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�काशन�काशन ,,  स�ार तथा स�ार तथा स�पादनस�पादन  शाखामाशाखामा  काय�रकाय�रत्त ् 
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नेपाल कानून प��काको उ�रण गनु� पदा�  

�न�नानसुार गनु� पन�छ M  
 

नेकाप, २०७२... ... ... ... , �न.नं. ... , प�ृठ ... 
-साल_     -म�हना_  

उदाहरणाथ� M नेकाप २०७३, भदौ, �न.नं.९५९०, प�ृठ ८०७ 

 
सव��च अदालत बलेु�टनको उ�रण गनु� पदा�  

�न�नानसुार गनु� पन�छ M  
  

सअ बलेु�टन २०७३ ... ... ... १ वा २, प�ृठ ...  

-साल_     -म�हना_  
उदाहरणाथ� M सअ बलेु�टन, २०७३, भदौ – १, प�ृठ १  

 
 



  

  

  
 

मू�य �.मू�य �.३०३०।।--    
  

  

म�ुक म�ुक MM  सव��च अदालत छापाखानासव��च अदालत छापाखाना  

  

नेपाल कानून प��का तथा सव��च अदालत बलेु�टननेपाल कानून प��का तथा सव��च अदालत बलेु�टन    
अब हा�ो वेभसाइटमा उपल�ध छन ्अब हा�ो वेभसाइटमा उपल�ध छन ्    

  

ठेगानाठेगाना  

wwwwww..ssuupprreemmeeccoouurrtt..ggoovv..nnpp  
  

  यो वेभसाइट खोलेप�छ बायायो वेभसाइट खोलेप�छ बाया FFतफ�  तफ�  नेपाल कानून प��का नेपाल कानून प��का 

तथा �यसको तल तथा �यसको तल सव��च अदालत बलेु�टनसव��च अदालत बलेु�टनमा मा ि�लक ि�लक 

गनु�होस ्।गनु�होस ्।  

  २०६५ २०६५ साल वैशाखदेिखका यी प��कामा समा�व�ट साल वैशाखदेिखका यी प��कामा समा�व�ट 

�नण�यह� प�न र हाल �न�नण�यह� प�न र हाल �नMMश�ुक डाउनलोड गन� स�कनेश�ुक डाउनलोड गन� स�कनेछछ  

।।

  

    नेपाल कानून आयोगको वेभसाइटमा सं�वधानसमेत नेपाल कानून आयोगको वेभसाइटमा सं�वधानसमेत 

हालस�म हालस�म �कािशत अ�धकाशं ऐन र �नयमावल�ह� नेपाल� तथा �कािशत अ�धकाशं ऐन र �नयमावल�ह� नेपाल� तथा 

अ��जेीमा र अ��जेीमा र १९१० १९१० सालको मलुकु� ऐनसालको मलुकु� ऐन,,  �याय �वका�सनी �याय �वका�सनी 

एवएवम ्म ्  �व�भ� ऐ�तहा�सक द�तावेजह� �न�व�भ� ऐ�तहा�सक द�तावेजह� �नMMश�ुक प�न र श�ुक प�न र 

डाउनलोड गन� स�कनेछ । डाउनलोड गन� स�कनेछ ।   
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1=  

९५९० 
 

पूण� 
 

मोही नामसारी 

रमशेकाजी यंगोल 
��े 

िव�� 
आशामाया 

�य�जनकारसमते 

 व�तुतः कुनै �यि�को एकभ�दा बढी नाम ह�न 
स�न े तथा गाउँ घरमा बोलाउन े नाम र 
काया�लयको आिधका�रक नाम फरक ह�न 
स�न े ह��छ । �य�तै एकै ठाउँमा एउटै नाम 
भएका एकभ�दा बढी �यि�ह� ह�न स�न ेह�दँा 
कसैको नाममा� िमलकेो आधारमा हकै नप�ुन े
कुरामा हक कायम ह�न स�न ेवा कुनै �यि�को 
एकभ�दा बढी नाम भई कुनै एउटा नामबाट 
�यवहार गरी आएको अव�थामा िवना आधार 
सो �यि� आिधका�रक �यि� होइन भनी 
भ�न िम�दैन । �य�तो अव�थामा 
आिधका�रक �यि� यही हो भ�न ेकुरा अ�य 
�माणबाट एिकन ह�न नसकेको अव�थामा 
ह�ता�र वा �या�च े छापको जाचँ गरी 
िवशषे�ले िदएको राय �ितवेदनका आधारमा 
िन�कष�मा पु�न िम�न े।  

८०७ 

2=  

९५९१ 
 

पूण� 
 

उ��षेण 

अरिव�द मजु�दार 
िव�� 

नपेाल सरकार, अथ� 
म��ालय 

 जमानी स�झौताअनसुारको दािय�व कुन 
समयमा र किहले �ार�भ ह�न ेभ�न ेकुरा म�ुय 
करारका सत�ह� र जमानीस�ब�धी करारका 
सत�ह�मा भर पन� कुरा हो । जमानीकता�को 
दािय�व जिहले पिन दो�ो (Secondary) 
ह��छ । मूल ऋणी वा दािय�व पूरा गन� मूल प� 
(Principal Debtor) ल ेआ�नो दािय�व पूरा 
नगरकेो अव�थामा मा� जमानीकता�को 
दािय�व स�ु ह��छ । मूल प�को दािय�व नै 
स�ु नभएको अव�थामा जमानीकता�को 
दािय�व स�ु ह�नै स�दैन । बह�मत म�य�थको 
िनण�यमा Guarantee Agreement को 
दफा १ लाई अ�य दफाको सापे�तामा नहरेी 
�यसलाई िनरपे� (Absolute) �ावधानका 
�पमा �या�या गरकेो अव�था छ । 
स�झौताका कुनै पिन �ावधानलाई अ�य 

८१५ 



 

ii

�ावधानको प�रपालनामा आि�त नरहकेो 
भनी एकाङ्गी�पमा �या�या गदा� 
Guarantee Agreement को सम�तालाई 
बेवा�ता ह�न जान े। 

3=  

९५९२ 
 

पूण� 
 

अंश चलन 

महावीर साह�समते 
िव�� 

झवरीदवेी साह� 

 कुनै स�पि� ब�डा ह�न े अथवा नह�न े भ�न े
��को िनण�य मलुकु� ऐन, अंशब�डाको 
महलको १८ न.ं र यस अदालतबाट 
त�स�ब�धमा भएको फैसलाह�बाट 
�ितपािदत िस�ा�तको सरेोफेरोमा रही 
गनु�पन� । 

८३३ 

4=  

९५९३ 
 

सयंु� 
 

उ��षेण / 
परमादशे 

�वेशराम 
भ�डारीसमते 

िव�� 
सङ्घीय मािमला, 

सिंवधानसभा, 
ससंदीय �यव�था 

तथा स�ंकृित 
म��ालय, 

िसहंदरबारसमते 

 िनवेदकह� मनोनयन ह�दँाको अव�थामा 
बढीमा ४ वष�को अविधको लािग मा� िनयुि� 
भएको दिेखएकाले िनयुि� गन� िनकायल े
जुनसकैु समयमा िनजह�को सवेा िलन 
इ�कार गन� स�न ेभ�न े नै दिेख�छ । बढीमा 
भनी वा अविध नतोक� िनयुि� वा मनोनयन 
गरकेोमा िनयुि�कता�बाट चाहकेो समयमा 
िनयु� वा मनोिनत पदािधकारीलाई पदबाट 
अवकाश िदन स�न ेभ�न ेनै दिेखन े। 

८५० 

5=  

९५९४ 
 

सयंु� 
 

परमादशे / 
�ितषेध 

भीम�काश रो�का 
मगर 

िव�� 
वैदिेशक रोजगार 
�यायािधकरण, 

बबरमहल, काठमाड� 

 �रतपूव�क �याद तामले नभई एकतफ� फैसला 
भएको अव�थामा अ.बं. २०८ न.ं बमोिजम 
फैसला भएको छ मिहनािभ� थाहा पाएको 
िमितल े ३५ िदनिभ� �ितवाद िदन 
�याएकोमा िलई कारवाही गनु�पन� दिेखयो । 
�यसरी एकतफ� फैसला भएकोमा फैसला 
भएको छ मिहनाको �याद नघाई थाहा पाएको 
िमितलाई �याद कायम गरी कसैले �ितवाद 
िदन �याउँछ भन े �य�तो िनवेदनबाट 
कारवाही ह�न नस�ने दिेखयो । उ� कानूनी 
�यव�थाल े तोकेको �यादमा यी िनवेदकल े
उजुरी गरकेा छन ् वा छैनन ् भ�नतेफ�  हदेा� 
वैदिेशक रोजगार �यायािधकरणबाट िमित 
२०६९।१२।२० मा फैसला भएकोमा िमित 
२०७०।१०।२४ मा मा� िनवदेकले उजुरी 
गरकेो ह�दँा उ� उजुरी िनवेदन अ.बं. २०८ न.ं 
ले िनिद�� गरकेो �यादिभ�को नभएबाट उजुरी 
दरपीठ ह�न ेभनी उ� �यायािधकरणबाट िमित 

८५५ 



 

iii

२०७०।११।२१ मा भएको आदशेमा अ.ब.ं 
२०८ न.ं को कानूनी �ुिट रहकेो भ�न िम�न े
दिेखन नआउन े। 

6=  

९५९५ 
 

सयंु� 
 

उ��षेण /   
परमादशे 

कृ�णबहादरु ब�नते 
िव�� 

राि��य वािण�य ब�क 
के��ीय काया�लय, 

रामशाहपथ, 
काठमाड�समते 

 इ�छाइएको �यि�मा �ीमान् वा �ीमतीको 
नाम उ�लेख ग�रन ु भनकेो सवेा िनवृ� 
कम�चारीको म�ृयु भएपिछ इ�छाइएको 
�यि�ले सामािजक सरु�ाबापतको सिुवधा 
िलन पाउन ुहो । जब िक राि��य वािण�य ब�क 
कम�चारी िविनयमावली, २०६१ को िविनयम 
५९(३) को �ितब�धा�मक वा�याशंले सवेा 
िनवृ� भएपिछ िववाह गरमेा �य�तो सिुवधा 
नपाउन ेगरी सीमा तोिकिदएको पाइन े। 

८६१ 

7=  

९५९६ 
 

सयंु� 
 

उ��षेण /  
परमादशे 

मोहनकुमार 
उपा�याय 

िव�� 
आ�त�रक राज�व 

काया�लय, काठमाड� 
��े न.ं१ 

बबरमहलसमते 

 कानूनले �प��पमा कुनै िनकाय वा 
अिधकारीले गरकेो िनण�य वा िनण�य पचा� उपर 
अक� कुनै िनकायमा पुनरावेदन ला�नछे भ�न े
�यव�था गरकेो छ भन े कानूनल े गरकेो 
�यव�थालाई अदालतल े सोहीबमोिजम 
अनशुरण गनु�पन� । 

८६५ 

8=  

९५९७ 
 

सयंु� 
 

उ��षेण /    
�ितषेध 

िववेक राणा 
िव�� 

�धानम��ी तथा 
मि��प�रषद ्को 

काया�लय, 
काठमाड�समते 

 पश ु सरं�ण र सवं��न एवम ्सडकमा छाडा 
छोिडएका गाई, गो�, बा�छा, बा�छी, 
साढेँलगायतका चौपायाह�को िनि�त 
चरण��े, वास�थानसमतेको �यव�थापन 
स�ब�धमा �यवि�थत कानूनी �यव�थाह�को 
�भावकारी काया��वयन गनु�पन� टड्कारो 
आव�यकता दिेखएकाले मलुकु� ऐन 
चौपायाको महलको कानूनी �यव�था, 
�थानीय �शासन ऐन, २०२८ को दफा ९ को 
उपदफा (११) र (१२) को �यव�था, �थानीय 
�वाय� शासन ऐन, २०५५ को दफा ९६(१) 
को  ख�ड (ञ) को उपख�ड (२) र उपख�ड 
(१५) को �यव�था एवम ् िनकासी पैठारी 
(िनय��ण) ऐन, २०१३ को दफा ३(१)(घ) को 
�यव�थाको �भावकारी काया��वयन गनु� 
गराउन ु भनी िवप�ीह�का नाममा 
िनद�शना�मक आदशे जारी ह�न े। 

८७० 



 

iv

9=  

९५९८ 
 

सयंु� 
 

अपहरण गरी 
ब�धक बनाएको 

नपेाल सरकार 
िव�� 

म�ुसी भ�न े

सहाबु�ीन शषे 

 अपहरणको वारदातमा दईु वा सोभ�दा बिढ 

�यि�को सलं�नता रहकेो िनिव�वाद पुि� 
भएको अव�थामा मा� मलुकु� ऐन, अपहरण 
तथा शरीर ब�धक िलनकेो महलको ७ न.ं 

आकिष�त ह�न ेह��छ । अपहरणको कसरुमा दईु 
जना वा सोभ�दा बढी समूह भई घिटत भएमा 
कसरुको ग�भीरता र घन�व बढन जा�छ र 

�य�तो भएमा कानूनल े थप सजायको 
�यव�था गरकेो दिेख�छ । तर, �य�तो थप 
सजाय गनु� पूव� दईु जना वा सोभ�दा बढी 

�यि�को अपहरण काय�मा सलं�नता िथयो 
भनी वादी प�ले �मािणत गन� स�नपुन� । 

८८३ 

10= 

९५९९ 
 

सयंु� 
 

उ��षेण /   
परमादशे 

मनुक�दवेी साह सडुी 
िव�� 

पुनरावेदन अदालत, 
जनकपुरसमते 

 अ.बं.१७ न.ं को �यव�था काय�िविधस�ब�धी 

िवषय हो । काय�िविध कानूनअ�तग�तको 
कानूनी �यव�थाले कसैको हक अिधकारमा 
असर पन� गरी मूलभूत िवषयमा कुनै आदशे 

गन� िम�दैन । पुनरावेदन स�ुने अदालतबाट 
अ.बं.१७ न.ं को रोहमा आदशे ह�दँा पिछ 

मातहतको अदालतले गनु�पन� िनण�यलाई 
असर पन� गरी गनु� ह�दैँन । आदशे गनु� अिघ सो 
आदशेको �प� र ��य� �भाव मातहतको 

अदालतमा रहकेो िववादको िवषयमा पछ�, 
पद�न भनी मािथ�लो अदालतल ेसदैव ग�भीर 
भई िवचार   गनु�पन� ।  

८८९ 

11= 

९६०० 
 

सयंु� 
 

आगलागी 

ल�मी�साद ख�ीसमते 
िव�� 

नपेाल सरकार 

 सकेुको खरबारीमा सलाईको काटँी फा�दा 
खरबारीमा आगो ला�न स�छ र �यसबाट 
निजकका घरमा आगो ला�न स�छ भ�न ेकुरा 

सामा�य िववेक भएको मािनसलाई थाहा ह�न 
स�न ेिवषय हो । यसरी सामा�य िववेकस�म 
नराखी आफूल ेगन� लागकेो काय�बाट अका�को 

हानी नो�सानी ह��छ भ�न ेजानीबुझी �य�तो 
काय� गन� र �यसबाट नो�सानी ह�न गएमा 

�ितवादीले लापरबाही गरकेो मािनन े।  

८९६ 



 

v

12= 

९६०१ 
 

सयंु� 

 
उ��षेण / 
परमादशे 

टंकह�र दाहाल 

िव�� 
नपेाल सरकार 

 िनवेदकले उठाएका बा�ँन पाउन े

अिधकारसिहतका मौिलक अिधकारको 
सरं�ण, िवपत �यव�थापनसमतेका 
�यव�थापक�य कुराह�का स�ब�धमा िवचार 

गदा� नपेालको सिंवधान, २०६३ ल े मौिलक 
मानवअिधकारको ��याभूित गद� ती 
अिधकारको साथ�क काया��वयन गन� 

िज�मवेारी रा�यलाई स�ुपेको छ । �कृितक 
�कोपलगायत अ�य कुनैपिन कारणमा 
�यि�को मौिलक हक अिधकारको सरं�ण र 

सवं��न गनु�पन� दािय�वबाट रा�य िवमखु ह�न 
स�दैन । नाग�रकको सरं�कको हैिसयतल े
आ�नो �ोत साधनको समिुचत प�रचालन 

गरी आफूल ेिलएको िज�मवेारीबाट कुनै पिन 
बहानामा रा�यल ेपिछ हट्न निम�न े। 

९०७ 

13= 

९६०२ 
 

सयंु� 
 

सरंि�त ��ेिभ� 

सरंि�त िहउँ 
िचतुवा मारी छाला 

िनकासी 

ओसारपसार गरी 
घरमा राखेको 

नपेाल सरकार 
िव�� 

कुलमान घले 
ग�ुङसमते 

 राि��य िनकु�ज तथा व�यज�तु सरं�ण ऐन, 

२०२९ को दफा २६(१) मा व�यज�तु मान� 
काय� र व�यज�तुको आखेटो पहार 

रा�नसे�मको िनिष� काय�लाइ� पिन एकै 
दफामा राखे पिन सो काय�लाइ� कसरुको 
मा�ानुसार िवचार गरी सजाय गन� अिधकतम 

र �यूनतम सजायको �यव�था गरी 
�यायकता�लाइ� �विववके�य सजाय िनधा�रण 
गन� स�न ेगरी कानूनी �ावधान िवधाियकाल े

िनि�त गरकेो दिेख�छ । यसरी िवधाियकाल े
द�ड िनधा�रण गन� िव�ता�रत �ावधान राखे 
पिन तजिबजी अिधकारको �योग आ�मगत 

वा �वे�छाचारी�पमा गन� िम�दैन । �य�तो 
द�डको िनधा�रण �यायकता�ल े सम�याय 
(equity), श�ु अ�त:�करण (good 

conscience), �ाकृितक �याय (natural 
justice) का आधारमा कसरुको मा�ा वा 
गा�भीय�ता, घटना�म र कानूनले तोकेको 

९३५ 



 

vi

प�रिधसमतेलाइ� तुलाना�मक�पमा 

अनपुाितक र उिचत स�तुलन 
(proportional & proper balance) 
भएको छ छैन �याल गरी �याियक�पमा 

स�पादन ह�नपुन� । 

14= 

९६०३ 
 

सयंु� 
 

उ��षेण /   

परमादशे 

िकसनुदास कथविनया 

िव�� 
रामपित साह 
कलवारसमते 

 जायजात र प�चिकत� मू�याङ्कनमा 
अ�वाभािवक फरक पन� गएको अव�था 

दिेखएकोसमतेका आधारमा सला�ही िज�ला 
अदालतका तहिसलदारबाट िमित 
२०६७।८।१५ मा भएको प�चिकत� 

मू�याङ्कन �रतपूव�कको नदिेखएको ह�दँा सो 
मू�याङ्कनलाई सदर कायम गन� गरी भएको 
पुनरावेदन अदालत, जनकपुरको िमित 

२०६८।३।१६ को आदशे बेरीतको 
दिेखएकोले उ��षेणको आदशे�ारा बदर    
ह�न े। 

९४७ 

15= 

९६०४ 
 

सयंु� 
 

परमादशे /   

उ��षेण 

जनि�य बह�मखुी 

�या�पस स�चालक 
सिमितसमते 

िव�� 

माधव�साद िघिमर े

 िनवेदकले करकाप र जोरजुलमुपूण� त�रकाले 
बा�यतामा राजीनामा िदएको, �वे�छाल े

राजीनामा निदएको, सह�ा�यापकको 
राजीनामा �वीकृत गन� काय� कानूनस�मत 
नदिेखएको, रोजगारीस�ब�धी नाग�रक 

�वत��ताको हनन ् भएकोसमते दिेखँदा 
िनजलाई सह�ा�यापक पदबाट बि�चत गन� 
काय� िनयमसगंत भएको दिेखएन भने SMS 

स�ब�धी २ जनाको िनजी मािमलामा सचते 
नगराई वा सफाइको मौकासमते निदई पद र 
रोजगारी नै हरण गन� काय� मनािसब मा�न 

नसिकन े। 

९५० 

16= 

९६०५ 
 

सयंु� 
 

परमादशे 

बम�साद िगरीसमते 

िव�� 
गठुी स�ंथान के��ीय 

काया�लय, िड�लीबजार 

काठमाड�समते 

 ता�प� आिदको स�मान गररे स�पि� 

आिदको िहसाबिकताब र �यव�थापन भने 
गठुी स�ंथानले अव�य गन� स�छ । तर 
सनातनबाट चली आएको पर�पराअनसुार 

हलेसी महादवेको िन�य पूजाआजा स�चालन 

९५८ 



 

vii

गन� मह�त मनोहर िगरीका िश�य �िश�य र 

स�तानम�ये यी �रट िनवेदकह�लाई 
पर�परागत पूजाआजा गन�बाट हलेसी महादवे 
�यव�थापन सिमितल े रो�नु �यायोिचत 

नदिेखने । 

17= 

९६०६ 
 

सयंु� 
 

उ��षेण / �ितषेध 

श�ूघन कुमार 
नपेालसमते 

िव�� 
�जृना नपेाल 

 �ाकृितक �यायको िस�ा�त (Principle of 
Natural justice) ��यके नाग�रकको 

मौिलक तथा नैसिग�क हकसमते भएको र 
हा�ो �याय �णालील े यसलाई �ाथिमक र 
मूलभूत िस�ा�तको �पमा अंिगकार गरी 

�याय िन�पणको स�दभ�मा सवा�िधक मह�व 
िदई आएको छ । �ाकृितक �यायको 
िस�ा�तबमोिजम जसको िव�� िनण�य 

ग�र�छ सो �यि�लाई बु�न,े के कुन ग�ती 
कसरु अपराध गरकेो छ सो कुरा िनजल े
��ट�पमा जानकारी पाउन े र िनजल े पिन 

आ�नो िव��का कुराह� रा�न पाउन ुपन� 
ह��छ । सनुवुाईको लािग उिचत अवसर तथा 

मौका निदई गरकेो िनण�यले �याियक 
�ि�यामा वैधािनकता �ा� गन� नस�न े। 

९७३ 

18= 

९६०७ 
 

सयंु� 
 

उ��षेण /   
परमादशे 

कृ�ण�साद 

ितिमि�सनासमते 
िव�� 

अि�तयार द�ुपयोग 
अनसु�धान आयोग, 

टङ्गाल, 

काठमाड�समते 

 �यि�गत ज�गादता�को िवषयमा िवप�ी 

मालपोत काया�लयल े आ�नो ज�गादता�को 
अिधकार �योग गदा� सबुद �माण, सािबक 
दता�, �थलगत सज�िमन, नापी आदी गरी 

ज�गा दता� गन� िम�न े निम�ने भ�न े आ�नो 
अध��याियक अिधकार �योग गरी िनण�यमा 
पु�नपुन�मा �यसो नगरी ��तुत म�ुामा 

अि�तयार द�ुपयोग अनसु�धान आयोगको 
िमित २०६५/७/२८ को िनद�शन र सोको 
आधारमा गरकेो िवप�ी मालपोत काया�लयल े

ज�गाको दता� �यि�का नाममा नगरी नपेाल 
सरकारको नाममा दता� गन� गरी िमित 

२०६५/८/१८ मा िनण�य गरी दता� �े�ता 

९८१ 



 

viii

तयार गरी नपेाल सरकारको नाममा 

�माणपुजा�समते तयारगरी �थानीय िज�ला 
�शासन काया�लयमा पठाएको काय� कानून र 
िवधीगत �ि�याअ�तग�त रही भए गरकेो 

नदिेखने । 

19= 

९६०८ 
 

सयंु� 
 

ब�िकङ कसरु 

नपेाल सरकार 
िव�� 

�बी जोशीसमते 

 अिभयोजक प�बाट अिभयोजन लगाइएको 
ब�िकङ कसरु तथा सजाय ऐन, २०६४ को 
कानूनी �यव�था र ��तुत म�ुाको त�यगत 
अव�थामा तारत�यता रहकेो दिेखँदैन । 
ब�िकङ कसरु ज�तो ग�भीर �कृितको कसरु 
�थािपत ह�न सोबमोिजमको काय�कारण 
घिटत भएको कुरा व�तुिन��पमा वादी प�ल े
�मािणत गनु�पन� ह��छ । तर नपेाल रा�� 
ब�कको एक�कृत िनद�िशका र ब�क तथा िव�ीय 
स�ंथास�ब�धी ऐन, २०६४ को बिख�लाप गर े
भएको काय�ह� ब�िकङ कसरु तथा सजाय 
ऐन, २०६४ अन�ुपको काय� मा�न सिकन े
अव�था भएन । जुन कानून उ�लङ्घन गरकेो 
हो, सोबमोिजम सजायको मागदाबी ��तुत 
गनु�पन�मा अस�ब� कानूनको सम�ुचा 
दफाह� िवपरीतको कसरु भनी अ�प� र 
असा�दिभ�क दाबी िलएको पाइयो । दाबी 
िलएका कानूनी दफाह� के कसरी उ�लङ्घन 
ग�रए भ�ने त�य पिन �प��पमा �मािणत 
गन� सकेको छैन । साथै �माण ऐन, २०३१ को 
दफा २५ अनसुार पिन कसरु �मािणत गन� 
भार वादीको ह�ने ह�दँा ��तुत म�ुामा अिभयोग 
लगाइएको कसरु वादीबाट व�तुपरक एव ं
िव�ािसलो ढङ्गले �मािणत गन� सकेको 
नदिेखने । 

९९१ 

 
यी सारसङ् �ेप ने.का.प. �योगकता�को सुिवधाका लािग मा� ह�न,् उ�रण गन�का लािग होइनन ्।  

– स�पादक 
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�नण�य नं. ९५९०

सव��च अदालत, पूण� इजलास
स�माननीय �धान�यायाधीश �ी क�याण �े�

माननीय �यायाधीश �ी बै�नाथ उपा�याय
माननीय �यायाधीश �ी दवेे�� गोपाल �े�

फैसला िमित : २०७२।१०।१४।५

म�ुा : मोही नामसारी

०६८-DF-०००८
पनुरावेदक / वादी : लिलतपरु िज�ला, लिलतपरु 

उपमहानगरपािलका वडा नं.९ �यासल 
ब�ने तुयमैु �य�जनकारको अिधकृत वारसे 
का�ेपला�चोक िज�ला धिुलखेल नगरपािलका 
वडा नं.३ ब�ने रमेशकाजी यंगोल �े�

िव��
��यथ� / �ितवादी : लिलतपरु िज�ला, लिलतपरु 

उपमहानगरपािलका वडा नं.९ �यासल ब�ने 
मोहनमाया �य�जनकार मरी म.ुस.गन� ऐ.ऐ ब�ने 
आशामाया �य�जनकारसमेत

०६८-DF-०००९
पनुरावेदक / �ितवादी : काठमाड� िज�ला, का.म.न.पा.

वडा नं.३४ ब�ने गोपाललाल अमा�यसमेत
िव��

��यथ� / वादी : लिलतपरु िज�ला, लिलतपरु 
उपमहानगरपािलका वडा नं.९ ब�ने तयुमैु 
�य�जनकार

 § म�ुामा रहकेो िववािदत िवषयसगँ स�ब� 
�माण बु�ने �ममा िवशेष�बाट जाचँ 
भई �ा� ह�न आएको रायलाई �माणमा 

िलन िम�ने वा निम�नेस�ब�धमा िववेचना 
गरी �माणमा िलन निम�ने भए आधार 
कारणसिहत सो रायलाई ख�डन गरी 
िमिसल सलं�न अ�य त�यपूण� �माणको 
आधारमा मा� िन�कष�मा पु�नु पन� । 

(�करण नं.४)
 § दाबीको ज�गाको नापीका बखत तयार 

भएको िफ�डबुकमा मोही जिनएको 
�यि�को �या�चे छापसमेत लागेको 
अव�था देिखएको, मोही महलमा 
उि�लिखत �यि� आफू भएको भनी एकै 
नाम गरकेा दुई �यि�ले दाबी गरकेो, 
िमिसल सलं�न �माणबाट उ� �यि� यही 
हो भनी व�तुगत�पमा एिकन ह�न नसकेको 
अव�थामा िवशेष�ले जाचँ गरी िदएको 
राय �ितवेदन ��तुत म�ुामा िनणा�यक 
�माण ह�न स�ने कुरामा िववाद ह�न 

 स�दैन । दुई िभ�नािभ�नै �यि�को �या�चे 
छापमा ताि�वक र आधारभूत�पमा 
िभ�नता ह�ने भएकोले कुनै िलखतमा परकेो 
�या�चेछाप दुईम�ये जसको �या�चेसगँ 
िभड्छ सोही �यि� नै उ� िलखतको 
�या�चे छापकता� �यि� हो भनी मा�नु 

 पन� ।
(�करण नं.५)

 § व�तुतः कुनै �यि�को एकभ�दा बढी नाम 
ह�न स�ने तथा गाउँ घरमा बोलाउने नाम 
र काया�लयको आिधका�रक नाम फरक 
ह�न स�ने ह��छ । �य�तै एकै ठाउँमा एउटै 
नाम भएका एकभ�दा बढी �यि�ह� 
ह�न स�ने ह�दँा कसैको नाममा� िमलेको 
आधारमा हकै नपु�न े कुरामा हक कायम 
ह�न स�ने वा कुनै �यि�को एकभ�दा बढी 
नाम भई कुनै एउटा नामबाट �यवहार गरी 
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आएको अव�थामा िवना आधार सो �यि� 
आिधका�रक �यि� होइन भनी भ�न 
िम�दैन । �य�तो अव�थामा आिधका�रक 
�यि� यही हो भ�ने कुरा अ�य �माणबाट 
एिकन ह�न नसकेको अव�थामा ह�ता�र 
वा �या�चे छापको जाचँ गरी िवशेष�ले 
िदएको राय �ितवेदनका आधारमा 
िन�कष�मा पु�न िम�ने । 

(�करण नं.८)

वादीका तफ� बाट : िव�ान् अिधव�ा रमेशकाजी �े�
�ितवादीका तफ� बाट : िव�ान् व�र� अिधव�ाह� 

ह�रहर दाहाल, पदमराज का�ले र िव�ान् 
अिधव�ा राम राउत र बस�त गौतम

अवलि�बत निजर :
स�ब� कानून :

 § भूिमस�ब�धी ऐन, २०२१
 § �माण ऐन, २०३१ को दफा २३(७)

स�ु फैसला गन� :
 भूिमसधुार अिधकारी �ी बै�नाथ चौधरी
पनुरावेदन तहमा फैसला गन� :
 मा.�या.�ी दगुा��साद उ�ेती
 मा.�या.�ी जगदीश शमा� पौडेल
संय�ु इजलासमा फैसला गन� :
 मा.�या.�ी रामकुमार �साद शाह
 मा.�या.�ी तक� राज भ�

फैसला
 �या.देवे�� गोपाल ��े : यस अदालत 
संय�ु इजलासका माननीय �यायाधीशह�बीच मतै�य 
ह�न नसक� िमित २०६८।४।२७ मा रायबझी फैसला 
भई सव��च अदालत िनयमावली, २०४९ को िनयम 
३(१)(क) बमोिजम पूण� इजलासको दायरीमा दता� भई 

पेस ह�न आएको ��ततु म�ुाको संि�� त�य र ठहर 
यस�कार छः- 
 काठमाड� िज�ला, सािबक नया ँ बाने�र 
वडा नं.६(ख) िक.नं.१३३ को �े�फल  ०-९-२ 
नया ँ नापीबाट कायम काठमाड� िज�ला, काठमाड� 
महानगरपािलका वडा नं.१०(ण) िक.नं.१५६ 
को �े�फल ०-९-३-२ ज�गाको मोही मेरो आमा 
मोहनमाया भ�ने ब�ह�नी �य�जनकार भई जोत 
आबाद गरी ज�गाधनी अजु�नलाल अमा�यलाई कुत 
बझुाई आएकोमा अजु�नलालको म�ृयपु�ात छोरा 
सरुशेलालसमेतलाई कुत बझुाई आएकोमा आमाको 
िमित २०५१।६।२ मा �वग�वास भई उ� ज�गा 
मैले नै जोतकमोद गरी ज�गाधनीह�लाई कुतबाली 
बझुाउदँ ै आएक�, उ� ज�गाको बाली बझुाउदँा मेरा 
नाममा बाली बझुाएको भरपाई िदनसु भ�दा नामसारी 
भएपिछ िदउलँा भनी भरपाई निदई बाली ब�ुद ैआएको 
र २०६० सालको बाली धरौटीसमेत राखेक� ह�दँा 
आमाको हकखाने हकदार म िनवेिदका भएक�ले मेरो 
नाममा उ� ज�गाको मोही नामसारी गरी भूिमस�ब�धी 
ऐन, २०२१ को दफा २६घ बमोिजम ज�गाधनी तथा 
मोहीसमेतलाई बाडँफाडँ ग�रपाउ ँभ�नेसमेत �यहोराको 
तयुमैु �य�जनकारको िनवेदन माग दाबी । 
 तयुमैु �य�जनकार िववािहत ह�न् । 
भूिमस�ब�धी ऐन, २०२१ बमोिजम मोही नामसारी गरी 
िलन पाउने हकदार होइनन् । मोही नामसारी गरी पाउने 
कानूनबमोिजमको हकदार नै नभएको �यि�को नाममा 
मोही नामसारी ह�न स�ैन । िनवेदन मागदाबी खारजे 
ग�रपाउ ँ भ�नेसमेत �यहोराको �ितवादी सरुशेलाल 
अमा�यसमेतको िलिखत �िति�या ।
 िनवेिदका तयुमैुका नाममा मोही नामसारी 
ह�ने होइन । मोही नै म�रसकेको भ�ने कारण देखाई 
मोही नामसारी माग गन� िवप�ीको िनवेदन झ�ुा हो । 
िनज कानूनबमोिजमको नातािभ�क� पिन नभएक�, 
िववािहत भएक� र दाबी नै हचवुा ह�दँा िनवेदन खारजे 
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ग�रपाउ ँभ�नेसमेत �यहोराको मोहनमायाको िलिखत 
�िति�या ।
 �माण ऐन, २०३१ को दफा २८ अनसुार 
वादीले आफू मोहनमायाको हकदार ह� ँभ�ने �माणसमेत 
पेस गन� नसकेको र आजै मोहनमाया �य�जनकारको 
लगाउ िमिसल नं.१५४ बाट िनज मोहनमाया 
�य�जनकारले मोिहयानी हकको �माणप� पाउने गरी 
िनण�य भइसकेको ह�दँा यसमा केही ग�ररहन परने । 
वादी दाबी खारजे ह�ने ठहछ�  भ�नेसमेत �यहोराको स�ु 
भूिमसधुार काया�लय, काठमाड�को िमित २०६१।९।६ 
को फैसला ।
 ज�गाधनीह�बाट हा�ो वा�तिवक मोही मेरो 
�व. आमा मोहनमाया भ�ने ब�ह�नी �य�जनकार ह�न 
भनी िलिखत �ितउ�र िदएको अव�थामा स�ुले 
मोहनमाया �य�जनकार नामको उनाउ �यि�लाई 
मोही �माणप� पाउने ठहर ्याई म पनुरावेदकको नाममा 
मोही नामसारी नह�ने गरी वादी दाबी खारजे गरकेो 
स�ुको फैसला �िुटपूण� ह�दँा उ� फैसला बदर गरी 
मागदाबीबमोिजम मोही नामसारी ग�रपाउ ँ भ�नेसमेत 
�यहोराको वादी तयुमैु �य�जनकारको अिधकृत वारसे 
रमेशकाजी �े�को पनुरावेदन अदालत, पाटनमा परकेो 
पनुरावेदनप� ।
 कबिुलयत र िफ�डबकुमा लागेको मोहीको 
�या�चे सिहछापसगँ हाल मोही ह� ँ भनी आएका 
मोहनमाया �य�जनकारको �या�चे सिहछाप एक 
आपसमा जाचँ गराउन ुपन�मा �य�तो कुनै पिन �माण 
नबझुी भूिमसधुार काया�लयले िवप�ी मोहनमाया 
�य�जनकारको नाममा मोही �माणप� िदने गरी 
गरकेो फैसला �िुटपूण� ह�दँा उ� फैसला बदर 
ग�रपाउ ँ भ�नेसमेत �यहोराको �ितवादी सरुशेलाल 
अमा�यसमेतको पनुरावेदन अदालत, पाटनमा परकेो 
पनुरावेदनप� ।
 यसमा यसै लगाउको दे.प.ुनं.१२१८/२९१४, 
१३६८/३०९४ को मोही �माणप� म�ुामा िवप�ीलाई 

िझकाउने आदेश भएको र ��ततु म�ुा उ� म�ुासगँ 
अ�तर�भावी भएकोले ��ततु म�ुामा पिन छलफलको 
िनिम� अ.बं.२०२ नं. बमोिजम िवप�ी िझकाई 
िनयमानसुार पेस गनु�  भ�ने पनुरावेदन अदालत, 
पाटनको िमित २०६२।७।३ को आदेश ।
 िवप�ीको पनुरावेदन हकदैया िवहीन ह�दँा 
खारजे गरी भूिमसधुार काया�लय, काठमाड�को फैसला 
कायम राखी पाउ ँभ�नेसमेत �यहोराको मोहनमायाको 
पनुरावेदन अदालत, पाटनमा परकेो िलिखत �ितवाद ।
�. मोहनमाया �य�जनकार ��ततु म�ुाको मोही ह�न् 
भ�ने देिखएको र िवप�ीह�ले सो त�यको िव�सनीय 
सबदु �माणबाट ख�डन गन� सकेको अव�था नदेिखदँा 
मोहनमायाको नाममा ��ततु म�ुाको ज�गाको 
मोिहयानी हकको �थायी �माणप� िदने ठहर ्याई िमित 
२०६१।९।६ मा भूिमसधुार काया�लय, काठमाड�बाट 
भएको फैसला िमलेकै देिखदँा सदर ह�ने ठहछ�  
भ�नेसमेत �यहोराको पनुरावेदन अदालत, पाटनबाट 
िमित २०६३।६।३० मा भएको फैसला ।
 दाबी नै नभएको कुरामा अदालतले िनण�य 
िदन िम�दैन । ��ततु म�ुाको दाबी मोही नामसारी 
गरी ज�गा बाडँफाडँको भएकोले मोही हकको �थायी 
�माण िदने ठहर ्याएको फैसला िमलेको छैन । अतः 
वादी दाबीभ�दा बािहर गई भूिमसधुार काया�लय 
काठमाड�ले गरकेो फैसला सदर गरकेो पनुरावेदन 
अदालत, पाटनको फैसलामा �याय �शासन ऐन, 
२०४८ को दफा १२(१) को ख�ड (क) र (ख) को 
�िुट देिखदँा म�ुा दोहोर ्याई हेरी सो फैसला उ�टी गरी 
मोही नामसारी गरी ज�गा बाडँफाडँ ग�रपाउ ँभ�नेसमेत 
�यहोराको वादी तयुमैु �य�जनकारको यस अदालतमा 
परकेो िनवेदनप� ।
 यसमा स�ब� कुराको मा� �माण ब�ुनपुन� 
कानूनी �यव�था रहेको स�दभ�मा ब�ह�नी �य�जनकार 
र मोहनमाया �य�जनकारको �या�चे सिहछाप परी�ण 
गरी िवशेष�को बकप�समेत भइसकेको अव�थामा 
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�यसतफ�  �वेश नगरी लेखा तथा रखेा िवशेष�को 
�य� गरेको राय स�ब� �माण नरहेको भनी गरकेो 
पनुरावेदन अदालत, पाटनको िमित २०६३।६।३० 
को फैसलामा �माण ऐन, २०३१ को दफा ३ को 
ग�भीर कानूनी �िुट िव�मान दिेखदँा �याय �शासन 
ऐन, २०४८ को दफा १२(१)(क) बमोिजम ��ततु 
म�ुा दोहोर ्याई हेन� िन�सा �दान ग�रिदएको छ भ�ने 
�यहोराको यस अदालतबाट िमित २०६५।११।२१ मा 
भएको आदशे ।
 भूिमस�ब�धी ऐन, २०२१ को दफा २६(१) 
मा मोहीले कमाई आएको ज�गामा मोहीस�ब�धी 
िनजको हक िनजका एकासगोलका पित, प�नी, छोरी, 
आमा, बाब,ु धम�प�ु, छोरा बहुारी, नाित, नाितनी बहुारी 
वा दाज ुभाइह�म�ये ज�गाधनीले प�याएको �यि�लाई 
�ा� ह�नेछ भनी �प�सगँ उ�लेख छ । दता�वाला मोही 
मोहनमायाको नातास�ब�धी केही नभएको मोिहयानी 
�माणप� माग गन� मोही मोहनमाया �य�जनकार उनाउ 
�यि� भएको र मोही मोहनमाया �य�जनकारको छोरी 
तयुमैु �य�जनकार िववािहत भई छोरासमेत भइसकेको 
अव�थामा भूिमसधुारस�ब�धी ऐनको बिख�लाप उनाउ 
�यि� मोहनमाया �य�जनकारलाई मोही नामसारी 
�माणप� िदने काय� बदरभागी भएकोले िनजका नाममा 
मोही नामसारी ह�न नस�ने भएकोले म�ुा दोहोर ्याई 
हे�रपाउ ँ भ�नेसमेत �यहोराको �ितवादी सरुशेलाल 
अमा�यसमेतको यस अदालतमा परकेो  िनवेदनप� ।
 यसमा यसै लगाउको िनवेदक वादी तयुमैु 
�य�जनकारको अिधकृत वारशे रमेशकाजी यंगोल 
�े� िव�� मोहनमाया �य�जनकारसमेत भएको 
संवत् २०६३ सालको दो.िन.नं.११३८ को मोही 
नामसारी म�ुामा �याय �शासन ऐन, २०४८ को दफा 
१२(१) को ख�ड (क) को आधारमा म�ुा दोहोर ्याई 
हेन� िन�सा �दान ग�रएको र ��ततु म�ुा उ� म�ुासगँ 
अ�तर�भावी भई पनुरावेदन अदालत, पाटनको िमित 
२०६३।६।३० गतेको फैसलामा �माण ऐन, २०३१ 

को दफा ३ को ग�भीर कानूनी �िुट िव�मान देिखदँा 
�याय �साशन ऐन, २०४८ को दफा १२(१) को ख�ड 
(क) को आधारमा ��ततु म�ुा दोहोर ्याई हेन� िन�सा 
�दान ग�रएको छ भ�ने �यहोराको यस अदालतबाट 
भएको िमित २०६५।११।२१ को आदेश ।
 वादी तयुमैुक� आमा बमनी भ�ने मोहनमायाको 
�या�चेसगँ िफ�डबकुको मोही महलमा लागेको 
सिहछापसगँ िमलेको र जीिवत �ितवादी मोहनमाया 
�य�जनकारसगँ निमलेको दिेखएकोले बमनी भ�ने 
मोहनमाया नै उ� िक.नं.१५६ को मोही भनी �या�चे 
लगाउने �यि� हो भ�ने दिेखन आएकोले िनजलाई मोही 
ठहर गनु�पन�मा नठहर ्याएको पनुरावेदन अदालतको 
फैसला िमलेको देिखएन । साथै िनज मोहीक� छोरी 
यी वादी तयुमैु अिववािहत रहेको भ�ने िनजले २०४४ 
सालमा िलएको नाग�रकताबाट दिेखदँा तथा िनज 
िववािहत हो भ�ने अ�य कुनै त�यपूण� िववादरिहत 
र िन�या�मक �माण िवप�ी ज�गाधनीह�ले पेस 
गन� सकेको नभई सो कुराको मौिलक िजिकरस�म 
िलएकोले त�यपूण� �माण र आधार िवना ज�गाधनीको 
सो िजिकर मा�न िम�ने देिखदँनै । आ�नो िजिकरलाई 
त�यपूण� एव ं िन�या�मक �माणबाट समिथ�त गराउन 
नसकेको अव�थामा िनज वादी तयुमैु िववािहत 
रहेको भनी ठहराउन िम�ने ह�दँैन । य�तो अव�थामा 
भूिमस�ब�धी ऐन, २०२१ को दफा २६(१) बमोिजम 
मोही देिखएको िनज ब�ह�नी भ�ने मोहनमायाको 
मोिहयानी हक िनजको छोरी यी तयुमैु �य�जनकारको 
नाममा नामसारी ह�नेसमेत ठहर ्याउन ुपन�मा सो नगरकेो 
पनुरावेदन अदालत, पाटनको फैसला उ�टी भई तयुमैु 
�य�जनकारको नाममा मोही नामसारी ह�ने ठहछ�  भ�ने 
यस अदालत संय�ु इजलासका माननीय �यायाधीश 
�ी रामकुमार �साद शाहको राय ।
 िवशेष�ले िदएको राय �माणमा �हण गन� राय 
��ट, तक� संगत र त�यस�मत ह�नपुद�छ । िवशेष�ले 
िदएको राय आफँैमा अ�प� र िववाद�पद देिखएको 
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अव�थामा �माणमा �हण गन� िम�ने ह�दँैन । ब�ह�नी 
भ�ने तयुमैु �य�जनकारक� आमा ��तुत म�ुाको 
िववािदत ज�गाको मोही ह�न भ�ने कुरा कुनै त�यय�ु 
�माणबाट देिखन पिु� ह�न नआएको र मोहनमाया 
�यापू, �य�जनकार, िव�दकुार भ�ने �यि� एउटै ह�न 
भ�ने नरपािलकाको िसफा�रससमेतबाट समथ�न ह�न 
आएको तथा मोहनमाया मोही भएको ४ नं. अ�थायी 
जोताह िन�सा, िफ�डबकु उ�ारसमेतबाट पिु� 
भइरहेको देिखएको र दाबीको िक.नं.१५६ को ज�गाको 
मोहनमाया �य�जनकारले मोही हकको �माणप� 
पाउने ठहराएको पनुरावेदन अदालत, पाटनको फैसला 
सदर ह�ने ठहरी पनुरावेदक तयुमैु �य�जनकार िवप�ी 
सरुशेलाल अमा�यसमेतसगँको ०६५-CI-०५७१ र 
०५६९ समेतको मोही �माणप� पाउ ँ भ�ने म�ुामा 
आज यसै इजलासबाट फैसला भएको र ��ततु म�ुा 
पिन सोही म�ुासगँ अ�तर�भावी ह�दँा सो म�ुामा 
उि�लिखत आधार र कारणसमेतबाट ��ततु म�ुामा 
पिन तयुमैु �य�जनकारको नाममा मोही नामसारी 
ग�रपाउ ँभ�ने वादी दाबी प�ुन नस�ने ठहराएको स�ु 
भूिमसधुार काया�लय, काठमाड�को फैसला सदर गरकेो 
पनुरावेदन अदालत, पाटनको फैसला िमलेकै दिेखदँा 
सदर ह�ने ठहछ�  भ�ने यस अदालत संय�ु इजलासका 
माननीय �यायाधीश �ी तक� राज भ�को छु�ै राय ।
 िनयमबमोिजम पेसी सूचीमा चढी पेस ह�न 
आएको ��ततु म�ुामा पनुरावेिदका वादी तयुमैु 
�य�जनकारका तफ� बाट उपि�थत िव�ान् अिधव�ा 
�ी रमेशकाजी �े�ले दाबीको िक.नं. १५६ को 
ज�गाको मोही पनुरावेिदकाक� आमा मोहनमाया भ�ने 
ब�ह�नी �य�जनकार ह�न् । सो कुरा िफ�डबकुमा लागेको 
�या�चे र पनुरावेिदकाक� आमाको नाग�रकतामा 
लागेको �या�चे छाप जाचँ गरी िवशेष�ले िदएको राय 
�ितवेदनसमेतले ��ट गरकेो छ । यी पनुरावेिदका 
तयुमैु िनज मोही मोहनमायाको हक खाने अिववािहत 
छोरी भएक�ले िनजका नाममा मोही नामसारी ह�ने गरी 

माननीय �यायाधीश �ी रामकुमार �साद शाहले �य� 
गनु�भएको राय मनािसब ह�दँा सोही राय सदर कायम 
ह�नपुद�छ भनी बहस गनु�भयो । ��यथ� मोहनमाया 
�य�जनकारका तफ� बाट उपि�थत िव�ान् व�र� 
अिधव�ाह� �ी ह�रहर दाहाल, �ी पदमराज का�ले 
र िव�ान् अिधव�ा �ी राम राउतको दाबीको ज�गाको 
िफ�डबकुको जोताहा महलमा मोहनमाया �यापू भ�ने 
उ�लेख भएको, उ� मोहनमाया �यापू भ�ने �यि� र 
��यथ� मोहनमाया �य�जनकार भ�ने �यि� एकै भएको 
भनी काठमाड� महानगरपािलकाले िसफा�रससमेत 
ग�रिदएको ह�दँा ��यथ� मोहनमाया �य�जनकार दाबीको 
ज�गाको मोही ह�न् भ�ने कुरा �प� ह��छ । िवशेष�ले 
िदएको राय िवरोधाभाष पूण� रहेको ह�दँा �य�तो रायलाई 
�माणमा �हण गन� िम�दैन । दाबीको ज�गा मोही र 
ज�गा धनीबीच बाडँफाडँ भई िब��समेत भइसकेको 
अव�था ह�दँा माननीय �यायाधीश �ी तक� राज भ�ले 
�य� गनु�भएको राय सदर ह�नपुद�छ भनी र पनुरावेदक 
गोपाललाल अमा�यसमेतका तफ� बाट उपि�थत 
िव�ान् अिधव�ा �ी बस�त गौतमले पनुरावेिदका वादी 
तयुमैु �य�जनकारको िववाह भइसकेको ह�दँा िनजले 
भूिमस�ब�धी ऐन, २०२१ बमोिजम मोही नामसारी 
गरी िलन पाउने हकदार होइनन् । ��यथ� �ितवादी 
मोहनमाया �य�जनकार दाबीको ज�गाको मोही 
नभएकोले पनुरावेदन अदालतले गरेको फैसला उ�टी 
ह�नपुद�छ भनी बहस गनु�भयो ।
 यसमा अजु�नलाल अमा�यका नाम दता�का 
सािबक बाने�र ६(ख) को िक.नं. ११३ हालको 
काठमाड� िज�ला, काठमाड� महानगरपािलका वडा नं. 
१०(ण) िक.नं. १५६ को ०-९-३-२ ज�गाको मोही मेरी 
आमा मोहनमाया भ�ने ब�ह�नी �य�जनकार भएकोमा 
ज�गाधनी अजु�नलालको परलोकप�ात हाल उ� 
ज�गा िनजका छोरा गोपाललाल र सरुशेलालसमेतका 
नाममा रहेको, आमा मोहनमायाको िमित २०५१।६।२ 
मा म�ृयपु�ात म िनवेिदकाले मोहीको हैिसयतले कमाई 
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आएको ह�दँा िनजको हकदार म िनवेिदकाको नाममा उ� 
ज�गाको मोही नामसारी ग�रपाउ ँभ�नेसमेत �यहोराको 
वादीको दाबी रहेको दिेख�छ । दाबीको ज�गाको 
िवप�ीक� आमा मोही नभई म मोहनमाया �य�जनकार 
मोही भएको, वादी तयुमैु �य�जनकारको िववाहसमेत 
भइसकेको ह�दँा िनजका नाममा मोही नामसारी ह�ने 
होइन भ�नेसमेतको मोहनमाया �य�जनकारको र वादी 
तयुमैुको िववाह भइसकेकोले िनज कानूनबमोिजमको 
हकदार नभएकोले िनजका नाममा मोही नामसारी 
गन� िम�दैन भ�नेसमेतको ज�गाधनी सरुशेलाल 
अमा�यसमेतको िलिखत �िति�या भएको ��ततु 
म�ुामा मोही नामसारी ग�रपाउ ँभ�ने वादी दाबी खारजे 
ह�ने ठहर ्याएको स�ु भूिमसधुार काया�लयको िनण�य 
सदर ह�ने ठहर ्याई पनुरावेदन अदालत, पाटनबाट 
फैसला भएको देिख�छ । उ� फैसला उपर म�ुा 
दोहोर ्याई हे�रपाउ ँ भनी वादी तयुमैु �य�जनकार 
र ज�गाधनी सरुशेलाल अमा�यसमेतको िनवेदन 
परी यस अदालतबाट म�ुा दोहोर ्याई हेन� िन�सा 
�दान भई सयं�ु इजलाससम� पेस ह�दँा माननीय 
�यायाधीशह�बीच मतै�य नभई माननीय �यायाधीश 
�ी रामकुमार �साद शाहले वादी दाबी खारजे ह�ने 
ठहर ्याएको स�ु भूिमसधुार काया�लयको िनण�य सदर 
गरकेो पनुरावेदन अदालत, पाटनको फैसला उ�टी गरी 
वादी दाबीबमोिजम वादी तयुमैु �य�जनकारका नाममा 
मोही नामसारी ह�ने गरी राय �य� गनु�भएको र माननीय 
�यायाधीश �ी तक� राज भ�ले मोही नामसारी ग�रपाउ ँ
भ�ने वादी दाबी खारजे ह�ने ठहर ्याएको स�ु भूिमसधुार 
काया�लयको िनण�य सदर गरकेो पनुरावेदन अदालत, 
पाटनको फैसला सदर ह�ने गरी छु�ै राय �य� गनु�  
भई सव��च अदालत िनयमावली, २०४९ को िनयम 
३(१)(क) बमोिजम पूण� इजलासको दायरीमा दता� भई 
िनण�याथ� यस इजलाससम� पेस ह�न आएको देिखयो ।
 उपयु��बमोिजम िव�ान् कानून   
�यवसायीह�ले गनु�भएको बहस सनुी 

पनुरावेदनसिहतका िमिसल कागजात अ�ययन गरी 
उि�लिखत त�य भएको ��ततु म�ुामा पनुरावेदन 
अदालत, पाटनको फैसला उ�टी गरी दाबीको ज�गाको 
मोिहयानी हक पनुरावेदक वादी तयुमैु �य�जनकारका 
नाममा नामसारी ह�ने गरी माननीय �यायाधीश �ी 
रामकुमार �साद शाहले �य� गनु�भएको राय र दाबीको 
ज�गाको मोही नामसारी ग�रपाउ ँ भ�ने वादी तयुमैु 
�य�जनकारको दाबी खारजे ह�ने ठहर ्याएको स�ु 
भूिमसधुार काया�लयको फैसला सदर गरकेो पनुरावेदन 
अदालत, पाटनको फैसला सदर ह�ने गरी माननीय 
�यायाधीश �ी तक� राज भ�ले �य� गनु�  रायम�ये कुन 
राय कायम ह�ने हो भ�ने िवषयमा िनण�य िदनपुन� देिखन 
आयो ।
 २. िनण�यतफ�  िवचार गदा�, स�ब� िमिसल 
कागजातह�को अ�ययनबाट दाबीको सािबक िक.नं. 
११३ हालको िक.नं. १५६ को ज�गाको हालका 
ज�गाधनी सािबक ज�गाधनी अजु�नलालका छोराह� 
गोपाललाल र सरुशेलाल अमा�य रहेको कुरामा िववाद 
देिखदँनै । उ� सािबक िक.नं. ११३ ज�गाको िमिसल 
सलं�न िफ�डबकुको �ितिलिप हेदा� जोताहाको महलमा 
मोहनमाया �यापू भ�ने उ�लेख भएको देिख�छ । 
�य�तै जोताहाको अ�थायी िन�सा तथा ज�गाधनी 
�माण पजुा�मा समेत मोही मोहनमाया �यापूको नाम 
उ�लेख भएको देिख�छ । यी पनुरावेदक वादी तयुमैुले 
जोताहाको महलमा उि�लिखत मोहनमाया �यापू 
आ�नी आमा मोहनमाया भ�ने ब�ह�नी �य�जनकार 
भएक�, िनजको म�ृय ुभइसकेकोले िनजको हक खाने 
आफू अिववािहत छोरी ह�दँा दाबीको ज�गाको मोिहयानी 
हक आ�ना नाममा नामसारी ग�रपाउ ँभनी दाबी िलएको 
र िलिखत जवाफ ��ततुकता� मोहनमायाले जोताहाको 
महलमा उि�लिखत मोहनमाया �यापू भ�ने �यि� 
आफू भएकोले वादीका नाममा मोही नामसारी ह�ने 
होइन भनी िजिकर िलएको देिखएकोले उ� ज�गाको 
मोही यी पनुरावेिदका वादी तयुमैु �य�जनकारक� आमा 
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मोहनमाया भ�ने ब�ह�नी �य�जनकार ह�न् वा िलिखत 
जवाफ ��ततुकता� मोहनमाया ह�न् भ�ने नै ��ततु 
म�ुाको म�ुय िववािदत िवषय रहेको देिखन आयो ।
 ३. िमिसल संल�न सािबक िक.नं. ११३ को 
ज�गाको िफ�डबकुको जोताहा महलमा मोहीमाया 
�यापू भ�ने उ�लेख भई िनजको �या�चे छापसमेत 
लागेको देिख�छ । हालका ज�गाधनीह� गोपाललाल, 
सरुशेलालले यी पनुरावेिदका तयुमैुक� आमा दाबीको 
ज�गाको मोही होइनन् भनी ��ट�पमा भ�न नसक� 
वादी तयुमैु िववािहत भएक�ले भूिमस�ब�धी ऐन, 
२०२१ बमोिजम िनजका नाममा मोही नामसारी गन� 
िम�दैन भ�नेस�मको िजिकर िलई िलिखत �िति�या 
�य� गरकेो देिख�छ । दाबीको उ� ज�गाको २ 
नं. अनसूुची मोहनमायाको नाममा �कािशत भई 
जोताहाको ४ नं. अ�थायी िन�सा पिन मोहनमायाकै 
नाममा तयार भएको अव�था देिखएको छ ।
 ४. यस�कार दाबीको ज�गाको मोही आ�नी 
आमा मोहनमाया भ�ने ब�ह�नी ह�न् भ�ने वादी र उ� 
ज�गाको मोही आफू भएको भनी ��यथ� मोहनमायाले 
िजिकर िलएको स�दभ�मा वा�तिवक मोही पिहचान गन� 
�योजनका लािग पनुरावेदन अदालत, पाटनले उ� 
ज�गाको िफ�डबकु र २ नं. अनसूुचीमा लागेको �या�चे 
छाप वादीक� आमा ब�ह�नी भ�ने मोहनमायाको �या�चे 
छापसगँ िभड्छ वा ��यथ� मोहनमायाको �या�चे 
छापसगँ िभड्छ, रखेा िवशेष�बाट जाचँ गराउन ुभनी 
लगाउको मोही �माणप� म�ुामा भएका आदेशानसुार 
िवशेष�बाट �या�चे छाप जाचँ गरी राय �ितवेदन 
�ा� भई जाचँ गन� िवशेष�को बकप�समेत भएको 
देिख�छ । पनुरावेदन अदालतले फैसला गदा� 
उपयु��बमोिजम �या�चेछाप जाचँ गरी िवशेष�ले 
िदएको राय �ितवेदनलाई बेवा�ता गरी सो राय �ितवेदन 
�माणमा ला�ने नला�ने भ�ने स�ब�धमा कुनै िववेचना 
नै नगरी केवल तयुमैुक� आमाको नाम मोही महलका 
उि�लिखत नामसगँ निमलेको भ�ने एक मा� आधारमा 

पनुरावेिदका वादी तयुमैुका नाममा मोही नामसारी नह�ने 
भनी िन�कष�मा पगेुको देिख�छ । म�ुामा रहेको िववािदत 
िवषयसगँ स�ब� �माण ब�ुने �ममा िवशेष�बाट जाचँ 
भई �ा� ह�न आएको रायलाई �माणमा िलन िम�ने 
वा निम�ने स�ब�धमा िववेचना गरी �माणमा िलन 
निम�ने भए आधार कारणसिहत सो रायलाई ख�डन 
गरी िमिसल सलं�न अ�य त�यपूण� �माणको आधारमा 
मा� िन�कष�मा प�ुन ुपन� ह��छ । ��ततु म�ुा पनु�  अगावै 
सरकारी िनकायबाट आिधका�रक �पमा तयार भएको 
िफ�डबकु, २ नं. अनसूुची ज�ता कागजमा लागेको 
�या�चे छापसगँ मोही दाबी गन� �यि�ह�को �या�चे 
छाप जाचँ गरी िदएको िवशेष�को रायलाई कुनै 
व�तगुत आधार कारणसमेत उ�लेखै नगरी �माणको 
�पमा �हण नगरकेो पनुरावेदन अदालतको फैसला 
�माण मू�याङ्कनको रोहमा कानूनसङ्गत रहेको 
देिखन आएन ।
 ५. यसरी दाबीको ज�गाको नापीका बखत 
तयार भएको िफ�डबकुमा मोही जिनएको �यि�को 
�या�चे छापसमेत लागेको अव�था देिखएको, मोही 
महलमा उि�लिखत �यि� आफू भएको भनी एकै 
नाम गरकेा दईु �यि�ले दाबी गरकेो, िमिसल सलं�न 
�माणबाट उ� �यि� यही हो भनी व�तगुत�पमा 
एिकन ह�न नसकेको अव�थामा िवशेष�ले जाचँ गरी 
िदएको राय �ितवेदन ��ततु म�ुामा िनणा�यक �माण 
ह�न स�ने कुरामा िववाद ह�न स�दैन । दईु िभ�ना िभ�नै 
�यि�को �या�चे छापमा ताि�वक र आधारभूत�पमा 
िभ�नता ह�ने भएकोले कुनै िलखतमा परकेो �या�चेछाप 
दईुम�ये जसको �या�चेसगँ िभड्छ सोही �यि�नै उ� 
िलखतको �या�चे छापकता� �यि� हो भनी मा�न ुपन� 
ह��छ । यस अथ�मा दाबीको ज�गाको िफ�डबकुमा मोही 
जिनएको �यि�को �या�चे छापसगँ पनुरावेिदका वादी 
तयुमैुक� आमा ब�ह�नी भ�ने मोहनमाया र ��यथ� 
मोहनमायाम�ये जसको �या�चे छाप िम�छ सो �यि� 
नै सो ज�गाको मोही हो भनी अदालतले मा�न ुपन� ह��छ । 

आशामाया �य�जनकारसमेत
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�या�चे छाप जाचँ गरी िवशेष�ले राय �ितवेदन िदएको 
तथा िवशेष�ले अदालतमा उपि�थत भई बकप�समेत 
गरकेो अव�थामा �य�तो रायलाई �माण ऐन, २०३१ 
को दफा २३(७) बमोिजम �माणमा िलनपुन� ह��छ ।
 ६. िमिसल संल�न िवशेष�को राय �ितवेदन 
हेदा�, िफ�डबकुको जोताहाको महलमा लागेको �या�चे 
छाप पनुरावेिदका वादी तयुमैुक� आमा ब�ह�नी भ�ने 
मोहनमायाको नाग�रकताको �माणप�मा लागेको 
�या�चे छाप तथा ��यथ� मोहनमायाको �या�चे 
छापसगँ जाचँ ग�रएकोमा िफ�डबकुको उ� �या�चे 
छाप र तयुमैुक� आमाको नाग�रकताको �या�चे छाप 
तलुना गदा� समानताका िव�दहु� पाईएको र ती दवुै 
�या�चेह� च� आकारका रहेको भ�ने उ�लेख 
भएको देिख�छ भने ��यथ� मोहनमायाको औठंाछाप 
िफ�डबकुको �या�चे छापसगँ िम�दैन भनी �प��पमा 
राय �य� भएको देिख�छ । उ� राय �य� गन� 
िवशेष�को बकप� भएको र ��यथ� मोहनमायाका 
तफ� बाट िजरहसमेत गरकेो देिखएकोमा ��यथ�ले उ� 
रायलाई व�तगुत आधारमा अ�यथा हो भनी पिु� गन� 
सकेको नदेिखदँा िवशेष�को उ� राय ��ततु म�ुामा 
�माणमा िलन िम�ने नै देिखयो ।
 ७. यसका अित�र� ��यथ� मोहनमाया 
�य�जनकारले िफ�डबकुको जोताहाको महलमा 
उि�लिखत �यि� आफू भएको भनी िजिकर िलए 
पिन दाबीको ज�गाको �कािशत २ नं. अनसूुची 
पनुरावेिदका वादी तयुमैुका साथमा रहेको भनी िनजका 
कानून �यवसायीले बहसको �ममा उ� अनसूुचीको 
स�कलै �ित इजलाससम� ��ततु गनु�भएकोमा उ� 
स�कल अनसूुची पनुरावेिदकाका साथमा कसरी 
रहन गएको हो ��यथ� तथा िनजतफ� का िव�ान् 
कानून �यवसायीले सोको यिु�संगत आधार कारण 
��ततु गन� सकेको देिखएन । ��यथ� मोहनमायाले 
काठमाड� महानगरपािलका १० नं. वडा काया�लयले 
मोहनमाया �यापू, मोहनमाया िव�दकुार र मोहनमाया 

�य�जनकार भ�ने एकै �यि� भ�ने बिुझएको भनी 
ग�रिदएको िसफा�रसप�बाहेक िनज दाबीको ज�गाको 
मोही भनी �प��पमा दिेखने व�तगुत आधार �माण 
��ततु गन� सकेको देिखदँैन । यी पनुरावेिदका िववािहत 
ह�दँा िनजका नाममा मोही नामसारी ह�न स�दैन भनी 
ज�गाधनीले दाबी िलए पिन िमिसल संल�न िनज 
तयुमैुले िमित २०४४।१२।१ मा िलएको नाग�रकताको 
�माणप�को �ितिलिपको पितको महल खाली रहेको 
देिख�छ भने िनज िववािहत रहेको कुरा ज�गाधनीले 
�माण�ारा पिु� गन� सकेकोसमेत नदेिखदँा िनज 
तयुमैुको िववाह भइसकेको भनी मा�न िमलेन । �य�तै 
��यथ� मोहनमायाका तफ� बाट उपि�थत िव�ान् कानून 
�यवसायीह�ले दाबीको ज�गा बाडँफाडँ भई िब��समेत 
भइसकेको भनी बहसको �ममा िजिकर िलए पिन म�ुा 
च�दा च�दकैो अव�थामा मोही नै नभएका �यि� र 
ज�गा धनीबीच ज�गा बाडँफाडँ गरकेो काय�ले कानूनी 
मा�यता �ा� गन� स�ने पिन ह�दँनै ।
 ८. व�ततुः कुनै �यि�को एकभ�दा बढी 
नाम ह�न स�ने तथा गाउ ँ घरमा बोलाउने नाम र 
काया�लयको आिधका�रक नाम फरक ह�न स�ने 
ह��छ । �य�तै एकै ठाउमँा एउटै नाम भएका एकभ�दा 
बढी �यि�ह� ह�न स�ने ह�दँा कसैको नाम मा� 
िमलेको आधारमा हकै नप�ुने कुरामा हक कायम ह�न 
स�ने वा कुनै �यि�को एकभ�दा बढी नाम भई कुनै 
एउटा नामबाट �यवहार गरी आएको अव�थामा िवना 
आधार सो �यि� आिधका�रक �यि� होइन भनी भ�न 
िम�दैन । �य�तो अव�थामा आिधका�रक �यि� यही 
हो भ�ने कुरा अ�य �माणबाट एिकन ह�न नसकेको 
अव�थामा ह�ता�र वा �या�चे छापको जाचँ गरी 
िवशेष�ले िदएको राय �ितवेदनका आधारमा 
िन�कष�मा प�ुन िम�नेनै ह�दँा पनुरावेिदका वादी तयुमैुक� 
आमा ब�ह�नी भ�ने मोहनमायाको �या�चे छापसगँ 
दाबीको ज�गाको िफ�डबकुको जोताहाको महलमा 
लागेको �या�चे छाप िमलेको र ��यथ� मोहनमाया 
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�य�जनकारको औठंाछापसगँ िमलेको नदिेखएको 
तथा िनज ��यथ�ले आफू दाबीको ज�गाको मोही 
भएको कुरा �माण�ारा पिु� गन� नसकेको अव�थामा 
िनज ��यथ� दाबीको ज�गाको मोही देिखएको भनी 
मोही नामसारी ग�रपाउ ँभ�ने वादीको दाबी खारजे ह�ने 
ठहर ्याएको स�ु भूिमसधुार काया�लयको िनण�य सदर 
गरकेो पनुरावेदन अदालत, पाटनको फैसला सदर 
ह�ने गरी यस अदालत संय�ु इजलासका माननीय 
�यायाधीश �ी तक� राज भ�ले �य� गनु�भएको रायसगँ 
सहमत ह�न सिकएन ।
 ९. अतः मािथ िववेिचत आधार कारणबाट 
यी पनुरावेिदका वादी तयुमैुक� आमा मोहनमाया भ�ने 
ब�ह�नी �य�जनकार दाबीको िक.नं. १५६ ज�गाको 
मोही भएको कुरा पिु� ह�न आएको दिेखदँा उ� ज�गाको 
मोही हक नामसारी ग�रपाउ ँभ�ने वादी दाबी खारजे ह�ने 
ठहर ्याएको स�ु भूिमसधुार काया�लय, काठमाड�को 
िमित २०६१।९।६ को िनण�य सदर गरकेो पनुरावेदन 
अदालत, पाटनको िमित २०६३।६।३० को फैसला 
िमलेको नदेिखदँा उ�टी गरी यी पनुरावेिदका वादी 
तयुमैु �य�जनकारका नाममा दाबीको उ� िक.नं. 
१५६ को ज�गाको मोहीहक नामसारी ह�ने गरी यस 
अदालत सयं�ु इजलासका माननीय �यायाधीश �ी 
रामकुमार �साद शाहले �य� गनु�भएको राय मनािसब 
देिखदँा सदर ह�ने ठहछ�  । अ�मा तपिसलबमोिजम 
गनू� ।

तपिसल
१. मािथ ठहर ख�डमा लेिखएबमोिजम वादी 

दाबी खारजे ह�ने ठहर ्याएको स�ु भूिमसधुार 
काया�लयको िनण�य सदर गरकेो पनुरावेदन 
अदालत, पाटनको फैसला उ�टी भई वादी 
दाबीको सािबक िक.नं. ११३ हालको िक.नं. 
१५६ को ज�गाको मोहीहक यी पनुरावेिदका 
वादी तयुमैु �य�जनकारका नाममा नामसारी 
ह�ने ठहरकेाले उ� ज�गाको मोही हक यी 

पनुरावेिदका वादीका नाममा नामसारी गरी 
मोही �माण प�समेत बनाई िदन ुभनी स�ु 
भूिमसधुार काया�लयमा लेखी पठाइिदनू ।

२. ��ततु म�ुाको दायरीको लगत क�ा गरी 
िनयमानसुार िमिसल बझुाइिदनू । 

उ� रायमा हामी सहमत छ� ।
स.�.�या.क�याण �े�
�या.बै�नाथ उपा�याय

इजलास अिधकृतः स�तोष�साद पराजलुी
इित संवत् २०७२ साल माघ१४ गते रोज ५ शभुम् ।

सव��च अदालत, पूण� इजलास
माननीय �यायाधीश �ी सशुीला काक�

माननीय �यायाधीश �ी दीपकराज जोशी
माननीय �यायाधीश �ी जगदीश शमा� पौडेल

आदेश िमित : २०७२।१२।१८।५
०७०-NF-००२३ 

िवषय : उ��ेषण

पनुरावलोकन िनवेदनकता� / िवप�ी : भारतीय 
कानूनबमोिजम �थािपत १/ए वि�सटाट�  रो 
कलक�ा ७००००१ पि�म बंगाल भारतमा 
रिज�ड� काया�लय भई हाल लिलतपरु िज�ला, 
लिलतपरु उपमहानगरपािलका, वडा नं. ३ 

नेपाल सरकार, अथ� म��ालय

& 

�नण�य नं. ९५९१
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मा अवि�थत रहेको दामोदर रोपवेज ए�ड 
क����शन क�पनीको तफ� बाट अि�तयार 
�ा� अरिव�द मज�ुदार

िव��
��यथ� / िनवेदक : नेपाल सरकार, अथ� म��ालय

 § करार भनकेो स�बि�धत प�ले 
आफूह�बीच लागू ह�ने गरी �वत�� 
सहमितमा गरकेो कानूनबमोिजमको 
स�झौता हो । �यसैले करारका सत�ह� 
स�बि�धत प�का लािग ब�धनकारी 
ह��छन ्र ितनीह�को पालना गनु� करारका 
प�ह�को कानूनी दािय�व ब�दछ । करार 
कानून स�बि�धत करारका प�ह�लाई 
लागू ह�न े दािय�वस�ब�धी कानून हो । 
करारबमोिजम पूरा गनु�पन� दािय�व कुनै 
एक प�ले पूरा नगरकेो अव�थामा अक� 
प�ले पूरा गनु�पन� दािय�वबाट छुट्कारा 
पाउन स�दछ । आफँै दािय�व पूरा गन� 
नस�ने प�ले अक� प�लाई दािय�व पूरा 
गन� बा�य गन� नस�ने ।

(�करण नं.४)
 § सारभूत�पमा काय� स�प�न भएको 

मा�नका लािग जुन काम वा उ�े�यका 
लािग करार भएको हो सो काम वा 
उ�े�य पूरा ह�ने िकिसमबाट काय� भएको 

 ह�नुपद�छ । य�तो उ�े�य �ा� नभएको 
अव�थामा सारभूत�पमा काम स�प�न 
भएको मा�न नसिकन े।

(�करण नं.७)
 § करारमा नै काय� स�प�नता �मािणत 

गन� अिधकार भएको िनि�त अिधकारी 
र �ि�यासमेत तोकेको अव�थामा 
�यसबाहकेको �ि�या अवल�बन गरी 

पेस भएको िनण�य (Minutes) लाई काय� 
स�प�नताको आधार बनाउन करारको 
भावना �ितकूल ह�न े।

(�करण नं.८)
 § करारमा नै काय� स�प�नताको �माणप� 

जारी गन� िज�मवेारी कसैलाई तोकेको 
अव�थामा �य�तो आिधका�रक �यि�ले 
काय� स�प�नताको �माणप� जारी नगरी 
अ�य कुनै �यि�ले कुनै बैठकमा भाग 
िलई िनण�यमा द�तखत गरकेो भ�ने मा� 
आधारमा �यसैलाई काय� स�प�नताको 
आधार बनाउनु करारको भावना र 
मा�यताको �ितकूल ह�न े।

(�करण नं.९)
 § ते�ो प�बाट काम लगाउन ेवा नलगाउने 

भ�ने कुरा ठे�कादाताको �विववेकमा 
भर पन� िनजको अिधकारको कुरा हो । 
ठे�कादाता नपेाल ओ�र�ड �या�नेसाइट 
क�पनीले सो अिधकार �योग नगरकेो 
कारण करारबमोिजमको काय� स�प�न 
भइसकेको अथ� गन� निम�ने ह��छ । यसबाट 
करारबमोिजमको काय�स�प�न भइसकेको 
भनी यस अदालत पूण� इजलासबाट 
पुनरावलोकनको िन�सा �दान गदा� 
िलएको आधारसगँ सहमत ह�न नसिकने ।

(�करण नं.१०)
 § कुनै पिन स�झौताको �या�या स�पूण� 

स�झौताका आधारमा गनु�पन� ह��छ । कुनै 
एउटा दफा वा कुनै एउटा अंशलाई मा� 
आधार मानेर �या�या गदा� छु�ै प�रणाम 
िन�कन स�ने ।

(�करण नं.१२)
 § जमानी स�झौताअनुसारको दािय�व कुन 

समयमा र किहले �ार�भ ह�ने भ�ने कुरा 



817

म�ुय करारका सत�ह� र जमानीस�ब�धी 
करारका सत�ह�मा भर पन� कुरा हो । 
जमानीकता�को दािय�व जिहले पिन 
दो�ो (Secondary) ह��छ । मूल ऋणी 
वा दािय�व पूरा गन� मूल प� (Principal 
Debtor) ले आ�नो दािय�व पूरा नगरकेो 
अव�थामा मा� जमानीकता�को दािय�व 
सु� ह��छ । मूल प�को दािय�व नै स�ु 
नभएको अव�थामा जमानीकता�को दािय�व 
सु� ह�नै स�दैन । बह�मत म�य�थको 
िनण�यमा Guarantee Agreement को 
दफा १ लाई अ�य दफाको सापे�तामा 
नहरेी �यसलाई िनरपे� (Absolute) 
�ावधानका �पमा �या�या गरकेो अव�था 
छ । स�झौताका कुनै पिन �ावधानलाई 
अ�य �ावधानको प�रपालनामा आि�त 
नरहकेो भनी एकाङ्गी�पमा �या�या 
गदा� Guarantee Agreement को 
सम�तालाई बेवा�ता ह�न जाने ।

(�करण नं.१३)
 § स�झौता सत�रिहत हो वा सत�यु� हो 

भ�ने कुरा जमानत स�झौताको सम� 
�यव�थाह�को आधारमा िनण�य 

 ग�र�छ । जमानतस�ब�धी करार भनेकै 
कुनै �यि�ले आफूले पूरा गनु�पन� दािय�व 
पूरा नगरमेा �य�तो दािय�व ते�ो प�ले 
पूरा गन� गरी भएको करार हो । यस 
आधारमा हदेा� पिन कुनै दुई प�बीच 
भएको करारले िसज�ना गरकेो दािय�व 
कुनै �यि�ले पूरा नगरकेो अव�थामा 
�य�तो दािय�व म पूरा गन�छु भनी पिहलो 
करारका कुनै प� र अक�  ते�ो प�का 
बीचमा भएको करार नै जमानतस�ब�धी 
करार ह�न ेह�दँा जमानतस�ब�धी करारलाई 

सबै अव�थामा सत�रिहत मा�न सिकँदैन 
र ��तुत िववादसगँ स�बि�धत जमानत 
स�झौतालाई सत�रिहत भनी मा�न सिकने 
अव�था नह�ने ।

(�करण नं.१४)

पनुरावलोकन िनवेदनकता� / िवप�ीका तफ� बाट : 
िव�ान् व�र� अिधव�ाह� महादवे�साद 
यादव, नारायण ब�लभ प�त, श�भ ुथापा तथा 
िव�ान्  अिधव�ाह� कृ�णराज पा�डे र �िवन 
खरले

��यथ� / िनवेदकका तफ� बाट : िव�ान् 
सह�यायािधव�ाह� िकरण पौडेल, सिंजवराज 
र�ेमी, कृ�णिजवी िघिमर े तथा िव�ान् व�र� 
अिधव�ाह� बि�बहादरु काक�, सशुीलकुमार 
प�त, बाबरुाम कँुवर

अवलि�बत निजर :
स�ब� कानून :

 § म�य�थता ऐन, २०३८ को दफा २१ को 
उपदफा (२) को ख�ड (च)

सयं�ु इजलासमा फैसला गन� :
 स.�.�या.�ी राम�साद �े�
 मा.�या.�ी �ेम शमा�

आदेश
 �या.सुशीला काक� : यस अदालत संय�ु 
इजलासको िमित २०६७।३।२३ को आदेशमा �याय 
�शासन ऐन, २०४८ को दफा ११ को उपदफा (१) 
को ख�ड (ख) बमोिजम पनुरावलोकनको िन�सा �दान 
भई यसइजलाससम� पेस ह�न आएको ��ततु म�ुाको 
सिं�� त�य र आदेश यस�कार रहेको छ :-
 त�कालीन क�पनी ऐन, २०२१ अ�तग�त 
स�ंथािपत नेपाल ओ�र�ड �या�नेसाइट क�पनी �ा.

नेपाल सरकार, अथ� म��ालय
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िल. (यसपिछ “ठे�का िदने क�पनी” मा� भिनने) 
ले दामोदर रोपवेज ए�ड क����सन क�पनीसगँ 
ख�रढंुगादेिख लामोसाघँसु�मको १०.५ िक. िम. लामो 
१५० टीपीएच (TPH) �मताको मोनोकेवल रोपवे 
िनमा�ण गन�का लािग १४ जनवरी, १९८३ मा ठे�का 
स�झौता स�प�न गरकेो िथयो । 
 ��यथ�ले स�प�न ठे�का स�झौता र अ�य 
त�स�ब�धी िलखतह�बाट टन� क� �ोजे�टको �पमा 
रोपवे पूण� तयार गरी ठे�का िदने क�पनीलाई िज�मा 
लगाउन ुपन� दािय�व रहेको तथा टन� क� �ोजे�टको 
�चिलत मा�यताबमोिजम आयोजनाको सव��ण, 
एलाइनमे�ट, िडजाइन, सोको स�लाई तथा ढुवानी, 
िसिभल क����सन, ���चरल �याि�केशन, 
इर�ेशन, किमशन, जडान गन�, आयोजनासगँ 
स�बि�धत आईपन� स�पूण� िव�त्ु  मेकािनकल उपकरण 
से�टी िगयर उपल�ध गराउने, आयोजना ह�ता�तरण 
ह�न अिघस�म बीमा गन�, आयोजना ह�ता�तरण 
भएको िमितले १२ मिहनास�म िडफे�टका िव�� 
परफरमे�स �यार�ेटी र िडफे�ट पाट�पजुा�  िनःश�ुक 
उपल�ध गराउनेसमेतका दािय�वह� ठेकेदारमा रहेको 
भ�ने िनजह�बीच स�प�न स�झौताका सत�ह�ले �प� 
गरकेो देिख�छ ।
 उपयु�� आयोजनाको काय�बापत ठेक मू�य 
अमे�रक� डलर ४०,१८,५७७।६० रहेको िथयो र 
िनमा�ण स�झौताबमोिजम मनसाय प� (Letter of 
Intent) जारी ग�रएको िमित (मे २४, १९८२) बाट 
२५ मिहनािभ� ठेकेदारले आयोजनाको िनमा�ण 
काय� स�प�न गनु�पन� भ�ने अिनवाय� सत�समेत रहेको 
िथयो । ठे�का िदने क�पनी र ठे�का िलने ��यथ�बीच 
उ� आयोजनाको स�ब�धमा स�प�न ठे�का 
स�झौताको अधीनमा रही ठेक रकमम�ये अमे�रक� 
डलर २५, ८३, ६४६।६० को धन जमानी िदने गरी 
िनवेदक नेपाल सरकार र ठेकेदार क�पनीबीच १६ 
से�टे�बर, १९८३ मा धन जमानी स�झौतासमेत 

स�प�न भएको िथयो ।
 िनवेदक नेपाल सरकार र ठेकेदार क�पनीबीच 
स�प�न जमानी स�झौताको दफा ५ मा ठेकेदार र 
ठे�का िदने क�पनीबीच स�प�न िनमा�ण स�झौता�ारा 
िनधा��रत सत�बमोिजम, िनधा��रत समयाविधिभ� र 
िनमा�ण स�झौताको सत�बमोिजम पूरा भएका कामको 
नेपाल सरकारले धन जमानी उपल�ध गराउने भ�ने  
�यहोरा ��ट उ�लेख ग�रएको छ । �यसै गरी सो जमानी 
स�झौताको दफा ७ मा ��ततु स�झौताबमोिजम 
उ�प�न कुनै पिन मतिभ�नता वा िववाद सो स�झौताका 
प�ह�ले आपसमा मै�ीपूण� तरीकाबाट समाधान 
गनु�पन� र �यसरी िववादको समाधान ह�न नसकेमा 
मा� सो िववाद म�य�थलाई स�ुपने भ�नेसमेत सत� 
रहेकोमा मै�ीपूण� तबरबाट समाधान गन� �यास नै नभई 
म�य�थता�ारा सनुवुाई ग�रएको ह�दँा सो सनुवुाई र 
िनण�य अप�रप�व ह�नकुा साथै म�य�थता ऐन, २०३८ 
को दफा २१(२)(छ) तथा जमानी स�झौताको दफा ७ 
समेतको िवपरीत छ ।
 म�य�थ ि�बनुलले आ�नो ठहरमा 
एकातफ�  मै�ीपूण� समाधानलाई पूव�सत� नमानेको 
तर अक�तफ� सो पूरा भइसकेको पया�� �माण भएको 
भनी आ�नो ठहरलाई आफँै�ारा ख�डन ग�रएको छ । 
मै�ीपूण� तवरले ��ततु िववाद समाधान गन� स�ब�धमा 
िनवेदक र ठेकेदार क�पनीबीच औपचा�रक�पले कुनै 
िलखतसमेत आदान �दान भएको छैन । तसथ� ��ततु 
स�झौताको स�ब�धमा म�य�थता�ारा �े�ािधकार 
�हण गन� अव�था नै नभई ��यथ�बाट भएको िनण�य 
�िुटपूण� भई िनवेदक एम. िज. चतवु�दी िव�� �ी ५ को 
सरकार भएको म�ुामा �ितपािदत नजीर िस�ा�तको 
समेत िवपरीत रहेको छ ।
 म�य�थता ऐन, २०३८ ले िनिद�� गरकेो 
�यव�थािवपरीत िनण�य काया��वयनको सरु�ण 
आव�यक नठािनन ु र िनजले काया��वयन गद�न भ�ने 
�माण नभएको भ�नकुो अथ� म�य�थताले सनुवुाई 
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ह�नपूुव� नै ठेकेदारको दाबीअन�ुप ह�ने वा ठेकेदारको 
िव��मा िनण�य िदन ुनपन� पूवा��ह राखेर म�य�थताले 
सनुवुाई गरकेो �प� ह��छ । के क�तो कानून र 
आधारमा म�य�थले ठेकेदार क�पनीका िव��मा 
िनण�य ह�दँासमेत काया��वयन ह�ने �माण भेटेको हो, 
सो िनण�यको कुनै कथन र �या�याबाट �प� ह�दँनै । 
य�तो �कारको ि�थितमा कप�रािसओ स�भाडोरनेा 
दे का�जादो (Corporation Salvadorena de 
caldazo) िव. फुटवेयर कप�रशेन अफ �लो�रडा 
(Foolware Corporation of Florida) को िववादमा 
एल.स�भाडोरमा भएको म�य�थताको िनण�य सो 
मलुकु उ� �यूयोक�  महासि�धको प� नभएकोले संय�ु 
रा�य अमे�रकामा काया��वयन नह�ने भनी िमयामीको 
संघीय अदालतले गरकेो आदेशसमेत यस िववादमा 
सा�दिभ�क रह�छ । अतः म�य�थताको िनण�य पूण�तः 
पूवा��हमा आधा�रत भएको �प� छ ।
 म�य�थता ऐन, २०३८ को दफा ११(१) 
बमोिजम स�झौतामा नै म�य�थ ह�ने �यि�को नाम 
उ�लेख भएकोमा िववाद खडा भएको िमितले र िववाद 
खडा भएपिछ म�य�थ िनय�ु भएकोमा �यसरी िनय�ु 
भएको िमितले तीन मिहनािभ� दाबी पेस गनु�पन� 
वा�या�मक �यव�था छ । फे�अुरी ३०, १९९६ मा 
म�ुय म�य�थ िनय�ु ग�रएपिछ म�य�थको िनयिु� 
गन� काय� पूण��पमा पूरा भएको िथयो । जहासँ�म 
१२ जनु १९९६ को प�को �� छ, सो प� �ी �यू 
काठमाड� रहदँाका िवषयका लिजि�क िवषयमा 
सीिमत छ । सोहीबमोिजम म�य�थता ऐन, २०३८ को 
दफा ११(१) तथा म�य�थतास�ब�धी UNCITRAL 
RULE को िनयम १.२ तथा १८.१ बमोिजम फे�ूअरी 
३०, १९९६ को िमितबाट दाबीप� म�य�थतासम� 
पेस गनु�पन�मा ��यथ�ले अग� २१, १९९६ मा मा� 
दाबीप� पेस गरेको ह�नाले म�य�थता ऐन, २०३८ को 
दफा ११(६) बमोिजम म�य�थताको िनयिु� �वतः 
बदर ह�नपुन�मा सो नभई म�य�थताले बदिनयतपूण� 

र कलिुषत भावनाले ��यथ� नं. ३ को प�मा िनण�य 
िदनपुन� नै कुराबाट अिभ�े�रत भई िववादको िवषयमा 
�वेश गरी गरकेो िनण�य म�य�थता ऐन, २०३८ 
िवपरीत ह�नाले सो बदरभागी छ ।
 नेपाल सरकार तथा ��यथ�बीच स�प�न 
जमानी स�झौता कुनै �वत�� र छु�ै करार नभई 
ठे�का िदने क�पनी र ठेकेदारबीच स�प�न िनमा�ण 
स�झौताको सहायक वा पूरक स�झौताको �पमा 
ग�रएको हो । जमानी स�झौताको दफा ५ मा �प��पले 
सो स�झौताअ�तग�त नेपाल सरकारले िदएको 
जमानी ठेकेदारले िनमा�ण स�झौताको सत�बमोिजम 
र स�झौताको �यादिभ� पूरा गरकेो काय�को मू�यमा 
मा� लागू ह�ने गरी सत� तोिकएको छ । �यादिभ� िनमा�ण 
काय� स�प�न नभएको स�झौताको सत� �ितकूल 
काय� भएकोमा नेपाल सरकारबाट िदइएको जमानीको 
दािय�व �ार�भ ह�न स�ैन । ठेकेदारले के कित 
काय�ह� िनमा�ण स�झौताबमोिजम पूरा गरकेो छ, सोको 
लेखाजोखा नभई जमानी स�झौताका �ावधान आकृ� 
ह�नै स�दनै । जमानी स�झौतालाई �वत�� र छु�ै 
अि�त�व भएको करार ठानी जमानी ब�ने िनवेदकलाई 
पिहलो र िबना सत�को जवाफदेही ठानी भएका िनण�य 
फैसलाह� जमानी स�झौताको सत� नं. ५ तथा मलुकु� 
ऐन, जमानी गन�को महलको ६ नं. समेतको �ितकूल 
रहेको छ । 
 जनु आधारमा ठे�का िदने क�पनीले 
��यथ�का िव�� पेस गरकेो दाबी हद�यादिभ� 
नभएको भनी खारजे गन� म�य�थताले िनवेदक 
िव�� हद�यादिभ� ��यथ�ले दाबी पेस गर ्यो वा 
गरने भ�नेतफ� �यान िदइएको छैन । यसबाट समेत 
म�य�थताको उ� िनण�य प�पातपूण�, कलिुषत र 
पूवा��ह�े�रत रहेको र सो िनण�यलाई समथ�न गरबेाट 
��यथ� नं. १ को फैसलासमेत सव�था कानूनिवपरीत 
भई �िुटपूण� रहेको छ ।
 िवप�ी ठेकेदारका तफ� बाट म�य�थतासम� 

नेपाल सरकार, अथ� म��ालय
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पेस भएको दाबी अिधकार �ा� �यि�बाट नभएको 
ह�दँा मलुकु� ऐन, अ.ब.ं ८२ नं. बमोिजम खारजे ह�नपुन� 
भनी िनवेदकले ��यथ�को हैिसयतबाट िलइएको 
पिहलो र �मखु िजिकरका स�ब�धमा म�य�थताबाट 
�यान निदई अिधकृत �यि�बाटै दाबी पेस भएको भनी 
�याियक मा�यता�ितकूल �या�या ग�रएको छ । कमन 
ल �णालीमा काय�िविध कानूनलाई सारवान कानून 
सरह पालना गन� र हद�याद, �े�ािधकार, हकदैया 
र काय�िविध कानूनको िनयिमत �ि�यालाई उिचत 
ढंगबाट पालना नभएमा दाबी �वीकार ह�न स�दनै । 
अतः अनिधकृत तवरले पेस भएको र �वीकार गन� नै 
नह�ने दाबीप�लाई �वीकार गरी �य�को िवषयमा �वेश 
गरी िदइएको म�य�थताको िनण�य सव�था बदरभागी 
रहेको छ ।
 ��यथ� नं. ३ ले रोपवे िनमा�ण गन� काय� 
स�प�न नगरी अधरुो छाडेकोमा िववाद छैन । य�तो 
अधरुो काममा सरु�णबापतको रकम िनवेदकले भ�ुानी 
गनु�पन� भ�ने �� नै आउदँैन । ठे�का िदने क�पनीबाट 
नखटाइएका अनािधकृत �यि�बाट िलएको प�को 
आधारमा Turn Key Project को िनमा�ण स�प�न 
भएको भनी मा�ने िनण�य कानून एव ं �यायको मा�य 
िस�ा�तसमेतको िवपरीत भई सव�था बदरभागी रहेको 
छ । 
 अतएवः मािथ उि�लिखत कानून त�य 
�माणह�बाट ��यथ�ह�को स�पूण� काम कारवाही 
िनण�य तथा फैसलाबाट िनवेदकको म�य�थता ऐन, 
२०३८ लगायत अ�य �चिलत नेपाल कानून�ारा 
��याभूत कानूनी हकमा आघात पन� गएकोले 
��यथ�बाट िमित २०५९।१।९ मा भएको िनण�य 
फैसला तथा ३ से�टे�बर, १९९७ (तदनसुार 
२०५४।५।१८) मा भएको िनण�यसमेतका फैसलाह� 
नेपाल अिधरा�यको सिंवधान, २०४७ को धारा ८८ 
को उपधारा (२) बमोिजम उ��ेषणको आदेश�ारा 
बदर गरी उ� िनण�य काया��वयन नगनु�  नगराउन ुभनी 

��यथ�ह�को नाउमँा परमादेशलगायत उपय�ु आ�ा, 
आदशे वा पूज� जारी गरी पूण� �याय पाउ ँभ�नेसमेत 
�यहोराको नेपाल सरकार, अथ� म��ालयका तफ� बाट 
ऐ.का सिचव भान�ुसाद आचाय�ले दायर गनु�भएको �रट 
िनवेदन ।
 यसमा के कसो भएको हो ? िनवेदकको 
मागबमोिजमको आदेश िकन जारी ह�न ु नपन� हो ? 
यो आदेश �ा� भएको िमितले १५ िदनिभ� िलिखत 
जवाफ पठाउन ुभनी िवप�ीलाई सूचना पठाई िलिखत 
जवाफ आएपिछ वा अबिध नाघेपिछ िनयमबमोिजम 
पेस गनु�  भ�नेसमेत �यहोराको यस अदालतको िमित 
२०५९।८।२७ को आदेश ।
 म�य�थतास�ब�धी �ाईबनुल काठमाड�को 
िमित २०५४।५।१८ को फैसलाउपर यस अदालतमा 
कानूनबमोिजम िनवेदन परी यस अदालतबाट िमित 
२०५९।१।९ मा नेपाल सरकारको िनवेदन खारजे ह�ने 
ठहरी फैसला भएको देिख�छ । यसरी कानूनबमोिजम 
फैसला भएको अव�थामा िनवेदकको मागबमोिजम 
नेपाल अिधरा�यको संिवधान, २०४७ को धारा २३ 
र ८८(२) अ�तग�त उ��ेषणको आदेश जारी ह�नपुन� 
होइन । िनवेदन दाबी खारजे ग�रपाउ ँ भ�नेसमेत 
�यहोराको पनुरावेदन अदालत, पाटनको तफ� बाट 
परकेो िलिखत जवाफ ।
 नेपाल अिधरा�यको संिवधान, २०४७ को 
धारा ८८(२) बमोिजम उपचारसिहतको मौिलक तथा 
स�बैधािनक हक र उपचार रिहतको कानूनी हकको 
�चलनमा रा�यका संय��ह�ले दखल, हनन, बाधा 
अबरोध उ�प�न गरमेा मा� �रट �े� आकिष�त ह��छ । 
म�य�थ �ाईबनुल प� �वयंको इ�छाले सिृ� गरकेो 
सरंचना तथा िनकाय हो । य�तो �ाईबनुल �थायी 
सरंचना होइन । यसरी म�ुाका प�ह� आफूले सिृ� 
गरकेो सरंचना तथा िनकाय रा�यले सिृ� गरकेो 
िनकाय तथा संरचनािभ� नपन� िनिव�वाद छ । आफँैले 
उपचारको लािग िनकाय खडा गन� अिन �यसबाट 
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�ा� भएको प�रणामबाट कानूनी हक तथा मौिलक 
एवं संवैधािनक हक अपहरण भयो भ�ने अव�था 
आउन नस�ने ह�दँा �ार�भतः �रट �े� आकिष�त ह�न 
स�दैन । नेपाल अिधरा�यको संिवधान, २०४७ को 
धारा १७, २३र ८८(२) मा �यवि�थत रहेको मौिलक 
हक रा�यले नाग�रक वा �यि�को लािग िनि�त 
गरकेो हो । उ� धाराले �यवि�थत गरकेो मौिलक हक 
रा�यको हकमा आकिष�त ह�ने होइन । िनवेदक �वयंले 
इ�छाएको म�य�थ �ाईबनुलसम� िनवेदकले �ितदाबी 
पेस गरकेोमा िववाद छैन । �य�तो म�य�थले आ�नो 
अनकूुल िनण�य गरकेो अव�थामा मा�ने तर आ�नो 
�ितकूल िनण�य भएको अव�थामा नमा�ने भ�ने ह�न 
स�दैन । �य�तो िनवेदन Doctrine of Approbate 
& Reprobate को िस�ा�तका आधारमा पिन खारजे 
भागी छ ।
 म�य�थ �ाइबनुलले िनण�य गरपेिछ िनवेदक 
पनुरावेदन अदालत, पाटनमा गएको र पनुरावेदन 
अदालत, पाटनले समेत िनण�य गरकेोमा िववाद 
छैन । पनुरावेदन अदालतको फैसलाप�ात ९ 
मिहनाभ�दा पिन बढी अविध �यतीत भएपिछ मा� 
��ततु िनवेदन पन� आएको छ । म�य�थता ऐन, 
२०३८ को दफा २२ ले िनण�य भएको िमितले ६० 
िदनिभ� िनण�य काया��वयन गनु�  गराउन ुपन� �यव�था 
गरकेो छ । िनण�य भएको िमितले ६० िदनिभ�मा नै 
िनण�य नै काया��वयन गनु�पन� भएकोले पनुरावेदन 
अदालतको िनण�यमा िच� नबझेुको अव�थामा ६० 
िदनिभ� नै �भावकारी उपचारको माग� स�बि�धत 
प�ले अवल�बन गनु�पन� ह��छ । उ� ६० िदनको समय 
�यतीत भइसकेपिछ �रट िनवेदन दायर गरमेा अनिुचत 
िवल�वको िस�ा�त आकिष�त ह��छ ।िनवेदकले 
िववादको िवषयको �ोतको �पमा १४ जनवरी १९८३ 
को स�झौताको िलखतलाई उ�लेख गनु�भएको छ । 
उ� स�झौता दवैु प�ह�को बीचमा स�प�न भएको 
करार हो । �रट िनवेदनमा उठाइएको स�पूण� िवषयव�त ु

करारीय िवषयव�त ु रहेको र करारीय िवषय तथा 
िववादमा �रट �े� �योग तथा आकिष�त नह�ने िनिव�वाद 
छ ।
 �यसैगरी रोपवेको पूण�तया तयारी भएको 
र स�चालनमा समेत आएको कुरामा िववाद छैन । 
रोपवेको तयारी स�चालनको िवषय टे�डरस�ब�धी 
िलखत, �यार�ेटीस�ब�धी िलखत, ते�ो मलुकुको 
सामानको आयात, िनण�य पिु�तकाको अिभलेख, 
अिभलेखमा भएका सहीह�, रोपवेको �मतामा िववाद 
आएको, धन जमानी िलनपुन� वा नपन� भ�ने करारीय 
त�यस�ब�धी िवषयह�को िन�पण सबदु �माणको 
मू�याङ्कनबाट मा� ह�न स�ने ह�दँा �य�तो �माणको 
मू�याङ्कन ग�रन ु पन� िवषयमा �रट �े� आकिष�त 
ह�न स�दैन । तसथ� ��ततु �रट िनवेदन खारजे 
ग�रपाउ ँ भ�नेसमेत �यहोराको दामोदर रोपवेज ए�ड 
क����सन क�पनीको तफ� बाट पेस भएको िलिखत 
जवाफ ।
 नेपाल ओ�र�ड �या�नेसाइट �ा.िल. र 
दामोदर रोपवेज ए�ड क����सन क�पनीबीच 
१४ जनवरी १९८३ मा दोलखा िज�लाको 
लामोसाघँदेुिख खरीढंुगास�म १५० �ित टन घ�टा 
(TPH) ओसारपसार गन� �मता भएको १०.५ 
िक. िम. ल�बाइको मोनोकेवल रोपवे िनमा�ण गन�का 
लािग भएको ठे�का स�झौता Turnkey स�झौता हो 
भ�ने त�य �थािपत ह�न आयो । �य�तो Turnkey 
स�झौतामा स�झौताअनसुारको काय� पूण��पमा 
स�प�न गन� दािय�व ठेकेदार क�पनीमा िनिहत रहनेमा 
काय�स�प�न भएको त�य �थािपत ह�न आउछँ आउदँनै 
भ�ने स�ब�धमा �माण तथा व�तिु�थितको अ�ययन, 
अवलोकन, मू�याङ्कन तथा िव�ेषणसमेत गरी 
िनण�यमा प�ुन ु पन�मा सो नगरी बह�मत म�य�थ�ारा 
काय� स�प�न भएको िन�कष�मा पगुी सोही िन�कष�लाई 
िनण�याधार बनाई नेपाल सरकार र दामोदर रोपवेज 
ए�ड क����सन क�पनीबीच १६ से�टे�बर १९८३ 

नेपाल सरकार, अथ� म��ालय
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मा स�प�न जमानी स�झौताअ�तग�तको नेपाल 
सरकारको दािय�वलाई िनरपे� दािय�वका �पमा 
�या�या गरी नेपाल सरकारले दामोदर रोपवेज ए�ड 
क����सन क�पनीलाई दाबीबमोिजम भ�ुानी 
िदनपुन� भनी ग�रएको म�य�थ िनण�य स�झौताको 
सत�िवपरीत देिखन आयो । म�य�थको उ� िनण�य 
सदर गरकेो पनुरावेदन अदालत, पाटनको िनण�यमा 
समेत स�झौताका सत� तथा आधारभूत सै�ाि�तक 
��मा िववेचना भएको पाइएन । त�कालीन म�य�थता 
ऐन, २०३८ को दफा २१ को उपदफा (२) को ख�ड 
(च) मा िनण�य स�झौतामा उि�लिखत कुनै सत�को 
िवपरीत भएमा �यसलाई म�य�थको िनण�य बदर गन� 
सिकने आधार मािनएको प�र�े�यमा म�य�थ�ारा 
िमित २०५४।५।१८ मा भएको उ� िनण�य र सोउपर 
पनुरावेदन अदालत, पाटनबाट िमित २०५९।१।९ 
मा भएको िनण�यसमेत उ� कानूनी �यव�थाअन�ुप 
नदेिखएकोले उ��ेषणको आदेशले बदर ह��छ । 
 उपयु��ानसुारको बहससमेत सनेुप�ात 
��ततु म�ुाको त�यगत अव�थाको िसंहावलोकन 
गनु�  उपय�ु देिख�छ । ��ततु िववादको िवषयमा 
गिठत म�य�थ ि�बनुल�ित िववादको एक प� अथा�त् 
िनवेदक नेपाल सरकारका तफ� बाट अिव�ास �य� 
भएको अव�था ह�दँा नया ँम�य�थ�ारा िववाद समाधान 
ग�रन ुवा�छनीय ह�न आउछँ । तसथ� ��ततु िववादसगँ 
स�बि�धत स�पूण� त�यगत ��ह� र स�ब� कानूनी 
��ह�मा समेत िवचार गरी म�य�थ ि�बनुलसम� 
��ततु भएका दाबीह�को स�ब�धमा िनण�य गन� 
गराउन दाबीकता�ले चाहेमा अ� म�य�थ�ारा िनण�य 
गन�का लािग िववादका प�ह�बीच भएको करार / 
स�झौताका सत�ह�मा िनधा��रत �ि�याअनसुार 
म�य�थ िनयिु�को कारवाही �ार�भ गनु�  भनी 
पनुरावेदन अदालत, पाटनका नाउमँा परमादशेसमेत 
जारी ह�ने ठहछ�   भ�ने यस अदालत संय�ु इजलासको 
िमित २०६७।३।२३ को आदेश ।

 ��ततु �रट िनवेदन नेपाल सरकारले नाग�रक 
सरह मौिलक हक हनन् भएको भनी दायर गरकेो 
अव�था छ । िस�ा�तत: रा�यको मौिलक र कानूनी 
हक ह�दैँन । रा�यले नाग�रक वा �यि� सरह सवंैधािनक 
तथा कानूनी हकको �चलनका लािग उपचारको माग� 
अवल�बन गन� स�दैन । करारका प�ह�ले आ�नो 
करा�रय दािय�व र पार�प�रक दािय�वह� पूरा गरकेा 
छन वा छैनन भ�ने परी�ण गनु�  मह�वपूण� ह��छ । 
िनवेदकले करा�रय दािय�व पूरा गरकेो तफ�  िववेचना 
नगरी Turn key हो वा होइन भनी �ािविधक कारण 
देखाइ ग�रएको फैसला अ�यायपूण� छ । िवप�ीले ि�थर 
िव�तु्  आपूित�, एथे� साम�ी, मानव �ोतको �यव�था 
नगरकेो कारण भार परी�ण ह�न नसकेको अव�थामा भार 
परी�ण नगरकेो भनी िनमा�ण क�पनीलाई दोषारोपण 
गन� िम�दैन । ��ततु िववाद १६ से�टे�बर १९८३ मा 
नेपाल सरकार र िनमा�ण क�पनी दामोदर रोपवेजबीच 
भएको जमानी स�झौतासगँ स�बि�धत छ । प�ह�बीच 
स�प�न भएको स�झौताबाट सिृजत हक र दािय�वको 
स�ब�धमा असाधारण अिधकार �े�अ�तग�त आदेश गन� 
िम�दैन । यसस�ब�धमा सव��च अदालतले धेर ैनिजर 
िस�ा�त �ितपादन ग�रसकेको छ । �य�तै असाधारण 
अिधकार�े�अ�तग�तको �रट िनवेदनमा �माणको 
मू�याङ्कन गन� िम�दैन तर संय�ु इजलासले करारमा 
दइु प�बीच भएका प�ाचारका �यहोरालाई िववेचना 
र मू�याङ्कन गरी गरकेो फैसला �िुटपूण�रहेको छ । 
स�झौतामा Completion Certificate Engineer 
In Charge ले जारी गन� भ�ने �यव�था भएकोमा 
सोबमोिजमको सिट� िपकेट जारी नभएको आधारबाट 
काय� स�प�न नभएको भ�ने िन�कष�मा प�ुन िम�दैन । 
स�झौताका प�ह�का बीचमा सन् १९८९/५/३१, 
सन् १९८९।१२।१८ र सन् १९९१/४/१५ मा भएको 
बैठकका माइ�यूटमा उि�लिखत �यहोराबाट काय� 
स�प�न भएको त�य िनिव�वाद�पमा पिु� भएको छ ।
 स�झौतामा उ�लेख भएको Engineer In 
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Charge को िनयिु� नगरकेो कारणबाट काय� स�प�न 
नभएको भ�ने िन�कष�मा पगुी भएको फैसला �िुटपूण� 
रहेको छ । जमानी स�झौताबमोिजम िनमा�ण क�पनीले 
साम�ी तथा सेवाह� नेपाल ओ�र�ड �या�नेसाइटलाई 
उपल�ध गराएको छ । जमानी प�मा नेपाल सरकारले 
अमेरीक� डलर २५,८३,६४६।६० भ�दा अिधक 
नह�ने गरी समयमा नै भ�ुानी िदने र सो अप�रवत�नीय 
ह�ने भ�ने उ�लेख छ । स�झौताबमोिजम सेवा र साम�ी 
आपूित� गरकेोमा सोको भ�ुानी नपाउन ु अ�यायपूण� 
रहेको छ । नेपाल ओ�र�ड �या�नेसाइट �ा.िल. र 
िनवेदक क�पनीबीच १४ जनवरी १९८३ मा स�प�न 
भएको रोपवे िनमा�णस�ब�धी स�झौता र नेपाल 
सरकार र िनमा�ण क�पनीबीच १६ से�टे�बर १९८३ 
मा भएको जमानी स�झौता पथृक र �वत�� स�झौता 
ह�न् । यसबाट केवल रोपवे िनमा�णसगँ स�बि�धत रहेको 
भ�ने कारणबाट अ�तर �भावी रहेकोले भ�ुानी पाउन 
नस�ने अथ� गरी भएको फैसला त�यभ�दा िवपरीत र 
मनोगत भई बदरभागी छ । स�झौताको ते�ो संशोधनले 
भ�ुानी  सोधन उधारो िविधअ�तग�त ९० �ितशत 
साम�ी चलान गरपे�ात र १० �ितशत रकमको 
भ�ुानी साम�ी प�रयोजना �थलमा पगेुको ७ िदनिभ� 
गन� �यव�था छ । यसरी �वत�� करारलाई अ�तर 
�भावी भनी भएको फैसला �िुटपूण� छ । अदालतबाट 
भएको िनण�यलाई अ�य िनकाय वा अदालतबाट 
म�ुा मािमलामा भएका फैसलाह�को समक�मा 
राखी िन�पण गदा� म�य�थस�ब�धी अवधारणा 
तथा म�य�थता ऐनको �यव�था पूण��पबाट समा� 
ह�ने ह��छ । म�य�थता ऐन, २०३८ को दफा २१ 
मा विण�त खास र िवशेष अव�थाह� िव�मान रहे 
नरहेको स�ब�धमा मा� पनुरावेदन अदालतले िनण�य 
गन� िम�ने भएपिछ पनुरावेदन अदालतको िनण�यको 
िवषयमा परकेो िनवेदनबाट पनुरावेदिकय अिधकार 
�े�मा ज�तो अिसिमत िवषयमा िन�पण गन� 
निम�नेमा म�य�थता ऐनको दफा २१ लाई नै श�ुय 

पान� गरी भएको फैसला ने.का.प. २०५९, अकं ५/६, 
प�ृ २५८, िनण�य नं. ७०८९ समेतको िवपरीत भई 
बदरभागी छ । तसथ� संय�ु इजलासको आदेशमा �याय 
�शासन ऐन, २०४८ को दफा ११ को उपदफा (१) 
को ख�ड (ख) को अव�था िव�मान भएकोले ��ततु 
म�ुा पनुरावलोकन गरी हे�रपाउ ँभ�नेसमेत �यहोराको 
दामोदर रोपवेज ए�ड क�स��सन क�पनीको तफ� बाट 
अि�तयार �ा� अरिव�द मज�ुदारको िनवेदनप� ।
 यसमा ियनै प� िवप� भएको यसै लगाउको 
०६८-RV-००२२ को म�ुामा �याय �शासन ऐन, 
२०४८ को दफा ११(१) को ख�ड (ख) बमोिजम 
पनुरावलोकनको अनमुित �दान ग�रएको र ��ततु 
म�ुा उ� म�ुासगँ अ�तर�भावी देिखदँा सोही 
आधारमा ��ततु म�ुामा समेत �याय �शासन ऐन, 
२०४८ को दफा ११(१) को ख�ड (ख) बमोिजम 
पनुरावलोकनको अनमुित �दान ग�रिदएको छ । िवप�ी 
िझकाई िनयमानसुार पेस गनु�  भ�ने यस अदालतको 
िमित २०७०/११/२९ को आदेश ।
 िनयमबमोिजम पेसी सचुीमा चढी 
इजलाससम� पेस ह�न आएको ��ततु म�ुाको िनवेदन 
सिहतको िमिसल अ�ययन ग�रयो । दामोदर रोपवेज 
ए�ड क�स��सन क�पनीको तफ� बाट उपि�थत 
िव�ान् व�र� अिधव�ाह� �ी महादेव�साद यादव, 
�ी नारायण ब�लभ प�त, �ी श�भ ुथापा तथा िव�ान्  
अिधव�ाह� �ी कृ�णराज पा�डे र �ी �िवन खरलेले 
��ततु �रट िनवेदन नेपाल सरकारले नाग�रक सरह 
मौिलक हक हनन् भएको भनी दायर गरकेो अव�था 
छ । िस�ा�तत: रा�यको मौिलक र कानूनी हक 
ह�दैँन । रा�यले नाग�रक वा �यि� सरह संवैधािनक तथा 
कानूनी हकको �चलनका लािग सव��च अदालतको 
असाधारण अिधकार�े�अ�तग�त उपचारको माग� 
अवल�बन गन� स�दैन । करारबाट िसिज�त िववादको 
िवषयमा यस अदालतको असाधारण अिधकार�े�को 
�योग ह�न स�दनै । �रट �े�बाट त�यगत ��ह�को 
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िववेचना तथा �माणको मू�याङ्कन ग�रदँैन ।��ततु 
िववाद १६ से�टे�बर १९८३ मा नेपाल सरकार र िनमा�ण 
क�पनीबीच भएको जमानी स�झौतासगँ स�बि�धत 
छ । असाधारण अिधकार�े�अ�तग�तको �रट िनवेदनमा 
�माणको मू�याङ्कन गन� िम�दैन तर संय�ु इजलासले 
करारका दईु प�बीच भएका प�ाचारका �यहोरालाई 
िववेचना र मू�याङ्कन गरी गरकेो फैसला �िुटपूण� 
रहेको छ । स�झौतामा Completion Certificate 
Engineer In Charge ले जारी गन� भ�ने �यव�था 
भएकोमा सोबमोिजमको सिट� िफकेट जारी नभएको 
आधारबाट काय� स�प�न नभएको भ�ने िन�कष�मा 
प�ुन िम�दैन । रोपवे िनमा�णस�ब�धी स�झौताअनसुार 
नेपाल ओ�र�ड �या�नेसाइटले िनधा��रत िक�ता र 
�याजको रकम नितना�साथ जमानी स�झौताअनसुार 
सो दािय�व नेपाल सरकारमा सन� िनि�त भएकाले 
नेपाल सरकारले दािय�व वहन गन� कुरालाई इ�कार 
गन� िम�दैन ।नेपाल ओ�र�ड �या�नेसाइट �ा.िल. र 
िनवेदक क�पनीबीच १४ जनवरी १९८३ मा स�प�न 
भएको रोपवे िनमा�णस�ब�धी स�झौता र नेपाल सरकार 
र िनमा�ण क�पनीबीच १६ से�टे�बर १९८३ मा भएको 
जमानी स�झौता पथृक र �वत�� स�झौता ह�न् । यसरी 
�वत�� करारलाई अ�तर �भावी भनी भएको फैसला 
�िुटपूण� छ । तसथ� म�य�थ�ारा िमित २०५४।५।१८ 
मा भएको िनण�य एव ं पनुरावेदन अदालत, पाटनबाट 
िमित २०५९।१।९ मा भएको िनण�य कानूनस�मत 
रहदँारहदँै बदर ह�ने ठहर गरकेो यस अदालत संय�ु 
इजलासको िमित २०६७।३।२३ को आदेश �िुटपूण� 
भएकोले उ� आदशे बदर ह�नपुद�छ भनी गनु�भएको 
बहससमेत सिुनयो ।
 िवप�ी नेपाल सरकार, अथ� म��ालयका 
तफ� बाट उपि�थत िव�ान् सह�यायािधव�ाह� �ी 
िकरण पौडेल, �ी संिजवराज र�ेमी, �ी कृ�णिजवी 
िघिमर ेतथा िव�ान् व�र� अिधव�ाह� �ी बि�बहादरु 
काक�, �ी सशुीलकुमार प�त, �ी बाबरुाम कँुवरले 

नेपाल ओ�र�ड �या�नेसाइट र दामोदर रोपवेजबीच 
रोपवे िनमा�णका लािग भएको स�झौता �ाथिमक 
स�झौता भएकाले सो स�झौताअनसुारको काय� 
स�प�न भएपिछ मा� जमानी स�झौता ि�याशील ह�ने 
हो । रोपवे िनमा�ण गरी ह�ता�तरण भएको भ�ने कुरा पिु� 
नह�दँास�म जमानी स�झौताअनसुार नेपाल सरकारको 
दािय�व िसज�ना ह�न स�दैन । स�झौताको �या�या 
गदा� सम� स�झौतालाई अ�ययन गनु�पन�मा जमानी 
स�झौताको दफा १ लाई मा� आधार बनाएर ग�रएको 
म�य�थको िनण�य स�झौताका अ�य सत�ह�को 
िवपरीत रहेको छ  ।स�झौताअनसुारको काय� पूण��पमा 
स�प�न गन� दािय�व ठेकेदार क�पनीमा िनिहत रहने 
ह��छ । काय�स�प�न भएको त�य �थािपत ह�न आउछँ 
आउदैँन भ�ने स�ब�धमा �माण तथा व�तिु�थितको 
अ�ययन, अवलोकन, मू�याङ्कन तथा िव�ेषणसमेत 
गरी िनण�यमा प�ुन ुपन� ह��छ । तर बह�मत म�य�थ�ारा 
मनोगत�पमा काय� स�प�न भएको िन�कष�मा पगुी 
जमानी स�झौताअ�तग�तको नेपाल सरकारको 
दािय�वलाई िनरपे� दािय�वका �पमा �या�या गरी 
नेपाल सरकारले भ�ुानी िदनपुन� भनी ग�रएको म�य�थ 
िनण�य एवं पनुरावेदन अदालत, पाटनको आदेश 
स�झौताको सत�िवपरीत ह�नकुो साथै कानून �ितकूल 
छ । तसथ� म�य�थ�ारा िमित २०५४।५।१८ मा 
भएको िनण�य एवं पनुरावेदन अदालत, पाटनबाट िमित 
२०५९।१।९ मा भएको िनण�य बदर ह�ने ठहर गरकेो यस 
अदालत सयं�ु इजलासको िमित २०६७।३।२३ को 
आदशे कानूनस�मत ह�दँा उ� आदेश सदर ह�नपुद�छ 
भनी गनु�भएको बहससमेत सिुनयो ।
 ��ततु िववादमा नेपाल सरकार, अथ� 
म��ालयले दायर गरकेो �रट िनवेदनप�मा नेपाल 
ओ�र�ड �या�नेसाइट र दामोदर रोपवेज ए�ड 
क����सन क�पनीबीच १४ जनवरी, १९८३ 
मा स�प�न रोपवे िनमा�णस�ब�धी स�झौता Turn 
key स�झौताका �पमा रहेको र सो स�झौताका 
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आधारमा नेपाल सरकार र ठेकेदार क�पनीबीच १६ 
से�टे�बर १९८३ मा जमानी स�झौता भएको हो । 
मूल स�झौताका �पमा रहेको रोपवे िनमा�णस�ब�धी 
स�झौताअनसुारको काय� स�प�न नभएको अव�थामा 
जमानी स�झौताअनसुारको दािय�व िसज�ना नह�नेमा 
म�य�थ ि�बनुल�ारा काय� स�प�न भएको भनी 
जमानीकता� नेपाल सरकारले भ�ुानी गनु�पन� गरी 
िमित २०५४।५।१८ मा िनण�य गरकेो र सो िनण�यलाई 
सदर गरकेो पनुरावेदन अदालत, पाटनको िमित 
२०५९।१।९ को िनण�यसमेत �िुटपूण� ह�दँा बदर 
ग�रपाउ ँ भनी मागदाबी िलएको देिख�छ । िवप�ी 
दामोदर रोपवेज ए�ड क�स��सन क�पनीका तफ� बाट 
पेस ग�रएको िलिखत जवाफमा स�झौताबमोिजम 
रोपवेको िनमा�णस�ब�धी काय� स�प�न भइसकेको, 
जमानी स�झौता आफँैमा �वत�� स�झौता भएको र 
सो स�झौताको पिहलो सत�ले भ�ुानीस�ब�धी दािय�व 
नेपाल सरकारमा रहने �प� �यव�था गरकेो ह�दँा 
सोही आधारमा भएको म�य�थ िनण�य र पनुरावेदन 
अदालत, पाटनको आदशे कानूनस�मत भएकाले �रट 
िनवेदन खारजे ग�रपाउ ँभनी माग गरकेो पाइ�छ ।
 यस अदालत सयं�ु इजलासबाट म�य�थ 
ि�बनुल�ारा िमित २०५४।५।१८ मा भएको िनण�य 
र सो िनण�यलाई सदर गरकेो पनुरावेदन अदालत, 
पाटनको िमित २०५९।१।९ को िनण�य उ��ेषणको 
आदेशबाट बदर गरी िववादसगँ स�बि�धत स�पूण� 
त�यगत ��ह� र स�व� कानूनी ��ह�मा समेत 
िवचार गरी त�कालीन म�य�थ ि�बनुलसम� ��ततु 
भएका दाबीह�को स�ब�धमा िनण�य गन� गराउन 
दाबीकता�ले चाहेमा अ� म�य�थ�ारा िनण�य गन�का 
लािग म�य�थ िनयिु�को कारवाही �ार�भ गनु�  भनी 
पनुरावेदन अदालत, पाटनका नाममा परमादेश जारी 
ह�ने ठहर गरकेोमा दामोदर रोपवेज क���सन क�पनीले 
पनुरावलोकनको लािग िनवेदन गरी लगाउको ०७०-
NF-००२५ को म�ुामा रोपवेजको िनमा�णस�ब�धी 

काय� स�पादन भइसकेको भ�नेसमेत आधारमा 
यस अदालत पूण� इजलासबाट �याय �शासन ऐन, 
२०४८ को दफा ११(१) को ख�ड (ख) बमोिजम 
पनुरावलोकनको अनमुित �दान भएको र ��ततु 
म�ुामा समेत सोही आधारमा  पनुरावलोकन िन�सा 
�दान भएको ह�दँा यस अदालतको संय�ु इजलासको 
िमित २०६७।३।२३ को आदेश कानूनस�मत भए 
नभएको िवचार गनु�पन� देिखएको छ ।
 ��ततु िववादमा िनवेदक नेपाल ओ�र�ड 
�या�नेसाइट �ा.िल. र दामोदर रोपवेज ए�ड क����सन 
क�पनी (ठेकेदार क�पनी) बीच १४ जनवरी १९८३ 
मा दोलखा िज�लाको लामोसाघँदेुिख खरीढंुगास�म 
१५० �ित टन घ�टा (TPH) ओसारपसार गन� 
�मता भएको १०.५ िक. िम. ल�बाइको मोनोकेवल 
रोपवे िनमा�ण गन�का लािग ठे�का स�झौता भएको 
देिख�छ । उ� स�झौतामा रोपवेको Supply of design, 
Drawings and Equipment and Erection and 
Commissioning भ�नेसमेतको �यहोरा उ�लेख 
भएको र सोसमेतको काय�का लािग अमे�रक� डलर 
४०,१८,५७७।६० ठेक मू�य कायम ग�रएको पाइ�छ । 
सोम�ये अमे�रक� डलर २५,८३,६४६।६० बराबरको 
सामान र सेवा Supplier's credit मा Supply 
गन�समेतको �यहोरा उ�लेख  भएको देिख�छ ।मनसाय 
प� (Letter of Intent) जारी ग�रएको िमितले २५ 
मिहनािभ� ठेकेदार क�पनीले उ� रोपवे िनमा�ण 
स�प�न गरी स�नपुन�समेतको सत� स�झौतामा रहेको  
पाइ�छ । योजना स�प�न गनु�पन� िनधा��रत अविधिभ� 
turnkey basis मा िनमा�ण काय� स�प�न गनु�पन� 
भ�ने �यहोरासमेत स�झौताको Article 5 मा उ�लेख 
भएको देिख�छ ।रोपवे िनमा�ण स�ब�धमा Supplier 
ले Supply गन� अमे�रक� डलर २५,८३,६४६।६० 
बराबरको सामान र सेवाबापतको भ�ुानीका 
स�ब�धमा नेपाल ओ�र�ड �या�नेसाइटबाट अनरुोध 
भएअनसुार स�झौताको सत�का अधीनमा (Set 
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forth in the contract) रही नेपाल सरकार जमानी 
ब�ने गरी नेपाल सरकार र ठेकेदार क�पनीबीच १६ 
से�टे�बर, १९८३ मा जमानत स�झौता (Guarantee 
Agreement) समेत भएको पाइ�छ । सो स�झौताले 
भ�ुानीको ��याभूित (guarantee Irrevocably the 
due and punctual payment) �दान गरकेो रसो 
जमानी स�झौताबमोिजम १२ अ�टोबर, १९८५ मा 
ठेकेदार क�पनीका प�मा जमानतप� जारी ग�रएको 
देिख�छ ।�य�तै नेपाल ओ�र�ड �या�नेसाइट र ठेकेदार 
क�पनीबीच २५ जलुाई, १९८९ मा Ropeway 
Operation and Maintenance Contract स�प�न 
भएको देिख�छ ।
 स�झौताका प�ह�बीच कुनै िकिसमको 
िववाद उ�प�न भएमा पार�प�रक सहमितका आधारमा 
समाधान गनु�पन�, �यसरी सहमित ह�न नसकेमा 
म�य�थसम� पेस ग�रने भ�ने स�झौतामा सत� रहेको 
पाइ�छ । स�झौतामा  म�य�थ सम� िववाद पगेुको 
अव�थामा UNCITRAL Rules अनसुार कारवाही 
ग�रने र �यसमा नेपाली कानून Applicable ह�ने 
भ�नेसमेतको सत� रहेको देिख�छ । जमानतको रकम 
भ�ुानी स�ब�धमा दामोदर रोपवेजका तफ� बाट 
म�य�थ ि�बनुलसम� दाबी ��ततु ग�रएको र सोही 
िववादमा नेपाल सरकारका तफ� बाट �ितदाबी ��ततु 
ग�रएको देिख�छ । उ� जमानत भ�ुानीस�ब�धी 
िववादमा जमानी सत�रिहत भएको र दाबीकता�ले 
२ िक�ताभ�दा बढी भ�ुानी पाउन बाकँ� रहेको 
अव�था भएको, दाबीकता�ले करार पूरा गरकेो ह�नपुन� 
भ�ने �ितवादीह�को भनाइसगँ सहमत ह�न सिकने 
आधार नभएको भ�नेसमेतका आधारमा �ितवादीले 
दाबीकता�लाई जमानतअ�तग�तको सावँा र सोको 
करारीय �याजसमेत भ�ुानी गनु�पन� भनी बह�मत 
म�य�थ�ारा िनण�य गरकेो पाइयो । सो िनण�यमा 
एकजना म�य�थ�ारा आपूित�कता�ले स�झौताका 
अव�थाह� पूरा नगरसे�म भ�ुानी �ा� गन� अिधकार 

नरा�ने भ�नेसमेतको असहमितपूण� नोट ��ततु गरकेो 
देिख�छ । उि�लिखत िनण�यउपर पनुरावेदन अदालत, 
पाटनमा नेपाल सरकार, अथ� म��ालयबाट दायर 
भएको िनवेदनमा जमानतस�ब�धी िववादमा बह�मत 
म�य�थको िमित २०५४।५।१८ को िनण�य मनािसब 
ह�दँा सदर ह�ने भनी पनुरावेदन अदालत, पाटनबाट 
िमित २०५९।९।१ मा फैसला भएको देिख�छ ।
 ��ततु िववादमा बह�मत म�य�थको िमित 
२०५४।५।१८ को िनण�य एव ं पनुरावेदन अदालत, 
पाटनबाट िमित २०५९।१।९ मा भएको फैसला 
�िुटपूण� रहेको भनी नेपाल सरकार अथ� म��ालयको 
तफ� बाट यस अदालतमा ��ततु �रट दायर भएको 
पाइ�छ । यस अदालत संय�ु इजलासबाट 
म�य�थको िमित २०५४।५।१८ को िनण�य र 
पनुरावेदन अदालत,पाटनबाट िमित २०५९।१।९ 
मा भएको फैसला उ��ेषणको आदशेले बदर गरी 
स�झौताका सत�ह�मा िनधा� �रत �ि�याअनसुार 
म�य�थ िनयिु�को कारबाही �ार�भ गन� पनुरावेदन 
अदालत, पाटनका नाउमँा परमादशेसमेत जारी गरकेो 
िमित २०६७।३।२३ को आदेशमा पूण� इजलासबाट 
पनुरावलोकनको अनमुित �दान गदा� भएको आदेशको 
प�र�े�यमा िवचार गरी िन�न ��ह�का स�ब�धमा 
िनण�य गनु�पन� देिखएको छः-
१. नेपाल ओ�र�ड �या�नेसाइट �ा.िल. र दामोदर 

रोपवेज ए�ड क����सन क�पनीबीच १४ 
जनवरी १९८३ मा भएको स�झौताअनसुार 
रोपवे िनमा�णस�ब�धी काय� स�प�नताको अव�था 
िववादसगँ स�ब� त�य र �माणबाट पिु� भएको 
छ वा छैन ? 

२. नेपाल ओ�र�ड �या�नेसाइट �ा.िल. र दामोदर 
रोपवेज ए�ड क����शन क�पनीबीच १४ 
जनवरी १९८३ मा स�प�न रोपवे िनमा�णस�ब�धी 
स�झौता र दामोदर रोपवेज ए�ड क����सन 
क�पनी र नेपाल सरकारबीच १६ से�टे�बर, 
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१९८३ मा स�प�न जमानी स�झौता एक आपसमा 
अ�तरस�बि�धत छन् वा छैनन् ? उ� जमानी 
स�झौताअनसुार जमानीकता� नेपाल सरकारको 
दािय�व सत� रिहतको िनरपे� हो वा होइन ?

३. म�य�थ ि�बनुलबाट िमित २०५४।५।१८ मा 
भएको िनण�य र पनुरावेदन अदालत, पाटनबाट 
भएको िमित २०५९।१।९ को िनण�य उ��ेषणको 
आदेशले बदर गरी पनुरावेदन अदालत, पाटनका 
नाममा परमादेश जारी गरकेो यस अदालत संय�ु 
इजलासको िमित २०६७।३।२३ को आदेश 
कानूनस�मत छ वा छैन ?

