सिोच्च अदालत, सं र् क्त
ु
इिलास
सम्माननीर् प्रधान न्र्ार्ाधीश श्री कल्र्ाण श्रे ष्ठ
माननीर् न्र्ार्ाधीश श्री सुश ीला काकी
फैसला
०७२-WH-००१८
विषर्ः िन्दीप्रत्र्क्षीकरण।
धाददङजिल्ला, नौविसे गा.वि.स.िडा नं.७ घर भई हाल महानगररर् प्रहरी
पररसर अपराध महाशाखामा थ ुनामा रहेका विष्णु लामा--------------------१
काठमाडौं जिल्ला, चन्रबगरी नगरपाबलका िडा नं.४ घर भई हाल ऐ. ऐ. मा
थ ुनामा रहेका सुभाष तामाङ---------------------------------------------१
काभ्रेपलाञ्चोक जिल्ला, पनौती नगरपाबलका िडा नं.घर भई हाल ऐ. ऐ. मा

बनिे द क

थ ुनामा रहेका ददपक तामाङ---------------------------------------------१
समेत ३ िनाको हकमा आई.एल.एफ. नेपालमा कार्ारत अबधिक्ता खेमप्रसाद
गौतम------------------------------------------------------------------१
बिरुद्ध
जिल्ला प्रशासन कार्ाालर्, काठमाडौं-------------------------------------१
ऐ. का प्रमुख जिल्ला अबधकारी------------------------------------------१
महानगररर् प्रहरी पररसर टेकु, काठमाडौं---------------------------------१

विपक्षी

नेपालको संविधान, २०७२ को धारा ४६ तथा १३३(२) र (३) िमोजिम र्स
अदालतमा दार्र हुन आएको प्रस्तुत ररट बनिेदनको संजक्षप्त तथ्र् र आदेश र्स प्रकार छः–
ररट बनिे दन व्र्होरा:
बनिेदकहरु विष्णु लामा, शुभाष तामाङ र ददपक तामाङलाई बमबत २०७२।६।११
गतेका ददन ददउसो १२.०० ििेको समर्मा गाडी चढ्न भनी िस कुरेर िसेको अिस्थामा
विष्ण ु लामासमेत बिरुद्ध. जिल्ला प्रशासन कार्ाालर्, काठमाडौंसमेत भएको ०७२- WH-००१८ को िन्दीप्रत्र्क्षीकरणको बनिेदनमा सिोच्च
अदालतिाट बमबत २०७२।७।१७ मा भएको आदे श पृष्ठ ३१ मध्र्े
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सोल्टीमोडिाट प्रहरीले पक्राउ गरी विपक्षी प्रहरी कार्ाालर्मा राजखर्ो। तत्पश्चात नप
े ालको
संविधान

विपरीत

विपक्षी

प्रमुख

जिल्ला

अबधकारीसमक्ष

पवहलो

पटक

बमबत

२०७२।६।१२ मा म्र्ाद थपका बनिहरुलाई उपजस्थत गराई अबधकार नै नभएका
विपक्षी प्रमुख जिल्ला अबधकारले ६ ददनसम्म थ ुनामा राख्न भनी म्र्ाद थप गन ुा भर्ो र
पुनः बमबत २०७२।६।१७ मा ५ ददनका लाबग थ ुनामा राख्ने अन ुमती प्रदान गरी
बनिहरुलाई कानून विपरीत थ ुनामा राजखएको छ। नेपालको संविधानको धारा १७(१) ले
“कानूनिमोजिम िाहेक कुनै पबन व्र्जक्तलाई िैर्जक्तक स्ितन्रतािाट िजञ्चत गररने छै न”
भनी

संिैधाबनक

प्रत्र्ाभूबत

स्ितन्रतामा अंकुश

गररएको

छ।

बनिेदकहरुलाई

थ ुनामा

राखी

बनिहरुको

लगाउने कार्ा कानूनी व्र्िस्थािमोजिम गररएको छै न। नेपालको

संविधानको धारा २०(३) मा र केही सािािबनक (अपराध र सिार्) ऐन, २०२७ को
दफा ३(२) को प्रबतिन्धात्मक िाकर्ांशले पक्राउ गररएको व्र्जक्तलाई पक्राउ भएको समर्
र स्थानिाट िाटोको म्र्ाद िाहेक चौविस घण्टाबभर मुद्दा हेने अबधकारीसमक्ष उपजस्थत
गराउन ु पने र त्र्स्तो अबधकारीिाट आदेश भएमा िाहेक पक्राउ भएको व्र्जक्तलाई थ ुनामा
नराजखने संिैधाबनक तथा कानूनी प्रत्र्ाभूबत गररएको छ।
केही सािािबनक (अपराध र सिार्) ऐन, २०२७ को दफा ५(१) ले उक्त ऐन
अन्तग ातको मुद्दाको शुरु कारिाही र वकनारा गने अबधकार प्रमुख जिल्ला अबधकारीलाई
प्रदान गरेको भएपबन नप
े ालको संविधानको धारा १५२ को उपधारा (२) मा “एक
िषाभन्दा िढी कैद सिार् हुने फौिदारी कसूर सम्िन्धी मुद्दा अदालत िा विजशविकृत
अदालत िा सैबनक अदालत िा न्र्ावर्क बनकार् िाहेक अन्र् बनकार्को अबधकार क्षेरमा
पने छै न” भन्ने व्र्िस्था हुन ुका साथै संक्रमणकाबलन व्र्िस्था अन्तग ात धारा ३०० को
उपधारा (७) ले “र्ो संविधान प्रारम्भ हुँु दाका िखत अदालत िाहेक अन्र् बनकार्मा
विचाराधीन रहेका एक िषाभन्दा िढी कैद सिार् हुने फौिदारी कसूर सम्िन्धी मुद्दा र्ो
संविधान प्रारम्भ भएपबछ सम्िजन्धत जिल्ला अदालतमा सनेछन” भनी संिैधाबनक रुपमै एक
िषाभन्दा िढी कैद हुन सकने प्रकृबतको मुद्दा जिल्ला अदालतमा सने अथाात ् त्र्स्ता मुद्दाहरु
हेने क्षेराबधकार संिैधाबनक रुपमै जिल्ला अदालतको हुने गरी व्र्िस्था गररएको छ।
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केही सािािबनक (अपराध र सिार्) ऐन, २०२७ को दफा ६(१) मा उक्त ऐन
अन्तग ातको मुद्दामा कसूरको मारा अन ुसार दश हिारसम्म िररिाना र िढीमा दुई िषासम्म
कैद हुन सकने व्र्िस्था रहेको देजखन्छ। संविधानको धारा ३००(७) ले कैदको सिार्
कुन व्र्जक्तिाट तोवकने त्र्स आधारमा अबधकारक्षेरको सम्िन्धमा व्र्िस्था गरेको नभई
एक िषाभन्दा िढी कैद हुन सकने प्रकृबतको कसूरलाई इं बगत गरेको छ। केही सािािबनक
(अपराध र सिार्) ऐन, अन्तग ातको कसूरमा पबन दुई िषासम्म कैद हुन सकने देजखएकोले
सोही धारा १५२(२) अन ुसार विपक्षी िस्ता अधान्र्ावर्क बनकार् र अबधकारीलाई मुद्दा हेने
अबधकार नरहेको र उक्त ऐनको दफा ५(१) ले विपक्षी प्रमुख जिल्ला अबधकारीले मुद्दा
हेन ा पाउने गरी ददएको अबधकार संविधानको धारा १(१) अन ुसार संविधान िारी भएपश्चात
स्ितः अमान्र् हुने भएकोले उक्त ऐनिमोजिमका मुद्दा धारा ३००(७) िमोजिम जिल्ला
अदालतिाट मार हेन ुा पने स्पि छ।
बनिेदकहरुलाई नेपालको संविधान िारी भएपश्चात् मुद्दा हेने अबधकारी जिल्ला
न्र्ार्ाधीशसमक्ष उपजस्थत गराई बनिको आदेशले मार थ ुनामा राख्न ु पनेमा अबधकारक्षेर
ग ुमाई सकेका विपक्षी प्रमुख जिल्ला अबधकारीसमक्ष उपजस्थत गराई बनिको आदेशले
थ ुनामा

राख्न

पठाउने

कार्ा

गैरकानूनी

रहेको

स्पि

छ।

तसथ ा

बनिेदकहरुलाई

विपक्षीहरुद्बारा

राजखएको

थ ुना

गैरकानूनी रहेको र सो गैरकानूनी थ ुनाले

बनिहरुको

नप
े ालको संविधानको धारा १७(१), २०(३), २०(९) द्बारा प्रदत्त हक अबधकारमा आघात
पुग्न गएको हुँु दा िन्दीप्रत्र्क्षीकरणको आदेश िारी गरी बनिेदकहरुलाई विपक्षीहरुको
गैरकानूनी थ ुनािाट मुक्त गरी पाउुँ।
र्स अदालतिाट बमबत २०७२।६।१९ मा भएको प्रारजम्भक आदे श:
र्समा के कसो भएको हो ? बनिेदन मागिमोजिम िन्दीप्रत्र्क्षीकरणको आदेश वकन
िारी हुन नपने हो ? आदेश िारी हुन ु नपने आधार कारण भए सो सवहत र्ो आदेश प्राप्त
भएका बमबतले िाटाको म्र्ाद िाहेक १५ ददनबभर महान्र्ार्ाबधिक्ताको कार्ाालर्माफात्
बलजखतििाफ पेस गन ुा भनी विपक्षीहरुका नाममा म्र्ाद सूचना पठाई बनर्मान ुसार पेस
गन।
ुा
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बलजखत ििाफ व्र्होरा:
काठमाडौं

उपत्र्काको

विबभन्न

स्थानहरुमा

चोरी,

पाकेटमारी

तथा

लुटपाटका

घटनाहरु िढ्दै गईरहेको अिस्थामा त्र्स्ता घटनाहरुलाई न्र्ूनीकरण गन ा र घटनामा
संलग्न व्र्जक्तहरुको िारेमा खोितलास पक्राउ गन ा खवटएको प्रहरी टोलीले काठमाडौं
महानगरपाबलका

िडा

नं.१३

कालीमाटीजस्थत

सोल्टीमोड

खण्डिाट

विपक्षी

ररट

बनिेदकहरुले साथमा राखेको झोलाबभरिाट घर फोड्ने फलामको रड लगार्तका िस्तु
फेला परेकोले सोधपुछ गदाा प्रहरी कमाचारीसुँग िादवििाद गरी कताव्र् पालनामा िाधा
अिरोध पुर्र्ाएको हुँु दा बनिहरुलाई बमबत २०७२।६।११ मा पक्राउ गरी बनिहरुउपर
केही सािािबनक (अपराध तथा सिार्) ऐन अन्तग ातको कसूरमा जिल्ला प्रशासन कार्ाालर्
काठमाडौंमा पेस गरी सोही बमबतिाट वहरासतम राख्ने म्र्ाद थप अन ुमती बलई अन ुसन्धान
कार्ा

भएकोमा

अन ुसन्धान

काठमाडौंको

अबभर्ोगपरसाथ

काठमाडौंमा

पेस

हुँु दा

उक्त

कार्ा

सम्पन्न

बमबत
मुद्दामा

गरी

जिल्ला

२०७२।६।२२
िनही

सरकारी

िवकल

कार्ाालर्

जिल्ला

प्रशासन

कार्ाालर्

मा

रु.६,०००।-

धरौटी

माग

भई

माग

भएअन ुसारको धरौटी राखी बनि प्रबतिादीहरु बमबत २०७२।६।२२ मा छु टी गएका हुन ्।
विपक्षी ररट बनिेदकहरुले आफूहरुले गरेको अपराधिाट िच्ने उद्देश्र्ले गैरकानूनी थ ुनामा
राखेको भनी झ ुट्टा िेहोरा लेखी लेखाई ददएको ररट बनिेदन खारेिभागी हुँु दा खारेि गररपाउुँ
भन्नेसमेत िेहोराको महानगररर् प्रहरी पररसरको तफािाट पेस भएको बलजखतििाफ।
अजख्तर्ारीिेगर जिल्ला प्रशासन कार्ाालर्िाट म्र्ाद थप गरी गैरकानूनी रुपमा
थ ुनामा राजखएको भनी बनिेदन िेहोरामा उल्लेख भएको देजखन्छ। नेपालको संविधानको
धारा ३०४(१) मा र्ो संविधान प्रारम्भ हुँु दाका िखत कार्म रहेका नेपाल कानून खारेि
िा संशोधन नभएसम्म लागू रहनेछन ् भन्ने र सोही धाराको प्रबतिन्धात्मक िाकर्ां शमा र्ो
संविधानसुँग िाजझएको कानून र्ो संविधानिमोजिम संजघर् संसदको पवहलो अबधिेशन िसेको
बमबतले एक िषापबछ िाजझएको हदसम्म स्ितः अमान्र् हुनछ
भन्ने संिैधाबनक व्र्िस्था
े
रहेको हुँु दा बनिेदकले संविधानको धारा १५२ र धारा ३००(७) विपरीत म्र्ाद थप गरेको
कार्ा गरै कानूनी भर्ो भनी परेको ररट बनिेदन खारेिभागी छ। बनिेदकहरुलाई केही
सािािबनक (अपराध र सािर्) ऐन, २०२७ अन्तग ातको कसूर अपराधमा अन ुसन्धान गन ा
विष्ण ु लामासमेत बिरुद्ध. जिल्ला प्रशासन कार्ाालर्, काठमाडौंसमेत भएको ०७२- WH-००१८ को िन्दीप्रत्र्क्षीकरणको बनिेदनमा सिोच्च
अदालतिाट बमबत २०७२।७।१७ मा भएको आदे श पृष्ठ ३१ मध्र्े
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महानगरीर् प्रहरी पररसरिाट म्र्ाद माग भएकोले बमबत २०७२।६।१२ देजख लागू हुने
गरी पवहलो पटक ६ ददन र बमबत २०७२।६।१७ देजख लागू हुने गरी दोस्रो पटक ५
ददन म्र्ाद

