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सव��च अदालतसव��च अदालत    

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

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

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

शाखा अिधकृत �ी देवीकुमारी चौधरीशाखा अिधकृत �ी देवीकुमारी चौधरी  
शाखा अिधकृत �ी गोपी शाखा अिधकृत �ी गोपी िव�कमा�िव�कमा�   
शाखा अिधकृत �ी ने� �साद पौडेलशाखा अिधकृत �ी ने� �साद पौडेल  
क��यटुर अिधकृत �ी क��यटुर अिधकृत �ी िबिब�म �धान�म �धान  
ना.स.ु �ी गीता लुइटेँलना.स.ु �ी गीता लुइटेँल  
ना.स.ु �ी यशोदा िनरौलाना.स.ु �ी यशोदा िनरौला  
िस.क.िस.क.  �ी �ुव सापकोटा�ी �ुव सापकोटा  
क��यटुर अपरेटर �ी अजु�न सवेुदीक��यटुर अपरेटर �ी अजु�न सवेुदी  
काया�लय सहयोगी �ी काया�लय सहयोगी �ी राजेश ितमि�सनाराजेश ितमि�सना  

  

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

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

मु�ण शाखामा काय�रत कम�चारीह�मु�ण शाखामा काय�रत कम�चारीह�    
म�ुण अिधकृतम�ुण अिधकृत  �ी �ी का�छा �े�का�छा �े�  
म�ुण अिधकृत �ी आन�द�काश नेपालम�ुण अिधकृत �ी आन�द�काश नेपाल  
िसिनयर हे�पर �ी तुलसीनारायण महज�निसिनयर हे�पर �ी तुलसीनारायण महज�न  
िसिनयर �ेस�यान �ी योग�साद पोखरेलिसिनयर �ेस�यान �ी योग�साद पोखरेल  
िसिनयर िसिनयर मेकािन�स �ी िनम�ल बयलकोटीमेकािन�स �ी िनम�ल बयलकोटी  
सहायक िडजायनर �ी रसना ब�ाचाय�सहायक िडजायनर �ी रसना ब�ाचाय�   
क�पोिजटर �ी �िमलाकुमारी लािमछानेक�पोिजटर �ी �िमलाकुमारी लािमछाने  
िसिनयर �ेस�यान �ी अजु�न िघिमरेिसिनयर �ेस�यान �ी अजु�न िघिमरे  
�ेस�यान �ी केशवबहादरु िसटौला�ेस�यान �ी केशवबहादरु िसटौला  
बकुबाइ�डर �ी अ�यतु�साद सवेुदीबकुबाइ�डर �ी अ�यतु�साद सवेुदी  
बकुबाइ�डर �ी गंगा थापाबकुबाइ�डर �ी गंगा थापा  
बकुबाइ�डर �ी बकुबाइ�डर �ी धनमाया मान�धरधनमाया मान�धर  

  
  

�कािशत सङ् �या : ३५०० �ित 
  

  
  

 
 

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

  

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

  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

    
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
  
  
  
  

 
 

  

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

नेकाप, २०७६..., .........मिहना, िन.नं. ………, पृ� ...  
उदाहरणाथ� : नेकाप, २०७६, फागनु, िन.नं.१०३८०, प�ृ २२२३ 

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

िन�नानुसार गनु� पन�छ :  
 सअ बुलेिटन, २०७६, ... ... ...- १ वा २, प�ृ ...  

उदाहरणाथ� : सअ बुलेिटन, २०७६, फागनु – १ वा २, प�ृ १ 
 

सव��च अदालतको वेभसासव��च अदालतको वेभसाइइटट  wwwwww..ssuupprreemmeeccoouurrtt..ggoovv..nnpp  

मा गई दामा गई दायाँयाँतफ�  तफ�  ��काशनह�काशनह�  मा ि�लक गरी २०६५ सालदेिखका मा ि�लक गरी २०६५ सालदेिखका नेपाल नेपाल 
कानून पि�का कानून पि�का तथातथा  सव��च अदालत बुलेिटनसव��च अदालत बुलेिटन  मा समािव� िनण�यह� मा समािव� िनण�यह� 

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

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

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

 



िन�द�तु नीितिनपुणा यिदिन�द�तु नीितिनपुणा यिद  वावा  �तुव�तु �तुव�तु   

ल�मी: समाऽिवशतु ग�छतु वा यथेल�मी: समाऽिवशतु ग�छतु वा यथे�ं�ं  ।।  

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

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

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

अथ�:अथ�:  िन�दा गिन�दा ग�न्�न्  वा �शंसा,वा �शंसा,  ल�मी आउन्ल�मी आउन्  वा जाउन,्वा जाउन,्  
आजै मनु�परोस ्वा काला�तरमा, आजै मनु�परोस ्वा काला�तरमा,   

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

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

  

  

  

  

  

  

  

  

      

मू�य �.मू�य �.७५७५।।--    
  

  

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

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

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

  

सूचना 



 

i

िवषय सूची 

�.
स. 

िन.नं./इजलास/ 
िववरण 

प� / िवप� िवषयको सारसङ् �ेप पृ� 

1=  

१०३८० 
 

संयु� 
 

उ��ेषण / 
परमादेश 

राजे�रलाल 
जोशीसमेत 

िव�� 
�धानम��ी तथा 
मि��प�रषद् को 

काया�लय, 
काठमाड�समेत 

 �लाि�कको झोलाबाट वातावरणमा दु��भाव 
पन�, यसलाई पुनः नवीकरण गन� नसिकने र 
नसड्ने ह�नाले लामो समयस�म जिमनमा 
रही माटोको गुण�तर कम भई माटो, 
पानीलगायत �दूिषत भई जीव तथा 
वन�पितको जीवन खतरामा परकेो अव�था 
छ । वातावरण एवं जन�वा��यलाई �यानमा 
रा�दा हालको ज�तो �लाि�क झोला र 
�लाि�कज�य सामानको िनवा�ध �योग र 
यसबाट िसिज�त फोहोर �यव�थापन नयाँ 
ढंगले िनयमन गनु�पन� ।  

२२२३ 

2=  

१०३८१ 
 

संयु� 
 

लागु औषध 
(डाइजेपाम) 

नेपाल सरकार 
िव�� 

देवबहादुर घले 

 लागु औषध बरामद भएपिछ �यसको �कृित 
अथा�त् �यसले मानव �वा��यमा पान� असर, 
लागु औषधको प�रमाण, वारदात र वारदात 
ह�दँाको अव�था, �ितवादीले पिहले पिन 
कारोबार गरे नगरकेो र सेवन गन� नगन� 
अव�थासमेतलाई म�यनजर गरी कसुरको 
मा�ा िनधा�रण गनु�पन� । 

२२४० 

3=  

१०३८२ 
 

संयु� 
 

उ��ेषण / 
परमादेश 

स�तोष खनालसमेत 
िव�� 

लोक सेवा आयोग, 
के��ीय काया�लय, 
अनामनगरसमेत 

 कानूनमा भएको �यव�थाबमोिजम नोकरी 
जोड्न समयमा नै िनवेदन गरी कम�चारीले 
आ�नो कत��य पालना गरकेोमा साव�जिनक 
िनकाय वा पदािधकारीले िढला िनण�य गरकेा 
कारण �यसको दु�प�रणाम कत��य पालन 
गरकेो कम�चारीलाई बहन गराउन निम�ने । 

२२४६ 

4=  

१०३८३ 
 

संयु� 
 

उ��ेषण / 
परमादेश 

कमलराज ढकाल 
िव�� 

अि�तयार दु�पयोग 
अनुस�धान आयोग, 

टंगाल, 
काठमाड�समेत 

 नगर�मुखले नेपाल सरकारको �वािम�वमा 

रहकेो साव�जिनक ज�गा स�झौता गरी 

कसैलाइ� िनजी बाटोको �पमा �योग गन� 

िदएमा �य�तो काय� �वत: (ipso facto) 

गैरकानूनी ह�ने देिख�छ । य�तो गैरकानूनी 

काय�को स�ब�धमा अि�तयार दु�पयोग 

२२५४ 



 

ii

अनुस�धान आयोगले िनण�य गरी िनद�शन 

निदएको अव�थामा पिन �य�तो 

कानूनिवपरीतको काय� �वत: गैरकानूनी ह�न 

जा�छ र कानूनअनुसार उ� ज�गा �थानीय 

�शासनले संर�ण गनु� पन� । 

5=  

१०३८४ 

 

संयु� 

 

उ��ेषण / 

�ितषेध 

राजेशमान �े� 

िव�� 

�धानम��ी तथा 

मि��प�रषद् को 

काया�लय, 

िसंहदरबारसमेत 

 कानूनबमोिजम मालपोत काया�लयले मा� 

कुनै ज�गा साव�जिनक हो होइन र दता� गन� 

िम�ने हो होइन भ� ने स�ब�धमा िनण�य गन� 

अिधकार रा� नेमा �यि�को नाममा ज�गा 

दता� गन� नगन� ज�ता ज�गा �शासनस�ब�धी 

कुनै �े�ािधकारै नभएको अि�तयार 

दु�पयोग अनुस�धान आयोगले आ�नो 

काम, कत��य र �े�ािधकारभ�दा बािहर गई 

गरकेो िनद�िशत आदेशबाट �वयं मालपोत 

काया�लयको �े�ािधकार नै िनि��य र 

सीिमत ह�ने ।  

२२६४ 

6=  

१०३८५ 

 

संयु� 

 

आगो लगाई 

कत��य �यान 

नेपाल सरकार 

िव�� 

हिसना हा�मीसमेत 

 मरकेो �यि�ले आफू मन� लागेको अव�थामा 

होस छँदै आ�नो मृ�युको स�ब�धमा �य� 

गरकेो कुरा �माणमा �हण गन�को लािग दुई 

वा दुईभ�दा बढी कागज पेस भएकोमा ती 

कागजह� वा दुई वा दुईभ�दा बढी 

�यि�ह�ले सुनेको भनी लेखाएको िवषय 

एकापसमा िवरोधाभाषपूण� ह�नुह�दैँन । 

अ�पतालमा गराइएको भिनएको कागजमा 

उपचारमा संल�न िचिक�सक वा अ�य 

कम�चारीलाई रोहवरमा राखी िनजह�ले 

अदालतसम� सोको िवषयमा बकप� गरकेो 

ह�नुपद�छ । पेस ग�रएका कागजमा उि�लिखत 

बेहोरा िमिसल संल�न कागजबाट समिथ�त 

भएको ह�नुपद�छ, सो नभए पिन खि�डत 

भएको ह�नु नह�ने । 

२२८० 



 

iii

7=  

१०३८६ 

 

संयु� 

 

टप घर भ�काई 

िखचोला छोडाई 

बाटो कायम 

चलन 

जगत�साद 

साहसमेत 

िव�� 

जानक�देवी 

धनुकाइनसमेत 

 दाताले बाटो िनकास रहकेो भनी िलखतमा 

उ�लेख गरकेो बेहोरालाई पिछ ज�गा ख�रद 

गन� दातालाई पिन सो त�य ब�धनकारी ह�ने 

र बाटो िनकासलाई अवरोध गन� निम�ने । 
२३०८ 

8=  

१०३८७ 

 

संयु� 

 

��ाचार 

जगरनाथ�साद 

सोनार 

िव�� 

नेपाल सरकार 

 ��ाचारज�य कसुर र देवानी दािय�वका िबच 

ताि�वक िभ�नता रहकेो ह��छ । ��ाचार 

िनवारण ऐनको संरचनाबाट साव�जिनक 

उ�रदािय�व भएका पदािधकारी तथा 

रा��सेवकले अ�य �यि�ह�सँग िमली 

��ाचारज�य काय� गरी सरकारी वा 

साव�जिनक स�पि�को िहनािमना गन�, आफू 

वा अ�य �यि�लाई लाभ वा हािन पु� याउने 

काय� गरमेा सो काय�मा संल�न रहकेा 

पदािधकारी, सं�था वा �यि�लाई समेत 

कसुरदार ठहर ह�ने । 

२३१८ 

9=  

१०३८८ 

 

संयु� 

 

उ��ेषण 

लेिनन िव� 

िव�� 

नेपाल सरकार, गृह 

म��ालय, 

िसंहदरबार, 

काठमाड�समेत 

 जबस�म कानून�ारा अि�तयार �ा� त 

िनकायले कुनै कानूनी कारबाही सु� गरी 

कानूनको अि�तयारीिभ� रही िवदेश 

या�ालाई रो�दैन तबस�म य�तो या�ा रो�न 

निम�ने । 

२३७१ 

10=  

१०३८९ 

 

संयु� 

 