 २. िन�पण गनु�पन� पिहलो ��का स�ब�धमा 
िवचार गदा�  नेपाल ओ�र�ड �या�नेसाइट �ा.िल. र 
दामोदर रोपवेज ए�ड क����सन क�पनीबीच १४ 
जनवरी १९८३ मा स�प�न स�झौताअनसुार रोपवे 
िनमा�णस�ब�धी काय� नै स�प�न नभएको भ�ने नेपाल 
सरकार अथ� म��ालयको दाबी रहेको छ । उ� 
दाबीलाई दामोदर रोपवेज ए�ड क����सन क�पनीले 
इ�कार गरी रोपवे िनमा�णस�ब�धी काय� स�प�न भएको 
भनी िजिकर िलएको पाइ�छ । कुनै पिन योजनाको काय� 
स�प�नता मापनको आधारह�म�ये योजना Turnkey 
Project हो होइन भ�नेसमेत ह�ने ह�दँा ��ततु िववादमा 
पिन काय� स�प�नतास�ब�धी िवषयमा िवचार गनु� पूव� 
उ� आयोजना Turnkey Project हो वा होइन भ�ने 
स�ब�धमा समेत िवचार गनु�पन� देिखएको छ ।
 ३. योजनाको िडजाइनदेिख िनमा�णस�मको 
स�पूण� िज�मेवारी Contractor मा रहने प�रयोजनालाई 
Turnkey प�रयोजना मािन�छ । ��ततु िववादसगँ 
स�बि�धत स�झौताका िलखतह� �वयंले पिन 
Turn-key Project को प�रभाषा ��ततु गरकेा 
छन् । Acceptance of Tender मा Complete 
turn-key handing over of operating ropeway 
system भिनएको छ भने सोही िलखतको Clause 

2.1.7 मा रहेको Performance Guarantee 
Tests स�ब�धी �यव�था पिन Turnkey Project 
कै अवधारणाअन�ुप दिेख�छ । �यसैगरी नेपाल 
सरकार र दामोदर रोपवेजबीच स�प�न Gurantee 
Agreement को ��तावनामा समेत The supply 
of design, drawings and equipment 
and erection and commissioning of a ... 
monocable ropeway भ�ने उ�लेख भएको छ । 
सोही स�झौताको Article 5 मा पिन the supplier 
shall complete the ropeway on turnkey 
basis within the time limit and condition as 
stipulated in the contract भ�ने उ�लेख ग�रएको 
पाइ�छ । �यसैगरी Operation and Maintenance 
of Ropeway को Clause 1 मा Scope of work मा 
Turnkey contract basis as per Acceptance 
of Tender भ�ने �यहोरा उ�लेख ग�रएको देिख�छ । 
यसबाट नेपाल ओ�र�ड �या�नेसाइट �ा.िल. र ठेकेदार 
क�पनीबीच १४ जनवरी १९८३ मा दोलखा िज�लाको 
लामोसाघँदेुिख खरीढंुगास�म १५० �ित टन घ�टा 
(TPH) ओसारपसार गन� �मता भएको १०.५ िक.िम. 
ल�बाइको मोनोकेवल रोपवे िनमा�ण गन�स�ब�धी ठे�का 
स�झौता र सोसगँ स�ब� सबै िलखतह�ले �यसलाई 
Turnkey Project कै �पमा िच�ण गरकेा ह�दँा रोपवे 
िनमा�णस�ब�धी िववािदत ठे�का स�झौता Turnkey 
Basis मा स�प�न ह�ने प�रयोजना भएको देिखयो ।
 ४. अब रोपवे िनमा�ण स�ब�धमा 
स�झौताबमोिजम काय� स�प�न भए नभएको 
स�ब�धमा िवचार गदा� करार भनेको स�बि�धत प�ले 
आफूह�बीच लागू ह�ने गरी �वत�� सहमितमा गरकेो 
कानूनबमोिजमको स�झौता हो ।�यसैले करारका 
सत�ह� स�बि�धत प�का लािग ब�धनकारी ह��छन् 
र ितनीह�को पालना गनु�  करारका प�ह�को कानूनी 
दािय�व ब�दछ । करार कानून स�बि�धत करारका 
प�ह�लाई लागूह�ने दािय�वस�ब�धी कानून हो । 

नेपाल सरकार, अथ� म��ालय
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करारबमोिजम पूरा गनु�पन� दािय�व कुनै एक प�ले पूरा 
नगरकेो अव�थामा अक� प�ले पूरा गनु�पन� दािय�वबाट 
छुट्कारा पाउन स�दछ । आफँै दािय�व पूरा गन� 
नस�ने प�ले अक� प�लाई दािय�व पूरा गन� बा�य 
गन� स�दैन । ��ततु िववादमा िनमा�ण क�पनी दामोदर 
रोपवेजले करारबमोिजमको काय� स�प�न भइसकेकाले 
रकम भ�ुानी गन� दािय�व अक� प�मा बाकँ� रहेको 
भ�ने िजिकर रहेको छ भने अथ� म��ालयसमेतले 
करारबमोिजम काय� स�प�न गनु�पन� प�ले नै काय� 
स�प�न ग�रनसकेको ह�दँा आफूले दािय�व वहन 
गनु�पन� अव�था नै िसज�ना नभएको भनी िजिकर 
िलइएको अव�था छ । यस अदालत पूण� इजलासबाट 
पनुरावलोकनको अनमुित �दान गदा�समेत रोपवे 
िनमा�ण काय� स�प�न भएको भनी आधार िलइएको 
ह�दँा काय� स�प�नता वा अस�प�नताको िवषय ��ततु 
िववादमा मह�वपूण� रहेको छ ।
 ५. करारका प�ह�बीचमा स�प�न भएका 
करारीय �यव�थाह�लाई हेदा� सव��थम Acceptance 
of Tender को Clause 2.1.7 मा Performance 
Guarantee Tests स�ब�धमा ग�रएको 
�यव�थाअ�तग�त Performance guarantee 
tests shall be continued operation of the 
ropeway for a total period of 120 hrs. on a 
consecutive day - about 10 hrs. running on 
each day (running for 4 days and break of 
one day for rest and maintenances) भिनएको 
छ । तर �य�तो Test ग�रएको भनी दामोदर रोपवेजका 
तफ� बाट दाबी गन� नसक� ठे�का दाता नेपाल ओ�र�ड 
�या�नेसाइट नै परी�ण�ित उदासीन रहेको भनी 
तक�  ��ततु गरकेो देिख�छ । यिद िनमा�ण स�प�न 
भइसकेको भए नेपाल ओ�र�ड �या�नेसाइट �ा.िल. 
ले Performance Guarantee Tests नै नगरी 
िनमा�ण स�प�न भइसकेको रोपवे आ�नो िज�मामा 
िलई स�चालनमा न�याउन ुपन� कुनै व�तिुन� आधार 

र कारण देिखदँैन ।आयोजनामा नेपाल ओ�र�ड 
�या�नेसाइट क�पनी �वयंका तफ� बाट रोपवेकै लािग 
भा.�. १,०८,७१,०००।– मू�य बराबरका सामानह� 
क�पनी आफँैले आयात गरेको भ�ने त�य ठेकेदार 
क�पनीका तफ� बाट समेत उजागर ग�रएको स�बि�धत 
फाइलबाट देिख�छ । �यित ठूलो लगानी भइसकेको र 
रोपवेको िनमा�णपिछ थु�ै स�भावनाह�को ढोका ख�ुने 
अव�थालाई बेवा�ता गरी स�प�न भइसकेको िनमा�ण 
प�रयोजनालाई आ�नो िज�मामा िलने �ि�याबाट 
नेपाल ओ�र�ड �या�नेसाइट क�पनी िवमूख भएको 
भ�ने भनाइ िव�ास�द देिखदँैन ।
 ६. ठेकेदार क�पनीका तफ� बाट नेपाल 
सरकार�ारा जमानत�ितको �ितब�ता �य� 
ग�रएको भिनएको से�टे�बर ८, १९९३ को प�ले पिन 
काय�स�प�न भएको कुरालाई िकटानीसाथ उ�लेख गन� 
सकेको पाइदँैन । उ� प�मा उ�लेख भएको Contract 
is a turn-key contract and your responsibility 
is also to assure that the equipment’s 
supplied are of required standard, erected 
properly and are functioning well. Your 
letter of 15th June does not mention 
when the ropeway was completed and 
came into operation neither it says about 
performance Test and when it was handed 
over to NOMPL. भ�ने �यहोरालाई ठेकेदार 
क�पनीकातफ� बाट पिन ख�डन ग�रएको िमिसल 
सलं�न कागजातह�बाट देिख�न । करारमा ग�रएको 
सशंोधनअनसुार ३० से�टे�बर, १९८९ मा काय� 
स�प�न भइस�न ुपन� भ�ने कुरालाई ठेकेदार क�पनीले 
पिन �वीकार गरकेो देिख�छ ।सो कुरा Operation 
and Maintenance Contract बाट नै �प� 
ह��छ । तर �यसरी िनि�त ग�रएको अबिधभ�दा क�रब 
४ वष� पिछ अथा�त् ८ से�टे�बर, १९९३ स�म पिन 
काय� स�प�न भएको भ�ने त�य �थािपत गन� ठेकेदार 
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क�पनी असमथ� भएको पाइ�छ  । काय� स�प�नताको 
स�दभ�मा ठेकेदार क�पनीका तफ� बाट उ�ृत (२५ 
जलुाई, १९८९ मा नेपाल ओ�र�ड �या�नेसाइट�ारा 
�ेिषत) ग�रएको Operation and Maintenance 
Contract लाई हेदा� �यसको Clause 9 मा समेत 
Since the ropeway has not been completed 
strictly in terms of various conditions of 
contract envisaged in Acceptance of Tender 
... it is understood that the project in entirety 
in terms of contract, and handed over.  भ�ने 
उ�लेख छ । सोही Clause को अ��यमा प�रयोजना 
ह�ता�तरणको िमित समेत िकटान गरी Handing 
over shall be organized at the earliest 
but not later than 30th Sept. 1989 भिनएको 
पाइ�छ ।
 ७. म�य�थसम� नेपाल ओ�र�ड 
�या�नेसाइट �ा.िल. वादी र दामोदर रोपवेज �ितवादी 
भएको िववादमा म�य�थको िनण�य हेदा� बुदँा नं. 
५.२ मा काय� स�पादनको जाचँ वा रोपवेको परी�ण 
ग�रएको िथएन भनी �ितवादीले �वीकार गरकेो कुरा 
उ�लेख भएको पाइ�छ । साथै बुदँा नं. ५.३ मा पिन 
कामह� सारभूत�पमा स�प�न ग�रएका िथए भ�ने 
�यहोरा उ�लेख ग�रएको छ । सारभूत�पमा काय� 
स�प�न भएको मा�नका लािग जनु काम वा उ�े�यका 
लािग करार भएको होसो काम वा उ�े�य पूरा ह�ने 
िकिसमबाट काय� भएको ह�नपुद�छ । य�तो उ�े�य �ा� 
नभएको अव�थामा सारभूत�पमा काम स�प�न भएको 
मा�न सिकँदनै । ��ततु िववादमा ठेकेदार क�पनीले 
उपयु��बमोिजम काम स�प�न गरकेो कुरा �मािणत गन� 
नसकेको अव�थालाई बह�मत म�य�थको िनण�यमा 
िववेचना नगरी केबल सारभूत�पमा करार स�प�न 
भएको भनी अनमुानका आधारमा िन�कष�मा पगेुको 
देिख�छ ।
 ८. िववािदत रोपवे िनमा�ण स�ब�धमा 

General Condition of Contract को Clause 
19(2) ले काय� स�प�नताको �माणीकरण गन� 
िज�मेवारी �मखु इि�जिनयर (Engineer In Charge) 
लाई िदएको देिख�छ । सो Clause मा Notice in 
writing shall be sent by the Contractor to 
the engineer-in-charge when the erection 
and commissioning of equipment and 
accessories in the group as a whole is 
completed. भनी उ�लेख भएको पाइ�छ । �यसैगरी 
Clause 20 मा engineer-in-charge shall 
pass each section of the erection and 
commissioning works and such checks shall 
in no way exonerate the contractor from 
any of the guarantees for proper function 
of the equipment and accessories supplied, 
erected and commissioned as a whole. 
भ�ने उ�लेख छ । �यसरी करारमा नै काय� स�प�नता 
�मािणत गन� अिधकार भएको िनि�त अिधकारी 
र �ि�यासमेत तोकेको अव�थामा �यसबाहेकको 
�ि�या अवल�बन गरी पेस भएको िनण�य (Minutes) 
लाई काय� स�प�नताको आधार बनाउन करारको 
भावना �ितकूल ह��छ ।
 ९. म�य�थ िनण�यमा ३१ मे १९८९ को 
बैठकको िनण�य (Minutes) लाई काय� स�प�नताको 
�माणप�को �पमा ��ततु ग�रएको छ । उ� 
बैठकमा भएको Minutes को बुदँा नं. १ मा After 
completion of Ropeway erection work and 
... DRCC successfully transported twelve 
numbers load buckets from Kharidhunga 
to Lamosangu on 29th May, 1989 भ�ने 
�यहोरा उ�लेख ग�रएको छ । सोही Minutes को बुदँा 
नं. २ मा Further Ropeway load trial could 
not be carried out as the crushing plant 
and conveyor feeding to picking conveyor 
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of Ropeway was not ready. भिनएको छ । यी 
दवुै बुदँाको अ�ययन गदा�  ितनीह� एक आपसमा 
िवरोधाभाषय�ु देिख�छन भने करारमा िनधा�रण 
ग�रएको Performance Test स�ब�धी �ि�याले 
पूण�ता पाएको भ�ने व�तिुन� आधार पिन दिेख�न । सो 
Minute मा नेपाल ओ�र�ड �या�नेसाइटका तफ� बाट 
द�तखत गन� PM Dixit लाई काय� स�प�नताको 
�माणीकरण गन� अिधकारीका �पमा सो क�पनीले 
िनय�ु गरकेो दिेखदँैन र िनज �वयंले पिन आफूलाई 
सो हैिसयतमा ��ततु गरकेा छैनन् । िनजले माच� 
१४, १९९७ मा म�य�थसम� पेस गरकेो Affidavit 
of Mr. P.M. Dixit on behalf of M/S Nepal 
Orind Magnesite (P) Ltd (NOMPL) शीष�कको 
आिधका�रक प�मा सो Minutes लाई Completion 
Certificate का �पमा जारी नग�रएको, �यसले १२ 
वटा Loaded Buckets रोपवेमाफ� त् ओसारपसार 
ग�रएको भ�ने मा� देखाएको र आफू Completion 
Certificate जारी गन� अिधकारी नभएको भनी उ�लेख 
गरकेो देिख�छ । सो त�यका स�ब�धमा म�य�थह�को 
िनण�यमा िववेचना भएको देिखदैँन । करारमा नै काय� 
स�प�नताको �माणप� जारी गन� िज�मेवारी कसैलाई 
तोकेको अव�थामा �य�तो आिधका�रक �यि�ले काय� 
स�प�नताको �माणप� जारी नगरी अ�य कुनै �यि�ले 
कुनै बैठकमा भाग िलई िनण�यमा द�तखत गरकेो भ�ने 
मा� आधारमा �यसैलाई काय� स�प�नताको आधार 
बनाउन ु करारको भावना र मा�यताको �ितकूल ह�ने 
ह��छ ।
 १०. म�य�थको िनण�यमा स�भार करार गरी 
आचरणबाट काय� स�प�न भएको कुरालाई �वीकार 
गरकेो भनी स�भार करारलाई नै काय� स�प�नताको 
म�ुय आधार बनाइएको छ । म�य�थ िनण�यमा स�भार 
करारको Clause 9 मा रहेको Handing over shall 
be organized at the earliest but not later 
than 30th sept 1989 भ�ने �यहोरालाई उिचत 

िववेचना ग�रएको अव�था देिखदैँन । करारअनसुारको 
काय� स�प�न गरी ३० से�टे�बर, १९८९ भ�दा अिघ 
नै ह�ता�तरण ग�रस�न ु पन� गरी ग�रएको सत�य�ु 
स�भार करारलाई काय� स�प�नताको एकमा� आधार 
बनाउन ुआफँैमा आ�मगत ह�न जा�छ । �यसैगरी बह�मत 
म�य�थ�ारा आ�नो िनण�यको बुदँा नं. २ मा ��ततु 
ग�रएको ठहरअ�तग�तको उपबुदँा नं. २.१ को अ��यमा 
कुनै काम कुरा अपूण� रहेको िथयो भनी अनमुान गदा� 
नेपाल ओ�र�ड �या�नेसाइटले दाबीकता�ह�को जोिखम 
र खच�मा ते�ो प�ह�बाट रोपवे स�प�न गराई पाउने 
अिधकार रा�द�यो । ओ�र�ड �या�नेसाइटले कदािप 
सो उपायसमेत अवल�बन गरने भनी उ�लेख गरकेो 
देिख�छ । ते�ो प�बाट काम लगाउने वा नलगाउने 
भ�ने कुरा ठे�कादाताको �विववेकमा भर पन� िनजको 
अिधकारको कुरा हो । ठे�कादाता नेपाल ओ�र�ड 
�या�नेसाइट क�पनीले सो अिधकार �योग नगरकेो 
कारण करारबमोिजमको काय� स�प�न भइसकेको 
अथ� गन� निम�ने ह��छ । यसबाट करारबमोिजमको 
काय�स�प�न भइसकेको भनी यस अदालत पूण� 
इजलासबाट पनुरावलोकनको िन�सा �दान गदा� 
िलएको आधारसगँ सहमत ह�न सिकएन ।
 ११. िन�पण गनु�पन� दो�ो ��का स�ब�धमा 
िवचार गदा� नेपाल ओ�र�ड �या�नेसाइट �ा.िल. 
र दामोदर रोपवेज ए�ड क����सन क�पनीबीच 
१४ जनवरी १९८३ मा रोपवे िनमा�णस�ब�धी 
ठे�का स�झौता भएको देिख�छ । रोपवे िनमा�ण 
स�ब�धमा Supplier ले Supply गन� अमे�रक� डलर 
२५,८३,६४६।६० बराबरको सामान र सेवाबापतको 
भ�ुानीका स�ब�धमा स�झौताको सत�का अधीनमा 
रही नेपाल सरकार जमानी ब�ने गरी नेपाल 
सरकार र ठेकेदार क�पनी दामोदर रोपवेजबीच १६ 
से�टे�बर, १९८३ मा जमानत स�झौता ( Gurantee 
Agreement) समेत भएको पाइ�छ ।��ततु िववादमा 
म�ुय स�झौताका सत�ह� स�प�न भए नभएको िवषय 



831

नै िववािदत रहेको अव�थामा जमानी स�झौताको 
िवषयिभ� �वेश गनु�  प�रप�व मािनदैँन तथािप करारको 
िवषयमा स�बि�धत करारको िलखतका सत�ह� 
मह�वपूण� मािनने ह�दँा ��ततु िववादसगँ स�बि�धत 
Guarantee Agreement का सत�ह�लाई पिन 
हेनु�पन� ह��छ ।
 १२. उि�लिखत जमानी स�झौताको दफा 
१ मा नेपाल सरकार िनयिमत भ�ुानीको ��याभूितका 
लािग अमे�रक� डलर २५,८३,६४६।६० बराबरको 
जमानी बसेको स�दभ� उ�लेख गद� दईु िक�तास�म 
भ�ुानी बाकँ� रहेको अव�थामा माग गन� सिकने सत� 
रािखएको छ भने दफा २ मा �यसरी भ�ुानी गन� 
कुरालाई जमानतका �पमा मा� नराखी �ाथिमक 
दािय�वका �पमा रािखएको पाइ�छ । ियनै दईु 
दफालाई आधार बनाएर ठेकेदार क�पनीका तफ� बाट 
दाबी ��ततु ग�रएको र बह�मत म�य�थ�ारा समेत 
ितनै सत�लाई आधार बनाएर जमानतबमोिजमको 
रकम भ�ुानी गनु�पन� भनी िनण�य िदएको देिख�छ 
।सोही जमानतस�झौताको दफा ४ ले ठेकेदार 
क�पनीको दािय�वका �पमा स�झौताबमोिजमको 
िनमा�ण काय�को �गित िववरण ��येक ३ मिहनामा 
पेस गनु�पन� र �यसमा प�रमाण र लागतसमेत उ�लेख 
ह�नपुन� �यव�था गरकेो देिख�छ । �य�तै दफा ५ ले 
िनधा��रत समय र सत�बमोिजम स�प�न भएको काय�को 
हकमा मा� नेपाल सरकारको दािय�व रहने गरी दफा 
१ र २ लाई सत�य�ु र दफा ५ सगँ सापे� बनाएको 
देिख�छ । सो Guarantee Agreement को Article 
5 मा "HMG/N shall guarantee only the 
amount equivalent to the value of those 
works completed by the supplier within 
the time limit and condition as stipulated 
in the contract." भ�ने उ�लेख भएको पाइ�छ । 
यस आधारमा हेदा� Guarantee Agreement को 

दफा १ र २ लाई िनरपे��पमा �या�या गन� सिकने 
अव�था नभई दफा ५ को सत�य�ु �ावधानलाई समेत 
हेनु�पन� ह��छ । कुनै पिन स�झौताको �या�या स�पूण� 
स�झौताका आधारमा गनु�पन� ह��छ । कुनै एउटा दफा 
वा कुनै एउटा अशंलाई मा� आधार मानेर �या�या गदा� 
छु�ै प�रणाम िन�कन स�छ । 
 १३. ��ततु िववादमा बह�मत म�य�थको 
िनण�यलाई हेदा� जमानी स�झौतालाई सत�रिहत 
जमानतका �पमा ��ततु गरकेो दिेख�छ । जमानी 
स�झौताअनसुारको दािय�व कुन समयमा र किहले 
�ार�भ ह�ने भ�ने कुरा म�ुय करारका सत�ह� र 
जमानीस�ब�धी करारका सत�ह�मा भर पन� कुरा 
हो । जमानीकता�को दािय�व जिहले पिन दो�ो 
(Secondary) ह��छ । मूल ऋणी वा दािय�व पूरा गन� 
मूल प� (Principal Debtor) ले आ�नो दािय�व पूरा 
नगरकेो अव�थामा मा� जमानीकता�को दािय�व स�ु 
ह��छ । मूल प�को दािय�व नै स�ु नभएको अव�थामा 
जमानीकता�को दािय�व स�ु ह�नै स�दैन । बह�मत 
म�य�थको िनण�यमा Guarantee Agreement को 
दफा १ लाई अ�य दफाको सापे�तामा नहेरी �यसलाई 
िनरपे� (Absolute) �ावधानका �पमा �या�या 
गरकेो अव�था छ । स�झौताका कुनै पिन �ावधानलाई 
अ�य �ावधानको प�रपालनामा आि�त नरहेको 
भनी एकाङ्गी�पमा �या�या गदा� Guarantee 
Agreement को सम�तालाई बेवा�ता ह�नजाने ह��छ ।
 १४. स�झौता सत�रिहत हो वा सत�य�ु हो 
भ�ने कुरा जमानत स�झौताको सम� �यव�थाह�को 
आधारमा िनण�य ग�र�छ । जमानतस�ब�धी करार 
भनेकै कुनै �यि�ले आफूले पूरा गनु�पन� दािय�व पूरा 
नगरमेा �य�तो दािय�व ते�ो प�ले पूरा गन� गरी भएको 
करार हो । यस आधारमा हेदा� पिन कुनै दईु प�बीच 
भएको करारले िसज�ना गरकेो दािय�व कुनै �यि�ले 
पूरा नगरकेो अव�थामा �य�तो दािय�व म पूरा गन�छु 
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भनी पिहलो करारका कुनै प� र अक�  ते�ो प�का 
बीचमा भएको करार नै जमानतस�ब�धी करार ह�ने ह�दँा 
जमानतस�ब�धी करारलाई सबै अव�थामा सत�रिहत 
मा�न सिकँदैन र ��ततु िववादसगँ स�बि�धत जमानत 
स�झौतालाई सत�रिहत भनी मा�न सिकने अव�था 
भएन ।
 १५. ��ततु िववादमा नेपाल ओ�र�ड 
�या�नेसाइट र दामोदर रोपवेज ए�ड क����सन 
क�पनीबीच १४ जनवरी १९८३ मा स�प�न 
रोपवे िनमा�णस�ब�धी स�झौताको काया��वयनको 
िसलिसलामा ठेकेदार क�पनीका तफ� बाट Supply 
ग�रने सामान र उपल�ध गराइने सेवाबापतको भ�ुानी 
नेपाल ओ�र�ड �या�नेसाइटका तफ� बाट नभएमा �य�तो 
भ�ुानीको ��याभूितका लािग नेपाल सरकार अथ� 
म��ालय जमानतमा बसेको अव�था देिखदँा जमानत 
स�झौता �वाभािवक�पमा रोपवे िनमा�णस�ब�धी 
स�झौतासगँ अ�तर�भावी रहेको मा�नपुन� ह��छ । 
�यसैगरी जमानत स�झौतामा पिन िविभ�न दफाह� 
रहेको र �यसले दवैु प�का दािय�वलाई �प� गरकेो 
अव�थामा कुनै एउटा दफा वा कुनै एउटा सत�लाई 
िनरपे� ढंगले अलग गररे हेन� िम�ने अव�था रहदैँन । 
स�झौताका सत�ह� एक आपसमा स�बि�धत र सापे� 
रह�छन् । यो करारीय िविधशा�को सामा�य िस�ा�त 
नै हो ।
 १६. सरकार�ारा ठेकेदार क�पनीलाई 
लेिखएको से�टे�बर ८, १९९३ को प�लाई 
जमानत�ितको �ितब�ता भ�ने ठेकेदार क�पनीको 
�ि�कोण रहेको स�दभ�मा हेदा� , सो प�मा पिन 
�प��पमा काय�स�प�न भएको त�य �थािपत ह�नपुन� 
कुरामा जोड िददैँ भिनएको छ : It will be better 
if you first settle your case with NOMPL 
and come to us along with them for 
amicable solution of the problem related to 

guarantee. �यसैगरी सोही प�मा ठेकेदार क�पनी र 
नेपाल सरकारका बीचमा कुनै िववाद नरहेको र नेपाल 
सरकार जमानीकता�को हैिसयतबाट िज�मेवारी िनवा�ह 
गन� तयार रहेको भ�ने �प� गद� �यसअिघ ठेकेदार 
क�पनीका तफ� बाट आ�नो दािय�व पूरा ह�नपुन� 
कुरामा जोड िदइएको देिख�छ । सो प�का स�ब�धमा 
ठेकेदार क�पनीबाट आिधका�रक�पमा ख�डन गन� 
नसिकएको र �यसलाई अ�यथा भ�न पिन नसिकएको 
अव�थामा म�य�थ�ारा दाबीकता�को दाबीलाई मा� 
आधार बनाएर िनण�य गन� सिकने अव�था रहदैँन । 
म�य�थताबाट म�ुय िववादको �पमा रहेको रोपवे 
िनमा�णस�ब�धी स�झौता र �यसका सत�अन�ुप 
स�झौताका प�ह��ारा दािय�व वहन ग�रए नग�रएको 
भ�ने त�यको आधार �माणसिहत िन�पण ह�न सकेको 
देिखएन ।
 १७. अब िन�पण गनु�पन� ते�ो तथा 
अि�तम ��का स�ब�धमा िवचार गदा� मािथ 
ग�रएको िव�ेषणसमेतका आधारमा नेपाल ओ�र�ड 
�या�नेसाइट �ा.िल. र दामोदर रोपवेज ए�ड क����सन 
क�पनीबीच १४ जनवरी १९८३ मा दोलखा िज�लाको 
लामोसाघँदेुिख खरीढंुगास�म १५० �ित टन घ�टा 
(TPH) ओसारपसार गन� �मता भएको १०.५ िक. िम. 
ल�बाइको मोनोकेवल रोपवे िनमा�ण गन�का लािग भएको 
ठे�का स�झौता Turnkey स�झौता भएको देिखयो । 
�य�तो Turnkey स�झौतामा स�झौताअनसुारको 
काय� पूण��पमा स�प�न गन� दािय�व ठेकेदार क�पनीमा 
िनिहत रहनेमा काय�स�प�न भएको त�य �थािपत 
ह�न आउछँ आउदैँन भ�ने स�ब�धमा �माण तथा 
व�तिु�थितको अ�ययन, अवलोकन, मू�याङ्कन तथा 
िव�ेषणसमेत गरी िनण�यमा प�ुनपुन�मा सो नगरी बह�मत 
म�य�थ�ारा काय� स�प�न भएको िन�कष�मा पगुी सोही 
िन�कष�लाई िनण�याधार बनाई नेपाल सरकार र दामोदर 
रोपवेज ए�ड क����सन क�पनीबीच १६ से�टे�बर 
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१९८३ मा स�प�न जमानी स�झौताअ�तग�तको नेपाल 
सरकारको दािय�वलाई िनरपे� दािय�वका �पमा 
�या�या गरी नेपाल सरकारले दामोदर रोपवेज ए�ड 
क����सन क�पनीलाई दाबीबमोिजम भ�ुानी िदनपुन� 
भनी ग�रएको म�य�थ िनण�य स�झौताको सत�िवपरीत 
देिखन आयो । त�काल बहाल रहेको म�य�थता ऐन, 
२०३८ को दफा २१ को उपदफा (२) को ख�ड (च) 
मा िनण�य स�झौतामा उि�लिखत कुनै सत�को िवपरीत 
भएमा �यसलाई म�य�थको िनण�य बदर गन� सिकने 
आधार मािनएको प�र�े�यमा म�य�थ�ारा िमित 
२०५४।५।१८ मा भएको िनण�य र सोउपर पनुरावेदन 
अदालत, पाटनबाट िमित २०५९।१।९ मा भएको 
िनण�यसमेत उ� कानूनी �यव�थाअन�ुप नदेिखएकोले 
उ��ेषणको आदेशले बदर गरकेो यस अदालत संय�ु 
इजलासको आदेश कानूनस�मत देिखयो ।
 १८. तसथ�, ��ततु िववादको िवषयमा 
गिठत म�य�थ ि�बनुल�ित िववादको एक प� नेपाल 
सरकार अथ� म��ालयका तफ� बाट अिव�ास �य� 
भएको अव�था ह�दँा नया ँम�य�थ�ारा िववाद समाधान 
ग�रन ुवा�छनीय भएकोले ��ततु िववादसगँ स�बि�धत 
स�पूण� त�यगत ��ह� र स�ब� कानूनी ��ह�मा 
समेत िवचार गरी त�कालीन म�य�थ ि�बनुलसम� 
��ततु दाबीह�को स�ब�धमा िनण�य गन� गराउन 
दाबीकता�ले चाहेमा अ� म�य�थ�ारा िनण�य गन�का 
लािग िववादका प�ह�बीच भएको करार / स�झौताका 
सत�ह�मा िनधा��रत �ि�याअनसुार म�य�थ 
िनयिु�को कारबाही �ार�भ गनु�  भनी पनुरावेदन 
अदालत, पाटनका नाउमँा परमादेशसमेत जारी ह�ने 
ठहर गरकेो यस अदालत संय�ु इजलासको िमित 
२०६७।३।२३ को आदेश िमलेको देिखदँा उ� आदेश 
सदर ह�ने ठहछ�  ।दामोदर रोपवेज ए�ड क����सन 
क�पनीको िजिकर प�ुन स�दनै । फैसलाको जनाउ 
महा�यािधव�ाको काया�लयलाई िदई ��ततु म�ुाको 

दायरीतफ� को लगत क�ा गरी िमिसल िनयमानसुार गरी 
बझुाइिदनू ।

उ� रायमा हामी सहमत छौ ।
�या.दीपकराज जोशी
�या.जगदीश शमा� पौडेल

इजलास अिधकृत : स�तोष पराजलुी
इित संवत् २०७२ साल चैत १८ गते रोज ५ शभुम् ।

सव��च अदालत, पूण� इजलास
माननीय �यायाधीश �ी गोिव�दकुमार उपा�याय

माननीय �यायाधीश �ी देवे�� गोपाल �े�
माननीय �यायाधीश �ी जगदीश शमा� पौडेल

फैसला िमित :२०७२।११।६।५
०६८-NF-०००३

म�ुाः- अशं चलन

पनुरावेदक / वादी : सनुसरी िज�ला, नरिसंह गा.िव.स. 
वडा नं. ७ ब�ने महावीर साह�समेत

िव��
��यथ� / �ितवादी : सनुसरी िज�ला, नरिसंह गा.िव.स. 

वडा नं. ७ ब�ने सरजगु साह� मरी म.ुस. गन� 
ऐ.ऐ. ब�ने झवरीदेवी साह�

 § कुनै स�पि� ब�डा ह�ने अथवा नह�ने भ�ने 
��को िनण�य मलुुक� ऐन, अशंब�डाको 

झवरीदवेी साह�

& 

�नण�य नं. ९५९२
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महलको १८ नं. र यस अदालतबाट 
त�स�ब�धमा भएको फैसलाह�बाट 
�ितपािदत िस�ा�तको सेरोफेरोमा रही 
गनु�पन� ।

 § गंगा�साद र सुकुमेर कुमारीको प�रवारको 
मूल पु�ष �ितवादी सरयुग रहकेाले सो 
प�रवारका कुनै सद�यको नाममा रहकेो 
स�पि� अ�यथा �मािणत नभएस�म 
सगोलको मािनन े।

 § सो स�पि�बाट सरयुगका अिंशयार 
वादीह�को अशं नपु�न े भ�नका लािग 
�ितवादी कायम ग�रएका गगंा�साद र 
सुकमेर आ�नो िपता ससरुा �ितवादी 
सरयुग साह�सगँ कानूनबमोिजमको 
िलखतबाट अशं िलई वा मानु छु��ई िभ�न 
बसकेो वा उि�लिखत स�पि� दान बकस 
भई िनजह�ले पाएको वा िनजह�लाई 
भएको राजीनामा िलखतमा उि�लिखत 
ज�गाह� िनजह�ले एकलौटी खान 
पाउने र अ� अिंशयारको हक नपु�न े
ज�तो कुनै �यहोरा रहकेो वा आफूह�ले 
रोजगार नोकरी गरी वा मूित�कार, गीतकार, 
सगंीतकार, कलाकार, िच�कार वा कुनै 
पेसाकम� आिद भई िनजी आज�न गरकेो 
�माण देिखनु आव�यक ह�ने ।

 § गंगा�सादले उ� ज�गाह� आ�नो 
�ान सीपबाट िनजी तवरबाट आज�न 
गरकेो भ�न े िजिकर िलन नसक� बाबुले 
आ�ना नाममा ख�रद ग�रिदएको भनेको 
देिख�छ भने �ितवादी सुकुमरे कुमारीको 
राजीनामामा बाबुले थैली ितरी िनजका 
नाममा ख�रद गरी िदएको दाइजोको ज�गा 
भ�नेलगायतका कुनै पिन कुरा उ�लेख 
भएको देिखँदैन । ती ज�गाह� आ�नो 

िववाह ह�नपूुव� ख�रद गरकेो भ�ने िनजको 
िजिकर पिन नरहकेो र राजीनामाको तीन 
पु�तेमा िनजको पित राम�साद साह� 
भ�ने उ�लेख भएको देिखँदा उि�लिखत 
ज�गाह� िपता पुखा�को पु�य�ली 
स�पि�बाट बढेबढाएको धनबाट �ितवादी 
गगंा�साद र सुकुमरेको नाममा ख�रद 
भएको �मािणत ह�न आउने ।

 § पु�य�ली स�पि�बाट ख�रद भएको 
ज�गामा �ितवादीभ�दा मािथ�लो 
पु�ताका िनजको प�रवारको मूल पु�ष 
�ितवादी सरयुग र �ितवादी सरयुगका 
अिंशयार वादीह�को अशं भाग ला�ने र 
�यसपिछ �ितवादी सरयुगको भागबाट 
�ितवादी गगंा�सादसमेतका समकालीन 
अिंशयारको भाग ला�ने र गगंा�सादको 
भागबाट मा� �ितवादी सुकुमरेको अशं 
ला�ने अव�था रहने ।

(�करण नं.८)
 § मलुुक� ऐन, अंशब�डाको महलको १८ 

न.ं समतेको सही �या�या गरकेोले 
ितनसगँ असहमित जनाउनु पन� अव�था 
देिखएन । ��तुत म�ुाको त�यसगँ ती 
निजर िमले िभडेको देिखँदा ��तुत 
म�ुामा िमित २०५८।५।१३ लाई मानो 
छु��एको िमित कायम गरी सो िमितभ�दा 
अगावै �ितवादीका छोरा तथा बुहारीका 
नाममा िनजह�का िपता तथा ससरुाले 
थैली ितरी ख�रद गरकेो ज�गाह� ब�डा 
नला�न ेठहर् याएको यस अदालतको सयुं� 
इजलासको फैसला सो हदस�म िमलेको 
नदेिखँदा केही उ�टी ह�न े।

(�करण नं.१३)
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पनुरावेदक / वादीका तफ� बाट : िव�ान् व�र� अिधव�ा 
ह�रहर दाहाल

��यथ� / �ितवादीका तफ� बाट : िव�ान् अिधव�ा 
तलुसीराम िनरौला

अवलि�बत निजर :
 § ने.का.प.२०५७, अङ्क १०/११, 

िन.नं.६९५६
स�ब� कानून :

 § मलुकु� ऐन, अंशब�डाको महलको १८ नं.

स�ु तहमा फैसला गन�ः-
 िज.�या. �ी प�ुषो�म भ�डारी
पनुरावेदन तहमा फैसला गन�ः
 मा.�या. �ी बोधरीराज पा�डे
 मा.�या. �ी कृ�ण�साद ब�याल
यस अदालतको संय�ु इजलासमा फैसला गन�ः-
 मा.�या. �ी रामकुमार �साद शाह
 मा.�या. �ी �ेम शमा�

फैसला
 �या.गोिव�दकुमार उपा�याय : यस 
अदालतको संय�ु इजलासबाट िमित २०६६।७।११ 
मा भएको फैसला �याय �शासन ऐन, २०४८ को दफा 
११(१)(ख) बमोिजम पनुरावलोकन ह�दँा हेन� िन�सा 
�दान भई दायर ह�न आएको ��ततु म�ुाको संि�� 
त�य र ठहर यस�कार छः
 बाब ु झपटु र आमा दाइजी दवेी साह�को ३ 
भाइ छोरामा जेठो म िफरादी महावीर साह�, मािहलो 
िवप�ी र का�छो म िव�द�ेरी साह� ह� । आमाबाबकुो 
पिहले नै म�ृय ुभइसकेको ह�दँा घरको म�ुय दामकाम 
गन� िवप�ी ह�नभुएको, सगोलको पैतकृ स�पि�समेत 
िवप�ीह�कै िज�मामा राखी सगोलबाटै खेतीपाती गरी 
बराबर बाडँी भोगी खाई आएका िथय� । हामीह�बीच 
अंशब�डा भएको छैन । प�रवार बढ्न गई सगोलमा 

बसी �यवहार गन� मनमटुाव भई बाबकुो नामको ज�गा 
नामसारी गर� तथा िवप�ीह�का नाममा भएको पैतकृ 
तथा सगोलको आज�नको स�पि�समेत बाडँफाडँ गरी 
अंशब�डा गर� भनी िवप�ीह�लाई भ�दा हा�ो नामको 
ज�गासमेतबाट ितमीह�लाई अशंब�डा गन� हा�ो 
म�जरु छैन बाबकुो नामको ज�गासमेत हामी नामसारी 
गन� िददँैन� भनी अंशब�डा गन� इ�कार गरी बालीसमेत 
िददँैन� भनी अ�यायपूण� कुरा गरकेोले िफराद गरकेा 
छ� । िवप�ी घरको म�ुय दामकाम गन� �यि� भएको र 
पैतकृ तथा सगोलको आज�नको स�पि� िवप�ीह�कै 
िज�मामा भएको ह�दँा िवप�ीह�बाट स�पूण� चल 
अचल स�पि�को तायदाती फाटँवारी िलई स�पूण� 
स�पि�लाई ३ भाग लगाई २ भाग हामीलाई िदलाई 
चलनसमेत चलाई पाउ ँभ�ने िफरादप� ।
 बाब ु �व. झपटु साह नाम दता�को नामसारी 
ह�न बाकँ� ज�गा म सरजगु साह� छु��ई िभ�न भएपिछ 
बाबआुमा जीिवत रहेस�म बाबआुमासमेतका 
िवप�ीह�ले र बाबआुमाको म�ृयपुिछ यी िवप�ीह�ले 
खाई भोगी आएका छन् । म एकासगोलमै भएको र 
म�ुय भई �यवहार गरकेो भ�ने दाबी झ�ुा हो । बाब ु
झपटु साह जीिवत छँद ै२०१८ सालमा यी वादीह� 
र बाब ु आमासमेतबाट मेरो भागमा पन� चल स�पि� 
ब�डा छुट्याई मेरो भाग िलई मान ुछु��ई िभ�न बसेको, 
साह�को पुजँीबाट धान तोरी, पाटासमेतको काटँा 
�यापार गरी आएको �पैयाबँाट २०२० सालमा बरही 
झागँडबाट ट�पकुो ५–१०–८ ज�गा राजीनामा गरी 
िलई प�रवारसमेत िभ�न बसी िनवा�ह गरकेो छु । बाब ु
झपटु साह�को नाम दता�को पैतकृ अचल ज�गाबाट मा� 
मैले ब�डा छुट्याई िलन बाकँ� छ । मैले िनजी तवरबाट 
ख�रद गरी िलएको राजीनामा िलखत र सो िलखतमा 
उि�लिखत वतनको साथै भूिमसधुार लागू भएपिछ 
२०२२ सालमा आ–आ�ना हक दता� भोगका ज�गाको 
बाब ुझपटु साह�ले र म सरजगु साह�ले अलगअलग ७ 
नं. फाटँवारी भरबेाट समेत म २०१८ सालदेिख छु��ई 

झवरीदवेी साह�
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िभ�न भई बसेको देिख�छ । हा�ो बाबकैु पालादेिख 
भारत अर�रया िज�लाअ�तग�त अचल ज�गा भएकोले 
सो ठाउकँो ज�गा पिहले नै ब�डा गरी मेरो हक जित म 
सरजगु साह�बाट िवप�ी महावीर साह�ले आ�नो प�नी 
जागे�री देवी साह�का नाममा राजीनामा  गराई िलएका 
छन् । यिद अशंब�डा नभएको र सगोलमै बसेको भए 
ब�डा गनु�पन� स�पि� अिंशयारबीच राजीनामा गराई 
िलनपन� अव�था ह�दँैन�यो । िफराद पनु�अगािड नै हामी 
छु��ई िभ�न भइसकेपिछ आ–आ�नो िनजी आज�नको 
यो िज�ला र भारतमा समेत आ�ना नाममा छु�ै दता� 
भएकै छन् । हा�ो ब�डा गनु�पन� सगोलको पैतकृ िपता 
�व. झपटु साह�को नाउ दता�को ज�गाबाट मैले ब�डा 
िलन बाकँ� रहेको छ । आय�ता सबै तपाइहँ�ले 
खानभुएको छ, मलाई मका� पर ्यो, सो बाब ु नामको 
ज�गा नामसारी गरी अंशब�डा गर� भ�दा इ�कार गरी 
मैले छु��एपिछ िकनेको ज�गासमेत ब�डा गनु�पछ�  
भनेकाले िववाद भएको िथयो । मेरो िनजी आज�नको 
स�पि�समेत ब�डा गरी खान सिक�छ िक भनी झ�ुा 
म�ुा गरकेो ह�दँा फुस�द िदलाई पाउ ँ भ�ने �ितवादी 
सरजगु साह�को �ितउ�र । 
 �ितवादी सरयगु साह� २०५८।१०।२७ 
गते कालगितले म�ृय ुभई िनजको �ीमती झवरी देवी 
साह�ले २०५८।११।२७ मा ��ततु म�ुा सकार गरकेो 
देिखएको ।
 वादी �ितवादीबीच अंशब�डा भएको छैन । 
सरजगु साह�ले घरको म�ुय भई काम गछ�न् । वादीलाई 
अंश िदएका छैनन्, सबै स�पि� पैतकृ स�पि�बाट 
आज�न गरकेा ह�न् । छु�ीएर बसेका छैनन् । वादीलाई 
अंश िदन ुपन� हो भ�नेसमेत �यहोराको वादीका सा�ी 
बिसर िमयाको बकप� ।
 सरयगु साह� २०१८ काित�क १५ गतेदेिख 
छु�ै बसेका ह�न् । सरजगु साह�को नामको स�पि� 
ब�डा ह�ने होइन । बाबकुो स�पि�बाट अंश पाउने हो 
भ�नेसमेत �यहोराको �ितवादीका सा�ी डोमी उरावको 

बकप� ।
 मेरा िपता सरजगु छु��ई िभ�न भइसकेपिछ 
�ितउ�रमा लेिखएबमोिजम आ�नो िनजी आज�न गर े
जित ज�गा सरजगु साह�का नाउमा सािबक दता� भई 
सोबमोिजम भूिमसधुार लागू ह�दँा ७ नं. फाटँवारी िपताले 
नै दाखेल गनु�भएको र सभ� नापीमा बाबकैु नाममा नापी 
दता� भई हामी �ितवादीह�को भोगचलनमा रहेको छ । 
बाजेकै नाममा नापी भई िनजका नाममा हालस�म दता� 
कायम रहेको छ भ�ने �ितवादीका वारसे राम�साद 
साहले गरकेो कागज ।
 बाब ुझपटु साहको ७ नं. फाटँवारीमा उ�लेख 
भएका ज�गा हजरुबबुा रामचरण साह� तेलीका नामको 
पैतकृ स�पि�बाट आएको हो । सरजगु साह�को 
फाटँवारीमा उ�लेख भएको ज�गा सगोलको आज�नबाट 
ख�रद गरी सरजगुकै नाममा दता� ग�रएको हो र सभ� 
नापीमा िपताका नामको ज�गा िपताकै नाममा र िवप�ी 
नामको ज�गा िवप�ीकै नाममा हाल कायम रहेको छ 
भ�ने वादी वा.स. िव�दे�री साह�ले गरकेो कागज ।
 यसमा �ितवादीले पेस गरकेो ७ नं. 
फाटँवारीको स�कल स�बि�धत भूिमसधुार 
काया�लयबाट िझकाई उ� ७ नं. फाटँवारीमा 
उि�लिखत ज�गाह� को कसले के कुन �यहोराबाट 
के कसका नाममा के कित ज�गा नापीमा दता�  गराएका 
छन् सो अ.बं. १३३ नं. बमोिजम दवुै प�बाट खलुाउन 
लगाउनू । साथै िवगतका वष�ह�मा भएको िनवा�चनको 
मतदाता नामावली वादी �ितवादी बसेको गा.िव.स. बाट 
िझकाउन ुभ�ने िमित २०५९।१।१८ को आदेशानसुार 
वादी �ितवादीह�का नाउकँो मतदाता नामावलीसमेत 
गाउ ँिवकास सिमितबाट �ा� भएको ।
 अचल स�पि� ब�डा ह�न बाकँ� नै रहेको 
अव�थामा िफराद परकेो िमितलाई मान ु छु��एको 
िमित कायम गरी सोको अिघ�लो िदनस�मको वादी 
�ितवादी िज�माको ब�डा गनु�पन� स�पि�को तायदाती 
फाटँवारी िलई पेस भएको फाटँवारी आपसमा सनुाई 
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नपगु कोट� फ� वादीबाट दािखल गन� लगाई अचल 
स�पि� ज�गाको दता� बझुी िनयमानसुार पेस गनु�  भ�ने 
२०५९।५।२ को आदशेानसुार वादी �ितवादीबाट दवुै 
प�बाट तायदाती फाटँवारी पेस भई िमिसल संल�न 
रहेको ।
 एकलौटी खानका लािग तायदाती फाटँवारीमा 
नदेखाई लकुाई राखेका पैतकृ घरह� फाटँवारीमा 
समावेश ग�रपाउ ँ भ�ने �ितवादी झवरी दवेी साहको 
िमित २०५९।७।१७ को िनवेदन िमिसल सामेल 
रहेको ।
 वादी �ितवादीबाहेकका अ�य �यि�का 
नाममा ज�गा दता� रहेको देिखदँा िनजह�लाई अ.ब.ं 
१३९ नं. बमोिजम बझुी पेस गनु�  र �ितवादीले िमित 
२०५९।७।१७ मा पेस गरकेो पैतकृ घरस�ब�धी 
िनवेदन वादीलाई अ.बं. १३९ नं. बमोिजम सनुाई 
कागज गराउनू । साथै गंगा�साद साहका नामको 
ईन�वा ९ हाल न.पा. २ को िक.नं. २०२ को दता� 
�े�ता उतार मालपोत काया�लयबाट िझकाउन ु भ�ने 
२०५९।११।१४ को आदशे ।
 �ितवादीले िनवेदनमा उ�लेख गरकेा घरह� 
��ततु म�ुा पर ेपिछ बनाएका ह�दँा र ब�डा गनु�  नपन� 
ह�दँा तायदाती फाटँवारीमा नदेखाएको हो भनी वादीले 
२०५९।१२।१ मा गरकेो कागज ।
 तायदातीमा उि�लिखत ज�गाको दता� 
�े�ताउतार �ा� भई िमिसल सामेल रहेको र 
�ितवादीको तायदाती फाटँवारीमा उि�लिखत ज�गाको 
राजीनामा �ितिलिपसमेत �ा� भएको ।
 मेरा नाउमँा दता� कायम रहेको िज�ला 
सनुसरी, नरिसंह  गाउ ँिवकास सिमित, वडा नं. ८क 
िक.नं. २७ को ०–२–७ ज�गा सगोलको आज�नको 
ह�दँा ब�डा ला�ने हो भ�ने िशवनारायण साह� तेलीले 
२०५९।१२।२३ मा अ.बं १३९ नं. बमोिजम गरकेो 
बयान ।
 म नाबालक ह�दैँ २०४३ सालमा मेरा िपताले 

सािल�ाम रौिनयारबाट बस�तपरु ९क िक.नं. १६६ को 
०–३–० ज�गा ख�रद गरी मेरा नाममा राखी िदनभुएको 
ज�गा बाब ु सरजगुको िनजी आज�नको हो र हाल 
इन�वा न.पा. बडा नं. २ िक.नं. २०२ को ०–१–० 
ज�गा मेरा िपता सरजगुले भारत बा�मितयाअ�तग�तको 
अंश भागको ज�गा िवप�ीम�ये महावीरक� प�नी 
जागे�री दवेीलाई राजीनामा गरी सो �पैयालेँ ख�रद 
गरी िदनभुएको मेरा बाबकुो िनजी आज�नको ह�दँा 
सोबाट वादीह�ले अंश पाउने होइन भनी अ.बं. १३९ 
नं. बमोिजम बिुझएका गगंा�साद साह�ले गरकेो बयान ।
मेरा नाउमँा दता�  रहेको भो�ाहा गाउ ँ िवकास सिमित 
िक.नं. २१३ को १–०–० ज�गा र ऐ. िक.नं. २१४ को 
०–६–६ ज�गा मेरा बाब ुमोही नारायण साह�ले आ�नो 
�पैयाबँाट ख�रद गरी मेरा नाउमँा रािखिदनभुएको मेरो 
आ�नो दाइजोको ज�गा ह�दँा वादी �ितवादी कसैको 
अंश हक ला�ने होइन भ�नेसमेत �यहोराको अ.बं. 
१३९ नं. बमोिजम बिुझएक� सकुमेर कुमारी साह�ले 
गरकेो बयान ।
 यसमा अ.बं. १३९ नं. बमोिजमको �यादमा 
हािजर भई बयान गन�म�येका गंगा�साद साह�ले 
तायदाती फाटँवारीमा उि�लिखत आ�नो नामको ज�गा 
बाब ुसरजगु साह�ले अशं पाएको ज�गा बेची ख�रद गरकेो 
र नीिज आज�नको ज�गा हो वादीको अशं ला�ने होइन 
भनी बयान गरकेो र सकुुमेर कुमारी साह�ले उ� ज�गा 
मेरो दाइजोको ह�दँा एकलौटी हकको ज�गा हो ब�डा 
गनु�पन� होइन भनी बयान गरकेो देिखदँा िनजह�लाई 
कारणी सरह तारखेमा रा�न ु भ�नेसमेतको िमित 
२०५९।१२।२४ को आदेशानसुार िनज गंगा�साद 
साह� र सकुमेर कुमारी साह� कारणी सरह तारखेमा 
रहेका ।
 यसमा �ितवादीले फाटँवारीमा नदेखाएको 
�े�टर र मोटर साइकल ब�डा छुट्याई पाउ ँ भनी 
वादीले िदएको िनवेदन �यहोरा �ितवादीलाई सनुाई 
िन�सा िमिसल सामेल रा�न ुभ�ने िमित २०६०।३।८ 

झवरीदवेी साह�
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को आदेश ।
 मेरा बाब ु सरजगु साह�ले २०२० सालमा 
ख�रद गरकेो ५–१२–१५ ज�गा र मेरी �ीमती 
सकुमेर कुमारीका नामदता�समेतको ज�गा कृिष िवकास 
ब�ङ्कमा िधतो राखी �ीमती सकुमेर कुमारीका 
नामबाट �े�टर ख�रद गरी िलएकाले ब�डा गनु�पन� 
होइन साथै मेरो भाइ गंगा�साद साह�को िववाहमा दहेज 
िदएको मोटरसाइकल िनजको एकासगोलको दाज ु म 
राम�साद साह�को नाउमँा ख�रद गरी िदएकाले ब�डा 
गनु�  नपन� ह�दँा तायदातीमा नदेखाएको हो भनी �.वा. 
राम�साद साह�ले उ� िनवेदन सनुी गरकेो कागज ।
 वादी �ितवादीका बाब ु झपटुका नाममा 
नामसारी भइआएको सोहीअनसुार बाब ु झपटुले ७ 
नं. फाटँवारी भरकेो ज�गा पैतकृ दिेखएको, �ितवादी 
सरयगुले २०२० सालमा राजीनामा गराउदँा िनज 
मान ुछु��ई बेगल बसेको नदेिखदँा �माण ऐन, २०३१ 
को दफा ६ अनसुार समेत सगोलको स�पि� रहेको 
अनमुान गनु�पन� ह�दँा सो ज�गा सगोलको देिख�छ ।  
�यसपिछ �ितवादी आ�नो बाबबुाट मान ु बेगल गरी 
अलग बसेको कुरा छु�ै भरकेो ७ नं. फाटँवारीबाट 
र िनवा�चन �योजनको लािग �कािशत नामावलीमा 
वादीह�को घर नं. १५८ र �ितवादीको घर नं. १११ 
रहेबाट र �ितवादीबाट वादी महावीरक� प�नीको 
नाउमँा भारतको ज�गाको हक ह�ता�तरण भएको 
िलखत र गा.िव.स.को िसफा�रससमेतबाट �प� 
ह��छ । �ितवादी जेठो नभई महावीर जेठो �यि� भएकोले 
�ितवादीले सगोलको स�पि�बाट ज�गा ख�रद गरी बढे 
बढाएको मा�न िमलेन । यस अव�थामा िनजले तथा 
िनजका छोरा �वा�नी बहुारीले िनजी�पबाट ख�रद 
गरकेो स�पि� िनजह�को िनजी स�पि� दिेखदँा 
ऋणका हकमा साह�को दाबी परकेा बखत ठहरबेमोिजम 
ह�ने नै ह�दँा पैतकृ ज�गा र �ितवादीले पेस गरकेो 
तायदाती फाटँवारीमा उि�लिखत ज�गा स�पि�म�ये 
२०२१ सालमा मानो छु��नभु�दा अगािड २०२० 

सालमा �ितवादी सरजगु साह�का नाममा ख�रद 
भएको ज�गाबाट स�म ३ भागको २ भाग ब�डा पाउने 
देिख�छ । सोबाहेक सरजगु साह र िनजका प�रवारका 
अ�य सद�यह�को नाउमँा रहेको स�पि� अलग भई 
छु�ै �यवहार गरपेिछ आज�न गरकेो स�पि� देिखदँा 
अ�मा ब�डा ला�न स�ैन भ�ने �यहोराको स�ु 
सनुसरी िज�ला अदालतको िमित २०६०।३।३० को 
फैसला ।
 िफराद परकेो २०५८।५।१४ को िमितको 
अिघ�लो िदनलाई मान ु छु��एको िमित कायम गरकेो 
स�ु िज�ला अदालतको िमित २०५९।५।२ को 
आदशे यथावत् छँदै �ितवादी २०२१ सालदेिख छु�ै 
बसेको भनी भएको फैसला अि�तम आदेशिवपरीत 
छ । ने.का.प. २०४९ अकं १ िन.नं. ४४६१ को म�ुामा 
मान ु छु��एको पा�रत िलखत ह�नपुछ�  भनी िस�ा�त 
�ितपािदत छ । �माण ऐन, २०३१ को दफा ६(क) 
को अनमुान सो ऐनको दफा २९ बमोिजम अ�यथा गन� 
दािय�व �ितवादीबाट पूरा ह�न सकेको छैन । ने.का.प. 
२०३२ को प�ृ ८९ मा �कािशत िन.नं. ९००, ऐ. 
२०५१ प�ृ ९१२ मा �कािशत िन.नं. ५००९, 
ऐ. २०५५ अंक ६ मा �कािशत िन.नं. ६५५३, ऐ. 
२०५३ अंक ५ िन.नं. ६१९४ र ऐ. अंक ६ िन.नं. 
६२०८ को निजरले पिन सगोलको धनमाल ब�डा गनु�  
िस�ा�त �ितपादन गरकेो छ । �ितवादी गगंा �सादले 
स�ु अदालतमा बयान गदा� िनजका नाम दता�को िक.नं. 
१६६ र २०२ को ज�गा बाबलेु ख�रद गरी िदएको 
बाबकुो िनजी आज�नको स�पि� हो भनी िजिकर 
िलएको, तथा सकुुमेर कुमारीको नाम दता�को िक.नं. 
२१३,२१४ को ज�गा बाब ु मोही नारायणले ख�रद 
गरी मेरा नाममा रािखिदएको भ�ने िजिकर िलएिक 
छन तर �यसको �माण पेस गन� सकेको छैन । �य�तै 
२०२० सालमा ख�रद भएको ज�गासमेत िधतो राखी 
सकुुमेर कुमारीका नाममा ख�रद भएको �े�टर तथा 
राम�सादका नाममा दता� भएको मोटरसाइकलसमेत 
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ब�डा लगाएको छैन । िशव नारायण साहको नाममा 
२०३५।११।२१ मा ख�रद भएको ज�गा ब�डा ला�ने 
ठहर गद� िवप�ी झवरी देवीका नाम दता�को िक.नं. १४६ 
र २१० समेतका िवप�ीको तायदातीमा उि�लिखत 
स�पूण� स�पि� ब�डा ला�ने ठहर गनु�पन�मा सो नगरी 
हामीलाई हराएको हदस�मको स�ु फैसला बदर गरी 
हा�ो िजिकर अन�ुप �याय पाउ ँभ�ने �यहोराको वादी 
महावीर साह�समेतको तफ� बाट पनुरावेदन अदालत, 
िवराटनगरमा परेको पनुरावेदनप� ।
 मेरो पितले २०१८ सालमा िभ�न भई 
छु�ै �यवहार गरी छु�ै बसी आ�नो िनजी �ानसीप 
�यासबाट आज�न गरी कमाई गरी २०२० सालमा 
ख�रद गरकेो ज�गा ह�दँा अ�य अिंशयारलाई अशं िदन ु
नपन� स�पि� ब�डा ला�छ भ�नेस�मको स�ु फैसला 
बदर गरी इ�साफ ग�रपाउ ँ भ�ने �यहोराको झवरी 
देवीको तफ� बाट पनुरावेदन अदालत, िवराटनगरमा 
परकेो पनुरावेदनप� ।
 वादी र �ितवादीसमेतको पनुरावेदन परकेो 
देिखदँा दवैु प�लाई एक अका�को पनुरावेदन परकेो 
जानकारी िदई िनयमानसुार पेस गनु�  भ�ने पनुरावेदन 
अदालत, िवराटनगरको िमित २०६१।३।३ को 
आदेश ।
 ७ नं. फाटँवारी, भोग िब�� �यवहारसमेतबाट 
�ितवादीह� िमती २०५८।५।१३ मा मा� छु��एको 
भ�न निम�ने भई २०२१ सालमा नै �ितवादी सरजगु 
िभ�न भएको दिेखन आएपिछ २०२१ साललाई मानो 
छु��एको िमित कायम गरकेो स�ु फैसला िमलेकै 
देिखयो । तायदाती फाटँवारीमा उि�लिखत ज�गा 
स�पितम�ये २०२१ सालको मानो छु��नभु�दा 
अगािड २०२० सालमा सरजगु साह�का नाममा 
ख�रद भएको ज�गाबाट स�म तीन भागको दईु भाग 
ब�डा ला�ने र सोबाहेक सरजगु साह� र िनजका 
प�रवारका अ�य सद�यह�का नाउमँा रहेको स�पित 
अलग भइसकेपिछ आज�न गरकेो देिखदँा अ�मा 

ब�डा ला�न नस�ने ठहर ्याएको सनुसरी िज�ला 
अदालतको फैसला िमलेकै देिखदँा सदर ह�ने ठहछ�  
भ�नेसमेतको पनुरावेदन अदालत, िवराटनगरको िमित 
२०६१।८।१३ को फैसला ।
 वादी �ितवादीबीच मखु निमलेको अव�थामा 
िफराद परकेो अिघ�लो िदनलाई मानो छु��एको िमित 
कायम गनु�पन� अव�थामा एकपटक िमित २०५८।५।१३ 
लाई मानो छु��एको िमित कायम गरी सकेपिछ 
सोिवपरीत २०२१ साललाई मानो छु��एको िमित 
कायम गन� िम�दैन । �ितउ�रमा पैतकृ स�पि� ब�डा 
गन� बाकँ� छ भनी िजिकर िलएको अव�था छ । २०१८ 
सालमा छु��ई िभ�न भएको कुनै �माण �ितवादीबाट 
पेस भएको छैन । य�तो अव�थामा �माण ऐन, २०३१ 
को दफा ६ (क) बमोिजम उ� स�पि� सगंोलको 
स�पि� मा�न ु पन� ह��छ । मानो छु��एको िलखत 
रिज��ेसन पा�रत नभएको अव�थामा �ितवादी तथा 
िनजका �वा�नी छोरा बहुारी नाम दता�को स�पि�बाट 
हामीले अंश नपाउने गरी भएको पनुरावेदन अदालतको 
फैसला अंशब�डाको महलको २, १८ र ३२ नं. तथा 
सव��च अदालतबाट �ितपािदत िस�ा�तसमेतको 
�ितकूल ह�दँा �याय �शासन ऐन, २०४८ को दफा 
१२(क) र (ख) बमोिजम म�ुा दोहोर ्याई हेरी उ� 
फैसला बदर गरी इ�साफ पाउ ँभ�ने �यहोराको वादीको 
यस अदालतमा परकेो िनवेदनप� ।
 हामी वादी �ितवादीका िपता एवं ससरुा 
झपटु साह�कै जीवनकालमा िमित २०१८।७।१५ मा 
वादीह� िव�दे�री साह� र महावीर साह�बाट सरजगु 
साह� छु��ई िभ�न भई बसेको अव�थामा �यापारबाट 
आिज�त �पैयाबँाट २०२० सालमा बरही झागँडबाट 
ट�पकुो ५–१०–८ ज�गा राजीनामा गरी प�रवार 
पा�दै आएको त�य २०२१ सालमा भरकेो ७ नं. 
फाटँवारीबाट पिु� ह��छ । बाब ुबाजेकै पालादेिख भारत 
अर�रया िज�लाअ�तग�तको अचल ज�गा पिहलेनै 
ब�डा गरी आ�नो हक जित सरजगु साह�बाट िवप�ी 

झवरीदवेी साह�
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महावीर साह�ले आ�नी प�नी जागे�री दवेी साह�का 
नाममा राजीनामा गराई िलएको पाइ�छ । मानो नछु��ई 
सगोलमा बसेको भए अंिशयारबीच राजीनामा गराई 
स�पि� िलन ु िदनपुन� अव�था ह�दँैन�यो । ने.का.प. 
२०४८ प�ृ ६३३ िन.नं. ४३८८ मा अिंशयार 
अंिशयारबीच स�ु�िब�� भएको देिखदँा अशं पाउ ँ
भ�ने कथनसगँ सहमत ह�न नसिकने भ�ने निजरसगँ 
सो फैसला बािझयो । मानो छु��एपिछ २०२० सालमा 
ख�रद गरकेो स�पि� पैतृक स�पि�बाट नै बढे बढाएको 
हो भनी वादीले पिु� गन� सकेको पाइदैँन । ने.का.प. 
२०४६ िन.नं. ४०१४ मा पूण� इजलासबाट �ितपािदत 
िस�ा�तिवपरीत फैसला भयो । वादी �ितवादीको घर 
नं. �मशः १५८ र १११ भई अलग अलग बसी �यवहार 
गरकेो य�तोमा ने.का.प. २०४५ िन.नं. ३६०२ मा 
�ितपािदत िस�ा�तअनसुार अंशब�डा गन� िम�दैन । 
उपयु�� �माणह� एवं सव��च अदालतबाट �ितपािदत 
िविभ�न कानूनी िस�ा�तसमेतको आधारमा २०२० 
सालमा सरजगु साह�ले आ�नो िनजी आज�नबाट ख�रद 
गरकेो अचल स�पितबाट समेत ३ भागको २ भाग 
वादीले अंश भाग पाउने गरी भएको स�ु फैसलालाई 
सदर गरकेो पनुरावेदन अदालत, िवराटनगरको 
फैसला �िुटपूण� ह�दँा �याय �शासन ऐन, २०४८ को 
दफा १२(१) को (क) र (ख) बमोिजम दोहोर ्याई हेन� 
िन�सा �दान गरी �ितउ�र िजिकर एवं पनुरावेदन 
िजिकरबमोिजम इ�साफ पाउ ँ भ�ने �यहोराको 
�ितवादीको यस अदालतमा परकेो िनवेदनप� ।
 यसमा िफराद परकेो िदनलाई मानो छु��एको 
िमित कायम गन� भ�ने िस�ा�त कायम भएको ने.का.प. 
२०५३, अकं ८, िन.नं. ६२५२, प�ृ ६६६ मा ७ नं. 
फाराम बे�ला बे�लै भद�मा अंश भइसकेको भ�न निम�ने 
भनी िस�ा�त कायम भइरहेकोमा मानो छु��एको 
िमितस�ब�धमा मखु निमलेको र �माण नभएको 
अव�था देिखई िफराद परकेो अिघ�लो िदनलाई मानो 
छु��एको िमित कायम गरी तायदाती माग गरपे�ात 

२०२० सालमा मानो छु��एको भ�ने अथ� गरी स�ुबाट 
भएको फैसला सदर गरकेो पनुरावेदन अदालत, 
िवराटनगरको फैसला �माणको मू�याङ्कनमा ग�भीर 
�िुट भई सव��च अदालतबाट ने.का.प.२०५०, 
अक.१, िन.नं.४६७९ को म�ुामा कायम भएको 
निजरसमेतको िवपरीत भई अ.वं. १८४क नं., 
�माण ऐन, २०३१ को दफा ५४,अंशब�डाको ३० 
नं. को �िुट दिेखदँा �याय �शासन ऐन, २०४८ को 
दफा १२ को उपदफा १ को ख�ड (क) र (ख) को 
आधारमा दोहोर ्याई हेन� िन�सा �दान ग�रिदएको छ 
भ�नेसमेतको यस अदालतको िमित २०६३।३।२ को 
आदशे ।
 िवप�ी वादीसगँको अशंदता� म�ुामा दोहोर ्याई 
हेन� िन�सा �दान भई िवचाराधीन रहेकै अव�थामा 
सो म�ुामा मेरो पित तथा �ीमतीको नाममा दता� 
भएको �मशः िज�ला सनुसरी नरिसह ं गाउ ँ िवकास 
सिमित, वडा नं. ७ को िक.नं. ९ को ५–१२–१५ तथा 
ऐ.भो�ाहा गाउ ँ िवकास सिमितको िक.न.२१३ को 
१–०–० र ऐ. िक.नं. २१४ को ०–६–६ ज�गा कृिष 
िवकास बैङ्क शाखा काया�लयलौकही, सनुसरीले िमित 
२०६४।१।३ मा िललाम गन� लागेकोले उ� िललाम 
रो�का ग�रपाउ ँभ�नेसमेतको झवरी देवी साह�को िमित 
२०६३।१२।२२ को िनवेदन ।
 यसमा अ�तरकालीन आदेशका िनि�त परकेो 
िनवेदन पेस नगरी म�ुा नै पेस गरकेो देिखएकोले 
िनवेदनसमेत पेसीमा चढाई पेस गनु�  भ�ने यस 
अदालतको िमित २०६३।१२।२३ को आदशे ।
 ��ततु म�ुामा कृिष िवकास बैङ्क सलं�न 
रहेको वा प� रहेको भ�ने नदेिखएको अव�थामा प� नै 
नभएको काया�लयबाट डाकँ िललाम गन� लागेको िवषयमा 
��ततु िनवेदनबाट अ�तरकालीन आदशे जारी गरी 
डाकँ िललाम रो�न पन� अव�था नह�दँा मागबमोिजमको 
आदशे जारी गनु�  परने कानूनबमोिजम गनु�  भ�नेसमेतको 
यस अदालतको िमित २०६३।१२।२५ को आदेश ।
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यसमा तायदाती माग गदा� िफराद परकेो अिघ�लो 
िदनलाई मानो छु��एको िमित कायम गरी माग 
ग�रएकोमा फैसला गदा� २०२१ साललाई मानो 
छु��एको िमित कायम गरी िनण�य गरकेो देिखयो । यी 
िनवेदक �ितवादीले २०१८ सालमा नै मानो छु��एको 
िजिकर िलएको अव�थामा पनुरावेदन अदालतको 
फैसला िवरोधाभाषपूण� देिखएको र लगाउको द.ेप.ु
नं. ९०४९ को म�ुामा दोहोर ्याई हेन� िन�सा �दान 
भइरहेको ि�थितबाट समेत ��ततु म�ुामा पनुरावेदन 
अदालतको फैसलामा अ.बं.१८४क नं. तथा �माण 
ऐन, २०३१ को दफा ५४ को �या�या�मक �िुट 
देिखदँा �याय �शासन ऐन, २०४८ को दफा १२(१) 
को ख�ड (क) र (ख) बमोिजम म�ुा दोहोर ्याई हेन� 
िन�सा �दान ग�रएको छ । लगाउको दे.प.ुनं ९०४९ 
को म�ुासमेत साथै राखी पेस गनु�  भ�ने यस अदालतको 
िमित २०६५।१।१८ को आदेश ।
 यी वादी �ितवादीको प�ुतेवारी र नाता 
स�ब�धमा कुनै िववाद नभई िनजह�को मखु िमलेको 
छ । वादीह�ले अशंब�डा नै नभएकोले आफूले पाउन ु
पन� अंश भाग िदलाई पाउ ँ भनी म�ुय दाबी िलएको 
देिख�छ भने �ितवादीले २०१८ सालमा नै छु��ई 
िभ�न भई बसेकाले अंश िदन ुपन� होइन भनी िजिकर 
िलएको देिखन आउछँ । कानूनबमोिजम िनजह�बीच 
ब�डाप� भएको वा मानो छु��एको िलखत पा�रत भएको 
नदेिखनकुा साथै सोस�ब�धी घरसारमा कुनै िलखत 
भएको भ�नेसमेत िनजह�ले िजिकर िलन सकेको 
छैन । ब�डा भएको वा मानो छु��एको िमितका स�ब�धमा 
वादी �ितवादीबीच मखु निमली िववाद िसज�ना भएको 
अव�थामा िफराद परकेो िदनलाई मानो छु��एको िमित 
कायम गनु�पन� भ�ने िनधा��रत र िनि�त �यव�थाका 
स�ब�धमा िववाद ग�ररहन ु पन�समेत देिखदैँन । स�ु 
िज�ला अदालतले तायदाती फाटँवारी मा�ने गरी 
आदेश गदा� सोही माग�दिश�त �ावधान अवल�बन गरी 
िफराद परकेो िदन अथा�त् िमित २०५८।५।१३ लाई 

मानो छु��एको िमित कायम गरी सो को अिघ�लो 
िदनस�मको ब�डा गनु�पन� चल अचल स�पि�को वादी 
�ितवादीबाट तायदाती फाटँवारी माग गरेको पिन 
पाइ�छ र उ� िमितका स�ब�धमा दवैु प�ले िच� 
बझुाई सो आदशे भई बसेको देिखएको अव�थामा कुनै 
त�यपूण� र व�तिुन� आधार कारणसमेत उ�लेख नै 
नगरी पिछ फैसला गदा�  अदालतले सो लाई प�रवत�न 
गरी २०२१ साललाई मानो छु��एको िमित कायम 
गरकेो यिु�सङ्गत र त�यपरक नभई आधारिहनसमेत 
देिखन आउछँ ।
 �ितवादी सरयगु साह� र िनजका बाब ु �व. 
झपटु साह�ले २०२१ साल पिछ मा� भूिमस�ब�धी ऐन, 
२०२१ को �योजनको िनिम� ७ नं. फाटँवारीको लगत 
अलग-अलग भरकेो देिख�छ र सोही ७ नं. फारामलाई 
आधार मानी मानो छु��एको िमित कायम गरकेो छ। तर 
कुनै अिंशयार वा िनजका बाब ुछोराले ७ नं. फाटँवारी 
अलग-अलग भरपेिन अ�य �योजनका लािग भरकेो उ� 
फाटँवारीलाई िनजह� छु�� िभ�न भई अशंब�डासमेत 
भएको भनी अकाट् य �माणको िलखतको �पमा 
�वीकार गन� िम�ने ह�दँनै । अिंशयारह�बीच पा�रत 
ब�डाप� वा �यवहार �माणबाट छु��एको देिखने अ�य 
आधारभूत र िन�या�मक �माणको अभावमा य�तो 
७ नं. फाटँवारी अशंब�डाको �योजनका लािग �माण 
ह�न स�दनै । यस अदालतबाट सहजराम पासीसमेत 
िव�� खबनुी पासीनसमेत भएको (ने.का.प. २०५३, 
िन.नं. ६२५२, प�ृ ६६६, अकं ८) अशं म�ुामा 
तत् स�ब�धमा िस�ा�तसमेत �ितपािदत भइसकेको 
अव�थामा ७ नं. फाटँवारीलाई सदासव�दा अंशब�डाको 
अकाट् य �माणको �पमा �हण गरी २०२१ साललाई 
मानो छु��एको िमित कायम गरकेो िनण�य �थािपत 
�याियक प�रपाटी तथा मा�यतािवपरीत रहेको 
देिख�छ ।
 जहासँ�म स�ु तथा पनुरावेदन अदालतको 
फैसलामा िनवा�चन आयोग�ारा २०५१ मा �कािशत 

झवरीदवेी साह�



नेपाल कानून पि�का, २०७३, भदौ

842

मतदाता नामावलीमा वादी �ितवादीह�को घर 
न�बर, िनजह�को नाउ ँफरक फरक �थानमा रहेको 
देखाइएकोलाई वादी �ितवादी छु�� िभ�न भई बसेको 
भनी आधार िलएको छ । सोस�ब�धमा िवचार गदा� 
कुनै िनवा�चनमा मतदाताको नामावली तयार गदा� 
मतदाता ह�न उमेर, यो�यता, बास�थान तथा घर 
सङ्केत न�बर उ�लेख ग�रनपुन� भ�ने िनवा�चन 
िनयमावलीको आव�यकताबमोिजम संकिलत भएको 
त�य र �यहोरालाई िनवा�चनको �योजनका लािग मा� 
उपयोग ह�नपुन� ह�दँा सोही िनवा�चन �योजनको लािग 
मा� सो घर नं. र वडा नं. समेत पथृक भएको मा�न ुपन� 
ह��छ । मतदाता नामावलीमा अलग-अलग ठाउमँा 
बसोबास रहेको वा छु�ाछु�ै नाम उ�लेख ह�दँैमा सो 
नामावली अंिशयारह�बीच अंशब�डा भइसकेको भनी 
अकाट् य �माणको �व�प �हण गन� सिकने ह�दैँन । पा�रत 
भएको मानो छु��एको िलखत वा अ�य य�तै �कारको 
िववाद ह�न नस�ने िलखत वा कानूनी कारवाही�ारा 
छु��एको दिेखने िनिव�वाद त�यको अभावमा ७ नं. 
फाराम भरकेो वा मतदाता नामावलीमा पथृक-पथृक 
घर बसोबास भएको ज�ता कुरालाई मानो छु��एको 
िमित िनधा�रण गन� अकाट् य �माणको �पमा �हण गन� 
सिकने ह�दँैन । यसरी वादी �ितवादी छु�� िभ�न बसेको 
भ�ने ब�डाप� वा �यवहार �माण ज�ता व�तिुन� 
सबतु �माणसमेत नभएको अव�थामा वादीह�ले 
अंशब�डा �ा� गरी वा मानो छु��ई पथृक�पमा बसी 
आ�नो खित उपित आ-आ�नो गरी बसेका छन् भनी 
मा�न िम�ने ह�दैँन। अ�यथा �मािणत गन� �ितवादीको 
दािय�व भएकोमा सो दािय�व �ितवादीले पूरा गरकेो 
नदेिखदँा वादी �ितवादी अिंशयार भएको त�यमा 
समेत िववाद नभएको अव�थामा िफराद परकेो 
िदनलाई मानो छु��एको िमित कायम गनु�पन� र सो को 
अिघ�लो िदनस�मको सगोलको स�पि�बाट वादीले 
�ितवादीबाट अंश भाग पाउने देिख�छ ।
 जहासँ�म भारत अर�रया िज�लामा रहेको 

अचल स�पि� जित वादी महावीर साह�ले आ�नी 
प�नी जागे�री देवी साह�का नाउमँा सरयगु साह�का 
नामबाट राजीनामा पास गराई हक ह�ता�तरण गरी 
िलएको अव�थामा मानो छु��एको होइन भनी भ�न 
�यायोिचत नह�ने भ�ने पनुरावेदक �ितवादीतफ� का 
कानून �यवसायीको िजिकर छ । सोतफ�  हेदा� उ� 
हक ह�ता�तरण गन� काय� नेपाल सरहद बािहर भएको 
तथा सो स�ब�धी कुनै �मािणक िलखतका आधारभूत 
�माणसमेत पनुरावेदकबाट ��ततु ह�न नसकेको 
अव�थामा िन�या�मक, व�तुिन� एवं त�यपूण� िलखत 
�माणको अभावमा िव�ान कानून �यवसायीको उ� 
बहस िजिकरसगँ सहमत ह�न सिकएन ।
 अब तायदातीमा उि�लिखत स�पि� 
ज�गाम�ये िज�ला सनुसरी बस�तपरु गाउ ँ िवकास 
सिमित वडा नं. ९(ख) िक.नं. १४६ को ४-३-१२१/२ 
ज�गा आ�नो पेवा रकमबाट ख�रद गरकेो भनी सरयगु 
साहको प�नी झवरी देवी साह�ले िजिकर िलएपिन 
�य�तो स�पि�लाई पेवा भ�दैमा सो �थािपत ह�ने नभई 
उ� ज�गा पेवा रकमबाट ख�रद गरकेो व�तिुन� �माण 
�ितवादीह�बाट पेस ह�न सकेको छैन । पेवा भ�नाले 
�ी अशंधनको ४ नं. बमोिजम लो�ने वा लो�नेप��का 
अंिशयारले सबै अंिशयारको म�जरुीको िलखत गरी 
िदएको र लो�नेप��का अ� नातेदार वा इ�िम�ले 
िदएको चल अचल र सोबाट बढे बढाएको स�पि� पेवा 
ठहछ�  भ�ने �यव�थाबमोिजम यी �ितवादी झवरी देवीले 
लो�नेप��का कुन अंिशयार वा नातेदारबाट सो स�पि� 
�ा� गरकेो हो सो कुरा भ�न र तत् स�ब�धी िलखत भए 
सोसमेत पेस गन� सकेको पाइदँैन । उ� िक.नं. १४६ 
को िलखतमा सो कुरा उ�लेख ह�नपुन�मा सो को अभाव 
देिखदँा सो स�पि� पेवाबाट पाएको देिखने अव�थाको 
अभावमा सो स�पि�मा समेत ब�डा नला�ने भ�ने 
िजिकर मनािसव एवं कानून अनकूुल देिखएन ।
 अतः उपयु�� िववेिचत आधार �माणसमेतबाट 
यी वादी �ितवादीह� २०२१ सालमा मानो छु��एको 
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भ�ने दिेखने अव�था त�यपरक�पमा प�्ु याई नभएको 
अव�थामा अिघ िफराद परकेो िदनलाई मानो छु��एको 
भनी कायम गरी पिछ २०२१ साललाई मानो छु��एको 
िमित कायम गरी फैसला गनु�पन� कानूनबमोिजम र 
यिु�सगंत अव�था र कारण नदेिखदँा सो िमितप�ात 
आज�न गरकेो स�पि� ब�डा नला�ने भनी स�ु सनुसरी 
िज�ला अदालतबाट भएको फैसला तथा सो लाई सदर 
गन� गरी भएको पनुरावेदन अदालत, िवराटनगरको 
िमित २०६१।८।१३ को फैसला सो हदस�म �िुटपूण� 
देिखएकोले उ� फैसलाह� केिह उ�टी भई िफराद 
परकेो िदन अथा�त् िमित २०५८।५।१३ लाई मानो 
छु��एको िमित कायम गरी सोको अिघ�लो िदनस�मको 
ब�डा गनु�पन� तायदाती फाटँवारीमा उि�लिखत 
�ितवादीका अ�य प�रवारका नाममा रहेकोबाहेकका 
स�पि�लाई ३ भाग लगाई सो ३ भागको २ भाग 
वादीह�ले अंश पाउने ठहछ�  भ�ने यस अदालतको 
संय�ु इजलासबाट िमित २०६६।७।११ मा भएको 
फैसला ।
 स�मािनत अदालतको सयं�ु इजलासबाट 
िफराद परकेो अिघ�लो िदनलाई मानो छु��एको 
िमित कायम गरी फैसला भएपिन उ� फैसलामा 
अि�तम हरफमा �ितवादीका अ�य प�रवारका नाममा 
रहेकाबाहेकका स�पि�लाई मा� ब�डा गन� भनी 
उ�लेख ग�रएको वा�यांश उ� फैसलाको मम� र 
भावनािवपरीत छ । स�मािनत अदालतबाट २०२१ 
साललाई मानो छु��एको मा�ने िक िफराद परकेो 
िदनलाई मा�ने भ�ने ��को बारेमा �या�या गरी िफराद 
परकेो िमित २०५८।५।१३ लाई मानो छु��एको िमित 
कायम गरपे�ात �ितवादी र िनजका प�रवारको नाममा 
रहेका अ�यथा �मािणत ह�न नसकेका जनुसकैु स�पि� 
�वतः ब�डा ला�नपुन� �प� छ । िफराद परकेो िदनलाई 
मानो छु��एको िमित कायम ग�रसकेको अव�थामा के 
कित कारणबाट �ितवादीका अ�य प�रवारको स�पि� 
ब�डा नला�ने हो सो कुरा उ�लेखनै नगरी भएको फैसला 

ने.का.प. २०४१ अंक ९ प�ृ ७६२ मा �ितपािदत 
िस�ा�त िवपरीत छ । िवप�ीले िमित २०५९।७।१२ 
मा पेस गरेको तायदातीमा उ�लेख भएको िवप�ीको 
बहुारी सकुुमेर कुमारीका नामको िज�ला सनुसरी 
भो�ाहा गा.िव.स. वडा नं. ४(छ) िक.नं. २१३ को 
१-०-० ज�गा िमित २०४५।१०।२१ र ऐ. िक.नं. 
२१४ को ०-६-६ ज�गा िमित २०४६।२।३२ मा 
राजीनामाबाट आएको देिख�छ । �य�तै िवप�ीका 
का�छा छोरा गंगा�सादका नामको िज�ला सनुसरी 
इन�वा न.पा. वडा नं. २ को िक.नं. २०२ को ०-१-० 
ज�गा िमित २०४६।३।१ मा र ऐ. बस�तपरु गा.िव.स. 
वडा नं. ९(क) िक.नं. १६६ को ०-३-० ज�गा िमित 
२०४३।४।२४ मा राजीनामाबाट आएको देिख�छ । 
उ� ज�गाह� िफराद परकेो िमितभ�दा अगावै पैतकृ 
स�पि� र सोबाट बढे बढाएको स�पि�बाट ख�रद गरी 
िलएको स�पि� रहेको कुरा �मािणत भइरहेको छ । उ� 
स�पि� िनजी आज�नको भनी िवप�ीह�ले िजिकर 
िलन पिन नसकेको अव�थामा �माण ऐन, २०३१ 
को दफा ६(क) बमोिजम अ�यथा �मािणत नभएस�म 
उि�लिखत स�पि�मा हा�ो पिन अंश हक ला�ने 
�प� ह�दँाह�दैँ िबना कुनै आधार एवं कारण िवप�ीका 
प�रवारको स�पि�बाहेक गरी भएको फैसला �माण 
ऐन, २०३१ को उ� दफा ६(क), अंशब�डाको १८ 
नं. तथा ने.का.प. २०५२ अकं २ िन.नं. ५०४७ प�ृ 
११४, ने.का.प. २०५७ अंक १०/११ िन.नं. ६९५६ 
प�ृ ७९३ र ने.का.प. २०५३ अंक ११ िन.नं. ६२९३ 
प�ृ ८०४ मा �ितपािदत िस�ा�तिवपरीत छ । अतः 
िवप�ीका छोरा तथा बहुारीका नामका उि�लिखत 
ज�गा हामीलाई ब�डा नलगाई ित स�पि�ह�लाई 
बाहेक गरी स�मानीत अदालतको संय�ु इजलासबाट 
भएको फैसला �िुटपूण� ह�दँा �याय �शासन ऐन, 
२०४८ को दफा ११(१)(ख) बमोिजम पनुरावलोकन 
गरी �याय पाउ ँभ�नेसमेत �यहोराको वादीह�को यस 
अदालतमा पन� आएको िनवेदन ।
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 यसमा २०५८।५।१३ लाई मानो छु��एको 
िमित कायम ग�रए पिन �ितवादीका छोरा गंगा�साद 
साह�को नाममा िज�ला सनुसरी इन�वा ९(क) हाल 
सनुसरी न.पा. वडा नं. २ िक.नं. २०२ को ज�गा 
िमित २०४६।३।१ मा, ऐ. बस�तपरु गा.िव.स. वडा 
नं. ९(क) िक.नं. १६६ को ज�गा िमित २०४३।४।२४ 
मा र �ितवादीका छोरा तथा बहुारी सकुुमेर कुमारीको 
नाममा ऐ. भो�ाहा गा.िव.स. वडा नं. ४(छ) िक.नं. 
२१३ को ज�गा िमित २०४५।१०।२१ र िक.नं. 
२१४ को ज�गा िमित २०४६।२।३२ मा राजीनामाको 
िलखतबाट ख�रद गरी िलएका ज�गाह� ब�डा 
ग�रएको पाइएन । िनजका छोरा बहुारीलाई िज�ला 
अदालतले अ.बं. १३९ नं. बमोिजम बझुी कारणी 
सरह मानी फैसला भएको र िफराद परकेो अिघ�लो 
िमित अथा�त् २०५८।५।१३ लाई मानो छु��एको िमित 
�वीकार गरपेिछ सो िमितपूव� नै राजीनामाबाट आज�न 
भई �ितवादीका सगोलका छोरा बहुारीका नाममा 
रहेका उ� स�पि�ह� ब�डा नह�ने ठहर गरी यस 
अदालतबाट िमित २०६६।७।११ मा भएको फैसलामा 
ने.का.प. २०४१, अकं २, िन.नं. १८९३, प�ृ ९३ र 
ने.का.प. २०५७, अकं १०/११, िन.नं. ६९५६, प�ृ 
७९३ मा �ितपािदत कानूनी िस�ा�त �ितकूल दिेखदँा 
�याय �शासन ऐन, २०४८ को दफा ११(१)(ख) 
अन�ुप पनुरावलोकन गन� िन�सा �दान ग�रिदएको छ 
भ�ने यस अदालतबाट िमित २०६८।४।८ मा भएको 
आदेश ।
 िनयमबमोिजम दैिनक पेसी सूचीमा चढी पेस 
ह�न आएको ��ततु म�ुामा पनुरावेदक वादीका तफ� बाट 
उपि�थत िव�ान् व�र� अिधव�ा �ी ह�रहर दाहालले 
��ततु म�ुामा मानो छु��एको िमित िफराद परकेो िमित 
२०५८।५।१३ कायम भएको यस अदालतको संय�ु 
इजलासको फैसलालाई �ितवादीले �वीकार ग�रबसेको 
अव�थामा सो िमितस�मको सगोलको स�पि� ब�डा 
गनु�पन� ह��छ । �ितवादी सरयगुको छोरा तथा बहुारीको 

नाममा रहेका ज�गाह� िनजह�को िनजी आज�न 
समेतको ब�डा नला�ने स�पि� भएको कुनै �माण 
ग�ुन आएको छैन । यस अव�थामा प�रवारिभ�का 
जो सकैुको नाममा राखे रािखएको स�पि� ब�डा 
नगरकेो संय�ु इजलासको फैसला �िुटपूण� भएकोले 
सो हदस�म उ� फैसला उ�टी गरी िनजह�को नाममा 
दता� रहेको ज�गासमेत ब�डा ग�रपाउ ँभनी र ��यथ� 
�ितवादीका तफ� बाट उपि�थत िव�ान् अिधव�ा �ी 
तलुसीराम िनरौलाले वादीह�को अिंशयार भनेको 
�ितवादी सरयगु मा� भएका र �ितवादीह� गंगा�साद 
र सकुुमेर वादीह�का अंिशयार नरहेकाले िनजह�को 
स�पि�मा �माण ऐन, २०३१ को दफा ६(क) को 
अनमुान आकिष�त ह�दँैन । यसमा संय�ु इजलासले 
�यायस�मत फैसला गरकेोले उ� फैसला सदर 
ग�रपाउ ँभनी गनु�भएको बहस सिुनयो ।
 यसमा झपटुका तीन छोरामा वादी 
महावीर जेठो, �ितवादी मािहलो र वादी िव�दे�री 
का�छो छोरा भई वादी �ितवादी दाजभुाइ नाताका 
देिख�छन् । आफूह�ले ३ भागको २ भाग अंश 
पाउनपुन� भ�ने वादीह�को िजिकर रहेको छ भने बाब ु
झपटु साह जीिवत छँद ै२०१८ सालमा यी वादीह� 
र बाब ुआमासमेतबाट मेरो भागमा पन� स�पि� ब�डा 
छुट्याई मान ु छु��ई िभ�न बसी साह�को पुजँीबाट 
धान तोरी, पाटासमेतको काटँा �यापार गरी आएको 
�पैयाबँाट २०२० सालमा बरही झागँडबाट ट�पकुो 
५–१०–८ ज�गा राजीनामा गराएको र बाब ु झपटु 
साह�को नाम दता�को पैतकृ अचल ज�गाबाट मा� मैले 
ब�डा छुट्याई िलन बाकँ� छ । भूिमसधुार लागू भएपिछ 
२०२२ सालमा आ–आ�ना हक दता� भोगका ज�गाको 
बाब ुझपटु साह�ले र म सरजगु साह�ले अलगअलग ७ नं. 
फाटँवारी भरकेो तथा बाबकैु पालादेिख भारत अर�रया 
िज�लाको ज�गा पिहले नै ब�डा गरी आ�नो ज�गा वादी 
महावीर साह�ले िनजको प�नी जागे�री देवी साह�का 
नाममा राजीनामा गराई िलएका छन् । िनजी आज�नको 



845

स�पि�समेत ब�डा गरी खान सिक�छ िक भनी झ�ुा 
म�ुा गरकेो ह�दँा फुस�द िदलाई पाउ ँभ�ने �ितवादीको 
�ितवाद िजिकर पाइ�छ ।
 पैतकृ ज�गा र २०२१ सालमा मानो 
छु��नभु�दा अगािड २०२० सालमा �ितवादी सरजगु 
साह�का नाममा ख�रद भएको ज�गाबाट स�म ३ भागको 
२ भाग ब�डा पाउने दिेख�छ । सोबाहेक सरजगु साह र 
िनजका प�रवारका अ�य सद�यह�को नाउमँा रहेको 
स�पि� अलग भई छु�ै �यवहार गरपेिछ आज�न गरकेो 
स�पि� देिखदँा ब�डा ला�न स�ैन भनी स�ु सनुसरी 
िज�ला अदालतको िमित २०६०।३।३० को फैसला । 
�यसमा िच� नबझुाई �ितवादी गंगा �सादको नाममा 
दता� रहेको िक.नं. १६६ र २०२ को ज�गा, सकुुमेर 
कुमारीको नाम दता�को िक. नं. २१३ र २१४ को 
ज�गा, २०२० सालमा ख�रद भएको ज�गासमेत िधतो 
रािख सकुुमेर कुमारीका नाममा ख�रद भएको �े�टर 
तथा राम�सादका नाममा दता� भएको मोटरसाइकल 
र �ितवादी झबरी देवीका नाम दता�को िक.नं. १४६ र 
२१० समेत ब�डा ग�रपाउ ँभनी वादीह�ले र २०२० 
सालमा ख�रद गरकेो ज�गा पिन ब�डा गरकेो िमलेन 
भनी �ितवादीले पनुरावेदन अदालत, िवराटनगरमा 
पनुरावेदन गरकेोमा पनुरावेदन अदालत, िवराटनगरले 
दवुै प�को पनुरावेदन िजिकर प�ुन नस�ने ठहर ्याई 
स�ु फैसला सदर गरकेो देिख�छ ।
 उ� फैसलालाई वादी �ितवादी दवैुले 
चनुौती गरी यस अदालतमा म�ुा दोहोर ्याई हे�रपाउ ँ
भनी िनवेदन िदएको र दवैुको िनवेदनमा िन�सा �दान 
भएको अव�था छ ।
 �यसमा यस अदालतको संय�ु इजलासबाट 
फैसला ह�दँाः- 
क) कानूनबमोिजम वादी �ितवादीबीच ब�डाप� 

भएको वा मानो छु��एको िलखत पा�रत भएको 
वा सोस�ब�धी घरसारमा कुनै िलखत भएको 
नदेिखएको । ब�डा भएको वा मानो छु��एको 

िमितका स�ब�धमा वादी �ितवादीबीच मखु निमली 
िववाद िसज�ना भएको अव�थामा िफराद परकेो 
िदनलाई मानो छु��एको िमित कायम गनु�पन� भ�ने 
िनधा��रत र िनि�त �यव�थाका स�ब�धमा िववाद 
ग�ररहन ु पन� देिखदैँन । स�ु िज�ला अदालतले 
सोहीबमोिजम िफराद परकेो िदन अथा�त् िमित 
२०५८।५।१३ लाई मानो छु��एको िमित कायम 
गरकेो र उ� िमितका स�ब�धमा दवैु प�ले िच� 
बझुाई बसेको अव�थामा कुनै त�यपूण� र व�तिुन� 
आधार कारणसमेत उ�लेख नै नगरी पिछ फैसला 
गदा� सोलाई प�रवत�न गरी २०२१ साललाई 
मानो छु��एको िमित कायम गरकेो यिु�सङ्गत र 
त�यपरक नभई आधारहीनसमेत देिखन आउछँ ।

ख) �ितवादी सरयगु साह� र िनजका बाब ुझपटु साह�ले 
भूिमस�ब�धी ऐन, २०२१ को �योजनको िनिम� 
७ नं. फाटँवारीको लगत अलगअलग भरकेो 
देिख�छ । अिंशयारह�बीच पा�रत ब�डाप� 
वा �यवहार �माणबाट छु��एको दिेखने अ�य 
आधारभूत र िन�या�मक �माणको अभावमा 
अ�य �योजनका लािग भरकेो य�तो ७ नं. 
फाटँवारी अंशब�डाको �योजनका लािग �माण 
ह�न स�दनै । तत् स�ब�धमा यस अदालतबाट 
ने.का.प. २०५३ अंक ८ मा �कािशत िन.नं. 
६२५२ को अशं म�ुामा िस�ा�तसमेत �ितपािदत 
भइसकेको देिख�छ ।

ग) �यसैगरी िनवा�चन आयोग�ारा २०५१ मा �कािशत 
मतदाता नामावलीमा वादी �ितवादीह�को घर 
न�बर, िनजह�को नाउ ँ फरक फरक �थानमा 
रहेको दखेाएकोलाई वादी �ितवादी छु��ई िभ�न 
भई बसेको भनी स�ु र पनुरावेदन अदालतको 
फैसलाले आधार िलएको हकमा िनवा�चन 
िनयमावलीको आव�यकताबमोिजम सकंिलत 
भएको त�य र �यहोरालाई िनवा�चनको �योजनका 
लािग मा� उपयोग ह�नपुन� ह�दँा सोही िनवा�चन 
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�योजनको लािग मा� सो घर नं. र वडा नं. समेत 
पथृक भएको मा�नपुन� ह��छ । पा�रत भएको, मानो 
छु��एको िलखत वा अ�य य�तै �कारको िववाद 
ह�न नस�ने िलखत वा कानूनी कारवाही�ारा 
छु��एको दिेखने िनिव�वाद त�यको अभावमा ७ 
नं. फाराम भरकेो वा मतदाता नामावलीमा पथृक-
पथृक घर बसोबास भएको ज�ता कुरालाई मानो 
छु��एको िमित िनधा�रण गन� अकाट् य �माणको 
�पमा �हण गन� सिकने र अंिशयारह�ले अशं 
�ा� गरी वा मानो छु��ई पथृक�पमा बसी आ�नो 
खित उपित आ-आ�नो गरी बसेका छन् भनी 
मा�न िम�ने ह�दँैन । अतः िफराद परकेो िदनलाई 
मानो छु��एको िमित कायम गनु�पन� र सोको 
अिघ�लो िदनस�मको सगोलको स�पि�बाट 
वादीले �ितवादीबाट अशं भाग पाउने देिख�छ ।

घ) भारत अर�रया िज�लामा रहेको अचल स�पि� 
जित वादी महावीर साह�ले आ�नी प�नी जागे�री 
देवी साह�का नाउमँा सरयगु साह�का नामबाट 
राजीनामा पास गराई हक ह�ता�तरण गरी िलएको 
अव�थामा मानो छु��एको होइन भनी भ�न 
�यायोिचत नह�ने भ�ने पनुरावेदक �ितवादी तफ� का 
कानून �यवसायीको िजिकर छ । सोतफ�  हेदा� उ� 
हक ह�ता�तरण गन� काय� नेपाल सरहदबािहर 
भएको तथा सोस�ब�धी कुनै �ामािणक िलखतका 
आधारभूत �माणसमेत पनुरावेदकबाट ��ततु 
ह�न नसकेको अव�थामा िन�या�मक, व�तिुन� 
एवं त�यपूण� िलखत �माणको अभावमा िव�ान् 
कानून �यवसायीको उ� बहस िजिकरसगँ सहमत 
ह�न सिकएन ।

ङ) िक.नं. १४६ को ४-३-१२१/२ ज�गा आ�नो पेवा 
रकमबाट ख�रद गरकेो भनी सरयगु साहको प�नी 
झबरी देवी साह�ले िजिकर िलएपिन �ी अंशधनको 
४ नं. बमोिजम लो�ने वा लो�नेप��का अंिशयारले 
सबै अंिशयारको म�जरुीको िलखत गरी िदएको र 

लो�नेप��का अ� नातेदार वा इ�िम�ले िदएको 
चल अचल र सोबाट बढे बढाएको स�पि� पेवा 
ठहछ�  भ�ने �यव�थाबमोिजम यी �ितवादी झवरी 
देवीले लो�नेप��का कुन अंिशयार वा नातेदारबाट 
सो स�पि� �ा� गरकेो हो सो कुरा भ�न र 
तत् स�ब�धी िलखत भए सोसमेत पेस गन� सकेको 
पाइदँैन । उ� िक.नं. १४६ को िलखतमा पिन सो 
को अभाव दिेखदँा सो स�पि� ब�डा नला�ने भ�ने 
िजिकर मनािसब दिेखएन ।

च) अतः िज�ला अदालतबाट भएको फैसला 
तथा सोलाई सदर गरकेो पनुरावेदन अदालत, 
िवराटनगरको िमित २०६१।८।१३ को फैसला 
केही उ�टी भई िफराद परकेो िदन अथा�त् िमित 
२०५८।५।१३ लाई मानो छु��एको िमित कायम 
गरी सोको अिघ�लो िदनस�मको ब�डा गनु�पन� 
तायदाती फाटँवारीमा उि�लिखत �ितवादीका 
अ�य प�रवारका नाममा रहेकोबाहेकका 
स�पि�लाई ३ भाग लगाई सो ३ भागको २ भाग 
वादीह�ले अशं पाउने ठहछ�  ।

 २. संय�ु इजलासबाट िफराद परकेो िमित 
२०५८।५।१३ लाई मानो छु��एको िमित कायम 
गरकेो अव�थामा के कित कारणबाट सो िमितभ�दा 
पिहले �ितवादीका अ�य प�रवारको नाममा रहेको 
ज�गाह� ब�डा नला�ने हो सो कुरा उ�लेख नै नगरी 
भएको फैसला ने.का.प. २०४१ अंक ९ प�ृ ७६२ 
मा �ितपािदत िस�ा�तिवपरीत छ । �ितवादीको 
बहुारी सकुुमेर कुमारीका नामको िक.नं. २१३ को 
१-०-० ज�गा िमित २०४५।१०।२१ र ऐ. िक.नं. 
२१४ को ०-६-६ ज�गा िमित २०४६।२।३२ मा र 
का�छा छोरा गंगा�सादका नामको िक.नं. २०२ को 
०-१-० ज�गा िमित २०४६।३।१ मा र िक.नं. १६६ 
को ०-३-० ज�गा िमित २०४३।४।२४ मा िफराद 
परकेो िमितभ�दा अगावै पैतकृ स�पि� र सोबाट बढे 
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बढाएको स�पि�बाट राजीनामा भएको कुरा �मािणत 
छ । उ� स�पि� िनजी आज�नको भनी िवप�ीह�ले 
िजिकर िलन नसकेको अव�थामा �माण ऐन, २०३१ 
को दफा ६(क) बमोिजम अ�यथा �मािणत नभएस�म 
�यसलाई बाहेक गरकेो फैसला �माण ऐन, २०३१ 
को उ� दफा ६(क), अशंब�डाको १८ नं. तथा 
ने.का.प. २०५२ अंक २ िन.नं. ५०४७ प�ृ ११४, 
ने.का.प. २०५७ अकं १०/११ िन.नं. ६९५६ प�ृ 
७९३ र ने.का.प. २०५३ अंक ११ िन.नं. ६२९३ प�ृ 
८०४ मा �ितपािदत िस�ा�तिवपरीत रहेकोले �याय 
�शासन ऐन, २०४८ को दफा ११(१)(ख) बमोिजम 
पनुरावलोकन गरी �याय पाउ ँभनी वादीह�ले िनवेदन 
िदएको पाइ�छ ।
 ३. यसमा २०५८।५।१३ लाई मानो 
छु��एको िमित कायम ग�रए पिन �ितवादीका छोरा 
गंगा�साद साह�को नामको िक.नं. २०२ को ज�गा 
िमित २०४६।३।१ मा, िक.नं. १६६ को ज�गा िमित 
२०४३।४।२४ मा र बहुारी सकुुमेर कुमारीको नाममा 
िक.नं. २१३ को ज�गा िमित २०४५।१०।२१ र िक.नं. 
२१४ को ज�गा िमित २०४६।२।३२ मा राजीनामाको 
िलखतबाट ख�रद गरी िलएका ज�गाह� ब�डा ग�रएको 
पाइएन । िनजका छोरा बहुारीलाई िज�ला अदालतले 
अ.बं. १३९ नं. बमोिजम बझुी कारणीसरह मानी 
फैसला भएको र िफराद परकेो अिघ�लो िमित अथा�त् 
२०५८।५।१३ लाई मानो छु��एको िमित �वीकार 
गरपेिछ सो िमितपूव� नै राजीनामाबाट आज�न भई 
�ितवादीका सगोलका छोरा बहुारीका नाममा रहेका 
उ� स�पि�ह� ब�डा नह�ने ठहर गरी यस अदालतबाट 
िमित २०६६।७।११ मा भएको फैसलामा ने.का.प. 
२०४१, अंक २, िन.नं. १८९३, प�ृ ९३ र ने.का.प. 
२०५७, अंक १०/११, िन.नं. ६९५६, प�ृ ७९३ मा 
�ितपािदत कानूनी िस�ा�त �ितकूल देिखदँा �याय 
�शासन ऐन, २०४८ को दफा ११(१)(ख) अन�ुप 
पनुरावलोकन गन� िन�सा �दान ग�रिदएको छ भ�ने 

यस अदालतको पूण� इजलासको आदेश दिेख�छ ।
 ४. यस अदालतको संय�ु इजलासको 
फैसलामा िफराद परकेो िदन अथा�त् २०५८।५।१३ 
मान ु छु��एको िमित कायम ह�ने भ�ने कुरा �य� भई 
सो िमितस�मको सगोलको �ी स�पि� ब�डा गनु�पन� 
भनी भएको फैसलालाई �ितवादीले �वीकार गरी 
बसेको ह�दँा यस म�ुामा िनण�य गनु�पन� �� भनेको सो 
िमितस�ममा �ितवादीको छोरा गगंा�साद र बहुारी 
सकुुमेरका नाममा रहेको उि�लिखत ज�गाह� ब�डा 
ह�ने नह�ने भ�ने नै देिख�छ ।
 ५. गंगा�सादका नामको िक.नं. २०२ 
को ज�गा िमित २०४६।३।१ मा र िक.नं. १६६ को 
ज�गा िमित २०४३।४।२४ मा तथा सकुुमेर कुमारीका 
नामको िक.नं. २१३ को ज�गा िमित २०४५।१०।२१ 
मा र िक.नं. २१४ को ज�गा िमित २०४६।२।३२ मा 
राजीनामामाफ� त िनजह�का नाममा आएको देिख�छ ।
 ६. दता�वाला गंगा�सादले स�ु िज�ला 
अदालतमा बयान गदा� िक.नं. १६६ को ज�गा 
िपताले शािल�ाम रौिनयारबाट ख�रद गरी मेरा 
नाममा रािखिदनभुएको ह�दँा उ� ज�गा बाब ु सरजगु 
साह�को िनजी आज�नको ज�गा हो, िक.नं. २०२ को 
ज�गा िपताले भारत बासमितयामा रहेको ज�गा िब�� 
गरी आएको �पैयामँ�येबाट मेरा नाममा ख�रद गरी 
िदनभुएको बाबकुो िनजी आज�नको ज�गा हो भ�ने 
�यहोरा उ�लेख गरकेो दिेख�छ ।
 ७. �य�तै सकुुमेर कुमारीले स�ु िज�ला 
अदालतमा बयान गदा� िक.नं. २१३ र २१४ को ज�गा 
दाता दखुन साह� तेलीबाट आ�ना बाब ुमोहीनारायणले 
आ�नो �पैयाबँाट ख�रद गरी मलाई दाइजो िदएको 
मेरो मा� एकलौटी हकको दाइजोको ज�गा ह�दँा वादी 
�ितवादी कसैको हक ला�ने होइन भ�ने �यहोरा 
उ�लेख गरकेो देिख�छ । उ� ज�गाह�म�ये िक.नं. 
२१३ िमित २०४५।१०।२१ मा र िक.नं. २१४ िमित 
२०४६।२।३२ मा दखुन साह� तेलीबाट थैली राखी 

झवरीदवेी साह�
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राजीनामाको मा�यमबाट िनजका नाममा आएको 
िमिसल संल�न राजीनामाको �ितिलिपबाट देिख�छ ।
 ८. कुनै स�पि� ब�डा ह�ने अथवा नह�ने 
भ�ने ��को िनण�य मलुकु� ऐन, अंशब�डाको महलको 
१८ नं. र यस अदालतबाट त�स�ब�धमा भएको 
फैसलाह�बाट �ितपािदत िस�ा�तको सेरोफेरोमा रही 
गनु�पन� ह��छ । गंगा�साद र सकुुमेर कुमारीको प�रवारको 
मूल प�ुष �ितवादी सरयगु रहेकाले सो प�रवारका कुनै 
सद�यको नाममा रहेको स�पि� अ�यथा �मािणत 
नभएस�म सगोलको मािनने ह��छ । सो स�पि�बाट 
सरयगुका अंिशयार वादीह�को अशं नप�ुने भ�नका 
लािग �ितवादी कायम ग�रएका गंगा�साद र सकुमेर 
आ�नो िपता ससरुा �ितवादी सरयगु साह�सगँ 
कानूनबमोिजमको िलखतबाट अंश िलई वा मान ुछु��ई 
िभ�न बसेको वा उि�लिखत स�पि� दान बकस भई 
िनजह�ले पाएको वा िनजह�लाई भएको राजीनामा 
िलखतमा उि�लिखत ज�गाह� िनजह�ले एकलौटी 
खान पाउने र अ� अिंशयारको हक नप�ुने ज�तो कुनै 
�यहोरा रहेको वा आफूह�ले रोजगार नोकरी गरी वा 
मूित�कार, गीतकार, संगीतकार, कलाकार, िच�कार वा 
कुनै पेसाकम� आिद भई िनजी आज�न गरकेो �माण 
देिखन ुआव�यक ह��छ । तर �य�तो कुनै पिन �माण 
िनजह�ले गजुान� सकेको दिेखदैँन । गंगा�सादले 
उ� ज�गाह� आ�नो �ान सीपबाट िनजी तवरबाट 
आज�न गरकेो भ�ने िजिकर िलन नसक� बाबलेु 
आ�ना नाममा ख�रद ग�रिदएको भनेको देिख�छ भने 
�ितवादी सकुुमेर कुमारीको राजीनामामा बाबलेु थैली 
ितरी िनजका नाममा ख�रद गरी िदएको दाइजोको 
ज�गा भ�नेलगायतका कुनै पिन कुरा उ�लेख भएको 
देिखदँैन । ती ज�गाह� आ�नो िववाह ह�नपूुव� ख�रद 
गरकेो भ�ने िनजको िजिकर पिन नरहेको र राजीनामाको 
तीन प�ुतेमा िनजको पित राम�साद साह� भ�ने उ�लेख 
भएको देिखदँा उि�लिखत ज�गाह� िपता पखुा�को 
प�ुय�ली स�पि�बाट बढेबढाएको धनबाट �ितवादी 

गंगा�साद र सकुुमेरको नाममा ख�रद भएको �मािणत 
ह�न आउछँ । प�ुय�ली स�पि�बाट ख�रद भएको 
ज�गामा �ितवादी गंगा�सादभ�दा मािथ�लो प�ुताका 
िनजको प�रवारको मूल प�ुष �ितवादी सरयगु र 
�ितवादी सरयगुका अंिशयार वादीह�को अंश भाग 
ला�ने र �यसपिछ �ितवादी सरयगुको भागबाट 
�ितवादी गंगा�सादसमेतका समकालीन अंिशयारको 
भाग ला�ने र गगंा�सादको भागबाट मा� �ितवादी 
सकुुमेरको अशं ला�ने अव�था रह�छ ।
 ९. पनुरावलोकनको िन�साले आधार 
िलएको ने.का.प. २०४१, अंक २, िन.नं. १८९३ को 
देवकुमारी पा�डेको अशं म�ुामा यस अदालतको ७ 
सद�यीय पूण� इजलासको फैसलामा �.�यागराजले 
लािज�पाट तथा िखचापोखरीको घर ज�गा आ�नो 
�ीमती शंखकुमारीको दाइजो पेवाबाट ख�रद गरी 
बनाएको िजिकर िलएको पाइ�छ । लािज�पाट तथा 
िखचापोखरीको ज�गा शखंकुमारीको नाउबँाट ख�रद 
ह�दँा राजीनामामा दाइजो पेवाबाट आज�न भएको भ�ने 
नदिेखएको िसफ�  लािज�पाटको ज�गा शखंकुमारीले 
छोराह�लाई िदएको बकसप�मा मा� आफूले दाइजो 
दान दि�णा पाई �यसबाट बढे बढाएको भ�नेस�म 
उ�लेख गरकेो पाइ�छ । आफूले �ा� गदा�को ि�थितमा 
उ�लेख गन� नसकेको कुरा आफूले आ�ना छोराह�लाई 
बकसप� िददँा उ�लेख गरकेो कारणले मानो छु��एको 
िमितभ�दा अगािड शंखकुमारीको नाममा दता� भएको 
घर ज�गा शखंकुमारीको आफू खसुी गन� पाउने स�पि� 
हो भ�न निम�ने ह�दँा तायदातीमा समावेश गरी ब�डा 
ह�न ुपन� नै देिख�छ ।
 १०. िखचापोखरीको घर ज�गा ब�डा ह�नपुन� 
हो होइन भ�ने तफ�  हेदा�  वादीले िखचापोखरीको घरको 
स�ब�धमा �यागराजको नाउमँा दता� भनी देिखएको 
निमलेको भ�ने कारणबाट उ� घर ज�गा ब�डा गन� 
निम�ने भनी ०३७।९।५ को फुल बे�चले बह�मतबाट 
िनण�य गरकेो देिख�छ । वादीको फाटँवारी निमलेकै 
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ि�थतमा पिन �ितवादीको लेखाइबाट पिन िववादको 
िखचापोखरीको घर ज�गा मानो छु��नभु�दा पिहलेको 
देिखएमा जनुसकैु अंिशयारको नाममा भए पिन ब�डा 
गनु�  नै दिेख�छ । यस ि�थितमा उ� घर ज�गा ब�डा 
नह�ने ठहराएको फुल बे�चको उ� िनण�य िमलेको 
देिखएन ।
 ११. �.�यागराज तथा �.िमनराजले १६ 
सालमा अंिशयारम�येकै एकअका�का छोरा तथा 
�वा�नीसमेतलाई गरी िदएको बकसप�का ज�गाह� 
ब�डा गन� ह�ने वा नह�ने भ�ने स�ब�धमा ०३७।९।५ 
को फुल बे�चले बह�मतबाट उ� ज�गाह� ब�डा गन� 
निम�ने भ�ने ठहर गरकेो पाइ�छ । उ� बकसप�का 
ज�गाह� बकसप�दाताको िनजी आज�नको 
स�पि� नभई पैतकृ स�पि�ह� देिखन आएका 
छन् । उ� स�पि�ह� �ितवादी अिंशयारबाहेकका 
गैर�यि�ह�लाई िब�� बकसप� गरी िदएको नभई 
अंिशयारह�कै छोरा तथा �वा�नीलाई िदएको 
देिख�छ । मानो छु��एको िमितभ�दा अिघको 
सगोलको पैतकृ स�पि� ब�डा नह�ने भ�न िमलेन । 
ल�मणराजसमेतले यी वादी देवकुमारीउपर िदएको 
तायदाती बदर म�ुामा म.�े.अ.को ०३२।१।२ को 
िनण�यउपर ब�स भएका ह�कुम �मांगीबमोिजम इ�साफ 
जाचँ ह�दँा िनज ल�मणराजसमेतले �यागराजबाट 
बकस पाएको भनेको ज�गाह�को तायदाती बदर 
नह�ने आज यसै बे�चबाट िनण�य भएकोसमेतबाट उ� 
बकसप�का ज�गाह� समेत वादीले ५ भागको १ भाग 
अंश पाउने ठहछ�  भनी प�ुय�ली स�पि� वा सोबाट 
बढे बढाएको स�पि� जनुसकैु अंिशयार वा अंिशयारको 
प�रवारका सद�यका नाममा दता� रहेको भएपिन सो 
स�पि� अंिशयारह�का बीचमा ब�डा ला�ने भ�ने 
िस�ा�त �ितपादन गरकेो पाइ�छ ।
 १२. �यसैगरी ने.का.प. २०५७, अंक 
१०/११, िन.नं. ६९५६ को इ�ताज अिल मिनहार 
िव. सिहर अिल मिनहारसमेत भएको िन.नं. ६९५६ 

को अंश म�ुामा “राजीनामा िलखत पास भएको ज�गा 
ख�रद गरकेो भ�नेस�मको आधारमा सगोलमा रहेको 
अव�थामा िनजीतवरबाट आज�न गरकेो भ�ने त�य 
�माणको अभावमा �माण ऐन, २०३१ को दफा ६(क) 
बमोिजम �य�तो स�पि� सगोलकै स�पि�बाट बढे 
बढाएको स�पि� मा�न ुपन� ह�दँा िनजी आज�नको ब�डा 
नला�ने स�पि�समेत ब�डा गन� गरकेो पनुरावेदनको 
फैसला �िुटपूण� भएको भ�न िम�ने देिखएन” भनी 
यस अदालतको संय�ु इजलासबाट फैसलाभएको 
देिख�छ ।
 १३. ती निजरले मलुकु� ऐन, अंशब�डाको 
महलको १८ नं. समेतको सही �या�या गरकेोले 
ितनसगँ असहमित जनाउन ु पन� अव�था 
देिखएन । ��ततु म�ुाको त�यसगँ ती निजर िमले 
िभडेको दिेखदँा ��ततु म�ुामा िमित २०५८।५।१३ 
लाई मानो छु��एको िमित कायम गरी सो िमितभ�दा 
अगावै �ितवादीका छोरा तथा बहुारीका नाममा 
िनजह�का िपता तथा ससरुाले थैली ितरी ख�रद गरकेो 
ज�गाह� ब�डा नला�ने ठहर ्याएको यस अदालतको 
सयं�ु इजलासको फैसला सो हदस�म िमलेको 
नदिेखदँा केही उ�टी भई उ� िक.नं. १६६, २०२, 
२१३ र २१४ का ज�गाबाट समेत यी पनुरावेदक 
वादीह�ले ३ भागको २ भाग अशं पाउने ठहछ�  । 
अ�मा तपिसलबमोिजम गनू� । 

तपिसल
१. मािथ ठहर ख�डमा लेिखएबमोिजमको यस 

अदालतको संय�ु इजलासबाट भएको फैसला 
केही उ�टी भई �ितवादीका छोरा गंगा�साद 
साह� नामदता�को सनुसरी िज�ला, इन�वा न.पा. 
वडा नं. २ िक.नं. २०२, ऐ. बस�तपरु गा.िव.स. 
वडा नं. ९(क) िक.नं. १६६ तथा बहुारी सकुुमेर 
कुमारी साह� नामदता�को सनुसरी िज�ला, भो�ाहा 
गा.िव.स. वडा नं. ४(छ) को िक.नं. २१३ र २१४ 
ज�गाबाट समेत वादीह�ले ३ भागको २ भाग अंश 

झवरीदवेी साह�
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पाउने ठहरकेाले कानूनबमोिजम वादीह�लाई 
उ� ज�गाबाट समेत ३ भागको २ भाग अशं 
छुट्याई चलनसमेत चलाई िदन ुभनी स�ु िज�ला 
अदालतमा लेखी पठाइिदनू ।

२. वादीले ��ततु म�ुामा भरी पाउने स�पूण� कोट� 
फ�स�ब�धमा यस अदालतको सयं�ु इजलासको 
िमित २०६६।७।११ को फैसलाको तपिसल 
ख�डमा उ�लेख भइसकेको देिखदँा सोस�ब�धमा 
केही ग�ररहन ुपरने ।

३. ��ततु म�ुाको दायरीको लगत क�ा गरी 
िनयमानसुार िमिसल बझुाइिदनू ।

उ� रायमा हामी सहमत छ� ।
�या.देवे�� गोपाल �े�
�या.जगदीश शमा� पौडेल

इजलास अिधकृत: स�तोष�साद पराजलुी
इित संवत् २०७२ साल फागनु६ गते रोज ५शभुम्।

सव��च अदालत, संय�ु इजलास
स�माननीय�धान�यायाधीश �ी क�याण �े�

माननीय �यायाधीश �ी ओम�काश िम�
आदशे िमित : २०७२।१२।१।२

०६८-WO-००६३

म�ुा : उ��ेषण / परमादेश

िनवेदक : काठमाड� िज�ला, काठमाड� महानगरपािलका 
वडा नं. ८ ब�ने �वेशराम भ�डारीसमेत

िव��
िवप�ी : माननीय म��ी, सङ् घीय मािमला, 

संिवधानसभा, ससंदीय �यव�था तथा सं�कृित 
म��ालय िसहंदरबार, काठमाड�समेत

 § िनवेदकह� मनोनयन ह�दँाको अव�थामा 
बढीमा ४ वष�को अविधको लािग मा� 
िनयुि� भएको देिखएकाले िनयुि� गन� 
िनकायले जुनसुकै समयमा िनजह�को 
सेवा िलन इ�कार गन� स�ने भ�ने नै 

 देिख�छ । बढीमा भनी वा अविध 
नतोक� िनयुि� वा मनोनयन गरकेोमा 
िनयुि�कता�बाट चाहकेो समयमा िनयु� 
वा मनोिनत पदािधकारीलाई पदबाट 
अवकाश िदन स�न ेभ�ने नै देिखने ।

(�करण नं.६)
 § िनवेदकह�ले उ� सद�यको पदमा 

मनोनयन ह�दँाका बखत ऐनले िनधा�रण 
गरकेो चार वष�को पदाविध िकटान नभई 
बढीमा चार वष�को लािग भनी रािखएको 
सत�यु� पदाविधलाई मनोनयन पाउँदाका 

& 

�नण�य नं. ९५९३
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बखत �वीकार ग�रसकेपिछ अिहले आएर 
िववाद गनु�लाई सा�दिभ�क मा�न नसिकने ।

(�करण नं.७)

िनवेदकका तफ� बाट :
िवप�ीका तफ� बाट :
अवलि�बत निजर :
स�ब� कानून :

 § पशपुित �े� िवकास कोष ऐन, २०५० को 
दफा ८.६

आदेश
 स.�.�या.क�याण ��े : नेपालको अ�त�रम 
संिवधान, २०६३ को धारा ३२ तथा धारा १०७(२) 
बमोिजम यसै अदालतको अिधकार�े�िभ� पन� ��ततु 
�रट िनवेदनको सङ्ि��  त�य यस�कार छ :
 हामी िनवेदकह�म�येका �वेशराम भ�डारी, 
शीला प�त र सिुनलकुमार वंशललाई नेपाल सरकार 
(मा.म��ी�तर) को िमित २०६६/८/८ को िनण�यानसुार 
तथा सलुोचन डंगोल र उमेशकुमार कुइकेललाई िमित 
२०६७/१/२७ को िनण�यानसुार पशपुित �े� िवकास 
कोष ऐन, २०५० बमोिजम पशपुित �े� िवकास कोष 
स�चालक प�रषदक्ो सद�य पदमा बढीमा ४ वष�को 
लािग मनोनयन गरपे�ात हामी िनवेदकह�ले िन�ा 
र इमानदारीसाथ आ�नो पदीय दािय�व िनवा�ह गरी 
आएका िथय� । प�रषदक्ो अ�य�ले पशपुित �े� 
िवकास कोष ऐनको दफा ८.३ को हवाला िदई िमित 
२०६८/०४/११ को प�ानसुार सोही िमितबाट लागू 
ह�ने गरी हामीह�लाई िवना आधार कारण �वे�छाचारी 
ढङ्गले प�रषदक्ो सद�य पदबाट अवकाश गरकेा र 
उ� पदह�मा िवप�ीम�येका न�दिकशोर िघराइया, 
मकेुश चािलसे, कृ�ण�साद आचाय�, म�जकुुमार िसंह 
म�ल र राम�साद दाहाललाई गैरकानूनी तवरले 
मननोनयन गरकेा रहेछन् । प�रषदक्ो सद�य पदमा 

मनोनयन भएको िमितले ४ वष�स�म उ� पदमा 
बहाल रहन पाउनेमा हामी �रट िनवेदकह�ले कोषको 
उ�े�यअन�ुपको कुन काय� नगरकेो हो �यसको कुनै 
आधार कारण नखलुाई केवल कोषको सद�य सिचवको 
काय�ह� रो�ने �य�न नगरकेो भ�ने बदिनयतपूण� बहाना 
उ�लेख गरी हामीलाई �ितवाद गन� मौकासमेत निदई 
गैरकानूनी�पमा हामीलाई अवकाश िदइएको काय� 
सिंवधान एव ंकानूनिवपरीत रहेको छ । यसरी हामी �रट 
िनवेदकह�लाई प�रषद्को सद�य पदबाट अवकाश 
िदने गरकेो िवप�ीको कामकारवाहीले हा�ो नेपालको 
अ�त�रम संिवधान, २०६३ को धारा १२(३)(च), 
१३(१) एवं पशपुित �े� िवकास कोष ऐन, २०५० को 
दफा ८.६ �ारा �द� हकमा आघात परु ्याएको ह�दँा 
सिंवधानको धारा ३२, १०७ (२) अ�तग�त यो िनवेदन 
गन� आएका छ� । अतः पशपुित �े� िवकास कोषको 
सद�य पदबाट हामीलाई अवकाश िदने भिनएको 
िवप�ी प�रषदक्ा अ�य�को िमित २०६८/४/११ 
को प�, उ� अवकाशसगँ स�बि�धत कामकारवाही 
एवं िवप�ीले कुनै िनण�य गरकेो भए सो िनण�य तथा 
सोको आधारमा िवप�ी नं.४, ५, ६, ७, ८ लाई 
प�रषदक्ो सद�य पदमा गैरकानूनी�पमा मनोनयन 
गरकेो स�पूण� कामकारबाहीह�समेत उ��ेषणको 
आदशे�ारा बदर गरी हामी िनवेदकह�लाई सद�यको 
पदमा मनोनयन ग�रएको िमितबाट पशपुित �े� 
िवकास कोष, स�चालक प�रषदक्ो सद�यको पदमा 
४ वष�स�म सािबकबमोिजम नै काय�रत रहन िदन ुभनी 
िवप�ीह�का नाममा परमादेशलगायत उपय�ु आदेश 
वा पजु� जारी ग�रपाऊँ । साथै ��ततु �रट िनवेदनको 
अि�तम टुङ्गो नलागेस�म हामी �रट िनवेदकह�लाई 
अवकाश िदने भिनएको प� काया��वयन नगनु�  नगराउन ु
तथा पशपुित �े� िवकास कोष स�चालक प�रषदक्ो 
सद�य पदमा �रट िनवेदकह�लाई सािबकबमोिजम 
नै यथावत् काय�रत रहन िदन ु भनी िवप�ीह�का 
नाउमँा अ�त�रम आदशेसमेत जारी ग�रपाउ ँभ�नेसमेत 

सङ्घीय मािमला, संिवधानसभा, संसदीय �यव�था तथा सं�कृित म��ालयसमेत
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�यहोराको �वेशराम भ�डारीसमेत जना ५ को संय�ु 
�रट िनवेदन ।
 यसमा के कसो भएको हो ? िनवेदकको 
मागबमोिजमको आदेश िकन जारी ह�न ु नपन� हो ? 
बाटाका �यादबाहेक १५  िदनिभ� महा�यायािधव�ाको 
काया�लयमाफ� त िलिखत जवाफ पठाउन ुभनी िवप�ी 
नं. १ र २ लाई र आफँै वा आ�ना �ितिनिध�ारा 
िलिखत जवाफ सिहत उपि�थत ह�न ुभनी िवप�ी नं. 
३, ४, ५, ६, ७ र ८ लाई सूचना पठाई िलिखत जवाफ 
आएपिछ वा अविध नाघेपिछ िनयमबमोिजम पेस गनू� । 
साथै काननु�ारा िनिद�� पदाविध सिकन नपाउदैँ पूव� 
जानकारी तथा सनुवुाईको मौका िवना अवकाश िदइएको 
काय� कानून र �यायस�मत नदिेखदँा यो िनवेदनको 
अि�तम टुङ्गो नलागेस�म िवप�ीह�म�ये न�दिकशोर 
िघराइया, मकेुश चािलसे, कृ�ण�साद आचाय�, 
म�जकुुमार िसंह र राम�साद दाहाललाई मनोिनत गन� 
र यी �रट िनवेदकह�लाई अवकाश िदने स�ब�धमा 
िवप�ी नं. १ को िमित २०६८/४/११ को प� तथा 
सोस�ब�धी अ�य कुनै िनण�य गरकेो भए सोसमेतलाई 
काया��वयन नगनु�  नगराउन ुर िनवेदकह�लाई पूव�वत 
कामकाज गन� िदन ुभनी सव��च अदालत िनयमावली, 
२०४९ को िनयम ४१(१) बमोिजम अ�त�रम 
आदेशसमेत जारी गरी िदएको छ । यसको जानकारी 
िवप�ीह�लाई िदई िनयमानसुार पेस गनु�  भ�नेसमेत 
�यहोराको यस अदालतको िमित २०६८/४/१६ को 
आदेश ।
 पशपुित �े� िवकास कोषका सद�य िवप�ी 
िनवेदकह�लाई पदाविध समा� ह�नअुगावै हटाउने 
ि�याकलापमा यस म��ालयको स�ंथागत संल�नता 
रहेको छैन र सोस�ब�धमा यस म��ालयबाट कुनै 
�शासिनक िनण�यसमेत नभएकाले िवप�ीह�को 
औिच�यहीन �रट िनवेदन खारजे ग�रपाउ ँ भ�नेसमेत 
�यहोराको संघीय मािमला, संिवधानसभा, संसद ्ीय 
�यव�था तथा स�ंकृित म��ालय र ऐ. म��ालयका 

सिचवको तफ� बाटसमेत ऐ. का सिचव �मोदकुमार 
काक�को िलिखत जवाफ ।
 कोषका सद�य सिचव सिुशल नाहाटाले 
िविभ�न अिनयिमत, गलत काम गरकेो र �य�ता 
काय�ह� रो�ने �य�नसमेत गरकेो नदेिखएकाले �य�ता 
�यि�ह�लाई कोषको सद�य पदमा िनर�तरता िददँा 
कोषको काय�ह�मा असर पन� दखेी �रट िनवेदकह�लाई 
अवकाश िदइएको हो । कोषको ऐनमा �यवि�थत 
काय�ह� गन�, गलत कामकारवाहीलाई िनर�तरता 
िदन उपय�ु नदिेखई िनजह�लाई मनोनयन गन� 
अिधकारीको हैिसयतबाट भएका कामकारवाहीह� 
कानूनअन�ुप ह�दँा �रट िनवेदन खारजे ग�रपाउ ँ
भ�नेसमेत �यहोराको सङ् घीय मािमला, संिवधानसभा, 
ससंद ्ीय �यव�था तथा सं�कृित म��ालय र आ�नो 
हकमासमेत ऐ. का म��ी एव ंपशपुित �े� िवकास कोष 
स�चालक प�रषदक्ा अ�य� खगे���साद �साईको 
िलिखत जवाफ ।
 िवप�ी िनवेदकह�लाई पशपुित �े� िवकास 
कोषको सद�यमा बढीमा ४ वष�को लािग िनय�ु 
ग�रएको ह�दँा ४ वष�िभ� जिहले पिन हटाउन स�ने 
ह��छ । िनवेदकह�को काय�कालमा पशपुित �े� 
िवकास कोषमा िविभ�न आिथ�क अिनयिमतता भएको 
जनगनुासो आएको र पशपुित �े� िवकास कोषको 
उ�े�यअन�ुपको काय� गन� असफल भएको ह�दँा िवप�ी 
िनवेदकह�लाई हटाइएको हो । सोही प�रवेशलाई 
म�यनजर राखी िलिखत जवाफवाला मसमेतलाई 
कोषमा नया ँस�चालक सद�य िनयिु� गरकेो हो । म 
पशपुित �े� िवकास कोषको हरके ि�याकलापसगँ 
जानकार भएको �थानीय �यि� भएकाले पशपुित �े� 
िवकास कोष स�चालक प�रषदक्ो सद�यमा िनय�ु 
गरकेो हो । प�रषद्को आव�यकता र औिच�यको 
आधारमा प�रषद्को अ�य�ले गरकेो �रतपूव�कको 
िनयिु�लाई अ�यथा गनु�  पन� होइन । �रट िनवेदन 
खारजे ग�रपाउ ँभ�नेसमेत �यहोराको म�जकुुमार िसंह 
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म�लको िलिखत जवाफ ।
 िनयमबमोिजम दैिनक पेसी सूचीमा चढी पेस 
ह�न आएको ��तुत म�ुामा िमिसल संल�न त�य तथा 
�माणह�को अ�ययन गरी हेदा� िनवेदन मागबमोिजमको 
आदेश जारी ह�नपुन�हो होइन भ�नेस�ब�धमा िनण�य 
िदनपुन� दिेखयो ।
 २. िनण�यतफ�  िवचार गदा� िनवेदकह�म�ये 
�वेशराम भ�डारी, शीला प�त र सिुनलकुमार 
वशंललाई नेपाल सरकार (मा. म��ी�तर) को िमित 
२०६६/८/८ को िनण�यानसुार र सलुोचन डंगोल र 
उमेशकुमार कुइकेललाई िमित २०६७/१/२७ को 
िनण�यानसुार पशपुित �े� िवकास कोष ऐन, २०५० 
बमोिजम पशपुित �े� िवकास कोष स�चालक प�रषदक्ो 
सद�यमा बढीमा ४ वष�को लािग मनोनयन गरकेामा 
उ� ४ वष�को अविध पूरा नह�दैँ प�रषदक्ा अ�य�ले 
िमित २०६८/४/११ को प�ानसुार सोही िमितबाट 
लागू ह�ने गरी कुनै आधार कारण नखलुाई सफाइ 
पेस गन� मौकासमेत निदई उ� प�रषदक्ो सद�यबाट 
हटाएको काय�ले िनवेदकह�को संिवधान �द� 
मौिलक हकमा आघात परकेाले पशपुित �े� िवकास 
कोषको सद�य पदबाट िनवेदकह�लाई अवकाश 
िदने भिनएको िवप�ी प�रषदक्ा अ�य�को िमित 
२०६८/४/११ को प�, उ� अवकाशसगँ स�बि�धत 
कामकारवाही एवं िवप�ीले कुनै िनण�य गरकेो भए सो 
िनण�य तथा सोको आधारमा िवप�ी नं. ४, ५, ६, 
७, ८ लाई प�रषदक्ो सद�य पदमा गैरकानूनी�पमा 
मनोनयन गरकेो स�पूण� कामकारबाहीह�समेत 
उ��ेषणको आदेश�ारा बदर गरी िनवेदकह�लाई 
सद�यको पदमा मनोनयन ग�रएको िमितबाट पशपुित 
�े� िवकास कोष, स�चालक प�रषदक्ो सद�यको 
पदमा ४ वष�स�म सािवकबमोिजम नै काय�रत रहन िदन ु
भनी ��यथ�ह�का नाममा परमादेशलगायत उपय�ु 
आदेश जारी ग�रपाउ ँभ�ने म�ुय �रट िनवेदन देिखयो ।
 ३. पशपुित �े� िवकास कोषका सद�य रहेका 

िवप�ी िनवेदकह�लाई पदाविध समा� ह�नअुगावै 
हटाउने ि�याकलापमा म��ालयको स�ंथागत 
सलं�नता नरहेको र सोस�ब�धमा म��ालयबाट कुनै 
�शासिनक िनण�यसमेत नभएको भ�ने ��यथ� संघीय 
मािमला, सिंवधानसभा, संसद ्ीय �यव�था तथा 
स�ंकृित म��ालयको एवं कोषका सद�य सिचव सिुशल 
नाहाटाले गरकेा िविभ�न अिनयिमत र गलत काय�ह� 
रो�ने �य�न नगरकेाले �य�ता �यि�ह�लाई कोषको 
सद�य पदमा िनर�तरता िददँा कोषको काय�ह�मा 
असर पन� देखी �रट िनवेदकह�लाई मनोनयन गन� 
अिधकारीको हैिसयतबाट िनजह�लाई अवकाश 
िदइएको काय� कानूनअन�ुप रहेको भ�ने सङ् घीय 
मािमला, सिंवधानसभा, संसद ्ीय �यव�था तथा 
स�ंकृित म��ालय र आ�नो हकमा समेत ऐ. का म��ी 
एवं पशपुित �े� िवकास कोष स�चालक प�रषदक्ा 
अ�य� खगे���साद �साईको िलिखत जवाफ परकेो 
देिख�छ ।
 ४. �रट हामी िनवेदकह�म�येका �वेशराम 
भ�डारी, शीला प�त र सिुनलकुमार वशंललाई नेपाल 
सरकार (मा.म��ी�तर) को िमित २०६६/८/८ 
को िनण�यानसुार र सलुोचन डंगोल र उमेशकुमार 
कुइकेललाई िमित २०६७/१/२७ को िनण�यानसुार 
पशपुित �े� िवकास कोष स�चालक प�रषदक्ो सद�य 
पदमा ऐ. को दफा ८.६ बमोिजम बढीमा ४ वष�को 
लािग मनोनयन ग�रएको र पशपुित �े� िवकास कोष 
स�चालक प�रषदक्ा अ�य�बाट िमित २०६८।४।११ 
देिख लागू ह�ने गरी िनजह�लाई सो पदबाट अवकाश 
िदएको भ�ने िमिसल संल�न िनवेदकह�को मनोनयनप� 
एवं अवकाशप�को छायाकँिपबाट दिेख�छ ।
 ५. सद�यह�को िनयिु� र सेवा अविधका 
स�ब�धमा पशपुित �े� िवकास कोष ऐन, २०५० 
को दफा ८.२.११ माकोषको स�चालक प�रषदक्ो 
सद�यमा कोषका अ�य�बाट सं�कृितिव� र धािम�क 
पय�टनिव�म�येबाट बढीमा सातजना �यि� मनोिनत 

सङ्घीय मािमला, संिवधानसभा, संसदीय �यव�था तथा सं�कृित म��ालयसमेत



नेपाल कानून पि�का, २०७३, भदौ

854

गन� भ�ने �यव�था भएको र ऐ. ऐनको दफा ८.६ मा 
मनोिनत सद�यह�को पदाविध चार वष�को ह�ने भ�ने 
�यव�था भएको पाइ�छ ।
 ६. ऐनमा पदाविध िकटान ग�रएकोमा 
िनयिु�कता�ले िनयिु� गदा� बढीमा भ�ने श�द राखी 
िनयिु� �दान गरकेो भ�नेमा िववाद देिखएन । 
जहासँ�म बढीमा ४ वष�को लािग मनोनयन ग�रएकोमा 
तोिकएको समयाविध समा� नह�दैँ अवकाश िदएको ह�दँा 
अ�य�को उ� काय� संिवधान तथा कानूनिवपरीतको 
छ भ�ने ��को स�दभ�मा हेदा�  िनवेदकह� मनोनयन 
ह�दँाको अव�थामा बढीमा ४ वष�को अविधको लािग 
मा� िनयिु� भएकोदेिखएकाले िनयिु� गन� िनकायले 
जनुसकैु समयमा िनजह�को सेवा िलन इ�कार गन� 
स�ने भ�ने नै देिख�छ । बढीमा भनी वा अविध नतोक� 
िनयिु� वा मनोनयन गरकेोमा िनयिु�कता�बाट चाहेको 
समयमा िनय�ु वा मनोिनत पदािधकारीलाई पदबाट 
अवकाश िदन स�ने भ�ने नै दिेख�छ ।
 ७. पशपुित �े� िवकास कोष ऐन, २०५० 
दफा ८.६ मा मनोिनत सद�यह�को पदाविध ४ वष�को 
ह�ने भ�ने �यव�था भएको तर िनवेदकह�को मनोनयन 
प�मा बढीमा ४ वष�को भनी पदाविध उ�लेख भएको 
देिख�छ । ऐनमा मनोिनत सद�यह�को पदाविध ४ 
वष�को ह�ने भनी िकटान भए पिन मनोनयन गदा�का 
बखत बढीमा ४ वष� भनी मनोनयनप�मा खलुाइएको 
अविधलाई सो मनोनयनकै अव�थामा अ�वीकार 
गरी बढीमा भ�ने श�द नराखी मनोनयन ह�नपुन� 
भनी िनवेदकह� कसैले पिन कही ँ कतै उजरु गरकेो 
भ�ने िनवेदन �यहोरामा खलुाउन सकेको पाइदँनै । 
िनवेदकह�ले उ� सद�यको पदमा मनोनयन ह�दँाका 
बखत ऐनले िनधा�रण गरकेो चार वष�को पदाविध िकटान 
नभई बढीमा चार वष�को लािग भनी रािखएको सत�य�ु 
पदाविधलाई मनोनयन पाउदँाका बखत �वीकार 
ग�रसकेपिछ अिहले आएर िववाद गनु�लाई सा�दिभ�क 
मा�न सिक�न । 

 ८. अतः मािथ िववेिचत आधार कारण तथा 
िनवेदकह�म�ये केहीलाई २०६६।८।८ को िनण�यले र 
केहीलाई २०६७।१।२७ को िनण�यले बढीमा ४ वष�को 
लािग मनोनयन ग�रएको भ�ने िनजह�लाई िदइएको 
िमिसल संल�न मनोनयन प�को छाया�ँितबाट 
देिखएको अव�थामा िनजह�को ४ वष�को अविध 
हालस�म कायम रहन स�ने देिखएन । हाल आएर 
यी िनवेदकह�को पदाविधसमेत �यितत भइसकेको 
देिखदँा मागबमोिजम �रट जारी गन� िनरथ�क ह�ने 
भएकाले िनवेदन खारजे ह�ने ठहछ�  । �रट खारजे ह�ने 
ठहरकेाले यस अदालतबाट िमित २०६८।४।१६ 
मा जारी भएको अ�त�रम आदेश �वतः िन�कृय ह�ने 
ठहछ�  । ��ततु आदेशको जानकारी िवप�ीह�लाई 
िदई ��ततु�रट िनवेदनको दायरीको लगत क�ा गरी 
िमिसल िनयमानसुार अिभलेख शाखामा बझुाइिदनू । 

उ� रायमा सहमत छु । 
�या.ओम�काश िम�

इजलास अिधकृतः इि�दरा शमा�
इित संवत् २०७२ साल चैत १ गते रोज २ शभुम् ।

& 
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सव��च अदालत, संय�ु इजलास
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वडा नं. ६ घर भई हाल कारागार काया�लय 
िडि�लबजारमा थनुामा रहेका भीम�काश 
रो�का मगर

िव��
िवप�ी : वैदेिशक रोजगार �यायािधकरण, बबरमहल, 

काठमाड�

 § �रतपूव�क �याद तामेल नभई एकतफ� 
फैसला भएको अव�थामा अ.ब.ं २०८ न.ं 
बमोिजम फैसला भएको छ मिहनािभ� 
थाहा पाएको िमितले ३५ िदनिभ� 
�ितवाद िदन �याएकोमा िलई कारवाही 
गनु�पन� देिखयो । �यसरी एकतफ� फैसला 
भएकोमा फैसला भएको छ मिहनाको �याद 
नघाई थाहा पाएको िमितलाई �याद कायम 
गरी कसैले �ितवाद िदन �याउँछ भन े
�य�तो िनवेदनबाट कारवाही ह�न नस�न े
देिखयो । उ� कानूनी �यव�थाले तोकेको 
�यादमा यी िनवेदकले उजुरी गरकेा छन ्
वा छैनन ् भ�नतेफ�  हदेा� वैदेिशक रोजगार 
�यायािधकरणबाट िमित २०६९।१२।२० 
मा फैसला भएकोमा िमित २०७०।१०।२४ 

मा मा� िनवेदकले उजुरी गरकेो ह�दँा उ� 
उजुरी िनवेदन अ.ब.ं २०८ न.ं ले िनिद�� 
गरकेो �यादिभ�को नभएबाट उजुरी 
दरपीठ ह�ने भनी उ� �यायािधकरणबाट 
िमित २०७०।११।२१ मा भएको आदेशमा 
अ.ब.ं २०८ न.ं को कानूनी �ुिट रहकेो भ�न 
िम�न ेदेिखन नआउने ।

(�करण नं.५)
 § समा�ान इतलायनामा तामेल गदा� �रत 

पुर् याउनेस�ब�धमा मलुुक� ऐन, अ.ब.ं 
११० न.ं मा कानूनी �यव�था ग�रएको 

 छ । यसरी उ� न�बरले �यव�था 
गरबेमोिजम �रत नपुर् याई तामेल ग�रएको 
�यादलाई कायम राखी कुनै िनण�य ग�र�छ 
भने �यसबाट �यि�को कानूनी हक हनन ्
ह�न जाने र �य�तो कानूनी हक �ाि�को 
लािग अ.ब.ं २०८ न.ं बमोिजमको �ि�या 
अवल�बन गरी सोही न�बरले िनिद�� 
गरकेो �यादिभ� उजुरी गन� सिकने गरी 
उपचारको �यव�थासमते भएको देिखन 
आयो । अ.ब.ं२०८ न.ं को �यादिभ� प�ले 
उजुर गरमेा कानूनी हक �चलन ह�न स�ने 
देिखयो । तर उ� �यादिभ� प�ले उजुर 
नगरी �याद नघाई उजुरी गरकेो कारणले 
कानूनी हक मौिलक हकमा �पा�तरण ह�ने 
होइन । यसकारण अ.बं. को २०८ न.ं को 
�याद नघाई परकेो उजुरीउपर कारवाही 
गन� निम�ने भनी भएको दरपीठ आदेशबाट 
मौिलक हक हनन ्भएको भ�न निम�न े।

(�करण नं.६)
 § वैदेिशक रोजगार �यायािधकरण, 

काठमाड�बाट िमित २०६९।१२।२० मा 
फैसला भएकोमा िमित २०६९।२।१६ 
को तामेली �याद बदर गरी मु�ामा सामेल 

वैदिेशक रोजगार �यायािधकरण, बबरमहल, काठमाड�

�नण�य नं. ९५९४
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ग�रपाउँ भनी अ.बं. २०८ नं. बमोिजमको 
�याद नघाई िमित २०७०।१०।२४ मा 
मा� वैदेिशक रोजगार �यायािधकरणमा 
िनवेदन गरकेो र िमित २०६९।२।१६ 
को तामेली �याद र वैदेिशक रोजगार 
�यायािधकरणको िमित २०७०।११।२१ 
को दरपीठ आदेश बदर ग�रपाउँ भनी अ.ब.ं 
१७ न.ं बमोिजम यस अदालतमा िनवेदन 
िदई िमित २०६९।२।१६ को तामेली �याद 
र वैदेिशक रोजगार �यायािधकरणको 
िमित २०७०।११।२१ को दरपीठ 
आदेशउपरको वैधताको िवषयमा अ.ब.ं 
१७ न.ं को रोहबाट यस अदालतबाट 
िमित २०७१।२।२ मा परी�ण भइसकेको 
देिखएकाले मागबमोिजम आदेश जारी गन� 
निम�ने । 

(�करण नं.८)

िनवेदकका तफ� बाट : िव�ान् सह�यायािधव�ा िकरण 
पौडेल

िवप�ीका तफ� बाट :
अवलि�बत निजर :
स�ब� कानून :

 § मलुकु� ऐन, अ.बं. १७ नं., २०८ नं.