थप भई

अन ुसन्धान भइरहेकोले

अजख्तर्ारीिेगर

गैरकानूनी रुपमा थ ुनामा

राजखएको भन्ने विपक्षीको ररट बनिेदन खारेि गररपाउुँ भन्नेसमेत िेहोराको विपक्षी जिल्ला
प्रशासन कार्ाालर् र ऐ.का प्रमुख जिल्ला अबधकारीका तफािाट पेस भएको बलजखतििाफ।
आदे श िे होरा:
बनर्मिमोजिम पेसी सूचीमा चढी पेस हुन आएको प्रस्तुत ररट बनिेदनमा बनिेदकका
तफािाट उपजस्थत हुन ु भएका विद्बान ् अबधिक्ताहरु श्री अिर्शं कर झा र श्री विमला
र्ादिले बनिेदकहरुलाई पक्राउ गरी केही सािािबनक (अपराध र सिार्) ऐन, २०२७
अन्तग ातको कसूरमा विपक्षी प्रमुख जिल्ला अबधकारीिाट म्र्ाद थप गरी थ ुनामा राजखएको
अिस्था छ। उक्त ऐन अन्तग ातको कसूरमा तीन िषासम्म कैद सिार् हुने व्र्िस्था रहेको
हुँु दा नप
े ालको संविधानको धारा १५२(२) िमोजिम त्र्स्ता मुद्दा प्रमुख जिल्ला अबधकारीले
कारिाही र वकनारा गन ा बमल्दैन। ऐ. को धारा ३००(७) िमोजिम संविधान प्रारम्भ
हुँु दाका िखत अदालत िाहेक अन्र् बनकार्मा विचाराधीन रहेका त्र्स्ता मुद्दा संविधान
प्रारम्भ भएपबछ सम्िजन्धत जिल्ला अदालतमा सने व्र्िस्था रहेको हुँु दासमेत मुद्दा हेने
अबधकार नै नभएका विपक्षी प्रमुख जिल्ला अबधकारीको आदेशले बनिेदकहरुलाई राजखएको
थ ुना गरै कानूनी भएको हुँु दा िन्दीप्रत्र्क्षीकरणको आदेश िारी गरी बनिेदकहरुलाई उक्त
गैरकानूनी थ ुनािाट
सहन्र्ार्ाबधिक्ता

श्री

मुक्त गरी पाउुँ
बगताप्रसाद

भनी र विपक्षीहरुका तफािाट उपजस्थत विद्बान ्

बतजम्सनाले

नप
े ालको संविधानको धारा

३०४(१) मा

व्र्िस्था भएिमोजिम बनिेदकले दािी गरेको केही सािािबनक (अपराध र सिार्) ऐन,
२०२७ को दफा ५(१) र ६(१) हालसम्म संशोधन िा खारेि भएको अिस्था छै न।
उक्त दफा ६(१) िमोजिम कैद सिार् गन ुा पदाासमेत प्रमुख जिल्ला अबधकारीले आफूले
स्ितन्र रुपमा गने नभई पुनरािेदन अदालतिाट बनकासा भएिमोजिम गने हुँु दासमेत
बनिेदन दािी संविधान र कानूनसम्मत छै न। िहाल रहेको कानूनिमोजिम बनिेदकहरुलाई
सािािबनक अपराध मुद्दामा म्र्ाद थप गरी अन ुसन्धान भएकोमा अबभर्ोगपर दार्र भई माग

विष्ण ु लामासमेत बिरुद्ध. जिल्ला प्रशासन कार्ाालर्, काठमाडौंसमेत भएको ०७२- WH-००१८ को िन्दीप्रत्र्क्षीकरणको बनिेदनमा सिोच्च
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भएको धरौटी िुझाई बनिेदकहरु थ ुनािाट छु टी गएको हुँु दा मागिमोजिमको आदेश िारी
हुने अिस्था नभएकोले बनिेदन खारेि गररपाउुँ भनी िहस गन ुा भर्ो।
दुिैतफाका कानून व्र्िससार्ीहूलले गनभएको
ुा
उपर्ुक्त
ा
िहस जिकरर मनन ् गरी
प्रस्तुत बनिेदन सवहतको बलजखत ििाफ, सम्िद्ध संिैधाबनक र कानूनी प्रािधानहूलको
अध्र्र्न गरी हेदाा देहार्का विषर्हूलमा केन्रीत रही बनणार् बनूलपण गनपने
ुा
हुन आएको
छः1.

ने प ालको सं व िधान, २०७२ प्रारम्भ हुँु दाका िखत अदालतिाहे क अन्र् बनकार्म ा
विचाराधीन रहे का एक िषाभन्दा िढी कै द सिार् हु ने फौिदारी कसू र सम्िन्ध ी
मुद्द ाहरुको जस्थबत सं व िधान प्रारम्भ भएपबछ के हु ने हो ?

2.

के ही सािािबनक (अपराध र सिार्) ऐन, २०२७ के कु न प्रर्ोिनको लाबग िा र ी
भएको के कस्तो प्रकृ बतको कानून हो र ने प ालको सं व िधानले गरे को पररिबता त
व्र्िस्था सो ऐन अन्तग त
ा का मुद्द ाका सम्िन्धमा आकवषात हु ने हो, होइन?

3.

बनिे दन माग िमोजिम आदे श िारी हु ने हो, होइन र िारी हु ने हो भने के कस्तो
प्रकृ बतको आदे श िारी गन पुा ने हो ?
र्समा

बनिेदकहरु

विष्णु

लामा,

शुभाष

तामाङ

र

ददपक

तामाङलाई

बमबत

२०७२।६।११ मा गाडी चढ्न भनी कुरेर िबसरहेको अिस्थामा सोल्टीमोडिाट प्रहरीले
पक्राउ गरी विपक्षी प्रमुख जिल्ला अबधकारीिाट सािािबनक अपराध मुद्दामा म्र्ाद थप गरी
थ ुनामा राजखएको छ। केही सािािबनक (अपराध र सिार्) ऐन, २०२७ अन्तग ातका
मुद्दामा दुई िषासम्म कैद सिार् हुने व्र्िस्था भएको र नेपालको संविधानको धारा
१५२(२)

िमोजिम

त्र्स्ता

मुद्दाको

कारिाही

वकनारा

गने

अबधकार

प्रमुख

जिल्ला

अबधकारीलाई नभएको तथा ऐ. धारा ३००(७) िमोजिम संविधान िारी हुन ुभन्दा पवहले
दार्र भएका त्र्स्ता मुद्दासमेत जिल्ला अदालतमा सने संिैधाबनक व्र्िस्था भएकोमा सो
विपरीत मुद्दा हेने अबधकार नै नभएका विपक्षी प्रमुख जिल्ला अबधकारीको आदेशमा
बनिेदकहरुलाई थ ुनामा राजखएको कार्ा गैरकानूनी भएकोले िन्दीप्रत्र्क्षीकरणको आदेश
िारी गरी बनिेदकहरुलाई थ ुनामुक्त गररपाउुँ भन्ने मुख्र् बनिेदन दािी रहेको देजखर्ो।
विष्ण ु लामासमेत बिरुद्ध. जिल्ला प्रशासन कार्ाालर्, काठमाडौंसमेत भएको ०७२- WH-००१८ को िन्दीप्रत्र्क्षीकरणको बनिेदनमा सिोच्च
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विपक्षी प्रमुख जिल्ला अबधकारीसमेतको तफािाट पेश गररएको बलजखतििाफ हेदाा,
संविधानको धारा ३०४(१) मा संविधान प्रारम्भ हुँु दाका िखत कार्म रहेका नेपाल कानून
खारेि िा संशोधन नभएसम्म लागू रहने र ऐ. को प्रबतिन्धात्मक िाकर्ांशमा संविधानसुँग
िाजझएको कानून संविधानिमोजिम संजघर् संसदको पवहलो अबधिेशन िसेको बमबतले एक
िषापबछ िाजझएको हदसम्म स्ितः अमान्र् हुने संिैधाबनक व्र्िस्था रहेको हुँु दा प्रमुख
जिल्ला अबधकारीिाट सािािबनक अपराध मुद्दामा म्र्ाद थपको अन ुमती ददई अन ुसन्धान
भएको कार्ालाई

गैरकानूनी भन्न बमल्दैन भन्ने र विपक्षी महानगरीर् प्रहरी पररसरको

बलजखतििाफमा बनिेदकहरुलाई सािािबनक अपराध मुद्दामा प्रमुख जिल्ला अबधकारीिाट
म्र्ाद थपको अन ुमबत प्रदान भई अन ुसन्धान गरी अबभर्ोगपरसमेत पेस भई बनिहरुले माग
भएको धरौटी रकम िुझाई छु टी गएको हुँु दा मागिमोजिमको आदेश िारी हुने अिस्था छै न
भन्ने िेहोरा उल्लेख भएको देजखर्ो।
बनिेदन माग दािी र बलजखत ििाफमा बलइएको जिकररको उपर्ुक्त
ा
पृष्ठभूबममा
बनणार् बनूलपणका लाबग तर् गररएका उपर्ुक्त
ा
प्रश्नहूल मध्र्े प्रथमतः पवहलो प्रश् नका
सम्िन्धमा विचार गन पुा ने हु न आएको छ। नेपालको संविधान, २०७२ को प्रस्तािनाले
अन्र् कुराका अबतररक्त स्ितन्र, बनष्पक्ष र सक्षम न्र्ार्पाबलका तथा विबधको शासनलाई
समेत आत्मसात गरेको देजखन्छ। त्र्स्तै संविधानको भाग-११ मा न्र्ार्पाबलका सम्िन्धी
संिैधाबनक प्रिन्धहूल समेवटएको पाइन्छ। साथै धारा १२६ मा नप
े ालको न्र्ार्सम्िन्धी
अबधकार

संविधान,

कानून

र

न्र्ार्का

मान्र्

बसद्धान्तअन ुूलप

अदालत

तथा

न्र्ावर्क

बनकार्हूलिाट प्रर्ोग हुने संिैधाबनक सुबनजश्चतता प्रदान गररएको छ। संविधानको धारा
१२७ ले सिोच्च अदालत, उच्च अदालत र जिल्ला अदालतहूल गरी तीन तहको न्र्ावर्क
संरचना रहने व्र्िस्था गरेको देजखन्छ। धारा १५२ को उपधारा (१) मा धारा १२७
अन्तग ात गठन हुने बनर्बमत अदालतिाहेक खास वकबसम िा प्रकृबतका मुद्दाहूल हेन ाको लाबग
विजशविकृत अदालत, न्र्ावर्क बनकार् र न्र्ार्ाबधकरणको स्थापना गन ा सवकने संिैधाबनक
प्रिन्ध भएको पाइन्छ। साथै सोही उपधारा (२) मा एक िषाभन्दा िढी कैद हुने फौिदारी
कसूर सम्िन्धी मुद्दाहरु

अदालत,

विजशविकृत अदालत,

सैबनक अदालत िा न्र्ावर्क

बनकार्िाटै हेनपने
ुा
िाध्र्ात्मक व्र्िस्थासमेत गरेको देजखन आउुँछ।
विष्ण ु लामासमेत बिरुद्ध. जिल्ला प्रशासन कार्ाालर्, काठमाडौंसमेत भएको ०७२- WH-००१८ को िन्दीप्रत्र्क्षीकरणको बनिेदनमा सिोच्च
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संविधानको धारा १५१ ले जिल्ला अदालतको अबधकारक्षेर देहार्िमोजिम तोकेको
पाइन्छः
१५१. जिल्ला अदालतको अबधकारक्षेर ः (१) जिल्ला अदालतलाई संघीर् कानूनमा अन्र्था

व्र्िस्था भएकोमा िाहेक आफ्नो अबधकारक्षेरबभरका सम्पूण ा मुद्दाको सुरु कारिाही र
वकनारा

गने,

िन्दीप्रत्र्क्षीकरण,

बनषेधा्ा

लगार्त

कानूनिमोजिमका

बनिेदन

हेने,

अधान्र्ावर्क बनकार्ले गरेको बनणार्उपर कानूनिमोजिम पुनरािेदन सुन्ने, प्रदेश कानून
िमोजिम गदठत स्थानीर्स्तरका न्र्ावर्क बनकार्ले गरेको बनणार् उपर पुनरािेदन सुन्ने तथा
आफू र आफ्नो माताहतका अदालतहूलको न्र्ार् सम्पादनको कार्ामा कसैले अिरोध गरेमा
िा आदेश िा फैसलाको अि्ा गरेमा संघीर् कानून िमोजिम अिहेलनामा कारिाही चलाई
सिार् गन ा सकने अबधकार हुनेछ।
(२) जिल्ला अदालतको अबधकारक्षेर र कार्ाविबध सम्िन्धी अन्र् व्र्िस्था संघीर् कानून
िमोजिम हुनेछ।
नेपाल अबधराज्र्को संविधान, २०१५ र नेपालको संविधान, २०१९ ले सिोच्च
अदालतको

गठन

सम्िन्धी

व्र्िस्थामार

समािेश

गरी जिल्ला अदालतका सम्िन्धमा

उल्लेख नगरेका कारण जिल्ला अदालतको गठन र अबधकारक्षेर सम्िन्धी व्र्िस्थाहरु
कानूनिाट व्र्िजस्थत गने गरेको देजखन्छ। तर तत्काल प्रचबलत नेपाल अबधराज्र्को
संविधान, २०४७ को धारा ८९ र नप
े ालको अन्तररम संविधान, २०६३ को धारा १०८
ले भने जिल्ला अदालतसमेतको उल्लेखन गरी गठन र अबधकारक्षेर सम्िन्धी कुरा
कानूनमा उल्लेख भएिमोजिम हुने प्रािधान राखेको देजखन्छ। संविधानले बनदेश गरेिमोजिम
नै न्र्ार् प्रशासन ऐन, २०४८ र अन्र् विषर्गत कानून तथा बनर्मािलीहूल माफा त् जिल्ला
अदालतको अबधकारक्षेर र कार्ाविबध व्र्िजस्थत गररएको अिस्था पबन विद्यमान रहेको छ।
्ातव्र् छ, नेपालमा न्र्ावर्क स्ितन्रता सुबनजश्चत गने नेपाल अबधराज्र्को संविधान,
२०४७ नै पवहलो बथर्ो। त्र्सपबछ िारी भएको नेपालको अन्तररम संविधान, २०६३
स्ितन्र न्र्ार्पाबलका सम्िन्धी सो पूिक
ा ो संविधान िबत उदार हुन नसकेको प्रबतत हुन्छ।
ितामान संविधानले न्र्ावर्क स्ितन्रताका सम्िन्धमा गरेको व्र्िस्थाको मूल्र्ाङ्कन सवहतको
ब्र्ाख्र्ा र विश्लेषण आगामी ददनमा हुँु दै िाने कुरा अपेजक्षत नै छ।
विष्ण ु लामासमेत बिरुद्ध. जिल्ला प्रशासन कार्ाालर्, काठमाडौंसमेत भएको ०७२- WH-००१८ को िन्दीप्रत्र्क्षीकरणको बनिेदनमा सिोच्च
अदालतिाट बमबत २०७२।७।१७ मा भएको आदे श पृष्ठ ३१ मध्र्े

k[i7

8

नप
े ालको संिैधाबनक र न्र्ार् प्रशासनसम्िन्धी कानूनी व्र्िस्थाको बसंहािलोकनिाट
जिल्ला अदालतलाई र्सको स्थापना कालदेजख नै सुरु मुद्दा हेने क्षेराबधकार ददइएको
पाइन्छ। न्र्ार् प्रशासन सम्िन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गन ा िनेको ऐन, २०६७
द्वारा न्र्ार्प्रशासन ऐन, २०४८ मा बमबत २०६७।१२।१५ मा भएको संशोधनिाट
जिल्ला अदालतलाई आफ्नो क्षेरबभर कुनै बनकार् िा अबधकारीले कुनै व्र्जक्तको कानून
प्रदत्त