उ��ेषण / 

परमादेश 

�ह��छेबहादुर 

खड्गीसमेत 

िव�� 

म�यपुर िठमी 

नगरपािलकाको 

काया�लय, म�यपुर 

िठमी, भ�पुरसमेत 

 �ववासीको नाममा केही समयदेिख क�जा 

गरी बसेका तथा परापूव�कालदेिख बसोवास 

गरी आएका िबचको अिधकारमा िभ� नता 

ह��छ । कुनै ज�गा हाल क�जा गरी ब�ने तथा 

परापूव�कालदेिख नै स�तान दरस�तानदेिख 

बसोवास गरी आएकालाई एकै कसीमा रा�न 

निम�ने ।   

२३८४ 



 

iv

11=  

१०३९० 
 

संयु� 
 

जबरज�ती 
करणी 

मदन प�रयार 
िव�� 

नेपाल सरकार 

 अ� य �माणह�ले जाहरेी बेहोराका साथै 
पीिडतको मौकाको कागजलाई समथ�न 
ग�ररहकेो अव�थामा ती �माणह�लाई 
नजरअ� दाज गरी �ितवादील े अदालतमा 
गरकेो इ� कारी बयान र पुनरावेदन 
िजिकरलाई आधार मानी आरोिपत कसुरबाट 
उ� मुि� िदन सिकने अव�था नह�ने । 

२३९२ 

12=  

१०३९१ 
 

संयु� 
 

ब�दी 
��य�ीकरण 

ह�रकृ�ण सुवेदी 
िव�� 

�ीजया काक�समेत 

 सामा�यतया अदालत वा �यायाधीशल े
बालबािलकाको सव��म िहत हदेा� ब�चाको 
िविश� प�रि�थित, उसको �यि�गत अव�था 
र प�रवेशलाई मू�याङ्कन गनु�पद�छ । य�तो 
िनण�यमा पु�दा बालबािलकाको मनोवै�ािनक 
अव�थासिहतको �ितवेदनसमेतलाई िवचार 
गरी िनण�यमा पु�नु मह�वपूण� आधार ह�न 
स�दछ । �य�तै य�तो िनण�यमा पु�दा बुबा, 
आमा, हजुरबुबा, हजुरआमा, कुनै पिन 
नातेदार वा अ�य संघ सं�थाको प�रि�थित 
वा अव�था होइन िनज बालकको प�रि�थित 
र इ�छासिहतको व�तुगत �ि�कोण 
मह�वपूण� ह�ने । 

२४०२ 

13=  

१०३९२ 
 

संयु� 
 

अपहरण तथा 
शरीर ब�धक 

नेपाल सरकार 
िव�� 

�ेमबहादुर 
िव.क.समेत 

 पिछ िदइएको वा दो�ो जाहरेी वारदात र 
त�यको निजक छ, िकटानी छ, 
�ितवादीह�को बयान पिन वारदातसँग 
निजक छ, �यसलाई भौितक र परी�ण 
�ितवेदन ज�ता अ�य �वत�� �माणह�ल े
पिन समथ�न गद�छ र जाहरेवाला �वयलंे त�य 
पुि� ह�ने गररे अदालतमा आई िकटानी 
बकप� गरी िद�छन् भने �य�तो जाहरेीलाई 
िढलो ग�रिदएको वा “सोच िवचार गरी” 
(after thought) पवूा��ह राखी िदइएको 
जाहरेीको कोटीमा रा�न निम�ने । 

२४१९ 

14=  

१०३९३ 
 

संयु� 
 

उ��ेषण / 
परमादेश 

तसिलम खाँ 
िम�कार 
िव�� 

वैदेिशक रोजगार 
िवभाग, बु�नगर, 
काठमाड�समेत 

 क�पनीका सेयर हो�डरह�म�ये कसैको 
मृ�यु भएमा सेयर कारोबार के कसरी 
िवभाजन गरी हक दािय�व बाँडफाँड गन� 
भ� ने कुरा प�ह�को दािय�व ह�ने र 
सोबमोिजमको िहसाब िकताब बाँडफाँड गरी 
पीिडत प�लाई �ितपूित� उपल�ध 
गराउनुपन� कानूनी दािय�व क�पनीको 
स�चालकह�मा नै िनिहत रहने । 

२४३१ 
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�नण�य नं. १०३८०

सव��च अदालत, सयं�ु इजलास
स�माननीय �धान�यायाधीश �ी गोपाल पराजलुी

माननीय �यायाधीश �ी सपना �धान म�ल
आदेश िमित : २०७४।५।११

०६९-WO-१२५८

िवषयः- उ��ेषण / �ितषेध

िनवेदक : लिलतपरु िज�ला लिलतपरु उ.म.न.पा. 
वडा नं. १ ि�थत नेपाल �लाि�क उ�पादक 
सघंको अि�तयार�ा� ऐ.का महासिचव ऐ.ऐ. 
वडा नं. ६ ब�ने राजे�रलाल जोशीसमेत

िव��
िवप�ी : �धानम��ी तथा मि��प�रषद ्को काया�लय, 

काठमाड�समेत

 § �लाि�कको झोलाबाट वातावरणमा 
दु��भाव पन�, यसलाई पुनः नवीकरण 
गन� नसिकने र नसड्ने ह�नाले लामो 
समयस�म जिमनमा रही माटोको गुण�तर 
कम भई माटो, पानीलगायत �दूिषत भई 
जीव तथा वन�पितको जीवन खतरामा 
परकेो अव�था छ । वातावरण एव ं
जन�वा��यलाई �यानमा रा�दा हालको 
ज�तो �लाि�क झोला र �लाि�कज�य 
सामानको िनवा�ध �योग र यसबाट िसिज�त 
फोहोर �यव�थापन नया ँ ढंगले िनयमन 
गनु�पन� । 

(�करण नं.३)
 § हामी बाँिचरहकेो �कृित हामी सबै 

पृ�वीवासीह�को साझा घर हो र यसको 

सरं�ण गरी भावी पु�तालाई ह�ता�तरण 
गन� दािय�व सबै मानवजाितको हो । 
हामीले गन� मानवीय जीवनका हरके 
ि�याकलापह� वातावरण र �कृितमै�ी 
ह�नुपछ� र वत�मानको उपभोगले भावी 
िपढँीको जीवनशैली र उपभोग �मतालाई 
�भाव पानु� नह�ने ।

िनवेदकका तफ� बाट : िव�ान्  अिधव�ा �ी गोपाल�साद 
अया�ल

िवप�ीका तफ� बाट : िव�ान्  सह�यायािधव�ा �ी 
िव�राज कोइराला, िव�ान्  अिधव�ा �ी 
दामोदर खड्का

सरोकारवालाको तफ� बाट : िव�ान् अिधव�ा �ी 
ह�रशच�� सवेुदी, �ी भवुन�साद वा�ले, �ी 
गणेश दाहाल

अवलि�बत निजर : 
 § ने.का.प.२०६१, अंक ८, िन.नं.७४३०

स�ब� कानून :
 § वातावरण संर�ण ऐन, २०५३

आदशे
 स.�.�या.गोपाल पराजुली : नेपालको 

अ�त�रम संिवधान, २०६३ को धारा ३२ र १०७(२) 
बमोिजम यस अदालतमा दायर ह�न आएको ��ततु 
िनवेदनको संि�� त�य एव ंठहर यस�कार रहेको छः-

�रट िनवेदनको बेहोरा
िनवेदकम�येको नेपाल �लाि�क उ�पादक सघं 

नेपाल रा�यिभ� �लाि�क उ�पादक �यवसायीह�को 
हकिहत संर�ण गन�को लािग सं�था दता� ऐन, २०३४ 
अ�तग�त दता� भएको गैरनाफामूलक परोपकारी स�ंथा 
हो । िनवेदकम�येको एटलस पेट �लस इ�डि��ज 
नेपाल �ा.िल. क�पनी ऐन, २०५३ बमोिजमको 



नेपाल कानून पि�का, २०७६, फागनु

2224

कानूनी �यि� हो र औ�ोिगक �यवसाय ऐन, २०४९ 
को दफा ३(क) बमोिजम �लाि�कज�य व�त ुउ�पादन 
गन�को लािग इजाजत �ा� गरकेो छ । �यसैगरी 
िनवेदकम�येको महाल�मी पोिलमस� उ�ोग, सबनम 
�लाि�क उ�ोग, राधाकृ�ण �लाि�क उ�ोग, िव�ण ु
�ेडस�, ितवारी �लाि�क उ�ोग, सनुकोशी �लाि�क 
उ�ोग, िनता �टोर फम� �ाइभेट फम� रिज��ेसन ऐन, 
२०१४ बमोिजम दता� भएको �लाि�कका पोिलिथन 
झोला एवं �लाि�कज�य िविभ�न व�त ु उ�पादन र 
िब�� िवतरण गन� कानूनी �यि� हो र िनवेदकम�येको  
म नारायण�साद �रमाल पोिलिथन झोला �योगकता� 
ह� ँ। हामी िनवेदकह� �चिलत कानूनबमोिजम आयकर, 
मू�य अिभविृ� कर र अ�तःश�ुकसमेतको लािग दता� 
भई �लाि�कका पोिलिथन झोला र िविभ�न सामानह� 
उ�पादन र िब�� िवतरण गरी आएकोमा िवप�ी 
काठमाड� महानगरपािलकाबाट िमित २०७०।३।१ 
देिख काठमाड� महानगरपािलका �े�िभ� �लाि�क 
झोला िब�� िवतरण र �योगमा �ितब�ध लगाई र सोको 
बिख�लाप गरमेा फोहोरमैला �यव�थापन ऐन, २०६८ 
बमोिजम �योगकता�लाई �. ५००।- र  िब�ेतालाई �. 
१,०००।- स�म ज�रवाना गन� बेहोराको सूचना िमित 
२०७०।१।२ को नाग�रक राि��य दैिनकमा �कािशत 
गरकेोमा पोिलिथनको झोलाको िब�� िवतरण गन� 
�ितब�ध लगाउने िवप�ीह�को िनण�यको स�ब�धमा 
ब�ुदा िमित २०७०।१।५ मा बसेको काठमाड� 
महानगरपािलकाको बोड� बैठकको एजे�डा नं.१२ 
को िवषयव�तमुा का.म.पा. �े�िभ� �लाि�क म�ु 
बनाउने स�ब�धमा िमित २०६८।३।२६ मा काठमाड� 
महानगरपािलकाको सम� िवकास तथा सधुारको 
लािग काय�सूची तयार गरी त�कालीन स�माननीय 
�धाम��ीबाट काठमाड� घोषणामाफ� त २ वष�िभ� 
काठमाड� महानगर �े�िभ� चरणब� पोिलिथन 
झोलाम�ु बनाउने काय��म रहेकोले यही िमित 
२०७०।३।१ बाट पोिलिथन झोला म�ु गन� वातावरण 

�यव�थापन िवभागबाट यसस�ब�धी साव�जिनक 
सूचना जारी गन�, उ� िमितबाट �लाि�क झोला �योग 
गन�ह�को लािग �.५००।- र िब��कता�को लािग �. 
१,०००।- ज�रवाना तो�ने, सरोकारवाला िनकायह�, 
नेपाल सरकारका सबै काया�लय, साव�जिनक सं�थान 
काया�लयह�मा प�ाचार�ारा जानकारी गराउने र 
वातावरणस�ब�धी काय� गन� NGO/INGO सगँ 
छलफल गरी �भावकारी ढङ्गले प�रचालन गन� 
िविवध काय��म स�चालन गन�, उ� काय��मको 
�ब��न गन� छु�ै �ब��न तथा �चार �सार सिमित गठन 
गन�समेतको िनण�य भएको रहेछ । उ� िनण�यबाट हामी 
िनवेदकह�को नेपालको अ�त�रम संिवधान, २०६३ 
को धारा १२(३)(च), १३(१) र १९(१), औ�ोिगक 
�यवसाय ऐन, २०४९ को दफा ९ र क�पनी ऐन, 
२०६३ को दफा ३ �ारा �द� मौिलक एवं कानूनी 
हकमा आघात पगेुकोले यो �रट िनवेदन िलई अदालतमा 
उपि�थत भएका छ� ।

