने” असाधारण अनधकार यस अदालतलाई रहेको छ।ष्टववादको टुङ्गो लगाउने रिममा ररट 
ननवेदनमा उच्लचित कुरामा मात् सधीनमत नरहरी ररट ननवेदन यस अदालतमा ष्टविाराधधीन हुँदाको 
अवसथामा ष्टवकनसत पररचसथनतको समेत ष्टवश्षेण गररी उपयकु्त समाधान पत्ता लगाउन सकने नै 
हनु्छ।यसो गनुवा यस अदालतको अनधकार मात् होइन समाजमा न्याय सनुनचचित गनखे संवैधाननक 
दाष्टयतवसमेत हो।वयचक्तहरू रहरले अदालत आउँदैनन,् तर जब न्यायका सबै ढोकाहरू बन्द 
वा अवरूद्ध हनु्छन,् उनधीहरू अदालत प्रवेश गछवान।्साववाजननक सरोकारको ननवेदन त आवाज 
हराएका, आफैँ  आफनो कुरा भन् नसकने वयचक्त र समदुायको तफवा बाट पेस गररएको ननवेदन 
र अदालतलाई ददएको सूिना र वातावरणधीय न्यायको सन्दभवामा यो त समपूणवा प्राणधी िरािरको 
तफवा बाट गररएको यािना हो।वातावरणधीय न्यायको सन्दभवामा अदालतहरूबाट ष्टहमाल, नदरीनाला, 
वनजङ्गल र प्रकृनतको पनन बाँचन पाउने अनधकार हनु्छ, उनधीहरूको अिणडतामा नोकसान पाररने 
कायवाहरू गररन ु हुँदैन भनधी आदेशहरू जाररी भइरहेको अवसथासमेत छ।प्रकृनतको अचसततव र 
यसको सवासथयमा मानव मात्को अचसततव र सवासथयको अन्योन्याचश्त समबन्ध रहेको सन्दभवामा 
प्राप् सूिनासमेतको माधयमबाट अदालतले ष्टवषयवसतकुो गष्टहराईसमम पगुने र उपयकु्त समाधान 
पष्टह्याई साववाजननक हक ष्टहतको रक्षा गनुवापनखे हनु्छ। 

२८. नेपालमा भइरहेको जनसं्या वषृ्टद्ध र गररबधी, अवयवचसथत बसोबाससमेतको कारण प्राकृनतक 
स्ोत र समपदाउपर जनु रूपमा िाप बढेको छ, मानव र वन्यजन्तबुधीि वाससथान वा िाद्यान्को 
संरक्षण र जगेनावा ननचमत जनु प्रनतसपधावाको नसजवाना भएको छ र पररणाम सवरूप प्राकृनतक 
स्ोतको अननयचन्त्त दोहन र जैष्टवक ष्टवष्टवधताको ष्टवनास जनु रफतारमा भइरहेको छ, तयसलाई 
रोकन जरूररी छ।पववातधीय मलुकु भएको कारण जैष्टवक ष्टवष्टवधता र वातावरणको संरक्षणमा 
यसैपनन हामधीहरूले अनेकौं िनुौतधी तथा ष्टवपद् हरूको सामना गरररहेकै छौं।पनछ्लो समयमा 
नसचजवात जलवाय ु पररवतवानको िापले वातावरणधीय पररचसथनतलाई अरू जष्टटल बनाएको छ।यधी 
सबै कुराहरूलाई दृष्टटिगत गररी योजनाबद्ध संरक्षणका प्रयासहरूमाफवा त हामधीले संष्टवधानद्ारा 
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प्रतयाभतू “सवचछ तथा सवसथ वातावरण” को अनधकारलाई संरक्षण गददै संष्टवधानद्ारा आकांचक्षत 
“पयावावरणधीय ददगो ष्टवकास” को अवधारणालाई वयवहारमा पररणत गनुवा अतयावशयक भइसकेको 
छ। 

२९. प्रसततु ष्टववादको सन्दभवामा ननकुञ्जनभत्को बसतधी र दचक्षणधी सधीमामा रहेको ठोररीका जनताका चशक्षा, 

सवासथय, रोजगाररीसमेतका सषु्टवधामा पहुँिका कुराहरू उठेका छन।्तधी मागहरू अवशय पनन 

जायज छन।्तर नतनको समाधान गदावा सडक ननमावाण र ष्टवसतार मात् एउटै ष्टवक्प मात् हनु 

सकदैन।ननकुञ्जनभत् बसतधी भएको कारण संरक्षणमा िनुौतधी उतपन् भएको हो भने तधी बसतधीहरूको 

सथानान्तरण गरेर पनन तधी समपदाको संरक्षणतफवा  सोचन सष्टकन्छ।ष्टवगतमा पनन चितवनमा 

पदमपरुको मानव बसतधी सथानान्तरण भएको दृटिान्त छँदैछ भने अब पनन सो हनु सकदैन भन्े 

छैन।सथानान्तरण गदावा अन्यत् पनन घरबास भएका वा कृष्टषमा आधाररत नरहरी अकवो पेसा 

अगँालेका जनताहरूलाई कानूनबमोचजम नगद क्षनतपूनतवा र कृष्टषमा आधाररत ष्टकसान, आददवासधी र 

ष्टवपन् जनताहरूलाई जगगाको सट्टा जगगा नै क्षनतपूनतवा ददने ष्टवक्प अपनाई सथानान्तरणको िाप 

घटाएर पनन गनवा सष्टकने हनु्छ। 

३०. ष्टवश्व समपदा सनमनतले ननकुञ्जनभत्को बाटो िौडा बनाउने कायवा र माडधी वा ठोररीका जनताको 

आवागमनबाहेक हलुाकरी सडकको अङ्गको आम रूपमा यातायातका साधन ि्ने राजमागवाको 

रूपमा सडकलाई प्रयोग गनवा नहनेु कुरालाई आफनो ननणवायमा सपटिसँग उ्लेि गरेको छ।राष्ट्रिय 

ननकुञ्ज कायावालय र वन्यजन्त ुष्टवभागको नलचित जवाफ हेदावा दवैु ननकायहरू सडक ननमावाणको 

ष्टवपक्षमा रहेको सपटि देचिन्छ।वातावरणधीय प्रभाव मू्याङ्कन गदावा तधी दईु ननकायहरूसँग परामशवा 

गररएको वा उनधीहरूको सहमनत नलइएको देचिदैँन।राष्ट्रिय ननकुञ्ज तथा वन्यजन्त ुसंरक्षण ऐन, 

२०२९ को दफा ५ ले ननकुञ्जको सहमनतबेगर ननकुञ्जनभत् सडक ननमावाण गनवा, रूि काटन, 

वन्यजन्त ुवा वनसपनतलाई नोकसान पयुावाउने अन्य कायवा गनवा वचजवात गरेको छ।कानूनद्ारा जसबाट 

अनमुनत नलनपुनखे भननएको छ उसैबाट नलइनपुछवा, तालकु ननकाय वा अन्य कुनै सरकाररी ननकाय 

वा मन्त्ालयबाट सहमनत नलइएको छ भन्े कुराले कानूनधी आवशयकता पूणवा हुँदैन र तयसले कुनै 

अथवा पनन रा्दैन।यस पररप्रके्यमा समेत ननकुञ्ज क्षेत्नभत्बाट पनखे गररी हलुाकरी सडक आयोजनाको 

अगवुाइमा जनु सडक ननमावाणको कायवा हनु गइरहेको छ, सो संष्टवधान, कानून र नेपाल पक्ष रहेका 

अन्तरावाष्ट्रिय महासचन्धका वयवसथासमेतको ष्टवपररीत रहेछ भन्े देचिदँा सो रोकन ुन्यायको रोहमा 

जरूररी देचियो। 
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३१. तसथवा उपयुवाक्त आधार र कारणहरूसमेतको सन्दभवामा हेदावा संक्षेपमा चितवन राष्ट्रिय ननकुञ्जनभत्बाट 

ननकुञ्जलाई िचणडत हनेु गररी हलुाकरी सडक ननमावाण गनवा लानगएको ष्टवषयलाई नलएर साववाजननक 

सरोकारको ष्टवषय भन्दै प्रसततु ररट ननवेदन दतावा भएको पाइएको र नलचित जवाफ हेदावा चितवन 

राष्ट्रिय ननकुञ्ज कायावालय र वन्यजन्त ुष्टवभागको नलचित जवाफमा ननकुञ्जको जैष्टवक ष्टवष्टवधता र 

वातावरणमा प्रनतकूल प्रभाव पनखे, दलुवाभ वन्यजन्तकुो वाससथान एवम ्जैष्टवक ष्टवष्टवधतासमेतको 

प्रनतकूल हनेुगररी बाटो ननमावाण गनवा नहनेु कुरामा सपटि चजष्टकर रहेको देचियो।साथै अन्य 

ष्टवपक्षधीहरूले समेत सडक ननमावाण ष्टवषयमा कुनै कायवा नै भएको छैन भन्े ष्टकनसमको चजष्टकर नलएको 

पनन नमनसलबाट देचियो।प्रसततु ररट ननवेदन नमनत २०६८।०९।२५ मा यस अदालतमा दतावा 

हुँदा सडक ननमावाण ष्टवषयमा िासै काम नभएको भननए पनन तयसपनछ हालसममको अवसथा हेदावा 

हलुाकरी राजमागवाअन्तगवात वधीरगन्ज-ठोररी िणड, ठोररी-भरतपरु िणड, ननकुञ्जनभतै् पनखे गररी पूववापचचिम 

ष्टवद्यतुधीय रेल मागवा, दमुकरीबास-नत्वेणधी सडक, माडधी-वा्मधीष्टक आश्म सडक, ठोररी-मलेि ुसडक 

आदद सडकहरू ननमावाण गनखे सन्दभवामा छलफलदेचि समभावयता अधययन, वातावरणधीय प्रभाव 

मू्याङ्कन र ननमावाणको प्रारमभ गनखेलगायतका कायवाहरू भइरहेको कुरासमेतको जानकाररी प्राप् हनु 

आयो।यधी सडकहरू ननमावाण भएमा ष्टवश्व समपदा सूिधीमा रहेको चितवन राष्ट्रिय ननकुञ्ज ितरामा पनखे 

हनु्छ।सडक ननमावाणकै सन्दभवामा भरतपरु - ठोररी सडक िणडको वातावरणधीय प्रभाव मू्याङ्कन (EIA) 

अधययन प्रनतवेदनलाई वन तथा वातावरण मन्त्ालय (मन्त्धीसतर) को नमनत २०७५।१०।१७ 

को ननणवायबाट अनमुोदन गररएको भनधी सो मन्त्ालयले नमनत २०७५।०२।२२ मा (ि.नं. 

७९२-२३७-०७५।७६) भौनतक पूवावाधार तथा यातायात मन्त्ालयलाई लेिेको पत् पनन 

महान्यायानधवक्ताको कायावालयमाफवा त इजलाससमक्ष पेस हनु आयो।

३२. चितवन राष्ट्रिय ननकुञ्ज नेपालको सबैभन्दा जेठो राष्ट्रिय ननकुञ्ज मात् नभई जैष्टवक ष्टवष्टवधता, 

पयावापयवाटनसमेतको दृष्टटिबाट अतयन्त महत्वपूणवा एवम ् यनेुसकोद्ारा ष्टवश्व समपदामा सूिधीकृत 

महत्वपूणवा समपदा हुँदा वतवामान र भावधी पसुतासमेतको ष्टहतका लानग सो ननकुञ्जको संरक्षण र संवद्धवान 

हनु ुअपररहायवा देचिन्छ।यसमा हनेु जैष्टवक एवम ्वातावरणधीय ष्टवनास र अनतरिमणलाई हरतरहबाट 

रोष्टकनपुनखे हनु्छ।नमनसल संलगन यनेुसकोअन्तगवातको World Heritage Committee ले पो्याणडको 

काकवो शहरमा सन ्२०१७ को जलुाई २ देचि १२ मा भएको सममेलनमा नलएको ननणवायले 

सरकारद्ारा यनेुसकोमा पेस गररएको वातावरणधीय अधययन प्रनतवेदनमा प्रसताष्टवत वधीरगन्ज-ठोररी 

सडकलगायतका ननमावाणसमबन्धधी कायवाले चितवन राष्ट्रिय ननकुञ्जजसतो ष्टवश्ववयापधी महत्वका समपदा 

(Property of Outstanding Universal Value - OUV) मा पानखे प्रभावबारेमा नेपालको धयानाकषवाण 
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गराएको पाइयो।साथै ठोररी-भरतपरु सडकको सदुृढरीकरण, ष्टवसतार, कालोपते्लगायतका कायवाहरू 

गररन ुहुँदैन भन्े यनेुसकोको सपटि मत रहेको पनन देचियो।तयसतैगररी World Heritage Committee 

ले नै २४ अकटोबर २०१८ मा लेिेको पत्मा वातवरणधीय प्रभाव अधययनमा समावेश गनुवापनखे 

ष्टवषयबारे नेपाल सरकारको धयानआकृटि गराएको पनन देचियो।चितवन राष्ट्रिय ननकुञ्जकै संरक्षणको 

सन्दभवामा IUCN ले पनन प्रनतष्टरिया ददएको देचियो।तर यस अदालतसमक्ष पेस हनु आएको 

ठोररी-भरतपरु िणड सडक ननमावाण समबन्धमा गररएको वातावरणधीय अधययन प्रनतवेदनमा यस 

ष्टवषयमा सपटि रूपमा समधीक्षा भएको देचिएन।तसथवा यधी समसत सन्दभवामा प्रसताष्टवत ठोररी-माडधी-

भरतपरु सडकले चितवन राष्ट्रिय ननकुञ्जको जैष्टवक एवम ्वातावरणधीय क्षेत्मा उ्लेिनधीय रूपमा 

पानखे प्रनतकूल प्रभावलाई दृष्टटिगत गररी समभाष्टवत अनतरिमणबाट ननकुञ्जको समपदालाई जोगाउन ु

समसत नेपालरी एवम ्अनभभावकरीय भनूमकाअन्तगवात यस अदालतको संवैधाननक एवम ्कानूनधी 

दाष्टयतव हनेु देचिन्छ।यसो गररन ुनेपालले ष्टवश्व समदुायसमक्ष गरेको विनबद्धताअनरुूप समेत 

हनेु हुँदा हाल गररएको वातावरणधीय प्रभाव मू्याङ्कनसमबन्धधी प्रनतवेदन र सो प्रनतवेदन सवधीकार 

गनखे वन तथा वातावरण मन्त्ालयको २०७५।१०।१७ को मन्त्धीसतररीय ननणवाय त्षु्टटपूणवा देचिदँा 

सोलाई उतप्रषेणको आदेशले बदर गररददएको छ।अब कानूनद्ारा सथाष्टपत चितवन राष्ट्रिय ननकुञ्ज 

कायावालय, यनेुसकोलगायत सरोकारवाला ननकायहरूको परामशवा र सहमनतमा गररएको वातावरणधीय 

प्रभाव अधययनले अनमुनत नददएसमम चितवन राष्ट्रिय ननकुञ्जनभत् पनखे गररी सडक ननमावाणसमबन्धधी 

कुनै कायवा नगनुवा नगराउन ुभनधी यो परमादेशको आदेश जाररी गररददएको छ।आदेशको जानकाररी 

महान्यायानधवक्ताको कायावालयमाफवा त ष्टवपक्षधीहरूलाई ददई ररट ननवेदनको दायररीको लगत कट्टा 

गररी नमनसल यस अदालतको अनभलेि शािामा बझुाई ददनू। 

उक्त रायमा मेरो सहमनत छ।

न्या. तेजबहादरु के.सधी.

इजलास अनधकृत: महेन्द्बहादरु काककी

इनत संवत ्२०७५ साल फागनु १ गते रोज ४ शभुम।्
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िणड ४
 अन्य समबचन्धत मदु्ाहरु
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२२. ष्टवषयः उतप्रषेणयकु्त परमादेश समेत।

भाग ५३ ननणवाय नं. ८५९२ ने.का.प. २०६८ अङ्क ४

सववोचि अदालत, संयकु्त इजलास

माननधीय न्यायाधधीश श्धी चिलराज रेगमधी

माननधीय न्यायाधधीश श्धी कृषणप्रसाद उपाधयाय

संवत ्२०६६ सालको ररटनं. WO-०३३८

फैसला नमनतः २०६७।१२।२३।४

ननवेदकः कासकरी चज्ला, हेमजा गा.ष्टव.स. वडा नं. ९ घर भै हाल वन तथा भ-ूसंरक्षण मन्त्ालयमा 
सहायक वातावरण अनधकृत पदमा कायवारत कमलजंङ्ग कँुवर

ष्टवरुद्ध

ष्टवपक्षधीः वन तथा भ-ूसंरक्षण मन्त्ालय, समेत

ननवेदकको तफवा बाटः ष्टवद्ान अनधवक्ता श्धी हररप्रसाद उप्रतेधी

ष्टवपक्षधी तफवा बाटः ष्टवद्ान उपन्यायानधवक्ता श्धी रमेश शमावा पौडेल

अवलचमबत नजधीरः नेकाप२०६४, नन.नं.७८०२, प.ृ१

समबद्ध कानूनः

नेपालको अन्तररम संष्टवधान, २०६३ को धारा १२० (१), (३), (४)

अच्तयार दरुुपयोग अनसुन्धान आयोग ऐन, २०४८ को दफा ११(१), (२),१२(१)

ननजामतधी सेवा ऐन, २०४९को दफा ५९(क)(३), ६०क(ग)
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 अच्तयार दरुुपयोग अनसुन्धान आयोगले सजाय ष्टकटान नगररी कारवाहरीको ननदखेशनसमम गनवा 
पाउने र अच्तयारवालाले वयचक्तलाई उसको ष्टरियाको आधारमा कुन सजाय प्रसताव गनवा उपयकु्त 
हनु्छ सो सजाय प्रसताव गररी सपटिधीकरण सोधने र सजाय गनवा पाउने गररी अनधकारको ष्टवभाजन 
गरेको हो भनधी अथवा गनुवा कानूनधी र न्याष्टयक हनु आउने।

(प्रकरण नं. ६)