हकमा

आघात

पुर्र्ाएमा

सो

हकको

प्रचलनको

लाबग

आिश्र्कताअन ुसार

िन्दीप्रत्र्क्षीकरण िा बनषेधा्ाको आदेश िारी गने अबधकार प्रदान गरेको पाइन्छ। सीबमत
ूलपमा भए पबन जिल्ला अदालतलाई बनषेधा्ा र िन्दीप्रत्र्क्षीकरणको बनिेदन हेने अबधकार
ददइएको र्ो व्र्िस्था न्र्ार् प्रशासनको विकेन्रीकरणको दृविकोणिाट सकारात्मक पाटो
बथर्ो भन्न सवकन्छ।
समर् समर्मा भएको उपर्ुक्त
ा
विकासक्रमलाई उबछन्दै ितामान नेपालको संविधान,
२०७२ को धारा १५१ को उपधारा (१) ले जिल्ला अदालतको सुरु, पुनरािेदकरर् र
बनिेदन

हेन ा पाउने

मूलभूत

अबधकारक्षेर

संविधानमा

नै

तोकर

संविधान बनददाि

सो

अबधकारक्षेरलाई विधावर्कर कानूनिाट अनबतक्रम्र् िनाएको देजखन्छ। साथै सोही उपधारा
(२) मा अन्र् अबधकारक्षेर विधावर्कर कानूनमाफात् तोकन सवकने साविक संविधानले गरेको
प्रािधानलाई समेत बनरन्तरता ददइएको पाइुँदा आिश्र्कताअन ुूलप विधावर्कर कानूनमाफात्
अबधकारक्षेरको िारेमा थप विस्तृत व्र्िस्था गन ा सकने समेत देजखन्छ।
न्र्ावर्क

स्ितन्रताको

संरक्षण

तथा

न्र्ावर्क

अबधकारको

विकेन्रीकरण

िा

बनक्षेपणको दृविकोणिाट र्ो संिैधाबनक व्र्िस्थालाई सकारात्मक मान्न ु पदाछ। मुलक
ु ले
संघीर् शासन प्रणालीतफा

पदापाण

गरररहुँदा न्र्ार्पाबलकालाई

एकरकृत स्िूलपमै राखी

न्र्ावर्क अबधकारक्षेरलाई स्थानीर् स्तरसम्म बनक्षेपण गने संविधान बनमााताहूलको अबभप्रार्
रहेको कुरा िोधगम्र् छ। समग्रमा संविधानको धारा १५१ को उपधारा (१) ले जिल्ला
अदालतलाई तोकेको अबधकारक्षेरलाई िूुँ दागतूलपमा देहार्िमोजिम हेन ा सवकन्छः
(क) मुद्दाको सुरु कारिाही र वकनारा गने,
(ख) िन्दीप्रत्र्क्षीकरण र बनषेधा्ा लगार्तका बनिेदन हेने,
(ग) अद्धान्र्ावर्क बनकार् र स्थानीर् न्र्ावर्क बनकार्को बनणार्उपर पुनरािेदन सुन्ने र
विष्ण ु लामासमेत बिरुद्ध. जिल्ला प्रशासन कार्ाालर्, काठमाडौंसमेत भएको ०७२- WH-००१८ को िन्दीप्रत्र्क्षीकरणको बनिेदनमा सिोच्च
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(घ) आफू तथा आफू माताहतका न्र्ावर्क बनकार्को अिहेलनामा कारिाही चलाई
सिार् गने।
संविधानको

धारा

१५१

को

उपधारा (१) को प्रारजम्भक िाकर्ांश

(जिल्ला

अदालतलाई सं घीर् कानून मा अन्र्था व्र्िस्था भएकोमा िाहे क) िाट पुनरािेदन सुन्ने
लगार्त

जिल्ला

अदालतलाई

प्रदान

गररएका

निीनतम्

अबधकारक्षेर

प्रर्ोगका

लाबग

विद्यमान कानूनहूलमा पररमािान िा नर्ाुँ संघीर् कानूनको नै बनमााण हुन ुपने देजखन्छ।
जिल्ला अदालतलाई सुरु मुद्दा हेने र िन्दीप्रत्र्क्षीकरण तथा बनषेधा्ाको बनिेदन हेने
अबधकारक्षेर हाल प्रचलनमा रहेको न्र्ार् प्रशासन ऐन, २०४८ तथा अन्र् विषर्गत
ऐनहूलले पबन प्रदान गरेकै अिस्था छ। र्सका अबतररक्त थप विषर्मा सुरु मुद्दा हेने तथा
पुनरािेदकरर् अबधकारक्षेरका सम्िन्धमा समेत संघीर् कानूनले व्र्िस्था गनपने
ुा
हुन्छ।
त्र्सैले

र्ससम्िन्धी विषर् सम्िोधन गन ाको लाबग संघीर् कानूनको बनमााण अपररहार्ा

देजखन्छ।
र्सै गरी विजशजष्टकृत अदालतका सम्िन्धमा संविधानको धारा १५२ मा देहार्
िमोजिम ब्र्िस्था भएको देजखर्ोः
१५२. विजशविकृ त अदालतः (१) धारा १२७ मा लेजखएदेजख िाहेक खास वकबसम र

प्रकृबतका मुद्दाहरुको कारिाही र वकनारा गन ा संघीर् कानूनिमोजिम अन्र् विजशविकृत
अदालत, न्र्ावर्क बनकार् िा न्र्ार्ाबधकरणको स्थापना र गठन गन ा सवकनेछ।
तर

कुनै

खास

मुद्दाका

लाबग

विजशविकृत

अदालत,

न्र्ावर्क

बनकार्

िा

न्र्ार्ाबधकरणको गठन गररने छै न।
(२) एक िषाभन्दा िढी कैद सिार् हुने फौिदारी कसूर सम्िन्धी मुद्दा अदालत िा
विजशजष्टकृत अदालत िा सैबनक अदालत िा न्र्ावर्क बनकार् िाहेक अन्र् बनकार्को
अबधकारक्षेरमा पने छै न।
बसद्धान्ततः न्र्ावर्क अबधकारक्षेर अदालत िा न्र्ावर्क बनकार्मा अन्तरबनवहत रहने
अिजशि

अबधकार हो। परम्परागत र कठोर शजक्त पृथककरकरणको पक्षमा विकास

गररएको

संिैधाबनक

कानूनले

अदालत

िा

न्र्ावर्क

बनकार्िाहेक

अन्र्

बनकार्हरुमा

न्र्ावर्क जिम्मेिारी प्रदान गने विषर्लाई उजचत मान्दैन। िेलार्ती संविधानवि स सर ए. भी.
विष्ण ु लामासमेत बिरुद्ध. जिल्ला प्रशासन कार्ाालर्, काठमाडौंसमेत भएको ०७२- WH-००१८ को िन्दीप्रत्र्क्षीकरणको बनिेदनमा सिोच्च
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डार्सीले व्र्जक्तको है बसर्तको आधारमा न्र्ावर्क उपचारको लाबग फरकफरक अदालत र
बनकार्मा िान ुपने व्र्िस्थाले समानताको बसद्धान्त र कानूनको शासनलाई पृष्ठपोषण गन ा
नसकने अिधारणा अजघ सारेका बथए। तर शजक्त पृथककरकरण सम्िन्धी बसद्धान्तको प्रणेता
माबनएका फ्रान्सेली दाशाबनक मन्टेस्कर्ूकै देश फ्रान्समा भने प्रशासकरर् अबधकारीहरुले
गरेको काम कारिाहीिाट उठेको वििाद हेन ा छु ट्टै प्रशासकरर् अदालत िा न्र्ार्ाबधकरण
गठन गने अभ्र्ास विकास गररएको पाइन्छ। र्सरी प्रशासकरर् न्र्ार् सम्पादन िा
न्र्ार्ाबधकरणको अिधारणा महादद्वपीर् कानून प्रणालीिाट विकबसत भएको बथर्ो।
तर उदार र खुला अथ ातन्रको विकाससुँग ै देखा परेको बतब्र औद्योबगकररण तथा
र्ससुँग ै विस्तार भएको व्र्ापार, व्र्िसार् एिम् वि्ान र प्रविबधले ल्र्ाएको िवटलता,
राज्र्को

लोककल्र्ाणकारी

भूबमका

र

सरकारी

सेिा

प्रिाहमा

आएको

विस्तार

र

विविबधकरणले गदाा अदालत िा न्र्ावर्क बनकार्िाट मारै सम्पूर ्ण न्र्ावर्क अबधकार
प्रर्ोग हुन ुपछा भन्ने िेलार्ती कानून प्रणालीसमेत अजघ िढ्न नसकने अिस्थामा पुग्र्ो।
सरकारको

कार्ाक्षेर

र प्रकृबतमा देखा परेको िहुआर्ाबमकता र विविधताले

न्र्ार्को

विजशजष्टकरणको माग र अभ्र्ास धेरै अगाबडदेजख िेलार्तबभरै आरम्भ भै सकेको देजखन्छ।
र्सरी सरकारको कार्ाप्रकृबतमा देखापरेको विजशजष्टकरणिाट कबतपर् न्र्ावर्क विषर्हरु
त्र्स्तो विजशजष्टकृत कार्ा गने बनकार् िा अबधकारीहरुलाई सुम्पन ु पने िाध्र्ात्मक अिस्था
आइपरेको हो। प्रशासकरर् न्र्ार् सम्पादन िा न्र्ावर्क विजशजष्टकरणले क्रमशः कानून
प्रणालीको सीमा नाघ्दै ितामान समर्मा सिै प्रकारका कानून प्रणाली र विश्िका िुनसुकै
मुलक
ु को न्र्ार् प्रणालीको अपररहार्ा र साझा अिर्ि िन्न पुगेको देजखन्छ।
नेपालको सन्दभामा नेपाल अबधराज्र्को संविधान, २०४७ िारी हुन ुअजघ विबभन्न
विषर्गत

कानूनमाफात्

केही

विजशजष्टकृत

अदालत,

न्र्ार्ाबधकरणहरुको

गठन

भएको

देजखन्छ। तर अबधकांश विषर्गत ऐनले प्रशासकरर् अबधकारी िा बनकार्लाई आ-आफ्नो
कार्ाप्रकृबतसुँग

बमल्दोिुल्दो वििादमा न्र्ावर्क अबधकारक्षेर प्रदान गरेको देजखन्छ िुन

अद्यावपसम्म कार्म नै छ। नप
े ाल अबधराज्र्को संविधान, २०४७ को धारा ८५ को
उपधारा (२) तथा नेपालको अन्तररम संविधान, २०६३ को धारा १०१ को उपधारा (२)
ले

बिजशजष्टकृत अदालत िा न्र्ार्ाबधकरण गठनको लाबग संिैधाबनक रुपमै माग ाप्रशस्त

विष्ण ु लामासमेत बिरुद्ध. जिल्ला प्रशासन कार्ाालर्, काठमाडौंसमेत भएको ०७२- WH-००१८ को िन्दीप्रत्र्क्षीकरणको बनिेदनमा सिोच्च
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गरेको देजखन्छ। तर ितामान नप
ा बता संविधानहरु भन्दा एक कदम
े ालको संविधानले पूिि
अजघ िढी विजशिकृत अदालत िा न्र्ार्ाबधकरण गठनको अिधारणा र अबधकारक्षेरलाई
विस्तारपूिक
ा व्र्िस्था गरेको देजखर्ो।
खास वकबसम र प्रकृबतका मुद्दाहरुको कारिाही र वकनारा गन ा संविधानको धारा
१२७

िमोजिमका

तीन तहको बनर्बमत न्र्ावर्क संरचनाको अबतररक्त

संघीर् कानून

िमोजिम अन्र् विजशिकृत अदालत, न्र्ावर्क बनकार् िा न्र्ार्ाबधकरणको स्थापना र गठन
गन ा सवकने कुरालाई ितामान संविधानको धारा १५२ को उपधारा (१) ले माग ा प्रशस्त
गरेको देजखन्छ। तर कुनै खास मुद्दाको लाबग मार र्सप्रकारका विजशविकृत अदालत,
न्र्ावर्क

बनकार्

िा

न्र्ार्ाबधकरणको

स्थापना

र

गठन

गन ा भने

सोही

उपधाराको

प्रबतिन्धात्मक िाकर्ाुँशले स्पिरुपमा रोक लगाएको छ।
र्सका अबतररक्त संविधानको धारा १५२ को उपधारा (२) ले एक िषाभन्दा िढी
कैद सिार् हुने फौिदारी कसूर सम्िन्धी मुद्दा अदालत िा विजशजष्टकृत अदालत िा सैबनक
अदालत िा न्र्ावर्क बनकार्िाहेक अन्र् बनकार्को अबधकारक्षेरमा पन ा नसकने गरी
संिैधाबनक सुबनजश्चततासमेत प्रदान गरेको पाइर्ो। अथाात ितामान संविधानले र्सअजघ
विबभन्न विशेष कानूनहरु माफा त अधान्र्ावर्क बनकार्को रुपमा रहेका प्रशासकरर् अबधकारी
िा बनकार्हरुले प्रर्ोग गदै आएको एक िषाभन्दा िढी कैद सिार् हुने फौिदारी कसूर
सम्िन्धी