आदेश
 �या.देवे�� गोपाल ��े : नेपालको अ�त�रम 
संिवधान, २०६३ को धारा १०७(२) अ�तग�त दायर 
ह�न आएको ��ततु �रट िनवेदनको संि�� त�य र 
आदेश यस�कार छः
 दीपक कटुवालसमेतको जाहेरीले वादी नेपाल 
सरकार र �ितवादी म �रट िनवेदकसमेत भएको वैदेिशक 
रोजगार कसरुस�ब�धी म�ुामा तोिकएको धरौटी 
बझुाउन नसक� िमित २०७०।१०।५ देिख कारागार 

काया�लय, िडि�लबजारमा थुनामा रहेको अव�थामा 
पूण� ग�ुङसमेतको जाहेरीले वादी नेपाल सरकार 
�ितवादी मसमेत भएको वैदेिशक रोजगारस�ब�धी 
कसरुको म�ुामा मलाई सजाय र जरीवाना ह�ने गरी 
वैदेिशक रोजगार �यायािधकरणबाट फैसला भएको 
कुरा थाहा पाई उ� फैसलाको न�कल सारी हेदा� उ� 
म�ुामा म िनवेदकलाई ३ वष� ६ मिहना कैद र ३ लाख 
�पैया ँजरीवाना ह�ने ठहर गरी फैसला भएको रहेछ । 
वैदेिशक रोजगार �यायािधकरण, काठमाड�बाट िमित 
२०६९।१।१७ मा जारी भएको ७ िदने �यादमा मेरो 
�थायी वतन रो�पा घर मा� खलुाई हाल काठमाड� 
िज�ला कपन गाउ ँ िवकास सिमित ब�ने भीम�काश 
रो�का मगर उ�लेख ग�रएको रहेछ । मेरो नाममा 
जारी भएको �यादमा �थायी वतन नखलुाइएको र 
अ�थायी वतनमा पिन वडा नं. नखलुाई जारी भएको 
�याद िमित २०६९।२।१६ मा काठमाड� िज�ला कपन 
गाउ ँ िवकास सिमितको सूचना पाटीमा टासँ ग�रएको 
रहेछ । िवप�ी �यायािधकरणबाट म िनवेदकलाई ३ वष� 
६ मिहना कैद र ३ लाख जरीवाना गन� ठहर गरी स�ु 
�याद गजुारी बसेकाले पनुरावेदनको �याद िदई रहन ु
परने भनी िमित २०६९।१२।२० मा फैसला भएको 
रहेछ । यसरी म िनवेदकको �थायी वतन नै नखलुाई 
अ�थायी वतनमा समेत वडा नं. नखलुाई �याद जारी गरी 
िमित २०६९।२।१६ मा अ.बं. ११० नं. को बेरीतपूव�क 
टासँ भएको �यादलाई आधार मानी मलाई जरीवाना 
र कैद सजायसमेत गन� गरी भएको वैदेिशक रोजगार 
�यायािधकरण, काठमाड�को फैसला �व�छ सनुवुाईको 
अिधकार, फौजदारी �यायको िस�ा�त तथा नेपालको 
अ�त�रम संिवधान, २०६३ �ारा �द� �ितर�ा गन� 
पाउने मौिलक हकको िवपरीत ह�दँा उपचारको अ�य 
वैकि�पक �यव�था नभएकोले नेपालको अ�त�रम 
सिंवधान, २०६३ को धारा १०७ (२) बमोिजम यो 
�रट िनवेदन गन� आएको छु । अतः वैदिेशक रोजगार 
�यायािधकरण, काठमाड�बाट िमित २०६९।२।१६ मा 
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तामेल भएको बेरीतको �याद उ��ेषणको आदेश�ारा 
बदर गरी म िनवेदकलाई िवप�ी वैदेिशक रोजगार 
�यायािधकरणमा उपि�थत भई उ� म�ुामा बयान 
गराई म�ुामा सामेल गराई पपु��समेत गन� िदन ु भनी 
िवप�ीका नाममा परमादेश जारी ग�रपाऊँ । साथै यो 
िनवेदनको अि�तम टुङ्गो नलाग�ुजेलस�म वैदेिशक 
रोजगार �यायािधकरणको िमित २०६९।१२।२० को 
फैसला काया��वयन नगनु� , नगराउन ु र यथाि�थितमा 
रा�न ु भनी िवप�ीका नाममा अ�त�रम आदशेसमेत 
जारी ग�रपाउ ँभ�नेसमेत �यहोराको भीम�काश रो�का 
मगरको �रट िनवेदन ।
 यसमा के कसो भएको हो ? िनवेदकको 
मागबमोिजमको आदशे िकन जारी ह�न ुनपन� हो ? यो 
आदेश �ा� भएका िमितले बाटाको �यादबाहेक १५ 
िदनिभ� महा�यायािधव�ाको काया�लयमाफ� त िलिखत 
जवाफ पठाउन ु भनी िवप�ीलाई �याद सूचना पठाई 
िलिखत जवाफ पर ेवा अविध नाघेपिछ िनयमबमोिजम 
पेस गनू�  । अ�त�रम आदशेको माग स�ब�धमा दवुै प�को 
छलफल सनुी िन�कष�मा प�ुन ु उपय�ु देिखएकाले 
अ�त�रम आदेश छलफलको पेसी तोक� सोको सूचना 
िवप�ीलाई िदई िनयमानसुार गरी पेस गनु�  भ�नेसमेत 
�यहोराको यस अदालतको िमित २०७१।५।१९ को 
आदेश । 
 राजे���साद चौधरीसमेतको जाहेरीले वादी 
नेपाल सरकार र �ितवादी यी िनवेदकसमेत भएको 
वैदेिशक रोजगार कसरुस�ब�धी म�ुामा वैदेिशक 
रोजगार �यायािधकरणबाट जारी भएको ७ िदने �याद 
अ.बं. ११० नं. को �ि�या नपरु ्याई साव�जिनक 
�थानमा िमित २०६९।२।१६ मा टासँ भएको बेरीतको 
तामेली �याद बदर गरी �ितवाद गन� मौका पाउ ँ
भनी �रट िनवेदकले िमित २०७०।१०।२४ मा यस 
�यायािधकरणमा िनवेदन िदए उपर कारबाही ह�दँा िनज 
भीम�काश रो�का मगरको नाउकँो �याद अिभयोगप�मा 
उि�लिखत वतनमा जारी भएकोमा िनज �यादवाला 

र िनजको घर�ार प�ा नलागेको भनी �थानीय 
भलाद ्मी दईुजना र स�बि�धत गाउ ँिवकास सिमितको 
सिचवलाई रोहवरमा राखी गाउ ँ िवकास सिमित 
भवनमा �याद टासँ भएको देिखदँा संि�� काय�िविध 
ऐन, २०२८ को दफा ७ (२) अनसुार �रतपूव�क तामेल 
भएको देिखएको र मलुकु� ऐन, अ.बं. २०८ नं. ले 
तोकेको अविध �यितत भएपिछ �ितवादीको ��ततु 
उजरुी िनवेदन पन� आएको देिखदँा �याद बदर गरी 
िनवेदकको मागबमोिजम �ितवाद गन� मौका �दान गन� 
िमलेन भनी अ.बं. २०८ नं. अनसुार दरपीठ गरी यस 
�यायािधकणबाट िमित २०७०।११।२१ मा आदेश 
भएको छ । सो आदशेउपर �रट िनवेदकले सव��च 
अदालतमा अ.बं. १७ नं. बमोिजम िदएको िनवेदनमा 
कारवाही ह�दँा ��ततु िनवेदनसगँ स�बि�धत म�ुा 
िमित २०६९।१२।२० मा फैसला भएको, सो फैसला 
ह�नभु�दा अगािड कारवाहीको िसलिसलामा िनवेदक 
�ितवादीको नाउमँा अिभयोगप�मा उि�लिखत 
वतनमा िमित २०६९।२।१६ मा �याद तामेल भएको, 
�ितवादी तफ� बाट अ.ब.ं २०८ नं. को सिुवधा �ा� गन� 
सो अ.ब.ं २०८ नं. ले तोकेको �यादिभ� �ितवादी 
वैदेिशक रोजगार �यायािधकरणसम� गएको अव�था 
नदिेखएको र वैदेिशक रोजगार �यायािधकरणसम� 
उ� िनवेदनसगँ स�बि�धत म�ुा कारवाहीय�ु 
अव�थामा रहेको नभई िमित २०६९।१२।२० मा 
फैसला भइसकेको देिखदँा ��ततु िनवेदन स�ब�धमा 
कारवाही ग�ररहन ु पन� औिच�यपूण� देिखन आएन 
कानूनबमोिजम गनु�  भनी सव��च अदालतबाट आदेश 
भएको छ । 
 �रट िनवेदक र संखब�ु लामासमेत िमलेर 
इलाइट एकेडेमी ओपन �कुल स�चालन गरी 
जाहेरलालाह�लाई ठगी गरकेो भनी अिभयोग दता� 
भएको र एकै काया�लयका कम�चारीह� उपर परकेो 
जाहेरी दरखा�त र सोका आधारमा दायर भएको 
अिभयोग अ�य �ितवादीह�ले जानकारी पाउने तर 

वैदिेशक रोजगार �यायािधकरण, बबरमहल, काठमाड�
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यी िवप�ीले जानकारी नपाउने भ�ने यिु�स�मत 
ह�दँनै । तसथ� िमित २०६९।२।१६ मा तामेल भएको 
�यादलाई बेवा�ता गरी ब�ने र प�ाउ परपेिछ कैदबाट 
बािहर रहने मनसाय राखी दायर ह�न आएको ��ततु 
�रट िनवेदन खारजे ग�रपाउ ँ भ�नेसमेत �यहोराको 
वैदेिशक रोजगार �यायािधकरण, काठमाड�को िलिखत 
जवाफ । 
 िनयमबमोिजम दैिनक पेसी सूचीमा चढी 
यस इजलाससम� पेस ह�न आएको ��ततु �रट 
िनवेदनमा वैदेिशक रोजगार �यायािधकरणको तफ� बाट 
उपि�थत िव�ान् सह�यायािधव�ा �ी िकरण पौडेलले 
वैदेिशक रोजगार कसरुस�ब�धी म�ुामा अिभयोगप�मा 
खलुाइएको वतनमा नै �याद जारी भएको छ । उ� 
�याद तामेल गदा�  भ�भलाद् मी सा�ी बसी गाउ ँिवकास 
सिमितका सिचव रोहवरमा रहेका छन् । कानूनको 
�रत परु ्याई �याद तामेल नभएको र सो �यादका 
आधारमा फैसला भएको भए मलुकु� ऐन, अ.ब.ं 
२०८ नं. बमोिजमको �यादिभ� अदालतमा उपि�थत 
भई िनवेदन गनु�पन� ह��छ । तर उ� �याद नघाई 
िनवेदन गरकेो अव�था छ । यसरी वैदिेशक रोजगार 
�यायािधकरणले �याद बदर गरी अ.बं. २०८ नं. 
बमोिजम िनवेदन िलन अ�वीकार गरी भएको दरपीठ 
आदेशउपर िनवेदकले सव��च अदालतमा साधारण 
अिधकार�े�को माग� अवल�बन गरी १७ नं. बमोिजम 
िनवेदन गरकेोमा वैदेिशक रोजगार �यायािधकरणको 
आदेश सदर भइसकेको ह�दँा �रट जारी ह�नपुन� अव�था 
छैन भनी ��ततु गनु�भएको बहस सनुी िमिसल अ�ययन 
गरी हेदा� ��ततु �रट िनवेदनमा मागबमोिजम आदेश 
जारी गनु�पन� हो होइन भ�ने िवषयको िन�पण गनु�पन� 
देिखन आयो । 
 २. िनण�यतफ�  िवचार गदा�  पूण� ग�ुङसमेतको 
जाहेरीले वादी नेपाल सरकार �ितवादी मसमेत भएको 
वैदेिशक रोजगारस�ब�धी कसरुमा म�ुा दायर भई म 
िनवेदकका नाममा वैदेिशक रोजगार �यायािधकरण, 

काठमाड�बाट िमित २०६९।१।१७ मा जारी भएको ७ 
िदने �यादमा �थायी वतन उ�लेख नग�रएको र अ�थायी 
वतनमासमेत गाउ ँ िवकास सिमितमा� उ�लेख गरी 
वडा नं. नखलुाई िमित २०६९।२।१६ मा कपन गाउ ँ
िवकास सिमितको काया�लयको सूचना पाटीमा टासँ 
गरकेो ह�दँा उ� �याद अ.बं. ११० नं. को �रत नपगेुको र 
सोही बेरीतको �यादलाई आधार मानी मलाई जरीवाना 
र कैद सजायसमेत गन� गरी िमित २०६९।१२।२० मा 
वैदेिशक रोजगार �यायािधकरण, काठमाड�बाट भएको 
फैसला �व�छ सनुवुाईको अिधकार र फौजदारी 
�यायको िस�ा�तसमेतको िवपरीत भई संिवधान 
�द� मौिलक हक उपभोग गन�बाट वि�चत गरकेो 
ह�दँा वैदेिशक रोजगार �यायािधकरण, काठमाड�बाट 
िमित २०६९।२।१६ मा तामेल भएको बेरीतको �याद 
उ��ेषणको आदेश�ारा बदर गरी म �रट िनवेदकलाई 
वैदेिशक रोजगार �यायािधकरणमा उपि�थत भई उ� 
म�ुामा बयान गराई सामेल गराई म�ुाको पूप��समेत 
गन� िदनू भनी िवप�ीका नाममा परमादेश जारी ग�रपाउ ँ
भ�ने �रट िनवेदनको �यहोरा रहेको पाइ�छ ।  
 ३. िवप�ीको िलिखत जवाफमा अिभयोगप�मा 
खलुाइएको वतनमा �रट िनवेदकका नाममा जारी 
भएको �याद िमित २०६९।२।१६ मा तामेल भई िमित 
२०६९।१२।२० मा फैसलासमेत भएकोमा उ� �याद 
बेरीत भएबाट बदर गरी म�ुामा सामेल गराई पाउ ँभनी 
िनवेदकले िमित २०७०।१०।२४ मा िनवेदन िदएकोमा 
�याद �रतपूव�क तामेल भएको देिखएको र मलुकु� ऐन, 
अ.बं. २०८ नं. को �याद नघाई िनवेदन परकेो ह�दँा 
�याद बदर गरी �ितवाद गन� मौका �दान गन� िमलेन 
भनी िमित २०७०।११।२१ मा आदेश भएको छ । सो 
आदशेउपर �रट िनवेदकले सव��च अदालतमा अ.बं. 
१७ नं. बमोिजम िनवेदन िदएकोमा वैदेिशक रोजगार 
�यायािधकरणको आदेश सदर भई अि�तम भइसकेको 
अव�थामा �रट�े�मा �वेश गरकेो िमलेको छैन भ�ने 
�यहोरा उ�लेख गरकेो दिेखयो । 
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 ४. वैदेिशक रोजगार �यायािधकरण, 
काठमाड�बाट िमित २०६९।२।१६ मा तामेल भएको 
�याद बेरीतको भएबाट आफू िव�� दायर भएको 
म�ुामा �ितवाद गन� नपाएको ह�दँा उ� �याद बदर 
गरी अ.बं. २०८ नं. बमोिजम म�ुामा �ितर�ा ग�रपाउ ँ
भ�ने नै िनवेदकको म�ुय माग दाबी रहेको छ । पूण� 
ग�ुङसमेतको जाहेरीले वादी नेपाल सरकार �ितवादी 
यी िनवेदकसमेत भएको वैदेिशक रोजगारस�ब�धी 
कसरुको म�ुामा िनवेदकलाई ३ वष� ६ मिहना कैद र 
३ लाख �पैया ँजरीवाना ह�ने ठहरी वैदिेशक रोजगार 
�यायािधकरण, काठमाड�बाट िमित २०६९।१२।२० 
मा फैसला भएको भ�ने दिेखन आयो । वैदिेशक रोजगार 
�यायािधकरण, काठमाड�बाट िमित २०६९।१२।२० 
मा फैसला भएकोमा िमित २०६९।२।१६ को तामेली 
�याद बदर गरी म�ुामा सामेल ग�रपाउ ँ भनी यी 
िनवेदकले वैदेिशक रोजगार �यायािधकरणसम� िमित 
२०७०।१०।२४ मा मा� िनवेदन गरकेो ह�दँा अ.ब.ं 
२०८ नं. बमोिजमको �याद नघाई िनवेदन परकेो भनी 
िनवेदन दरपीठ ह�ने भनी उ� �यायािधकरणबाट िमित 
२०७०।११।२१ मा आदेश भएको देिखयो । �याद 
बेरीतको भएको र अ.बं. २०८ नं. बमोिजम �ितवाद 
गन� नपाएको भ�ने िनवेदकको चनुौती रहेको ह�दँा उ� 
अ.बं. २०८ नं. को कानूनी �यव�था उ�लेख ह�न ु
सा�दिभ�क ह�न आएको छ । 

२०८ नं.।। अड्डाबाट जारी भएको समा�ान 
इतलायनामाको �याद तारखेमा �ितवादी 
निदई �याद गजुारी बसेका झगिडयाले 
ऐनबमोिजम एकतफ� �माण बझुी भएका 
फैसलाउपर पनुरावेदन ला�न स�दैन । 
समा�ान इतलायनामा तामेल गदा� यसै 
महलको ११० न�बरबमोिजम �रत नपरु ्याई 
तामेल गरकेोले थाहा पाउन नसक� �ितवादी 
िदन नपाई �याद ग�ेुको भ�ने उजरुीसाथ 
फैसला भएको छ मिहनािभ�मा थाहा पाएको 

पैतीस िदनिभ� झगडीयाले �ितवादी लेखी 
िदन �यायो भने पिहले िमिसल सामेल रहेको 
तामेली समा�ान हेरी �रतपूव�क तामेल भएको 
देिखन आएन भने सोही �यहोराको पचा� लेखी 
�ितवादी दता�  गरी ऐनबमोिजम ब�ुन ु पन� 
�माण बझुी म�ुा फैसला गनु�पछ�  । �रत पगुी 
तामेल भएको देिखएमा सोही �यहोरा खोली 
उजरु ला�न स�दनै भनी दरपीठ गरी िफता� 
िदनपुछ�  ।

 ५. उपयु�� कानूनी �यव�थाबाट �रतपूव�क 
�याद तामेल नभई एकतफ� फैसला भएको अव�थामा 
अ.बं. २०८ नं. बमोिजम फैसला भएको छ मिहनािभ� 
थाहा पाएको िमितले ३५ िदनिभ� �ितवाद िदन 
�याएकोमा िलई कारवाही गनु�पन� देिखयो । �यसरी 
एकतफ� फैसला भएकोमा फैसला भएको छ मिहनाको 
�याद नघाई थाहा पाएको िमितलाई �याद कायम गरी 
कसैले �ितवाद िदन �याउछँ भने �य�तो िनवेदनबाट 
कारवाही ह�न नस�ने देिखयो । उ� कानूनी �यव�थाले 
तोकेको �यादमा यी िनवेदकले उजरुी गरकेा छन् वा 
छैनन् भ�नेतफ�  हेदा� वैदेिशक रोजगार �यायािधकरणबाट 
िमित २०६९।१२।२० मा फैसला भएकोमा िमित 
२०७०।१०।२४ मा मा� िनवेदकले उजरुी गरकेो ह�दँा 
उ� उजरुी िनवेदन अ.ब.ं २०८ नं. ले िनिद�� गरकेो 
�यादिभ�को नभएबाट उजरुी दरपीठ ह�ने भनी उ� 
�यायािधकरणबाट िमित २०७०।११।२१ मा भएको 
आदशेमा अ.बं. २०८ नं. को कानूनी �िुट रहेको भ�न 
िम�ने दिेखन आएन । 
 ६. समा�ान इतलायनामा तामेल गदा� �रत 
परु ्याउने स�ब�धमा मलुकु� ऐन, अ.बं. ११० नं. मा 
कानूनी �यव�था ग�रएको छ । यसरी उ� न�बरले 
�यव�था गरबेमोिजम �रत नपरु ्याई तामेल ग�रएको 
�यादलाई कायम राखी कुनै िनण�य ग�र�छ भने �यसबाट 
�यि�को कानूनी हक हनन् ह�न जाने र �य�तो कानूनी 
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हक �ाि�को लािग अ.बं. २०८ नं. बमोिजमको �ि�या 
अवल�बन गरी सोही न�बरले िनिद�� गरकेो �यादिभ� 
उजरुी गन� सिकने गरी उपचारको �यव�थासमेत भएको 
देिखन आयो । अ.बं.२०८ नं. को �यादिभ� प�ले उजरु 
गरमेा कानूनी हक �चलन ह�न स�ने देिखयो । तर उ� 
�यादिभ� प�ले उजरु नगरी �याद नघाई उजरुी गरकेो 
कारणले कानूनी हक मौिलक हकमा �पा�तरण ह�ने 
होइन । यसकारण अ.बं. को २०८ नं. को �याद नघाई 
परकेो उजरुीउपर कारवाही गन� निम�ने भनी भएको 
दरपीठ आदेशबाट मौिलक हक हनन् भएको भ�न 
निम�ने ह�दँा नेपालको अ�त�रम संिवधान, २०६३ को 
धारा १०७(२) अ�तग�त असाधारण अिधकार �े�को 
�योग गन� िम�ने देिखन आएन ।
 ७. िनवेदकले यस अदालतमा ��ततु �रट 
िनवेदन दायर गनु�  पूव� िमित २०६९।२।१६ को तामेली 
�याद र वैदेिशक रोजगार �यायािधकरणको िमित 
२०७०।११।२१ को दरपीठ आदेश बदर ग�रपाउ ँ
भनी अ.ब.ं १७ नं. बमोिजम यस अदालतमा िनवेदन 
गरकेोमा वैदेिशक रोजगार �यायािधकरणको िमित 
२०७०।११।२१ को आदेश िमित २०७१।२।२ 
मा सदर भई उ� आदेश अि�तम भइसकेको भ�ने 
त�य िवप�ीको िलिखत जवाफबाट दिेखन आएको 
छ । यसरी तामेली �याद र िनवेदनउपरको दरपीठको 
वैधताको िवषयमा अ.बं. १७ नं. को रोहमा यस 
अदालतबाट परी�ण भइसकेकोमा पनुः सोही िवषयका 
स�ब�धमा ��ततु �रट िनवेदन गरकेो देिखन आयो । 
साधारण अिधकार�े�को रोहबाट परी�ण भई अि�तम 
भइसकेको सोही िवषयको हकमा पनुः असाधारण 
अिधकार�े�अ�तग�त िनवेदन पन� आएको दिेखदँा 
�रटको �े�बाट मू�याङ्कन गरी आदेश गन� िम�ने 
देिखएन । 
 ८. अतः मािथ िववेिचत आधार र कारणबाट 
वैदेिशक रोजगार �यायािधकरण, काठमाड�बाट 
िमित २०६९।१२।२० मा फैसला भएकोमा िमित 

२०६९।२।१६ को तामेली �याद बदर गरी म�ुामा 
सामेल ग�रपाउ ँभनी अ.बं. २०८ नं. बमोिजमको �याद 
नघाई िमित २०७०।१०।२४ मा मा� वैदेिशक रोजगार 
�यायािधकरणमा िनवेदन गरकेो र िमित २०६९।२।१६ 
को तामेली �याद र वैदेिशक रोजगार �यायािधकरणको 
िमित २०७०।११।२१ को दरपीठ आदेश बदर ग�रपाउ ँ
भनी अ.बं. १७ नं. बमोिजम यस अदालतमा िनवेदन 
िदई िमित २०६९।२।१६ को तामेली �याद र वैदेिशक 
रोजगार �यायािधकरणको िमित २०७०।११।२१ को 
दरपीठ आदेशउपरको वैधताको िवषयमा अ.बं. १७ नं. 
को रोहबाट यस अदालतबाट िमित २०७१।२।२ मा 
परी�ण भइसकेको दिेखएकाले मागबमोिजम आदेश 
जारी गन� िमलेन । ��ततु �रट िनवेदन खारजे ह�ने 
ठहछ�  । यो आदेशको जानकारी िवप�ीलाई िदई ��ततु 
�रट िनवेदनको दायरीको लगत क�ा गरी िमिसल 
िनयमानसुार बझुाइिदनू । 

उ� रायमा सहमत छु । 
स.�.�या.क�याण �े�

इजलास अिधकृत : इि�दरा शमा�
इित संवत् २०७२ साल माघ २८ गते रोज ५ शभुम् ।

& 
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सव��च अदालत, संय�ु इजलास
स�माननीय का.म.ु �धान�यायाधीश �ी क�याण �े�

माननीय �यायाधीश �ी गोपाल पराजलुी
फैसला िमित : २०७१।११।१०।१

०६९-CI-०८२५

म�ुा : उ��ेषण / परमादेश

पनुरावेदक / िनवेदक : दैलेख िज�ला पगनाथ गा.िव.स. 
को हाल ऐ. नारायण नगरपािलका वडा नं. १ 
दलेैख बजार ब�ने कृ�णबहादरु ब�नेत

िव��
��यथ� / िवप�ी : राि��य वािण�य ब�क के��ीय 

काया�लय, रामशाहपथ, काठमाड�समेत

 § िनवृ�भरणस�ब�धी �यव�था सामािजक 
सुर�ाबापत सवेा िनवृ� भएपिछ िनवृ� 
कम�चारीलाई िदने सिुवधा हो भ�न े
त�यमा पिन िववाद छैन । पुनरावेदक 
राि��य वािण�य ब�कबाट सवेा िनवृ� 
भएको देिखँदा सोही ब�कको कम�चारी 
िविनमायवलीले गरकेो �यव�था नै हरेी 
िनण�य गनु�पन� । 

 § राि��य वािण�य ब�क सेवा िविनयमावली, 
२०६१ को िविनयम ५९(३) को 
�ितब�धा�मक वा�यांशमा तर यस 
िविनयमबमोिजम िनवृितभरण पाइरहकेो 
कम�चारीले दोहोरो िनवृितभरण पाउने छैन 
र िनवृ� भइसकेपिछ िववाह गरमेा �यस 
अव�थामा पित वा प�नीले पाउन े छैन 
भ�ने �यव�था भएको देिख�छ । 

 § इ�छाइएको �यि�मा �ीमान ्वा �ीमतीको 
नाम उ�लेख ग�रनु भनेको सेवा िनवृ� 
कम�चारीको म�ृयु भएपिछ इ�छाइएको 
�यि�ले सामािजक सरु�ाबापतको सुिवधा 
िलन पाउन ुहो । जब िक राि��य वािण�य 
ब�क कम�चारी िविनयमावली, २०६१ 
को िविनयम ५९(३) को �ितब�धा�मक 
वा�यांशले सेवा िनवृ� भएपिछ िववाह 
गरमेा �य�तो सिुवधा नपाउन े गरी सीमा 
तोिकिदएको पाइने ।

(�करण नं.५)

पनुरावेदक / िनवेदक :
��यथ� / िवप�ी :
अवलि�बत निजर :
स�ब� कानून :

 § राि��य वािण�य ब�क कम�चारी सेवा 
िविनयमावलीको िविनयम ५९(३) 
�ितब�धा�मक वा�यांश

पनुरावेदनमा फैसला गन�ः- 
 माननीय �यायाधीश �ी एकराज आचाय�
 माननीय �यायाधीश �ी रामच�� यादव

आदेश
 का.म.ु�.�या.क�याण ��े : पनुरावेदन 
अदालत, पाटनको िमित २०६९।६।१० को 
फैसलाउपर िनवेदकको तफ� बाट �याय �शासन ऐन, 
२०४८ को दफा ९ बमोिजम यस अदालतमा पेस ह�न 
आएको ��ततु �रट िनवेदनको संि�� त�य र ठहर 
यस�कार छः-
 म िनवेदक िवप�ी ब�कको पूव� का.म.ु सहलेखा 
अिधकृत पदबाट सेवा िनव�ृ भएको कम�चारी ह� ँ। मेरो 
जेठी �ीमती िललादवेी ब�नेतबाट २०५१ सालमा 

राि��य वािण�य ब�क के��ीय काया�लय, रामशाहपथ, काठमाड�समेत

�नण�य नं. ९५९५
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एउटा छोराको ज�म भएको िथयो । छोराको बस 
दघु�टनामा परी म�ृय ुभएपिछ हामी प�रवारका मािनस 
िवि�� अव�थामा रहेका िथयौ । पिछ जेठी �ीमतीबाट 
छोरा छोरीको जाय ज�म नह�ने भएपिछ हामी �ीमान् 
�ीमतीका बीचमा भएको स�लाहले का�छी �ीमतीको 
�पमा मैले कमला बस�नेतसगँ दो�ो िववाह गरी 
िनजबाट एकजना छोराको ज�म भएको छ । �यसपिछ 
म, जेठी �ीमती र का�छी �ीमती केही समय सगैँ ब�द ै
आएका िथयौ । का�छी �ीमतीबाट २०५३ सालमा 
छोराको ज�म भएपिछ जेठी �ीमती िललादवेीले 
ए�कासी म र का�छी �ीमतीउपर अंश म�ुा दायर 
गरकेाले सो म�ुामा मेरो पे�सनमा जेठी �ीमतीले 
दाबी नगन� गरी बह�मू�य स�पि� र घर ज�गा जेठीले 
पाउने गरी िमित २०६५।११।१८ मा सखु�त िज�ला 
अदालतमा िमलाप� भएको िथयो ।
 मैले िवप�ी ब�कबाट पाउने िनव�ृभरणमा 
शेषपिछको इ�छाएको �यि�मा जेठी �ीमतीको नाम 
उ�लेख गरकेो िथए । अंश म�ुामा िमलाप� भएपिछ 
मैले िवप�ी ब�कमा इ�छाएको �यि�मा का�छी �ीमती 
कमला ब�नेतको नाम समावेश गरी पाउन िनवेदन 
िदए । ब�कले जेठी �ीमतीको म�जरुनामा दाखेल गन� 
भनेपिछ मैले जेठी �ीमतीले िनव�ृभरणमा दाबी नगन� 
भनी गरकेो िमलाप� पेस गरे ँ। सोप�ात िवप�ी ब�कले 
राि��य वािण�य ब�क कम�चारी सेवा िविनयमावली, 
२०६१ को िविनयम ५९(३) मा शेषपिछको हकदार 
प�रवत�न गन� नपाईने िनयम बनाई सो कुराको मलाई 
जानकारी निदई शेषपिछको इ�छाएको �यि� प�रवत�न 
गन� नपाइने कुराको जानकारी मा� गराइयो ।
 उ� राि��य वािण�य ब�क कम�चारी सेवा 
िविनयमावली, २०६१ को िविनयम ५९(३) को 
�ितब�धा�मक वा�यांशको दो�ो हरफमा सेवा िनव�ृ 
भइसकेपिछ िववाह गरमेा �यस अव�थामा पित वा 
प�नीले पाउने छैनन भ�ने �यव�थाले मैले इ�छाएको 
�यि�को ि�थित श�ुयमा रहेकोले सो िविनयम ५९(३) 

को �यव�था बदर गरी पाउन दायर गरेको ०६७-
WS-०००१ को �रट िनवेदनमा सव��च अदालतबाट 
िवप�ी ब�कले िविनयम ५९(३) को �यव�थाको आधार 
निलएको र िविनयमले हकदार प�रवत�न गन� नरोकेको 
भ�दै �रट खारजे भएको िथयो । सोबमोिजम उ� 
आदशेको �ितिलिप राखी पनु ई��याइएको �यि�को 
नाम प�रवत�न गन� पनु: िनवेदन िदएको िथए । तर िवप�ी 
ब�कबाट मैले िदएको िनवेदनमा सव��च अदालतबाट 
यस ब�कको नाममा कुनै आदेश जारी नभएको �यहोरा 
मा� लेखी प� िदइयो । मलाई िवप�ी ब�कले इ�छाएको 
�यि�को नाम प�रवत�न गन� नपाइने भनी कुनै िनण�य 
गरी जानकारी िदइएको छैन । िविनयमावलीमा �प� 
�यव�था छ भ�ने अिन िविनयमावलीअनसुार िनण�य 
नगन� िम�दैन । 
 अतः िवप�ीको काम कारवाहीले मेरो 
सिंवधान �द� �वत��ता, समानता, स�पि�स�ब�धी, 
�यायस�ब�धी मौिलक हक र राि��य वािण�य ब�क ऐन 
तथा कम�चारी सेवा िविनयमावली �द� कानूनी हकमा 
आघात पगेुको ह�दँा मेरो िनव�ृभरणमा शेषपिछको 
हकदार प�रवत�न गन� निम�ने भनी िवप�ीबाट कुनै 
आ�त�रक िनण�य भएका भए सो िनण�य र सोस�ब�धमा 
लेिखएका गैरकानूनी प� नेपालको अ�त�रम सिंवधान, 
२०६३ को धारा १०७(२) बमोिजम उ��ेषणको 
आदशेले बदर गरी म िनवेदकको िनव�ृभरण पाउने 
हकदार िललादवेी ब�नेतको स�ा कमला ब�नेतको 
नाम समावेश गनु�  भनी िवप�ीह�को नाममा 
परमादेशको आदेश जारी ग�रपाउ ँभ�नेसमेत �यहोराले 
पनुरावेदकले पनुरावेदन अदालत, पाटनमा पेस गरकेो 
िनवेदन ।
 िवप�ीह�बाट १५ िदनिभ� िलिखत जवाफ 
मगाई आएपिछ िनयमानसुार गरी पेस गनु�  भ�नेसमेत 
�यहोराको पनुरावेदन अदालत, पाटनको िमित 
२०६९।४।३० को आदेश । 
 िनवेदकले िमित २०३३।१।२९ मा भरकेो 
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�वेि�छक नोकरी िववरण फाराममा ई�छाएको �यि�को 
नाम थरमा �ीमती िललादेवी ब�नेतको नाम उ�लेख 
गरकेो छ । िनव�ृ भरणस�ब�धी �यव�था सेवा िनव�ृ 
कम�चारीलाई िदइने सिुवधा हो । यो संिवधान �द� 
हक होइन । िविनयमावली अ�तग�तको हक हो । ब�कले 
िविनयमावलीको �यव�था समयमा समयमा प�रवत�न 
गन� स�छ । अशं म�ुामा भएको िमलाप�मा पे�सनमा 
समेत दाबी नगन� उ�लेख भएको �यहोराले �चिलत 
कानूनलाई Override  नगन� ह�दँा िमलाप�बमोिजम 
गन� ब�क वा�य छैन । राि��य वािण�य ब�क कम�चारी 
सेवा िविनयमावली, २०६१ को िविनयम ५९(३) को 
�ितब�धा�मक वा�यांशमा...र सेवा िनव�ृ भइसकेपिछ 
िववाह गरमेा �यस अव�थामा पित प�नीले पाउने छैन 
भ�ने �प� �यव�था छ ।
 सो कानूनी �यव�था बदर गरी पाउनँ 
िनवेदकले दायर गरकेो ०६७-WS-०००१ को �रट 
िनवेदन सव��च अदालतबाट सिंवधानसगँ नबािझएको 
भनी �रट खारजे भइसकेको छ । िनवेदकले सेवा िनव�ृ 
भएपिछ का�छी �ीमती कमला ब�नेतसगँ िववाह गरकेो 
ह�दँा ��ततु �रट िनवेदन खारजे ग�रपाउ ँ भ�नेसमेत 
�यहोराको िवप�ीह�को तफ� बाट पेस भएको िलिखत 
जवाफ । 
 राि��य वािण�य ब�क कम�चारी सेवा 
िविनयमावली, २०६१ को िविनयम ५९(३) को 
�ितब�धा�मक वा�यांशमा सेवाबाट िनव�ृ भइसकेपिछ 
कुनै कम�चारीले िववाह गरकेो अव�थामा �य�तो पित 
प�नीले िनव�ृ भरण नपाउने कुरा उ�लेख भएको छ । 
िनवेदकले सो कानूनी �यव�थाउपर िदएको चनुौतीमा 
पिन सव��च अदालतको िवशेष इजलासबाट उ� 
कानूनी �यव�था संिवधानसगँ नबािझएको भनी आदेश 
भई रहेको प�र�े�य र स�दभ�मा ��ततु �रट िनवेदन 
खारजे ह�ने ठहछ�  भ�नेसमेत �यहोराको पनुरावेदन 
अदालत, पाटनको िमित २०६९।६।१० को आदेश ।
उ� आदेश �िुटपूण� छ । मैले सव��च अदालतमा 

दायर गरकेो ०६७-WS-०००१ को �रट िनवेदनमा 
राि��य वािण�य ब�क कम�चारी िविनयमावली, २०६१ 
को िविनयम ५९(३) को �ितब�धा�मक वा�याशँले 
शेषपिछको हकदार प�रवत�न गन� कुनै रोक नलाएको 
भनी �या�या भएको र मैले पिन सोही कानूनी 
�यव�थाको आधारमा शेषपिछको इ�छाएको �यि� 
प�रवत�न गन� िनवेदन िदएको ह�दँा �रट जारी ह�न ुपन�मा 
खारजे गरकेो पनुरावेदन अदालत, पाटनको आदेश बदर 
गरी िनवेदन मागबमोिजम ग�रपाउ ँभ�नेसमेत �यहोराले 
पनुरावेदकले यस अदालतमा गरकेो पनुरावेदनप� ।
 िनयमबमोिजम दैिनक पेसी सूचीमा चढी पेस 
ह�न आएको ��ततु म�ुाको िमिसल सलं�न स�कल 
कागजातह�को अ�ययन गरी हेदा�  पनुरावेदन अदालत, 
पाटनको िमित २०६९।६।१० को फैसला िमलेको छ, 
छैन ? पनुरावेदन िजिकर प�ुन स�ने हो, होइन भ�ने 
स�ब�धमा िनण�य िदनपुन� देिखयो ।
 २. िनण�यतफ�  िवचार गदा� पनुरावेदक 
कृष ्णबहादरु ब�नेत िवप�ी ब�कको का.म.ु सहलेखा 
अिधकृत पदबाट िमित २०४९।३।१८ मा सेवा िनव�ृ 
भएको त�यमा िववाद छैन । सेवा िनव�ृ भएपिछ 
पनुरावेदकले िमित २०५२।११।१८ मा कमला 
ब�नेतसगँ िववाह गरी �ीमान् �ीमतीको �पमा बसेको 
देिख�छ । �यसै �ममा िनजको जेठी �ीमती िललादेवी 
ब�नेत अशं िलई छु��ई िभ�न भइसकेक� ह�दँा मैले 
पिहले ई�छाइएक� िललादवेीको नाम प�रवत�न गरी 
वैयि�क नोकरी िववरण फाराममा इ�छाएको �यि�को 
महलमा कमला ब�नेतको नाम कायम गरी पाउन 
िवप�ी ब�कमा िनवेदन िदएको देिख�छ । िनवेदकले 
िदएको उ� िनवेदनमा िमित २०६७।३।२० मा ब�कले 
शेषपिछको हकदार कायम गन� निम�ने भनी िनण�य 
गरकेो देिख�छ । सो िनण�यप�ात िनवेदकले राि��य 
वािण�य ब�क कम�चारी सेवा िविनयमावलीको िविनयम 
५९(३) को �ितब�धा�मक वा�यांशको दो�ो हरफमा 
उि�लिखत िनव�ृ भइसकेपिछ िववाह गरमेा �यस 

राि��य वािण�य ब�क के��ीय काया�लय, रामशाहपथ, काठमाड�समेत
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अव�थामा पित वा प�नीले पाउने छैन भ�ने �यव�था 
संिवधानको सा�पि�क हकसगँ बािझएको ह�दँा सो 
हदस�म बदर गरी पाउन �रट दायर गरकेोमा यस 
अदालतबाट उि�लिखत तथा सम� िविनयमावलीमा 
भएका �ावधानह�बाट िनव�ृभरणको �योजनको 
लािग इ�छाइएको �यि�को नाम प�रवत�न गन� नपाउने 
वा शेषपिछको हकदार प�रवत�न नपाउने �यव�था 
नभएकोले �रट िनवेदन खारजे ह�ने ठहछ�  भ�ने �यहोराले 
आदेश भएपिछ यी पनुरावेदकले िवप�ी ब�कमा पनु 
इ�छाएको �यि�को नाम प�रवत�न गन� िनवेदन िदएको 
देिख�छ ।
 ३. िनवेदकले �यसरी िनवेदन िदएपिछ 
िवप�ी ब�कले सव��च अदालतबाट यस ब�कको 
काम कारवाहीउपर कुनै आदशे जारी नभएको भ�ने 
�यहोरा उ�लेख गरी िमित २०६९।३।२५ मा िदएको 
प� िनण�य नगरी िदएको र �प� नभई घमुाउरो�पमा 
आधार र कारण नखोली लेिखएको ह�दँा िवप�ीबाट 
कुनै आ�त�रक िनण�य भएका भए सो िनण�य र हचवुाका 
भरमा लेिखएका प�ह� बदर गरी परमादेशको आदेश 
जारी गरी पाउन माग गरकेो देिख�छ ।
 ४. िनव�ृभरणस�ब�धी �यव�था सामािजक 
सरु�ाबापत सेवा िनव�ृ भएपिछ िनव�ृ कम�चारीलाई 
िदने सिुवधा हो भ�ने त�यमा पिन िववाद छैन । 
पनुरावेदक राि��य वािण�य ब�कबाट सेवा िनव�ृ 
भएको देिखदँा सोही ब�कको कम�चारी िविनमायवलीले 
गरकेो �यव�था नै हेरी िनण�य गनु�पन� ह��छ । राि��य 
वािण�य ब�क सेवा िविनयमावली, २०६१ को िविनयम 
५९(३) को �ितब�धा�मक वा�यांशमा तर यस 
िविनयमबमोिजम िनविृतभरण पाइरहेको कम�चारीले 
दोहोरो िनविृतभरण पाउने छैन र िनव�ृ भइसकेपिछ 
िववाह गरमेा �यस अव�थामा पित वा प�नीले पाउने 
छैन भ�ने �यव�था भएको दिेख�छ । उ� �यव�थाले 
आफूलाई �ितकूल असर पारकेो भनी सो �यव�था 
बदर गरी पाउन यस अदालतमा दायर �रट िनवेदनमा 

उ� �यव�था सिंवधानसगँ नबािझएको ह�दँा �रट 
िनवेदन खारजे ह�ने ठहर ्याई िमित २०६८।१।२२ मा 
आदशे भएको दिेख�छ ।
 ५. पनुरावेदकक� जेठी �ीमती 
िललादेवी ब�नेतले दायर गरकेो अंश म�ुामा िमित 
२०६५।११।१८ मा पे�सनसमेतमा दाबी नगन� गरी 
वादी दाबी छोडी िमलाप� गरकेो देिख�छ । पनुरावेदक 
सेवा िनव�ृ भएको समयमा दो�ो िववाह गरकेो 
देिखदँनै । सेवा िनव�ृ भएपिछ िववाह गरमेा �यस 
अव�थामा पित वा प�नीले पाउने छैन भ�ने �यव�था 
छ । िमित २०४९।३।१८ देिख �वेि�छक अवकाश 
िलई सेवा िनव�ृ भएपिछ िमित २०५२।११।१८ मा 
िववाह गरकेो देिख�छ । इ�छाइएको �यि�मा �ीमान् 
वा �ीमतीको नाम उ�लेख ग�रन ुभनेको सेवा िनव�ृ 
कम�चारीको म�ृय ु भएपिछ इ�छाइएको �यि�ले 
सामािजक सरु�ाबापतको सिुवधा िलन पाउन ु हो । 
जबक� राि��य वािण�य ब�क कम�चारी िविनयमावली, 
२०६१ को िविनयम ५९(३) को �ितब�धा�मक 
वा�यांशले सेवा िनव�ृ भएपिछ िववाह गरमेा �य�तो 
सिुवधा नपाउने गरी सीमा तोिकिदएको देिखदँा 
पनुरावेदन अदालत, पाटनबाट िमित २०६९।६।१० मा 
�रट िनवेदन खारजे ह�ने ठहर ्याई गरकेो फैसला िमलेकै 
देिखदँा सदर ह�ने ठहछ�  । पनुरावेदकको पनुरावेदन 
िजिकर प�ुन स�दैन । ��ततु म�ुाको दायरीको लगत 
क�ा गरी िमिसल िनयमानसुार अिभलेख शाखामा 
बझुाइिदनू ।

उ� रायमा सहमत छु ।
�या.गोपाल पराजलुी

इजलास अिधकृत : भीमबहादरु िनरौला
इित संवत् २०७१ साल फागनु १० गते रोज १ शभुम् ।

& 
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सव��च अदालत, संय�ु इजलास
स�माननीय का.म.ु �धान�यायाधीश �ी क�याण �े�

माननीय �यायाधीश �ीओम�काश िम�
फैसला िमित :२०७१।११।११।२

०७०-CI-०१९५

म�ुा : उ��ेषण / परमादेश

पनुरावेदक / िनवेदक : का.िज.का.म.न.पा. वडा 
नं. ३३ आन�द भैरवमाग� �ाने�र ि�थत 
नेपाल सािह�य �काशन के��का �ोपाइटर 
मोहनकुमार उपा�याय

िव��
��यथ� / िवप�ी : आ�त�रक राज�व काया�लय 

काठमाडौ �े� नं.१ बबरमहलसमेत

 § कानूनले �प��पमा कुनै िनकाय वा 
अिधकारीले गरकेो िनण�य वा िनण�य पचा� 
उपर अक� कुनै िनकायमा पुनरावेदन 
ला�नेछ भ�ने �यव�था गरकेो छ भन े
कानूनले गरकेो �यव�थालाई अदालतले 
सोहीबमोिजम अनुशरण गनु�पन� ।

(�करण नं.४)
 § �रट �े�बाट अदालत �वेश गन�का लािग 

साधारण अिधकार�े�को माग� समा� भएको 
ह�नुपद�छ । साधारण अिधकार�े�को माग� 
कानूनले िदई रहकेो अव�थामा असाधारण 
अिधकार�े�बाट �याय िन�पण गन� 
िम�दैन । साधारण अिधकार�े�को माग� 
नै अवल�बन गनु�पद�छ । कानूनबमोिजम 
पुनरावेदकले ��यथ� िवभागको 

िनण�यउपर साधारण अिधकार�े�अ�तग�त 
राज�व �यायािधकरणमा पुनरावेदन गन� 
पाउन े कानूनी हक ह�दँाह�दैँ असाधारण 
अिधकार��ेको वैकि�पक माग�बाट 
िनण�य गदा� आयकर ऐन, २०५८ को 
दफा ११६ (१) मा भएको िवधाियक� 
�यव�था िन��भावी ह�ने त�य िविदतै छ । 
पुनरावेदकले उठाएका ��ह�को िन�पण 
राज�व �यायािधरणबाट पुनरावेदनको 
रोहमा ह�न स�ने अव�थामा अदालतबाट 
ह�त�ेप गरी बो�न ुअिधकार��ेस�ब�धी 
मा�य िस�ा�त र �यायपािलकाले हालस�म 
अवल�बन गद� आएको अ�यासको समेत 
�ितकूल ह�ने ।

(�करण नं.५)

पनुरावेदक / िनवेदकका तफ� बाट :
��यथ� / िवप�ीका तफ� बाट :
अवलि�बत निजर :
स�ब� कानून :

 § आयकर ऐन, २०५८ को दफा ११६(१)
 § राज�व �यायािधकरण ऐन, २०३१
 § �याय �शासन ऐन, २०४८ को दफा ८(२)

पनुरावेदन अदालतमा फैसला गन� :
 मा. �यायाधीश �ी राजे���साद पराजलुी
 मा. �यायाधीश �ी ह�रकुमार पोखरले

आदेश
 स.का.म.ु�.�या.क�याण ��े : पनुरावेदन 
अदालत, पाटनको िमित २०६९।९।१८ को 
फैसलाउपर िनवेदकको तफ� बाट �याय �शासन ऐन, 
२०४८ को दफा ९ बमोिजम यस अदालतमा पेस ह�न 
आएको ��ततु म�ुाको संि�� त�य र ठहर यस�कार 

आ�त�रक राज�व काया�लय, काठमाड� �े� नं.१ बबरमहलसमेत

�नण�य नं. ९५९६
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छ :
 िनवेदक फम�ले िवगत ३ दशकदेिख िव�ालय 
तहको पाठ्यप�ुतक तथा सािहि�यक प�ुतकह�को 
�काशन, म�ुण, ख�रद एव ं िब��को कारोबार गरी 
आएको छ । यसै �ममा केही िव�ालयह�ले िव�ाथ�को 
लािग आव�यक पाठ्यप�ुतकको माग गरअेनसुार 
प�ुतकको �यव�था गरी िब�� गद� आएकािथयौ ँ । यो 
फम�सगँ प�ुतक िब�� गन� एकािधकार छैन । यसका 
�ाहक भनेका जनक िश�ा साम�ी के��, िव�ाथ� र 
प�ुतक पसल नै ह�न् । �ाहकले पाठ्यप�ुतकलगायतका 
साम�ी माग गन� तर आ�नो म�ुण उपकरण नभएकोले 
अ�य�बाट कापी ख�रद गरी वा म�ुण गन� अड�र गरी 
�ाहकको मागबमोिजम कापीसमेत उपल�ध गराई 
आएका छ� । यो सािह�य �काशन के��को म�ुय कारोबार 
िव�ालय �तरीय सािहि�यक प�ुतकह�को िब�� 
नै हो । �ाहकको मागबमोिजम आ�नो �यवसायलाई 
विृ� गन�को लािग कापीह� उपल�ध गराई आ�नो 
�यवसायलाई िनर�तरता िदई कानूनबमोिजम बझुाउन ु
पन� राज�व रकम िनयिमत�पमा बझुाएका छ� ।
 आ.व. २०६६।०६७ मा �.५६,५८,९३९।– 
को िब�� देखाई िवप�ी आ�त�रक राज�व काया�लय, 
काठमाडौ �े� नं. १ मा आय िववरण पेस गरकेोमा सो 
काया�लयले िबना आधार र कारण िमित २०६८।२।१८ 
मा िब�� भ�दा बढी अथा�त् �. २८,९३,५८१।– 
संशोिधतिब�� कायम गरी िमित २०६८।२।२२ मा 
संशोिधत करको जानकारी गराएको छ । तर �यसरी 
बढी रकम कायम गन� आधार भने देखाईएको छैन । 
कर िनधा�रण गदा�  िलइएको आधारह�मा जनक िश�ा 
साम�ी के��, िलिमटेडको �.३,०३,४१,५४७।–, 
मोड�न इि�डयन �कुल र से�ट मे�रज �कुलको 
�.१,०५,८४,८१९।– कारोबार तथा लेजरबाट 
�ा� त�याङ्कको जोड ज�मा गररे करदाताले 
�मािणत गरकेो �. १,४७,७१,८३५।– करदाताले 
आय िववरणमा दखेाएको िब�� (घटाउने) �. 

५६,५८,९३९।- समेत ज�मा �.५,५६,९८,२२१।-
को आय िववरण देखाई कुल नाफाको१०.१६% ले 
ह�ने �. ५६,५८,९३९।- लाई कर यो�य आय कायम 
गरी २७,२१,१६६।– कर, शू�क र �याज माग ग�रएको 
छ ।
 सो काया�लयको संशोिधत कर िनधा�रणको 
िनण�यमा िच� नबझुेकाले सो िनण�यमा पनुरावलोकन 
गरी पाउन आ�त�रक राज�व िवभागमा आयकर ऐन, 
२०५८ को दफा ११५ (१) बमोिजम �शासक�य 
पनुरावलोकनको लािग िदएको िनवेदनमा सो िवभागले 
दािखला गन� बाकँ� �. २७,२१,११६।- को एक 
ितहाइ �. ९,०७,०५५।३३ धरौट नराखेको ह�दँा 
त�यमा �वेश गरी िनण�य गन� निम�ने भनी �शासक�य 
पनुरावलोकनको िनवेदन नै खारजे ह�ने गरी िमित 
२०६८।९।५ मा िनण�य गरकेो रहेछ । ��यथ� 
िवभागले आयकर ऐन, २०५८ को दफा ११५(१) 
को िनवेदनखारजे गरबेाट ऐनको दफा ७२ तथा दफा 
१३५ ले �दान गरकेो अिधकार िववेकस�मत �योग 
भएको मा�न िम�दैन । िवभागबाट िनवेदकले िनवेदनमा 
िलइएका आधार तथा पेस भएका �माणह�को 
कुनै िववेचना नै नगरी िनवेदन खारजे गरी िवप�ी 
काया�लयबाट भएको �िुटपूण� कर िनधा�रणलाई नै 
अनगुमन र पनुरावलोकन गन� इ�कार गरकेोमा य�तो 
कानूनिवपरीतको काम कारवाही उिचत ठहर ्याई 
उपचारको माग� अव�� गन� गरी आयकर ऐन, २०५८ 
को दफा ११५(१) र (६) को कानूनी �यव�थालाई 
सङ्कुिचत गरी िनण�य गन� िम�दनै ।
 �यसमा पिन २०६० सालको �रट नं. 
३४४६ िनण�य िमित २०६२।१२।९ मा संजय सरुकेा 
िव�� अथ� म��ालयसमेत भएको म�ुामा सव��च 
अदालतबाट �याियक, अध� �याियक वा �शासक�य 
काय� गन� अिधकारीले कानूनले तोकेको काय�िविध वा 
�ि�यालाई अ�रश: पालना गनु�पन� ह��छ । �ि�या र 
काय�िविध पालना नगरी भएको काम कारवाहीले कानूनी 
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मा�यता पाउन स�दैन भनी िस�ा�त �ितपादन भएको 
छ । आ.व. २०६६।०६७ मा िनवेदक फम�ले मोड�न 
इि�डयन �कुललाई कापी र िकताब िब�� गरकेो 
भनी कर िनधा�रण ग�रएको छ र कारोबार �थलबाट 
बरामद गरी �याएको भनी लेजर बकुबाट करदाताले 
�मािणत गरअेन�ुप बढी रकमको िब�� गरकेो भनी 
कर िनधा�रण गरकेो छ । िवप�ीह�को उ� काय� 
उि�लिखत �ितपािदत िस�ा�तिवपरीत छ ।
 अतः ��यथ� आ�त�रक राज�व 
काया�लयको िमित २०६८।२।१८ को िनण�य पचा�, 
िमित २०६८।२।२२ मा जारी भएको संशोिधत 
कर िनधा�रणको प�,  र ��यथ� िवभागको िमित 
२०६८।९।५ को िनण�य उ��ेषणको आदेशले बदर गरी 
आयकर ऐन, २०५८ को दफा ११५(१) बमोिजमको 
�शासक�य पनुरावलोकनको िनवेदनमा दफा ११५(६) 
बमोिजमको धरौटी रकम बझुाउन बा�य नगनु�  भनी 
परमादशेको आदेश जारी ग�रपाउ ँभ�नेसमेत �यहोराले 
नेपाल सािह�य �काशन के��ले पनुरावेदन अदालत, 
पाटनमा िदएको �रट िनवेदन ।
 यसमा िवप�ीह�बाट बाटाका �यादबाहेक 
१५ िदनिभ� िलिखत जवाफ मगाउन ु भ�नेसमेत 
�यहोराको पनुरावेदन अदालत, पाटनको िमित िमित 
२०६९।४।२ को आदशे ।
 से�ट मे�रज र मोड�न इि�डयन �कुलको 
पाठ्यप�ुतक बे�न इजाजत पाएको सािह�य 
�काशन के��ले अिभभावकलाई िबल निदई बकु 
िल�ट मा� िदई राज�व ठगेको उजरुीको आधारमा 
काया�लयबाट कर परी�णको लािग छनोट गरी िमित 
२०६७।१२।२२ मा आयकर र मू�य अिभविृ� कर 
छानिबनको �ममा िनवेदकको कारोबार �थलबाट 
क�जामा िलएका रिज��र र लेजरलगायतका अ�य 
कागजातह� िव�े�ण गरी कर परी�ण ह�दँा आयमा 
समावेश गनु�पन� रकम आयमा समावेश नगरकेो र कर 
क�ी गन� िलन निम�ने रकम दाबी िलएको देिखएकोले 

आयकर ऐन,२०५८ ले तोकेको �ि�या पूरा गरी िमित 
२०६८।२।१८ मा �. १,४७,७१,८३५।- करयो�य 
आय कायम गरी �.५६,५८,९३९।- कर, श�ुक र 
�याजसमेत माग गरी िमित २०६८।२।२२ मा संशोिधत 
कर िनधा�रण ग�रएको हो ।
 मोड�न इि�डयन �कुलको िमित 
२०६७।१२।२५ को प�मा आ.वं. ०६३।०६४ देिख 
०६७।०६८ स�म िव�ाथ�ह�को िकताब कापी नेपाल 
सािह�य �काशनलाई िब�� िवतरणको �यव�था 
ग�रएको भ�ने जवाफ आएको छ । �यसै गरी से�टमे�रज 
�कुलको िमित २०६८।१।२ को प�बाट िवगत १० 
वष�देिख क�ा १ दिेख ५ स�म नेपाल सािह�य �काशन 
के��का प�ुतकह� यस �कुललाई िवतरण गद� 
आएको र उ� प�ुतकह� िसधै अिभभावकह�लाई 
िब�� गरकेो दिेखएको छ । उि�लिखत २ �कुलबाहेक 
लेजरमा रहेको िब�� िनवेदकले मेरो हो भनी �वीकार 
गरकेो त�यलाई मनन गरी कारोबार �थलबाट बरामद 
ग�रएको ०६७।०६८ मा उि�लिखत �कुलह�लाई 
कापी िकताब आपूित� गरकेो आधारमा यस भ�दा 
अगािडका आ.व.ह�मा वािष�क २० �ितशतका दरले 
कारोबार फरक भएको मानी २० �ितशत घटाई िवगत 
वष�ह�को िब�� कायम गरी आयकर ऐन, २०५८ को 
दफा १०१(६) बमोिजम िनवेदकलाई सफाइको मौका 
िदएको र �ा� जवाफको िव�ेषण गरी ऐनको दफा 
१०२ बमोिजम कर िनधा�रण गरेको काय� कानूनस�मत 
ह�दँा��ततु �रट िनवेदन खारजे ग�रपाउ ँ भ�नेसमेत 
�यहोराको िवप�ी आ�त�रक राज�व काया�लय, 
काठमाड� �े� नं. १ को तफ� बाट पेस भएको िलिखत 
जवाफ ।
 यस िवभागबाट �शासक�य पनुरावलोकनको 
िनवेदनउपर िमित २०६८।९।५ मा भएको िनण�यमा 
िच� नबझुेमा आयकर ऐन, २०५८ को दफा ११६ 
बमोिजम राज�व �यायािधकरणमा पनुरावेदन ला�न 
स�ने �यव�था भएको र सोही �यव�थाअनसुार 

आ�त�रक राज�व काया�लय, काठमाड� �े� नं.१ बबरमहलसमेत
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यस िवभागको िनण�यमा िच� नबझेु पनुरावेदन गन� 
िनवेदकलाई मौका �दान गन�समेत िनण�य भएको ह�दँा 
�े�ािधकार बािहर गई दायर भएको ��तुत �रट िनवेदन 
खारजे ग�रपाउ ँ भ�नेसमेत �यहोराको आ�त�रक 
राज�व िवभाग र महािनद�शकको तफ� बाट पेस भएको 
िलिखत जवाफ ।
 िनवेदकलेगरकेो कारोबारको आयमा �मखु 
कर अिधकृतले िनण�य गरी िमित २०६८।२।१८ 
मा आयकर िनधा�रण गरकेो र िमित २०६८।२।२२ 
मा िदएको संशोिधत कर िनधा�रण आदेश बदर गरी 
पाउन िवभागका महािनद�शकसम� �शासक�य 
पनुरावलोकनका लािग िनवेदन िदएकोमा उ� िनवेदन 
िनवेदकले धरौट नराखेको कारणले खारजे ह�ने ठहरी 
िमित २०६८।९।५ मा िनण�य पचा� भएको देिख�छ । 
आयकर ऐन, २०५८ को दफा ११६ मा आ�त�रक 
राज�व िवभागले गरकेो िनण�यमा िच� नब�ुने �यि�ले 
राज�व �यायािधकरण ऐन, २०३१ बमोिजम राज�व 
�यायािधकरणमा पनुरावेदन िदन स�नेछ भ�ने 
उ�लेख भएको दिेख�छ । तर िनवेदकले उ��ेषणय�ु 
परमादशेको �रट िनवेदन दायर गरकेो देिख�छ । य�तो 
�रट िनवेदनकानूनले वैकि�पक उपचारको बाटो 
िनधा�रण नगरकेो अव�थामा मा� सि�य ह��छ । कानूनले 
वैकि�पक बाटो दखेाएको अव�थामा �रट �े�ािधकार 
नभई कानूनले िनधा�रण गरकेो माग� नै अवल�बन 
गनु�पद�छ । �रटको माग� होइन । आयकर ऐन, २०५८ 
को दफा ११६ बमोिजम राज�व �यायािधकरणमा 
पनुरावेदन ला�ने ह�दँा कानूनले िनधा�रण गरकेो माग� 
अवल�बन नगरी �रट�े�बाट िनवेदक अदालत �वेश 
गरकेो ह�दँा ��ततु िनवेदन खारजे ह�ने ठहछ�  भ�नेसमेत 
�यहोराको पनुरावेदन अदालत, पाटनको िमित 
२०६९।९।१८ को आदशे ।
 पनुरावेदक फम�ले एक आिथ�क वष�मा गरकेो 
कारोबारको आय र �यय िववरण भरी कर िववरण पेस 
गरकेोमा कर अिधकृतले सशंोिधत कर िनधा�रण गरी 

िब�� कर िनधा�रण गरउेपर पनुरावेदकले आ�त�रक 
राज�व िवभागमा �शासक�य पनुरावलोकनको िनवेदन 
िदएकोमा सो िवभागका महािनद�शकले आयकर ऐन, 
२०५८ को दफा ११५(६) बमोिजमको िववािदत 
रकमको एक ितहाइ धरौट नराखेको भ�ने आधारमा 
िनवेदन नै खारजे गरकेोले सो िनण�य बदर गरी पाउन 
पनुरावेदन अदालतमा उ��ेषणसमेतको �रट िनवेदन 
िदएको हो । सो अदालतले पिन िमित २०६९।९।१८ मा 
आ�त�रक राज�व िवभागले गरकेो िनण�यउपर राज�व 
�यायािधकरणमा पनुरावेदन ला�नेमा �रट�े�बाट 
उपचार नपाउने भनी �रट िनवेदन खारजे गरकेो छ ।
आ�त�रक राज�व िवभागले धरौट नराखेको भनी 
र पनुरावेदन अदालत, पाटनले �रट �े�बाट उपचार 
नपाउने कुरा उ�लेख गरपेिछ �यायको खाितर िनर�तर 
�य�नशील भई यस अदालतमा पनुरावेदन गन� आएका 
छ� । �शासक�य पनुरावलोकनको िनवेदन खारजे 
भएपिछ �याय पाउने आधार समा� भएको छ । �याय 
�शासन ऐन, २०४८ को दफा ८ (२) ले पनुरावेदन 
अदालतलाई आ�नो �ादेिशक अिधकार�े�िभ� कुनै 
िनकाय वा अिधकारीले कुनै �यि�को कानून �द� 
हकमा आघात परु ्याएमा सो हकको �चलनको लािग 
उ��ेषणको आदेशले गलत एवं गैरकानूनी िनण�य बदर 
गन� र आव�यक आदेश जारी गन� �े�ािधकार ह�दँाह�दैँ 
पिन ��यथ� िनकायको िनण�य बदर गरकेो छैन ।
 अध��याियक िनकायले गरकेो कानून 
�ितकूलको काय� स�याउन �रट �े� नै आकिष�त ह�ने ह�दँा 
आ�त�रक राज�व काया�लयको िमित २०६८।२।१८ 
को िनण�य पचा�, िमित २०६८।२।२२ मा जारी भएको 
सशंोिधत कर िनधा�रणको प�, आ�त�रक राज�व 
िवभागको िमित २०६८।९।५ को िनण�य र पनुरावेदन 
अदालत, पाटनको िमित २०६९।९।१८ को आदेश 
उ��ेषणको आदेशले बदर गरी आयकर ऐन, २०५८ 
को दफा ११५(६) बमोिजमको रकम बझुाउन बा�य 
नगनु�  भनी िवप�ीह�को नाममा परमादेशको आदेश 
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जारी ग�रपाउ ँ भ�नेसमेत �यहोराको िनवेदक फम�ले 
यस अदालतमा गरकेो पनुरावेदन ।
 िनयमबमोिजम दैिनक पेसी सूचीमा चढी 
पेस ह�न आएको ��ततु म�ुाको िमिसल संल�न 
कागजातह�को अ�ययन गरी हेदा� पनुरावेदन अदालत, 
पाटनको िमित २०६९।९।१८ को आदेश िमलेको छ, 
छैन ? पनुरावेदकको पनुरावेदन िजिकर प�ुन स�ने हो 
होइन ? भ�ने स�ब�धमा िनण�य िदन ुपन� दिेखयो ।
 २. िनण�यतफ�  िवचार गदा� पनुरावेदकले 
नेपाल सािह�य �काशन के��को नामबाट िव�ालय 
तहको पाठ्यप�ुतक तथा सािहि�यक प�ुतकह� 
�काशन, म�ुण र ख�रद िब�� गरी �ाहकलाई िब�� गद� 
आएको र कारोबारको आधारमा आ.व.२०६६।०६७ 
को आय िववरण पेस गरकेोमा िवप�ीले मैले कारोबार 
गर े भ�दा बढी आय कायम गरी िवप�ी काया�लयका 
�मखु कर अिधकृतले िमित २०६८।२।१८ मा िनण�य 
पचा� गरी िमित २०६८।२।२२ मा संशोिधत कर 
िनधा�रण आदेशको प� िदनभुएकोमा �यसउपर िच� 
नबझुी िवप�ी आ�त�रक राज�व िवभागमा �शासक�य 
पनुरावलोकनको िनवेदन िदएकोमा िववािदत कर 
रकमको एक ितहाइका दरले ह�न आउने रकम धरौट 
राखी पनुरावलोकनको लािग िनवेदन िदनपुन�मा 
�य�तो रकम धरौट नराखी िनवेदन िदएकोले िनवेदन 
खारजे ह�ने ठहर गरी िवभागका महािनद�शकले िमित 
२०६८।९।५ मा गनु�भएको िनण�य उ��ेषणको आदेशले 
बदर गरी परमादेशको आदेश जारी गरी पाउन पनुरावेदन 
अदालत, पाटनमा �रट िनवेदन िदएको देिख�छ । 
सो अदालतले िमित २०६९।९।१८ मा कानूनी माग� 
अवल�बन नगरकेो भनी �रट िनवेदन खारजे ह�ने गरी 
गरकेो आदशेमा िच� नबझुाई यस अदालतमा ��ततु 
पनुरावेदन गरकेो देिख�छ ।
 ३. ��ततु िववादमा ��यथ� आ�त�रक 
राज�व काया�लयका �मखु कर अिधकृतले संशोिधत 
कर िनधा�रण गन� गरी गरकेो िनण�यउपर पनुरावेदकको 

तफ� बाट परकेो �शासक�य पनुरावलोकनको िनवेदन 
िववािदत रकमको एक ितहाइ नगद धरौट नराखेको 
ह�दँा िनवेदन खारजे ह�ने ठहर ्याई ��यथ� आ�त�रक 
राज�व िवभागबाट िमित २०६८।९।५ मा िनण�य 
भएको देिख�छ । उ� िनण�य उ��ेषणको आदेशले बदर 
गरी पनुरावेदकले दायर गरकेो ��ततु �रट िनवेदनमा 
पनुरावेदन अदालत, पाटनले आ�त�रक राज�व 
िवभागले गरकेो िनण�यउपर राज�व �यायािधकरणमा 
पनुरावेदन ला�ने �यव�था भएकोमा �रट �े�बाट 
अदालत �वेश गरकेो ह�दँा त�यमा �वेश गरी �याय 
िन�पण गन� निम�ने भ�ने �यहोराले �रट िनवेदन 
खारजे गरकेो देिख�छ ।
 ४. आयकर ऐन, २०५८ को दफा 
११६(१) मा दफा ११५ बमोिजम िवभागमा िदएको 
िनवेदनउपर भएको िनण�यमा िच� नब�ुने �यि�ले 
राज�व �यायािधकरण ऐन, २०३१ बमोिजम 
राज�व �यायािधकरणमा पनुरावेदन िदन स�ने छ 
भ�ने �यव�था भएको देिख�छ । पनुरावेदक फम�ले 
आ�त�रक राज�व िवभागमा ऐनको दफा ११५ 
बमोिजम �शासक�य पनुरावलोकनको िनवेदन िदएको 
त�यमा िववाद छैन । ��ततु िववादमा आ�त�रक 
राज�व काया�लयका �मखु कर अिधकृतले गरकेो 
सशंोिधत कर िनधा�रणको िनण�यउपर पनुरावेदकको 
तफ� बाट आ�त�रक राज�व िवभागमा िनवेदन परकेोमा 
सो िवभागले उ� �शासक�य पनुरावलोकनको िनवेदन 
खारजे गरकेो देिख�छ । आ�त�रक राज�व िवभागले 
कुनै �यि� वा फम�को ऐनको दफा ११५(१) बमोिजमको 
�शासक�य पनुरावलोकनको िनवेदन खारजे गरमेा 
समेत सोउपर सोही ऐनको दफा ११६(१) बमोिजम 
राज�व �यायािधकरणमा पनुरावेदन ला�ने कानूनी 
�यव�था भएको देिख�छ । कानूनले �प��पमा कुनै 
िनकाय वा अिधकारीले गरकेो िनण�य वा िनण�य पचा� 
उपर अक� कुनै िनकायमा पनुरावेदन ला�ने छ भ�ने 
�यव�था गरकेो छ भने कानूनले गरकेो �यव�थालाई 

आ�त�रक राज�व काया�लय, काठमाड� �े� नं.१ बबरमहलसमेत
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अदालतले सोहीबमोिजम अनशुरण गनु�पद�छ । 
 ५. �रट �े�बाट अदालत �वेश गन�का 
लािग साधारण अिधकार�े�को माग� समा� भएको 
ह�नपुद�छ । साधारण अिधकार�े�को माग� कानूनले 
िदइरहेको अव�थामा असाधारण अिधकार�े�बाट 
�याय िन�पण गन� िम�दनै । साधारण अिधकार�े�को 
माग� नै अवल�बन गनु�पद�छ । कानूनबमोिजम 
पनुरावेदकले ��यथ� िवभागको िनण�यउपर साधारण 
अिधकार�े�अ�तग�त राज�व �यायािधकरणमा 
पनुरावेदन गन� पाउने कानूनी हक ह�दँाह�दैँ असाधारण 
अिधकार�े�को वैकि�पक माग�बाट िनण�य गदा� आयकर 
ऐन, २०५८ को दफा ११६ (१) मा भएको िवधाियक� 
�यव�था िन��भावी ह�ने त�य िविदतै छ । पनुरावेदकले 
उठाएका ��ह�को िन�पण राज�व �यायािधरणबाट 
पनुरावेदनको रोहमा ह�न स�ने अव�थामा अदालतबाट 
ह�त�ेप गरी बो�न ु अिधकार�े�स�ब�धी मा�य 
िस�ा�त र �यायपािलकाले हालस�म अवल�बन गद� 
आएको अ�यासको समेत �ितकूल ह��छ ।
 ६. �याय �शासन ऐन, २०४८ को दफा 
८ (२) ले पनुरावेदन अदालतलाई आ�नो �ादेिशक 
अिधकार�े�िभ�का कुनै िनकाय वा अिधकारीले गरकेो 
िनण�य बदर गन� उ��ेषणको आदेश जारी गन� अिधकार 
भए पिन सािधकार िनकायले कानूनबमोिजमको 
काय�िविध अवल�बन नगरमेा, िनण�यमा कानूनी �िुट 
िव�मान भएमा, ह�दँै नभएको अिधकार�े� �हण गरमेा 
वा भएको अिधकार�े�को बढी �योग गरमेा वा द�ुपयोग 
गरमेा, कानूनी कत��यको पालना नभएमा वा कलिुषत 
िनण�य गरमेा मा� �य�तो िनण�य बदर गन� उ��ेषणको 
आदेश जारी ह�ने हो । ��ततु म�ुामा आयकर ऐन, 
२०५८ को दफा ११६ को उपदफा (१) ले �प��पमा 
आ�त�रक राज�व िवभागले गरकेो िनण�यउपर राज�व 
�यायािधकरणमा पनुरावेदन ला�ने �यव�था गरकेोमा 
पनुरावेदकले राज�व �यायािधकरणमा पनुरावेदन 
नगरी �रट �े�बाट पनुरावेदन अदालतमा �वेश 

गरकेो अव�थामा पनुरावेदन अदालतले �रट �े�बाट 
�याय िन�पण ह�न नस�ने भनी गरकेो आदेशमा �िुट 
नदिेखदँा पनुरावेदकको पनुरावेदन िजिकरसगँ सहमत 
ह�न सिकएन ।
 ७. अतः पनुरावेदन अदालत, पाटनले िमित 
२०६९।९।१८ मा �रट िनवेदन खारजे ह�ने ठहर ्याई 
गरकेो फैसला (आदेश) िमलेकै देिखदँा सदर ह�ने 
ठहछ�  । पनुरावेदकको पनुरावेदन िजिकर प�ुन स�दनै । 
��ततु म�ुाको दायरी लगत क�ा गरी िमिसल अिभलेख 
शाखामा बझुाइिदनू ।

उ� रायमा सहमत छु ।
�या.ओम�काश िम�

इजलास अिधकृत: भीमबहादरु िनरौला
इित संवत् २०७१ साल फागनु ११ गते रोज २ शभुम् ।

सव��च अदालत, संय�ु इजलास
माननीय �यायाधीश �ी सशुीला काक�

माननीय �यायाधीश �ी देवे�� गोपाल �े�
आदेश िमित :२०७१।११।६।४

०६८-WO-०५२८

िवषयः  उ��ेषण / �ितषेध

िनवेदक : काठमाड� िज�ला, काठमाड� महानगरपािलका 
वडा नं. १ न�सालमा अवि�थत िडभोटेड 
र ्यािडकल इ�भाइरो�मे�ट एिनमल मभुमे�ट 

& 

�नण�य नं. ९५९७
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सोसाइटीका तफ� बाट अि�तयार�ा� का.िज.
का.म.न.पा. वडा नं. १३ वाफल ब�ने िववेक 
राणा

िव��
िवप�ी : �धानम��ी तथा मि��प�रषदक्ो काया�लय, 

काठमाड�समेत

 § पशु सरं�ण र सवं��न एवम ् सडकमा 
छाडा छोिडएका गाई, गो�, बा�छा, 
बा�छी, साँढेलगायतका चौपायाह�को 
िनि�त चरण�े�, वास�थानसमतेको 
�यव�थापन स�ब�धमा �यवि�थत कानूनी 
�यव�थाह�को �भावकारी काया��वयन 
गनु�पन� टड्कारो आव�यकता देिखएकाले 
मलुुक� ऐन चौपायाको महलको कानूनी 
�यव�था, �थानीय �शासन ऐन, २०२८ 
को दफा ९ को उपदफा (११) र (१२) 
को �यव�था, �थानीय �वाय� शासन 
ऐन, २०५५ को दफा ९६(१) को  ख�ड 
(ञ) को उपख�ड (२) र उपख�ड (१५) 
को �यव�था एवम ् िनकासी पैठारी 
(िनय��ण) ऐन, २०१३ को दफा ३(१)(घ) 
को �यव�थाको �भावकारी काया��वयन 
गनु� गराउन ु भनी िवप�ीह�का नाममा 
िनद�शना�मक आदेश जारी ह�ने ।

(�करण नं.१३)

िनवेदकका तफ� बाट : िव�ान् अिधव�ा रमेशकुमार 
रो�का

िवप�ीका तफ� बाट : िव�ान् सह�यायािधव�ा गोपीच�� 
भ�राई

अवलि�बत निजर :
स�ब� कानून :

आदेश
 �या.सुशीला काक� : नेपालको अ�त�रम 
सिंवधान, २०६३ को धारा ३२ र १०७(२) बमोिजम 
यस अदालतको असाधारण अिधकार�े�अ�तग�त 
दायर ह�न आएको ��ततु िनवेदनको संि�� त�य र 
आदशे यस �कार छ :
 सडकमा छाडा छोिडएका गाईव�त,ु डामेर 
छोिडएका साढेँ, दूध िदन छोडेका थारो, िबरामी आिद 
आिथ�क�पमा भार मा� भएका गाईगो�ह�को उपचार, 
आवास, खानिपन, सरु�ालगायतको िबना लाभको 
काय� जसबाट गोम�ु, गोबरस�म �ा� ह�ने, �यसबाट 
वातावरण स�तलुन निबि�योस् भनी ठूलो आिथ�क 
लगानी गरी िबरामी, अश� गाईगो� साढेँको संर�ण 
लालन पालन गद� पशअुिधकार संर�णको िदशामा 
समेत हा�ो सं�थाले िनकै ठूलो लगानी ग�रसकेको 
छ । नेपालका िविभ�न �थानह�मा गोठ बनाउन स�ु 
गरकेो ह�दँा दशे भ�रमा स�पूण� बेसहरा, बेवा�रसे, िबरामी 
परी अश�, थारो, दूध िदन थाकेका गाई व�तकुो 
सरं�ण �याहार गन� िवप�ीह�सगँ अनरुोध ग�रएकोमा 
हालस�म सकारा�मक जवाफ �ा� भएको छैन ।
 २०६८ साल मंिसर ८ गते �कािशत भएको 
राजधानी दैिनक पि�का र नया ँपि�का दिैनकमा "छाडा 
गाई िनय��ण िज�मा िनजी �े�लाई" भ�ने शीष�क िदई 
समाचार �कािशत भएको रहेछ । सो समाचारअनसुार 
सहरी �े�िभ� साव�जिनक �थलमा फेला परकेा 
गाई, गो�, साढेँह�लाई नगरपािलकाह�ले ठे�का 
ब�दोब�त गरी िनजी �े�लाई िदने भ�ने लेिखएको 
रहेछ । िनजी �े�ले ठे�का बढाबढ गरी नगरपािलकाबाट 
ठे�का ब�दोब�तमा पाएपिछ िनजी स�पि�सरह मास ु
खाने �योजनको लािग मलुकुिभ�ै पिन गाईगो�को मास ु
खाने जाित वा वग�लाई बे�न स�ने वा िवदशेमा लगेर 
बे�न स�ने ग�भीर आशंका भएकाले िवप�ीह�को 
उ� काय� तथा योजना नेपालको अ�त�रम सिंवधान, 
२०६३ तथा मलुकु� ऐन, चौपायाको महलले �यव�था 

�धानम��ी तथा मि��प�रषद ्को काया�लय, काठमाड�समेत
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गरकेो कानूनको समेत ठाडो उ�लङ्घन भएकाले यो 
िनवेदन गन� आएको छु ।
 दूध खानको लािग पालेका गाई, भ�सीम�ये 
दूध िदन छोडेको, बेत बसेका, थारा भ�सीह� मास ु
�यवसायी�ारा मा�रएर वा �वयं म�ृयवुरण गरकेो 
अव�थामा पिन जताततै रहेका ममः र�े� राहँ�मा ममः 
को िकमा बनाउने तर थारा, वेत बसेका वा दूध िदन 
छोडेका वा रोग �याधी, घाउ चोट लागेका गाईह�लाई 
गाईधनीह�ले साव�जिनक सडकमा बेवा�रसे अव�थामा 
छोिडिदने �चलन देिखएकाले िवप�ीह�ले �य�ता 
पशहु�का स�ब�धमा मलुकु� ऐन चौपायाको महल तथा 
�थानीय �वाय� शासन ऐन, २०५५ तथा �थानीय 
�शासन ऐन, २०२८ समेतका कानूनले तोिकिदएका 
कत��य एवम् दािय�व िनवा�ह नगरी कानूनले अि�तयारी 
नै निदएको त�रकाले अथा�त् िनजी �े�लाई ठे�का 
ब�दोब�त गरी िदन लागेको अव�था छ ।
 गाई सरं�ण, िवकास, संव��न ज�ता 
काय�ले वातावरणको र�ा गन� म�त प�ुने त�यसमेत 
मननीय छ । हाल िव�भरी नै �ांगा�रक मलको स�ा 
रासायिनक मलको �योग बिढरहेको छ र हरके कृिष 
बागवानी काय�मा य�ुरया, िड.ए.पी. ज�ता रासायिनक 
मलह�को अ�यिधक �योगबाट खोलानाला, वन 
जङ्गल, खेतवारी सबैितरको वातावरणमा नकारा�मक 
असर गरी रहेको पाइ�छ । खोलाका जलचर र पानी 
बािहरका थलचर सबैमा सकंटाप�न ह�ने गरी असर 
गरी रहेको वै�ािनक शोधह�बाट प�ा लािगरहेको 
छ । तसथ� वातावरणमा प�ररहेको य�तो नकारा�मक 
असर कम गन� खास गरी गौपालन, छाडा गाईव�तकुो 
आ�य िनमा�णबाट िन�कने गोबर, गोम�ुको संकलन 
गरी �ांगा�रक मल, िकटनाशक औषधी बनाउने अकूत 
स�भावना भएको ह�दँा गो संर�ण काय�ले िब�दँो 
वातावरणीय ि�थित र देशको वातावरणीय सम�यालाई 
केही हदस�म िनय��ण गन� र सघाउ परु ्याउने भएकाले 
गो संर�ण, संव��न िवकास ज�तो काय� आजको माग 

भएको हो ।
 सडकमा छािडएका गाई व�तहु�बाट मानव 
समाज नै िविभ�न रोगह�बाट �िसत ह�ने स�भावना 
ह��छ । यसबाट िट.िव., �यागतेु, ना�ले, खोरते, 
मेिन�जाईिटस, इ�सेफालाइिटस ज�ता खतरनाक 
रोगह� ह�ने गरकेो पाइ�छ । यी रोगह� बे�याहार 
छोिडने गाई व�तहु�मा पाइने र यी रोग �िसत 
जनावरको स�पक� बाट मानव, अ� पा�त ुजनावरह�, 
पा�त ु चराच�ुङ्गीसमेतमा सन� र पा�त ु जनावर वा 
मानवीय �वा��यमा महामारीको �प िलने ज�ता 
डर ला�दा द�ुप�रणाम पिन आउने जोिखम रिहरहेकै 
छ । तसथ� गाईव�तुबाट मािनसमा रोग सन� नपाओस् 
भ�नाको लािग पश ु िचिक�सालयको रा�ो �ब�ध गरी 
पशधुनीलाई नै उ�रदायी बनाउन आव�यक छ ।
 िवप�ीह�ले आ�नो कानूनी कत��य एवम् 
दािय�वलाई पूरा नगरी सो काय� िनजी �े�लाई िदने 
िनण�य गन� लागेको सो काय� त�कालै रो�ने उ��ेषणको 
आदशे जारी गरी बदर गरी िवप�ी िनकायले 
उि�लिखत गो सरं�ण संव��नको �े�मा कुनै पिन 
काय� नगरी उदासीन रहेकोले �य�ता गाईव�तलुाई 
मलुकु� ऐन, चौपायाको महल, �थानीय �वाय� शासन 
ऐन, �थानीय �शासन ऐनलगायतका कानूनबमोिजम 
का�जी हाउस वा गौशालामा रा�ने �ब�ध गनु� , िवदेश 
िनकासीमा पूण��पले मनाही गरी िनकासी पैठारी 
िनय��ण ऐनअ�तग�त आदशेसमेत जारी गनु�  गराउन ु
भनी िवप�ीह�का नाममा परमादेशको आदेश जारी 
ग�रपाऊँ । गाई धनीह�ले पिन आ-आ�नो थारा, 
रोगी �याधी गाईव�तकुो �याहार, ससुार औषधोपचार 
गनु�पन� स�ब�धमा दािय�व िलनपुन� गरी आव�यक 
कानूनी �यव�था गनु�  गराउन ु र रासायिनक मलको 
आयात र खपत घटाई र �कारा�तरले हटाई जैिवक 
एवम् �ाङ्गा�रक मलको �योग बढाउनको लािग 
र वातावरणीय स�तलुन कायम रा�नसमेत घासँ 
खेती उ�ोगकै �पमा िब�तार गरी गाईव�तमुा 
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आधा�रत उ�ोग कारखाना Pilot Project को 
�पमा सरकार�ारा नै स�चालन गनु�  गराउन ु भनी 
िवप�ीह�का नाममा िनद�शना�मक आदशे जारी 
ग�रपाऊँ । साथै यो िनवेदनको अि�तम िकनारा ह�न 
समय ला�ने भएकाले सो अविधस�म मलुकु� ऐन, 
चौपायाको महल उ�लङ्घन गरी सो ऐनले िनषेध गरकेा 
काय�ह� भई नै रहने स�भावना भएकाले िवप�ीह�को 
काम कारवाहीलाई त�काल रो�नको लािग सव��च 
अदालत िनयमावली, २०४९ को िनयम ४१ बमोिजम 
आदेश गरी छाडा गाईव�तलुाई िनय��ण गन� िज�मा 
िनजी �े�लाई त�काल निदन ुनिदलाउन ुभनी अ�त�रम 
आदेशसमेत जारी ग�रपाउ ँभ�ने िनवेदनप� ।
 ��ततु िनवेदन िमित २०६८।८।८ को 
राजधानी दैिनक पि�कामा �कािशत समाचारको 
प�र�े�यमा िदएको देिखएको र िवप�ी बनाइएकाम�ये 
राजधानी सहर (उप�यका) बािहर अवि�थत 
िवप�ीह�ले यो यसो गरकेो वा नगरकेो भ�न 
सकेकोसमेत नदेिखएकोले िनजह�का नाउमँा 
हाललाई कुनै आदेश जारी ग�ररहन ु पन� अव�था 
देिखएन । तसथ�, सोबाहेकका िनवेदनमा िवप�ी 
बनाइएका (�मशः िवप�ी नं. १ दिेख ९ स�म र ३२ 
देिख ३६ स�मका) काठमाड� उप�यकािभ� अवि�थत 
िवप�ीह�का हकमा स�म यसमा के कसो भएको 
हो ? िनवेदकको मागबमोिजमको आदेश िकन जारी ह�न 
नपन� हो ? आदेश जारी ह�न नपन� कानूनबमोिजमको 
कुनै कारण भए यो आदेश वा सूचना �ा� भएका 
िमितले बाटाको �यादबाहेक १५ िदनिभ� आ�नो 
भएको आधार �माण खलुाई जवाफ पठाउन ुभनी �रट 
िनवेदनको न�कल साथै राखी िवप�ीह� �मशः नं. 
१ देिख ९ स�मलाई सूचना पठाई �यसको बोधाथ� 
महा�यायािधव�ाको काया�लयलाई पठाउन ु र िवप�ी 
नं. ३२ देिख ३६ को हकमा आदेश वा सूचना �ा� 
गरकेो िमितले बाटोको �यादबाहेक १५ िदनिभ� 
कानूनबमोिजमको �ितिनिधमाफ� त िलिखत जवाफ 

पेस गनु�  भनी �रट िनवेदनको एक �ित न�कल 
साथै राखी सूचना पठाई िलिखत जवाफ आएपिछ 
वा अविध नाघेपिछ िनयमबमोिजम पेस गनू� । साथै 
िनवेदकको अ�त�रम आदशेको मागको स�ब�धमा 
िवचार गदा�, मािथ कारण दखेाउ आदेश जारी ग�रएका 
िवप�ीह�लाई समेत छलफलमा समावेश गराई 
अ�त�रम आदेश जारी ह�नपुन�, नपन�स�ब�धी िनण�यमा 
प�ुन ु�यायोिचत र मनािसब ह�ने ह�दँा सोका लािग िमित 
२०६८।९।२० को िदन छलफलमा उपि�थत ह�न ुभनी 
उि�लिखत िवप�ीह�लाई सूचना िदई पेस गनु�  भ�ने 
यस अदालतको िमित २०६८।९।८ गतेको आदेश ।
 छाडा गाईगो�को उिचत �यव�थापन 
गनु�पन� तथा मास ुखाने �योजनको लािग गाईगो�को 
िललाम िब�� गन� काय�, िवदेश िनकासी गन� काय�समेत 
कानूनबमोिजम द�डनीय काय� भएकोले �रट िनवेदनको 
राजधानी दैिनक समाचारप�मा �कािशत समाचारको 
आधारमा �रट �े�मा �वेश पाउने कानूनी आधार र 
औिच�यसमेत नभएको र �य�तो कसरुज�य काय� गन� 
जोसकैुलाई द�ड जरीवाना ह�ने ह�दँा कपोकि�पत र 
त�यगत आधार र कारणबाहेक कुनै कानूनी आधार 
र कारण िनवेदकले ��तुत गन� नसकेकाले ��ततु �रट 
िनवेदन खारजे गरी पाउन स�मािनत अदालतसम� 
सादर अनरुोध गद�छु भ�नेसमेत �यहोराको पय�टन तथा 
नाग�रक उड् ययन म��ालयतफ� बाट ऐजनका सिचवको 
िलिखत जवाफ ।
 िवप�ी �रट िनवेदकले गो संर�ण, सवं��नका 
स�व�धमा यस म��ालयबाट के क�तो काम कारवाही 
ह�नपुन� हो सो कुराको िजिकर आ�नो �रट िनवेदनमा 
कही ँकतै पिन उ�लेख नै नगरी केवल गो संर�ण एवम् 
सवं��न गन� स�ब�धमा छु�ै नीित एवम् कानून बनाई 
लागू गनु�  भनी अस�बि�धत यस म��ालयसमेतलाई 
िवप�ी बनाई िदएको �रट िनवेदन खारजेभागी छ । 
खारजे ग�रपाउ ँभ�नेसमेत �यहोराको अथ� म��ालयको 
तफ� बाट ऐ.का सिचवको िलिखत जवाफ ।

�धानम��ी तथा मि��प�रषद ्को काया�लय, काठमाड�समेत
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 नेपाल सरकार संिवधान �द� धम�स�ब�धी 
हकको संर�ण र सवं��न गरी ��येक नाग�रकको 
धम�स�ब�धी हकको उपभोगको सिुनि�तता �दान 
गन�, गराउने कुरामा �ितब� छ । नेपालको अ�त�रम 
संिवधान, २०६३ को धारा ७ को उपधारा (२) बमोिजम 
गाई नेपालको राि��य जनावर भएकोले गाईको संर�ण 
स�वध�न गन�, गराउने कुरामा समेत नेपाल सरकार 
�ितब� रहेको �यहोरा स�मािनत अदालतलाई अवगत 
गराउदँछु । अतः उपयु�� आधार र कारणसमेतबाट 
यस काया�लयका नाममा मागबमोिजमको आदशे जारी 
ह�न नस�ने भएकोले �रट िनवेदन खारजे ग�रपाउ ँ
भ�नेसमेत �यहोराको �धानम��ी तथा मि��प�रषदक्ो 
काया�लयको तफ� बाट ऐ.का सिचवको िलिखत जवाफ ।
 �रट िनवेदकले िमित २०६८।८।८ मा 
राजधानी दैिनक पि�कामा �कािशत समाचार "छाडा 
गाई िनय��ण िज�मा िनजी �े�लाई" आधारमा 
�रट िनवेदन िदएको दिेख�छ । �थानीय �वाय� 
शासन ऐन, २०५५ को दफा ८१ मा नगरपािलका 
अिवि�छ�न उ�रािधकारवाला �वशािसत र सगंिठत 
सं�था ह�ने �यव�था रहेको छ । उ� ऐनको दफा 
९६ मा नगरपािलकाको काम, कत��य र अिधकार 
तोिकएको र सोही दफाको उपदफा (१) को ख�ड 
(ञ) को १५ नं. मा "छाडा पश ु प�ाउ गरी िललाम 
गन�" अिधकार नगरपािलकाको भएकोले सोबमोिजम 
नै नगरपािलकाले आ�नो अिधकारिभ� रही काम 
कारवाही गरकेाले अिधकार �ा� िनकायबाट भए 
गरकेा कामकारवाहीलाई अ�यथा भ�न नसिकने ह�दँा 
�रट िनवेदन खारजेभागी छ खारजे ग�रपाउ ँभ�नेसमेत 
�यहोराको उ�ोग म��ालयको तफ� बाट ऐ.का सिचवको 
िलिखत जवाफ ।
 िवप�ी �रट िनवेदकले िमित २०६८।८।८ 
गतेको राजधानी दैिनक पि�कामा �कािशत "छाडा 
गाई िनय��ण िज�मा िनजी �े�लाई" भ�ने शीष�कको 
समाचारमा सहरी �े�िभ� साव�जिनक �थलमा फेला 

परकेा गाई, गो�, साढेँह�लाई नगरपािलकाह�ले 
ठे�का ब�दोब�त गरी िनजी �े�लाई िदने भ�ने 
लेिखएकोले िनजी �े�ले ठे�का ब�दोब�तमा पाएपिछ 
िनजी स�पि� सरह मास ु खाने �योजनको लािग 
मलुकुिभ�ै पिन गाईगो�को मास ु खाने जाित वा 
वग�लाई बे�न स�ने वा िवदशेमा लगेर बे�न स�ने 
भनी आशंका गरी ��तुत �रट िनवेदन दायर गरकेो  
देिख�छ । मलुकु� ऐन चौपायाको महलले गाई, गो�, 
साढेँह�लाई मान�, काट्न, िवदेशमा लान, पठाउन र 
लिग िब�� गन� पूण��पमा रोक लगाएको छ । कसैले 
�य�तो काय� गर े�यो कानूनबमोिजम द�डनीय ह�ने ह�दँा 
�य�तो काय� गन� गरी �थानीय िनकायह�बाट छाडा 
गाई िनय��णको िज�मा िनजी �े�लाई िदने अव�था नै 
रहदँैन । यिद कसैले कानून�ारा िनषेिधत कुनै काय� गछ�  
भने सोउपर कानूनबमोिजम अिधकार�ा� िनकायबाट 
�याियक उपचार खो�न सिकने नै ह��छ । �य�तोमा 
�रट �े� आकिष�त ह�न पिन स�दनै । िवप�ी �रट 
िनवेदकले गो सरं�ण, र�ा र संव��नका स�ब�धमा 
कानून र राि��य नीित िनमा�ण गन� परमादेशलगायतको 
आदशे जारी ग�रपाउ ँ भनी �रट िनवेदन दायर गरकेो 
देिख�छ । कानूनको आव�यकता िवधाियकालाई 
जानकारी ह�ने र सोका आधारमा िवधाियकाले कानून 
बनाउने ह�दँा िवधाियकाको �य�तो काय� �े�उपर 
�यायपािलकाले �वेश गनु�  ह�दँैन भ�ने िविधशा�को 
मा�य िस�ा�त पिन भएको स�दभ�मा िवधाियकाको 
�विववेक�य िववेकको िवषय �याियक िन�पणको 
िवषय ह�न स�ने देिखदैँन । �यसैगरी गो संर�ण, गो र�ा 
र गो संव��नका स�ब�धमा के क�तो नीित अि�तयार 
गन�, के कसरी �यव�थापन गन� िवषय काय�का�रणीको 
�े�ािधकारिभ� पन� िवषय भएकोले यसलाई �याियक 
िन�पणको िवषय बनाउन शि�पथृक�करणको 
िस�ा�तसमेतका आधारमा िम�ने देिखदँनै । अतः 
मािथ उि�लिखत बुदँा एवम् �माणह�बाट यस 
म��ालयको कुनै पिन काम, कारवाही वा िनण�यबाट 
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िवप�ी �रट िनवेदकलगायत कसैको पिन नेपालको 
अ�त�रम संिवधान�ारा �द� मौिलक हक हनन् ह�ने 
आशंकाको ि�थित िसज�ना नभएको र म��ालयबाट 
�चिलत कानूनिवपरीत ह�ने गरी कुनै पिन काय� 
नभए नग�रएकोले िवप�ीको िनवेदन खारजे ग�रपाउ ँ
भ�नेसमेत �यहोराको �थािनय िवकास म��ालयको 
तफ� बाट ऐ.का सिचवको िलिखत जवाफ ।
 काठमाड� महानगरपािलका �थानीय �वाय� 
शासन ऐन, २०५५ बमोिजम सं�थािपत �वाय�, 
�वशािसत, संगिठत, अिविछ�न उ�रािधकारवाला, 
जनउ�रदायी सं�था हो । काठमाड� महानगरपािलका 
सदैव महानगरपािलकावासीको हक िहत र 
महानगरवासीलाई सेवा सिुवधा �दान गन� द�िच� 
छ । यसै �ममा काठमाड� उप�यकामा सवारी 
साधन तथा पैदल या�कुो चाप िदनानिुदन बिढरहेको 
अव�थामा सडक, साव�जिनक �थलमा छाडा�पमा 
छािडएका पशहु�को समेत चाप बढी दघु�टना भइरहेको 
र पैदल या�लुाई आवागमनमा अवरोध भइरहेको 
वा�तिवकतालाई मनन गरी यसरी साव�जिनक �थल, 
सडकमा छािडएका पशहु�को �यव�थापन गन� 
उ�े�यले काठमाड� महानगरपािलकाको पहलमा िमित 
२०६८।४।१६ मा बसेको उप�यकािभ�का िज.िव.स. 
नगरपािलका िडिभजन सडक काया�लय, महानगरीय 
�ािफक �हरी महाशाखा, िज�ला पश ुसेवा काया�लय, 
राजनीितक दलह�का �ितिनिध, स�ब� गैरसरकारी 
सं�थाका �ितिनिधह� र सरोकारवालाह�को संय�ु 
बैठकले "छाडा पशकुो दीघ�कालीन �यव�थापन 
गन�को लािग काठमाड� महानगरपािलकाको नेत�ृवमा 
उप�यकाका सबै िज.िव.स. सबै न.पा. �ािफक �हरी 
र िज�ला पश ुसेवा काया�लयको १/१ जना �ितिनिध 
रहने गरी काय�दल गठन गन� र सो काय�दलले छाडा 
पशकुो दीघ�कालीन �यव�थापन स�ब�धमा अ�ययन 
गरी सझुावसिहतको �ितवेदन पेस भएको छ ।
 �थानीय �वाय� शासन ऐन, २०५५ को 

दफा ९६(१) को ख�ड (ञ) को उपख�ड (२) ले 
का�जी हाउस, पश ुवधशाला रा�ने �थानको िनधा�रण 
र �यव�थापन गन�, ऐ.को उपख�ड (१५) ले छाडा पश ु
प�ाउ गरी िललाम गन� अिधकार नगरपािलकालाई 
�दान गरकेो छ । यसरी �थानीय �वाय� शासन ऐनले 
िदएको अिधकार �योग गरी काठमाड� उप�यकािभ�का 
िज.िव.स., नगरपािलका, लगायत सरोकारवाला 
िनकायह�को संय�ु बैठकले गठन गरकेो काय�दलले 
गरकेो �ितवेदनमा औ�ंयाएका वत�मान सम�या 
समाधानका लािग पेस गरकेो सझुाव ��तावह� 
काया��वयन गन�स�ब�धमा छलफल गरी काया��वयन 
गन� बाकँ� नै छ ।
 िवप�ीले �रट िनवेदनमा पशअुिधकार 
सरं�णमा ि�याशील रहेकोले बेसहारा, बेवा�रसे, 
िबरामी, थारो, गाईव�त ुसंर�ण, �याहार गन� काठमाड� 
महानगरपािलकालाई अनरुोध गदा� सकारा�मक जवाफ 
�ा� नभएको भ�ने भनाइ स�यतामा आधा�रत छैन । 
यिद िवप�ीले छाडा पशकुो �यव�थापन गन� चाहेको हो 
भने कानूनबमोिजम �ि�या अवल�बन गररे काठमाड� 
महानगरपािलकासगँ माग गरमेा इ�कार गनु�पन� कुनै 
कारण छैन । उप�यकािभ�का छाडा पशहु�को 
�यव�थापन स�ब�धमा �थानीय �वाय� शासन ऐन, 
२०५५ को दफा १२१ बमोिजम आ�नो अिधकार र 
कत��य�ित काठमाड� महानगरपािलका सदैव सचेत 
छ । उपयु�� त�य एवम् कानूनी बुदँाह� अन�ुप 
काठमाड� महानगरपािलकाको पहलमा �थानीय 
�वाय� शासन ऐन, २०५५ को दफा ९६ को उपदफा 
(१) को ख�ड (ञ) को उपख�ड (२) र (१५) बमोिजम 
उप�यकािभ�का छाडा पशहु�को दीघ�कालीन 
�यव�थापन गन�का लािग अ�ययन, अनसु�धान गरी 
�ितवेदन पेस गन� गिठत काय�दलले �ितवेदन पेस 
गनु�अगावै िमित २०६८।८।८ को राजधानी दैिनक र 
नया ँपि�का दिैनक भ�ने पि�कामा छाडा गाई िनय��ण 
िज�मा िनजी �े�लाई" भ�ने शीष�कमा �कािशत 

�धानम��ी तथा मि��प�रषद ्को काया�लय, काठमाड�समेत



नेपाल कानून पि�का, २०७३, भदौ

876

भएको भिनएको समाचारलाई आधार बनाई ��ततु 
गरकेो िवप�ीको िनवेदन झठुा, िनराधार, हचवुापूण�, 
औिच�यहीन र िनरथ�क एवम् दूिषत भएको �प� 
छ । अतः िवप�ीको झठुा, िनराधार, औिच�यहीन र 
दूिषत िनवेदन खारजे ग�रपाउ ँ भ�नेसमेत �यहोराको 
काठमाड� महानगरपािलकाको तफ� बाट ऐ.का �मखु 
काय�कारी अिधकृतको िलिखत जवाफ ।
 नेपालको अ�त�रम सिंवधान, २०६३ को 
धारा १६, १७ र २३ �ारा �द� मौिलक हकको 
उपभोगमा के क�तो आघात पगेुको हो �रट िनवेदनमा 
िनवेदकले �प�सगँ उ�लेख गन� स�नभुएको छैन । 
जहासँ�म सडकमा छोिडएको गाईव�त ु बोल कवोल 
गरी उप�यका बािहर पठाउने तयारीको �� छ, सो 
िवषयमा यस म��ालयको कुनै संल�नता नभएकोले 
�रट िनवेदन िजिकर िनरथ�क छ भ�नेसमेत �यहोराको 
गहृ म��ालयको तफ� बाट ऐ.का सिचवको िलिखत 
जवाफ ।
 िनवेदकले िनवेदनमा िललाम गरी 
गाईब�त ु बािहर िनकासी गन� आशकंाको कुरा 
ले�नभुएको छ । िललाम गन� भनेको िनकासीको 
इजाजत िदने होइन । गैरकानूनी िनकासीको काय� 
अथ� म��ालयअ�तग�त भ�सार िवभाग र गहृ 
म��ालयअ�तग�त नेपाल �हरीले हेद�छ । यसमा 
नगरपािलकालाई आ�ेप लगाउन उिचत नभएको 
�यहोरा सादर अनरुोध गद�छ� । उि�लिखत त�य, 
कानूनसमेतको रोहमा िवप�ीको �रट िनवेदन सव�था 
खारजेभागी ह�दँा �रट िनवेदन खारजे गरी अनाव�यक 
झ�झटबाट उ�मिु� पाउ ँभ�नेसमेत �यहोराको म�यपरु 
िथमी नगरपािलकाको तफ� बाट ऐ.का �मखु काय�कारी 
अिधकृतको िलिखत जवाफ ।
 िनकासी पैठारी र िनय��ण ऐन, २०१३ को 
दफा ३ को उपदफा (१) (घ) मा मानव पशपु�छी वा 
वन�पित जीवनको �वा�थमा �ितकूल ह�ने काय�बाट 
संर�ण गन� सूिचत आदशे जारी गरी कुनै व�तकुो 

िनकासी वा पैठारीमा मनाही वा िनय��ण वा पूण� वा 
प�रमाणा�मक ब�देज लगाउन सिकने कानूनी �यव�था 
छ । यिह कानूनी �यव�थाको आधारमा नेपाल 
राजप� भाग ५ को ख�ड ५९ सं�या २८ मा िमित 
२०६६।७।१६ मा सूचना �कािशत गरी गोमांशको 
पैठारीमा पूण� ब�देज लगाउने गरी सूचना जारी 
ग�रएको समेत छ । नेपाल सरकार (काय� िवभाजन) 
िनयमावली, २०६४ को (पिहलो संशोधन) २०६५ 
ले िनकासी तथा पैठा�रस�ब�धी नीित, योजना तथा 
काय��म तजु�मासमेत गन� काय��े� यस म��ालयलाई 
तोक� िदएको आधारमा पशपु�छी वा वन�पित 
जीवनको �वा��यमा �ितकूल ह�ने काय�बाट संर�ण 
गन� कुनै पशजु�य व�तकुो िनकासी वा पैठारीमा पूण� 
वा प�रमाणा�मक ह�ने हो । यस म��ालयको के कुन 
काम कारवाहीबाट िनवेदकको के कुन संवैधािनक तथा 
कानूनी हकमा आघात प�ुन गयो �प�स�म नगरी दायर 
�रट िनवेदन खारजेभागी छ, खारजे ग�रपाउ ँभ�नेसमेत 
�यहोराको वािण�य तथा आपूित� म��ालयको तफ� बाट 
ऐ.का सिचवको िलिखत जवाफ ।
 नेपाल सरकार (काय� िवभाजन) िनयमावली, 
२०६४ अनसुार गाईह�को संर�ण र समयको 
मागअन�ुप अ�ययन अनसु�धान गन� गराउने 
काय�स�ब�धी िवषय यस म��ालयको काय��े�िभ�को 
नभएकोले अस�बि�धत िनकाय यस म��ालयलाई 
समेत िवप�ी बनाई दायर गरकेो �रट िनवेदन िजिकर 
औिच�यहीन छ । जहासँ�म सडकमा छोिडएको 
गाईव�त ु बोलकबोल गरी उप�यकाबािहर पठाउने 
तयारीको �� छ, सो िवषयमा यस म��ालयको कुनै 
सलं�नता नभएकोले �रट िनवेदन िजिकर िनरथ�क छ 
भ�नेसमेत �यहोराको कानून तथा �याय म��ालयका 
तफ� बाट ऐ.का सिचवको िलिखत जवाफ ।
 छाडा गाई िनय��ण िज�मा िनजी �े�लाई 
िदने भनी लिलतपरु उपमहानगरपािलकाले हालस�म 
कुनै िनण�य गरकेो छैन र कुनै प� पि�कामा सूचना 
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�कािशत गरकेो छैन । अ�य िनकायले गर ेगराएको भए 
यस लिलतपरु उपमहानगरपािलकालाई जानकारी र 
सरोकार भएन । िवप�ी �वयलें िनवेदनमा िनजी �े�लाई 
िदने िनण�य भए उ��ेषणको आदशेले बदर ग�रपाउ ँभनी 
उ�लेख गरबेाट हचवुा र का�पिनक कुराको आधारमा 
िनवेदन दता� गरकेो ��ट ह��छ । �थानीय �वाय� शासन 
ऐन, २०५५ र अ�य �चिलत नेपाल कानूनबमोिजम 
यस लिलतपरु उपमहानगरपािलकाले गनु�पन� छाडा 
गाईलगायतलाई �यव�थापन गन�लगायतको दािय�व र 
कत��य स�भव भएस�म पूरा गरी आएको छ । िवप�ीको 
िनवेदन यस लिलतपरु उपमहानगरपािलकाको हकमा 
खारजे ग�रपाउ ँ भ�नेसमेत �यहोराको लिलतपरु 
उपमहानगरपािलकाको तफ� बाट ऐ.का �मखु काय�कारी 
अिधकृतको िलिखत जवाफ ।
 यस काया�लयले गाई व�तहु�लाई 
कानूनबमोिजमको त�रकाबाहेक गैरकानूनी तवरबाट 
िनकासी पैठारी गन� लागेको र कुनै पिन कानूनी संर�ण 
�ा� जनावरलाई न� गन� काय� गरकेो छैन । िवप�ीले 
आ�नो िनवेदनमा गाई व�तहु�लाई काठमाड� 
उप�यकाको सहरी �े�िभ�ै अझ मानव िभडभाडमा 
कालो प�े सडक र फोहरह� समेत रहेका �थानमा 
छाड्ने, फोहरका �लाि�टक खान ु पन�, ब�न पन� 
अव�थामा रा�न ु पद�छ भ�ने भनाइ पिन दिेखदैँन । 
यसरी अलप� छाड्नकुो िवक�पमा िवप�ी �वयंले 
ठे�का िलन खोजेको हो िक भ�ने पिन दिेखदैँन । 
छाडा गाई व�तहु�लाई सडकमै छोडी रा�न ुनरा�ो 
ह�ने भएबाट �थानीय �वाय� शासन ऐनको आधारमा 
पिन िविभ�न कत��यह� तोिकएको र सोअनसुार गन� 
सिकने अव�था छ । �यसतफ�  यी �रट िनवेदकले यो 
यस काय� गन� िनवेदन िदएको र यो यो काया�लयबाट 
यो य�तो काय� गन� इ�कार गरकेो भ�नेसमेत दाबी गन� 
नसकेको अव�थामा कुनै पिन आदेश जारी ह�न ु पन� 
देिखदँैन । यस काया�लयको कुनै काय�ले मौिलक हक 
हनन् भएको भ�ने नदिेखएको, कुन कानूनको कुन 

दफािवपरीत काय� भएको हो खलुाउन नसकेको तथा 
गाईव�तलुाई िवदेश िनया�त गन� खोजेको अव�थासमेत 
नभएबाट िवप�ीको �रट िनवेदन खारजे गरी फुस�द पाउ ँ
भ�नेसमेत �यहोराको भ�परु नगरपािलकाको तफ� बाट 
ऐ.का �मखु काय�कारी अिधकृतको िलिखत जवाफ ।

अदालतको आदेश
 िनयमबमोिजम दैिनक म�ुा पेसी सूचीमा 
चढी पेस ह�न आएको ��ततु �रट िनवेदनमा 
िनवेदकका तफ� बाट उपि�थत िव�ान् अिधव�ा �ी 
रमेशकुमार रो�काले दूध िदन छोडेका सडकमा छाडा 
छोिडएका गाई, बा�छा, साढेँह�को उपचार, आवास, 
खानिपन, सरु�ा, संर�ण �याहार गन� िवप�ीह�सगँ 
�रट िनवेदक स�ंथाले अनरुोध गरकेोमा हालस�म 
िवप�ीह�ले यसस�ब�धमा कुनै काय� गरकेो देिखएको 
छैन । िविभ�न दैिनक पि�कामा "छाडा गाई िनय��ण 
िज�मा िनजी �े�लाई" भ�ने शीष�क िदई समाचार 
�कािशत भएको र सो समाचारअनसुार सहरी 
�े�िभ� साव�जिनक �थलमा फेला परकेा गाई, गो�, 
साढेँह�लाई नगरपािलकाह�ले ठे�का ब�दोब�त 
गरी िनजी �े�लाई िदने भ�ने उ�लेख भएकाले िनजी 
�े�ले ठे�का बढाबढ गरी नगरपािलकाबाट ठे�का 
ब�दोब�तमा पाएपिछ िनजी स�पि�सरह मास ु खाने 
�योजनको लािग मलुकुिभ�ै पिन गाईगो�को मास ु
खाने जाित वा वग�लाई बे�न स�ने वा िवदशेमा लगेर 
बे�न स�ने अव�थाको िसज�ना भएको छ । िवप�ी 
िनकायह�ले �य�ता पशहु�का स�ब�धमा मलुकु� ऐन 
चौपायाको महल तथा �थानीय �वाय� शासन ऐन, 
२०५५ तथा �थानीय �शासन ऐन, २०२८ समेतका 
कानूनले तोिकिदएको कत��य एवम् दािय�व िनवा�ह 
नगरी िनजी �े�लाई ठे�का ब�दोब�तबाट िदने िनण�य 
गन� लागेकोले त�कालै रो�नको लािग �ितषेधको 
आदशे जारी गरी गो सरं�ण, र�ा र संव��नको काम 
गन� एवम् साव�जिनक सडकमा बेवा�रसे अव�थामा गाई 

�धानम��ी तथा मि��प�रषद ्को काया�लय, काठमाड�समेत
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बा�छा छोिडिदने काय�लाई रो�न र यसलाई �यवि�थत 
गन� एउटा सश� कानूनको �यव�था गन� भनी उ��ेषण 
परमादशे �ितषेधलगायत उपय�ु आदेश जारी ह�नपुछ�  
भ�नेसमेत बहस गनु�भयो ।
 िवप�ी नेपाल सरकारको तफ� बाट उपि�थत 
िव�ान् सह�यायािधव�ा �ी गोपीच�� भ�राईले मलुकु� 
ऐन, चौपायाको महलले गाई, गो�, साढेँह�लाई मान�, 
काट्न, िवदशेमा लान, पठाउन र लगी िब�� गन� 
पूण��पमा रोक लगाएको छ । कसैले �य�तो काय� गर े
�यो कानूनबमोिजम द�डनीय ह�ने ह�दँा �य�तो काय� गन� 
गरी �थानीय िनकायह�बाट छाडा गाई िनय��णको 
िज�मा िनजी �े�लाई िदने अव�था नै रहदैँन । यिद 
कसैले कानून�ारा िनषेिधत कुनै काय� गछ�  भने सोउपर 
कानूनबमोिजम अिधकार�ा� िनकायबाट �याियक 
उपचार खो�न सिकने नै ह��छ । �य�तोमा �रट �े� 
आकिष�त ह�न पिन स�दैन । पि�कामा छािपएको 
समाचारलाई आधार मानी दायर ग�रएको �रट िनवेदन 
त�यय�ु र आधारहीन भएकाले खारजे ह�नपुछ�  
भ�नेसमेत बहस गनु�भयो ।
 उ� बहससमेत सनुी ��ततु �रट िनवेदनमा 
िनवेदकको मागबमोिजम आदेश जारी गनु�पन� हो वा 
होइन भ�ने स�ब�धमा िनण�य िदनपुन� देिखन आयो ।
 २. िनण�यतफ�  िवचार गदा� सडकमा छाडा 
छोिडएका गाईव�त,ु डामेर छोिडएका साढेँ, दूध िदन 
छोडेका थारो, िबरामी आिद आिथ�क�पमा भारमा� 
भएका गाईगो�ह�को उपचार, आवास, खानिपन, 
सरु�ालगायत काय�मा उिचत �यव�थापन नभएको 
अव�थामा िबरामी अश� गाई, गो�, साढेँको 
संर�ण लालनपालन गरी पशअुिधकार संर�णको 
िदशामा समेत िनवेदक सं�थाले िनकै ठूलो लगानी 
ग�रसकेको र �य�ता सडकमा छािडएका गाईव�त,ु 
डामेर छािडएका साढेँ, थारो, दूध िदन थाकेका गाई 
व�तकुो संर�ण �याहार गन� िवप�ीह�सगँ िनवेदक 
सं�थाबाट अनरुोध ग�रएकोमा हालस�म सकारा�मक 

जवाफ �ा� नभएको अव�थामा �य�ता पशहु�का 
लािग सरकारी िनकायबाट संर�ण र �यव�थापन 
ह�नपुन�मा िनजी �े�लाई �यसको िज�मेवारी िदने भनी 
पि�कामा समाचार �काशन भएकाले िनजी �े�लाई 
ठे�कामा िदइएमा �य�तो पशकुो मास ुकाटी िब�� गन� 
स�ने र िवदशेमा लगी र बे�न स�ने आशकंा भएकाले 
उ� िनण�य उ��ेषणको आदेशले बदर गरी �य�ता 
गाईव�तलुाई मलुकु� ऐन चौपायाको महल, �थानीय 
�वाय� शासन ऐनलगायतका कानूनबमोिजम काि�ज 
हाउस वा गौशालामा रा�न र िवदेश िनकासीको लािग 
पूण� मनाही गनु�  भ�ने उपय�ु आदेश जारी ग�रपाउ ँ
भ�ने िनवेदन माग रहेको दिेख�छ ।
 ३. काठमाड� महानगरपािलकाको पहलमा 
काठमाड� उप�यकामा साव�जिनक�थल तथा सडकमा 
छािडएका पशहु�को �यव�थापन गन� उ�े�यले 
उप�यकािभ�का िज.िव.स. न.पा. सडक िडिभजन 
काया�लय महानगरीय �ािफक �हरी महाशाखा, िज�ला 
पशसेुवा काया�लय, राजनीितक दलका �ितिनिध एवम् 
स�ब� गैरसरकारी सं�थाका �ितिनिधह� समेतको 
िमित २०६८।४।१६ को संय�ु बैठकले छाडा पशकुो 
दीघ�कालीन �यव�थापन गन� महानगरपािलकाको 
नेत�ृवमा सबै िज.िव.स., न.पा., �ािफक �हरी र 
िज�ला पशसेुवा काया�लयका एक एकजना �ितिनिध 
रहने गरी काय�दल गठन गरी सो काय�दलले छाडा 
पशकुो दीघ�कालीन �यव�थापन स�ब�धमा अ�ययन 
गरी सझुावसिहत �ितवेदन पेस भएकोमा काय�दलले 
�ितवदेनमा औ�ंयाएका सझुाव काया��वयन गन� 
छलफल बाकँ� रहेको र उप�यकािभ�का छाडा 
पशहु�को �यव�थापनस�ब�धमा महानगरपािलका 
सचेत रहेको एवम् मलुकु� ऐन चौपायाको महलको गाई 
गोठ साढेँह�लाई मान�, काट्न, िवदेशमा लान पठाउन 
र िब�� गन� पूण��पमा रोकलगाएकोले कानूनले नै रोक 
लगाएको कुरा गन� लागेको भनी पि�कामा �कािशत 
समाचारको आधारमा दायर गरकेो �रट िनवेदन 
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िनराधार भएकाले खारजे ह�नपुन� भ�ने िवप�ीह�को 
म�ुय िजिकर िलइएको दिेख�छ ।
 ४. व�ततु: िनवेदकले म�ुय�पमा 
२०६८।८। ८ गते िविभ�न दैिनक  पि�कामा "छाडा 
गाई िनय��ण िज�मा िनजी �े�लाई" भ�ने शीष�क िदई 
समाचार �कािशत भएकोले सो समाचारअनसुार सहरी 
�े�िभ� साव�जिनक �थलमा फेला परकेा गाई, गो�, 
साढेँह�लाई नगरपािलकाह�ले ठे�का ब�दोब�त 
गरी िनजी �े�लाई िदने भ�ने लेिखएकोले िनजी 
�े�ले ठे�का बढाबढ गरी नगरपािलकाबाट ठे�का 
ब�दोब�तमा पाएपिछ िनजी स�पि�सरह मास ु खाने 
�योजनको लािग मलुकुिभ�ै पिन गाईगो�को मास ुखाने 
�योजनका लािग बे�न स�ने वा िवदेशमा लगेर बे�न 
स�ने ग�भीर आशंका भएको भनी ��ततु �रट िनवेदन 
दायर गरकेो पाइयो । यसस�ब�धमा सरोकारवाला 
िनकायम�ये काठमाड� महानगरपािलकाले काठमाड� 
उप�यकामा सवारी साधन तथा पैदल या�कुो चाप 
िदनानिुदन बिढरहेको अव�थामा सडक, साव�जिनक 
�थलमा छाडा�पमा छािडएका पशहु�को समेत 
चाप बढी दघु�टना भइरहेको र पैदल या�लुाई 
आवागमनमा अवरोध भइरहेको वा�तिवकतालाई 
मनन गरी साव�जिनक �थान, सडकमा छािडएका 
पशहु�को �यव�थापन गन� उ�े�यले काठमाड� 
महानगरपािलकाको पहलमा िमित २०६८।४।१६ 
मा बसेको उप�यकािभ�का िज.िव.स., नगरपािलका, 
िडिभजन सडक काया�लय, महानगरीय �ािफक 
महाशाखा, िज�ला पश ु सेवा काया�लय, राजनीितक 
दलह�का �ितिनिध, स�ब� गैरसरकारी सं�थाका 
�ितिनिधह� र सरोकारवालाह�को सयं�ु बैठकले 
छाडा पशकुो दीघ�कालीन �यव�थापन गन�को लािग 
काठमाड� महानगरपािलकाको नेत�ृवमा उप�यकाका 
सबै िज.िव.स. सबै न.पा., �ािफक �हरी र िज�ला 
पश ु सेवा काया�लयको एक एकजना �ितिनिध रहने 
गरी काय�दल गठन गरी सो काय�दलले छाडा पशकुो 

दीघ�कालीन �यव�थापनस�ब�धमा िव�ततृ अ�ययन 
गरी िमित २०६८।८।१५ मा सझुावसिहतको �ितवेदन 
पेस भएको भ�ने उ�लेख भएको पाइ�छ ।
 ५. �थानीय �वाय� शासन ऐन, २०५५ 
को दफा ९६(१) को ख�ड (ञ) को उपख�ड (२) ले 
का�जी हाउस, पश ुबधशाला रा�ने �थानको िनधा�रण 
र �यव�थापन गन�, ऐ.को उपख�ड (१५) ले छाडा पश ु
प�ाउ गरी िललाम गन� अिधकार नगरपािलकालाई �दान 
गरी उ� ऐनले िदएको अिधकार �योग गरी काठमाड� 
उप�यकािभ�का िज.िव.स., नगरपािलकालगायत 
सरोकारवाला िनकायह�को सयं�ु बैठकले गठन 
गरकेो काय�दलले तयार गरकेो �ितवेदनमा औ�ंयाएका 
वत�मान सम�या, सम�या समाधानका लािग पेस गरकेो 
सझुाव ��तावह� काया��वयन गन� स�ब�धमा छलफल 
गरी काया��वयन गन� बाकँ� नै भएको भनी िवप�ी 
काठमाड� महानगरपािलकाको िलिखत जवाफमा 
उ�लेख भएबाट �रट िनवेदकले िनवेदनप�मा उ�लेख 
गरबेमोिजम सडकमा छािडएका गाईव�त,ु बा�छा, 
बा�छी, साढेँह�को �यव�थापन िनजी �े�लाई िदने 
कुनै िनण�य भएको भ�ने देिखदँनै । �य�तो कुनै िनण�य 
भएको छ भनी िनण�यको अि�त�व �रट िनवेदकले 
देखाउन सकेकोसमेत पाइदैँन । स�बि�धत िज�मेवार 
िनकायह�बाट यसस�ब�धमा कुनै िनण�य नै नभएको 
भनी िलिखत जवाफमा उ�लेख भएको �यहोरालाई 
अदालतले अिव�ास गनु�पन� अव�था पिन छैन । 
व�ततु: �रट िनवेदकले दैिनक पि�काह�मा �कािशत 
समाचारलाई मा� आधार बनाई ��ततु िनवेदन दायर 
गरकेो दिखएको र �रट िनवेदनमा चनुौती िदइएको 
िवषयव�त ुस�ब�धमा कुनै िकिसमको िनण�य नै नभएको 
भनी काठमाड� महानगरपािलका लगायतका स�ब� 
िज�मेवार िनकायह�बाट िलिखत जवाफ �ा� भएको 
स�दभ�मा �रट िनवेदकले �य� गरकेो िवषयव�तकुो 
अि�त�व नै भएको नदेिखदँा िनवेदन मागबमोिजम 
उ��ेषणको आदेश जारी गनु�पन� दिेखएन ।

�धानम��ी तथा मि��प�रषद ्को काया�लय, काठमाड�समेत
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 ६. अब �रट िनवेदकले माग गरकेो 
परमादशे स�ब�धमा िवचार गदा� सडकमा छािडएका 
गाईव�तहु�लाई मलुकु� ऐन चौपायाको महल, 
�थानीय �वाय� शासन ऐन, �थानीय �शासन ऐन 
लगायतका कानूनबमोिजमको �यव�थापन एवम् 
�ब�ध गन� र िवदेश िनकासीमा पूण��पले मनाही गरी 
िनकासी पैठारी िनय��ण ऐनअ�तग�तको आदशे जारी 
गनु�  गराउन ु भनी िवप�ीह�का नाममा परमादेशको 
आदेश जारी ग�रपाउ ँ भ�ने दाबी रहेको देिखयो । 
यसस�ब�धमा मलुकु� ऐन चौपायाको महलमा रहेका 
मह�वपूण� �यव�थाको उ�लेखन ह�न सा�दिभ�क 
ह��छ । उ� �यव�था दहेायबमोिजम रहेको छ:-

१ नं. ...मार� भ�ने िनयत िलई गाई, गो� मान�, 
मान� लगाउन, माना�को उ�ोग गन�, सोिनयतले 
िवदशेमा लैजान वा लगी िब�� गन�समेत 
ह�दँनै । लेिखएबाहेक ऐनले मनाहीभएको र 
आ�नो हक नप�ुने अ� चौपाया जनावर, 
पशपंु�ीसमेत मारी नो�सान ग�रिदनसमेत 
ह�दँनै ।
४नं. .. ..जानीजानी गाई, गो� मान� 
भनी कसैले हितयार उठाई वा अ� कुनै 
िकिसमसगँ मान� तयार भएको देिखयो भने 
मान� ह�दँैन भनी मनाही गनु�पछ�  । नमानी मनाही 
गन� मािनसलाई समेत हितयार चलायो भने 
�यसै ठाउमँा काटी हानी मान�लाई खतबात 
ला�दनै । सो बाहेकको अव�थामा भने मान� 
ह�दँनै । प�� अड्डामा सपुद� ग�रिदनपुछ�  ।
५नं... .. कसैले गाई, गो�लाई हितयार वा 
लाठा ढुङ्गा इ�यािदले हानेकोमा सो गाई, 
गो� सोही पीरले उठ्न नसक� थला परी 
ए�काईस िदनिभ� मर ्यो भने सोही हा�नेको 
चोटले मरकेो ठहछ�  । �याद नाघी मरमेा वा 
िहड्ँन डु�न लागेपिछ अ� �यथा लािग मरकेो 
मा सो हा�नेलाई �यसले लगाएको घा खतको 

मा� सजाय ह��छ ।
८नं. .. .. साढेँ वा बूढाखाडा गाई, गो� वा 
न�याउने वैला गाई िवदेशमा लान, पठाउन 
र लगी िब�� गन�समेत ह�दैँन । कसैले गर ्यो 
भने िब�� भएकोमा िबगो जफत गरी िजउ 
एकको एक सय �पैयाकँा दरले जरीवाना 
गनु�पछ�  िवदशेी मलुकुमा लान भनी िहंडाएको 
परु ्याउन नपाउदँै बीचैमा प�ाउ भएको भए 
िजउ एकको पचास �पैयाकँो दरले जरीवाना 
गनु�पछ�  ।
९नं. .. .. बसाहा वा डामी छाडेका साढेँ 
कसैले बे�न िक�न ह�दँैन । िकने बेचे बे�नेको 
थैली जफत गरी बे�नेलाई सजाय गनु�पछ�  । 
डामेको िच� भएको थाहा नपाई िक�नेलाई 
बात ला�दैन । बे�नेबाट थैली िफता�  िलई 
िक�नेलाई िदलाई बे�नेलाई सजाय गनु�पछ�  ।
१०नं. .. .. नेपाल सरहदबाट कुनै �कारका 
गाई, गो�, साढेँ, बसाहा िवदेशमा लगी मान� 
मराउनेलाई ६ वष�स�म कैद गनु�पछ�  ।
११नं. .. .. जानीजानी गाई गो� मान�लाई 
बा�वष� र बचन िदनेलाई छ वष� कैद 
गनु�पछ�  । च�री गाई मान�लाई िजउ एकको 
चालीस �पैयाकँा दरले जरीवाना गनु�पछ�  ।
१४नं. .. .. गाई गो�लाई कुटिपट गरी 
अङ्गभङ्ग गन�लाई दईु वष� कैद र घाउ रगत 
प�छे गन�लाई दईु सय �पैयासँ�म जरीवाना 
गनु�पछ�  । च�री गाईलाई अङ्गभङ्ग वा घाउ 
रगत प�छे गन�लाई बीस �पैयासँ�म जरीवाना 
गनु�पछ�  ।
१७नं. .. .. छाडा गरी पालेको चौपायाले 
वा गोठाला लाएकाले गोठालाले हेरचाह 
नपरु ्याई िददँा मािनस चौपायालाई िजउ मन� 
गरी चोटपटक िजउ जखम पार ्यो भने छाडा 
राखेको चौपायाले मारमेा चौपायाका धनीलाई 
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र सो� वष� उमेर पगेुको होस् द�ु�त भएको 
गोठालाको िज�माकोले भए गोठालालाई र 
सो�वष� उमेर नपगेुको गोठालो िज�माकाले 
भए मालधनीलाई नै बीस �पैयासँ�म 
जरीवाना गनु�पछ�  ।
१८नं. .. .. बसाहा, डामी छाडेको साढेँ र गाई 
कसैले जो�न ह�दँैन । जो�नमा �योग गरकेो 
चौपायालाई फुस�द ग�रिदई जो�ने मािनसलाई 
बीस �पैयासँ�म जरीवाना गनु�पछ�  ।

 ७. मलुकु� ऐन चौपायाको महलको उपयु�� 
कानूनी �यव�था हेदा� गाई, गो�लाई कुटिपट गन�, 
अङ्गभङ्ग गन� वा मान� वा मान� लगाउन एवम् सो 
िनयतले िवदशे लैजानको लािग िनषेध गरी �य�तो 
काय� गन�लाई सजाय गन�समेतको �यव�था रहेको 
पाइ�छ । �यसका अित�र� साढेँ बढुाखाडा गाई, 
गो� वा न�याउने बैला गाई िवदशेमा लान, पठाउन 
र िवदशेमा लगी िब�� गन�समेत कानून�ारा िनषेध 
ग�रएको देिखन आउछँ । मलुकु� ऐन चौपायाको 
महलको उपयु�� �यव�थाका अित�र� िनकासी पैठारी 
(िनय��ण) ऐन, २०१३ को दफा ३(१) को दहेाय (घ) 
मा मानव, पश,ु पं�ी वा वन�पित जीवनको �वा��यमा 
�ितफल ह�ने काय�बाट सरं�ण गन� �योजनका 
लािग नेपाल सरकारले सूचीत आदेश�ारा �य�ता 
व�तकुो िनकासी वा पैठारीमा मनाही गन� वा पूण� वा 
प�रमाणा�मक ब�दजे लगाउन स�ने �यव�था रहेको 
पाइ�छ । यही कानूनी �यव�थाको आधारमा नेपाल 
सरकारले नेपाल राजप�मा िमित २०६६।७।१ मा 
सूचना �कािशत गरी गोमांशको पैठारीमा पूण� ब�दजे 
लगाउने गरी सूचनासमेत जारी भइसकेको भ�ने िवप�ी 
वािण�य तथा आपूित� म��ालयको िलिखत जवाफमा 
उ�लेख भएको पाइ�छ । 
 ८. �य�तै नगरपािलका �े�िभ� गाईव�तलुाई 
सडकमा छाडा छोड्न नह�नेस�ब�धमा �थानीय 

�शासन ऐन, २०२८ को दफा ९ को उपदफा (११) मा 
�यव�था भएकाले सो �यव�थाको यहा ँउ�लेखन ह�न 
सा�दिभ�क ह��छ । उ� �यव�था दहेायबमोिजम रहेको 
छ :

"नगरपािलका �े�िभ� कसैले गाईव�तलुाई 
सडकमा छाडा छोड्न ु ह�दँनै र �यसरी 
कसैले गाईव�तलुाई सडकमा छाडा छोडेमा 
र �य�तो छाडा गाईव�तलुाई स�बि�धत 
नगरपािलकाले प�� नथुनेको अव�थामा 
�मखु िज�ला अिधकारीले �य�तो 
गाईव�तलुाई प�� िनजले उपय�ु स�झेको 
त�रका अपनाई िललाम िब�� गनु�पन� छ र 
िललाम िब��बाट आएको रकम िज�ला 
िवकास सिमितको कोषमा दािखल गनु�  
पन�छ । िललाम िब�� ह�दँा कसैले नसकारमेा 
�मखु िज�ला अिधकारीले �य�तो 
गाईव�तलुाई गाईव�तकुो धनीबाहेक अ� 
कसैलाई िबना मोल ह�ता�तरण गन� स�नेछ" 
भ�ने �यव�था छ ।
सोही ऐनको दफा ९ को उपदफा (१२) मा 
उपदफा (११) को �यव�था उ�लङ्घन 
गन� गाईव�तकुो धनीलाई �मखु िज�ला 
अिधकारीको आदशेले दईुसय �पैयासँ�म 
जरीवाना ह�ने �यव�था रहेको देिख�छ । 

 ९. �य�तै �थानीय �वाय� शासन ऐन, 
२०५५ को दफा ९६ को नगरपािलकाको काम 
कत��य र अिधकारअ�तग�त उपदफा (१) को ख�ड 
(ञ) को उपख�ड (२) मा का�जी हाउसको लािग 
�थानको िनधा�रण र �यव�थापन गन�, उपख�ड 
(१५) मा छाडा पशकुो �यव�थापन गन� अिधकार 
नगरपािलकालाई �ा� भई सोही ऐनले िदएको अिधकार 
�योग गरी काठमाड� महानगरपािलकाले काठमाड� 
उप�यकािभ�का िज.िव.स., नगरपािलकालगायतका 

�धानम��ी तथा मि��प�रषद ्को काया�लय, काठमाड�समेत
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सरोकारवाला िनकायह�को संय�ु बैठकले गठन 
गरकेो काय�दलले छाडा पशहु�को �यव�थापन 
स�ब�धमा �ितवेदनसमेत ��ततु भई काया��वयनको 
चरणमा रहेको भ�ने महानगरपािलकाको िलिखत 
जवाफमा उ�लेख ग�रएको पाइ�छ ।
 १०. काठमाड� महानगरपािलकाको नेत�ृवमा 
उप�यकाका सबै �थानीय िनकायह�, �ािफक �हरी र 
िज�ला पश ुसेवा काया�लयको एक एक जना �ितिनिध 
रहने गरी काय�दल गठन भई सो काय�दलले छाडा 
पशकुो दीघ�कालीन �यव�थापनस�ब�धमा िव�ततृ 
अ�ययन गरी सझुावसिहतको �ितवेदन पेस भई सो 
�ितवेदन काया��वयनको �ममा रहेको भ�ने िलिखत 
जवाफबाट देिखएको र िनवेदकले दाबी गरबेमोिजम 
िवप�ी िनकायह�बाट कुनै िनण�य नै भइ नसकेको 
भ�ने िलिखत जवाफसमेतबाट दिेख�छ ।
 ११. सडकमा छािडएका गाई, गो�, 
बा�छा, बा�छी, साढेँह�को �ब�ध र �यव�थापनका 
लािग मािथ उ�लेख भएका कानूनी �यव�थाअनसुार 
स�बि�धत िनकायह�बाट कानूनबमोिजमको 
आ-आ�नो कत��यको पालना ह�नपुन� भ�ने कुरामा 
दईुमत ह�न स�ैन । सोबमोिजमको कानूनी कत��यको 
िनवा�ह भइरहेको भ�ने िवप�ीह�को िलिखत जवाफमा 
उ�लेख भएको देिखएको छ । िवप�ीम�येको काठमाड� 
महानगरपािलकाको पहलमा छाडा छोिडएका 
गाईव�तसु�ब�धी �यव�थापनका लािग अ�ययन गन� 
काय�दल गठन भई सो काय�दलले �ितवेदन ��ततु गरी 
काया��वयनकै चरणमा रहेको भ�ने दिेखएको अव�थामा 
िनवेदकले दाबी िलएबमोिजम परमादशेको आदेश जारी 
गनु�पन� अव�थाको िव�मानतासमेत दिेखन आएन ।
 १२. अत: उि�लिखत त�य, कानूनी 
�यव�था एवम् िववेचनासमेतको आधारमा िनवेदन 
मागबमोिजमको आदेश जारी गनु�पन� अव�थाको 
िव�मानता रहेको देिखन नआएकोले ��ततु �रट 
िनवेदन खारजे ह�ने ठहछ�  ।

 १३. अब �रट िनवेदकले सडकमा छािडएका 
छाडा गाईव�तहु�को उिचत संर�ण र �यव�थापनका 
लािग िव�मान कानूनी �यव�था �भावकारी नभएकाले 
यसस�ब�धमा छु�ै कानूनी �यव�था गन� स�ब�धमा 
उपय�ु आदेश जारी ह�नपुन� भनी िलनभुएको िजिकर 
स�ब�धमा िवचार गदा� नेपालमा ऐितहािसक कालदेिख 
नै धािम�क �ि�कोणबाट गाई, गो�, बा�छा, बा�छीको 
सरं�णमा मह�व िदई आएको पाइ�छ । नेपालको 
�चिलत सिंवधान र यस पूव�का संिवधानह�मा समेत 
गाईलाई राि��य जनावरको �पमा मह�वपूण� �थान 
िदइएको छ । �यसका अित�र� गाई, गो�, बा�छा, 
बा�छी एवम् साढेँ ज�ता पशहु�को संर�ण सवं��न 
एवम् �य�ता पशहु�को पशअुिधकारको र�ाको लािग 
रा�यले समेत िविभ�न ऐन कानूनमाफ� त �यव�था 
गरकेो पाइ�छ । ती कानूनी �यव�थाह�म�ये मलुकु� 
ऐन चौपायाको महल, �थानीय �वाय� शासन ऐन, 
२०५५, �थानीय �शासन ऐन, २०२८, िनकासी पैठारी 
(िनय��ण) ऐन, २०१३ का �यव�थाह�ले गाई, गो�, 
बा�छा, बा�छी, साढेँलगायत सडकमा छाडा छोिडएको 
पशहु�को उिचत �यव�थापन, �य�ता पशहु�को 
पशअुिधकारको र�ा, उिचत सरं�ण, ितनीह�को 
िनकासी पैठारीमा पूण� ब�देज लगाउने �यव�थाह� 
मह�वपूण� रहेका छन् । उि�लिखत कानूनी �यव�थाह� 
आफँैमा अपूण� रहेको भ�न िम�ने अव�था पिन छैन 
तर पशअुिधकार र ितनीह�को सरं�ण स�ब�धमा 
थप �भावकारी कानूनको आव�यकताको अपे�ा गन� 
नसिकने भ�ने पिन होइन । पर�त ुयो िवषय सरकारको 
नीितगत िवषय एवम् िवधाियक� काय��े�िभ�को िवषय 
भएको स�दभ�मा यो �रट िनवेदनबाट थप केही आदेश 
जारी गनु�पन� अव�था छैन । तथािप पश ु सरं�ण र 
सवं��न एवम् सडकमा छाडा छोिडएका गाई, गो�, 
बा�छा, बा�छी, साढेँलगायतका चौपायाह�को िनि�त 
चरण�े�, वास�थानसमेतको �यव�थापन स�ब�धमा 
मािथ उि�लिखत कानूनी �यव�थाह�को �भावकारी 
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काया��वयन गनु�पन� टड्कारो आव�यकता देिखएकाले 
मलुकु� ऐन चौपायाको महलको कानूनी �यव�था, 
�थानीय �शासन ऐन, २०२८ को दफा ९ को उपदफा 
(११) र (१२) को �यव�था, �थानीय �वाय� शासन 
ऐन, २०५५ को दफा ९६(१) को ख�ड (ञ) को 
उपख�ड (२) र उपख�ड (१५) को �यव�था एवम् 
िनकासी पैठारी (िनय��ण) ऐन, २०१३ को दफा ३(१)
(घ) को �यव�थाको �भावकारी काया��वयन गनु�  गराउन ु
भनी िवप�ीह�का नाममा िनद�शना�मक आदेश जारी 
ग�रिदएको छ । ��ततु आदेशको �ितिलिपसिहतको 
जानकारी महा�यायािधव�ाको काया�लयमाफ� त 
िवप�ीह�लाई िदई ��ततु िनवेदनको दायरी लगत 
क�ा गरी िमिसल िनयमानसुार गरी अिभलेख शाखामा 
बझुाइिदनू । 

उ� रायमा सहमत छु ।
�या.देवे�� गोपाल �े� 

इजलास अिधकृत: गेहे��राज प�त
इित संवत् २०७१ साल फागनु ६ गते रोज ४ शभुम् ।

सव��च अदालत, संय�ु इजलास
माननीय �यायाधीश �ी बै�नाथ उपा�याय

माननीय �यायाधीश �ी गोिव�दकुमार उपा�याय
फैसला िमित :२०७२।६।११।२

०६९-CR-०६३२

म�ुा :अपहरण गरी ब�धक बनाएको

पनुरावेदक / �ितवादी : िज�ला �प�दहेी मिसना 
गा.िव.स. वडा नं. ५ ब�ने मोिहउ�ीन 
मसुलमानको जाहेरीले नेपाल सरकार

िव��
��यथ� / वादी : िज�ला �प�देही मिसना गा.िव.स. 