�लाि�क वा पोिलिथन झोला उ�पादन गन� 
उ�ोगह� क�पनी ऐन, २०५३ तथा �ाइभेट फम� 
रिज��ेसन ऐन, २०१४ बमोिजम दता� भएका ह�न् । 
�ाइभेट फम� घरले ु तथा साना उ�ोग काया�लयमा 
दता� ह�ने ह�दँा दता� र इजाजत एकैपटक �ा� गरेका 
ह��छन् । क�पनी ऐनबमोिजम दता� भएका उ�ोगह� 
पुजँी / लगानी एव ं �मताको आधारमा घरले ु तथा 
साना उ�ोग काया�लय एवं उ�ोग िवभागमा उ�ोगको 
�पमा दता� एव ं व�त ु उ�पादनको इजाजत �ा� गरी 
स�चालनमा रहेका ह��छन् । यसबाट हामी �चिलत 
कानून र करको दायरामा आई �यवसाय स�चालन 
गरी आएका ह� । �लाि�क झोला र �लाि�कज�य 
सामान�ित जनसाधारणको सकारा�मक धारणा रही 
आएको छ र जनमत पिन यसमा रोक लगाउने नभई 
कानून�ारा िनयिमत ग�रनपुद�छ भ�ने प�मा रहेको 
छ । िनयिमत ग�रएको ख�डमा जन�वा��य, जिमनको 
उव�राशि� र फोहोरमैला �यव�थापनमा  �लाि�कज�य 
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सामानबाट िसिज�त चनुौती अ��य ह�ने कुरामा िववाद 
छैन । आजको मानव जीवन �लाि�कज�य सामानिबना 
च�न नस�ने ह�दँा यसलाई कानून�ारा िनयिमत गनु�को 
िवक�प छैन । यसैले िवप�ी का.म.न.पा.बाट नेपाल 
सरकारको नीितिवपरीत ह�ने गरी लगाइएको �ितब�ध 
कानूनस�मत छैन । यसबाट वातावरण र जन�वा��यमा 
पन� असरको िवषयमा वै�ािनक अनसु�धान नगरी 
रोक लगाउने िन�कष�मा प�ुन ु �यायोिचत छैन । यसै 
स�ब�धमा स�मािनत सव��च अदालतबाट ने.का.प. 
२०६१, िन.नं. ७४३० मा �ितपािदत िस�ा�तअनसुार 
िवप�ीसमेतको नाममा �ािविधक सिमित गठन गरी 
उपय�ु िनण�य गन� परमादेशको आदेश जारी भएकोमा 
हालस�म �यसो नगरी अदालतको अवहेलना गन� काय� 
भएको छ । 

औ�ोिगक �यवसाय ऐन, २०४९ मा िमित 
२०४५।५।६ मा भएको पिहलो संशोधनले �लाि�क 
उ�ोगलाई अनसूुची-२ बाट हटाइएपिछ यस उ�ोगको 
�थापनासमेतको लािग अनमुित िलनपुन� �यव�था 
हटाइएबाट �लाि�कज�य व�तकुो उ�पादन एव ं�योग 
जन�वा��य �ितकूल नभएको �प� छ । �लाि�क 
उ�ोगबाट उ�पादन एवं िब�� ह�ने पोिलिथन झोलाको 
उ�पादनलाई कुनै पिन कानून�ारा �ितब�ध लगाइएको 
छैन र िनयिमत मा� ग�रएको छ । िमित २०५७।१।१९ 
को नेपाल राजप�मा �कािशत सूचनाबाट �लाि�क 
झोलाको मापद�ड २० माइ�ोन वा सोभ�दा बढी ह�नपुन� 
गरी तोिकएको छ । उ� सूचनाबमोिजमको उ�पादन 
�वदेशी उपयोगको लािग हो । िनया�त �योजनको लािग 
सोभ�दा कमको उ�पादन गन� सिकने बेहोरा िमित 
२०५७।१।२६ को राजप�बाट �प� ह��छ । यसबाट 
पोिलिथन झोला उ� मापद�डबमोिजम उ�पादन 
र िब�� िवतरण गन� पाइ�छ र यसलाई कतै िनषेध 
ग�रएको छैन । यसको िनयमनलाई अझ �भावकारी 
बनाउनपुन� अव�था छ । औ�ोिगक �यवसाय ऐनको 
�ावधानलाई अ�य कानूनी �यव�थाले �भािवत गन� 

स�दैन । वातावरण परी�णबाट पिन यसलाई िनयिमत 
गन� सिक�छ । पोिलिथन झोला उ�पादन गन� उ�ोगलाई 
कानूनले नै वातावरणमा असर पान� उ�ोग नमानेको 
अव�थामा ��यथ�ले वातावरण र जन�वा��यमा असर 
परकेो भ�ने बेहोरा वातावरण सरं�ण ऐन, २०५३ र ऐ. 
िनयमावली, २०५४ �ितकूल छ ।  

वातावरण संर�ण ऐन, २०५३ को दफा 
२३ ले िदएको अिधकार �योग गरी नेपाल सरकारले 
�लाि�क झोला (िनयमन तथा िनय��ण) िनद�िशका, 
२०६८ बनाई लागू गरकेो छ । यस िनद�िशकाको 
िनयम ३ मा २० माइ�ोनभ�दा कमको झोला उ�पादन 
गन� नपाइने र �य�तो उ�पादनलाई िबसज�न गनु�पन� 
�यव�था गरकेो छ । यस�कार कानूनले उ�पादन, 
िब�� र �योगको लािग अनमुित िलई िनयमन गरेको 
व�तलुाई �ितब�ध लगाउने गरी िवप�ीह�बाट भएका 
िनण�यसमेतका काम कारबाहीबाट नेपालको अ�त�रम 
संिवधान, २०६३ को धारा १२(३)(च) �ारा ��याभूत 
हा�ो उ�ोग, �यापार र रोजगारको �वत��तामा रोक 
लगाएको र िवधाियक� कानूनले �य�तो �वत��तामा 
�ितब�ध लगाएको अव�था छैन । �चिलत कानूनले 
�ितब�ध नलगाएको एवं कानूनबमोिजम दता� भई 
इजाजत र अनमुित िलई �यवसाय स�चालन ग�ररहेको 
र समान �कृितको अ�य व�तमुा �ितब�ध नलगाएको 
अव�थामा हामी िनवेदकह�लाई असमान �यवहार 
ग�रएको ऐ. संिवधानको धारा १३(१) मा �द� मौिलक 
हक अित�मण ग�रएको छ ।  

नेपालमा िनवेदकसिहत क�रब ४०० वटा 
�लाि�क उ�ोगह� �थापना र स�चालनमा छन् । 
�यसमा ठूलो मा�ामा �वदेशी पुजँी लगानी भएकोले 
िवप�ीह�बाट ऐ. स�पि� आज�न एवं अ�य कारोबार 
गन� पाउने हक कुि�ठत भएको अव�था छ । िवप�ी 
का.म.न.पा.�ारा �कािशत उ� सूचनाको बिख�लाप 
गरमेा फोहोरमैला �यव�थापन ऐन, २०६८ अनसुार 
द�ड ज�रवाना गन� अिधकार िवप�ी का.म.न.पा.लाई 
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नह�दँा सो सूचना �ार�भदेिख गैरकानूनी छ ।  
�थानीय �वाय� शासन ऐन, २०५५ 

को दफा ९६(छ)(५) र (६) को आधारमा �चिलत 
कानूनबमोिजम इजाजत�ा� उ�पादन, िब�� िवतरण, 
�योग र �यावसाियक काय�मा �ितब�ध लगाउन िम�ने 
होइन । �लाि�क तथा पोिलिथन झोलाबाट वातावरणलाई 
असर पछ�  भ�ने अफवाह फैलाउनेलगायतका �मपूण� 
धारणा अिभ�य� ह�ने गरकेोले यथाथ�ता लगाई 
िन�कष�मा प�ुनपुन� भनी सव��च अदालतबाट ने.का.प. 
२०६१, िन.नं. ७४३० मा िस�ा�त �ितपादन भएको 
ह�दँा अ�ययन अनसु�धान नगरी पोिलिथन झोलालाई 
�ितब�ध लगाउने िवप�ीह�को काय� �िुटपूण� छ । 
साथै हाल जन�ितिनिध नभएको अव�थामा आफूलाई 
�ा�त फोहोर मैला �यव�थापन गन� पदीय िज�मेवारी 
वहन नगरी िमित २०७०।१।२ मा सूचना �कािशत 
गरपेिछ िमित २०७०।१।५ मा मा� िनण�य गन� काय� 
कानूनको मा�य िस�ा�त �ितकूल भएकोले काठमाड� 
महानगरपािलकाबाट िमित २०७०।३।१ देिख 
काठमाड� महानगरपािलका �े�िभ� �लाि�क झोला 
�ितब�ध लगाउने र �य�तो काय� गर े ज�रवाना गन� 
भनी िमित २०७०।१।२ मा �कािशत सूचना र िमित 
२०७०।१।५ को बोड� िनण�य एवं सोस�ब�धी काम 
कारबाही उ��ेषणको आदेशले बदर गरी स�मािनत 
अदालतबाट ने.का.प. २०६१, िन.नं. ७४३० 
मा िमित २०६१।८।४ मा जारी आदेशबमोिजम 
अ�ययन अनसु�धान र िनण�य नभएस�म िवप�ीको 
िनण�यानसुार �लाि�क झोला िब�� र �योगमा 
�ितब�ध नलगाउन ु भनी �ितषेधसमेत जारी 
ग�रपाऊँ । साथै िवप�ी का.म.न.पा.ले िमित 
२०७०।१।२ को नाग�रक दैिनकमा �कािशत सूचना र 
िमित २०७०।१।५ बोड� िनण�यसमेतको आधारमा िमित 
२०७०।३।१ दिेख पोिलिथन झोलाको िब�� तथा 
�योगमा �ितब�ध लगाउने िनण�य काया��वयन भएमा 
िनवेदकह�लाई अपूरणीय �ित ह�ने भएकोले ��ततु 

िनवेदनको अि�तम िकनारा नलागेस�म उ� िनण�य एवं 
सूचनाअनसुार काठमाड� महानगरपािलका �े�िभ� 
�लाि�क (पोिलिथन) झोला िब�� तथा �योगमा रोक 
लगाउने काय� नगनु�  नगराउन ु भनी सव��च अदालत 
िनयमावली, २०४९ को िनयम ४१(१) बमोिजम 
िवप�ीह�का नाममा अ�त�रम आदेश जारी ग�रपाउ ँ
भ�नेसमेत बेहोराको �रट िनवेदन ।

यस अदालतबाट भएको आदेश
यसमा के कसो भएको हो ? िनवेदकको 

मागबमोिजमको आदेश िकन जारी ह�न ु नपन� हो ? 
यो आदेश�ा� भएका िमितले बाटाका �यादबाहेक 
१५ िदनिभ� महा�यायािधव�ाको काया�लयमाफ� त 
िलिखत जवाफ पेस गनु�  भनी िवप�ी नं. १ तथा 
आफँै वा आ�नो कानूनबमोिजमको �ितिनिधमाफ� त 
िलिखत जवाफ पेस गनु�  भनी िवप�ी नं. २ र ३ का 
नाममा यो आदेश र �रट िनवेदनको एक�ित न�कल 
साथै राखी सूचना पठाई िलिखत जवाफ परपेिछ वा 
अविध नाघेपिछ िनयमानसुार पेस गनू� । साथै िनवेदन 
मागबमोिजम अ�त�रम आदेश ह�ने नह�ने स�ब�धमा 
िवप�ीसमेतलाई राखी छलफल गरी िन�कष�मा प�ुनपुन� 
ह�नाले सो स�ब�धमा �लाि�कको झोलामा �ितब�ध 
लगाउने गरी काठमाड� महानगरपािलकाको िमित 
२०७०।१।२ को सूचनाबमोिजमको काय� त�कालको 
लािग यथाि�थितमा राखी सो स�ब�धमा अ�त�रम 
आदेश छलफलको लािग िमित २०७०।२।२९ को 
पेसी तोक� िवप�ीह�लाई जानकारी िदई िनयमानसुार 
पेस गनु�  भ�ने यस अदालतको िमित २०७०।२।२२ 
को आदेश ।

यसमा िनवेदकह�तफ� का कानून 
�यवसायीह�ले अ�त�रम आदशे जारी ग�रपाउन 
माग गदा� यस अदालतबाट  ने.का.प. २०६१, िन.नं. 
७४३० मा िमित २०६१।८।४ मा जारी आदेशबमोिजम 
अ�ययन, अनसु�धान र िनण�य नभएस�म �लाि�क 
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झोलाको �योग एवं िब�� िवतरणमा �ितब�ध 
नलगाउन माग गरतेफ�  हेदा� उ� म�ुामा िनण�य ह�दँा 
यस िवषयमा बहृत् एवं ग�भीर अ�ययन अनसु�धान 
गरी आ.व. ०६१/०६२ िभ�ै रायसिहतको �ितवेदन 
पेस गन� काया�देश िदई �धानम��ी तथा मि��प�रषदक्ो 
काया�लय एवं जनसं�या तथा वातावरण म��ालयको 
नाममा िनद�शा�मक आदशेसिहतको परमादशे जारी 
भए पिन सोबमोिजम कुनै काम गरकेो वा �ितवेदन 
�ा� गरकेो नेपाल सरकारतफ� बाट बताउन सकेको 
पाइएन । यित मह�वपूण� िवषयमा भएको 
आदशेबमोिजमको काम हालस�म पिन स�प�न नगरी 
अटेर गरी ब�न वा सहन िम�ने देिखएन । उ� िववरण 
��ततु म�ुामा भएको आदेशको काया��वयनको लािग 
अित सा�दिभ�क �पले जोिडएको दिेखएकोले उपयु�� 
िनण�यबमोिजम �ािविधक सिमित गठन गरी अ�ययन 
अनसु�धान गरी रायसिहतको �ितवेदन �ा� भएको भए 
७ िदनिभ� यस अदालतमा पठाउन ुभनी र सोबमोिजम 
नगरकेो भए १५ िदनिभ� �ािविधक सिमित गठन गन� 
लगाई उ� सिमितले अिवल�ब काम स�प�न गराई 
राय �ितवेदन �ा� गरी सोबमोिजम काम कारबाही 
पूरा गरी नितजा पठाउन ुभनी िवप�ी �धानम��ी तथा 
मि��प�रषदक्ो काया�लयमा लेखी पठाउनू । साथै 
सोबमोिजम �ािविधक सिमित गठन गरकेो कुराको 
अिवल�ब यस अदालतमा जानकारी पठाउन लेखी 
पठाउनू । उ� काम स�प�न भएपिछ मागबमोिजमको 
आदशे स�ब�धमा छलफलको िनि�त पेस गनू� ।  