 अच्तयार दरुुपयोग अनसुन्धान आयोगले, आफू समक्ष आएको उजूररीमा छानबधीन अनसुन्धान 
तहकरीकात गररी साववाजननक पदमा आनसन वयचक्तले अनचुित कायवा गररी अच्तयारको दरुुपयोग 
गरेको देिेमा ष्टवभागधीय सजाय गनवा ननदखेशन ददने र भ्रटिािार भएको देचिएमा भ्रटिािारमा मदु्ा 
िलाउने ननणवाय गररी मदु्ा दतावा गनुवापदवाछ।आयोग वसततुः ष्टयनै प्रयोजनका लानग सथाष्टपत संवैधाननक 
ननकाय हो।नेपालले प्रनतद्न्दातमक कानूनधी पद्धनत (Adversarial Legal System) अवलमबन गरेको 
छ।यो पद्धनत अवलमबन गरेको मलुकुमा अनभयोजन र अनसुन्धान गनखे ननकाय वा पक्षले मदु्ाको 
ननणवाय गनवा नसकने।
 आयोगले सजाय ष्टकटान गररी ननदखेशन ददने र अच्तयारवाला तयसको प्रष्टरिया पयुावाई कायावान्वयन 
गनखे सममको काम गनखे ननकाय मान्े हो भने अनसुन्धानकतावा नै ननणवायकतावाको रुपमा उनभने र 
वासतष्टवक रुपमा ष्टवभागधीय कारवाहरी गनखे पदानधकाररी ननणवाय कायावान्वयनकतावाको रुपमा सधीनमत 
रहन पगुने।

(प्रकरण नं. ७)

 अनसुन्धान तहकरीकात र अनभयोजन गनखे ननकाय नै ननणवायकतावा हनु नसद्धान्ततः ननम्ने भएको 
कारण कुनै वयचक्त उपर उजूर परेमा सो वयचक्तले के कसतो काम गररी अच्तयारको दरुुपयोग 
गरेको हो, छानबधीन अनसुन्धान गररी, अच्तयारको दरुुपयोग गरेको देचिएमा तयसलाई पषु्टटि गनखे 
आधार र कारण िोलरी ष्टवभागधीय कारवाहरी गनवा ननदखेशन ददनसमम पाउने हुँदा अच्तयार दरुुपयोग 
अनसुन्धान आयोगले नै सजायसमबन्धधी कानूनको दफा र सजाय ष्टकटान गररी सजाय गनवा ननदखेशन 
गनवा पाउँछ भन् नम्ने।          

(प्रकरण नं. ८)

आदेश

न्या. चिलराज रेगमधीः नेपालको अन्तररम संष्टवधान, २०६३ को धारा ३२ र १०७(२) बमोचजम दायर 

हनु आएको प्रसततु ननवेदनको संचक्षप् तथय र ठहर यसप्रकार छः-

म ननवेदक २०४८।४।१२ मा नेपाल वन सेवा जनरल फरे्रिधी समूहको रा.प.अनं.प्रथम (प्रा.) 
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शे्णधीको रेञ्जर पदमा सेवा प्रवेश गररी कामकाज गददै आएकोमा नमनत २०५६।७।१२ देचि िलुा 

प्रनतयोनगताबाट सोहरी सेवा, नेशनल पाकसवा एणड वाइ्ड लाईफ समूहको रा.प.त.ृ(प्रा) शे्णधीको सहायक 

संरक्षण अनधकृतमा ननयचुक्त पाई ष्टवनभन् कायावालयहरू हुँदै हाल वन तथा भ-ूसंरक्षण मन्त्ालय अन्तगवात 

कायवारत रहेको छु।यहरी रिममा म ततकाल चितवन राष्ट्रिय ननकुञ्जको कायावालयको कायम मकुायम 

प्रमिु संरक्षण अनधकृतको रुपमा कायवारत रहेका वित सो कायावालयमा रहेको गैडाको िाग हराएको 

ष्टवषयलाई नलएर सो िाग म समेतका कमवािाररीले नमलेमतो गररी ष्टवरिरी गरेको भन्े उजूररीको समबन्धमा 

अनसुन्धान गनवा बयानको लानग अच्तयार दरुुपयोग अनसुन्धान आयोगले नमनत २०६४।११।५ मा 

पत् पठाई समपकवा  राख्को लानग जानकाररी गराएकोले म अच्तयार दरुुपयोग अनसुन्धान आयोगमा 

उपचसथत भई आफनो जो भएको सहरी सतय वयहोराको बयान गरेको नथए।ँमेरो बयान नलईसकेपनछ 

अच्तयार दरुुपयोग अनसुन्धान आयोगले नमनत २०६५।८।१० को पत्बाट सपटिधीकरण माग 

गरेकोमा सो सपटिधीकरणको यचुक्त यकु्त जवाफ नमनत २०६५।८।१६ मा आयोग समक्ष पेश गरेको 

नथए।ँतयसपनछ सो आयोगले नमनत २०६५।१२।२८ को पत्बाट वन तथा भ-ूसंरक्षण मन्त्ालयलाई 

जानकाररी एवं आवशयक कायावाथवा भनधी मलाई अच्तयार दरुुपयोग अनसुन्धान आयोग ऐन, २०४८ को 

दफा ३(ि) र (छ) अनसुार कुनै ननणवाय वा आदेश गदावा अपनाउन ुपनखे कायवाष्टवनधको पालना नगरेको 

तथा आफनो पदको प्रकृनत अनसुार पालना गनुवापनखे कुनै पदरीय कतवावय पालना नगररी अनचुित कायवा 

गरेको देचिदा ननजलाई ततकाल ननजामतधी सेवा (दोस्ो संशोधन) सष्टहतको ऐन, २०४९ को दफा 

६० क को देहाय (ग) को कसूरमा ऐ. ऐनको दफा ५९ को िणड (क) को (४) अनसुार ष्टवभागधीय 

कारवाहरी गनवाको लानग लेिधी पठाएको रहेछ।सो पत् बमोचजम कारवाहरी नहुँदैको अवसथामा अच्तयार 

दरुुपयोग अनसुन्धान आयोगले पनुः नमनत २०६६।४।२५ मा अकवो पत् पठाई पष्टहले पठाएको पत्मा 

उ्लेि भएका कानूनको दफाहरूलाई सचिाउँदै ननजामतधी सेवा ऐनको दफा ५९ को िणड (क) को 

(३) अनसुार ष्टवभागधीय कारवाहरी गनवा ननदखेशन ददएको रहेछ।

आयोगको ननदखेशन बमोचजम मन्त्ालयले ननजामतधी सेवा ऐनको दफा ५९ को िणड (क) को (३) 

अनसुार ष्टवभागधीय कारवाहरी ष्टकन नगनखे भनधी सपटिधीकरण सोधधी मलाई ष्टवभागधीय कारवाहरी र सजाय 

गनवा लागेको छ।सजाय ष्टकटान गरेर ष्टवभागधीय कारवाहरीको लानग लेिधी पठाउने अनधकार अच्तयार 

दरुुपयोग अनसुन्धान आयोगलाई अन्तररम संष्टवधान एवं प्रिनलत अन्य कुनै कानूनले पनन प्रदान 

गरेको छैन।आफूलाई अनधकार नै नभएको ष्टवषयमा जवजवासतधी अनधकार क्षेत् कायम गररी ष्टवभागधीय 

कारवाहरी र सजाय गनवा सकने अनधकाररीको अनधकार क्षेत् मानथ नै अनतरिमण हनेु गररी पत् लेचिएको 

छ।अच्तयार दरुुपयोग अनसुन्धान आयोगले वन तथा भ-ूसंरक्षण मन्त्ालयलाई पठाउँदा मलाई जनु 



417

jg, jGohGt' / jftfj/0f ;+/If0f ;DaGwL s]xL dxTjk"0f{ d'2fsf ghL/x?sf] ;Fufnf] – @)&*

कानून बमोचजम जे जसतो सजाय गनवा ननदखेशन ददएको हो, सो मन्त्ालयले पनन तयहरी कानून बमोचजम 

तयसतै सजाय गनखे गररी उक्त सपटिधीकरण सोनधएको छ।

अच्तयार दरुुपयोग अनसुन्धान आयोग ऐनको दफा १२ को उपदफा (२) मा अच्तयार दरुुपयोग 

अनसुन्धान आयोगबाट लेिधी आएमा अच्तयारवालाले उपयकु्त सजाय प्रसताव गररी तधीन मष्टहनानभत् 

प्रिनलत कानून बमोचजम ष्टवभागधीय कारवाहरी गररी सोको जानकाररी आयोगलाई ददनपुनखेछ भन्े वयवसथा 

रहेको र उपदफा (३) मा मनानसब कारण परेमा बाहेक अच्तयारवालाले ष्टवभागधीय कारवाहरी नगरेमा 

ष्टवभागधीय कारवाहरी नगनखे अनधकाररीलाई नै अनचुित कायवा गरेको भनधी आयोगले कारवाहरी गनवा सकने 

छ भन्े वयवसथा रहेको हुँदा वन मन्त्ालयका सचिवले आफै उपर कारवाहरी हनुसकने ठानधी उक्त 

सपटिधीकरण सोधधी कारवाहरी अगानड बढाएको देचिन्छ।अच्तयार दरुुपयोग अनसुन्धान आयोगले म 

ननवेदक उपर एकानतर अच्तयार दरुुपयोग अनसुन्धान आयोग ऐनको दफा ३ को िणड (ि) र (छ) 

को अनचुित कायवा गरेको भन्े आरोप लगाएको छ भने अकवोनतर ननजामतधी सेवा ऐनको दफा ६०क 

को देहाय (क) को कसूर गरेको भन्े आरोप लगाएको छ।वसततुः अच्तयार दरुुपयोग अनसुन्धान 

आयोग ऐनको दफा ३ को िणड (ि) मा कुनै ननणवाय वा आदेश गदावा बाधयातमक रुपले अपनाउन ु

पनखे कायवाष्टवनधको पालना नगरेको भन्े वयवसथा रहेको छ।तर मलाई उक्त आरोप लगाइएको भए पनन 

मैले के कुन आदेश वा ननणवाय गदावा बाधयातमक रुपले अपनाउनपुनखे के कुन कायवाष्टवनधको पालना गरेन 

भन्े ष्टववरण िलुाउन सकेको अवसथा छैन।तयसररी नै िणड (छ) मा आफनो पदको प्रकृनत अनसुार 

पदरीय कतवावय पालना नगरेको भन्े अवसथा रहेको छ, सो आरोप सथाष्टपत हनेु वसतनुनष्ठ र पारदशथी 

आधार ष्टवपक्षधी अच्तयार दरुुपयोग अनसुन्धान आयोगले देिाउन सकेको छैन।अनचुित कायवा गरेको 

भनधी नलएका उक्त दईु आधारहरू र ननजामतधी सेवा ऐनको दफा ६० क को देहाय (क) को आधार 

एक अकावामा नम्ने प्रकृनतका नहुँदा जवजवासतधी आरोपहरू लगाई उक्त ष्टवभागधीय कारवाहरीको प्रष्टरिया 

अगानड वढाउन ुननचचित पनन कानून सममत हनु सकदैन।

मैले पेश गरेको सपटिधीकरणको समबन्धमा अच्तयार दरुुपयोग अनसुन्धान आयोगले मलाई कुनै 

प्रनतष्टरिया नै नददई वन मन्त्ालयलाई ष्टवभागधीय कारवाहरीका लानग लेिधी पठाउने ननणवाय गदावा यनत 

ठूलो अपरेशनमा िष्टटए पचिात ्भए गरेको काम कारवाहरीको ष्टववरण िाँडो भन्दा िाँडो मानथ्लो 

ननकायमा जाहेर गनवा नसकनकुो कारण िलुाउन नसकेको, िोररीचशकाररी ननयन्त्णको काममा प्रयोग 

भएको एकनसँगे गैडाको सक्लरी िाग कायावालयको कमवािाररीलाई भरपाई गररी पठाएको भनधी पचन्छन 

िोजेको, बरामद भएका सरसामानहरू मधये नगद रु. ६ लाि कायावालयमा बझुाए तापनन वरामद 
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भएको यािावागमुबा ८ के.जधी., ४ प्रकारको धलुो पदाथवा १८ के.जधी., शंकासपद िागको धलुो ३ 

के.जधी. समेत पररीक्षणको लानग समय मा नै ष्टवनध ष्टवज्ान प्रयोगशालामा नपठाउनकुो कारण सपटि हनु 

नसकेको, राष्ट्रिय ननकुञ्ज तथा वन्यजन्त ुसंरक्षण ऐन, २०२९ को दफा ३० बमोचजम ऐन अन्तगवातका 

अनसुन्धान तहकरीकातको जानकाररी कुनै ननकायलाई ददनपुनखे छ भनधी उ्लेि नभएको भनधी कतवावयबाट 

पचन्छन िोजेको भन्े वयहोरा उ्लेि गररी सोहरी वयहोरा रािधी वन मन्त्ालयमा पठाएको छ।तर उक्त 

ष्टवषयमा मलाई आफनो सफाइ पेश गनखे मौका नै ददइएको छैन।

मानथ प्रकरणहरूमा उच्लचित तथय र कानूनको आधारमा ष्टवपक्षधीहरूको उक्त काम कारवाहरी र 

ननणवायबाट मलाई अन्तररम संष्टवधानको धारा १२(३)(ि), १३(१) र १९(१) द्ारा प्रदत्त मौनलक हक 

एवं मानथ उच्लचित ननजामतधी सेवा ऐन र ननजामतधी सेवा ननयमावलरी द्ारा प्रदत्त कानूनधी हकहरूको 

समेत हनन ् हनु नगएकोले ष्टवपक्षधी अच्तयार दरुुपयोग अनसुन्धान आयोगको नमनत २०६५।१२।२५ 

को ननणवाय र आयोगको नमनत २०६५।१२।२८ र नमनत २०६६।४।२५ को पत् बमोचजम वन 

मन्त्ालयले नमनत २०६६।६।१ को पत्बाट सोनधएको सपटिधीकरण लगायत म उपर ष्टवभागधीय 

कारवाहरी गनवा लानगएको समपूणवा काम कारवाहरी एवं ननणवाय समेतलाई उतप्रषेणको आदेशद्ारा बदर गररी 

म ननवेदकलाई गनवा लानगएको ष्टवभागधीय कारवाहरी नगनुवा नगराउन ुभनधी ष्टवपक्षधीहरूको नाममा प्रनतषधेको 

आदेश लगायत अन्य जो िाष्टहने उपयकु्त आज्ा आदेश जाररी गररी पूणवा न्याय पाऊँ।प्रसततु मदु्ाको 

अचन्तम टुङ्गो नलागेसमम ष्टवपक्षधीहरूबाट मलाई गनवा लानगएको ष्टवभागधीय सजाय समबन्धधी कारवाहरी 

अगानड नबढाउन ुयथाचसथनतमा रहन ददन ुभनधी ष्टवपक्षधीहरूको नाममा अन्तररम आदेश समेत जाररी गरर 

पाऊँ भन्े कमलजंङ्ग कँुवरको नमनत २०६६।७।९ को ननवेदन।

यसमा के कसो भएको हो ? ननवदेकको माग बमोचजमको आदेश ष्टकन जाररी हनु नपनखे हो ? यो आदेश 

प्राप् भएका नमनतले बाटाको मयाद बाहेक १५ ददननभत् नलचित जवाफ पठाउन ुभनधी ष्टवपक्षधीहरूलाई 

सूिना पठाई नलचित जवाफ परे पनछ वा अवनध नाघेपनछ ननयमानसुार पेश गनुवा।अन्तररम आदेशमा 

छलफल गनखे प्रयोजनका लानग ष्टवपक्षधीहरूलाई सूिना ददई नमनत २०६६।७।१८ मा पेश गनुवा भन्े 

यस अदालतको नमनत २०६६।७।१० को आदेश।

अन्तररम आदेश समबन्धमा ष्टविार गदावा अच्तयार दरुुपयोग अनसुन्धान आयोगको नमनत 

२०६५।१२।२५ को ननणवायबाट यधी ननवेदकलाई ननजामतधी सेवा ऐन, २०४९ को दफा ५९ को 

िणड (क) को (३) बमोचजमको ष्टवभागधीय सजाय गनुवा भनधी ष्टकटान गररी लेिधी पठाएको देचिएको 

अवसथा हुँदा ततकाल अन्तररम आदेश जाररी नभएमा ररट ननवेदकले उठाएको ष्टववादको ष्टवषय 



419

jg, jGohGt' / jftfj/0f ;+/If0f ;DaGwL s]xL dxTjk"0f{ d'2fsf ghL/x?sf] ;Fufnf] – @)&*

ननषप्रयोजन हनेु अवसथा देचिएकोले प्रसततु ररट ननवदेनको अचन्तम टुङ्गो नलागेसमम अच्तयार दरुुपयोग 

अनसुन्धान आयोगको उक्त नमनत २०६५।१२।२५ को ननणवाय बमोचजम गनवा लानगएको ष्टवभागधीय 

सजायको कारवाहरी समेत हाल नगनुवा नगराउन ुभनधी सववोचि अदालत ननयमावलरी, २०४९ को ननयम 

४१(१) बमोचजम ष्टवपक्षधीहरूको नाममा अन्तररम आदेश जाररी गररी ददएको छ भन्े यस अदालतको 

नमनत २०६६।७।१८ को आदेश।

ननवेदक समेतले अच्तयारको दरुुपयोग गररी संरचक्षत बन्यजन्त ुएकनसँगे गैडाको िाग गैरकानूनधी तवरले 

ष्टवरिरी ष्टवतरण गररी भ्रटिािार गरेको भन्े उजूररीका समबन्धमा आवशयक अनसुन्धान गररी आयोगको 

नमनत २०६५।१२।२५ को बैठकबाट ननजले यनत ठूलो अपरेशनमा िष्टटए पचिात ् भए गरेको काम 

कारवाहरीको ष्टववरण िाँडो भन्दा िाँडो मानथ्लो ननकायमा जाहेर गनवा नसकनकुो कारण िलुाउन 

नसकेको, िोररीचशकाररी ननयन्त्णको रिममा प्रयोग भएको एकनसँगे गैंडाको सक्लरी िाग कायावालयको 

कमवािाररीलाई भरपाई गररी पठाएको भनधी पचन्छन िोजेको, बरामद सरसामानहरू मधये नगद रु. ६ लाि 

कायावालयमा बझुाए पनन वरामद भएको यािावागमुबा ८ के.जधी., ४ प्रकारका धलुो पदाथवा १८ के.जधी. र 

शंकासपद िागको धलुो ३ के.जधी. पररीक्षणका लानग समयमा नै ष्टवनध ष्टवज्ान प्रयोगशाला नपठाउनकुो 

कारणको समबन्धमा सपटि हनु नसकेको, राष्ट्रिय ननकुञ्ज तथा वन्यजन्त ुसंरक्षण ऐन, २०४९ को दफा 