वडा नं. ३ पि�डतपरु ब�ने मोिसवर शेषको 
छोरा म�ुसी भ�ने सहाब�ुीन शेष

 § अपहरणको वारदातमा दुई वा सोभ�दा 
बिढ �यि�को सलं�नता रहकेो िनिव�वाद 
पुि� भएको अव�थामा मा� मुलुक� ऐन, 
अपहरण तथा शरीर ब�धक िलनेको 
महलको ७ न.ं आकिष�त ह�ने ह��छ । 
अपहरणको कसरुमा दुई जना वा सोभ�दा 
बढी समूह भई घिटत भएमा कसुरको 
ग�भीरता र घन�व बढन जा�छ र �य�तो 
भएमा कानूनले थप सजायको �यव�था 
गरकेो देिख�छ । तर, �य�तो थप सजाय 
गनु� पूव� दुई जना वा सोभ�दा बढी �यि�को 
अपहरण काय�मा सलं�नता िथयो भनी 
वादी प�ले �मािणत गन� स�नुपन� ।

 § वारदातमा सलं�न �यि�ह�को ह�िलया 
तथा वतनसमते कही कतैबाट खु�न र 

म�ुसी भ�ने सहाब�ुीन शषे

& 

�नण�य नं. ९५९८
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खुलाउन सकेको देिखँदैन । �ितवादी 
म�ुसी भ�ने सहावुि�न शेखका अित�र� 
अ�य अि�थ�वमा नै नरहकेा दुई जना 
�यि�ह� समेतको सलं�नताको अनुमान 
गरी मलुुक� ऐन, अपहरण र शरीर ब�धक 
िलनेको महलको ७ न.ं अन�ुप थप सजाय 
गनु� �यायोिचत देिखन आएन । दुई जना 
वा सो भ�दा बढी �यि�ह�को सलं�नता 
शकंारिहत तथा िनिव�वाद पुि� ह�न नसक� 
रहकेो अव�थामा �ितवादी साहवुि�न 
शेषलाई मुलुक� ऐन, अपहरण र शरीर 
ब�धक िलनेको ७ नं. बमोिजम थप सजाय 
ह�नुपद�छ भ�ने पुनरावेदन िजिकरसगँ 
सहमत ह�न नसिकने ।

(�करण नं.४)

पनुरावेदक / �ितवादीका तफ� बाट : िव�ान् 
सह�यायिधव�ा संिजवराज र�ेमी

��यथ� / वादीका तफ� बाट :
अवलि�बत निजर :
स�ब� कानून : 

 § मलुकु� ऐन, अपहरण तथा शरीर ब�धक 
िलनेको महलको ३ नं.

स�ु फैसला गन�ः 
 िज�ला �यायाधीश �ी रामकृ�ण खनाल
पनुरावेदन तहमा फैसला गन�ः 
 मा. �यायाधीश �ी नारायण �साद दाहाल
 मा. �यायाधीश �ी नीता गौतम दीि�त 

फैसला
 �या.बै�नाथ उपा�याय : �याय �शासन 
ऐन, २०४८ को दफा ९(१) बमोिजम यसै अदालतको 
�े�ािधकार िभ�को ��ततु म�ुाको त�य र ठहर 

यस�कार छः
 म िज�ला �प�देही मिसना गा.िव.स.वडा 
नं. ५ नौकािडह गाउकँो �थाई वािस�दा ह� ँ । मेर ै
गा.िव.स. वडा नं. ३ पि�डतपूर गाउ ँिनवासी निजमनु 
िनसालाई मेरो छोरा ईसा�द अहमद मसुलमानले 
चलाएको मोटरसाइकलले ठ�कर िदई म�ृय ुभएकोमा 
सोस�ब�धमा कृयाखच� र �ितपूित�बापतको एक लाख 
दश हजार �पैया ँबझुाइसकेको छु । सो बारमेा खनुको 
बदला खनु चािह�छ भनी िवप�ी म�ुसीले भनेका 
िथए । मेरो छोरा िवगत ५ मिहनादिेख इमाम अहमद िवन 
ह�बल तौिलहवामा क�ा ६ मा अ�ययन ग�ररहेको घरमा 
गएको बेलामा घटना भयो। घटनाको ३/४ िदन पछाडी 
पनुः अ�ययन गन� आएकोमा िमित २०६६/११/७ गते 
िबहान सोही मदरसाको गेट अगािडबाट म�ुसीसमेतका 
३ जना मािनसह�ले मोटरसाइकलमा हाली अपहरण 
गरी लगेकोले मेरो छोराको खोजतलास गरी मेरो िज�मा 
पाउ ँर िवप�ीलाई प�ाउ गरी कानूनबमोिजम कारवाही 
ग�रपाउ ँभ�नेसमेत �यहोराको मोहीउ�ीन मसुलमानको 
खोजतलास ग�रपाउ ँ भ�ने िमित २०६६।११।७ 
मा िज�ला �हरी काया�लय, किपलब�तमुा िदएको 
िनवेदन ।
 िज�ला किपलव�त,ु किपलव�त ु
नगरपािलका वडा नं. ९ तौिलहवा ि�थत पूव� पि�म 
तौिलहवा बहादरुगंज सडक ख�ड, उ�र एमान 
ह�वलिवन िवकाश के�� तौिलहवाको भवन गेट र 
दि�ण पानी टंक� यित चार िक�लािभ� आदश� टोल 
भ�ने �थानमा जाहेरवालाको छोरा इसा�द अह�मद 
मसुलमानलाई म�ुसी भ�ने सहाबिु�न शेष र अ�य २ 
जना मािनसह�ले अपहरण गरी िलई गएको भ�नेसमेत 
�यहोराको िमित २०६६।११।८ को घटना�थल 
मचु�ुका ।
 मेरो छोराले चलाएको मोटरसाइकलले मिसना 
गा.िव.स.वडा नं. ३ ब�ने निजमनु िनसालाई ठ�कर 
िदएकोले िनजको म�ृय ुभएको िथयो । सोही िवषयमा 
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िवप�ी म�ुसी भ�ने सहाबिु�न शेषलाई कृयाखच� र 
�ितपूत�बापतको रकम बझुाई सकेको िथए ँ। �यसको 
३/४ िदन पिछ मेरो छोरा अ�ययन गन� मदरसाको 
गेटबाट छोरालाई अपहरण गरी लगेको कुरा जानकारी 
ह�न आएको र सोस�ब�धमा सरुाक लगाउदँा िनजह�ले 
मेरो छोरालाई भारतको नौगढमा लगी राखेको थाहा 
पाएको िथए ँ। िनजह�ले �. एक लाख भारतीय �पैया ँ
माग गरकेा र निदएमा छोराको �यान मान� ध�क� 
िदएका िथए । य�तैमा िमित २०६६।१२।२ गते िबहान 
१०.०० बजे मेरो छोरा नेपालको रगंपरु भ�ने �थानमा 
आएको थाहा पाई सो �थानमा गई घटना बारमेा 
छोरालाई सो�दा मलाई अपहरण गरी लैजाने बेलामा 
तेरो बाब ुबसपाक� मा आउनभुएको छ । बोलाएका छन 
जाउ ँभ�दा तपाईह� को हो भनी सो�दा केही नबताई 
मखु आखँा बाधँी मोटरसाइकलमा बसाली लगेका ह�न् । 
अिभयू�ह�लाई शरीर ब�धक िलनेको महलबमोिजम 
सजाय ग�रपाउ ँ भ�नेसमेत �यहोराको मोिहउि�न 
मसुलमानको िमित २०६६।१२।३ मा परकेो जाहेरी 
दरखा�त ।
 म�ुसी भ�ने सहाबिु�न शेषसगँ पूव� �रसइवी 
िथयो । वारदातका िदन म सामान िक�न भनी 
मैले पिढरहेको इमाम ह�बल मदरसाबाट बािहर 
िनि�कएकोमा िव�� ख�डमा उि�लिखत मािनसह� 
ित�ो बबुाले बसपाक� मा बोलाउनभुएको छ भनी मलाई 
मोटरसाइकलमा राखी भारतमा लगी राखेको र �. एक 
लाख िदएपिछ मा� छोडी िद�छौ भ�दै मलाई अ�ात 
�थानमा लकुाई िछपाई राखेकोमा म ए�लै भएको 
अव�थामा सो �थानबाट भा�न सफल भएको र नेपाल 
�वेश गरपेिछ �हरी काया�लय कहा ँछ भनी �थानीय 
मािनसह�सगँ सोधपछु गद� �थानीय मािनसह�ले 
समेत सहयोग गरी �हरी चौक� रगंपरुमा प�ुन सकेकोमा 
�हरीले उ�ार गरकेो हो । �ितवादी म�ुसी भ�ने 
सहाबिु�न शेषलाई रा�ोसगँ िच�दछु । अ�यलाई 
रा�ोसगँ िचनेको छैन भ�नेसमेत �यहोराको पीिडत 

इसा�द अह�मद मसुलमानको कागज ।
 िज�ला किपलव�त ु रगंपरु गा.िव.स. वडा 
नं. ५ ि�थत उ�र रगंपरु गाउ ँदि�ण नेपाल भारतको 
िसमाना, पूव� साव�जिनक ज�गा र पि�म खेत यित 
चार िक�लािभ� िसमानाबाट पीिडत इसा�द अह�मद 
अपहरण गरी रािखएको �थलबाट भागी फेला परकेो 
भ�नेसमेत �यहोराको मचु�ुका ।
 वारदात िमित र समयमा म आ�नै �र�सा 
�े�टर िलई वारदात �थलतफ�  गएकोमा पिछ नाम, थर 
र वतन थाहा भएको म�ुसी भ�ने सहाबिु�न शेषसमेतका 
मािनसह� वारदात �थलमा रहेका िथए । सोिह 
समयमा इमान ह�वल मदरसाबाट बािहर िनि�कएको 
इसा�द अह�मद मसुलमानलाई िनज मािनसह�ले 
मोटर साइकलमा हाली िलई गएको देिखएकोमा 
पिछ सो संब�धमा ब�ुदा िनज मािनसह�ले इसा�द 
अह�मद मसुलमानलाई अपहरण गरी िलई गएको 
रहेछन । िमित २०६६/१२/२ गते िनज इसा�द अह�मद 
मसुलमानलाई रगंापरु गा.िव.स. वडा नं. ५ बाट 
उ�ार भएको थाहा भएको ह�दँा िनज �ितवादीउपर 
कानूनबमोिजम कारवाही ह�नपुछ�  भ�नेसमेत �यहोराको 
बिुझएका मािनसह� सखुराम कोरी, सरु�े� कोरी, 
सरु�े�नाथ चौबेले गरकेो कागज र सोही �यहोरा लेखाई 
उमेश तमाल, राज ुपा�डे र सिलम खानसमेतले िमित 
२०६७।२।२० मा गरकेो एकै िमलानको व�तुि�थित 
मचु�ुका ।
 यसमा मोहीउ�ीन मसुलमानले िदएको 
जाहेरी दरखा�त, घटना�थल मचु�ुका इसा�द अह�मद 
मसुलमानले गरी िदएको कागजलगायतका अ�य कागज 
�माणह�को आधारमा हेदा� िमित २०६६/११/७ 
गतेको िदन म�ुसी भ�ने सहाबिु�न शेषसमेतले पीिडत 
इसा�द अह�मद मसुलमानलाई अपहरण गरी भारतको 
नौगढ भ�ने ठाउमँा लगी कोठामा ब�धक बनाई राखी 
भा.�.१ लाख निदए मान� ध�क� िदएको सङ्किलत 
कागज �माणह�बाट पिु� भइरहेको र �ितवादी 

म�ुसी भ�ने सहाब�ुीन शेष
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शाहबिु�न शेष फरार रहेको दिेखदा िनजको उ� काय� 
मलुकु� ऐन, अपहरण गन� तथा शरीर ब�धक िलनेको 
महलको १ र २ नं. बमोिजमको कसरु अपराध भएकोले 
िनजलाई सोिह महलको ३ नं. बमोिजम सजाय गरी 
२ जना भ�दा बढी िमली नाबालक पीिडत इसा�दलाई 
अपहरण गरी ब�धक बनाएको दिेखदँा ऐ.को ७ र ९नं. 
बमोिजम थप सजाय ह�न र पीिडतलाई प�ुन गएको 
शारी�रक मानिसक �ितको िवचार गरी ऐ. को १२ नं. 
बमोिजम मनािसब मािफकको �ितपूित�  �ितवादीबाट 
भराई पाउ ँभ�नेसमेत �यहोराको िमित २०६७।२।२४ 
को अिभयोग प� ।
 फरार रहेका �ितवादी म�ुसी भ�ने सहाबिु�न 
शेषका नाउमँा िमित २०६७/३/१ मा जारी भएको 
बार�ेटसिहतको �यादी पजु� िनजकै घरको ढोकामा 
टासँ गरकेो भ�ने िमित २०६७/११/२ गते तामेल 
भएको �याद िमिसल सामेल रहेको ।
 इसा�द अह�मदलाई �कुल मदरसाबाट ३ 
जना मािनसह�ले मोटरसाइकलमा राखी अपहरण 
गरी लगेको भ�ने ह�ला सनुी थाहा पाएको भ�नेसमेत 
�यहोराको मौकामा कागज गन� वादीतफ� का सा�ी 
सखुराम कोरीले गरकेो बकप� ।
 म�ुसी भ�ने सहाबिु�न शेष र अ�य २ 
जना निचनेका मा�छे आएका र सहाबिु�नले मलाई 
ियनी इसा�द ह�न् भनी िचनाएका िथए । मलाई बबुाले 
बसपाक� मा बोलाएका छन् भनी मोटरसाइकलमा 
आखँामा प�� बाधी भारतको कोठामा लगी थनुी 
राखेकोमा म �याल खोली हामफाली क�जाबाट उ�क� 
भागी आएको ह� ँभ�ने �यहोराको पीिडत इसा�द अह�मद 
मसुलमानले गरकेो बकप� ।
 सहाबिु�न शेषको दाजकुो �ीमती िनसालाई 
इसा�द अह�मदले चलाएको मोटर साइकलले 
चोट लागेको िथयो । केिह िदन पिछ िनजको म�ृय ु
भएको िथयो। पिछ �हरीमा गई �. १,१०,०००/- 
�ितपूित�समेत िदएको िथए । िनजले मलाई बदला िलएर ै

छाड्छु भनी चनुौती िदएका िथए । �यसकारणले पीिडत 
इसा�दलाई अपहरण गरकेा ह�न् भ�नेसमेत �यहोराको 
जाहेरवाला मोहीउि�न मसुलमानको बकप� ।
 िमिसल संल�न �माणबाट यी �ितवादी 
म�ुसी भ�ने सहाबिु�न शेषले पीिडत इरसाद अह�मद 
मसुलमानलाई िनज पढ्ने मदरसा �कुलबाट अपहरण 
गरी लगी कोठामा ब�धक बनाई राखेको पिु� भएकोले 
मलुकु� ऐन अपहरण गन� तथा शरीर ब�धक िलनेको 
महलको ३ नं. बमोिजम ९ वष� कैद र �. ७५,०००/- 
(पचह�र हजार) �पैया ँजरीवाना ह�ने ठहछ�  । यसमा 
२ जना भ�दा बढी भई अपहरण गरकेो भ�ने कुरा 
िमिसलबाट ठोस�पमा पिु� ह�न सकेको नदेिखदँा उ� 
ऐनको ७ नं. को दाबी प�ुन नस�ने र नाबालकलाई 
अपहरण गरकेो भ�ने देिखन आएकोले उपयु�� 
उि�लिखत सजायमा ऐ. ऐनको ९ नं. बमोिजम थप 
सजाय २ वष� कैदसमेत ह�ने र ऐ. ऐनको १२ नं. बमोिजम 
पीिडतलाई अपहरण गरी लगेको िदन देिख छुटकारा 
भएको िदनस�म �ित िदनको �. ५००/- (पाचँ सय) 
को दरले पीिडतले �ितवादीबाट �ितपूित�बापतको 
रकम भरी पाउने ठहछ�  भ�ने िमित २०६८/५/२५ को 
स�ु किपलव�त ुिज�ला अदालतको फैसला ।
 स�ु िज�ला अदालतको िमित 
२०६८/५/२५/१ को फैसलामा िच� बझेुन । िमिसल 
सलं�न �माणह�को �याियक मू�याङ्कन नगरी 
�ितवादी म�ुसी भ�ने सहाबिु�न शेषलाई मलुकु� ऐन, 
अपहरण गन� तथा शरीर ब�धक िलनेको महलको ७ 
नं. बमोिजमको अिभयोग मागदाबीबाट सफाइ िदई 
अिभयोग मागदाबी भ�दा कम सजाय गरी भएको 
स�ु किपलव�त ु िज�ला अदालतको फैसला बदर 
गरी �ितवादी म�ुसी भ�ने सहाबिु�न शेषलाई स�ु 
अिभयोग माग दाबीबमोिजम सजाय ग�रपाउ ँ भ�ने 
िमित २०६९/१/१४ को वादी नेपाल सरकारको 
पनुरावेदनप� ।
 यसमा जाहेरी दरखा�त, व�तुि�थित 
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मचु�ुका, घटना�थल मचु�ुका, पीिडत इसा�द अह�मद 
मसुलमान तथा जाहेरवालाले अदालतसम� गरकेो 
बकप�समेतले म�ुसी भ�ने साहबिु�न शेषले इसा�द 
अह�मद मसुलमानलाई अपहरण गरी भारतमा लगी 
राखेकोले अिभयोग दाबीबमोिजम मलुकु� ऐन, शरीर 
ब�धक िलनेको महलको ३ नं. बमोिजम ९ वष� कैद 
र �. ७५,०००/- (पचह�र हजार) �पैया ँजरीवाना, 
नाबालकलाई अपहरण गरकेोले ऐ. को ९ नं. बमोिजम 
थप २ वष� कैद गरी ज�मा ११ वष� कैद र ऐ. महलको 
१२ नं. बमोिजम पीिडतलाई अपहरण गरी लगेको 
िदनदेिख छुटकारा भएको िदनस�म �ितिदन �. 
५००/- (पाचँ सय) का दरले पीिडतलाई �ितवादीबाट 
�ितपूित�बापतको रकम �. १२,०००/- (बा� हजार) 
भराई िदने तर वारदातमा दईु जना वा सो भ�दा बढीको 
संल�नता नदिेखदा ऐ. ७ नं. तफ� को बादी दाबी नप�ुने 
गरी भएको किपलब�त ु िज�ला अदालतको िमित 
२०६८/९/२५ को फैसला िमलेकै देिखदँा सदर ह�ने 
ठहछ�  भ�ने पनुरावेदन अदालत, बटुवलको िमित 
२०६९/३/१२ को फैसला ।
 यसमा पीिडत इसा�द अह�मद मसुलमानलाई 
मदरसाको गेट अगािडबाट �ितवादी म�ुसी 
भ�ने साहबिु�न शेषसमेतका ३ जना अप�रिचत 
मािनसह�ले मोटरसाइकलमा चढाई लगेको त�य 
िमिसल सलं�न �माण कागजह�बाट पिु� ह�न आएको 
छ । पीिडत �वयंले आफूलाई म�ुसीलगायतका ३ 
जना �यि�ह�ले अपहरण गरकेो भनी कागज गरकेो 
अव�था छ । १५ वष�का पीिडतलाई एउटै �यि�ले 
आखँामा प�ी बाधेँर लाने अव�था रहदँनै । मौकामा 
बिुझएका �यि�ह�ले समेत अपहरणमा ३ जना �यि� 
संल�न रहेका भनी गरकेो कागजलाई बकप� गरी पिु� 
गरी रहेको अव�थामा �ितवादी साहबिु�न शेषलाई 
मलुकु� ऐन अपहरण गन� तथा शरीर ब�धक िलनेको 
महलको ७ नं. बमोिजम सजायको मागदाबी नठहन� र 
अ�य �ितवादीह� मािथको दाबी प�ुन नस�ने ठहर 

गरकेो पनुरावेदन अदालत, बटुवलको फैसला �िुटपूण� 
ह�दँा बदर गरी �ितवादी सहाबिु�न शेषलाई अिभयोग 
दाबीबमोिजम सजाय ग�रपाउ ँ भ�नेसमेत �यहोराको 
वादी नेपाल सरकारको तफ� बाट यस अदालतमा िमित 
२०६९/१०/२५ मा परकेो पनुरावेदनप� ।
 िनयमबमोिजम दिैनक पेसी सूचीमा चढी 
पेस ह�न आएको ��ततु म�ुामा पनुरावेदक नेपाल 
सरकारको तफ� बाट उपि�थत िव�ान् सह�यायिधव�ा 
�ी सिंजवराज र�ेमीले म�ुसी भ�ने सहाबिु�न 
शेखसमेतका ३ जना मािनसह�ले मोटरसाइकलमा 
रािख लगेको भ�ने �यहोरा जाहेरी दरखा�त, बिुझएका 
�यि�ह�को कागज, पीिडतले गरकेो कागज र 
��य�दश� सखुराम कोरीले गरकेो कागजसमेतका 
कागजातह�बाट अपहरण गरी लगेको पिु� भएको छ । 
�यसैगरी पीिडत वष� १५ का रहेको र िनजलाई एकजना 
मा� �यि�ले अपहरण गरी लान स�ने अव�थासमेत 
नह�दा अिभयोग दाबीबमोिजम सजाय ह�नपुद�छ भनी 
गनु�भएको बहससमेत सिुनयो । उपयु��बमोिजमको 
बहस सनुी वादी नेपाल सरकारको पनुरावेदन साथ पेस 
भएका िमिसल र सलं�न कागजातह� समेत अ�ययन 
गरी हेदा� अिभयोग दाबी प�ुन स�ने हो ? होइन ? 
पनुरावेदक वादी नेपाल सरकारको पनुरावेदन िजिकर 
प�ुन स�ने हो ? होइन ? सोही स�ब�धमा िनण�य िदनपुन� 
देिखयो । 
 २. िनण�यतफ�  िवचार गदा� िज�ला �प�देही 
मिसना गा.िव.स. वडा नं. ५ ब�ने जाहेरवाला 
मोिहउि�न मसुलमानका छोरा ईसा�द अहमदलाई 
�ितवादी म�ुसी भ�ने सहाबिु�न शेषसमेत ३ जना 
�यि�ह�ले िमित २०६६।११।७ गते मदरसाको गेट 
बािहरबाट अपहरण गरी भारतको नौगढमा लगी ब�धक 
बनाएको र िमित २०६६।१२।१ गते पीिडत ब�धकबाट 
भा�न सफल भई नेपाल आएको त�य खलुाई कागज 
गरबेाट �ितवादीको उपयु�� काय� मलुकु� ऐन, अपहरण 
गन� तथा शरीर ब�धक बनाएको महलको १ र २ नं. 

म�ुसी भ�ने सहाब�ुीन शेष
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िवपरीतको कसरु अपराधमा िनजलाई सोही महलको 
३ नं. बमोिजम सजाय गरी दईु जनाभ�दा बढी भई उ� 
काय� गरकेो ह�दँा ऐ. ७ र ९ नं. बमोिजम थप सजाय 
ह�न र ऐ. १२ नं. बमोिजम �ितपूत�समेत िदलाई 
भराई पाउने मागदाबीसिहत अिभयोगप� दायर भएको 
पाइयो । ��ततु म�ुामा यी �ितवादी म�ुसी भ�ने 
साहबिु�न शेषले जाहेरवालाका छोरा ईसा�द अहमद 
मसुलमानलाई अपहरण गरी मलुकु� ऐन, अपहरण गन� 
र शरीर ब�धक िलनेको महलको १ र २ नं. को कसरु 
अपराध गरकेो ठहर भएकोमा �ितवादीको सोस�ब�धमा 
पनुरावेदन परकेो नह�दा सोतफ�  केही बोिलरहन परने ।
 ३. ��ततु म�ुाका �ितवादी म�ुसी भ�ने 
साहबिु�न शेष मौकामा फरार रही स�ु अदालतबाट 
जारी भएको �यादमा समेत उपि�थत नभइ फरार 
रहेको दिेखयो । िनज मािथको अिभयोग दाबी हेदा� २ 
जना भ�दा बढी िमलेर अपहरण गरी ब�धक बनाएको 
अव�थामा भनी मलुकु� ऐन, अपहरण गन� र शरीर 
ब�धक िलनेको महलको ७ नं. बमोिजम ह�लह��जत 
तफ�  थप सजाय नगरकेोतफ�  नेपाल सरकारको 
��ततु पनुरावेदन पन� आएको देिखयो । सो स�दभ�मा 
िवचार गदा� पीिडत ईसा�द अहमद मसुलमानलाई 
िमित २०६६।११।७ गते िनजको �कुल मदरसाको 
गेट अगािडबाट �ितवादी म�ुसी भ�ने साहबिु�न 
शेषसमेतका तीन जना मािनसह�ले मोटरसाइकलमा 
हाली लगेकोले िनजह�लाई प�ाउ गरी कारबाही 
ग�रपाउ ँभ�ने पीिडतका िपता मोिहउि�न मसुलमानले 
िमित २०६६।११।८ मा िनवेदन िदएकोमा म�ुसी 
भ�ने साहबिु�न शेष र अ�य निचनेका दईुजनासमेत 
तीन जनाले अपहरण गरी भारतको नौगढमा लगी �. 
एकलाख निदए �यान मान� ध�क� िदएका छन् भनी 
जाहेरी िदएको रहेछ । पीिडतले आफूलाई मदरसाको 
गेट बािहर टंक�मा सामान िक�न आएको अव�थामा 
बोलाई तेरो बबुा बसपाक� मा आएको छ भनी म�ुसी र 
अ�य २ जना �यि�ह�ले आखँामा प�ी बाधँी भारतको 

नौगढमा लगी राखेका िथए भनी कागज गरकेोमा िनज 
�यि�ह� को ह�न र ितनीह�को ह�िलया क�तो रहेको 
िथयो भनी खलुाउन सकेको देिखदैँन । �यसैगरी 
आफूलाई ज�मा ३ जना भई अपहरण गरकेो बताउने 
यी पीिडतले िनजह� कित वटा मोटरसाइकलमा 
आएका िथए,सोतफ�  कुनै अनसु�धान भएको र ख�ुन 
आएकोसमेत देिखदँनै । एउटै मोटरसाइकलमा तीन 
जना �यि� आई िनज १५ वष�का पीिडत ईसा�द 
अहमदसमेत ४ जना भई गएको भ�ने िजिकर सहज र 
�वभािवकसमेत देिखदँैन ।
 ४. अपहरणको वारदातमा दईु वा सोभ�दा 
बिढ �यि�को संल�नता रहेको िनिव�वाद पिु� 
भएको अव�थामा मा� मलुकु� ऐन, अपहरण तथा 
शरीर ब�धक िलनेको महलको ७ नं. आकिष�त ह�ने 
ह��छ । अपहरणको कसरुमा दईु जना वा सोभ�दा बढी 
समूह भई घिटत भएमा कसरुको ग�भीरता र घन�व 
बढन जा�छ र �य�तो भएमा कानूनले थप सजायको 
�यव�था गरकेो देिख�छ । तर, �य�तो थप सजाय 
गनु�  पूव� दईु जना वा सोभ�दा बढी �यि�को अपहरण 
काय�मा संल�नता िथयो भनी वादी प�ले �मािणत गन� 
स�नपुन� ह��छ । ��ततु वारदातमा दईु वा सो भ�दा 
बढी �यि�ह�को संल�नता रहेको भनी अिभयोग प�मा 
�प�ट दाबी िलन सकेको पिन दिेखदैँन । वारदातमा 
सलं�न �यि�ह�को ह�िलया तथा वतनसमेत कही 
कतैबाट ख�ुन र खलुाउन सकेको देिखदँनै । �ितवादी 
म�ुसी भ�ने सहाविु�न शेखका अित�र� अ�य 
अि�थ�वमा नै नरहेका दईु जना �यि�ह� समेतको 
सलं�नताको अनमुान गरी मलुकु� ऐन, अपहरण र शरीर 
ब�धक िलनेको महलको ७ नं. अन�ुप थप सजाय 
गनु�  �यायोिचत देिखन आएन । दईु जना वा सो भ�दा 
बढी �यि�ह�को सलं�नता शकंारिहत तथा िनिव�वाद 
पिु� ह�न नसक� रहेको अव�थामा �ितवादी साहविु�न 
शेषलाई मलुकु� ऐन, अपहरण र शरीर ब�धक िलनेको 
७ नं. बमोिजम थप सजाय ह�नपुद�छ भ�ने पनुरावेदन 
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िजिकरसगँ सहमत ह�न सिकएन ।
 ५. अतः �ितवादी म�ुसी भ�ने साहबिु�न 
शेषलाई मलुकु� ऐन, अपहरण तथा शरीर ब�धक 
िलनेको महलको ३ नं. बमोिजम ९ वष� कैद र 
नावालकलाई अपहरण गरकेोमा ऐ. को दफा ९ बमोिजम 
थप २ वष�समेत ज�मा ११ वष� कैद र �. ७५०००।–
जरीवाना तथा ऐ. १२ नं. बमोिजम ब�धकमा रहेको 
�ितिदन �. ५००।- का दरले ह�न आउने �. 
१२०००।– �ितवादीबाट पीिडतलाई भराई िदने तर 
ऐ. ७ नं. अन�ुपको थप सजाय नह�ने ठहर गरी स�ु 
किपलब�त ुिज�ला अदालतबाट िमित २०६८।५।२५ 
मा भएको फैसला सदर गरकेो पनुरावेदन अदालत, 
बटुवलको िमित २०६९।३।१२ को फैसला िमलेकै 
देिखदँा सदर ह�ने ठहछ�  । वादी नेपाल सरकारको 
पनुरावेदन िजिकर प�ुन स�ैन । दायरीको लगत क�ा 
गरी िमिसल िनयमानसुार गरी बझुाइिदनू । 

उ� रायमा सहमती छ ।
�या.गोिव�दकुमार उपा�याय

इजलास अिधकृतः शा.अ. तीथ�राज भ�राई
इित संवत् २०७२ साल असोज ११ गते रोज २ शभुम् ।

सव��च अदालत, संय�ु इजलास 
माननीय �यायाधीश �ी बै�नाथ उपा�याय
माननीय �यायाधीश �ी देवे�� गोपाल �े�

आदशे िमित : २०७२।७।२९।१
०६८-WO-०९१७

िवषयः उ��ेषण / परमादेश 

िनवेदक : धनषुा िज�ला जनकपरु नगरपािलका वडा 
नं.१२ ब�ने मनुक�दवेी साह सडुी

िव��
िवप�ी : पनुरावेदन अदालत, जनकपरुसमेत

 § अ.ब.ं१७ न.ं को �यव�था काय�िविधस�ब�धी 
िवषय हो । काय�िविध कानूनअ�तग�तको 
कानूनी �यव�थाले कसैको हक अिधकारमा 
असर पन� गरी मूलभूत िवषयमा कुनै आदेश 
गन� िम�दैन । पुनरावेदन स�ुने अदालतबाट 
अ.ब.ं१७ न.ं को रोहमा आदेश ह�दँा पिछ 
मातहतको अदालतले गनु�पन� िनण�यलाई 
असर पन� गरी गनु� ह�दैँन । आदेश गनु� 
अिघ सो आदेशको �प� र ��य� �भाव 
मातहतको अदालतमा रहकेो िववादको 
िवषयमा पछ�, पद�न भनी मािथ�लो 
अदालतले सदैव ग�भीर भई िवचार   
गनु�पन� । 

 § मानो छु��एको िमितको िवषय अशंब�डा 
गन� �योजनको िनिम� िनकै मह�वपूण� 
ह��छ । मानो छु��एको िमितपिछको 
लागेको ऋण र आिज�त स�पि� ब�डा 
ला�दैन । तसथ�, मानो छु��एको िमित 

पनुरावेदन अदालत, जनकपरुसमेत

& 

�नण�य नं. ९५९९
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कायम गदा� जोिखमको स�भावनालाई 
�यून गनु�पन� ह��छ । किहले मानो छु��एको 
हो, होइन भ�ने िवषय नै िववादमा रहकेो 
र �ितवादीह�को �माण िव�� नालेस 
परी िववादीत रहकेो अव�थामा पुनरावेदन 
सु�ने िनकायबाट िववादीत रहकैे िलखतका 
िमितह�लाई यथोिचत मानी सो पूव�को 
स�पि� मा� ब�डा ला�न े गरी ह�त�ेप 
ग�रनु ह�दैँन । अिपतु त�काललाई िफराद 
परकेो िमितलाई मानो छु��एको िमित 
मानी सो अिघको तायदाती माग गरी राखी 
बाँक� िमलाप� वा अशं छोडप� बदरका 
म�ुाह�को पिछ फैसला ह�दँा के ह��छ हरेी 
पुनः मानो छु�केो िमित कायम गरी अंश 
ब�डा ह�न स�ने ।

 § मानो छु��एको िमित के कित बेला फरक-
फरक ह�न स�छ हरेी िज�ला अदालतबाटै 
तोिकनु रा�ो ह��छ । मािथ�लो अदालतबाट 
मानो छु��एको िमित तोिकदा �यसलाई 
पिछ िज�ला अदालतले प�रवत�न गन� 
नस�ने ह�दँा �यायोिचत फैसला ह�न अ�ठेरो 
पिन पन� स�ने ह�न स�छ । तसथ�, अशं दता� 
म�ुा मातहत अदालतमा िवचाराधीन नै 
रहकेो अव�थामा मािथ�लो अदालतबाट 
यसो वा �यसो गनु� भनी िववादीत म�ुा 
हने� स�म रहकेो िज�ला अदालतलाई 
आ�नो अि�तम िनण�य सनुाउनु अिघ 
नै ह�त�ेप गरी आदेश गद� जाने हो भन े
स�बि�धत अदालतलाई कानूनले नै �दान 
गरकेो मु�ा मािमला हरेी अि�तम िनण�य गन� 
�े�ािधकारमा �ितकूल �भाव पन� जाने ।

(�करण नं.४)

िनवेदकका तफ� बाट : िव�ान् व�र� अिधव�ा 

महादेव�साद यादव
िवप�ीका तफ� बाट : िव�ान् व�र� अिधव�ा�य 

लभकुमार मैनाली र रामकृ�ण िनराला
अवलि�बत निजर :

 § ने.का.प.२०७२ साउन, िन.नं.९३८२, 
प.ृ६५२

 § ने.का.प.२०७० पसु, िन.नं.९०५३, 
प.ृ११६१

स�ब� कानून :
 § मलुकु� ऐन, अ.बं.१७ नं.

आदेश
 �या.बै�नाथ उपा�याय : नेपालको अ�त�रम 
सिंवधान, २०६३ को धारा ३२ र १०७(२) अ�तग�त 
यस अदालतमा दायर ह�न आएको ��ततु म�ुाको 
सिं�� त�य र आदेश यस�कार रहेको छः-
 म िनवेदकले िवप�ीम�येका ल�मण साह 
सडुी, िशलादवेी, सरु�े� साहसमेत उपर िमित 
२०६२।७।११ मा धनषुा िज�ला अदालतमा अंश म�ुा 
दायर गरके� छु । उ� अंश दता� म�ुामा धनषुा िज�ला 
अदालतले िमित २०६०।१२।२ लाई मानो छु��एको 
िमित कायम गरी िमित २०६०।१२।१ स�मको ब�डा 
गनु�पन� स�पूण� चलअचल �ीस�पि�को तायदाती 
फाटँवारी वादी �ितवादी दवैु प�बाट दािखल गन� 
लगाउन ु भनी िमित २०६८।६।५ मा आदशे भएको 
छ । धनषुा िज�ला अदालतको यो आदेश गैरकानूनी 
भएकोले बदर ग�रपाउ ँ भनी पनुरावेदन अदालत, 
जनकपरुमा अशं म�ुाका �ितवादी तथा िवप�ीह� 
ल�मण साह र िशलादेवी तथा सरु�े� साहले अ.बं.१७ 
नं. बमोिजम छु�ाछु�ै िनवेदन िदएकोमा सो अदालतबाट 
धनषुा िज�ला अदालतबाट िमित २०६८।६।५ को 
आदशेमा मानो छु��एको िमितस�म बदर गरी िमित 
२०५२।८।४ कायम गरी �ितवादीह� ल�मण साह, 
िशलादवेी र सरु�े� साहसमेतबाट िमित २०५२।८।४ 
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भ�दा अिघको ऋण धन चलअचल �ीस�पि�को 
तायदाती फाटँवारी िलई कारवाही िकनारा गनु�  भनी 
िमित २०६८।१०।१२ मा आदेश भएको छ । पनुरावेदन 
अदालत, जनकपरुले पित सकुदवे साह र छोरा ल�मण 
साहका बीचमा िमित २०५२।८।३ मा अंश बझुेको 
भरपाईलाई आधार िलई िमित २०५२।८।४ गतेलाई 
मानो छु��एको िमित कायम गरकेो छ जनु �िुटपूण� 
छ । �व. पित सकुदवे र ल�मण साहका बीच िमित 
२०५२।८।४ मा अंश बझेुको भरपाई बदर ग�रपाउ ँ
भनी म�ुा दायर गरेक� छु । �यसै गरी �मोद साह र 
ल�मण साहका बीचमा िमित २०६३।१।१५ मा भएको 
िमलाप�लाई समेत बदर ग�रपाउ ँभनी धनषुा िज�ला 
अदालतमा म�ुा परी हाल उ� म�ुाह� िवचाराधीन 
रहेका छन् । िवप�ी ल�मण साहको अंश बझुेको भरपाई 
िलखतमा म िनवेदीकालाई सा�ी रािखएको छैन र उ� 
िलखतमा मेरो म�जरुी पिन छैन । यसथ�, िववाद उठी 
िवचाराधीन रहेका िलखतमा भएका िमितलाई आधार 
मानी मानो छु��एको िमित कायम गरकेो पनुरावेदन 
अदालत, जनकपरुको िमित २०६८।१०।१२ को 
आदेश उ��ेषणको आदेश�ारा बदर गरी धनषुा िज�ला 
अदालतको आदशेअनसुार तायदाती फाटँवारी िलई 
म�ुाको बाकँ� काम गनू� भनी परमादेशको आदशेसमेत 
जारी ग�रपाउ ँ भ�नेसमेत �यहोराको मनुक�देवी 
साहसडुीले िमित २०६८।१२।२८ मा यस अदालतमा 
दायर गरकेो िनवेदनप� ।
 यसमा के कसो भएको हो? िनवेदकको 
मागबमोिजमको आदेश िकन जारी ह�न नपन� हो? 
यो आदशे �ा� भएको िमितले बाटाको �यादबाहेक 
१५ िदनिभ� िलिखत जवाफ पेस गनु�  भनी ��ततु 
आदेश र �रट िनवेदनको एक�ित न�कल साथै राखी 
सूचना पठाई िलिखत जवाफ पर ेवा अविध नाघेपिछ 
िनयमानसुार पेस गनू� । िनवेदीका िशलादेवी िव�� 
पनुरावेदन अदालत, जनकपरुसमेत भएको ०६८-WO-
०७७७ को उ��ेषण र िनवेदक ल�मण साह िव�� 

पनुरावेदन अदालत, जनकपरुसमेत भएको ०६८-
WO-०७७८ को उ��ेषण िनवेदन यसै अदालतमा 
िवचाराधीन रहेकोले सोलाई समेत साथै राखी पेस 
गनू�  । अ�त�रम आदशेको स�ब�धमा दवुै प�को कुरा सनुी 
आदशे गन� उपय�ु देिखएको ह�नाले छलफल गन� िमित 
२०६९।१।१३ को पेसी तोक� िवप�ीह�लाई सूचना 
िदनू भनी यस अदालतबाट िमित २०६८।१२।२९ मा 
भएको आदेश ।
 ियनै प� िवप�ीबीच चलेको दे.नं.१८५७ को 
अंश म�ुामा पिहले कायम भएको मानो छु��एको िमित 
२०६०।१२।३ लाई नै यी िनवेदकले हाल दायर गरकेो 
अंश म�ुामा पिन मानो छु��एको िमित कायम गरी भएको 
फाटँवारी मा�ने आदेशका िव��उपर परकेो िनवेदनमा 
पनुरावेदन अदालतले िनवेदकका छोरा ल�मण साह 
सडुीले गरकेो अंश छोडप�को िलखतलाई आधार िलई 
िज�ला अदालतबाट कायम भएको मानो छु��एको 
िमित प�रवत�न गरी िमित २०५२।८।४ लाई मानो 
छु��एको िमित काम गरी भएको आदेश स�ब�धमा 
��ततु �रट िनवेदन दायर भएको देिखयो । उि�लिखत 
अंश छोडप� िव�� पिन िज�ला अदालतमा म�ुा परी 
रहेको देिखएकोले �यसरी परकेो सबै म�ुाह�मा उठेका 
��ह�को िन�पण उि�लिखत म�ुाह�मा फैसला ह�दँा 
ह�न स�ने नै दिेखएकोले त�काल मागबमोिजम अ�त�रम 
आदशे जारी गरी रहन ुपरने । अंश म�ुामा माग ग�रएको 
तायदातीस�ब�धी िवषयमा परकेो ��ततु िनवेदन चाडँो 
िकनारा ह�न उपय�ु देिखदँा अङ्ग पगेुपिछ अ�ािधकार 
िदई यसै िवषयमा परकेा �रट नं. ०६८-WO-०७७७ 
र ०६८-WO-०७७८ समेतका िनवेदनह�समेत साथै 
राखी िनयमानसुार गरी पेस गनू� भनी यस अदालतबाट 
िमित २०६९।१।१३ मा भएको आदेश ।
 ियनै िवप�ी िनवेदीकासमेत उपर मैले �रट 
नं.०६८-WO-०७७७ को िनवेदन दायर गरी हाल 
स�मािनत अदालतमा िवचाराधीन रहेको छ । म 
िलिखत जवाफकता� ल�मण साहले आ�नो �व. िपता 

पनुरावेदन अदालत, जनकपरुसमते
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सकुदेव साहसगँ २०४६ सालमै चलुो मानो छुट्याई 
बेगल भई बसेको कुरा िमित २०५२।८।४ गते पा�रत 
र.नं.४०२८ को अंश बझुेको भरपाईमा उ�लेख भएको 
छ । २०४६ सालदेिख नै बेगल भई बसेको �यि�लाई 
सगोलको दखेाई नालेस दायर गनु�  कानूनिवपरीत रहेको 
छ । उ� भरपाईमा दईु भाइ सा�ी बसेका र िपताबाट 
�यून रकम बझुी िलई अशं बझेुको भरपाई पा�रत गरी 
बसेको त�य िनिव�वाद भएको अव�थामा मलाई िवप�ी 
िनवेदीकाले सगोलमा रहेको भनी अिंशयार देखाई 
दायर भएको अंश म�ुा �िुटपूण� भएकोले िफराद खारजे 
ग�रपाउ ँभनी अंश म�ुामा �ितउ�र दायर गरकेो ह�दँा 
��ततु िनवेदन खारजे ग�रपाउ ँभ�नेसमेत �यहोराको 
िवप�ीम�येका ल�मण साहले िमित २०६९।१।२५ मा 
यस अदालतमा पेस गरकेो िलखत जवाफ ।
 ियनै िवप�ी िनवेदीकासमेत उपर हामीले �रट 
नं.०६८-WO-०७७८ को उ��ेषणको िनवेदन दायर 
गरी हाल स�मािनत अदालतमा िवचाराधीन अव�थामा 
रहेको छ । िवप�ी िनवेदकले बेगल भई बसेका हामीलाई 
एकासगोलको अिंशयार देखाई नालेस दायर गरकेो 
�िुटपूण� रहेको छ । पित/िपता ल�मण साहसगँ आ�नो 
�व. िपता सकुदेव साहसगँ २०४६ सालमै चलुो मानो 
छुट्याई बेगल भई बसेको कुरा िमित २०५२।८।४ गते 
पा�रत र.नं.४०२८ को अशं बझुेको भरपाईमा उ�लेख 
भएको छ । पित/िपता अलग भई सकेपिछ िनजसगँ 
िहतिच� निमली �ायजसो झैझगडा ह�दैँ आएको कारण 
िमित २०५२।७।३० गते र.नं.३९११ को अशं बझुेको 
भरपाई गरी छु�� िभ�न भएका छौ ँ । हामी िलिखत 
जवाफकता�ह� िवप�ी िनवेदीकाको एकासगोलको 
अंिशयार नभई �रतपूव�क अंश िलई बेगल ब�दै आएका 
छौ ँ । हामीले दःुख क�कासाथ �यापार �यवसाय गरी 
आज�न गरकेो स�पि�बाट अशं �ा� गन� सिक�छ क� 
भनी िनवेदीकाले गलत आकाङ्�ा राखी झठुा िनवेदन 
दायर गरकेो ह�दँा ��ततु िनवेदन खारेज ग�रपाउ ँ
भ�नेसमेत �यहोराको िवप�ीम�येक� िशलादेवीले िमित 

२०६९।१।२५ मा यस अदालतमा पेस गरकेो िलिखत 
जवाफ ।
 वादी मनुक�देवी र �ितवादी ल�मण साह 
सडुीसमेत भएको २०६२ सालको दे.नं.१३८८ को 
अंश दता� म�ुामा िमिसल संल�न कागजातका आधारबाट 
वादी �ितवादीबीच नातामा िववाद नरहेको, िनजह�का 
बीच चलेको संवत् २०६० सालको दे.नं.१८५७ को 
अंश म�ुामा सात अंिशयार कायम गद� िफराद परकेो 
२०६०।१२।२ लाई मानो छु��एको िमित कायम गरी 
२०६०।१२।१ स�मको फाटँवारी िलन आदेश भएको 
र दे.नं.२१७७ को िमलाप� बदर म�ुा र द.ेनं.१६८६ 
को अशं छोडप�को िलखत बदर म�ुा िवचाराधीन 
रहेकोले पिछ ठहरबेमोिजम ह�ने नै ह�दँा हाललाई ��ततु 
म�ुामा िमित २०६०।१२।२ लाई मानो छु��एको िमित 
कायम गरी िमित २०६०।१२।१ स�मको वादी तथा 
�ितवादीह�को िज�मामा रहेको ब�डा गनु�पन� स�पूण� 
चलअचल �ीस�पि�को तायदाती फाटँवारी वादी 
�ितवादी दवैु प�बाट दािखला गन� आदशे भएको 
हो । फाटँवारी िलने काम त�काल �थिगत ग�रपाउ ँ
भनी �ितवादीका तफ� बाट पनुरावेदन अदालत, 
जनकपरुमा अ.व.ं१७ नं. बमोिजम िनवेदन दायर 
भएकोमा सो अदालतबाट िमित २०५२।८।४ लाई 
मानो छु��एको िमित कायम गरी िदएको छ भनी िमित 
२०६८।१०।१२ मा आदेश भएको छ । यस अदालतको 
आदशेबाट िनवेदकको कुनै पिन संवैधािनक हक हनन् 
नभएको ह�दँा ��ततु �रट िनवेदन खारजे ग�रपाउ ँ
भ�नेसमेत �यहोराको िवप�ीम�येका धनषुा िज�ला 
अदालतले महा�यायािधव�ाको काया�लयमाफ� त िमित 
२०६९।३।१ मा पेस गरकेो िलिखत जवाफ ।
 अंशदता� म�ुामा धनषुा िज�ला अदालतबाट 
भएको आदेश बदर ग�रपाउ ँ भनी यस अदालतमा 
अ.बं.१७ नं. बमोिजम िनवेदन परकेोमा उ� िनवेदनमा 
कैिफयत �ितवेदन माग भई �ा� कैिफयत �ितवेदन 
इजलाससम� पेस ह�दँा �ितवादी ल�मण साह िमित 
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२०५२।८।४ देिख नै अलग ब�द ैआएको पिु� भएकोले 
िमित २०५२।८।४ लाई नै मानो अलग भएको िमित 
कायम गनु�पन�मा सो नगरकेो हदस�म धनषुा िज�ला 
अदालतको िमित २०६८।६।५ को आदशे बदर 
ग�रिदएको हो । कानूनबमोिजम अिधकार �े� �हण 
गरी कानूनबमोिजम नै यस अदालतबाट आदशे भएको 
ह�दँा ��ततु �रट िनवेदन खारजे ग�रपाउ ँ भ�नेसमेत 
�यहोराको िवप�ीम�येका पनुरावेदन अदालत, 
जनकपरुले महा�यायािधव�ाको काया�लयमाफ� त 
यस अदालतमा िमित २०६९।२।३१ मा पेस गरकेो 
िलिखत जवाफ ।
 िनयमबमोिजम दैिनक पेसी सूचीमा चढी 
इजलाससम� पेस भएको ��ततु �रट िनवेदनमा िमिसल 
संल�न िनवेदीकाको िनवेदन �यहोरा, िवप�ीह�को 
िलिखत जवाफ तथा लगाउका �रट िनवेदनसमेतको 
अ�ययन ग�रयो । िनवेदीकाका तफ� बाट िव�ान् व�र� 
अिधव�ा �ी महादेव�साद यादवले िनवेदीकाको 
सहमित निलई िनवेदीकासमेतको अंश हकमा असर 
पन� गरी िवप�ीह�ले अ�य अंिशयारका बीचमा भएका 
जनुसकैु िमलाप�का िलखत अथवा अंश बझुेका 
भरपाईलगायतका कुनै पिन िलखतले कानूनी मा�यता 
पाउन स�दनैन । यी िलखतह�का िव��मा िनवेदीका 
अदातलमा �यायका लािग आउनभुएको छ । िनवेदीका 
मनुक�देवी साहले अशं नपाएको ह�दँा िवप�ीह� समेत 
उपर अंश म�ुा दायर भएको छ । मलुकु� ऐन, अ.बं.१७ 
नं. बमोिजम परकेो िनवेदनमा स�ु िज�ला अदालतबाट 
जनु कानूनलाई आधार िलई आदशे गरकेो हो, सो 
आदेश कानूनबमोिजम भएको छ, छैन �यसैमा िसिमत 
रही सो आदेशलाई सदर वा बदर गनु�पन� ह��छ । म�ुाको 
त�यमा �वेश गरी स�ु अदालतबाट ह�ने फैसलालाई 
समेत असर पन� स�ने गरी मानो छु��एको िमित कायम 
गदा� त�लो अदालत िनद�िशत ह�न जा�छ प�रणामतः 
�याय पन� जादँैन । मानो छु��एको िमित प�रवत�न गरकेो 
पनुरावेदन अदालत, जनकपरुको आदेश उ��ेषणको 

आदशेले बदर गरी धनषुा िज�ला अदालतले कायम 
गरकेो मानो छुिटएको िमितका आधारमा तायदाती 
फाटँवारी माग गन� भनी गरेको आदशेबमोिजम नै काम 
कारवाही गनु�  भनी धनषुा िज�ला अदालतको नाममा 
परमादेशको आदेशसमेत जारी ग�रपाउ ँ भनी बहस 
गनु�भयो ।
 िवप�ी ल�मण साह तथा िशलादेवीसमेतको 
तफ� बाट िव�ान् व�र� अिधव�ा�य �ी लभकुमार 
मैनाली र �ी रामकृ�ण िनरालाले आ�ना िपता सकुदेव 
जीिवत रहेकै अव�थामा प� ल�मण साहले अशं बझुी 
सोको भरपाई पा�रत गरी िलएको िलखतमा २०४६ 
सालमै चलुो मानो अलग गरी िभ�न भई बसेको भनी 
उ�लेख भएको छ । िवप�ी िशलादवेीसमेत आ�नो पित 
/ िपताबाट अंश बझुी िलई िभ�न भइसकेको अव�थामा 
स�ु धनषुा िज�ला अदालतले सगोलमा नै रहेको अथ� 
गरी िमित २०६०।१२।१ स�मको तायदाती फाटँवारी 
माग गरकेो स�ु धनषुा िज�ला अदालतको आदशे र सो 
आदशेमा उ�लेख भएको मानो छुिटएको िमितस�मलाई 
प�रवत�न गरी िमित २०५२।८।४ लाई मानो छुिटएको 
िमित कायम गरकेो पनुरावेदन अदालत, जनकपरुको 
आदशे �िुटपूण� रहेको छ । अंश बझेुको भरपाईको िलखत 
पा�रत गरी अशं िलई िभ�न भई बसेका िवप�ीह�सगँ 
तायदाती फाटँवारी मा�ने काय� गैरकानूनी भएकोले दवुै 
अदालतका आदेशह� उ��ेषणको आदेश�ारा बदर 
ग�रपाउ ँभनी बहस गनु�भयो ।
 दवैु प�का कानून �यवसायीह�को बहस सनुी 
िमिसल संल�न िनवेदन, िलिखत जवाफ तथा �माण 
िमिसल सलं�न कागजातह� हेरी पनुरावेदन अदालत, 
जनकपरुको आदेश िमलेको छ छैन िनवेदकको िनवेदन 
िजिकर प�ुन स�छ स�दैन सोही िवषयमा िनण�य 
िदनपुन� देिखन आयो ।
 २. िनण�यतफ�  िवचार गदा�, िनवेदीका 
मनुक�देवी साह सडुीले िवप�ीह�उपर अंश पाउ ँ
भनी अंश म�ुा दायर गरकेोमा स�ु अदालतले िमित 

पनुरावेदन अदालत, जनकपरुसमते
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२०६०।१२।२ लाई मानो छु��एको िमित कायम गरी 
िमित २०६०।१२।१ स�म वादी �ितवादीका नाउमँा 
रहेको ब�डा गनु�पन� चलअचल �ीस�पि�को तायदाती 
फाटँवारी पेस गनु�  भनी बादी �ितवादीको नाममा 
आदेश भएको पाइ�छ । धनषुा िज�ला अदालतले िमित 
२०६०।१२।२ लाई मानो छु��एको िमित कायम गरकेो 
िमलेन भनी िवप�ीह� ल�मण साहसमेतले पनुरावेदन 
अदालत, जनकपरुमा अ.व.ं१७ नं. बमोिजमको िनवेदन 
दायर गरकेोमा सो अदालतले �ितवादी ल�मण 
साहका हकमा अ�य वादी �ितवादीह�सगँ िमित 
२०५२।८।४ मा नै मानो अलग भएको िमित कायम 
गरी िदएको देिख�छ । पनुरावेदन अदालत, जनकपरुको 
उ� आदशेबाट अंश दता� म�ुामा ��य� असर परकेोले 
��ततु आदेश उ��ेषणको आदेश�ारा बदर गरी स�ु 
धनषुा िज�ला अदालतको आदशेबमोिजम िमित 
२०६०।१२।२ लाई नै मानो छु��एको िमित कायम गन� 
परमादशेको आदेश माग गरी ��ततु �रट िनवेदन दायर 
भएको देिख�छ ।
 ३. पनुरावेदन अदालतको उि�लिखत 
आदेशलाई हेदा� त�लो अदालतमा िवचाराधीन रहेका 
म�ुाको िमिसल संल�न कागजातह�को िव�ेषण 
गरी मानो छु��एको िमित प�रवत�न गरकेो देिख�छ । 
पनुरावेदीका एक अंिशयार ह�न् भ�ने त�यमा िववाद 
रहेको दिेखदैँन । िमित २०५२।८।४ को अशं छोडेको 
भरपाईमा िनवेिदका रोहबरमा रहे बसेको अव�था 
पिन छैन । िनवेिदका समेतको अशं हक ला�ने 
स�पि� िवषयमा अशं छोडप� ग�रदँा िनजको पिन 
म�जरुी ह�नपुछ�  भ�नेसमेतको आधारमा उ� अशं 
छोडप�उपर नालेस गरकेो भ�ने भनाइ िनवेिदकाको 
रहेको छ । िवप�ी ल�मण साह र �मोद साहबीच 
२०६३।१।१५ मा अंश म�ुामा िमलाप� भएको 
रहेछ । िनवेिदकाले अशं म�ुा दायर ग�रसकेपिछ अक� 
अंश म�ुामा ल�मण साह र �मोद साहले उ� िमलाप� 
गरकेो, आ�नो म�ुा पदा�पद� अक� म�ुामा आफूलाई 

थाहा खबर नगरी िमलाप� गरकेो आधारबाट िमलाप� 
बदरमा नालेस गरकेो भ�ने �रट िनवेिदकाको िनवेदन 
रहेको छ । यसरी पनुरावेदन अदालतले जनु िलखत वा 
िमलाप�को आधारमा मानो छु��एको िमित तोकेको छ, 
ती सबै िलखतह�को वैधािनकता मािथ चनुौती िदई 
िनवेदीकाले स�ु अदालतमा म�ुा दायर गरकेोले ती 
िलखतह�को बैधािनकताको परी�ण गन� काय� बाकँ� 
नै रहेको अव�था िव�मान रहेको देिखयो ।
 ४. अ.बं.१७ नं. को �यव�था 
काय�िविधस�ब�धी िवषय हो । काय�िविध 
कानूनअ�तग�तको कानूनी �यव�थाले कसैको हक 
अिधकारमा असर पन� गरी मूलभूत िवषयमा कुनै आदेश 
गन� िम�दनै । पनुरावेदन स�ुने अदालतबाट अ.बं.१७ 
नं. को रोहमा आदेश ह�दँा पिछ मातहतको अदालतले 
गनु�पन� िनण�यलाई असर पन� गरी गनु�  ह�दँनै । आदेश गनु�  
अिघ सो आदेशको �प� र ��य� �भाव मातहतको 
अदालतमा रहेको िववादको िवषयमा पछ� , पद�न भनी 
मािथ�लो अदालतले सदैव ग�भीर भई िवचार गनु�पन� 
ह��छ । मानो छु��एको िमितको िवषय अंशब�डा गन� 
�योजनको िनिम� िनकै मह�वपूण� ह��छ । मानो 
छु��एको िमितपिछको लागेको ऋण र आिज�त स�पि� 
ब�डा ला�दैन । तसथ�, मानो छु��एको िमित कायम गदा� 
जोिखमको स�भावनालाई �यून गनु�पन� ह��छ । किहले 
मानो छु��एको हो, होइन भ�ने िवषय नै िववादमा रहेको 
र �ितवादीह�को �माण िव�� नालेस परी िववादीत 
रहेको अव�थामा पनुरावेदन स�ुने िनकायबाट 
िववादीत रहेकै िलखतका िमितह�लाई यथोिचत मानी 
सो पूव�को स�पि� मा� ब�डा ला�ने गरी ह�त�ेप ग�रन ु
ह�दैँन । अिपत ु त�काललाई िफराद परकेो िमितलाई 
मानो छु��एको िमित मानी सो अिघको तायदाती माग 
गरी राखी बाकँ� िमलाप� वा अशं छोडप� बदरका 
म�ुाह�को पिछ फैसला ह�दँा के ह��छ हेरी पनुः मानो 
छु�ेको िमित कायम गरी अंश ब�डा ह�न स�ने नै ह��छ । 
तर, मािथको िनकायबाट मानो छु��एको िमित िफराद 
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पनु�भ�दा िनकै वष� अिघ तोिकएको अव�थामा त�लो 
िनकायबाट पिछ सो तोिकएको िमितपिछ र िफराद 
पनु�  अिघ आिज�त भएको स�पि� ब�डा गनु�पन� ज�तो 
देखे पिन ब�डा गन� स�दैन । तसथ�, मानो छु��एको 
िमित के कित बेला फरक-फरक ह�न स�छ हेरी 
िज�ला अदालतबाटै तोिकन ु रा�ो ह��छ । मािथ�लो 
अदालतबाट मानो छु��एको िमित तोिकदा �यसलाई 
पिछ िज�ला अदालतले प�रवत�न गन� नस�ने ह�दँा 
�यायोिचत फैसला ह�न अ�ठेरो पिन पन� स�ने ह�न 
स�छ । तसथ�, अंश दता� म�ुा मातहत अदालतमा 
िवचाराधीन नै रहेको अव�थामा मािथ�लो अदालतबाट 
यसो वा �यसो गनु�  भनी िववादीत म�ुा हेन� स�म 
रहेको िज�ला अदालतलाई आ�नो अि�तम िनण�य 
सनुाउन ुअिघ नै ह�त�ेप गरी आदशे गद� जाने हो भने 
स�बि�धत अदालतलाई कानूनले नै �दान गरकेो म�ुा 
मािमला हेरी अि�तम िनण�य गन� �े�ािधकारमा �ितकूल 
�भाव पन� जा�छ ।
 ५. स�ु अदालतले गरकेो आदेशउपर परकेो 
अ.बं.१७ नं. बमोिजम �य�तो िनवेदनको रोहबाट 
पनुरावेदन स�ुने अड्डाले �रत बेरीतस�म हेरी बेरीत 
देिखन आए �रत पूव�क गन� लगाउनको लािग आदेश 
िदनस�म स�नेमा म�ुाको त�यिभ� �वेश गरी अि�तम 
नभएको म�ुाको प�रणाम नै फरक पन� गरी पनुरावेदक�य 
अिधकार �हण गरी सनुवुाइ गर ेज�तो िन�कष� िन�कने 
गरी आदेश गन� िम�ने ह�दैँन । कानूनी र त�यस�ब�धी 
��को िन�पण स�ु अदालतबाट म�ुाको फैसला गदा� 
ग�रन ुपन� िवषय देिखदँा स�ु अदालतको �वत��तापूव�क 
िनण�य गन� पाउने कुरामा �भाव पन� गरी अ.बं.१७ को 
िनवेदनबाट आदेश ग�रन ुकानूनस�मत ह�ने देिखदँैन । 
स�ुबाट म�ुा फैसला भइसकेपिछ प�को पनुरावेदन 
परकेो अव�था पनुरावेदनको रोहवाट मा� पनुरावेदन 
अदालतले �यस �कार कानूनी र त�यगत ��को 
िन�पण गनु�  कानूनस�मत ह��छ भनी िनवेदक अिनता 
कंसाकारसमेत िव�� पनुरावेदन अदालत, पाटन 

(ने.का.प. २०७२ साउन, िन.नं.९३८२, प.ृ६५२) 
�रटमा र िनवेदक �ेमकाजी शा�य िव�� पनुरावेदन 
अदालत, नेपालग�जसमेत भएको उ��ेषणको �रटमा 
(ने.का.प., २०७० पसु, िन.नं.९०५३, प.ृ११६१) 
मा मलुकु� ऐन, अ.बं.१७ नं. को रोहमा प�रवत�न गन� 
अिधकार �े� मािथ�लो अदालतले सै�ाि�तक िवचलन 
वा कानूनको घोर उ�लङ्घन भएको अव�थाका बाहेक 
�योग गनु�ह�दैँन भनी यस अदालतबाट िस�ा�तसमेत 
�ितपादन भएको पाइ�छ ।
 ६. ��ततु म�ुामा िवप�ी ल�मण साहले �व. 
िपता सकुदवेसगँ अशं बझुी िलएको भरपाईको िलखत 
र दे.नं.१८५७ को अंश म�ुामा वादी �मोद साह र 
�ितवादी ल�मण साहका बीचमा िमित २०६३।१।१५ 
मा भएको िमलाप�को वै�ािनकतालाई चनुौती िदई दवुै 
िलखतह� बदर ग�रपाउ ँ भनी िनवेिदका मनुक�देवी 
सडुीले धनषुा िज�ला अदालतमा िफराद दायर गरकेो 
पाइ�छ । िमित २०५२।८।४ को अशं भरपाई र िमित 
२०६३।१।१५ को िमलाप�को वैधािनकतालाई चनुौती 
िदई िनवेिदकाबाट अदालतमा म�ुा दायर भएकोले सो 
भरपाई र िमलाप�मा उ�लेख भएको मानो छु��एको 
िमित पिन िववािदत नै देिखन आउछँ । अदालतसम� 
िन�पणका लािग पेस भएका सबै िववादलाई स�ु 
अदालतले �यायको रोहमा सबदु �माण हेरी सोको 
िव�ेषणबाट िनण�य गन� बाकँ� नै रहेको अव�थामा 
मािथ�लो अदालतबाट यही िमितलाई नै मानो 
छु��एको िमित कायम गरी यो यसो गरी इ�साफ िदन ु
भनी िनद�िशत गरेको आदेशमा उि�लिखत कानूनी 
�यव�था र यस अदालतबाट �ितपािदत कानूनी 
िस�ा�तसमेतको ��य� �िुट रहेको पाइयो ।
 ७. अतः स�ु धनषुा िज�ला अदालतबाट 
िमित २०६८।६।५ मा भएको आदेशलाई िम�ने वा 
निम�ने भ�नेस�मको आदेश गनु�पन�मा मानो छु��एको 
िमित नै प�रवत�न गन� गरी भएको पनुरावेदन अदालत, 
जनकपरुको िमित २०६८।१०।१२ को आदेश �िुटपूण� 

पनुरावेदन अदालत, जनकपरुसमते
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देिखएकोले उ� आदेश उ��ेषणको आदशे�ारा बदर 
ग�रिदएको छ । स�ु धनषुा िज�ला अदालतको िमित 
२०६८।६।५ को आदेशअनसुार वादी �ितवादीबाट 
कानूनबमोिजम तायदाती फाटँवारी माग गरी म�ुाको 
बाकँ� कारवाही गनु�  भनी धनषुा िज�ला अदालतको 
नाउमँा परमादेशको आदशे जारी ह�ने ठहछ�  । 
आदेशको जानकारी िनवेदक र िवप�ीम�येका िज�ला 
अदालतलाई िदई दायरीको लगत क�ा गरी िमिसल 
िनयमानसुार गरी बझुाइिदनू । 

उ� रायमा सहमत छु ।
�या.देवे�� गोपाल �े�

इजलास अिधकृत : लोकनाथ पराजलुी
इित संवत् २०७२ साल काि�क २९ गते रोज १ शभुम् ।

सव��च अदालत, संय�ु इजलास
माननीय �यायाधीश �ी बै�नाथ उपा�याय
माननीय �यायाधीश �ी जगदीश शमा� पौडेल

फैसला िमित : २०७२।६।१२।३

म�ुा : आगलागी

०७०-CR-००५८
पनुरावेदक / �ितवादी :िज�ला ते�थमु स�ा�ती बजार 

गा.िव.स. वडा नं. ९ घर भई हाल कारागार 
शाखा ते�थमुमा थनुामा रहेको ल�मी�साद 
ख�ी

िव��
��यथ� / वादी : ब�ुराज ल�जेलसमेतको जाहेरीले 

नेपाल सरकार

०७०-CR-०५८१
पनुरावेदक / वादी : ब�ुराज ल�जेल समेतको जाहेरीले 

नेपाल सरकार
िव��

��यथ� / �ितवादी : िज�ला ते�थुम स�ा�ती बजार 
गा.िव.स. वडा नं. ९ घर भई हाल कारागार 
काया�लय ते�थमुमा थुनामा रहेको ल�मी�साद 
ख�ी

 § सुकेको खरबारीमा सलाईको काँटी फा�दा 
खरबारीमा आगो ला�न स�छ र �यसबाट 
निजकका घरमा आगो ला�न स�छ भ�ने 
कुरा सामा�य िववेक भएको मािनसलाई 
थाहा ह�न स�ने िवषय हो । यसरी सामा�य 
िववेकस�म नराखी आफूले गन� लागेको 
काय�बाट अका�को हानी नो�सानी ह��छ 
भ�ने जानीबुझी �य�तो काय� गन� र 
�यसबाट नो�सानी ह�न गएमा �ितवादीले 
लापरबाही गरकेो मािनने । 

 § आफू�ारा ह�न ेकाय�बाट दु�प�रणाम िन�कन 
स�दछ भ�ने जानीजानी उसले गरकेो 
काय�बाट आपरािधक काय� घटन गएमा 
उसको मानिसक अव�था पूण�तया िनद�ष 
रहछे भनी मा�न िम�दैन । यो मनसायकै 
एउटा �व�प ह�दँा िनजमािथ फौजदारी 
दािय�व आकिष�त ह��छ । तसथ� ��तुत 
वारदात मनसायपूव�क घटेको होइन भ�ने 
बयान िजिकर र ग�भीर लापरबाहीबाट 
घटना घटेको पुि� भइरहकेो प�र��ेमा 
�ितवादीले आपरािधक दािय�वबाट 

& 

�नण�य नं. ९६००
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उ�मुि� पाउनुपद�छ भ�ने पुनरावेदन 
िजिकर मुनािसब देिखन नआउने ।

(�करण नं.५)
 § �ितवादीले फरक फरक ठाउँमा आगो 

लगाएर एकभ�दा बढी घरमा �ित भएको 
अव�था नभएको र थप घरमा आगो 
लगाउन �ितवादीको ��य� सलं�नता 
रहकेो त�य �थािपत ह�न आएको 

 देिखँदैन । जहासँ�म एकभ�दा बढी घरमा 
�ित भएको ह�दँा आगो लगाउनेको ४ र ५ 
न.ं आकिष�त ह��छ भ�ने अिभयोग दाबी छ 
सोतफ�  हदेा� �ितवादीले ��य��पले घरमै 
गएर जानीजानी आगो लगाएको नभई 
�ितवादीको ग�भीर लापरबाहीको कारण 
खरबारीमा फालेको सलाईको काटँीबाट 
आगो स�कदै गई जाहरेवालाह�को घर 
र �कुलसमते जली न�ट भएकोमा य�तो 
वारदातलाई छु�ाछुटै वारदात कायम गरी 
सजाय गन� िम�ने पिन नदेिखन े।

(�करण नं.६)

वादीका तफ� बाट : िव�ान् उप�यायािधव�ा िटके�� 
दाहाल

�ितवादीका तफ� बाट : िव�ान् अिधव�ा�य हक� बहादरु 
भ�राई, राम�साद पि�डत तथा वैतिनक 
अिधव�ा िकरण ग�ुा

अवलि�बत निजर :
स�ब� कानून :

 § मलुकु� ऐन, आगो लगाउनेको महलको ४ र 
५ नं.

स�ु तहमा फैसला गन� :
 िज�ला �या. �ी गोपाल�साद बा�तोला 

पनुरावेदन तहमा फैसला गन�ः
 माननीय �यायाधीश �ी श�भबुहादरु खड्का
 माननीय �यायाधीश �ी िवदरु िब�म थापा 

फैसला
 �या.जगदीश शमा� पौडेल : �याय �शासन 
ऐन, २०४८ को दफा ८(१) अनसुार यसै अदालतको 
�े�ािधकार िभ�को भइ दायर ह�न आएको ��ततु 
म�ुाको सारसं�ेप यस�कार रहेको छः-
 िज�ला ते�थमु स�ाि�त बजार गा.िव.स. वडा 
नं. ९ ि�थत पूव�मा जीवनच�� �े�को घर, पि�ममा 
तलुसी गौतमको घर, उ�रमा ह�लाक� बाटो र दि�णमा 
पदमबहादरु ल�जेलको घर यित चार िक�लािभ�को 
छिवलाल गौतमको घरमा ब�दै आएको ओमबहादरु 
ल�जेलको ढुङ्गा माटोले बनेको फुसको छानो भएको ३ 
तलेघर सो घरमा िमित २०६८/११/२५ गते १५:३० 
बजेको समयमा ओमबहादरु ल�जेलको घर निजक 
रहेको खरवारीबाट आगो स�क�न गई सोही आगो 
घरमा समेत स�कन गई घरमा रहेको सबै सामानह� 
जिल न� भएको साथै निजकै रहेको पूराना गाउ ँ�ा.
िव.मा समेत आगो लािग पूण��पमा न� भएको र सोही 
�कुलमा ब�ने एकल मिहला छ�माया िसटौलाको अं. 
मू�य ५१,४०००/- बराबरको धनमालसमेत जिल न� 
भएको भ�नेसमेत �यहोराको िज�ला �हरी काया�लय 
ते�थुमबाट मौकामा भएको चार िक�लासिहतको 
घटना�थल मचु�ुका ।
 िमित २०६८/११/२५ गते िदनको ३:३० 
बजेको समयमा स�ा�ती बजार ९ ब�ने �. ल�मी�साद 
ख�ीले मैले ब�धक�मा िलएको छिवलाल गौतमको 
घरवारीमा रहेको खरवारीमा आगो लगाइिदएकोले सोही 
आगो िनय��ण गन� नसक� घर तथा मतान पूण��पमा 
जिल न� भएको र परुाना गाउ ँ�ा.िव. समेत जलेर न� 
भई मेरो मू�य �. ४,०९,७००/- को सामान जली न� 
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भएको र घरधनी छिवलाल गौतमको सामानको बारमेा 
िनजले नै जाहेरी िदने ह�दँा आगो लगाउने �ितवादी 
ल�मी�साद ख�ीलाई प�ाऊ गरी कानूनबमोिजम 
कारवाही ग�रपाउ ँ भ�नेसमेत �यहोराको ब�ुराज 
ल�जेल (साक�) ले िदएको जाहेरी दरखा�त ।
 िमित २०६८/११/२५ गतेका िदन म 
आ�नै घरमा बसी रहेक� िथए ँ । िदनको अं.३:०० 
बजेको समयमा ल�मी�साद ख�ी र केशव ख�ी 
मेर ै घर निजकैको बाटो भएर आ�नो घरतफ�  जादँ ै
िथए ँ । िनजह� जादँाजादँ ै मेरो घर मािथ रहेको 
छिवलाल गौतमको पाखो बारीमा आगो स�केको देिख 
लाठेह� नभएको अव�था ितमीह�ले आगो लगाएर 
खतम पाय� भ�दै मसमेत आगो बलेको ठाउँमा गई 
आगो िनभाउन खो�दा झन बढेर गएको हो । उ� आगो 
बढ्द ै गई ओमबहादरु ल�जेल ब�द ै गरकेो छिवलाल 
गौततमको घर तथा मतान र ऐ. ठाउमँा रहेको परुाना 
गाउ ँ�ा.िव. समेतमा आगो लागी पूण��पमा �ित भएको 
हो । गाउकँा मािनसह� भेला भई आगो िनय��णमा 
िलएपिछ ल�मी�साद ख�ी र केशव ख�ीलाई फेला 
पारी सोधपछु गदा� ल�मी ख�ीले कोया खोलाबाट घर 
फक� ने �ममा चरुोट खानको लािग सलाई बाली बलेको 
काटी खरवारीमा फािलिदएकाले सोही आगो स�कद ै
गई आगलागी भएको हो भ�ने �यहोराको नरमाया 
साक�ले मौकामा गरी िदएको कागज ।
 िमित २०६८/११/२५ गते िदउसँो बेसी 
खेतमा काम गन� गएको िथए ँ । काम सक� घर फक� 
आउने �ममा गाउकैँ दाज ुनाता पन� ल�मी ख�ीिसत 
बाटोमा भेट भई आउदैँ गदा� स�ा�ती ९ ि�थतमा आई 
चरुोट स�काई बाली, बली रहेको सलाइको काटी 
खरबारीमा फा�दा सोही आगो स�कन गई छिवलाल 
गौतमको घर गवुाली र पूराना गाउ ँ�ा.िव. समेत जिल 
न� भएको हो । उ� आगोलागीबाट छिवलाल गौतमको 
घर ब�ने ओमबहादरु ल�जेल तथा पूराना गाउ ँ �ा.
िव.को के कित धनमाल जिल न� भयो । सो कुरा 

खलुाउन सि�दन उ� आगो लािग ह�न ु बली रहेको 
सलाईको काटी खरबारीमा फा�न ु हो भनी केशव 
ख�ीले मौकामा ग�रिदएको घटना िववरण कागज ।
 िमित २०६८/११/२६ गते बेलकुा म आ�नो 
घरमा आउदँा �थानीय मािनसह�ले तपाइकँो दाजकुो 
छोरा ल�मी ख�ीले छिवलाल गौतमको खरबारीमा 
आगो लगाउदँा उ� आगो डडेलो ला�दै गई छिवलाल 
गौतमको घर, मतान तथा परुाना गाउ ँ�ा.िव. समेतमा 
आगो लागी जली न� भएको भ�ने सनुी थाहा पाएको 
ह� ँ। घटना �थलमा गई हेदा� जलेको घर तथा �कुलसमेत 
देखेको ह� ँ भनी चडुामिण ख�ीले ग�रिदएको घटना 
िववरण कागज ।
 िमित २०६८/११/२५ गते स�ा�ती १ ि�थत 
डाडँा गाउमँा मेरो आफ�तको िववाहमा गएको िथए ँ । 
िववाहमा जान अिघ मेरो का�छा छोरा ल�मी ख�ीलाई 
गाई व�तलुाई घासँ हालेर आइज भनी पठाएको 
िथए ँ । िववाहबाट फक� र घरतफ�  आउदँै गदा� बीच 
बाटोबाटै ओमबहादरु ल�जेलको घर तफ�  ठूलो धुवँाको 
म�ुलो देिखएकोले के भएछ भनी घटना�थलतफ�  
आउदँा ओमबहादरु ल�जेलको घर मतान र पूराना गाउ ँ
�ा.िव. �कुलमा आगो लागी पूण��पमा �ित भइसकेको 
िथयो । हामी ज�मा भएको मािनसह�ले केिह गन� 
सकेन� । ब�ुदा मेरो का�छा छोरा ल�मी ख�ी बेसीबाट 
घर आउने �ममा स�ा�ती ९ ि�थत छिवलाल 
गौतमको पाखो बारीमा आई पूगी चरुोट स�काएर 
बलेको सलाइको काटँी खरबारीमा फालेको कारणले 
सोही सलाईको काटँीबाट आगलागी भई उ� घटना 
भएको रहेछ । छिवलाल गौतमको घर तथा पूराना गाउ ँ
�ा.िव.को के कित �ित भयो मलाई थाहा भएन भनी 
मानबहादरु ख�ीले मौकामा ग�रिदएको घटना िववरण 
कागज ।
 िमित २०६८/११/२५ गते आगो लागी 
स�बि�धत म�ुामा िज�ला �हरी काया�लयमा �याएका 
वष� १३ को केशव ख�ीलाई खोजी भएको बखत यस 
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काया�लयमा उपि�थत गराउने गरी िज�मा जमानीमा 
िदएको भ�नेसमेत �यहोराको मौकामा चडुामणी ख�ीले 
ग�रिदएको भरपाई कागज ।
 िमित २०६८/११/२५ गते खाना खाई 
स�ा�ती ९ ि�थत बेसीमा गाई गोठ भएकोले गाई 
व�तलुाई घासँ पानी िदनको लािग गोठमा गई िदउसँो 
अं. ३३० बजेको समयमा घर फक� दै गदा�  चरुोट 
खान मन लागी साथमा भएको चरुोट स�काई बलेको 
सलाइको काटँी �यिह बाटो निजकै भएको खरबारीतफ�  
फाली केही अगािड िहडेपिछ पछािड ए�कासी आगो 
बलेको देिख आगो िनय��ण गन� फक� र जादँ ै गदा� 
ऐ. ब�ने नरमाया काक�ले समेत देिख म सगैँ रहेका 
काकाको छोरा केशव ख�ी, म र नरमाया साक� भई 
आगो िनभाउन खो�दा हावा चलेको कारण आगो 
िनभाउन नसक� घरमा समेत लागेपिछ डरले घरमा 
नगई गाउमँा लकेुर बसेपिछ आगोले जाहेरवाला 
ब�ुराज ल�जेल ब�द ै आएको छिवलाल गौतमको 
घर मतान र पूराना गाउ ँ�ा.िव. समेत जलेर न� भई 
पूण��पमा �ित भएको हो । उ� आगलागीबाट के कित 
धन स�पि� �ित भयो, एिकन खलुाई भ�न सि�दन । 
उ� आगो मैले जानीजानी लगाएको होइन भ�नेसमेत 
�यहोराको �ितवादी ल�मी�साद ख�ीले अिधकार�ा� 
अिधकारीसम� गरकेो बयान ।
 ब�ुराज ल�जेलको जाहेरीले वादी नेपाल 
सरकार �ितवादी मसमेत भएको आगोलागी म�ुामा 
म यस काया�लयको �हरी िहरासत थनुामा रहेको ह�दँा 
िमित २०६८/१२/७ गतेबाट स�चालन ह�ने एस.एल.
सी. परी�ामा सहभागी ह�न पाउ ँभ�नेसमेत �यहोराको 
�ितवादी ल�मी�साद ख�ीले िज�ला �हरी काया�लय, 
ते�थमुमा िदएको िनवेदन ।
 म जाहेरवाला काठमाड� िज�ला काठमाड� 
महानगरपािलका वडा नं.३२ मा अ�थायी बसोवास 
गन� भनी २०६८/२/९ गतेदेिख घरबाट िहडेँको र मेरो 
घरज�गा ऐ. ब�ने ओमबहादरु ल�जेल साक�लाई �याज 

मराउनी खाने र घर िभ�का सामानह� �ङने गरी 
रािखगएकोमा उि�लिखत िमित र समयमा �ितवादी 
ल�मी ख�ीले मेरो खरबारीमा आगो लगाइिदई उ� 
आगो ब�दै गई मेरो घर मतानसमेत जली मेरो घरिभ� 
ताला लगाई राखेको सामानह� सबै जली अं. मू�य 
�.१३,६३,०००/- बराबरको �ित भएको ह�दँा 
कानूनबमोिजम ग�रपाउ ँ भ�ने �यहोराको छिवलाल 
गौतमले िदएको जाहेरी दरखा�त ।
 िमित २०६८/११/२५ गते अं. १५:०० 
बजेको समयमा िज�ला ते�थमु स�ा�ती बजार 
गा.िव.स. वडा नं. ९ ब�ने ल�मी ख�ीले ऐ.ऐ. ब�ने 
छिवलाल गौतमको खरबारीमा आगो लगाई उ� आगो 
स�कदै आई छिवलाल गौतमको घर, मतान र उ� 
घरिभ� रहेको छिवलाल गौतमको �.१०,४८,०००/- 
को मालसामान र उ� घर ब�धक� िलई ब�ने 
ओमबहादरु ल�जेलको धनमाल तथा अ�नपात मू�य 
�.६,६५,०००/- बराबरको �ित भएको भ�नेसमेत 
�यहोराको मौकामा भएको गाउ ँसज�िमन मचु�ुका ।
 िमित २०६८/११/२५ गते अ.ं१५:०० 
बजेको समयमा �ितवादीले लगाएको आगोले छिवलाल 
गौतमको घर, मतानसमेत जिल सोको निजक रहेको 
पूराना गाउ ँ �ाथिमक िव�ालय र सो िव�ालयिभ� 
रहेका मालसामानह� जिल मू�य �. ८,१०,०००/- र 
सोही �कुलमा बसोबास डेरा गरी ब�ने एकल मिहला 
छ�माया िसटौलाको धनमाल अ�नपात तथा नगद 
समेत गरी मू�य �. ५१,४००/- बराबरको �ित भएको 
भ�नेसमेत �यहोराको गाउ ँसज�िमन मचु�ुका ।
 िमित २०६८/११/२५ गते िदउसँो अ�दाजी 
३:३० बजेको समयमा मेरो आमा नरमाया साक�ले 
गाउमँा रहेको छिवलाल गौतमको घरमा आगो लागेको 
छ भनेको कुरा सिुन थाहा पाएको ह� ँ। �ितवादी ल�मी 
ख�ीसमेत भई उ� आगो िनय��ण गदा� िनय��णमा 
आउन नसक� छिवलाल गौतमको घर मतान तथा 
�यिह गाउमँा रहेको पूराना गाउ ँ�ा.िव.को भवनसमेत 
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जली न� भएको हो। आगो कसरी लागेको हो भ�ने 
बारमेा ब�ुदा �ितवादी ल�मी ख�ीले चरुोट खान 
स�काएको आगो खरबारीमा लागी सोही आगो स�कद ै
गई छिवलाल गौतमको घर तथा पूराना गाउ ँ �ा.
िव. समेतमा ला�न गएको रहेछ । उ� आगलागीबाट 
जाहेरवाला ब�ुराज ल�जेलको घरमा भएको नगद 
तथा िज�सी सामान, छिवलाल गौतमको घरमा भएको 
सामानह� तथा पूराना गाउ ँ�ा.िव.को भवनमा भएको 
भौितक स�पि�ह� समेत जलेर न� भएको हो । उ� 
आगो लगाउने काय�मा अ�य कोही कसैको संल�नता 
रहेको छैन भ�ने �यहोरासिहत खड्गबहादरु ल�जेल, 
सरु�े� ल�जेल, गोपाल ल�जेलसमेतका �थानीय 
मािनसह�ले �ाय एकै िमलान ह�ने गरी ग�रिदएको 
व�तिु�थित मचु�ुका ।
 अनसु�धानको िसलिसलामा संकिलत 
िमिसल सलं�न �माणकागजातह�, घटना�थल 
मचु�ुका, ब�ुराज ल�जेल तथा छिवलाल गौतमको 
जाहेरी दरखा�त, पूराना गाउ ँ �ाथिमक िव�ालयको 
�ितपूित�  बारकेो प�, सज�िमन मचु�ुका, नरमाया 
साक�समेतका मािनसह�को घटना िववरण कागज, 
�ितवादीको बयान तथा व�तिु�थित मचु�ुकासमेतका 
�माणह�बाट िमित २०६८/११/२५ गते िदउसँो 
अं.१५:३० बजेको समयमा �ितवादी ल�मी�साद 
ख�ीले छिवलाल गौतमको खरवारीमा आगो लगाई 
िनजको घर, मतान तथा चप� र पूराना गाउ,ँ �ाथिमक 
िव�ालय भवनसमेतमा आगलागी गरी छिवलाल 
गौतमले घरमा राखेको माल सामानसमेत गरी अ.ं मू�य 
�.१०,४८,०००/- बराबरको सरसामान, िनजकै 
घरमा ब�ने ब�ुराज ल�जेलको अं. �.६,६५,०००/- 
मू�य बरारबरको मालसामान परुाना गाउ ँ �ाथिमक 
िव�ालयको �.८,१०,०००/- मू�य बराबरको भवन 
र उ� िव�ालयमा ब�ने एकल मिहला छ�माया 
िसटौलाको अं. �. ५१,४००/- मू�य बराबरको 
सरसामान जली न� भएको आगलागी म�ुाको बारदात 

�थािपत ह�न आएकोले उ� कसरु मलुकु� ऐन, आगो 
लगाउनेको महलको १ नं. िवपरीत ४, ५ र ६ नं. 
बमोिजमको कसरु भएको पिु� ह�न आएको ह�दँा िनज 
�ितवादी ल�मी�साद ख�ीलाई ऐ. को ४, ५ एवं 
६ नं. बमोिजम सजाय गरी धनमालको �ितबापत 
मालधनी छिवला गौतमलाई �.१०,४८,०००।- 
ओमबहादरु ल�जेललाई �. ६,६५,०००/- पूरानागाउ ँ
�ाथिमक िव�ालयलाई �. ८,१०,०००/- र छ�माया 
िसटौलालाई �.५१,४००/- िनज �ितवादीबाटै ऐ. को 
९ नं. बमोिजम भराई पाउन मागदाबी िलई दायर भएको 
अिभयोग प� ।
 िमित २०६८/११/२५ गते िबहानको खाना 
खाई मकै छन� बाझँो ख�न भनी खेतमा गई िदनभर 
बाझो खनी मेरो काकाको छोरा केशव ख�ीसमेत सगैँ 
घर जान भनी खेतबाट िहडँी जाहेरवाला छिवलाल 
गौतमका खरबारी ह�दँ ैघर जाने �ममा सो खरबारीमा 
बेलकु� ३:३० बजे पगेुपछी मलाई चरुोट खान मन 
लागेकाले सलाई पारी चरुोट स�काई सलाईको काटँी 
सो खरवारीको बाटोमा नै फाली घरतफ�  केही पर 
पगेुपिछ सो खरबारीमा आगो लागेको देखी स�केको 
आगो म र केशव ख�ीसमेत भई िनभाउदँा सकेनौ । पिछ 
आगो स�कद ैछिवलाल गौतमको घर, पाली, ट्वाइलेट 
र पूराना गाउ ँ �ाथिमक िव�ालयको केिह काठह� 
समेत जली न� भएको हो । मैले जानीजानी आगो 
लगाएको होइन । अचानक आगो लागी जाहेरवालाको 
घर जलेको हो । मैले चरुोट स�काई सलाइको काटँी 
फालेको िनभेको रहेनछ । कित �ित भयो भ�न सि�दन 
भ�नेसमेत �यहोराको �ितवादी ल�मी�साद ख�ीले 
अदालतमा गरकेो बयान ।
 यी �ितवादीले लापरवाही पूव�क सलाईको 
काटँी फाली जाहेरवाला छवीलाल गौतमको घर, 
पाली र पूराना गाउँ �ाथिमक िव�ालय जली न� 
भएको कुरा त�काल �ा� �माण कागजातह�बाट पिु� 
भइरहेको दिेखदँा पिछ ब�ुदै जादँा ठहरबेमोिजम ह�ने 
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गरी अ.बं.११८ को देहाय दफा २ बमोिजम �ितवादी 
ल�मी�साद ख�ीलाई पपु��का लािग थनुामा रा�न ु
भ�ने िमित २०६८/१२/२१ को आदेश ।
 िमित २०६८/११/२५ गते मैले ब�धक� 
लगाएको िज�ला ते�थुम स�ा�ती बजार गा.िव.स. 
वडा नं. ९ को खरबारीबाट आगो ला�द ैगरकेो गाउकँा 
मा�छेले देखी कराउदँा आगो ला�द ै आई िनभाउने 
�यास गदा� नसक� मैले ब�धक� लगाएको घरमा आगो 
सि�कई घरिभ� रहेका सनु २ तोला ३६,०००/- पन� 
कलर िट.भी. �.६०,०००/- पन� ३ थान मोबाइल, 
नगद �.१,९०,०००/- भाडा कँुडा ल�ाकपडा गरी 
�.७,००,०००/- बराबरकै �ित भएको छ । उ� 
आगलागी �ितवादी ल�मी�साद ख�ीले चरुोट स�काई 
सलाईको काटँी निनभाइ फालेका कारण आगो लागेको 
भ�ने िनजै ल�मी�साद ख�ीबाट थाहा पाएको ह�दँा मेरो 
�ित भएको िबगो यी �ितवादीले ितनु�पछ�  भ�नेसमेत 
�यहोराको जाहेरवाला ब�ुराज ल�जेलले स�ु 
अदालतमा गरकेो बकप� ।
 िमित २०६८/११/२५ गते म घरमा 
नभएकाले आगो लगाएको देिखन । सो िदन ३:३० बजे 
घटना�थलमा आउदँा हाल पढाई स�चालन नभएको 
अक�  ठाउमँा भवन सरकेो पूराना गाउ ँ �ाथिमक 
िव�ालयको खाली भवन र ब�ुराज ल�जेलले ब�धक� 
लगाएको छवीलाल गौतमको घरसमेत ज�दै गरकेो 
देखे ँ । �ितवादीले आगो लगाएको दिेखनँ । ब�ुराज 
ल�जेलले कमाउदँ ैगरकेो घरबारीमा रहेको खरबारीमा 
�ितवादीले चरुोट खाई सलाईको काटँी निनभाइ 
फालेको कारण आगो लागेको भ�ने सनेुको ह� ँ। ब�ुराज 
ल�जेलको �.६,६५,०००/- बराबरको �ित भयो भनी 
ब�ुराज ल�जेलले भ�दा थाहा पाएको ह� ँभ�ने वादीका 
सा�ी सरु�े� ल�जेलले गरकेो बकप� ।
 िमित २०६८/११/२५ गते म िबहेको िन�तो 
मा�न स�ा�ती बजार गा.िव.स. वडा नं. ६ मा गई 
बेलकु� घर आउदँा छिवलाल गौतमको घरमा आगो 

लागेछ । आगो के कसरी ला�यो, के कती �ित भयो थाहा 
भएन । �ितवादी ल�मी�साद ख�ीले आगो लगाएको 
होइन भ�ने वादीका सा�ी मानबहादरु ख�ीले गरकेो 
बकप� ।
 वादी नेपाल सरकार �ितवादी ल�मी�साद 
ख�ी भएको आगलागी म�ुामा कसले आगो लगाएको 
हो भ�न सि�दन । आगलागीप�ात यी �ितवादीलाई 
गाउलेँह�ले कुटिपट गरकेा र िनज आफँै पिन भागेका 
कारण आगो ियनै �ितवादीले लगाएका ह�न् भ�ने 
स�भावना मा� हो । उ� आगलागीमा परी ब�ुराज 
ल�जेलको लगभग ७ लाख र छवीलाल गौतमको १३ 
लाख र िव�ालयमा सामा�य �ित पगेुको हो भ�नेसमेत 
�यहोराको वादीका सा�ी गोपाल र�तेलले गरकेो 
बकप� ।
 िमित २०६८/११/२५ गते बेसीमा गाई चराई 
बाधँी घर फक� द ैगदा� खरबारीमा ल�मी�साद ख�ीले 
आगो िनभाउदँै गरकेा र मलाई पिन िनजले आगो 
िनभाउन बोलाएकोमा गई िनभाउदँा झन् आगो बढ्दै 
गएकोले िनभाउन सिकएन । आगो क�ले लगाएको हो 
थाहा भएन । उ� आगलागीबाट छवी गौतम र ब�ुराज 
ल�जेलको घर जलेको तर के कित मू�य बरारबरको 
�ित भयो खलुाउन सि�न भ�नेसमेत �यहोराको 
वादीका सा�ी केशव ख�ीले गरकेो बकप� ।
 िमित २०६८/११/२५ गतेको िदउसँो 
२:३० बजे मेरो ठूलोबबुा छवी गौतमको खरबारीबाट 
आगो स�कद ैआई मेरो ठूलोबबुाको घर र पूराना गाउ ँ
�ाथिमक िव�ालयमा आगो लागी पूराना गाउ ँ�ा.िव.को 
िटन फिन�चर र भवनसमेत गरी छ लाख बराबरको 
धनमाल न� भएको हो भ�ने पूराना गाउ ँ �ाथिमक 
िव�ालयका �ितिनिध िश�क �ी फिड�� गौतमले 
गरकेो बकप� ।
 छिव गौतमको जाहेरीमा उि�लिखत घर 
िनजकै हो । िनजको �.९,००,०००/- को �ित भएको 
हो । ब�ुराजको के कित �ित भयो थाहा भएन । पूराना 
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गाउँ �ा.िव.को �.१,००,०००/- बराबरको �ित 
भएको हो भ�ने ह�र�साद लािमछानेसमेतले ग�रिदएको 
�थानीय गाउ ँसज�िमन मचु�ुका ।
 आगलागीबाट छवी गौतमको �. 
५,००,०००/- बराबरको �ित भएको हो । ब�ुराज 
साक�ले घरमा भएको केही सामान िनकाली बाकँ� के 
कित �ित भयो थाहा भएन भ�ने तेजबहादरु थापाले 
गरकेो गाउ ँसज�िमन मचु�ुका ।
 जाहेरवाला छिव गौतमको आगलागीबाट 
�.३,००,०००/- बरारबरको �ित भएको हो । 
ब�ुराजले केिह सामान िनकाले । पूराना गाउ ँ�ा.िव.को 
केिह भाग आगलागीबाट �ित भएको हो । के कित �ित 
भयो थाहा ँभएन भ�ने टोमबहादरु ख�ीले ग�रिदएको 
गाउ ँसज�िमन मचु�ुका ।
 छिव गौतमको जाहेरीमा उि�लिखत घर 
िनजकै हो । िनजको �.६,००,०००/- बराबरको �ित 
भएको हो भ�ने लोकनाथ िसटौलाले ग�रिदएको गाउ ँ
सज�िमन मचु�ुका ।
 �ितवादी ल�मी�साद ख�ीले मौकामा र 
अदालतमा बयान गदा� आफूले चरुोट स�काउन �योग 
गरकेो सलाइको काटँी फा�दा खरमा पन� गई �यसैबाट 
जाहेरवालाको घरमा आगो लागेको हो भनी �वीकार 
गरकेा, मौकामा कागज गन� �यि�ले अदालतमा 
�ितवादीकै कारण जाहेरवालाको घर जलेको हो भनी 
लेखाई िदएकासमेत आधार �माणबाट जाहेरवालाको 
घरसमेतमा यी �ितवादीकै काय� कारणबाट आगो ला�न 
गएको कुरा पिु� ह�न आयो । िबगोका हकमा हेदा� छिव 
गौतमले जाहेरीमा दाबी िलएको िबगो र अिभयोग प�मा 
दाबी ग�रएको िबगो फरक परकेो, अदालतबाट सज�िमन 
गरी बिुझएकोमा �.६,००,०००/- जित �ित भयो 
भनी उ�लेख भएको पाइएको सो िबगो नै जाहेरवाला 
छिव गौतमले �ितवादीबाट भराई िलन पाउने र अ�य 
जाहेरवालाह�को िबगोका हकमा िव�ासनीय तवरले 
पिु� ह�न नस�दा दाबी प�ुन नस�ने ठहछ�  भ�नेसमेत 

�यहोराको स�ु ते�थुम िज�ला अदालतको िमित 
२०६९/४/३० गतेको फैसला ।
 मैले चरुोट स�काई िनभाएर फालेको 
सलाइको काटँीमा बचेको भागबाट आगो लागेको 
थाहा पाई चरुोट खाएको �थान भ�दा अं.५०० िम. 
टाढा रहेको जाहेरवाला छिव गौतमको घरमा सि�कन 
पगुी उ� घर जलेको हो । अ� कोिह कसैकोमा आगो 
लागेको छैन । मैले जानाजान िनजको घरमा आगो 
लगाएको होइन । आगो बढेको थाहा पाउनासाथ मसमेत 
उ� �थानमा गई आगो िनभाउन गएको तर िनभाउन 
नसक� आगोले उ� घर जलेको भ�ने कुरा मैले आ�नो 
बयानमा उ�लेख गरकेो छु । मैले िनयत बस आगो 
लगाएको नभई भिवत�यबाट आगो ला�न गएको कुरा 
िमिसलबाट ��ट�पमा दिेखइरहेको अव�थामा समेत 
आगो लगाउनेको १ नं. बमोिजमको कसरु अपराधमा 
मलाई सजाय गन� गरी भएको स�ु ते�थुम िज�ला 
अदालतको िमित २०६९/४/३० को फैसला �िुटपूण� 
ह�दँा बदर गरी अिभयोग दाबीबाट सफाइ पाउ ँ भनी 
�ितवादी ल�मी�साद ख�ीले गरकेो पनुरावेदनप� ।
 �ितवादी ल�मी�साद ख�ीले आफूले आगो 
लगाएको कुरा �वीकार गरी जाहेरवाला छवी गौतमको 
घर जलेको कुरा ठहर गर ेतापिन दाबीको िबगो भ�दा 
कम िबगो कायम गरकेो, अ�य जाहेरवालाह�को 
दाबी नप�ुने ठहराएको छ । �ितवादीलाई घर, �वाली, 
�कुलसमेत जलाएकोमा थप सजाय नगरकेो हदस�म 
स�ुको फैसला िमलेको नह�दँा सो हदस�म बदर गरी 
अिभयोग मागबमोिजम ग�रपाउ ँभ�नेसमेत �यहोराको 
वादी नेपाल सरकारका तफ� बाट दायर ह�न आएको 
पनुरावेदनप� ।
 यसमा वादी �ितवादी दवैुको पनुरावेदन 
पन� आएको देिखदँा मलुकु� ऐन, अ. ब.ं २०२ नं. 
को �योजनाथ� पनुरावेदन पन� आएको �यहोराको 
जानकारी एक अका�लाई गराई िनयमानसुार पेस 
गनु�  भ�ने पनुरावेदन अदालत, धनकुटाको िमित 
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२०६९/१०/१४ आदेश ।
 यसमा �ितवादीले अदालतमा बयान गदा� 
आफूले चरुोट स�काई �यालेको सलाईको काटँीले 
खरबारीमा आगो ला�न गई सोही आगो स�कदै गई 
जाहेरवालाको घरसमेतमा आगलागी भएको त�यमा 
सािबत रहेको र िनजको सािबतीलाई घटना�थल 
मचु�ुका तथा घटना िववरण र व�तिु�थित मचु�ुकामा 
रहेका केशव ख�ीलगायतका �यि�ह�ले गरकेो बकप� 
तथा जाहेरवाला ब�ुराज ल�जेलको बकप� समेतबाट 
पिु� भइरहेकोले यी �ितवादी ल�मी�साद ख�ीले 
जानीजानी जाहेरवालासमेतको घरमा आगो लगाएको 
नभए तापिन �ितवादीको ग�भीर लापरवाहीका 
कारणबाट जाहेरवालाको घरसमेतमा आगो ला�न 
गएकोले स�ु ते�थुम िज�ला अदालतबाट भएको 
फैसला सजाय र �ितको िबगोको स�ब�धमा िमलेको 
नदेिखदँा उ� फैसला केही उ�टी भई �ितवादी 
ल�मी�साद ख�ीलाई मलुकु� ऐन, आगो लगाउनेको 
महलको ५ नं. बमोिजम ४ वष� कैद ह�ने र जाहेरवाला 
छिव गौतमलाई ३ लाख �पैया ँर पूराना गाउ ँ�ाथिमक 
िव�ालयलाई �. ५०,०००/- �ितपूित� �ितवादीबाट 
भराई िलन पाउने ठहछ�  भ�ने पनुरावेदन अदालत, 
धनकुटाको िमित २०६९/१२/२६ को फैसला ।
 यसमा �ितवादीले अिधकार�ा� 
अिधकारीसम� र अदालतमा समेत बयान गदा� आ�नै 
कारणबाट खरबारीमा आगो ला�न गई स�कदै जादँा 
ब�ुराज ल�जेल, पूराना गाउ ँ िव�ालय र छवीलाल 
गौतमको घर जली न� भएको भनी सािबती बयान गरकेो 
र मौकामा बिुझएका �यि�ह�बाट पिन �ितवादीकै 
बयानलाई समथ�न ह�ने गरी बकप� गरकेो अव�था 
छ । घर आगोलागी ह�दा न� भएको धनमालको िबगो 
खलुाई पीिडतले कागज गरी िदएका र सो पिु� ह�ने गरी 
बकप� गरकेो अव�थामा धनमालको मू�य र िववरण 
फरक परकेो भ�ने आधारमा ब�ुराज ल�जेलसमेतलाई 
�ितपूित�  नभराउने गरी भएको फैसला �यायसंगत 

छैन । साथै परुाना गाउ ँ िव�ालयलाई मागदाबी 
भ�दा कम �.५०,०००/- र छवी लाल गौतमलाई 
३,००,०००/- �ितपूित�  भराई िदने फैसला �िुटपूण� 
ह�दँा बदर गरी अिभयोग दाबीबमोिजम सजाय ग�रपाउ ँ
भनी वादी नेपाल सरकारको िमित २०७०/७/१३ मा 
यस अदालतमा परकेो पनुरावेदन प� ।
 मैले जानीजानी आगो लगाएको होइन 
भ�ने कुरा िमिसल संल�न �माणबाट पिु� भइरहेको 
छ । �हरीमा कागज गन� कसैले पिन अदालतमा मैले 
आगो लगाएको भनी िकटानी बकप� गन� सकेका 
छैनन् । मैले चरुोट स�काई बलेको काटँी िनभाइ 
बाटोमा फालेकोमा आगो ला�न गएको हो । मैले र 
केशव ख�ीले िनभाउन कोिसस गदा� िनभाउन नसक� 
छवी गौतमको घर भिवत�यपूव�क जली न� भएको 
हो । मैले आगो लगाएको र �ित गराएको भ�ने 
अिभयोग दाबी �मािणत ह�न सकेको छैन । छवी 
गौतमको �ित भएको िबगो एिकन ह�न सकेको छैन । 
अतः भिवत�यबाट आगलागी ह�न गएको पिु� भइरहेको 
अव�थामा मलाई ४ वष� कैद �.३,५०,०००/- 
�ितपूित� भराई िलने गरी भएको पनुरावेदन अदालत, 
धनकुटाको िमित २०६९/१२/२६ को फैसला बदर 
गरी पूण� सफाइ िदलाई पाउ ँ भ�नेसमेत �यहोराको 
�ितवादी ल�मी�साद ख�ीले यस अदालतमा गरकेो 
पनुरावेदनप� ।
 िनयमबमोिजम पेसी सूचीमा चढी पेस ह�न 
आएको ��ततु म�ुामा पनुरावेदक नेपाल सरकारको 
तफ� बाट उपि�थत िव�ान् उप�यायािधव�ा �ी िटके�� 
दाहालले �ितवादीकै कारणबाट खरबारीमा आगो 
ला�न गई स�कद ैजादँा ब�ुराज ल�जेल, पूराना गाउ ँ
िव�ालय र छवीलाल गौतमको घर जली न� भएको 
भनी बयान गरकेो र मौकामा बिुझएका �यि�ह�ले पिन 
�ितवादीकै बयानलाई समथ�न ह�ने गरी बकप� गरकेो 
अव�था छ । घर आगोलागी ह�दा न� भएको धनमालको 
िबगो खलुाई पीिडतले कागज ग�रिदएका र सो पिु� ह�ने 

नेपाल सरकार
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गरी बकप� गरकेो अव�थामा धनमालको मू�य र िववरण 
फरक परकेो भ�ने आधारमा ब�ुराज ल�जेलसमेतलाई 
�ितपूित�  नभराउने गरी भएको फैसला �यायसङ्गत 
छैन । साथै परुाना गाउ ँिव�ालयलाई मागदाबी भ�दा कम 
�. ५०,०००/- र छवीलाल गौतमलाई ३,००,०००/- 
�ितपूित�  भराई िदने फैसला �िुटपूण� छ भनी गनु�भएको 
बहस सिुनयो । पनुरावेदक �ितवादी ल�मी�साद 
ख�ीको तफ� बाट उपि�थत िव�ान् अिधव�ा�य �ी 
हक� बहादरु भ�राई, राम�साद पि�डत तथा वैतिनक 
अिधव�ा �ी िकरण ग�ुाले �ितवादीले �ितवादीले 
जानीजानी र मनसायपूव�क वारदात घटाएको भ�ने 
िमिसल संल�न कुनै कागजातह�बाट पिु� ह�न सकेको 
छैन । �ितवादीको पूव� �रसइवीसमेत केही रहेभएको 
देिखदँैन । �हरीमा कागज गन� �यि�ह� कसैले पिन 
अदालतमा उपि�थत भई �ितवादीलाई गडाउ गरी 
बकप� गन� सकेको अव�था छैन । �ित भएको घरमा 
��य� आगो लगाएको नभई िनभाएर फालेको चरुोटको 
ठूटोबाट अचानक आगो स�क�एको अव�था छ । 
�ितवादीले चरुोट िनभाइ फालेको �थान र �ित भएको 
�कुल तथा घरको दरुी ५०० िमटर भ�दा बढी रहेको 
छ । अत िमिसल �माणबाट �ितवादी उपरको अिभयोग 
दाबी पिु� ह�न नसिक रहेको अव�थामा िनजलाई सजाय 
गन� गरकेो पनुरावेदन अदालत, धनकुटाको फैसला 
�िुटपूण� ह�दँा बदर ह�नपुद�छ भनी गनु�भएको बहससमेत 
सिुनयो । यसरी दवैु तफ� बाट ��तुत भएको तक� पूण� 
बहस सनुी पनुरावेदनसिहतका िमिसल कागजातह� 
अ�ययन गरी पनुरावेदन अदालत, धनकुटाले �. 
ल�मी�साद ख�ीलाई ४ वष� ६ मिहना कैद र �. 
६,००,०००।– भराई िदने गरी भएको फैसला िमले 
निमलेको के हो ? पनुरावेदक �ितवादीको पनुरावेदन 
िजिकर प�ुन स�ने हो होइन, साथै नेपाल सरकारले 
िनज �ितवादीलाई थप सजायसमेत ह�नपुन� भनी 
िलएको िजिकर प�ुन स�ने हो होइन सोही स�ब�धमा 
िनण�य गनु�पन� देिखयो ।

 २. िनण�यतफ�  िवचार गदा� यसमा �ितवादी 
ल�मी�साद ख�ीले खरबारीमा चरुोट स�काई 
सलाईको बलेको काटँी खरवारीमा फािलिदएको र 
सोही आगोबाट खरबारी ह�दँै छवी गौतमको घर तथा 
परुाना गाउ ँ �ाथिमक िव�ालयसमेतमा आगो ला�न 
गई �ित प�ुन गएको ह�दँा �ितवादीलाई मलुकु� ऐन, 
आगो लगाउनेको ४, ५ र ६ नं. बमोिजम सजाय गरी 
�ित भएको िबगो �.२५,७४,४००।– �ितवादीबाट 
जाहेरवालाई िदलाई भराई पाउ ँ भ�ने मागदाबी िलई 
अिभयोगप� पेस भएकोमा स�ु ते�थमु िज�ला 
अदालतले �ितवादी ल�मी�साद ख�ीलाई मलुकु� 
ऐन, आगो लगाउनेको महलको ५ नं. बमोिजम ४ वष� 
६ मिहना कैद र �. ६,००,०००।– �ितपूित�समेत 
�ितवादीबाट जाहेरवालालाई भराई िदने ठहराई गरकेो 
फैसलाउपर वादी �ितवादी दवैु प�को पनुरावेदन 
अदालत, धनकुटामा पनुरावेदन परकेोमा स�ु फैसला 
केही उ�टी ह�ने भई �ितवादीलाई ४ वष� कैद ह�ने र �. 
३,००,०००।– मा� �ितपूित�  भराई िदने ठहराई भएको 
फैसलामा िच� नबझुाई दबैु प�को यस अदालतसम� 
पनुरावेदन परकेो देिखयो ।
 ३. ते�थमु िज�ला स�ाि�त बजार 
गा.िव.स. वडा नं. ९ मा छिवलाल गौतमको घर 
ब�दक� िलई ओमबहादरु ल�जेल बसी आएकोमा 
िमित २०६८।११।२५ गते घर निजकैको खरवारीमा 
लागेको आगो सि�कदै आई घरमा आगो लागेको, सो 
आगोले अ�नपात काठपात तथा नगद िज�सीसमेत �. 
७,३६,०००।– बराबरको धनमाल �ित भएको, सोही 
आगो मतान घरमा समेत ला�न गई �.१,५०,०००।–
को �ित भएको हो । उ� आगोबाट परुानागाउ ँ
�ाथिमक िव�ालयको भवनमा समेत आगो ला�न गई 
�.७,००,०००।– �ित भएको र सोही िव�ालयमा 
डेरा गरी ब�ने छ�माया िसटौलाको �. ५१,४००।–
समेत ज�मा �.१६,३७,४००।- बराबरको �ित 
भएको भनी घटना�थल मचु�ुकाबाट देिखयो । आगो 
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लगाउने �यि� ियनै �ितवादी रहेको र उ� आगोबाट 
आ�नो �.४,१०,७००।– बराबरको �ित भएको 
भनी ब�ुराज ल�जेलले िमित २०६८।११।२८ मा 
जाहेरी िदएको देिख�छ । घटना िववरण कागज गन� 
नरमाया साक�समेतले �ितवादी ल�मी�साद ख�ीले 
चरुोट स�काई बलेको सलाईको काटँी खरबारीमा 
फािलिदएको कारण आगलागी भएको हो । आगलागीबाट 
के कित �ित भयो थाहा भएन भनी �यहोरा लेखाएको 
पाइयो । सोही �यहोरालाई अदालतमा बकप� गरी 
�मािणत ग�रिदएको देिखयो ।
 ४. �ितवादी ल�मी�साद ख�ीले 
अनसु�धानको �ममा र अदालतमा बयान गदा� िमित 
२०६८।११।२५ गते बेसीबाट घरतफ�  फिक� रहेको 
अव�थामा छिवलाल गौतमको खरबारीमा चरुोट 
खाई बलेको सलाईको काटँी फािलिदएको ह� ँ । सोही 
सलाईको काटँीबाट आगो सि�कन गएको देखेपछी 
केशव ख�ी र �थानीय नरमाया साक�समेत भई आगो 
िनभाउन खो�दा नसकेकोले घरतफ�  गएको हो । सोबाट 
को क�को के कित �ित भयो भ�न सि�दन । सोही 
आगोको कारणबाट जाहेरवालाका घर गोठ र �कुलमा 
आगजनी ह�न गएको हो भनी आफूले फालेको सलाईको 
काटँीबाट आगो ला�न गएको त�यमा सािबत रही बयान 
गरकेो देिखयो ।  
 ५. �ितवादीको उ� सािबती घटना�थल 
मचु�ुका, घटना िववरण कागज, व�तिु�थित मचु�ुका 
तथा जाहेरवाला ब�ुराज ल�जेलको बकप�समेतबाट 
पिु� भइरहेको दिेख�छ । यसबाट �ितवादीले खरबारीमा 
फालेको बलेको सलाईको काटीबाट आगो सि�कद ै
आई जाहेरवालाह�को घर गोठ तथा �कुलसमेतमा 
आगलागी भएको त�य पिु� भइरहेको देिखयो । अव 
�ितवादीको उ� काय�बाट अिभयोग दाबीबमोिजमको 
कसरु �थािपत ह�न स�ने हो होइन भ�नेतफ�  िवचार 
गदा� मलुकु� ऐन आगो लगाउनेको १ नं. हेदा�  कसैको 
नो�सान गराउन जानीजानी आगो लगाउन, लगाउन 

लाउन र आगो लाउने उ�ोग गन� गराउनसमेत 
ह�दैँन । कसैले लेिखएको काम गर ्यो भने जती जना 
मािनस भई सो काम भएको छ उित जनालाई र 
मतलवीलाई बात ला�छ भ�ने कानूनी �यव�था 
रहेको पाइ�छ । �ितवादीले आफूले जानीजानी 
जाहेरवालाह�को घरमा आगो लगाएको होइन भ�ने 
िजिकरतफ�  हेदा� �ितवादीले जाहेरवालाको घरमा नै गई 
आगो लगाएको नभए तापिन जाहेरवालाको खरवारीमा 
बलेको सलाईको काटँी फालेको कारण वारदात भएको 
कुरामा िववाद देिखदँैन । सकेुको खरबारीमा सलाईको 
काटँी फा�दा खरबारीमा आगो ला�न स�छ र �यसबाट 
निजकका घरमा आगो ला�न स�छ भ�ने कुरा सामा�य 
िववेक भएको मािनसलाई थाहा ह�न स�ने िवषय हो । 
यसरी सामा�य िववेकस�म नराखी आफूले गन� लागेको 
काय�बाट अका�को हानी नो�सानी ह��छ भ�ने जानीबझुी 
�य�तो काय� गन� र �यसबाट नो�सानी ह�न गएमा 
�ितवादीले लापरबाही गरकेो मािन�छ । आफू�ारा ह�ने 
काय�बाट द�ुप�रणाम िन�कन स�दछ भ�ने जानीजानी 
उसले गरकेो काय�बाट आपरािधक काय� घटन गएमा 
उसको मानिसक अव�था पूण�तया िनद�ष रहेछ भनी 
मा�न िम�दनै । यो मनसायकै एउटा �व�प ह�दँा 
िनजमािथ फौजदारी दािय�व आकिष�त ह��छ । तसथ� 
��ततु वारदात मनसायपूव�क घटेको होइन भ�ने 
बयान िजिकर र ग�भीर लापरबाहीबाट घटना घटेको 
पिु� भइरहेको प�र�े�मा �ितवादीले आपरािधक 
दािय�वबाट उ�मिु� पाउनपुद�छ भ�ने पनुरावेदन 
िजिकर मनुािसब दिेखन आउदँैन ।
 ६. अब �ितवादीले गरकेो कसरुज�य 
काय�बाट ह�नस�ने सजायतफ�  िवचार गदा� मलुकु� ऐन, 
आगो लगाउनेको महलको ४ नं. हेदा�  घरमा आगो 
लगाइिदएको नभई घरबािहर रहेको अका�को हकको 
िज�सी मालमा आगो लगाइिदने, आगो लगाउने उ�ोग 
गन� र बचन िदनेलाई घर चौपाया मािनस परकेो नभए 
नो�सान भएको िबगो भराई आगो लगाइसकेको भए 
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ठाउ ँएकको छ मिहना, आगो लगाउन उ�ोग गरकेोमा 
आगो लगाउन नपाएको भए तीन मिहनाको दरले कैद 
ह��छ भ�ने कानूनी �यव�था रहेको देिख�छ । �यसैगरी 
ऐ. ५ नं. मा अका�को घरमा आगो लगाएमा.......आगो 
लगाउने र सो काममा म�ुय भई बचन िदने जितलाई 
एक घरको ४ वष� र �यसदेिख बढी घर एकको एक 
वष�का दरले बढाई कैद गनु�पछ�  भ�ने कानूनी �यव�था 
रहेको दिेखयो । �ितवादीले छवीलाल गौतमको 
खरबारीमा सलाईको काटँी फालेको कारणबाट आगो 
ला�न गएको र सोही आगो सि�कँदै गएर छवीलाल 
गौतमको घरगोठ र परुानागाउ ँ �ाथिमक िव�ालयको 
भवनसमेतमा �ित प�ुन गएको त�य �थािपत भइरहेको 
देिख�छ । यसबाट �ितवादीले फरक फरक ठाउमँा 
आगो लगाएर एकभ�दा बढी घरमा �ित भएको अव�था 
नभएको र थप घरमा आगो लगाउन �ितवादीको ��य� 
संल�नता रहेको त�य �थािपत ह�न आएको देिखदैँन । 
जहासँ�म एकभ�दा बढी घरमा �ित भएको ह�दँा आगो 
लगाउनेको ४ र ५ नं. आकिष�त ह��छ भ�ने अिभयोग 
दाबी छ सोतफ�  हेदा� �ितवादीले ��य��पले घरमै गएर 
जानीजानी आगो लगाएको नभई �ितवादीको ग�भीर 
लापरबाहीको कारण खरबारीमा फालेको सलाईको 
काटँीबाट आगो स�कदै गई जाहेरवालाह�को घर र 
�कुलसमेत जली न�ट भएकोमा य�तो वारदातलाई 
छु�ाछुटै वारदात कायम गरी सजाय गन� िम�ने पिन 
देिखदँैन ।
 ७. अब जाहेरवालाई भराएको िबगोको 
स�ब�धमा हेदा� अदालतबाट भएको सज�िमन मचु�ुका 
हेदा� सबै �यि�ह�ले जाहेरवालाको �ित भएको 
रकममा एक�पता रहेको देिखदँैन । बादी �ितवादीका 
साि�ह�ले बकप� गदा� पिन �ित भएको िबगोको 
रकममा एक�पता दिेखदैँन । जाहेरवाला ब�ुराज 
ल�जेलको जाहेरी र बकप� �यहोरा फरक रहेको 
तथा िनजले आगलागी पवु� नै आ�नो सामान घरबाट 
िनकाली सकेको भ�ने वादीका सा�ीको बकप�बाट 

पिु� भएको ह�दँा िनजको �ितको एिकन ह�न नसकेबाट 
िनजलाई िबगो भराउन मनुािसब देिखएन । 
 ८. जाहेरवालाम�ये छवी गौतमको घरको 
�िततफ�  हेदा� िनजको कुन कुन सामान जली न�ट 
भएको हो, सो त�य घटना िववरण कागज तथा 
व�तिु�थित मचु�ुकाका मािनसह�ले खलुाउन 
सकेको देिखदँनै । अदालतबाट भई आएको सज�िमन 
मचु�ुकाका अिधकांश मािनसह�ले िनजको छ लाख 
बराबरको �ित भएको उ�लेख गरकेो पाइयो । िनजको 
घर ढुङ्गा माटोको गा�ो, फुसको छानो र घरको 
ल�बाइ चौडाइ २७×१३ रहेको प�र�े�मा िनजलाई 
आगलागीको घटना भएको प�रि�थित, घरको बनावट 
तथा िमिसल सलं�न अ�य सबतु �माणह�का 
आधारमा �. ३,००,०००।– �ितपूित� भराउने 
गरी भएको पनुरावेदन अदालतको फैसला अ�यथा 
देिखदँनै ।
 ९. अब परुाना गाउ ँ �ाथिमक िव�ालयको 
हकमा हेदा� उ� भवनमा �ित पगेुको �थािपत भए 
तापिन के कित �ित भएको हो कही कतैबाट देिखन 
आउदैँन । घटना�थल मचु�ुकामा काठपात र भवन �ित 
भएको उ�लेख भए तापिन आगलागी भएको समयमा 
�कुल खाली रहेको बताएका तथा वादीका सा�ी गोपाल 
र�तेलले �कुल ढुङ्गा माटोको गा�ोबाट िनमा�ण भएको 
र सामा�य �ित भएको भ�ने बकप� �यहोरा देिखदँा 
आगलागी ह�दँाको �व�प र अव�थासमेतबाट परुाना 
गाउ ँ �ाथिमक िव�ालयलाई �.५०,०००।– िबगो 
भराउने गरकेो फैसलालाई अ�यथा भ�नपुन� देिखन 
आएन ।
 १०. अतः �ितवादी ल�मी�साद ख�ीले 
लापरवाहीका साथ बलेको सलाईको काटँी खरबारीमा 
फालेको कारण आगलागी ह�न गई जाहेरवालाह�को 
घर तथा �कुलसमेतमा �ित प�ुन गएको कसरु 
वारदात मािथ िववेिचत आधार �माणह�बाट पिु� र 
�थािपत ह�न आएकोले िनज �ितवादी ल�मी�साद 
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ख�ीलाई मलुकु� ऐन, आगो लगाउनेको महलको १, 
४ र ५ नं. बमोिजमको कसरुमा िनजलाई ४ (चार) 
वष� कैद र िनज �ितवादीबाट �. ३,००,०००।– 
जाहेरवाला छवी गौतमलाई र �. ५०,०००।– परुाना 
गाउ ँ �ाथिमक िव�ालयलाई �ितपूित� भराइिदने 
ठहराई भएको पनुरावेदन अदालत, धनकुटाको िमित 
२०६९।१२।२६ को फैसला िमलेकै दिेखदँा सदर ह�ने 
ठहछ�  । पनुरावेदक वादीको �ितवादीलाई थप सजाय 
ग�रपाउ ँभ�ने र �ितवादीको आरोिपत कसरुबाट सफाइ 
पाउ ँभ�ने पनुरावेदन िजिकर प�ुन स�ैन । दायरीको 
लगत क�ा गरी िमिसल िनयमानसुार गरी बझुाइिदनू । 

उ� रायमा सहमत छु ।
�या.बै�नाथ उपा�याय

इजलास अिधकृत शा.अः- तीथ�राज भ�राई
इित संवत् २०७२ साल असोज १२ गते रोज ३ शभुम् ।

सव��च अदालत , संय�ु इजलास
माननीय �यायाधीश �ी गोपाल पराजलुी

माननीय �यायाधीश �ी गोिव�दकुमार उपा�याय
आदेश िमित :२०७२।५।२३।४

०७१-WO-०८५७

म�ुाः उ��ेषण / परमादेश

िनवेदक : काठमाड� िज�ला, काठमाड� 
महानगरपािलका वडा नं. ३२ अनामनगर ब�ने 

अिधव�ा मातकृा�साद िनरौलाको वारसे ऐ.ऐ. 
ब�ने टंकह�र दाहाल

िव��
िवप�ी : नेपाल सरकार, �धानम��ी तथा  

मि��प�रषदक्ो काया�लय, िसंहदरबार, 
काठमाड�समेत

 § भूक�पीय जोिखममा रहकेा रा�यले भूक�प 
पूव�को अव�था (Pre Disaster Stage), 
भूक�प हदँाको अव�था (During 
Disaster Stage) र भूक�पप�ात को 
अव�था (Post Disaster Stage) गरी 
िवपत �यव�थापनका चरण र सयं��ह�को 
�यव�था गरको पाइ�छ । नेपालका स�दभ�मा 
हने� हो भन ेिविभ�न �कोपको सामना गद� 
आए तापिन �यसको �यव�थापन गरी 
जनताको जीवन र रा�यको स�पि�को 
सरं�ण गन� त�कालीन र दीघ�कालीन 
योजना तथा सयं��ह�को �थापना गरी 
�यव�थापन गन� सकेको नपाइने ।

(�करण नं.५)
 § िनवेदकले उठाएका बा�ँन पाउने 

अिधकारसिहतका मौिलक अिधकारको 
सरं�ण, िवपत �यव�थापनसमेतका 
�यव�थापक�य कुराह�का स�ब�धमा 
िवचार गदा� नेपालको सिंवधान, २०६३ ले 
मौिलक मानवअिधकारको ��याभूित गद� 
ती अिधकारको साथ�क काया��वयन गन� 
िज�मवेारी रा�यलाई सु�पेको छ । �कृितक 
�कोपलगायत अ�य कुनैपिन कारणमा 
�यि�को मौिलक हक अिधकारको सरं�ण 
र संव��न गनु�पन� दािय�वबाट रा�य िवमखु 
ह�न स�दैन । नाग�रकको सरं�कको 
हैिसयतले आ�नो �ोत साधनको 
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समुिचत प�रचालन गरी आफूले िलएको 
िज�मेवारीबाट कुनै पिन बहानामा रा�यले 
पिछ हट्न निम�ने ।

 § हालैको भूक�पबाट रा�यले बेहोनु� परकेो 
�ित र जनताले पाएको हैरानीको बीच 
ताद��य ह�ने गरी रा�यका ि�याकलाप 
�दिश�त ह�नपुछ� । भूक�प ज�तो �ाकृितक 
�कोपको पूवा�नुमान गन� सिकन े गरी 
वै�ािनक खोज अनुस�धान एवं �यसको 
वै�ािनक पुि� गन� सिकने याि��क 
उपकरणह�बाट जनतालाई ससुूचीत गराई 
उनीह�को जीवन र�ा गनु�पन� दािय�व 
रा�यको हो । तथािप यी सबै कुराको 
प�रपूित� गन� रा�य स�म नह�न स�छ 
तापिन अिहलेको Global Village भएको 
प�र��ेमा �य�ता सूचना जनतासम� 
पुर् याउन नस�दा सोचेभ�दा बढी �ित 
ह�न पुगेको त�य ��ट ह�न आएको छ । 
�यसैले आगामी िदनमा य�तो �ाकृितक 
िवपि�बाट ह�न स�ने �ित �युनीकरण 
गन�तफ�  रा�यले कदम चा�न ुपन� ।

 § िवकासको नाममा अ�यवि�थत व�ती 
िवकास र दीघ�कालीन सोचबेगर बनेका 
भौितक सरंचनाका कारण िवपद 
�यव�थापनप�ात पिन जनताले आफूलाई 
सुरि�त महसुस गन� नस�न ु अक� 
िवड�बना देिखएको छ । साव�जिनक तथा 
सरकारी जिमनमािथको अित�मणका 
कारण आप�कालीन अव�थामा सरुि�त 
अवतरण गन� �थान नपाएर पिन कितले 
�यान गुमाउनु परकेो यथाथ�ता रा�यको 
सामु देखा परकेो छ । नदी िकनारा 
इनार पोखरी पाटी पौवा जंगल पत� 
ज�गालगायतका साव�जिनक एवं सरकारी 