मुद्दाहरुमा

त्र्स्ता

अबधकारी

िा

बनकार्को

अबधकारक्षेर

जझकर

अदालत,

विजशजष्टकृत अदालत तथा न्र्ार्ाबधकरणसमेतको क्षेराबधकारअन्तग ात पारेको स्पष्टरुपमा
देजखन आर्ो।
विषर्गत

विशेष्तासमेतका

आधारमा

प्रशासकरर्

अबधकारीिाटै

सम्पन्न

हुन ुपने

प्रकृबतका वक्रर्ाकलापसुँग सम्िजन्धत त्र्स्ता फौिदारी कसूरहरु विशुद्ध अदालत िा न्र्ावर्क
बनकार्को

जिम्मेिारीमा

मार

राख्दा

न्र्ार्सम्पादनमा

विशेष्ताको

अभाि

हुने

र

साविकिमोजिम नै प्रशासकरर् अबधकारीलाई मार जिम्मेिारी ददइरहुँदा न्र्ावर्क प्रवक्रर्ामा
आधारभूत मूल्र् मान्र्ता कार्म हुन नसकने हुन्छ। त्र्सैले र्सप्रकारको असुविधा िा
विरोधाभाषपूण ा जस्थबत हटाउनकै लाबग खासखास प्रकृबतको वििाद बनरुपण गन ा न्र्ावर्क र

विष्ण ु लामासमेत बिरुद्ध. जिल्ला प्रशासन कार्ाालर्, काठमाडौंसमेत भएको ०७२- WH-००१८ को िन्दीप्रत्र्क्षीकरणको बनिेदनमा सिोच्च
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प्रशासकरर् अबधकारी सजम्मबलत रहने न्र्ार्ाबधकरण िा विजशविकृत अदालतको बमजश्रत
पद्धबत (Hybrid Model) अिलम्िन गनपर
ुा े को कुरा िोधगम्र् नै छ।
कुनै औपचाररक कानूनी जशक्षा नबलएका, न्र्ार् सम्िन्धी तालीम िा अन ुभि नभएका
विशुद्ध

प्रशासकरर्

अबधकारी

िा

बनकार्हरुलाई

असीबमत

कैद

गने अबधकारसवहतको

न्र्ावर्क जिम्मेिारी प्रदान गने गरी प्रचबलत नेपाल कानूनमा गररएका व्र्िस्थाहरुको
र्सअजघ पबन व्र्ापक आलोचना नभएको होइन। र्स प्रकृबतका कानूनी व्र्िस्थाहरु
संविधान र न्र्ार्का मान्र् बसद्धान्तअन ुरुप नभएको भनी नेपाल अबधराज्र्को संविधान,
२०४७ िारी भएपबछ र्स अदालतसमक्ष ररट बनिेदनमाफात् चनौबतसम
ु
े त ददने गररएको
पाइन्छ।
सोही क्रममा प्रमुख जिल्ला अबधकारीलाई केही सािािबनक (अपराध र सिार्) ऐन,
२०२७ समेतका विबभन्न नेपाल कानूनले प्रदान गरेको न्र्ावर्क अबधकारसमेतलाई चनौबत
ु
ददई बनिेदक एडभोकेशी फोरम र सोमा कार्ारत अबधिक्ता अम्िरिहादुर राउतले नेपाल
सरकार प्रधानमन्री तथा मन्री पररषद्को कार्ाालर्समेतलाई विपक्षी िनाई र्स अदालतमा
दार्र गरेको ररट नं. ०६६-WS-००४३ को बनिेदनमा म सवहतको विशेष इिलासिाट
प्रशासकरर् अबधकारीले

गने न्र्ार् सम्पादन र न्र्ार्ाबधकरणको अिधारणा, अन्तरााविर्

अभ्र्ाससमेतको विसदः व्र्ाख्र्ा र विश्लेषण गरी बमबत २०६८।६।५ मा विपक्षीहरुका
नाममा देहार्िमोजिम आदेश िारी भएको (नक
े ाप २०६८ अंक ७ बन॰नं॰ ८६४२ पृष्ठ
१०८३) तथ्र् र्हाुँ स्मरणीर् रहेकोछः

संिैधाबनक व्र्िस्था र मानि अबधकार सम्िन्धी अन्तराविर् प्रिन्ध तथा स्िीकार्ा
अिधारणाको

विश्लेषणका

अबधकारीलाई

प्रदत्त

आधारमा

न्र्ावर्क

बनिेदनमा

अबधकार

सम्िन्धी

दािी

बलइएका

प्रमुख

कानूनी प्रािधानहरु

जिल्ला

संविधान र

अन्तराविर् मानि अबधकार कानूनका मूल्र् मान्र्ता र मापदण्ड अन ुरुप रहेका छन ् भन्न
सकने अिस्था देजखन आउुँदैन। प्रस्तुत मुद्दामा मूलतः प्रमुख जिल्ला अबधकारीको
अबधकारक्षेरको सम्िन्धमा प्रश्न उठाइएको भए पबन सो एउटा प्रबतबनबध मुद्दाको रुपमा
देजखन आएको छ। फौिदारी न्र्ावर्क क्षेराबधकार िा न्र्ावर्क क्षेराबधकार प्रदान

विष्ण ु लामासमेत बिरुद्ध. जिल्ला प्रशासन कार्ाालर्, काठमाडौंसमेत भएको ०७२- WH-००१८ को िन्दीप्रत्र्क्षीकरणको बनिेदनमा सिोच्च
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k[i7

13

गररएका अन्र् प्रशासकरर् अबधकारक्षेरको जस्थबत पबन ताजत्िक रुपले बभन्न नदेजखएकोले
प्रशासकरर् न्र्ार्को समग्र जस्थबतकै सन्दभामा विचार गन ुा िाञ्छनीर् हुन आएको छ।
प्रशासकरर्

न्र्ार्को

अबधकारक्षेरलाई

समसामवर्क

मानि

अबधकार

सम्िन्धी

अन्तरााविर् सजन्धहरु , नेपालको अन्तररम संविधान र न्र्ार्को मान्र् बसद्धान्त अन ुकूल
बमलान नगरी नहुने जस्थबत देजखन आएको छ। बनिेदकले उक्त अबधकारक्षेर सम्िन्धी
व्र्िस्थालाई

तत्कालै

असंिैधाबनक

घोवषत

गरी खारेि

गरी पाउन माग

गरेको

देजखन्छ। तर त्र्सो गदाा उक्त अबधकारक्षेर तत्कालै कसले कसरी प्रर्ोग गने भन्ने
प्रश्न उत्पन्न हुन सकने देजखन्छ। तत्काल त्र्स्को िैकजल्पक प्रिन्ध हु न सकने अिस्था
नदेजखएको सन्दभामा मागिमोजिम उपरोक्त कानूनी व्र्िस्थाहरु अमान्र् घोवषत गदाा
कानूनी ररक्तता िा शून्र्ताको जस्थबत रहन्छ। त्र्स्तो कानूनी ररक्तताको पूबता िा प्रिन्ध
न्र्ावर्क बनणार् िा आदेशिाट हुन नसकने र व्र्िस्थावपकािाट सम्िजन्धत कानूनमा
आिश्र्क सुधार र पररमािान भै कार्ापाबलकािाट उजचत प्रिन्ध गन ा केही समर् लाग्ने
भएको हुुँदा ितामान संक्रमणकालीन अिस्थामा थप िवटलता र अन्र्ौलता आउने गरी
उपरोक्त कानूनहरु अमान्र् घोषत गररहाल्न ु उजचत र वििेकसम्मत हुन सकदैन। तसथा
दे हार्का विषर्हरुमा दे हार्िमोजिम गन ुा भनी प्रत्र्थथीहहरुका नाममा आदे श िारी
गररददएको छः –
(१) प्रमुख जिल्ला अबधकारी लगार्तका प्रशासकरर् अबधकारीले एकल रुपमा प्रर्ोग
गन ा सकने गरी विबभन्न नेपाल कानूनले हाल तोकेको फौिदारी मुद्दा हेने क्षेराबधकारमा
पुनविाचार गरी उजचत कानूनी र व्र्िस्थापकरर् प्रिन्ध गन ा भै रहेका कानूनी व्र्िस्थामा
अन्र् के कस्तो सुधार र पररमािान गन ा आिश्र्क हुन्छ भन्ने सम्िन्धमा नेपालको
कानून प्रणाली, सामाजिक संरचना तथा र्स सम्िन्धमा अन्र् मुलक
ु को अभ्र्ाससमेतको
तुलनात्मक अध्र्र्न गरी छ मवहनाबभर सुझाि ददन कानून , न्र्ार् र प्रशासबनक क्षेरका
वि् सजम्मबलत एक अध्र्र्न सबमबत गठन गरी सो सबमबतले ददएको बसफाररससमेतका
आधारमा र्थाजशघ्र तत्सम्िन्धी कानूनहरुमा सुधार गरी लागू गन ा आिश्र्क व्र्िस्था
गन ुा भनी नेपाल सरकार मजन्रपररष स, प्रधानमन्री तथा मजन्रपररषद्को कार्ाालर् र
व्र्िस्थावपका संसदका नाममा देहार्िमोजिमको बनदेशात्मक आदेश िारी गररएको छः–
विष्ण ु लामासमेत बिरुद्ध. जिल्ला प्रशासन कार्ाालर्, काठमाडौंसमेत भएको ०७२- WH-००१८ को िन्दीप्रत्र्क्षीकरणको बनिेदनमा सिोच्च
अदालतिाट बमबत २०७२।७।१७ मा भएको आदे श पृष्ठ ३१ मध्र्े

k[i7

14

(क) कानूनी राज्र्को मान्र्ता अन ुकूल िनाउन बनर्बमत अदालतको अबतररक्त एकल
रुपमा खास प्रशासकरर् अबधकारीलाई कस्तो मुद्दाको न्र्ार् बनरुपणको अबधकारक्षेर
सुम्पने, कस्तो मुद्दामा विशेष् अदालत िा न्र्ार्ाबधकरणलाई न्र्ावर्क अबधकारक्षेर
सुम्पने भन्ने सम्िन्धमा सम्भाव्र्ता अध्र्र्न गरी त्र्स्तो प्रशासकरर् अबधकारी िा
न्र्ार्ाबधकरणको गठन, क्षेराबधकार, दण्ड सिार् गन ा पाउने हद सम्िन्धमा विचार गरी
क्षेराबधकार हेरफर गने र मुद्दाहरु साने सम्िन्धमा विचार गने,
(ख) न्र्ार्ाबधकरण िा न्र्ावर्क अबधकारप्राप्त प्रशासकरर् अबधकारीिाट कार्ागतरुपमै
स्ितन्र, सक्षम र बनष्पक्षतापूिक
ा
न्र्ावर्क प्रवक्रर्ा सञ्चालन हुनसकने संविधानसम्मत
एिम् िस्तुगत मापदण्ड बनधाारण गने,
(ग)

प्रशासकरर् अबधकारीले सम्पादन गने न्र्ावर्क प्रवक्रर्ामा नागररकको विश्वास

िगाउन र त्र्समा सहि पहुुँच रहन सकने अिस्था बसिाना गने,
(घ) न्र्ावर्क कार्ासम्पादनका आधारमा समेत प्रशासकरर् अबधकारीको कार्ासम्पादन
ुँ आिद्ध गराउने पद्धबत स्थापना
मूल्र्ांकन हुने व्र्िस्था गरी त्र्सलाई िृ जत्त विकाससग
गने,
(ङ) न्र्ावर्क क्षेराबधकार प्रर्ोग गदाा स्िच्छ सुनिु ाई एिम् कानूनको उजचत प्रवक्रर्ाको
अिलम्िन हुने तथा प्रभािकारी न्र्ावर्क पुनरािलोकनको व्र्िस्था सवहतको छु ट्टै
कार्ाविबध सम्िन्धी कानूनको तिुम
ा ा गने ।
२. अन्र् कुराका अबतररक्त प्रकरण १ मा उल्लेख भएिमोजिमको कानूनी व्र्िस्था गदाा
त्र्स्तो कानूनमा मुद्दा हेने अबधकारीको र्ोग्र्ता तोकन ुका साथै सक्षमतापूिक
ा न्र्ावर्क
कार्ा गन ासकने गरी सम्िजन्धत कानून र न्र्ावर्क प्रवक्रर्ा सम्िन्धी सारभूत तालीम
अबनिार्ा रुपमा बलन ु पने, तथा प्रशासकरर् न्र्ावर्क अबधकारीहरुको िृ जत्त विकास र
सेिाको सुरक्षा सम्िन्धी पर्ााप्त व्र्िस्थासमेत समािेश गनू।
ा
३.उपरोक्त प्रकरण २ मा उल्लेख भएिमोजिमको कानूनी र व्र्िस्थापकरर् प्रिन्ध हुन
केही समर् लाग्ने देजखएको र सो नभएसम्म सम्िद्ध विषर् सम्िन्धी कानून एिम्
न्र्ावर्क प्रवक्रर्ाको ्ान बिना नै त्र्स्तो जिम्मेिारी सुजम्परहुँदा अन्तररम संविधानको
धारा २४ िमोजिमको न्र्ार् सम्िन्धी हक तथा धारा १०० र १०१ लगार्तका
विष्ण ु लामासमेत बिरुद्ध. जिल्ला प्रशासन कार्ाालर्, काठमाडौंसमेत भएको ०७२- WH-००१८ को िन्दीप्रत्र्क्षीकरणको बनिेदनमा सिोच्च
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प्रािधानको भािना विपररतको कार्ा बनरन्तर भइरहन िाने अिस्था हुने भई त्र्स्तो
जस्थबतलाई तत्काल रोकर व्र्िहाररक रुपमा नै प्रभािकारी, बनष्पक्ष र सक्षम न्र्ार्
सम्पादनको पूिााधार बसिाना गन ा िरुरी भएको हुुँदा कानूनमा स्नातकका साथै सम्िजन्धत
विषर्को कजम्तमा स्नातकस्तरको उपाबध सवहतको ्ान, पाुँच िषाको सम्िजन्धत क्षेरको
अन ुभिप्राप्त गरेको िा माबथ उजल्लजखत अन्र् र्ोग्र्ता र अन ुभि भएको तर कानूनमा
ुँ
स्नातक नभएकाहरुको हकमा सम्िद्ध विषर्सग
सम्िजन्धत कानून एिम् न्र्ावर्क
प्रवक्रर्ा सम्िन्धी राविर् न्र्ावर्क प्रबतष्ठान िा मान्र्ता प्राप्त प्रजशक्षण संस्थािाट कजम्तमा
तीन मवहनाको प्रजशक्षण प्राप्त गरेको व्र्जक्त मध्र्ेिाट छनौट गरी र्ोग्र् ब्र्जक्तलाई
जिम्मेिारी ददन एक िषाबभर िो चावहने आिश्र्क व्र्िस्था गरी अबनिार्ा रुपमा
कार्ाान्िर्न गन ुा गराउन ु भनी विपक्षी नेपाल सरकार मजन्रपररष स तथा प्रधानमन्रीको
कार्ाालर् र गृह मन्रालर्समेतका नाममा परमादेशको आदेश िारी गररददएको छ।
र्स अदालतिाट भएको उक्त आदेशअन ुरुप न्र्ावर्क अबधकार प्रर्ोग गने प्रशासकरर्
अबधकारीलाई राजष्िर् न्र्ावर्क प्रबतष्ठान र न्र्ार्सेिा तालीम केन्रिाट तीन मवहने न्र्ावर्क
ताबलम ददई