३० बमोचजम ऐन अन्तगवातको अनसुन्धान तहकरीकातको जानकाररी कुनै ननकायलाई ददन ुपनखेछ भनधी 

उ्लेि नभएको भनधी पचन्छन िोजेको देचिदा ननजले पेश गरेको सपटिधीकरणको जवाफ सन्तोषजनक 

रहेको देचिएन।तसथवा ननजले गरेको सो कायवा अच्तयार दरुुपयोग अनसुन्धान आयोग ऐन, २०४८ को 

दफा ३(ि) र ३(छ) अनसुार कुनै ननणवाय वा आदेश गदावा अपनाउनपुनखे कायवाष्टवनधको पालना नगरेको 

तथा आफनो पदको प्रकृनत अनसुार पालना गनुवापनखे कुनै पदरीय कतवावय पालन नगररी अनचुित कायवा गरेको 

देचिदा ननजलाई ष्टवभागधीय कारवाहरी गनवाका लानग अच्तयार दरुुपयोग अनसुन्धान आयोग ऐन, २०४८ 

को दफा १२(१) बमोचजम अच्तयारवालालाई लेिधी पठाउने....” भन्े समेतको ननणवाय भै आवशयक 

कारवाहरीको लानग वन तथा भ-ूसंरक्षण मन्त्ालयमा लेिधी पठाएको हो।

ननवेदकको काम कारवाहरीबाट अच्तयार दरुुपयोग गरेको देचिन आई सपटिधीकरण पेश गनखे मौका 

प्रदान गररी सपटिधीकरण सन्तोषजनक नलागेमा आयोगले सिेत गराउन वा कसूरको मात्ा अनसुार 

कारण र आधार िलुाई ष्टवभागधीय सजाय गनवा अच्तयारवालालाई लेिधी पठाउन सकने अनधकार 

अच्तयार दरुुपयोग अनसुन्धान आयोग ऐन, २०४८ को दफा १२(१) ले आयोगलाई प्रदान गरेको 

छ।ष्टवभागधीय कारवाहरीको लानग वन मन्त्ालयमा लेिधी पठाउँदा ननजामतधी सेवा ऐन, २०४९ को दफा 
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५९(क) को (३) बमोचजम सजाय ष्टकन नगनखे भनधी सपटिधीकरण मानगएकोमा टाइपको त्षु्टटले ५९(क)

(४) हनु गएकोमा २०६६।४।२५ मा सचिाउने पत् लेिेको हो।सो कायवाबाट ननवेदकको हकमा 

आघात नपगुने हुँदा २ पटक ष्टवभागधीय कारवाहरी गनवा लेिधी पठाएको भन् नम्दैन।ननवेदकले आफनो 

कायवा ननजामतधी सेवा ऐन, २०४९ को दफा ६० को (क) र (घ) बमोचजम ननसहत ददने सममको भनधी 

सवधीकार गरेको अवसथामा आयोगले ६० क को देहाय (क) को आधार एक अकवोमा नम्ने प्रकृनतका 

हुँदा सो कारवाहरी अन्यथा हो भन् नम्दैन।पक्षले पेश गरेको सपटिधीकरणमा प्रनतष्टरिया ददनपुनखे कानूनधी 

वयवसथा समेत नभएको हुँदा प्रनतष्टरिया नददएको भन्े आधार कानून ष्टवपररीत छ।अच्तयार दरुुपयोग 

अनसुन्धान आयोग ऐन, २०४८ को दफा ३५ (ग) अनसुार आयोगको ननणवायमा पनुरावेदन लागने 

वयवसथा भएकोमा ररट क्षेत्मा प्रवेश गनवा समेत नम्दैन।तसथवा ननवेदन िारेज गरर पाऊँ भन्े अच्तयार 

दरुुपयोग अनसुन्धान आयोग र आफनो तफवा बाट आयोगका सचिव भगवतधी कुमार काफलेले पेश गरेको 

नमनत २०६६।८।४ को नलचित जवाफ।

ननवेदक राष्ट्रिय ननकुञ्ज तथा वन्यजन्त ुसंरक्षण ष्टवभाग अन्तगवातको राष्ट्रिय ननकुञ्जको कायम मकुायम 

प्रमिु संरक्षण अनधकृतको पदमा कायवारत रहँदा िोररीचशकाररी ननयन्त्णको कायवामा प्रयोग भएको गैडाको 

सक्लरी िाग हराएको समबन्धमा उजूर पदावा अच्तयार दरुुपयोग अनसुन्धान आयोगले सो समबन्धमा 

छानबधीन गररी अच्तयार दरुुपयोग अनसुन्धान आयोग ऐन, २०४८ को दफा १२ बमोचजम कमलजंङ्ग 

कँुवरलाई ष्टवभागधीय सजाय गनवा लेिधी आए मतुाष्टवक यस मन्त्ालयबाट ननवेदकलाई सफाइ पेश गनवा 

लगाउन नमनत २०६६।५।१४ मा ननणवाय भै सपटिधीकरण सोनधएको हो।आयोगलाई ष्टवभागधीय कारवाहरी 

गनवा लेिधी पठाउने अच्तयार भएको र सो अनसुार कावाहरीको प्रष्टरिया शरुु गरेको कायवा कानून सममत 

छ।यसबाट ननवेदकको हकमा आघात नपगुने हुँदा ररट ननवेदन िारेज गरर पाऊँ भन्े वन तथा भ-ू

संरक्षण मन्त्ालय र आफनो तफवा बाट ऐ. का सचिव यवुराज भसुालले नमनत २०६६।९।२ मा पेश 

गनुवाभएको नलचित जवाफ।

ननयम बमोचजम पेश भएको प्रसततु ननवेदनमा ननवेदकको तफवा बाट उपचसथत ष्टवद्ान अनधवक्ता श्धी 

हररप्रसाद उप्रतेधीले मेरो पक्षले अपराधधी पत्ता लगाउने प्रयोजनका लानग गैडाको सक्लरी िाग प्रयोग 

गरेका नथए।िाग अकवो कमवािाररीले बझेुको भै िागका समबन्धमा सतकवा  हुँदाहुँदै पनन सो िाग हराउन 

पगेुको नथयो।तयसतो चसथनतमा उजूर परेकोमा अच्तयार दरुुपयोग अनसुन्धान आयोगले मेरो पक्षलाई 

कारवाहरी गनवा ननदखेशन ददएको छ।ष्टवभागधीय कारवाहरी गनुवा पनखे देिेको अवसथामा पनन ननदखेशन ददने 

अनधकार अन्तगवात ष्टवभागधीय कारवाहरी गनवा ननदखेशन दददा आयोगले सजाय ष्टकटान गररी ननदखेशन गनवा 



421

jg, jGohGt' / jftfj/0f ;+/If0f ;DaGwL s]xL dxTjk"0f{ d'2fsf ghL/x?sf] ;Fufnf] – @)&*

पाउदैन।सजाय ष्टकटान गररी ननदखेशन ददएमा अच्तयारवालाले आफनो अनधकार र ष्टववेक प्रयोग गररी 

सजाय प्रसताव गनवा र सजाय गनवा पाउँदैन।यसबाट समबचन्धत ष्टवभागको अनधकार अनतरिमण हनु्छ भने 

कमवािाररीलाई अन्याय पनवा जान्छ।आयोगले सजाय ष्टकटान गररी ननदखेशन ददन नपाउने भएकाले सजाय 

ष्टकटान गररी कारवाहरी गनवा गरेको अच्तयारको ननणवाय, ननदखेशन र सो अनसुार सजाय गनवा वन तथा 

भ-ूसंरक्षण मन्त्ालयले मागेको सपटिधीकरण लगायतको काम कारवाहरी त्षु्टटपूणवा हुँदा सो ननणवाय र सो 

बमोचजमका पत्ािार उतप्रषेणको आदेशद्ारा बदर हनुपुछवा भन्े र ष्टवपक्षधी नेपाल सरकारको तफवा बाट 

उपचसथत ष्टवद्ान उपन्यायानधवक्ता श्धी रमेश शमावा पौडेलले ननवेदक उपर परेको उजूररीमा छानबधीन गदावा 

ष्टवभागधीय कारवाहरी गनुवापनखे देिधी आयोगले आफूलाई प्राप् अनधकार प्रयोग गररी ष्टवभागधीय कारवाहरी गनवा 

समबचन्धत मन्त्ालयमा लेिधी पठाएको हो।कानून बमोचजमको कारवाहरी गरेको हो कुनै त्षु्टट भएको 

छैन।आयोगको ननणवायमा चित्त नबझेु ननवेदकले ष्टवशेष अदालतमा पनुरावेदन गनुवापनखेमा ररट क्षेत् प्रवेश 

गरेको नमलेको छैन, ररट िारेज हनुपुछवा भनधी गनुवा भएको बहस सनुनयो।

२.  ननणवाय तफवा  ष्टविार गदावा म ननवेदक चितवन राष्ट्रिय ननकुञ्ज कायावालयको का. म.ु संरक्षण 

अनधकृतको रुपमा कायवारत रहेको समयमा अपराधधी पत्ता लगाउने प्रयोजनको लानग कायावालयबाट 

गैडाको िाग ननकालेको मा सो िाग हराएको ष्टवषयलाई नलएर म समेतका कमवािाररीले नमलेमतो 

गररी ष्टवरिरी गरेको भन्े उजूररीको समबन्धमा आयोगले छानबधीन गररी मैले ननणवाय वा आदेश गदावा 

अपनाउन ुपनखे कायवाष्टवनध पालना नगरेको वा पदरीय कतवावय पालना नगररी अनचुित कायवा गरेको 

देचिदा भनधी अच्तयार दरुुपयोग अनसुन्धान आयोग ऐन, २०४८ को दफा १२(१) को अनधकार 

प्रयोग गररी ननजामतधी सेवा ऐन, २०४९ को दफा ६० क को देहाय (ग) को अनभयोगमा ऐ 

ऐनको दफा ५९(क) को (३) अनसुार अच्तयारवाला वन तथा भ-ूसंरक्षण मन्त्ालयलाई ष्टवभागधीय 

कारवाहरी गनवा ननदखेशन ददएको रहेछ।मलाई ननजामतधी सेवा ऐन, २०४९ को दफा ६०क को 

देहाय (ग) को कसूर गरेको भनधी दोष लगाइएको छ।मैले वन्यजन्तकुो िोररीचशकाररी, डकैतधी 

गनखेलाई कारवाहरी गररी आएको, तयसै ष्टवषयमा अपराधधीलाई फसाई अपरानधलाई परिाउ गनखे 

अपरेशन अन्तगवात गैडाको िाग नलई गएकोमा, िाग िोररी भएको वा छुटेको कारण हराएको 

भनधी ष्टववरण पेश गदावा गददै पनन सो कुरालाई नसनुधी म उपर अनचुित कायवा गरेको भनधी ष्टवभागधीय 

सजाय गनवा आयोगले ननदखेशन गरेको छ।म उपर कारवाहरी गनखे अवसथा नै छैन भनधी मैले भनेको 

तथयलाई सवधीकार नगररी आयोगले कारवाहरी गनवा ननदखेशन ददनपुनखे देिेमा पनन ष्टवभागधीय कारवाहरी 

गनवा अच्तयारवालालाई सामान्य ननदखेशन गनवासमम सकने हो।दफा र सजाय ष्टकटान गररी ननदखेशन 

गनवा पाउने होइन।दफा नै ष्टकटान गररी ननदखेशन ददएको आधारमा वन तथा भ-ूसंरक्षण मन्त्ालयले 
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कानूनतः आफूलाई प्राप् अनधकार प्रयोग गनवा नसकरी आयोगको ननदखेशनको आधारमा कारवाहरी 

प्रारमभ गरेको छ।आयोगको त्षु्टटपूणवा ननणवाय, ननदखेशन र सोको आधारमा गनवा लागेको कारवाहरी 

त्षु्टटपणुवा हुँदा, तधी सवै काम कारवाहरी समेत उतप्रषेणको आदेशले बदर गररी म उपर गनवा लागेको 

कारवाहरी नगनुवा नगराउन ु भनधी ष्टवपक्षधीहरूका नाममा प्रनतषधेको आदेश जाररी गरर पाऊँ भन्े 

ननवेदन र ननवेदकले अपराधधी पत्ता लगाई परिाउ गनखे उद्ेशयले कायावालयमा भएको गैडाको िाग 

कायावालयबाट ननकालरी लगेकोमा सो िाग समेत हराई वा िोररी गराई नोकसान गरेकोमा ननवेदक 

उपर भ्रटिािारको उजूर परेको कारण छानबधीन गदावा ननवेदकले अनचुित कायवा गररी अच्तयारको 

दरुुपयोग गरेको देचिदा ननजलाई अच्तयार दरुुपयोग अनसुन्धान आयोग ऐन, २०४८ को दफा 

१२(१) अनसुार अच्तयार प्राप् अनधकाररीलाई ष्टवभागधीय कारवाहरी गनवा लेिधी पठाएको र सो 

अनसुार वन मन्त्ालयले कारवाहरी प्रारमभ गरेको हो।अच्तयार दरुुपयोग अनसुन्धान आयोगले 

ननवेदकलाई ष्टवभागधीय कारवाहरी गनवा गरेको ननणवाय एवं ननदखेशन र सो अनसुार वन मन्त्ालयले 

माग गरेको सपटिधीकरण कानून सममत हुँदा ररट ननवेदन िारेज हनुपुछवा भन्े नलचित जवाफ 

भएको प्रसततु ननवेदनमा ननवेदकलाई ष्टवभागधीय कारवाहरी गनवा सजाय ष्टकटान गररी लेिधी पठाउने 

ननणवाय गनवा र सो अनसुार वन तथा भ-ूसंरक्षण मन्त्ालयले कारवाहरी गनवा नम्ने हो ष्टक होइन ? 

भन्े ष्टवषयमा ष्टववेिना गररी ननवेदकको माग अनसुारको आदेश जाररी गनुवापनखे हो ष्टक होइन ? भनधी 

ननणवाय ददनपुनखे हनु आएको छ।

३.  प्रसततु ननवेदनमा ननवेदक उपर अच्तयार दरुुपयोग अनसुन्धान आयोगले ष्टवभागधीय कारवाहरी गनवा 

ननजामतधी सेवा ऐन, २०४९ ले वयवसथा गरेको ष्टवभागधीय सजायको दफा ष्टकटान गररी कारवाहरी 

गनुवा भनधी वन तथा भ-ूसंरक्षण मन्त्ालयलाई ननदखेशन ददएको देचिन्छ।सो ननणवाय र ननदखेशनको 

आधारमा सोहरी दफा अनसुारको कारवाहरी ष्टकन नगनखे भनधी वन तथा भ-ूसंरक्षण मन्त्ालयले 

ननवेदकलाई सपटिधीकरण सोधेको देचिन्छ।ननवेदकले आयोगले यदद मलाई कारवाहरी गनखे देिेको 

हो भने पनन सामान्य रुपमा अथावात ् समबचन्धत अच्तयारवालाले सवतन्त्रुपमा अनधकार प्रयोग गररी 

कारवाहरी गनवा पाउने गररी ष्टवभागधीय सजाय गनवा ननदखेशन समम ददन पाउने हो, अच्तयारवालाले 

आफनो अनधकार प्रयोग गनवा नपाउने गररी सजाय ष्टकटान गररी कारवाहरी गनवा ननदखेशन गनवा पाउने 

होइन र तयसररी ददएको ननदखेशनको आधारमा कारवाहरी गनुवा न्यायोचित समेत हुँदैन भनधी आयोगको 

ननणवाय र कारवाहरीलाई िनुौतधी ददएको देचिन्छ।आयोगलाई ष्टवभागधीय कारवाहरी गनवा ननदखेशन 

ददने अनधकार अन्तगवात अच्तयारवालालाई कसतो प्रकृनतको आदेश ददन पाउने हो ? र तयसकै 

आधारमा ष्टवभाग वा मन्त्ालयले ननदखेशनको ह-ुबह ुआधारमा कारवाहरी गनुवा पनखे हो वा होइन ? 
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भन्े ष्टवषयमा उठेको ष्टववादको सन्दभवामा आयोगलाई के कसतो ननदखेशन ददन पाउने अनधकार 

रहेछ भनधी ष्टववेिना गनुवापनखे देचिन आयो।

४.  नेपालको अन्तररम संष्टवधान, २०६३ को भाग ११ मा अच्तयार दरुुपयोग अनसुन्धान आयोगको 

वयवसथा गरेको देचिन्छ।संष्टवधानको धारा १२०(१) मा “ कुनै साववाजननक पद धारण गरेको 

वयचक्तले अनचुित कायवा वा भ्रटिािार गररी अच्तयारको दरुुपयोग गरेको समबन्धमा अच्तयार 

दरुुपयोग अनसुन्धान आयोगले कानून बमोचजम अनसुन्धान र तहकरीकात गनवा गराउन सकने” र 

धारा १२०(४) मा “ भ्रटिािार माननने कुनै काम गरेको देचिएमा अच्तयार दरुुपयोग अनसुन्धान 

आयोगले तयसतो वयचक्त र अपराधमा संलगन अन्य वयचक्त उपर कानून बमोचजम अनधकार प्राप् 

अदालतमा मदु्ा दायर गनवा गराउन सकने” वयवसथा गरेको देचिन्छ।तयसैगररी धारा १२०(३) 

मा “ .... साववाजननक पद धारण गरेको कुनै वयचक्तले कानून बमोचजम अनचुित कायवा माननने 

कुनै काम गररी अच्तयारको दरुुपयोग गरेको देचिएमा अच्तयार दरुुपयोग अनसुन्धान आयोगले 

ननजलाई सिेत गराउन वा ष्टवभागधीय कारवाहरी वा कानूनमा वयवसथा भए बमोचजम अन्य आवशयक 

कारवाहरीको लानग अच्तयारवाला समक्ष लेिधी पठाउन सकने” र धारा १२०(५) मा “......... 