जिमन वैयि�क तथा िनजी�वाथ�का 
कारण सागँु�रन पुगेको तीतो यथाथ�ता पिन 
रा�यका सामु चुनौतीको �पमा देखा परकेो 
छ । जीवन �वत��ता अथा�त् बाँ�न पाउने 
अिधकारको अथ� गास बास कपासमा मा� 
सीिमत छैन सरुि�त िकिसमले भयरिहत 
वातावरणमा बाँ�न पाउने र उ�नित �गित 
र िवकास गन� पाउने अिधकार पिन आज 
जीवनकै अिधकारको �पमा िलइनु पन� ।

 § �ाकृितक �ोतको िदगो उपयोग ह�ने गरी 
ग�रएको िवकास नै बा�तवमा िदगो िवकास 
हो । िवकासको नाममा बढ्दो सहरीकरण 
र अ�यवि�थत ब�ती िवकास एव ंसरकारी 
एव ंसाव�जिनक जिमनमािथको अित�मण 
गरी बनेका ठूलाठूला सरंचनाले उ�टै 
समाजमा भयको वातावरण िसज�ना गरकेो 
छ । तसथ� आगामी िदनमा भूक�पबाट 
ह�न स�ने �ितको �यूनीकरण, �ाकृितक 
�कोप एव ं िवपत ् �यव�थापन, सुरि�त 
भई बाँ�न पाउने हकको स�मान, िदगो 
िवकास, सुरि�त, �वा��य, तथा सु�दर 
ब�ती िवकास, दैवी�कोपको बेला आ�य 
िलन े पया�� खाली जिमनको योजनाब� 
सरं�ण, भूक�पीय सही सूचनाको लािग 
भूगभ� िव�ानको अ�ययन अनुस�धान 
साथै नीित िनमा�ण र समसामियक 
कानून िनमा�णका लािग काय� गनु� भनी 
िवप�ी नेपाल सरकार �धानम��ी तथा 
मि��प�रषद् को काया�लयसमेतका नाममा 
िनद�शना�मक आदेश जारी ह�ने ।

(�करण नं.१३)

िनवेदकका तफ� बाट : िव�ान् अिधव�ा मातकृा�साद 
िनरौला, हररेाम ितवारी, दामोदर खड्का
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िवप�ीका तफ� बाट : िव�ान् उप�यायािधव�ा 
उ�व�साद पडुासैनी

अवलि�बत निजर :
स�ब� कानून :

 § पनु: िनमा�ण �ािधकरणस�ब�धी अ�यादशे, 
२०७२

 § दैवी �कोप उ�ार ऐन, २०३९
 § िनकासी पैठारी (िनय��ण) ऐन, २०१३
 § �थानीय �वाय� शासन ऐन, २०५५

आदेश
 �या.गोपाल पराजुली : नेपालको अ�त�रम 
संिवधान, २०६३ को धारा ३२ थत १०७(२) 
बमोिजम दायर भई िनण�याथ� पेस ह�न आएको ��ततु 
�रट िनवेदनको सिं�� त�य र ठहर यस�कार छः-
 म िनवेदक िवगत लामो समयदेिख कानून 
�यवसायमा स�ल�न रहेको, नेपाल बार एसोिसएसनको 
सद�य भई �वदेश तथा िवदशेका िविभ�न संघ 
सं�थासगँ आव� रहेको, अ�य साव�जिनक सरोकारका 
िवषयमा समय समयमा बहस पैरवीसमेत गरी आएको 
र ��ततु िवषय समेत साव�जिनक सरोकारका �ि�ले 
ग�भीर तथा उपय�ु िवषय भएको ह�दँा ��ततु िनवेदन 
गरकेो छु ।
 कानूनले जीवन र�ाको अिधकार लाई उ�च 
�ाथिमकतामा ��याभूत गरकेो छ । जीवन र�ाको 
अिधकारिभ� जीवन र�ाका लािग आव�यक खाना, 
छाना, नाता तथा �वा��य, िश�ा, यातायातलगायतका 
आधारभूत आव�यकताको ��याभूत गरकेो 
ह��छ।जीवनको अिधकार अमू�य जीवनको समयोिचत, 
मानवोिचत आधारभूत हक �ा�ी र र�ाका लािग 
हो।संवैधािनक कानूनको िवकास�मसगैँ जीवनको 
अिधकारलाई संवैधािनक��याभूत ग�रदँ ै आएको 
हो । �चिलत नेपालको अ�त�रम सिंवधान, २०६३ को 
धारा १२ तथा १२(१)(२) धारा १३ समेतले ��याभूत 

गरकेो �वत��ता र समानताको हक रा�यका तफ� बाट 
नाग�रक तथा मलुकुवासीका लािग ग�रएको �ितब�ता 
हो । रा�यले गरकेो �य�तो �ितव�ता ज�ताको त�तै 
��याभूत गन� रा�य बा�य र िज�मेवार ह��छ ।
 �चिलत सिंवधानले ��याभूत गरकेो 
नाग�रकको मौिलक हक असरुि�त ह�ने गरी कुनै भवन 
सरंचना खडा गन� र आफूखसु असरुि�त ब�ने हक 
कसैलाई ह�दैँन । सहर बजार तथा घना आवादी �े� 
कही ँपिन अ�को अिहत ह�ने गरी कुनै संरचना िनमा�ण 
गन� कुनै �यि� �वत�� ह�दँैन भने रा�यले पिन �य�तो 
अनमुित िदन िम�दनै । आव�यक परकेा बखत हेभी 
इि�वपमे�ट सहजै �वेस गन� स�ने �वेश माग� नभएको 
ठाउमँा घर बनाउने �वीकृित िदन र बनाउन पाउन ु
सरुि�त र हािनरिहत घर बनाउने कत��य सबैको 
ह��छ । मानव जीवननै धरापमा पन� गरी संरचना 
बनाउने र बनाउन िदने हकसमेत कसैलाई रा�यका 
िनकायको �वीकृित र अनगुमनमा आफूले बनाएको 
कुनै पिन संरचनाबाट �थमत आफँै, आफूमा आि�त 
प�रवार र छर िछमेक� पिन सरुि�त ह�न ुपद�छ । �िणक 
�यापा�रक लाभको �वाथ�ले कमजोर र कमसल भवन 
सरंचना बनाई अनिुचत स�व�ृी हािसल गन� हक पिन 
कसैलाई ह�दँनै । ठे�का प�ामा कैिफयत गरी स�बि�धत 
�यि�सगँको नाजायज मोलािहजामा गणु�तरिहन, 
कमजोर र असरुि�त संरचना िनमा�ण गन� गराउने 
हकसमेत कसैलाई ह�दँैन । य�तै अनिुचत काय� तथा 
��ाचार गरी कमशल र कमजोर िनमा�ण गर ेगराएका 
ह�दँा यही वैशाख १२, १३ र २९ गते गएको महाभूक�प 
तथा भूक�पका कारण मलुकुले ठूलो हताहत बेहोनु�  
पर ्यो । खरब�को स�पि� नो�सान भयो र संिवधान 
तथा कानूनले ��याभूत गरकेो जीवन र�ाको हक मािथ 
गि�मर आघात पन� गयो । �यस घटनाबाट धेरकैो �यान 
गयो । जो जीिवत छन् �िसत र मनोवै�ािनक स��ासको 
िसकार बनेका छन् । बाल व�ृा सबै आतंिकत बनेका 
छन् । गैरिज�मेवार तवरले ठूला भवनह� बनाएका र 

नेपाल सरकार
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बनाउन िदएकाले अबोध बालबािलका, िनद�ष आफ�त 
तथा प�रवारजन तथा िछमेक�ह� समेत घर छोडेर 
िहड्ँन बा�य छन् । ब�क िवि�य स�ंथाबाट ऋण िलएर 
जोिखमपूण� घर ��याट बनाई अनिुचत मनुाफा खाने 
बदिनयतले गदा�  अरब�को स�पि� डुबेको छ । �यसैबाट 
ब�ङ्क िवि�य सं�थाह� िवमा क�पनी धरासायी 
ह�दँछैन् । �य�ता ठूला भवन ��याटका धनी मा� नभई 
�यसका िछमेक�ह� पिन बेघरवार भई भौता�रएका 
छन् । सबैको बा�ँन पाउने हक संकटमा परकेो छ । 
सरकारी तथा गैरसरकारी र िनजी घर भवनसमेत 
संकटमा परकेा छन् । य�तो दखुद अव�थाका बाहक 
ती घर तथा असरुि�त संरचना बनाउने मा� होइन 
बनाउन िदने उिचत अनगुमन नगन�, आव�यक नीित 
िनयम नबनाउने र भएको कानून, नीित िनयमको 
पालना नगन� र नगराउने सबै िज�मेवार छन् ।
 तसथ� सबै िवप�ीह�को लापरवाही, 
गैरिज�मेवारीपना, बदिनयतले �चिलत कानूनको 
उ�लङ्घन र उ�लङ्घनमा �ो�साहन भइरहेको तथा 
नया ँसमय सापे� कानून तथा नीित िनयम िनमा�णमा 
बेवा�ता गरकेो, �िणक लोभ र �वाथ�का कारण कानून 
काया��वयन र अनगुमनमा लापरवाही गरकेो, जीवन 
सरु�ाका लािग ब�न ु पन� भवन संरचना नै घातक 
ब�न पगेुको ज�ता अनेक� कारणले आज नेपालका 
सहर बजार तथा �ािमण ब�तीमा समेत सबै नाग�रक 
असरुि�त बनेका छन् । रा��को ढुकुटी खच� गरी बनेका 
सबैिनजी, सरकारी अध�-सरकारी तथा संवैधािनक 
िनकायका घर भवनसमेत �यसमा काम गन� मानव 
संशाधन िव��को धरापमा प�रणत भएका कित 
बेला कसको �यान मािथ वा घर मािथ लड्ने हो भ�ने 
�ासले िनध��क ब�न र बाटो िहड्ँन स�ने अव�था 
छैन । �यापा�रक उ�े�यले बनाइएका ठूला भवन तथा 
अपाट� मे�टका कारण �यसमा आ�य िलने मा� होइन 
िनद�ष र अवोध िछमेक�को समेत बास उजािडएको र 
य�ता अनेक� भयावह ि�थितको िसज�ना भएको ह�दँा 

��यथ�ह� र अ�य स�बि�धत सबैको �य�ता काम 
कारवाहीबाट नेपाली नाग�रकलाई नेपालको अ�त�रम 
सिंवधान, २०६३ को धारा १२, १३ समेत�ारा 
�द� मौिलक हकमा आघात परकेो िविभ�न �चिलत 
कानूनह�, नाग�रक अिधकार ऐन, २०१२ को दफा 
६, ७, ९, १० नं. समेत �थानीय �वाय� शासन ऐन, 
२०५५ को दफा २६, २८, ९६, १५६, १६१ तथा 
१६३ समेत मलुकु� ऐन, घर बनाउनेको महलको २,३ 
र ४ नं. समेत लगायतका अ�य िविभ�न कानूनले �दान 
गरकेो नाग�रकको वैयि�क मौिलक हक तथा सामिुहक 
साव�जिनक हकसमेत हनन् भएको र नेपालको अ�त�रम 
सिंवधान र तत् तत् कानूनले िदएको िज�मेवारी 
िवप�ीह�ले पालना नगरकेो, नाग�रक हकको र�ाको 
�ितव�ता उ�लङ्घन गरकेो, यसस�ब�धमा िविभ�न 
अ�तरा�ि��य कानून�ारा �वीकार गरकेो िज�मेवारी 
�ित उदािसन रही नाग�रक हक संकटमा परकेो ह�दँा 
सिंवधानको धारा १०७(२) बमोिजम दहेायको िवषय 
स�बोधन ह�ने गरी उ��ेषण वा परमादशे वा अ�य 
उपय�ु आ�ा आदेश वा पूज� जारी गरी मलुकुभर लागू 
गराई पाऊँ । 

 स�मािनत अदालतका आदेश�ारा स�बोधन 
ह�नपुन� िवषयह� : 

१)  �चिलत कानूनिवपरीत वा कानूनको छलछाम 
तथा द�ुपयोग गरी िदए िदलाइएका सबै 
िनमा�ण इजाजतह�, िनमा�णसगँ स�बि�धत 
सबै िनण�यह� बदर ग�रपाऊँ ।

२) इजाजत िदएभ�दा बढी वा िवपरीत बनाइएका 
भवन संरचना छानिवन, अनगुमन गराई 
भ�काउन लगाई पाऊँ ।

३) जीवन र�ाको हक समा� गन� गरी बनाइएका 
कानून तथा मापद�ड िवपरीतका सबै भवन 
तथा अपाट�मे�ट संरचनाले समदुायमा समेत 
गि�मर असर पन� भएकोले �यसरी बने 
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बनाइएका सबै भवन सरु�ा र सापे�ताको 
�याियक �ि� अवल�बन गरी ५ तला वा द� र 
िज�मेवार �ािविधक�ारा िठक ठहर भएभ�दा 
बढीका सबै तला भवन सरंचना भ�काउन 
आदेश जारी ग�रपाउ ँ साथै भूक�पले धराप 
बनेका घरह� यथाशी� हटाउन समेत 
आदेश जारी ग�रपाऊँ ।

४)  हालका िमितमा असरुि�त दिेखएका िनजी 
तथा सबै सरकारी, अध�सरकारी, संवैधािनक 
िनकाय, आयोग, सिमित सबैका भवन 
हटाउन लगाई पाऊँ ।

५)  िनि�त भौगोिलक �े�मा सबै भवन संरचना 
एकै साइज उचाइमा कायम रा�न आदेश 
जारी गरी कथंकदािचत कुनै एक िछमेक�को 
भवन संरचना लडेका अक� िछमेक�को घर 
बसोवासमा नो�सानी नह�ने ��याभूितका 
गराई पाउ ँर मापद�ड तथा �वीकृितिवपरीत 
बनेका घरले िछमेकमा �ित गरमेा �यसको 
�ितपूित�  �यसै घरधनीले ितनु�  पन� आव�यक 
आदेशसमेत जारी ग�रपाऊँ ।

६)   िनजी आवासीय �योजनका सामान 
भवनबाहेक �यापा�रक वा साव�जिनक 
उ�े�यले बनेका र ब�ने सबै संरचनाको 
वातावरणीय �भाव मू�याङ्कन र �य�तो 
�भाव �यूनीकरणको �यव�था अिनवाय� गन� 
गराउन आदशे जारी ग�रपाऊँ ।

७)  स�बि�धत िवशेष�सिहतको सिमित गठन गरी 
मलुकुभर पथृक पथृक भू-�े�मा िनमा�ण ह�ने 
भवन संरचनाको उपय�ु मापद�ड यथािश� 
तैयार गन� लगाई सो मापद�डबमोिजम मा� 
सरुि�त घर संरचना िनमा�ण गराउन ��येक 
नगरपािलका, गाउ ँ िवकास सिमितको 
�वीकृित र अनगुमनको �यव�था गन� आदेश 
पाउ ँ।

८)  दीघ�कालस�म िदगो सरुि�त, �व�थकर 
तथा स�ुदर ब�ती िवकासका लािग सरकारी 
तथा �थानीय िनकायमाफ� त �यवि�थत 
�ािमण तथा सहरी ब�ती िवकास स�ु गरी 
सबै नाग�रकका लािग सहरी �े�मा सहज 
�वेशमाग�सिहत योजनाब� ब�ती िवकास 
र बसोबासको लािग उिचत आदशे जारी 
ग�रपाऊँ ।

९)  भू-उपयोग तथा ब�ती िवकासका लािग 
राि��य नीित तजु�मा, िव�ततृ कानून िनमा�ण 
र काया��वयनको लािग आव�यक आदेश 
जारी ग�रपाऊँ ।

१०) मलुकुका सबै िज�लालाई राि��य राजमाग�मा 
जोड्न ुर सबै गा.िव.स. तथा नगरपािलकालाई 
�ेि�य तथा �थानीय सडकमा जोड्न ु दैवी 
�कोप उ�ारका ��ीले पिन अप�रहाय� भएको 
ह�दँा िवप�ीह�का नाममा आव�यक आदेश 
जारी ग�रपाऊँ ।

११) दलु�भ ब�द ै गएको भूिममािथ िवप�ीह�कै 
चरम अित�मण र द�ुपयोग भएको केही 
नाग�रकलाई सकुु�बासी आयोगका नाममा 
�थायी सकुु�बासीकरण ग�रएको, सबै 
जिमनमा िनर�तर अित�मण भएको र 
भूक�प ज�ता �कोपमा आ�य िलने ख�ुला 
जिमनको खाचँो �यादै बढेको ह�दँा कुनै 
पिन नाममा सरकारी साव�जिनक जिमन 
तथा सामदुियक तथा राि��य वन �े� अब 
उ�ा�त कसैलाई दता� गन� निदन ुनिदलाउन,ु 
न�कली सकुु�वासीका नाममा िदएको जिमन 
खोज तलास गरीिफता� िलन ुर दैवी �कोपका 
बेला आ�य िलने पया�� खाली जिमनको 
योजनाब� संर�ण गनु�  भनी आदेश जारी 
ग�रपाऊँ ।

१२) �चिलत कानून तथा मापद�डको उ�लङ्घन 
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गन�, कानूनी कत��य पालना नगन�, अनगुमन र 
सधुार नगराउने, अिनयि��त र �वे�छाचारी 
िनमा�ण गन� िदने िदलाउने र िनमा�ण गन�समेतले 
अनिुचत काय� तथा ���ाचारज�य कसरु 
गरकेो र कानूनिवपरीत अपराध गरकेो मािनने 
ह�दँा �य�ता सबैलाई कानूनबमोजम कारवाही 
गन� गराउन िवप�ीह�का नाममा आदेश 
जारी ग�रपाऊँ ।

१३)��ततु िनवेदन िवश�ु साव�जिनक िहत 
संर�णका लािग भएको ह�दँा िनवेदकले �ि� 
परु ्याउन नसकेको िवषयमा समेत आव�यक 
उपय�ु आ�ा आदशे वा पूज� जारी गरी िदई 
आगामी िदनमा सरुि�त बास�थान र िदगो 
िवकासको �व��नको पथ �दश�न ग�रपाऊँ ।

 मलुकुलाई भूक�पले जरजर बनाएको, 
धेर ै नाग�रकको �यान गएको, धेरकैो अंगभगं तथा 
घाइते भई बा�ँन सफल भएका, अ�य धेर ै नाग�रक 
सकुशल भएपिन घरवार िवहीन भएका ह�दँा �यसरी 
घरवारिवहीन बनेका नाग�रक रहे बसेको ठाउमँा वा 
िहड्ँडुल गन� ठाउमँा लड्न लागेका धराप बनेर बसेका 
सबै घर सरंचना त�काल हटाई नाग�रकको बसोबास र 
आवतजावतमा अवरोध र असरु�ा ह�न निदन ुअ�थायी 
वा �थायी उपय�ु आ�य�थल र राहतको उपय�ु 
�यव�था गरी गराई िनजह�लाई सरुि�त र मया�िदत 
जीवन िजउने हकको सिुनि�त ह�ने गरी �यव�था 
गनु�  भनी िवप�ीह�का नाममा सव��च अदालत 
िनयमावली, २०४९ को दफा ४१(१) बमोिजम 
अ�त�रम आदेशसमेत जारी ग�रपाऊँ । िवषयव�तकुो 
गाि�भय�ताका �ि�ले ��ततु �रट िनवेदनको िश� 
सनुवुाईको �व�ध िमलाई पाउ ँ भ�नेसमेतको �रट 
िनवेदन ।
 यसमा के कसो भएको हो ? िनवेदकको 
मागबमोिजमकोआदेश िकन जारी ह�न ुनपन� हो ? आदेश 

जारी ह�ननुपन� कारण भए कानूनबमोिजमको आधार, 
कारण खलुाई ७ (सात) िदनिभ� िलिखत जवाफ 
पठाउन ुभनी उि�लिखत िवप�ीह�का नाउमँा �याद 
सूचना पठाई ��ततु िनवेदनमा उठाइएको िवषयव�त ु
र ०७१-WO-०८४४ को �रट िनवेदनमा उठाइएको 
िवषयव�तसुमेत ��ततु �रट िनवेदनसगँ स�बि�धत 
भएको देिखएकोले उ� �रट िनवेदनसाथ ��ततु �रट 
िनवेदनसमेत यही िमित २०७२/२/१४ गतेका िदन 
पूण� सनुवुाईका लािग पेस गनू� ।
 साथै �रट िनवेदकले �रट िनवेदनको 
�करण नं. ३ मा उ�लेख गरबेमोिजम भूक�प र 
यसका पराक�पनह�ले परु ्याएको �ितको प�रणाम 
�व�प जनसाधारण िहडँडुल गन� वा िनजह� वा ह�न 
स�ने जोिखम, अवरोध र असरु�ा हटाउनेतफ�  पूव� 
सावधानीको उपायको �पमा जे जो गनु�पन� गरी त�ु�त 
�यव�था गनू�  गराउन ु भनी िवप�ी नेपाल सरकारका 
नाउमँा अ�त�रम आदेशसमेत जारी ग�रिदएको 
छ । ��ततु आदेशको जानकारी महा�यायािधव�ाको 
काया�लयमाफ� त िवप�ीलाई िदनू ।
 यस भ�परु नगरपािलकाबाट �थानीय 
�वाय� शासन ऐन, २०५५ र िनयमावली २०५६ 
अ�तग�त रही सेवा�ािहह�को मागअनसुार काय�स�पादन 
गद� आइरहेको छ । नगरपािलकाले आफनो �े�िभ� 
भौितक पूवा�धार तथा िनमा�ण मापद�डस�ब�धी 
िविनयम, २०६० बमोिजम न�सा पास गद� आएको 
र घर िनमा�णको स�ब�धमा कुनै पिन अिनयिमत काय� 
यस नगरपािलकाबाट नभएको र गन� िदएकोसमेत 
छैन । �रट िनवेदकले उठाएको ��ाचारज�य कुनै पिन 
काय� नगरपािलकाबाट भएको छैन । भूक�पबाट िजण� 
भई धराप बनेको घरह�को कारणले अ�य धनजनको 
�ित ह�न निदन यस नगरपािलका सचेत भई िजण� र 
धराप भएका घरह�लाई आव�यक �यव�था गद� 
आइरहेको छ । अतः उि�लिखत आधार कारणबाट 
उ��ेषणको आदेश माग िनवेदन खारजे ग�रपाउ ँभ�ने 
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भ�परु नगरपािलकाको िलिखत जवाफ ।
 िनवेदकले स�बोधन ह�नपुन� िवषयह� भनी 
िविभ�न बुदँाह�मा उ�लेख गरकेा िवषयह�म�ये 
कितपय सरकारले ग�ररहेका िवषय भएका र कितपय 
सरकारले िनर�तर ग�ररहेको भएकाले �रट जारी 
ग�ररहन ुनपन� ह�दँा �रट िनवेदन खारजे ग�रपाउ ँभ�ने 
संिघय मािमला तथा �थानीय िवकास म��ालयको 
िलिखत जवाफ ।
 िवप�ीले िनवेदनमा उ�लेख गनु�भएको 
मागमा यस काठमाड� उप�यका िवकास �ािधकरणको 
असहमती छैन । तर यस �ािधकरणले गनु�पन� के 
काय� गरने भ�ने सम� िनवेदनबाट आभाष पाइदँनै । 
यस �ािधकरणले गरकेा र गरी रहेको रचना�मकर 
सकारा�मक काय� �ित िनवेदकले उ�लेख गन� स�न ु
भएको छैन । यस �ािधकरणले काठमाड� उप�यकाका 
सहरी �े�मा नेपाल सरकार�ारा ि�वकृत मापद�ड 
िवपरीतसडक अित�िमत गरी िनमा�ण ग�रएका भौितक 
संरचना हटाउन आदशे िदएको, काठमाड� उप�यका 
िवकास �ािधकरण ऐन, लागू ह�नभु�दा अिघ पिन आ�नो 
दािय�व िनवा�ह गरी आएको, काठमाड�, लिलतपरु, 
भ�परु नगरपािलकािभ� नेपाल सरकारले िनधा�रण 
गरकेो सडक अित�मण गरी िनमा�ण ग�रएको िविभ�न 
�यि�, संघ, स�ंथा, सरकारी अध� सरकारी भवन तथा 
अ�य भौितक संरचना हटाई सडक चौडा पारी आवत 
जावतमा सहज गराएको, यस �ािधकरणलाई काठमाड� 
उप�यका िवकास �ािधकरण ऐन, २०४५ को दफा ५, 
६, ७, ८, ९, २६ ले तोिकिदएबमोिजम सरकारले 
तोकेको राजमाग� या सहरी माग�मा अित�िमत गरी 
िनमाण� ग�रएको भौितक संरचना अित उ�च मनोवलका 
साथ हटाई सडक फरािकलो पा�रएको र बाकँ� रहेको 
सडक अित�मण गरी बनाइएको भौितक संरचना 
हटाई सडक चौडा पाद� लिगने �यहोरासमेत सदर 
अनरुोध छ।िविभ�न �यि�ले अमकु त�रकाले अवरोध 
परु ्याए पिन �यसको सामना ग�रएको, िव�ता�रत 

सडकमा िमित २०७२।१।१२, १३ र २९ गतेको 
भूक�पमा नाग�रकले सहारा िलई केही राहत महससु 
गरकेाले यस �ािधकरणले थोर ैभएपिन स�तिु� रहेको 
छ । बमोिजम दैवी �कोप, �ाकृितक �कोप वा अ�य 
कारणबाट सहरिभ� रहने बािस�दालाई �यूधनको र�ा 
खाितर हरके घरमा ए�बलेु�स, दमकल, पानी ट् याङ्कर 
एवं उ�ारका अ�य सवारी साधान सहज�पमा आवत 
जावत ह�नपुद�छ भ�ने मा�यताका साथ सडक िव�तार 
गरकेो,  काठमाड� उप�यका साना ग�ली ग�लीको 
दवैुतफ�  िबजलुीका पोल ठड् याई िबजलुीका तार, 
टेिलफोनतारलगायत जडान ग�रएको र साना सडक 
(ग�ली) को दाया ँबाया ँदवैुतफ�  मापद�डिवपरीत पूरा 
ज�गा ओगटी िनमा�ण भएका अ�ला घर वरपर किह कतै 
खाली ज�गासमेत नरहेको अव�थामा ह�न स�ने घट्ना 
�ित सचेत भई �यहा ँबसोबास गन� बािस�दाको िजउ 
�यानको र�ाथ� िविभ�न चनुौतीको सामना गद� यस 
�ािधकरण िवचिलत नभई आ�नो काय� सचुा� गरकेो 
छ । न�सा एवं मापद�डिवपरीत अ�य घरलाई आघात 
प�ुने गरी िनमा�ण ग�रएको घर भ�काई मापद�डिभ� रहन 
र मापद�डिवपरीत िनमा�ण भएका घर भवन भ�काउने 
िनण�य गरकेो र सहरमा िव�द ै गएको अव�थालाई 
सधुार गरी अिनयिमतता गन� निदई कानूनबमोिजम 
बाहेक जोसकैुबाट भएका गलत काय�लाई िन��सािहत 
गरी रहेको ह�दँा िवप�ीका झ�ुा िनवेदन खारजे गरी 
अलग फुस�द पाउ ँ भ�ने काठमाड� उप�यका िवकास 
�ािधकरणको िलिखत जवाफ ।
 िनजामती कम�चारीले िनजामती सेवा ऐन तथा 
िनयमावलीिवपरीतको काम गरमेा �य�तो िनजामती 
कम�चारीलाई स�बि�धत िनकायको अिधकार�ा� 
अिधकारीले सजाय गन� स�ने �यव�था �चिलत 
कानूनमा रहेको देिख�छ । �रट िनवेदकले �रट िनवेदनमा 
उठाएका िवषयव�त ुयस म��ालयको काय��े�िभ� पन� 
देिखदँनै । अतः यस म��ालयको काय� �े�िभ� नपरकेो 
िवषयका स�ब�धमा यस म��ालयलाई िवप�ी बनाई 
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दायर भएको �रट िनवेदकको िनवेदन खारजे ग�रपाउ ँ
भ�ने नेपाल सरकार सामा�य �शासन म��ालयको 
िलिखत जवाफ ।
 िमित २०७२ साल वैशाख १२  गते 
गोरखाको बारपाकलाई के��िव�द ुबनाई आएको ७.६ 
र�ेटर �केलको िवनासकारी भूक�पले देशका १४ 
वटा िज�लामा ग�भीर र �यापक�पमा तथा अ�य 
िज�लामा समेत जनधन, घर, सडक, पलु, िव�तु, 
स�चार, खानेपानी, अ�पताल, िव�ालय, कलेज, 
धािम�क, सा�कृितक, ऐितहािसक र परुाताि�वक 
स�पदाका साथै रगंशाला, कभड� हल ज�ता संरचना 
र सरकारी तथा िनजी भवनह�मा अपरुणीय �ित प�ुन 
गयो । भूक�प गएको केही समयपिछ सोही िदनै के��ीय 
दैवी�कोप उ�ार सिमितको आ�ानमा यसका स�पूण� 
तहगत संरचना, नेपाली जनता, नेपाली सेना, नेपाल 
�हरी र सश� �हरी बल, सामािजक सघं सं�थाह� 
खोजी र उ�ार काय�मा प�रचािलत भए।खोजी र उ�ार 
काय�मा अ�तरा�ि��य सहयोग टोलीसमेत प�रचािलत 
भए । सरकारले भूक�प पिछको पिहलो काय� 
भ�नावशेष र पिहरो आिदमा प�ुरएका �यि�ह�को 
खोजी र जीिवतै उ�ार गर ्यो । यसमा नेपाली सेना, 
नेपाल �हरी, सश� �हरीबलसगैँ िनजामती कम�चारी, 
�थानीय �शासन, �थानीय िनकाय, जनसाधारण तथा 
गैरसरकारी सं�थाह� समेत प�रचािलत भए । नेपाल 
सरकारले त�काल उ�ार तथा राहत िवतरण काय�का 
लािग आव�यक पन� रकम दिैव�कोप राहत कोषमा 
िनकासा िदई अ�पताल खलुा गन� र सबै िचिक�सक 
तथा �वा��यकम�ह�लाई समेत आ-आ�नो काय� 
�े�मा उपि�थत गराउने �यव�था िमलाइयो।खोज 
उ�ार तथा राहत काय�मा आउने िवदेशी मानवीय 
सहायता कम�ह�को सहज आगमनका लािग सबै 
अ�यागमन काया�लय चौिवस घ�टा ख�ुने गरी िवशेष 
क�ा �थापना गन� र चोट पटक लागेका �यि�ह�लाई 
साव�जिनक, सामदुाियक र िनजी अ�पतालसमेतबाट 

स�पूण� आकि�मक उपचारको �यव�था िनःश�ुक 
ग�रयो । भ�सार छुट सिुवधामा लगत राखेर राहत 
साम�ीह� �ा� गन� र �मखु िज�ला अिधकारीको 
सयंोजक�वमा गिठत सिमितबाट राहत िवतरण गन� 
�ब�ध िमलाइयो । सरकारका उ�च पद�थ कम�चारीह� 
त�काल भूक�पबाट �ित भएका सबै िज�लामा खिटएर 
सम�वया�मक ढगबाट काम गन� काय� भयो । यसरी िवपद ्
�यव�थापनमा नेपाल सरकारले िज�मेवारपूण� भूिमका 
िनवा�ह गर ्यो । अ�तरा� ि��य सहयोगकम�ह� खोजी 
र उ�ारका चरणमा संल�न भई आ-आ�नो मलुकु 
फिक�  सकेका छन् । भूक�पप�ात स�ु ग�रएको उ�ार 
तथा राहत िवतरणको काय� अिहले पिन चिलरहेको 
छ । भकु�पो�र �ितकाय� तथा पनुला�भ एक�कृत 
काय�योजना-२०२७ मि��प�रषद ् आिथ�क तथा 
पूवा�धार सिमितबाट िमित २०७२।२।८ मा �वीकृत 
गरी नेपाल सरकारले आ�नो �ोत साधन र �मताले 
�याएस�म िनमा�ण तथा पनु�था�पनाको काय�लाई 
�भावकारी�पमा अिघ बढाइरहेको छ । नेपाल सरकार, 
मि��प�रषदले् िमित २०७२।१।२४ मा भूक�प �भािवत 
�े�मा खिटने टोलीको संि�� काय�िविध, २०७२ 
�वीकृत ग�रएको छ । साथै िमित २०७२।१।१२ गते 
र �यसपिछ पिन िविभ�न िमितमा गएको भूक�पबाट 
�भािवत भएका सङ्कट��त िज�लाह�का अित 
�भािवत/�भािवत (पचह�र �ितशत र पचास 
�ितशतभ�दा मािथ �ित भएका) गाउ ँिवकास सिमित 
र नगरपािलकाह�मा राहत िवतरण, पनुवा�स एवं 
पनु�था�पनालगायत िवपदप�ात को आव�यकता 
मू�याङ्कन (Post Disaster Need Assessment) 
का काय�ह� गन�समेत �ािविधकसिहतको एक एक वटा 
टोली खटाउने �यव�था गन� आव�यक भएकोले उ� 
काय�िविध तयार गरी लागू ग�रएको छ । साथै भूक�प��त 
�े�िभ� ज�गा एक�करण, व�ती िवकास, बाटो, सडक, 
पलुज�ता पूवा�धार िनमा�ण, आचारसंिहता (Building 
Code) को पनुरावलोकनसिहतको नविनमा�ण योजना 
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राि��य योजना आयोगले एक ह�ािभ� तयार गरी पेस 
गन�समेतको िमित २०७२।१।२४ मा नेपाल सरकार 
मि��प�रषद ्बाट िनण�य भएको छ । �चिलत कानूनले 
िनधा�रण गरकेो मापद�डिवपरीत बनाइएका एव ं
भूक�प प�ात �ित��त भई सरु�ाको �ि�ले धरापमा 
परकेा भौितक संरचनाह�को उिचत �यव�थापन 
गन� नेपाल सरकार �ढ छ । यसका साथै नेपाल 
भूक�पीय उ�च जोिखममा परकेो त�यलाई �ि�गत 
गरी सरु�ाको �ि�कोणले भौगोिलक अ�ययन गरी 
िनि�त मापद�ड बनाएर मा� नया ँ भौितक संरचना 
बनाउने एव ंयोजनाब� सह�रकरण र ब�ती िवकासका 
काय��मह� लागू गन� र �यसको लािग आव�यक 
पन� उपय�ु नीितगत तथा कानूनी सरंचना तयार 
पान� र राि��य भवन संिहता, २०६० लागू भएप�ात 
�वीकृत न�सा, मापद�ड गणु�तर र �कृया पूरा 
गरी बनेका नया ँ सरकारी भवनह�, �यापा�रक मल, 
िसनेमा घर, अपाट�मे�ट ज�ता भवनह� भि�कएको 
भएमा क-कसको कमजोरीबाट य�तो भएको हो सोको 
छानिवन गरी �ितवेदन पेस गन� �ािविधकसमेत रहेको 
अिधकार स�प�न उ�च�तरीय आयोग गठन गन� नेपाल 
सरकार �ितब� रहेको छ ।
 भूक�पबाट �ती भएका भौितक सरंचना, 
सरकारी तथा साव�जिनक भवन/िव�ालय, ऐितहािसक 
धािम�क र पूराताि�वक स�पदाको पून�िनमा�ण तथा 
भूक�प��त िज�लाह�मा �वीकृत िडजाइनअनसुार 
उपय�ु �िविधका घर र सिुवधाय�ु ब�ती िनमा�णमा 
भूक�प पीिडतह�लाई सहयोग लगायत पनुवा�स एव ं
पनुिनमा�ण काय��म स�चालन गन� दईु सय अब�को 
राि��य पनुिनमा�ण कोष �थापना गन�, सो काय�का 
लािग राि��य योजना आयोगले अथ� म��ालय एव ं
अ�य स�बि�धत म��ालय/िनकायसमेतको सम�वय 
र सहयोगमा अिवल�ब काय��म तयार पान�, यस 
�योजनका लािग नेपाल सरकारको तफ� बाट बीस 
अब� �पैया ँ�दान गन� र बाकँ� अ�तरा� ि��य एवं अ�य 

�ोतबाट प�रचालन गन�र उि�लिखत उ�े�य पूरा गन� 
आव�यकताअनसुार चाल ु आ.व.को िविनयोिजत 
बजेट पनुःसंरचना गन� र आगामी आ.व.को बजेट 
स�बि�धत म��ालयह�ले �यव�थासमेत गन� भनी 
िमित २०७२।१।१७ मा िनण�य भएको छ ।
 भूक�पपिछको उ�प�न प�रि�थितलाई 
�यव�थापन गन� नेपाल सरकारले आ�नो �ोत 
साधन र �मताले �याएस�म काय�ह� गद� आइरहेको, 
एवं भूक�पपिछ ग�रने पनुिनमा�ण तथा पनुला�भका 
ि�याकलापह�लाई योजनाब� र �भावकारी�पले 
काया��वयन गन� आव�यक पन� रणनीित तथा 
काय�योजना बनाई �यवहारमा �पा�तरण गन� नेपाल 
सरकार कृयाशील रहेको र आउदँा िदनमा थप सश� 
ढंगले अिघ बढ्नसमेत �ितब� रहेको ह�दँा िनवेदनको 
मागबमोिजमको आदेश जारी गनु�पन� आधार र कारण 
रहेको छैन भ�ने नेपाल सरकार �धानम��ी तथा 
मि��प�रषदक्ो काया�लयको िलिखत जवाफ ।
 हालैको भूक�पबाट �ित��त घर तथा 
भवनह� भ�काउने स�ब�धमा यस िवभागबाट समय 
समयमा साव�जिनक सूचनामाफ� त सव�साधारणलाई 
जानकारी गराइएको छ । काठमाड� उप�यकािभ�का 
भवनह� भूक�पको कारण �ित भएको र सो भवन 
िनरी�ण गरी �योग गन� िम�ने, निम�ने, मम�त गरी �योग 
गन� िम�ने वा भ�काउन ुपन� भएमा भ�काई आसपासका 
�ित नभएका भवनह�लाई पन� जोिखमय�ु �ित��त 
भवनह� भ�काउनका लािग िविभ�न िनकायह� 
ि�यािशल रहेको छ । काठमाड� उप�यका िभ�का 
अ�पताल भवनह�, सरकारी काया�लय भवनह� 
तथा िनवास भवनह�, अित िविश� �यि�ह�का 
भवन तथा िनवासह�, म��ी िनवास भवनह� तथा 
अदालत भवनह�को Rapid Visual Assessment 
गन� �ािविधकह�को ७ वटा टोली गठन भई िनरी�ण 
काय� भइरहेको छ । अपाट� मे�ट तथा हाउिजङस�ब�धी 
भवनह�को लािग िवभागबाट �ािविधक टोलीले 
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Assessment  गरी सोअनसुार थप �कृया (Detail 
Evaluation) का लािग साव�जिनक सूचनासमेत 
�काशन गरी स�बि�धत िडजाइनर वा सोभ�दा उ�च 
�यि��वबाट थप अ�ययन गराई �ितवेदन �ा� गरी 
आव�यक �कृया अगाडी बढाउने गरी िनद�शन भएको र 
सोस�ब�धमा िडिभजन काया�लय, काठमाड�बाट काय� 
भइरहेको छ । काठमाड� उप�यका बािहरका भवनह�मा 
समेत स�बि�धत िडिभजन काया�लयह�बाट िनरी�ण 
गरी �योग गन� यो�य/अयो�य रहेको एिकन भइसकेको 
छ । यस िवभागको सम�वयमा नेपाल इि�जिनयस� 
एसोिसयसनबाट �वयंसेवक इि�जिनयरह�ले भवन 
परी�ण गरी ब�न िम�ने/निम�ने स�ब�धमा हालस�म 
५०,००० भवनह�का घरधनीह�लाई राय परामश� 
�दान ग�रसेकको अव�था छ।पय�टन म��ालयबाट 
स�चालन ि�वकृती पाएका ठूला होटल भवनह�को 
िनरी�ण स�ब�धमा यस िवभागको सम�वयमा 
पय�टन िवभागमा काय�रत �ािविधकह�बाट परी�ण 
भइरहेको छ । जोिखमय�ु भवनह�लाई सरुि�त ढंगले 
भ�काउन नेपाल सरकारबाट के��ीय तहमा �ित��त 
जोिखमय�ु भवन  भ�काउन िसफा�रस सिमत गठन 
भई काय� भइरहेको छ भने सो सिमितको िनण�य अन�ुप 
िज�ला दैवी �कोप उ�ार सिमितबाट �थानीय �तरमा 
भ�काउनपुन� भवनह�को �थलगत िनरी�ण तथा 
�ािविधक परी�ण गरी भ�काउने िसफा�रस गन�का 
लािगसमेत �ािविधक सिमित गठन गरी िनरी�णको 
�यव�था िमलाइएको छ । �ािविधक सिमितको 
िसफा�रसमा भ�काउन ु पन� भवनह�को दवैी �कोप 
उ�ार सिमितसगँ सम�वय गरी नेपाली सेना, सश� 
�हरी र नेपाल �हरीको संय�ु टोलीले भ�काउने 
काय� भइरहेको र हाल स�म ७२० वटा भवनह� 
भ�काइसकेको अव�था रहेको । �भावकारी�पमा 
भवन भ�काउने काय�लाई काया��वयन गन� भ�काउने 
टोलीलाई आव�यक Equipment लगायतका 
साम�ीह�को सूची तयार गरी िसफा�रस साथ 

�यव�थापनका लािग सहरी िवकास म��ालयमाफ� त 
भौितक पूवा�धार तथा यातायात म��ालयमा अनरुोध 
गरी पठाएको र मौजदुा साम�ी र भाडामा समेत िलई 
काय� िनर�तर भइरहेको । जोिखमय�ु भवनह� 
भ�काउनेस�ब�धी काय�िविध, २०७२ म�यौदा तयार 
गरी �वीकृितको चरणमा रहेको छ भ�नेसमेत सहरी 
िवकास तथा भवन िनमा�ण िवभागको िलिखत जवाफ ।
 �रट िनवेदकले �रटको �करण २ मा उ�लेख 
गरकेो काय�ह� यस म��ालयको काय��े�िभ� 
पद�नन् । य�पी िविभ�न िनकायले काय�स�पादनको 
�ममा आव�यक सरु�ा �यव�था माग भई आएमा 
म��ालयले सरु�ा �यव�था िमलाउदँ ैआएको छ । दैवी 
�कोप उ�ार ऐन, २०६९ बमोिजम गहृ म��ालयले 
खोजी उ�ार तथा राहतस�ब�धी िज�मेवारी 
अनसुारका काय� स�पादन गद� आएको भ�ने नेपाल 
सरकार गहृम��ालयको िलिखत जवाफ ।
 मलुकुमा आइपरकेो िवपि�लाई त�काल 
�यव�थापन गरी जनधनलाई थप �ित ह�न निदनेतफ�  
समेत यस सहरी िवकास म��ालय खिटरहेको छ । 
य�तो िवप�ीको समयमा यस म��ालयमाफ� त गनु�पन� 
त�काल राहत एव ं पनु��थापनास�ब�धी काय�ह� 
नेपाल सरकारका अ�य िनकायह� सगँको सहयोग 
र सम�वयमा ग�रदँै आएको छ । तोिकएको काय� 
�े�िभ� रही यस म��ालय एवं नेपाल सरकारका अ�य 
िनकायह�बाट तदा�कताका साथ काय� भइरहेको 
ह�दँा िवप�ीको ��ततु �रट िनवेदन खारजे ग�रपाउ ँ
भ�ने सहरी िवकास म��ालयको िलिखत जवाफ ।
 यस काठमाडौ महानगरपािलकाले 
मापद�डिवपरीतका भवनह� भ�काउने िनण�य गरी 
भ�काउने काम गद� आएको, नेपाल सरकार�ारा �वीकृत 
भवन िनमा�णस�ब�धी मापद�डको आधारमा भवन 
िनमा�ण इजाजत िदने गरकेो, नेपाल सरकारबाट समय 
समयमा उ� मापद�ड संशोधन ह�दँै आएको, का.म.पा.
ले भवनको तला थप �णाली पिन नेपाल सरकारले 
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िनधा�रण गन� र यस का.म.पा.ले काया��वयनस�म 
गन� हो । का.म.न.पा. िभ� देिखएका धराप घर/टहरा/
पखा�ल यस का.म.न.पा. समेतको सहभागीतामा 
भ�काइने काय� जारी छ । २०७२ वैशाख १२ गतेको 
भूक�प पिछ यस का.म.पा.ले कानूनअनसुार आ�नो 
काय� िनवा�ह गद� आएको ह�दँा िवप�ीको �रट िनवेदन 
अ�त�रम आदेशसमेत खारजे ग�रपाउ ँभ�ने काठमाड� 
महानगरपािलकाको िलिखत जवाफ ।
 भूक�पलगायतको दैवी �कोपबाट 
सव�साधारण जनताको जीउ धन तथा साव�जिनक 
स�पि�को सरु�ा गन� अिभ�ायले बनेको दैवी �कोप 
(उ�ार) ऐन, २०३९ तथा �धानम��ी दैवी �कोप 
सहायता कोष स�चालन िनयमावली, २०६३ र 
अ�य �चिलत कानूनबमोिजम यस म��ालयबाट 
स�पादन ह�न ु पन� उ�ार तथा राहतको काय�ह� 
य�ु�तरमा स�चालन ह�दैँ आएको छ । नेपाल 
सरकार मि��प�रषदक्ो िमित २०७२।२।१२ र िमित 
२०७२।२।१३ को िनण�यबमोिजम खा�ा�नलगायत 
अ�य अ�याव�यक व�तकुो िनयिमत आपिुत� �यव�था 
िमलाउन र िनजी �े�सगँ सम�वय गरी तयारी 
खा�व�त,ु पे�ोिलयम पदाथ�, पानीलगायतका साम�ी 
उपल�ध गराउन पसलह� खलुाई आपिुत� �यव�था 
िनयिमत गराउने काय�को लािग के��मा यस म��ालयको 
सहसिचवको संयोजक�वमा एक सिमित गठन भएको 
छ।साथै, भूक�प �भािवत िज�लामा �मखु िज�ला 
अिधकारीको संयोजक�वमा आव�यकताअनसुार 
�ितिनिध रहेको सिमित गठन भई ती सिमितह�ले 
अ�याव�यक व�तकुो िनयिमत आपिुत� �यव�थालाई 
स�ुढ र �यवि�थत गन� काय� गद� आएको, उपभो�य व�त ु
वा सेवाको िब�� िवतरण, िनकासी पैठा�रस�ब�धी 
�यव�थालाई �यवि�थत गन� तथा �थानीय�तरमा 
�यून आपिुत� भएका व�तकुो �ाि� तथा िवतरणको 
लािग उिचत �यव�था गन� र अ�व�थ वा अनिधकृत 
�यापा�रक ि�याकलापलाई रोक लगाउने अिभ�ायले 

समेत नेपाल सरकारले िनकासी पैठारी (िनय��ण) ऐन, 
२०१३ को दफा ३ ले िदएको अिधकार �योग गरी घर 
वा संरचना िनमा�णको लािग �योग ह�ने कोरोगेटेट सीट 
(ज�ता पाता) लाई २०७२ साल असार मसा�तस�मका 
लािग िनकासी गन� नपाउने गरी रोक लगाएको,आपूित� 
�यव�थालाई सहज र सलुभ पान� काय�मा स�ब� भई 
काय� गद� आएको छ । यसको अित�र� खा�ा�न, 
पाललगायतका राहत साम�ी िवतरण गन� काय�लाई 
�यवि�थत�पमा स�चालन गन�के��ीय�तरमा यस 
म��ालयलगायत गहृ र सहरी िवकास म��ालयका 
सिचव रहेको सिमित गठन भएको छ । राहत िवतरण 
काय��भावकारी�पमा स�चालन गन� यस म��ालयले 
राहत िवतरण सम�वय सिमितको गठनसमेत गरी 
राहत िवतरण काय� स�चालन गद� आएको र उपभो�य 
व�त ु वा सेवाको गणु�तर प�रमाण एवं मू�यको 
अिनयिमतताबाट उपभो�ा वग�लाई संर�ण �दान गन�, 
एकािधकार एवं अनिुचत �यापा�रक ि�याकलाप�ारा 
मू�य विृ� ह�न स�ने अव�थालाई रो�न र उपभो�य 
व�त ुवा सेवाको उपयोिगता एवं �योगस�ब�धी झ�ुा 
तथा �मा�मक �चार �सार ह�न निदई सरुि�त तथा 
गणु�तरय�ु उपभो�य व�त ुवा सेवाको िव�� िवतरण 
िनकासी पैठारी र स�चयस�ब�धी �यव�थालाई 
�यवि�थत गन� स�ब�धमा यो म��ालय सदैव कटीव� 
छ । यसस�ब�धी काय�लाई अझ �यवि�थत र िनयिमत 
गन� अिभ�ायले यस म��ालयको पहलमा िविभ�न 
आदशे, िनद�िशका तथा नीित जारी भई लागू भएको र 
सो अन�ुप संय�ु बजार अनगुमन िनद�िशका, २०६९ 
तथा  आपूित� नीित, २०६९ ले आपिुत� �यव�थालाई 
सहज पान� काय�मा सहयोग परु ्याउदै आएको छ । 
आगामी िदनको लािग खा�ा�नलगायत पे�ोिलयम 
पदाथ�को पया�� मौ�दातको �यव�था िमलाएको छ । 
उपभो�ाको हक िहतमा �ितकूल असर निदन नेपाल 
सरकारले उपभो�ा संर�ण िनयमावली, २०५६ को 
िनयम ५१ को उपिनयम (१) ले िदएको अिधकार �योग 

नेपाल सरकार
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गरी उपभो�य व�त ुतथा सेवाको आपूित� �यव�था मू�य 
गणु�तर श�ुता आिदका स�ब�धमा सपु�रवे�ण तथा 
अनगुमन गन� �योजनाथ� के��ीय अनगुमन सिमितको 
गठन गरी आपूित�स�ब�धी �यव�थालाई सहज पान� 
काय� गद� आएकोमा हाल भूक�प पीिडत िज�लाह�मा 
उ� �यव�थाको �ावधानलाई काया��वयन गन� उ�च 
�ाथिमकता िदई त�स�ब�धी काय� ह�दँै आएकोले 
िनवेदन िजिकरबमोिजम आदेश जारी ह�न ु नपन� ह�दँा 
िनवेदन खारजे ग�रपाउ ँभ�ने नेपाल सरकार वािण�य 
तथा आपूित� म��ालयको िलिखत जवाफ ।
 �रट िनवेदकले यस म��ालयको के क�तो 
कारवाही र िनण�यबाट के क�तो कानूनी र संवैधािनक 
हक अिधकारह� हनन् भएको हो भ�ने स�ब�धमा �रट 
िनवेदनमा कही ँकतै �प��पमा उ�लेख छैन, नेपाल 
सरकार काय� िवभाजन िनयमावलीमा वन तथा भू-
संर�ण म��ालयले गनु�पन� र यस म��ालयको काय� 
�े�िभ� पन� िवषयह� िनवेदनमा उ�लेख भएका िवषय 
नभएकोले यस म��ालयको काय��े� िभ� नपन� िवषयमा 
यस म��ालयलाई िवप�ी बनाई दायर ग�रएको ��ततु 
�रट िनवेदन खारजे ग�रपाउ ँभ�ने नेपाल सरकार वन 
तथा भू-संर�ण म��ालयको िलिखत जवाफ ।
 �रट िनवेदकले उठाउन ु भएको िवषय यस 
म��ालयलाई �दान गरकेो िज�मेवारीिभ� नरहेको र 
यस म��ालयको काय��े�अनसुारको काम नगरकेो 
भनी िनवेदनमा कही कतै िकटान गन� नसकेको तर 
िनवेदकले उठाएको िवषयमा िज�मेवारी �ा� भएको 
अव�थामा म��ालयले उिचत भूिमका िनवा�ह गन� नै 
ह�दँा यस म��ालयलाई अनाव�यक�पमा िवप�ी बनाई 
दायर भएको �रट िनवेदन खारजे ग�रपाउ ँभ�ने नेपाल 
सरकार शाि�त तथा पनु िनमा�ण म��ालयको िलिखत 
जवाफ ।
 आिथ�क �ोत, साधन र �ािविधक �ि�कोणले 
स�भव भएस�म िज�लाका म�ुय सडकलाई राि��य 
राजमाग�मा जोड्नेतफ�  यो म��ालय सजग र सचेत 

छ । िविधक परी�णबाट बसोबासको लािग यो�य 
नदिेखएको, धराप बनेर बसेका घर, भवनलगायतका 
भौितक संरचनाले कुनै पिन नाग�रकको िजउ 
धनको खतरा प�ुन स�ने अव�था देिखएकोमा यस 
म��ालयको �े�ािधकारिभ� परकेा �य�ता संरचनाह� 
हटाउने तथा भ�काउने काय�मा म��ालय �ितव� 
छ । साव�जिनक सडक ऐन, २०३१ को अिधनमा 
रही नेपाल सरकारले साव�जिनक सडकह�लाई 
राजमाग� सहायक माग� सहरी माग� र िज�ला माग� गरी 
चार वग�मा विग�करण गरी �य�ता सडकह�को सडक 
सीमासमेत तोक� सो सडक सीमािभ� कुनै �कारको 
भौितक सरंचना िनमा�ण गन� नपाउने गरी िनषेध गरी 
दीघ�कालीन�पमा सडकको िवकास एवं िव�तार गन� 
नीित अंगा�दै आएकोले यस म��ालयलाई िवना कारण 
िवप�ी बनाई दायर ग�रएको ��ततु �रट िनवेदन खारजे 
ग�रपाउ ँ भ�ने नेपाल सरकार भौितक पूवा�धार तथा 
यातायात म��ालयको िलिखत जवाफ ।
 िनयमबमोिजम आजको दैिनक म�ुा पेसी 
सूचीमा चढी पेस ह�न आएको ��ततु िनवेदनमा 
िनवेदकका तफ� बाट उपि�थत िव�ान् अिधव�ा �ी 
मातकृा�साद िनरौलाले यही २०७२ साल वैशाख 
१२, १३ र २९ गते गएको महाभूक�प तथा �यस 
पिछका पराक�पका कारण मलुकुले ठुलो हताहत बेहोनु�  
पर ्यो । भूक�प �ाकृितक �कोप हो तथािप �यसबाट 
सिृज�त िवपि�को डटेर सामना गन� नाग�रक हकलाई 
अझ बढी �व��न गन� सरकार िज�मेवार छ । कुनै पिन 
�ाकृितक िवपि� पूव� िनधा��रत ह�दँनैन तर भूक�प ज�ता 
�ाकृितक िवपि� �यहोन� बा�य भएका र नभएका �यि� 
प�रवार र समाजबीचमा िभ�नता ह�न निदन सरकार 
िज�मेवार छ । य�तो �ाकृि�क िवपि�को सामना 
ग�रस�दा मानव समाजको �यवि�थत �पा�तरण 
ह�नपुछ�  । ��ततु िवषय साव�जिनक सरोकारको िववाद 
भएको र PublicInterest litigation अदालत �वेश 
नगरकेा सबै वग�लाई �भावकारी सामािजक �याय �दान 
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गन� सश� मा�यम पिन भएकोले अदालत �वयंको 
अ�ययन िव�ेषणसमेतका आधारमा अदालतले 
सकृयता दखेाई Public Interest litigation को 
िस�ा�तबमोिजम �भावकारी �याय �दान गन� ज�री 
र आव�यक छ । हालैको िवनासकारी भूक�प ज�तो 
�ाकृितक �कोपको पूव� सतक� ता र �कोपप�ात को 
उ�ारको काय� पिन सही�पमा ह�न नस�दा अ� बढी 
जनधनको �ित ह�न गयो । जनताको िजउधनको सरु�ा 
गरी मौिलक मानव अिधकारको स�ुा गनु�  रा�यको 
दािय�व हो । तर रा�य आ�नो दािय�वबाट िवमखु 
भएको छ । नगर �े�मा मानव जीवन नै धरापमापान� 
गरी संरचना बनाउने र बनाउन िदने हकसमेत 
कसैलाई ह�दैँन । बनाएका कुनै पिन संरचनाबाट आफू 
र छर िछमेक� पिन सरुि�त ह�नपुद�छ । जे� नाग�रक, 
अपाङ्गता भएका नाग�रक, बालबािलका सबैका लािग 
सरुि�त या�ा, सरुि�त आवास, सगुम घर बसोवास, 
�वेशयो�य र पह�चयो�य माग� ह�नपुद�छ। तर घर,बाटो, 
साव�जिनक �थलसमेत नाग�रकको जीवनको सरु�ा 
छैन, साव�जिनक वा सरकारी र िनजी भवनसमेत 
अपाङ्ग मै�ी छैनन् ,सहजै �वेस माग� छैन, भने �य�तो 
नभएको ठाउमँा घर बनाउने �वीकृित िदने र बनाउन 
पाउने अिधकार पिन कसैलाई ह�न ु ह�दैँन । �िणक 
�यापा�रक लाभका �वाथ�ले गैरिज�मेवार भई कमजोर र 
कमशल भवन सरंचना बनाई अनिुचत स�ब�ृी हािसल 
गन� हक पिन कसैलाई ह�दँैन । नाजायज मोलािहजामा 
गणु�तरिहन, कमजोर र असरुि�त संरचना िनमा�ण गन� 
गराउने हक पिन ह�दैँन । कैिफयत र अनिुचत काय� तथा 
��ाचार गरी कमजोर सरंचना िनमा�ण गर ेगराएका ह�दँा 
नै यही वैशाख १२, १३ र २९ गते गएको महाभूक�प 
तथा भूक�पका कारण मलुकुले ठुलो हताहत बेहोनु�  
पर ्यो । संिवधान तथा कानूनले ��याभूत गरकेो जीवन 
र�ाको हक मािथ गि�मर आघात पन� गयो, धेरकैो 
�यान गयो । जो जीिवत छन् �िसत र मनोवै�ािनक 
स��ासको िसकार बनेका छन् । बालब�ृा सबै 

आतंिकत बनेका छन् । मनुाफा खाने बदिनयतले गदा� 
अरब�को स�पि� डुबेको छ । अबोध बालबािलका, 
िनद�ष आफ�त तथा प�रवारजन तथा िछमेक�ह� 
समेत घर छोडेर िहड्ँन बा�य छन् । सबैको बा�ँन पाउने 
हक नै संकटमा परकेो छ । सरकारी तथा गैरसरकारी 
र िनजी घर भवन ह� धरापमा छन् । य�तो द:ुखद 
अव�थाका कारक �य�ता घर तथा असरुि�त संरचना 
बनाउने मा� होइन बनाउन िदने उिचत अनगुमन नगन�, 
आव�यक नीित िनयम नबनाउने र भएको कानून, 
नीित िनयमको पालना नगन� र नगराउने सबै िज�मेवार 
छन् । आफूखसुी अ�को अिहत र नो�सान ह�ने गरी 
कुनै सरंचना िनमा�ण गन� कुनै पिन �यि� �वत�� छैन । 
िविभ�न िनजी �यापा�रक तथा सरकारी िजण� र धराप 
घर कित बेला कसको �यान मािथ वा घर मािथ लड्ने 
हो भ�ने �ासले िनध��क ब�न र बाटो िहड्ँन पिन 
सकेका छैनन् । भयबाट मिु� पाउने अिधकार गमेुको 
छ । �यापा�रक उ�े�यले बनाइएका ठूला भवन तथा 
अपाट�मे�टका कारण �यसमा आ�य िलने मा� होइन 
िनद�ष र अवोध िछमेक�को समेत बास उजािडएको 
र य�ता अनेक� भयावह ि�थितको िसज�ना भएको 
ह�दँा ��यथ�ह� र अ�य स�बि�धत सबैको �य�ता 
काम कारवाहीबाट नेपाली नाग�रकलाई नेपालको 
अ�त�रम सिंवधान, २०६३ को धारा १२,१३ समेत 
�ारा �द� मौिलक हकमा आघात परकेो, िविभ�न 
�चिलत कानूनह�, नाग�रक अिधकार ऐन, २०१२ 
को दफा ६, ७, ९, १० नं. समेत �थानीय �वय� 
शासन ऐन, २०५५ को दफा २६, २८, ९६, १५६, 
१६१ तथा १६३, मलुकु� ऐन, घर बनाउनेको महलको 
२, ३ र ४ नं. लगायत अ�य िविभ�न कानूनले �दान 
गरकेो नाग�रकको वैयि�क मौिलक हक तथा सामिुहक 
साव�जिनक हकसमेत हनन् भएको र नेपालको 
अ�त�रम सिंवधान र तत् तत् कानूनले िदएको 
िज�मेवारी िवप�ीह�ले पालना नगरकेो, रा�यले 
नाग�रक हकको र�ाको �ितव�ता उ�लङ्घन गरकेो 
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साथै यसस�ब�धमा िविभ�न अ�तरा�ि��य कानून�ारा 
�वीकार गरकेो िज�मेवारी �ित उदािसन रही नाग�रक 
हक सकंटमा पारकेो ह�दँा ��ततु �रट िनवेदनमा 
उठाइएका सशुासनस�ब�धी, िवकास र योजना 
स�ब�धी र �ाकृि�क �कोपको �यव�थापनस�ब�धी 
िबषयलाई स�बोधन र माग�दश�न ह�नेगरी उ��ेषण वा 
परमादशे वा अ�य उपय�ु आ�ा आदेश जारी ह�नपुछ�  
भ�नेसमेतको बहस ��ततु गद� आ�नो बहस नोटसमेत 
��ततु गनु�  भयो । व�र� अिधव�ा रिवनारायण 
खनालले सहर तथा व�तीमा बनेका संरचनाको 
न�सापास देिख भवन िनमा�ण स�प�न ह�दँास�म 
अनगुमन ह�नपुन�, बनाइएका संरचनाबाट नाग�रकले 
ढु�क भई बा�ँन पाउने अव�था र स�मताको िवकास 
गरीन ुपन�, य�तो िवपि�को पूव� सचेतना गन� �णाली 
िवकिसत गनु�पन� भ�नेसमेतको बहस ��ततु गनु�भयो ।
 िवप�ी नेपाल सरकारका तफ� बाट उप�थत 
िव�ान् उप�यायािधव�ा �ी उ�व�साद पडुासैनीले 
२०७२ साल वैशाख १२ र १३ र २९ गतेका भूक�प 
र �यसका पराक�पले देशका १४ वटा िज�लामा 
�यापक र ग�भीर�पमा र अ�य िज�लामा समेत 
जनधन, धािम�क सा�कृितक स�पदा सरकारी र िनजी 
भवनह�मा अपरुणीय �ित प�ुन गयो । यो �ाकृि�क 
िवपि� भूक�प आएको त�कालै के��ीय दैिव�कोप 
उ�ार सिमितको वैठक बसी सिमितको आ�ानमा 
रा�यका सयं�� प�रचािलत गरी उ�ार र राहत काय� 
स�ु गरी हालस�म राहत काय� चाल ुछ । भकु�पो�र 
�ितकाय� तथा पनु�लाभ एक�कृत काय�योजना, २०७२ 
मि��प�रषद ् आिथ�क तथा पवुा�धार सिमितबाट िमित 
२०७२।२।८।६ मा �वीकृत गरी नेपाल सरकारले 
आफनो �ोतले �याएस�म िनमा�ण तथा पनु��थापनाको 
काय�लाई �भावकारी�पमा अिध बढाइरहेको छ । 
भूक�प �भािवत �े�मा उ�ार तथा राहतका काय�ह� 
शी� सम�वया�मक एवं �भावकारी�पमा स�चालन 
गन�, पीिडत जनतालाई त�काल पनु�लाभ, पनु�थापना 

तथा पनु�वासको �यव�था िमलाउने, भूक�पबाट 
�ित��त संरचनाको नविनमा�ण गन� उ�े�यले उ� 
काय� योजना �याइएको र यस काय� योजनामा 
िज�मेवार िनकाय, सहयोगी िनकाय काय� अविधसमेत 
िनि�त ग�रएको र अनगुमन र मू�याङ्कनको ठोस 
त�रकासमेत उ� काय�योजना मा तोिकएको छ । नेपाल 
सरकार मि��प�रषद ्बाट िमित २०७२।०१।२४ 
मा भूक�प �भािवत �े�मा खिटने टोलीको संि�� 
काय�िविध, २०७२ �वीकृत ग�रएको छ । उपभो�य व�त ु
वा सेवाको िब�� िवतरण, िनकासी पैठा�रस�ब�धी 
�यव�थालाई �यवि�थत गन� तथा �थानीय �तरमा 
�यून आपिुत� भएका व�तकुो �ाि� तथा िवतरणको 
लािग उिचत �यव�था गन� र अ�व�थ वा अनिधकृत 
�यापा�रक ि�याकलापलाई रोक लगाउने अिभ�ायले 
समेत नेपाल सरकारले िनकासी पैठारी (िनय��ण) 
ऐन, २०१३ को दफा ३ ले िदएको अिधकार �योग 
गरी घर वा सरंचना िनमा�णको लािग �योग ह�ने 
सामान िनकासी गन� नपाउने गरी रोक लगाएको र 
आव�यक पन� ज�तापाता सरल �कृयाबाट ख�रद गन� 
�व�ध िमलाइएको संय�ु, बजार अनगुमन िनद�िशका 
२०६९, आपिुत� नीित, २०६९ का �ावधानह�को 
काया��वयनमा जोड िदइएको छ । भूक�प पीिडतह�लाई 
सहयोग लगायत पनु�वास एव ं पनुिनमा�ण काय��म 
स�चालन गन� राि��य पनुिनमा�ण कोष �थापना गरी 
�यसमा नेपाल सरकारको तफ� बाट र अ�तराि��य 
एवं अ�य �ोत प�रचालन गन� गरी मि��प�रषद ्बाट 
२०७२।०१।१७ मा िनण�य भई दाताह�को स�मेलन 
गरी दाताह�बाट सहयोगको �ितब�ता �ा� भएको 
छ । िमित २०७१।११।२७ मा िवधेयक सिमितको 
वैठकबाट िवपद �यव�थापनस�ब�धी िवधेयक संसद ्मा 
पेस गन� �वीकृत िदने िनण�य भई िवपद �यव�थापन 
िवधेयक, २०७१ संसद ्मा दता� भएकोमा िवनासकारी 
भूक�पपिछको अव�थालाई म�यनजर गरी उ� 
िवधेयकमा प�रमाज�न गरी संसद ्मा पेस गन� गरी िफता� 
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िलइएको छ र उ� िवधेयकमा आव�यक थप घट ग�र 
संसद ्मा पेस ग�रने छ । भूक�पको �भावबाट �ित��त 
संरचनाको िदगो द�रलो र योजनाब��पमा यथािश� 
िनमा�ण काय� स�प�न गन� तथा भूक�पबाट िव�थािपत 
भएका �यि� र प�रवारको पनु�वास तथा �थाना�तरण 
गरी राि��य िहत �ब��न तथा सामािजक �याय 
�दान गन� अिधकार स�प�न पनुिनमा�ण �ािधकरणको 
�थापना गरी आव�यक �यव�था गन� भूक�पबाट 
�भािवत संरचनाको पनुिनमा�णस�ब�धी अ�यादशे, 
२०७२ िमित २०७२।०३।०७ बाट लागू भइरहेकोमा 
हाल उ� अ�यादशेलाई �ित�थापना गन� िवधेयक 
संसद ्मा िवचारािधन छ । काठमाड� उप�यकाका 
अ�पताल एवं सरकारी काया�लय भवनह�को (Rapid 
Visual Assessment) गन� काय� सहरी िवकास तथा 
भवन िनमा�ण िवभागका �ितिनिधबाट भएको छ भने 
िनजी तथा अ�य संघ सं�थाले िवभागको सम�वयमा 
इि�जिनयरह�को सपु�रवे�णमा ब�न िम�ने निम�ने 
स�ब�धमा ५०,००० भ�दा बढी भवनमा घर धनीलाई 
राय परामश� �दान ग�रएको छ । जोखीमय�ु �ित��त 
भवनह� भ�काउन िविभ�न िनकायह� कृयािशल 
रहेका र �य�ता भवनह� सरुि�त ढंगले भ�काउन 
िसफा�रस सिमित तथा िविभ�न �ािविधक सिमित 
गठन गरी काय� भइरहेको छ । मम�त तथा �विलकरण 
ग�र �योग गन� नसिकने अव�थाका भवनह� 
सरुि�त तवरले भ�काउन संल�न ह�ने िनकायह�ले 
सम�वया�मक ढंगले �भावकारी�पमा काय� स�प�न 
गरी जनमानसमा उ�प�न भएको ि�िवधा �ास र 
जोिखम �यूनीकरण गन�का लािग सहरी िवकास 
तथा भवन िनमा�ण िवभागले भूक�पबाट �ित��त 
जोिखमय�ु भवनह� भ�काउनेस�ब�धी काय�िविध, 
२०७२ जारी गरी काय� गद� आएको, भूक�पबाट �ित 
ह�न पगेुका जनतालाई अ�थायी टहरा तयार गन�को 
लािग �ित घर �. १५०००।– �दान ग�रसकेको र 
आ.व. ०७२।०७३ को बजेटमा पनुिनमा�ण गन� ९१ 

अव� छुट्याइएको छ भने पनुिनमा�ण काय�लाई नव 
िनमा�णको अवसरको �पमा उपयोग गन� सोचका 
साथ राहत पनु�थापना र पनु: िनमा�णका काय�लाई 
पिहलो �ाथिमकतामा राखी ५ वष� मा पनु:िनमा�णको 
काय� स�प�न गन� अठोट िलइएको छ । �ित��त 
घर र िनि�त मापद�डका आधारमा आफँै िनमा�ण 
गन� चाहने पीिडतका लािग २ लाख �पैया ँसहायता 
उपल�ध गराउने �यव�था ग�रएको, ऋण िलन चाहेमा 
सरल प�ृया अपनाई �यून �याजदरमा काठमाड� 
उप�यकािभ� २५ लाख र बािहर १५ लाख �पैया ँब�क 
तथा िवि�य सं�थामाफ� त कजा� िलन सिकने �यव�था 
ग�रएको, पनु�िनमा�णको लािग आवासतफ�  ५० अव� 
साव�जिनक भवनमा ३ अव�, परुाताि�वक संरचनालाई 
२ अव� अ�य भौितक पूवा�धारमा ७ अव� उ�पादन 
�े�लाई र सामािजक �े�मा �मश ६ अव� खच� ग�रने 
ल�य रािखएको र िवपदपिछको आव�यकता पिहचान 
अ�ययनका अनसुार पनु िनमा�णमा ६ खव� ६७ अव� 
ला�ने छ �यसम�ये ९१ अव� यसै चाल ुवष�मा र बाकँ� 
४ अव� पिछ�ला वष�मा खच� ग�रने ल�य रहेको, पनु 
िनमा�ण गन� सीप िवकास तािलम के��ह�बाट ५० 
हजार यवुालाई िसकम� डकम�लगायत धारा तथा 
िबजलुीस�ब�धी तािलम �दान गन�, भूक�पबाट 
अ�य� बसोबास ग�ररहेका समदुायको पनु�थापना र 
पनु�वांसको काय� �ािधकरणबाट ग�रने काय��म छ । 
यसथ� नेपाल सरकार �धानम��ी तथा मि��प�रषद ्को 
काया�लयसमेतका सरकारी िनकायह� जनताको Life, 
Liberty र  Property को सरु�ामा लािग रहेको छ ।
 दैवी �कोप उ�ार ऐन, २०३९ लाई समय 
सापे� बनाउन सरकार �ितब� छ । पनुिनमा�ण 
अ�यादेश २०७२ िमित २०७२।०३।०७ मा लागू 
भइसकेको र यसैको �ित�थापना िवधेयक संसद ्मा 
िवचारािधन छ, जोिखमय�ु भवनह� भ�काउनेस�ब�धी 
काय�िविध, २०७२ जारी भई काय� अगाडी बढाइएको 
र उ�ार तथा राहत काय�ह� शी� �भावकारी�पमा 
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स�चालन गन�, पनु��थापना तथा पनु�वासको �यव�था 
िमलाउन र �ित��त संरचनाह�को नविनमा�ण 
गन�को लािग भकु�पो�र �ितकाय� तथा पनु�लाभ 
एक�कृत काय�योजना, २०७२ िमित २०७२।२।८ 
बाट काया��वयनमा �याइएको छ । यस वष�को बजेट 
व��यमा पनु: िनमा�णको काय��मह� समावेश गरी 
आव�यक रकम िविनयोजन ग�रएको र थप रकमको 
लािग नेपाल सरकारले िवदेशी रा��, दात ृ िनकायसंग 
अनरुोध गरी सहयोग आउने �म जारी रहेको,सरकारले 
त�काल र दीघ�कालको राहतको काय��म �याएको, 
भवन िनमा�ण सिंहतालाई कडाईका साथ पालना ग�रने 
र कमजोर भ–ुबनौटमा रहेको व�तीलाई �थाना�तरण 
गरी एिककृत र �यवि�थत व�ती िवकासको ग�ुयोजना 
तयार गरी काया��वयन गन� सरकार �ितव� ह�दँ ै"हा�ो 
धरोहर हा�ै दािय�व" नामक अिभयान अिघ सारी 
�यसका लािग स�पदा कोषको घोषणासमेत सरकारले 
ग�रसकेको छ ।
 भू–उपयोग तथा व�ती, िवकासका लािग 
आव�यक पन� कानून बनाउने एकलौटी अिधकार 
िवधाियकाको भएको ह�दँा यो य�तो कानून बनाउन ु
भनी �यायपािलकाले आदेश िदन िम�ने हैन, 
योजनाब� व�ती िवकास कसरी गन�, भू-उपयोग 
तथा व�ती िवकासका लािग राि��य नीित क�तो 
ह�ने, एउटा िछमेक�को घरले अक� िछमेक�को घरमा 
�ित गरमेा �यसको �ितपूित� कसरी िदने कित िदने 
भ�ने कुरा काय�का�रणीको नीितगत िवषयिभ� पन� 
िवषयह�दँा अदालतले आदेश गन� िम�दैन, िनवेदकको 
मागबमोिजमको आदशे नगरी �रट िनवेदन खारजे 
ग�रपाउ ँभनी गनु�भएको बहससमेत सनुी िनजबाट पेस 
भएको बहसनोट समेत अ�ययन ग�रयो ।
 िवप�ी काठमाडौ उप�यका िवकास 
�ािधकरणको तफ� बाट उपि�थत िव�ान् अिधव�ा 
�ी हररेाम ितवारीले �ािधकरणले गरकेा काय� �ित 
िनवेदकको ��ी नपगेुको, �ािधकरणले गनु�  पन� के 

काम नगरकेो हो िनवेदकले उ�लेख गन� नसकेको, 
यस �ािधकरणले नेपाल सरकार�ारा ि�वकृत 
मापद�डिवपरीत सडक अित�िमत गरी िनमा�ण 
ग�रएका भौितक संरचना हटाउन आदशे िदएको 
र सडक अित�मण गरी िनमा�ण ग�रएको िविभ�न 
�यि�, संघ, सं�था, सरकारी अध� सरकारी भवन 
तथा अ�य भौितक सरंचना हटाई सडक चौडा पारी 
आवत जावतमा सहज गराएको छ, दैवी �कोप, 
�ाकृितक �कोप वा अ�य कारणबाट सहरिभ� रहने 
बािस�दालाई िजउधनको र�ा खाितर हरके घरमा 
ए�बलेु�स, दमकल, पानी ट् याङ्कर एवं उ�ारका अ�य 
सवारी साधन सहज�पमा आवत जावत ह�नपुद�छ 
भ�ने मा�यताका साथ सडक िव�तार गरकेो र 
उप�यकाका साना ग�ली ग�लीको दवुैतफ�  िबजलुीका 
पोल ठड् याई िबजलुीका तार, टेिलफोन तारलगायत 
जडान ग�रएको साथै न�सा एवं मापद�डिवपरीत अ�य 
घरलाई आघात प�ुने गरी िनमा�ण ग�रएको घर भ�काई 
मापद�डिभ� रहन िविभ�न �यि�ह�लाई पटकपटक 
िनण�य गरी जानकारी गराइएको, सहरमा िब�दै गएको 
अव�थालाई सधुार गन� जो सकैुबाट भएका गलत 
काय�लाई िन��सािहत गरी रहेको ह�दँा िनवेदन खारजे 
ह�नपुछ�  भनी गनु�भएको बहस सनुी िनजबाट पेस भएको 
बहस नोटसमेत अ�ययन ग�रयो ।
 िवप�ी काठमाडौ महानगरपािलकाको 
तफ� बाट उपि�थत िव�ान् अिधव�ा �ी दामोदर 
खड्काले  महानगरपािलकाले भूक�पप�ात 
सव�साधारणलाई खतरा ह�ने भौितक सरचना आफँैले 
िनरी�ण गन�, उजरुी िलने  काम गरी भ�काउने काम 
गद� आएको, मापद�डिवपरीतका भवनह� भ�काउने 
िनण�य गरी भ�काएको र कित तला, कता बाटो, क�तो 
भवन भ�ने कुरा िनवेदकले भने ज�तो ह�न नस�ने र 
�िविधकको �ि�, घडेरी सहरको स�ुदरता आिदमा भर 
पन� र कानूनबमोिजम नै सो काम गरी आएकोले िनवेदन 
खारजे ह�नपुछ�  भनी बहस गनु�भयो ।
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 यसमा यही २०७२ साल वैशाख १२, १३ र 
२९ गते गएको िवनासकारी भूक�प तथा �यस पिछका 
पराक�पका कारण मलुकुले ठुलो हताहत बेहोनु�  
परकेो, य�तो िवनासकारी �ाकृितक �कोपको पूव� 
सतक� ता र �कोपप�ात को राहत तथा उ�ारलगायत 
पनु�थापना तथा पनु िनमा�णका �ितकाय� पिन 
सही�पमा ह�न नस�दा अ� बढी जनधनको �ित 
ह�न गयो । जनताको िजउधनको सरु�ा गरी मौिलक 
मानव अिधकारको सरु�ा गनु�  पन� रा�यको दािय�व 
बाट रा�य िवमखु भई, नेपालको अ�त�रम संिवधान, 
२०६३ को धारा १२,१३ समेत�ारा �द� मौिलक 
हकमा आघात परकेो, िविभ�न �चिलत कानूनह�, 
नाग�रक अिधकार ऐन, २०१२ को दफा ६, ७, ९, 
१० नं. समेत �थानीय �वाय� शासन ऐन, २०५५ 
को दफा २६, २८, ९६, १५६, १६१ तथा १६३ 
समेत मलुकु� ऐन घर बनाउनेको महलको २, ३ र ४ 
नं. समेतलगायतका अ�य िविभ�न कानूनले �दान 
गरकेो नाग�रकको वैयि�क मौिलक हक तथा सामिुहक 
साव�जिनक हकसमेत हनन् ह�नकुो साथै यसस�ब�धमा 
िविभ�न अ�तरा�ि��य कानून�ारा रा�यले �वीकार 
गरकेो िज�मेवारी �ित उदािसन रही नाग�रक हक 
संकटमा पारकेोले देहायका सशुासनस�ब�धी, 
िवकास र योजनास�ब�धी र �ाकृि�क �कोपको 
�यव�थापनस�ब�धी लगायत स�मािनत अदालतले 
आव�यक र उपय�ु दखेेको अ�य िवषयलाई स�बोधन 
र माग�दश�न ह�ने गरी देहायको आदेश जारी गरी पाउन 
साव�जिनक सरोकारको िवषयअ�तग�त ��ततु िनवेदन 
पन� आएको पाइयो ।

१) �चिलत कानूनिवपरीत िदए िदलाइएका सबै 
िनमा�ण इजाजतह�, िनमा�णसगँ स�बि�धत 
सबै िनण�यह� बदर ग�रपाउन ।

२) इजाजत िदएभ�दा बढी वा िवपरीत बनाइएका 
भवन संरचना छानिवन, अनगुमन गराई 
भ�काउन लगाई पाउन ।

३) कानून तथा मापद�ड िवपरीतका सबै भवन 
तथा अपाट� मे�ट संरचनाले समदुाय समाजमा 
समेतमा ग�भीर असर पन� भएकोले �यसरी 
बने बनाइएका ५ तला वा द� र िज�मेवार 
�ािविधक�ारा ठीक ठहर भएभ�दा बढीका 
सबै तला भवन संरचना भ�काई धराप बनेका 
घरह� यथािश� हटाउने आदेश जारी 
ग�रपाउन ।

४) असरुि�त देिखएका िनजी तथा सबै सरकारी 
अध�सरकारी भवन हटाउन लगाई पाउन ।

५) िनि�त भौगोिलक �े�मा सबै भवन संरचना 
एकै साइज उचाइमा कायम रा�न र कुनै 
एक िछमेक�को भवन वा संरचना लडी अक� 
िछमेक�को घर बसोबासमा नो�सानी नह�ने 
��याभूित गराई नो�सानी भएमा �यसको 
�ितपूित� �यसै घरधनीले ितनु�पन� गरी 
आव�यक आदेशसमेत जारी ग�रपाउनँ ।

६) िनजी आवासीय �योजनबाहेक �यापा�रक 
वा साव�जिनक उ�े�यले बनेका र ब�ने सबै 
सरंचनाको वातावरणीय �भाव मू�याङ्कन र 
�भाव �यूनीकरणको �यव�था अिनवाय� गन� 
गराउन आदेश जारी ग�रपाउनँ ।

७) मलुकुभर पथृक पथृक भू-�े�मा िनमा�ण ह�ने 
भवन सरंचनाको उपय�ु मापद�ड यथािश� 
तैयार गन� लगाई सो मापद�डबमोिजम मा� 
सरुि�त घर संरचना िनमा�ण गराउन ��येक 
नगरपािलका, गाउ ँ िवकास सिमितको 
�वीकृित र अनगुमनको �यव�था गन� आदेश 
पाउनँ ।

८) िदगो ब�ती िवकासका लािग �ामीण 
तथा सहरी ब�ती िवकास स�ु गरी सबै 
नाग�रकका लािग सहरी �े�मा क�तीमा ६ 
िमटरको �वेशमाग� सिहत योजनाब� ब�ती 
िवकास र बसोबासको लािग उिचत आदेश 

नेपाल सरकार
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जारी ग�रपाउनँ ।
९) भू-उपयोग तथा ब�ती िवकासका लािग 

राि��य नीित तथा कानून िनमा�ण गरी 
काया��वयनको लािग आव�यक आदेश जारी 
ग�रपाउनँ ।

१०) मलुकुका सबै िज�लालाई राि��य राजमाग�मा 
र सबै गा.िव.स. तथा नगरपािलकालाई �ेि�य 
तथा �थानीय सडकमा जोड्न आव�यक 
आदेश जारी ग�रपाउनँ ।

११) दलु�भ ब�द ै गएको भूिम मािथ िनर�तर 
अित�मण भई र भूक�प  ज�ता �ाकृितक 
�कोपमा आ�य िलने ख�ुला जिमनको खाचँो 
ह�दँा कुनै पिन नाममा सरकारी साव�जिनक 
जिमन तथा सामदुाियक तथा राि��य वन 
�े� कसैलाई दता� गन� निदन ु निदलाउन,ु 
न�कली सकुु�वासीका नाममा िदएको जिमन 
खोज तलास गरी िफता� िलन ुर पया�� खाली 
जिमनको योजनाब� संर�ण गनु�  भनी आदेश 
जारी ग�रपाउनँ ।

१२) �चिलत कानून तथा मापद�डको 
उ�लङ्घन गन�, कानूनी कत��य पालना नगन�, 
अनगुमन र सधुार नगराउने, अिनयि��त र 
�वे�छाचारी िनमा�ण गन� िदने िदलाउने र 
िनमा�ण गन� काय�समेतले अनिुचत काय� तथा 
���ाचारज�य कसरु मािनने ह�दँा �य�ता 
सबैलाई कानूनबमोिजम कारवाही गनु�  भनी 
आदेश जारी ग�रपाउनँ ।

१३) ��ततु िनवेदनमा �ि� प�ुन नसकेको वा 
अ�य आव�यक िवषयमा समेत उपय�ु 
आ�ा आदशे वा पूज� जारी गरी आगामी 
िदनमा सरुि�त बास�थान र िदगो िवकासको 
�व��नको पथ �दश�न ग�रपाउनँ ।

 प� िवप�का तफ� बाट उपि�थत िव�ान् कानून 

�यवसायीह�को बहस सनुी ��ततु िनवेदनसिहत 
िमिसल संल�न बहसनोटह� समेत अ�ययन गदा� 
देहायका िवषयमा िनण�य िदनपुन� दिेखयो ।

(क) ��ततु िवषय साव�जिनक सरोकारको िवषय 
हो हैन ?

(ख) नेपाल सरकार �धानम��ी तथा 
मि��प�रषदको काया�लयसमेतका 
िवप�ीह�को ि�याकलापले मौिलक हक 
तथा कानूनी हक हनन् भएको छ छैन ?

(ग) िनवेदन मागबमोिजम िनवेदकले उठाएका 
िविवध िवषयलाई संबोधन ह�ने गरी आदेश 
जारी ह�न ुपन� हो हैन ? 

 २. िनण�यतफ�  िवचार गदा� ��ततु िनवेदन 
२०७२।१।१२, १३, र २९ गतेका शि�शाली भूक�प 
र �यस पिछका पराक�पनका कारण नेपालका १४ 
िज�लामा �यापक र ग�भीर तथा अ�य िज�लामा समेत 
जनधन, घर, सडक, पलु, िव�तु, स�चार, खानेपानी, 
अ�पताल, िव�ालय, कलेज, धािम�क, सां�कृितक, 
ऐितहािसक तथा परुाताि�वक स�पदाको साथै रगंशाला, 
कभड�हल ज�ता भौितक सरंचना र सरकारी तथा 
गैरसरकारी भवन �यापा�रक अपाट� मे�टमा प�ुन गएको 
�ित र रा�यले भूक�प पूव� अपनाउन ुपन� सतक� ता वा 
जनतामा �वाह गनु�पन� सूचना �वाह गन� नस�दा र 
भकु�पो�र चा�न ु पन� कदम �भावकारी नह�दँा तथा 
जनताको जीवन �वत��ता तथा स�पि�को सरु�ाको 
लािग िनबा�ह गनु�पन� दािय�व िनबा�ह गन� नस�दा वा 
नगरकेोले भूक�पबाट मलुकुले ठूलो जनधनको �ित 
बेहोनु�  परकेो साथै भूक�प पीिडत �े� तथा िज�लाका 
जनताले बेहोनु�  परकेो िपडा र सहरी �े�मा बनेका 
अ�ला र मापद�डिवपरीत बनेका ठूला ठूला घर तथा 
अपाट�मे�टका कारण घरमा ब�दा वा सडकमा िहड्दा 
महससु गनु�  परकेो असरु�ा साथै भूक�पो�रको उ�ार, 
राहत, �ितपूित�, पनु�थापना तथा पनु: िनमा�णको लािग 
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चा�न ु पन� �भावकारी कदम नचालेको, जनतालाई 
�दान गनु�पन� सरु�ाको ��याभूितसमेतका स�ब�धमा 
िवप�ी िनकायह�मा भएको दािय�व र िज�मेवारी 
पालन नगरकेो र रा�यले िविभ�न राि��य तथा 
अ�तरा�ि��य कानून�ारा �वीकार गरकेो िज�मेवारी 
पूरा नगरकेोले जनताको मौिलक तथा नाग�रक हकमा 
आघात परकेो र िवपत �यव�थापन स�ब�धमा भएका 
कानून �भावकारी नभएको, समय सापे� कानून िनमा�ण 
गरी लागू गन� आव�यक भएको, भ�नेसमेतका िवषय 
उठाई िवप�ीह�का नाममा उ��ेषण परमादेशलगायत 
उपय�ु आदेश जारी गरी पाउन ��ततु िनवेदन दायर 
ह�न आएकोले र िनवेदनमा उठाएका िवषय िनवेदकको 
वैयि�क �वाथ�िसत मा� स�बि�धत नरही नेपालको 
अ�त�रम सिंवधान, २०६३ ले ��याभूत गरकेा 
�वत��ताको हक (धारा १२), स�प�ीको हक (धारा 
१९) ज�ता अित संवेदनशील हकको काया��वयनिसत 
स�बि�धत आम जनताको �यापक र ग�भीर चासो र 
सरोकारको िवषय ह�नकुो साथै समाजमा दीघ�कालीन 
�भाव पान� िवषयह� रहेको देिखएकोले ��ततु िनवेदन 
साव�जिनक सरोकारको िवषयिसत स�बि�धत भई 
��ततु िनवेदन गन� पाउने अिधकार िनवेदकलाई रहे 
भएकै देिखयो ।
 ३. �ाकृितक िवपि� पूव� िनधा��रत र 
अनमुान यो�य ह�दँैनन् तापिन नेपालले िवगतमा पटक 
पटक य�ता भूक�प तथा महा भूक�पबाट सिृजत 
िवपि� �यहोन� बा�य भएको र स�पूण� नेपाल रा�य 
भूक�पको उ�च जोिखममा रहेको कुरा िविभ�न 
अ�ययन अनसु�धानबाट िविदत ह�दँा ह�दँै पिन य�तो 
िवपि�बाट ह�न स�ने �ितलाई �यूनीकरण गन� सिकने 
उपाय अवल�बन गन� तफ�  रा�यले कदम नचालेको, 
भूक�पप�ात �यसबाट उ�प�न �कोप �यव�थापन 
नभएको, िवप�ी िनकायह�ले कानून तथा 
मापद�डिवपरीत भवनलगायतका संरचना िनमा�ण गन� 
अनमुित �दान गरकेो, कानून तथा माद�ड अन�ुपनै 

अनमुित िदइए तापिन �यसको सही अनगुमन परी�ण 
नभएको, िदगो िवकास योजना नभएको, रा�यले समय 
सापे� कानून तथा नीित िनमा�ण नगरकेो र भइरहेको 
कानूनको पालन नभएको ज�ता कारणले गदा� जनताको 
जीवन �वत��ता र स�पि�को अिधकार कुि�ठत भई 
सिंवधान �द� मौिलक तथा नाग�रक हक हनन् भएको 
र रा�यले आफनो दािय�व िनवा�ह गन� नसकेकोले 
उि�लिखत िवषयलाई स�बोधन ह�ने गरी आदेश जारी 
ग�रपाउ ँभ�ने म�ुय िनवेदनमाग रहेको देिख�छ ।
 ४. नेपाल यरुिेसयन �लेट र अ��ेिलयन 
�लेटको संगममा रही िविभ�न पव�त शङ्ृखलाले 
 ओगटेको नेपाललाई भूक�पीय �ि�ले जोिखम �े�को 
�पमा हेन� गरकेो पाइ�छ । नेपालका िहमालयह� 
िनर�तर लामो समयस�मको भौगिभ�क उथलपथुलको 
प�रणाम उ�प�न भएका ह�न् भ�ने मािनएको छ । कारण 
जे सकैु भए पिन सन् १२५५, सन् १५०५,  िव.सं. 
१९९०, िव.सं. २०३७, िव.सं. २०४५ र िव.सं. 
२०६८ सालमा नेपालका िविभ�न भागमा गएका 
शि�शाली भूक�पबाट नेपालले ठूलो जनधनको �ित 
बेहोनु�  परकेो कुरा इितहासबाट रा�य ससूुिचत छ । 
नेपाल सरकार उ�ोग म��ालयअ�तग�तको खानी तथा 
भू-गभ� िवभागमा रहेको भूक�प मापन के��ले मापन 
गरकेो भूक�पको �मताको सूचना स��ेषणबाहेक भू-
गभ�य अ�ययन अनसु�धान गरी भूक�पका बारमेा 
सूचना स��ेषण गन� र भूक�पस�ब�धी पूव� चेतावनी 
िदन स�ने वै�ािनक �िविधको िवकास नेपालमा ह�न 
सकेको दिेखदँैन । य�पी भूक�पस�ब�धी िविभ�न 
अ�ययन अनसु�धान भएका भए पिन िव�का अित 
िवकिसत मलुकुह�ले पिन भूक�पको पूवा�नमुान 
गरी जनतालाई ससूुिचत गन� सकेको उदाहरण भने 
पाइदँैन । तथािप िविभ�न मलुकुले यसस�ब�धी 
राि��य �तरका अ�ययन अनसु�धान के�� �थापना 
गरी �य�ता अनसु�धान के��बाट उपल�ध सूचनाको 
जानकारी जनतालाई गराउदै आएको भने पाइ�छ । 

नेपाल सरकार
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भारतमा प�ृवी म��ालयअ�तग�त रहेको National 
Centre for Seismology ले अ�ययन अनसु�धान 
गरी भूक�पस�ब�धी आिधका�रक सूचना उपल�ध 
गराउने (http://moes.gov.in/in/programmes/
national-centre-seismology), चीनमा State 
Council अ�तग�त रहेको China Earthquake 
Administration लाई भूक�पीय �ित कम गन� 
स�ब�धी उपाय अवल�बन गन� कानून�ारा नै �यव�था 
गरी (http://en.wikipedia.org/wiki/China_
Earthquake_Administration) यस अ�तग�तको 
Bureau of Monitoring and prediction ले 
भूक�पको अनगुमन र आिधका�रक भिव�यवाणी गन� 
(http://www.gov.cn/english/2005-10/02/
content_74193:htm), बेलायतमा British 
Geology Survey ले भू-िव�ानस�ब�धी िवषयमा 
आिधका�रक सूचना उपल�ध गराउने, �यव�था भएको 
देिख�छ । नेपालमा आिधका�रक िनकायको �पमा 
खानी तथा भूगभ� िवभागले भूक�पस�ब�धी त�यांक 
रकेड� गरी सूचना जारी गन� गरी आए तापिन भौगिभ�क 
वै�ािनक खोज अ�ययन अनसु�धान गरी आधा�रक 
सूचना �वाह गन� कुनै पिन स�म िनकायको �थापना 
भई �य�तो काय� ह�न सकेको देिखएन ।
 ५. भूक�प अित नै सवंेदनशील र िवनासकारी 
�कोपको �पमा िवगतदेिख सािबत ह�दैँ आएको त�य 
िविभ�न काल ख�डमा आएका भूक�पको इितहासबाट 
�प� ह�न आउछँ । पनुराविृ� ह�दँै घटेका य�ता दवैीय 
िवनासबाट रा�यका नाग�रकको िजउधन र राि��य 
स�पि�को सरु�ा किठन र कितपय अव�थामा �यि�को 
पह�चँभ�दा परको कुरा हो तापिन य�तो िवनासबाट ह�न 
स�ने �ितलाई �यूनीकरण गन� उपाय अवल�बन गन� 
िज�मेवारी भने रा�यको हो । िवगतदेिख हालस�म 
रा�यले ठूलो �ित बेहोरी स�दा पिन �यसबाट ह�न 
स�ने �ित कम गन� रा�यले आ�नो �ोत र साधनले 
�याएस�मको �यूनतम उपाय अवल�बन गनु�पन�मा 

�य�तो गन� नस�नलुाई रा�यले आ�नो दािय�व 
पूण��पमा पूरा गरकेो भ�न िम�दैन । यसस�ब�धमा 
िविभ�न मलुकुको अ�यास हेन� हो भने भूक�पीय 
जोिखममा रहेका रा�यले भूक�पपूव�को अव�था (Pre 
Disaster Stage), भूक�प ह�दँाको अव�था (During 
Disaster Stage) र भूक�पप�ात को अव�था (Post 
Disaster Stage) गरी िवपत �यव�थापनका चरण 
र संय��ह�को �यव�था गरको पाइ�छ । नेपालका 
स�दभ�मा हेन� हो भने िविभ�न �कोपको सामना गद� 
आए तापिन �यसको �यव�थापन गरी जनताको 
जीवन र रा�यको स�पि�को संर�ण गन� त�कालीन 
र दीघ�कालीन योजना तथा संय��ह�को �थापना गरी 
�यव�थापन गन� सकेको पाइदँैन ।
 ६. जहासँ�म रा�यले हालैको िवनासकारी 
भूक�पप�ात उ�प�न प�र�थितको उिचत �यव�थापन 
नह�दँा य�तो घटनाबाट सरुि�त र स�मानपूव�क 
बा�ँन पाउने हक तथा स�पि�को हकमा आघात 
पगेुको भ�ने �� छ, �यसस�ब�धमा नेपाल सरकारले 
चालेका कदम, रा�यले �यूनतम�पमा वहन गनु�पन� 
दािय�वअन�ुप भए नभएकोस�ब�धमा िवचार गनु�पन� 
देिखयो । नेपालको अ�त�रम संिवधान, २०६३ को 
धारा १२ (१) ले मािनसको बा�ँन पाउने हक सिुनि�त 
गरकेो छ । नाग�रक तथा रानीितक अिधकारस�ब�धी 
रा��संघीय  अनबु�ध (ICCPR) १९६६ को धारा 
६ ले मािनसको बा�ँन पाउने अिधकारलाई कानूनले 
सरंि�त गनु�पन� रा�यको दािय�व िनधा�रण गरकेो छ भने 
मानव अिधकारको िव��यापी घोषणाप� (UDHR) को 
��तावनामै भयबाट मिु� पाउने अिधकार मानवमा�मा 
रहेको उ�लेख गद� कुनै पिन रा�यका सरकारले 
�य�तो वातावरण िसज�ना गनु�पन� दािय�व वहन गन�छन् 
भिनएको छ । गास बास कपास मािनसको आधारभूत 
आव�यकता हो तथािप ती कुराको आपूित� बाट मा� 
पिन जीवन �वत��ताको साथ�कता रहदँनै । िविभ�न डर 
�ाशबाट म�ु भएर बा�ँन पाइएन भने जीवन िजउनकुो 
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सार ह�दैँन । अ�य कुराको अित�र� अनग�ल �चार 
अफवाहबाट िसज�ना ह�ने भय तथा भौितक संरचनाबाट 
िसज�ना ह�ने भयबाट म�ु रही ढु�क भएर बा�ँन पाउने 
अिधकार नै वा�तवमा जीवनको �वत��ता हो । भूक�प 
ज�तो पूवा�नमुानको आभाष ह�न नस�ने िवषयमा रा�य 
�तरबाटै सव�साधारणलाई वै�ािनक यथाथ�परक 
जानकारी िदएर महािवपि�को समयमा अनग�ल �चार 
अफवाहबाट िसज�ना ह�ने भयबाट सव�साधारणलाई 
म�ु गनु�  पिन रा�यको दािय�व हो । तर य�तो �ाकृितक 
िवपि�को समयमा रा�यले सिंवधानमाफ� त �वीकार 
गरकेा दािय�व ज�ताको �य�तै पूरा गनु�पछ�  वा प�य� 
भनी िनरपे��पमा अनमुान गरी रा�यको �मतामािथ 
सध� �� उठाउन पिन िम�ने हो हैन भ�नेतफ�  पिन 
िवचार गनु�पन� ह��छ । ससंारका िवकिसत र धनाढ्य 
मलुकुकह�मा पिन य�तो िवपि�को समयमा रा�यले 
नचाहदँा नचाहदैँ पिन मौिलक मानव अिधकारको 
उ�लङ्घन ह�न पगेुका उदाहरणह� �श�तै पाइ�छ 
। कितपय अव�थामा रा�यको �यव�थापक�य शैली 
र �मता पिन मौिलक अिधकारह�को ��याभूितका 
लािग िनणा�यक ह�न स�छ । उि�लिखत िमित २०७२ 
वैशाख १२, १३ र २९ गतेका शि�शाली भूक�प 
गएको केही समयपिछ नै के��ीय दैिव�कोप उ�ार 
सिमितको आ�ानमा रा�यका स�ब� सबै संय�� 
प�रचािलत भएको, त�कालै उ�ार तथा राहत 
काय� स�ु गरी �यसलाई िनर�तरता िदइएको, भ�ने 
िवप�ीह�को िलिखत जवाफबाट देिख�छ । यसका 
अित�र� खा�ा�न, पाललगायतका राहत साम�ी 
िवतरण गन� काय�लाई �यवि�थत�पमा स�चालन गन� 
के��ीय�तरमा सिमित गठन र राहत िवतरण सम�वय 
सिमितको गठनसमेत गरी राहत िवतरण काय� स�चालन 
गद� आएकोर उपभो�य व�तु वा सेवाको गणु�तर 
प�रमाण एव ं मू�यको अिनयिमतताबाट उपभो�ा 
वग�लाई संर�ण �दान गरी उपभो�य व�त ुवा सेवाको 
गणु�तर वा उपयोिगता कायम रा�दै एकािधकार एव ं

अनिुचत �यापा�रक ि�याकलाप�ारा मू�य विृ� ह�न 
स�ने अव�थालाई रो�न र उपभो�य व�त ुवा सेवाको 
उपयोिगता एवं �योगस�ब�धी झ�ुा तथा �ामक �चार 
�सार ह�न निदई सरुि�त तथा गणु�तरय�ु उपभो�य 
व�त ु वा सेवाको िब�� िवतरण िनकासी पैठारी र 
स�चयस�ब�धी �यव�थालाई �यवि�थत ग�रएको, 
आगामी िदनको लािग खा�ा�नलगायत पे�ोिलयम 
पदाथ�को पया�� मौ�दातको �यव�था िमलाएको, 
उपभो�ाको हक िहतमा �ितकूल असर पान� िकिसमका 
एकािधकार तथा अनिुचत �यापा�रक ि�याकलापलाई 
अनगुमन रोकथाम र िनय��ण गन� काय� योजना बनाई 
उ� काय�योजना काया��वयन गन� तथा उपभो�ाको हक 
िहत संर�ण गन�को िनिम� उपभो�य व�त ुवा सेवाको 
आपूित�लाई �यवि�थत िनयि��त तथा िनयिमत गन� 
ज�ता काय� ग�रएको भ�ने पिन िवप�ीह�को िलिखत 
जवाफबाट दिेखएको अव�था ह�दँा िनवेदकले उठाए 
ज�तो रा�यले कुनै पिन िज�मेवारी पूरा नै नगरी 
जीवन र स�पि�को अिधकारमा आघात परु ्याएको 
अव�था भने देिखदँैन । रा�यले आफनो �ोत र िवदेशी 
सहायतासमेत �ा� गरी जनताको मौिलक हकको 
सरं�ण गन� �यासरत रहेको देिखयो ।
 ७. भूक�पप�ात िवपत् �यव�थापन ह�न 
नसकेको, भयरिहत वातावरण िसज�ना नभएको पनुला�भ 
तथा पनु�था�पना काय� ह�न नसकेको भ�ने स�ब�धमा 
िवचार गदा� भूक�पको �ित र जनताको सरु�ालाई 
�यानमा राखी घर वा संरचनाको लािग �योग ह�ने 
उ�पादनलाई िनया�त गन� रोक लगाइएको, �ित भएको 
भौितक सरंचना, सिुवधाय�ु व�ती िनमा�णका भूक�प 
पीिडतह�लाई सहयोगलगायत पनु�वास एवं पनुिनमा�ण 
कोष �थापना ग�रएको र दाताह�बाट सहयोगको 
�ितब�ता �ा� भएको, काठमा�डौ उप�यका एवं अ�य 
�थानका अ�पताल,  सरकारी काया�लय भवनह�को 
सरकारी, िनजी तथा अ�य संघ स�ंथाको तफ� बाट 
Rapid Visual Assessment भई ब�न िम�ने 
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निम�ने घरका स�ब�धमा घर धनीलाई राय परामश� 
�दान ग�रएको, जोखीमय�ु �ित��त भवनह� 
भ�काउनका लािग िविभ�न िनकायह� ि�यािशल 
रहेको र सरुि�त तबरले भ�काउन �ािविधक 
सिमित गठन ग�रएको, भकु�पो�र �ितकाय� तथा 
पनु�लाभ एक�कृत काय�योजना, २०७२ �वीकृत गरी 
नेपाल सरकारले आफनो �ोतले �याएस�म िनमा�ण 
तथा पनु��थापनाको काय�लाई �भावकारी�पमा 
अिघ बढाइएको, उि�लिखत काय� योजना भूक�प 
�भािवत �े�मा उ�ार तथा राहतका काय�ह� शी� 
सम�वया�मक एवं �भावकारी�पमा स�चालन गन� 
र पीिडत जनतालाई त�काल पनु�लाभ, पनु�थापना 
तथा पनु�वासको �यव�था िमलाउने तथा �ित ��त 
संरचनाको नव िनमा�ण गन� उ�े�यले �याइएको र 
यस काय� योजनामा िज�मेवार िनकाय, सहयोगी 
िनकाय तथा काय� अविधसमेत िनि�त गरी अनगुमन 
र मू�याङ्कनको ठोस त�रकासमेत िनधा�रण ग�रएको 
भ�नेसमेत िवप�ीह�को िलिखत जवाफबाट दिेखन 
आएकोले रा�यले भूक�पप�ात पनुला�भ पनु�थापना 
तथा पनुिनमा�णको काय�मा �य�निशल नै नरहेको भ�ने 
देिखन आएन ।
 ८. �रट िनवेदकले �चिलत कानूनिवपरीत 
िदए िदलाइएका सबै िनमा�ण इजाजतह�, िनमा�णसगँ 
स�बि�धत सबै िनण�यह� बदर ग�रपाउ,ँ इजाजतिवपरीत 
बनाइएका भवन संरचना छानिवन, अनगुमन गरी 
भ�काउन लगाई पाउ,ँ कानून तथा मापद�डिवपरीतका 
सबै भवन तथा अपाट�मे�ट यथािश� हटाउने आदेश 
जारी ग�रपाउ,ँ असरुि�त देिखएका िनजी तथा सबै 
सरकारी अध�सरकारी भवन हटाउन लगाई पाउ,ँ 
भवन िनमा�णको उपय�ु मापद�ड यथा शी� तयार 
गन� लगाई सो मापद�डबमोिजम मा� घर वा सरकारी 
भवन सरंचना बनाउने र सोको काया��वयनको 
अनगुमन गन� �भावकारी संय��का लािग आदेश जारी 
ग�रपाउ ँभ�ने स�ब�धमा िवचार गदा� सव��थम के कुन 

िनकाय वा पदािधकारी �चिलत कानूनिवपरीत िनमा�ण 
इजाजत िदएको हो भ�ने स�ब�धमा िनवेदकले यो 
कानूनिवपरीत य�तो पदािधकारीबाट यी यी �यि� वा 
स�ंथालाई कानूनिवपरीत िनमा�ण इजाजत िदइएको 
भनी स�माण उ�लेख गन� सकेको देिखदैँन । तसथ� 
िनवेदनमा उ�लेख गद�मा अनमुानको आधारमा बो�न 
िम�ने पिन भएन ।
 ९. जहासँ�म ठूला अ�ला तथा धराप भई 
बसेका जोिखमय�ु घरलगायतका संरचनाको कारण 
िनभ�यसाथ बा�ँन पाउने अथा�त् भयबाट म�ु ह�न 
नपाएकोले इजाजतिवपरीत बनाइएका भवन संरचना 
छानिवन, अनगुमन गरी भ�काउन लगाई पाउ ँ भ�ने 
िवषय छ सोस�ब�धमा उि�लिखत भूक�प पिछ 
जोिखमय�ु �ित��त भवनह� सरुि�त तबरले 
भ�काउनका लािग िविभ�न िनकायह� ि�याशील 
रहेको, के��मा जोिखमय�ु भवन भ�काउनका लािग 
िसफा�रस सिमित तथा िविभ�न �ािविधक सिमित 
गठन भई काय� भइरहेको, जोिखम य�ु घर भवनह�ले 
थप जोिखम ह�ने ह�दँा मम�त वा �विलकरण गररे पिन 
ब�न नसिकने घर भवन सरुि�त तबरले भ�काउन 
२०७२।२।३ मा नै जोिखम घर भ�काउनेस�ब�धी 
काय�िविध, २०७२ जारी भइसकेको र के��ीय 
�तरको सिमितले िनण�य गरी भ�काउन ुपन� घर भवन 
दैवी �कोप उ�ार सिमितको सम�वयमा नेपाली 
सेना, नेपाल सश� �हरी र नेपाल �हरीको संय�ु 
टोिलले भ�काउने काय� ग�ररहेको र �य�तो टोलीलाई 
आव�यक उपकरणसिहत �यव�थापनको लािग 
भौितक पूवा�धार तथा यातायात म��ालयमा अनरुोध 
ग�रएकोर मौजदुा साम�ी र भाडामा समेत िलई काय� 
भइरहेको भ�ने िवप�ीह�को िलिखत जवाफबाट 
देिखएकोले जनतालाई �ाशबाट म�ु रा�न रा�यको 
तफ� बाट सकेस�मको �याश पिन भएकै पाइयो ।
 १०. भवन िनमा�णको उपय�ु मापद�ड 
नभएको र िदगो, सरुि�त र �व�थकर तथा स�ुदर ब�ती 
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िवकासको लािग पथृक �े�मा पथृक भवन संरचनाको 
उपय�ु मापद�ड नभएकोले यथाशी� तयार गरी सबै 
नाग�रकलाई सहज �वेशमाग�सिहतको योजनाब� 
व�ती िवकास स�ु गन�, पीिडतलाई सहयोगलगायत 
पनुबा�स एवं पनु: िनमा�ण काय��म स�चालन गन� 
राि��य पनु िनमा�ण कोष �थापना गरी राि��य तथा 
अ�य �ोत प�रचालन गन� स�ब�धमा नेपाल सरकारबाट 
२०७२।१।१७ मा िनण�य भएको, �ित��त संरचनाको 
िदगो द�रलो र योजनाब� िनमा�ण तथा िव�थािपत 
�यि� तथा प�रवारको पनुवा�स तथा पनु�थापना र 
पनु: िनम�णको लािग अिधकार स�प�न पनु: िनमा�ण 
�ािधकरणको �थापना गन� पनु: िनमा�णस�ब�धी 
अ�यादेश, २०७२ पा�रत भई लागू भइरहेकोमा सो 
अ�यादेश �ित�थापना िवधेयक संसद ्मा िवचारािधन 
रहेको, राहत, पनु: �थापना र पनु: िनमा�ण काय�लाई 
आ.व. ०७२/७३ को बजेटमा �ाथिमकतामा रािखएको 
र ५ वष�मा पनु: िनमा�ण काय� स�प�न गन� �ितब�ता 
रहेको भ�ने पिन िवप�ी मि��प�रषद ् सिचवालयको 
िलिखत जवाफ रहेको पाइ�छ । यसै गरी भवन िनमा�ण 
संिहतालाई कडाइकासाथ पालन ग�रने कमजोर भू-
बनोटमा रहेको ब�तीलाई �थाना�तरण गरी एिककृत 
र �यवि�थत ब�ती िवकासको ग�ुयोजना तयार गरी 
काया��वयन गन� सरकार �ितब� रहेको भ�नेसमेत 
िवप�ीह�को िलिखत जवाफ रहेको देिखदँा पनुला�भ 
तथा पनु िनमा�णस�ब�धी काय� गन� पिन रा�य उ�त 
रहेको देिख�छ ।
 ११. मलुकुका िविभ�न राजमाग�ह�लाई 
राि��य राजमाग�मा जोड्न ुपन� भ�ने पिन िनवेदनमाग 
देिख�छ । नेपाल सरकारले साव�जिनक सडकलाई 
राज माग�, सहायक माग�, सहरी माग� र िज�ला माग� 
गरी चार वग�मा वग�करण गरी �य�ता सडकह�को 
सडक सीमासमेत तोक� सडक दायाबँाया ँअित�मण 
ह�न निदने र दीघ�कािलन�पमा सडकको िवकास एव ं
िव�तार गन� नीित िलएको र स�भव भएस�म िज�लाका 

म�ुय सडकलाई राजमाग�मा जोड्नेतफ�  सरकार 
सजग रहेको भ�ने भौितक पूवा�धार तथा यातायात 
म��ालयको िलिखत जवाफबाट देिखएको र राजमाग� 
अित�मण गरी बनाइएका संरचना हटाउन उप�यकामा 
काठमाड� उप�यका िवकास �ािधकरणले िनर�तर 
काय� ग�ररहेको भ�ने दिेखएकोले राजमाग� तथा अ�य 
सडक ह�को �यव�थापन गन�तफ�  पिन सरकार लािग 
परकेो दिेख�छ ।
 १२. �चिलत कानूनको उ�लङ्घन र समय 
सापे� कानून तथा नीित िनमा�ण ह�न नसकेको वा 
बेवा�ता भएको भ�ने िनवेदकको आरोपका स�ब�धमा 
िवचार गदा� �ाकृितक िवपि�को बेलामा सि�य ह�ने दैवी 
�कोप उ�ार ऐन, २०३९,  िनकासी पैठारी (िनय��ण) 
ऐन, २०१३, संय�ु बजार अनगुमन िनद�िशका, 
२०६९, आपूित� नीित, २०६९, �थानीय �वाय� 
शासन ऐन, २०५५, लगायतका कानूनह� सि�य 
रहेको र दैवी�कोप उ�ार ऐन, २०३९ लाई समय 
सापे� र वत�मानको प�रि�थितलाई स�बोधन गन� गरी 
िवपद �यव�थापन ऐन बनाउन िवधेयक संसद् मा दता� 
भएको,  पनु: िनमा�णस�ब�धी अ�यादेश, २०७२ जारी 
भई लागू रहेको र यसलाई �ित�थापन गन� िवधेयक 
ससंद ्मा िवचारािधन रहेको, जोिखमय�ु घरह� 
भ�काउनेस�ब�धी काय�िविध, २०७२ जारी भई काय� 
अगाडी बढाइएको, भूक�पो�र �ितकाय� तथा पनुला�भ 
एक�कृत काय�योजना, २०७२ काया��वयनमा आएको, 
िवपत �यव�थापन िवधेयक, २०७१ �यव�थािपका 
ससंद ्मा दता� भएकोमा भूक�प पिछ अझ समसामियक 
सशंोधनको लािग ससंद ्बाट िफता� िलई आव�यक 
प�रमाज�न गरी पेस गन� काय� भइरहेको, उपभो�ा संर�ण 
ऐन तथा िनयमावली, २०५६ लगायतका कानूनह� 
लागू रहेको र  समसामियक संशोधन तथा िनमा�णको 
�ममा रहेको भ�ने िलिखत जवाफबाट देिखएकोले 
वत�मान कानूनको संशोधन तथा प�रमाज�न गन�तफ�  
पिन सरकार लािगपरकेोले िनवेदकको मागबमोिजम 

नेपाल सरकार



नेपाल कानून पि�का, २०७३, भदौ

930

आदेश जारी ह�न स�ने अव�था देिखएन । तसथ� �रट 
िनवेदकले मापद�डिवपरीत बनाइएका भवन संरचना 
भ�काउन लगाउने भूक�प बाट असरुि�त ब�न पगेुका 
सबै सरकारी तथा अध� सरकारी संरचना भ�काउन 
लगाउने, भवन िनमा�णका उपय�ु मापद�ड यथािश� 
तयार गन� लगाई सो मापद�डबमोिजम मा� घर संरचना 
गराउने र सोको काया��वयनको अनगुमन गन� उ��ेषण 
परमादशेको आदशे जारी ग�रपाउ ँ भ�नेसमेतका माग 
भए तापिन िवप�ी िनकायह� �वयंले �रट िनवेदनमा 
माग भएबमोिजम भूक�पको �कोपबाट सिृजत िवपत 
�यव�थापन तथा पनु: िनमा�ण पनु�थापनाको काय� 
गन� र कानून िनमा�णलगायतका काय� गन� �य�नशील 
रहेको र �ितब�ता �य� गरकेो देिखएकोले िनवेदकले 
उठाएको �वल�त िवषयह�को प�रपूित�  ह�न नस�ने 
भ�ने नदेिखदँा उ��ेषण परमादेशको आदेश जारी 
ग�रपाउ ँभ�ने हदस�म िनवेदन खारजे ह�ने ठहछ�  ।
 १३. साथै िनवेदकले उठाएका बा�ँन पाउने 
अिधकारसिहतका मौिलक अिधकारको संर�ण, 
िवपत �यव�थापनसमेतका �यव�थापक�य कुराह�का 
स�ब�धमा िवचार गदा� नेपालको अ�त�रम संिवधान, 
२०६३ ले मौिलक मानवअिधकारको ��याभूित गद� 
ती अिधकारको साथ�क काया��वयन गन� िज�मेवारी 
रा�यलाई स�ुपेको छ । �कृितक �कोपलगायत अ�य 
कुनैपिन कारणमा �यि�को मौिलक हक अिधकारको 
संर�ण र संव��न गनु�पन� दािय�वबाट रा�य िवमखु 
ह�न स�दनै । नाग�रकको संर�कको हैिसयतले 
आ�नो �ोत साधनको समिुचत प�रचालन गरी 
आफूले िलएको िज�मेवारीबाट कुनैपिन बहानामा 
रा�यले पिछ हट्न िम�दैन । यो वा �यो कारणलाई 
आधार बनाई जनताका मौिलक हक कुि�ठत ह�ने 
गरी ग�रएका रा�यका ि�याकलापलाई वैधता �दान 
गन� गरी कुनै पिन काय� गन� अिधकारपिन रा�यलाई 
ह�दँनै । मौिलक मानवअिधकारको संर�ण गनु�पन� 
दािय�व पूरा गन� ग�रएका ि�याकलाप �यवहारमा 

पिन देिखन स�नपुछ�  । �यसैले रा�यले जनताका 
लािग अिधकारको संर�ण संव��न गदा� जनताको 
सहमित र स�मित ह�ने िकिसमबाट गनु�पछ�  । जीवन 
�वत��ताको अथ� बा�ँन पाउने कुरामा मा� सीिमत 
ह�न ुह�दँैन, स�मानपूव�क बा�ँन पाउने हक नै वा�तवमा 
जीवन �वत��ताको हक हो भ�ने कुराको देिखन ु
पछ�  । हालैको भूक�प बाट रा�यले बेहोनु�  परकेो 
�ित र जनताले पाएको हैरानीको बीच ताद��य ह�ने 
गरी रा�यका ि�याकलाप �दिश�त ह�नपुछ�  । भूक�प 
ज�तो �ाकृितक �कोपको पूवा�नमुान गन� सिकने गरी 
वै�ािनक खोज अनसु�धान एवं �यसको वै�ािनक 
पिु�गन� सिकने याि��क उपहरणह�बाट जनतालाई 
ससूुिचत गराई उनीह�को जीवन र�ा गनु�पन� दािय�व 
रा�यको हो । तथािप यी सबै कुराको प�रपूित� गन� 
रा�य स�म नह�न स�छ तापिन अिहलेको Global 
Village भएको प�र�े�मा �य�ता सूचना जनता सम� 
परु ्याउन नस�दा सोचे भ�दा बढी �ित ह�न पगेुको 
त�य ��ट ह�न आएको छ । �यसैले आगामी िदनमा 
य�तो �ाकृितक िवपि�बाट ह�न स�ने �ित �यनुीकरण 
गन�तफ�  रा�यले कदम चा�न ु पन� दिेखन आएको 
छ । िवकासको नाममा अ�यवि�थत ब�ती िवकास 
र दीघ�कालीन सोच बेगर बनेका भौितक संरचनाका 
कारण िवपद �यव�थापनप�ात पिन जनताले 
आफूलाई सरुि�त महससु गन� नस�न ुअक� िवड�बना 
देिखएको छ । साव�जिनक तथा सरकारी जिमनमािथको 
अित�मणका कारण आप�कालीन अव�थामा सरुि�त 
अवतरण गन� �थान नपाएर पिन कितले �यान 
गमुाउन ु परकेो यथाथ�ता रा�यको साम ु देखा परकेो 
छ । नदी िकनारा इनार पोखरी पाटी पौवा जंगल 
पत� ज�गालगायतका साव�जिनक एवं सरकारी जिमन 
वैयि�क तथा िनजी�वाथ�का कारण साग�ुरन पगेुको 
तीतो यथाथ�ता पिन रा�यका साम ुचनुौतीको �पमा 
देखा परकेो छ । जीवन �वत��ता अथा�त् बा�ँन पाउने 
अिधकारको अथ� गास बास कपासमा मा� सीिमत छैन 
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सरुि�त िकिसमले भय रिहत वातावरणमा बा�ँन पाउने 
र उ�नित �गित र िवकास गन� पाउने अिधकार पिन 
आज जीवनकै अिधकारको �पमा िलइ�छ । �ाकृितक 
�ोतको िदगो उपयोग ह�ने गरी ग�रएको िवकास नै 
बा�तवमा िदगो िवकास हो । िवकासको नाममा बढ्दो 
सहरीकरण र अ�यवि�थत ब�ती िवकास एव ंसरकारी 
एवं साव�जिनक जिमनमािथको अित�मण गरी बनेका 
ठूलाठूला संरचनाले उ�टै समाजमा भयको वातावरण 
िसज�ना गरकेो छ । तसथ� आगामी िदनमा भूक�पबाट 
ह�न स�ने �ितको �यूनीकरण, �ाकृितक �कोप एव ं
िवपत् �यव�थापन, सरुि�त भई बा�ँन पाउने हकको 
स�मान, िदगो िवकास, सरुि�त, �वा��य, तथा स�ुदर 
ब�ती िवकास, दैवी�कोपको बेला आ�य िलने पया�� 
खाली जिमनको योजनाब� संर�ण, भूक�पीय सही 
सूचनाको लािग भूगभ� िव�ानको अ�ययन अनसु�धान 
साथै नीित िनमा�ण र समसामियक कानून िनमा�णका 
लािग देहायको काय� गनु�  भनी िवप�ी नेपाल सरकार 
�धानम��ी तथा मि��प�रषद् को काया�लयसमेतका 
नाममा देहायको िनद�शना�मक आदेश जारी ग�रिदएको 
छ ।

१. नेपालको अ�त�रम सिंवधान, २०६३ को 
धारा १२ (१) ले मािनसको बा�ँन पाउने हक 
सिुनि�त गरकेो छ । नाग�रक तथा रानीितक 
अिधकारस�ब�धी रा��संघीय अनबु�ध 
(ICCPR)१९६६ को धारा ६ ले मािनसको 
बा�ँन पाउने अिधकारलाई कानूनले संरि�त 
गनु�  पन� रा�यको दािय�व िनधा�रण गरकेो छ 
भनेमानव अिधकारको िव��यापी घोषणाप� 
(UDHR) को ��तावनामै भयबाट मिु� 
पाउने अिधकार मानवमा�मा रहेको उ�लेख 
गद� कुनै पिन रा�यका सरकारले �य�तो 
वातावरण िसज�ना गनु�पन� दािय�व वहन 
गन�छन् भिनएको छ । भूक�पलगायतका 
�ाकृितक �कोपले समाजमा भौितक तथा 

मानवीय �ित मा� नभई दीघ�कालस�म �भाव 
रहने गरी मनोवै�ािनक असर परु ्याएको 
ह��छ । य�तो �कोपबाट पन� गएको भौितक 
वा मानवीय �ित देखेर, भागेर वा सनेुर 
�यि�का मन मि�त�कमा पन� गएको असरले 
समाजलाई �िसत र भयिभत बनाएको 

 ह��छ । यो �कोपप�ात को िपडा (Post 
disaster trauma) को अव�था हो । भयबाट 
म�ु ह�न पाउने अिधकारको ��याभूितको 
लािग रा�यले आिथ�क, भौितक सामािजक 
वा मनोवै�ािनक उपायह� अवल�बन गरी 
�यि�लाई भयरिहत वातावरणमा बा�ँनस�ने 
अव�थाको सिुन�तता िदलाउन ु पछ�  । 
भूक�पप�ात को िपडाको स�बोधनका लािग 
रा�यले यथोिचत�पमा मनोसामािजक 
परामश� (Psycho-social counseling) 
सेवा स�चालन गन� आव�यक �ब�ध 

 िमलाउने । भूक�पलगायतका कुनै �ाकृितक 
िवपि�का बारमेा आम जनमानसलाई 
आतङ्िकत र �िसत पान� गरी कुनै िनराधार 
सूचना, समाचार वा भिव�यवाणी गन� िनषेध 
गन� । िवना आधार आम जनमानसलाई 
आतङ्िकत पान� गरी साव�जिनक �चार �सार 
वा सूचना, समाचार, आलेखह� �काशन 
गन� काय�लाई द�डनीय बनाउने गरी कानून 
िनमा�ण गन� ।

२. नेपाल भूक�पीय जोिखमका �ि�ले अ�य�तै 
जोिखमपूण� भौगिभ�क �े�मा रहेको भ�ने 
त�यह� साव�जिनक भइरहेको स�दभ�मा 
आगामी िदनमा िविभ�न भौितक संरचना 
िनमा�ण गदा� वा ब�ती िवकास गदा� भौगिभ�क 
�ि�कोणले उपय�ु �थानको पिहचान 
गररे मा� भौितक संरचना िनमा�ण वा 
ब�ती बसाउने काय� गन� �योजनको लािग 

नेपाल सरकार
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स�बि�धत सरोकारवाला िनकाय तथा 
यसस�ब�धी िव�ह�समेत संल�न संय�� 
िनमा�ण गरी काय� गन� ।

३. काठमाडौ उप�यकालगायत नेपालका 
िविभ�न सहरह�मा घना तथा अ�यवि�थत 
ब�तीको कारण िवपि�को समयमा �यान 
बचाउन आव�यक खलुा �थानको अभाव 

 छ । पर�परागत�पमा कायम रहेको खलुा तथा 
साव�जिनक �थानह� अित�मण ग�रएको वा 
मापद�डिवपरीत घर टहरालगायतका िनमा�ण 
ग�रएको भए �य�ता संरचनालाई िविधस�मत 
त�रकाले हटाउन लगाई ��येक ब�ती टोलमा 
�यूनतम�पमा आव�यक खलुा आ�य�थल 
चौर कायम गन� �यसस�ब�धी िनकायले 
त�काल काय� �ार�भ गन� ।

४. तोिकएभ�दा बढी उचाइका सबै अ�ला 
भवनमा भूक�पले परु ्याएको �ितको कारण 
आसपासका सव�साधारणका साना र आवास 
�योजनको लािग बनेका वा ब�ने घरह�लाई 
�ित प�ुन स�ने देिखएको र यसरी बनाइएका 
अ�ला संरचनाका कारण िछमेकका जनताले 
सध� �ाशको वातावरणमा बा�ँन ु पन� िनयित 
िसज�ना ह�न पगेुको छ । जनु �यायोिचत ह�न 
स�दैन । तसथ� �य�ता संरचना िछमेकका 
अ�य संरचनालाई असर नपान� गरी सरुि�त 
�कृितका छन् भ�ने कुराको सिुन�तता 
अपेि�त ह��छ । अत: मापद�डिवपरीत बनेका 
सबै संरचना भ�काई उपय�ु त�लामा िसिमत 
गन� लगाउने र यसरी बनेका अ�ला घरह� 
�ािविधक परी�ण गरी �ािविधक �ि�ले 
सरुि�त भएको ��याभूित िदन लगाउने ।

५. आिधका�रक भगुभ�य सूचना स�ं�ेषण गन� 
स�ने भूगभ�िवदह्�को अभाव महससु भएको 
प�र�े�मा �वदशेमै पिन भगुभ� शा�ीय 

िवधामा वै�ािनक अ�ययन अनसु�धान खोज 
गन� आव�यक भएकोले सरकारी �तरमा 
अ�ययन अनसु�धान के��को �थापना गनु�  र 
िवदेशमा अ�ययन गरकेा �वदेशी वा िवदेशी 
भूगभ�िवदह्�को यो�यता �मता परी�ण 
गन� सयं�� र पेसागत मया�दाको िनयमन 
गन� िनयमनकारी िनकाय पिन नभएको 
ले �य�तो िनकायको �पमा कानून�ारा 
नै के��ीय �तरमा एक अनसु�धानमलुक 
एवं िनयमनकारी िनकाय �थापना गनु�  

 गराउनू । य�तो िनकायमाफ� त भूक�पस�ब�धी 
आव�यक�य र  भरपद� सूचना िदने एवं 
नेपाल भूक�पीय जोिखम मलुकु भएकोले 
भूक�पस�ब�धी सामा�य जानकारी रा�न 
मा�यािमक तहमा अ�ययन अ�यापन गराउने 
र �यसमा िवशेष�ता हािसल गन� उ�च िश�ा 
�दान गन� �यव�था िमलाउने ।

६. औ�ोिगक िवकासस�ब�धी नीित िनमा�ण 
ऐन िनयम तजु�मा स�मको िज�मेवारी भएको 
उ�ोग म��ालयअ�तग�त रहेको खािन तथा 
भगुभ� िवभाग मातहत भूक�प मापन के�� 
रािखदँा यसको के��ीय िनकायको �पमा 
रहेको उ�ोग म��ालयको उ�े�यिसत मेल 
खाएको देिखदैँन । िसङ्गो नेपाल भूक�प 
जोिखम �े�मा रहेको भ�ने त�य साव�जिनक 
भइरहेको स�दभ�मा यसस�ब�धी के��ीय 
िनकायको �पमा कानून�ारा छु�ै म��लयको 
�थापना गरी सोअ�तग�त िविभ�न अ�ययन 
अनसु�धान के�� तथा प�रषद ्ह�को गठन 
गन� बा�छनीय देिखएकोले यसस�ब�धी 
भारत तथा चीन र स�भव भए अ�य मलुकुको 
अ�याससमेतको अ�ययन अवलोकन गरी 
छु�ै म��ालय, िनकाय, अ�ययन के�� तथा 
प�रषदह�को गठन गरी भूक�पको अ�ययन 
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अनसु�धान र आिधका�रक चेतावनी (Early 
Warning System) एवं संकट ��त �े� 
घोषणा गनु�पन� �े� िनधा�रण गन�समेतको 
िज�मेवारी नेपाली सेना, सश� �हरी, 
जनपद एवं िवशेष �हरीह�लाई स�ुपने 
�यव�था िमलाउने ।

७. कुनै खास �े�मा गएको भूक�पको जानकारी 
तरु�त िदन सके अक� �े�मा ह�न स�ने 
�ितलाई जोगाउन सिकने ह�दँा भूक�पको 
अ�ययन अनसु�धान गन� आिधका�रक 
िनकायको गठन नभएस�म पूव� चेतावनी 
�णाली (Early Warning System) जडान 
गरी �ूत स�चार मा�यमबाट जानकारी 
गराउने �यव�था िमलाउने ।

८. हाल �चलनमा रहेको दवैी �कोप उ�ार ऐन, 
२०३९ उ�ार र राहतमा मा� सीिमत रहेको 
र भूक�प ज�तो महािवपि�को समयमा िवपत 
�यव�थापन एव ं पनु: िनमा�ण तथा पनु�था�पना 
काय�को लािग यो ऐन पया�� र समसामियक 
नदेिखएकोले िवपत �यव�थापन एव ं पनु: 
िनमा�ण तथा पनु�था�पनास�ब�धी राि��य 
नीित िनमा�ण गरी िवपत �यव�थापनका तीन 
चरण Reduce, Response र Recovery 
लाई स�बोधन ह�ने गरी यथाशी� सोस�ब�धी 
ऐन तथा िनयमको तजु�मा गरी लागू गन� 
�यव�था िमलाउने ।

९. सव�साधारणको ब�तीमा आवत जावत, हावा, 
�काशमा अवरोध प�ुने साथै सव�साधारणले 
जीवनभर आज�को भू-स�पि�को उपयोिगता 
समा� ह�ने गरी कुनै पिन सरकारी साव�जिनक 
वा िनजी �यापा�रक �योजनका अ�ला भवन 
तथा अपाट�मे�ट िनमा�ण गनु� पूव� �यसबाट 
अ�य �यि�को घर आवास वा अ�य स�पि� 
वा आवत जावतको �वत��तामा �ितकूल 

असर पन� भएमा मका� पन� स�बि�धत प�लाई 
यथाथ� सूचना र यथोिचत �ितपूित� िदने 
र �यसरी िनमा�ण ह�ने संय��बाट अ�लाई 
�यूनतम मा� �ित प�ुने कुराको सिुन�तता 
गराएर �ाकृितक �ोतको अिनयि��त दोहन 
नह�ने गरी मा� िनमा�ण गन� अनमुित िदने 
�यव�था गन� ।

१०. ब�ती िवकास, सहरीकरण वा आवास 
योजना स�चालन गदा� भूिमको स�भा�यता 
र उपय�ुता र भूक�पीय जोिखमको सव��ण 
गरी �ाकृितक �ोतसाधनको िदगो उपयोग 
ह�ने गरी स�चालन गन� �यव�था िमलाउने ।

११. अित�मण भएका सरकारी तथा साव�जिनक 
जिमन सरकारले �ा� गरी दवैी�कोपको 
बेला आ�य िलने पया�� खाली जिमनको 
योजनाब� संर�णको लािग आव�यक 
�यव�था िमलाउने ।

१२. भूक�पको जोिखमलाई �यूनीकरण गन� हाल 
भइरहेको भवन िनमा�णसंिहता र मापद�डको 
पनुरावलोकन गरी पथृक �े�मा िनमा�ण ह�ने 
भवन सरंचनाको उपय�ु मापद�ड यथाशी� 
बनाई लागू गन� र �यसको स�ब� िनकाय 
तथा �थानीय िनकायबाट िनयिमत अनगुमन 
गन� �यव�था िमलाउने ।

१३. राजमाग� तथा �ामीण सडक िनमा�ण गदा� 
मापद�ड िनधा�रण गरी भूक�पलगायतका 
�ाकृितक कारणबाट ह�नस�ने भू�खलन र 
�यसबाट ह�न स�ने जोिखमको सव��ण गरी 
बम �लाि�टङ ज�ता जिमनको िभ�ी भागमा 
क�पन �याउने उपकरणको �योग नगन� 
�यव�था िमलाउने ।

१४. नेपालका जंगल, िहमाल, परुाताि�वक तथा 
ऐितहािसक मह�वका �थल तथा मठ मि�दर 
पाटी पौवा आिद िव� स�पदा सूचीमा परी 

नेपाल सरकार
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िव�कै स�पि�का �पमा रहेको स�दभ�मा 
भूक�पको कारणले परु ्याएको �ितको सव��ण 
गरी पूव�वत्  अव�थामा �याउन �य�ता 
मह�वका व�तकुो पनु: िनमा�ण िजण��ारको 
राि��य योजना िनमा�ण गरी त�काल लागू गन� 
�यव�था िमलाउने ।

१५. िवपि�को सामनाप�ात य�तो िवपि� 
बेहोन� बा�य र न�यहोरकेा बीच आधारभूत 
िभ�नता ह�न निदन उ�ार तथा राहत 
काय�प�ात योजनाब� पनु:�थापना, 
पनुला�भ तथा पनु:िनमा�णको काय� रा�यले 
स�ु ग�रस�नपुछ�  तर भूक�प गएको मिहनौ 
िबितस�दा पिन रा�यले पनु�था�पना, 
पनुला�भ, पनुिन�मा�ण तथा पनु�था�पनाको 
ठोस नीित र योजना अिघ सारकेो पाइएन । 
तसथ� अपाङ्गता भएका, घरबास गमुाएका, 
जीवन गजुाराको िवक�प नभएका, अस�, 
बालक, मिहला, व�ृ �यि�ह�को लािग 
राि��य नीित बनाई यथाशी� पनु�था�पना,  
पनुला�भ, पनुिनमा�णको काय� यथाशी� स�ु 
गन� �यव�था िमलाउनू ।

१६. भूक�पको जोिखम �यव�थापन गरी जनताको 
जीवन र रा�यको स�पि�को संर�ण गन� 
भूक�पपूव�को अव�था (Pre Disaster 
Stage), भूक�प ह�दँाको अव�था (During 
Disaster Stage) र भूक�पप�ात को 
अव�था (Post Disaster Stage) गरी 
त�कालीन र दीघ�कालीन योजना तथा 
संय��ह�को �थापना गन� �यव�था   
िमलाउने ।

१७. िवपतको समयमा खा�ा�न, औषधी पानी 
इ�धनलगायतका अ�याव�यक व�तकुो अभाव 
देिखएको साथै साव�जिनक यातायातको 
साधनको �यव�थापन ह�न नसक� जनताले 