जिम्मेिारी तोकने विषर् कार्ाान्िर्नमा आइसकेको देजखए पबन कानूनमा

पररमािान गने लगार्तका अन्र् विषर्मा ठोस नबतिा देजखएको बथएन। तर संविधान सभाले
िारी गरेको नेपालको संविधान, २०७२ को धारा १५२ को उपधारा (१) मा खास
वकबसम र प्रकृबतका मुद्दाहरु हेन ा विजशजष्टकृत अदालत, न्र्ावर्क बनकार् र न्र्ार्ाबधकरण
गठन गररने र उपधारा (२) मा एक िषाभ न्दा िढी कै द सिार् हु ने फौिदारी कसू र
सम्िन्धी मुद्द ा त्र्स्ता अदालत िा विजशजष् ट कृ त अदालत िा सै ब नक अदालत िा न्र्ावर्क
बनकार् िाहे क अन्र् बनकार्को अबधकारक्षेर मा पने छै न भनी राजखएको संिैधाबनक
व्र्िस्थामा र्स अदालतिाट िारी भएको उपर्ुक्त
ा
आदेशको आशर् र भािना सादृशः
भएको मान्न ुपने हुन्छ।
र्सरी संविधानको धारा १५२ को उपधारा (२) को व्र्िस्थािमोजिम एक िषाभन्दा
िढी

कैद

सिार्

हुने

फौिदारी

कसूरसम्िन्धी मुद्दाहरु

न्र्ावर्क बनकार्िाहेक अन्र्

बनकार्िाट हेन ा नहुने भन्ने नै देजखन्छ। तर हाल विषर्गत ऐनहरुले प्रदान गरेको
अजख्तर्ारी अन्तग ात अधा न्र्ावर्क बनर्कार् िा प्रशासनीक पदाबधकारीले हेरररहेका त्र्स्ता
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मुद्दाहरु

बनर्बमत

न्र्ार्ाबधकरणमध्र्े

अदालत
के

कुन

िा

विजशजष्टकृत

बनकार्को

अदालत

अबधकारक्षेरमा

िा

न्र्ावर्क

बनकार्

िा

राख्ने भन्ने विषर् भने संघीर्

कानूनिमोजिम तर् हुन ुपने देजखन्छ।
िस्तुतः कुनै पबन संिैधाबनक पररितानसुँग ै राज्र्का अन्र् बनकार्हूलमा िस्तै न्र्ार्
प्रशासनको क्षेरमा समेत पररितान आउन ु स्िाभाविक हुन्छ। तर संिैधाबनक पररितान
अन ुूलपको

व्र्िस्थापन

गने

कानूनहूलको

बनमााण

नभएसम्म

संविधानका

व्र्िस्थाहरु

पूणरु
ा पमा कार्ाान्िर्न हुन नसकने कुरालाई पबन हेकका राख्न ुपने हुन्छ। त्र्सैले संविधान
िारी भएको तर संविधानअन ुूलपका कानूनहूल िबननसकेको संक्रमणकालीन जस्थबतलाई पबन
संविधानले सम्िोधन गरेको हुन्छ। संविधानको र्स्तो व्र्िस्थालाई संक्रमणकालीन प्रिन्ध
पबन भन्ने गररन्छ।
नेपालको संविधान,२०७२ को भाग ३३ मा समेत संक्रमणकालीन व्र्िस्थाहूल
गररएको देजखन्छ। न्र्ार्पाबलका सम्िन्धी संक्रमणकालीन व्र्िस्थाहूल गने क्रममा धारा
३०० मा अन्र् कुराका अबतररक्त उपधारा (७) मा “र्ो संविधान प्रारम्भ हुुँदाका िखत

अदालत िाहेक अन्र् बनकार्मा विचाराधीन रहेका एक िषाभन्दा िढी कैद सिार् हुने
फौिदारी कसूर सम्िन्धी मुद्दा र्ो संविधान प्रारम्भ भएपबछ सम्िजन्धत जिल्ला अदालतमा
सनेछन ् भन्ने” समेत व्र्िस्था भएको देजखर्ो।
संविधानले नै बसधै जिल्ला अदालतको क्षेराबधकार बसिाना गरेको हुँु दा त्र्स्ता
मुद्दाको सुरु

कारिाही र वकनारा गने सम्िन्धमा विषर्गत कानूनमा उल्लेख भएको

व्र्िस्थामा संिैधाबनक ग्रहण लागेको मान्न ुपने र त्र्स्तो अिस्थामा सामान्र् कानूनमा
भएका व्र्िस्थाहरु बनश्प्रभािी भई संिैधाबनक व्र्िस्था नै वक्रर्ाशील हुने हुन्छ। त्र्सैले
अदालत िाहेक अन्र् बनकार्मा विचाराधीन एक िषाभ न्दा िढी कै द सिार् हु ने फौिदार ी
कसू र सम्िन्धी मुद्द ाहूल संविधान िारी हुनासाथ स्ितः जिल्ला अदालतको क्षेराबधकारमा
सरेको मान्न ुपने हुन्छ। संविधानले

विचाराधीन मुद्दा जिल्ला अदालतमा सने भनेिाट

संविधान प्रारम्भ भएपबछ घट्ने त्र्स्ता कसूरहूलमा म्र्ाद थप गने लगार्त सुरु कारिाही र
वकनारा गने अबधकारसमेत स्ितः जिल्ला अदालतमा बनवहत रहने स्पि छ।
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तसथ ा अदालत िाहेकका अन्र् बनकार्मा दार्र भई विचाराधीन रहेका एक िषाभन्दा
िढी कैद सिार् हुने फौिदारी कसूर सम्िन्धी मुद्दाहूल संविधान िारी भएको बमबतदेजख नै
जिल्ला अदालतमा सने र सो बमबतपबछ त्र्स्ता प्रकृबतका मुद्दामा अदालतिाहेक अन्र्
बनकार्को कानूनी अबधकारक्षेर स्ितः समाप्त भएको देजखर्ो।
अि के ही सािािबनक (अपराध र सिार्) ऐन,२०२७ अन्तग ातको मुद्द ाहरुका हकम ा
सं व िधानको उपरोक्त प्रािधान आकवषात हु ने हो होइन भन् ने दोस्रो प्रश् नका सम्िन्धमा विचार
गन पुा ने

हु नआएको

छ।

केही सािािबनक (अपराध र सिार्) ऐन,

२०२७ बमबत

२०२७।६।१८ मा लालमोहर र प्रकाशन भई सोही बमबतदेजख प्रारम्भ भएको देजखन्छ।
र्सको प्रस्तािना हेदाा “ने प ालका विबभन् न क्षेर हूलमा शाजन् त र व्र्िस्था कार्म राख् नको
लाबग के ही सािाि बनक अपराध बनर्न्रण गन ा र तत् सम् िन् धी सिार्को व्र्िस् था गन ा
िाञ्छनीर् भएकोले ” भन्नेसमेत उल्लेख भएको देजखन्छ। ऐनको प्रस्तािनामा उल्लेख
भएको

उक्त

कुरािाट

मुलक
ु मा

शाजन्त

र

व्र्िस्था

कार्म

राखी

केही

सािािबनक

अपराधलाई बनर्न्रण गने र त्र्स्तो कसूर गनेलाई सिार्समेत गने प्रर्ोिनको लाबग उक्त
ऐन लागू गररएको भन्ने देजखर्ो।
सो ऐनले के कस्तो वक्रर्ालाई के ही सािाि बनक कसू र को अपराध मानेको रहेछ भन्ने
सम्िन्धमा

विचार

गदाा

उक्त ऐनमा "केही सािािबनक अपराध" भन्ने शब्दािलीलाई

पररभावषत गरेको देजखएन। तर ऐनको दफा २ मा केही सािािबनक अपराध गन ा नहुने भन्ने
जशषाक अन्तग ात खण्ड (क) देजख (ट) सम्म १२ प्रकृबतका वक्रर्ाकलापहूललाई बनषेबधत
गरेको देजखएकोले बतनै बनषेबधत कामकुरालाई केही सािािबनक अपराधको ूलपमा िुझ्न ुपने
हुन्छ। उक्त दफा २ अन्तग ात मुख्र्तः देहार्का वक्रर्कलापहूललाई बनषेध गरेको पाइर्ोः

(क) कुटपीट िा हुल हुज्ित गरी िा अरु कुनै वकबसममिाट कुनै रािसे िकलाई आफ्नो
ओहोदाको काताव्र् पालना गनामा िाधा पर्ु र्ाउने ,

(ख) सािािबनक स्थानमा कु टपीट िा हुल हुज्ित गरी शाजन्त भङ्ग गने ,
(ग) सािािबनक स्थानमा अश्लील िोली, िचन, इशारा प्रर्ोग गरी शाजन्त भङ्ग गने िा
अश्लील प्रदशान गने ,
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(ग१) सािािबनक स्िास्थ्र् िा स्िास्थ्र् वि्ानको लाबग िाहेक अश्लील भाषा िा अश्लील भाि
आउने शब्द िा जचरद्बारा अश्लील कुरा छाप्ने िा प्रकाजशत गने िा त्र्स्तो अश्लील
प्रकाशनहरु सािािबनक स्थानमा प्रदशान िा बिक्रर वितरण गने ,
ु र अरु र्स्तै आिश्र्क सामाजिक से िाको बनर्बमत
हुलाक, सञ्चार, र्ातार्ात, विद्यत

(घ)

सञ्चालनमा अनजु चत िाधा पर्ु र्ाउने ,

(ङ)

सरकारी िा गैरसरकारी कार्ाालर्मा िा कसै को घर िग्गाबभर हुल हुज्ित गरी
अनबधकृत प्रिेश गने िा अनबधकृत रुपमा रहने ,
ु ा गरी िा अन्र् कुनै प्रवक्रर्ाद्बारा सािािबनक िा बनिी
हुल हुज्ित गरी िा ढुङ्गा मढ

(च)

सम्पजत्तमा क्षबत पर्ु र्ाउने ,

( छ)

सािािबनक स्थानमा मवहलालाई हातपात गरी िेइज्ित गने , मवहलालाई जिस्काउने ,
हैरानी गने िा बनिसुँग र्स्तै अन्र् कुनै वकबसमको अस्िभाविक व्र्िहार गने ,

(ि) सािािबनक स्थानमा िथाभािी व्र्िहार गने ,
ु े कहीं िबसरहेको अिस्थामा िा िाटोघाटोमा
(झ)कसै लाई हैरानी गने िा सताउने हेतल
वहबुँ डरहेको िा कुनै सिारीिाट गइरहेको अिस्थामा कुनै प्रकारको िाधा विरोध िा
छे कथुन (घेराउ) गने िा हुल हुज्ित, हातपात, कुटपीट, बििाई िा उपरर्ाईं गने िा
त्र्स्तो व्र्जक्तको साथमा भएको कुनै सम्पजत्त खोसी बलने िा नोकसान गने िा सिारीको
साधनमा नोकसान पर्ु र्ाउने ,
ु े
कसै लाई डर, रास िा दःु ख ददने , अपमान िा िेइज्ित गने िा हैरानी गने हेतल

(ञ)

टे बलफोन, जचठ्ठीपर िा अन्र् कुनै साधन िा माध्र्मद्बारा धम्कर िा गाली ददने िा
जिस्कर्ाउने िा अन्र् कुनै अनजु चत काम कुरा गने ,
ु ै सभा िा िल
ु स
ु मा घस
ु ी िा नघस
ु ी कसै ल शाजन्त भङ्ग हुने गरी िनसधारणमा
िनु सक

( ट)

रास, आतङ्क फैलने कु नै कुरा गनाु िा हबतर्ारको प्रदशान गनाु ।

केही

(सािािबनक

अपराध

र

सिार्)

ऐनको

दफा

२

मा गररएका उपर्ुक्त
ा

व्र्िस्थाहूल मूलतः सािािबनक स्थानमा हुने अशाजन्त रोकथाम गने िा सािािबनक शाजन्त र
व्र्िस्था कार्म गने विषर्सुँग ै केन्रीत रहेको देजखर्ो। साथै सािािबनक स्थलमा हुने हुल
हुज्ित, कुटपीट, मवहलामाबथ हुने अिाजञ्छत, अभर िा अमर्ााददत व्र्िहार, विज्र्ाुँई,
उपरर्ाईं

तथा

सािािबनक

सेिा प्रिाहमा अिरोध

िा अनबधकृत प्रिेशसमेतलाई

सािािबनक अपराधको कसूर मानेको देजखन्छ।
विष्ण ु लामासमेत बिरुद्ध. जिल्ला प्रशासन कार्ाालर्, काठमाडौंसमेत भएको ०७२- WH-००१८ को िन्दीप्रत्र्क्षीकरणको बनिेदनमा सिोच्च
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केही

त्र्स्तै दफा ३ ले र्स्तो कसूर गने व्र्जक्त घटनास्थलमा फे ला परेमा विना िारेण्ट
पक्राउ गन ासकने अबधकार ददएको देजखन्छ। दफा ४ ले सामान्र्तर्ाः िारदात भएको ७
ददनबभर