साववाजननक पद धारण गरेको वयचक्तको काम कारवाहरी अन्य अनधकाररी वा ननकायको अनधकार 

क्षेत् अन्तगवात पनखे प्रकृनतको देचिएमा अच्तयार दरुुपयोग अनसुन्धान आयोगले आवशयक 

कारवाहरीको लानग समबचन्धत अनधकाररी वा ननकाय समक्ष लेिधी पठाउन सकनेछ” भन्े वयवसथा 

गरेको देचिन्छ।उपरोक्त वयवसथाबाट आयोगले भ्रटिािार गरेकोमा अनसुन्धान तहकरीकात गररी 

मदु्ा िलाउने र अनचुित कायवा गररी अच्तयारको दरुुपयोग गरेको देचिएमा सिेत गराउन, 

ष्टवभागधीय कारवाहरी वा कानूनमा वयवसथा भए बमोचजम अन्य कारवाहरी गनवा अच्तयारवालालाई 

लेिधी पठाउन सकने गररी मलुतः २ वटा अनधकार प्रदान गरेको देचिन आयो।

५.  आयोगले कारवाहरी गनवा लेिधी पठाउने ष्टवषयको सन्दभवामा आयोगले सजाय ष्टकटान गररी लेख् पाउने 

हो ष्टक होइन ? कारवाहरी गनवा पत् पठाउदा कनत हदसमम लेख् पाउने हो ? भन्े ष्टवषय नै प्रसततु 

मदु्ाको प्रमिु ष्टवषय देचिदा सो समबन्धमा भएको कानूनधी वयवसथालाई समेत अधययन गनुवापनखे 

देचियो।अच्तयार दरुुपयोग अनसुन्धान आयोग ऐन, २०४८ को दफा ११(१) मा “आयोगले 

गरेको अनसुन्धानबाट साववाजननक पद धारण गरेको वयचक्तले अनचुित कायवा गरेको देचिएमा वा 

ष्टवश्वास गनुवापनखे मनानसब कारण भएमा आयोगले तयसतो वयचक्तलाई ननज उपर परेको उजूररीको 

अनसुन्धानबाट प्राप् ष्टववरण उ्लेि गररी सो समबन्धमा सपटिधीकरण पेश गनवा मनानसब मयाद तोकरी 
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सूिना ददनपुनखे र दफा ११ (२) मा उपदफा (१) बमोचजम सूिना दददा साववाजननक पद धारण 

गरेको वयचक्त उपर परेको उजूररी र सो समबन्धमा भएको अनसुन्धानबाट प्राप् ष्टववरण र ननज 

उपरको आरोप कुन कुन कुरा र कारणमा आधाररत छ र सो आरोप ठहररएमा के कसतो ष्टवभागधीय 

कारवाहरी वा सजाय हनेु हो, सो समेत िलुाउनपुनखेछ” भन्े वयवसथा गरेको देचिन्छ तयसैगररी, 

दफा १२(१) मा “ ........सपटिधीकरण पेश नगरेमा वा ननजले पेश गरेको सपटिधीकरण आयोगलाई 

सन्तोषजनक नलागेमा आयोगले ननजलाई सिेत गराउन वा कसूरको मात्ा अनसुार कारण र 

आधार िलुाई ष्टवभागधीय सजाय गनवा अच्तयारवालालाई लेिधी पठाउनसकनेछ” भन्े प्रावधान 

रािेको देचिन्छ।उ्लेि गररएको प्रावधान मात् हेनखे हो भने, आयोगले उजूर परेको वयचक्तलाई 

ष्टवभागधीय कारवाहरी वा सजाय गनवा ननदखेशन दददा सजाय ष्टकटान गररी ष्टवभागधीय कारवाहरी वा सजाय 

गनवा लेचि पठाउनपुनखे देचिन्छ।तर उपरोक्त ऐनको दफा १२(२) समेतलाई हेदावा तयसतो वयवसथा 

गरेको हो भन्े देचिन आउदैन।संष्टवधान वा ऐनको कुनै धारा वा दफा मा गररएको वयवसथाको 

अथवा गदावा कुनै एक दफा वा धाराको मात् अथवा नगररी तयससँग समबचन्धत सवै धारा वा दफालाई 

समग्मा हेनुवापदवाछ।तयसकारण ऐ ऐनको दफा ११(१), ११(२) र १२(१) को वयवसथालाई दफा 

१२(२) सँग नमलाएर हेनुवापनखे हनुआउछ।ऐ ऐनको दफा १२(२) मा “उपदफा १ बमोचजम लेिधी 

आएमा समबचन्धत अच्तयारवालाले उपयकु्त सजाय प्रसताव गररी तधीन मष्टहनानभत् प्रिनलत कानून 

बमोचजम ष्टवभागधीय कारवाहरी गररी सोको जानकाररी आयोगलाई ददनपुनखेछ” भन्े वयवसथा गरेको 

देचिदँा कुन सजाय गनखे भन्े छनौट गनखे अनधकार अच्तयारवालालाई ददएको देचिन्छ।उपयकु्त 

सजाय प्रसताव गररी ष्टवभागधीय कारवाहरी गनखे अच्तयाररी अच्तयारवालालाई प्रदान गरेको अवसथामा 

यदद आयोगले नै सजायको दफा र सजाय नै ष्टकटान गररी ननदखेशन ददने हो भने उपयकु्त सजाय 

प्रसताव गनवा पाउने अच्तयारवालाको अनधकार समाप् भै दफा १२(२) को वयवसथा ननचषरिय 

हनुपगुदछ।

६.  नेपालको अन्तररम संष्टवधान, २०६३ को धारा १२०(३) ले आयोगले .....सिेत गराउन, 

ष्टवभागधीय कारवाहरी वा कानूनमा वयवसथा भए बमोचजम अन्य आवशयक कारवाहरीको लानग 

अच्तयारवाला समक्ष लेिधी पठाउन सकनेछ भन्े मात् वयवसथा गरेको र तयसैगररी अच्तयार 

दरुुपयोग अनसुन्धान आयोग ऐन २०४८ को दफा १२(२) मा “आयोगले अच्तयारवालालाई 

ष्टवभागधीय कारवाहरी वा सजाय गनवा लेिधी आएमा समबचन्धत अच्तयारवालाले उपयकु्त सजाय 

प्रसताव गररी ...... ष्टवभागधीय सजाय गररी सोको जानकाररी आयोगलाई ददनपुनखेछ” भन्े वयवसथालाई 

अच्तयार दरुुपयोग अनसुन्धान आयोग ऐन २०४८ को दफा ११(२), १२(१) सँग नमलाई 
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हेदावा आयोगले सजाय ष्टकटान नगररी कारवाहरीको ननदखेशनसमम गनवा पाउने र अच्तयारवालाले 

वयचक्तलाई उसको ष्टरियाको आधारमा कुन सजाय प्रसताव गनवा उपयकु्त हनु्छ सो सजाय प्रसताव 

गररी सपटिधीकरण सोधने र सजाय गनवा पाउने गररी अनधकारको ष्टवभाजन गरेको हो भनधी अथवा 

गनुवा कानूनधी र न्याष्टयक हनु आउँछ।उपरोक्त ष्टववेिनाबाट सजाय ियन गनवा पाउने अनधकार 

अच्तयारवालालाई मात् भएको देचिदँा सजायको ननधावारणकतावा अच्यारवाला नै हो भन्े देचिन 

आउछ।

७.  साववाजननक पदमा रहेका वयचक्तले अनचुित कायवा गररी अच्तयारको दरुुपयोग गरेको वा भ्रटिािार 

गरेको समबन्धमा उजूर परेको अवसथामा, अच्तयार दरुुपयोग अनसुन्धान आयोगले, आफू 

समक्ष आएको उजूररीमा छानबधीन अनसुन्धान तहकरीकात गररी साववाजननक पदमा आनसन वयचक्तले 

अनचुित कायवा गररी अच्तयारको दरुुपयोग गरेको देिेमा ष्टवभागधीय सजाय गनवा ननदखेशन ददने 

र भ्रटिािार भएको देचिएमा भ्रटिािारमा मदु्ा िलाउने ननणवाय गररी मदु्ा दतावा गनुवापदवाछ।आयोग 

वसततुः ष्टयनै प्रयोजनका लानग सथाष्टपत संवैधाननक ननकाय हो।नेपालले प्रनत द्धन्दातमक कानूनधीप 

द्धनत (Adversarial Legal System) अवलमबन गरेको छ।यो पद्धनत अवलमबन गरेको मलुकुमा 

अनभयोजन र अनसुन्धान गनखे ननकाय वा पक्षले मदु्ाको ननणवाय गनवा सकदैन।आयोग मदु्ाको 

ननणवायकतावा नभै अनसुन्धान, तहकरीकात र अनभयोजनकतावासमम हो।तयसकारण आयोगले कसै 

उपर ष्टवभागधीय सजाय गनवा ननदखेशन दददा सजायको ननणवायकतावाको रुपमा नरहरी ष्टवभागधीय सजाय 

गनुवा भन्े सममको ननदखेशन ददनपुनखे हनु्छ।तयसररी ननदखेशन आएमा अच्तयारवालले नै आफूलाई 

प्राप् ष्टवभागधीय सजाय गनवा पाउने अनधकार प्रयोग गररी गच्तको आधारमा उपयकु्त सजाय प्रसताव 

गररी कारवाहरी गनुवापनखे हनु्छ।यदद तयसो नगररी आयोगले सजाय ष्टकटान गररी ननदखेशन ददने र 

अच्तयारवाला तयसको प्रष्टरिया पयुावाई कायावान्वयन गनखे सममको काम गनखे ननकाय मान्े हो 

भने अनसुन्धानकतावा नै ननणवायकतावाको रुपमा उनभने र वासतष्टवक रुपमा ष्टवभागधीय कारवाहरी गनखे 

पदानधकाररी ननणवाय कायावान्वयनकतावाको रुपमा सधीनमत रहन पगुदछ।संष्टवधान र अच्तयार दरुुपयोग 

अनसुन्धान आयोग ऐनको धारणा र ममवा यसतो होइन।न त मान्य कानूनको नसद्धान्तले नै तयसो 

गनवा नम्दछ।अतः नेपालको अन्तररम संष्टवधान, २०६३ को धारा १२०(३), (४) र (५), 

अच्तयार दरुुपयोग अनसुन्धान आयोग ऐन, २०४८ को दफा ११(२), दफा१२(१) र १२(२) 

समेतलाई समग्मा हेदावा अच्तयारवालाको अनधकार नै समाप् हनेु र अनसुन्धान तहकरीकात र 

अनभयोजन गनखे ननकाय नै ननणवायकतावा हनु नसद्धान्ततः ननम्ने भएको कारण कुनै वयचक्त उपर 

उजूर परेमा सो वयचक्तले के कसतो काम गररी अच्तयारको दरुुपयोग गरेको हो, छानबधीन 
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अनसुन्धान गररी, अच्तयारको दरुुपयोग गरेको देचिएमा तयसलाई पषु्टटि गनखे आधार र कारण 

िोनल ष्टवभागधीय कारवाहरी गनवा ननदखेशन ददन समम पाउने देचिदा, अच्तयार दरुुपयोग अनसुन्धान 

आयोगले नै सजाय समबन्धधी कानूनको दफा र सजाय ष्टकटान गररी सजाय गनवा ननदखेशन गनवा पाउछ 

भन् नम्ने देचिएन।

८.  तसथवा उपरोक्त ष्टववेचित आधार कारण र नेकाप २०६४, नन.नं. ७८०२, प.ृ १, रुद् कुमार 

शे्ष्ठ ष्टव. अच्तयार दरुुपयोग अनसुन्धान आयोग काठमाडौं समेत भएको उतप्रषेणको ननवेदनमा 

प्रनतपाददत नसद्धान्त समेतको आधारमा अच्तयार दरुुपयोग अनसुन्धान आयोगले साववाजननक पद 

धारण गरेको वयचक्तले अनचुित कायवा गररी अच्तयारको दरुुपयोग गरेको देिेमा ननज उपर सो 

तथयको आधार कारण िोलरी समबचन्धत अच्तयारवालालाई ष्टवभागधीय कारवाहरी गनवा लेिधी पठाउन 

सकने भएपनन अच्तयारवालाले आफनो ष्टववेक प्रयोग गररी उपयकु्त सजाय छनोट गररी सजाय र 

ननणवाय गनवा पाउने अनधकार अनतरिमण गररी दणड सजायको दफा समेत ष्टकटान गररी ननदखेशन ददन 

सकने नदेचिदँा सामान्य रुपबाट ष्टवभागधीय सजाय गनवा लेचि पठाउनपुनखेमा आयोगले ननवेदकलाई 

गनखे सजाय (दफा) ष्टकटान गररी कारवाहरी गनवा ददएको नमनत २०६५।१२।२५ को ननणवाय, सो 

ननणवाय अनसुार लेिेको जानकाररी एवं आवशयक कायावाथवा पत् र सो अनसुार मन्त्ालयले नमनत 

२०६६।६।१ मा सोधेको सपटिधीकरण समेत कानून सममत देचिएन।अतः अच्तयार दरुुपयोग 

अनसुन्धान आयोगले सजाय ष्टकटान गररी ननवेदकलाई ननजामतधी सेवा ऐन, २०४९ को दफा 

६०क को देहाय (ग) को कसूरमा ऐ. ऐनको दफा ५९को (क)(३) अनसुार ष्टवभागधीय सजाय 

गनवा वन तथा भ-ूसंरक्षण मन्त्ालयमा लेिधी पठाउने भनधी गरेको नमनत २०६५।१२।२५ को 

ननणवाय, सो ननणवाय अनसुार गनवा भनधी आयोगले वन तथा भ-ूसंरक्षण मन्त्ालयलाई लेिेको नमनत 

२०६५।१२।२८ को जानकाररी एवं आवशयक कायावाथवा पत्, आयोगले सजायको दफा संशोधन 

गनवा लेिेको पत् र सो ननणवाय र पत् अनसुार वन तथा भ-ूसंरक्षण मन्त्ालयले ननवेदकसँग 

कारवाहरी गनखे रिममा सफाइ पेश गनुवाभनधी नमनत २०६६।६।१ मा लेिेको सपटिधीकरण पत् 

समेतका काम कारवाहरी उतप्रषेणको आदेशले बदर गररीददएको छ।दायररीको लगत कट्टा गररी 

नमनसल ननयमानसुार वझुाईददनू।

उक्त रायमा म सहमत छु।

न्या. कृषण प्रसाद उपाधयाय

इनत संवत ्२०६७ िैत २३ गते रोज ४ शभुम।्
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२३. मदु्ाः परमादेश।

भाग ६१ ननणवाय नं. १०२२४ ने.का.प. २०७६ अङ्क ३

सववोचि अदालत, संयकु्त इजलास

माननधीय न्यायाधधीश डा. श्धी आनन्दमोहन भट्टराई
माननधीय न्यायाधधीश श्धी सपना प्रधान म्ल

०७३-WO-००२२

फैसला नमनत: २०७४।९।१२

ननवेदक: लनलतपरु चज्ला कायवाष्टवनायक न.पा. वडा नं.६ चसथत सनेहाज केयरकरी अधयक्ष लनलतपरु चज्ला, 
लनलतपरु उ.म.न.पा. वडा नं.३० बसने यमनुाकुमाररी शे्ष्ठ

ष्टवरूद्ध

ष्टवपक्षधी: नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्धी तथा मचन्त्पररषद्् को कायावालय, नसंहदरबार, काठमाडौंसमेत

ननवेदकका तफवा बाट: ष्टवद्ान ् अनधवक्ता श्धी हरर फँुयाल र श्धी प्रष्टवण सवेुदरी

ष्टवपक्षधीका तफवा बाट: ष्टवद्ान ् सहन्यायानधवक्ता श्धी शयामकुमार भट्टराई

अवलचमबत नचजर:

ने.का.प.२०७३, अंक ९, नन.नं.९६८६

समबद्ध कानून:

पश ुसवासथय तथा पश ुसेवा ऐन, २०५५
पश ुसवासथय तथा पश ुसेवा ननयमावलरी, २०५६
पश ुवधशाला र मास ुजाँि ननयमावलरी, २०५७
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 पशपंुक्षधीलाई अन्य ननजथीव समपचत्तजसतो अमानवधीय वयवहार गनवा ननम्ने।

(प्रकरण नं.५)

 पशपंुक्षधी वध गदावा उपयकु्त प्रष्टवनधको प्रयोग गररी कम पधीडा ददई गररनपुनखे।

 पशपंुक्षधी एक ठाउँबाट अकवो ठाउँमा सथानान्तरण गदावा रूिर तररकाबाट नगररी वयवचसथत 
तररकाबाट गनवा कानूनले सनुनचचित गरेको हनुपुनखे।

 पशलुाई वैज्ाननक प्रयोगको लानग उपयोग (Scientific Experiment), पशकुो प्रजनन तथा 
Genetic Engineering र Genetic Modification, मनोरञ्जन तथा अन्य ष्टरियाकलापलगायतका 
ष्टवषयहरूलाई कानूनले समबोधन गनुवापनखे।

(प्रकरण नं.१५)

आदेश

न्या.सपना प्रधान म्ल: नेपालको संष्टवधानको धारा ४६, १३३(२)(३) बमोचजम यसै अदालतको 

अनधकारक्षेत्नभत्को भई दायर हनु आएको प्रसततु ररट ननवेदनको संचक्षप् तथय र आदेश यसप्रकार छः-

ररट ननवेदनको बेहोरा

म ननवेददकाले सनेहाज केयर नामको सामाचजक संसथामाफवा त हाल कररब ७० वटा छाडा छोनडएका 

रोगधी, घाइते कुकुरहरूको संरक्षण गररी पश ुसंरक्षण र पश ुअनधकारका समबन्धमा काम गररी आएकरी 

छु।मानव समदुाय र जधीव जनावर एक अकावाका दसुमन नभई एक अकावाका पूरक हनु।्नेपालरी समाजले 

साँसकृनतक, धानमवाक र पयावावरणधीय रूपले जधीव जनावरको सहअचसततवलाई सवधीकार गरेको छ।हामधी 

हरेक जधीवनभत् परमातमाको अंश रहेको सवधीकार गररी ष्टवनभन् साँसकृनतक िाड, पववा तथा उतसवमा 

जधीवजन्तकुो पूजा गदवाछौं तथाष्टप हामधीले आमासरह सममान गरेको गाईले अनेकौं पधीडा र अन्याय सहन ु

परेको छ।िेतधीपातधीको पयावाय बनेका गोरू राँगाले तयसतै अन्याय र यातना सहन ुपरेको छ।सरुक्षा र 

बफादाररताको पयावाय बनेको कुकुरले अनेकौं प्रकारले िरम अन्याय सहन ुपरेको छ।समपूणवा घरपालवुा 

जनावर अन्याय र रूिर यातनाको नसकार बनेका छन।्केहरी जनावरलाई एनसडले आरिमण गनखे, 

इनारमा फालरी ददने, आगो र तातो पानधीले पोलरी ददने, मट्टधीतेल छकखे र आगो लगाई ददने, ष्टवष िवुाउने, 

िटु्टा, पचुछर वा अन्य अङ्ग काटेर िरम यातना ददने जसता असभय र रूिर तवरले आरिमण गनखे 