बेहोनु�  परकेो हैरानीलाई �ि�गत गरी आगामी 
िदनमा य�ता अ�याव�यक व�त ुर सेवालाई 
रा�यले िनय��णमा िलई �यसको उिचत 
�यव�थापन गन� �यव�था िमलाउने ।

१८. भूक�पकै कारण िजउ बचाउन सफल भए 
तापिन कितले घरबास र आ�य गमुाएको 
अव�था ह�दँा �य�ता �यि�को पिहचान गरी 
ितनीह�लाई रोजगारको �यव�था गन� सीप 
िसकाई पनु िनमा�णको काय�मा सलं�न ह�ने 
�ब�ध िमलाउने ।

 ��ततु आदेशको जानकारी िवप�ीह�लाई 
िदई ��ततु िनवेदनको दायरीको लगत क�ा िमिसल 
अिभलेख शाखामा बझुाइिदनू ।

उ� रायमा सहमत छु ।
�या.गोिव�दकुमार उपा�याय

इजलास अिधकृतः उमानाथ गौतम
इित संवत् २०७२ साल भदौ २३ गते रोज ४ शभुम् ।

& 
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सव��च अदालत, संय�ु इजलास
माननीय �यायाधीश �ी गोपाल पराजलुी
माननीय �यायाधीश �ी ओम�काश िम�

फैसला िमित : २०७२।६।७।५

म�ुा : सरंि�त �े�िभ� संरि�त िहउ ँिचतवुा मारी 
छाला िनकासी ओसारपसार गरी घरमा राखेको

०७०-CR-००५६
पनुरावेदक / वादी : िज�ला �हरी काया�लय, म�ुताङको 

जाहेरीले नेपाल सरकार
िव��

��यथ� / �ितवादी : गोरखा िज�ला करौजा गा.िव.स. 
वडा नं.४ घर भई हाल कारागार काया�लय, 
का�क�मा थुनामा रहेका कुलमान घले 
ग�ुङसमेत

०७०-CR-००५७
पनुरावेदक / �ितवादी : म�ुताङ िज�ला माफा� गाउ ँ

िवकास सिमित वडा नं.१ घर भई हाल कारागार 
काया�लय, का�क�मा थनुामा रहेका �याम�साद 
लालचन

िव��
��यथ� / वादी : िज�ला �हरी काया�लय, म�ुताङको 

जाहेरीले नेपाल सरकार

 § राि��य िनकु�ज तथा व�यज�तु सरं�ण 
ऐन, २०२९ को दफा २६(१) मा व�यज�तु 
मान� काय� र व�यज�तुको आखेटो पहार 
रा�नसे�मको िनिष� काय�लाइ� पिन 
एकै दफामा राखे पिन सो काय�लाइ� 
कसुरको मा�ानुसार िवचार गरी सजाय 
गन� अिधकतम र �यूनतम सजायको 

�यव�था गरी �यायकता�लाइ� �विववेक�य 
सजाय िनधा�रण गन� स�ने गरी कानूनी 
�ावधान िवधाियकाले िनि�त गरकेो 

 देिख�छ । यसरी िवधाियकाले द�ड 
िनधा�रण गन� िव�ता�रत �ावधान राखे पिन 
तजिबजी अिधकारको �योग आ�मगत 
वा �वे�छाचारी�पमा गन� िम�दैन । 
�य�तो द�डको िनधा�रण �यायकता�ले 
सम�याय (equity), शु� अ�त:�करण 
(good conscience), �ाकृितक 
�याय (natural justice) का आधारमा 
कसुरको मा�ा वा गा�भीय�ता, घटना�म 
र कानूनले तोकेको प�रिधसमतेलाइ� 
तुलाना�मक�पमा अनुपाितक र उिचत 
स�तुलन (proportional & proper 
balance) भएको छ छैन �याल गरी 
�याियक�पमा स�पादन ह�नुपन� ।

(�करण नं.६)

वादीका तफ� बाट : उप�यायािधव�ा प�ुय�साद पाठक
�ितवादीका तफ� बाट : िव�ान् अिधव�ा जयनारायण 

पौडेल
अवलि�बत निजर :
स�ब� कानून :

स�ु फैसला गन� :
 स�पक�  अिधकारी �ी कमलजंग कँुवर
पनुरावेदन तहमा फैसला गन� :
 माननीय �यायाधीश �ी माधव�साद चािलसे
 माननीय �यायाधीश �ी राजकुमार वन

फैसला
 �या.ओम�काश िम� : �याय �शासन 
ऐन, २०४८ को दफा ९ बमोिजम यसै अदालतको 
�े�ािधकारिभ� पन� म�ुाको संि�� त�य एव ं ठहर 
यस�कार छः-

कुलमान घले ग�ुङसमेत

�नण�य नं. ९६०२
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 िज�ला �हरी काया�लय, म�ुताङको 
िमित २०६८।२।१५ च.नं.१२६८ को प�बाट 
िज�ला म�ुताङ माफा� गा.िव.स. वडा नं.१ मा रहेको 
�याराडाइज गे�ट हाउसमा िमित २०६०।२।१४ गते 
खानतलासी गदा�  २ वटा िहउ ँिचतवुाको छाला बरामद 
भएकोले उ� गे�ट हाउसका मािलक �याम�साद 
लालचन, च.नं. १२७७ िमित २०६८।२।१६ को 
प�ानसुार िमित २०६८।२।१५ गते िज�ला गोरखा 
करौजा गा.िव.स वडा नं.४ घर भई हाल िज�ला 
म�ुताङ माफा� गा.िव.स. वडा नं.१ ब�ने �याम�साद 
लालचनको च�री गोठमा काम गन� कुलमान घले ग�ुङ 
��ाउ भएको, च.नं. १३१२ िमित २०६८।२।२७ को 
प�ानसुार गोरखा करौजा गा.िव.स. वडा नं.१ घनुचकु 
घर भई हाल िज�ला माफा�  गा.िव.स. वडा नं.४ ब�ने 
�रि�जन िहराचनको चौरी गोठमा काम गन� का�छावीर 
ग�ुङसमेत बरामदी मचु�ुका िहउ ँ िचतवुाको छाला 
िहउ ँिचतुवाको हड्डीसमेतका दशी सबतु �माणसिहत 
आव�यक कानूनी कारवाहीको लािग पेस भएको जाहेरी 
�ितवेदन ।
 िमित २०६८।२।१४ गते िज�ला म�ुताङ 
माफा� गा.िव.स. वडा नं.१ मा पन� �ितवादी �याम�साद 
लालचनको �याराडाइज गे�ट हाउसमा �हरी टोलीले 
खानतलासी गदा� होटलको मूल ढोकाबाट �वेश गरी 
मािथ�लो तलामा जाने प�क� िसढंी रहेको उ� िसंढी 
चढी मािथ�लो तलामा गई हेदा� होटलका िविभ�न 
कोठाह� रहेको, उ� कोठाम�ये बाथ�म लेिखएको 
ताला लगाई ब�द रहेको कोठाको ढोका खोली हेदा� 
िव�तरासिहतको २ वटा खाट रहेको, कोठाको कुनामा 
काठको टंगालोमा सेता, कालो, खैरो रगंको टाटेपाङ्�े 
टाउको ख�ुा तथा प�ुछरसमेत भएको १ िमटर ७४ 
से.िम.को थान १ र १ िमटर ७३ से.िम. को थान १ गरी 
ज�मा थान २ िहउ ँिचतवुाका छाला झ�ुड्याई रािखएको 
अव�थामा बरामद भएको भ�ने �हरी िनरी�क राममणी 
उ�ेतीसमेतले खडा गरकेो बरामदी मचु�ुका ।
 िज�ला म�ुताङ माफा� गा.िव.स. वडा नं.१ 
ि�थत �याराडाइज गे�ट हाउस मेरो आ�नै हो । 

िमित २०६८।२।१४ गते �हरीह� आएर मेरो होटल 
खानतलासी गर े । बाथ�म भनी लेिखएको कोठामा 
खानतलासी गदा� क�रब १ िम.७४ से.िम. र अक� 
१ िम. ७३ से.िम. को दइुवटा िहउ ँ िचतवुाको छाला 
सकुाएर राखेको अव�थामा बरामद गरकेा ह�न् । क�रब 
१ मिहना जित अगािड िज�ला गोरखा करौजा गा.िव.स. 
वडा नं.४ �थायी घर भई हाल माफा�ि�थत मेरो चौरी 
गोठमा काम गन� वष� ४८ को कुलमान घले ग�ुङले 
�याएर मलाई रा�नको लािग भनी िदएको हो । मैले मेरो 
होटलको मािथको ढलानको छानामा सकुाउनको लािग 
िफँजाएर राखे ँ । �यसपिछ बाथ�म भनी लेिखएको 
कोठामा काठको बारमा सकुाएर राखेको िथए ँ । �हरी 
आएर खानतलासी गरी बरामद गरेर छालासिहत 
मलाई िज�ला �हरी काया�लय, जोमसोममा िलएर 
गए । उसले िदएको छाला आलो िथयो । मैले नग�हाओस् 
र नकुिहयोस ्भनी ननु छालामा दलेर सकुाए ँ । टु�चे 
गा.िव.स. फचे भवाङमा भएको मेरो चौरी गोठमा उसले 
काम गछ�  । उसले रासन िलन आउदँा छाला िलएर 
आएको हो । मैले ओछ् याउनको लािग भनी राखेको हो । 
कहा ँर कसरी मरकेो बारमेा मलाई थाहा भएन । त�वीर 
नं. १ मा कुलमान घले ग�ुङ र मैले हातमा िलएको 
िहउ ँिचतवुाको छाला नै कुलमान घले ग�ुङले मलाई 
�याएर िदएको र मेरो �याराडाइज गे�ट हाउसबाट 
�हरीले बरामद गरकेो छाला �यही नै हो भनी �ितवादी 
�याम�साद लालचनले अनसु�धान अिधकारीसम� 
गरकेो सािबती बयान ।
 २०६८ साल वैशाख मिहनाको १५/१६ गते 
ह�न स�छ । १ वटा पोथी र १ वटा भाले िचतवुा मरकेो 
देखे ँ । मैले २ वटै िचतवुालाई धपुीको पातले नदे�ने 
गरी छोपे ँ । �यसपिछ भोिलप�ट िबहान वतासेमा 
�रि�जन िहराचनको च�री गोठमा काम गन� िज�ला 
गोरखा केरौजा गा.िव.स. वडा नं. १ का का�छावीर 
ग�ुङलाई भेट्न गए ँ। उसलाई चौरी गोठमा काम गदा� 
देिख नै िचनेको हो । मैले उसलाई भवाङभ�दा मिुन 
चौरमा २ वटा िहउ ँ िचतवुा मरकेो फेला पारे ँ छाला 
काढ्नको लािग सहयोग गनु�  पर ्यो भने ँ । ऊ मलाई 
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सहयोग गन� तयार भयो । मैले छाला काढेर साह�को 
घरमा पठाउने हो उसले जेसकैु गरोस् भनेको हो । हामी 
दबैु जनाले च�कुले उ� दईुवटा िहउ ँिचतवुाको छाला 
काढ्य� र मास ुर हड्डी �यही ँछाड् य� । भोिलप�ट नै 
२ वटा छाला बोकेर �याई माफा�ि�थत मेरा साह�लाई 
�याएर िदए ँ । साह�ले झोलाबाट िनकालेर हेर ्यो र 
२ वटा हो भनी सो�यो । साह�ले उ� छालाह� 
मािथ छतमा रा�न ु भ�यो । मैले छतमा िफँजाएर 
राखे ँ । �यो रात साह�को होटलमा बसेर भोिलप�ट नै 
फक�  ँ । १५/१५ िदनमा रासन खच� िलन साह�कहा ँ
आउछुँ । छाला बझुाउनभ�दा ६ िदन अगािड रासन 
िलन माफा� साह�कहा ँ आएको िथए ँ । २०६८।२।१५ 
गते �हरीह� आएर मरकेो िहउ ँिचतवुा कहा ँछ दखेाउ 
भने । म र �हरीह� गएर खो�दा भिलङ िभरमा िहउ ँ
िचतवुाको टाउको मे�द�डलगायतका हड्डी ग�हाएको 
अव�थामा फेला पर ्यो । उ� हड्डीह� �हरीले 
उठाएर �याए । चौरीमा िवष हालेर िहउ ँिचतवुाले खाई 
छट्पटाउदँ ै आएर भवाङमिुनको िभरमा आएर मरकेो 
ह�न स�छ । िकनिक �यहा ँपासो पिन छैन । ब�दकुले 
हानेको �वाल पिन छैन । त�वीर नं.१ मा दखेाएको 
हड्डीह� भवाङ िभरमा फेला पारकेो हड्डी तथा 
छालाका टु�ाह� नै हो । त�वीर नं. २ मा मेरो साह� 
�याम�साद लालचन र मैले हातमा िलएको छाला िहउ ँ
िचतवुाको छाला हो । सो त�वीर २ मा दखेाएको २ 
थान छाला नै मैले मेरो साह� �याम�साद लालचनलाई 
उसको होटलमा लगेर िदएको हो भनी िज�ला गोरखा 
केरौजा गा.िव.स. वडा नं.४ �थायी घर भई हाल िज�ला 
म�ुताङ माफा� गा.िव.स. वडा नं.१ ब�ने �याम�साद 
लालचनको चौरी गोठमा काम गन� �ितवादी कुलमान 
घले ग�ुङले अनसु�धान अिधकारीसम� गरकेो 
सािबती बयान ।
 टुकुचे गा.िव.स. मा पन� बतासे भ�ने ठाउमँा 
�रि�जन िहराचनको च�री गोठमा काम गछु�  । गते मलाई 
याद भएन तर िबहान क�रब १० बजेितर बतासेमा 
चौरी चराएर फक� र आई खाना खाने बेलामा कुलमान 
घले ग�ुङ आयो । उसले अिल तल िभरको चौरमा 

िहउ ँ िचतवुा मरकेो छ, छाला काढ्न सहयोग ग�रदेउ 
भ�यो । मैले �यो छाला के गछ� भनी सोध� । उसले पिछ 
काम ला�छ भ�यो । कुलमान तथा मैले च�कु �योग 
गरी पालैपालो २ वटा मरकेो िहउ ँ िचतवुाको छाला 
काढ्य� । �यसपिछ उ� िहउ ँ िचतवुाको छाला िलएर 
कुलमान आ�नो गोठितर गयो । म आ�नो गोठितर गए ँ। 
ऊ छाला िलएर भोिलप�ट माफा� साह�कहा ँगयो र ेभ�ने 
मैले सनेु ँ । छाला काढेपिछ हामीले हड्डी तथा मास ु
�यही ँछाडेका हो । पिछ िग�ले सबै िलएर गयो र ेभ�ने 
सनुे ँ । कुलमानलाई �हरीले �याउदँा िहउ ँ िचतवुाको 
हड्डीसिहत �याएको देखेको हो । मलाई थाहा नभएर 
छाला काढ्न सहयोग गरकेो हो भनी िज�ला गोरखा 
केरौजा गा.िव.स. वडा नं.१ घर भई हाल िज�ला 
म�ुताङ माफा� गा.िव.स. वडा नं.१ ब�ने �ितवादी 
का�छावीर ग�ुङले अनसु�धान अिधकारीसम� गरकेो 
सािबती बयान ।
 �ितवादी �याम�साद लालचन, 
कुलमान घले गरुङ तथा का�छावीर ग�ुङलाई म 
िच�छु । �याम�साद लालचन माफा�ि�थत �याराडायज 
गे�ट हाउसका मािलक ह�न् । कुलमान घले ग�ुङ 
�याम�साद लालचनको चौरीगोठमा काम गन� मािनस 
ह�न् । का�छावीर ग�ुङ माफा� ब�ने �रि�जन िहराचनको 
च�री गोठाला ह�न् । �याराडाइज गे�ट हाउसबाट 
२ थान िहउ ँ िचतवुाको छालासिहत �याम�साद 
लालचनलाई �हरीले प�ाउ गरकेो भ�ने मैले सनेु ँ । 
पिछ �हरीले कुलमानलाई पिन चौरी गोठमा नै गएर 
प�ेर �याएको भ�ने सनु� । िहउ ँिचतवुको छाला �यित 
धेर ै मह�व ह��छ ज�तो मलाई ला�दैन । �याम�साद 
लालचनलाई िहउ ँ िचतवुाको छाला रा�न ह�दँैन भ�ने 
थाहा नहोला ज�तो ला�छ । �याम�साद लालचन 
िहउ ँ िचतवुाको छालाको �यापार गन� मा�छे ज�तो 
ला�दैन । यो गाउमँा िहउ ँ िचतवुाको छालाको �यापार 
ह�दैँन ज�तो ला�छ । �याम�साद रा�ो आचरणको मा�छे 
ह�न् । कुलमान घले र का�छावीर पिन खराब आचरणका 
मािनस होइनन् । तर माफा�मा बािहरको मािनस आएर 
क�तूरीको िसकार गछ�न् । हामीले प�ेर ए�यापलाई 

कुलमान घले ग�ुङसमेत
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बझुाएका पिन ह� । िहउिँचतवुाको छाला ज�तो कुरा 
उहालेँ रा�न नह�ने िथयो िहउ ँिचतवुाको छाला �याएर 
िदएकोले उनीह�को िनयत क�तो िथयो भ�न सिक�न 
भ�ने िज�ला म�ुताङ माफा� गा.िव.स.वडा नं.४ ब�ने 
वष� ७० का नरबहादरु िहराचन तथा ऐ. वडा नं.३ 
ब�ने वष� ६१ का भि� िहराचनसमेतका जना ७ ले 
ग�रिदएको सज�िमन मचु�ुका ।
 राि��य िविध िव�ान �योगशाला, खमु�टारको 
च.नं.१११२ िमित २०६८।३।५ को प�ानसुार यस 
काया�लयबाट परी�णको लािग पठाइएको २ थान 
छाला िहउ ँ िचतवुा(Snow leopard) को हो भनी 
�मािणत भएको तथा हड्डी िबग �याट �यािमलीको 
हाडखोर भएको भ�ने परी�ण �ितवेदन �ा� भएको ।
 जाहेरी �ितवेदन बरामदी मचु�ुका सािबती 
बयान कागज िविभ�न �यि�ह�ले थप �माण 
ब�ुनको लािग ग�रिदएको कागजातह�, िविध िव�ान 
�योगशालाको परी�ण �ितवेदनलगायतका सबै 
कागजातह� अनसु�धान गरी हेदा�  िज�ला म�ुताङ 
माफा� गा.िव.स. वडा नं.१ ब�ने �ितवादी �याम�साद 
लालचन िज�ला गोरखा केरौजा ४ घर भई हाल िज�ला 
म�ुताङ माफा� गा.िव.स. वडा नं.१ ब�ने �याम�साद 
लालचनको चौरी गोठमा काम गन� �ितवादी कुलमान 
घले ग�ुङले च�रीमा िवष हाली िहउ ँिचतवुालाई मारी 
�ितवादी का�छावीर ग�ुङको सहयोगमा �यसको छाला 
िनकालेर �यापार गन� उ�े�यले कुलमानले �याम�साद 
लालचलनलाई �याएर िदएको र �यसको ओसारपसार 
गन� इरादा राखेको ठहछ�  । यसबाट का�छावीर ग�ुङले 
राि��य िनकु�ज तथा व�यज�त ुसंर�ण ऐन, २०२९ को 
दफा ५(ख) तथा संर�ण �े� �यव�थापन िनयमावली, 
२०५३ को िनयम १६(क) बमोिजमको कसरु गरकेो 
तथा �याम�साद लालचन र कुलमान घले ग�ुङले 
सोही ऐनको दफा ५(क) र २६(१) बमोिजमको कसरु 
तथा सरं�ण �े� �यव�थापन िनयमावली, २०५३ 
को िनयम १६(क) को कसरु अपराध गरकेोले िनज 
�ितवादी का�छावीर ग�ुङ, �याम�साद लालचन तथा 
कुलमान ग�ुङलाई राि��य िनकु�ज तथा व�यज�त ु

सरं�ण ऐन, २०२९ को दफा २६ (१) बमोिजम 
हदैस�मको सजाय गन� साथै बरामद भएको २ थान 
िचतवुाको छाला सोही ऐनको दफा २८ बमोिजम जफत 
गन� मागदाबी िलई अनसु�धान अिधकृतले स�पक�  
अिधकारीको काया�लयमा िमित २०६८।३।९ मा पेस 
गरकेो अिभयोगप� ।
 िज�ला माफा� गा.िव.स. वडा नं.१ ि�थत 
�याराडाइ�ज गे�टहाउस मेरो आ�नै हो । िमित २०६८ 
साल जे� १४ गते �हरीह� आएर मेरो होटल 
खानतलासी गर े । बाथ�म भनी लेिखएको कोठामा 
खानतलासी गदा� क�रब १ िम. ७४ से.िम. अक� १ िम. 
७३ से.िम. को दईुवटा िहउ ँिचतवुाको छाला सकुाएर 
राखेको अव�थामा बरामद गरकेा छन । क�रब १ 
मिहना जित अगािड िज�ला गोरखा केरौजा गा.िव.स. 
वडा नं.४ �थायी घर भई हाल माफा�ि�थत मेरो चौरी 
गोठमा काम गन� कुलमान घले ग�ुङले �याएर मलाई 
रा�न भनी िदएको हो । मैले मेरो होटलको मािथ 
ढलानको छानामा सकुाउनको लािग िफँजाएर राख� । 
�यसपिछ बाथ�म भनी लेिखएको कोठाको काठको 
बारमा सकुाएर राखेको िथए ँ। �हरी आएर खानतलासी 
गरी बरामद गररे छालासिहत मलाई िज�ला �हरी 
काया�लय जोमसोममा िलएर गए । उसले िदएको छाला 
आलो िथयो । मैले नग�हाओस ् र नकुिहइयोस् भनी 
ननु छालामा दलेर सकुाए ँ । टु�चे गा.िव.स. को फचे 
भवाङमा भएको मेरो चौरी गोठमा उसले काम गछ�   । 
उसले रासन िलन आउदँा छाला िलएर आएको हो । 
मैले ओ�याउनको लािग भनी राखेको हो । कहा ँ र 
कसरी मरकेो बारमेा मलाई थाहा भएन । त�वीर नं.१ 
मा कुलमान घले ग�ुङ र मैले हातमा िलएको िहउ ँ
िचतवुाको छाला नै हो कुलमान घले ग�ुङले �याएर 
�याएर िदएको र मेरो �याराडाइज गे�टहाउसबाट 
�हरीले बरामद गरकेो छाला �यही ँनै हो भनी �ितवादी 
�याम लालचनले स�ु स�पक�  अिधकारीसम� गरकेो 
बयान ।
 २०६८ साल वैशाख मिहनाको १५/१६ गते 
ह�न स�छ । १ वटा पोथी र १ वटा भाले िचतवुा मरकेो 
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देखे ँ । मैले २ वटै िचतवुालाई धपुीको पातले नद�ेने 
गरी छोपे ँ । �यसपिछ भोिलप�ट िबहान वतासेि�थत 
चौरी गोठमा काम गन� िज�ला गोरखा केरौजा गा.िव.स. 
वडा नं.१ का�छावीर ग�ुङलाई छाला काढ्नको लािग 
सहयोग मागे ँ । मैले छाला काढेर साह� कहा ँ पठाउने 
हो उसले जे सकैु गरोस भनेको हो । हामी दवुै जनाले 
च�कुले उ� दईुवटा िहउ ँ िचतवुाको छाला काढ्य� । 
भोिलप�ट नै सोही बोरामा भएको छाला बोकेर �याई 
मेरा साह� �याम�साद लालचनलाई उनको होटलमा 
�याएर िदए ँ। साह�ले झोलाबाट िनकाले र हेर ्यो र २ 
वटा हो भनी सो�यो । साह�ले उ� छालाह� मािथ 
छतमा रा�न ु भ�यो । मैले छतमा िफजाएर राखे ँ । 
२०६८।२।१५ गते �हरीह� आएर मरकेो िहउ ँिचतवुा 
कहा ँ छ देखाउ भने । म र �हरीह� गएर खो�दा 
भवाङ िभरमा िहउ ँिचतवुाको ख�पर छाला तथा हड्डी 
ग�हाएको अव�थामा फेला पर ्यो । उ� हड्डीह� 
�हरीले उठाएर �याए । चौरीमा िवष हालेर िहउ ँ
िचतवुाले खाई छट्पटाउदँ ैआएर भवाङ मिुनको चौरमा 
आएर मरकेो ह�न स�छ । िकनिक �यहा ँ पासो पिन 
छैन । ब�दकुले हानेको �वाल पिन छैन । त�वीर नं.१ 
मा दखेाएको हड्डीह� भिलङ िभरमा फेला पारकेो 
हड्डी तथा छालाका टु�ाह� नै हो । त�वीर नं.२ मा 
मेरो साह� �याम�साद लालचन र मैले हातमा िलएको 
छाला िहउ ँ िचतवुाको छाला हो । सो त�वीर २ मा 
देखाएको २ थान छाला नै मैले मेरो साह� �याम�साद 
लालचनलाई उसको होटलमा लगेर िदएको हो भनी 
�ितवादी कुलमान घलेले स�ु स�पक�  अिधकारीसम� 
गरकेो बयान ।
 टुकुचे गा.िव.स. मा पन� बतासे भ�ने ठाउमँा 
�रि�जन िहराचनको च�री गोठमा काम गछु�  । गते मलाई 
याद भएन तर िबहान क�रब १० बजेितर बतासेमा 
चौरी चराएर फक� र आई खाना खाने बेलामा कुलमान 
घले ग�ुङ आयो । उसले अिल तल िभरको चौरमा 
िहउ ँ िचतवुा मरकेो छ छाला काढ्न सहयोग ग�रदउे 
भ�यो । मैले �यो छाला के गछ� भनी सोध� । उसले पिछ 
काम ला�छ भ�यो । च�कु �योग गरी कुलमान तथा 

मैले पालै पालो २ वटा मरकेो िहउ ँ िचतवुाको छाला 
काढ्य� । �यसपिछ उ� िहउ ँ िचतवुाको छाला िलएर 
कुलमान आ�नो गोठितर गयो । म आ�नो गोठितर गए ँ। 
ऊँ छाला िलएर भोिलप�ट माफा� साह�कहा ँगयो र ेभ�ने 
मैले सनेु । छाला काढेपिछ हामीले हड्डी तथा मास ु
�यही छाडेका हो । पिछ िग�ले सबै िलएर गयो र ेभ�ने 
सनुे । कुलमानलाई �हरीले �याउदँा िहउ ँ िचतवुाको 
हड्डीसिहत �याएको देखेको हो । मलाई थाहा नभएर 
छाला काढ्न सहयोग गरकेो हो भनी िज�ला गोरखा 
केरौजा गा.िव.स. वडा नं.१ घर भई हाल िज�ला 
म�ुताङ माफा� गा.िव.स. वडा नं.१ ब�ने �ितवादी 
का�छावीर ग�ुङले स�ु स�पक�  अिधकारीसम� गरकेो 
बयान ।
 अड्डामा बिुझएका धनबहादरु प�नचन, 
कानमा लालचन, ठूलाका�छा लालचन, सरु�े� 
कुमार िहराचन, मंगला लालचन, मान वहादरु 
िहराचन, ह�र�साद लालचन, समुन लालचनसमेतका 
सा�ीह�को बकप�बाट समेत �ितवादी �याम �साद 
लालचनको गे�टहाउसबाट बरामद भएको त�य 
�वीकार ग�रएको र दीपक राना, िदपक वगाले, गोिव�द 
बहादरु राना, िदपकराज बोहरासमेतका सा�ीह�को 
बकप�बाट उ� िहउ ँ िचतवुाको छाला �ितवादी 
�याम�साद लालचनको गे�ट हाउसको बाथ�मबाट 
बरामद भएको हो । सो छाला चौरी गोठालाह� 
�ितवादी कुलमान घले र का�छावीर ग�ुङ भएर चौरी 
गोठको खक� मा िहउ ँिचतवुा मारी छाला काढेर कुलमान 
घलेले �याम�साद लालचनलाई िदएको हो । उ� चौरी 
खक� बाट सिडगली अव�थामा रहेको िहउ ँ िचतवुाको 
हड्डी र �ितवादी कुलमान घले ग�ुङलाई समेत 
प�ाउ गरी कानूनी कारवाहीको लािग पेस गरकेो हो 
भ�ने बकप� ।
 �ितवादीह� �याम�साद लालचन कुलमान 
घले ग�ुङ र का�छावीर ग�ुङसमेतको संल�नतामा 
गै�कानूनी त�रकाले िहमालक� रानी Queen of 
the mountain उपनामले प�रिचत संरि�त दलु�भ 
लोपोउ�मखु तथा संकटापन (Protected by 

कुलमान घले ग�ुङसमेत
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Act, Rare, Endangered and Threatened) 
व�यज�त ु िहउ ँ िचतवुाको छाला काढी ओसार पसार 
गरी ह�ता�तरण गरकेो तथा लकुाईिछपाई आ�नो 
घरमा राखेको देिखन आयो । तसथ� संरि�त व�यज�त ु
िहउ ँिचतवुाको छाला काढी ओसारपसार ह�ता�तरण 
तथा घरमा राखेको अिभयोगमा राि��य िनकु�ज तथा 
व�यज�त ु संर�ण ऐन, २०२९ को दफा २६ (१) 
अनसुार कसरुको मा�ा हेरी �ितवादीह� �याम�साद 
लालचन र कुलमान घले ग�ुङ दवुै जनालाई जनही 
�.१०००००।– (एकलाख) मा� जरीवाना र १५ 
(प�� वष�) कैद सजाय ह�ने ठहछ�  । �ितवादी का�छावीर 
ग�ुङले �ितवादी कुलमान घले ग�ुङको अनरुोधमा 
िहउ ँ िचतवुाको छाला काढ्नमा� सहयोग गरकेो तथा 
िनजको उमेर व�ृ अव�था रहेकोसमेत दिेखदँा राि��य 
िनकु�ज तथा व�यज�त ुसरं�ण ऐन, २०२९ को दफा 
२६(१) अनसुार कसरुको मा�ा हेरी िनजलाई जरीवाना 
�.८००००।– (असी हजार) मा� ह�ने ठहछ�  । बरामद 
भएको िहउ ँ िचतवुाको छाला थान २ र हड्डीह� 
राि��य िनकु�ज तथा व�यज�त ुसरं�ण ऐन, २०२९ 
को दफा २८ बमोिजम जफत ह�ने ठहछ�  भ�ने स�ु 
स�पक�  अिधकारीको २०६९।१।२० को फैसला ।
 स�ु अ�नपूण� संर�ण �े� आयोजनाको 
स�पक�  अिधकारीले गरकेो िमित २०६९।१।२०।४ 
को फैसलामा िच� बझेुन । म पनुरावेदकले िहउ ँ
िचतवुा मारकेो र चौरीमा िवष हालेको होइन । म 
चौरी चराएर साझँ गोठमा फिक� ने �ममा आकाशमा 
िग�ह� घिुमरहेकोले के कुन जनावर हो भ�ने कुरा 
जानकारी नभई भोिलप�ट व�ृ उमेरका का�छावीर 
ग�ुङको सहयोगमा छालास�म काढेको हो । मेरा 
साह� �याम�साद लालचनले छाला �याउन भनेका 
होइनन् । िमिसल सलं�न �माणह�बाट िहउ ँ िचतवुा 
मारकेो भ�ने कुरा कही कतैबाट पिु� ह�न सकेको 
छैन । सोतफ�  नहेरी केवल म�ुाको नामलाई मा� �या�� 
आधार मानी स�ु स�पक�  अिधकारीले एकप�ीय�पमा 
फैसला गदा� �ित�यि� कसरु के हो ? भ�ने नछुट्याई 
गोलमोल�पमा सबैलाई दाबीबमोिजम ह�ने ठहर गरी 

हचवुाको भरमा िनद�ष कुनै िहउ ँ िचतवुा नमारकेो 
िसकार नगरकेो �यि�लाई कसरुदार ठहर गरी मेरो 
भएका �माणको मू�याङकन नगरी अ�यायपूण� फैसला 
भएको ह�दँा सो �िुटपूण� फैसला बदर उ�टी गरी मलाई 
�याय इ�साफ िदलाई पाउ ँभ�ने कुलमान घले ग�ुङको 
पनुरावेदन अदालत, पोखरामा िलएको पनुरावेदन 
िजिकर ।
 स�ु अ�नपूण� संर�ण �े� आयोजनाको 
स�पक�  अिधकारीले गरकेो िमित २०६९।१।२०।४ को 
फैसलामा िच� बझुेन । िहउ ँिचतवुा मारकेो मान� लगाएको 
तथा छाला काढी �याउन भनेको होइन । सो िहउ ँिचतवुा 
मान�  मान� लगाउन र छाला काढ्न लगाउनमा मेरो कुनै 
सलं�नता छैन । स�ु म�ुा हेन� अिधकारीबाट मौकामा 
बिुझएका मािनसह�को भनाइ लेखाई सरकारी सा�ी, 
सह�ितवादीले अनसु�धान अिधकारी तथा थनुछेक 
�योजनाथ� गरकेो बयान कागजसमेतलाई नहेरी एक 
पि�य�पमा ग�रएको फैसला मेरो हकमा कदापी कायम 
रहन नस�ने ह�दँा बदर भागी छ । जाहेरी दरखा�त 
बरामदी मचु�ुकासमेतबाट म पनुरावेदकले िहउ ँिचतवुा 
मारी ओसार पसार गरकेो भ�ने त�य िमिसल सलं�न 
रहेको छैन । मैले कुनै िहउ ँ िचतवुा नमारकेो िसकार 
नगरकेो कोही कसैलाई कुनै ढंगबाट िहउ ँिचतवुा मान� 
छाला स�चय ओसार पसारलगायतका काम काय� गन� 
नलगाएको िवप�ीका सा�ी सज�िमनसमेतले मलाई 
कुनै गलत काम काय�मा कुनै सलं�नता नभएको रा�ो 
सामािजक आचरण भएको सोझो िसधा �यि� हो भनी 
कागज गरकेो अव�था िव�मान ह�दँा म पनुरावेदक 
िनद�ष रहेको कुरा �मािणत भइरहेकोमा झ�ुा अिभयोग 
लगाई सो झ�ुा अिभयोग दाबीको आधारमा कसरुदार 
ठहर गरी अ�यायपूण� फैसला गनु�भएको ह�दँा सो 
अ�यायपूण� फैसला बदर उ�टी गरी सफाइ िदलाई पाउ ँ
भ�ने �ितवादी �याम�साद लालचनको पनुरावेदन 
अदालत, पोखरामा िलएको पनुरावेदन िजिकर ।
 यसमा बरामद भएको िहउ ँ िचतवुाको छाला 
मरकेो अव�थामा देखी छाला िनकालेको हो । िहउ ँ
िचतवुालाई मारकेो होइन भनी अिधकार�ा� अिधकारी 
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र म�ुा हेन� अिधकारी सम�समेत पनुरावेदक �ितवादी 
कुलमान घलेको बयान कागज र च�री गोठमा काम गन� 
�ितवादी कुलमानले बरामद भएको िहउ ँ िचतवुाको 
छाला �याएको भनी अक� पनुरावेदक �ितवादी 
�याम�साद लालचनले गरकेो बयान कागजसमेतको 
प�र�े�यमा हदैस�मको सजाय गन� गरी स�ु 
अ�नपूण� सर�ण �े� आयोजना स�पक�  अिधकारीको 
काया�लयले गरकेो फैसला �यायको रोहबाट िमलेको 
नदेिखदँा छलफलको लािग अ.बं. २०२ नं. बमोिजम 
पनुरावेदन सरकारी विकल काया�लय, पोखरालाई 
सूचना जारी गरी िनयमानसुार पेस गनु�  भ�ने पनुरावेदन 
अदालत, पोखराको िमित २०६९।४।३० को आदशे ।
 �ितवादीह� दवैुजना एक आपसमा पर�पर 
पोल गरी बसेको अव�थासमेत भएबाट कानून�ारा 
संरि�त दलु�भ लोपो�मखु तथा संकटापन व�यज�त ु
(Protected by Act, Rare, Endangered, 
threatened) पहाडको रानी (Queen of the 
mountain) उपनामको िचिनने िहमिचतवुाको 
छाला काढी �ितवादी कुलमानले ओसार पसार गरी 
ह�ता�तरण गरकेो र �ितवादी �याम�साद लालचनले 
उ� सरंि�त व�यज�त ु िहमिचतवुाको २ वटा छाला 
�ितवादी कुलमानबाट िलई लकुाई िछपाई गो�य 
त�रकाले होटलको �योग नगरकेो बाथ�ममा राखेको 
�प�सगँ देिखएकोले �ितवादीह�को उ� काय� 
राि��य िनकु�ज तथा व�यज�त ुसरं�ण ऐन, २०२९ 
को दफा २६(१) को �ितकूल काय� भएको ह�दँा राि��य 
िनकु�ज तथा व�यज�त ु सरं�ण िवभाग राि��य 
िनकु�ज तथा व�यज�त ु संर�ण िवभाग अ�नपूण� 
संर�ण �े� आयोजनाका स�पक�  अिधकारीले िमित 
२०६९।१।२० मा पनुरावेदक �ितवादी �याम�साद 
लालचन र कुलमान घले ग�ुङले संरि�त व�यज�त ु
िहउिँचतवुाको छाला काढी ओसारपसार ह�ता�तरण 
तथा घरमा राखेको कसरुमा राि��य िनकु�ज तथा 
व�यज�त ु संर�ण ऐन, २०२९ को दफा २६(१) 
अनसुार िनज �ितवादीह� दवैु जनालाई जनही १ 
(एक) लाख जरीवाना र १५ (प��) वष� कैद सजाय 

ह�ने ठहरर ्याएको फैसलामा सजायको हकमा निमलेको 
ह�दँा उ� फैसला केही उ�टी ह�ने ठहछ�  । बरामद भएको 
िहउ ँिचतवुाको छाला थान २ र हड्डीह� सोही ऐनको 
दफा २८ बमोिजम जफत ह�ने ठहर ्याएको हदस�म 
िमलेकै देिखदँा पनुरावेदक �ितवादीह� �याम�साद 
लालचन र कुलमान घलेलाइ� राि��य िनकु�ज तथा 
व�यज�त ु संर�ण ऐन, २०२९ को दफा २६(१) 
बमोिजम कसरुको मा�ाअनसुार जनही �.७५,०००।- 
(पचह�र) जरीवाना र जनही ७ (सात) वष�का दरले 
कैद ह�ने ठहछ�  भ�ने पनुरावेदन अदालत, पोखराको 
िमित २०६९/१२/२७ को फैसला ।
 म पनुरावेदकले कुनै िहउिँचतवुा नमारकेो, 
िसकार नगरकेो अ�यले रा�न िदएको नासो राखीस�म 
िदएको, आफूलाई थाहा नभई िहउ ँ िचतवुाको छाला 
घरमा राखेकोले अिभयोग दाबीबमोिजमको सजाय 
ह�ने होइन । स�ुले गरकेो फैसला केही उ�टी गरी 
मलाई ७ वष� कैद र �.७५,०००।- �पैया ँजरीवाना 
गन� गरी पनुरावेदन अदालत, पोखराले गरकेो फैसला 
ग�भीर �िुटपूण� ह�दँा बदर उ�टी गरी अिभयोग दाबीबाट 
सफाइ पाउ ँभ�ने �ितवादी �याम�साद लालचनले यस 
अदालतमा िलएको पनुरावेदन िजिकर ।
 यी �ितवादीह�उपर िलइएको दाबी राि��य 
िनकु�ज तथा व�यज�त ुसंर�ण ऐन, २०२९ को दफा 
२६ (१) अनसुार िनजह�लाई एक लाख जरीवाना र 
१५ (प��) वष� कैद ह�न स�ने �ावधान रहेको र �ितवादी 
कुलमान घले ग�ुङ र का�छावीर ग�ुङ भई िहउ ँ
िचतवुा मारकेो भ�ने त�यमा िववाद नभएको र सोको 
छाला िनकाली �याम�साद लालचनलाई उपल�ध 
गराएको र िनजले िब�� गन� उ�े�यले योजनाब� 
एवं िनयोिजत तबरबाट आ�नो होटलको बाथ�ममा 
लकुाइ� राखेको दिेखन आएबाट संरि�त, दलु�भ 
लोपो�मखु तथा सकंटाप�न व�यज�त ुिहउिँचतवुा मारी 
छाला काढी ओसार पसार गरी ह�ता�तरण गरकेो तथा 
लकुाई िछपाई पय�टन �यवसायी ज�तो �याम�साद 
लालचनले आ�नो घरमा राखेकोले हदैस�मको 
सजाय ह�नपुन�मा पनुरावेदन अदालत, पोखराबाट 

कुलमान घले ग�ुङसमेत
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तजिबजी स�ु काया�लयबाट भएको सजाय घटाई यी 
�ितवादीह�लाइ� कम सजाय गदा� सजायको हकमा 
निमलेको भ�नेबाहेक कुनै आधार र कारण खलुाइएको 
पाइदँैन ।�याियक िनण�य गन� अिधकारीले आ�नो 
तजिबजी अिधकार �योग गदा� �याियक त�रकाले 
गनु�पन�मा स�ुले गरकेो सजायलाई घटाई पनुरावेदन 
अदालत, पोखराबाट भएको फैसला �िुटपूण� भएकोले 
बदर गरी �ितवादीह�लाई स�ु काया�लयबाट भएको 
सजाय नै कायम ग�रपाउ ँभ�ने वादी नेपाल सरकारको 
यस अदालतमा िलएको पनुरावेदन िजिकर ।
 यसमा पटकपटक ग�डा मारी खाग िब�� 
गरकेो अव�थामा व�यज�त ु संर�ण ऐन, २०२९ को 
दफा १९(१) को कसरुमा ऐ. को २६ (१) बमोिजम 
पाचँ वष� कैद र पचास हजार �पैया ँजरीवाना गन� गरी 
पूण� इजलासबाट फौ.प.ुनं. ०६८-CF-०००१ को 
म�ुामा िन.नं. ८९११ िमित २०६९/५/२८ मा फैसला 
भएको प�र�े�यमा यस म�ुामा िहमिचतवुा मारकेो नभई 
मरकेो िहमिचतवुाको छाला राखेको कसरुको मा�ाको 
रोहमा कैद वष� ७ र जरीवाना �.७५,०००।- गरेकोबाट 
पटकपटक अपराध कसरुको मा�ा र सजायबीचको 
अनपुाितक तथा तलुना�मक आधार के क�तो ह�नपुन� 
भ�ने िवषयमा एक िनि�त सोच आधारको �ि� एिकन 
गरी �यायको रोहमा एक�पता ग�रन ुपन� भई पनुरावेदन 
अदालत, पोखराबाट भएको िमित २०६९।१२।२७ 
को फैसला फरक पन� स�ने देिखदँा अ.बं. २०२ को 
�योजनाथ� वादी नेपाल सरकार तथा �ितवादीम�येका 
�याम�साद लालचनको दोहोरो पनुरावेदन परकेो ह�दँा 
उ� पनुरावेदनप�को जानकारी महा�यायािधव�ाको 
काया�लय तथा �ितवादी �याम�साद लालचन एक 
अका�लाई गराई िनयमानसुार गरी पेस गनु�  भ�ने यस 
अदालतको िमित २०७१।३।३० को आदेश ।
 िनयमबमोिजम दैिनक पेसी सूचीमा चढी पेस 
ह�न आएको ��ततु म�ुामा पनुरावेदनसिहतको िमिसल 
कागजात अ�ययन भयो ।
 �ितवादी का�छािवरले �ितवादी  
कुलमानलाई िहमिचतवुाको छाला काढ्न सहयोग 

गरकेोले का�छािवरलाई राि��य िनकु�ज तथा 
व�यज�त ु संर�ण ऐन, २०२९ को दफा ५ क तथा 
सरं�ण �े� �यव�थापन िनयमावली, २०५३ को िनयम 
१६(क) बमोिजम कसरुमा र �ितवादी �याम�साद 
लालचन र कुलमान घले ग�ुङले सोही ऐनको ५(क) 
दफा २६(क) बमोिजम कसरु तथा संर�ण �े� 
�यव�थापन िनयमावली, २०५३ को िनयम १६(क) 
बमोिजम कसरु अपराध गरकेोले �ितवादीह�तीनै 
जनालाई राि��य िनकु�ज तथा व�यज�त ुसंर�ण ऐन, 
२०२९ को दफा २६(१) बमोिजम हदैस�मको सजाय 
ग�रपाउ ँ भ�ने अिभयोग मागदाबी भएकोमा �ितवादी 
�याम�साद लालचन र �ितवादी कुलमान घलेलाई 
जनही � १,०००००।– (एकलाख �प�या) जरीवाना 
र १५ वष� कैद ह�ने र �ितवादी का�छा वीर ग�ुङले 
िहउिँचतवुाको छाला काढ् न मा� सहयोग गरकेो र व�ृ 
अव�थासमेत देिखदँा राि��य िनकु�ज तथा व�यज�त ु
सरं�ण ऐन, २०२९ को दफा २६ (१) अनसुार 
कसरुको मा� हेरी िनजलाई जरीवाना �.८०,०००।- 
ह�ने ठहछ�  भ�ने अ�नपूण� संर�ण �े� आयोजनाका 
स�पक�  अिधकारीले िमित २०६९।१।२० गते फैसला 
गरकेोमा सो फैसलाउपर का�छािवरको पनुरावेदन 
तहमा नै पनुरावेदन परकेो पाइएन । �ितवादीह� 
�याम�साद लालचन र कुलमान घलेलाइ�  राि��य 
िनकु�ज तथा व�यज�त ु संर�ण ऐन, २०२९ को 
दफा २६ (१) बमोिजम कसरुको मा�ाअनसुार जनही 
�.७५,०००।- जरीवाना र जनही ७ वष�का दरले 
कैद ह�ने ठहराई भएको फैसलाउपर वादी र �ितवादी 
�याम�साद लालचनको पनुरावेदन पन� आएको 
पाइयो ।
 पनुरावेदक वादी नेपाल सरकारका तफ� बाट 
उपि�थत उप�यायािधव�ा �ी प�ुय�साद पाठकले 
�ितवादीह�को बयान �यहोराबाटै िहउिँचतवुा िसनोमा 
िवष हाली मारकेो ह�न स�छ भनी बयान गरकेो र 
कुलमान घले तथा का�छावीर ग�ुङले छाला काढेको 
त�य �वीकार गरकेो छ । यी �ितवादीह�ले िहउ ँ
िचतवुा अिभयोग दाबीबमोिजम दलु�भ ज�त ुिहमिचतवुा 
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मारी छाला काढी राखेको कुरा िमिसलबाट पिु� 
भएकै छ । �ितवादी �याम�साद लालचनको घरबाट 
िहमिचतवुाको छाला बरामद भएकोमा िववाद छैन । 
�ितवादी कुलमान घलेले िहमिचतवुाको छाला �याई 
मलाई िदएको र मैले घरमा राखेको हो भनी �ितवादी 
�याम�साद लालचनले अिधकार�ा� अिधकारी एवं म�ुा 
हेन� अिधकारीसम� सािबती बयान गरकेो र �ितवादी 
कुलमानले पिन उ� छाला �ितवादी �याम�सादलाई 
लगेर िदएको भ�ने कुरा मौकामा अिधकार�ा� 
अिधकारीसम� एवं म�ुा हेन� स�पक�  अिधकारीसम� 
समेत आरोिपत कसरुमा सािबती बयान िदएको ह�दँा 
कम सजाय गरकेो पनुरावेदन अदालत, पोखराको 
फैसला सो हदस�म बदर उ�टी गरी �ितवादीह�लाई 
स�ुले गरकेो सजाय तथा जरीवाना िमलेकै ह�दँा स�ु 
स�पक�  अिधकारीको फैसला कानूनअन�ुप ह�दँा सदर 
ग�रपाउ ँभनी बहस गनु�भयो ।
 पनुरावेदक �याम�साद लालचनको तफ� बाट 
उपि�थत िव�ान् अिधव�ा �ी जय नारायण पौडेलले 
िहउ ँ िचतवुा मारकेो दे�ने घटना ��य�दश� सा�ी 
छैन । मरकेो व�यज�तकुो छाला घरमा रा�दा राि��य 
िनकु�ज तथा व�यज�त ुसरं�ण ऐन, २०२९ को दफा 
५ (क) आकिष�त ह�ने होइन । उ� कानूनी �ावधान 
िसकार गरेमा आकिष�त ह�ने हो । छालाबाट िहउ ँिचतवुा 
हो भनेर Identify भएको छैन । यी �ितवादीले हितयार 
�योग गरकेो, गोली हानेको, िवष खवुाइ� मारकेो भनेर 
वादी प�ले िकटानी दाबी निलएको र छाला घरमा 
राखेकै आधारमा मा� अिभयोग दाबीबमोिजमको 
कसरु ठहर गरी कसरुको मा�ा िवचार नगरी अ�यािधक 
सजाय गरकेो स�ु स�पक�  अिधकारी तथा पनुरावेदन 
अदालतबाट गरकेो फैसला �िुटपूण� ह�दँा बदर उ�टी 
गरी पनुरावेदकको पनुरावेदन िजिकरबमोिजम कसरु 
सजायबाट सफाइ� ग�रपाउ ँभनी बहस गनु�भयो ।
 अब स�ु स�पक�  अिधकारीले गरकेो फैसला 
केही उ�टी गरी गरकेो पनुरावेदन अदालत, पोखराको 
फैसला िमलेको छ, छैन ? वादी र �ितवादी �याम�साद 
लालचनको पनुरावेदन िजिकर प�ुने हो, होइन ? भनी 

िनण�य िदनपुन� देिखयो ।
 २. यसमा िनण�यतफ�  िवचार गदा�अिधकार�ा� 
अिधकारीसम� �ितवादी �याम�साद लालचनले 
बयान गदा� आ�नो चौरी गोठमा काम गन� कुलमान 
घलेले �हरी�ारा बरामद ग�रएको छाला गोठबाट 
राशन िलन आउदँा �याई आफूलाई रा�न िदएको हो । 
िचतवुाको छाला �याउन भनेर मैले िनजलाई अ�ाएको 
पिन होइन । कहा ँ मार ्यो कसरी मार ्यो मलाई थाहा 
छैन भनी उ�लेख गरकेो पाइ�छ । �ितवादी कुलमान 
घलेले अनसु�धान अिधकारीसम� चउरमा िग� 
उडेको देखेर गई हेदा� मरकेो २ वटा िहमिचतवुा दखेे ँ
भोिलप�ट का�छािवर र आफू भई िहमिचतवुाको छाला 
काढ्यौ ँमास ुर हड्डी �यही ँछाडी चौरी गोठमा लगेर 
राखे ँ । भोिलप�ट मािलक �याम�साद लालचनलाई 
�याराडाइज गे�ट हाउसमा �याएर िदएको ह� ँ भनी 
बयान गरकेो देिख�छ । अिधकार�ा� अिधकारीसम� 
�ितवादी का�छािवरले बयान गदा� िभरको चौरमा 
िहमिचतवुा मरकेो छ छाला काढ्न सहयोग ग�रदेउ 
भनी �ितवादी कुलमानले भ�दा मैले �यो छाला के 
गछ� भनी सो�दा पिछ काम ला�छ भने, कुलमान र 
मैले पालैपालो गरी २ वटा मरकेो िहमिचतवुाको 
छाला काढ्यौ, छाला कुलमानले नै िलएर गए भनी 
उ�लेख गरकेो पाइ�छ । िनज �ितवादी का�छावीरले 
म�ुा हेन� स�पक�  अिधकारीसम� समेत सोही �यहोरा 
उ�लेख गरी छाला काढेको त�यमा सािबत नै रहेको 
देिख�छ । �यसै गरी अ�नपूण� सरं�ण �े� स�पक�  
अिधकारीको काया�लयमा बयान गदा�  �ितवादी 
कुलमानले मरकेो िहमिचतवुाको छाला काढेको, 
िचतवुाको छाला काढ्न ह�दँनै भ�ने थाहा िथएन भनी 
बयान गरकेा छन् । �ितवादी �याम�साद लालचनले 
अ�नपूण� संर�ण �े� स�पक�  अिधकारीको काया�लयमा 
बयान गदा� �ितवादी कुलमानलाई िहमिचतवुाको छाला 
�याउन भनेर अ�ाएको होइन । क�रब १ मिहना जित 
अगािड मेरो चौरी गोठमा काम गन� कुलमान घले ग�ुङले 
�याएर उ� छाला मलाई रा�न भनी िदएको हो । मैले 
मेरो होटलको मािथ ढलानको छानामा सकुाउनको 

कुलमान घले ग�ुङसमेत
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लािग िफँजाएर राखे ँ। �यसपिछ बाथ�म भनी लेिखएको 
कोठाको काठको बारमा सकुाएर राखेको िथए ँ। �हरी 
आएर खानतलासी गरी बरामद गररे छालासिहत 
मलाई िज�ला �हरी काया�लय, जोमसोममा िलएर 
गए । उसले िदएको छाला आलो िथयो । मैले नग�हाओस ्
र नकुिहयोस् भनी ननु छालामा दलेर सकुाए ँ। कुलमान 
मेरो चौरी गोठमा काम गछ�   । उसले रासन िलन आउदँा 
छाला िलएर आएको हो । छाला मैले ओ�याउनको 
लािग भनी राखेको हो । कहा ँ र कसरी मरकेो बारमेा 
मलाई थाहा भएन । िहउ ँिचतवुाको छाला सनाखत गर े
छाला यही नै हो जनु कुलमान घले ग�ुङले �याएर 
िदएको र मेरो गे�टहाउसबाट �हरीले बरामद गरकेो हो 
भनी बयान गरकेो पाइ�छ । �ितवादीह�को उपयु�� 
मौका तथा इजलाससम�को बयानबाट िनजह�ले 
िहउ ँिचतवुा मारकेो भ�ने दिेखन आउदँैन । 
 ३. �ितवादी �याम�साद लालचनले 
स�चालन गरकेो Paradise guest house को 
बाथ�म लेिखएको कोठाको िभ�ी भागमा २ वटा 
िहमिचतवुाको छाला लकुाइराखेको अव�थामा बरामद 
भएको भ�ने उ�लेख भएको र सो मचु�ुकामा �ितवादी 
�याम�साद लालचन रोहवरमा बसेको देिख�छ । 
नरबहादरु िहराचन, मानबहादरु िव�कमा�, सरु�े�कुमार 
िहराचन, धनबहादरु प�नाचनलगायतका �यि�ह�ले 
सज�िमन मचु�ुकाको कागजमा घटना आफूह�ले 
नदेखेको, कसरी िहउिँचतवुा मर े आफूह�लाइ� थाहा 
नभएको भ�ने �यहोरा उ�लेख गरकेा छन् । �य�तै वादी 
प�का सा�ी ठूलाका�छा लालचन, कामना लालचन, 
धनबहादरु प�नाचनसमेतले स�पक�  अिधकारीसम� 
बकप� गदा� �ितवादीह�ले िहउिँचतवुा मारकेो 
होइन । �याम�साद लालचनले य�तो ि�याकलप गन� 
लगाएको पिन होइन भनी बकप� गर ेतापिन �ितवादी 
�याम�साद लालचनको गे�ट हाउसबाट छाला 
बरामद भएको त�यमा भने िनजह�को अ�यथा कथन 
देिखदँैन । वादी प�का सा�ी �.स.िन. िदपक राना, 
�.ह. गोिव�द राना, �.ज. िदपकराज बोहरा, �.ज.िदपक 
वगालेले स�पक�  अिधकारीको काया�लयमा बकप� 

गदा� �याम�साद लालचनले गोठालाह�लाइ� आिथ�क 
�लोभन दखेाइ�  िहउिँचतवुा मान� लगाइ�  छाला िब�� 
िबतरण गरकेो ह�नपुछ�  भनी शंकास�म �य� गर े पिन 
िहउिँचतवुा मारकेो घटना भने नदखेेको कुरा उ�लेख 
गरकेा छन । िमिसल सलं�न उपयु�� त�यह�बाट 
अिभयोग दाबीबमोिजम �ितवादीह�ले िहउिँचतवुा 
मार े मराएको द�ेने ��य�दश� देिखदँैन भने राि��य 
िविध िव�ान �योगशालाबाट �ा� परी�ण �ितवेदनमा 
२ थान छाला िहउिँचतवुा (Snow leopard) को 
छालासगँ समानता पाइएको तथा हड्डी Big Cat 
Family को हाडखोर भएको भ�ने दिेख�छ तथािप िवष 
हाली वा गोली हानी मारकेोसमेतको त�य �थािपत 
ह�ने कुनै �यहोरा उ� परी�ण �ितवेदनबाट खलेुको 
पाइदँैन । िहउिँचतवुा मारकेो दे�ने कुनै ��य�दश� 
सा�ी र अ�य व�तिुन� �माण वादी प�ले पेस गन� 
नसकेको अव�थामा अिभयोग दाबीकै भरमा र वादी 
प�का केही सा�ीले शंका �य� गरकैे आधारमा यी 
�ितवादीह�ले िहउ ँ िचतवुा मार े मराएको कसरु 
ठहराउन िम�ने देिखएन । व�ततु: राि��य िनकु�ज 
तथा व�यज�त ुसरं�ण ऐन, २०२९को दफा ५ (क) 
मा राि��य िनकु�ज वा आर�िभ� व�यज�तकुो िसकार 
गन� िनषेध गरकेो र �य�तै संर�ण �े� �यव�थापन 
िनयमावली, २०५३ को िनयम १६ (क) मा पिन 
सरं�ण�े�िभ� व�यज�तकुोिसकार गन� िनषेिधत 
गरकेो देिखएकोमा यी �ितवादीह� �याम�साद 
लालचन, कुलमान घले ग�ुङ र का�छावीर ग�ुङले 
उपयु��बमोिजम व�यज�तकुो िसकार गरकेो िमिसल 
�माणबाट नदेिखएकोले राि��य िनकु�जिभ� यी 
�ितवादीले िसकार गरकेो भ�नेतफ� को अिभयोगदाबी 
�माणको अभावमा प�ुने देिखएन ।
 ४. �ितवादीह� �याम�साद लालचनसमेतले 
िहमिचतवुा राि��य िनकु�जिभ� तथा अ�य�समेत 
िसकार गरकेोवा मार े मराएको ��ततु िमिसलबाट 
नदिेखए तापिन �ितवादी �याम�साद लालचनले 
कुलमान घले ग�ुङसमेतबाट छाला �ा� गरपेिछ 
स�बि�धत िनकायलाइ�  जानकारी गराएको पाइदँैन । 
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ब� बाथ�म लेिखएको कोठामा िनषेिधत व�यज�त ु
िहउिँचतवुाको छाला सरुि�त साथ लकुाइ� राखेको 
त�य �ितवादीह�को सािबती बयान, बरामदीसमेतका 
कुराबाट �मािणत भएको छ । �ितवादीह� कुलमान 
घले ग�ुङ र का�छावीर ग�ुङले मरकेो िचतवुाको 
छाला काढेको तथा सो छाला �ितवादी �याम�साद 
लालचनलाइ� िदएको त�यमा िनज �ितवादी कुलमान 
घले र का�छावीर ग�ुङ मौका तथा म�ुा हेन� स�पक�  
अिधकारीसम� समेत सािबत रहेको र �ितवादी 
�याम�साद लालचनसमेत िहउिँचतवुाको छाला 
आफूले कुलमान घलेबाट िलइ� आफूले स�चालन 
गरकेो गे�ट हाउसको बाथ�म लेखेको कोठामा एक 
मिहनादेिख राखेको त�यमा मौका तथा म�ुा हेन� स�पक�  
अिधकारीसम� समेत सािबत रहेको रहेको देिख�छ । 
िहमिचतवुाको छाला काढ्न, घरमा रा�न ुह�दैँन भ�ने 
आफूह�लाई थाहा नभएको भनी �ितवादीह�ले 
बयान गरकेो देिखए पिन कानूनको अ�ानता ��य 
नह�ने (ignorance of law is no excuse) भ�ने 
सव�मा�य कानूनको िस�ा�त रहेको र िहमिचतवुाको 
छाला उपल�ध भइसकेपिछ निजकको �हरी चौक�मा 
लगी िज�मा नलगाई एक मिहनादेिख लकुाइ� राखेको 
घटना�थल �कृित मचु�ुका, �ितवादीह�को सािबती 
बयान तथा बरामद ग�रएका दशी एवं िमिसल संल�न 
िहमिचतवुाको छालाको फोटोसमेतबाट पिु� भइ� 
िनषेिधत छाला ह�ता�तरण गरी िलने िदने काय� 
�ितवादीह�बाट भए गरकेो पिु� भइरहेको ि�थित 
देिख�छ ।
 ५. उपयु��बमोिजम िमिसल संल�न कागज 
�माणबाट �ितवादीह� कुलमान घले ग�ुङ र 
का�छावीर ग�ुङले मरकेो िहमिचतवुाको छाला 
काढेको र �ितवादी कुलमान घले ग�ुङले सो काढेको 
छाला �याई �ितवादी �याम�साद लालचनलाइ� 
िदएकोमा िनज �याम�साद लालचनले आ�नो 
�याराडाइज होटलमा राखेकोस�म ि�थित देिखएको र 
िहमिचतवुाको छाला तथा अ�य संरि�त व�यज�तकुो 
आखेटोपहार रा�ने, ख�रद िब�� गन�समेतको काय�लाई 

समेत राि��य िनकु�ज तथा व�यज�त ु संर�ण ऐन, 
२०२९ को दफा २६(१) ले िनषेिधत काय� मानी द�ड 
सजायसमेत तोकेको देिखदँा यी पनुरावेदक �ितवादी 
�याम�साद लालचनले िहउिँचतवुाको छाला �ितवादी 
कुलमान घलेबाट िलइ� राखेको काय� उपयु�� कानूनी 
�यव�थाले िनिष� गरकेो काय� गरकेो देिखदँा आफू 
िनद�ष रहेकोले सफाइ� पाउ ँभ�ने िनजको पनुरावेदन 
िजिकरसगँ सहमत ह�न सिकएन ।
 ६. अब �ितवादी �याम�साद 
लालचनसमेतलाइ� के क�तो सजाय ह�ने हो भ�नेतफ�  
हेदा�  राि��य िनकु�ज तथा व�यज�त ु संर�ण ऐन, 
२०२९ को दफा २६(१)मा “ गैरकानूनी तरीकाले ग�डा, 
बाघ, हा�ी, क�तरुी मगृ, �वासेँ िचतवुा, िहउँ िचतवुा वा 
गौरी गाइ� मान�, घाइते बनाउने, ख�रद गन�,िब�� गन� 
वा ह�ता�तरण गरी िलने िदने तथा ग�डाको खाग वा 
क�तरुीको िबना, िहउँ िचतवुाको छाला तथा �य�तै 
अ�य सरंि�त व�यज�तकुो आखेटोपहार रा�ने, ख�रद 
गन� वा िब�� गन� �यि�लाइ� पचास हजार �पैयादँेिख 
एकलाख �पैयासँ�म जरीवाना वा पाचँ वष�देिख प�� 
वष�स�म कैद वा दवैु सजाय ह�नेछ” भ�ने कानूनी 
�यव�था दिेख�छ । यी �ितवादीह� �याम�साद 
लालचनसमेतले सरंि�त व�यज�त ु िहमिचतवुा मान�, 
छाला आखेँटोपहार ख�रद गन� वा िब�� गन� काय� 
गरकेो नदिेखए पिन �ितवादी कुलमान र का�छावीरले 
िहमिचतवुाको छाला काढी �ितवादी कुलमानमाफ� त 
�ितवादी �याम�साद लालचनलाई ह�ता�तरण 
गरकेो र �ितवादी �याम�सादले सरंि�त व�यज�त ु
िहमिचतवुाको छाला आफूले स�चालन गरकेो 
�याराडाइज होटलको बाथ�ममा लकुाई राखेको काय� 
राि��य िनकु�ज तथा व�यज�त ुसंर�ण ऐन, २०२९ 
को दफा २६(१) को िवपरीत दिेखए पिन िहउिँचतवुा 
मारकेो त�य पिु� भएको नदेिखदँा कसरुको मा�ालाइ�  
िवचार गदा� राि��य िनकु�ज तथा व�यज�त ु संर�ण 
ऐन, २०२९ को दफा २६(१) ले तोकेबमोिजमको 
अिधकतम सजाय गन� �यायोिचत देिखएन । राि��य 
िनकु�ज तथा व�यज�त ु संर�ण ऐन, २०२९ को 

कुलमान घले ग�ुङसमेत



नेपाल कानून पि�का, २०७३, भदौ

946

दफा २६(१) मा व�यज�त ुमान� काय� र व�यज�तकुो 
आखेटोपहार रा�नेस�मको िनिष� काय�लाइ� पिन एकै 
दफामा राखे पिन सो काय�लाइ� कसरुको मा�ानसुार 
िवचार गरी सजाय गन� अिधकतम र �यूनतम सजायको 
�यव�था गरी �यायकता�लाइ�  �विववेक�य सजाय 
िनधा�रण गन� स�ने गरी कानूनी �ावधान िवधाियकाले 
िनि�त गरकेो देिख�छ ।यसरी िवधाियकाले द�ड 
िनधा�रण गन� िव�ता�रत �ावधान राखे पिन तजिबजी 
अिधकारको �योग आ�मगत वा �वे�छाचारी�पमा 
गन� िम�दनै । �य�तो द�डको िनधा�रण �यायकता�ले 
सम�याय (equity), श�ु अ�त:�करण (good 
conscience), �ाकृितक �याय (natural justice) 
का आधारमा कसरुको मा�ा वा गा�भीय�ता, घटना�म 
र कानूनले तोकेको प�रिधसमेतलाइ�  तलुाना�मक�पमा 
अनपुाितक र उिचत स�तलुन (proportional& 
proper balance) भएको छ छैन �याल गरी 
�याियक�पमा स�पादन ह�नपुन� ह��छ ।
 ७. पटकपटक ग�डाको खाग िब�� गरकेो र 
ग�डाको खाग आ�नो घरमा नै राखी राि��य िनकु�ज 
तथा व�यज�त ुसंर�ण ऐन, २०२९ को दफा१९(१) 
को कसरुमा ऐ. को दफा २६(१) बमोिजम पाचँ वष� कैद र 
पचास हजार�पैया ँ जरीवाना ह�ने भनी  यसै अदालतबाट 
(पनुरावेदक वादी र�ेजर माधव खड्काको जाहेरीले 
नेपाल सरकारिव����यथ� �ितवादी ओमबहादरु 
रानासमेत िन.नं. ८९११) फैसला भई द�ड िनधा�रण 
भएको प�र�े�यमा ��ततु म�ुामा िहमिचतुवा मारकेो 
नभई मरेको िहमिचतवुाको छाला राखेको कसरुस�म 
गरकेो दिेखएबाट कसरुको मा�ाको तलुना�मकताका 
रोहमा कम ग�भीर �कृितको देिखएकोमा आरोिपत 
�ितवादीह� �याम�साद लालचन र कुलमान घलेलाइ� 
कैद वष� ७ र जरीवाना �.७५,०००।– गन� गरी उपयु�� 
बढी ग�भीर �कृितको कसरुभ�दा पिन बढी द�ड 
िनधा�रण गरकेो पनुरावेदन अदालत, पोखराको िमित 
२०६९।१२।२७ फैसला �यायको रोहमा अनपुाितक 
र उिचत स�तलुन (proportional & proper 
balance) भएको नदेिखदँा िमलेको देिखएन ।

 ८. �ितवादीह� �याम�साद लालचन र 
कुलमान घलेले राि��य िनकु�ज तथा व�यज�त ु
सरं�ण ऐन, २०२९ को दफा २६ (१) बमोिजमको 
िनषेिधत काय� गरी संरि�त व�यज�तकुो ओखेटोपहार 
ह�ता�तरण गरी िलने िदने तथा ओखेटोपहार 
रा�नेसमेतको काय� गरकेोमा िववाद छैन । िचतवुाको 
छाला काढ्न सहयोग गन� सह�ितवादी का�छावीर 
ग�ुङलाइ� स�ु अ�नपूण� सरं�ण �े� आयोजनाका 
स�पक�  अिधकारीले िमित २०६९।१।२० मा 
�.८००००।– जरीवानाको सजाय मा� ह�ने ठहर 
गरकेोमा सो फैसलास�ब�धमा वादी नेपाल सरकारले 
पनुरावेदन तहदेिख नै कुनै िजिकरसमेत िलएको 
देिखदँनै । तसथ� �ितवादी का�छावीर ग�ुङले ज�तै 
उ�तैउ�तै वा समान �तरको कसरु गरकेा पनुरावेदक /
�ितवादी �याम�साद लालचन र �ितवादी कुलमान घले 
ग�ुङलाइ� सोहीबमोिजम ओखेटेपहार ह�ता�तरण गरी 
िलने िदने तथा ओखेटोपहार रा�नेसमेतको िनषेिधत 
काय�लाई कसरु कायम गरी समान �तरको द�ड सजाय 
िनधा�रण ह�न �यायोिचत ह�ने ह�दँा पनुरावेदन गन� िनज 
�ितवादी �याम�साद लालचनको कसरु र समान 
कसरुमा पनुरावेदन नगन� सह�ितवादी कुलमान घले 
ग�ुङलाई राि��य िनकु�ज तथा व�यज�त ु संर�ण 
ऐन, २०२९ को दफा २६ (१) नं. बमोिजम कैद 
वष� ७(सात) र जरीवाना �.७५०००।– (पचह�र 
हजार) गन� गरकेो पनुरावेदन अदालत, पोखराको िमित 
२०६९।१२।२७ को फैसला िमलेको नदेिखएकोले 
पनुरावेदक /�ितवादी �याम�साद लालचनको हकमा 
र पनुरावेदन नगन� �ितवादी कुलमान घले ग�ुङ हकमा 
समेत मलुकु� ऐन, २०२० को अ.बं.२०५ नं. बमोिजम 
सो फैसला उ�टी भई िनज दवुै �ितवादीह��याम�साद 
लालचन र कुलमान घले ग�ुङलाई राि��य िनकु�ज 
तथा व�यज�त ुसंर�ण ऐन, २०२९ को दफा २६(१) 
नं. बमोिजम जनही �.१,००,०००।– (एक लाख) 
जरीवाना ह�ने ठहछ�  । अिभयोग दाबीबमोिजम सजाय 
ग�रपाउ ँभ�ने नेपाल सरकार र कसरु सजायबाट सफाइ� 
पाउ ँभ�ने �ितवादी �याम�साद लालचनको पनुरावेदन 
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िजिकर प�ुन स�ैन । अ�मा तपिसलबमोिजम गनू�  ।
तपिसल

मािथ ठहर ख�डमा लेिखएबमोिजम �ितवादीह� 
�याम�साद लालचन र कुलमान घले ग�ुङलाइ� जनही 
�.१,००,०००।– (एक लाख) जरीवाना ह�ने ठहरकेो 
र दवैु जना िमित २०६८।२।१६ देिख थनुामा बसेको 
देिखएकोले थनुा / कैदमा बसेको जित िदनको �.२५ 
का दरले क�ा गरी बाकँ� जरीवानाबापतको रकम 
बझुाउन म�जरु गर ेिलइ� थुना म�ु गनू� । बाकँ� जरीवाना 
नितरमेा मलुकु� ऐन, २०२० को द�ड सजायको ३८ 
नं. समेत बमोिजम गनु�  र सोहीबमोिजम पनुरावेदन 
अदालतको फैसलाबमोिजमको कायमी लगत संशोधन 
गनु�  भनी स�ु अ�नपूण� संर�ण �े� स�पक�  अिधकारीको 
काया�लय का�क� पोखरालाइ�  लेखी पठाइिदनू ------१
यो िमिसलको दायरी लगत क�ा गरी िमिसल 
िनयमानसुार बझुाइिदनू ------------------------------१

उ� रायमा सहमत छु ।
�या.गोपाल पराजलुी

इजलास अिधकृत : हक� बहादरु �े�ी
इित संवत् २०७२ साल आि�न ७ गते रोज ५ शभुम् ।

सव��च अदालत, संय�ु इजलास
माननीय �यायाधीश �ी दीपकराज जोशी
माननीय �यायाधीश �ी देवे�� गोपाल �े�

फैसला िमित :२०७३।१।५।१
०६८-WO-०७७३

िवषय : उ��ेषण / परमादेश

िनवेदक / प� : सला�ही िज�ला बरहथवा गा.िव.स. 
वडा नं. ८ ब�ने रामऔतार दासको छोरा वष� 
६१ को िकसनुदास कथविनया

िव��
िवप�ी / ��यथ� : सला�ही िज�ला धनगठा गा.िव.स. 

वडा नं. २ ब�ने सयु�ग साहको छोरा वष� ६२ को 
रामपित साह कलवारसमेत

 § िज�ला अदालत िनयमावली, २०५२ को 
िनयम ७५(५)(ङ) ले मालपोत काया�लयले 
रिज��ेसन द�तुरको �योजनको लािग 
िनधा�रण गरकेो म�ूयसमेतलाई प�चिकत� 
मू�याङ्कनको आधार बनाउन सिकने भए 
तापिन स�बि�धत ज�गामा गई �थानीय 
�यि�ह�को रोहवरमा िनधा�रण ग�रएको 
चलन च�तीको मोल र पिछ तहिसलदारले 
िनधा�रण गरकेो मोलको बीचमा ठूलो 
अ�तर भएको देिख�छ । यसरी ठूलो अ�तर 
ह�नुको िवशेष कारण प�चिकत� मचुु�कामा 
उ�लेख गरकेोसमेत नदेिखएबाट जायजात 
तायदात ग�रनुको औिच�यमै �� िच� 
खडा भएको ि�थित देिखने ।

(�करण नं.४)
 § जायजात र प�चिकत� मू�याङ्कनमा 

अ�वाभािवक फरक पन� गएको अव�था 

रामपित साह कलवारसमेत

& 

�नण�य नं. ९६०३



नेपाल कानून पि�का, २०७३, भदौ

948

देिखएकोसमतेका आधारमा सला�ही 
िज�ला अदालतका तहिसलदारबाट 
िमित २०६७।८।१५ मा भएको प�चिकत� 
मू�याङ्कन �रतपूव�कको नदेिखएको ह�दँा 
सो मू�याङ्कनलाई सदर कायम गन� गरी 
भएको पुनरावेदन अदालत, जनकपुरको 
िमित २०६८।३।१६ को आदेश बेरीतको 
देिखएकोले उ��षेणको आदेश�ारा बदर 
ह�ने ।

(�करण नं.५)

िनवेदक / प�का तफ� बाट :
िवप�ी / ��यथ�का तफ� बाट :
अवलि�बत निजर :
स�ब� कानून :

 § िज�ला अदालत िनयमावली, २०५२ को 
िनयम ७५(५)

आदेश
 �या.दीपकराज जोशी : िवप�ी रामपित 
साह कलवारले म िनवेदकउपर सला�ही िज�ला 
अदालतमा िबगो नं. २६६ को िबगो म�ुा चलाई उ� 
म�ुामा मेरो नाममा रहेको िज�ला सला�ही हज�रया 
गा.िव.स. वडा नं. २ िक.नं. ३०६ �े�फल ०-१०-५ 
ज�गाको प�चिकत� मोल सला�ही िज�ला अदालतको 
तहिसलदार�यूले िमित २०६७।८।१५ गते �ितक�ा 
�. २१,०००।– कायम गनु�भएकोले उ� प�चिकत� 
मोल बदर गरी कानूनबमोिजम �रत परु ्याई पनुः �चिलत 
मोल कायम ग�रपाउ ँ भनी उ� आदेशउपर सला�ही 
िज�ला अदालतमा अ.बं. ६१ नं. बमोिजम िनवेदन 
िदएकोमा मेरो िनवेदन िजिकर स�ब� कुराको ख�डन 
नगरी तहिसलदार�यूले गरकेो आदशे नै सदर गन� गरी 
सला�ही िज�ला अदालतबाट िमित २०६७।१०।६ गते 
आदेश भएकोमा उ� आदेशउपर पनुरावेदन अदालत, 
जनकपरुमा उ� बेरीतको आदेश बदरको लािग अ.ब.ं 
१७ नं. अनसुार िनवेदन िदएकोमा पनुरावेदन अदालत, 

जनकपरुबाट सला�ही िज�ला अदालतबाट िमित 
२०६७।१०।६ गते भएको आदेशलाई नै सदर गरी 
िमित २०६८।३।१६ गते आदेश भएको छ । प�चिकत� 
मचु�ुका ह�दँा िज�ला अदालत िनयमावली, २०५२ 
को िनयम ७५(४) अनसुार गा.िव.स. को �ितिनिध 
सा�ी नराखेकोले बेरीतको छ भने अक�तफ�  िज.अ.िन. 
(२०५२ को िनयम ७५(५)(घ) ले �यव�था गरअेनसुार 
अदालत रहेको मलंगवा न.पा. र मालपोत काया�लय, 
सला�हीको �ितिनिध सा�ी राखी प�चिकत� मोल 
कायम नभएकोले बदरभागी छ भने अक�तफ�  सला�ही 
िज�ला अदालतबाट िमित २०६७।६।१६ गते ज�गामा 
गई जायजात तायदात मचु�ुका ह�दँा उ� ज�गाको 
मोल �ितक�ा �. ५०,०००।– कायम ग�रएको छ र 
सोमा िवप�ी रामपित साह कलवारले समेत �वीकार 
गरी सहीछाप गरकेो छ, सोलाई प�चिकत� मोल कायम 
गदा� मू�याङ्कन गरकेो नदेिखएकोले बदर भागी छ र 
मेरो ज�गामा उ�रतफ� को निजकको सिँधयार सिुम�ा 
देवीले आ�नो नामको सला�ही िज�ला हज�रया 
गा.िव.स. वडा नं. २ िक.नं. ५७७ को ०-२-० �े�फल 
ज�गा िमित २०६७।३।२ गते �. २,००,०००।– दईु 
लाखमा र.नं. ११३२३(क) मङनी साह कानलुाई 
िब�� गरकेोमा सोलाई पिन आधार िलनपुछ�  भनी म�ले 
आ�नो िनवेदनमा उ�लेख गरी िनवेदन िदएकोमा सो 
को कुनै मू�याङ्कन नग�रएको र म�ले मेरो िनवेदन 
साथ स�बि�धत हज�रया गा.िव.स. बाट मेरो ज�गाको 
ख�रद िब�� मोल �. २,००,०००।– दईु लाख 
�ितक�ा पछ�  भनी च.नं. २० िमित २०६७।४।१८ को 
िसफा�रससमेत पेस गरकेोलाई नजरअ�दाज गरकेो 
देिख�छ र प�चिकत� मू�याङ्कन ह�दँा िज.अ.िन. 
२०५२ को िनयम ७५(५) को (ग)(घ)(छ) र (झ) 
ले �यव�था गरअेनसुारको प�चिकत� मोल कायम 
नभएकोले मेरो ज�गाको बेरीतपूव�क �. २१,०००।–
�ितक�ा जाने भनी सला�ही िज�ला अदालतका 
तहिसलदार�यूबाट िमित २०६७।८।१५ गते भएको 
प�चिकत� मोललाई सदर गन� गरी सला�ही िज�ला 
अदालतबाट िमित २०६७।१०।६ गते भएको आदेश 
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र सो आदेशलाई नै सदर गन� गरी भएको पनुरावेदन 
अदालत, जनकपरुबाट िमित २०६८।३।१६मा भएको 
आदेश बेरीतपूण� रहेकोले उ� आदेशबाट मेरो मौिलक 
हकको हनन् भएकोले उ��ेषणको आदेश�ारा बदर गरी 
मेरो �माणको मू�याङ्कनसमेत गरी पनुः प�चिकत� 
मोल कायम गनु�  भनी परमादेशको आदेश जारी ग�रपाउ ँ
भ�नेसमेत �यहोराको िनवेदनप� ।
 िनवेदकको िक.नं. ३०६ को ज�गाको सला�ही 
िज�ला अदालतबाट जायजात तायदात मचु�ुका ह�दँा 
�ितक�ा �. ५०,०००।– मू�य कायम भई आएको 
देिखयो । िज�ला अदालतबाट आफँैले गरकेो जायजात 
मचु�ुकामा कायम भएको मू�यलाई आधार िलन ुनपन� 
उिचत र पया�� कारणसमेत नखोली तहिसलदारबाट 
प�चिकत� मू�य कायम गदा� मालपोत काया�लयले 
रिज��ेसन द�तरुको �योजनका लािग तोिकएको 
�ितक�ा �. २१,०००।– मा� कायम गरी ज�गाको 
प�चिकत� मू�य कायम ग�रएकोमा ताद�यता नदेिखई 
अ�वाभािवक देिखदँा ��ततु िनवेदनको अि�तम 
िकनारा नलागेस�म िनवेदकको िक.नं. ३०६ को 
ज�गाको िललामी काय� नगनु�  नगराउन ु भनी िवप�ी 
सला�ही िज�ला अदालतसमेतका नाउमँा सव��च 
अदालत िनयमावली, २०४९ को िनयम ४१(१) 
बमोिजम अ�त�रम आदेश जारी ग�रिदएको छ 
भ�नेसमेत �यहोराको यस अदालतबाट भएको िमित 
२०६८।११।२८ को आदेश ।
 िनवेदक िकशनुदास कथविनया ँिवप�ी भएको 
िबगो म�ुामा सला�ही िज�ला अदालतको आदेशउपर 
िनवेदकको यस पनुरावेदन अदालतमा िनवेदन 
परी कैिफयत �ितवेदनसमेत भई कानूनबमोिजम 
अिधकार�े� �हण गरी कानूनबमोिजम नै यस 
अदालतबाट आदशे भएको ह�दँा यस अदालतको उ� 
आदेशबाट �रट िनवेदनमा उ�लेख गरबेमोिजम �रट 
िनवेदकको हक हनन् नभएकोले �रट खारजे ग�रपाउ ँ
भ�नेसमेत �यहोराको पनुरावेदन अदालत, जनकपरुको 
तफ� बाट परकेो िलिखत जवाफ ।
 यस अदालतको तहिसल शाखा 

तथा तहिसलदारबाट िज�ला अदालत 
िनयमावलीबमोिजमको �ि�या पूरा गरी प�चिकत� मोल 
कायम भएको काम कारवाहीबाट िनवेदकको कुनै हक 
अिधकारमा �ितकूल असर परकेो नह�दँा ��ततु �रट 
िनवेदन खारजे ह�न अनरुोध छ भ�नेसमेत �यहोराको 
सला�ही िज�ला अदालतका तहिसलदारको तफ� बाट 
परकेो िलिखत जवाफ ।
 यस अदालतको तहिसल शाखाबाट िज�ला 
अदालत िनयमावलीको �ि�या पूरा गरी प�चिकत� 
मोल कायम भएको काम िनवेदकको िनवेदन परी 
काय�वाही भई यस अदालतबाट िमित २०६७।१०।६ 
मा भएको आदेशबाट िनवेदकको कुनै हक अिधकारमा 
�ितकूल असर परकेो नह�दँा ��ततु �रट िनवेदन खारजे 
ह�न अनरुोध छ भ�नेसमेत �यहोराको सला�ही िज�ला 
अदालतका तफ� बाट परकेो िलिखत जवाफ ।
 िनयमबमोिजम पेसी सूचीमा चढी 
इजलाससम� पेस ह�न आएको ��ततु म�ुाको िमिसल 
अ�ययन ग�रयो । 
 यसमा िनण�यतफ�  िवचार गदा� िनवेदकको 
मागबमोिजमको आदशे जारी ह�न ु पन� हो होइन भनी 
िनण�य िदनपुन� देिखन आयो ।
 २. िवप�ीम�येका रामपित साह कलवार 
वादी भई चलेको लेनदने म�ुाको फैसलाबमोिजम 
िबगो भ�रभराउतफ�  कारवाही चलेकोमा िनवेदनमा 
उि�लिखत िक.नं. ३०६ को ज�गाको िमित 
२०६७।६।१६ गतेमा जायजाती भई आएको र उ� 
जायजाती मचु�ुकाबमोिजम �ितक�ा �. ५०,०००।– 
मू�य पन� उ�लेख भई आएको अव�था छ । जायजात 
पिछ िबगो भ�रभराउको �ि�यामा िज�ला अदालत 
िनयमावली, २०५२ को िनयम ७५ बमोिजम 
तहिसलदारले प�चिकत� मोल कायम गन� �ममा िमित 
२०६७।८।१५ गते उ� िक.नं. ३०६ को ज�गाको 
मोल �ितक�ा २१,०००।–ह�ने भनी मू�य िनधा�रण 
गरकेो देिखयो ।
 ३. तहिसलदारबाट भएको उ� ज�गाको 
मू�य िनधा�रण गलत र बेरीतको भएको भ�ने िनवेदन 

रामपित साह कलवारसमेत
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परकेो स�दभ�मा िज�ला अदालत िनयमावली, २०५२ 
को िनयम ७५(५) मा उ�लेख भएबमोिजम मू�य 
िनधा�रण गदा� िवचार गनु�पन� िविभ�न कुराह�लाई 
आधार मानी िनण�य गनु�पन� ह��छ । िज�ला अदालत 
िनयमावली, २०५२ को िनयम ७५(५) को �यव�था 
हेदा� उ� िनयममा उि�लिखत अ�य आधारह�का 
अित�र� िनयम ७५(५)(घ) मा तायदात गदा� 
भई आएको �थानीय मू�याङ्कन अनसुारको 
मू�यसमेतलाई आधार िलन सिकने कानूनी �यव�था 
रहेको देिख�छ भने िनयम ७५(५)(ङ) ले मालपोत 
काया�लयले रिज��ेसन द�तरुको �योजनको लािग 
िनधा�रण गरकेो मू�यसमेतलाई आधार िलन सिकने 
देिख�छ । सो आधारबाट हेदा� जायजात तायदात 
भई आएको मू�य �ितक�ा �.५०,०००।– देिख�छ 
भने प�चिकत� मू�याङ्कन मचु�ुका हेदा� मालपोत 
काया�लयबाट सो ज�गाको मू�य �यूनतम �ितक�ा �. 
२१,०००।– कायम भएको भ�ने उ�लेख भई �ितक�ा 
�. २१,०००।– मू�य िनधा�रण गरकेो दिेखयो ।
 ४. िज�ला अदालत िनयमावली, २०५२ 
को िनयम ७५(५)(ङ) ले मालपोत काया�लयले 
रिज��ेसन द�तरुको �योजनको लािग िनधा�रण गरकेो 
मू�यसमेतलाई प�चिकत� मू�याङ्कनको आधार 
बनाउन सिकने भए तापिन स�बि�धत ज�गामा गई 
�थानीय �यि�ह�को रोहवरमा िनधा�रण ग�रएको 
चलन च�तीको मोल र पिछ तहिसलदारले िनधा�रण 
गरकेो मोलको बीचमा ठूलो अ�तर भएको देिख�छ । 
यसरी ठूलो अ�तर ह�नकुो िवशेष कारण प�चिकत� 
मचु�ुकामा उ�लेख गरकेोसमेत नदेिखएबाट जायजात 
तायदात ग�रनकुो औिच�यमै �� िच� खडा भएको 
ि�थित दिेखएको छ ।
 ५. यस �कार भई आएको जायजात र 
प�चिकत� मू�याङ्कनमा अ�वाभािवक फरक पन� गएको 
अव�था दिेखएकोसमेतका आधारमा सला�ही िज�ला 
अदालतका तहिसलदारबाट िमित २०६७।८।१५ मा 
भएको प�चिकत� मू�याङ्कन �रतपूव�कको नदिेखएको 
ह�दँा सो मू�याङ्कनलाई सदर कायम गन� गरी भएको 

पनुरावेदन अदालत, जनकपरुको िमित २०६८।३।१६ 
को आदेश बेरीतको देिखएकोले उ��ेषणको आदशे�ारा 
बदर ह�ने ठहछ�  । अब पनुः यथोिचत�पमा प�चिकत� 
मू�य कायम गरी कावा�ही गनु�  भनी िवप�ीह�का 
नाउमँा परमादशेको आदशेसमेत जारी ग�रिदएको 
छ । ��ततु आदेशको जानकारी िवप�ीह�लाई 
िदनू । ��ततु म�ुाको दायरी लगत क�ा गरी अिभलेख 
शाखामा बझुाइिदनू ।

उ� रायमा सहमत छु ।
�या. देवे�� गोपाल �े�

इजलास अिधकृत : समुनकुमार �यौपाने
इित सवंत् २०७३ साल वैशाख ५ गते रोज १ शभुम् ।

सव��च अदालत,संय�ु इजलास
माननीय �यायाधीश �ी दीपकराज जोशी

माननीय �यायाधीश �ी जगदीश शमा� पौडेल
फैसला िमित :२०७३।१।१२।१

०७०-CI-१३०८

म�ुाः परमादेश / उ��ेषण

पनुरावेदक / िवप�ी : का�क� िज�ला, पोखरा 
उपमहानगरपािलका वडा नं. ८ ि�थत जनि�य 
बह�मखुी �या�पस स�चालक सिमितसमेत

िव��
��यथ� / िनवेदक : ग�डक� अ�चल, का�क� िज�ला, 

पोखरा उप महानगरपािलका वडा नं. १७ घर 

& 

�नण�य नं. ९६०४
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भई हाल ऐ. वडा नं. ८ ि�थत जनि�य बह�मखुी 
�या�पसका त�कालीन �मखु पदमा काय�रत 
रहेको माधव�साद िघिमरे

 § िनवेदकले करकाप र जोरजुलुमपूण� 
त�रकाले बा�यतामा राजीनामा 
िदएको, �वे�छाले राजीनामा निदएको, 
सह�ा�यापकको राजीनामा �वीकृत 
गन� काय� कानूनस�मत नदेिखएको, 
रोजगारीस�ब�धी नाग�रक �वत��ताको 
हनन ् भएकोसमेत देिखँदा िनजलाई 
सह�ा�यापक पदबाट बि�चत गन� काय� 
िनयमसगंत भएको देिखएन भन े SMS 
स�ब�धी २ जनाको िनजी मािमलामा 
सचेत नगराई वा सफाइको मौकासमते 
निदई पद र रोजगारी नै हरण गन� काय� 
मनािसब मा�न नसिकन े।

(�करण नं.९)

पनुरावेदक / िवप�ीका तफ� बाट :
��यथ� / िनवेदकका तफ� बाट :
अवलि�बत निजर :
स�ब� कानून :

स�ु तहमा फैसला गन� :
 माननीय �यायाधीश �ी �ेमराज काक�
 माननीय �यायाधीश �ी �ीमणकुमार गौतम   

आदेश
 �या.दीपकराज जोशी : पनुरावेदन अदालत, 
पोखराको िमित २०७०।१०।०८ को फैसलाउपर �याय 
�शासन ऐन,२०४८ को दफा ९(१)(क) बमोिजम यस 
अदालतमा दायर ह�न आएको ��ततु म�ुाको संि�� 
त�य एवं ठहर यस�कार रहेको छः 
 म िनवेदक िवगत दईु दशकभ�दा अगािडदेिख 
देशका िविभ�न महािव�ालयह�मा �ा�यापनको काय� 

गद� आएको �यि� ह� ँ । िवगत १५ वष� अगािडदेिख 
जनि�य बह�मखुी �या�पसमा उप�ा�यापकको 
�पमा सेवा स�ु गरकेो, नेपाली िवषयको िवभागीय 
�मखु, सहायक �या�पस �मखु रही िन�ा र 
मया�दाको साथ कत��य िनवा�ह गरी आएको र आ�नो 
यो�यता र द�ताले जनि�य बह�मखुी �या�पसको 
एकमा� सह�ा�यापक भई �ा�यापन गद� आएको 
छु । मेरो पूव�वत� �या�पस �मखु भरतराज गौतमले 
छाड्नभुएपिछ �र� ह�न आएको �या�पस �मखु पदमा 
स�चालक सिमितले मलाई �या�पस �मखु िनयिु� 
गन� िनण�य गरी िमित २०६९।५।१३ देिख �या�पस 
�मखुको �पमा काम गन� गरी िनय�ु गरकेो हो । म�ले 
�या�पस �मखु पद समा�दा शैि�क एवं अ�य सबै 
�े�मा �या�पसको गितिविध अ�त�य�त बनाइएको 
िथयो । यही अ�यव�थाबाट लाभ उठाइरहेका त�व नै 
मेरा िनयिु�को िव�� िथए र मबाट पिन �य�तो काम 
गराई लाभ िलन चाहने यो�यता नपगेुको र गणु�तर 
नरहेकालाई पदो�नती गराउन मलाई िनर�तर दबाब 
पिन िदएका िथए । य�ता अवाि�छत दबाबलाई म�ले 
�ितकार गद� आएको िथए ँ।
 िमित २०७०।७।५ को िदन पठनपाठन ब�द 
रहेको भए पिन �शासन खलेुकोले म आ�नो पदीय 
दािय�वका कामले गदा� �या�पस गएको िथए ँ। उ� िदन 
अपरा� क�रब ४.३० बजेको समयमा यसै �या�पसका 
पूव� का.वा. अ�य� एवं वत�मान स�लाहकार परशरुाम 
बरालले �या�पसको मूल भवनको ते�ो तलामा 
रहेको िव�िव�ालय अनदुान सिमित (U.G.C.) को 
अिफसमा आउनहुोस् भनी मलाई बोलाउनभुयो र 
म ते�ो तलामा पगेुर सो काया�लय कोठािभ� ख�ुा 
रा�नासाथ मलाई िनजले �या�पसका नाउमँा रहेको 
र मेरो िनजी िसमकाड�समेत रहेको मोबाइल खोसी 
घो�ाए । मानव अिधकारकम� मािनने िव�ण�ुसाद 
बरालले मलाई म�ुटाउदैँ थ�पड हाने । यी दवैु जनाले 
बोिलस् भने मा�रिद�छौ भ�दै अ�धाध�ुध ढाड, घाटँी, 
ख�ुा, आखँा र मखुमा म�ुका �हार गर े। �या�पसका 
िसनेटर िललाधर बराल पिन आई भकाभक िपट्न 

माधव�साद िघिमरे
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थाले । लामो समयदेिख मधमेुहको रोगले पीिडत कमजोर 
शारी�रक अव�थाको म िनवेदकलाई बोिलस् भने 
तलाई माछ� तेरो छाला ताछ�, �या�पस �मखु पदबाट 
राजीनामा लेख् भनेर मलाई एउटा कागज र कलम 
िदए । कुटिपट, करकाप, जोरजलुमु गरी यी जलुमुीह�ले 
जे भ�छन् �यही �यहोरा ले�न भनी रहेकै अव�थामा 
स�चालक सिमितका अ�य� दामोदर चािलसे र लेखा 
शाखामा काम गन� गगंा देवकोटा (पौडेल) नामक� एक 
मिहला कम�चारी पिन �यही कोठामा आई पिुगन् र 
हामीलाई नटेन� राजीनामा लेख् भनी मेरो इ�छािव�� 
करकापका साथ �या�पस �मखु पदबाट राजीनामा 
ले�न बा�य बनाए । िनजह�ले मलाई पिहला �या�पस 
�मखु पदबाट मा� राजीनामा ले�न लगाएकोमा 
पिछ सह��यापक पदबाट समेत राजीनामा भनी 
थ�न लगाए । ियनीह�ले �हरीलाई फोन गरी बैदाम 
इलाका �हरी काया�लयबाट �हरी बोलाएका रहेछन्, 
मेरो िव�� गंगालाई गालीगलौज गरकेो भनी कृि�म 
एवं झ�ुो वारदात खडा गरी रहेको पिन रहेछ, मलाई 
वडा �हरी काया�लय ह�दँै िज�ला �हरी काया�लय 
लिगयो । िव�� ख�डमा लेिखएका दामोदर चािलसे 
र अ�य परशरुाम, िव�ण�ुसाद तथा गंगाउपर का�क� 
िज�ला अदालतमा कुटिपट, करकाप म�ुा दायर गरकेो 
छु । मेरो िव�� गंगा देवकोटाले झ�ुा जाहेरी िदएक� 
र सो आधारमा केही साव�जिनक अपराधमा म�ुा 
चलाएको छ । लेिखएअनसुार जोरजलुमु करकाप गरी 
पिहले �या�पस �मखु पदबाट र पिछ सह�ा�यापक 
पदबाट समेत राजीनामा भनी थ�न लगाए । िवप�ी 
दामोदर चािलसेले िमित २०७०।७।५ मै मेरो राजीनामा 
�वीकृित गरकेो भनी मलाई प� िदनभुएकोले मलाई 
सा�ै अ�याय पन� गई यो िनवेदनका साथ �यायको 
याचना गरी स�मािनत अदालतमा �वेश गरकेो छु ।
 िमित २०७०।७।५ मा मलाई कुटिपट जोर 
जलुमु गरी जनि�य बह�मखुी �या�पसको �या�पस 
�मखु र सह�ा�यापक पदबाट करकापपूण� तवरमा 
गराइएको कागजको आधारमा िवप�ी दामोदर 
चािलसेले स�चालक सिमितको अ�य�को हैिसयतले 

राजीनामा �वीकृत ग�रएको बार ेभ�द ैमलाई स�बोधन 
गरी लेखेको राजीनामा �वीकृितको प� गैरकानूनी ह�नकुो 
साथै नाग�रक अिधकार ऐन, २०१२ को दफा ६(७) ले 
मलाई ��याभूत गरकेो पेशा रोजगार गन� पाउने नाग�रक 
अिधकारको समेत हनन् भएकोले िवप�ीको उ� काय� 
उ��ेषणको आदेश�ारा बदर ग�रपाउ ँ साथै मबाट 
गराइएको किथत राजीनामाप�को आधारमा �या�पस 
�मखु र सह�ा�यापक पदको राजीनामा �वीकृित 
ग�रएको काय� कानूनिवपरीत एवं गन� नह�ने काय� गरकेो 
ह�दँा मलाई जनि�य बह�मखुी �या�पसको �या�पस 
�मखु पदमा र सोही �या�पसको सह�ा�यापक पदमा 
सािबकबमोिजम हािजर गराई काम काज गन� िदन ुभनी 
परमादेशको आदेश जारी ग�रपाऊँ । साथै िनवेदनको 
अि�तम टुङ्गो नलागेस�म म िनवेदकलाई �या�पस 
�मखु र सह�ा�यापक पदमा हािजर भई काम गन� 
िदन ुभनी िवप�ीह�का नाउमँा अ�त�रम आदेश जारी 
ग�रपाउ ँ भनी िनवेदक माधव�साद िघिमरलेे िमित 
२०७०।७।२७ मा गरकेो िनवेदनप� ।
 यसमा के कसो भएको हो ? िनवेदकको 
मागबमोिजम परमादेशसिहतको उ��ेषणको आदेश 
िकन जारी ह�न नपन� हो ? कानूनस�मत आधार र 
कारणसिहत �याद (सूचना) �ा� िमितले बाटाका 
�यादबाहेक १५ िदनिभ� आफँै वा कानूनबमोिजमको 
�ितिनिधमाफ� त िलिखत जवाफ पेस गनु�  भनी 
पनुरावेदन अदालत िनयमावली, २०४८ को िनयम 
३३(२) बमोिजम िवप�ीह�का नाउमँा कारण देखाउ 
आदशे जारी ग�रएको छ ।
 साथै िनवेदकले जनि�य बह�मखुी 
�या�पसको �या�पस �मखु र सह�ा�यापक पदमा 
हािजर भई काम गन� िदन ुभ�ने अ�त�रम आदेशसमेत 
जारी ग�रपाउ ँ भनी िलएको मागदाबीका स�ब�धमा 
छलफल गनु�  गराउन ुपन� देिखन आयो । अतः िनवेदक 
माधव�साद िघिमरलेे िदएको भ�ने िववाद�पद 
राजीनामा र तत् स�ब�धमा �या�पस स�चालक 
सिमितबाट भए गरकेो काम कारवाहीह� दिेखने िनण�य 
पिु�तकासिहतका जो जे छन् स�ब� कागजह� समेत 
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िलई िनवेदकको मागबमोिजम अ�त�रम आदेश जारी 
गन� वा नगन� भ�नेस�ब�धमा छलफलका लािग आफँै वा 
कानूनबमोिजमको �ितिनिध राखी पनुरावेदन अदालत 
िनयमावली, २०४८ को िनयम ३३(क) बमोिजमको 
सूचना िवप�ीह� समेतलाई िदनू ।
 िनवेदनमा उ�लेख भएको का�क� िज�ला 
अदालतमा िवचाराधीन रहेको कुटिपट करकाप म�ुा 
र िज�ला �शासन काया�लय, का�क�मा िवचाराधीन 
रहेको केही साव�जिनक अपराध म�ुाह�को 
िमिसलसमेत सोही िदन इजलाससम� देखाई िफता� 
लैजाने गरी स�बि�धत िनकायबाट िझकाउन ु र 
िनवेदकलाई समेत सोही िदनको पेसी तारखे तोक� 
छलफलको लािग पेस गनु�  भ�ने �यहोराको पनुरावेदन 
अदालत, पोखराको िमित २०७०।४।२८ को आदेश ।
 यसमा आदेशअनसुार िज�ला अदालत, 
का�क�बाट �ा� करकाप, कुटिपट म�ुा र िज�ला 
�शासन काया�लय, का�क�बाट �ा� केही साव�जिनक 
अपराधसमेतका िमिसल तथा िवप�ीह�बाट पेस 
भएका िनण�यपिु�तकासिहतका स�ब� कागजह� 
अ�ययन ग�रयो ।
 ि�भवुन िव�िव�ालयको िनयमानसुार 
साव�जिनक िबदाको समय रहेको २०७०।७।५ का 
िदन करकापपूण� काय� गरी गराई �या�पस �मखु 
पदबाट राजीनामा ले�न लगाई पिछ नेपाली िवषयको 
सह�ा�यापक पदबाट समेत राजीनामा िदएको �यहोरा 
थ�न लगाई सोही िदन राजीनामा �वीकृितको प� 
िदएको भ�ने िनवेदनको �यहोरा रहेको छ । स�बि�धत 
कागजातह� हेदा�  २०७०।७।५ गते द.नं. १४ मा 
दता� भएको राजीनामामा स�चालक सिमितबाट पिछ 
अनमुोदन गन� गरी प� दता� गरी राजीनामा �वीकृत 
भएको प� तयार ग�रिदने भ�ने �यहोरा लेखी स�चालक 
सिमितका अ�य�ले सिहछाप गरकेो दिेख�छ । 
यसस�ब�धमा का�क� िज�ला अदालतमा कुटिपट 
करकाप म�ुा िवचाराधीन रहेको भ�नेसमेत देिख�छ ।
 �या�पस �मखु र सह�ा�यापक पदको 
िनयिु� तथा कारवाहीको �ि�या एव ं अिधकार 

र सिुवधासमेत अलग अलग रहेको प�र�े�यमा 
उि�लिखत �यहोराबाट राजीनामा �वीकृत गन� काय� 
सिुवधा स�तलुन (balance of convenience) 
समेतको �ि�बाट हेनु�पन� भई नेपाली िवषयको 
सह�ा�यापक पदमा स�म पनुरावेदन अदालत 
िनयमावली, २०४८ को िनयम ३३ क(१) को 
�ितब�धा�मक वा�यांशको देहाय २ मा उ�लेख भएको 
सत�को अधीनमा रही यस अ�त�रम आदेशबाट िवप�ी 
जनि�य बह�मखुी �या�पसलाई �ित ह�न गएमा सोसमेत 
बेहोन� िलिखत �ितब�तासिहतको कागज िनवेदकलाई 
यसै अदालतमा गराई, सह�ा�यापक पदमा स�म मा� 
अ�यापनको काम गन� पाउने गरी हािजर गराउन ुभनी 
पनुरावेदन अदालत िनयमावली, २०४८ को िनयम 
३३ क(१) बमोिजम िवप�ीह�का नाउमँा यो अ�त�रम 
आदशे जारी ग�रिदएको छ भ�नेसमेत �यहोराको 
पनुरावेदन अदालत, पोखराको िमित २०७०।८।१३ 
को आदशे ।
 िवप�ीले जनि�य बह�मखुी �या�पसको 
�या�पस �मखु एवं सह�ा�यापक पदबाट नैितकताको 
कारण देखाउदँ ै िमित २०७०।७।५ मा आ�नै 
�वह�तले राजीनामा लेखेर �या�पसको स�चालक 
सिमितको अ�य� म िलिखत जवाफ ��ततुकता� 
दामोदर चािलसेलाई िदनभुएको हो । उ� राजीनामा 
जनि�य बह�मखुी �या�पस (�थापना २०४८) को 
िनयमावली २०५४ (छैट� संशोधन २०६९) को 
िनयम ८.३.८ ले िदएको अिधकार �योग गरी सोही 
िदन उ� राजीनामाप� �वीकृत गरी राजीनामा �वीकृत 
भएको जानकारी प� िवप�ी िनवेदकलाई िदइएको हो । 
िवप�ीले �या�पसमा पेस गरकेो राजीनामाप� करकाप 
हो बदर ग�रपाउ ँभनी का�क� िज�ला अदालतमा म�ुा 
दायर गनु�भएको कुरा आ�नै िनवेदनमा खलुाउनभुएको 
छ । करकाप हो होइन भ�ने त�यको �� स�ु 
अदालतमा िवचाराधीन रहेको अव�थामा नाग�रक 
अिधकार ऐन, २०१२ को दफा ६(७) आकिष�त ह�न 
स�दनै । िववािदत िवषयव�तकुो िकनारा लगाउने माग� 
�रट �े�ािधकार होइन । साथै �या�पस स�चालक 

माधव�साद िघिमरे
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सिमितको अ�य�को हैिसयतले राजीनामा �वीकृत गरी 
िवप�ीलाई िदएको प�ले उ��ेषणको आदेशले बदर गन� 
िम�दैन । स�चालक सिमितको िनण�यले िवप�ीलाई 
हटाएको होइन । �वे�छाले िदएको राजीनामा �वीकृत 
ह�ने गन� काय� िनण�य होइन । अकाट्य, िववादरिहत 
र त�य िवनाको मागदाबी खारजे भागी छ, खारजे 
ग�रपाऊँ ।
 म�ले िवप�ीलाई िन�दनीय ढंगले �या�पस 
�मखु एवं सह�ा�यापक पदबाट करकाप तवरले 
राजीनामा गराउन ु पन� कुनै �यि�गत एवं सांगठिनक 
तथा राजनैितक कारण छैन । िवप�ीको कुनै 
�कारको �रसइवी िथएन छैन । जहासँ�म िवप�ीले 
�या�पस �मखु एवं सह�ा�यापक पदबाट राजीनामा 
िदनपुन�स�म प�रि�थित िसज�नाको कुरा छ, 
त�स�ब�धमा �या�पसको कम�चारी गंगा देवकोटा 
जो बय�क एकल मिहला ह�न्, उनी�ितको िवप�ीको 
कु�ि�, गलत �यवहारय�ु टेिलफोन संवाद, मोबाइल 
एस.एम.एस.का साथै से�सयुल हेरसेमे�टय�ु घिटत 
�यवहार सहन गन� नसक� गंगा देवकोटाले जनि�य 
बह�मखुी �या�पसको कम�चारी संघ, �ा�यापक सघंमा 
िलिखत उजरुी गरपेिछ िवप�ीको बौि�क तथा �ाि�क 
आचरणहीनता �काशमा आएपिछ िवप�ीको नैितक 
धरातल भािसन पगेुपिछ, आ�मा�लािन�व�प सो 
राजीनामा आएको िवषयमा िलखत जवाफ ��ततुकता� 
�या�पसमा सेवारत िश�क कम�चारीह� �प� छ�, 
छन् । यवुा अव�थाका तीन हजार छा�छा�ाको 
अिभभावक�व स�ुपेका िवप�ीको च�र�हीन हरकत 
साव�जिनक भइसकेको अव�थामा अब पनुः िवप�ीको 
�या�पसमा पनुरागमनबाट छा�छा�ाह�का उ�ेग 
�या�पस �शासनले थे�न स�ने अव�था छैन । पूण� 
सामदुाियक �या�पससगँ अ�तरस�बि�धत र आब� 
अिभभावक, िव�ाथ� एवं िसंगो समदुाय�ित उ�रदायी 
रही �ितिनिध�व गनु�पन� �या�पस स�चालक सिमित 
एवं अ�य�ले िवप�ीलाई सह�ा�यापकको हैिसयतमा 
हािजर गराए पिन िनजबाट स�पादन ह�ने काय� �वीकाय� 
बनाउन नसिकने प�रि�थित िसज�ना भएको �यावहा�रक 

धरातलीय यथाथ�तालाई समेत मनन् गरी र �वयं 
िवप�ी पिन हालस�म सह�ा�यापक पदमा हािजर ह�न 
नआएको अव�था ह�दँा स�मािनत अदालतबाट िमित 
२०७०।८।१३ गतेका िदन जारी भएको अ�त�रम 
आदशेसमेत खारेज गरी िनवेदन मागदाबी नप�ुने ठहर 
ग�रपाउ ँ भ�नेसमेत �यहोरा उ�लेख भएको जनि�य 
बह�मखुी �या�पस स�चालक सिमित र ऐ. का अ�य� 
दामोदर चािलसेको िमित २०७०।९।७ को िलिखत 
जवाफ ।
 यसमा िनवेदक माधव�साद िघिमरलेे 
जनि�य बह�मखुी �या�पसको �या�पस �मखु 
पदबाट िदएको राजीनामा स�ब�धमा का�क� िज�ला 
अदालतमा िमित २०७०।७।२६ मा कुटिपट करकाप 
म�ुा दायर भई िवचारिधन रही सोमा ठहरबेमोिजम ह�ने 
नै ह�दँा र िनवेदकको �ा�यापन गन� पाउने हक नाग�रक 
अिधकार ऐन, २०१२ को दफा ६(७) ले ��याभूत 
गरकेो पेसा रोजगारको अिधकारमा िमित २०७०।७।५ 
को राजीनामा �वीकृत ग�रएको भ�ने िवप�ी �या�पस 
स�चालक सिमितका अ�य�को प�बाट �वीकृत 
ग�रएको प� उ��ेषणको आदेश�ारा बदर ग�रिदएको 
छ । िनवेदकलाई नेपाली िवषयको सह�ा�यापक 
पदमा हािजर भई काम गन� िदन ुभनी िवप�ीका नाउमँा 
परमादेशको आदशे जारी ह�ने ठहछ�  भनी पनुरावेदन 
अदालत, पोखराले िमित २०७०।१०।०८ मा गरकेो 
फैसला ।
 पनुरावेदन अदालत, पोखराको फैसलामा 
िच� बझुेन । िवप�ी माधव�साद िघिमरलेे आफू 
२०६९।५।१३ देिख जनि�य बह�मखुी �या�पसको 
�या�पस �मखु पदको �पमा सेवा गद� आएकोमा हाल 
नैितकताको �ि�कोणले सो पदमा रिहरहन उपय�ु 
नभएकोले म�ले �या�पस �मखु र नेपाली िवषयको 
सह�ा�यापक पदबाट राजीनामा िदएको छु । राजीनामा 
�वीकृत ग�रिदन ु ह�न अनरुोध गद�छु भनी िमित 
२०७०।७।५ गते �या�पसको स�चालक सिमितको 
अ�य�सम� राजीनामा पेस गनु�भएको र सो राजीनामा 
अ�य��ारा सोही िदन तोक लगाई राजीनामा �वीकृत 
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गरी राजीनामा �वीकृत भएको प�समेत सोही िदन 
िवप�ी माधव�साद िघिमरलेे ब�ुन ुभई �या�पस �मखु 
र सह�ा�यापकको पदबाट िवप�ी रािजखसुीले सेवा 
िनव�ृ भई ब�नभुएको हो । सो राजीनामा िदनपुन� 
कारणमा िवप�ीले नैितकतालाई आधारको �पमा 
उ�लेख गनु�भएकै छ । िवप�ीको नैितकतामािथ िकन 
�� खडा भयो त�कालीन प�रि�थित चचा� खोजीको 
िवषय िथयो । �या�पसमा सेवारत कम�चारी गंगा 
देवकोटा (पौडेल) ले जनि�य बह�मखुी �या�पसको 
कम�चारी सघंमा िवप�ी माधव�साद िघिमरबेाट आ�नो 
अि�त�व असरुि�त भएको भनी २०७०।७।५ का िदन 
िनवेदन िदनभुएको रहेछ । �यसरी ठूलो पदको काय�कारी 
�मखुले मातहतका मिहला कम�चारीमािथ गरकेो 
अशोभनीय अ�यायपूण� �यवहार �काशमा आएपिछ 
िवप�ीले नैितकताको कारण देखाउदैँ जनि�य बह�मखुी 
�या�पसबाट नै अलग ह�ने इरादाले �वह�त िलिखत 
राजीनामा पेस गनु�भएको हो । िनजलाई राजीनामा िदन 
बा�य पा�रएको र पानु�पन� बा� कुनै �रसइवी, �ेष केही 
िथएन । यसरी पद र सेवाबाट राजीनामा गरकेो िवषय 
छापा समाचारमा आएपिछ सामािजक लोकलाजबाट 
ब�नका िवप�ी अदालत �वेश गनु�भएको स�म हो । यसरी 
�वह�ता�रले लेखेको राजीनामा �वीकृत भइसकेपिछ 
राजीनामा करकापमा पारी लेखेको ह� ँबदर गराई पाउ ँ
भनी का�क� िज�ला अदालतमा करकाप म�ुा दायर 
भई हालस�म िवचाराधीन रिहरहेको प�ृभूिममा सो 
िववादको राजीनामा करकापबाट भएको हो होइन भ�ने 
त�यको �� िन�पण सो अदालतबाट भई नस�द ै
र अदालतमा म�ुा िवचाराधीन रहदँाकै अव�थामा 
मनोगत�पमा राजीनामालाई करकापमा भएको भनी 
राजीनामा �वीकृत ग�रएको प� उ��ेषणको आदेश�ारा 
बदर ह�ने ठहर गरी भएको फैसला कानूनिवपरीत छ ।
 अतः िवप�ीले �वह�त�ारा �वे�छाले 
राजीनामा िदई लोकलाजबाट ब�नका लािग पिछबाट 
करकापमा राजीनामा िदन लगाए भ�ने आरोप िम�या 
ह�दँाह�दँै बनावटी  एवं त�ुछ भई अदालतलाई घोर 
झ�ुयानमा पारी दायर गरकेो ��ततु िनवेदन खारजे 

गनु�पन�मा उ�टो सनुवुाईको मौकासमेत निदई पद 
र रोजगारी नै हरण गरकेो देिखयो भ�द ै गलत�पमा 
भएको पनुरावेदन अदालत, पोखराको उ� फैसला 
उ�टी गरी िवप�ी माधव�साद िघिमरलेे िदएको 
�रट िनवेदन खारजे ग�रपाउ ँ भनी जनि�य बह�मखुी 
�या�पसको स�चालक सिमितसमेतले यस अदालतमा 
गरकेो पनुरावेदनप� ।
 िनयमबमोिजम पेसी सूचीमा चढी िनण�याथ� 
पेस ह�न आएको ��ततु म�ुाको िमिसल अ�ययन 
ग�रयो । जनि�य बह�मखुी �या�पस पोखराको 
स�चालक सिमितसमेतले यस अदालतमा गरकेो 
पनुरावेदन िजिकर प�ुन स�ने हो होइन र पनुरावेदन 
अदालत, पोखराले गरकेो फैसला िमलेको छ छैन भ�ने 
स�ब�धमा िनण�य गनु�पन� देिखयो ।
 यसमा िनवेदकलाई कुटिपट, जोरजलुमु 
गरी �या�पस �मखु तथा सह�ा�यापक पदबाट 
करकापपूण� त�रकाले राजीनामा गराइएको र सोही िदन 
�वीकृत ग�रएको काय� नाग�रक अिधकार ऐन, २०१२ 
ले ��याभूत गरकेो पेसा तथा रोजगारीको अिधकारलाई 
हनन् गरकेोले �या�पस �मखु तथा सह�ा�यापकको 
पदबाट िदएको राजीनामा ि�वकृत ग�रएको प� 
उ��ेषणको आदेशले बदर गरी िनवेदकलाई हािजर 
गराई कामकाजमा लगाउन ु भ�ने परमादेशको आदेश 
जारी ग�रपाउ ँभनी गनु�भएको िनवेदन �यहोरा भएकोमा 
िवप�ी �या�पससमेतको तफ� बाट िनज माधव�साद 
िघिमरलेे �वह�त�ारा �वे�छापूव�क नैितकताको 
आधार देखाई िदएको राजीनामा �वीकृत भई राजीनामा 
�वीकृितको जानकारी प�समेत िनवेदकले बिुझिलएको 
अव�थामा कानून�द� हकमा आघात पगेुको भनी पन� 
आएको िवप�ीको िनवेदन खारजेभागी ह�दँा खारजे 
ग�रपाउ ँ भनी जनि�य बह�मखुी �या�पससमेतले 
िलिखत जवाफ लगाएकोमा स�ु पनुरावेदन अदालत, 
पोखराले �या�पस �मखु पदबाट जबरज�ती राजीनामा 
गराएकोमा का�क� िज�ला अदालतमा चलेको कुटिपट 
र करकाप म�ुामा पिछ ठहरबेमोिजम ह�ने र नेपाली 
िवषयको सह�ा�यापक पदबाट राजीनामा �वीकृत 

माधव�साद िघिमरे
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ग�रएको प� उ��ेषणको आदेशले बदर गरी िनजलाई 
नेपाली िवषयको सह�ा�यापक पदमा अ�यापन गन� िदन ु
िदलाउन ुभनी परमादेशको आदेश जारी भई पनुरावेदन 
अदालत, पोखराबाट फैसला भएकोमा सो फैसलामा 
िच� नबझुाई �या�पस स�चालक सिमितसमेतले यस 
अदालतमा पनुरावेदन गरकेो देिखयो ।
 २. िनण�यतफ�  िवचारगदा�, कानून�ारा 
�थािपत िनकायिभ� सरकारको �वािम�व वा 
िनय��णमा रहेका िनकायह�, सरकारबाट बजेट �ा� 
गन� िनकायसमेत पद�छन् । जनि�य बह�मखुी �या�पस 
अिवि�छ�न उ�रािधकारवाला �वशािसत सं�था 
हो । �या�पस िनयमावली, २०५४ को ��तावनामा 
ि�.िव. ऐन, २०४९ को दफा २६ अनसुार स�ब�धन 
�ा� सं�थाको �पमा �थािपत भएको सगंिठत सं�था 
र कानूनी �यि� हो । कानूनी �यि�ले कानून�ारा 
�दान ग�रएको अिधकारबमोिजम मा� काय� गन� स�छ 
र गनु�पिन पद�छ । कानूनले �दान गरकेो अिधकारको 
प�रिध नाघेर उसले कुनै काय� गद�छ भने �य�तो काय�ले 
कानूनी मा�यता �ा� गन� स�दैन । कुनै पिन सरकारी 
�वािम�व वा कुनै अमकु �वािम�वमा स�चालन भएको 
भएपिन सामा�य तथा िवशेष कानूनले िनधा�रण 
गरकेो िसमारखेा उ�लङ्घन गन� काय� कही ँ कतैबाट 
ह�नहु�दँनै ।
 ३. यस स�दभ�मा �या�पस �मखु र 
सह�ा�यापक भनेको अलग अलग दािय�व, कत��य र 
�कृितका कानूनी पद ह�न् । जनि�य बह�मखुी �या�पस 
पोखराको िनयमावली, २०५४ को िनयम १०.१.३ 
अनसुार �या�पस स�चालनका लािग आव�यक पन� 
�ा�यापक र कम�चारीको िनयिु� छनौट सिमितको 
िसफा�रसका आधारमा गन� र सहायक �या�पस �मखु, 
�ा�यापक, िश�क तथा कम�चारीह�को राजीनामा 
�वीकृत गन� काम, कत��य र अिधकार �या�पस 
�मखुकै ह�ने उ�लेख भएकोमा िनज �या�पस �मखु 
माधव�साद िघिमरकेो राजीनामा �या�पस स�चालक 
सिमितका अ�य� दामोदर चािलसेबाट �वीकृत 
ग�रएको िवषय नै िवचारिणय रहन आयो ।

 ४. �य�तै िश�क तथा कम�चारीह�को सेवा 
अवधीका स�ब�धमा िश�क तथा कम�चारी सेवास�ब�धी 
िविनयम, २०६३ ले सेवा अवधीको उमेरको हद 
६३ वष� पूरा भएपिछ मा� अिनवाय� अवकाश िदने 
�यव�था रहेकोमा िनज माधव�साद िघिमरकेो उमेर 
५२ वष� भएको दिेखएकोले िविनयमावलीमा उ�लेख 
गरकेो उमेर पगुी अवकाश िदएकोसमेत देिखएन भने 
�या�पसका अ� कुनै पिन िश�क तथा कम�चारीले 
राजीनामा िदएकोसमेत देिखएन । �या�पसका कुनै 
पिन िश�क तथा कम�चारीले राजीनामा िदन चाहेमा 
सामा�यतः तीन मिहना अगािड अि�म सूचना िदई 
राजीनामा िदन स�नेछन् भ�ने ऐ. िविनयमावलीको 
िनयम ४८ मा उ�लेख छ । यहा ँ उ� अव�थाको 
िव�मानता पिन देिखएन । यसैगरी सेवाबाट हटाउने वा 
बखा��त गन� स�ब�धमा �या�पस स�चालक सिमितले 
�या�पस �मखुको िसफा�रसमा हटाउन वा बखा��त 
गन� स�ने �ावधान सोही �या�पसको िश�क तथा 
कम�चारी सेवास�ब�धी िविनयम, २०६३ को िनयम 
३५ ले गरकेो पाइयो । उ� िविनयमको िनयम ३६ 
मा २० वष� सेवा ग�रसकेका �या�पसका कुनै िश�क 
वा कम�चारीले िनय�ु गन� अिधकारीसम� �वेि�छक 
अवकाश िलन पाउने �यव�था गरकेो देिख�छ ।
 ५. िनवेदक माधव िघिमरकेो सह�ा�यापक 
पदको सेवा अवधी २० वष� पगेुको पिन देिखदँैन भने 
�या�पस �मखु पदमा पिन पूरा ४ वष� सेवा अवधी 
पगेुको देिखदैँन । यसबाट िनवेदकले सेवा अवधी नै 
नपगुी िवना कारण िविनयमावलीिवपरीत ह�ने गरी 
�वेि�छक अवकाशको लािग पदबाट राजीनामा गन� 
िनवेदन िदए होलान भ�ने तक�  यिु�संगत देिखदँैन । 
अक�तफ�  यिद िनजले राजीनामाको लािग िनवेदन 
िदएको भएपिन �वे�छाले राजीनामा नगरकेो भनी 
��ततु िनवेदन िनजले अदालतमा िदनपुन� आव�यकता 
नै रहने िथएन । �यसैले �वे�छाले राजीनामा निदएको 
भ�ने कुरा िनवेदकले २०७०।७।२१ मा जनि�य 
बह�मखुी �या�पस पोखराको स�चालक सिमितका 
अ�य� सम� पेस गरकेो िनवेदनबाट समेत देिख�छ । 
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करकाप गर ेनगरकेो भ�ने स�ब�धमा का�क� िज�ला 
अदालतमा म�ुा दायर भई िवचाराधीन रहेको ह�दँा 
�यसतफ�  सोही अदालतबाट ठहर ह�ने नै ह�दँा सोतफ�  
केही बोिलरहन ुपरने ।
 ६. यसैगरी िमिसल संल�न राजीनामा 
भिनएको प�को िशरमा लेिखएको �यहोरा सरसत� हेदा� 
�शासनलाई स�बोधन गरी प� दता� गरी राजीनामा 
�वीकृत भएको प� तयार ग�रिदनेभ�ने �यहोरा उ�लेख 
भएकोमा पिछबाट सोही िनवेदनको तोक आदेशको 
�यहोरामा थप गरी �ी एकनारायण अया�ल पिछ 
अनमुोदन गन�गरी स�चालक सिमितबाट भ�ने वा�यांश 
थप गरकेो देिखयो । सोही िनवेदनको तल �यहोरामा 
�या�पस �मखु भ�ने श�दको पिछ र नेपाली िवषयको 
सह�ा�यापक भ�ने वा�यांश थप ग�रएको िनवेदनबाट 
देिख�छ । यसरी पिहले एकपटक तोक आदेश जिनई 
सकेको िनवेदनप�को िशर �यहोरामा पिछबाट अलग 
आकृितको अ�र थप गरी फरक अथ� िन�कने 
िकिसमबाट �यहोरा संशोधन गरकेो देिख�छ ।
 ७. �या�पस �मखुको पद िविनयममा 
तोिकएबमोिजमको �यव�थापिकय पद हो जसको 
काय�काल चार वष�को रह�छ भिनएको छ । तर 
सह�ा�यापकको काय�काल तोिकएको छैन भने िनजको 
कत��य नै �ा�यापन गनु�  हो । �या�पस �मखु िनयिु� र 
बखा��तको िनयम नै फरक छ । �यव�थापन सिमितले 
�या�पस �मखुलाई िश�क कम�चारी सेवास�ब�धी 
िविनयम, २०५४ बमोिजम कारवाही गन� स�दछ भने 
सह�ा�यापकलाई �या�पस �मखुले कारवाही गन� 
�ावधान पिन �यही िविनयममा ग�रएको छ ।
 ८. �यसैगरी लेखा शाखामा काम गन� कम�चारी 
गंगा देवकोटा (पौडेल) र यी िनवेदक माधव�साद 
िघिमरकेा बीच भएको SMS, काय��थलमा काम 
गन� बाधा �यवधान परु ्याएको र िनजलाईमानिसक 
तनाव िदएको भ�ने स�ब�धमा पीिडत भिनएक� गंगा 
देवकोटाले कम�चारी संघमा िमित २०७०।७।५ मा 
उजरुी िनवेदन गरकेो देिखयो । सो िनवेदनको अ�तमा 
बैठकमा पेस गरी छलफल गरी िनण�य गन� भ�ने िमित 

२०७०।७।५ को तोक आदेशमा लेखेको दिेखयो । सोही 
िदन यी िनवेदकले �या�पस �मखु र सह�ा�यापक 
पदबाट राजीनामाको िनवेदन लेखेको दिेख�छ । 
�यसैगरी सोही िदन उ� िनवेदन �या�पस स�चालक 
सिमितका अ�य�बाट �वीकृत गरी सोही िदन नै 
राजीनामा �वीकृतको जानकारी प� यी िनवेदकलाई 
बझुाएको देिख�छ । य�तो काय�बाट िनवेदकलाई सो 
उजरुीको स�ब�धमा आ�नो कुरा भ�ने मौकासमेत 
�दान गरकेो दिेखदैँन । सनुवाईको मौकासमेत निदई 
िनवेदक माधव�साद िघिमरकेो राजीनामा �वीकृत गन� 
गरकेो काय� कानून अनकूुल भएको मा�न िमलेन ।
 ९. यसथ� िनवेदक माधव�साद िघिमरलेे 
करकाप र जोरजलुमुपूण� त�रकाले बा�यतामा 
राजीनामा िदएको, �वे�छाले राजीनामा निदएको, 
सह�ा�यापकको राजीनामा �वीकृत गन� काय� 
कानूनस�मत नदेिखएको, रोजगारीस�ब�धी नाग�रक 
�वत��ताको हनन् भएकोसमेत देिखदँा िनजलाई 
सह�ा�यापक पदबाट बि�चत गन� काय� िनयमसंगत 
भएको देिखएन भने SMS स�ब�धी २ जनाको िनजी 
मािमलामा सचेत नगराई वा सफाइको मौकासमेत 
निदई पद र रोजगारी नै हरण गन� काय� मनािसब मा�न 
सिकँदैन भने अक�तफ�  �या�पस �मखुको पदबाट 
िदएको राजीनामाका स�ब�धमाका�क� िज�ला 
अदालतमा िमित २०७०।७।२६ को कुटिपट करकाप 
म�ुा दायर भई म�ुा िवचाराधीन रहेकोले उ� त�यका 
स�ब�धमा स�बि�धत अदालतबाट ठहरेबमोिजम ह�ने 
नै ह�दँा सो िवषयमा हाल केही बोिलरहन ुपरने । य�तो 
अव�थामा िनवेदकलाई सह�ा�यापक पदबाट िदएको 
राजीनामा �वीकृित भएको प� उ��ेषणको आदशेले 
बदर गरी सोमा काम गन� िदन ुभनी परमादेशको आदेश 
जारी गरकेो पनुरावेदन अदालत, पोखराको फैसला 
मनािसब नै देिखयो ।
 १०. अतः िनवेदक माधव�साद िघिमरलेे 
जनि�य बह�मखुी �या�पसको �या�पस �मखु पदबाट 
िदएको राजीनामाको स�ब�धमा स�बि�धत अदालतबाट 
कुटिपट करकाप म�ुा दायर भई िवचाराधीन रहेकोमा 

माधव�साद िघिमरे



नेपाल कानून पि�का, २०७३, भदौ

958

सोमा ठहरबेमोिजम ह�ने नै ह�दँा िनवेदकको �ा�यापन गन� 
पाउने नाग�रक अिधकार ऐन, २०१२ को दफा ६(७) 
ले ��याभूत गरकेो पेसा रोजगारको अिधकारमा िमित 
२०७०।७।५ को राजीनामा �वीकृत ग�रएको भ�ने 
��यथ�को प�बाट �वीकृत ग�रएको प� उ��ेषणको 
आदेश�ारा बदर ग�रिदएको छ । िनवेदकलाई नेपाली 
िवषयको सह�ा�यापक पदमा हािजर भई काम गन� 
िदन ुभनी िवप�ीका नाउमँा परमादशेको आदेश जारी 
ह�ने ठहछ�  भनी पनुरावेदन अदालत, पोखराले िमित 
२०७०।१०।८ मा गरकेो फैसला िमलेको दिेखदँा सदर 
ह�ने ठहछ�  । िनवेदन खारजे ग�रपाउ ँभनी िवप�ीह�बाट 
परकेो पनुरावेदन िजकर प�ुन स�दनै ।

उ� रायमा सहमत छु।
�या.जगदीश शमा� पौडेल

इजलास अिधकृत: �ेम खड्का 
इित सवंत् २०७३ साल वैशाख १२ गते रोज १ शभुम् ।

सव��च अदालत,सयं�ु इजलास
माननीय �यायाधीश �ी गोिव�दकुमार उपा�याय
माननीय �यायाधीश �ी चोले�� शमशेर ज.ब.रा

फैसला िमित : २०७२।११।२।१
०७०-WO-०२३९

म�ुा :परमादेश

िनवेदक : राजबोल िगरीको नाित तलुसी िगरीको छोरा 
खोटाङ िज�ला महादेव�थान गा.िव.स. वडा 

नं ४ हलेिस गठुी ब�ने वष� ७८ को बम�साद 
िगरीसमेत

िव��
िवप�ी : गठुी सं�थान के��ीय काया�लय, िड�लीबजार, 

काठमाड�समेत

 § ता�प�बाट पुजारी भएका हलेसी महादेव 
मि�दरका मनोहर िगरीको स�तान 
यी िनवेदकह� भएको कुरामा िववाद 

 छैन । य�तो पुजारीको िश�य �िश�यबाट 
पूजाआजा गराउन ु पन� गरी यो गठुीको 
�यव�था भई यसको लािग ज�गा आिद 
समते �दान भएको रा�य �मखुको काम 
कारवाहीलाई गुठी स�ंथानले स�मान र 
आदर गनु�पन� ।

 § मनोहर िगरीका िश�य �िश�य यी िनवेदक 
स�तान बाहके अ� देिखन आएका छैनन ्। 
मनोहर िगरीका हकवाला िनवेदकसमेतका 
स�तानले कुनै बेिहसाब गरमेा सफाइको 
मौका िदई पालोवालालाई िनका�न 
नसिकने होइन । �यसपिछ िनजह�का 
हकवाला भएमा हकवालाले र नभएमा 
मा� गुठी स�ंथानले पुजारीसमेतको 
ब�दोब�त गदा� ता�प� र खड् गिनसानाको 
पिन स�मान ह��छ । सो नभई अचानक 
नयाँनयाँ पुजारी िनयु� ह�दँा भ�जनले 
पिन कतैनकतै केही असिजलो महसुस 
गन� प�रणाम आउन स�छ । पूजाआजाको 
आ�नै गोपनीयता र िविधिवधान ह��छ 
जुन गो�य�पमा गाय�ी म�� ज�तै अ�ले 
थाहा नपाउन ेगरी िश�य �िश�य वा पु�ता 
दरपु�ता ह�ता�तरण ह��छ । यो खास कला 
र सीप पिन हो । यसकारण जबस�म मनोहर 
िगरीका िश�य �िश�य र स�तानबाट 
मि�दरको पूजाआजा िविधिवधानबमोिजम 
ह��छ �यसमा िबना मतलब खलल पानु� 

& 

�नण�य नं. ९६०५
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उिचत ह�दैँन । यस�कारको खललबाट 
धम�काय�को सरं�ण भएको मा�न निम�ने ।

 § �यवहारबाट पिन िवप�ीह�ले मनोहर 
िगरीका स�तानको िवक�पमा अ� रा�ो 
र उपयु� पुजारी पाउन सकेको देिखँदैन । 
अतः िनवेदकह�लाई पुजारी भनी ५ वष�को 
लािग िवप�ी स�ंथानले िनयुि� िदएको 
िमले पिन िनज पुजारीह�लाई अवरोध ह�न े
गरी गठुी सं�थानले सिमित आिद गठन गरी 
कुनै काम कुरा गनु� फलदायी ह�न ेनदेिखने ।

 § ता�प� आिदको स�मान गररे स�पि� 
आिदको िहसाबिकताब र �यव�थापन भन े
गुठी स�ंथानले अव�य गन� स�छ । तर 
सनातनबाट चली आएको पर�पराअनुसार 
हलेसी महादेवको िन�य पूजाआजा 
स�चालन गन� मह�त मनोहर िगरीका 
िश�य �िश�य र स�तानम�ये यी �रट 
िनवेदकह�लाई पर�परागत पूजाआजा 
गन�बाट हलेसी महादेव �यव�थापन 
सिमितले रो�नु �यायोिचत नदेिखने ।

(�करण नं.१७)

िनवेदकका तफ� बाट :िव�ान् व�र� अिधव�ा राम�साद 
भ�डारी

िवप�ीका तफ� बाट :िव�ान् उप�यायािधव�ा भरतलाल 
शमा�, िव�ान् अिधव�ा ह�र���साद राई

अवलि�बत निजर :
 § ने.का.प.२०३२, अङ्क ११, िन.नं.९४६
 § ने.का.प.२०४६, अङ्क ४, िन.नं.३८०४
 § ने.का.प.२०४८, अङ्क १०, िन.नं.४३११
 § ने.का.प.२०६३, अङ्क १, िन.नं.७६४१
 § ने.का.प.२०६४, अङ्क १०, िन.नं.७८८५
 § ने.का.प.२०६६, अङ्क १०, िन.नं.८२३८
 § ने.का.प.२०६७, अङ्क १, िन.नं.८३००
 § ने.का.प.२०६८, अङ्क ४, िन.नं.८६०४