त�काल अ�त�रम आदेश िनर�तर गन� वा 
नगन� भ�ने स�ब�धमा िवचार गदा� िवप�ी काठमाड� 
महानगरपािलकाको िमित २०७०।१।२ मा नाग�रक 
राि��य दैिनकमा �लाि�क झोलाम�ु काठमाड� 
अिभयानको लािग काठमाड� महानगरपािलकाको 
अ�य�त ज�री सूचना भनी �कािशत सूचनामा 
िमित २०७०।३।१ दिेख महानगरपािलका �े�िभ� 
�लाि�कको झोला िब�� िवतरण तथा �योग नग�रिदनहु�न 

अनरुोध ग�रएको देिख�छ । �य�तो अनरुोधिभ� िनिहत 
िहताथ�मा ��न उठाउन ुपन� नभए पिन सो सूचनाको 
बिख�लाप काम गरमेा फोहोर मैला �यव�थापन ऐन, 
२०६८ अनसुार �लाि�क झोला �योग गन� र िब�� 
िवतरण गन�लाई द�ड ज�रवाना तोकेको हकमा �यसको 
अमकु कानूनी दफा र अि�तयारी खोलेको नपाइएको 
र िलिखत जवाफसमेत �ा� ह�न बाकँ� ह�दँा सो हदस�म 
अक� आदेश नभएस�मको लािग यस अदालतको एक 
�यायाधीशको इजलासबाट िमित २०७०।२।२२ मा 
जारी भएको त�कालको लािग यथाि�थितमा रा�ने 
भ�ने आदेशमा अ�यथा गनु�पन� देिखएन भ�ने यस 
अदालतको िमित २०७०।२।२९ को आदेश । 

िवप�ी �धानम��ी तथा मि��प�रषदक्ो िलिखत 
जवाफ 

िनवेदकले दाबी िलनभुएको िवषयमा यस 
काया�लयको के, क�तो संल�नता रहेको छ ? भ�ने 
स�ब�धमा िनवेदकले िनवेदनमा कुनै कुरा उ�लेख 
गनु�भएको छैन । यस काया�लयलाई िवप�ी बनाउन ु
पन� कुनै कारण र आधार िनवेदनमा उ�लेख ग�रएको 
छैन । िववादको िवषयव�तसुगँ कुनै स�ब�ध नै नरहेको 
र सिंवधान तथा कानूनबमोिजम पूरा गनु�पन� कुनै 
दािय�व पूरा नगरकेोले यस काया�लयलाई िवप�ी 
बनाउन ुपरकेो हो भ�ने आधारभूत त�य नै �थािपत 
ह�न नसकेकोले �थम�ि�मा नै �रट िनवेदन खारजेभागी 
छ । �लाि�क झोलाको िब�� तथा उपयोगमा �ितब�ध 
लगाउने स�ब�धमा सव��च अदालतबाट ने.का.प. 
२०६१, िन.नं. ७४३० मा िमित २०६१।८।४ मा 
जारी आदशेबमोिजम �लाि�क झोलाह�को उ�पादन, 
बेचिबखन एव ंउपयोगका स�ब�धमा नेपाल सरकारका 
स�बि�धत म��ालयह�बाट आव�यक काम 
कारबाही स�पादन ह�दँै आइरहेको छ । �लाि�कका 
झोलाह�को बढ्दो �योगका कारण मानव �वा��य 
तथा वातावरणमा प�ररहेको �ितकूल असरलाई �यून 
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गरी �व�छ वातावरणमा स�मानपूव�क जीउन पाउने 
�यि�को संवैधािनक अिधकारको संर�ण र �ब��नको 
लािग �लाि�कका झोलाह�को बेचिबखन एव ं�योगमा 
रोक लगाउने गरी स�बि�धत अिधकार�ा� िनकायले 
िनण�य गन� नस�ने भ�ने ह�दँनै । कुनै खास �े�मा 
�लाि�कका झोलाको बेचिबखन र उपयोगमा रोक 
लगाउने गरी अिधकार�ा� िनकायबाट िनण�य भएको 
कारणबाट �लाि�कज�य व�त ुउ�पादन गन�को लािग 
�चिलत कानूनबमोिजम इजाजत पाएको क�पनीको 
�यापार एवं �यवसाय गन� पाउने अिधकारको अित�मण 
भएको मा�न िम�दैन । �रट िनवेदक क�पनीह�ले 
�लाि�कज�य व�त ु उ�पादन नै गन� नपाउने गरी 
िनण�य भएको नभई कुनै खास �े�लाई �लाि�कको 
झोला �योग गन�बाट रोक लगाइएको अव�थास�म 
हो । य�तै �कृितको िववादमा सव��च अदालतबाट 
ने.का.प. २०६० िन.नं. ७२०७ को उ��ेषण परमादेश 
�रटमा महे��नगर नगरपािलकाले आ�नो �े�िभ� 
�लाि�कको झोला �योग गन� रोक लगाउने गरी 
गरकेो िनण�यबाट िनवेदकको पेसा, रोजगार, उ�ोग 
�यापार गन� �वत��ता र स�पि�को हकमािथ हनन 
भएको भ�न निम�ने र �थानीय �वाय� शासन ऐन, 
२०५५ को दफा ९६(१)(ग)(४) र (छ)(५) ले िदएको 
अिधकार �योग गरी जन�वा��यको लािग हािनकारक 
िचजव�तकुो साव�जिनक �योगमा रोक लगाउने िनण�य 
नगरपािलकाले गन� स�ने ह�दँा ��ततु �रट िनवेदनको 
औिच�य नरहेकोले खारजे ग�रपाऊँ ।

िवप�ी काठमाड� महानगरपािलका तथा ऐ. का 
काय�कारी अिधकृतको िलिखत जवाफ

यसमा �थानीय �वाय� शासन ऐन, २०५५ 
ले महानगरपािलकालाई �थानीय �वाय� सरकारको 
�पमा �थािपत गरकेो छ । ऐनले िदएको अिधकार 
एवं �वाय�ताको प�रिधिभ� रहेर महानगरपािलकाले 
यसको प�रषद ्एवं बोड�माफ� त साव�जिनक �वा��यको 

संर�णको लािग आव�यक नीित बनाउन स�ने 
भएकोले �यही �योजनका लािग नगरबासीका �वा��य 
एव ं वातावरण संर�ण गन� �योजनका लािग नगर 
�े�िभ� �लाि�कका झोलाको उपयोगमा �ितब�ध 
लगाउने नीितगत िनण�य भएको र य�तो नीितगत 
िनण�यको औिच�यिभ� �वेश गरी �रट जारी गन� 
Doctrine of Political Question को िस�ा�तले 
िम�दैन । महानगरपािलकाले गरकेो नीितगत िनण�यबाट 
िनवेदकको मौिलक हकमा �ितकूल असर परेको 
छैन । �रट िनवेदकले दाबी िलइएका मौिलक हकका 
संवैधािनक धाराह� िनरपे� होइनन् । नेपालको 
अ�त�रम सिंवधान, २०६३ को धारा १२(३)(च), 
१३(१) र १९(१) को �ितब�धा�मक �यव�था हेदा�  
साव�जिनक �वा��य, नैितकता र �व�छ वातावरण 
एव ं साव�जिनक हकको िनि�त मौिलक हकमा 
ब�देज लगाउन सिकने ह�दँा यस महानगरपािलकाले 
सरोकारवाला िनकाय र �यि�सगँ परामश� गरी िमित 
२०६८।३।२६ मा त�कालीन �धानम��ीमाफ� त 
साव�जिनक गरकेो काठमाड� घोषणाप�माफ� त २ 
वष�िभ� काठमाड� महानगरपािलका �े�िभ� �लाि�क 
झोलाम�ु गन� िनण�य ग�रएको ह�दँा �रट िनवेदन 
खारजेभागी छ । 

�थानीय �वाय� शासन ऐन, २०५५ को 
दफा ९६(छ)(५) ले जन�वा��यको लािग हािनकारक 
ठािनएका िचजव�तकुो साव�जिनक �योगमा रोक 
लगाउने अिधकार �थानीय िनकायलाई भएकोले 
उि�लिखत काठमाड� घोषणाप� र िमित २०७०।१।५ 
गतेको बोड� बैठकको िनण�यानसुार सूचना िनकािलएको 
हो । �यसैगरी महे��नगर नगरपािलका क�चनपरु�ारा 
गरकेो य�तै �कृितको िनण�य िव�� य�तै �कृितको 
�रटमा ने.का.प. २०६१, िन.नं. ७४३० अंक ८ प.ृ 
१०८९) सव��च अदालतबाट िस�ा�त �ितपादन 
भइसकेको छ । महानगरपािलकािभ� �लाि�क झोलाले 
ढल जाम गरकेो, सडक फोहोर बनाएको, चौपायाको 
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�वा��यमा �ितकूल असर पगेुको, सहरको स�ुदरता 
समा�त पारकेो र �यस �कारका झोलाको Disposal 
काय� पिन किठन भई वातावरणमा �ितकूल असर 
परकेोले साव�जिनक िहतलाई �यानमा राखेर उपय�ु 
िनण�य ग�रएको ह�नाले �रट िनवेदन खारजे ग�रपाउ ँ
भ�ने काठमाड� महानगरपािलका र ऐ.का काय�कारी 
अिधकृत ल�मण अया�लको िलिखत जवाफ । 

कानून �यवसायीह�को बहस िजिकर
िनयमबमोिजम दैिनक पेसी सूचीमा चढी पेस 

ह�न आएको ��ततु �रट िनवेदनमा िनवेदकका तफ� बाट 
उपि�थत  िव�ान्  अिधव�ा �ी गोपाल�साद अया�लले 
िव�ान, �िविध तथा वातावरण म��ालयले �लाि�क 
झोला (िनयमन तथा िनय��ण) िनद�िशका, २०६८ 
बनाई िमित २०६८।९।९ दिेख लागू भइसकेको 
अव�था ह�दँा यस स�ब�धमा छु�ै िनण�य, आदेश र 
सूचना जारी ह�नपुन� अव�था छैन । िव�ान, �िविध 
तथा वातावरण म��ालयले वातावरण सरं�ण ऐन, 
२०५३ ले िदएको अिधकार �योग गरी �लाि�क 
झोलाको स�दभ�मा �यसले पारकेो असरलाई कम गरी 
सोलाई �यवि�थत गन�, िनयमको पालना नगन�ह�लाई 
ऐन िनयमबमोिजम कारबाही गरी यस स�ब�धमा 
परकेा सम�याको समाधान गन� उि�लिखत िनद�िशका 
जारी भई हालस�म दो�ो संशोधन भई लागू भएकोले 
�लाि�क झोलालगायत �लाि�कज�य साम�ीमा 
�ितब�ध लगाउने नभई यसलाई उ�लिखत ऐन, िनयम 
र िनद�िशकाबाट िनयिमत गन� नीित नेपाल सरकारको 
रहेको छ । साथै िवप�ी का.म.न.पा.ले िमित २०७०।१।२ 
मा नाग�रक दैिनक पि�कासमेतमा �लाि�क झोला 
�ितब�ध लगाउने सूचना �कािशत ग�रसकेपिछ िमित 
२०७०।१।५ को बोड� बैठकले िनण�य गरकेोसमेत 
कानूनस�मत छैन । यसरी पिहले पि�कामा सूचना 
�कािशत गररे पिछ मा� िनण�य गन� काय� दरुासयय�ु 
छ । औ�ोिगक �यवसाय ऐन, २०४९ मा भएको 

पिहलो सशंोधनले �लाि�क उ�ोगलाई अनसूुची-२ 
बाट हटाएपिछ यस उ�ोगको �थापनासमेतको लािग 
अनमुित िलन ु नपन� भएबाट �लाि�कज�य व�तुको 
उ�पादन एवं �योग जन�वा��य �ितकूल छैन । 
आजको समयमा �लाि�क झोला र �लाि�कज�य 
सामानिबनाको जनजीवन संभव नभएकोले यसलाई 
कानूनबमोिजम िनयिमत ग�रनपुद�छ । यस स�ब�धमा 
�याियक �ि�कोणसमेत रोक नलगाई �यव�थापन 
ग�रनपुद�छ भ�ने रहेको ह�दँा िनवेदन मागबमोिजम 
काठमाड� महानगरपािलकाबाट िमित २०७०।३।१ 
दिेख का.म.न.पा. �े�िभ� �लाि�क झोला �ितब�ध 
लगाउने िमित २०७०।१।२ मा �कािशत सूचना र 
िमित २०७०।१।५ को बोड� िनण�यसमेत उ��ेषणको 
आदेशले बदर गरी �लाि�क झोला िब�� र �योगमा 
�ितब�ध नलगाउन ुभनी �ितषेधसमेत जारी ग�रपाउ ँ
भनी बहस गनु�भयो ।