गरेको पाइन्छ।जङ्गलरी जनावरसमेत िरम यातना अन्याय र शोषण बेहोनवा बाधय पाररएका छन।्मानव 
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समदुायको सरुक्षा समनु्नत र समबषृ्टद्धका लानग हामधीले ष्टवनभन् कानून ननमावाण गरेका छौं तर केहरी 

अपवादका वयवसथाबाहेक जधीव जनावर र पशधुनको न्याय, सरुक्षा, मयावादा र सदपुयोगका लानग कुनै 

कानून बनाइएको छैन।हाम् ैआिँाअगानड जधीव जनावर पशधुनलाई िरम यातना, पधीडा र अन्याय हुँदा 

पनन उजरु गनखे, कारबाहरी गराउने, न्याय ददलाउने ठाउँ छैन।

कनतपय जधीवजन्त ुअसहायको सहारा बनेका छन ्तापनन तयसतो जनावरप्रनत समाजमा रूिर ष्टहंसा गनखे 

संसकार बढेको छ, पश ुतथा जनावरप्रनत पधीडा, ष्टहंसा र रूिरता रोकनेतफवा  नेपाल सरकारबाट कुनै कदम 

िानलएको छैन।गष्टढमाईजसतो पशवुध पववाले नेपालरी समाजलाई रूिर हतयाराको रूपमा ष्टवश्वभर प्रिाररत 

गरेको छ।कृष्टष प्रधान देश नेपालमा कृष्टषका लानग अनत आवशयक र अपररहायवा, ष्टवनभन् जनावर दूध 

तथा दूधजन्य पदाथवाका स्ोत तथा मासकुा लानग पानलएका जनावर, घरेल ुतथा राष्ट्रिय सरुक्षाका लानग 

पानलएका जनावर, घरेल ुसाजसजजा तथा सौिका लानग पानलने जनावर तथा वन्यजन्तसुमेतले यथोचित 

न्याय, अपनतव र मानवधीय समवेदनाका अभावमा िरम ष्टहंसा, दवुयवावहार र कटि पाइरहेका छन।्अमू्य 

घरेल ुर जङ्गलरी जनावरले समेत जयादै कटि र पधीडा पाएका छन।्नतनधीहरूप्रनतको न्यायोचित वयवहार 

सदािार र मयावादा कायम गराउनेतफवा  कुनै प्रसट नधीनत तथा कानून बनाउन राजयले धयान ददएको छैन 

जसबाट नागररकलाई गणुसतररीय वसत ुर सेवाको प्रानप्मा अवरोध नसजवाना भएको छ र अमू्य पशधुन 

असरुचक्षत बनेको छ, मानव समदुायको िाद्यसमबन्धधी हक र सवचछ वातावरणमा बाँचन पाउने हकमा 

समेत आघात परेको छ।जङ्गलरी जनावरको सरुक्षाका लानग बनेको राष्ट्रिय ननकुञ्ज तथा वन्यजन्त ुऐनमा 

भएको सामान्य वयवसथाले वन्यजन्तकुो न्यायको प्रवधवानमा कुनै िास योगदान ददन सकेको छैन भने 

घरेल ुजनावरका हकमा कुनै कानून नै बनाइएको र लागू गररएको छैन।नछमेकरी मलुकु भारतमा 

जनावरका ष्टवरूद्ध अतयािार रोकन सन ्१९६० देचि नै The Prevention of Cruelty to Animal Act, 

1960 को वयवसथा गररी तयसअन्तगवात पश ुक्याण बोडवाको वयवसथा गररी पश ुअनधकारको रक्षा 

गररएको छ।भारतको सववोचि अदालतले नेपालको गष्टढमाई मेलामा हनेु पशवुधको कहालरीलागदो 

अवसथालाई ननरूतसाष्टहत पानवा Gauri Maulekhi Vs State of Uttarakhand and others, Writ Petition 

(PIL) No.73 of 2010, को मदु्ामा आदेश जाररी गरेको छ र यसतै ष्टवनभन् मदु्ामा महत्वपूणवा ननणवायहरू 

भएको छ।तयसैगररी अकवो नछमेकरी िधीनमा सन ्१९९९ मा पश ुक्याण ऐनको वयवसथा गररी पशकुा 

ष्टवरूद्ध हनेु अतयािारलाई दणडनधीय बनाइएको पाइन्छ। 

नेपाल सरकारले छुटै्ट पशपुन्छी मन्त्ालय गठन गरेको छ तर उचित संरक्षणातमक वयवसथासष्टहत छुटै्ट 

नधीनत र कानून बनाउन सकेको छैन।सवचछ वातावरण प्रतयेक नागररकको मौनलक हक हो।प्राकृनतक 
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असन्तलुन र इको नससटमको असन्तलुनमा भयानक प्राकृनतक ष्टवपचत्त आई लागदछन।्तयसैले Ecology 

र Environment मा सन्तलुन कायम गररी सभय, समनु्त र ददगो मानव समाजको ष्टवकासका लानग 

पश ुअनधकारको सन्तनुलत वयवसथापन अपररहायवा छ तर हाल कायम रहेको हाम्ो वयवहारबाट िाद्य 

समप्रभतुा, सवचछ वातावरणको हकमा गमभधीर क्षनत पगुने र क्षनत ननरन्तर बढदै जाने हुँदा तयसबाट 

नेपालरी नागररकलाई प्राप् समनु्त जधीवन चजउने हक (Right to Life with prosperity), िाद्य अनधकार 

(Right to Food), सवचछ वातावरणको हक (Right to Healthy Environment) मा समेत आघात 

पारेको छ।यसररी पश ु वयवसथापन र पश ु अनधकारप्रनत गैरचजममेवार ष्टवपक्षधीहरूका कारण मानव 

समाजमा गमभधीर भयावह असर पनवा जाने अवसथा नसजवाना भएको, नेपालको संष्टवधानको धारा १७, 

२५, ३०, ३५, ३६, ४३ समेतद्ारा नागररकलाई प्रदत्त मौनलक हकमा आघात पररी माननसको बाँचन 

पाउने अनधकार हनन ्हनु जाने, Ecology नै धवसत हनेु अवसथा नसजवाना भई मानव समाजले अनेकौं 

ष्टवपचत्त बेहोनुवापनखे भएको हुँदा पश ुअनधकारको उचित वयवसथा गनवा पश ुतथा जनावरउपर रूिर ष्टहंसा, 

यातना र अनचुित कायवा हनु नददन ुर पश ुवयवसथापनप्रनत उचित प्रबन्धसष्टहत पश ुक्याणसमबन्धधी 

उचित कानूनधी वयवसथा गनुवा, गराउन ुभनधी ष्टवपक्षधीहरूका नाममा संष्टवधानको धारा १३३(२) बमोचजम 

परमादेशको आदेश जाररी गररपाऊँ।साथै सममाननत अदालतका आदेशले कानून नबन्दासमम सबै पश ु

तथा जधीवजन्तलुाई यातना र पधीडा हनेु कुनै काम वयवहार नगनुवा, नगराउन,ु यथोचित सरुक्षामा धयान 

ददन,ु अनचुित, रूिर र मयावादाष्टवपररीतको कुनै काम नगनुवा, नगराउन ुर हनु नददन ुभन्ेसमेत बेहोराको 

आदेश जाररी गररी नतनधीहरूको न्यायोचित अनधकार सनुनचचित गररपाउँ भन्ेसमेत बेहोराको ननवेदक 

यमनुाकुमाररी शे्ष्ठको तफवा बाट यस अदालतमा दायर हनु आएको ररट ननवेदन।

यस अदालतबाट जाररी भएको कारण देिाउ आदेश 

यसमा के कसो भएको हो ? ननवेदन मागबमोचजमको आदेश ष्टकन जाररी हनु ुनपनखे हो ? आदेश जाररी 

हनु ुनपनखे भए आधार कारणसष्टहत यो आदेशप्राप् भएका नमनतले बाटाको मयादबाहेक १५ददननभत् 

ष्टवपक्षधीहरूका नाममा महान्यायानधवक्ताको कायावालयमाफवा त नलचित जवाफ पेस गनुवा भनधी सूिना पठाई 

मयादनभत् नलचित जवाफ परे वा अवनध नाघेपनछ ननयमानसुार पेस गनूवा। 

ष्टवपक्षधी नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्धी तथा मचन्त्पररषद््को कायावालयको नलचित जवाफ

पयावावरण (Ecology) र वातावरण (Environment) मा सन्तलुन राख् मानव समाजको ददगो ष्टवकासको 

लानग पश ुअनधकारको संरक्षण तथा ष्टवकास गनवा र सोसमबन्धधी कानूनधी वयवसथा गनवा नेपाल सरकारले 

पशपंुक्षधी ष्टवकास मन्त्ालयको सथापना गरेको छ।तयसैगररी, राष्ट्रिय ननकुञ्ज तथा वन्यजन्त ु संरक्षण 



431

jg, jGohGt' / jftfj/0f ;+/If0f ;DaGwL s]xL dxTjk"0f{ d'2fsf ghL/x?sf] ;Fufnf] – @)&*

क्षेत्समेत सथापना भई पशपंुक्षधी एवं जनावरहरूको संरक्षणको लानग काम गददै आइरहेको छ र सोको 

लानग राष्ट्रिय ननकुञ्ज तथा वन्यजन्त ु संरक्षण ऐन, २०४९, वन ऐन, २०४९, वातावरण संरक्षण 

ऐन, २०५३ लगायतका ऐनहरू र सोसमबन्धधी ष्टवनभन् ननयमावलरीहरूसमेत जाररी भई कायावान्वयन 

भइरहेका छन।्पश ु अनधकारको संरक्षणका समबन्धमा ररट ननवेदकले उठाउन ु भएको ष्टवषयमा 

फरक धारणा राख्पुनखे अवसथा पनन छैन।जहाँसमम पशहुरूलाई कसैले पनन यातना ददने र पधीडा हनेु 

कुनै कायवा गनवाबाट रोक् ने गररी छुटै्ट कानून ननमावाण हनुपुनखे भन्े ष्टवषय छ, समाजको आवशयकता र 

प्राथनमकताअनसुार राजयले कानून बनाउँदै जाने हुँदा यस ष्टवषयमा समेत सरकारले अधययन गररी 

उपयकु्त समयमा आवशयक प्रबन्ध गनखे नै हुँदा ररट ननवेदकको मागबमोचजमको आदेश जाररी हनुपुनखे 

अवसथा छैन।ररट ननवेदन िारेज गररपाउँ भन्े नलचित जवाफ।

ष्टवपक्षधी वयवसथाष्टपका संसद्  सचिवालयको नलचित जवाफ

ररट ननवेदकले आफनो ररट ननवेदनको ष्टवरूद्ध िणडमा यस वयवसथाष्टपका संसद् लाई ष्टवपक्षधी बनाउनबुाहेक 

ररट ननवेदनको कुनै पनन प्रकरणमा यस वयवसथाष्टपका संसद् को के, कुन काम कारबाहरीबाट नागररकको 

समनु्त जधीवन चजउने हक, िाद्य अनधकार वा सवचछ वातावरणको हकलगायतका हकहरू हनन ्भएको 

हो भन्े कुराको सपटि आधार र कारण िलुाउन सकनभुएको छैन।वयवसथाष्टपका संसद्  ननयमावलरी, 

२०७३ ले सपटि गरेको ष्टवनध र प्रष्टरियाबमोचजम आफनो कायवा समपादन गनखे यस वयवसथाष्टपका 

संसद् लाई ननवेदकले अनावशयक रूपमा प्रतयथथी बनाएकोले प्रसततु ररट ननवेदन प्रथमदृष्टटिमै िारेज भागधी 

छ।ननवेदकले ररट ननवेदनमा उ्लेि गरेबमोचजम आफनो परमपरा, िलन, धमवा, संसकृनतको नाममा वा 

अन्य ष्टवनभन् बहानामा पश ुबलरी िढाउने वा ष्टहंसा गनखे वा अन्य कुनै प्रकारको दःुि ददने कायवालाई 

रोक् ने चजममेवाररी ननष्टववावाद रूपमा कायवापानलकाको हो।यसतो ष्टवषयलाई वयवचसथत गनवा वा आवशयक 

ननयन्त्ण गनवा उपयकु्त कानूनको आवशयकता महससु गररी सरकारले वयवसथाष्टपका संसद् मा ष्टवधेयक 

प्रसततु गरेको अवसथामा तयसतो ष्टवधेयकलाई वयवसथाष्टपका संसद्  ननयमावलरी, २०७३ ले ननददवाटि 

गरेको ष्टवनध र प्रष्टरियाबमोचजम वयवसथाष्टपका संसद् मा छलफल भई उपयकु्त ननणवाय हनेु नै हुँदा यसतो 

ष्टवषयमा यस वयवसथाष्टपका संसद् लाई ष्टवपक्षधी बनाउनकुो कुनै औचितय छैन।अनावशयक रूपमा ष्टवपक्षधी 

बनाइएको यस वयवसथाष्टपका संसद् को हकमा प्रसततु ररट ननवेदन िारेज गररपाउँ भन्े नलचित जवाफ।

ष्टवपक्षधी नेपाल सरकार, कानून, न्याय तथा संसदरीय मानमला मन्त्ालय, नसंहदरबारको नलचित जवाफ

गष्टढमाईलगायतका धानमवाक सथलमा ददने गररएको बलरीको सन्दभवामा जनावरहरूउपर हनेु गरेको रूिर 

र यातनापूणवा वयवहार नहनेु वयवसथा गनवा, बलरी ददइएका जनावरको मासलुगायतका चिजवसतकुो 
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सवासथयका दृष्टटिले उचित वयवसथापन गनवा, वातावरण प्रदूषण ननयन्त्ण गनवा, बलरी ददइने जनावरको 

कवारेन्टाइन पररीक्षणलगायतका सवासथय पररीक्षण प्रभावकाररी रूपमा हनेु वयवसथा नमलाउन र पश ु

सवासथय तथा पश ुसेवा ऐन, २०५५ को दफा २७ बमोचजम पशपु्रनत हनेु ननदवायधी वयवहार रोकनका 

लानग सनमनत गठन गररी तयसतो ननदवायधी वयवहार रोकने वयवसथा नमलाउन ुभनधी ररट ननवेदक अनधवक्ता 

अजुवानकुमार अयावालसमेत ष्टवरूद्ध प्रधानमन्त्धी तथा मचन्त्पररषद्् को कायावालयसमेत भएको ररट नं.०७१-

WO-०३७१ मा नमनत २०७३।४।२० मा यस अदालतबाट परमादेशको आदेश जाररी भइसकेको 

सन्दभवामा प्रसततु ररट ननवेदन दायर गनुवाको कुनै औचितय देचिदैँन।पशउुपर हनेु रूिर यातना ष्टवरूद्धको 

कायवालाई वयवचसथत गनखे गररी पश ुतथा जनावरको क्याणसँग समबचन्धत कानूनमा संशोधन तथा नयाँ 

कानून तजुवामाका लानग समबचन्धत मन्त्ालयबाट मसयौदा तयार भई सहमनतका लानग यस मन्त्ालयमा 

आएका बित यस मन्त्ालयबाट आवशयक प्रष्टरिया अगानड बढाइने नै हुँदा प्रसततु ररट ननवेदन िारेज 

गररपाउँ भन्े नलचित जवाफ।

ष्टवपक्षधी नेपाल सरकार, सङ्घधीय मानमला तथा सथानधीय ष्टवकास मन्त्ालयको नलचित जवाफ

ररट ननवेदकले आफनो ननवेदनमा यस मन्त्ालयको के कसतो काम, कारबाहरी वा ननणवायबाट के 

कसतो संवैधाननक तथा कानूनधी हक अनधकार हनन ्हनु गएको हो भन्े समबन्धमा कुनै कुरा उ्लेि 

गनवा सकनभुएको छैन।कसैका ष्टवरूद्ध कुनै कुराको दाबधी नलँदा कसको के र कुन काम, कारबाहरी 

वा ननणवायका कारण ननवेदकको कुन कानूनद्ारा प्रदत्त कुन हक अनधकारमा के, कसररी हनन ्हनु 

गएको हो भन्े समबन्धमा सपटि रूपमा उ्लेि गररी सो कुरामा अदालतसमेत सन्तटुि हनेु प्रमाण पेस 

गनुवापदवाछ।यस मन्त्ालयलाई प्रतयथथी बनाउन ुपनखे कुनै कारण र आधार िलुाउन सकेको नपाइएकोले 

मन्त्ालयको हकमा ष्टवपक्षधीको ररट ननवेदन प्रथमदृष्टटिमै िारेज गररपाउँ भन्े नलचित जवाफ।

ष्टवपक्षधी नेपाल सरकार, पशपंुक्षधी ष्टवकास मन्त्ालयको नलचित जवाफ

ननवेदकको ननवेदन चजष्टकरबमोचजम नेपालको संष्टवधानको भाग ३ को मौनलक हकसमबन्धधी 

वयवसथालगायत अन्य कुनै धारामा पश ुअनधकारसमबन्धधी सपटि वयवसथा गरेको पाइँदैन।तथाष्टप, पश ु

सवासथय तथा पश ुसेवा ननयमावलरी, २०५६ को ननयम १७ बमोचजम पश ुढुवानधीसमबन्धधी मापदणड, 

२०६४ कायावान्वयनमा रहरी सोहरी मापदणडबमोचजम पश ुढुवानधी हनेु गरेको, पश ुवधशाला र मास ु

जाँि ऐन, २०५५ को दफा ८ बमोचजम पश ुवध गनुवाअचघ जिँाउन ुपनखे, पश ुरोगधी देचिएमा वध 

गनवाबाट रोकने वयवसथा रहेको पाइन्छ।पश ुवधशाला र मास ुजाँि ननयमावलरी, २०५७ को ननयम 

४ मा पशहुरूको सवासथय पररीक्षण गनखे, पशलुाई असवसथ पशभुन्दा नभन् सथानमा राख्,े पश ुवध 
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गनुवाअचघ बेहोस बनाउने, ननयम ९ मा वध गनुवाअचघ पश ुजाँि गनखे कायवाष्टवनधसमबन्धधी वयवसथा गररी 

ष्टवनभन् रोग भएका पशलुाई वध गनवाबाट वचञ्चत गरेको पाइन्छ भने सोहरी ननयमावलरीको अनसूुिधी-

५ मा पश ुवध गनुवापूववा जाँि गनखे कायवाष्टवनधसमबन्धधी वयवसथा गरेको पाइन्छ।साथै यस मन्त्ालयले 

नमनत २०७२।१०।१३ मा जाररी गरेको ४० बुदेँ प्रनतबद्धताको बुदँा नमबर १ मा राष्ट्रिय पशपंुक्षधी 