स�ब� कानून :
 § नेपालको अ�त�रम संिवधान, २०६३ को 

धारा २३
 § गठुी स�ंथान ऐन, २०३३ को दफा १६, 

१७, १९, ३६

आदेश
 �या.गोिव�दकुमार उपा�याय : नेपालको 
अ�त�रम संिवधान, २०६३ को धारा ३२ तथा धारा 
१०७ (२) बमोिजम यसै अदालतको अिधकार �े�िभ� 
पन� ��ततु �रट िनवेदनको संि�� त�य र ठहर आदेश 
यस�कार छः-
 त�कालीन राजा �ी ५ गीवा�णय�ु िव�म 
शाहबाट िव.स.ं १८४३ मा मह�त मनोहर िगरीलाई 
हलेसी महादेव मि�दरको िन�य नैिम�य पूजाआजा 
चलाउने गरी सवा�ङ्ग माफ गरी गठुी चलाउन ता�प� 
ब�सेको िथयो । त�कालीन अव�थामा पजुारीको 
�वग�वास भएपिछ हा�ो बाजे राजबोल िगरीलाई पूजा 
चलाउन लालमोहर ब�स भई पूजा चलाई आएका 
िथयौ । बाजे राजबोल िगरीको २००५ सालमा �वग�वास 
भएपिछ वहाकँा ३ छोरा भएकोले पनु: २००६ साल 
पौष २९ गते खड्ग िनसाना भई १।१ वष� आलोपालोमा 
३ भाइ छोराह�म�येका जेठा धनबहादरुको २०३७ 
सालमा माइला तलुसीको २०४२ मा र का�छा अमतृ 
िगरीको २०४९ सालमा देहा�त भएपिछ ितनैको 
स�तानले मि�दरको िन�य नैिम�य पूजा चलाई 
आएका र हालस�म िनजह�का स�तान हामीह�ले 
पूजा चलाएका छ� । यसरी पूजाआजा स�चालन गरी 
आउने �ममा गठुी सं�थानले पजुारी िनयिु� �ि�या 
थालेकाले �ि�याबमोिजम हा�ा शाखा स�तानले गठुी 
चलाई आएको छ� । हा�ो शाखा र स�तानले िजउता भर 
भलाउन पाउने गरी राजा िगवा�णय�ु िव�म शाहबाट 
ब�स भएको लालमोहरबमोिजम हलेसी महादेव 
गठुीको स�चालन पूजाआजा िन�य नैिम�य चिलरहेकै 
अव�थामा हलेसी महादेव धािम�क �ि�कोणले र 

गठुी सं�थान के��ीय काया�लय, िड�लीबजार, काठमाड�समेत
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परुाताि�वक �ि�कोणले देशकै गहना भएकोले �यसको 
संर�ण र संव��न गन� त�कालीन �ी ५ को सरकारले 
हलेसी महादवे�थान िवकास सिमित गठन आदेश 
२०५३ जारी गरी नेपाल राजप�मा २०५४।२।६ मा 
सूचना �कािशत गरकेो िथयो।सोही सूचना आदेश 
बमोिजम सिमित गठन भएपिन गठन ह�दँाको अव�थामा 
हा�ा पखुा�ले िज�मा पाएको गठुी स�चालन र िन�य 
नैिम�य पूजाआजामा सिमितबाट ह�त�ेप नभए पिन 
अ�य कुरामा समय समयमा अवरोध ह�न था�यो ।
 गठुी सं�थान के��ीय काया�लय, 
िड�लीबजारको च.नं. २०८३ िमित २०६१।१२।११ 
को प�बमोिजम खोटाङमालबाट २०६१।१२।२४ 
को आलोपालोसगँ पूजा स�चालन गन� भनी ५ 
वष�को लािग िनयिु� पाएपिछ २०६१।१२।१ देिख 
म �रट िनवेदकम�येको बम�साद िगरीको पालो 
िथयो । पर�पराअनसुार िन�य नैिम�य पूजा चलाउदँ ै
आएकोमा माओवादी ���का कारण २०६२।८।१ 
गतेको िदन पजुारीम�येका भवानीशंकर िगरीको घरमा 
सरुि�त रािखएका िशवजीलाई पिहराउने गरगहना 
सनुचादँी ल�ाकपडा बाकस गठुीका कागजप� भाडँा 
बत�नसमेत सबै जबरज�ती उठाई आफूखसुी गफुा 
सिमित चयन गरी स�पूण� सामान िवप�ी गजरुमान 
राईसमेतका माओवादीले सिमितको िज�मालगायतको 
र १८६१ को ता�प�बमोिजम हामीले भोगचलन गद� 
आएको खेत पिन क�जा गरी निदने पर�परा रीितिथित 
पूजाआजा ब�द गरी काय� गन� निदएकाले माओवादी 
���का कारण केही समय चपुलागी ब�न ु परकेो 
िथयो । पिछ ��� समाधान भएपिछ पटक पटक हामीले 
सनातनदेिख चलाई आएको परा�पराबमोिजम पूजा 
स�चालन गन� लिुटएका समान िफता� िदलाइपाउ ँभनी 
गठुी सं�थानलाई अनरुोध गदा� गठुी सं�थान के��ीय 
काया�लयले िमित २०६४।३।१ चं. नं. २७१२ को 
प�बाट िज�ला �शासन काया�लय,खोटाङसमेतलाई 
अनरुोध गरी पठाएकोमा मागबमोिजम नगरी िविभ�न 
िनकायमा िनवेदन िददँासमेत हालस�म कुनै टुङ्गो 
लागेको अव�था छैन । 

 हामी िनवेदकसमेतले ५ वष�को लािग 
आलोपालो पूजा गन� पाएको िनयिु� िमित २०६६ फागनु 
मसा�तमा समा� भएको ह�दँा गठुी सं�थान के��ीय 
काया�लय, काठमाड�को च.नं. २६१।२०६५ िमित 
२०६६।११।१८ को िनद�शन र मालपोत काया�लय, 
खोटाङको िमित २०६७।४।२६ को िनण�यअनसुार 
हामी िनवेदकले ५ वष�को लािग िनयिु� प� पाई हामी 
पजुारीदजा� भएपिन गठुी सं�थान ऐन, २०३३ को 
दफा १६ र १७ ले िदएको अिधकारबमोिजम भ�दै 
हलेसी महादेव मि�दर �यव�थापन सिमित गठन गरी 
काम कत��य र अिधकारस�ब�धी �यव�था, २०६७ 
तथा सोपिछ २०६९ जारी भई िवप�ी गजरुमान 
राईको अ�य�तामा १३ सद�यीय सिमित गठन भएको 
िथयो । हलेसी महादेव गठुी तथा मि�दरको स�पूण� 
आय आ�दानीको िववरण िवप�ी सिमितकै िज�मा 
रहेकोले गठुी सं�थानबाट आय�यय िववरण माग ह�दँा 
आय �यय िववरण िवप�ी सिमितको िज�मा रहेको 
�यहोरा जनाई िमित २०६९।६।१५ मा आय �यय पेस 
गन� नस�ने �यहोराका जानकारी गरी सं�थालाई िदई 
िवप�ी सम� भेटीघाटी सकंलन गन� पाउन ुपन� तथा 
पूजा �यव�थापन सिमितको खच� �यव�थापन ग�रन ु
पन� र हामीले सनातन देिख चलाई आएको �यवहारमा 
�यवधान नपरु ्याइयोस् भनी मि�दर �यव�थापन 
सिमित िज�मा रहेको र पूजासगँ स�बि�धत पूजा 
साम�ीलगायत गरगहना माग गदा�समेत निदई उ�टै 
पजुारीलाई जबरज�ती मि�दरबाट िनकाला गरकेोले 
भेटीघाटी संकलन गन� र मि�दरको �यवहार चलाउन 
उिचत �यव�थाका लािग िमित २०६८।१।२१ मा गठुी 
स�ंथान केि��त काया�लयसमेतमा िनवेदन िदएकोमा 
कही ँपिन कुनै सनुवुाई भएको छैन । मि�दरबाट भएको 
आय आ�दानी सिमित मातहत रािखएकोमा गिठत 
सिमितले हामी पजुारीह� र आ�ित साध ुस�तह�को 
खच� �यवहार नहेन� आ�दानीको रकम अनिधकृत 
खच� गन� र सनातनदेिख चिल आएको िन�य पूजाकम� 
गन� बाधा �यवधान गन� िवप�ीह�को काय� िव.सं. 
१८६१ को ता�प� तथा २००६ सालको खड्ग 
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िनसानासमेतका िवपरीत ह�नकुो साथै गठुी स�ंथान 
ऐन, २०३३ को दफा १६, १७ र नेपाल अ�त�रम 
संिवधान, २०६३ को धारा १९ र २३ समेतका 
िवपरीत छ ।
 िवप�ी मि�दर �यव�थापन सिमितले 
अनिधकृत हा�ा स�तानभ�दा बािहरका �यि�लाई 
पजुारी िनयिु� गन� खोिजएबाट िवप�ीह�का उ� 
काय� सनातन धम� पर�परा र गठुी सं�थान ऐन, २०३३ 
को भावना एवम खोटाङ िज�ला हलेसी महादवे मि�दर 
�यव�थापन सिमितका काम कत��य र अिधकारस�ब�धी 
�यव�था, २०६९को दफा १४समेतका िवपरीत छ । 
मि�दर �यव�थापन सिमितका अ�य� गजरुमान राईले 
आ�नै छोरा �वा�नी आफ�तलाई पटकपटक पहेलो 
व� पिहराई भेटी सकंलन गन� र िहनािमना गन� काय�ले 
बेिथित उ�प�न भएको छ । हलेसी महादेव मि�दरका 
पूजाआजाका साम�ी मनोहर िगरीका शेषपिछ िनजका 
स�तान दरस�तान �रट िनवेदक बम�साद िगरी अजु�न 
िगरी म�दीप िगरी र िवजे�� िगरी िज�मा लगाई सािबक 
िनयिु�बमोिजम िन�य पूजाआजा चलाउन िनवेदक 
पजुारीह�लाई नरो�न ु नरोकाउन,ु मह�तका नाममा 
जिनएका ज�गा र सोबाट �ा� ह�ने आय�ता तथा 
हलेसी महादेव मि�दरमा भ�जनह�बाट संकिलत ह�ने 
भेटीह� िनयिु� पाएका पजुारीह�लाई संकलन गन� 
िदई पजुारीसमेतलाई रोहवर राखी आय�यय िववरण 
द�ु�त रा�न ु मम�त स�भारको �यव�था लगायत 
पजुारीह�लाई पा�र�िमकको �यव�था गरी मि�दरलाई 
सां�कृितक परुाताि�वक एवं पय�टक�य �थानको �पमा 
िवकिसतसमेत गराउन ुभ�ने परमादशे जारी ग�रपाऊँ ।
 िव.सं. १८६१ मा राजा िगवा�णय�ु िव�म 
शाहका पालादेिख ता�प� खड्ग िनसानासमेत 
बमोिजम हा�ो पखुा� मह�त मनोहर िगरीलाई िनजका 
दर स�तानसमेतले चलाउन पाउने गरी मह�तका नाम 
जिनएका गठुी ज�गा चल अचल स�पि� र सोबाट 
भएको आय आ�दानी र हलेसी महादेव मि�दरको 
िन�य नैिम�य पूजाआजाका लािग पजुारीसम� रहने 
सरसामान गरगहनासमेत पजुारी िज�मा लगाई िन�य 

पूजाआजा गन�बाट पजुारीह�लाई नरो�न ुनरोकाउन र 
मनोहर िगरीका शेषपिछ िनजकै स�तान दर स�तानमा 
�ममा अनसुार पजुारी भई काय� चिल आएकोले सो 
भ�दा बािहरको पजुारी िनयिु� नगनु�  र साध ुस�तको 
लािग आव�यक पन� सनातन दिेख चलेको खच� 
चलाउन िदन ु र पजुारीह�लाई आव�यक शाि�त 
सरु�ा िदन ुभनी नेपालको अ�त�रम संिवधान, २०६३ 
को धारा १०७(२) बमोिजम िवप�ीह�का नाममा 
परमादेशलगायत जो चािहने उपय�ु आ�ा आदेश 
पजु� जारी ग�रपाऊँ । साथै िनवेदक अजु�न�साद िगरी 
म�दीप िगरी र बम�साद िगरीसमेतले गठुी स�ंथानबाट 
पाएको िनयिु�अनसुार हलेसी महादेव मि�दरको 
पजुारी भएपिन िवप�ी मि�दर �यव�थापन सिमितले 
हामीलाई किहले मि�दर �वेश गरी पूजाआजा गन� िदने 
र किहले मि�दर �वेश गन�बाट रोक लगाई काम गन� 
निदएकोले सनातनबमोिजम पूजाआजामा �योग ह�ने 
सरसामानह� पजुारी िज�मा लगाई सनातन दिेख चली 
आएको पूजाआजा गन� िदन ु भनी सव��च अदालत 
िनयमावली, २०४९ को िनयम ४१(१) बमोिजम 
िवप�ीह�का नाममा अ�त�रम आदेश जारी ग�रपाउ ँ
भ�नेसमेत �यहोराको िनवेदन । 
 यसमा के कसो भएको हो ? िनवेदकको 
मागबमोिजमको आदेश िकन जारी ह�न नपन� हो ? 
आदशे जारी ह�न ुनपन� आधार र कारण भए यो आदेश 
�ा� भएका िमितले बाटाका �यादबाहेक १५ िदनिभ� 
िलिखत जवाफ पठाउन ु भनी िवप�ी नं. ४, ५, ६, 
७, ८, ९, १० र ११ को हकमा महा�यायािधव�ाको 
काया�लयमाफ� त र िवप�ी नं.  १, २, ३, १२, १३, १४ 
र १५ को हकमा आफँै वा आ�नो कानूनबमोिजमको 
�ितिनिधमाफ� त िलिखत जवाफ पठाउन ु भनी यो 
आदशे र ��ततु �रट िनवेदन �ितिलपीसमेत साथै 
राखी िवप�ीह�लाई सूचना पठाई �यसको बोधाथ� 
महा�यायािधव�ाको काया�लयलाई िदई िलिखत 
जवाफ �ा� भएपिछ वा अविध �यतीत भएपिछ 
िनयमबमोिजम पेस गनू�  । 
 यी िनवेदकह� गठुी स�ंथानबाट पजुारीमा 

गठुी सं�थान के��ीय काया�लय, िड�लीबजार, काठमाड�समेत
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िनयिु� पाएको देिखएकोले ��ततु िनवेदनको टुङ्गो 
नलागेस�म यी िनवेदकह�लाई हलेसी महादवेको 
मि�दरमा सनातनदेिख चिलआएबमोिजमको 
पूजाआजा गन�बाट रोकटोक नगनु�  मि�दर �वेश गन�बाट 
िनषेध नगनु�  नगराउन ु भनी िवप�ीह�को नामममा 
सव��च अदालत िनयमावली, २०४९ को ४१ (१) 
बमोिजम अ�त�रम आदेश जारी ग�रिदएको छ । यसको 
जानकारी िवप�ीह�लाई िदन ु भ�ने यस अदालतको 
िमित २०७०।६।९ को आदेश ।
 िवप�ी �रट िनवेदकह�ले नेपाल सरकारको 
गहृम��ीको हैिसयतबाट मैले गरकेो के कुन काम 
कारवाही वा िनण�यबाट िनजह�को संिवधान ��� 
हक वा अ�य कानूनी हकको �चलनमा कसरी बाधा 
परकेो हो भ�नेस�ब�धमा आ�नो �रट िनवेदनमा 
�प� उ�लेख गन� नसकेको अव�थामा गहृम��ीको 
हैिसयतमा �यि�गत तवरबाट मलाई िवप�ी बनाई 
�रट िदन िम�ने होइन । िवप�ीले दाबी िलएझै ँिनजलाई 
पजुारीबाट हटाउने, मि�दरमा �वेश गन� वा पूजा अच�ना 
गन� निदनेलगायतका कुनै पिन काम कारवाही मबाट 
भए गरकेो छैन । �चिलत कानूनबमोिजम आ�नो 
सामािजक वा सां�कृितक पर�पराको मया�दा राखी 
आ�नो धम�को अवल�बन, अ�यास र संर�ण गन�मा 
िनवेदकलाई कसैले वाधा िवरोध गरमेा �चिलत 
कानूनबमोिजम उपचार खो�न जान ु पन�मा िवप�ीले 
सो �ि�या अवल�बन नगरी स�मािनत अदालतको 
असाधारण �े�ािधकारअ�तग�त दायर भएको �रट 
िनवेदन खारजे ग�रपाउ ँभ�ने �यहोराको गहृम��ी र गहृ 
सिचवको अलग अलग िलिखत जवाफ ।
 �रट िनवेदनको स�पूण� �यहोरा झठुा हो । 
गठुी सं�थान अधीन�थ राजगठुी खोटाङ िज�ला 
ि�थत हलेसी महादेव मि�दर राजगठुीको लगतमा 
दता� रहेको गठुी स�ंथान�ारा ब�दोब�त र स�चालन 
गरी आएको हो । सो गठुीको �यव�थापनका लािग 
पिछ�लो पटक गजरुमान राइको अ�य�तामा �ी 
हलेसी महादेव मठ गठुी �यव�थापन सिमित गठन गरी 
सो सिमितले सािबकको सनद िलखत पर�पराबमोिजम 

काय� गरी आएको छ । गठुी सं�थान ऐन, २०३३ को 
दफा १६ बमोिजम राजगठुी मठ मि�दरको ब�दोब�त 
र स�चालनका लािग आव�यकअनसुार मह�त पजुारी 
�यव�थापक िनय�ु गरी स�चालन गन� स�ने एवं 
गठुीको ब�दोब�त र स�चालन गिुठयार मह�त पजुारी 
बनाई कसैलाई स�ुपन स�ने अिधकार स�ंथानमा 
िनिहत छ । सोअनसुार �यव�थापन सिमित गठन भई 
िलखत पर�पराबमोिजमको धािम�क पव� पूजा स�प�न 
भई आएको छ ।
 �रट िनवेदकलाई आलोपालोमा 
पर�पराअनसुार हले�र महादेव मि�दरको दैिनक 
र िन�य नैिम�य पूजा स�चालन गन� गरी मालपोत 
काया�लय, खोटाङबाट िमित २०६७।४।२६ मा पजुारी 
पदमा िनय�ु भएको दिेख�छ । तर िनज पजुारीले 
आफूले िनवा�ह गनु�  पन� कत��य पूरा नगरी अ�ले 
काम गन� िदएनन् भनी उ�टो �रट िनवेदन गनु�भएको 
रहेछ । वा�तवमा �ी हले�र महादेवमा कुमार केटा�ारा 
पूजाआजा गन� परा�परा रहेको र सोहीअनसुार पूजा 
ग�रआएको अव�था छ । �रट िनवेदक पजुारीमा िनय�ु 
भए तापिन आफूह�ले पजुारीको हैिसयतले मि�दरको 
पूजाआजाको काय� नगरी अ�य �यि� पठाउने गरी 
आउनभुएको छ । आफूह� पूजाआजा गन� नजाने तर 
मि�दरको भेटीघाटीमा दाबी गन� गनु�भएको छ । आफूले 
आ�नो कत��य पूरा नगन� तर �यव�थापन सिमित र 
गठुी स�ंथानले बाधा िवरोध गर ्यो भनी झ�ुा उजरु 
गनु�भएको छ ।
 �रट िनवेदकले १८६१ को ता�प� खड् ग 
िनशानसमेत बमोिजम स�तान दरस�तान सो मठको 
चल अचल स�पि� र पजुारीको हक आफैमा मा� रहेको 
भ�ने दाबी गनु�भएको रहेछ । गठुी स�ंथान ऐन, २०३३ 
को दफा १९ ले छुट गठुीको गिुठयार खा�गीदारको 
सबै अिधकार समा� गरकेो ह�दँा गठुी सं�थान ऐन, 
२०३३ आउनभु�दा अगािडका िलखत �माणबाट कुनै 
अिधकार िसज�ना ह�न स�ने पिन होइन । गठुी सं�थान 
ऐन, २०३३ को दफा १६ को उपदफा (२) बमोिजम 
�रट िनवेदकलाई ५ वष�को लािग पजुारीस�म िनय�ु 
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ह�नभुएको हो । सोबमोिजमको पजुारीको हैिसयतले मा� 
काय� गन� पाउने हो । गठुीको स�पूण� चल अचल स�पि� 
र सोको आ�दानी मठ मि�दरकै ह�ने हो पजुारीको ह�ने 
होइन । पाचँ वष�का लािग िनयिु� ह�ने पजुारीले स�तान 
दरस�तान पजुारीको हैिसयत �ा� गन� स�ने पिन 
होइन । एकतफ�  �रट िनवेदकले २०६७।४।२६ को 
मालपोत काया�लयको िनण�यअनसुार ५ वष�को लािग 
पजुारी िनय�ु भएको भ�ने कुरा �वीकार गनु�भएको 
छ भने अक�तफ�  स�तान दरस�तान पजुारी भई 
गठुी स�चालन गन� पाउनपुन� िजिकर िलनभुएकोमा 
िवरोधाभासपूण� छ । गठुी स�ंथान ऐन, २०३३ को 
दफा १६ एव ंदफा १७ ले सं�थानलाई �दान गरकेो 
अिधकारको अधीनमा रही हलेसी महादेव मि�दरको 
�यव�थापन र स�चालन गरी आएको ह�दँा �रट िनवेदन 
खारजे ग�रपाउ ँ भ�नेसमेत �यहोराको गठुी स�ंथान 
के��ीय काया�लय, िड�लीबजार काठमाड�को अ�य� 
तथा पनुरावेदक र गठुी सं�थान के��ीय काया�लय गठुी 
तथा अिभलेख शाखा काया�लय,भ�काली काठमाड�को 
संय�ु िलिखत जवाफ ।
 नेपाल सरकार �धानम��ी तथा 
मि��प�रषदको काया�लय एवं मि��प�रषदका 
अ�य�समेतको के कुन काम कारवाही वा 
िनण�यबाट िनवेदकको कुन हकमा आघात परकेो हो 
िनवेदकले िनवेदनमा उ�लेखस�म पिन गन� सकेका 
छैनन् । हामीलाई िवप�ी नै बनाउन िम�दैन । हलेसी 
महादेव मि�दरको िन�य नैिम�य पूजा एव ं मि�दर 
�यव�थापनस�ब�धी िवषय स�ब�धमा हलेसी 
महादेव�थानको सामािजक, धािम�क, सां�कृितक 
र आिथ�क िवकास गन� हलेसी महादेव�थान िवकास 
सिमित गठन आदेश, २०५३ जारी भएको पाइ�छ । 
उ� आदेशको दफा ३ ले हलेसी महादेव�थान िवकास 
सिमितको गठन स�ब�धमा �यव�था गरकेो र दफा ४ 
ले सो सिमितको काम, कत��य र अिधकार तोकेको 
छ । हलेसी महादेव मि�दरको िन�य नैिम�य पूजाआजा 
पखुा� मह�त मनोहर िगरी र िनजका दरस�तानसमेतले 
चलाउन पाउनेमा हलेसी महादेव मि�दर �यव�थापन 

सिमितले अनिधकृत�पले िनवेदकह�का स�तानभ�दा 
बािहरका �यि�लाई पजुारी िनय�ु गन� खोजेको भनी 
�रट िनवेदकले उ�लेख गरकेो स�ब�धमा स�बि�धत 
िनकायको िलिखत जवाफबाट ��ट ह�ने नै ह�दँा 
सोस�ब�धमा ��ततु िलिखत जवाफमा केही उ�लेख 
ग�ररहनपुन� देिखएन । अत: �रट िनवेदन खारजेभागी 
छ खारजे ग�रपाउ ँभ�नेसमेत �यहोराको मि��प�रषद ् 
अ�य�को िलिखत जवाफ । 
 हलेसी महादेव मि�दर पिव�, �िस�, 
ऐितहािसक परुाताि�वक र अित मह�वपूण� धािम�क �थल 
भई गठुी सं�थानबाट राजगठुीमा दता� भएको मि�दर 
हो । �रट िनवेदकको बाजे मनोहर िगरीलाई १८६१ 
मा ता�प� �ा� भएको भएतापिन गठुी सं�थान ऐन, 
२०३३ को दफा १९ बमोिजम छुट गठुीको गिुठयार 
खा�गीदारको सबै अिधकार समा� भई गठुीको हक 
दािय�व गठुी सं�थानमा नै रहेको  ह�दँा गठुी सं�थान ऐन, 
२०३३ भ�दा अगािडको तामप�बाट �रट िनवेदकलाई 
कुनै िकिसमको अिधकार रहेको छैन । हलेसी महादेव 
मि�दर हले�र महादवे गठुी सं�थान अधीन�त राजगठुी 
भएकोले गठुी सं�थान�ारा ब�दोव�त र स�चालन गरी 
आएको मि�दर भएकोले गठुी सं�थान ऐन, २०३३ को 
दफा १६ बमोिजम राजगठुीको मि�दरको ब�दोब�त र 
स�चालनका िनिम�  मि�दरलाई आव�य�ाअनसुार 
मह�त पजुारी, �यव�थापनको लािग �ी हलेसी 
महादेव मि�दर �यव�थापन सिमितको काम कत��य 
र अिधकारस�ब�धी �यव�थासिहत म गजरुमान 
राईको अ�य�तामा १३ सद�यीय �यव�थापन 
सिमित २०६७।६।३ मा गठन गरी काय� गरकेोमा 
२०६९।११।१० मा समेत म गजरुमान राईकै 
अ�य�तामा १५ सद�यीय मि�दर �यव�थापन सिमित 
गठन गरी गठुी सं�थानबाट तोिकएबमोिजमको काम 
कत��य र अिधकारबमोिजम हलेसी महादेव मि�दरको 
पर�परा बमोिजमको िन�य नैिम�य पूजाआजा र पव� 
पूजा मि�दर �यव�थापन सिमितले गद� आएको छ । 
 �रट िनवेदकलाई २०६७।४।२६ मा ५ वष�को 
लािग पजुारी िनयिु� गरकेो भए तापिन िनज �रट 

गठुी सं�थान के��ीय काया�लय, िड�लीबजार, काठमाड�समेत
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िनवेदकह�ले हलेसी महादेव मि�दरको िन�य नैिम�य 
पूजा गरी मि�दरको आय�ताबाट मि�दरकै संर�ण गनु�  
पन� कत��य पूरा नगरेको ह�दँा गठुी सं�थानबाट हलेसी 
महादेव मि�दर �यव�थापन सिमित गठन ग�रएको �प� 
छ । गठुी सं�थान ऐन, २०३३ को दफा १६ बमोिजम 
गठन भएको हलेसी महादेव मि�दर �यव�थापन सिमित 
गठन गरी मि�दरको स�पूण� आय आ�दानीसमेत मि�दर 
�यव�थापन सिमितको खच� �यव�थापन पन� पाउने 
अिधकार नै छैन । मि�दर �यव�थापन सिमित िज�मा 
रहेको र पूजासगँ स�बि�धत पूजा साम�ीलगायत 
गहरगहनासमेत कानूनबमोिजम गठुी स�ंथाबाट गिठत 
मि�दर �यव�थापन सिमितको िज�मामा रही पूजाआजा 
पव� मेलामा महादेवलाई पिहराई सरुि�त र �यवि�थत 
गरी रा�न ु पन� पूजा साम�ी अ�य�त परुाताि�वक 
साम�ी भएकोले मि�दर �यव�थापन सिमितभ�दा अ�य 
अनािधकृत �यि�लाई िदन निम�ने भएकोले हलेसी 
महादेव मि�दर �यव�थापन सिमितमा नै िज�मा रहेको 
छ । �रट िनवेदकह�को सनातन दिेख चिल आएको 
पर�पराबमोिजम �रट िनवेदकह�को धम�कम� पूजा 
पाठमा कुनै िकिसमको अवरोध हलेसी महादवे मि�दर 
�यव�थापन सिमित र सोको अ�य�समेतले परु ्याएको 
छैन ।
 हलेसी महादेव मि�दर ऐितहािसक मि�दर 
भएको र यस मि�दरमा पूजाआजा गन� पर�परादेिख नै 
कुमार केटाबाट गराउन ु पन� भएबाट िनवेदकम�येका 
िनजह� कै स�तानह�म�ये �रट िनवेदक बम�साद 
िगरीको नाित नायस िगरी र कुलदीप िगरीको नाित 
�स�त िगरीलाई वाल पजुारीको �पमा िनय�ु गरी 
मािसक �.३०००।-का दरुले पा�र�िमक िदइआएको 
र िव.सं. १८६१ मा ता�प��ा� मनोहर िगरीको 
पनाित गोपाल िगरीलाई पूजाको रखेदेख गन� भनी 
हेरालकुो �पमा िनय�ु ग�रएको हो । गठुीस�ंथान 
ऐन, २०३३ र हलेसी मि�दर �यव�थापन सिमितको 
काम कत��य र अिधकारस�ब�धी �यव�था, २०६९ 
को दफा १४ िवपरीत �रट िनवेदकह�लाई पूजाआजा 
गन� कुनै िकिसमको रोकावट गरकेो छैन । मि�दर 

�यव�थापन सिमितले मि�दरको समिुचत �यव�थापन 
गरी मि�दरको पूजा िन�य नैिम�य गराउन ु पन� काम 
कत��य र अिधकार भएकोले पजुारीलाई पूजा गन�बाट 
रोक लगाउने ��ै आउदँैन । हलेसी महादेव मि�दरको 
गठुीको चल अचल स�पि� र भ�जनह�बाट भेटीको 
�पमा सकंलन ह�ने रकम मि�दर �यव�थापन सिमितले 
�रट िनवेदकलाई एकलौटी�पमा खान निदई मि�दरको 
आ�दानी कोषमा ज�मा गरकेो ह�दँा आफूले िलन खान 
नपाएकोले िलने खाने दूिषत िनयतबाट �रट िनवेदन 
गरकेो हो।गठुी स�ंथान के��ीय काया�लयले हलेसी 
महादेव मि�दर �यव�थापन सिमितको काम कत��य र 
अिधकारस�ब�धी �यव�था, २०६९ ले तोिकिदएको 
सिमितको काम कत��य र अिधकारस�ब�धी 
�यव�थाबमोिजम मि�दरको दैिनक िन�य पूजा तथा पव� 
पूजा, जा�ा मेलाको �यव�था मा� गन� काय� गद� आएको 
ह�दँा �रट िनवेदन खारजे ग�रपाउ ँभ�नेसमेत �यहोराको 
हलेसी महादेव मि�दर �यव�थापन सिमितका 
अ�य�को िलिखत जवाफ ।
 हलेसी महादेव�थान िवकास सिमितले 
मि�दर पजुारीको िनयिु� र मि�दरको िन�य नैिम�य 
पूजाआजाको काय� गन� नभई हलेसी महोदव�थान 
िवकास सिमित (गठन) आदेश, २०५३ को दफा ४ 
बमोिजमको काम कत��य र अिधकारको �यव�था 
भएबमोिजम हलेसी महादवे�थानको िवकासस�ब�धी 
मा� काय� गन� भएकोले हलेसी महादेव�थान िवकास 
सिमितले �रट िनवेदकलाई पूजाआजा गन�बाट रोक 
लगाएको समेत छैन । �रट िनवेदकह�ले हलेसी 
महादेव मि�दरको िन�य नैिम�य पूजा गरी मि�दरको 
आय�ताबाट मि�दरकै संर�ण गनु�  पन�मा कत��य पूरा 
नगरकेो ह�दँा गठुी सं�थाबाट हलेसी महादेव मि�दर 
�यव�थापन सिमित गठन ग�रएको हो।देव�थलमा 
आएका साध ुस�तह�को सेवा स�ंकार गन�लगायतका 
काम गन� गरी पूजा र पजुारीको �यव�था हलेसी महादेव 
मि�दर �यव�थापन सिमितले नै गन� स�ने हो । �रट 
िनवेदन खारजे ग�रपाउ ँभ�नेसमेत �यहोराको हलेसी 
महादेव�थान िवकास सिमितको िलिखत जवाफ ।
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 हलेसी महादेव मि�दर हले�र महादेव गठुी 
अधीन�थ राजगठुी भई गठुी सं�थान�ारा ब�दोब�त 
र स�चालन ग�रने मि�दर भएकोले गठुीसं�थान ऐन, 
२०३३ को दफा १६ बमोिजम राजगठुीको मि�दरको 
ब�दोब�त र स�चालनका िनिम� मि�दरलाई 
आव�यकतानसुार मह�त पजुारी �यव�थापनको लािग 
हलेसी महादेव मि�दर �यव�थापन सिमितको काम 
कत��य र अिधकारस�ब�धी �यव�थासिहत गजरुमान 
राईको अ�य�तामा १३ सद�यीय सिमित २०६७।६।३ 
मा र २०६९।११।१० मा १५ सद�यीय सिमित 
गठन गरी महादेव�थान गा.िव.स. को काया�लय उ� 
सिमितको �ितिनिधको �पमा रही गठुी सं�थानबाट 
तोिकएबमोिजमको काम कत��य र अिधकारबमोिजम 
हलेसी महादेव मि�दरको सनातनदेिख चिलआएको 
पर�पराबमोिजमको िन�य नैिम�य पूजाआजा र पव� पूजा 
मेला जा�ासमेत हलेसी महादेव मि�दर �यव�थापन 
सिमितले गद� आएको अव�था छ । 
 �रट िनवेदकका बाजे मनोहर िगरीलाई १८६१ 
मा तामप� �ा� भएको भए तापिन गठुी सं�थान ऐन, 
२०३३ को दफा १९ बमोिजम छुट गठुीको गिुठयार 
खा�गीदारको सबै अिधकार समा� भई गठुीको हक 
दािय�व गठुी सं�थानमा नै रहेको ह�दँा गठुी सं�थान ऐन, 
२०३३ भ�दा अिघको ता�प�बाट �रट िनवेदकलाई 
कुनै �कारको अिधकार रहेको अव�थासमेत छैन । 
 गठुी स�ंथानहलेसी महादवे मि�दरको िन�य 
नैिम�य पूजा गरी मि�दरको िन�य संर�ण गनु�पन� 
कत��य पूरा नगरकेो ह�दँा गठुी सं�थानबाट हलेसी 
महादेव मि�दर �यव�थापन सिमित गठन ग�रएको 
हो । मि�दरको आ�दानीको िज�मा पिन �यव�थापन 
सिमितमा नै रहेको �रट िनवेदकलाई भेटीघाटी संकलन 
र खच� गन� अिधकार छैन । पूजासगँ स�बि�धत पूजा 
साम�ीलगायत गरगहनासमेत मि�दर �यव�थापन 
सिमितको िज�मामा रही पूजाआजा पव� मेलामा 
महादेवलाई पिहराई सरुि�त र �यवि�थत रा�न ुपन� 
भएकोले ती सबै हलेसी महादेव मि�दर �यव�थापन 
सिमितसगँ रहेको छ । िनवेदकह�ले सनातन देिख 

चिल आएबमोिजम धम�कम� पूजा पाठमा हलेसी महादेव 
मि�दर �यव�थापन सिमित र यस काया�लयसमेतले 
अवरोध परु ्याएको छैन । �रट िनवेदन खारजे 
ग�रपाउभँ�ने �यहोराको महादेव�थान गा.िव.स.को 
काया�लयको िलिखत जवाफ ।
 िवप�ी �रट िनवेदकले यस म��ालयसमेतलाई 
िवप�ी बनाउनभुएको छ । तर िवप�ी बनाउन ुपना�को 
खास कारण �रट िनवेदनमा कह� कतै खलुाउन 
स�नभुएको छैन । म��ालयको कुम काम कारवाहीबाट 
िवप�ीको हक अिधकारमा के क�तो आघात पन� गएको 
हो सोको पिु� गन� नस�नभुएकोले यो �रट िनवेदन 
खारजे ग�रपाउ ँभ�ने �यहोराको सं�कृित पय�टन तथा 
नाग�रक उड्डयन म��ालय िसहंदरबारको िलिखत 
जवाफ ।

अदालतको आदेश
 िनयमबमोिजम सा�ािहक तथा दैिनक म�ुा 
पेसी सूचीमा चढी पेस ह�न आएको ��ततु म�ुाको 
िमिसलको अ�ययन भयो ।
 �रट िनवेदकको िनवेदन िजिकर र िनवेदकका 
तफ� बाट उपि�थत िव�ान् व�र� अिधव�ा �ी  
राम�साद भ�डारीको बहसको सारलाई यसरी रा�न 
सिक�छः-
 त�कालीन �ी ५ महाराजािधराज गीवा�णवीर 
िव�म शाहबाट िव.सं. १८४३ मा मह�त मनोहर 
िगरीलाई हलेसी महादेव मि�दरको िन�य नैिम�य 
पूजा-आजा चलाउने गरी ता�प� ब�स भएको 
र २००६।९।२९ गते खड्गिनसाना ब�स भई 
िनवेदकका पखुा�बाट र िनजह�को शेषपिछ हकवाला 
स�तानह�बाट पूजाआजासमेतका काय� भइआएको 
िथयो । यसमा �ी ५ को सरकारले हलेसी महादेव�थान 
िवकास सिमित गठन आदेश, २०५३ जारी गरी 
सिमित गठन भएपिन हा�ा पखुा�ले िज�मा पाएको गठुी 
स�चालन र िन�य नैिम�य पूजाआजामा सिमितबाट 
ह�त�ेप नभए पिन अ�य कुरामा समय समयमा 
अवरोध ह�न था�यो । गठुी स�ंथान के��ीय काया�लयको 

गठुी सं�थान के��ीय काया�लय, िड�लीबजार, काठमाड�समेत
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प�बमोिजम मालपोत काया�लयबाट २०६१।१२।२४ 
मा आलोपालोसगँ पूजा स�चालन गन� भनी ५ वष�को 
लािग िनयिु� िदने काम भएको नै अनिधकृत छ । 
तथािप सोबमोिजम पालोवाला �रट िनवेदक बम�साद 
िगरीले पर�पराअनसुार िन�य नैिम�य पूजा चलाउद ै
आएको हो । िवप�ी गजरुमान राईसमेतका माओवादीले 
२०६२।८।१ गतेको िदन पजुारी भवानीशकंर िगरीको 
घरबाट िशवजीलाई पिहराउने सनुचादँीका गरगहना 
ल�ाकपडा भाडँा बत�न र गठुीका कागजप� रहेको 
बाकससमेत जबरज�ती उठाई आफूखसुी सिमित 
चयन गरी स�पूण� सामान सिमितको िज�मा लगाएका 
िथए । िव.स.ं १८६१ को ता�प�बमोिजम हामीले 
भोगचलन गद� आएको खेतको भोगचलनसमेत 
गन� निदई पर�परादेिख चिलआएको रीितिथित 
पूजाआजासमेतको काय� गन� िदएनन् । माओवादी 
���का कारण केही समय चपुलागी ब�न ु परकेो 
िथयो । ��� समाधान भएपिछ सनातनदेिख चलाई 
आएको परा�पराबमोिजमको पूजा स�चालन गन� 
लिुटएका समान िफता� िदलाई पाउ ँ भनी गठुी 
सं�थानलाई अनरुोध गरकेा िथय� । गठुी सं�थानबाट 
आय�यय िववरण माग ह�दँा हलेसी महादवे गठुी तथा 
मि�दरको स�पूण� आय आ�दानी िवप�ी सिमितकै 
िज�मा रहेकोले पेस गन� नस�ने जानकारी िमित 
२०६९।६।१५ मा स�ंथालाई िदएका िथय� । मि�दर 
�यव�थापन सिमित िज�मा रहेको पूजा साम�ी र 
गरगहनासमेत माग गद� हामीले सनातनदेिख ग�रआएको 
पूजाआजा गन�, भेटीघाटी सकंलन गन� पाउन ु पन� र 
पूजा �यव�थापन सिमितको खच� �यव�थापनसमेतको 
उिचत �यव�थाका लािग िमित २०६८।१।२१ मा गठुी 
सं�थान के��ीय काया�लयमा िनवेदन िदएकोमा गठुी 
सं�थानबाट कुनै सनुवुाई भएको छैन । िवप�ी मि�दर 
�यव�थापन सिमितले हा�ा स�तान भ�दा बािहरका 
�यि�लाई पजुारी िनयिु� गन� खोजेको छ । िमित 
२०६६ फागनु मसा�तमा ५ वष�िनयिु� समा� भएकोले 
िनवेदकह� पजुारीमा दज� भएपिन गठुी सं�थान ऐन, 
२०३३ को दफा १६ र १७ ले िदएको अिधकारबमोिजम 

भ�दै गठुी स�ंथान के��ीय काया�लय, काठमाड�को 
िमित २०६६।११।१८ को िनद�शन र मालपोत 
काया�लय, खोटाङको िमित २०६७।४।२६ को 
प�अनसुार हलेसी महादेव मि�दर �यव�थापन सिमित 
काम कत��य र अिधकारस�ब�धी �यव�था २०६७ 
तथा सो पिछ २०६९ जारी गरी िवप�ी गजरुमान 
राईको अ�य�तामा १३ सद�यीय सिमित गठन 
ग�रयो । यो ठाडै िव.सं. १८६१ को ता�प� तथा २००६ 
सालको खड्गिनसाना, गठुी सं�थान ऐन, २०३३ को 
मम�, भावना र दफा १६ र१७, सनातन धम� पर�परा 
एवं हलेसी महादेव मि�दर �यव�थापन सिमितको 
काम कत��य र अिधकारस�ब�धी �यव�था, २०६९को 
दफा १४ तथा नेपालको अ�त�रम संिवधान, २०६३ 
को धारा २३ समेतको िवपरीत छ । य�ो वष� हा�ा 
पखुा�ले ता�प�, खड्गिनसाना र लालमोहरसमेतका 
त�कालीन कानूनी शि�का िलखतबाट कुनै ब�देज 
िबना हलेसी महादेव मि�दरको पजुारीको हक पाएको 
र हामीबाट उ� मि�दरको िदनानिुदन �ीविृ� ह�दैँ 
आएकोमा िबना कुनै कारण सो सिमित गठन गरी 
आफूखसुी गन� पाउने अिधकार कसैलाई पिन छैन । 
गिठत सिमितले मि�दरको रा�ो हेरचाह पिन गरकेो 
छैन । मि�दरको रकम जथाभावी खच� गरकेो र 
सनातनदिेख चलीआएको िन�य पूजाकम�समेतमा बाधा 
�यवधान गरकेो छ ।  यसमा अदालतले मूकदश�क भएर 
ब�न िम�दैन । िवप�ी मि�दर �यव�थापन सिमितले 
पूजाआजा गन� िदने समेतको काम गन� निदएकोले 
मह�तका नाम जिनएका गठुी ज�गा र सोबाट �ा� ह�ने 
आय�ता तथा हलेसी महादवे मि�दरमा भ�जनह�बाट 
सकंिलत ह�ने भेटीह� पजुारीह�लाई संकलन गन� िदन,ु 
हलेसी महादवे मि�दरको िन�य नैिम�य पूजाआजाका 
लािग पजुारीसम� रहने सरसामान गरगहनासमेत 
पजुारी िज�मा लगाई िन�य पूजाआजा गन�बाट 
पजुारीह�लाई नरो�न ु नरोकाउन,ु मनोहर िगरीका 
स�तान दरस�तानभ�दा बािहरको �यि�लाई पजुारी 
िनयिु� नगनु� , साध ुस�तको लािग आव�यक पन� सनातन 
देिख िदइआएको खच� िदन,ु पजुारीह�लाई आव�यक 
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शाि�त सरु�ा िदन ु पजुारीह�लाई पा�र�िमकको 
�यव�था गरी मि�दरलाई सां�कृितक परुाताि�वक 
एवं पय�टक�य �थानको �पमा िवकिसतसमेत 
गराउन ु भनी नेपालको अ�त�रम संिवधान, २०६३ 
को धारा १०७(२) बमोिजम िवप�ीह�का नाममा 
परमादशेलगायत जो चािहने उपय�ु आ�ा आदेश 
पजु� जारी ग�रपाउ।ँ सनातनबमोिजम पूजाआजामा 
�योग ह�ने सरसामानह� पजुारी िज�मा लगाई सनातन 
देिख चली आएको पूजाआजा गन� िदन ुभनी सव��च 
अदालत िनयमावली, २०४९ को िनयम ४१(१) 
बमोिजम िवप�ीह�का नाममा अ�त�रम आदशे जारी 
ग�रपाउ ँ भ�नेसमेत �यहोराको िनवेदकह�को माग 
देिख�छ ।
 िवप�ी नेपाल सरकारको तफ� बाट उपि�थत 
िव�ान् उप�यायािधव�ा �ी भरतलाल शमा�, िवप�ी 
हलेसी महादेव मि�दर िवकास सिमितको तफ� बाट 
िव�ान् अिधव�ा �ी ह�र���साद राईको बहस र 
िवप�ीह�को िलिखत जवाफको सार यस�कारको 
छः-
 िनवेदकह�ले म��ालयसमेतलाई िवप�ी 
बनाउन ु पना�को कारण खलुाउन स�नभुएको र 
म��ालयको कुन काम कारवाहीबाट िनवेदकह�को 
हक अिधकारमा के कसरी आघात पन� गएको हो 
सोको पिु� गन� स�नभुएको छैन । हलेसी महादवे�थान 
िवकास सिमितले गठुी सं�थान ऐन, २०३३ र हलेसी 
महादेव मि�दर �यव�थापन सिमितको काम कत��य 
र अिधकारस�ब�धी �यव�था, २०६९ को दफा १४ 
िवपरीत कुनै कामकारवाही गरकेो र िनवेदकह�लाई 
हलेसी महादेवको पूजाआजा गन� रोकावट गरेको छैन । 
हलेसी महादवे मि�दर हले�र महादेव गठुी अधीन�थको 
राजगठुी भएकोले यसमा गठुी सं�थान ऐन, २०३३ को 
दफा १६ र १७ बमोिजम मि�दर स�चालनका िनिम� 
आव�यकतानसुार मह�त पजुारीसमेतको �यव�थापन 
गनु�पन� सोअनसुार सं�थानले हलेसी महादेव मि�दरको 
पूजाआजा स�चालनसमेतको �यव�थापन गन� दािय�व 
हलेसी महादवे�थान िवकास सिमितलाई िदएको 

सोअन�ुप िलखत पर�पराबमोिजमको िन�य नैिम�य 
पूजाआजा र पव� पूजा मि�दर �यव�थापन सिमितले गद� 
आएको छ । गठुी सं�थान ऐन, २०३३ को दफा १९ ले 
छुट गठुीको गिुठयार खा�गीदारको सबै अिधकार समा� 
गरकेो ह�दँा गठुी स�ंथान ऐन, २०३३ आउन ु भ�दा 
अगािडका िलखत �माणबाट कुनै अिधकार िसज�ना 
ह�न स�ने पिन होइन । गठुी सं�थान ऐन, २०३३ 
को दफा १६ उपदफा (२) बमोिजम �रट िनवेदकह� 
५ वष�को लािग पजुारीस�म िनय�ु ह�नभुएको हो । 
सोबमोिजम िनजह�ले पजुारीको हैिसयतले मा� काय� 
गन� पाउने हो । गठुीको स�पूण� चल अचल स�पि� 
र सोको आ�दानी मठ मि�दरकै ह�ने हो पजुारीको 
ह�ने होइन । पाचँ वष�का लािग िनयिु� ह�ने पजुारीले 
स�तान दरस�तान पजुारीको हैिसयत �ा� गन� स�ने 
पिन होइन ।�रट िनवेदकह�ले पजुारीको हैिसयतले 
मि�दरको पूजाआजा नगरी अ�य �यि� पठाउने गनु�  
भई आ�नो दािय�व पूरा नगन�ले मि�दरको भेटीघाटीमा 
दाबी गन� िम�दैन । �रट िनवेदकले २०६७।४।२६ को 
मालपोत काया�लयले िनवेदकह�लाई ५ वष�को लािग 
पजुारी पदमा िनय�ु गरकेो िनण�य �वीकार ग�रसकेको 
अव�था छ । उ� पदाविध भ�ुान भएपिछ स�तान 
दरस�तान पजुारी भइरहन ु पन� भ�ने िजिकर िलन 
िम�दैन । अ�य�त परुाताि�वक मह�वका हलेसी महादेव 
मि�दरको पूजा साम�ीलगायतको गरगहनासमेत मि�दर 
�यव�थापन सिमितको िज�मामा रही पूजाआजा मेलामा 
महादेवलाई पिहराई सरुि�त र �यवि�थत रा�न ु पन� 
भएकोले सिमितबाहेकका अ�य अनिधकृत �यि�लाई 
िदन िम�ने होइन । हलेसी महादेव�थानको सामािजक, 
धािम�क, सां�कृितक र आिथ�क िवकास गन� हलेसी 
महादेव�थान िवकास सिमित गठन आदेश, २०५३ 
जारी भएको पाइ�छ । उ� आदशेको दफा ३ ले हलेसी 
महादेव�थान िवकास सिमितको गठनस�ब�धमा 
�यव�था गरकेो र दफा ४ ले सो सिमितको काम, 
कत��य र अिधकार तोकेको छ । हलेसी महोदव�थान 
िवकास सिमित (गठन) आदशे २०५३ को दफा ४ 
बमोिजमको काम कत��य र अिधकारको �यव�था 
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भएबमोिजम हलेसी महादेव�थानको िवकासस�ब�धी 
मा� काय� गन� भएकोले हलेसी महादवे�थान िवकास 
सिमितले �रट िनवेदकलाई पूजाआजा गन�बाट रोक 
लगाएकोसमेत छैन । सो को लािग हलेसी महादवे 
मि�दर �यव�थापन सिमितको काम कत��य र कत��य 
अिधकार स�ब�धी �यव�थासिहत २०६७।६।३ मा 
गजरुमान राईको अ�य�तामा १३ सद�यीय सिमित 
र २०६९।११।१० मा १५ सद�यीय सिमित गठन 
भएको हो । सिमितले गठुी स�ंथानबाट तोिकएबमोिजम 
हलेसी महादेव मि�दरको सनातनदेिख चिलआएको 
पर�पराबमोिजमको िन�य नैिम�य पूजा गन�को लािग 
ता�प� पाएका मह�तकै कुमार स�तानलाई तोक� 
मािसक �. ३ हजार पा�र�िमकसमेतको �यव�था 
गरकेो छ । हलेसी महादेव मि�दरको पव� पूजा मेला 
जा�ासमेतको �यव�थापन सिमित आफँैले गद� 
आएकोछ । 
 अब िनवेदकको मागबमोिजमको आदशे जारी 
गनु�पन� हो होइन िनण�य िदनपुन� भई िनण�यतफ�  िवचार 
गदा� िनवेदकह�ले हलेसी महादेव मि�दरका मह�तका 
नाम जिनएका गठुी ज�गा र सो बाट �ा� ह�ने आय�ता 
मह�तका स�तान िनवेदकह�ले पाउन ुपन� भनी माग 
गरकेो देिख�छ । तर य�तो िवषयमा िक.नं. आिद खलुाई 
सबदु �माण देखाई साधारण अिधकार�े�बाट उपचार 
िलन स�न ुपन� ह��छ । साधारण अिधकार �े�िभ� पन� 
िवषयव�तमुा �रटबाट बो�न ुउपय�ु दिेखदँैन । 
 २. िवप�ी मि�दर �यव�थापन सिमितले 
पूजाआजा गन� िदने समेतको काम गन� निदएकोले 
हलेसी महादवे मि�दरमा भ�जनह�बाट संकिलत 
ह�ने भेटीह� पजुारीह�लाई संकलन गन� िदन,ु हलेसी 
महादेव मि�दरको िन�य नैिम�य पूजाआजाका लािग 
पजुारीसम� रहने सरसामान गरगहनासमेत पजुारी 
िज�मा लगाई िन�य पूजाआजा गन�बाट पजुारीह�लाई 
नरो�न ुनरोकाउन ुभ�ने िनवेदकह�को अक� मागको 
हकमा उ� सिमितको अविध २ वष� रहेको र सो अविध 
�यतीत भइसकेको देिखदँा िनवेदकह�लाई भएको यो 
अवरोध पिन समयले नै फुकाएको देिख�छ । तथािप 

उ� गठुी यथावत् रहेकोले गठुीको पूजाआजासमेतका 
�यव�थापनका स�ब�धमा र मनोहर िगरीका स�तान 
दरस�तानभ�दा बािहरको �यि�लाई पजुारी िनयिु� 
नगनु� , साध ु स�तको लािग आव�यक पन� सनातन 
देिख िदइआएको खच� िदन,ु पजुारीह�लाई आव�यक 
शाि�त सरु�ा िदन ु र पजुारीह�लाई पा�र�िमकको 
�यव�था गरी मि�दरलाई सां�कृितक परुाताि�वक एवं 
पय�टक�य �थानको �पमा िवकिसत समेत गराउन ु
भ�ने िनवेदकह�को थप मागमा र य�तो गठुीको 
कानूनी ि�थित आिदका स�ब�धमा यो इजलासले 
बो�न ुआव�यक छ ।
 ३. गठुी सं�थान ऐन, २०३३ को दफा 
१६, १७, १९ र हलेसी महादेव मि�दर �यव�थापन 
सिमितको काम, कत��य र अिधकारस�ब�धी �यव�था, 
२०६९ को दफा १४ को अधीनमा रही हलेसी महादेव 
मि�दरको �यव�थापन र स�चालन गरी आएको हो । 
िनवेदकह�ले पाचँ वष� िनयिु� प� �वीकार गरकेो ह�दँा 
अब मह�त मनोहर िगरीको स�तान दरस�तान मा� 
पजुारी भइरहन ुपन� भनी िनवेदकह�ले भ�न िम�दनै 
भ�ने िवप�ीह�को िलिखत जवाफ देिख�छ ।
 ४. गठुी सं�थानले िनवेदकह�लाई पजुारी 
िनय�ु गरकेो र सोबमोिजम िनवेदकह�ले पजुारी भई 
काम गरीआएको अव�थासमेतबाट हलेसी महादेव 
मि�दर राजगठुी भई गठुी स�ंथानले ब�दोब�त गनु�पन� 
कुरामा िनवेदक र िवप�ी गठुी सं�थानका बीचमा 
खासै िववाद देिखदँनै । िनवेदकह�लाई हलेसी 
महादेवको पूजाआजा स�चालन गन� त�कालीन �ी 
५ महाराजािधराज गीवा�णय�ु िव�म शाहबाट िव.सं. 
१८४३ मा मह�त मनोहर िगरीलाई गठुी चलाउनको 
लािग ता�प� िदएको देिख�छ । उ� ता�प�मा "...
आगे मनोहर िगरीके ...�ीती गठुी िबता� चढाएको 
हलेसी म� े ...यित चार िक�ला िभ�को ...षेत मरुी 
१२०, ...षेत मरुी ४० जमा षेत मरुी एकसै साठी ... 
जमीन ...ता�प� गरी ब�स� ...िन�य नैिम�य पूजा 
गरी हामीलाई आशीवा�द दी िसषे �िसषे स�म गठुी 
िबता� जानी परम सखु भो�या गरी िबना त�सीर नहनु�  
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गिुठयारले चार िक�ला भ�दा अ�या�लो नचा�न ु. येस 
स�ब�धमा जो रहदँैन सो येस लोकमा भ�याको पातक� 
हो ..." भ�ने �यहोरा उ�लेख छ । िव.सं. २००६ 
सालको खड् गिनसानालाई िवप�ीह�ले अ�यथा भ�न 
सकेको पाइदँैन । 
 ५. यो �रट दायर ह�दँा कायम रहेको 
नेपालको अ�त�रम संिवधान, २०६३ को धारा २३ 
धम� स�ब�धी हकः "(१) ��येक �यि�लाई �चिलत 
सामािजक एवं सां�कृितक पर�पराको मया�दा राखी 
परापूव�देिख चिलआएको आ�नो धम�को अवल�बन, 
अ�यास र संर�ण गन� हक ह�नेछ ।" भनी र वत�मान 
नेपालको संिवधानको धारा २६ को उपधारा (२) मा 
पिन "��येक धािम�क स��दायलाई धािम�क �थल तथा 
धािम�क गठुी स�चालन र संर�ण गन� हक ह�नेछ । तर 
धािम�क �थल तथा धािम�क गठुीको स�चालन र संर�ण 
गन� तथा गठुी स�पि� तथा ज�गाको �यव�थापनका 
लािग कानून बनाई िनयिमत गन� बाधा पगेुको मािनने 
छैन" भनी धम�स�ब�धी हकलाई मौिलक हकमा राखेको 
पाइ�छ । यसमा कानून बनाई गठुीको �यव�थापन गन� 
स�ने �यव�था पाइ�छ । यो धारा आउनभु�दा पिहले 
पिन कानून रहेको अव�था ह�दँा यसस�ब�धी कानून 
हेनु�  आव�यक छ । 
 ६. यसमा गठुी सं�थान ऐन, २०३३ 
आकिष�त ह�ने कुरामा िनवेदकह�को खासै आपि� 
देिखदँैन । िवप�ीह�ले आधार िलएको गठुी स�ंथान 
ऐन, २०३३ को दफा १६ को शीष�क राजगठुीको 
ब�दोब�त र स�चालन दिेख�छ । �यसको उपदफा 
(१) मा "... राजगठुी, मठ, मि�दरको ब�दोब�त र 
स�चालनको लािग आव�यकतानसुार मह�त, पजुारी, 
�यव�थापक र अ� कामदार, कम�चारीको िनयिु� गरी 
दानप� िलखत भए । सो र पर�पराबमोिजमको पव� 
पूजा इ�यािद गनु�पन� काम अमानतबाटै गराउनेछ ..." 
उपदफा (२) मा "...दानप�, िलखत र पर�पराबमोिजम 
पव� पूजा इ�यािद गनु�  पन� काम नरोिकने र धम�लोप नह�ने 
गरी ... उपदफा (१) बमोिजम अमानतबाट गठुीको 
काय� स�चालन नगराई सं�थानले आ�नै रखेदेख, 

िनय��ण र िनद�शनमा बढीमा पाचँ वष�स�मको अविध 
तोक� �य�तो गठुीको ब�दोब�त र स�चालन सािबकमा 
चलाई आएको दता� गिुठयार, मह�त, पजुारी वा अ� 
कसैलाई स�ुपन स�नेछ । ..." भ�ने �यहोरा रहेको 
पाइ�छ । उ� ऐनको दफा १७ िन�कै िव�ततृ छ । 
�यसको शीष�क सं�थानको काम, कत��य तथा अिधकार 
रहेको छ । उ� ऐनको दफा १७ (३)  मा " दानप�, 
िलखत, पर�पराबमोिजमको धािम�क पव� पूजा धम�लोप 
नह�ने गरी चलाउने वा चलाउन लगाउने भनी उ�लेख 
भएको पाइ�छ । दफा १९ को शीष�क छुट गठुीको हक 
दािय�व सं�थानमा सन� रहेको छ र सो दफामा ... "छुट 
गठुीको भइराखेको सबै अिधकार सं�थानमा सन�छ र 
�य�ता छुट गठुीका गिुठयार खा�गीदारको सबै हक 
अिधकार समा� ह�नेछ ।" भनी उ�लेख भएको पाइ�छ ।
 ७. ती दफाह�ले दानप�, िलखत र 
पर�पराबमोिजम पव� पूजा इ�यािद गनु�पन� काम नरोिकने 
र धम�लोप नह�ने गरी गनु�पन� भ�ने कुरामा िन�कै जोड 
िदएको अव�था छ ।
 ८. यसस�ब�धमा सव��च अदालतबाट 
�ितपािदत िस�ा�तह� देहायका फैसलाह�मा 
पाइ�छ जनु यस�कार छः- ने.का.प. २०३२ अंक ११ 
िन.नं. ९४६मा यस अदालतको िडिभजन बे�चले बाली 
नितन� मोहीको हकमा ८५५ साल जे� बदी ६ रोज ५ 
को ताडप� ब�दजे, १८६७ सालको लालमोहर सनद 
सवालबमोिजम असलु गन� खो�दा सं�थान अधीन�थ 
राजगठुी भएको भनी गठुी सं�थानले काठमाड� िज�ला 
अदालतमा जवाफ िदई िखचोला गरेकोले �ीको भोगरागै 
रोिकन जाने स�भव भयो सािबक लालमोहरसमेत 
बमोिजम ग�रपाउ ँ भनी पशपुितनाथका मूल भ� 
रावल प�नाथ शा�ीले �ी ५ को हजूरमा चढाएको 
िबि�तप�मा सोबमोिजम मूलभ�ले गन� र हा�ो हजूरमा 
जाहेर गन� भनी ह�� बकस भएअनसुार राजदरबारको 
�मखु सिचवबाट मि��प�रषदलाई ०३१।८।१८ मा प� 
लेखी मूल भ�लाई बोधाथ� िदएको दिेखयो । सािबक 
रीिति�थितअनसुार २०२९ सालको बाली अमालकोट 
कचहरीमा बझुाउन ु पन�मा अिधकार नभएको गठुी 
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सं�थानमा धरौटी राखेको कानूनबमोिजम देिखएन । 
उ� ह�कुम�मांगीबाट ती लालमोहर आिद कायमै रहेको 
देिखएकोले बाली नितन� िनवेदकलाई पजनी गरी अक� 
मोही कायम गरकेो अमालकोटको िनण�य बदर ग�रपाउ ँ
भ�ने �रट िनवेदन खारजे ह�ने ठहछ�  ।
 ९. ऐ ं २०४६ अंक ४ िन.नं. ३८०४ मा 
महादेवको पूजा गन� बै�रया गठुीमा ह�ने काय�ह�लाई 
हामी िह�दूह�ले धम� काय� हो भनी पर�परागत�पले 
मानी आएका छ� । य�तोधम�काय�मा बाधा पन� कुरा 
धम�लोप ह��छ । धम�लोप सबै नेपालीको चासोको िवषय 
भएको । गठुी स�ंथानको २०३२ सालको प�बाट 
"बै�रया मठ राजगठुीमा दता� भई छुट पाएको गठुी हो 
सो मौजाको मालपोत असलु तहसील गरी छुट पाएको 
रकमबाट मह�तले नै सो �थानको पव� पूजा धम� सदावत� 
चलाउने" भ�ने उ�लेख भएको र "मठ गठुीको हकमा 
२००० सालदेिख सालको �. २०५ �पैया ँदईु दाम 
दरले साल बसाली खतमी सलामी बझुाई धम�लोप नह�ने 
गरी आ�दानी खच� गरी दरब�दीबमोिजम चलाउन"ु भ�ने 
�ी ५ को सरकार गठुी लगत जाचँ २००१ सालको 
लगतबाट देिखएको ह�दँा पूजाआजा चलाई शेष खान 
पाउने मह�तले धम�लोपमा उजरु गन� पाउने । उजरु गन� 
नपाउने भ�दा हा�ो धम� गठुी स�ंथानको िज�मा रहेको 
ह�न गई धम�लोप गन� चाहेमा गठुी स�ंथानले सिजलैसगँ 
गन� पाउने भ�ने घमुाउरो अथ� ला�न जाने ह�दँा �य�तो 
भ�न ु�यायोिचत ह�दँनै िकनभने िह�दू धम� संिवधानले 
संरि�त रा��धम� हो । पसा� मालको २०१४।२।२७ 
र वीरगंज गो�ाराको २०१६ सालको फैसलालाई 
गठुी सं�थान ऐनमा भएको प�रवत�नले असर पारकेो 
छ भ�दैमा सो ऐनले धम�लोप ह�ने यस�कारका कुरामा 
पिन हकदैया �ा� ह�न नस�ने भनी ब�देज लगाएको 
भ�न िमलेन । यस िवषयमा एकपटक इ�साफ गन� 
पठाएको कुरालाई फे�र खारजे गरकेो म�यमा�चल 
�े�ीय अदालतको फैसला बदर ह��छ । कानूनबमोिजम 
इ�साफ गनु�  भनी प� िवप�लाई तारखे तोक� िमिसल 
म�यमा�चल �े�ीय अदालतमा पठाइिदनू ।
 १०. ऐ ं २०४८ अंक १० िन.नं. ४३११ 

मा िनवेदकह�का पखुा� मोहनमान पािलखेले गणेश 
देवताको दैिनक िन�य पूजा बाजा बजाउने जा�ा 
पव�समेतको धम� काय�का लािग गठुी राखेको र राणा 
�ाइिमिन�र ज�ु शमशेरबाट १९९९।३।२ मा सनद 
पिन ब�स भएकोमा िववाद देिखदँनै । गणेश देवताको 
गठुीको सनदमा बाजा बजाउने दमाइ के खा�गी धान 
५। नगरा बाजा बजाउने खा�गी जानी खाने ७।२ भनी 
उ�लेख भएको देिख�छ । िन�य पूजा बाजा बजाउने 
र सो ज�गाको खा�गी खाने गरी गठुी राखेकोमा गठुी 
स�ंथानले गठुी सं�थान ऐन, २०३३ को दफा ३६ 
को अधीनमा रही िनण�य गरकेो र दफा १९ बमोिजम 
गिुठयार खा�गीदारको सबै हकािधकार समा� ह�नेछ 
भ�ने भएबाट िवप�ीलाई �रटिनवेदन गन� अिधकार छैन 
भ�ने गठुी स�ंथानको जवाफबाट देिख�छ । धम� काय�मा 
बाधा पन� जाने कुरालाई हामी सनातनदेिख धम�लोप 
भ�दै आएका छ�, गठुीमा धम�लोप गन� अिधकार 
अ�लाई त के कुरा गठुी सं�थानलाई पिन ह�दँनै ... 
भनी यस अदालतबाट ने.का.प. २०४६, अंक ४, 
िन.नं ३८०४, प.ृ ४४० मा िस�ा�तसमेत �ितपादन 
भइसकेको ह�दँा िनवेदकह�को �रटिनवेदन गन� 
अिधकार छैन भ�न िमलेन । अतः गणेश देवताको िन�य 
पूजा नगरा बाजा बजाएबापत मा� खा�गीको �पमा 
खान पाउने ज�गा ��यथ�ह�को नाउमँा रतैान न�बरीमा 
दता� गन� गरकेो िमित २०४५।१।९, ०४५।३।३ को 
िनण�य र सो आधारमा भएका िनण�यह� उ��ेषणको 
आदशे�ारा बदर ग�रिदएको छ । उपयु�� ११ िक�ा 
ज�गाह� पूव�वत् गणेश गठुीको बाजा बजाउने खा�गी 
गठुीको ज�गा नै कायम गनु�  गराउन ुभनी िवप�ी गठुी 
स�ंथान तथा मालपोत काया�लय, का�क�का नाउमँा 
परमादेशको आदेशसमेत जारी ह�ने ठहछ�  ।
 ११. ऐ ं २०६३ अंक १ िननं ७६४१ मा 
�वग��ारी आ�म बाल तप�वी महा�भ ु हंसान�दबाट 
१९५२ िव.सं.मा �थापना र१९९६ सालमा 
महा�भबुाट ता�प� खडा भएको । मलुकु� ऐन गठुीको 
महलको २ नं. मा �रत परु ्याई राखेको धम�क�ित� कसैले 
िबगानु�  र केही कसरु गरपेिन हन� ह�दैँन भनी र ऐ. ११ नं. 
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मा भेषधारीह�को शेषपिछ चेलाले ज�गाको पोत ितरी 
आय�ताबाट सािबकबमोिजमको काम चलाउन पाउने 
कुरा रहेको छ । राजगठुी कायम गरी सिमित गठन गन� 
गठुी सं�थानको िनण�यबाट आ�मको नाममा दता� 
रहेको ज�गा गठुी रतैानमा प�रणत ह�ने र आ�मलाई 
मालपोत ितरो बराबरको रकम �ा� ह�ने भई य�को 
होमािद काम खि�डत ह�ने दिेखदँा आ�म �मखुलाई 
आ�मको धम�क�ित� लोप ह�न निदन र स�पि�को र�ा 
गन� �रट िदने हकदैया रहेनछ भ�न निम�ने । महा�भकुो 
झोलीको आज�नबाट ख�रद भएका ज�गा तथा �वाय� 
�पमा स�चालन ह�दँै आएको आ�म राजगठुी ह�न 
स�ने देिखदँैन । राजगठुीको स�चालन र ब�दोब�तको 
लािग �ी ५ को सरकारबाट सिमित गठन ह�न स�ने 
अव�था पिन ह�दँैन । �ी ५ ि�भवुनबाट बकस भएका 
कुनै पिन ज�गा आ�मको नाममा दता� रहेको नदेिखई 
महा�भकुो झोलीको पैसाबाट िश�य �िश�यको 
नाममा ख�रद भई नामसारी दता� भएको ज�गा मा� 
देिख�छ । �माणबाट �वग��ारी आ�मको नाममा 
दता� भएका ज�गाह� बाल तप�वीबाट थालनी 
भएको अख�ड महाय� खि�डत ह�न निदन �ी ५ को 
सरकार र गठुी सं�थान�ारा बेलाबेलामा सरं�ण �ा� 
िवशेष �कृितको िनजी गठुी देिखन आयो । आ�मको 
नाममा दता� रहेको ज�गा कुनै पिन िकिसमले खि�डत 
र िहनािमना ह�न निदन आव�यक संर�ण �दान गनु�  
गराउन ुभनी भूस ु र सं�थानको के��ीय काया�लयको 
नाममा परमादेश जारी ह��छ ।
 १२. ऐ. २०६४ अंक १० िन.नं. ७८८५ मा 
पूण� इजलासले दाताको इ�छालाई अनादर गन� नह�ने 
स�दभ�मा फैसलाको �करण ८ मा "...दाताले िलएको 
िव�ास टुट्छ ।" �करण ९ मा "...जनुसकैु �कारको 
गठुीमा पिन गठुी रा�ने दाताले अव�य पिन िनि�त 
उ�े�य राखी िलखत, िशलाप�, दानप�समेतका 
मा�यमबाट �य�तो गठुीको उपभोगको आधार खडा 
ग�रिदएको ह��छ । ...गठुी खडा ग�रएको आधारलाई 
िव�मिृतमा परु ्याएर �य�तो साव�जिनक गठुी स�पदालाई 
पनुः िनजीमा प�रणत गन� ि�यालाई कानून�ारा नै 

�ो�साहन ग�रन ु कुनै पिन तक� मा जायज दिेखदँैन ।" 
�करण १० मा "आ�नो स�पि� गठुीमा समप�ण गन� 
�यि�लाई दाता भिन�छ । दाता भनेको दान िदने �यि� 
हो । एक पटक दान िदइएको व�त ुिफता� ह�दँनै र पखुा�ले 
िदएको दान उसका स�तानले पिन िफता� िलन ह�दैँन । 
दाता भनेको स�मान पिन हो, �यसरी स�मान ग�रएको 
�यि�ले जनु कम�का लािग स�मान पाएको छ, �यो कम� 
नै मेटाउने गरी उसका स�तानले कुनै काय� गनु�  ह�दँनै 
र �य�तो काय�लाई कसैले �ो�साहन पिन गनु�  ह�दँनै ।" 
भनी �य� गरेको िनण�याधार मह�वपूण� देिख�छ । 
 १३. ऐ. २०६६ अंक १० िन.नं. ८२३८ 
मा यस अदालतको पूण� इजलासले "गठुी, �यि�को 
हक समा� ह�ने र समूह, समदुायको हक िसज�ना ह�ने 
�ि�या भएकोले गठुी रा�नेले आ�नो इ�छाप�माफ� त् 
�य� गरकेो इ�छालाई नमािसने गरी जोगाई िनर�तरता 
(Perpetual Continuity)  �दान गनु�  रा�य वा 
सरकारको अङ्ंगको �पमा रहेको गठुी सं�थान 
ज�ता िनकायह�को कानूनी कत��य ह�ने भनी िनवेदक 
अिधव�ा �काशमिण शमा�समेत िव�� नेपाल 
सरकार मि��प�रषद सिचवालयसमेत िवप�ी भएको 
सवंत् २०५८ सालको �रट नं.७७ यस अदालतको 
िवशेष इजलासबाट िमित २०६४।१०।१० मा िनण�य 
भई ने.का.प. २०६४, प�ृ १२७५ मा िस�ा�तसमेत 
�ितपादन भएको अव�था छ ।" भनी िन.नं. ७८८५ को 
म�ुामा �ितपािदत िस�ा�तलाई थप बल �दान गरकेो 
छ । 
 १४. ऐ. २०६७ अंक १ िन.नं. ८३०० मा 
सािबकदेिख मठको सेवा गरी मठको ज�गालगायत 
स�पि� संर�ण गरी आएका िनवेदकलगायतका 
�यि�ह�सगँ सरोकार नै नराखी सोही मठको नामबाट 
सो गठुीको �वाथ�सगँ ��� भएकाह�ले छु�ै सं�था दता� 
गनु�को औिच�य नभएको । सोको ��तावनामा नै मठको 
�ीस�पि�को संर�णसमेत गन� भनी उ�लेख भएबाट 
�चिलत �यव�थामा ह�त�ेप ह�ने ि�थित देिखएको । 
२०४७ को सिंवधानको धारा १३ को समानता, धारा 
१९(१) को स�पि� र धारा २३(२) को ��येक धािम�क 

गठुी सं�थान के��ीय काया�लय, िड�लीबजार, काठमाड�समेत
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स��दायलाई आ�नो �वत�� अि�त�व कायम राखी 
धािम�क�थल र धािम�क गठुीको स�चालन र संर�ण गन� 
हक ह�ने भनी भएको �यव�थाबाट िनवेदकले धािम�क 
हक र कत��य िनवा�ह गरकेो कुरामा दखल िदनका लािग 
सं�था खडा गन� निम�ने । यो गठुीको महलको ११ 
नं. िवपरीत पिन भएको । िज�ला �शासनबाट भएको 
िवप�ी सं�था दता� गन� िनण�य र �माणप�समेत बदर र 
उ� ११ नं. िवपरीत ह�त�ेप नगनु�  भनी परमादशे ।
 १५. ऐ. २०६८ अकं ४ िन.नं. ८६०४ मा 
इटंुबहाल देवता गठुी हामी बजाचाय�को एकलौटी हो 
भ�ने ब�ाचाय�ह� तथा यो गठुी ब�ाचाय� र शा�यले 
देवाली पूजा गन� साझा घर हो भनी िववाद उठेको 
देिख�छ । नेपालको अ�त�रम संिवधान, २०६३ 
को धारा २३ ले ��येक धािम�क स��दायलाई 
कानूनबमोिजम आ�नो धािम�क �थल र धािम�क 
गठुीको स�चालन र संर�ण गन� हक �दान गरकेो छ । 
सामािजक एव ंसां�कृितक पर�परा िनधा�रण गन� आधार 
ताडप�, भोजप�, गठुीप�, िशलालेख, सनद, सवाल, 
इि�तहार र िववादका िनण�यह� ज�ता ऐितहािसक 
िलखत ह��छन् । तर य�ता िलखत फेला नपन� पिन 
स�छन । य�तोमा �माण ऐनको दफा १५(२) र २३(३) 
बमोिजम �कािशत प�ुतक, लेख, धािम�क, जातीय वा 
साव�जिनक हक र रीिति�थितको िवशेष जानकारी 
रा�ने �यि�को राय �माणमा िलन सिकने ह��छ ।
 १६. ०६४-CR-०८४४, गठुी स�ंथान 
िव. शाि�त िच�कारसमेत, रतैान बदर तैनाथी 
कायम म�ुामा यस अदालतको सयं�ु इजलासले 
िमित २०७१।५।१५ मा गरकेो फैसलामा पिन 
"...दाताको इ�छाअनसुार गठुीको स�चालन र 
�यव�थापनसमेतका धम�काय� स�प�न ह�नपुन� ... भ�ने 
कुरा �प� ह��छ । ...दाताले यो गठुी ज�गाको तैनाथी 
�व�प प�रवत�न भएर सरोकार नै नभएका �यि�ले 
मोहीहकको �पमा पाउने र रतैान न�बरीमा दता� ह�ने 
कुराको प�रक�पनास�म पिन गरकेा िथएनन् । िबना 
सत� ब�देजको एक िकिसमको गठुीज�गामा कसैको कुनै 
हक उ�प�न ह�ने िबि�कै दाताको इ�छाको उ�लङ्घन 

भएको मा�नपुछ�  ।" भनी दाताको इ�छािवपरीत जान 
निम�ने धारणा �य� गरकेो अव�था छ ।
 १७. ता�प�बाट पजुारी भएका हलेसी महादेव 
मि�दरका मनोहर िगरीको स�तान यी िनवेदकह� भएको 
कुरामा िववाद छैन । य�तो पजुारीको िश�य �िश�यबाट 
पूजाआजा गराउन ु पन� गरी यो गठुीको �यव�था भई 
यसको लािग ज�गा आिद समेत �दान भएको रा�य 
�मखुको काम कारवाहीलाई गठुी स�ंथानले स�मान 
र आदर गनु�पछ�  । मनोहर िगरीका िश�य �िश�य 
यी िनवेदक स�तानबाहेक अ� दिेखन आएका 
छैनन् । मनोहर िगरीका हकवाला िनवेदकसमेतका 
स�तानले कुनै बेिहसाब गरमेा सफाइको मौका िदई 
पालोवालालाई िनका�न नसिकने होइन । �यसपिछ 
िनजह�का हकवाला भएमा हकवालाले र नभएमा मा� 
गठुी सं�थानले पजुारीसमेतको ब�दोब�त गदा� ता�प� 
र खड् गिनसानाको पिन स�मान ह��छ । सो नभई 
अचानकबाट नयानँया ँ पजुारी िनय�ु ह�दँा भ�जनले 
पिन कतैनकतै केही असिजलो महससु गन� प�रणाम 
आउन स�छ । पूजाआजाको आ�नै गोपनीयता र 
िविधिवधान ह��छ जनु गो�य�पमा गाय�ी म�� ज�तै 
अ�ले थाहा नपाउने गरी िश�य �िश�य वा प�ुता 
दरप�ुता ह�ता�तरण ह��छ । यो खास कला र सीप पिन 
हो । यसकारण जबस�म मनोहर िगरीका िश�य �िश�य र 
स�तानबाट मि�दरको पूजाआजा िविधिवधानबमोिजम 
ह��छ �यसमा िबना मतलब खलल पानु�  उिचत 
ह�दैँन । यस�कारको खललबाट धम�काय�को संर�ण 
भएको मा�न िम�दैन । �यवहारबाट पिन िवप�ीह�ले 
मनोहर िगरीका स�तानको िवक�पमा अ� रा�ो 
र उपय�ु पजुारी पाउन सकेको देिखदँनै । अतः 
िनवेदकह�लाई पजुारी भनी ५ वष�को लािग िवप�ी 
स�ंथानले िनयिु� िदएको िमले पिन िनज पजुारीह�लाई 
अवरोध ह�ने गरी गठुी स�ंथानले सिमित आिद गठन 
गरी कुनै काम कुरा गनु�  फलदायी ह�ने देिखदैँन । ता�प� 
आिदको स�मान गररे स�पि� आिदको िहसाबिकताब 
र �यव�थापन भने गठुी सं�थानले अव�य गन� 
स�छ । तर सनातनबाट चली आएको पर�पराअनसुार 
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हलेसी महादेवको िन�य पूजाआजा स�चालन गन� 
मह�त मनोहर िगरीका िश�य �िश�य र स�तानम�ये 
यी �रट िनवेदकह�लाई पर�परागत पूजाआजा गन�बाट 
हलेसी महादेव �यव�थापन सिमितले रो�न ु�यायोिचत 
देिखदँैन । अतः मनोहर िगरीको शेष पिछ चिलआएको 
रीितिथितबमोिजम िनजको िश�य �िश�य र स�तान 
दरस�तानमा उपय�ु �यि� भएस�म िनजलाई 
पजुारी भई िन�य पूजागन� िदन ुर सो काय� गन� नरो�न ु
नरोकाउन ु र सो को लािग आव�यक �यव�था गनु�  
भ�नेस�मको िवप�ीह�का नाममा परमादेशको आदेश 
जारी ह�ने ठहछ�  । दायरीको लगत क�ा गरी िमिसल 
िनयमानसुार बझुाइिदनू ।

उ� रायमा सहमत छु ।
�या.चोले�� शमशेर ज.ब.रा.

इजलास अिधकृत:- गेहे��राज प�त
इित संवत् २०७२ साल फागनु २ गते रोज १ शभुम् ।

सव��च अदालत, संय�ु इजलास
माननीय �यायाधीश �ी ओम�काश िम�

माननीय �यायाधीश �ी चोले�� शमशेर ज.ब.रा.
फैसला िमित : २०७२।३।६।१

०६८-CI-१३०५

िवषय :उ��ेषण / �ितषेध

पनुरावेदक / �ितवादी : �ूव�साद शमा�को छोरा पसा� 
िज�ला, िवरगंज महानगरपािलका, वडा नं. ३ 
ब�ने श�ूघन कुमार नेपालसमेत

िव��
��यथ� / िवप�ी : िज�ला पसा�, िवरगंज उ.म.न.पा. 

३ घर गई काठमाड� का.म.न.पा. वडा नं. १२ 
ई�री शमा� नेपाल को म.ुस. गन� �जृना नेपाल

 § िनि�त कानूनबमोिजमको काय�िविध पूरा 
नगरी ग�रएको िनण�य �ुिटपूण� ह��छ । 
िनवेिदकाउपर चलेको म�ुामा �रतपूव�क 
�याद सूचना निदई गरकेो िनण�य �ाकृितक 
�यायको िस�ा�तको पिन िवपरीत छ । 
स�बि�धत �यि�लाई नबुझी आ�नो भ�ने 
मौकासमेत निदई िनवेिदका ��यथ�को 
हक �ितकूल ह�ने गरी िनण�य गन� निम�न े।

 § �ाकृितक �यायको िस�ा�त (Principle 
of Natural justice) ��येक नाग�रकको 
मौिलक तथा नैसिग�क हकसमेत भएको र 
हा�ो �याय �णालीले यसलाई �ाथिमक 
र मूलभूत िस�ा�तको �पमा अिंगकार 
गरी �याय िन�पणको स�दभ�मा सवा�िधक 
मह�व िदई आएको छ । �ाकृितक �यायको 
िस�ा�तबमोिजम जसको िव�� िनण�य 
ग�र�छ सो �यि�लाई बु�ने, के कुन ग�ती 
कसुर अपराध गरकेो छ सो कुरा िनजले 
��ट�पमा जानकारी पाउने र िनजले पिन 
आ�नो िव��का कुराह� रा�न पाउनु 
पन� ह��छ । सनुुवाईको लािग उिचत अवसर 
तथा मौका निदई गरकेो िनण�यले �याियक 
�ि�यामा वैधािनकता �ा� गन� नस�ने ।

(�करण नं.५)

पनुरावेदक / �ितवादीका तफ� बाट : िव�ान् अिधव�ा 
िधरजकुमार यादव

��यथ� / िवप�ीका तफ� बाट :
अवलि�बत निजर :
स�ब� कानून :

 § ज�म, म�ृय ुतथा �यि�गत घटना (दता� गन�) 

�जृना नेपाल

& 

�नण�य नं. ९६०६
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ऐन, २०३३ को दफा १५ को उपदफा (२)
 § िवशेष अदालत ऐन, २०५९ को दफा १० 

को उपदफा (१)

स�ु तहमा फैसला गन� :
 मा. �यायाधीश �ी िदनेशकुमार काक�
 मा. �यायाधीश डा. आन�दमोहन भ�राई

आदेश
 �या.ओम�काश िम� : पनुरावेदन अदालत, 
हेट�डाबाट िमित २०६८।१२।८ मा भएको अि�तम 
आदेश पनुरावेदनको तफ� बाट �याय �शासन ऐन, 
२०४८ को दफा ९ (१) अनसुार पनुरावेदन परी पेस 
ह�न आएको ��ततु आदेशको संि��त�य एवं �यहोरा 
यस�कार छः-
 �ूव�साद शमा�का २ �ीमतीह�म�ये 
जेठी �ीमती प�कुमारी नेपाल र का�छी �ीमती म 
िनवेिदका इ�री शमा� नेपाल ह� ँ । �ूव�साद र िनजको 
जेठी प�नीको तफ� बाट २ छोरा िवप�ी भरत�साद शमा� 
नेपाल र का�छा श�ूघनकुमार शमा� नेपालको जायज�म 
भएको छ । �य�तै म िनवेिदकाको तफ� बाट दईु छोरीह� 
�जृना नेपाल र सिवना शमा� नेपालको जायज�म 
भएको छ । पित �ूव�साद शमा� आ�ना कालगतीले 
िमित २०६१।२।३ मा परलोक भइस�नभुएको 
छ । मैले �ितवादी भरत�साद नेपालउपर पसा� िज�ला 
अदालतमा दायर गरकेो दे.नं. २६३१ को अंशदता� 
म�ुामा पसा� िज�ला अदालतबाट दाबीबमोिजम 
अंशहक पाउने गरी िमित २०६४।९।२४ मा र 
सोही फैसला सदर ह�ने गरी िमित २०६७।१।१३ 
मा पनुरावेदन अदालत, हेट�डाबाट फैसला भएको 
छ । एक िक�ा ज�गाको हकमा मलाई िच� नबझेुकोले 
मैले स�मािनत सव��च अदालतमा पनुरावेदन गरके� 
छु, उ� म�ुा िवचाराधीन रहेको छ । मैले अंश हक 
पाउने गरी फैसला भइसकेप�ात मलाई दःुख हैरानी 
िदने िनयतले झ�ुा िववरण िदई नाग�रकता �ा� गरकेो 
भनी भरत नेपालक� प�नी अि�बका देवी नेपालले म 

िनवेिदकाउपर िमित ०६७।६।१८ मा पसा� िज�ला 
अदालतमा अिभयोग प� दायर भएकोमा उ� म�ुामा 
साधारण तारखेमा रही म�ुाको पपु�� गरी आएक� 
छु । उ� नाग�रकता म�ुामा, जाहेरवालातफ� बाट िज�ला 
�शासन काया�लय, पसा�बाट िमित २०६७।१०।१० मा 
फैसला भएको झ�ुा िववाह दता� �माणप� बदरस�ब�धी 
म�ुाको फैसलाको �ितिलिप पेस भएकोले सो 
फैसलाको न�कल िलई हेदा�, �ूव�साद शमा� नेपाल र 
ई�री शमा� नेपालको िमित २०५३।११।१७ मा िववाह 
भएको भनी िमित २०५१।५।१३ मा दता� भएको िववाह 
दता� �माणप� नै आिधकारीक�पमा दता� भएको 
नदिेखई आफँैमा श�ुय �कृितको भई िववाह दता� 
बदरतफ�  कुनै कारवाही गरी रहन ु नपन� िववाह दता� 
�माणप� िकत� �कृितको देिखदँा सोतफ�  सरकारी छाप 
द�तखत िकत� म�ुामा आव�यक अनसु�धान गनु�पन� 
देिखएको र उ� िवषय सरकारी म�ुास�ब�धी ऐन, 
२०४९ को अनसूुची १ िभ�को भई यस काया�लयको 
�े�ािधकार िभ�को नह�दँा सोस�ब�धमा आव�यक 
कारवाहीका लािग स�कल िमिसल िज�ला �हरी 
काया�लयमा पठाई िदन ु भ�नेसमेत �यहोराको िनण�य 
भएको जानकारी ह�न आयो । यसरी िज�ला �शासन 
काया�लय पसा�ले मेरो नाममा �रत पूव�क �याद तामेल 
नभई मलाई �ितवादको मौका नै निदई एकतफ��पमा 
भएको उ�लिखत फैसलामा नेपालको अ�त�रम 
सिंवधान, २०६३ को धारा १३५(२)(६) सरकारी 
म�ुास�ब�धी ऐन, ०४९ को दफा ३१, ज�म, म�ृय ु
तथा अ�य �यि�गत घटना (दता�  गन�) ऐन, ०३३ को 
दफा ५, १३, १४ एवम् �ाकृितक �यायको िस�ा�तको 
िवपरीत भएकोले िज�ला �शासन काया�लय, पसा�को 
िमित २०६७।१०।१० को फैसला र सो फैसलाका 
आधारमा िज�ला �हरी काया�लय पसा�लाई सरकारी 
छाप द�तखत िकत� म�ुामा कारवाही चलाउनका लािग 
पठाएको प�समेत उ��ेषणको आदेश�ारा बदर गरी, 
सो फैसलाको आधारमा म िनवेिदकाउपर सरकारी 
छाप द�तखत िकत� म�ुाको कारवाही नगनु�  नगराउन ु
भनी िवप�ीह�को नाउमँा �ितषेधको आदेशसमेत 
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जारी ग�रपाउ ँ भ�नेसमेत �यहोराको िनवेिदका ई�री 
शमा� नेपालको िमित २०६८।४।३१ को िनवेदन ।
 िनवेदकको मागबमोिजमको आदेश जारी ह�न 
नपन� कुनै कारण, �माण भए सोसमेत उ�लेख गरी 
कानूनबमोिजम सूचना तामेल भएको िमितले बाटाको 
�यादबाहेक १५ िदनिभ� �ी पनुरावेदन सरकारी 
वक�ल काया�लय, हैट�डामाफ� त िलिखत जवाफ पेस 
गनु�  भनी िवप�ी नं. १, २, ३ र ४ का नाउमँा तथा 
आफँै वा आ�नो कानूनबमोिजमको �ितिनिध माफ� त 
िलिखत जवाफ पेस गनु�  भनी िवप�ी नं. ५ र ६ का 
नाउमँा सूचना जारी गरी िलिखत जवाफ पर ेवा अवधी 
�यितत भएपिछ िनयमानसुार पेस गनू� । अ�त�रम 
आदेश माग गरतेफ�  िवप�ीलाई समेत छलफलमा राखी 
आदेश गन� उिचत ह�ने दिेखएकोले िमित २०६८।५।१३ 
गते १०.०० बजेको समय तोक� िवप�ीह�लाई 
समेत सूिचत गरी पेस गनु�  भनी पनुरावेदन अदालत, 
हेट�डाबाट िमित २०६८।४।३२ मा भएको आदेश ।
 िवप�ी िनवेदक सफा हात र श�ु �दयले 
अदालत �वेश गनु�भएको छैन, त�य र �माण लकुाई 
�ाि�त खडा गरी अपराधबाट उ�कने दिुन�यतले �वेश 
गनु�भएको छ । झ�ुा िववाहको दता� �माण स�ब�धमा 
ज�म म�ृय ु तथा अ�य �यि�गत घटना (दता� गन�) 
ऐन, २०३३ को दफा १३(२) अनसुार िववाह दता� 
बदर गरी सजाय गन� अिधकार सोही ऐनको दफा १५ 
ले �मखु िज�ला अिधकारीलाई भएकोले आ�नो 
�े�ािधकारी िभ�को िवषय हेरकेो भ�ने कुरामा 
िववाद छैन । यी िनवेिदकालाई �ितवादको मौका 
िदएको छ । िनवेिदकाको नामको प� ०६७।१०।३ मा 
िनवेिदका �वयलें बझुी िलन ु भई सहीछाप गनु�भएको 
छ । उपि�थत नह�ने �यि�लाई मलुकु� ऐन, अ.ब.ं 
२०८ नं. ले पनुरावेदन �याद िदइरहन ुपद�न । िनण�यको 
जनाउ िनवेिदकालाई िदएको िमित ०६७।११।६ मा 
तामेल भएको छ । िवप�ी िनवेिदकाले लेखाएको िववाह 
�माणमा िववाह दता� िमित ०५१।५।१३ उ�लेख 
भएको िववाह िमित २०५३।११।१७ �ितिलिप 
िलएको िमित २०५३।५।१६ उमेर ३० वष� उ�लेख 

भएको, िनवेिदकाको ज�मिमित २०२१।११।५ मा 
भएको भनेको िववाहको स�कल �माण दािखल गन� 
नसकेको, सव��च अदालतमा चलेको म�ुाह�मा िमित 
०४३।११।१७ मा िववाह भएको भनेको, िवरग�ज 
उपमहानगरपािलका काया�लय, वीरग�जले च.नं. 
५२४६ िमित २०६७।९।२० को प�बाट िनजको 
िववाह दता�स�ब�धी कुनै पिन अिभलेख रकेड�मा 
नभएको भनेपिछ �मखु िज�ला अिधकारीले आफूले 
हेन� निम�ने िवषयमा सरकारी म�ुास�ब�धी ऐन, 
२०४९ को अनसूुची १ िभ�को सरकारी छाप द�तखत 
िकत� म�ुामा आव�यक अनसु�धान गन� िज�ला �हरी 
काया�लय, पसा�मा पठाएकोमा कुनै कानूनी �िुट छैन । 
सरकारी म�ुास�ब�धी ऐन, २०४९ को अनसूुची १ मा 
समावेश सरकारी छाप द�तखत िकत� िवषयको कानून 
�द� अिधकारबमोिजम अनसु�धान तहिककात 
गन� काय�लाई अव�� ह�ने गरी आदेश जारी गनु�पन� 
अव�था नह�दँा �रट िनवेदन खारजे ग�रपाउ ँभ�ने समेत 
�यहोराको ��यथ� श�ूघन कुमार नेपाल र भरत�साद 
नेपालको िमित २०६८।५।१२ को सयं�ु िलिखत 
जवाफ ।
 सरकारी म�ुास�ब�धी ऐन, २०४९ बमोिजम 
कुनै अपराधको स�ब�धमा जो सकैुले सूचना गन� स�ने 
�यव�थालाई समेत म�यनजर गरी त�काल िनवेदकको 
माग अनसुारको अ�त�रम आदेश जारी ग�ररहन ुपरने 
कानूनबमोिजम गनु�  भ�नेसमेत �यहोराको पनुरावेदन 
अदालत, हेट�डाबाट िमित २०६८।६।१३ मा भएको 
आदशे ।
 िनवेदकले िनवेदनमा उ�लेख गनु�भएको 
�यहोरामा कुनै स�यता छैन । िवप�ी �रट िनवेिदकाउपर 
िववाह दता� �माण प� बदर म�ुा िज�ला �शासन 
काया�लय, पसा�मा दता� भई सो काया�लयबाट 
िनवेिदकाउपर सरकारी छाप द�तखत िकत� म�ुा दता� 
गरी आव�यक कारवाही गन� ह�न भनी फाईल यस 
काया�लयमा �ा� ह�न आएकोमा सो फाइल आव�यक 
कारवाहीको लािग यस अदालतमा पठाई िदन ुभनी पसा� 
िज�ला अदालतको च.नं. २८८ िमित २०६८।४।१७ 

�जृना नेपाल
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गतेको प��ारा माग भई आएकोले उ� स�कलै फाईल 
यस काया�लयको च.नं. ८३६ िमित २०६८।४।१९ 
गतेको प�साथ पसा�  िज�ला अदालतमा पठाइएकोले 
सो फाईल िमिसल स�ब�धमा यस काया�लयबाट 
कुनै कारवाही भएको छैन । िनवेिदकाले िनवेदनमा 
उ�लेख गरअेनसुार िनजलाई यस काया�लयबाट 
गैरकानूनी�पमा धर पकड गन� गराउने काय� नग�रएको, 
नगराइएको ह�दँा िवप�ी िनवेिदकाले कपोलक�पीत 
िनराधार झ�ुा �यहोरा उ�लेख गरी दायर गरकेो �रट 
िनवेदन खारजे ग�रपाउ ँभ�नेसमेत �यहोराको िज�ला 
�हरी काया�लय, पसा�को िमित २०६८।५।१३ को 
िलिखत जवाफ ।
 झ�ुो िववाह दता� भएको स�ब�धमा ई�री 
शमा�उपर भरत�साद नेपालले िज�ला िवकास 
सिमित, पसा�मा िनवेदन िदई सो काया�लयबाट 
उ� िनवेदन आव�यक कारवाहीको लािग यस 
काया�लयमा आएकोमा सोस�ब�धमा छानिवन गदा� 
ई�री शमा� नेपालको िववाह दता� �माणस�ब�धी कुनै 
पिन अिभलेख काया�लयको रकेड�मा नभएको भनी 
वीरग�ज उपमहानगरपािलकाको िमित २०६७।९।२० 
को प�बाट देिखएको, िमिसल संल�न िववाह दता�को 
�ितिलिप समेत हेदा� िववाह भएको भिनएको िमित 
भ�दा अगावै िववाह दता� जारी भएको भ�ने दिेखएको 
समेतका आधारमा िववाह दता� बदरतफ�  थप कारवाही 
गनु�पन� अव�था नदेिखएको र िववाह दता� �माणप� नै 
शंका�पद दिेखएको कारण सोस�ब�धमा अनसु�धान 
एवं छानिबन गन� अिधकार कानूनबमोिजम यस 
काया�लयको नभएको कारण सोस�ब�धमा छानिवन 
गन� िमिसल िज�ला �हरी काया�लय, पसा�मा पठाउने 
गरी िनण�य भएको हो । यसरी अिधकार �े� नभएको 
िवषयमा अिधकार �े� िनिहत रहेको िनकायमा 
सोस�ब�धमा छानिबनको लािग पठाउने गरी ग�रएको 
यस काया�लयको िमित २०६७।१०।१० को िनण�य 
कानूनस�मत नै ह�दँा र य�तो िनण�यले िनवेिदकाको 
कुनै हकमा असर समेत नपरकेो अव�थामा यस 
काया�लयसमेतलाई िवप�ी बनाई दायर भएको �रट 

िनवेदन खारजे ग�रपाउ ँभ�नेसमेत �यहोराको िज�ला 
�शासन काया�लय, पसा�को िमित २०६८।५।२० को 
िलिखत जवाफ ।
 िमिसल संल�न कागज हेदा� �ूव�साद शमा� 
र ई�री शमा� नेपालबीच �थानीय पि�जकािधकारीको 
काया�लय पि�जकरण शाखाबाट िमित २०५१।५।१३ 
मा दता� नं. ४३/०५१ को िववाह दता�को �माणप� 
जारी भएको भ�ने उ�लेख भएको देिखएको ह�दँा 
२०५१ साल भा� मिहनाको िववाह दता�को स�कल 
अिभलेख वीरग�ज उपमहानगर पािलकाबाट पेसीको 
िदन देखाई लैजाने गरी िझकाई िनयमानसुार पेस गनु�  
भ�नेसमेत �यहोराको पनुरावेदन अदालत, हेट�डाबाट 
िमित २०६८।९।२० मा भएको आदेश ।
 पनुरावेदन अदालत, हेट�डाबाट २०५१ 
सालको िववाह दता�को स�कल अिभलेख वीरग�ज 
उपमहानगर पािलकाबाट िझकाइएकोमा वीरग�ज 
उपमहानगरपािलका काया�लयको िमित २०६८।१०।३ 
च.नं. ६१०६६, ०६८/६९ को प�बाट त�कालीन 
िज�ला िवकास सिमित, पसा�को मातहतको कम�चारीले 
अिभलेख बझुाउदँा अदालतबाट माग भएको कागज 
बरबझुारथ भएको संल�न कागजातबाट नदेिखएको 
भ�ने प� �ा� ह�न आएको ह�दँा उ� प� र सो साथ 
सलं�न रहेको भरपाई िलखतसमेतको फोटोकपी 
सलं�न राखी �यहोरा अवगत गराई िज�ला िवकास 
सिमित पसा�बाट २०५१ सालको िववाह दता�स�ब�धी 
अिभलेख (दता� िकताब) िझकाई िनयमानसुार गरी पेस 
गनु�  भ�नेसमेत �यहोराको िमित २०६८।१०।२५ को 
पनुरावेदन अदालत, हेट�डाबाट भएको आदेश ।
 िनवेिदकाले िनवेदनमा आफूलाई आ�नो कुरा 
भ�ने सफाइ पेस गन� �ाकृितक �याय�ारा सिुनि�त 
अवसरबाट वि�चत ग�रयो भनी िलएको दाबीका 
स�ब�धमा िलिखत जवाफमा उपि�थितको लािग 
लेिखएको प� िनवेिदका �वयलें िमित २०६७।१०।३ 
मा बझेुको ह�दँा सफाइको अवसरबाट बि�चत नग�रएको 
भ�ने िजिकर िलएको देिखयो । सो स�दभ�मा कानूनी 
�यव�था हेदा�  ज�म, म�ृय ु तथा �यि�गत घटना 
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(दता� गन�) ऐन, २०३३ को दफा १५(२) ले �मखु 
िज�ला अिधकारीले िवशेष अदालत ऐन, २०५९ 
को काय�िविध अनसुरण गनु�पन� भ�ने उ�लेख भएबाट 
िवशेष अदालत ऐन, २०५९ को दफा १०(१) हेदा� 
नेपालिभ� रहेको �ितवादीको नाउमँा �याद पठाउदँा 
प�� िदनस�मको अविध तोक� समा�ान जारी गनु�पन� 
�यव�था रहेको र �यसरी जारी ग�रने समा�ानको 
ढाचँा मलुकु� ऐन, अ.बं. १०२ नं. मा िदइएकोमा उ� 
कानूनह�ले िनि�त गरकेो काय�िविधको अनसुरण गरी 
�याद जारी भएको दिेखएन । िमिसल हेदा�, िज�ला 
�हरी काया�लय, पसा�ले िमित २०६७।१०।३ मा 
िववाह दता�स�ब�धी कुरा बझु् नको लािग प�ाचार 
गरकेो पाइयो । सो �यादमा माथी उि�लिखत 
कानून�ारा िनद�िशत �ि�या पूरा भएको पाइएन न त 
सो �याद िज�ला �शासन काया�लयबाट जारी गरकेो नै 
पाइयो । सो प� यी िनवेिदका ई�री शमा�ले बझुेको 
मानेमा पिन कानून�ारा िनि�त �ि�या पूरा गरी �मखु 
िज�ला अिधकारीले समा�ान जारी गनु�पन� िवषयमा 
िज�ला �हरी काया�लयले लेखेको प�, जसमा न कुनै 
आरोप छ, न उजरुीको �यहोरा नै छ, �य�तो प�को 
आधारमा िनवेिदकालाई आ�नो कुरा भ�ने अवसर 
िदइयो र यसबाट �ाकृितक �याय�ारा सिुनि�त आ�नो 
सफाइ पेस गन� अवसर �दान ग�रयो भनी मा�न िम�ने 
देिखएन । िमित २०६७।१०।३ मा प� बझुाइए पिछ िमित 
२०६७।१०।१० मा ��ततु िवषयमा फैसला भए पिन 
कानून �द� सफाइ पेस गन� अवसर यी िनवेिदकालाई 
िदइएको मा�न िमलेन । ��ततु िववादको स�ब�धमा 
िलिखत जवाफमा अ� दईुवटा कुराह� उठाइएको छ । 
पिहलो, �मखु िज�ला अिधकारीबाट कुनै िनण�य नभई 
सरकारी कागज िकत�मा अनसु�धानका लािग अिधकार 
�ा� िनकायमा फायल पठाउने कामस�म भएको छ । 
दो�ो, िनवेिदकालाई मलुकु� ऐन, अ.बं. २०८ नं. �ारा 
िनि�त वैकि�पक उपचारको माग� �ा� ह�दँा �रट �े�बाट 
ह�त�ेप गन� िम�दैन । िवप�ीका तफ� बाट उपि�थत 
िव�ान् अिधव�ाले पिन ियनै िजिकरह� िलनभुएको 
छ । तर यी तक� ह� एक आपसमा िवरोधाभाषी छन् िकन 

भने यिद िवप�ी �मखु िज�ला अिधकारी�ारा िनण�य 
भएको नै छैन भनी मा�ने हो भने िनण�य नै नभएको 
ि�थितमा अ.बं. २०८ नं. को अव�था नै उ�प�न ह�दँनै 
र य�तोमा अ.बं. २०८ नं. को माग� उपल�ध छ भ�न 
िम�दैन । तर, ��ततु म�ुाको िमिसल हेदा� िवप�ीह�ले 
भने ज�तो अव�था देिखदँनै । यहा ँ �मखु िज�ला 
अिधकारीबाट िमित २०६७।१०।१० मा कुनै िनण�य 
नभएको भ�न िम�ने अव�था छैन । �ा� िमिसलबाट 
��ततु िवषयमा �मखु िज�ला अिधकारी�ारा जनु 
िनण�य भएको छ �यसलाई फैसला भिनएको छ, त�यको 
िटपोट गद� काया�लयको “ठहर ख�डमा” �ूव�साद 
शमा� र ई�री शमा� नेपालको िववाह भएको भनी जारी 
भएको िववाह दता� �माणप�लाई अिधकारीक�पमा 
दता� भएको नदेिखई “आफैमा श�ुय �कृितको भई 
िववाह दता� बदर तफ�  कुनै कारवाही गन� नपरी िववाह 
दता� �माणप� िकत� �कृितको देिखदँा” भ�ने उ�लेख 
भएको छ । िववाह दता�को �माणप� श�ुय �कृितको वा 
िकत� �कृितको भिनएबाट यो िवषयमा �मखु िज�ला 
अिधकारी एउटा िनण�य िन�कष�मा पगेुको भ�न ु पन� 
ह��छ । िववाह दता�को �माणप�लाई िकत� वा श�ुय भ�दा 
�यसबाट स�बि�धत �यि�का सारवान अिधकारह� 
�भािवत ह��छन् । �मखु िज�ला अिधकारीबाट ग�रएको 
�य�तो घोषणाबाट िनवेिदकाका हकह� �भािवत 
ह�ने ि�थितसमेत उ�प�न भएको ह�दँा �मखु िज�ला 
अिधकारीले कुनै िनण�य नै गरकेो छैन भ�ने कुरा यहा ँ
�वीकार यो�य नदेिखएको र यी िनवेिदकालाई अ.बं. 
२०८ नं. को वैकि�पक उपचारको माग� �ा� छ वा 
छैन भ�ने �� छ, मािथ उ�लेख गरबेमोिजम ��ततु 
म�ुाको अनसु�धान एव ं म�ुाको कारवाही कानून�ारा 
िनि�त �ि�या अनसुरण गरी नभएको र कानून�ारा 
िनि�त अविध तोक� समा�ान जारी गरी िनवेिदकालाई 
बझुाएको देिखएन । मलुकु� ऐन अ.बं. २०८ नं. बमोिजम 
समा�ान वा इतलायनामा जारी ह�नकुो लािग िफराद वा 
अिभयोगप� िविधवत एवं िनि�त �ि�या पूरा गरी दता� 
भएको ह�नपुछ�  । अ.बं. २०८ नं. �योग गन�लाई ऐनले 
िनधा�रण गरकेो समा�ान �याद जारी गरी तामेल गरकेो 
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ह�नपुन�मा सो भए गरकेो नदेिखदँा अ.बं. २०८ नं. �ारा 
िनि�त माग�को पवुा�व�थाको पालना भएको नपाइएकोले 
यी िनवेिदकाको हकमा अ.बं. २०८ नं. को वैकि�पक 
उपचारको बाटो आकिष�त ह�ने देिखएन । य�तो 
पूवा�व�थाको िव�मानता नै भएको अथा�त् कानून�ारा 
िनि�त �ि�या पूरा नगरी कारवाहीको उठान भएको 
ि�थितमा पिन अ.बं. २०८ नं. को माग� मा� एउटा 
माग� हो भ�ने हो भने अनिधकृत िनण�यह�लाई चनुौती 
िदने र �व�छ सनुवुाई गरी पाउने हकबाट म�ुाको 
प� वि�चत ह�न जाने ि�थित उ�प�न ह��छ । यहा ँ
कानून�ारा िनि�त �ि�या पूरा नगरी िनवेिदकाको 
वैवािहक स�ब�ध र सोमाफ� त �ा� ह�नेलगायतका अ�य 
हकह�मा असर पन� गरी र अदालतमा चिल तह तह 
फैसलासमेत भई सकेको म�ुामा समेत असर पन� गरी 
एवं म�ुाको एउटा प�को हकमा �माण ब�ने गरी �मखु 
िज�ला अिधकारीले ह�त�ेप गरकेो देिखन आयो । 
य�तो िविधस�मत माग� अनसुरण नग�रएको िनण�य 
कानूनको ��ीमा �िुटपूण� ह�दँा कायम रहन स�ने दिेखन 
आएन । ऐनले िनिद�� गरकेो काय�िविध अवल�बन नगरी 
िनवेिदकालाई �ितवाद गन� अवसर नै निदई �ाकृितक 
�यायको िस�ा�तको िवपरीत ह�ने गरी िवप�ी िज�ला 
�शासन काया�लय, पसा�बाट िमित २०६७।१०।१० 
मा भएको फैसला निमलेको कानूनको ��ीमा �िुटपूण� 
रहेको देिखदँा उ��ेषणको आदेश�ारा उ� फैसला 
बदर ह�ने ठहछ�  । फैसला बदर भइसकेको ि�थितमा 
िनवेिदकाको अ�य मागको स�ब�धमा केही बोलीरहन ु
परने भ�नेसमेत �यहोराको पनुरावेदन अदालत, 
हेट�डाको आदेश ।
 िवप�ी �ूव�साद शमा�को का�छी �ीमती 
ह�न् । िवप�ी वादीह�सगँ हा�ो अंश म�ुा चली हाल 
सव��च अदालतमा िवचाराधीन रहेको छ । िनजले 
झठुा िववरण भरी िज�ला �शासन काया�लय, पसा�बाट 
िववाह दता� गराएक� र नाग�रकतासमेत िकत� �यहोरा 
गरी िलएक� ह�न भ�ने जाहेरी दरखा�त परी सो िवषयमा 
िज�ला �शासन काया�लयबाट अनसु�धानमै कानूनी 
�ि�या पूरा गरी �ितर�ाको जानका�रसमेत िदई 

भएको फैसलालाई अ.बं. २०८ नं. बमोिजम मलाई 
�याद नबझुाई �ाकृितक �यायको िस�ा�तिवपरीत गरी 
मेरो सनुवुाई नै नगरी िकत� गरी िववाह दता� ज�मदता� 
र नाग�रकतासमेत िलएको भनी अिभयोग दाबी पिु� 
भइरहेको अव�थामा म उपर लगाइएको अिभयोग 
दाबीमा सनुवुाईको मौका नै निदई गरकेो सो िज�ला 
�शासन काया�लयबाट भएको फैसला गैरकानूनी 
भएकोले उ��ेषणको आदेश�ारा बदर ग�रपाउ ँ भनी 
ई�री शमा�ले पनुरावेदन अदालत, हेट�डामा िदएको 
�रट िनवेदनउपर सनुवुाई ह�दँा िनज िनवेदकलाई अ.बं. 
२०८ नं. को �ि�या पूरा गरी सनुवुाईको मौका िदई 
िनण�य भएको नपाइएकोले उ��ेषणको आदशे�ारा 
बदर ह�ने ठहरी भएको पनुरावेदन अदालत, हेट�डाको 
फैसलाबाट िवप�ी िनवेदकले गरकेो आपरािधक 
काममा छानिवन र अनसु�धान गन� काय�मा रोक 
लगाउने गरी भएको फैसला बदर भागी रहेको छ । 
िकनभने िनज िनवेिदकालाई सो म�ुामा प� बझुाई 
जानकारी गराई म�ुाको �ितर�ा गन� मौका िदई 
िनण�य भएकोले सो फैसला बदर गरी िज�ला �शासन 
काया�लयबाट भएको िनण�य कायम ग�रपाउ ँभ�नेसमेत 
�यहोराको पनुरावेदकह� श�ूघन कुमार नेपाल र भरत 
�साद नेपालले यस अदालतमा दायर गरकेो संय�ु 
पनुरावेदनप� ।
 यसमा यसै लगाउको ियनै प� िवप�बीच 
चलेको अंश छोडप� म�ुामा पनुरावेदन अदालत, 
हेट�डाबाट भएको फैसलाउपर �ितवादी भरत�साद 
नेपालले िदएको ०६७-RI-०८९३ को िनवेदनमा यस 
अदालतबाट िमित २०६७।११।२ मा म�ुा दोहोर ्याई 
हेन� गरी िन�सा �दान भएको र ��ततु म�ुासमेत 
सोही म�ुासगँ अ�तर�भावी भइरहेको देिखदँा ��ततु 
म�ुासमेतमा पनुरावेदन अदालत, हेट�डाबाट भएको 
फैसला सोही आधार कारणबाट फरक पन� स�ने 
देिखदँा अ.ब.ं २०२ नं. बमोिजम ��यथ� िझकाई 
आएपिछ िनयमानसुार पेस गनु�  भ�ने �यहोराको यस 
अदालतको िमित २०६९।३।१३ को आदेश ।
 िनयमानसुार सा�ािहक तथा दिैनक पेसी 
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सूचीमा चढी िनण�याथ� पेस ह�न आएको ��तुत म�ुामा 
पनुरावेदकका तफ� बाट रहन ुभएका िव�ान् अिधव�ा 
�ी िधरजकुमार यादवले यी िवप�ी वादी ई�री 
शमा�ले नाग�रकता, िववाहदता� र ज�मदता� बनाई 
�ितवादीह� उपर अंश दता� गरकेा ित �माणह� िकत� 
र झठुो �यहोराका ह�न भनी जाहेरीदरखा�त परकेो र 
िनजउपर अनसु�धान भई अिभयोग दायर भएपिछ 
स�ु िज�ला �शासन काया�लयले ०६७।१०।१० मा 
िनण�य ह�दँा िववािदत िववाह दता�समेतको �माण प� 
अिधकारीक�पमा दता� रहे भएको नदिेखई आफँैमा 
श�ुय �कृितको भई सोतफ�  हेदा� सरकारी कागज 
द�तखत िकत� म�ुाको �पमा अनसु�धान गनु�पन� 
देिखएकोले सरकारी म�ुास�ब�धी ऐन, ०४९ को 
अनसूुची ३ अ�तग�तको �े�ािधकार िभ�को भएकोले 
आव�यक अनसु�धान र कावा�हीको लािग िज�ला 
�हरी काया�लय पठाई िदन ुभ�नेसमेत �यहोराको िनण�य 
भएको जानकारीबमोिजम अनसु�धान गदा� मलाई 
कानूनबमोिजमको �याद, सूचना पठाएर �ितवाद गन� 
मौका नै निदई िज�ला �शासन काया�लयले संिवधान, 
कानून र �ाकृितक �यायको िस�ा�तको िवपरीत गरकेो 
सो फैसला र सो फैसलाको आधारमा िज�ला �हरी 
काया�लय, पसा�लाई सरकारी छाप द�तखत िकत� 
म�ुामा कारवाही चलाउनका लािग पठाएको प�समेत 
गैरकानूनी भएकोले उ��ेषणको आदशे�ारा सो िनण�य 
बदर ग�रपाउ ँ भ�नेसमेत �यहोराको िनवेिदकाले 
पनुरावेदन अदालतमा िलएको िनवेदन दाबी झठुा हो 
िकनभने स�ु िज�ला �शासन काया�लयले कानूनी 
�ि�या अपनाई �याद तामेल गरी सूचनाको जानकारी 
िलएको अव�थालाई नजर अ�दाज गरी पनुरावेदन 
अदालतले िमित २०६७।१०।१० मा गरकेो फैसला 
कानूनको �ि�मा �िुटपूण� रहेको देिखदँा उ��ेषणको 
आदेश�ारा बदर ह�ने ठहर ्याएको फैसला िमलेको 
छैन । िनज िनवेिदकालाई कानूनको �रत परु ्याई 
जानकारी िदई �ितवाद गन� सनुवुाईको मौका 
िदई िज�ला �शासन काया�लयबाट भएको िनण�य 
कानूनबमोिजम नै रहेभएकोले पनुरावेदन अदालतको 

आदशे बदर गरी िज�ला �शासन काया�लयको िनण�य 
सदर ग�रपाउ ँभनी गनु�भएको बहससमेत सिुनयो ।
 यसमा स�ु पनुरावेदन अदालतले 
गरकेो आदेश िमले निमलेको के हो ? यी िवप�ी 
पनुरावेदकह�को पनुरावेदन िजिकर प�ुन स�ने हो, 
होइन? सोही िवषयमा िनण�य िदनूपन� देिखन आयो ।
 २. िनण�यतफ�  िवचार गदा�  ��यथ� 
िनवेिदकाले �ूव�साद शमा� नेपालसगँ भएको िववाह 
दता� नै झठुो भएको भनी िवप�ी िज�ला िवकास 
सिमितको काया�लय, पसा�मा अि�बका देवी नेपालले 
िदएको िनवेदनउपरको कारवाहीमा िवप�ी िज�ला 
�शासन काया�लयले म स�बि�धत �यि�लाई ब�ुदै 
नबझुी सनुवुाईको मौका निदई िववाह दता� �माणप� 
नै अिधकारीक�पमा दता�  भएको नदेिखई आफँैमा 
श�ुय �कृितको भई िववाह दता� बदरतफ�  कारवाही 
ग�ररहन परने । िववाह दता� �माणप� िकत� देिखदँा 
सरकारी म�ुास�ब�धी ऐन,  २०४९ को अनसूुची १ 
बमोिजम अनसु�धान र कारवाही गन� स�कल िमिसल 
िज�ला �हरी काया�लयमा पठाई िदन ुभ�ने �यहोराको 
िनण�य भएको जानकारी भएकोले सो काया�लयको 
िमित २०६७।१०।१० को िनण�य नेपालको अ�त�रम 
सिंवधान, २०६३ को धारा १३५(२)(६), सरकारी 
म�ुास�ब�धी ऐन, २०४९ को दफा ३१, ज�म 
म�ृय ु तथा अ�य �यि�गत घट्ना (दता� गन�) ऐन, 
२०३३ को दफा ५, १३, १४ र �ाकृितक �यायको 
िस�ा�तिवपरीत ह�दँा ऐ. सिंवधानको धारा १०७(२) 
बमोिजम उ��ेषणको आदेशले बदर गरी सरकारी छाप 
द�तखत िकत�मा मलाई कारवाही नगनु� , नगराउन ुभनी 
िवप�ीह�को नाममा �ितषेधको आदेशसमेत जारी 
गरी पाउन दायर भएको ��ततु म�ुामा पनुरावेदन 
अदालत, हेट�डाले िमित २०६८।१२।८ मा िवप�ी 
िज�ला �शासन काया�लयको सो िमितको िनण�य बदर 
गरपे�ात िवप�ी भरत र स�ूघन कुमार नेपालले सो 
फैसलामा िच� नबझुाई यस अदालतमा पनुरावेदन 
गरकेो देिख�छ ।
 ३. पनुरावेदकह�को पनुरावेदन िजिकरमा 
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िनवेिदकाको �ूव�साद शमा�सगँ िववाह गरी दता� गरकेो 
िववाह दता� �माणप� झठुो भएको अव�थामा �य�तो 
िववाद सरकार वादी फौजदारी म�ुा ह�ने र फौजदारी 
म�ुामा आव�यक छानिवन र अनसु�धान गन� नपाउने 
गरी पनुरावेदन अदालतबाट जारी भएको आदेश 
�िुटपूण� ह�दँा बदर गरी पाउन माग गरकेो देिख�छ । 
�याय �शासन ऐन, २०४८ को दफा ८ को उपदफा 
(२) मा पनुरावेदन अदालतलाई आ�नो �ादेिशक 
अिधकार �े�िभ� कुनै िनकाय वा अिधकारीले कुनै 
�यि�को कानून �द� हकमा आघात परु ्याएमा सो हक 
�चलनको लािग आव�यकताअनसुार उ��ेषणसमेतको 
आदेश जारी गन� अिधकार भएको देिख�छ ।
 ४. पनुरावेदक भरत�साद नेपालको जाहेरीले 
वादी नेपाल सरकार �ितवादी ��यथ� ई�री शमा� 
भएको २५०३ नं. को झठुो िववाह दता� बनाएको 
म�ुा िज�ला �शासन काया�लय, पसा�मा चलेको 
देिख�छ । उ� म�ुामा िज�ला �शासन काया�लयले 
आफँैले िनवेिदका ��यथ�लाई म�ुाको स�ब�धमा 
जानकारी िदएको देिखदँैन । ज�म, म�ृय ु तथा 
�यि�गत घटना (दता� गन�) ऐन, २०३३ को दफा 
१५ को उपदफा (२) ले �मखु िज�ला अिधकारीले 
म�ुाको कारवाही गदा� िवशेष अदालत ऐन, २०५९ 
बमोिजमको काय�िविध अपनाउने छ भ�ने �यव�था 
भएको देिख�छ । उ� ऐनको दफा १० को उपदफा 
(१) मा नेपालिभ� रहेको �ितवादीको नाममा �याद 
पठाउदँा १५ िदनस�मको अविध तोक� समा�ान 
जारी गनु�पन� �यव�था गरकेो दिेख�छ । सोबमोिजम 
िनवेिदकाको नाममा िज�ला �शासन काया�लयबाट 
�याद जारी नभई िज�ला �हरी काया�लय, पसा�बाट 
िमित २०६९।१०।३ मा िववाह दता�स�ब�धी कुरा 
ब�ुनको लािग प�ाचारस�म गरकेो दिेख�छ । यो �यादमा 
एकाितर काय�िविधको �ि�या पूरा गरकेो देिखदैँन भने 
अक� ितर ��यथ� िनवेिदकालाई कुन आरोपमा ब�ुन 
खोिजएको हो सो कुरा उ�लेख भएको छैन । यसथ� 
�मखु िज�ला अिधकारीले िवशेष अदालत ऐन, २०५९ 
को काय�िविध अनशुरण गरकेोसमेत पाइएन । �यसै गरी 

पनुरावेदकले िज�ला िवकास सिमित पसा�मा िनवेदन 
िदएकोमा िज�ला िवकास सिमितले िज�ला �शासन 
काया�लयलाई िमित २०६७।९।२ मा अनसु�धानको 
तथा कारवाहीको लािग लेखी पठाएकोमा िज�ला  
�शासन काया�लयले �यसैलाई आधार मानी ��यथ�को 
हकमा म�ुाको उठान गरी िनण�य गरकेो देिख�छ ।
 ५. सरकारी म�ुास�ब�धी ऐन, २०४९ को 
अनसूुची िभ� नपरकेा सरकारी म�ुाका स�ब�धमा सो 
ऐनको दफा ३१ बमोिजम नेपाल सरकारका तफ� बाट 
चलाउने ��ततु िववाह दता� म�ुा हेन� अिधकारी �मखु 
िज�ला अिधकारीसम� सबतु �माण संकलन गरी 
अिभयोग प� वा िफरादप� दायर गन� आ�नो रायसिहत 
म�ुा च�ने वा नच�ने स�ब�धमा अिधकार�ा� 
अिधकारी सरकारी वक�लसम� िमिसल पेस भई म�ुा 
च�ने िनण�य भई �रतपूव�क अिभयोग प� पेस भएको 
देिखदँनै । िनि�त कानूनबमोिजमको काय�िविध पूरा 
नगरी ग�रएको िनण�य �िुटपूण� ह��छ । िनवेिदकाउपर 
चलेको म�ुामा �रतपूव�क �याद सूचना निदई गरकेो 
िनण�य �ाकृितक �यायको िस�ा�तको पिन िवपरीत 
छ । स�बि�धत �यि�लाई नबझुी आ�नो भ�ने 
मौकासमेत निदई िनवेिदका ��यथ�को हक �ितकूल ह�ने 
गरी िनण�य गन� िम�दनै । �ाकृितक �यायको िस�ा�त 
(Principle of Natural Justice) ��येक नाग�रकको 
मौिलक तथा नैसिग�क हकसमेत भएको र हा�ो �याय 
�णालीले यसलाई �ाथिमक र मूलभूत िस�ा�तको 
�पमा अंिगकार गरी �याय िन�पणको स�दभ�मा 
सवा�िधक मह�व िदई आएको छ । �ाकृितक �यायको 
िस�ा�तबमोिजम जसको िव�� िनण�य ग�र�छ सो 
�यि�लाई ब�ुने, के कुन ग�ती कसरु अपराध गरकेो छ 
सो कुरा िनजले ��ट�पमा जानकारी पाउने र िनजले 
पिन आ�नो िव��का कुराह� रा�न पाउन ु पन� 
ह��छ । सनुवुाईको लािग उिचत अवसर तथा मौका निदई 
गरकेो िनण�यले �याियक �ि�यामा वैधािनकता �ा� 
गन� स�दनै । अतः ऐनले िनिद�� गरकेो कानूनी �ि�या 
अवल�बन नगरी सनुवुाईको पया�� र उिचत अवसर नै 
�दान नग�र िनवेिदका िव�� िमित२०६७।१०।१० 
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मा िज�ला �शासन काया�लय, पसा�बाट भएको फैसला 
उ��ेषणको आदेश�ारा बदर ह�न ठहर ्याएको पनुरावेदन 
अदालत, हेट�डाका िमित २०६८।१२।८ को फैसला 
िमलेकै देिखदँा सदर ह�ने ठहछ�  । पनुरावेदकह�को 
पनुरावेदन िजिकर प�ुन स�दैन । दायरी लगत क�ा गरी 
िमिसल िनयमानसुार अिभलेख शाखामा बझुाइिदनू ।

उ� रायमा सहमत छु ।
�या.चोले�� शमशेर ज.ब.रा.