िवप�ी नेपाल सरकार, �धानम��ी तथा 
मि��प�रषद ्को काया�लयको तफ� बाट उपि�थत िव�ान्  
सह�यायािधव�ा �ी िव�राज कोइरालाले �लाि�क 
झोलालगायत �लाि�कज�य साम�ीबाट जन�वा��य 
र वातावरणमा �ितकूल असर प�ररहेको वत�मान 
अव�थामा �लाि�क झोलाको िवक�प खो�नपुन� 
अव�था छ । िनवेदकले �लाि�क झोला �ितब�ध 
नभई िनयिमत र �यवि�थत गनु�पद�छ भनी िलएको 
िजिकरलाई अ�यथा भ�नपुन� अव�था पिन छैन । साथै 
नेपाल सरकारले यस स�ब�धमा �चिलत ऐन, िनयम 
र िनद�िशकाको पालना गरी �लाि�कको �योगलाई 
िनयिमत गराउन स�ने र सो �ममा का.म.न.पा. र 
िव�ान, �िविध तथा वातावरण म��ालयबाट �लाि�क 
झोला र �लाि�कज�य सामानको �योगलाई िनयिमत 
गराउन चािलएको कामकारबाही कानूनस�मत 
भएकोले ��ततु �रट िनवेदन खारजे ग�रपाउ ँभनी बहस
गनु�भयो ।

िवप�ी काठमाड� म.न.पा.को तफ� बाट 
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उपि�थत िव�ान्  अिधव�ा �ी दामोदर खड्काले 
�थानीय �वाय� शासन ऐन,२०५५ को दफा ९६(१)
(ग)(४)र(छ)(५) ले िदएको अिधकार �योग गरी 
जन�वा��य  काठमाड� महानगरलाई �लाि�कम�ु 
वातावरणमै�ी नमनुा सहर बनाउने उ�े�यले �लाि�क 
झोला तथा �लाि�कज�य सामानमा �ितब�ध लगाउने 
गरी नाग�रक राि��य दैिनकमा सूचना �कािशत 
गरी बोड�बाट िनण�य गराइएको हो । यस स�ब�धमा 
महानगरवासीमा जनचेतना फैलाइएको र तयारीको 
लािगसमेत पया�� समय िदइएको हो । �लाि�क 
नसड्ने �कृितको भएकोले यसबाट िसिज�त फोहोर 
�यव�थापनमा किठनाई भएकोले �चिलत कानूनको 
दायरामा रहेर य�तो िनण�य िलइएको ह�नाले �रट 
िनवेदन खारजे ग�रपाउ ँभनी बहस गनु�भयो । 

सरोकारवाला अिधव�ाह� �ी ह�र��� 
सवुेदी, भवुन �साद वा�ले र गणेश दाहालले �लाि�क 
non disposable �कृितको ह�ने भएकोले काठमाड� 
महानगरलाई यसबाट िसिज�त फोहोर �यव�थापनमा 
भइरहेको किठनाईलाई �यानमा राखेर लामो समयको 
तयारी�व�प का.म.न.पा.बाट �लाि�क झोलाम�ु 
अिभयानको लािग सूचना जारी गरी बोड� िनण�य 
ग�रएको ह�नाले िनवेदन मागबमोिजम �रट जारी ह�ने 
अव�था छैन । �लाि�कलाई recycle र decompose 
को �यव�था नभएस�म यसको �योग िनयिमत र 
�यवि�थत ह�न नस�ने ह�दँा का.म.न.पा.ले काठमाड� 
महानगरपािलका �े�लाई �लाि�कम�ु बनाउने 
िनण�यबाट सिंवधान�द� महानगरवासीको �व�छ 
वातावरणमा बा�ँन पाउने अिधकारको संर�ण ह�ने 
भएकोले �रट िनवेदन खारजे ग�रपाउ ँभनी गनु�भएको 
बहस सिुनयो । अब �रट िनवेदन मागबमोिजम आदेश 
जारी ह�नपुन� हो होइन भ�ने स�ब�धमा िनण�य िदनपुन� 
देिखयो ।

२. अब िनण�यतफ�  िवचार गदा� िवप�ी 
काठमाड� महानगरपािलकाबाट िमित २०७०।३।१ 

दिेख काठमाड� महानगरपािलका �े�िभ� �लाि�क 
झोला �ितब�ध लगाउने र �य�तो काय� गर ेज�रवाना 
गन� भनी िमित २०७०।१।२ मा �कािशत सूचना र 
िमित २०७०।१।५ को बोड� िनण�य एवं सोस�ब�धी 
काम कारबाही उ��ेषणको आदेशले बदर गरी सव��च 
अदालतबाट िमित २०६१।८।४ मा जारी आदेश (ने.
का.प. २०६१, अङ्क ८, िन.नं. ७४३०) बमोिजम 
अ�ययन अनसु�धान र िनण�य नभएस�म िवप�ीको 
िनण�यानसुार �लाि�क झोला िब�� र �योगमा 
�ितब�ध नलगाउन ुभनी �ितषेधसमेत जारी ग�रपाउ ँ
भ�ने नै म�ुय �रट िनवेदन िजिकर रहेको दिेख�छ 
भने �लाि�कका झोलाह�को बढ्दो �योगका कारण 
जन�वा��य र वातावरणमा परकेो असर �यून गन�को 
लािग अिधकार �ा� िनकायले उपय�ु िनण�य भएको, 
कुनै खास �े�मा �लाि�कका झोलाको बेचिबखन र 
उपयोगमा रोक लगाउने गरी अिधकार�ा� िनकायबाट 
भएको िनण�यबाट कसैको �यापार �यवसाय गन� पाउने 
अिधकारको अित�मण भएको मा�न निम�ने र 
िनवेदकह�ले �लाि�कज�य व�त ु उ�पादन र �योग 
गन� नपाउने गरी िनण�य भएको नभई काठमाड� महानगर 
�े�लाई �लाि�कको झोलाम�ु स�म गन� लािगएको 
काय�बाट िनवेदकको पेसा, रोजगार, उ�ोग �यापार 
गन� �वत��ता र स�पि�को हकमािथ हनन भएको 
भ�न निम�ने र �थानीय िनकायले जन�वा��यको 
लािग हािनकारक िचजव�तकुो साव�जिनक �योगमा 
रोक लगाउन स�ने ह�दँा �रट िनवेदन खारजे ह�नपुद�छ 
भ�ने भनाइ िवप�ी �धानम��ी तथा मि��प�रषद् को 
काया�लयको र �थानीय िनकायले जन�वा��यको 
लािग हािनकारक िचजव�तकुो साव�जिनक �योगमा 
रोक लगाउन स�ने ह�दँा िमित २०६८।३।२६ 
त�कालीन �धानम��ीले २ वष�िभ� काठमाड� 
महानगरपािलका �े�िभ� �लाि�क झोलाम�ु गन� भनी 
गरकेो घोषणाअनसुार िमित २०७०।१।५ को बोड� 
बैठकको िनण�यानसुार काठमाड� महानगर �े�िभ� 
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१०३८० - राजे�रलाल जोशीसमेत िव. �धानम��ी तथा मि��प�रषद ्को काया�लय, काठमाड�समेत

िमित २०७०।३।१ देिख �लाि�क झोलाम�ु गन� 
सूचना िनकािलएको, महानगरपािलकािभ� �लाि�क 
झोलाले ढल जाम गरकेो, सडक फोहोर बनाएको, 
चौपायाको �वा��यमा �ितकूल असर पगेुको, सहरको 
स�ुदरता समा�त पारकेो र सो झोला Disposal काय� 
पिन किठन भई वातावरणमा �ितकूल असर परकेोले 
साव�जिनक िहतलाई �यानमा राखेर उपय�ु िनण�य 
ग�रएको ह�दँा �रट िनवेदन खारजे ह�नपुद�छ भ�ने 
भनाइ िवप�ी काठमाड� महानगरपािलकासमेतको 
रहेको देिख�छ । आजको समयमा �लाि�क मानव 
जीवनको अिभ�न अगं भइसकेको ह�दँा �लाि�क झोला 
र �लाि�कज�य सामानको �योगलाई �चिलत ऐन, 
िनयम र िनद�िशकाबमोिजम िनयिमत र �यवि�थत 
ग�रनपुद�छ भ�ने िनवेदकको भनाइ र �लाि�क 
झोलाको कारण जन�वा��य र वातावरणमा परकेो 
�भाव �यून गरी मानवको �व�छ वातावरणमा बा�ँन 
पाउने संिवधान�द� मौिलक हकको सरं�ण ह�नपुद�छ 
भ�ने िवप�ीतफ� को भनाइमा तादा��यता नै रहेको 
देिख�छ । �लाि�क झोला र �लाि�कज�य सामानको 
�योगिबना आजको मानव जीवनशैली अस�भव रहेको 
कुरामा समेत मतभेद रहेको देिखदँनै । यसैले �लाि�क 
झोला र �लाि�कज�य सामानको �योगलाई िनयिमत 
र �यवि�थत ग�रनपुद�छ र यसबाट िसिज�त फोहोरलाई 
वै�ािनक ढंगबाट िड�पोज, िडक�पोज र �रसाइकल 
ग�रएको ख�डमा जन�वा��य र वातावरणमा परकेो 
असर कम ह�ने र सिवधान�द� मानवको �व�छ 
वातावरणमा बा�ँन पाउने हकको सरं�ण ह�ने कुरामा 
दईुमत छैन । 

३. �लाि�कको झोलाबाट वातावरणमा 
द�ु�भाव पन�, यसलाई पनुः नवीकरण गन� नसिकने र 
नसड्ने ह�नाले लामो समयस�म जिमनमा रही माटोको 
गणु�तर कम भई माटो, पानीलगायत �दूिषत भई जीव 
तथा वन�पितको जीवन खतरामा परकेो अव�था छ । 
काठमाड� उप�यकाको वातावरण एवं जन�वा��यलाई 

�यानमा रा�दा हालको ज�तो �लाि�क झोला र 
�लाि�कज�य सामानको िनवा�ध �योग र यसबाट 
िसिज�त फोहोर �यव�थापन नया ँढंगले िनयमन गनु�पन� 
दिेख�छ । �लाि�क झोला र �लाि�कज�य सामानको 
�योग आजको समयमा मानव जीवनको अिभ�न अगं 
भइसकेकोले यसलाई िवप�ीह�को भनाइबमोिजम 
उ�पादन र �योगमा �ितब�ध लगाउने कुरा  �यावहा�रक 
ह�दँैन । ससंारका िवकिसत मलकुको अनभुवलाई 
हेदा�समेत अिहलेको मानव जीवन �लाि�कज�य 
सामानिबना स�भव नदेिखने ह�दँा �लाि�कज�य 
सामानको �योग र यसबाट िसिज�त फोहोर �यव�थापन 
�चिलत ऐन, िनयम र िनद�िशकाबाट िनयमन गनु�पन� 
दिेख�छ । यसकारण यसअिघ सव��च अदालतबाट 
भएका फैसलाबाट �ितपािदत िस�ा�त एवं �चिलत 
ऐन, िनयम र िनद�िशकाबाट �लाि�कज�य सामानको 
�योग र यसबाट िसिज�त फोहोर �यव�थापन ग�रन ु
नै िनवेदकको माग र िवप�ीह�को भनाइको उिचत 
स�तलुन ह�ने देिख�छ ।