पालन नधीनत तजुवामा गररी ६ मष्टहनानभत् कायावान्वयनमा ्याउने प्रनतबद्धता उ्लेि भई राष्ट्रिय पशपंुक्षधी 

नधीनत तयार भई जाररी हनेु रिममा रहेको, बुदँा नमबर २ मा मसयौदा तयार भई संशोधन प्रष्टरिया 

अगानड बष्टढरहेको, पश ुक्याण ऐन, २०५५ मा संशोधनको प्रवद्धवान तथा बजार ऐन, पश ुऔषधधी 

ऐन र सरूवा रोग ऐनहरू १ वषवानभत् तजुवामा गररने प्रनतबद्धतासष्टहत ऐन ननयम पररमाजवान तथा ननमावाण 

सनमनत गठन भई उच्लचित ऐनहरूको मसयौदा तयार भइरहेको बेहोरा अनरुोध गदवाछु।अतः पश ु

अनधकारसमबन्धधी वयवसथा नेपालको संष्टवधानको मौनलक हकसमबन्धधी वयवसथामा नभएको तथा पश ु

अनधकारको संरक्षणले मात् माननसको बाँचन पाउने अनधकारको प्रवद्धवान हनु सकछ र नागररकको 

सवचछ वातावरणको हक प्राप् हनु सकछ भनधी ननवेदकले नलएको चजष्टकर नागररकको मौनलक हकसँग 

अन्योन्याचश्त र पररपूरक नभएको तथा संष्टवधानको धारा १३३(२) संष्टवधानद्ारा प्रदत्त मौनलक हकको 

प्रिलनका लानग मात् प्रयोग हनेु सपटि वयवसथा भएकोले ननवेदकको मागबमोचजमको आदेश जाररी 

हनुपुनखे होइन, ररट ननवेदन िारेज गररपाउँ भन्े नलचित जवाफ।

ष्टवपक्षधी नेपाल सरकार, कृष्टष ष्टवकास मन्त्ालय, नसंहदरबारको नलचित जवाफ

यस मन्त्ालयको कुनै पनन काम कारबाहरी ननवेदकले उठान गरेका ष्टवषयवसतसँुग समबचन्धत छैनन।्पश ु

अनधकारसँग समबन्धधी नधीनत ननमावाण एवं कानून तजुवामाका ष्टवषयसमेत पशपंुक्षधी ष्टवकास मन्त्ालयको 

क्षेत्ानधकारनभत् पदवाछ।यस मन्त्ालयको काम कारबाहरीबाट ननवेददकाको मौनलक हकमा आघात 

पगेुको अवसथा नहुँदा असमबद्ध एवं बेसरोकार ननकायलाई ष्टवपक्षधी बनाई दायर भएको प्रसततु ररट 

ननवेदन िारेज गररपाउँ भन्े नलचित जवाफ।

ष्टवद्ान ् कानून वयवसायधीहरूको बहस चजष्टकर 

ननयमबमोचजम पेसधी सूिधीमा िढरी ननणवायको लानग यस इजलासमा पेस हनु आएको प्रसततु ररट ननवेदनमा 

ननवेदकको तफवा बाट उपचसथत ष्टवद्ान ् अनधवक्ता श्धी हरर फँुयाल र श्धी प्रष्टवण सवेुदरीले मानव समदुाय 

र पश ुजगत ्नबि अन्योन्याचश्त समबन्ध रहेको छ।धानमवाक, सामाचजक, आनथवाक तथा मानवधीय कारणले 

समेत पशहुरूको अनधकार संरक्षण गनुवा मानव समदुायको कतवावय हो।पश ुअनधकार र क्याणको लानग 

ष्टवनभन् देसहरूले कानूनधी वयवसथा गरेको भए तापनन नेपालको सन्दभवामा पयावाप् कानूनधी वयवसथा हनु 
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सकेको छैन।जसले गदावा पशहुरूको अवसथा अतयन्त दयनधीय र कारूचणक रहेको छ र राजयले यसतफवा  

पयावाप्धयान ददन सकेको छैन।पशसुमबन्धधी केहरी ऐन कानूनहरू हाल ष्टवद्यमान रहेको भए तापनन तधी 

वयवसथाहरू पयावाप् छैनन।्पशहुरूको हक अनधकारको समचुित संरक्षण हनु नसकदा िाद्य समप्रभतुा र 

सवचछ वातावरणको हकमा प्रनतकूल प्रभाव पररी नागररकको जधीवन चजउने हक, सवचछ वातावरणको 

हकलगायतका मौनलक हक अनधकारमा प्रनतकूल असर पनखे भएकोले ननवेदकको मागबमोचजमको 

आदेश जाररी हनुपुछवा भनधी बहस गनुवाभयो।

तयसैगररी ष्टवपक्षधीहरूको तफवा बाट उपचसथत ष्टवद्ान ् सहन्यायानधवक्ता श्धी शयामकुमार भट्टराईले पश ुहक 

अनधकारको समबन्धमा वयवसथा गनवाको लानग कुनै कानूनधी प्रावधान नभएको अवसथा होइन।पशहुरूको 

हक अनधकारको संरक्षणको लानग नेपाल सरकार गमभधीर र चजममेवार छ।पशहुरूको हक अनधकारको 

संरक्षण गनवाको लानग नै पश ुसेवा ऐन,२०५५, वातावरण संरक्षण ऐन, २०५३, वन ऐन, २०४९ 

लगायतका ऐन तथा ननयमावलरीहरू तजुवामा गररएको छ।यसैगररी अनधवक्ता अजुवानकुमार अयावालसमेत 

ष्टवरूद्ध नेपाल सरकारको ररट नं. ०७१-WO-३७१ ररट ननवेदनमा नमनत २०७२।४।२० मा यसै 

अदालतबाट प्रसततु ररट ननवेदनसँग समान प्रकृनतको ष्टवषयमा परमादेशको आदेश जाररी भइसकेको 

अवसथामा ननवेदन मागबमोचजमको आदेश जाररी हनुपुनखे होइन भनधी बहस गनुवाभयो।

यस अदालतको ननणवायाधार/आदेश

उपयुवाक्त तथय र बहस चजष्टकर रहेको प्रसततु ररट ननवेदनमा देहायका प्रश्नहरूको समबन्धमा ननणवाय 

गनुवापनखे देचियो।

(१) मानव समदुायको र पशनुबिको अन्तर समबन्ध कसतो रहेको छ र सन्तनुलत समबन्ध नहुँदा मानव 

समदुायमा कसतो असर पनवा सकदछ ? 

(२) पश ुअनधकार कसतो अनधकार हो ? 

(३) पश ु अनधकारको संरक्षणको सन्दभवामा अन्तरावाष्ट्रिय सतरमा के कसतो नसद्धान्त, मापदणड र 

कानूनहरू रहेका छन ्? 

(४) नेपालमा पश ुअनधकारका समबन्धमा ष्टवद्यमान कानूनधी वयवसथाहरू पयावाप् छन ्वा छैनन ्? 

(५) ररट ननवेदकको मागबमोचजमको आदेश जाररी गनुवापनखे हो वा होइन ?

२.  ननणवायतफवा  ष्टविार गदावा प्रसततु ररट ननवेदनमा ननवेदकले मु् यतः पश ुअनधकारको संरक्षणको 

लानग पयावाप् कानूनधी वयवसथा नभएको, पशधुनको न्याय, सरुक्षा, मयावादा र सदपुयोगका लानग 
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कुनै कानून नबनाइएको कारण जधीव जनावर पशधुनलाई िरम यातना, पधीडा र अन्याय हुँदा 

पनन उजरुरी गनखे, कारबाहरी गराउने र न्याय ददलाउने ठाउँ नभएकोलगायतका आधारमा ननवेदन 

मागबमोचजमको आदेश जाररी हनुपुनखे भन्े चजष्टकर नलएको देचिन्छ भने ष्टवपक्षधीहरूले पेस गरेको 

नलचित जवाफको अधययन गररी हेदावा यस समबन्धमा कानूनधी वयवसथा रहेको, पश ुअनधकारको 

संरक्षण गनुवापछवा भन्े कुरामा कुनै ष्टववाद नरहेको तथा समाजको आवशयकता र प्राथनमकताको 

आधारमा राजयले कानून बनाउँदै जाने नै हुँदा ननवेदन मागबमोचजमको आदेश जाररी गनुवा नपनखे 

भन्े चजष्टकर नलएको देचिन्छ।

३.  अब मानव समदुाय र पशनुबिको अन्तर समबन्ध कसतो रहेको छ र सन्तनुलत समबन्ध नहुँदा 

मानव समदुायमा कसतो असर पनवा सकदछ भन्े पष्टहलो प्रश्नको समबन्धमा ष्टविार गदावा, हामधी 

बाँचिरहेको पथृवधी सबै जधीव जनावरहरूको साझा घर हो।िेतना र ष्टववेकको ष्टहसाबबाट मानव 

जानत अन्य जधीव जनावरभन्दा शे्ष्ठ भए तापनन यस पथृवधीमा सममानपूववाक बाँचन पाउने हक 

हरेक जधीवजन्तमुा रहेको हनु्छ।धानमवाक, साँसकृनतक तथा पयावावरणधीय रूपमा मानव जानत र अन्य 

प्राणधीको नबिमा अन्योन्याचश्त समबन्ध रहेको हनु्छ भने माननसलगायतका प्रकृनतमा रहेका अन्य 

पशपंुक्षधी तथा जधीवहरूको जधीवन्त उपचसथनतले नै पयावावरणधीय िरि (eco-system cycle) सञ्चानलत 

भइरािेको हनु्छ र यधीमधये कुनै जधीवजन्त ुलोप हुँदा तयसले पयावावरणधीय सन्तलुन नै िलबनलन 

सकछ।साथै पशहुरूको समचुित संरक्षण हनु नसकदा संष्टवधानको धारा ३६ र धारा ३० मा 

सनुनचचित गररएको िाद्य समप्रभतुा र सवचछ वातावरणको हकमा प्रनतकूल प्रभाव पररी संष्टवधानको 

धारा १६ र ३० मा सनुनचचित गररएको नागररकको जधीवन चजउने हक र सवचछ वातावरणको 

हकलगायतका मौनलक हक अनधकारमा प्रनतकूल असर पनखे देचिन्छ।

४.  पश ु अनधकारको कसतो अनधकार हो भन्े दोस्ो प्रश्नमा ष्टविार गदावा, समयसँगै अन्तरावाष्ट्रिय 

वातावरण कानूनले पनन Anthropocentric Approach बाट Nature’s right centric approach 

को गनत नलँदै गदावा सबै प्राणधीको बाँचन पाउने अनधकार जन्मनसद्ध अनधकार भएको र मानवधीय 

आवशयकताले अपररहायवा भएमा बाहेक सो अनधकारको संरक्षण कानूनले गनुवापनखे देचिन्छ।The 

World Charter for Nature को प्रसतावनाले "सबै प्राणधीको आफनो छुटै्ट अचसततव हनेु हुँदा 

मानव जानतको उपयोगमा आए नआए तापनन उसको संरक्षणको सनुनचचितता गनुवापदवाछ" भन्े 

वयवसथा गरेको छ।माननससँगको समबन्धको अलावा पशपंुक्षधीहरूको आफनो सवतन्त्ता पनन 

रहेको हनु्छ।पशपंुक्षधीहरूको पनन माननसको जसतै सवतन्त् रूपमा बाँचन पाउने हक हनु्छ।उसको 

सवतन्त्ताको सममान र संरक्षण गनुवा माननसको कतवावय हो।यसै समबन्धमा पश ुसवासथयसमबन्धधी 
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ष्टवश्व संगठन (World Organization of Animal Health) को ननदखे चशकाको पररचछेद ७.१.२ मा 

पश ुक्याणसमबन्धधी आधारभतू नसद्धान्त ( Fundamental Principles of Animal Welfare) ले 

ननमन आधारभतू पक्षको सनुनचचितता हनेु गररी पश ुक्याणको सनुनचचितता गरेको छ: 

(१) भोक, पयास र कुपोषण हनु नददने (freedom from hunger, thirst and malnutrition)

(२) डर, त्ास र तनाव हनु नददने (freedom from fear and distress)

(३) भौनतक तथा चशत, तापजन्य असषु्टवधाबाट सरुचक्षत गनखे (freedom from physical and 

thermal discomfort)

(४) पधीडा, घाउिोट र रोगवयाधधीबाट सरुचक्षत राख् े(freedom from pain, injury and disease 

and)

(५) सामान्य वयवहार अनभवयक्त गररी बाँचन पाउने अवसथा सनुनचचित गनखे (freedom to express 

normal patterns of behavior) 

५.  परमपरागत रूपमा पशलुाई माननसको ननजधी समपचत्त माननन्थयो र जनुसकैु प्रकारको वयवहार 

गनवा पाउने छुट माननसमा हनु्छ भन्े मान्यता राचिन्थयो।तर अष्टहले यो मान्यतामा पररवतवान हुँदै 

आएको छ।माननसले पा्ने पशपंुक्षधी जसले पालेको छ उसको ननजधी समपचत्त भए तापनन माननसले 

सवेचछािाररी र अमानवधीय तवरबाट पशपंुक्षधीहरूको पालन पोषण र प्रयोग गनवा सकदैन।ननजधी 

समपचत्त भए तापनन पशपंुक्षधीमा जधीवन (being) रहेको हनु्छ र तयस जधीवनको सममान गनुवा 

माननसको कतवावय हो।तयसकारण माननसको वयचक्तगत समपचत्त हो भन्दैमा अन्य ननजथीव (thing) 

समपचत्तजसतो पशपंुक्षधीलाई अमानवधीय वयवहार गनवा नम्दैन।प्राण हनेु भएकोले पशपंुक्षधीमा पनन 

माननसमा जसतै भावना हनु्छ।माननसमा जसतै पधीडा, आनन्द, डर, ननराशा वा हतासालगायतका 

मनोष्टवज्ानहरू जनावरहरूमा पनन रहेका हनु्छन।्तयसकारण दया, माया, करूणालगायतका मू्य 

मान्यताहरूको आधारमा माननसले पशपंुक्षधीसँग वयवहार गनुवापछवा।यसै समबन्धमा भारतको सववोचि 

अदालतले A. Nagaraja & Others. vs. Animal Welfare Board of India मा पशकुो सममानपूववाक 

बाँचन पाउने अनधकारसष्टहतको पाँि आधारभतू अनधकारलाई आतमसात ्गददै पशमुानथको रूिरतालाई 

रोकन ननदखेशन ददएको देचिन्छ।सवसथ तथा सवचछ वातावरणमा बाँचन पाउने अनधकार (Right 

to live in a healthy and clean atmosphere), अनावशयक पधीडा ष्टवरूद्ध मानव जानतबाट संरक्षण 

पाउने अनधकार (Right to get protection from human beings against inflicting unnecessary 

pain or suffering), िाना र बाससथानको अनधकार (Right to get food and shelter), सममानपूववाक 
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बाँचन तथा उचित वयवहार पाउने अनधकार (Right to dignity and fair treatment) र पशमुानथ 

मानवजानतले गनखे यातना र अनावशयक पधीडा ष्टवरूद्धको अनधकार (Right against the human 

beings not to be tortured and against infliction on unnecessary pain or suffering) लाई उक्त 

मदु्ामा उ्लेि गरेको पाइन्छ। 

६.  नेपालको सन्दभवामा यसै अदालतको संयकु्त इजलासबाट अजुवानकुमार अयावाल ष्टव. नेपाल सरकार 

भएको ररट ननवेदनमा पशकुो अनधकारको समबन्धमा बहृत ्वया्या गददै पश ुअनधकारसमबन्धधी 

आधनुनक अवधारणाअनसुार माननसबाहेकका अन्य प्राणधीहरूको पनन यातना वा पधीडाबाट मकु्त रहरी 

चजउन पाउने हक रहन्छ भन्े माननन्छ।जैष्टवक नभन्ताको आधारमा नैनतक मू्य र जधीवनको 

आधारभतू संरक्षणको कुरामा ष्टवभेद गररन ुहुँदैन भनधी उ्लेि भएको पाइन्छ।भारतको सववोचि 

अदालतले State of Gujarat vs. Mirzapur Moti Kureshi Kassab Jamat and Others भएको मदु्ामा 

तयहाँको संष्टवधानको धारा ४८, ४८ क तथा धारा ५१ क को वया्या गददै प्रतयेक नागररकमा 

प्राणधीहरूप्रनत दया वा करूणा राख् ेकतवावय रहेको भनधी वया्या गरेको पाइन्छ।यसररी नेपालको 

सववोचि अदालतले तथा अन्य ष्टवदेशधी अदालतहरू र संयकु्त रा्रि संघका केहरी दसतावेजहरूले 

समेत पशकुो अनधकारनभत् ष्टवनभन् सवतन्त्ताको सनुनचचितता गररी क्याणकाररी वयवसथा गनखेमा 

राजयलाई दाष्टयतव ददइएको छ र नागररकको कतवावयको रूपमा समेत घोषणा गरेको देचिन्छ।

७. अब पश ुअनधकारको संरक्षणको सन्दभवामा अन्तरावाष्ट्रिय रूपमा के कसतो नसद्धान्त, मापदणड र 

कानूनहरू रहेका छन ्भन्े तेस्ो प्रश्नको समबन्धमा हेदावा पश ुअनधकारको ष्टवषयमा अन्तरावाष्ट्रिय 

सतरमा कुनै अलग सचन्ध समझौता भएको देचिदैँन।यद्यष्टप यस समबन्धमा केहरी अन्तरावाष्ट्रिय 

दसतावेजहरूले केहरी वयवसथा गरेका छन।्पश ु सवासथयसमबन्धधी ष्टवश्व संगठन (The World 

Organization for Animal Health) ले ननधावारण गरेको मापदणडमा समपूणवा पश ुजगतलाई पाँि 

प्रकारको सवतन्त्ता रहने जसमा भोक, नतिावा र कुपोषणबाट सवतन्त्ता, शाररीररक तथा उषणधीय 

वा तापधीय असहजताबाट सवतन्त्ता, पधीडा, िोटपटक र रोगबाट सवतन्त्ता र आफनो प्राकृनतक 

सवभाव अनभवयक्त गनखे सवतन्त्ता हनेु भनधी उ्लेि गरेको पाइन्छ।तयसैगररी ष्टफनलष्टपन्समा 