इजलास अिधकृत : गजे��बहादरु िसंह
इित संवत् २०७२ साल असार ६ गते रोज १ शभुम् ।

सव��च अदालत, संय�ु इजलास
माननीय �यायाधीश �ी दवेे�� गोपाल �े�

माननीय �यायाधीश �ी चोले�� शमशेर ज.ब.रा.
आदशे िमित : २०७३।२।४।३

०६८-WO-०५४६

म�ुा:- उ��ेषण / परमादेश

िनवेदक : काठमाड� िज�ला, धम��थली गा.िव.स. 
वडा नं. ४ ब�ने वष� ५१ को कृ�ण�साद 
ितिमि�सनासमेत

िव��
िवप�ी : अि�तयार द�ुपयोग अनसु�धान आयोग, 

टङ्गाल, काठमाड�समेत

 § �यि�गत ज�गादता�को िवषयमा िवप�ी 
मालपोत काया�लयले आ�नो ज�गादता�को 

अिधकार �योग गदा� सबुद �माण, सािबक 
दता�, �थलगत सज�िमन, नापी आदी 
गरी ज�गा दता� गन� िम�ने निम�ने भ�ने 
आ�नो अध��याियक अिधकार �योग गरी 
िनण�यमा पु�नपुन�मा �यसो नगरी ��तुत 
म�ुामा अि�तयार दु�पयोग अनुस�धान 
आयोगको िमित २०६५/७/२८ को िनद�शन 
र सोको आधारमा गरकेो िवप�ी मालपोत 
काया�लयले ज�गाको दता� �यि�का नाममा 
नगरी नपेाल सरकारको नाममा दता� गन� 
गरी िमित २०६५/८/१८ मा िनण�य गरी 
दता� �े�ता तयार गरी नपेाल सरकारको 
नाममा �माणपुजा�समते तयारगरी �थानीय 
िज�ला �शासन काया�लयमा पठाएको 
काय� कानून र िवधीगत �ि�याअ�तग�त 
रही भए गरकेो नदेिखने ।

 § आफूले अध��याियक अिधकारको �योग 
गन� पाउने गरी मालपोत ऐन, २०३४ ले 
�दान गरकेो ज�गा दता� गन� काय� ऐन, 
कानून र �यायका मा�य िस�ा�त �योग 
गरी �याियक िववेकको आधारमा िनण�यमा 
पु�नुपन�मा �यसो नगरकेो ह�दँा िवप�ी 
आयोगको िनद�शनमा रही गरकेो मालपोत 
काया�लयको िमित २०६५/८/१८ को 
िनण�य कानूनबमोिजमको नह�दँा कायमै 
रहन स�ने अव�था नदेिखन े। 

 § िवप�ी आयोगको िनण�य पिन �याियक 
िववेक र कानूनी िविधगत �ि�याअनु�प 
�ा� अिधकारको सीमािभ� रही गरकेो 
नभई अिधकारको अित�योग गरी अनुिचत 
काय� र ��ाचारको स�ब�धमा छानिवन 
अनुस�धान र तहिककात गन� गराउने 
अिधकार पाएको िनकायले सुनुवाईको 
मौकानै निदई गरकेो कारवाही एव ं िनण�य 
पिन �याियक मा�यता र �व�छ सुनुवाईको 
िस�ा�तिवपरीत भएको देिखएको 

अि�तयार द�ुपयोग अनसु�धान आयोग, टङ्गाल, काठमाड�समेत

& 

�नण�य नं. ९६०७
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 छ । जसलाई मका� पन� वा पीिडत हो सो 
�यि�लाई नबुझी ग�रएको अि�तयार 
दु�पयोग अनुस�धान आयोगको िनण�य 
�ाकृितक �यायको िस�ा�तिवपरीत समते 
देिखने ।

(�करण नं.३)

िनवेदकका तफ� बाट : िव�ान् व�र� अिधव�ा�य 
�याम�साद खरले र श�भ ुथापा

िवप�ीका तफ� बाट : िव�ान् सह�यायािधव�ा रमादेवी 
पराजलुी

अवलि�बत निजर :
स�ब� कानून :

 § मालपोत ऐन, २०३४ को दफा २४(१) र 
२४(२)

आदेश
 �या.चोले�� शमशेर ज.ब.रा.: नेपालको 
अ�त�रम संिवधान, २०६३ को धारा ३२ र १०७(२) 
र सव��च अदालत िनयमावली, २०४९ को िनयम 
४०(१) अ�तग�त दायर भएको ��ततु �रट िनवेदन 
यस अदालतको �े�ािधकारिभ�को ह�दँा म�ुाको संि�� 
त�य र िनण�य यस�कार छ:-
 काठमाड� िज�ला, का�े�थली गा.िव.स. वडा 
नं. ५(ङ), िक.नं. १०७ को �े.रो. २-१-०-० र ऐ. वडा 
नं. ५(घ) िक.नं. १२१ को ज.रो. ३-१-०-० ज�गाह� 
िपता तोयनाथ ितिमि�सनाको र.ैनं. ७५९ िभडी दता� 
ह�ने िनजी ज�गाह� ह�न् । उ� ज�गाह� सािबकदेिख 
नै िपता तोयनाथ र िनजका प�रवार िनवेदकह�ले 
िनवा�ध�पबाट िनजी ज�गाको �पमा भोगचलन 
गरी आएका छ� । ज�गामा रहेको िनवेदकह�को 
भोग चलनमा कसैको कुनै �कारको दाबी िवरोध 
रहेको छैन । ज�गा पत� कायम ह�ने �कृितको रहेको 
छैन । नापीको समयमा िपता तोयनाथसमेत ज�गामा 
उपि�थत ह�न असमथ� रहेकोले �िुटवश उ� िक.नं.का 
ज�गाह�को िवरहमा पत� जिनन गएको रहेछ । उ� 

लगत तथा अ�य लगतह� समेतमा उ� िक.नं. ह�को 
अित�र� अ�य िविभ�न िक.नं.का ज�गाह� रहेकोमा 
नापीको समयमा दता� ह�न छुट भएकोले २०४१ 
सालमा दता�वाला तोयनाथले दता�को कारवाही 
चलाउनभुएकोमा िमित २०६२।४।५ मा िपता 
तोयनाथको आ�नै कालगितले �वगा�रोहण भइसकेको 
छ । िनवेदकह� िपता तोयनाथको हक खाने हकदार 
छोराह� रहेका छ� । उ� िक.नं.का ज�गाह� दता� 
ग�रपाउ ँ भनी िदएको कारवाही िकनारा नह�दैँ �व. 
िपताजीका �वगा�रोहण भएको कारणबाट िनवेदकह�ले 
म�ुा सकार गरकेा िथय� ।
 ��यथ� मालपोत काया�लयबाट उ� ज�गाह� 
छुट दता� गन� स�ब�धमा कारवाही भई �थलगत सज�िमन 
गन�, ज�गा के क�तो अव�थामा रहेको छ र क�को भोग 
चलनमा रहेको छ भ�ने स�ब�धमा �ितवेदन िलने 
तथा संिधयारसगँ ब�ुने, ज�गा दता� सिमितमा पेस 
भई सिमितबाट दता�को सहमतीको लािग मालपोत 
िवभागमा पठाउनेलगायतका कारवाहीह� भएका छन् ।
 उपयु��बमोिजमका कारवाही भई िवचाराधीन 
रहेकै अव�थामा उ� २ िक�ा ज�गाह�को स�ब�धमा 
उजरुी परकेो भनी ��यथ� आयोगबाट िमित 
२०६५/८/११ को "काठमाड� िज�ला, का�े�थली 
गा.िव.स. वडा नं. ५(घ) को िक.नं. १२१ को ३ रोपनी 
र ऐ. ५९ को िक.नं. १०७ को २ रोपनी साव�जिनक 
ज�गा मालपोत काया�लयका कम�चारी र भू-मािफयाको 
िमलोमतोमा तोयनाथ ितिमि�सनाको नाममा दता� 
गन� लागेकोले सो काय� रोक� पाउ ँ भ�ने उजरुीया 
िनज तोयनाथ ितिमि�सनाको �माण प�ुने ज�गाह� 
िमित २०४३/३/२५ मा नै दता� गन� गरी मालपोत 
काया�लय, िड�लीबजारबाट िनण�य भइसकेको र 
का�े�थली ५(ङ) को िक.नं. १०७ को �े.फ. २-१-
० र ऐ. ५(घ) को िक.नं. १२१ को �े.फ. ३-१-० 
ज�गाको िफ�डबकुको ज�गाधनी जोताहा महल खाली 
भएकोबाट समेत उ� ज�गा सरकारी �कृितको ज�गा 
�यि�को नाममा दता� गन� िम�ने अव�था नदेिखदँा 
उि�लिखत िक.नं. १०७ र १२१ का ज�गाह� नेपाल 
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सरकारका नाममा दता� गरी दता� पजुा�  िज�ला �शासन 
काया�लयमा पठाई आयोगलाई पजुा�को �ितिलिप 
पठाउन मालपोत काया�लयलाई लेिख पठाउने भनी 
आयोगको िमित २०६५/७/२८ को बैठकबाट िनण�य 
भएकोले िनण�यानसुार ह�न अनरुोध ग�र�छ ।" भ�ने 
�यहोराको प� मालपोत काया�लय, काठमाड�लाई 
�ेिषत ग�रएको छ ।
 ��यथ� आयोगको उ� प� �ा� भएप�ात 
��यथ� मालपोत काया�लय, काठमाड�ले "अि�तयार 
द�ुपयोग अनसु�धान आयोगको चलानी नं. ६३६, 
िमित २०६५/८/११ को िनण�य र काया��वयन ह�न पेस 
भएबमोिजम िनण�यका लािग पेस गद�छु" भनी उठेको 
िमित २०६५/८/१८ को िट�पणीलाई सोही िमितमा 
सदर गरी ज�गाह� ��यथ� नेपाल सरकारको नाममा 
दता� गन� गरी िनण�य भएको छ ।
 ��यथ� मालपोत काया�लय, काठमाड�का 
उ� िनण�यउपर �याय �शासन ऐन, २०४८ को 
दफा ८ बमोिजम पनुरावेदन ला�ने भएकोले �ी 
पनुरावेदन अदालत, पाटनमा पनुरावेदन गरकेा 
िथय� । उ� अदालतबाट मालपोत काया�लय, 
काठमाड�को िनण�यलाई सदर गन� गरी िमित 
२०६७/१२/१३ मा फैसला भएकोले उ� फैसलाउपर 
�याय �शासन ऐन, २०४८ को दफा १२ बमोिजम 
म�ुा दोहोर ्याई हे�रपाउ ँ भनी यस अदालतमा िन.नं. 
०६८-RI-०३४६ को िनवेदनप� दायर गरी हाल यस 
अदालतमा िवचाराधीन रहेको छ ।
 िनवेदकह�को िनजी ज�गालाई ��यथ� 
नेपाल सरकारको नाममा दता� गन� गरी ��यथ� मालपोत 
काया�लय, काठमाड�ले आफँैले सबदु �माणको 
मू�याङ्कन गरी �वत���पबाट िनण�य नभई ��यथ� 
आयोगको िनण�य काया��वयनस�म गरी िनण�य गरकेो 
छ । मालपोत काया�लयको िनण�यउपर पनुरावेदन 
ला�ने �यव�था भएकोले उ� िनण�यउपर पनुरावेदन 
नगई ��यथ� आयोगको िनण�यउपर िसधै �रट �े�मा 
आउदँा मातहत अदालतमा म�ुा िवचाराधीन छ 
भनी �रट �े� �योग गन� इ�कार गन� स�ने भएकोले 

�ी पनुरावेदन अदालत, पाटनबाट फैसला भएपिछ 
आयोगको िनण�यलाई चनुौती गरी बदरमा दाबी निलदँा 
यस अदालतमा िवचारािधन मालपोत काया�लयको 
िनण�यउपरको िनवेदन िनरथ�क ह�न स�ने र ज�गा 
सरकारी ठहर गरकेो िनण�यको िव��मा �रट �े� नै 
ला�ने भएकोले यो �रट िनवेदन दायर गरकेा छ� ।
 ��यथ� आयोगले िनवेदकह�को ज�गा नेपाल 
सरकारको नाममा दता� गन� िनद�शन िदने गरी िनण�य 
गदा� िनवेदकह�लाई बझुी प� कायम नग�रएको, 
ऐनको दफा ११, १२ १२क, १२ख लगायत बमोिजम 
कारवाही नगरकेो जरीवाना गरकेोलगायतको �कृितको 
आदशे नभई ज�गा दता� गन� िनण�य भएकोले िनण�यउपर 
ऐनको दफा ३५ग बमोिजम पनुरावेदन ला�ने अव�था 
नरही बैकि�पक उपचारको सव�था अभाव छ । 
��यथ� आयोगको िनण�य �े�ािधकार िवहीन रही 
आफँैमा श�ुयपूण� रहनकुा अित�र� ��यथ� मालपोत 
काया�लयले उ� िनण�यको काया��वयन गरी ज�गा 
नेपाल सरकारको नाममा दता� गन� िनण�य गरपेिछ 
िनवेदकह� िनर�तर�पबाट उपचारको माग� अनशुरण 
गरी आएको तथा दिुषत, अनािधकार िनण�य सव�था 
श�ुयपूण� ह�ने भएकोले िनवेदन गन� िवल�बको िस�ा�त 
आकिष�त ह�न स�ने अव�था कदापी पिन छैन ।
 ��यथ�ह�को उपयु�� कामकारवाही िनण�य 
र प�ह�ले िनवेदकह�को संिवधानको धारा १३, १९ 
समेत�ारा �द� हक आघाितत भएको र ��यथ�ह�बाट 
भएको काम, कारवाही, िनण�य र प�ह� बदर गरी हकको 
सरं�ण तथा �चलन गरी पाउने �भावकारी वैकि�पक 
कानूनी उपचारको माग� नरहेकोले संिवधानको धारा 
३२ र १०७(२) बमोिजम यस अदालतको असाधारण 
अिधकार �े� �योग गराई मा�न आएका छ� । काठमाड� 
िज�ला, का�े�थली गा.िव.स. वडा नं. ५(ङ) िक.नं. 
१०७ को �े�फल रोपनी २-१-०-० र ऐ. वडा नं. ५(घ) 
िक.नं. १२१ को ज�गा रोपनी ३-१-०-० ज�गा नेपाल 
सरकारको नाममा दता� गन� िनद�शन िदने गरी ��यथ� 
आयोगबाट िमित २०६७/५/२८ को बैठकबाट भएको 
भिनएको िनण�य, िनण�यको आधारमा लेिखएको िमित 

अि�तयार द�ुपयोग अनसु�धान आयोग, टङ्गाल, काठमाड�समेत
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२०६५/८/११ को प�, प�को आधारमा मालपोत 
काया�लय, काठमाड�ले िमित २०६५/८/१८ मा गरकेो 
िनण�य, िनण�यको आधारमा ��यथ� नेपाल सरकारको 
नाममा तयार भएको दता� �े�ता तथा ज�गाधनी 
�माण पजुा�लगायत सोस�ब�धमा ��यथ�ह�बाट भए 
ग�रएका िट�पणी, आदेश, िनण�य, प�ाचारलगायतका 
स�पूण� काम कारवाहीह� संिवधानको धारा ३२ 
र १०७(२) बमोिजम उ��ेषणको आदशे�ारा बदर 
गरी िनवेदकह�ले चलाएको छुट ज�गा दता�स�ब�धी 
कारवाहीको िकनारा गरी ज�गा िनवेदकह�को नाममा 
दता� गनु�  गराउन ुभ�ने परमादशेको आदेशलगायत अ�य 
जो चािहने उपयु�� आ�ा आदशे वा पिुज� ��यथ�ह�को 
नाममा जारी ग�रपाऊँ ।
 मालपोत ऐन, २०३४ को दफा ७ को 
अधीनमा स�बि�धत मालपोत काया�लय, काठमाड�बाट 
मा� �योग ह�न स�ने अिधकार �योग गरी ��यथ� 
आयोगबाट भएको िनण�य सव�था �े�ािधकार िवहीन 
तथा अिधकार �े�को अिध�मण गरी भएकोले अ.ब.ं 
३५ नं. समेतको िवपरीत रही �थम �ि�मा नै बदर 
भागी छ । मूल िनण�य नै बदर भएपिछ सो िनण�यको 
काया��वयन गन� गरी ��यथ� मालपोत काया�लय, 
काठमाड�बाट भएको िनण�यसमेत कायम रहन नस�ने 
िववादरिहत छ ।
 संिवधानको धारा १२० मा �यव�था भएको 
काम, कत��य र अिधकारको �योग गन�को लािग ��यथ� 
आयोगको गठन भएको हो । आयोगको गठन गन� 
संिवधानले नै आयोगको काम, कत��य र अिधकार के 
ह�ने भनी एिकन उ�लेख गरकेो छ । यसरी काम, कत��य 
र अिधकार तो�दा ज�गा िनजी, सरकारी, साव�जिनक 
के ह�ने भनी मालपोत ऐनलगायत अ�य �चिलत 
कानूनको अिधकार �योग गरी ज�गा �यि�को नाममा 
वा सरकारको नाममा दता�  गन� िनण�य गन� अिधकार 
तोकेको छैन । सिंवधानले नै अिधकार �े� तोकेको 
अव�थामा सो दायरा नाघी अिधकार �े�को �योग गन� 
िकमाथ� पिन िम�ने ह�दँनै । ज�गा सरकारी �कृितको 
रहेकोले सरकारको नाममा दता� गन� िनद�शन िदने भनी 

��यथ� आयोगबाट भएको िनण�य तथा उ� िनण�यको 
आधारमा मालपोत काया�लय, काठमाड�बाट भएको 
िनण�यसमेत उ� संवैधािनक �यव�थाको �प�त: 
िवपरीत रही बदर भागी छन् ।
 सिंवधानको धारा १२०(६) ले आयोगको 
अ�य काम, कत��य र अिधकार तथा काय�िविध 
कानून�ारा �यव�था भएबमोिजम ह�नेछ भ�ने �यव�था 
गरी ऐनको दफा ४ ले आयोगको अिधकार�े� र दफा ६, 
७, ८, ९, १० र ११ लगायतले काय�िविधको �यव�था 
गरकेो छ । ��ततु ज�गा दता� गन� िनण�य दफा ४ ले 
�यव�था गरकेो ��यथ� आयोगको अिधकार�े�िभ� नै 
पद�न भने दफा ६, ७, ८, ९, १० र ११ लगायतका 
काय�िविधह� अनशुरण ग�रएको पिन छैन ।
 ��यथ� आयोगलाई यसो गनु�  वा यसो नगनु�  
भनी िनषेधा�ा परमादेश �कृितका परमािधकारी 
आदशेह� जारी गन� �े�ािधकार संिवधान र �चिलत 
कानूनले �दान गरकेो छैन । य�तो अिधकार केवल 
अदालतह�बाट मा� �योग ह�न स�दछन् । ऐनको दफा 
२८(१) मा सझुाव िदन स�ने भ�ने �यव�था रहेकोमा 
उ� �यव�थाअ�तग�त यसो गनु�  वा नगनु�  भ�ने परमादेश 
िनषेधा�ा �कृितका आदेशह� िदन िम�ने नभई य�ता 
िनद�शनह� संिवधान र कानूनको सापे�तामा मा� 
िसिमत रहने ह��छन् । ��यथ� आयोगबाट भएको िनण�य 
सोबमोिजम नभई जे जनु सकैु िवषयमा जे ज�तो सकैु 
िनण�य गन� वा आदेश िनद�शन िदन स�ने सवा�िधकार 
आफूमा रहेको ठानी �वे�छाचारी तवरबाट भएकोले 
�यायको रोहमा कायम रहन नस�ने िववाद रिहत छ ।
छुट ज�गा दता�स�ब�धी कारवाही स�बि�धत मालपोत 
काया�लय, काठमाड�बाट भएपिछ उ� िनण�यउपर 
�याय �शासन ऐन, २०४८ को दफा ८(१) लगायतको 
आधारमा स�बि�धत पनुरावेदन अदालतबाट 
पनुरावेदनको रोहबाट हेरी मालपोत काया�लय, 
काठमाड�बाट भएको िनण�य ठीक बेठीक के हो र सदर 
बदर के ह�ने हो भनी पनुरावेदक�य �े�ािधकारअ�तग�त 
िन�पण गन� �े�ािधकार स�बि�धत पनुरावेदन 
अदालतको र उ� िनण�य फैसलाह� कानूनस�मत 
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छन् छैनन् भनी हेरी िन�पण गन� �े�ािधकार �याय 
�शासन ऐन, २०४८ को दफा ९ तथा १२ ले सव��च 
अदालतलाई �दान गरकेो छ । ��यथ� आयोगको 
िनण�यले पनुरावेदन अदालत तथा यस स�मािनत 
अदालतको �े�ािधकारको अित�मण गरकेो कारणबाट 
िनण�य बदर भागी छ ।
 ��यथ� आयोगबाट िपता तोयनाथले 
दता�को लािग कारवाही चलाई िनर�तर कारवाही 
चली रहेको ज�गाको स�ब�धमा िनण�य ग�रएको 
छ । उ� िनण�य गदा� ज�गा आ�नो हो भनी दाबी गरी 
िनर�तर कारवाहीमा रहने िनवेदकह�लाई बिुझएको 
तथा सफाइ र सनुवुाइको मौका �दान ग�रएको 
छैन । ज�गादता�को लािग तोयनाथले कारवाही चलाएको 
भ�ने िनण�यमा नै उ�लेख भएको छ । यसरी दता�को 
कारवाही चलाउने �यि�लाई िनण�य �ि�या िनण�यमा 
स�रक नगराई, सफाइ र सनुवुाईको मौका नै �दान 
नगरी दता� कारवाही चलाउने िनवेदकह�को िव��मा 
कुनै िनण�य गन� नै िम�दैन । िनण�य �ि�यामा स�रक 
गराउन नपन� तथा सफाइ र सनुवुाईको मौका �दान 
गनु�  नपन� कुनै कारण िनण�यमा उ�लेख भएको छैन । 
हक �भािवत ह�ने िनवेदकह�लाई िनण�य �ि�यामा 
सहभागी नगराई सफाइ र सनुवुाईको मौका �दान नगरी 
भएको िनण�य �ाकृितक �यायको सव�मा�य िस�ा�तको 
सव�थािवपरीत रहेकोले कायम रहन नस�ने िनिव�वाद 
छ ।
 ज�गा िनता�त िनजी रहेका छन् । िनजी रहेको 
कारणबाट �व. िपताको जीवनकालदेिख िनवेदकह�ले 
िनवा�ध�पबाट भोगचलन गरी आएका छ� । ज�गामा 
िनवेदकह�को भोग चलनको स�ब�धमा किह�यै पिन 
कुनै �कारको िववाद र िखचोला रहेको छैन । ��यथ� 
मालपोत काया�लय, काठमाड�बाट कारवाहीको �ममा 
२०६३/१०/१५ मा मालपोत अिधकृतलगायतका 
कम�चारीह�लाई �थलगत िनरी�णको लािग खटाई 
�ितवेदन िलने, सिँधयार ब�ुनेलगायतका काय�ह� 
भएका छन् । उ� सबै काय�ह�बाट ज�गा िनजी रही 
िनवेदकह�ले सािबकदेिख नै िनजी�पबाट भोग चलन 

गरी आएको भ�ने िनिव�वाद�पबाट �मािणत भएको 
छ । य�तो ज�गालाई कुनै आधार र कारण िबना 
मनोमानी र सनकको आधारमा सरकारी कायम गन� 
गरी भएको िनण�यले कानून र कानूनको शासनको 
ग�भीर उपहास गरकेो कारणबाट बदर भागी छ ।
 ��यथ� आयोग वा आयोगका पदािधकारीले 
मनोगत�पबाट इ�छाएको आधारमा ज�गा सरकारी 
कायम ह�न स�छ वा स�दनै ? भनी िन�पण ह�ने 
होइन । यसको लािग व�तिुन� र कानूनबमोिजमको 
आधार ह�न अिनवाय� छ । क�तो ज�गा साव�जिनक ह�ने 
भ�ने स�ब�धमा मालपोत ऐन, २०३४ को दफा २(ख) 
मा सरकारी ज�गाको प�रभाषा गरकेो छ । जसअनसुार 
"कुनै ज�गा सरकारी कायम ह�नको लािग ज�गा सडक, 
बाटो, र�ेवे तथा सरकारी घर, भवन, काया�लय रहेको 
ज�गा, सरकारको अधीनमा रहेको वन बटेुन, जङ्गल, 
नदी खोलानाला, नदी उकास, ताल पोखरी तथा सोको 
िडल, नहर कुलो, ऐलानी पत� वा अ�य ज�गा भीर 
पहरा डगर बगर ह�नपुन� ह��छ । िनवेदकह�ले दता�को 
कारवाही चलाएको िनवेदकह�को िनजी ज�गा उ�लेख 
भएम�ये कुनै अ�तग�त पिन पद�नन् । य�तो ज�गालाई 
सरकारी ठहर गरी भएको िनण�य �व�छपूण� बदिनयत 
पूण� र उ� कानूनी �यव�थाको �ितकूल छ ।
 ज�गाह�को ज�गाधनी तथा जोताहा महल 
खाली भएको कारणबाट ज�गा सरकारी �कृितको 
देिखएको भ�ने प�मा उ�लेख भएको छ । नापीको 
समयमा ज�गाधनी र जोताहाको नाम खाली रहेको 
कारणबाट ज�गा सरकारी कायम ह�न स�ने कदापी 
होइन । िलखत, लगत, मोठ तथा �े�तालगायतका 
�माणह�को आधारमा मा� ज�गा सकेको हो वा होइन 
भनी िन�पण गन� सिकने ह��छ । िनवेदकह�ले उ�लेख 
गरकेो लगतबाट िभडी रहेको ज�गा साव�जिनक कायम 
ह�न नै नस�ने भएकोले िनण�य बदर भागी छ ।
 िमित २०४३/३/२५ मा केही ज�गा िपता 
तोयनाथको नाममा दता� भएको कारणबाट िक.नं. 
१०७ र १२१ का ज�गाह� दता� ह�न नस�ने भ�ने 
आशय िनण�य भएको छ । व�ततु: िमित २०४३/३/२५ 

अि�तयार द�ुपयोग अनसु�धान आयोग, टङ्गाल, काठमाड�समेत
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को िनण�यले उ� िक.नं.ह�मा रहेको हक समा� गरकेो 
नभई उ� िक.नं.ह�को कारवाहीपिछ ह�ने गरी अ�य 
ज�गाह�को स�ब�धमा िनण�य भएको हो । य�तो 
िनण�यले ज�गामा रहेको हक नै समा� भएको भ�ने र 
मा�न निम�ने भएकोले िनण�य कायम रहन स�दैन ।
 अतएव: ��यथ�ह�को उपयु�� कामकारवाही 
िनण�य र प�ह�ले िनवेदकह�को उि�लिखत हकको 
अित�र� नेपालको अ�त�रम सिंवधान, २०६३ 
को धारा १३, १९ समेत�ारा �द� हक आघाितत 
भएको र ��यथ�ह�बाट भएको कामकारवाही, िनण�य 
र प�ह� बदर गरी हकको संर�ण तथा �चलन गरी 
पाउने �भावकारी वैकि�पक कानूनी उपचारको माग� 
नरहेकोले संिवधानको धारा ३२ र १०७(२) बमोिजम 
स�मािनत अदालतको असाधारण अिधकार �े� 
�योग गराई मा�न आएका छ� । काठमाड� िज�ला, 
का�े�थली गा.िव.स., वडा नं. ५(ङ), िक.नं. १०७ 
को �े�फल २-१-०-० र ऐ. वडा नं. ५(घ), िक.नं. 
१२१ को �े�फल ३-१-०-० ज�गाह� नेपाल 
सरकारको नाममा दता� गन� िनद�शन िदने गरी ��यथ� 
आयोगबाट िमित २०६७/५/२८ को बैठकबाट भएको 
भिनएको िनण�य, िनण�यको आधारमा लेिखएको िमित 
२०६५/८/११ को प�, प�को आधारमा मालपोत 
काया�लय काठमाड�ले िमित २०६५/८/१८ मा गरकेो 
िनण�य, िनण�यको आधारमा ��यथ� नेपाल सरकारको 
नाममा तयार भएको दता� �े�ता तथा ज�गाधनी 
�माणपजुा�लगायत सोस�ब�धमा ��यथ�ह�बाट भए 
ग�रएका िट�पणी, आदेश, िनण�य, प�ाचारलगायतका 
स�पूण� काम कारवाहीह� संिवधानको धारा ३२ 
र १०७(२) बमोिजम उ��ेषणको आदशे�ारा बदर 
गरी िनवेदकह�ले चलाएको छुट ज�गा दता�स�ब�धी 
कारवाहीको िकनारा गरी ज�गा िनवेदकह�को नाममा 
दता� गनु�  गराउन ुभ�ने परमादशेको आदेशलगायत अ�य 
जो चािहने उपय�ु आ�ा आदशे वा पजु� ��यथ�ह�को 
नाममा जारी ग�रपाउ ँभ�नेसमेत �यहोराको �रट िनवेदन 
मागदाबी ।
 ��ततु �रट िनवेदन दता� गन� िम�ने निम�ने 

स�ब�धमा िवचार गदा� िनवेदकले �रटमा बदर गन� दाबी 
गरकेो मालपोत काया�लय, काठमाड�, िड�लीबजारको 
िमित २०६५/८/१८ को िनण�य पनुरावेदनको रोहबाट 
पनुरावेदन अदालत, पाटनबाट सदर गरकेो र सो 
फैसलाउपर यसै अदालतमा �याय �शासन ऐन, 
२०४८ को दफा १२ अ�तग�त दोहोर ्याई पाउ ँिनवेदन 
दायर गरकेो भ�ने िनवेदन लेखबाटै देिखन आयो । यसरी 
साधारण अिधकार�े�अ�तग�त तहतह फैसला भई यस 
अदालतमा िवचाराधीन रहेको िवषयमा �� उठाई यस 
अदालतको असाधारण अिधकार�े�अ�तग�त �वेश 
गरी ��ततु �रट िनवेदन दता� गन� िमलेन भ�नेसमेत 
�यहोराको सव��च अदालतको का.म.ु रिज��ारको 
दरपीठ आदेश ।
 यसमा के कसो भएको हो ? िनवेदकको 
मागबमोिजमको आदेश िकन जारी ह�न नपन� हो ? 
यो आदेश �ा� भएको िमितले बाटाका �यादबाहेक 
१५ िदनिभ� स�बि�धत िमिसलसाथ राखी 
महा�यायािधव�ाको काया�लयमाफ� त िलिखत जवाफ 
पठाउन ु भनी �रट िनवेदनको एक�ित न�कल साथै 
राखी िवप�ीह�लाई सूचना पठाई �यसको बोधाथ� 
महा�यायािधव�ाको काया�लयमा पठाई िदनू । िलिखत 
जवाफ आएपिछ वा अविध नाघेपिछ िनयमबमोिजम 
पेस गनु�  भ�ने सव��च अदालत एकल इजलासको 
आदशे ।
 काठमाड� िज�ला, का�े�थली गा.िव.स. 
वडा नं. ५(ङ) िक.नं. १०७ �े�फल २-१-० र ऐ. 
वडा नं. ५(घ) िक.नं. १२१ �े�फल ३-१-० ज�गाह� 
दता� नामसारी ह�न नसकेको ि�थित रहेकोमा पनु: 
आ�नो नाममा दता�  गन� तोयनाथ ितिमि�सनाको 
िनवेदन परी �यास गरकेो दिेखयो । िफ�डबकुको 
ज�गाधनी जोताहा महल खाली भई िवरह महलमा 
पत� उ�लेख भएकोबाट उ� ज�गा सरकारी �कृितको 
ज�गा दिेखन आयो । यस�कारका ज�गाह� कसैले 
पिन आ�नो हकको �माण पेस गन� नसकेको र 
सरकारी �कृितको ज�गा नेपाल सरकारको नाममा 
दता� गरी दता�पजुा�  िज�ला �शासन काया�लयमा 
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पठाई आयोगलाई पजुा�को �ितिलिप पठाउन मालपोत 
काया�लय, िड�लीबजारलाई लेखी पठाई िदने भ�ने 
िनण�य भएकोले सो िनण�य काया��वयनका लािग 
िमित २०६५/८/११ को प�बाट लेखी पठाइएको 
हो । आयोगको िमित २०६५/७/२८ को िनण�यउपर 
अि�तयार द�ुपयोग अनसु�धान आयोग ऐन, २०४८ 
को दफा ३५ ग बमोिजम िवशेष अदालतमा पनुरावेदन 
ला�न स�ने वैकि�पक उपचारको माग� ह�दँाह�दँ ैसो माग� 
अवल�बन नगरी िवप�ी सोझै �रट �े�मा �वेश गरबेाट 
पिन �रट िनवेदन �थम �ि�मा नै खारजे भागी रहेको 
छ । आयोगमा परकेा उजरुीको स�ब�धमा अनसु�धान 
गद� जादँा अि�तयार द�ुपयोग अनसु�धान आयोग ऐन, 
२०४८ को दफा १२, १२(क) र १२(ख) बमोिजम 
आव�यक आदशे वा िनद�शन िदनपुन� दिेखएमा सो 
आदेश िनद�शन िदने र नेपालको अ�त�रम संिवधान, 
२०६३ को धारा १२० ले ��ाचार एवं अनिुचत 
काय�सगँ स�बि�धत उजरुीका स�ब�धमा आयोगले 
अनसु�धान र तहिककातप�ात म�ुा चलाउने 
अिधकारसमेत पाएकोले आयोगले िनण�य गरकेो हो ।
 िवप�ी िनवेदकले मालपोत काया�लय, 
िड�लीबजार, काठमाड�बाट िमित २०६५/८/१८  मा 
ज�गाह� नेपाल सरकारको नाममा दता� गन� गरी भएको 
िनण�यउपर पनुरावेदन अदालत, पाटनमा पनुरावेदन 
गरकेोमा स�ु िनण�य सदर गरी उ� अदालतबाट िमित 
२०६७/१२/१३ मा फैसला भएको र सो फैसलाउपर 
दोहोर ्याई पाउन भनी स�मािनत अदालतमा िनवेदन 
िदएको कुरा िनवेदनमा उ�लेख गनु�भएको छ । अक�ितर 
िनवेदकले अि�तयार द�ुपयोग अनसु�धान आयोग 
ऐन, २०४८ को दफा ३५ग बमोिजमको माग� अवल�बन 
नगरी लामो समयपिछ िवल�ब गरी पनुरावेदन तहको 
िनण�य िवचार गरी �रट �े�मा �वेश गरकेो देिखएबाट 
�रट िनवेदन खारजे भागी रहेको ��ट छ । आयोगबाट 
िनण�य भएको िक.नं. १०७ र १२१ को ज�गाह�को 
िवरहमा पत� जिनएको र नापीको िफ�डबकुका अ�य 
महलमा समेत खाली रहेको अव�थामा िनवेदकको 
िनिव�वाद �वािम�व कायम ह�न स�ने �कृितको ज�गा 

नभएको नापीका बखत सािधकार िनकायसम� उजरुी 
गरी आ�नो कायम गराउन नसकेको ज�गालाई नेपाल 
सरकारका नाममा दता� गराउने भनी आयोगबाट भएको 
िनण�यबाट िनवेदकको हकमा नै अपरुणीय �ितसमेत 
भएको नह�दँा �रट खारजे भागी छ, खारजे ग�रपाउ ँ
भ�नेसमेत �यहोराको अि�तयार द�ुपयोग अनसु�धान 
आयोगको तफ� बाट आएको िलिखत जवाफ ।
 िनवेदनमा उि�लिखत ज�गाह� िवप�ीको 
भएको भए ऐनमा िनधा��रत �ि�या काय�िविध र 
�यादको अवल�बन गरी कानूनबमोिजम आ�नो 
नाममा दता� गराएको ह�नपुन�मा सो नगरी हाल नेपाल 
सरकारको नाममा कायम भइसकेप�ात मेरो हो भनी 
भ�नमुा अदालतलाई समेत �ममा पारी सरकारी 
ज�गा झ�ुयाई खाने िवप�ी िनवेदकको िनयत रहेको 
पिु� ह��छ । यिद उि�लिखत ज�गा आ�नो हो भ�ने 
कुराको अकाट्य �माण रहेको भए िनजले उि�लिखत 
िनण�य बदर गरी आ�नो नाममा हक कायम दता�समेत 
ग�रपाउ ँ भनी स�बि�धत अदालतमा जानस�ने 
वैकि�पक माग� ह�दँाह�दैँमा सो माग�को अवल�बन 
नगरी स�मािनत अदालतको �रट �े�ािधकारमाफ� त 
ज�गास�ब�धी िववादमा ज�तो सबदु �माण संकलन, 
िव�ेषण गरी िनण�यमा प�ुन सिकने पिन ह�दैँन । उपयु�� 
आधार कारणसमेतबाट मागबमोिजमको आदेश जारी 
ह�न नस�ने भएकोले �रट िनवेदन खारजे ग�रपाउ ँ
भ�नेसमेत �यहोराको �धानम��ी तथा मि��प�रषदक्ो 
काया�लयको तफ� बाट आएको िलिखत जवाफ ।
 सरकारी र साव�जिनक ज�गा नेपाल 
सरकारबाट उिचत ठहर ्याएको कुनै पिन कामका 
लािग �यव�था गन� बाधा छैन । कसैले मालपोत ऐन, 
२०३४ को दफा २४(२) ले �यव�था गरअेनसुार यो 
दफा �ार�भ ह�न ुअगािड वा पछािड कुनै सरकारी वा 
साव�जिनक ज�गा �यि� िवशेषका नाममा दता�  गरी 
आवाद गरकेोमा �य�तो दता�  �वत: बदर ह�नेछ । �य�तो 
ज�गा �यि� िवशेषका नाममा रहेको दता� लगतसमेत 
मालपोत काया�लय वा नेपाल सरकारले तोकेको 
अिधकारीले क�ा गन�छ । उपयु�� उपदफा ३ अनसुार 
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सरकारी ज�गा वा साव�जिनक ज�गास�ब�धी मालपोत 
काया�लयले दता� गरी अिभलेख तयार गरी अ�याविधक 
रा�नपुन� भ�ने कानूनी �यव�था भएको ह�दँा कुनैपिन 
िनकायले काम गदा� �चिलत कानून र िविधलाई 
अवल�बन गनु�पन� ह��छ । िवप�ी िनवेदकले दाबी िलएको 
ज�गाह�को िफ�डबकुमा पत� जिनएको र जोताहा 
तथा ज�गाधनीको महल खाली रहेको िनवेदकका 
नाममा दता� रहेको भनेर कुनै ठोस �माण नै नभएको 
अव�थामा मालपोत ऐन, २०३४ को दफा २४(१) 
बमोिजम सरकारी वा साव�जिनक ज�गा �यि� िवशेषका 
नाममा दता� गन� वा आवाद गराउन नह�ने र मालपोत 
ऐन, २०३४ को दफा २(ख) बमोिजम सरकारी ज�गा 
(पित�, बगर, नदी) को प�रभाषािभ� पन� देिखएकोले 
हाल जे ज�तो अव�थामा भएपिन ऐ. ऐनको दफा 
२४(३) बमोिजम सरकारी ज�गाको अिभलेख पगेुको 
अव�थामा सरकारी नै रहने गरी नेपाल सरकारको 
नाममा दता� कायम रहने गरी िमित २०६५/८/१८ मा 
िनण�य भइसकेकोले यस काया�लयलाई िवप�ी बनाउन ु
पन� होइन । �रट खारजे भागी छ, खारजे ग�रपाउ ँ
भ�नेसमेत �यहोराको मालपोत काया�लयको तफ� बाट 
आएको िलिखत जवाफ ।
 िनयमबमोिजम दैिनक पेसी सूचीमा चढी 
आज यस इजलाससम� पेस ह�न आएको ��ततु 
उ��ेषणय�ु परमादशेसिहतको िमिसल अ�ययन 
गरी �रट िनवेदकका तफ� बाट उपि�थत िव�ान् व�र� 
अिधव�ा�य �ी �याम�साद खरले एवं �ी श�भ ुथापाले 
मेरो प�को हकभोगको काठमाड� िज�ला, का�े�थली 
गाउ ँ िवकास सिमित, वडा नं. ५(घ), िक.नं.१२१, 
�े�फल ३-१-० र ऐ. वडा नं. ५(ङ), िक.नं. १०७, 
�े�फल २-१-० ज�गाह�को िफ�डबकुमा जोताहा 
महल खाली भएपिन उ� ज�गाह� नापीको समयमा 
िनवेदकका िपता तोयनाथसमेत ज�गामा उपि�थत 
ह�न असमथ� रहेको कारण िवरहमा पत� जिनन गएको 
रहेछ । उ� लगत तथा अ�य लगतह� समेतमा २०४१ 
सालमा दता�वाला तोयनाथले दता�को कारवाही चलाउन ु
भई उ� अ�य १५ िक�ा ज�गाह� २०४३ सालमा 

नै दता� भई ज�गाधनी दता� �माणपजुा� �ा� भइसकेको 
अव�थामा दाबीका दईु िक�ा ज�गाह�को हकमा भने 
िनवेदकह�का िपता तोयनाथको �वगा�रोहण भइसकेको 
यी िनवेदकह� तोयनाथको हक खाने हकदारह� 
ह�नहु��छ । उ� ज�गाह� मालपोत काया�लयमा 
छुट दता� गन� स�ब�धमा कारवाही भई िवचाराधीन 
रहेको अव�थामा उजरुी परकेो भनी िवप�ीह�म�ये 
अि�तयार द�ुपयोग अनसु�धान आयोगले �यि�गत 
ज�गालाई सरकारको नाममा दता� गनु�  भनी िनण�य 
गरी प�ाचारसमेत भई मालपोत काया�लयमा लेखी 
पठाई ज�गाको हकभोगको �माण बझुी िनण�य गनु�पन� 
अदालतको �े�ािधकारको िवषयलाई हठात�पमा 
सरकारको नाममा दता� गन� भनी िनण�य गरी अिधकार 
�े�ा�मक �िुट गरी िनण�य भएको र सो िनण�य बदर गन� 
अ�य उपाय नह�दँा �रटमा �वेश गरी अदालतसम� 
आएको अव�था ह�दँा �रट जारी ह�नपुद�छ भनी ��ततु 
गनु�भएको बहससमेत सिुनयो । िवप�ी नेपाल सरकारको 
तफ� बाट उपि�थत महा�यायािधव�ाको काया�लयको 
िव�ान् सह�यायािधव�ा �ी रमादेवी पराजलुीले 
अि�तयार द�ुपयोग अनसु�धान आयोग ऐन, २०४८ 
को दफा २८ मा अनसु�धानको जनुसकैु समयमा 
स�बि�धत काया�लयलाई ऐनको दफा १२, १२क र 
१२ख बमोिजम आव�यक आदेश वा िनद�शन िदनपुन� 
देिखएमा सो आदेश िनद�शन िदने काय� आयोगबाट ह�ने 
गरकेो कानूनी �यव�थाअ�तग�तकै कुरा हो । आयोगले 
मालपोत ऐनकै कानूनी �ावधानबमोिजम पत� ज�गा 
खोला, पोखरीलगायतको िवरह भएकोसमेत ज�गामा 
मालपोत काया�लयले मालपोत िवभागको िनद�शनमा 
मालपोत काया�लय आफँैले पिन मालपोत ऐन, २०३४ 
को दफा २४(२) बमोिजम ज�गा सरकारको नाममा 
दता� गन� स�ने अिधकार छ । आयोगले ��ाचार एवं 
अनिुचत काय�को िसलिसलामा अनसु�धान गरी िनण�य 
गन� आयोग, कानून र संिवधानत: अिधकार पूण� एवं 
�वत�� र स�म ह�दँा आयोगको िनण�य बदर ह�नपुन� 
होइन, �रट खारजे ह�नपुद�छ भनी ��ततु गनु�भएको 
बहससमेत सिुनयो । दवैु तफ� का िव�ान् कानून 
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�यवसायीह�को बहस सनुी िनण�यतफ�  िवचार गदा� 
यसमा �रट िनवेदकको मागदाबीबमोिजम �रट जारी ह�ने, 
नह�ने के हो ? �यसतफ�  हेरी िनण�य िदनपुन� देिखयो ।
 २. यसमा ��यथ� आयोगले िनवेदकह�को 
काठमाड� िज�ला, का�े�थली गा.िव.स. वडा नं. ५(ङ) 
िक.नं. १०७ र ऐ. ५(घ) िक.नं. १२१ को ज�गाह�को 
�वािम�व �यि�को हकबाट सरकारको नाममा दता� 
गन� िनद�शन िदने गरी िनण�य गदा� िनवेदकह�लाई 
बिुझ प� कायम नग�रएको र अि�तयार द�ुपयोग 
अनसु�धान आयोग ऐन, २०४८ को दफा ११, १२, 
१२क, १२ख लगायत कारवाही नगरी जरीवाना 
गरकेोलगायतको �कृितको आदशे नभई ज�गा दता� 
गन� िनण�य भएकोले िनण�यउपर ऐनको दफा ३५ग 
बमोिजम पनुरावेदन ला�ने अव�था नरही बैकि�पक 
उपचारको अभावमा �े�ािधकार िवहीन आयोगको 
िनण�य आफँैमा श�ुयपूण� रहनकुा अित�र� ��यथ� 
मालपोत काया�लयले उ� िनण�यको काया��वयन गरी 
हामीह�को हकको ज�गा नेपाल सरकारको नाममा 
दता� गन� िनण�य गरपेिछ िनवेदकह� िनर�तर�पबाट 
उपचारको माग� अनशुरण गरी आएको तथा दिुषत, 
अनािधकार िनण�य सव�था श�ुयपूण� ह�ने भएकोले 
��यथ� आयोगबाट िमित २०६७/५/२८ को 
बैठकबाट भएको भिनएको िनण�य र सोका आधारमा 
लेिखएको िमित २०६५/८/११ को प�को आधारमा 
मालपोत काया�लयले िमित २०६५/८/१८ मा गरकेो 
िनण�य र सोका आधारमा ��यथ� नेपाल सरकारको 
नाममा तयार भएको दता� �े�ता तथा ज�गाधनी 
�माणपजुा�लगायत ��यथ�ह�बाट भए गरकेा आदशे, 
िनण�य, प�ाचारलगायत स�पूण� काम कारवाहीह� 
संिवधानको धारा ३२ र १०७(२) बमोिजम 
उ��ेषणको आदेश�ारा बदर गरी िनवेदकह�ले 
चलाएको छुट ज�गा दता�स�ब�धी कारवाहीको िकनारा 
गरी ज�गा िनवेदकह�को नाममा दता� गनु�  गराउन ु
भ�ने परमादेशको आदेश जारी ग�रपाउ ँ भ�नेसमेत 
�यहोराको �रट िनवेदकह�को िनवेदन मागदाबी 
भएकोमा काठमाड� िज�ला, का�े�थली गाउ ँिवकास 

सिमित वडा नं. ५(घ) िक.नं. १२१ को �े�फल ३-१-
० र ऐ. वडा नं. १०७ को �े�फल २-१-० ज�गाह� 
दता� नामसारी ह�न नसकेको ि�थित रहेकोमा पनु: 
आ�नो नाममा दता� गन� तोयनाथ ितिमि�सनाले 
�यास गरकेो देिखयो । उ� िक.नं.का ज�गाह�को 
िफ�डबकुको ज�गा धनी जोताहा महल खाली भई 
िवरह महलमा पत� उ�लेख भएबाट उ� ज�गा सरकारी 
�कृितको ज�गा देिखन आयो । यस �कारका ज�गाह� 
कसैले पिन आ�नो हकको �माण पेस गन� नसकेको 
र सरकारी �कृितको ज�गा देिखन आयो । यस 
�कारका ज�गाह� कसैले पिन आ�नो हकको �माण 
पेस गन� नसकेको र सरकारी �कृितको ज�गा नेपाल 
सरकारका नाममा दता� गरी दता� पजुा�  िज�ला �शासन 
काया�लयमा पठाई आयोगलाई पजुा�को �ितिलिप 
पठाउन मालपोत काया�लयलाई लेखी पठाइिदने भ�ने 
िनण�य भएको हो । सो काया��वयनका लािग आयोगको 
िमित २०६५।८।११ को प�बाट लेखी पठाएको हो 
भ�नेसमेत िवप�ी आयोगको िलिखत जवाफबाट 
देिख�छ । आयोगको िनद�शनानसुार िनण�य गरी नेपाल 
सरकारका नाममा दता� कायम रहने िनण�य भएको 
हो भ�नेसमेत िवप�ी मालपोत काया�लयको तफ� बाट 
िलिखत जवाफ �ा� भएको देिखयो । यसैगरी काठमाड� 
िज�ला, का�े�थली गा.िव.स. वडा नं. ५(ङ) िक.नं. 
१०७ को �े�फल २-१-०-० र ऐ. वडा नं. ५(घ) िक.नं. 
१२१ को �े�फल ३-१-०-० ज�गाह�का स�ब�धमा 
भएको िनण�यस�ब�धी ��का स�ब�धमा मालपोत 
ऐन, २०३४ ले ज�गा �शासनका स�ब�धमा िनि�त 
�ि�यासिहत अिधकार, कत��य र दािय�वसमेत तत् 
तत् �यि� र पदािधकारीलाई तोिकएको छ । ऐ. ऐनको 
दफा २४ को उपदफा (१) मा सरकारी वा साव�जिनक 
ज�गा �यि� िवशेषका नाममा दता� वा दता� आवाद 
गराउन ह�दँनै भ�ने �यव�था ग�रएको छ । िनवेदकले 
दाबी गरकेो ज�गाह� �े�ीय िकताबमा पत� जिनएको र 
जोताहाको महलमा खाली रहेको भनी िनवेदक �वयलें 
आ�नो �रट िनवेदनमा उ�लेख गरकेो ह�दँा साव�जिनक 
ज�गा नेपाल सरकारको नाममा दता� गराउने गरी तत् 
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स�ब�धमा भएको िनण�यलाई कानूनबमोिजमको िनण�य 
मा�नपुन� अ�यथा भ�न िम�ने ह�दँैन । उ� ज�गाह� 
िनजको भएको ऐनमा िनधा� �रत �ि�या काय�िविध 
हद�यादको अवल�बन गरी कानूनबमोिजम आ�नो 
नाममा दता� गराएको ह�नपुन�मा सो नगरी हाल नेपाल 
सरकारको नाममा कायम भइसकेप�ात मेरो हो भनी 
भ�नभुएको र सरकारी ज�गा झ�ुयाई खाने िनयत 
रहेको पिु� ह��छ भ�नेसमेत �यहोराको �धानम��ी 
तथा मि��प�रषद्को काया�लयको िलिखत जवाफमा 
उ�लेख भएको देिख�छ ।
 ३. िनवेदकको िनवेदन माग दाबी एव ं
िवप�ीह�को िलिखत जवाफमा िलइएको िजिकर 
अ�ययन गरी िवचार गदा� �यि�गत ज�गादता�को 
िवषयमा िवप�ी मालपोत काया�लयले आ�नो 
ज�गादता�को अिधकार �योग गदा� सबदु �माण, सािबक 
दता�, �थलगत सज�िमन, नापी आदी गरी ज�गा दता� 
गन� िम�ने निम�ने भ�ने आ�नो अध��याियक अिधकार 
�योग गरी िनण�यमा प�ुनपुन�मा �यसो नगरी ��ततु 
म�ुामा अि�तयार द�ुपयोग अनसु�धान आयोगको 
िमित २०६५/७/२८ को िनद�शन र सोको आधारमा 
गरकेो िवप�ी मालपोत काया�लयले ज�गाको दता� 
�यि�का नाममा नगरी नेपाल सरकारको नाममा दता� 
गन� गरी िमित २०६५/८/१८ मा िनण�य गरी दता�  �े�ता 
तयार गरी नेपाल सरकारको नाममा �माणपजुा�समेत 
तयारगरी �थानीय िज�ला �शासन काया�लयमा 
पठाएको काय� कानून र िवधीगत �ि�याअ�तग�त रही 
भए गरकेो देिखएन । आफूले अध��याियक अिधकारको 
�योग गन� पाउने गरी मालपोत ऐन, २०३४ ले �दान 
गरकेो ज�गा दता� गन� काय� ऐन, कानून र �यायका 
मा�य िस�ा�त �योग गरी �याियक िववेकको आधारमा 
िनण�यमा प�ुनपुन�मा �यसो नगरकेो ह�दँा िवप�ी 
आयोगको िनद�शनमा रही गरेको मालपोत काया�लयको 
िमित २०६५/८/१८ को िनण�य कानूनबमोिजमको 
नह�दँा कायमै रहन स�ने अव�था दिेखएन । िवप�ी 
आयोगको िनण�य पिन �याियक िववेक र कानूनी 
िविधगत �ि�याअन�ुप �ा� अिधकारको सीमािभ� 

रही गरकेो नभई अिधकारको अित�योग गरी अनिुचत 
काय� र ��ाचारको स�ब�धमा छानिवन अनसु�धान 
र तहिककात गन� गराउने अिधकार पाएको िनकायले 
सनुवुाईको मौकानै निदई गरकेो कारवाही एवं िनण�य पिन 
�याियक मा�यता र �व�छ सनुवुाईको िस�ा�तिवपरीत 
भएको दिेखएको छ । जसलाई मका� पन�वा पीिडत हो 
सो �यि�लाई नबझुी ग�रएको अि�तयार द�ुपयोग 
अनसु�धान आयोगको िनण�य �ाकृितक �यायको 
िस�ा�तिवपरीत समेत दिेख�छ ।
 ४. अतएव: अि�तयार द�ुपयोग अनसु�धान 
आयोगबाट िमित २०६५।७।२८ मा िदएको िनद�शन 
र सोको आधारमा भएको मालपोत काया�लय, 
िड�लीबजारको िमित २०६५।८।१८ को िनण�य र 
सो आधारमा ��यथ� नेपाल सरकारको नाममा तयार 
भएको दता� �े�ता तथा ज�गाधनी पजुा�समेत उ��ेषणको 
आदशेले बदर ग�रिदएको छ । अब िनवेदकह�ले 
चलाएको छुट ज�गा दता�स�ब�धी िवषयमा सबदु �माण 
बझुी दता� ह�ने वा नह�ने िवषयमा िनण�य गनु�  भनी िवप�ी 
मालपोत काया�लयको नाममा परमादेशको आदेश जारी 
ह��छ । िवप�ीह�लाई �रट जारी भएको जानकारी िदई 
दायरीको लगत क�ा गरी िमिसल िनयमबमोिजम गरी 
अिभलेख शाखामा बझुाइिदनू ।

उ� रायमा सहमत छु ।
�या.देवे�� गोपाल �े�

इजलास अिधकृत:िवनोद रखाल
इित संवत् २०७३ साल जेठ ४ गते रोज ३ शभुम् ।

& 
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सव��च अदालत, संय�ु इजलास
माननीय �यायाधीश �ी दवेे�� गोपाल �े�

माननीय �यायाधीश �ी जगदीश शमा� पौडेल
फैसला िमित : २०७२।१२।३०।३

०७२-RB-०१४०

म�ुा: ब�िकङ कसरु

पनुरावेदक / वादी : नेपाल रा�� ब�क सपुरीवे�ण 
िवभाग बालवुाटार काठमाड�को प� जाहेरीले 
नेपाल सरकार

िव��
��यथ� / �ितवादी : ितथ�लाल जोशीको नाित, 

िव�णलुाल जोशीको छोरा, काठमाड� िज�ला 
काठमाड� महानगरपािलका वडा नं.३३ 
िड�लीबजार घर भई त�कालीन नेपाल 
�ीलङ्का मच��ट ब�िकङ ए�ड फाइना�स 
िलिमटेडका काय�कारी अ�य� हाल कारागार 
काया�लय, न�ख ुलिलतपरुमा रहेको वष� ६८ 
को �बी जोशीसमेत

 § नेपाल रा�� ब�कबाट उि�लिखत स�ंथा 
गािभने स�ब�धमा सै�ाि�तक एव ं
अि�तम �वीकृित िदइसकेपिछ िव�ीय 
स�ंथास�ब�धी ऐन, २०६३ को दफा 
१०(१) र नेपाल रा�� ब�कको एक�कृत 
िनद�शन, २०६७ िवपरीत ह�ने गरी कजा� 
�वाह भएको स�ब�धमा अनुस�धान 
गरी अिभयोजन ��तुत गरकेो पाइयो । 
उपयु��ानुसारको कारबाहीको �ार�भ हदेा� 
नेपाल रा�� ब�कबाट जारी िनद�शन र ब�क 
तथा िव�ीय स�ंथास�ब�धी ऐन, २०६३ 
को िवपरीत काय� भएकाले कारबाहीको 

�ार�भ भएको देिखँदैन भने अिभयोग 
लगाएको कानूनी �यव�था फरक रहकेो 
पाइने । 

 § अिभयोजक प�बाट अिभयोजन लगाइएको 
ब�िकङ कसुर तथा सजाय ऐन, २०६४ को 
कानूनी �यव�था र ��तुत म�ुाको त�यगत 
अव�थामा तारत�यता रहकेो देिखँदैन । 
ब�िकङ कसरु ज�तो ग�भीर �कृितको कसुर 
�थािपत ह�न सोबमोिजमको काय�कारण 
घिटत भएको कुरा व�तुिन��पमा 
वादी प�ले �मािणत गनु�पन� ह��छ । तर 
नपेाल रा�� ब�कको एक�कृत िनद�िशका 
र ब�क तथा िव�ीय स�ंथास�ब�धी ऐन, 
२०६४ को बिख�लाप गर ेभएको काय�ह� 
ब�िकङ कसरु तथा सजाय ऐन, २०६४ 
अनु�पको काय� मा�न सिकने अव�था 
भएन । जुन कानून उ�लङ्घन गरकेो 
हो, सोबमोिजम सजायको मागदाबी 
��तुत गनु�पन�मा अस�ब� कानूनको 
सम�ुचा दफाह� िवपरीतको कसुर भनी 
अ�प� र असा�दिभ�क दाबी िलएको 
पाइयो । दाबी िलएका कानूनी दफाह� 
के कसरी उ�लङ्घन ग�रए भ�न े त�य 
पिन �प��पमा �मािणत गन� सकेको 
छैन । साथै �माण ऐन, २०३१ को दफा 
२५ अनुसार पिन कसरु �मािणत गन� भार 
वादीको ह�ने ह�दँा ��तुत म�ुामा अिभयोग 
लगाइएको कसरु वादीबाट व�तुपरक एव ं
िव�ािसलो ढङ्गले �मािणत गन� सकेको 
नदेिखने ।

(�करण नं.४)
 § नपेाल रा�� ब�कको एक�कृत िनद�शन, 

२०६७ िवपरीतको कसरुमा ब�िकङ 
कसुर तथा सजाय ऐन, २०६४ आकिष�त 
ह�ने अव�थासमते देिखँदैन । ब�िकङ 
स�ंथालाई अनुशािसत र मया�िदत बनाउन 

�बी जोशीसमेत

�नण�य नं. ९६०८
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जारी ह�ने िनद�शनले कानूनको �प �हण 
गन� स�ने पिन देिखँदैन । यसरी जारी 
भएको िनद�शनको अव�ा गन� �यि� वा 
स�ंथालाई ग�रने कारबाहीको �कृित र 
�व�प पिन फरक ह�ने ह��छ । िनद�िशकाले 
आफँैमा कानूनको �प धारण गन� नस�न े
ह�दँा सो िनद�शनिवपरीतको काय� कानूनी 
कसुरज�य काय� पिन ह�न नस�ने ।

(�करण नं.५)

पनुरावेदक / वादीका तफ� बाट : िव�ान् उप�यायािधव�ा 
उ�व�साद पडुासैनी

��यथ� / �ितवादीका तफ� बाट :
अवलि�बत निजर :
स�ब� कानून :

 § ब�क तथा िव�ीय सं�थास�ब�धी ऐन, २०६३ 
को दफा १०(१)

 § ब�िकङ कसरु तथा सजाय ऐन, २०६४
 § �माण ऐन, २०३१ को दफा २५

स�ु फैसला गन� :
 मा.�या.�ी िभमबहादरु बोहरा
 मा.�या.�ी बाबरुाम र�ेमी

फैसला
 �या.देवे�� गोपाल ��े : �याय �शासन ऐन, 
२०४८ को दफा ९(१)(क) बमोिजम यस अदालतको 
�े�ािधकारिभ� पन� ��ततु म�ुाको सिं�� त�य र ठहर 
यस�कार रहेको छ :
 सािबक नेपाल �ीलङ्का मच��ट ब�िकङ 
ए�ड फाइना�स क�पनी िलिमटेड नेपाल बङ्गलादेश 
ब�क िलिमटेडसगँ गा�ने गािभने स�ब�धमा नेपाल रा�� 
ब�कबाट सै�ाि�तक सहमित िमित २०६७/०८/१७ 
गते एव ंअि�तम �वीकृित िमित २०६७/0९/१८ गते 
िदइसकेपिछ पिन ब�क तथा िव�ीय सं�थास�ब�धी 
ऐन, २०६३ को दफा १०(१), नेपाल रा�� ब�कको 

एक�कृत िनद�िशका, २०६७ को िनद�शन नं.६ को 
बुदँा ६(ख) िवपरीत ह�ने गरी सं�थापक समहु (एन.
बी. समूह) सगँ स�ब� ब�क, सं�था एवं क�पनीको 
स�ंथापक सेयरको िधतोमा ऋणी राइिजङ हाउिजङ 
ए�ड कमिस�यल क��ले�स, निबन �े�, िवजयकुमार 
�े� र शैले��कुमार �े�को कजा�को �योजनसमेत �प� 
उ�लेख नभएको र अ�य ब�क तथा िव�ीय सं�थामा 
ठूलो प�रणाममा भाखा नाघेको कजा� ब�यौता ह�दँाह�दैँ 
िबना प�्ुयाई �यि�गत जमानीबाहेक कुनै िधतोसमेत 
निलई माग गरभे�दा बढी ह�ने गरी ऋणी च�डीराज 
ढकाल, �काश िघिमरलेाई बदिनयतपूण� त�रकाले कजा� 
�दान गरी उ� कजा�ह�को हालस�म कुनै सावा ँ�याज 
ितरकेा छैनन् । साथै उपयु�� �यि� तथा सं�थालाई 
अनिुचत फाइदा प�ुने र िव�ीय सं�थालाई ��य� हानी 
नो�सानी परु ्याएको पाइएकोले उ� कजा� �वाह गन� 
िनण�यमा संल�न सािबक �ीलङ्का मच��ट ब�िकङ 
ए�ड फाइना�स क�पनी िलिमटेडका स�चालकह� 
�बी जोशीसमेतलाई कारबाहीको लािग अनरुोध भ�ने 
नेपाल रा�� ब�क ब�क सपु�रवे�ण िवभागको प� ।
 नेपाल रा�� ब�कबाट नेपाल बङ्गलादेश 
ब�क िलिमटेडमा नेपाल �ीलङ्का मच��ट ब�िकङ ए�ड 
फाइना�स क�पनी िलिमटेड गा�ने सै�ाि�तक सहमित 
२०६७/०८/१७ गते र दवैु सं�था गा�ने अि�तम 
�वीकृित िमित २०६७/०९/१८ गते िदइएको र िमित 
२०६७/१०/०९ गते दवैु सं�था गािभएको, सािबक 
नेपाल �ीलङ्का मच��ट ब�िकङ ए�ड फाइना�स 
क�पनी िलिमटेडमा काय�कारी अ�य� �बी जोशी, 
स�चालकमा एिलजा वै�, डा.�ीराम लािमछाने, 
गौरीशङ्कर चौधरी, मकुु�द कमा�चाय� र जेन �े� 
रहेको, सो गा�ने गािभने भनी सै�ाि�तक सहमित 
भएप�ात ऋणी राइिजङ हाउिजङ ए�ड कमिस�यल 
क��ले�सलाई �.२,३०,००,०००/- NB �पुको 
NCCB को गीता �े�को नामको २२८७८ िक�ा 
सेयर, Capital investment and Securities 
Pvt. Ltd. को १,००,००० िक�ा सेयर र साि�ला 
इ�भे�मे�ट �ाइभेट िलिमटेडको एन बी ई��यरु�ेस 
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क�पनीको ७३७५ िक�ा सेयर िधतो राखी कजा� �वाह 
गरकेो, ऋणी निबन �े�लाई �.५,०५,००,०००/- 
NB �पुको NCCB को ४२,३०० िक�ा सेयर र 
सांि�ला इ�भे�मे�ट �ाइभेट िलिमटेडको NCCB को 
१४५५०० िक�ा सेयर िधतो राखी कजा� �वाह गरकेो, 
ऋणी िवजयकुमार �े�लाई �. ५,०३,००,०००/- 
सांि�ला इ�भे�मे�ट �ाइभेट िलिमटेडको NCCB को 
२३१०८० िक�ा सेयर िधतो राखी कजा� �वाह गरकेो, 
ऋणी शैले��कुमार �े�लाई �.२,३०,००,०००/- 
सांि�ला इ�भे�मे�ट �ाइभेट िलिमटेडको NCCB को 
१,८६,००० िक�ा सेयर र NB इ�भे�मे�ट �ाइभेट 
िलिमटेडको NCCB को १५०१३० िकता सेयर िधतो 
राखी कजा� �वाह गरकेो, ऋणी च�डीराज ढकाल र 
ऋणी �काश िघिमरलेे �.२,००,००,०००/- कजा� माग 
गरकेोमा �.२,०८,००,०००/-  िवना िधतो �यि�गत 
जमानीमा कजा� �वाह भएको, ऋणी अ�का हि�पटलका 
अ�य� ितलकबहादरु थापा र िनजक� �ीमती 
िव�ा �े�लाई स�ंथागत एवं �यि�गत जमानतमा 
�.२,५०,००,०००/- कजा� �वाह गन� िनण�य भई 
कजा�  �वाह भएको, नेपाल बङ्गलादशे ब�क िलिमटेडले 
िमित २०६८/०१/०९ मा उ� हि�पटललाई �याज 
िनयिमत नभएको र िधतो उपल�ध गराउन या स�पूण� 
सावा ँ �याज च�ुा गन� प� पठाएकै अव�थामा नेपाल 
बङ्गलादेश ब�क िलिमटेडको सन् २०११ मे १८ 
मा बसेको स�चालक सिमितको १७३ औ ं बैठकले 
ऋणी अ�का हि�पटल �ाइभेट िलिमटेडलाई �वाह 
भएको कजा� च�ुा गन� �योजनको लािग ितलकबहादरु 
थापालाई �.७०,००,०००/- तथा िनजको �ीमती 
िव�ा �े�लाई �.२,००,००,०००/- िनजह�को 
�यि�गत जमानतमा कजा� �दान गरकेो पाइएकोले 
नेपाल �ीलङ्का मच��ट ब�िकङ ए�ड फाइना�स 
क�पनी िलिमटेड र नेपाल बङ्गलादेश ब�क िलिमटेड 
एक आपसका गा�ने गािभने सहमित िदइसकेप�ात 
पिन केही ऋणीह�लाई सािबक नेपाल �ीलङ्का 
मच��ट ब�िकङ ए�ड फाइना�स क�पनी िलिमटेडबाट 
नेपाल बङ्गलादेश ब�क िलिमटेडका सं�थापक सेयर 

धनीह� एवं िनजह�को सं�थापक सेयरको िधतो 
सरु�णमा कजा� �वाह भएको पाइएको ।
 ऋणी च�डीराज ढकाल, �काश िघिमरलेाई 
�वाह भएको कजा�का स�ब�धमा िनजह�ले माग 
गरभे�दा बढी रकम कजा� उपल�ध गराउने िनण�य 
गरकेो पाइएको, ऋणी अ�का हि�पटल �ाइभेट 
िलिमटेडलाई सािबक नेपाल �ीलङ्का मच��ट ब�िकङ 
ए�ड फाइना�स क�पनी िलिमटेडबाट �वाह भएको 
कजा� िनयिमत नह�दा ँ कै अव�थामा सोही कजा� 
च�ुा गन� �योजनको लािग नेपाल बङ्गलादशे ब�क 
िलिमटेडबाट अक� कजा� �दान गरकेो देिख�छ भ�ने 
नेपाल रा�� ब�कको िनरी�ण �ितवेदन, ऋणी राइिजङ 
हाउिजङ ए�ड कमिस�यल क��ले�स, ऋणी निबन �े�, 
ऋणी िवजयकुमार �े� र ऋणी शैले��कुमार �े�लाई 
िमित २०६९/०२/३२ गते ब�कले कजा� च�ुा गन� ३ 
िदने �यादसिहतको सूचना िदएको सोही सूचनाको 
आधारमा ऋणी क�पनीले िमित २०६९/०३/०३ को 
प�माफ� त सो कजा� यसै ब�कको सं�थापक समूहसगँ 
स�बि�धत रहेको र स�बि�धत स�ंथापकह�ले आ�नो 
नाममा रहेको यस ब�कको स�पूण� सेयर िब��का लािग 
नेपाल रा�� ब�कमा �वीकृितका लािग आवेदन गरकेो र 
सो �वीकृित पिछ सेयरह�को िब�� गरी �ा� रकमबाट 
कजा� राफसाफ गन� भनी �ितब�ता �य� गरेको छ । 
ऋणी च�डीराज ढकाल, �काश िघिमर,े ितलकबहादरु 
थापा र िव�ा �े�ले �वाह भएको कजा�को सावा ँ�याज 
ितन�तफ� कुनै त�परता नदखेाएकाले कजा�  सूचना 
के��बाट कालोसूचीमा समावेश ग�रएको भ�ने नेपाल 
बङ्गलादशे ब�कबाट नेपाल रा�� ब�कलाई प�ाचार 
ग�रएको। सािबक नेपाल �ीलङ्का मच��ट ब�िकङ ए�ड 
फाइना�स क�पनी िलिमटेडको िमित २०६७/९/७ 
गतेको २३५ औ ंस�चालक सिमितको बैठकबाट ऋणी 
राइिजङ हाउिजङ ए�ड कमिस�यल क��ले�सलाई 
थप �.२,३०,००,०००/- कजा� �दान गन� िनण�य 
भएको, सोही फाइना�सको िमित २०६७/०९/२९ 
गतेको २३७ औ ंस�चालक सिमितको बैठकबाट ऋणी 
िवजयकुमार �े�लाई थप �.५,०३,००,०००/- 

�बी जोशीसमेत
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कजा� �दान गन� िनण�य भएको, सोही फाइना�सको 
िमित २०६७/१०/०३ गतेको २३८ औ ं स�चालक 
सिमितको बैठकबाट ऋणी निबन �े�लाई थप 
�.५,०५,००,०००/- कजा� �दान गन� िनण�य भएको, 
सोही फाइना�सको िमित २०६७/0९/0७ गतेको 
२३५ औ ं स�चालक सिमितको बैठकबाट ऋणी 
शैले��कुमार �े�लाई थप �.२,३०,००,०००/- 
कजा�  �दान गन� िनण�य भएको, सोही फाइना�सको 
िमित २०६७/०६/१७ गतेको २२८ औ ं स�चालक 
सिमितको बैठकबाट ऋणी च�डीराज ढकाल र 
�काश िघिमरलेाई �यि�गत जमानीमा जनही 
�.२,०८,००,०००/- कजा� �दान गन� िनण�य भएको 
भ�नेसमेत �यहोराको नेपाल रा�� ब�क, ब�क सपु�रवे�ण 
िवभागको िमित २०६९/०६/२३ गतेको प� ।
 म नेपाल �ीलङ्का मच��ट ब�िकङ ए�ड 
फाइना�स िलिमटेडको िमित २०६४ साल माघबाट 
स�चालक सद�यको �पमा िनय�ु भएको िथए, 
�यस बखत स�चालक सिमितको अ�य�मा उदय 
नेपाली �े� ह�नहु���यो । उदय नेपाली �े�ले राजीनामा 
िदएपिछ २०६५ सालको �ावण भा� मिहनाबाट उ� 
फाइना�स क�पनी िलिमटेड नेपाल बङ्गलादेश ब�क 
िलिमटेडमा गािभएको िमित २०६७/१०/९ गतेस�म म 
स�चालक सिमितको अ�य� भएको, क�पनी सिचव, 
महा�ब�धकमाफ� त आएका ��तावह� उपर छलफल 
गराउने, पास भएका िनण�यह� काया��वयनको लािग 
पठाउने म�ुय काम ह���यो । मैले सो फाइना�समा 
ए�जकेुिटभ चेयरमेनको पिन काम गथ� । सो 
फाइना�समा कजा� �वीकृत गन�को लािग कजा� शाखा, 
क�पनी सिचव, महा�ब�धक र स�चालक सिमितको 
भिुमका ह��थो । स�चालक सिमितमा म अ�य�, 
गौरीशङ्कर चौधरी, एिलजा वै�, डा.�ीराम लािमछाने, 
मकुु�द कमा�चाय� र जेन �े� िथयौ । महा�ब�धक पिन 
म नै िथए । फाइना�समा गािभएप�ात स�पूण� दािय�व 
नेपाल बङ्गलादेश ब�क िलिमटेडमा सरकेो िथयो । 
कजा�  उठाउने, कजा� उठाउन ताकेता गन� स�पूण� 
काम नेपाल बङ्गलादशे ब�कको हो । दवुै सं�था 

गािभएप�ात बङ्गलादेश ब�कको स�चालक सिमितमा 
बसेको िथए ँ । पिछ मेरो स�ामा एन.बी. �पुले अक� 
मािनस �याएकोले म स�चालक सिमितबाट िन�केको 
िथए ँ। नेपाल �ीलङ्का मच��ट ब�िकङ ए�ड फाइना�स 
क�पनी िलिमटेडको स�चालक सिमितको िनण�यबाट 
राइिजङ हाउिजङ ए�ड कमिस�यल क��ले�स 
�ाइभेट िलिमटेडलाई �.२,३०,००,०००/-, 
ऋणी निबन �े�लाई �.५,०५,००,०००/-, ऋणी 
िवजयकुमार �े�लाई �.५,०३,००,०००/- र ऋणी 
शैले��कुमार �े�लाई �.५,०५,००,०००/- कजा� 
�वाह भएको िथयो । एन.बी. �पुको अ�तग�तको सेयर 
धनीह�को सेयर िधतो राखी राइिजङ हाउिजङ ए�ड 
कमिस�यल क��ले�स �ाइभेट िलिमटेडलगायतका 
ऋणीह�लाई कजा� �वाह ग�रएको िथयो । कित 
िक�ा सेयर िधतो राखेका िथए थाहा भएन । एन.बी. 
�पुका ल�मीबहादरु �े�को �यि�गत दबाबका कारण 
उ� क�पनीलगायतका मािनसह�लाई कजा� �वाह 
भएको िथयो । िनजकै दबाब र मौिखक �यार�ेटीमा 
सो कजा� �वाह ग�रएको िथयो । म, एिलजा वै�, 
डा.�ीराम लािमछाने, गौरीशङ्कर चौधरी र मकुु�द 
कमा�चाय�समेत भई कजा� िदने िनण�य भएको हो । सो 
क�पनी र मािनसह�लाई पिहला कजा� �वाह भएको 
स�ब�धमा मलाई थाहा भएन ।
 नेपाल �ीलङ्का मच��ट ब�िकङ ए�ड 
फाइना�स क�पनी िलिमटेड नेपाल बङ्गलादशे ब�क 
िलिमटेडमा गािभने अव�थामा तरलता, अिनवाय� 
नगद मौ�दात तथा पुजँी कोषको अव�था ठीक 
िथयो । नेपाल रा�� ब�कलाई रा�नपुन� अिनवाय� 
मौ�दात रा�नपुन� रकम पगेुको िथयो । ऋणीह�लाई 
कजा� �वाह गन� प�ुने रकम िथयो । सं�थाको अव�था 
�यित नाजकु िथएन । �यि�गत जमानीमा कजा� �वाह 
निदन ु भ�ने अिभ�ाय मा� नेपाल रा�� ब�कको हो । 
ब�कको जोिखमलाई हेरी �यि�गत जमानीमा कजा� िदन 
पाइ�छ । सोही जोिखम हेरी ऋणीह�लाई �यि�गत 
जमानीमा कजा� �वाह गरकेो हो । कजा� �वाह भएका 
ऋणीह�को जाय जेथाबाट असलुउपर गरी िलने 
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कारबाही अिग नबढाइकन उनीह�ले िलएको कजा� 
खराव भयो भ�न िम�दैन । सो कजा� असलुीउपर 
तफ� अगािड बढेको देिखदँनै । ऋणीह�ले आ�नो 
�यवसाय स�चालनको लािग कजा� िलएका ह�न् । कजा� 
िलएप�ात स�पूण� कागजातह� नेपाल बङ्गलादेश 
ब�क िलिमटेडमा लगेकोले िनर�तर सपुरीवे�ण तर 
ताकेता र िललामी �ि�या गन� काम पिन सोही 
ब�कको हो । मलगायतका सबै स�चालक सिमितका 
सद�यलाई एन.बी.�पुका अ�य� ल�मी �े�ले कजा� 
िदन असा�यै दबाब िदने गरकेा िथए । यो मेरो कजा� 
हो बङ्गलादेश ब�कमा पिन मै ह�,ँ मैले नै ितन� हो 
२०६७ असार मसा�तस�म सबै कजा� राफसाफ गरी 
िद�छु ढु�क ह�नहुोस् भनेकाले कजा� �वाह गन� गरकेा 
िथय� । िनज ल�मीबहादरु �े�ले कजा�का स�ब�धमा 
कुनै कागजातह� गरकेा छैनन् । ऋणी निबन �े�ले 
राखेको ल�मीदेवी �े�को नामको ज�गाको मू�याङ्कन 
कता�को स�ब�धमा मलाई एिकन थाहा भएन । कजा� 
�वाह गदा� कानूनस�मत ढङ्गले कजा� �वाह गन� गरकेो 
हो । एन.बी. �पुका ल�मीबहादरु �े�ले दबाब र मौिखक 
�यार�ेटीसमेत िदने गरकेा िथए । कजा� फायल नेपाल 
बङ्गलादेश ब�कमा भएकोले नपगु िधतो राखे राखेनन् 
थाहा भएन । िधतो मू�याङ्कन स�ब�धमा िखमबहादरु 
िड.सी., िमनराजजगं शाही, यजुकुमार बयल, भोलाद� 
भ�लाई थाहा होला । ऋणीह�सगँ नाता स�ब�ध केही 
छैन भ�नेसमेत �यहोराको �ितवादी �बी जोशीको 
बयान कागज ।
 िमित एिकन भएन २०६७ माघ मिहनाबाट 
नेपाल बङ्गलादेश ब�कमा गािभन ु अिघस�म म 
नेपाल �ीलङ्का मच��ट ब�िकङ ए�ड फाइना�स 
क�पनी िलिमटेडको स�चालक सिमितको सद�य 
िथए ँ । मलाई उ� फाइना�स िलिमटेडका सं�थापक 
सेयर धनी ल�मीबहादरु �े�ले सं�थापक सेयरको 
�ितिनिध�व रहने गरी स�चालक सिमितमा रहन 
िसफ�रस गरकेा िथए । फाइना�सबाट कजा� �वाह गदा� 
�यव�थापन ईकाईबाट महा�ब�धककोमा प�ु�यो । 
महा�ब�धकको अि�तयारी भए िनजले नै िदन स�ने  र 

महा�ब�धकको अि�तयारीबाहेक बािहरको स�चालक 
सिमितमा पेस ह��थो । उ� सं�थामा कजा� किमटी पिन 
िथयो । फाइना�सको स�चालक सिमितमा काय�कारी 
अ�य� �बी जोशी, स�चालकमा म, डा.�ीराम�साद 
लािमछाने, मकुु�द कमा�चाय�, एिलजा वै� र जेन 
�े�समेत ५ जनाको सिमित िथयो । नेपाल बङ्गलादेश 
ब�क िलिमटेडमा मेरो कुनै हैिसयत िथएन । दवैु सं�था 
गािभने �ममा कजा� फाइलसमेतका कागजातह� ब�ुने 
र बिुझिलनेबीच बझु बझुारथ महा�ब�धक �बी जोशी 
र नेपाल बङ्गलादेश ब�कबीच भएको िथए । यसरी मज� 
भइसकेपिछ नेपाल �ीलङ्का मच��ट ब�िकङ ए�ड 
फाइना�स क�पनी िलिमटेडको कजा� उठाउने स�पूण� 
दािय�व नेपाल बङ्गलादशे ब�क िलिमटेडमा सरकेो 
िथयो । नेपाल �ीलङ्का मच��ट ब�िकङ ए�ड फाइना�स 
क�पनी िलिमटेड र नेपाल बङ्गलादेश ब�क िलिमटेडमा 
स�ंथापक सेयर भएका एन.बी. �पुको NCC ब�कमा 
भएको सेयर िधतो राखी राइिजङ हाउिजङ ए�ड 
कमिस�यल क��ले�स लाई �.२,३०,००,०००/-, 
ऋणी निबन �े�लाई �.५,०५,००,०००/-, ऋणी 
िवजयकुमार �े�लाई �.५,०३,००,०००/-, ऋणी 
शैले��कुमार �े�लाई �.५,०५,००,०००/- कजा� 
�वाह भएको िथयो । सो ऋण �वाह गदा� के कित 
सेयर स�या िधतो राखी �वाह ग�रएको एिकन भ�न 
सि�दन । िविधवत् �पमा मज� भएपिछ सो ऋण असलुी 
भयो भएन भ�ने स�ब�धमा मलाई कुनै जानकारी भएन 
र स�ब�धको िवषय पिन नभएकोले जानकारी रा�ने 
�यास पिन ग�रन । मलाई जानकारी भएअनसुार कजा� 
�ि�या पगेुर नै कजा� �वाह भएका िथए । प�रयोजना 
के क�तो िथयो र प�रयोजनाअनसुार काम भयो 
भएन मलाई एिकन भएन । पिहला कजा� िदए निदएको 
मलाई एिकन भएन । एन.बी. �पुको ५० �ितशत बढी 
स�ंथापक सेयर िथयो । िनजह�ले माग गरकेोभ�दा 
बढी कजा� पाएको भ�ने स�ब�धमा पिन मलाई थाहा 
भएन । ऋणीह�ले कजा� रकम ब�क तथा िव�ीय 
स�ंथास�ब�धी ऐन तथा िनद�शन स�ब�धमा मलाई 
थाहा भएन । मैले िनयतवश ब�कलाई हािन नो�सानी 
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ह�ने गरी कजा� �वाह गरकेो होइन कजा� �वाह गदा� 
िलएको िधतो, �यि�गत जमानी, ऋणीको साख हेरी 
कजा�  �वाह भएकोले ऋणीको अ�य जायजेथा र 
�यि�गत जमानीका �यि�को जायजेथाबाट असलु 
उपर ग�रने भएकोले नेपाल बङ्गलादशे ब�कबाट 
सोस�ब�धमा अगािड बढाइन ु पद�छ । प�रयोजना 
हेरी लगानी गनु�  पद��यो । �यव�थापनले हेनु�प�य� । 
ब�क गािभएकोले स�चालकह�बाट अनगुमन भएन 
भ�नेसमेत �यहोराको �ितवादी गौरीशङ्कर चौधरीको 
बयान कागज ।
 म नेपाल �ीलङ्का मच��ट ब�िकङ ए�ड 
फाइना�स क�पनी िलिमटेडमा २०६५ सालबाट 
स�चालक सिमितको सद�यमा िनय�ु भएको िथए । 
मेरो हैिसयत स�चालक सिमितको बैठकमा उपि�थत 
ह�ने स�चालक सिमितको सद�यको हैिसयतले 
काम गन� र बैठकमा उपि�थत भई पेस भएका 
िवषयव�तकुो छलफलमा भाग िलने िथयो । कजा� 
�वाह गदा� �यव�थापन ईकाईबाट महा�ब�धकमा र 
महा�ब�धकको अि�तयारी भए महा�ब�धकबाट र 
महा�ब�धकको अि�तयारी बािहरको भए स�चालक 
सिमितमा पेस ह���यो । महा�ब�धकले के कित कजा� 
�वीकृत गन� अि�तयारी छ मलाई एिकन भएन । 
फाइना�समा कजा� किमटी पिन िथयो । कजा� �वाह 
गदा� �यव�थापनबाट ��ततु ह�ने एजे�डामा ��ततु 
भएको �यहोराह� अ�य�ले स�चालकलाई पढीवाची 
सनुाउने गनु�ह���यो । सोही ��तावह�मा स�चालक 
सिमितमा छलफल भई िनण�य ह���यो । एजे�डाको 
��तावको �यहोराह� एिकन भएन । स�चालक 
सिमितको िनण�यअनसुार कजा� �वाह ह���यो । यसरी 
मज� भएपिछ नेपाल �ीलङ्का मच��ट ब�िकङ ए�ड 
फाइना�स क�पनी िलिमटेडको स�चालक सिमित 
िवघटन भए लग�ै मेरो फाइना�समा कुनै हैिसयत 
रहेको िथएन । नेपाल बङ्गलादेश ब�कमा मेरो कुनै 
पदीय हैिसयत िथएन । राइिजङ हाउिजङ ए�ड 
कमिस�यल क��ले�सलाई नेपाल �ीलङ्का मच��ट 
ब�िकङ ए�ड फाइना�स क�पनी िलिमटेड र नेपाल 

बङ्गलादशे ब�क िलिमटेडका सं�थापक सेयर रहेका 
एन.बी. �पुको NCC ब�कमा रहेको सेयर िधतो राखी 
�.२,३०,००,०००/- कजा� �वाह ग�रएको िथयो । सो 
कजा� �वाह गदा� के कित सेयर स�ंया िधतो राखी कजा� 
�वाह ग�रएको िथयो एिकन भ�न सि�दन । मैले ऋण 
�वाह गदा� िनण�यमा द�तखत गरकेो छु । स�झौता दवुै 
ब�कबाट भई नेपाल रा�� ब�कमा पेस ह�दँा संशोधनाथ� 
िफता� भएकोले सो कजा� �वाह अविधमा कजा� �वाह 
नगनू� भ�ने कुनै िनद�शन िथएन । ऋणी निबन �े�लाई 
NCC ब�कको सेयर िधतो राखी थप कजा� �वाह भएको 
हो । म सो कजा� �वाह गन� िनण�य ह�दँा उपि�थत 
िथइन ।
 ऋणी िवजयकुमार �े�लाई कजा� �वाह 
गदा� मैले काय�कारी अ�य� तथा नायब महा�ब�धक 
िखमबहादरु िड.सी.लाई कजा�  �वाह गन� उिचत ह��छ 
ह�दैँन भनी सोधेको िथए ँ। िकन भने मलाई शैि�क �े�को 
िश�क ब�िकङ �े�को बारमेा �यित थाहा िथएन । िनज 
काय�कारी अ�य� �बी जोशी र नायब महा�ब�धक 
िखमबहादरु िड.सी.ले यस ऋण कजा� �वाह गदा� 
कुनै बाधा पद�न भ�ने जवाफ िदएपिछ मैले स�चालक 
सिमितको बैठकको िनण�यमा द�तखत गरकेो ह� ँ । के 
कुन प�रयोजनाको लािग कजा� �वाह भएको िथयो 
मलाई थाहा छैन । िनजले पिहला कजा� िलएको िवषयमा 
मलाई थाहा छैन । काय�कारी अ�य�को मौिखक राय 
अनसुार कजा� �वाह भएको हो । कजा� था�ने िधतो 
िथयो िथएन मलाई थाहा भएन । ऋणी शैले��कुमार 
�े�लाई कजा�  �वाह गदा� काय�कारी अ�य� �बी 
जोशी र नायब महा�ब�धक िखमबहादरु िड.सी.सगँ 
जानकारी िलदा ऋण कजा�  �वाह गदा� कुनै फरक नपन� 
भनी िव�ास िदलाएकोले मैले िनण�यमा द�तखत गरकेो 
ह� ँ। ऋणी शैले��कुमार �े�ले पिहला कुनै कजा� िलएका 
िथए िथएनन् । पिहलाको कजा�  च�ुा नह�दँै थप कजा� 
�वाह गन� �यव�थापनले सहमित िदई यसमा कुनै बाधा 
पद�न भ�ने िव�ासमा मैले द�तखत गरकेो हो । सेयर 
मू�य थाहा भएन । ऋणी च�डीराज ढकाल र �काश 
िघिमरलेाई कजा�  �वाह ह�दा ँ�यव�थापनले कजा� �वाह 
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गन� राय िदएकाले कजा� �वाह भएको हो । कित कजा� 
�वाह भएको िथयो मलाई एिकन भएन । यसमा अ�य� 
�बी जोशीले माग गरभे�दा बढी कजा� िदन िम�छ 
भनी िव�ास िदलाएकोले साथै �यव�थापनले �ि�या 
ठीक छ भनेकोले मैले स�चालक सिमितको िनण�यमा 
द�तखत ग�रिदएको ह� ँ । के कुन प�रयोजनाको लािग 
कजा�  �वाह ग�रएको हो मलाई थाहा भएन । अ�का 
हि�पटल लाई कजा� �वाह गरकेो स�ब�धमा अ�य� 
�बी जोशी र नायब महा�ब�धक िखमबहादरु िड.सी.
लाई थाहा होला । मलाई स�झना भएन । �वाह भएको 
ऋण ितन� दािय�व स�बि�धत कजा�वालाह�को हो । 
हालस�म के कित ितर ेमलाई जानकारी छैन । �वीकृत 
भएको कजा� रकम के कुन मा�यमबाट ऋणीह� िदने 
गरकेो िथयो । सो बारमेा थाहा भएन । कजा� िदने 
िसफा�रस �यव�थापनले नै गन� गरकेोले कजा� िदने 
िनण�य स�चालक सिमितमा गन� गरकेो िथयो । पुिँज 
भए नभएको कुरा स�चालक सिमितमा पेस गन� गरकेा 
िथएनन् । �यस कारण सो बार े मलाई थाहा भएन । 
मलाई ब�क तथा िव�ीय स�ंथास�ब�धी ऐन, २०६३ र 
नेपाल रा�� ब�कको एक�कृत िनद�शन स�ब�धमा मलाई 
थाहा भएन ।
 कजा�  �वाह गदा� �यव�थापनले स�पूण� 
अ�ययन गरी िसफा�रसको िनिम� स�चालक 
सिमितमा पेस गरकेो भ�ने कुरा �यव�थापनले 
िव�ास िदलाएकोले द�तखत गरकेो हो । �योजनको 
स�ब�धमा �यव�थापनले अ�ययन गनु�पद��यो । यसमा 
कुनै अनगुमन भए नभएको कुनै जानकारी भएन । �यस 
कारण �योजनको वत�मान अव�था मलाई थाहा छैन । 
मैले कोही कसैको दबाब करकापमापरी कजा� �वीकृत 
गरकेो होइन । कजा�स�ब�धी िववरण बार ेकजा� सिमित 
तथा स�चालक सिमित र �यव�थापनसिहत संल�न 
भएको छलफलको आधारमा िनण�यमा द�तखत 
गरकेो हो । म ब�िकङ �े�को स�ब�धमा अनिभ� �यि� 
भएकोले कजा� �वीकृत गन� �ममा कजा�को �योजन 
र कजा�का स�ब�धमा स�चालक सिमितका अ�य� 
तथा नायब महा�ब�धक िखमबहादरु िड.सी.सगँ 

परामश� राखी ठीक छ िददँा फरक पद�न भ�ने स�लाह 
िदएपिछ ऋण �वाह गदा� सहमित �व�प द�तखत 
गन� गरकेो िथए ँ। ऋणीह�सगँ मेरो कुनै नाता स�ब�ध 
छैन भ�नेसमेत �यहोराको �ितवादी डा.�ीराम�साद 
लािमछानेको बयान कागज ।
 म नेशनल हाइ�ोपावर क�पनी िलिमटेड 
अनामनगरमा व�र� �शासन अिधकृत पदमा काय�रत 
छु । एन.बी. �पुमा पिन छु । मैले ब�िकङस�ब�धी र 
सेयरस�ब�धी कामह� हेन� गछु�  । िमित एिकन भएन 
सन् २०१२/१०/०१ र सन २०१२/१०/०९ ितर 
होला सोम�ये सन् २०१२/१०/०१ मा म एन.बी. को 
आ�नै �यािवनमा िथए । िदनको अ.ं१५:०० बजेको 
समयमा च�डीराज ढकालले मलाई बोलाएपिछ बोड� 
�ममा गए ँ। सोही बोड� �मबाट �काश िघिमरलेे मलाई 
�.१०,००,०००/- िदई �काश िघिमरकेो नाममा 
खाता स�चालन रहेको नेपाल बङ्गलादेश ब�कको 
खाता नं.०१९००२६९१५ मा रकम ज�मा ग�रिदनू 
भनेकोले सोबमोिजम मैले �.१०,००,०००/- रकम 
ज�मा गरी भौचरको अध�क�ी एन.बी. �पुको लेखापाल 
ऋिषकेश अया�ललाई िदएको ह� ँ । रकम ज�मा गरकेो 
खबर मैले ल�मीबहादरु �े�लाई फोनबाट गरकेो 
ह� ँ । �यसैगरी सन् २०१२/१०/०९ मा मलाई एन.बी. 
�पुको अिफसमा रहेको अव�थामा ल�मीबहादरु 
�े�को कोठामा बोलाइयो । एन.बी. �पुको काया�लयमा 
रहेको ल�मीबहादरु �े�को कोठामा प�ुदा ल�मीबहादरु 
�े�मा� कोठामा िथए मलाई ल�मीबहादरु �े�ले 
�.१५,००,०००/- िदई यो रकम िलएर �काश 
िघिमरकेो नाममा स�चालन रहेको नेपाल बङ्गलादेश 
ब�कको पतुली सडक शाखामा रहेको कजा� िहसाबको 
खाता न.०१९००२६९१५ मा ज�मा गरी ज�मा 
गरकेो भौचर �याई एन.बी. �पुको लेखापाल 
ऋिषकेश अया�ललाई िदनभुनेबमोिजम मैले रकम 
�.१५,००,०००/- �काश िघिमरकेो खातामा ज�मा 
गरी भौचरको अध�क�ी �याई लेखापाललाई िदएको 
िथए । मैले ज�मा �.२५,००,०००/- �काश िघिमरकेो 
नेपाल बङ्गलादशे ब�कको पतुलीसडक खातामा ज�मा 
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गरकेो ठीक साचँो हो भ�नेसमेत �यहोराको राज ुभ�ने 
स�ुदरराज पडुासैनीको कागज ।
 म एन.बी. �पु कमलादी काठमाड�मा 
office boy पदमा िवगत १४ वष� अिघदेिख काय�रत 
छु । मेरो काम अ�य काया�लयमा प� लैजाने र 
अ�य काया�लयबाट आएका प�ह� �याउने काम 
गछु�  । िमित सन् २०१२/१०/०९ गते म MB �पुको 
काया�लयमा रहेको अव�थामा एन.बी. �पुका मेनेिजङ 
डाइर�ेटर ल�मीबहादरु �े�ले मलाई बोड� �ममा 
बोलाई �.२५,००,०००/- िदए र यो रकम िलएर 
नेपाल बङ्गलादेश ब�क पतुलीसडक शाखामा रहेको 
च�डीराज ढकालको खातामा ज�मा ग�रिदनू, खाता 
नं. ब�कमा सोधेपिछ थाहा ह��छ भनेकोले ल�मीबहादरु 
�े�ले िदएको �.२५,००,०००/- रकम झोलामा बोक� 
नेपाल बङ्गलादेश ब�क पतुलीसडकमा गई च�डीराज 
ढकालको खातामा ज�मा गरी रकम ज�मा गरकेो 
अध�क�ी भौचर �याई लेखापाल ऋिषकेश अया�ललाई 
िदएको ह� ँ भ�ने �यहोराको दगुा��साद अया�लको 
कागज ।
 �ितवादीह� �बी जोशी, एिलजा वै�, 
डा.�ीराम�साद लािमछाने र मकुु�द कमा�चाय�ले 
ब�िकङ कसरु तथा सजाय ऐन, २०६४ को दफा ७ को 
ख�ड (घ) र (च), दफा ८, दफा ९ को उपदफा (१) र 
(२) तथा दफा १४ िवपरीतको कसरु अपराध गरकेो 
पिु� भएको ह�दँा िनज �ितवादीह�लाई सोही ऐनको 
दफा १५(२)(घ) बमोिजम सजाय गरी सोही ऐनको 
दफा १५(२) बमोिजम िनजह�बाट नेपाल बङ्गलादेश 
ब�क िलिमटेडलाई िबगो �.२,३०,६६,६०४/७४ 
िदलाई भराई पाउन, �ितवादी िखमबहादरु िड.िस.ले 
ब�िकङ कसरु तथा सजाय ऐन, २०६४ को दफा ७ 
को ख�ड (घ) र (च), दफा ८, दफा ९ को उपदफा 
(१) र (२) तथा दफा १४ िवपरीतको कसरु अपराध 
गरकेो पिु� भएको ह�दँा िनज �ितवादी िखमबहादरु 
िड.सी.लाई सोही ऐनको दफा १५(२)(घ) बमोिजम 
सजाय गरी सोही ऐनको दफा १५(२) बमोिजम 
िनजबाट नेपाल बङ्गलादशे ब�क िलिमटेडलाई िबगो 

�.२,३०,६६,६०४/७४ िदलाई भराई पाउन, 
�ितवादी �काश िघिमरलेे ब�िकङ कसरु तथा सजाय 
ऐन, २०६४ को दफा ७ को ख�ड (घ) र(च), दफा ८ र 
दफा १४ िवपरीतको कसरु अपराध गरकेो पिु� भएको 
देिखएकोले उ� कसरु अपराध गन� िनजलाई सोही ऐनको 
दफा १५(२)(घ) बमोिजम सजाय गरी सोही ऐनको 
दफा १५(२) बमोिजम िनजबाट नेपाल बङ्गलादेश 
ब�क िलिमटेडलाई िबगो �.२,३०,६६,६०४/७४ 
िदलाई भराई पाउन, �ितवादी चि�डराज ढकालले 
ब�िकङ कसरु तथा सजाय ऐन, २०६४ को दफा ७ 
को ख�ड (घ) र(च), दफा ८ र दफा १४ िवपरीतको 
कसरु अपराध गरकेो पिु� भएको देिखएकोले उ� 
कसरु अपराध गन� िनजलाई सोही ऐनको दफा 
१५(२)(घ) बमोिजम सजाय गरी सोही ऐनको दफा 
१५(२) बमोिजम िनजबाट नेपाल बङ्गलादेश 
ब�क िलिमटेडलाई िबगो �.२,३०,६६,६०४/७४ 
िदलाई भराई पाउन, �ितवादी ल�मीबहादरु �े�ले 
ब�िकङ कसरु तथा सजाय ऐन, २०६४ को दफा ७ 
को ख�ड (घ) र (च), दफा ८, दफा ९ को उपदफा 
(१) र (२) तथा दफा १४ िवपरीतको कसरु अपराध 
गरकेो पिु� भएको ह�दँा िनजलाई सोही ऐनको दफा 
१५(२)(घ) बमोिजम सजाय गरी सोही ऐनको दफा 
१५(२) बमोिजम िनजबाट नेपाल बङ्गलादेश ब�क 
िलिमटेडलाई िबगो �.२,३०,६६,६०४/७४ िदलाई 
भराई पाउन मागदाबीसिहतको अिभयोग ।
 म गैर ब�िकङ �े�को �यि� ह� ँ । ब�िकङ 
स�ब�धमा मेरो अनिव�ता छ, �यसैले कुनै पिन िनण�य 
ह�दँा स�चालक सिमितका अ�य� र काय�कारी �मखु 
र नायब महा�ब�धकसमेतलाई सोधी यी कजा�का 
िनण�य गदा� के क�तो �भाव पद�छ भनी सोधपछु गद�थे, 
िज�ासा रा�दथे । यो जाहेरी �यहोरा स�ब�धमा पिन 
मैले िज�ासा राखी ब�ुदा केही फरक नपन� िव�ास 
उहाहँ�बाट �ा� भएपिछ मैले िनण�यमा सही गरकेो 
ह� ँ। मैले काय�कारी अ�य�सगँ िज�ासा रा�दा ब�िकङ 
कारोबारको �ावधानिभ� ऋणीको हैिसयतलाई 
�यि�गत जमानीमा कजा� �वाह गन� सिक�छ भ�ने कुरा 
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मलाई बताउन ुभयो सोही आधारमा उ� कजा� �वाह 
गन� िनण�यमा सही मैले गरकेो हो । हाल उ� कजा�को 
केही �याज वझुाएको भ�ने स�ुनमा आएको छ । मैले कुनै 
बदिनयतपूव�क यो कजा� �वाह गरमेा छैन । �ावधानिभ� 
रही भएको ह�दँा कजा� कानूनी �ावधानिभ� पद�छ भ�ने 
मलाई िव�ास काय�कारी अ�य�बाट �ा� भयो ।
 िनज �काश िघिमरलेाई म िचि�दन,ँ िनजलाई 
कुन �योजनका लािग कजा�  �वाह ग�रएको हो । 
�यो मलाई जानकारी भएन । चि�डराज ढकालको 
�यि�गत जमानीमा उ� कजा� �वाह ग�रएको हो । 
�यि�गत जमानी कजा� �वाह गन� �ावधान छ र भनी 
काय�कारी अ�य�लाई सो�दा ब�िकङ �ावधान िभ�ै यो 
पदछ�  भनी आ��त गराउनभुएको ह�दँा ऋण कजा�को 
िनण�यमा सही गरकेो ह� ँ । नेपाल बङ्गलादेश ब�कमा 
गािभने िनण�य भइसकेपिछ कजा� �वाह गन� िम�छ भ�ने 
िवषयमा �ी लङ्का मच��ट ब�िकङ काय�कारी अ�य�ले 
मज�को स�झौता प�मा सोकुरा उ�लेख नभएकोले 
कजा�  �वाह गन� बाधा पद�न भ�नभुयो । उ� िनण�य नं. 
२२८ बमोिजम ऋण �. २ करोड ८ लाख �वाह गरकेो 
हो । अिभयोग �यहोरा सनेु, यसमा �यि�गत जमानीमा 
ऋण �वाह गन� िम�छ भ�ने कुरा ब�िकङ �ावधानमा 
रहेको भनी काय�कारी अ�य�ले जानकारी गराएको 
आधारमा उ� कजा� �वाह भएको यस प�ृभूिममा 
मलाई लगाइएको अिभयोगमा मैले भो�न ु पन� होइन । 
म िनद�ष छु । कुनै खराब िनयतले िनण�यमा द�तखत 
गरकेो होइन । उ� दाबीको रकम बारमेा मलाई थाहा 
भएन चि�डराज ढकाललाई २ करोड ८ लाख कजा� 
�वाह गरकेो हो र �काश िघिमरलेाई पिन �यित नै 
रकम कजा� �वाह भएको भ�ने अ�य�ले बताउनभुएको 
हो । मैले ब�िकङ कसरु नगरकेो ह�दँा सजाय ह�नपुन� 
होइन भ�ने �ितवादी डा. �ीराम�साद लािमछानेले 
पनुरावेदन अदालत, पाटनमा गरकेो बयान ।
 �ीलङ्का मच��ट ए�ड फाइना�समा 
काय�कारी अ�य�मा २०६५ साल माघदिेख २०६७ 
साल फा�गणुस�म रहेको र सोभ�दा अगािड म �यहा ँ
स�चालकको पदमा रहेको िथए ँ। २०६५ साल माघभ�दा 

अगािड िथए । बङ्गलादेश ब�कमा २०६८ वैशाखदेिख 
ऐ. मंिसरस�म स�चालक सिमितको सद�य िथए ँ। मेरो 
यी दवैुमा कुनै सेयर लगानी छैन । मैले र मेरो निजकको 
कुनै �यि�ह�ले उ� दवुै िव�ीय िनकायबाट कुनै पिन 
कजा� िलएको छैन । राइिजङ हाउिजङ ए�ड कमिस�यल 
क��ले�स, निबन �े�, िवजय �े� र शैले��कुमार 
�े�लाई िदएको ऋण ऐन कानून, िनयमअ�तग�त नै रहेर 
िदएको हो। यी कजा�ह�मा केही िधतोह�समेत छन्। 
घरज�गा, अ� ब�कका सेयरह�समेत िधतो रािखएका 
छन् । िधतो नपगेु ३ मिहनािभ� थप िधतो िलने िनण�य 
ग�रएकोमा ऋणका फाइलह� सबै नेपाल बङ्गलादेश 
ब�कमा गािभएपिछ �यहा ँ गएको हो। सो फाइल �यो 
ब�कमा गइसकेपिछ सोही बङ्गलादेश ब�कले नपगेुको 
िधतो भए मा�नपुन� र असूलीको कारबाही अगािड 
बढाउनपुन�मा �यसरी गािभएको झ�डै २ वष�पिछ ३५ 
िदने सूचना �कािशत गरकेो छ। यसरी यी ऋणीह�बाट 
असलु गरी िलने काम बाकँ� नै छ ।
 ऋणीह�ले ऋण च�ुा नगरकेो अव�थामा 
उनीह�ले राखेको िधतो िललाम गरी असलु गरी सिकने 
नै छ। �यसबाट पिन नपगु भएमा उनीह�ले गरकेो 
�यि�गत �यार�ेटीअनसुार उनीह�को जायजेथाबाट 
पिन असलु उपर गन� सिकने नै छ । यसबाट ऋणीबाट 
कजा� नउठ्ने, ब�कको स�पि� नो�सान भएको ह�न 
नस�ने �प� छ। मलाई प�ाउ गरकेो १ मिहनाभ�दा 
बढी समय नाघी सकेपिछ ३५ िदने कजा� च�ुा गन� 
आउनू भनी सूचना �कािशत गरकेो ह�दँा पिहला 
�ि�या नगरी हामीलाई थनुामा रािखएको छ । िनजसगँ 
�य�तो िचनजान, नाता स�ब�ध केही छैन । िनजको 
काका च�डीराज ढकालको अनरुोधमा �यवसायी 
स�चालन गन�को लािग िदएको हो । च�डीराज 
ढकालको �यि�गत जमानीमा उ� कजा�  �वाह 
ग�रएको िमित याद भएन । तमसकुसमेतका कागजह� 
स�झौता गरी कबिुलयत स�झौताको आधारमा नै कजा� 
�वाह ग�रएको हो । उ� स�चालक सिमितको बैठक 
नं.२२८ को िनण�यको �ितिलिप देखाउदँा देखे ँसोमा 
भएको सही मेरोसमेत हो । यस कजा�को �याज � २५ 

�बी जोशीसमेत
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लाख ितरकेो अव�था छ । कजा� चाडैँ च�ुा गन� भनी 
नेपाल बङ्गलादेश ब�कमा स�पक� समेत गरकेो अव�था 
छ । कजा� च�ुा भइसकेको छ, छैन हाल मलाई थाहा 
भएन । ऋण �वाहको पछािड एन.बी. �पुका ल�मीबहादरु 
�े� �ीलङ्का मच��ट फाइना�सका म�ुय सं�थापक 
सेयरहो�डर ह�न् स�चालक सिमितको बैठकह�मा 
आएर ब�न ुह���यो, उहालेँ नै ऋण िनकासा गरी िदन ु
पर ्यो भनेर अनरुोध गनु�  ह���यो । िनजह� बयानमा 
मैले भनेर गरकेो भनी उ�लेख गरकेा छन् �यो झ�ुा 
हो । ल�मीबहादरु �े�ले उनीह�लाई मेर ैअगािड जोड 
िदएको हो । अिभयोग दाबीबमोिजम मैले कसरु गरकेो 
छैन । िनयम कानूनबमोिजम कजा� �वाह भएको हो । 
िधतो स�ब�धमा �यि�गत जमानीमा कजा�समेत �वाह 
भएको हो । सोहीअनसुार �य�तो �यि�गत जमानीका 
स�पि�बाट असलु ह�ने नै ह��छ । �यसैले मलाई कसरु 
नगरकेो ��ततु दाबीको अिभयोगमा सजाय ह�नपुन� 
होइन । कजा� �वाह भएका सबै लोन एन.बी.�पु र 
रा�� ब�कमा िलिखत �वीकृतसमेत भएको अव�था 
छ भ�नेसमेत �यहोराको �ितवादी �बी जोशीले 
पनुरावेदन अदालत, पाटनमा गरकेो बयान ।
 त�काल �ा� �माण हेदा� माग ग�रएकोभ�दा 
बढी ऋण �वाह गरी िवना िधतो �यि�गत जमानतमा 
एउटाले ऋण िलदँा अक� र अक�ले ऋण िलदँा अक� 
गरी ऋण �वीकृत गरकेो र िमिसल संल�न बिुझएका 
स�ुदरराज पडुासैनी र दगुा��साद आचाय�समेतले 
एकअका�को खातामा िमलोमतो गरी रकम ज�मा गरकेो 
भ�नेसमेत देिखन आएको ह�दँा त�काल �ा� �माणबाट 
यी �ितवादीह� कसरुदार रहेको देिखन आएकोले 
यो म�ुामा पिछ ब�ुदै जादँा ठहरबेमोिजम ह�ने गरी 
अिहलेलाई �ितवादीह� उपर अिभयोजन भएको कसरु 
माग दाबीअन�ुप मलुकु� ऐन, अ.बं.१२१ नं.बमोिजम 
िसधा खान पाउने गरी �ितवादीह� �बी जोशी र डा. 
�ीराम�साद लािमछानेलाई सोही महलको ११८ (२) 
नं. बमोिजम कानूनबमोिजम थनुामा राखी म�ुाको 
पपु�� गनू� भ�ने पनुरावेदन अदालत, पाटनको िमित 
२०६९/0८/१८ को आदेश ।

 �ीलङ्का मच��ट ब�िकङ ए�ड फाइना�स 
िलिमटेडमा मैले ऋण मा�ने काय� गरी �ि�यामा गएको 
हो । पिछ सेयर �ा� नह�ने अव�था भएपिछ मैले 
कजा� िलएको छैन । हाल उ� ब�क िलिमटेडमा मेरो 
कुनै स�ब�ध र हैिसयत छैन । सो ब�कमा मेरो सेयर 
छैन । ��ततु म�ुामा देिखएको लोनबाहेक मेरो सो 
ब�कमा अ�य कुनै कजा�  छैन मेरो निजकको �यि�ले 
सो ब�कबाट कुनै कजा�  िलएको छैन । �काश िघिमरकेो 
नाउमँा ऋण उपल�ध गराउने भ�ने कागजातमा 
उहालँाई ऋण िदए ह��छ भ�ने िलखतमा म सा�ी बसेको 
ह� ँर उहाकँो नाउमँा दिेखएको भिनएको कजा� स�बि�धत 
�ि�याअनसुार नै च�ुा भएको कुरा पिन जानकारी 
गराउछुँ । म र �काश िघिमरलेे एउटै �योजनका लािग 
एउटै �यि� र सं�थासगँ एउटै �कृितको उ�े�यका 
लािग ऋण उपल�ध गराउने कागजातमा ह�ता�र गरी 
िनवेदनस�म गरेका ह� । िनजले २ करोड कजा� माग 
गरकेा िथए । सो कजा�बापतमा म जमानीमा बसेको 
िथए । िनज �काश िघिमरकेो हकमा ल�मीबहादरु 
�े�का भा�जा सिवन �े�को बवुाले रकम मैले नै 
चलाएको ह� ँ र म मेरो घर घरनाबाट मैले जारी गरकेो 
चेकबाट �ा� ह�न नसकेमा ऋण ितन� छु भनी िनज 
ल�मीबहादरु �े�लाई सा�ी राखी िदएको कागजात 
र चेक पिन िनज �काश िघिमरसेगँ भएको ह�नाले 
आव�यक परमेा यस स�मािनत अदालतमा उपल�ध 
गराउने नै छ� । िनजको नाउबँाट िलएको कजा� पिन 
च�ुा भइसकेको �यहोरा अवगत गराउछुँ । मेरो जमानी 
भिनएको कजा�को �कृित र �योग पिन उ�तै िहसाबको 
भएको कारण र सो रकम च�ुा भइसकेको �यहोरा 
स�बि�धत ब�कबाट प�ाचार पिन भइसकेको अव�थामा 
यसमा मलाई कुनै कसरु सजाय ह�न ुनपन� हो । अिभयोग 
माग दाबीबाट सफाइ पाउ ँ भ�ने �ितवादी चि�डराज 
ढकालले पनुरावेदन अदालत, पाटनमा गरकेो बयान ।
 यी िनवेदकले बयानसाथ पेस गरेको एन.बी. 
ब�कको िमित २०७०/०९/२१ को प�बाट देिखएको र 
आफूले ब�िकङ कसरु नगरकेो भनी कसरुमा इ�कारी 
बयान गरकेोसमेतका त�काल �ा� आधार �माणबाट 



1001

��ततु म�ुामा हालै यी �ितवादी कसरुदार रहेछन् 
भ�न सिकने अव�था िव�मान रहेको नदिेखदँा पिछ 
ब�ुद ै जादँा ठहरबेमोिजम ह�ने गरी हाल यी �ितवादी 
चि�डराज ढकाललाई मलुकु� ऐन, अ.ब.ं४७ नं. 
बमोिजम तारखेमा रािख ��तुत म�ुाको पपु�� गन� 
भ�ने पनुरावेदन अदालत, पाटनबाट भएको िमित 
२०७०/०९/२२ को आदशे ।
 जाहेरीमा मलाई कजा� �मखु भिनएको 
�यहोरा गलत हो । सो पदमा त�कालीन अव�थामा 
मिनराजजगं शाह ह�नहु���यो । ��ततु फाइना�सबाट 
कजा�  लगानी स�ब�धमा मेरो कुनै भूिमका रहेको छैन । 
कजा�  �वाह गदा�  ��ततु म�ुा र गाउकँा अ�य म�ुाह�मा 
स�चालक सिमितको ठाडो िनण�यबाट भएको हो । मेरो 
आ�नो पिदय हैिसयतले पिन कजा� स�ब�धमा कुनै 
संल�नता रहदैँन । स�चालक सिमितबाट भएको िनण�य 
तयार ग�रिदने र अ�ाविधक ग�रिदने साथै नायब 
महा�ब�धकको हैिसयतले �शासनस�ब�धी दिैनक 
काम हेन� मेरो िज�मेवारी र भूिमका हो । िनज र लगाउका 
म�ुाह�का कुनै पिन ऋणीह�सगँ िचनजान नाता 
स�ब�ध केही छैन । यो कजा� �ि�यागत�पमा तलबाट 
जानपुन�मा ऋणीले स�चालक सिमितमा िनवेदन िदई 
सो सिमितले ठाडो िनण�य गरी कजा� िदएको हो । िधतो 
सरु�णबापत के राखेको िथयो थाहा भएन । ��ततु म�ुा 
र यसैसगँ  लगाउमा रहेका अ�य सबै म�ुाह�को कजा� 
सावा ँ�याजसिहत िमित २०७०/०५/२६ भ�दा अगावै 
च�ुा भइसकेको छ । ��ततु म�ुा र अ�य लगाउका 
म�ुाह�मा �वाह भएको कजा�  स�ब�धमा स�चालक 
सिमितको ठाडो िनण�यबाट कजा� �वीकृत भएको हो । म 
क�पनी सिचव र नायब महा�ब�धकका हैिसयतले काम 
गदा� कजा� �वाह स�ब�धमा कुनै भूिमका र संल�नता 
रहेको छैन । कजा� सदपुयोग द�ुपयोग स�ब�धमा 
हेनु�पन� दािय�व कजा� िवभागको हो । �ीलङ्का मच��ट 
ब�िकङ ए�ड फाइना�स िमित २०६७/१०/०९ मा 
नेपाल बङ्गलादेश ब�क िलिमटेडमा गािभएपिछ सोको 
स�पूण� दािय�व बङ्गलादेश ब�कमा सरी गएको, सो यी 
आपसमा मज�र भएप�ात म ब�कको कुनै पिन हैिसयतमा 

नरहेकाले कजा� सदपुयोग द�ुपयोग स�ब�धमा मलाई 
थाहा भएन । कजा� �वाह स�ब�धमा मेरो कुनै संल�नता 
रहेको छैन । �यि�गत लाभका लािग मैले कुनै अिनयिमत 
काय� गरकेो छैन । मउपर लगाइएको अिभयोग झ�ुा 
हो । स�चालक सिमितबाट ठाडै िनण�य गरी कजा� �वाह 
भएका ह�न् । साथै हाल स�पूण� कजा�ह� च�ुा पिन 
भइसकेकाले मलाई अिभयोग दाबीबमोिजम सजाय 
ह�नपुन� होइन । अिभयोगबाट सफाइ पाउनपुद�छ भ�ने 
�ितवादी िखमबहादरु िड.सी.ले पनुरावेदन अदालत, 
पाटनमा गरकेो बयान ।
 यी �ितवादी उ� ब�कको नायब महा�ब�धक 
र क�पनी सिचवको पदमा बहाल रहेका, ब�कलाई 
हािन नो�सानी ह�नबाट रो�ने काय�मा कुनै पहल 
गरकेो नदेिखएको र िनजउपर िलएको आरोिपत 
कसरुसमेतलाई िवचार गदा� पिछ ब�ुद ै जादँा 
ठहरबेमोिजम ह�ने गरी हाललाई मलुकु� ऐन, अ.बं.११८ 
को दहेाय ५ र १० नं. अनसुार यी �ितवादी िखमबहादरु 
िड.सी. बाट नगद �.२५,०००/- (प�चीस हजार 
�पैया)ँ वा ब�क �यार�ेटी वा सो बराबरको जेथा जमानी 
िदए िलई पपु��को िनिम� तारेखमा राखी कारबाही 
गनू�  । उ� धरौटी वा जमानत िदन नसके कानूनबमोिजम 
गनू�  भ�ने पनुरावेदन अदालत, पाटनबाट भएको िमित 
२०७०/०९/२४ को आदेश ।
 कजा�को लािग चािहने आव�यक �ि�या सेयर 
ख�रद गन� �योजनाथ� अिघ बढाएको हो । पिछ से�चरुी 
ब�कको सेयर ख�रद �ि�या अिघ बढ्न नसकेकोले माग 
गरकेो कजा� िलनेतफ�  चासो ग�रएन । सोही �ि�यालाई 
आधार मािन ल�मीबहादरु �े�ले मलाई कुनै 
जानकारी नगराई मैले स�ुमा माग गरकेो कजा� आ�नो 
भितजाको नाममा िलएका रहेछन् । सो कुरा मलाई पिछ 
जानकारीमा आएपिछ िनज ल�मीबहादरु �े�लाई भेटी 
िज�ासा रा�दा मेरो नामबाट िनकािलएको कजा� आफँै 
उपयोग गरकेो र आफँैले ितछु�  भनी मलाई आ�व�थ 
िदलाई िनजका �वाई रामे�र�साद �े�को नामबाट 
NCC ब�कको पिछ�लो शाखाको मलाई चेकसमेत 
िदएका ह�न् । उ� कजा� मैले िलएको होइन छैन । हाल 

�बी जोशीसमेत



नेपाल कानून पि�का, २०७३, भदौ

1002

िनज ल�मीबहादरु �े�ले मेरो नामबाट िलएको कजा� 
च�ुासमेत ग�रसकेका छन् । जाहेरी �यहोराअनसुार 
मलाई कुनै पिन कारबाही ह�नपुन� होइन । मैले उ� 
फाइना�स िलिमटेडमा से�चरुी ब�कको सेयर ख�रद गन� 
भनेर �.२ करोड ८ लाख माग गरी आवेदन गरकेो ह� ँ। 
तर उ� ब�कको सेयर ख�रद गन� �ि�या अिघ नबढेपिछ 
मबाट उ� फाइना�समा कजा�  िलने काम भएन । पिछ 
मैले जानकारी पाउ ँ मेरो नाउकँो कजा� ल�मीबहादरु 
�े�ले िनजकै आफ�तह�बाट उपयोग गरकेो 
देिखयो । नेपाल बङ्गलादेश ब�कले मलाई कजा�  च�ुाको 
लािग पटक-पटक गरकेो ताकेताको स�ब�धमा मेरो 
भनाइ यो छ िक उ� प� �ा� ह�न साथ आफूले कजा� 
निलएको र मेरो नाउकँो कजा� देखाई ल�मीबहादरु 
�े�ले आफू आ�ना नातेदार िमलेर उपयोग गरकेो 
खलुासा भएपिछ िनज ल�मीबहादरु �े�ले �यस पिछ 
मेरो नाउकँो कजा� च�ुा पिन ग�रसकेका छन् ।
 यसरी मेरो नाउमँा फाइना�स िलिमटेड 
हालको नेपाल बङ्गलादेश ब�क िलिमटेडको ऋण 
देिखए तापिन उ� ऋण मैले िलएको होइन । सेयर 
ख�रद गन� भनी रकमको आव�यकता परकेोले �.२ 
करोड ८ लाख कजा� ऋणको लािग त�कालीन 
�ीलङ्का मच��ट ब�िकङ ए�ड फाइना�स िलिमटेडमा 
आवेदन गरी �ि�या अगािड बढाएको िथए ँ । तर मैले 
ख�रद गन� खोजेको सेयरको ख�रद �ि�या अिघ 
नबढेपिछ मलाई ऋणको आव�यकता परने । ऋण 
भ�ुानी िलनभु�दा अगािडका सबै �ि�या पूरा गरकेो 
तर पिछ उ� रकम आव�यक नपरपेिछ रकम भ�ुानी 
िलन �ि�या अगािड नबढाएको अव�थामा उ� ऋण 
रकम के कित कारणले ल�मीबहादरु �े�ले आ�ना 
नातेदारका नाउमँा उपयोग गरकेो जानकारी पाएपिछ 
िनज ल�मीबहादरु �े�लाई भेटी जानकारी िलदँा 
उ� रकम आफँैले चलाएको र चाडैँ भ�ुानी गरी 
िदने �ितब�तासिहत आ�नो �वाइ ँ रामे�र �े�को 
नामबाट NCC ब�कको चेकसमेत उपल�ध गराई उ� 
ऋण चाडँोभ�दा चाडँो च�ुा ग�रिदने आ�ासन िदए । 
सोहीअनसुार केही रकम उहालेँ उ� ऋण खातामा 

ज�मा ग�रिदए र बाकँ� रकम उहाकँो बङ्गलादेश 
ब�कको सेयर िब��बाट आएको रकमबाट च�ुा 
ग�रिदए । तसथ� उ� ऋण रकम मेरो नाउमँा दिेखए 
तापिन मैले उपभोग नगरकेो र सो कजा� च�ुासमेत 
भइसकेकोले मलाई सजाय ह�नपुन� होइन । अिभयोग 
दाबीबाट फुस�द पाऊँ भ�नेसमेत �यहोराको �ितवादी 
�काश िघिमरलेे पनुरावेदन अदालत, पाटनमा िमित 
२०७०/०९/३० मा गरकेो बयान ।
 त�काल �ा� आधार �माणबाट यी �ितवादीले 
आ�नो नाउमँा �वीकृत ऋण िनजले �योग गरकेो पिु� 
नभए तापिन िनजले ऋण माग गरकेो र �ित�ाप�मा 
सहीसमेत गरकेो अव�था र ऋण भाखा ना�दास�म 
त�काल ऋण च�ुा नभएको अव�थासमेतलाई िवचार 
गदा� थुनछेक �योजनाथ� यी �ितवादीका हकमा 
मलुकु� ऐन, अ.बं.११८ को देहाय २ को अव�था 
आकिष�त ह�ने दिेखएन । तसथ� पिछ थप �माण ब�ुदै 
जादँा ठहरेबमोिजम ह�ने गरी हाल यी �ितवादी �काश 
िघिमरसेगँ मलुकु� ऐन, अ.बं.११८ को देहाय ५ र १० 
नं. बमोिजम �.२,००,०००/- (दईु लाख �पैया)ँ नगद 
वा सो बरावरको जेथा वा ब�क �यार�ेटी माग गनू� भ�ने 
पनुरावेदन अदालत, पाटनबाट िमित २०७०/०९/३० 
मा भएको आदेश ।
 यी िनवेदक �ितवादीको उमेर ६४ वष� 
नािघसकेको र िनजलाई िविभ�न �कारको रोग लागी 
कारागारमाफ� त् िविभ�न अ�पतालबाट समय समयमा 
उपचारसमेत गराइरहेको देिखएकोले िनजको शारी�रक 
र �वा��य अव�थासमेतलाई िवचार गरी हाल िनज 
�ितवादी �ीराम�साद लािमछानेलाई मलुकु� ऐन, 
अ.बं. ११८ को देहाय ७ बमोिजम थनुामा रा�न 
उपय�ु नह�दँा अ.बं.४७ नं. बमोिजम साधारण तारखेमा 
राखी म�ुाको पपु�� गनू� भ�ने यस अदालतको िमित 
२०७१/०२/१४ को आदेश ।
 नेपाल रा�� ब�कको प�सं�या बै.स.ु
िव. / एन.बी., डे�क/िविवध/६/०७०/७१ िमित 
२०७०/०५/२६ को कजा� �याज पूण��पमा च�ुा 
भइसकेको भनी लेिखएको प� िमिसल संल�न रहेको 
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र सोही प�लाई आधार मानी ियनै िनवेदक सरहका 
�ितवादीह� �ीराम�साद लािमछाने �ितवेदन 
नं.०७०-RE-०१५० र �ितवादी गौरीशङ्कर 
चौधरीको �ितवेदन नं.०७०-RE-०१०७ मा 
यस अदालतको �मशः िमित २०७१/०२/१४ र 
२०७१/०२/०७ को आदेशबाट साधारण तारखेमा 
रहेको देिखदँा सोसमेतका आधारमा समान �तरको 
िनवेदक �बी जोशीको हकमा पिन �यस अदालतबाट 
भएको िमित २०६९/०८/१८ र २०७०/०६/०७ को 
आदेश िमलेको नदिेखदँा बदर ग�रिदएको छ । िनजलाई 
मलुकु� ऐन, अ.बं.११८ नं.को देहाय ७ बमोिजम 
थुनामा रा�न उपय�ु नह�दँा अ.बं.४७ नं. बमोिजम 
साधारण तारखेमा राखी म�ुाको पपु�� गनू� भ�ने यस 
अदालतको िमित २०७१/०३/११ को आदेश ।
 ऋणीको सामािजक �ित�ा ब�क तथा िव�ीय 
सं�थासगँ भएको पूव� कारोबार वा अ�य कुनै कारणबाट 
ब�क वा िव�ीय सं�थाले प�याएका �यि�लाई कुनै 
िधतो निलकनै �यि�गत जमानीका आधारबाट समेत 
कजा�  �वाह गन� स�ने र �य�तो प�रपाटी ब�क तथा 
िव�ीय सं�थामा �चलनमा रहेको पिन पाइ�छ । कजा� 
�वाह गन� सािधकार िनकाय स�चालक सिमितबाट 
कजा�  �वाह गन� िनण�य भएको पिन दिेख�छ । य�तो 
ि�थितमा नेपाल रा�� ब�कबाट जारी भएको एक�कृत 
िनद�िशकाको प�रपालना नगरी �यसबाट िनधा�रण भएको 
सत� र �ि�याको उ�लङ्घन गरी कजा� �वाह भएमा 
नेपाल रा�� ब�क ऐन, २०५८ एवं ब�क तथा िव�ीय 
सं�थास�ब�धी ऐन, २०६३ बमोिजम िनयमनकारी 
िनकायबाट आव�यक िनद�शनसिहत स�बि�धत ब�क 
एवं िव�ीय सं�थाका स�चालक र पदािधकारीलाई 
जरीवाना गन� सिकने �यव�था रहे भएको प�र�े�यमा 
�प��पमा ब�िकङ कसरु तथा सजाय ऐन, २०६४ को 
विख�लाप कसरु भएको पिु� नह�दँास�म �य�तो िनद�शन 
उ�लङ्घनको िवषयलाई ब�िकङकसरु कायम गरी 
सजाय गन� िम�ने देिखदँैन । �ितवादीह�ले अिभयोग 
मागदाबीबाट सफाइ पाउने ठहछ�  भ�ने पनुरावेदन 
अदालत, पाटनको िमित २०७१/०७/२० को 

फैसला । 
 नेपाल रा�� ब�कबाट जारी भएको एक�कृत 
िनद�िशकाको प�रपालना नगरी �यसबाट िनधा�रण 
भएको सत� र �ि�याको उ�लङ्घन गरी कजा� 
�वाह भएमा नेपाल रा�� ब�क ऐन, २०५८ एवं ब�क 
तथा िव�ीय स�ंथास�ब�धी ऐन, २०६३ बमोिजम 
िनयमनकारी िनकायबाट आव�यक िनद�शनसिहत 
जरीवाना गन� सिकने िवषय हो । तर ��ततु वारदातमा 
ब�िकङ कसरु तथा सजाय ऐन, २०६४ ले प�रभािषत 
गरकेो कसरु भएको पिु� ह�ने पया�� आधार र कारण  
रहेका छन् ।यसैगरी म�ुा दायर भएप�ात मा� िबगो 
ितरकेो अव�थामा कसरु गदा�का बखतको गैरकानूनी 
काय�को प�रणाम�व�प सजाय ह�नपुन�मा िबगो 
ितरकेो आधारमा कसरुबाट उ�मिु� पाउने होइन । 
तसथ� अिभयोग माग दाबीबमोिजम �ितवादीह�लाई 
सजाय ह�नपुन�मा सफाइ िदने ठहरी भएको पनुरावेदन 
अदालत, पाटनको फैसला �िुटपूण� ह�दँा बदर ग�रपाउ ँ
भ�नेसमेत �यहोराको वादी नेपाल सरकारको तफ� बाट 
यस अदालतमा पन� आएको पनुरावेदनप� ।
 िनयमबमोिजम सा�ािहक तथा दैिनक पेसी 
सूचीमा चढी िनण�याथ� पेस ह�न आएको ��ततु म�ुामा 
पनुरावेदक वादी नेपाल सरकारका तफ� बाट उपि�थत 
िव�ान् उप�यायािधव�ा �ी उ�व�साद पडुासैनीले 
ब�कको स�चालक सिमितका पदािधकारीह�को 
िमलोमतोमा गैरकानूनी�पमा �यि�गत लाभ िलने 
िनयतले िबना िधतो तथा �यि�गत जमानीमा ऋण 
िलई िदई ब�कलाई हानी नो�सानी परु ्याउने गरी खराब 
कजा� �वाह भएको छ । रा�� ब�कबाट दईुवटा ब�िकङ 
स�ंथा गािभने सहमित �दान भइसकेको अव�थामा 
ऋण �वाह नगनू� भनी �प� िनद�शनसमेत भएको 
देिख�छ । यसरी �दान भएको नेपाल रा�� ब�कको 
िनद�शन एवं �चिलत ब�िकङ कानूनसमेतको बिख�लाप 
कजा� िलने िदने गरी ब�िकङ कसरुको वारदात भएकाले 
�ितवादीह�लाई सजाय ह�नपुन�मा सफाइ िदने गरी 
भएको पनुरावेदन अदालत, पाटनको फैसला बदर गरी 
अिभयोग मागदाबीबमोिजम सजाय ह�नपुछ�  भनी ��ततु 

�बी जोशीसमेत
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गनु�भएको बहस िजिकर सिुनयो ।
 उि�लिखत बहस िजिकर एव ंिमिसल संल�न 
�माण कागज अ�ययन गरी हेदा�, ��ततु म�ुामा 
पनुरावेदन अदालत, पाटनले गरकेो फैसला िमलेको 
छ, छैन ? सोही स�ब�धमा िनण�य िदनपुन� दिेखन 
आयो ।
 २. िनण�यतफ�  िवचार गदा�, ��ततु म�ुा 
र लगाउका म�ुाह�मा आपसी िमलेमतोमा ब�कको 
कजा�  लगानी नीित तथा नेपाल रा�� ब�कको एक�कृत 
िनद�िशकािवपरीत नेपाल �ीलङ्का मच��ट ब�िकङ 
ए�ड फाइना�स िलिमटेड र नेपाल बङ्गलादशे ब�क 
िलिमटेड एक अका�मा गािभने भनी नेपाल रा�� ब�कबाट 
सै�ाि�तक सहमित भइसकेप�ात दवैु ब�क गािभन 
लागेको अव�थामा कमसल सेयर िधतो रािखएको, 
�यि�गत जमानीमा ऋण �वाह ग�रएको, �वाह ग�रएको 
ऋण प�रयोजनामा �योग नगरी सं�थापक समहुका 
�यि�ले �योग गरकेो, िधतो नराखेको, कमसल 
िधतो �वीकार गरकेो, स�चालक सिमितकै सद�य र 
नातागोताका �यि�लाई ऋण �वाह भएको, भाखािभ� 
ऋण फ�य�ट नभएको र ब�कको कालो सूचीमा परकेा 
�यि�लाई ऋण �वाह भएको आिद काय�ह� ब�िकङ 
कसरु तथा सजाय ऐनअ�तग�त पन� ह�दँा सो ऐनबमोिजम 
कारबाही ग�रपाउ ँभ�ने म�ुय अिभयोग मागदाबी रहेको 
पाइ�छ । ��ततु अिभयोग मागदाबी अनसुारको काय� 
ब�िकङ कसरु तथा सजाय ऐन, २०६४ अन�ुपको 
वारदात हो, होइन ? सोस�ब�धमा िववेचना गनु�पन� 
देिखयो । ��ततु म�ुाका �ितवादीह�लाई अिभयोग 
दाबी िलएको उ� ब�िकङ कसरु तथा सजाय ऐन, 
२०६४ को दफा ७ को ख�ड (घ) र (च), दफा ८, 
दफा ९ को उपदफा (१) र (२) र दफा १४ को कसरुमा 
दफा १५(२) र (घ) बमोिजम सजायको मागदाबी 
िलएको देिखयो । उि�लिखत अिभयोग दाबी िलएका 
दफाह�ले प�रभािषत गरकेो ब�िकङ कसरु र ��ततु 
म�ुाको त�यगत अव�था िव�ेषण गनु�पन� देिखयो । 
सव��थम अिभयोग दाबी िलएको उि�लिखत कानूनको 
�यव�था के रहेछ भ�ने स�ब�धमा हेदा�  िन�न �यव�था 

रहेको पाइ�छः
दफा ७ “अनिधकृत�पमा कजा� िलन वा िदन नह�ने”
(घ) “आफूलाई �ा� भएको अि�तयारी वा �वीकृत 
िसमाभ�दा बािहर गई कजा�, सिुवधा वा सह�िलयत 
�ा� गन� वा उपल�ध गराउन,”
(च) “वा�तिवक�पमा �यवसाय स�चालन 
गन� स�ने िव�ीय हैिसयत नभएको वा आफूले 
अनिुचत �भाव पान� स�ने �यि�को नाममा सं�था 
सं�थापना गराई �य�तो स�ंथामाफ� त् कजा�  िलन 
वा �य�तो कुरा जानी जानी कजा� िदन,” 
दफा ८ “कजा�को द�ुपयोग गन� नह�नेः- कसैले पिन 
ब�क वा िव�ीय स�ंथाबाट जनु �योजनको लािग 
कजा� सिुवधा िलएको हो सोही �योजनमा नलगाई 
अ�य� �योग गरी वा गराई कजा�को द�ुपयोग गनु�  
वा गराउन ुह�दँनै”
दफा ९ “ब�िकङ �ोत, साधन र स�पि�को 
द�ुपयोग गन� नह�नेः- (१) ब�क वा िव�ीय सं�थाको 
सं�थापक, स�चालक, �चिलत कानूनबमोिजम 
िव�ीय �वाथ� रहेको मािनने सेयर धनी, �मखु 
काय�कारी अिधकृत, कम�चारी, स�लाहकार, 
मेनेिजङ एजे�ट वा स�ब� �यि� वा सं�था वा 
�य�तो �यि�का प�रवारका सद�य वा निजकका 
नातेदारले ब�क वा िव�ीय सं�थाबाट कजा� वा 
सिुवधा िलई वा अ�य कुनै त�रकाले ब�क वा िव�ीय 
सं�थाको �ोत र साधनको द�ुपयोग गनु�  ह�दँैन ।”
दफा १४ “अिनयिमत आिथ�क तथा िव�ीय 
कारोबार गन� गराउन नह�नेः- ब�क वा िव�ीय 
सं�थालाई हानी नो�सानी परु ्याउने उ�े�यले 
कसैले पिन कुनै काम गराउन वा नगराउन, 
मोलािहजा गन� वा नगन�, कुनै िकिसमको रकम 
िलन वा िदन, िबना मू�य वा कम मू�यमा कुनै माल, 
व�त ुवा सेवा िलन वा िदन, दान, दात�य, उपहार 
वा च�दा िलन वा िदन, गलत िलखत तयार गन� 
वा गराउन, अनवुाद गन� वा गराउन वा गैरकानूनी 
लाभ वा हािन परु ्याउने बदिनयतले कुनै काय� गन� 
वा गराउन ह�दँनै ।”
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 ३. उपयु��ानसुारको कानूनी �यव�था 
िवपरीतको काय� गरकेोले सोबमोिजमको कसरुमा 
सजाय ग�रपाउ ँभ�ने अिभयोग मागदाबी रहेको ��ततु 
म�ुाको त�य के रहेछ? सोस�ब�धमा िव�ेषण गनु�पन� 
देिखयो । सािबक नेपाल �ीलङ्का मच��ट ब�िकङ 
ए�ड फाइना�स क�पनी िलिमटेड नेपाल बङ्गलादेश 
ब�क िलिमटेडसगँ गा�ने गािभने स�ब�धमा नेपाल रा�� 
ब�कबाट सै�ाि�तक सहमित िमित २०६७/०८/१७ 
गते एव ंअि�तम �वीकृित िमित २०६७/०९/१८ गते 
िदइसकेपिछ पिन ब�क तथा िव�ीय सं�थास�ब�धी 
ऐन, २०६३ को दफा १०(१), नेपाल रा�� ब�कको 
एक�कृत िनद�िशका, २०६७ को िनद�शन नं.६ को 
बुदँा ६(ख) िवपरीत ह�ने गरी सं�थापक समहु (एन.
बी. समूह) सगँ स�ब� ब�क, स�ंथा एवं क�पनीको 
सं�थापक सेयरको िधतोमा ऋणी राइिजङ हाउिजङ 
ए�ड कमिस�यल क��ले�स, निबन �े�, िवजयकुमार 
�े� र शैले��कुमार �े�को कजा�को �योजनसमेत �प� 
उ�लेख नभएको र अ�य ब�क तथा िव�ीय स�ंथामा 
ठूलो प�रणाममा भाखा नाघेको कजा� ब�यौता ह�दँा ह�दँ ै
िबना प�्ुयाई �यि�गत जमानीबाहेक कुनै िधतोसमेत 
निलई माग गरभे�दा बढी ह�ने गरी ऋणी च�डीराज 
ढकाल, �काश िघिमरलेाई बदिनयतपूण� त�रकाले कजा� 
�दान गरी उ� कजा�ह�को हालस�म कुनै सावा ँ�याज 
ितरकेा छैनन् । साथै उपयु�� �यि� तथा सं�थालाई 
अनिुचत फाइदा प�ुने र िव�ीय स�ंथालाई ��य� हािन 
नो�सानी परु ्याएको पाइएकोले उ� कजा� �वाह गन� 
िनण�यमा संल�न सािबक �ीलङ्का मच��ट ब�िकङ 
ए�ड फाइना�स क�पनी िलिमटेडका स�चालकह� 
�बी जोशीसमेतलाई कारबाहीको लािग अनरुोध भ�ने 
नेपाल रा�� ब�क ब�क सपु�रवे�ण िवभागको प�अनसुार 
कारबाही �ार�भ भएको पाइयो ।
 ४. यसरी नेपाल रा�� ब�कबाट उि�लिखत 
सं�था गािभने स�ब�धमा सै�ाि�तक एवं अि�तम 
�वीकृित िदइसकेपिछ िव�ीय सं�थास�ब�धी ऐन, 
२०६३ को दफा १०(१) र नेपाल रा�� ब�कको 
एक�कृत िनद�शन, २०६७ िवपरीत ह�ने गरी कजा� 

�वाह भएको स�ब�धमा अनसु�धान गरी अिभयोजन 
��ततु गरकेो पाइयो । उपयु��ानसुारको कारबाहीको 
�ार�भ हेदा� नेपाल रा�� ब�कबाट जारी िनद�शन र ब�क 
तथा िव�ीय स�ंथास�ब�धी ऐन, २०६३ को िवपरीत 
काय� भएकाले कारबाहीको �ार�भ भएको देिखदँनै 
भने अिभयोग लगाएको कानूनी �यव�था फरक रहेको 
पाइयो । यसरी अिभयोजक प�बाट अिभयोजन 
लगाइएको ब�िकङ कसरु तथा सजाय ऐन, २०६४ को 
कानूनी �यव�था र ��ततु म�ुाको त�यगत अव�थामा 
तारत�यता रहेको दिेखदैँन । ब�िकङ कसरु ज�तो 
ग�भीर �कृितको कसरु �थािपत ह�न सोबमोिजमको 
काय�कारण घिटत भएको कुरा व�तिुन��पमा वादी 
प�ले �मािणत गनु�पन� ह��छ । तर नेपाल रा�� ब�कको 
एक�कृत िनद�िशका र ब�क तथा िव�ीय सं�थास�ब�धी 
ऐन, २०६४ को बिख�लाप गर ेभएको काय�ह� ब�िकङ 
कसरु तथा सजाय ऐन, २०६४ अन�ुपको काय� मा�न 
सिकने अव�था भएन । जनु कानून उ�लङ्घन गरकेो 
हो, सोबमोिजम सजायको मागदाबी ��ततु गनु�पन�मा 
अस�ब� कानूनको सम�ुचा दफाह� िवपरीतको कसरु 
भनी अ�प� र असा�दिभ�क दाबी िलएको पाइयो । 
दाबी िलएका कानूनी दफाह� के कसरी उ�लङ्घन 
ग�रए भ�ने त�य पिन �प��पमा �मािणत गन� सकेको 
छैन । साथै �माण ऐन, २०३१ को दफा २५ अनसुार 
पिन कसरु �मािणत गन� भार वादीको ह�ने ह�दँा ��ततु 
म�ुामा अिभयोग लगाइएको कसरु वादीबाट व�तुपरक 
एवं िव�ािसलो ढङ्गले �मािणत गन� सकेको पिन 
देिखदँनै ।
 ५. नेपाल रा�� ब�कको एक�कृत िनद�शन, 
२०६७ िवपरीतको कसरुमा ब�िकङ कसरु तथा 
सजाय ऐन, २०६४ आकिष�त ह�ने अव�थासमेत 
देिखदँनै । ब�िकङ सं�थालाई अनशुािसत र मया�िदत 
बनाउन जारी ह�ने िनद�शनले कानूनको �प �हण गन� 
स�ने पिन देिखदँैन । यसरी जारी भएको िनद�शनको 
अव�ा गन� �यि� वा सं�थालाई ग�रने कारबाहीको 
�कृित र �व�प पिन फरक ह�ने ह��छ । िनद�िशकाले 
आफँैमा कानूनको �प धारण गन� नस�ने ह�दँा सो 

�बी जोशीसमेत
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िनद�शनिवपरीतको काय� कानूनी कसरुज�य काय� पिन 
ह�न स�दैन ।
 ६. उि�लिखत नेपाल बङ्गलादेश ब�क 
िलिमटेड र नेपाल �ीलङ्का मच��ट ब�िकङ ए�ड 
फाइना�स िलिमटेडका मेजर सेयरह� एउटै �पु अथा�त् 
एन.बी. �पुको भएकोले मज� गन� ��ताव पेस भई सोका 
लािग नेपाल रा�� ब�कबाट �वीकृित �ा� भएको त�य 
िमिसलबाट ��ट भएको पाइ�छ । यसरी दवुै सं�थाह� 
मज� भएपिछ ब�कको च�ुा पुजँी विृ� भई आिथ�क 
अव�था स�ुढ ह�नकुा साथै िव�ीय गितिविधमा समेत 
बढो�री ह�ने असल िनयतका साथ उ� सं�थाह� 
मज� भएको पाइ�छ । साथै दवैु स�ंथामा एन.बी. �पुको 
मेजर सेयरह� भएको र एउटै �पुबाट दईुवटा सं�था 
स�चालन ह�नभु�दा एउटै स�ंथा स�चालन ह�न ुउपय�ु 
देिखई रा�� ब�कबाट मज�स�ब�धी �वीकृितसमेत �ा� 
भएको देिख�छ । यसरी मज� ह�नेस�ब�धी स�झौता 
(MOU) मा पिन उपयु��ानसुारको �वीकृित �ा� 
भएपिछ ऋण �वाह नगन� स�ब�धमा कुनै सहमित 
भएको पिन दिेखदँैन । साथै गािभने सहमित भएपिछ 
कजा�  �वाह गन� निम�ने गरी कुनै कानूनले रोक 
लगाएको पिन पाइदैँन । मज� भएपिछ आ�नोसमेत 
�वािम�व रहने नेपाल बङ्गलादशे ब�कलाई नो�सानी 
परु ्याउने उ�े�यले कजा� �वाह भएको पिन देिखदँैन । 
साथै उ� कजा�को असलुीका स�ब�धमा िनयमानसुार 
कारबाहीको �ि�यामा जानपुन�मा उ� काय� ब�िकङ 
कसरुअ�तग�त पन� भनी ग�भीर कसरु कायम गरी 
सजायका लािग मागदाबी गरकेो कुरा �यायोिचतसमेत 
देिखदँैन ।
 ७. साथै कजा� �वाह ह�दँा रािखएको सं�थापक 
सेयरको मू�याङ्कन भएको छ भने रािखएको िधतोले 
कजा�  खा�ने अव�था पिन देिखएको छ । अक�तफ�  
�यि�गत जमानीमा कजा� �वाह गन� नसिकने अव�था 
पिन छैन । ने�सेले िनधा�रण गरकेो मू�यमा रा�� 
ब�कको िनद�शनको अनपुातमा मािज�न कटाएको पिन 
देिख�छ । कजा� �वाह गन� सािधकार िनकाय स�चालक 
सिमितबाट कजा� �वाह गन� िनण�य भएको पिन 

देिख�छ । ऋणी च�डीराज ढकालको �यि�गत जमानीमा 
ऋणी �काश िघिमरलेाई �.२,०८,००,०००/- 
कजा� �वाह भएकोमा सो कजा� च�ुा भइसकेको र 
उ� कजा�  �वाह गदा� सो कजा� �वाहको �ि�यामा 
सलं�न भएका ब�कका कम�चारी, स�चालक सिमितका 
सद�य एवं ऋणीका बीचमा िमलोमतो भई गैरकानूनी 
लाभ िलनिुदनभुएको िथयो भ�ने कुराको अिभयोजन 
प�बाट त�यय�ु िकिसमबाट पिु� गन�सकेको 
समेत पाइदैँन । नेपाल रा�� ब�क, ब�क सपुरीवे�ण 
िवभागको ब�.स.ुिव./एन.बी.डे�क/ िविवध/०७०/०७१ 
िमित २०७१/०३/०३ को प� तथा नेपाल 
बङ्गलादशे ब�क िलिमटेडको NB: HO: CEO’s 
Office/01/97/070/71 िमित २०७१/०२/२७ 
को प�बाट कजा� च�ुा भइसकेको देिख�छ । य�तो 
अव�थामा च�ुा भइसकेको कजा�को िवषयलाई आधार 
बनाएर ब�िकङ कसरु कायम गन� िम�ने देिखदँनै ।
 ८. तसथ�, नेपाल रा�� ब�कको एक�कृत 
िनद�िशकाले िनद�श गरकेो काय� उ�लंघन गदा� ब�िकङ 
कसरु गरकेो नमािनने अव�थामा �वाह भएको 
कजा� च�ुा भइसकेको र अिभयोग दाबीबमोिजम 
�ितवादीह� उपरको कसरु �मािणत ह�न नसकेकोले 
�ितवादीह�लाई सफाइ िदने ठहर ्याई पनुरावेदन 
अदालत, पाटनबाट िमित २०७१/०७/२० मा भएको 
फैसला िमलेकै देिखदँा सदर ह�ने ठहछ�  । वादी नेपाल 
सरकारको पनुरावेदन िजिकर प�ुन स�दैन । ��ततु 
म�ुाको दायरीको लगत क�ा गरी िमिसल िनयमानसुार 
अिभलेख शाखामा बझुाइिदनू ।

उ� रायमा सहमत छु ।
�या.जगदीश शमा� पौडेल
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