४. काठमाड� उप�यका हा�ो दशे नेपालको 
राजधानी शहर ह�नकुो साथै नेपालको जनसं�याको ठूलो 
िह�साको बसोवास यही ँरहेको प�र�े�यमा काठमाड� 
महानगरपािलकाले आ�नो �े�मा वातावरणीय 
स�तलुन कायम रा�नको लािग उपय�ु कदम चा�न 
स�ने र सोही �ममा काठमाड� महानगरपािलकाले 
बोड� बैठक�ारा िमित २०७०।१।५ मा आ�नो �े�मा 
�लाि�क झोलाको �योगमा �ितब�ध लगाउने िनण�य 
गरकेो देिख�छ । यसरी िमित २०७०।१।५ मा मा�ै 
बोड� बैठकबाट िमित २०६८।३।२६ मा गते काठमाड� 
महानगरपािलकाको सम� िवकास तथा सधुारको लािग 
काय�सूची तयार गरी त�कालीन �धानम��ी�यूबाट 
काठमाड� घोषणामाफ� त २ वष�िभ� काठमाड� 
महानगर�े�िभ� चरणब� पोिलिथन झोलाम�ु 
बनाउने काय��म रहेकोले यही िमित २०७०।३।१ 
बाट पोिलिथन झोलाम�ु गन� वातावरण �यव�थापन 
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िवभागबाट यसस�ब�धी साव�जिनक सूचना जारी गन�, 
उ� िमितबाट �लाि�क झोला �योग गन�ह�को लािग 
�.५००।- र िब��कता�को लािग �. १,०००।- ज�रवाना 
तो�ने, सरोकारवाला िनकायह�, नेपाल सरकारका 
सबै काया�लय, साव�जिनक सं�थान काया�लयह�मा 
प�ाचार�ारा जानकारी गराउने र वातावरणस�ब�धी 
काय� गन� NGO/INGO सगँ छलफल गरी �भावकारी 
ढङ्गले प�रचालन गन� िविवध काय��म स�चालन गन�, 
उ� काय��मको �ब��न गन� छु�ै �ब��न तथा �चार 
�सार सिमित गठन गन�समेत भनी िनण�य भएकोमा 
सोको साव�जिनक सूचना उ� िनण�यअगावै िमित 
२०७०।१।२ मा नाग�रक राि��य दैिनकमा �कािशत 
भएको देिख�छ । काठमाड� महानगरलाई �लाि�क 
झोलाम�ु गन� िनण�य वातावरणीय स�तलुन र मानव 
�वा��यको �ि�ले उपय�ु भएकोमा िववाद छैन र 
य�तो दरुगामी मह�वको िनण�यलाई अ�यथा मा�नपुन� 
अव�था नभए पिन �लाि�क झोलाम�ु महानगर 
नै �व�छ वातावरणको एक मा� िवक�प हो भ�न ु
वा�छनीय ह�दँनै । �लाि�क झोला र �लाि�कज�य 
सामानको �योग २१ औ ँ शता�दी मानव जीवनको 
लािग अिभ�न र अप�रहाय� भइसकेको अव�था छ । 
�लाि�क झोला र सामानमा �ितब�ध गररे नभई यसको 
�योगमा िनयिमत र �यवि�थत गररे पिन काठमाड� 
उप�यकाको वातावरणीय स�तलुन कायम रा�न 
र मानव �वा��यको िहसाबले उपय�ु काठमाड� 
महानगर बनाउन सिकने कुरामा िववाद छैन । साथै 
काठमाडौ महानगर �े�मा �लाि�क झोलाम�ु गन� भनी 
िमित िमित २०७०।१।२ मा साव�जिनक सूचना जारी 
भइसकेपिछ िमित २०७०।१।५ मा मा�ै बोड� बैठकबाट 
साव�जिनक सूचना जारी गन�समेत भनी िनण�य ग�रएबाट 
सूचना �काशन गन� हतार ग�रएको र यस स�ब�धमा 
िव�ततृ अ�ययन अनसु�धान नगरी िनण�य िलइएको 
देिख�छ । 

५. यसै िवषयमा काठमाड� उप�यकामा 

�लाि�कको झोलाको �योगबाट पया�वरण र 
जन�वा��यमा परकेो असर, य�तो असरलाई 
�यून गन� उपाय, �लाि�कको झोलाको �योगमा 
�ितब�ध नै लगाउने हो भने यसको भरपद� िवक�प, 
काठमाड�का बािस�दाह�को �लाि�क �योगस�ब�धी 
धारणासमेतका िवषयमा िव�ततृ अ�ययन अनसु�धान 
नगरी िन�कष�मा प�ुन उिचत र �यावहा�रक नह�ने ह�दँा 
यसको िनि�त एक �ािविधक सिमित गठन गनु�  वा�छनीय 
ह�ने ह�दँा नेपाल राजक�य ��ा �ित�ान (RONAST) 
का �लाि�क �ािविध� एवं वातावरणिवद,् ि�भवुन 
िव�विव�ालयका रसायनशा�ी, जनस�ंया तथा 
वातावरण म��ालय तथा काठमाड� उप�यकाका सबै 
नगरपािलका एवं नेपाल �लाि�क उ�पादक संघका 
�ितिनिधसमेत समावेश ह�ने गरी एक �ािविधक सिमित 
गठन गरी उपयु�� िवषयमा िव�ततृ अनसु�धान गरी 
रायसिहतको �ितवेदन तयार गरी यस अदालतसमेतमा 
पेस गनु�  भनी यस अदालतबाट स�तोषकुमार महतो 
िव. �धानम��ी तथा मि��प�रषदक्ो काया�लयसमेत 
भएको परमादशेसमेत म�ुा (ने.का.प. २०६१, अङ्क 
८, िन.नं. ७४३०) मा भनी िमित २०६१।८।४ मा 
िनद�शना�मक परमादेश जारी भएको देिख�छ । यसरी 
उ� िमित २०६१।८।४ मा जारी भएको िनद�शना�मक 
परमादेशबमोिजमको �ािविधक सिमित गठन भई 
सो सिमितको �ितवेदन नआएस�म �लाि�क झोला 
�योगमा �ितब�ध लगाउन निम�ने ह�दँा पिहले 
सोअनसुार �ािविधक सिमित गठन गरी िव�ततृ 
अ�ययन अनसु�धान ह�नपुद�छ र िवप�ीह�बाट �य�तो 
सिमित गठन नगरी सोझै �लाि�क �ितब�ध लगाउने 
काय� कानूनस�मत नह�नको साथै �ितपािदत उ� 
िस�ा�तको िवपरीत रहेको भनी िनवेदकले िजिकर 
िलएको देिख�छ । उि�लिखत िमित २०६१।८।४ मा 
जारी भएको िनद�शना�मक परमादेशबमोिजम �ािविधक 
सिमित गठन गरी आदेशानसुारको काय� स�प�न 
गरी अिवल�ब जानकारी यस अदालतसमेतलाई 
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िदन ुभनी यस अदालतबाट िमित २०७०।२।२९ मा 
आदशे जारी भएको, सो आदेशानसुार तयार भएको 
�लाि�क तथा �लाि�कज�य पदाथ� तथा �लाि�कका 
झोलाह�को �यव�थापन स�ब�धमा तयार पा�रएको 
�ितवेदन, २०७० िमित २०७०।१२।०६ मा यस 
अदालतमा पेस भएको र ��ततु �ितवेदनले समेत 
�लाि�क झोलासमेतको �ितब�ध लगाउनमा नभई 
�लाि�क झोला र �लाि�कज�य सामानको �योग / 
उपभोगमा िनयमन र �यव�थापन गनु�पन� कुरामा जोड 
िदएकोले आगामी िदनमा नेपाल सरकारसमेतले सो 
�ितवेदनसमेतका आधारमा �लाि�क झोलासमेतको 
�यव�थापन गन� र वातावरण संर�ण ऐन, २०५३ 
को दफा २३ ले िदएको अिधकार �योग गरी नेपाल 
सरकारले �लाि�क झोला (िनयमन तथा िनय��ण) 
िनद�िशका, २०६८ बनाई लागू गरकेो र उ� 
िनद�िशकाले समेत �लाि�क झोलासमेतको �ितब�ध 
नभई िनयमन र �यव�थापनमा जोड िदएकोले िनवेदन 
मागअनसुार आदेश जारी ग�ररहन ुपरने । ��ततु �रट 
िनवेदन खारजे ह�ने ठहछ�  । िमित २०७०।२।२२ मा 
यस अदालतबाट जारी भएको अ�त�रम आदेश �वतः 
िनि��य ह��छ । दायरीको लगत क�ा गरी िमिसल 
िनयमानसुार अिभलेख शाखामा बझुाई िदनू ।

उ� रायमा सहमत छु । तर राय पिु� गन� 
स�ब�धमा मेरो थप आधारह� छु�ै पेस गरके� छु ।
�या.सपना �धान म�ल

इजलास अिधकृत: िवदरु का�ले, स�देश �े�
इित संवत् २०७४ साल भा� ११ गते रोज १ शभुम् ।

मा.�या.सपना �धान म�लको राय
नेपाल �लाि�टक उ�पादक सघंका 

अि�तयार�ा� राजे�रलाल जोशीसमेत िव�� 
�धानम��ी तथा मि��प�रषदक्ो काया�लयसमेत भएको 
�रट नं ०६९-WO-१२५८ मा  स�माननीय �धान 

�यायाधीश �ी गोपाल पराजलुीको रायसगँ सहमत ह�दँै 
राय पिु� गन� स�ब�धमा माननीय �यायाधीश �ी सपना 
�धान म�लको थप आधारह�: 

सव��थम  �थानीय �वाय� शासन ऐन, 
२०५५ को दफा ९६(१)(ग)(४) र (छ)(५) ले िदएको 
अिधकार �योग गरी काठमाड� महानगरपािलकाले 
महानगर �े�िभ� �लाि�क झोला िब�� िवतरण र 
�योगमा �ितब�ध लगाउन िम�ने हो, होइन ? भ�ने 
पिहलो ��को स�ब�धमा िवचार गदा� ��ततु �रट 
िनवेदनमा िवप�ी काठमाड� महानगरपािलकाले 
�थानीय �वाय� शासन ऐन, २०५५ को दफा ९६(१)
(ग)(४) र (छ)(५) को �योग गरी काठमाड� महानगर 
�े�िभ� �लाि�कको झोलाको िब�� िवतरणमा �ितब�ध 
लगाएकोमा उ� दफाको आधारमा �यसरी �ितब�ध 
लगाउन निम�ने भनी िजिकर िलई ��तुत �रट िनवेदन 
दायर भएको दिेख�छ । �थानीय �वाय� शासन ऐन, 
२०५५ को दफा ९६(१) मा नगरपािलकाको काम, 
कत��य र अिधकारको स�ब�धमा �यव�था गरी नगर 
प�रषद्को िनण�य र िनद�शनह� काया��वयन गनु� 
गराउनुको अित�र� नगरपािलकाले नगरपािलका �े�मा 
अिनवाय� �पमा गनु�पन� काम र कत��य देहायबमोिजम 
ह�नेछ भ�ने �यव�था गरी उपदफा १ को ख�ड ग(४) 
मा नगरपािलका �े�मा ह�ने जल, वायु तथा �विन 
�दूषण िनय��ण गरी वातावरण संर�ण गन� काय�मा 
सहयोग गन� गराउने भनी �यव�था गरकेो देिख�छ भने 
ख�ड छ (५) मा नगरपािलका �े�मा जन�वा��यको 
लािग हािनकारक चीजव�तुको साव�जिनक �योगमा 
रोक लगाउने भनी �यव�था गरेको देिख�छ । उपयु�� 
दफाह�को �यव�था हेदा� नगरपािलकाले िविभ�न 
�कारका �दूषणको िनय��ण गरी वातावरण सरं�ण 
गन� काय�मा सहयोग गन� तथा जन�वा��यको लािग 
हािनकारक चीजव�तकुो साव�जिनक �योगमा रोक 
लगाउन स�ने देिख�छ । अतः उ� दफाह�को �योग 
गरी िवप�ी काठमाड� महानगरपािलकाले �लाि�कको 
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सामानको �योग र िवतरणमा �ितब�ध लगाउने िनण�य 
गरकेो काय� कानूनबमोिजम छ वा छैन, �व�छ र �व�थ 
वातावरणीयअनकूुल छ वा छैन भ�ने स�ब�धमा िवचार 
गनु� पूव� �लाि�कको साम�ी क�तो �कृितको साम�ी हो 
र यसको �योगबाट उ� दफामा �यव�था भए ज�तो 
जन�वा��यमा हािन पगुी �दूषण िन�तने हो वा होइन 
तथा यस स�ब�धमा अ�तरा�ि��य अ�यास क�तो छ 
भ�ने स�ब�धमा िव�ेषण गनु�  वा�छनीय ह�ने देिख�छ ।

�लाि�कको झोला क�तो �कृितको साम�ी 
हो भ�ने स�ब�धमा हेदा� पे�ोिलयम र �ाकृितक 
�यासँलाई पोिलमर (Polymer) मा �पा�तरण गरी 
उ� पोिलमर भ�ने पदाथ�बाट िनमा�ण ह�ने �लाि�क 
झोलालाई सिजलैसगँ पनुःनवीकरण गन� सिकँदैन भने 
कुिहएर पिन जादैँन । ब� लामो समयको अ�तरालमा 
सानो सानो टु�ामा प�रणत ह�दैँ जा�छ जसलाई  
Micro plastic भिन�छ । यसरी सानो सानो टु�ामा 
प�रणत भएको �लाि�क कुिहएर जान िनकै लामो समय 
ला�छ । Equinox Center नामक अ�तरा� ि��य सं�थाले 
Plastic Bag Bans: Analysis of Economic and 
Environmental Impacts, 2013 मा �लाि�कको 
झोलाको स�ब�धमा अनसु�धान गरी िनकालेको 
�ितवेदनअनसुार �लाि�कका झोलाह� क�रब एक 
हजार वष�स�म पिन नकुहीकन रहन स�छन् । यसरी 
�लाि�कको झोला कुिहएर नजाने र पनुःनवीकरण गन� 
पिन िनकै किठन भएकोले यसको सही �यव�थापन ह�न 
नस�दा जल र जिमनमा �ितकूल �भाव पाद�छ भने 
जथाभावी �पमा जलाउदँा हावालाई समेत �दूिषत 
गद�छ । �लाि�कको झोलालाई पनुःनवीकरण गन�को 
लािग िवशेष �िविधको आव�यकता पन� तर सव�साधारण 
नाग�रकसगँ सो �िविधको पह�चँ नह�ने भएकोले यस 
�कारका झोलाह� जथाभावी फािलदँा जिमनको कृिष 
उ�पादक�वमा कमी आउने, नदी पोखरीलगायतका 
पानीका �ोतह�मा प�ुदा सोको कारणले पानीमा 
रहने जलचरह� �भािवत ह�ने, जथाभावी �पमा 