सन ् २००३ मा आयोजना गरेको सममेलनले पश ु क्याणसमबन्धधी अन्तरावाष्ट्रिय घोषणापत् 

(Universal Declaration on Animal Welfare) को लानग आधारहरू तय गरेको नथयो।मननला 

सममेलनको नामले चिननने उक्त सममेलनले देहायका िारवटा नसद्धान्तहरूमा सहमनत कायम 

गरेको नथयो।जसअनसुार पश ुक्याण सबै रा्रिहरूको साझा उद्ेशय हनेु, पश ुक्याणसमबन्धधी 
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मापदणडलाई पष्टहिान, प्रवद्धवान र पालना गनुवापनखे, पशहुरू ष्टवरूद्धको रूिरतालाई ननरोध गनवा तथा 

पशहुरूको पधीडालाई न्यूनधीकरण गनवाको लानग समपूणवा रा्रिहरूले आवशयक कदम िा्नपुनखे, 

कृष्टष कायवामा प्रयोग हनेु, घर पालवुा, वैज्ाननक पररीक्षणमा प्रयोग हनेु, मनोरञ्जनको लानग प्रयोग 

हनेु पशहुरूको समबन्धमा तयसप्रकारका कायवाका लानग प्रयोग गदावा पालना गनुवापनखे उपयकु्त 

मापदणडहरूको ष्टवकास गररनपुनखे भन्े रहेको छ।पश ु अनधकारको समबन्धमा वयवसथा गनखे 

अन्तरावाष्ट्रिय दसतावेजहरूको समबन्धमा उ्लेि गनुवापदावा जैष्टवक ष्टवष्टवधता महासचन्ध Convention 

on Biological Diversity, 1992 ले ष्टवश्वको बढदो जनसं्याको लानग आवशयक िाना, सवासथय र 

अन्य आवशयकता पररपूनतवा गनवाको लानग जैष्टवक ष्टवष्टवधताको संरक्षण र ददगो प्रयोगको महत्वप्रनत 

सिेत रहनपुनखे कुरालाई प्रसतावनाले नै जोड ददएको देचिन्छ।उच्लचित अन्तरावाष्ट्रिय दसतावेजहरू 

केहरी प्रनतनननधमूलक उदाहरणहरू मात् हनु।्यसररी पश ुअनधकारको समबन्धमा अलग अन्तरावाष्ट्रिय 

सचन्ध वा समझौता नभएको भए तापनन पश ुअनधकारको संरक्षणको लानग भएको घोषणा पत् 

तथा जैष्टवक ष्टवष्टवधतासमबन्धधी केहरी अन्तरावाष्ट्रिय दसताबेजहरूले पश ुअनधकारको समबन्धमा गरेको 

वयवसथाहरूलाई ननदखे चशका (Guidelines) को रूपमा नलन सष्टकन्छ।जसले नेपालको सन्दभवामा 

पनन उतप्ररेरत गनखे मान्यता रा्दछ।नेपाल सरकारले पनन ष्टयनै घोषणापत्हरू र सचन्ध समझौताको 

आधारमा पशपंुक्षधी ष्टवकास मन्त्ालयले पश ुक्याण ननदखे चशका, २०७३ लागू गररसकेको अवसथा 

छ।

८. पश ुअनधकारको संरक्षणको लानग ष्टवनभन् देशहरूले आफनो राष्ट्रिय कानूनमा पनन वयवसथा गरेको 

पाइन्छ।सन ्२००२ मा जमवानधीले आफनो संष्टवधान संशोधन गररी पशकुो अनधकार सनुनचचितता 

गररी सो गनखे पष्टहलो यरुोष्टपयन रा्रि बनेको छ।Switzerland, Austria, Slovenia जसता देशले 

पनन कानून लागू गररी पश ुक्याणलाई देशको संष्टवधानमा समावेश गररी पशधुनधीको समपचत्तको 

हक र पशकुो अनावशयक पधीडा, डर र त्ासबाट सवतन्त् हनेु अनधकारलाई सन्तलुन गरेको 

छ।तयसैगररी पश ुक्याण ऐन (Animal Welfare Act, UK) ले पनन पशलुाई पधीडा र तनावबाट 

सरुचक्षत राख् ेवयवसथा गरेको छ।Austrian Federal Animal Protection Act ले पनन माननसको 

अन्य प्राणधीमानथको दाष्टयतवलाई आतमसात ्गरेको छ र संघधीय कानूनले पनन पशकुो जधीवन रक्षाको 

सनुनचचितता गरेको छ।उदाहरणको लानग अष्ट्रियाको Austrian Animal Welfare Act, 2004 ले पश ु

अनधकार र क्याणको समबन्धमा ष्टवसततृ रूपमा कानूनधी वयवसथा गददै जनावरहरूको वयवसथापन 

र उपिार, पशवुध (slaughter), Surgical Procedure, िेलकुदलगायतका ष्टरियाकलापहरूमा गररने 

प्रयोगलगायतका ष्टवषयहरूमा कानूनधी वयवसथा गरेको छ भने ऐनमा उच्लचित वयवसथाहरूको 
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कायावान्वयनको लानग अलग ननकायको समेत वयवसथा गरेको छ।तयसैगररी सवधीजर्यान्डले 

सन ्२००५ मा पश ुक्याण र मयावादा (Welfare and Dignity) को संरक्षण गनखे उद्ेशयले 

Animal Welfare Act, 2005 जाररी गरेको छ।उक्त ऐनमा पशपुालन, पशकुो प्रजनन र Genetic 

Modification, पशकुो वयापार र प्रयोग, पशहुतयालगायतका ष्टवषयहरूमा ष्टवसततृ रूपमा कानूनधी 

वयवसथा गररएको छ भने ऐनमा उच्लचित वयवसथाहरूको कायावान्वयन गनवाको लानग आवशयक 

ननकायको समेत वयवसथा गररएको छ।संयकु्त अनधराजय बेलायतले पश ुअनधकारको संरक्षण गनखे 

उद्ेशयले Animal Welfare Act, 2006 जाररी गरेको छ।यस ऐनले पशहुरूप्रनत रूिर वयवहार वा 

लापरवाहरी गनखे वयचक्तलाई सजायको समेत वयवसथा गरेको छ।जसअनसुार आजधीवन घर पालवुा 

जनावर राख् नपाउने, ५१ हप्ासमम कैद वा रू.२०,०००/- समम जररवाना हनु सकने जसता 

सजायहरूको वयवसथा गररएको छ।पशहुरू ष्टवरूद्ध हनेु रूिर वयवहारलाई रोकथाम गनवाको लानग 

नछमेकरी मलुकु भारतले सन ्१९६० मा नै The Prevention of Cruelty to Animals Act, 1960 

जाररी गरेको देचिन्छ।यस ऐनमा पशहुरू ष्टवरूद्ध गररने कसता कसता कायवाहरू रूिर वयवहार हनु ्

भनधी ष्टवसततृ रूपमा पररभाष्टषत गरेको पाइन्छ भने तयसप्रकारको रूिर वयवहार गनखे वयचक्तलाई 

सजायको समेत वयवसथा गररएको छ।तयसैगररी यस ऐनले पशहुरूमा वैज्ाननक पररीक्षण गनखे तथा 

ष्टवनभन् प्रसतनुतको लानग प्रयोग गनखेलगायतका ष्टवषयहरूको समबन्धमा पनन सपटिसँग वयवसथा 

गरेको पाइन्छ भने यस ऐनमा उच्लचित वयवसथाको उ्लङ्घन गररी पशहुरूको ष्टवरूद्ध रूिर 

वयवहार गरेको अवसथामा िोजतलास गनखे, वारेन्ट जाररी गनखे, जफत गनखे, उपिार गनखेलगायतका 

ष्टवनभन् ष्टवषयहरूमा समेत यस ऐनले वयवसथा गरेको पाइन्छ।यसैगररी अष्टफ्करी मलुकु केन्याले 

पशहुरूको ष्टवरूद्ध हनेु रूिर वयवहारलाई ननरोध गनवाको लानग सन ्१९६२ मा नै Prevention 

of Cruelty to Animals Act, 1962 जाररी गरेको छ।यस ऐनले पशसँुग समबचन्धत अपराधहरू 

के के हनेु भनधी ष्टवसततृमा उ्लेि गरेको छ भने पशहुरूलाई अनसुन्धानको लानग प्रयोग 

(Experiment) गनखे समबन्धमा पनन आवशयक वयवसथा गरेको छ।तयसैगररी यस ऐनले पशधुनधीको 

कतवावय, अदालतको अनधकार, क्षनतपूनतवालगायतका वयवसथाहरूसमेत गरेको छ।यसैगररी संयकु्त 

राजय अमेररकाले सन ्१९६६ मा नै जाररी गरेको Animal Welfare Act, 1966 मा पश ुउपरको 

वयवहार, शोध वा अनसुन्धान कायवामा यसको प्रयोग तथा पशकुो क्याणकाररी वयवसथापन 

समबन्धमा वयवसथा गररएको छ भने जापानले सन ्१९७३ मा जाररी गरेको Welfare and 

Management of Animals Act, 1973 ले गाई, घोडा, बाख्ा, भेडा, कुकुरलगायतका सबै प्रकारका 

घर पालवुा जनावर तथा िरा िरुूङ्गधीहरूको उपर पधीडा पयुावाउन नहनेु, रूिर वयवहार गनवा नपाइने 
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र उचित कारणष्टवना तयसतो कायवा गनखेलाई अवसथाअनसुार एक वषवासमम कैद हनु सकने वयवसथा 

गरेको छ।Animal Welfare Act, 2010 (Norway) ले “पश ुमाननसका लानग उपयोग भए 

नभए तापनन उसको आफनै आधारभतू मू्य हनु्छ भनधी उ्लेि गरेको छ”।मानथ उच्लचित यधी 

वयवसथाहरू केबल केहरी प्रनतनननधमूलक दृटिान्तमात् हनु ्जसबाट ष्टवश्वका कैं यौ देशहरूमा पश ु

अनधकारको संरक्षण गनवाको लानग घरेल ुकानूनमा वयवसथा भएको देचिन्छ।

९. अन्तरावाष्ट्रिय रूपमा Eco-centric principle को अवधारणाको ष्टवकास भइरहेको सन्दभवामा सन ्

१९९२ मा Switzerland ले आफनो संष्टवधान संशोधन गररी पशलुाई वसत ु(things) होइन प्राणधी 

(being) हो भनधी केहरी देशको कानूनले र फैसलाले जलिर (Aquatic) र उभयिर (Aviatic) 

सष्टहतको सारा प्राणधी जगतलाई अलग वयचक्ततव भएको कानूनधी वयचक्त घोष्टषत गररी प्राकृनतक 

वयचक्त सवरूप अनधकार, कतवावयको रूपमा मान्यता ददइएको छ।सबै नागररकलाई सथानधीय 

अनभभावकतव (Loco parentis) घोष्टषत गररी नागररकले पश ुक्याण र सरुक्षा गनखे अवधारणाको 

ष्टवकास गरेको छ।मानथ्ला प्रकरणमा उ्लेि भएजसतै अन्तरावाष्ट्रिय दसतावेज, ष्टवदेशधी अदालतको 

ननणवायहरूले पश ुसवतन्त्ता र क्याणसमबन्धधी सैद्धाचन्तक पक्षमा सपटिता ्याउनकुो साथै ष्टवनभन् 

देशहरूले आफनो घरेल ुकानूनमा पश ुअनधकार र क्याणको लानग ष्टवशेष कानूनको वयवसथा 

गरेको देचिन्छ। 

१०. नेपालको सन्दभवामा पश ुअनधकार र क्याणका समबन्धमा ष्टवद्यमान कानूनधी वयवसथाहरू पयावाप् 

छन ्वा छैनन ्भन्े िौथो प्रश्नको समबन्धमा हेदावा संष्टवधानको प्राकृनतक साधन स्ोतको संरक्षण, 

समबद्धवान र उपयोगसमबन्धधी नधीनतअन्तगवात जनसाधारणमा वातावरणधीय सवचछतासमबन्धधी िेतना 

बढाउन, वन, वन्यजन्त,ु पंक्षधीको जैष्टवक ष्टवष्टवधताको संरक्षण, समबद्धवान र ददगो उपयोग गनखे तथा 

जैष्टवक ष्टवष्टवधतामानथ नकारातमक असर परेको वा पनवा सकने अवसथामा नकारातमक वातावरणधीय 

प्रभाव ननमुवाल गनवा उपयकु्त उपायहरू अवलमबन गनखे नधीनत संष्टवधानको धारा ५२(छ)(५) र 

७ मा रहेको छ।राजयको ननदखेशक नसद्धान्तहरूको अनशुरण तथा राजयका नधीनतहरूको रिमश: 

कायावान्वयन गनखेसमेत राजयको दाष्टयतवको वयवसथा संष्टवधानको धारा ५२ ले गरेको छ।हरेक 

प्राणधीको बाँचन पाउने अनधकारको सममान र संरक्षण गनुवा माननसको कतवावय हो।संष्टवधानले 

वयचक्तको मौनलक अनधकारको मात् वयवसथा नगररी नागररकको कतवावयको पनन वयवसथा गरेको 

छ।प्रतयेक नागररकले संष्टवधान र कानूनको पालना गनुवापनखे तथा साववाजननक समपचत्तको सरुक्षा र 

संरक्षण गनुवापनखे कतवावय संष्टवधानको धारा ४८ ले गरेको छ। 
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११. नेपालमा पशसुमबन्धधी ष्टवद्यमान कानूनहरू हेदावा पश ुसवासथय तथा पश ुसेवा ऐन, २०५५ र पश ु

सवासथय तथा पश ुसेवा ननयमावलरी, २०५६, पश ुवधशाला र मास ुजाँि ऐन, २०५५ र पश ु

वधशाला र मास ुजाँि ननयमावलरी, २०५७ ष्टवद्यमान रहेका देचिन्छन ्भने यसको अनतररक्त माछा 

भरुाबारे मापदणड, २०६१, पश ुढुवानधी मापदणड, २०६४, पश ुकवारेन्टाइन (पष्टहलो संशोधन) 

कायवाष्टवनध, २०७१ र पश ुक्याण ननदखे चशका, २०७३ पनन ष्टवद्यमान रहेको देचिन्छ।तयसैगररी 

मलुकुरी (अपराध संष्टहता) ऐन, २०७४ को पररचछेद २७ मा पनन पशपंुक्षधीसमबन्धधी कसरुसमबन्धधी 

वयवसथा गरेको पाइन्छ।यसररी ष्टवनभन् ऐन, ननयमावलरी, ननदखे चशका र मापदणड ष्टवद्यमान रहेकोमा 

पश ुसवासथय तथा पश ुसेवा ऐन, २०५५ ले जनुसकैु प्रकारको पा्त ुवा जंगलरी जनावरलाई 

पशकुो रूपमा पररभाष्टषत गददै पश ुकवारेन्टाइन, पश ुनश् सधुार, पशसुमबन्धधी उद्योग सथापना 

र ननकासधी पैठाररीलगायतका ष्टवषयमा वयवसथा गरेको देचिन्छ भने नेपाल सरकारले राजपत्मा 

सूिना प्रकाशन गररी पशपु्रनत हनेु ननदवायधी वयवहार रोकनको लानग एउटा सनमनतको गठन गनवा 

सकने र तयसतो सनमनतको काम, कतवावय र अनधकार सोहरी सूिनामा तोष्टकएबमोचजम हनेु भन्े 

वयवसथा गरेको देचिन्छ।यद्यष्टप ऐन जाररी भएको लामो समयसमम पनन तयस प्रकारको सनमनत 

गठन भई कायवा गरेको देचिदैँन।तयसैगररी पश ुवधशाला र मास ुजाँि ऐन,२०५५ ले पश ुभन्ाले 

के बचुझन्छ भनधी सूिधी उ्लेि गरेको देचिन्छ भने इजाजत पत् ननलई पश ुवधशालाको सथापना 

गनवा र मास ुनबरिरी गनवा नपाइने, पश ुवधशालामा मात् पश ुवध गनवा पाइने, वध गररएका पशकुो 

मास ुजाँि गनुवापनखेलगायतका वयवसथा गरेको देचिन्छ।

१२. तयसैगररी मलुकुरी अपराध (संष्टहता), २०७४ को पररचछेद २७ ले पशपंुक्षधीसमबन्धधी कसरुलाई 

अलग पररचछेदमा उ्लेि गररी गाई, गोरूलाई मानवा वा काटन ननषधे गरेको देचिन्छ भने 

पशपंुक्षधीप्रनत ननदवायधी वयवहार गनवा नहनेु भनधीसमेत वयवसथा गरेको छ।जसअनसुार कसैले कुनै 

पशपंुक्षधीलाई कुटरी, ष्टहकावाई वा बोकन सकने क्षमताभन्दा बढरी भाररी बोकाई वा सामथयवाभन्दा बढरी 

दौडाई वा रोग, घाउ, िष्टटरा वा अन्य कुनै कारणबाट काम गनवा असमथवा भएकोलाई काममा 

लगाई वा हाननकारक वसत ुसेवन गराई वा अन्य कुनै प्रकारले यातना ददन वा आफूले पालेको 

पशपंुक्षधी रोगधी वा वदृ्ध भएको कारणले साववाजननक रूपमा छाडन वा अन्य कुनै ष्टकनसमबाट ननदवायधी 

वा रूिर वयवहार गनवा नपाइने वयवसथा गरेको पाइन्छ र तयसप्रकारको कायवा गरेको अवसथामा 

कसरु गनखे वा गराउने वयचक्तलाई तधीन मष्टहनासमम कैद वा पाँि हजार रूपैयाँसमम जररवाना वा 

दवैु सजाय हनेु वयवसथा गरेको देचिन्छ।तयसैगररी उक्त संष्टहताले साववाजननक सथलमा पश ुवा 

पंक्षधी मानवासमेत ननषधे गरेको छ।यसररी पशसँुग समबचन्धत दईुवटा ऐनहरू पश ुसेवा तथा पश ु
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सवासथय ऐन, २०५५ र पश ुवधशाला र मास ुजाँि ऐन, २०५५ तथा मलुकुरी अपराध (संष्टहता), 

२०७४ मा पशकुो क्याणको समबन्धमा केहरी वयवसथा रहेकोमा यधी ऐनहरू पश ुअनधकार र 

क्याणकै लानग नै भनधी जाररी भएका ष्टवशेष कानून होइनन।्पश ुसेवा तथा पश ुसवासथय ऐन, 

२०५५ को प्रसतावनामा पश ुपालन वयवसायलाई वयवचसथत र ष्टवकनसत तु् याउन र मानव 

समदुायको पौष्टटिक भोजन तथा सवासथयका दृष्टटिकोणबाट समेत सामग्धीको सवसथ रूपमा उतपादन, 