र्स ऐनअन्तग ातका मुद्दा दार्र गनपने
ुा
व्र्िस्था गरेको भए पबन मुद्दा हेने

अबधकारीले सो अिबधबभर मुद्दा दार्र गन ा नसवकने मनाबसि कारण देखेमा ३५ ददनबभर
दार्र गने गरी म्र्ाद थप गन ा सकने व्र्िस्था भएको पाइन्छ।
दफा ५ को उपदफा (१) ले उक्त ऐनअन्तग ातको मुद्दामा सुरु कारिाही र वकनारा
गने अबधकार प्रमुख जिल्ला अबधकारीलाई प्रदान गरेको तथा प्रमुख जिल्ला अबधकारीले
गरेको सुरु बनणार्उपर पुनरािेदन अदालतमा पुनरािेदन लाग्ने व्र्िस्था भएको देजखन्छ।
साथै प्रमुख जिल्ला अबधकारीले विशेष अदालत ऐन, २०५९ को कार्ाविबध अिलम्िन
गनपने
ुा
व्र्िस्था पबन सो दफामा रहेको देजखन्छ।
त्र्स्तै दफा ६ मा दण्ड सिार्सम्िन्धी देहार्िमोजिम कानूनी व्र्िस्था गररएको
पाइन्छः
६. दण्ड सिार्ः (१) र्स ऐन िमोजिम कारिाही भएको मुद्दामा प्रमुख जिल्ला अबधकारीले

कसूरको

माराअन ुसार

पच्चीस

हिार

रुपैर्ाुँसम्म

िररिाना

गन ा र

पीबडत

पक्षलाई

कसूरदारिाट बिगो िमोजिम क्षबतपूबता भराई ददन सकनेछ तथा अन ुसन्धानको बसलबसलामा
मनाबसि कारण देजखएमा थुन्न ुपने कारण खोली पचाा खडा गरी िढीमा पतीस ददनसम्म
थुनामा राख्ने आदेश ददन सकनेछ। र्स्तो मुद्दा तीन मवहनाबभर फैसला गररसकन ु पनेछ।
तर िररिानाको सिार्ले मार पर्ााप्त नभई कैदको सिार् समेत गन ापने देजखएमा
िढीमा तीन िषासम्म कैद गन ाको लाबग पुनरािेदन सुन्ने अदालतमा साधक िाहेर गनेछ।
त्र्स्तो मुद्दामा पुनरािेदन सुन्ने अदालतिाट बनणार्मा तोके िमोजिम हुनेछ।
(२) मुद्दा हेने अबधकारीले पवहलो पटकको कसूर भए कसूर हेरी उपदफा (१) िमोजिम
सिार् नगरी कसूरदारलाई अि उप्रान्त र्स्तो कसूर गने छै न भनी कागि गराई छाड्न
सकनेछ।
दफा ६ मा भइरहेको सिार्सम्िन्धी उपर्ुक्त
ा
व्र्िस्थाको अध्र्र्निाट मूलतः प्रमुख
जिल्ला अबधकारीले कसूरको माराअन ुसार कसूरदारलाई पच् चीस हिार रुपै र् ाुँस म्म िररिाना
गन ा र पीबडत पक्षलाई बिगो िमोजिम क्षबतपूबता भराउने गरी बनणार् गन ासकने देजखर्ो। त्र्स्तै
विष्ण ु लामासमेत बिरुद्ध. जिल्ला प्रशासन कार्ाालर्, काठमाडौंसमेत भएको ०७२- WH-००१८ को िन्दीप्रत्र्क्षीकरणको बनिेदनमा सिोच्च
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अन ुसन्धानको क्रममा थ ुनामा राख्न मनाबसि देजखएमा सोको कारण खोली पचाासमेत खडा
गरी िढीमा पैँतीस ददनसम्म थ ुनामा राख्न सकने पबन देजखन आर्ो।
र्सका अबतररक्त उक्त िररिानाको सिार् पर्ााप्त नभई कैदको सिार्समेत गनपने
ुा
देजखएमा सोही दफा ६ को उपदफा (१) को प्रबतिन्धात्मक िाकर्ांशअन ुसार िढीमा तीन
िषासम्म

कैद

गन ाको लाबग

पुनरािेदन सुन्ने अदालतसमक्ष

साधक िाहेर गनपने
ुा
र

पुनरािेदन सुन्ने अदालतले बनणार्मा तोकेिमोजिम कैद सिार् हुने व्र्िस्थासमेत थप
गररएको पाइर्ो। र्सरी सुरु मुद्दा हेने प्रमुख जिल्ला अबधकारीले आफूले गन ा लागेको कैद
सिार् प्रस्ताि गरी पुनरािेदन सुन्ने अदालतसमक्षम साधक िाहेर गन ासकने र प्रस्ताि
गरेको

कैद

सिार्

उपर्ुक्त

भए

नभएको

बनधाारण

गने

अबधकार

पुनरािेदन

सुन्ने

अदालतलाई हुने देजखर्ो।
साथै उपदफा (२) ले पवहलो पटक कसूर गनेलाई कसूर हेरी पबछ त्र्स्तो कसूर
नगने कुराको कागि गराई छाड्न सकने अबधकार पबन मुद्दा हेने अबधकारीलाई प्रदान
गरेको देजखन्छ। र्स ऐन अन्तग ातको मुद्दा नेपाल सरकार िादी हुने र अन्र् प्रचबलत
कानूनिमोजिम मुद्दा चलाउन सवकने व्र्िस्था क्रमशः ऐनको दफा ७ र ८ मा भएको
देजखन्छ।
स्थानीर् प्रशासन ऐन, २०२८ लगार्तका कानूनहूलले प्रमुख जिल्ला अबधकारीलाई
जिल्लाको शाजन्त सुरक्षा व्र्िस्थापन गने प्रमुख जिम्मेिारी तोकेको पाइन्छ। िस्तुतः प्रमुख
जिल्ला अबधकारी जिल्लाजस्थत कार्ाालर्हूलको समन्िर् गदै आफूलाई खटाएको जिल्लामा
शाजन्त र व्र्िस्था कार्म राख्ने जिल्लाको प्रमुख प्रशासकरर् अबधकारी हो भन्नेमा वििाद
छै न।

जिल्लामा

शाजन्त

र

व्र्िस्था

कार्म

गने

प्रमुख

दावर्त्ि

भएको

प्रशासकरर्

अबधकारीलाई सोही प्रकृबतको कसूरसम्िन्धी मुद्दा हेने न्र्ावर्क अबधकार ददइएको अन्र्था
देजखुँदैन।
साथै प्रमुख जिल्ला अबधकारीको मूल कताव्र् अथाात ् जिल्लाको शाजन्त सुरक्षा कार्म
गने बसलबसलामा उत्पन्न हुने सामान्र् प्रकृबतका फौिदारी कसुर अन्तग ातको सािािबनक
अपराध सम्िन्धी मुद्दाको सुन ुिाई गरी बनणार् गदाा सामान्र्त: िररिानाको सिार् नै पर्ााप्त
हुने भन्ने ऐनको दफा ६ को मूल संरचनािाट देजखन आउुँछ। र्दद त्र्स्तो िररिानाको
विष्ण ु लामासमेत बिरुद्ध. जिल्ला प्रशासन कार्ाालर्, काठमाडौंसमेत भएको ०७२- WH-००१८ को िन्दीप्रत्र्क्षीकरणको बनिेदनमा सिोच्च
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सिार् मार पर्ााप्त नहुने भई कसुरदारको कसुरको मारालाई विचार गदाा कैद समेत गनपने
ुा
सम्मको अिस्थामा भने तीन िषासम्म कैदको सिार् गन ा सवकने र त्र्सरी कैदको सिार्
गनपूुा ि ा नै पुनरािेदन सुन्ने अदालतमा कैद सिार्को लाबग साधक िाहेर गरी पुनरािेदन
सुन्ने

अदालतिाट

बनकासा

बलन ुपने

प्रबतिन्धात्मक

िाकर्ांशको

व्र्िस्थाले

र्स

ऐन

अन्तग ातको कसुरमा कैद गने सुूल अबधकारलाई बनरपेक्ष ूलपमा प्रमुख जिल्ला अबधकारीको
पकड (Domain) बभर नछोडी न्र्ावर्क बनर्न्रण मै राखेको दे जखन्छ।

िस्तुतः अदालतको अबधकारक्षेरका सम्िन्धमा केही मान्र् बसद्धान्तहूल रवहआएका
छन ्। अदालतको अबधकारक्षेर कानूनिमोजिम बनधाारण गररने र कानूनिमोजिम नै समाप्त
हुने विषर् हो। मुद्दाका पक्षहूलको मञ्िुरी िा समपाणिाट समेत कानूनिमोजिम तोवकएको
न्र्ावर्क अबधकारक्षेर अन्र्था हुन सकदैन। त्र्स्तै अदालतको फैसला िा आदेशले पबन
अबधकारक्षेरको श्रि
ृ ना गन ा तथा क्षेराबधकार नभएको बनकार्मा मुद्दा सान ा सकदैन।
अदालतले आफूसमक्ष पन ा आएको िुनसकुकै वििाददत विषर्को तथ्र्बभर प्रिेश गनपूुा ि ा
त्र्स्तो वििादमा आफ्नो क्षेराबधकार रहेनरहेको कुरा बनूलपण गनपदा
ुा छ। अबधकारक्षेरको
अभािमा िा अबतक्रमण गरी भएको बनणार् कानूनको निरमा बनणार् नै नभए सरह अथाात
शून्र् हुन्छ।
सारिान ् कानूनले उपचार तोकछ भने कार्ाविबध कानूनले अबधकारक्षेरको व्र्िस्था
ुँ ा
गदाछ। अबधकार विनाको उपचार बनरथ ाक हुन्छ। त्र्सैले िहाुँ उपचार हुन्छ त्र्ह
अबधकार पबन अन्तबन ावहत रहेको हुन्छ। अबधकारक्षेर शून्र्मा रहुँदैन। अन्र्र नतोवकएको
अबधकारक्षेर

सुरु

अदालतमा बनवहत रहेको माबनन्छ। कुनै पबन विषर्मा अदालतको

अबधकारक्षेर छ िा छै न भन्ने वििाद भएमा क्षेराबधकार छ भन्ने प्रारजम्भक अन ुमान
गनपदा
ुा छ।
र्सरी नै अदालतले कानूनको व्र्ाख्र्ा गदाा आफ्नो अबधकारक्षेर सीबमत हुने िा
खुम्चने गरी गदैन। अदालतको गठन नै वििादको बनूलपण गने उद्देश्र्िाट हुने हुँु दा
अदालतलाई न्र्ावर्क क्षेराबधकार रहेको अन ुमान गन ुा स्िाभाविक माबनन्छ। त्र्स्तै अदालत
तथा अन्र् बनकार्मध्र्े कसको अबधकारक्षेर आकवषात हुने भन्ने विषर्मा वििाद िा दद्वविधा
भएमा िा एकभन्दा िढी

कानूनमा फरकफरक व्र्िस्था भई

अबधकारक्षेर सम्िन्धी

प्रािधान िाजझएमा अदालतलाई नै अबधकारक्षेर रहेको अन ुमान गनपदा
ुा छ।
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प्रस्तुत बनिेदनसुँग सम्िजन्धत केही सािािबनक (अपराध तथा सिार्) ऐन, २०२७
अन्तग ातको कसूरसम्िन्धी मुद्दा हेने अबधकारक्षेर सो ऐनको दफा ५ ले प्रमुख जिल्ला
अबधकारीलाई ददएको भन्नेमा वििाद देजखुँदैन। साथै उक्त ऐनअन्तग ात तीन िषासम्म कैद
सिार् हुने कानूनी व्र्िस्था भएको भन्ने विषर्मा समेत माबथ विश्लेषण भै सकेको छ।
अकोतफा नेपालको संविधान, २०७२ को धारा ३०० को उपधारा (७) ले अदालत
िाहेक अन्र् बनकार्मा विचाराधीन रहेका एक िषाभन्दा िढी कैद सिार् हुने फौिदारी
कसूर सम्िन्धी मुद्दाहूल संविधान प्रारम्भ भएपबछ जिल्ला अदालतमा सने व्र्िस्था गरेको
देजखर्ो। नप
े ालको संविधानले एक िषाभन्दा िढी कैद हुने फौिदारी कसूरसम्िन्धी मुद्दाहूल
अदालतिाहेक अन्र् बनकार्ले हेन ा नपाउने गरी अन्र् बनकार्को त्र्स्तो अबधकारक्षेर लाई
समाप्त गनका
ुा
साथै संविधान िारी हुँु दाका िखत त्र्स्ता बनकार्मा विचाराधीन रहेका
मुद्दासमेत संविधान प्रारम्भ हुनासाथ सम्िजन्धत जिल्ला अदालतमा सने िाध्र्ात्मक ब्र्िस्था
गरेको पाइर्ो। प्रस्तुत बनिेदनमा चनौबत
ु
ददइएको केही सािािबनक (अपराध र सिार्) ऐन,
२०२७ को दफा ५ को उपदफा (१) मा रहेको सो ऐनअन्तग ातका सुरु मुद्दा हेने प्रमुख
जिल्ला अबधकारीको अबधकारक्षेरलाई संविधानले नै कटौती गरी जिल्ला अदालतमा सारेको
जस्थबतमा ऐनको व्र्िस्था कटौती गने संविधानको प्रािधानको वक्रर्ाशीलतामाबथ शं का िा
दद्वविधा हुन ुपने कुनै कारण देजखन्न।
िहाुँसम्म संविधानको धारा ३०४ ले संविधानसुँग िाजझएका कानून िहाल रहने
सम्िन्धी पृथक व्र्िस्था गरेको सन्दभामा धारा ३०० को उपधारा (७) को व्र्िस्थासमेत
संघीर् कानून िनेपबछ मार वक्रर्ाशील हुने हो भन्ने विपक्षी जिल्ला प्रशासन कार्ाालर्को
बलजखतििाफ