आगो लगाउदँा काब�नमोनोअ�साइडलगायतका 
�यासँबाट वाय ु�दूषण ह�ने तथा �लाि�कज�य पदाथ� 
िमिसदँा अ�य �कारको फोहरमैलाको �यव�थापनमा 
समेत सम�या ह�ने देिख�छ । �यसैगरी �लाि�कको 
साम�ीह�लाई अ�यवि�थत �पमा जथाभावी फा�दा 
�ाकृितक पानीको बहाव तथा ढल िनकास �णालीलाई 
अव�� गन�, मले�रयालगायतका रोगह� उ�प�न 
गराई जन�वा��यमा �ितकूल असर पन�लगायतका 
सम�याह� पिन उ�प�न ह�ने स�भावना रह�छ । 
�लाि�कको साम�ीह�को अ�यिधक �योगको कारणले 
िनि�तएको आिथ�क �ित पिन ठुलो रहेको देिख�छ । 
 United Nations Environment ले सन् २०१८ मा 
�काशन गरेको Single use plastics -A Roadmap 
for sustainability, UNEP, International 
Environment Technology Center नामक 
�ितवेदनमा उ�लेख भएअनसुार �लाि�कज�य 
साम�ीह�ले उ�प�न गरकेो �दूषणको कारणले एिसया 
�शा�त �े�मा पय�टन, माछापालन र पानीजहाजको 
�े�मा वािष�क १.३ िविलयन डलर �ितवष� आिथ�क 
�ित पगेुको छ भने यरुोिपयन दशेह�मा सामिु�क तट 
र िकनाराबाट �लाि�कज�य फोहोर  सफा गन�को लािग 
वािष�क �पमा १३ िविलयन डलर खच� ह�ने देिख�छ । 
�यसैगरी �लाि�कज�य फोहोरह� सम�ुमा िमसाउदँा 
सोको कारणले सम�ुमा पाइने जीवह�को �वा��यमा 
�ितकूल असर प�ुने र �य�ता सम�ुी जीवह�लाई 
खा�व�तकुो �पमा �योग गदा� मानव �वा��यमा 
समेत �ितकूल �भाव पन� देिख�छ ।

�लाि�टक एवं �लाि�टकज�य पदाथ� तथा 
�लाि�टकको झोलाह�को �यव�थापन स�ब�धमा 
तयार ग�रएको �ितवेदन, २०७० ले नेपालको 
स�दभ�मा पिन �लाि�टकको �यापक �योग र उपयोिगता 
ह�दँाह�दैँ पिन यसको Non bio degradable Nature 
का कारण �लाि�टकको सही �यव�थापन ह�न नसकेमा 
वातावरण र �वा��यमा �यापक असर पन� त�यह� 
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नेपाल सरकारकै तफ� बाट गराइएको अ�ययनसमेतले 
देखाइएको छ ।

�लाि�कज�य साम�ीह�को िनय��ण 
तथा िनयमनको स�ब�धमा िविभ�न देशको अनभुव 
हेदा�  भारतमा पनुः नवीकरण (Recycle) ग�रएको 
�लाि�कको झोलालाई िनयमन र �यव�थापन गन�को 
लािग सन् १९९९ मा नै  Recycled Plastic 
Manufactures and Usage Rules जारी गरकेो 
देिख�छ । उ� िनयमले पनुः नवीकरण भई बनेको 
�लाि�कको झोलामा खा� साम�ीह� �याक गन� 
नपाइने, तोिकएको मापद�डबमोिजम �लाि�कको 
पनुः नवीकरण ग�रनपुन�, �लाि�कको झोलाको 
मोटाई क�तीमा 20µm ह�नपुन�लगायतको �यव�था 
गरकेो िथयो भने सन् २००३ मा उ� िनयमलाई 
पनुरावलोकन गरी Plastic Manufactures, Sale 
and Usage Rules नामाकरण गरी िविभ�न थप 
िनयमह� जारी गरकेो देिख�छ । जसअनसुार ५० 
वटा �लाि�क झोलाको तौल कि�तमा १०५ �ाम 
ह�नपुन�, �लाि�कको झोलाको उ�पादन गनु�भ�दा 
अगािड रा�यको �दूषण िनय��ण बोड�मा अिनवाय� 
�पमा दता� गनु�पन�लगायतका िनयमह� रहेका 
छन् । यसरी भारतले �लाि�कको �योगको िनयमन 
गन�को लािग सन् १९९९ दिेख नै िनयमह� जारी 
गरकेोमा भारतकै एक रा�य िसि�कमले सन् १९९७ 
देिख नै �लाि�कको झोलालाई पूण� �पमा �ितब�ध 
लगाएको पाइ�छ । िसि�कम सरकारले सन् २०१६ 
मा �काशन गरकेो Environmental Initiatives of 
Sikkim Government नामक �ितवेदनमा �लाि�क 
झोलाह�ले जिमन र पानीलाई �दूषण गन�, माटोको 
गणु�तरमा नकारा�मक �भाव पारी कृिष उ�पादनमा 
�ास �याउने, ह�रत गहृमा �भाव पारी िव� जलवाय ु
प�रवत�नमा नकरा�मक असर गन� र सम�मा मानव 
�वा��यमा नकरा�मक असर गन� गरकेोले �लाि�क 
झोलामा �ितब�ध गनु�परकेो भनी उ�लेख गरकेो 

दिेख�छ । �यसैगरी अक� दि�ण एिसयाली मलुकु 
बङ्गलादेशले पिन सन् २००२ बाट नै �लाि�कको 
झोलाको �योगलाई �ितब�ध लगाएको देिख�छ । 
�लाि�कको अ�यिधक �योगको कारणले पानी र 
ढलको िनकासलाई अव�� गदा� बािढको जोिखम 
बढेको, �लाि�कको सामानह�ले ज�मा गरकेो फोहरको 
कारणले डे�ग ु र मले�रयाज�ता रोगको स�भावना 
बढेकोले जन�वा��यमा चनुौती थिपएकोलगायतका 
कारणह� देखाई बङ्गलादेशमा �लाि�कको झोलामा 
�ितब�ध लगाएको दिेख�छ । �यसैगरी अि�क� 
मलुकु के�यामा समेत �लाि�कले पारकेो वातावरणीय 
�भावलाई �यूनीकरण गन�को लािग �यहाकँो वातावरण 
तथा �ाकृितक �ोत म��ालयले २८ फे�अुरी २०१७ 
मा राजप� �काशन गरी �लाि�कको साम�ीको 
उ�पादन, आयात, िब�� तथा �योगमा पूण� �पमा 
�ितब�ध लगाएको दिेख�छ । �लाि�क �ितब�ध 
लगाउने स�ब�धमा संसारकै सबैभ�दा कठोर मािनएको 
उ� �यव�थाअनसुार �लाि�कको साम�ीको उ�पादन, 
िवतरण तथा �योग गन�लाई ३८,००० डलर ज�रवाना 
र ४ वष�स�मको कैदको �यव�था ग�रएको छ । �यसैगरी 
को�ा�रकाले सन् २०१७ को वातावरण िदवसको 
अवसर पाररे सन् २०२१ स�ममा स�पूण� Single 
use �लाि�कलाई िव�थापन गन� राि��य रणनीित 
िलएको छ । मािथ उि�लिखत यी उदाहरणह� केही 
�ितिनिधमूलक उदाहरणह� मा� ह�न् । United 
Nations Environment ले सन् २०१८ मा �काशन 
गरकेो Single use plastic-A Roadmap for 
sustainability नामक �ितवेदनअनसुार हालस�म 
६० भ�दा बढी देशह�ले �लाि�कज�य पदाथ�को 
�योगमा �ितब�ध वा िनय��ण गरकेो देिख�छ ।

यसै स�दभ�मा वातावरण संर�णको लािग 
राि��य एव ं अ�तरा�ि��य �तरमा धर ै अिघदेिख 
�यास ह�दँ ैआएको पाइ�छ । खासगरी सन् १९७२ मा 
�वीडेनको राजधानी �टकहोममा स�प�न भएको मानव 
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वातावरणका लािग संय�ु रा�� सघंीय स�मेलनबाट 
यसको अ�तरा�ि��य स�ुवात भएको र �मशः राि��य 
�तरमा समेत यसको �भाव परकेो दिेख�छ । नेपालले 
पिन उ� स�मेलनपिछ वातावरण संर�णको �े�मा 
�यास गरकेो र १९९२ को �रयो िद जेने�रयोको 
स�मेलनपिछ यसमा ित�ता िदएको दिेख�छ । �रयो 
स�मेलनले जारी गरकेो �रयो घोषणाप�ले वातावरण र 
िवकासको िबचमा स�तलुन कायम ग�रनपुन�, िवकासका 
गितिविधह� स�चालन गदा�  भावी प�ुताको िवकास 
र वातावरणको आव�यकताह�लाई पिन िवचार 
ग�रनपुन�, वातावरण संर�ण र िदगो िवकासको लािग 
कानूनी तथा अ�य आव�यक �ािविधक �यव�थापन 
गनु�  पन�लगायतका िवषयह� उ�लेख गरकेो देिख�छ 
भने सयं�ु रा��संघले सन् २०१५ मा जारी गरकेो 
पे�रस स�झौता (Paris Agreement) मा जलवाय ु
प�रवत�नबाट िसज�ना भएका चनुौती र जोिखमह�को 
�यव�थापन गनु�पन� आव�यकतालाई पिहचान 
गद� जलवाय ु प�रवत�नको सम�यालाई िनय��ण र 
�यव�थापनको लािग सद�य रा��ह�ले अपनाउनपुन� 
कदमह�को स�ब�धमा �यव�था गरकेो दिेख�छ । 

हामी बािँचरहेको �कृित हामी सबै 
प�ृवीवासीह�को साझा घर हो र यसको संर�ण 
गरी भावी प�ुतालाई ह�ता�तरण गन� दािय�व सबै 
मानवजाितको हो । हामीले गन� मानवीय जीवनका 
हरके ि�याकलापह� वातावरण र �कृितमै�ी ह�नपुछ�  
र वत�मानको उपभोगले भावी िपढँीको जीवनशैली र 
उपभोग �मतालाई �भाव पानु�  ह�दँैन । अक� श�दमा 
भ�नपुदा�  वत�मान प�ुताको आव�यकता पूरा गदा� भावी 
प�ुताको आव�यकता कटौती गन� िम�दैन । यसै �ममा 
पर�परागत िवकासको अवधारणामा प�रवत�न आई 
िदगो िवकासको (Sustainable Development) को 
अवधारणाको समेत िवकास भएको छ । जसको मतलब 
िवकासको लाभ र गितलाई वत�मानको अित�र� 
भिव�यस�म सिुनि�तता गनु�पछ�  र �ोत साधनको 

उपभोग गदा� अ�तरप�ुता (Inter-Generational) 
समता कायम ह�ने गरी गनु�पछ�  भ�ने हो । �यसैगरी 
एकै समय प�ृवीमा बािँचरहेका मानव जाितह�म�ये 
पिन फरकफरक उमेर समूहका मािनसह� रहेका र 
उनीह�को पया�वरणीय आव�यकता िभ�न िभ�न रहने 
भएकोले हाल बािँचरहेका मािनसह�िबच पिन प�ुतागत 
समता (Intra Generational Equity) कायम गनु�पन� 
ह��छ । वातावरणको संर�णको लािग पूव�रोकथाम 
(Preventive) र पूव�सावधानी (Precautionary) 
गरी दईुवटा िविधह�को अवल�बन गन� स�ने देिख�छ । 
पूव�रोकथाम िविधमा वातावरण िवनास ह�नभु�दा अगािड 
नै सो अव�था आउन निदनको लािग िनरोधा�मक 
उपायह� अपनाउन ुपद�छ भने पूव�सावधानी िविधमा 
वातावरणमा जोिखमता नै देिखएको प�रि�थितमा 
दिेखएका जोिखमता (Risk) को पिहचान गद� 
जोिखमतालाई �यूनीकरण गन�को लािग िविभ�न 
उपायह� अपनाउन ुपद�छ भ�ने अवधारणाह�समेतको 
वातावरणीय �यायको प�र�े�यमा भएको देिख�छ ।  