नबरिरी ष्टवतरण, ननकासधी तथा पैठाररी समबन्धमा वयवसथा गनवाको लानग भनधी तथा पश ुवधशाला र 

मास ुजाँि ऐन, २०५५ को प्रसतावनामा सववासाधारण जनताको सवासथय र ष्टहत कायम राख् मास ु

तथा मासबुाट बन्े िाद्य पदाथवामा नमसावट रोकन र मासमुा हनेु सवसथता तथा मासकुो सवभाष्टवक 

गणु नबग्न नददई उपयकु्त सतर कायम राख् भन्े उ्लेि भएबाट यधी दईु ऐनहरू पश ुअनधकार र 

क्याणको लानग जाररी भएका ष्टवशेष कानून नभई पयावावरण (ecology) को सन्तलुनमा पशलुाई 

िानामा प्रयोग गदावा िानाको लानग वध र सोको वयवसथापनसँग जोनडएको देचिन्छ।यद्यष्टप यधी 

ऐनहरूमा पश ुअनधकारसँग समबचन्धत केहरी ष्टवषयहरू भने समावेश भएका छन।् 

१३. पशसँुग समबचन्धत उपयुवाक्त ऐनहरूको बाबजदु पश ुक्याण ननदखे चशका, २०७३ पनन ष्टवद्यमान 

रहेको देचिन्छ।यस ननदखे चशकाले अन्तरावाष्ट्रिय घोषणा पत्ले वयवसथा गरेझैं पश ु क्याणको 

आधारभतू सवतन्त्ताको सममान गददै पशलुाई काममा लगाउँदा अपनाउन ु पनखे सावधानधीहरू, 

पशमुा भारवहन सामग्धीको प्रयोग गदावा अपनाउनपुनखे सावधानधीहरू, काम गराउने उपयकु्त मौसम 

र समयसमबन्धधी, कायवाबोझसमबन्धधी, आश्यसमबन्धधी, दानापानधीसमबन्धधी, बाँधने वा थनु्ेसमबन्धधी, 

सवासथयोपिारसमबन्धधी, संरिामक रोग वयवसथापनसमबन्धधी, ननवतृ्त पश ु वयवसथापनसमबन्धधी, 

पशपु्रनत हनेु ननदवायधी वयवहारसमबन्धधी, पश ुक्याणसमबन्धधी चजममेवाररी र उत्तरदाष्टयतवसमबन्धधी, 

पश ुक्याण मापन सूिकसमबन्धधी लगायतका समबन्धमा पनन वयवसथा गरेको पाइन्छ। 

१४. तयसैगररी अवयवचसथत ढुवानधीको कारणले पशकुो सवासथय, कायवाक्षमता, उतपादन क्षमता र 

गणुसतररीयतामा प्रनतकूल असर पनखे भएकोले ढुवानधी समबन्धमा वयवचसथत गनवा भनधी पश ुढुवानधी 

मापदणड, २०६४ पनन ष्टवद्यमान रहेको देचिन्छ।नेपाल सरकार, कृष्टष तथा सहकाररी मन्त्ालय, 

पश ुसेवा ष्टवभागले जाररी गरेको उक्त मापदणडले ढुवानधी गनखे तररका, ढुवानधी गदावा अपनाउनपुनखे 

सावधानधी, असावधानधी वयवहार भएको ठहररने अवसथाहरूको समबन्धमा वयवसथा गरेको देचिन्छ 

भने पश ुपैदल ढुवानधीको मापदणड जसअन्तगवात पैदल ढुवानधी गनखे पशकुो साथमा हनुपुनखे सामग्धीहरू, 

पैदल ढुवानधी गदावा प्रनतबचन्धत कायवाहरू, पैदल ढुवानधी गदावा पशलेु पार गनखे दरुरीलगायतका ष्टवषयहरू 

समावेश भएका छन ्भने उक्त मापदणडले सडकमा ि्ने साधनमा पश ुढुवानधी गनखे मापदणडको 
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पनन वयवसथा गरेको छ।जसअनसुार ढुवानधी गदावा गाडधीमा हनुपुनखे सामाग्धीहरू, ढुवानधी गदावा बाँधन 

नहनेु, दाना पानधीको वयवसथा गररनपुनखे, सयाहार ससुार गनुवापनखेलगायतका वयवसथाहरू गरेको 

देचिन्छ। 

१५. यसररी पशसँुग समबचन्धत केहरी नधीनत, कानून तथा ननदखे चशका नेपालमा ष्टवद्यमान रहेकोमा यधी ष्टवद्यमान 

कानूनहरू पश ुअनधकार र क्याणको लानग पयावाप् र प्रभावकाररी छन ्वा छैनन ्भन्े समबन्धमा 

ष्टववेिना गररी हेदावा कानूनमा के कुरा वयवसथा हुँदा पयावाप् हनेु र के नहुँदा पयावाप् नहनेु भन्े 

समबन्धमाकुनै सपटि र ननचचित मापदणड छैन।यद्यष्टप ष्टवनभन् देशहरूले पश ुअनधकार र क्याणको 

समबन्धमा गरेका वयवसथाहरूसँग तलुना गररी केहरी ननषकषवा ननका्न सष्टकन्छ भने United Nations 

Food and Agricultural Organization (FAO) ले सन ्२०१० मा प्रकाशन गरेको Legislative 

and Regulatory Options for Animal Welfare नामक प्रनतवेदनमा समेत Essential Elements of 

Animal Welfare Legislation भन्े शधीषवाकमा पश ुअनधकार र क्याणको समबन्धमा बनाइने 

कानूनमा गररनपुनखे वयवसथाहरूको समबन्धमा उ्लेि गररएको छ, जसलाई पश ुअनधकारसमबन्धधी 

कानूनमा के कसतो वयवसथा रहनपुछवा भन्े समबन्धमा ष्टववेिना गनवाको लानग सन्दभवा सामग्धीको 

रूपमा प्रयोग गनवा सष्टकन्छ।UN FAO ले प्रकाशन गरेको उक्त प्रनतवेदन तथा मानथ उच्लचित 

ष्टवनभन् देशहरूको कानूनधी अभयासलाई दृष्टटिगत गररी हेदावा पश ुअनधकार र क्याणको लानग 

बनेको कानूनमा पशहुरूउपर कसतो वयवहार गनुवापनखे, पशहुरूप्रनत गररने कसता प्रकृनतका कायवाहरू 

रूिर र अमानवधीय वयवहार हनेु, पशहुरूउपर रूिर र अमानवधीय वयवहार भएमा कुन ननकायमा 

कसररी उजरुरी गनखे, सजाय र क्षनतपूनतवा के हनेु, पशधुनधीको कतवावय के हनेुलगायतका ष्टवषयहरूको 

समबन्धमा सपटि रूपमा उ्लेि गनुवापनखे देचिन्छ।तयसैगररी पशलुाई मानवको िानाको रूपमा 

मासकुो लानग वध गनखे कायवा मानव मात्को अपररहायवा आवशयकतालाई दृष्टटिगत गररी मान्यता 

ददँदा पनन उपयकु्त प्रष्टवनधको प्रयोग गररी कम पधीडा ददई गररनपुनखे, पश ुवध गनुवाभन्दा अगानड 

राख् ेठाउँको उपयकु्त वयवसथा गररी त्ासमकु्त अवसथामा राख्पुनखे, पश ुवध गनवाको लानग उपयकु्त 

प्रष्टवनधको प्रयोग गनुवापनखे, पशहुरूलाई एक ठाउँबाट अकवो ठाउँमा सथानान्तरण गदावा अनावशयक 

द:ुि र रूिर तररकाबाट नगररी वयवचसथत तररकाबाट गनुवापनखेलगायतका ष्टवषयहरूलाई समेत 

कानूनले सनुनचचित गरेको हनुपुनखे देचिन्छ।तयसैगररी पशलुाई वैज्ाननक प्रयोगको लानग उपयोग 

(Scientific Experiment), पशकुो प्रजनन तथा Genetic Engineering र Genetic Modification, 

मनोरञ्जन तथा अन्य ष्टरियाकलापहरूमा प्रयोगलगायतका ष्टवषयहरूलाई पनन कानूनले समबोधन 

गनुवापनखे देचिन्छ।जसबाट पशहुरूले पनन मयावाददत रूपमा उचित वातावरणमा बाँचन पाउन 



444

jg, jGohGt' / jftfj/0f ;+/If0f ;DaGwL s]xL dxTjk"0f{ d'2fsf ghL/x?sf] ;Fufnf] – @)&*

सकुन।्यसररी पश ुसवतन्त्ता र क्याणको लानग कानूनले उपयुवाक्तबमोचजमको वयवसथा गनुवापनखेमा 

हाल ष्टवद्यमान ऐन, कानूनले सो प्रकारको वयवसथा गरेको देचिदैँन।अकवो शबदमा भन्ुपदावा पश ु

सवतन्त्ता र क्याणको लानग नै भनधी कुनै ष्टवशेष कानून नभएको र भएका कानूनले पनन पश ु

सवतन्त्ता र क्याणको लानग पयावाप् वयवसथा गनवा नसकेको अवसथामा ष्टवद्यमान कानूनहरू पश ु

सवतन्त्ता र क्याणको लानग पयावाप् छन ्भनधी मान् नम्ने देचिदैँन। 

१६. अब ननवेदन मागबमोचजमको आदेश जाररी गनुवापनखे हो वा होइन भन्े पाँिौं प्रश्नको समबन्धमा ष्टविार 

गदावा पश ुसवतन्त्ताको लानग केहरी वयवसथाहरू गरेको नै देचिन्छ भने नमनत २०७३।१२।२४ 

मा नेपाल सरकारले समेत पश ुक्याण ननदखे चशका, २०७३ जाररी गरेको र हाल उक्त ननदखे चशका 

कायावान्वयनमा रहेको देचिन्छ।ष्टवपक्षधीहरूले दायर गरेको नलचित जवाफको अधययन गररी हेदावा 

पनन ननवेदकले उठाएको ष्टवषयवसतकुो समबन्धमा नेपाल सरकारले कुनै फरक धारणा रािेको 

देचिदैँन र समाजको आवशयकता र प्राथनमकताअनसुार राजयले कानून बनाउने हुँदा उपयकु्त 

समयमा आवशयक प्रबन्ध गररने भनधी प्रनतबद्धता वयक्त भएको पाइन्छ।यसैगररी ननवेदकले 

उठाएको ष्टवषयसँग समान प्रकृनतको ष्टवषय समावेश रहेको अजुवानकुमार अयावाल ष्टव. नेपाल 

सरकारसमेत (ने.का.प.२०७३, अंक ९, नन.नं.९६८६) भएको मदु्ामा बारा चज्ला चसथत 

गष्टढमाईलगायतका मेला, धानमवाकसथलमा ददने गररएको बलरीको सन्दभवामा जनावरहरूउपर हनेु 

गरेको रूिर र यातनापूणवा वयवहार नहनेु वयवसथा गनवा, बलरी ददइएका जनावरको मासलुगायतका 

चिजवसतकुो सवासथयका दृष्टटिले उचित वयवसथापन गनवा, वातावरण प्रदूषण ननयन्त्ण गनवा, बलरी 

ददइने जनावरको कवारेन्टाइन पररीक्षणलगायतका सवासथय पररीक्षण प्रभावकाररी रूपमा हनेु वयवसथा 

नमलाउन र पश ुसवासथय तथा पश ुसेवा ऐन, २०५५ को दफा २७ बमोचजम पशपु्रनत हनेु ननदवायधी 

वयवहार रोकनका लानग सनमनत गठन गररी तयसतो ननदवायधी वयवहार रोकने वयवसथा नमलाउन ुभनधी 

यस अदालतबाट परमादेशको आदेश जाररी भइसकेको देचिन्छ।ननवेदकले उठाएको ष्टवषयको 

समबन्धमा केहरी कानूनधी वयवसथाहरू ष्टवद्यमान नै रहेको, समयअनसुार कानूनमा संशोधन र 

पररवतवान गररी पश ुअनधकारलाई सरुचक्षत गररने भनधी ष्टवपक्षधीहरूले नलचित जवाफ र बहसको 

रिममा समेत सवधीकारेको, यसै ष्टवषयसँग समान प्रकृनतको ष्टवषयमा यसै अदालतबाट यस अगानड 

नै ष्टवनभन् आदेशहरू जाररी भइसकेको देचिदँा ररट ननवेदकको मागबमोचजमको पनु: आदेश जाररी 

गनुवापनखे अवसथा देचिएन।प्रसततु ररट ननवेदन िारेज हनेु ठहछवा। 

१७. तर भिवारै आएको मलुकुरी अपराध संष्टहता, २०७४ को दफा २८९ मा गाई, गोरू मानवा वा काटन 

नहनेु, दफा २९० मा पशपंुक्षधीप्रनत ननदवायधी वयवहार गनवा नहनेु र दफा २९१ मा साववाजननकसथलमा 
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पश ुवा पंक्षधी मानवा नहनेु वयवसथा गररी सजाय र जररवानाको वयवसथा गररए तापनन पश ुक्याण 

ननदखे चशका, २०७३ ले समेष्टटएका पशपु्रनत गररन ुपनखे वा गनवा नहनेु वयवहारहरूलाई समेत कानूनले 

समेटन ुपनखे देचिन्छ।साथै पशपु्रनत गररनपुनखे वयवहार नगरेमा सजायसँगै क्षनतपूनतवाको वयवसथा, 

राजयले गनुवापनखे चजममेवाररी र दाष्टयतवको सपटि वयवसथा तथा संघधीय राजय संरिनाको सन्दभवामा 

सथानधीय तह, चज्ला र प्रदेशमा समेत के कसतो दाष्टयतव र वयवसथा गनुवापनखे हो भन्े ष्टवषयसमेत 

ष्टविारणधीय रहेको छ।तसथवा प्रसततु ररट ननवेदन िारेज हनेु ठहरे तापनन ननवेदकले उठाएको 

ष्टवषयवसतलुाई यस इजलासले गमभधीरताको साथ नलएको छ।पश ुसवतन्त्ता र क्याणको लानग 

पयावाप् कानूनधी वयवसथा गररनपुछवा भन्े यस इजलासको धारणा रहेको छ।पश ुपनन कानूनधी वयचक्त 

(Legal person) सरह भई उसको आफनै अनधकार हनु्छ भन्े नसद्धान्त तथा सोमा नागररकको 

अनभभावकतव (Loco Parentis) र कतवावय रहेको हनु्छ भन्े मान्यतासँगै Anthropocentric 

Approach बाट Eco-centric Approach को धारणा अन्तरावाष्ट्रिय रूपमा ष्टवकास भइसकेको 

सन्दभवामा, तयसलाई समेत ष्टविार गदावा पयावावरण (Ecology) र वातावरण (Environment) मा 

सन्तलुन कायम गररी सभय, समनु्त र ददगो मानव समाजको ष्टवकासका लानग पश ुसवतन्त्ताको 

सन्तनुलत वयवसथापन अपररहायवा हनेु र समयमा नै सोको वयवसथापन हनु नसकदा सममानपूववाक 

बाँचन पाउने हक (धारा १६), सवचछ वातावरणको हक (धारा ३०), िाद्यसमबन्धधी हक (धारा 

३६) मा समेत आघात पररी मानव समाजले अनेकौं ष्टवपचत्त बेहोनुवा पनखे हुँदा पशहुरूको भोक, पयास 

र कुपोषण हनु नददने, डर, त्ास र तनाव हनु नददने, भौनतक तथा शधीत, तापजन्य असषु्टवधाबाट 

सरुचक्षत गनखे, पधीडा, घाउिोट र रोगवयानधबाट सरुचक्षत राख्,े सामान्य वयवहार अनभवयक्त गररी 

बाँचन पाउने अवसथा सनुनचचित गनखे भन्े पशकुो सवतन्त्ताको सममान गददै पश ु क्याणको 

उचित वयवसथापन, ष्टवकास र गणुसतर कायम गनवा ननमन ननदखेशन कृष्टष तथा पशपंुक्षधी ष्टवकास 

मन्त्ालयको नाउँमा देहायबमोचजमको ननदखेशनातमक आदेश जाररी गररएको छ:

 पशहुरूउपर गररने कसतो प्रकारको कायवाहरू रूिर र अमानवधीय हनेु, रूिर र अमानवधीय वयवहार 

रोकन जनिेताना फैलाउने, रूिर र अमानवधीय कायवाको अनगुमन कसले कसररी गनखे, पशहुरूउपर 

रूिर र अमानवधीय वयवहार भएमा कुन ननकायमा कसररी उजरुरी गनखे, सजाय र क्षनतपूनतवा के हनेु, 

पशधुनधीको कतवावय के हनेु, पश ुवध तथा सथानान्तरण गदावा कम पधीडा ददई उपयकु्त प्रष्टवनधको 

प्रयोग कसररी गनखेलगायतका कुराहरूलाई सपटिसँग उ्लेि गररी तथा वैज्ाननक पररीक्षणको 

लानग पशहुरूको प्रयोग, Genetic Engineering, Genetic Modification लगायतका ष्टवषयहरूको 

समबन्धमा समेत आवशयक वयवसथा गररी पश ु अनधकार र क्याणको लानग पश ु क्याण 
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ननदखे चशका, २०७३ को सापेक्षतामा ननदखे चशकाद्ारा संरचक्षत गररएका वयवसथाहरूलाई समेत 

मधयनजर रािधी आवशयक कानून तजुवामाको लानग वयवसथा नमलाउने।

 पश ु क्याणसमबन्धधी ष्टवशेष कानून नआएसममको अवनधका लानग पश ु क्याण ननदखे चशका, 

२०७३ लाई पश ुसवतन्त्ताको सममान र संरक्षण गनखे सन्दभवामा प्रभावकाररी कायावान्वयन गनखे, 

गराउने तथा सो ननदखे चशकाको कायावान्वयनमा उजरुरी वयवसथापन, अनगुमन र समन्वयको लानग 

आवशयक वयवसथा नमलाउने।

 पश ुसवतन्त्ताको सममान र संरक्षण गनवा भएका कानून, ननदखे चशका र फैसलाको वयापक प्रिार 

प्रसार गररी राजयको समबचन्धत ननकाय र नागररकको दाष्टयतव बोध गराउने।

यस आदेशको जानकाररी ष्टवपक्षधीहरूलाई ददई दायररीको लगत कट्टा गररी नमनसल ननयमानसुार 

अनभलेि शािामा बझुाइ ददनू।

उक्त रायमा सहमत छु।

न्या.डा.आनन्दमोहन भट्टराई

इनत संवत ्२०७४ साल पौष १२ गते रोज ४ शभुम।्
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