र सो कार्ाालर्का तफािाट

उपजस्थत विद्वान ् सहन्र्ार्ाबधिक्ताको िहस

जिकरर छ र्स सम्िन्धमा स्पि हुन संविधानमा रहेको मूल व्र्िस्था र संक्रमणकालीन
प्रािधानका िीच रहेको बभन्नताका सम्िन्धमा स्पि हुन ुपदाछ।
संविधानको धारा ३०४ मा अन्र् कुराका अबतररक्त ितामान कानून लागू रहने
सम्िन्धी व्र्िस्थाहूल समेवटएको देजखन्छ। सो धाराको व्र्िस्था देहार्िमोजिम रहेको
पाइर्ोः
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३०४. िताम ान कानून लागू रहने ः (१) र्ो संविधान प्रारम्भ हुुँदाका िखत कार्म रहेका
नेपाल कानून खारेि िा संशोधन नभएसम्म लागू रहनेछन ्।
ुँ िाजझएका कानून र्ो संविधान िमोजिमको संघीर् संसदको
तर र्ो संविधानसग
पवहलो अबधिेशन िसेको बमबतले एक िषापबछ िाजझएको हदसम्म स्ितः अमान्र् हुनेछ।
ितामान कानून लागू रहने सम्िन्धी संविधानको उक्त प्रािधान स्पि नै देजखन्छ।
खास गरी हाल िहाल रहेका नेपाल कानूनहूल संशोधन िा खारेि नभएसम्म लागू भै रहने
देजखए पबन संविधानसुँग िाजझएका त्र्स्ता कानूनहूल िाजझएको हदसम्म संघीर् संसदको
पवहलो अबधिेशन िसेको बमबतले एक िषापबछ स्ितः अमान्र् हुने देजखन्छ।
संविधानसुँग िाजझएका कानूनहूल संघीर् संसदको पवहलो अबधिेशन िसेको बमबतले
एक िषासम्म कार्म रहने भन्ने संविधानको संक्रमणकालीन व्र्िस्था देजखर्ो। र्सको अथ ा
सो अिबधसम्म त्र्स्ता कानूनहूलको बनर्बमत प्रर्ोग र पालना गन ा िाधा देजखएन। तर
संविधानसुँग िाजझएका कानूनहूल अन्र् निाजझएका कानून सरह भने होइनन ्। त्र्स्ता
कानूनहूल बनरन्तर संविधानसुँग

िाजझइरहेकै हुन्छन ्। संविधानले ददएको सहुबलर्तलाई

गम्भीरतापूिक
ा ग्रहण गरी त्र्स्ता कानूनहूल र्थाजशघ्र पररमािान िा सुधार गनेतफा राज्र्का
सम्िजन्धत बनकार्को तत्कालै ध्र्ान आकृष्ठ हुन ुपने देजखन्छ।
िस्तुतः नर्ाुँ संविधान बनमााण गने विषर् कसैको लहडमा सदैि भै रहने पररघटना
होइन। सामान्र् र समसामवर्क पररितानहूल संविधान संशोधनमाफा त् नै सम्िोधन गररने
हुँु दा त्र्स्तो अिस्थामा संविधान लेखनको िरुरत पदैन। विद्यमान संविधान र सोको
संशोधनिाट मुलक
ु को शासन प्रणाली सञ्चालन हुन नसकने विषम पररजस्थबतमा मार नर्ाुँ
संविधान लेजखन्छ। त्र्सैले हरेक नर्ाुँ संविधानले सो अगाबड िहाल रहेको संविधानले
गरेको

शासकरर्

सवकन्छ।

लगार्तका

नेपालको

संविधान,

प्रािधानहूलमा
२०७२

आधारभूत

नेपालको

बभन्नता

इबतहासमा

ल्र्ाउने

लामो

अन ुमान

समर्देजख

गन ा

अपेक्ष ा

गररएको सािाभौम िनताका प्रबतबनबधिाट लेजखएको हुँु दा बनश्चर् नै र्सले उल्लेखनीर्
पररितान ल्र्ाएको

हुन ुपदाछ।

नर्ाुँ संविधानले साविकको भन्दा पृथक संिैधाबनक व्र्िस्था गने कुरा स्िाभाविक
हुन्छ तर संविधान िारी हुन ुपूिक
ा ा प्रणालीहूललाई एकै पटक प्रबतस्थापन गरी निीनतम्
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संिैधाबनक व्र्िस्थाहूल कार्ाान्िर्न गन ा व्र्िहाररक र सम्भि हुँु दैन। संविधान मूल कानून
भएकाले

नागररक र राज्र् िीचको सम्िन्ध

सूर

तथा शासन सञ्चालनको सामान्र्

माग ादशान (Skeleton) सम्म संविधानले प्रशस्त गरेको हुन्छ। संविधानले ददएको खाकामा
प्राण भरी िीवित तुल्र्ाउने कार्ा र्सअन्तग ात िन्ने ऐन कानूनहूल माफा त मार सम्भि हुन
सकदछ। र्सको लाबग प्रथमतः संविधानअन ुूलप राज्र्का प्रमुख बनकार्हूलको गठन र
स्थापना हुन ु अपररहार्ा रहन्छ। त्र्सपबछ मार संविधानिमोजिमका नर्ाुँ कानूनी व्र्िस्था
गन ा सम्भि हुन्छ।
केन्रीकृतिाट

संघीर्

शासन

प्रणालीमा

प्रिेश

गने

गरी

मुलक
ु को

शासकरर्

स्िूलपमामा नै ितामान संविधानले आमूल पररितान ल्र्ाएको एिम् प्रदेशको गठन र
सीमाङ्कन

लगार्तको

कार्ा नै

वििादरवहत

िन्न

नसवकरहेको

अिस्थामा

संक्रमणकाल

तत्कालै अन्त्र् हुने जस्थबत देजखुँदैन। अकोतफा संविधानको पूण ा कार्ाान्िर्नको लाबग १००
भन्दा िढी नर्ाुँ कानूनको बनमााण तथा ३०० भन्दा िढी कानूनहूलमा पररमािान आिश्र्क
भएको भन्ने प्रारम्भीक अन ुमान सािािबनक भएिाटै संविधान लेख्न ुभन्दा र्सको सफल
कार्ाान्िर्नको पाटो थप चनौबतपू
ु
ण ा रहेको कुरा िोधगम्र् नै छ।
िस्तुतः कुनै पबन संविधान स्िर्ंमा असल िा खराि हुँु दैन। र्ो कुरा संविधानको
कार्ाान्िर्नमा

बनभार

हुन्छ।

संविधान

कार्ाान्िर्नका

लाबग

िनाइने

कानून,

संविधान

अन्तग ातका गठन भएका राज्र्का बनकार् िा पदाबधकारीको वक्रर्ाकलापिाटै संविधानले
िीिन प्राप्त गने हुँु दा संविधानलाई सफल िा असफल िनाउने कुरा कार्ाान्िर्न गनेहरुमै
बनभार रहन्छ। असल कतााहरुले खराि संविधानको पबन सफल कार्ाान्िर्न गरेर देशलाई
माबथ उकासेको र खराि पारहरुले असल संविधानको पबन अिसान गराई मुलक
ु लाई
अधोगबततफा धकेलेको दृष्टान्त खोज्न धेरै टाढा गइरहन ु पदैन।
त्र्सैले हरेक नर्ाुँ संविधानमा मूल संिैधाबनक व्र्िस्थाका अबतररक्त संक्रमणकालीन
व्र्िस्थाहूल पबन सुँगसुँग ै गररएको हुन्छ। नेपालको संविधान, २०७२ पबन र्सिाट अछु तो
रहेको छै न। नप
े ालको संविधानको भाग-३३ अन्तग ात गररएको संक्रमणकालीन व्र्िस्था
संिैधाबनक रुपान्तरणका लाबग

गररएको अल्पकालीन व्र्िस्था हो भने िाुँकर सम्पूण ा

व्र्िस्थाहूल संविधानका मूख्र् िा बनर्बमत संिैधाबनक व्र्िस्थाहूल हुन ्।
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स्िभाविक छ संविधानमा लेजखएका मूल व्र्िस्थाहूल दीघाकालीन र स्थार्ी हुन्छन ्।
अकोतफा

संक्रमणकालीन

कार्ाान्िर्नसम्म

पुग्ने

व्र्िस्थाहूल
िा

पुरानो

संिैधाबनक

राज्र्संर्न्रलाई

सुरजक्षत

ब्र्िस्थािाट
अितरण

नर्ाुँ

गराउने

संविधान
संिैधाबनक

रुपान्तरणका अस्थार्ी औिार (Transitional Constitutional Tools) मार हुन ्। नर्ाुँ संविधान
पूणूल
ा पमा कार्ाान्िर्नमा आइसकेपबछ र्स्ता संक्रमणकालीन व्र्िस्थाहूलको औजचत्र् स्ितः
समाप्त हुँु दै िान्छ।
उपर्ुक्त
ा
विश्लेषणको आधारमा केही सािािबनक (अपराध र सिार्) ऐन, २०२७
को दफा ५ को उपदफा (१) र

दफा ६(१) को व्र्िस्थालाई संविधानको धारा १५१

को उपधारा (१) मा गररएको जिल्ला अदालतको सुरु अबधकारक्षेर सम्िन्धी व्र्िस्था,
धारा

१५२(२) को एक िषाभन्दा िढी कैद

विजशजष्टकृत

अदालत,

सैबनक

अदालत

र

सिार् हुने फौिदारी मुद्दा अदालत,

न्र्ावर्क

बनकार्िाहेक

अन्र्

बनकार्को

अबधकारक्षेरमा नपने भन्ने र संक्रमणकालीन व्र्िस्थाअन्तग ात धारा ३०० को उपधारा
(७) तथा धारा ३०४ को व्र्िस्थाको सापेक्ष तामा ग्रहण गनपने
ुा
देजखन्छ।
ऐनको दफा ६(१) को प्रबतिन्धात्मक िाकर्ाुँशले कैद गने अबधकारलाई अदालतकै
बनर्न्रणमा राखेको पबन देजखन्छ। त्र्स्तै उक्त ऐनअन्तग ातका मुद्दा जिल्ला अदालतिाट
हेदाा पबन जिल्ला न्र्ार्ाधीशले सो दफाअन्तग ातको सिार् गन ा सकने नदेजखई पुनरािेदन
सुन्ने अदालतसमक्ष साधक िाहेर गन ै पने देजखन्छ। कार्ा प्रकृबतका दृजष्टकोणिाट मूलतः
प्रमुख जिल्ला अबधकारीले नै हेनपने
ुा
तथा जिल्ला न्र्ार्ाधीशलाई नसुहाउने िस्तो देजखने
उक्त अबधकारक्षेर तत्कालका लाबग अदालतमा नसादाा पबन संविधानको मूल ममा र भािना
पराजित हुने देजखन्न। तथावप िि संविधानले अदालतिाहेक अन्र् बनकार्मा विचाराधीन
एक िषाभन्दा िढी कैद सिार् हुने फौिदारी कसूर सम्िन्धी मुद्दा जिल्ला अदालतमा सने
भनी स्पष्ट व्र्िस्था गदाछ भने त्र्स्तोमा उद्देश्र्मूलक व्र्ाख्र्ाको कुनै ग ुञ्जाइस देजखन्न।
सारमा, विद्यमान केही सािािबनक (अपराध र सिार्) ऐन, २०२७ को दफा ५ को
उपदफा (१) िमोजिम सो ऐनअन्तग ातका मुद्दामा सुरु कारिाही र वकनारा गने अबधकार
प्रमुख

जिल्ला

अबधकारीलाई

प्रदान

गरेको

पाइन्छ।

प्रमुख

जिल्ला

अबधकारीको

विष्ण ु लामासमेत बिरुद्ध. जिल्ला प्रशासन कार्ाालर्, काठमाडौंसमेत भएको ०७२- WH-००१८ को िन्दीप्रत्र्क्षीकरणको बनिेदनमा सिोच्च
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अबधकारक्षेरमा विचाराधीन रहेका सो ऐनअन्तग ातका मुद्दाहरुमा तीन िषासम्म कैद हुनसकने
गरी दफा ६ मा कानूनी व्र्िस्था भै रहेको देजखन्छ।
संविधानको बनर्बमत प्रािधान धारा १५१ ले अन्र् कुराका अबतररक्त संघीर् कानून
िमोजिम सुरु मुद्दासमेत हेने जिल्ला अदालतको अबधकारक्षेर तोकेको देजखन्छ। तर के
कस्ता मुद्दामा सुरु कारिाही वकनारा गने अबधकारक्षेर जिल्ला अदालतलाई हुने भन्ने कुरा
संविधानमा उल्लेख नभएको र संविधानिमोजिमको संघीर् कानून िबनसकेको अिस्थासमेत
देजखुँदैन।
र्सैगरी संविधानको धारा १५२(२) मा एक िषाभन्दा िढी कैद सिार् हुने
फौिदारी कसूर सम्िन्धी मुद्दा अदालत, विजशजष्टकृत अदालत, सैबनक अदालत र न्र्ावर्क
बनकार्िाहेक अन्र् बनकार्को अबधकारक्षेरमा नपने व्र्िस्था भएको देजखन्छ। तर सोही
धारा १५२ को उपधारा (१) िमोजिम खास वकबसम र प्रकृबतका मुद्दाहरु हेन ा संघीर्
कानूनिमोजिम अन्र् विजशजष्टकृत अदालत, न्र्ावर्क बनकार् िा न्र्ार्ाबधकरणको स्थापना र
गठन गन ा सवकने संिैधाबनक व्र्िस्था भएपबन सािाजिन अपराध र सिार् ऐनअन्तग ातका
मुद्दाहरुको सुरु कारिाही र वकनारा गन ा तदन ुरुपको बनकार् गठन भै सकेको पबन देजखुँदैन।
अकोतफा संविधानको धारा ३०० को उपधारा (७) ले संविधान प्रारम्भ हुँु दा अदालतिाहेक
अन्र् बनकार्मा विचाराधीन रहेका एक िषाभन्दा िढी कैद सिार् हुने फौिदारी कसूर
सम्िन्धी

मुद्दा

संविधान

प्रारम्भ

भएपबछ

सम्िजन्धत जिल्ला अदालतमा सनेछन ् भन्ने

िाध्र्ात्मक ब्र्िस्था गरेको देजखन्छ।
संक्रमणकालीन व्र्िस्थाअन्तग ात संविधानको धारा ३०४ को उपधारा (१) ले
संविधान प्रारम्भ हुँु दाका िखत िहाल रहेका कानून खारेि िा संशोधन नभएसम्म िहाल
रहने तथा संघीर् संसदको पवहलो अबधिेशन िसेको एक िषापबछ िाजझएको हदसम्म स्ितः
अमान्र् हुने व्र्िस्था गरेको देजखन्छ। संविधानको धारा १५२ को उपधारा (२) ले एक
िषाभन्दा िढी कैद हुने फौिदारी मुद्दा अदालत, िजशजष्टकृत अदालत िा सैबनक अदालत िा
न्र्ावर्क बनकार्िाट हेररने भन्ने उल्लेख गरेको हुँु दा उक्त संिैधाबनक व्र्िस्था र केही
सािािबनक (अपराध र सिार्) ऐन, २०२७ को दफा ५(१) र ६(१) को व्र्िस्था
िाजझएको अिस्था देजखन्छ।
विष्ण ु लामासमेत बिरुद्ध. जिल्ला प्रशासन कार्ाालर्, काठमाडौंसमेत भएको ०७२- WH-००१८ को िन्दीप्रत्र्क्षीकरणको बनिेदनमा सिोच्च
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तर संक्रमणकालीन

प्रिन्धअन्तग ात

नै

एक

िषाभन्दा

िढी

कैद

सिार्

हुने

अदालतिाहेक अन्र् बनकार्मा विचाराधीन रहेका फौिदारी कसूरसम्िन्धी मुद्दाहूल संविधान
प्रारम्भ भएपबछ जिल्ला अदालतमा सनेछन ् भनी संविधानको धारा ३०० को उपधारा (७)
ले वकटानी व्र्िस्था गरेको देजखुँदा सो व्र्िस्था तत्काल कार्ाान्िर्न हुन ुको कुनै विकल्प
देजखुँदैन। त्र्सैले केही सािािबनक (अपराध र सिार्) ऐन, २०२७ अन्तग ातको मुद्दा
संविधानको धारा १५२ को उपधारा (२) िमोजिमका विजशजष्टकृत न्र्ावर्क बनकार् गठन
गरी अबधकारक्षेर नतोवकएसम्मका लाबग संविधान लागू हुनासाथ तत्कालै देजख सम्िजन्धत
जिल्ला अदालतमा सने देजखर्ो।
अि बनिे दन मागिमोजिमको आदे श िारी गन पुा ने हो होइन र आदे श िारी गन पुा ने
अिस्थामा पबन के कस्तो आदे श िारी गन पुा ने हो भन्ने बनणार् ददन ुपने हुन आएको अजन्तम
प्रश्नका

सम्िन्धमा

विचार

हुन ुपने

देजखएको

छ।

प्रस्तुत

मुद्दाका

बनिेदकहूल

विष्णु

लामासमेतका हकमा संविधान प्रारम्भ भै सकेपबछ बमबत २०७२।६।११ मा पक्राउ गरी
केही सािािबनक (अपराध र सिार्) ऐन, २०२७ िमोजिम जिल्ला प्रशासन कार्ाालर्
काठमाण्डौका प्रमुख जिल्ला अबधकारीिाट म्र्ाद थप गरी थ ुनामा राजखएको काम कारिाही
संविधानको धारा १५२ को उपधारा (२) र धारा ३०० को उपधारा (७) विपरीत
भएकोले िन्दीप्रत्र्क्षीकरणको आदेश िारी गरी पाऊुँ भन्ने बनिेदकहूलको मुख्र् माग दािी
रहेको देजखन्छ। तर विपक्षी महानगरीर् प्रहरी पररसर काठमाण्डौंको तफािाट पन ाआएको
बलजखत ििाफिाट प्रमुख जिल्ला अबधकारीको बमबत २०७२।६।२२ को आदेशान ुसार
बनिेदकहूल
बनिेदकहूलका

िनही

रु.६,०००।-धरौट

तफािाट

तथ्र्लाई स्िीकारै

उपजस्थत

राखी

विद्वान ्

छु वट

गएको

अबधिक्ताहूलले

भन्ने
िहसको

उल्लेख

भएको

र

क्रममा

समेत

सो

गरेको हुँु दा बनिेदन मागिमोजिम िन्दीप्रत्र्क्षीकरणको आदेश िारी

गरररहन ु पने औजचत्र् देजखएन।
तर केही सािािबनक (अपराध र सिार्) ऐन, २०२७ अन्तग ातको मुद्दा प्रमुख
जिल्ला अबधकारी िा जिल्ला अदालतमध्र्े कसले सुरु कारिाही र वकनारा गने भन्ने कुरामा
अन्र्ौलता भई कुनै जिल्लामा प्रमुख जिल्ला अबधकारीिाट अद्यावपसम्म म्र्ाद थप हुँु दै
आएको र कुनै जिल्लामा जिल्ला अदालतमा म्र्ाद थप गराउने गरेको भन्ने हुँु दा बनिेदनमा
विष्ण ु लामासमेत बिरुद्ध. जिल्ला प्रशासन कार्ाालर्, काठमाडौंसमेत भएको ०७२- WH-००१८ को िन्दीप्रत्र्क्षीकरणको बनिेदनमा सिोच्च
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उठाइएका संिैधाबनक र कानूनी प्रश्नको प्रर्ोग र पालनाका सम्िन्धमा दद्वविधा उत्पन्न
भएको भन्ने देजखर्ो। र्सरी एउटै कानूनी व्र्िस्थाको प्रर्ोग र पालनामा र्स प्रकारको
अन्र्ौलता र दद्वविधाको जस्थबत कार्म रहन ददन ु न्र्ार्ोजचत नभएको हुँु दा न्र्ार् प्रशासनको
सुगमताको लाबग समेत र्स अदालतिाट आिश्र्क आदेश िा बनदेशन हुन ु िाञ्छनीर्
देजखएको छ।
संविधानको धारा ३०० को उपधारा (७) ले हालको अिस्थामा एक िषाभन्दा िढी
कैदको सिार् हुने अदालतिाहेक अन्र् बनकार्मा विचाराधीन सिै प्रकारका फौिदारी
कसूरसम्िन्धी मुद्दाहूल जिल्ला अदालतमा सने िाध्र्ात्मक संिैधाबनक ब्र्िस्था गरेको
देजखुँदा प्रस्तुत केही सािािबनक अपराध सम्िन्धी मुद्दासमेत जिल्ला अदालतिाट नै सुरु
कारिाही र वकनारा गनको
ुा
विकल्प देजखएन। तर माबथ दोस्रो प्रश्नका सम्िन्धमा गररएको
विश्लेषणिाट केही सािािबनक अपराध सम्िन्धी मुद्दाहूल सािािबनक शाजन्त सुरक्षा कार्म
गने

प्रशासकरर्

कार्ासुँग

समेत

अन्र्ोन्र्ाजश्रत

सम्िन्ध

राख्ने

न्र्ावर्कका

अबतररक्त

प्रशासबनक प्रकृबतको भई प्रशासकरर् अबधकारीसमेत संलग्न भई बनणार् बनूलपण हुन ुपने
देजखर्ो।
र्सप्रकार प्रस्तुत संिैधाबनक दार्राअन्तग ातको मुद्दाहूल संिैधाबनक व्र्िस्थाअन ुसार
तत्कालको लाबग जिल्ला अदालतिाट हेनपने
ुा
जस्थबत देजखए पबन प्रशासकरर् अबधकारीको
मूलभूत कार्ासुँग अन्तरसम्िजन्धत भई खडा हुने र्स्ता प्रकृबतका वििादहूल बनूलपण गन ा
संविधानको धारा १५२ को उपधारा (१) िमोजिम विजशवष्ठकृत अदालत िा न्र्ार्ाबधकरण
गठन गन ा सवकने गरी संविधानले माग ा प्रशस्त गरररहेको देजखन्छ। संघीर् कानूनिाट
तदन ुूलपका बनकार्हूल गठन गरी र्स प्रकृबतका मुद्दाहूल हेने सुरु अबधकारक्षेर त्र्स्ता
बनकार्हूललाई प्रदान गने िा हाल भै रहको सिार् सम्िन्धी व्र्िस्था पुनरािलोकन गरी
संविधानअन ुूलप िनाउने भन्ने विषर् संघीर् व्र्िस्थावपकाको अबधकारक्षेर बभर पने देजखन्छ।
त्र्सैले र्स अदालतिाट तत्सम्िन्धमा र्सै गन ुा भनी हस्तक्षेप गन ा बमल्ने देजखएन।
अतः माबथ प्रकरण प्रकरणमा वििेचना भएिमोजिम केही सािािबनक (अपराध र
सिार्) ऐन,२०२७ को दफा ५ को उपदफा (१) िमोजिमको अबधकारक्षेर नेपालको
संविधान, २०७२ को धारा ३०० को उपधारा (७) िमोजिम जिल्ला अदालतमा सने
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देजखएको हुँु दा जिल्ला प्रशासन कार्ाालर्मा विचाराधीन मुद्दाहूल तत्काल सम्िजन्धत जिल्ला
अदालतमा सानू ा र अि उप्रान्त त्र्स्ता मुद्दाहूलमा सम्िजन्धत जिल्ला अदालतिाटै म्र्ाद थप
लगार्तका सुरु कारिाही र वकनारा गने व्र्िस्था अविलम्ि बमलाउनू भनी नेपाल सरकार
प्रधानमन्री तथा मजन्रपररषद्को कार्ाालर्, गृह मन्रालर् र कानून तथा न्र्ार् मन्रालर्
समेतका नाममा र्ो आदेश िारी गररददएको छ।
साथै हालको अिस्थामा माबथ वििेचना भएिमोजिम प्रस्तुत सािािबनक अपराध
सम्िन्धी मुद्दा हेने सम्िन्धमा उत्पन्न भएको िवटलता र अप्ठेरो पररजस्थबतको बनप्टारा गरी
स्पि ददशािोध हुने गरी केही सािािबनक (अपराध र सिार्) ऐन, २०२७ को प्रकृबत र
सिार्को माराको आधारमा गररएको संिैधाबनक व्र्िस्थाको कारणिाट उत्पन्न जस्थबतको
सम्िन्धमा पुनरािलोकन गनू ा भनी मजन्रपररष स कार्ाालर्समेतका नामममा बनदेशनात्मक
आदेश िारी गररददएको छ।
त्र्स्तै नेपालको संविधान, २०७२ को धारा ३०० को उपधारा (७) मा भएको
मुद्दा सने सम्िन्धी व्र्िस्था कार्ाान्िर्न हुँु दा प्रस्तुत बनिेदनमा जिवकर भएअन ुरुपका केही
सािािबनक (अपराध र सिार्) ऐन, २०२७ अन्तग ातका मुद्दा मार नभई अन्र् विषर्गत
ऐनहरु िमोजिम अदालत िाहेकका अन्र् विबभन्न बनकार्हरुमा विचाराधीन एक िषाभन्दा
िढी कैद सिार् हुने फौिदारी कसूर सम्िन्धी ठू लो संख्र्ाका मुद्दाहरु सम्िजन्धत जिल्ला
अदालतमा तत्काल सानपने
ुा
देजखर्ो। साथै र्स प्रकृबतका मुद्दाहरुमा अि उप्रान्त म्र्ाद थप
लगार्त सुरु कारिाही र वकनारासमेत जिल्ला अदालतिाट हुन ुपने तथा बनकट भविश्र्मा नै
अधान्र्ावर्क बनकार्िाट भएका बनणार्उपर समेत जिल्ला अदालतमा नै पुनरािेदन लाग्ने
जस्थबत उत्पन्न भएको पाइर्ो।
र्सिाट जिल्ला अदालतले हाल बनर्बमतरुपमा सम्पादन गदै आएको कार्ािोझका
अबतररक्त संविधान िमोजिम बसिाना हुन आएको उपर्ुक्त
ा
अबभभारासमेत बनिाहन गनपने
ुा
हुन
आएको छ। जिल्ला अदालतहरुको हाल विद्यमान भौबतक संरचना, िनशजक्त र विबनर्ोजित
स्रोत साधनिाट मार संविधान बसजिात थप दावर्त्ि संविधानको अपेक्ष ा अन ुरुप पूरा गन ा
सम्भि हुने देजखुँदैन। साथै विषर्गत विशेष्ता माग हुने संिेदनशील र फरक प्रकृबतका
विषर्हरुको उपर्ुक्त विबधशास्त्रीर् विकास सुबनजश्चत गन ा आिश्र्क िनशजक्त लगार्तको
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संस्थागत क्षमता बसिाना र विकास गरी अन्ततः विषर् प्रकृबत अन ुसार न्र्ार्ोजचत सम्िोधन
गरी सुरक्षा र न्र्ार्को िातािरण कार्म राजख राख्न हाल बसजिात पररजस्थबतअन ुरुप थप
िनशजक्त र स्थान व्र्िस्थापन तथा स्रोत साधन विबनर्ोिनको लाबग नेपाल सरकारका
मुख्र् सजचिको संर्ोिकत्िमा अथ ा, गृह, कानून, सामान्र् प्रशासन र िन मन्रालर् समेतका
सजचिहरुको सहभाबगतामा

तत्काल

िो गनपने
ुा
व्र्िस्था बमलाई

मुद्दा स्थानान्तरण

र

व्र्िस्थापनको सहजिकरणको व्र्िस्था बमलाउन ु भनी नेपाल सरकार प्रधानमन्री तथा
मजन्रपररषद्को कार्ाालर्का नाममा आदेश िारी हुन्छ। साथै र्ो आदेश कार्ाान्िर्नको
समन्िर् गरी प्रगबत वििरण सवहतको प्रबतिेदन गनू ा भनी र्स अदालतका रजििारको
नाममासमेत आदेश गररददएको छ।
र्ो आदेश

कार्ाान्िर्नका लाबग

महान्र्ार्ाबधिक्ताको कार्ाालर्माफात सम्िजन्धत

बनकार् र अबधकारीका नाममा अबिलम्ि लेखी पठाई दार्रीको लगत कट्टा गरी बमबसल
बनर्मान ुसार िुझाई ददनू।

प्रधान न्र्ार्ाधीश
उक्त रार्मा म सहमत छु ।
न्र्ार्ाधीश
इबत संित् २०७२ साल काबताक १७ गते रोि ३ शुभम् –––––––––––––––––––––––––––––––––––––
इिलास अबधकृतः सन्तोषप्रसाद परािुली
कम्प्र्ूटरः अबमररत्न महिान
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