नेपालको संिवधानको धारा ३०(१) मा 
��येक नाग�रकलाई �व�छ र �व�थ वातावरणमा 
बाँ�न पाउने हक ह�नेछ भ�ने �यव�था गरी 
�व�छ र सफा वातावरणमा बा�ँन पाउने हकलाई 
संिवधानले नै मौिलक हकको �पमा �यव�था गरेको 
दिेख�छ । संिवधानको धारा ५१(छ)(७) मा "�कृित, 
वातावरण वा जैिवक िविवधतामािथ नकारा�मक 
असर परकेो वा पन� स�ने अव�थामा नकारा�मक 
वातावरणीय �भाव िनमु�ल वा �यून गन� उपयु� 
उपायह� अवल�बन गन�"  र धारा ५१(छ)(८) मा 
"वातावरण �दूषण गन�ले सोबापत दािय�व बेहोनु�  पन� 
तथा वातावरण सरं�णमा पूव�सावधानी र पूव�सूिचत 
सहमित ज�ता पया�वरणीय िदगो िवकासका िस�ा�त 
अवल�बन गन�" रा�यका नीितह�को �यव�था गरेको 
पाइ�छ । वातावरण संर�ण गन�को लािग के��ीय तथा 
�थानीय तहमा समेत िविभ�न कानूनी �यव�थाह� 
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१०३८० - राजे�रलाल जोशीसमेत िव. �धानम��ी तथा मि��प�रषद ्को काया�लय, काठमाड�समेत

गरकेो छ । वातावरण सरं�ण ऐन, २०५३ को दफा 
७ ले जनसाधारणको �वा��य िहताथ� तथा �व�छ 
वातावरणको लािग �दूषणको रोकथाम तथा िनय��ण 
गन�समेत कानूनी �यव�था गरकेो छ । �थानीय �वाय� 
शासन ऐन, २०५५ को दफा ९६(१)(ग)(४) र (छ)
(५) को �यव�थालाई पिन वातावरण सरं�णको 
लािग आव�यक उपायह� अपनाउनको लािग 
�थानीय िनकायलाई िदएको अिधकारको �पमा िलन 
सिक�छ । यसै स�ब�धमा यस अदालतबाट पिन �व�छ 
वातावरणमा बा�ँन पाउने नाग�रकको हकको सरं�णको 
लािग िविभ�न म�ुाह�मा �या�या भएको देिख�छ । 
च�दे�री कमा�चाय�समेत िव�� अशोक के.सी.समेत 
 (न.ेका.प.२०६८ अकं १२ िनण�य न ं८७३१) भएको 
म�ुामा यस अदालतको संय�ु इजलासले रा�यको 
मह�वपूण� भूिम र �ाकृितक �ोतह�को िववेकपूण� 
ढंगले वत�मान र भावी पु�ताको आव�यकतालाई समेत 
िवचार गरी िदगो उपयोग गनु�पन� ह��छ । �य�ता �ोतह� 
िनता�त �यि�गत स�पि�को �पमा अ�धाधु�द �पमा 
उपयोग गन� िदन िम�ने नभई समाज र रा�यको बृह�र 
िहत र आव�यकतालाई �यानमा राखी योजनाब� 
ढंगले �योग गन� गराउने र सुरि�त रा�ने िविधस�मत 
�ि�कोण िलनुपन� भनी �या�या गरकेो देिख�छ भने 
रमेशकुमार िसहं िव�� रामा�ा साह कलवार (ने.
का.प.२०६७ अकं १० िन.न.ं८४९०) समेत भएको 
म�ुामा कुनै पिन उ�ोग वा �यावसाियक �ित�ानले 
आ�नो उ�ोग कारखाना वा �यावसाियक �ित�ान 
स�चालन गदा� वातावरणमा �ितकूल �भाव नह�ने 
गरी उ�ोग स�चालन गनु�पन�, उ�ोग स�चालनबाट 
वातावरणमा पन� �ितकूल �भाव वा �दूषण �यून गन� 
उपायह� वा�तिवक �पमा अवल�बन गनु�पन� र यसरी 
�दूषण िनय��ण वा वातावरणमा पन� �ितकूल �भाव 
�यूनीकरणको लािग उ�ोगले अपनाएको प�ित वा 
उपकरणमा लागेको खच�मा कर छुट पाउनेसमेतका 
�यव�था कानूनले गरकेो ि�थितमा �थािपत उ�ोगको 

कारणले उ�ोग अवि�थत �े�मा वातावरण �दूषण ह�न 
निदनु उ�ोगको �मुख कत��य तथा दािय�वमा पन� भनी 
�या�या गरकेो देिख�छ । अत: संिवधान �द� मौिलक 
हक र यसै अदालत�ारा �ितपािदत निजरह�को 
आधारमा समेत �दूिषत वातावरणबाट ह�न जाने 
अपूरणीय �ित (Irreparable loss) मानव स�यताको 
बचाउ र �व�छ वातावरणमा बा�ँन पाउने मािनसको 
अप�रवत�नीय हकको �पमा मा�यता �ा� दिेख�छ ।

जहासँ�म �रट िनवेदकले ने.का.प. 
२०६१, अङ्क ८, िन.नं. ७४३० मा जारी भएको 
आदेशअनसुार अ�ययन, अनसु�धान र िनण�य 
भएको अव�था नह�दँा अनसु�धान, अ�ययन र िनण�य 
नभएस�म �लाि�क झोलाको िब�� िवतरण र �योगमा 
�ितब�ध लगाउन नपाउने िनवेदकह�को िनवेदन माग 
स�ब�धमा िवचार गदा� �धानम��ी तथा मि��प�रषद् को 
काया�लयको िलिखत जवाफमा अदालतको 
आदेशबमोिजम �ािविधक सिमित गठन भई �ितवेदन 
पेस भइसकेको छ । उ� �ितवेदनकै आधारमा 
नेपाल सरकार स�बि�धत म��ालयबाट आव�यक 
काम कारबाही स�पादन ह�दैँ आइरहेको छ भ�ने 
िमित २०७०।३।१६ को िलिखत जवाफमा उ�लेख 
भएको देिख�छ । �लाि�कको �योगले �वा��य तथा 
वातावरणमा पान� �भाव सबै देशह�मा क�रब समान 
�कारको भएकोले िविभ�न देशह�मा यस स�ब�धमा 
भएका अ�ययन पिन हा�ो स�दभ�मा सा�दिभ�क नै ह�ने 
दिेख�छ । तसथ� मािथ िविवध �करणमा उि�लिखत 
अ�ययनह� तथा �लाि�टक एवं �लाि�टकज�य पदाथ� 
तथा �लाि�टकको झोलाह�को �यव�थापन स�ब�धमा 
तयार ग�रएको �ितवेदन, २०७० र िविभ�न देशह�ले 
गरकेा �यव�थाह�को आधारमा हेदा� हा�ो स�दभ�मा 
पिन �लाि�कका साम�ीह�को अ�यिधक �योगले 
वातावरणलाई �दूिषत गरी मानव �वा��यमा �ितकूल 
असर पन� नै देिख�छ । �यसैगरी ने.का.प. २०६१, 
अङ्क ८, िन.नं. ७४३० को आदेशपिछ नेपाल 
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सरकार, वातावरण म��ालयले २०६८ सालमा नै 
�लाि�क झोला (िनयमन र िनय��ण) िनद�िशका, 
२०६८ जारी गरी २० माइ�ोनभ�दा बढी मोटाइको 
�लाि�कको झोला उ�पादनमा �ितब�ध लगाएको 
देिख�छ भने �लाि�क झोलाको उ�पादन, भ�डारण, 
िब�� तथा िवतरण गदा� अपनाउन ु पन� उपायह�को 
स�ब�धमा पिन �यव�था गरकेो देिख�छ । िमित 
२०७०।१।५ मा बसेको काठमाड� महानगरपािलकाको 
बोड� बैठकले का.म.न.पा. �ेि�भ� �लाि�क म�ु 
बनाउने स�ब�धमा िमित २०६८।३।२६ मा काठमाड� 
महानगरपािलकाको सम� िवकास तथा सधुारको 
लािग काय�सूची तयार गरी त�कालीन स�माननीय 
�धानम��ीबाट काठमाड� घोषणामाफ� त २ वष�िभ� 
काठमाड� महानगर �े�िभ� चरणब� पोिलिथन 
झोलाम�ु बनाउने काय��म रहेकोले यही िमित 
२०७०।३।१ बाट पोिलिथन झोला म�ु गन� वातावरण 
�यव�थापन िवभागबाट यसस�ब�धी साव�जिनक 
सूचना जारी गन�, उ� िमितबाट �लाि�क झोला �योग 
गन�ह�को लािग �.५००।- र िब��कता�को लािग �. 
१,०००।- ज�रवाना तो�ने, सरोकारवाला िनकायह�, 
नेपाल सरकारका सबै काया�लय, साव�जिनक सं�थान 
काया�लयह�मा प�ाचार�ारा जानकारी गराउने र 
वातावरणस�ब�धी काय� गन� NGO/INGO सगँ 
छलफल गरी �भावकारी ढङ्गले प�रचालन गन� िविवध 
काय��म स�चालन गन�, उ� काय��मको �ब��न गन� 
छु�ै �ब��न तथा �चार �सार सिमित गठन गन�समेतको 
िनण�य भएको पाइ�छ । यसरी �लाि�कको साम�ीह�को 
�योगबाट वातावरण �दूिषत भएको तथा बेलैमा 
िनय��ण नग�रएको अव�थामा थप िवकराल अव�था 
पैदा ह�न स�ने अव�थामा िवप�ी महानगरपािलकाले 
�थानीय �वाय� शासन ऐन, २०५५ को दफा 
२०५५ को दफा ९६(१)(ग)(४) र (छ)(५) ले िदएको 
अिधकार �योग गरी �लाि�कको झोलाको �योग, 
उ�पादन तथा िब�� िवतरणलाई �ितब�ध लगाउने 

गरी गरकेो िनण�यलाई कानूनिवपरीतको भ�न िम�ने 
दिेखएन । जनु त�य िव�व�यापी अ�ययन 
अनसु�धानबाट वै�ािनक तवरबाट �थािपत भई सयं�ु 
रा�� संघको मापद�ड, अ�तरा�ि��य कानूनले समेत 
�ितब�ध लगाएको देिख�छ । य�तो अव�थामा पया�� 
अ�ययन र अनसु�धानको अभावको नाममा संिवधान 
र कानून �द� नाग�रकको अिधकार र रा�यको �व�छ 
र �व�थ वातावरण सिुनि�चत गन� दािय�व शू�य 
अव�थामा प�ुयाउन नसिकने देिख�छ ।

अब  �लाि�कको झोला िब��, िवतरण र 
�योगमा �ितब�ध लगाउने िवप�ीह�को िनण�यले 
िनवेदकह�को उ�ोग, रोजगार र �यापारको 
�वत��तामा आघात पगेुको हो, होइन भ�ने दो�ो 
��को स�ब�धमा िवचार गर� । ��ततु �रट िनवेदनमा 
िनवेदकह�ले आफूह� �लाि�कका पोिलिथन झोला 
एव ं �लाि�कज�य िविभ�न व�त ु उ�पादन र िब�� 
िवतरण गन� कानूनी �यि� हो र िनवेदकम�येको 
नारायण�साद �रमाल पोिलिथन झोला �योगकता� 
भएकोमा िवप�ीह�ले �लाि�कको झोलाको 
उ�पादन, िब�� िवतरण र �योगमा �ितब�ध लगाउदँा 
आफूह�लाई नेपालको अ�त�रम संिवधान, २०६३ 
को धारा १२(३)(च) ले �द� गरकेो उ�ोग, �यापार र 
रोजगारीको �वत��तामा रोक लगाएकोले िवप�ीह�को 
उ� िनण�य बदर ह�नपुछ�  भनी िजिकर िलएको 
दिेख�छ । यसरी ��ततु �रट िनवेदनमा एकातफ�  
िवप�ीह�ले वातावरणीय �दूषण िनय��ण गन�को 
लािग �व�छ र �व�थ वातावरणीय हक सिुनि�तताका 
लािग �लाि�कको झोलाको उ�पादन र िब�� िवतरणमा 
रोक लगाएको िजिकर िलएको देिख�छ भने अक�तफ�  
िनवेदकले िवप�ीह�को उ� िनण�यले आफूह�को 
उ�ोग, �यापार र रोजगारीको �वत��तामा आघात 
पगेुको भनी दाबी िलएको दिेख�छ ।

नेपाली नाग�रकको हैिसयतमा यी �रट 
िनवेदकह�लाई त�काल िव�मान रहेको नेपालको 
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अ�त�रम संिवधानको धारा १२(३)(च) तथा 
नेपालको सिंवधानले ��याभूत गरकेो नेपालको कुनै 
पिन भागमा पेसा, रोजगार गन� र उ�ोग, �यापार गन� 
�वत��ता रहेकोमा कुनै िववाद ह�न स�दैन तर कुनै 
पिन हक र �वत��ताको अ�यास र काया��वयन 
िनरपे� �पमा कुनै सीमा वा ब�देजिवना गन� िम�ने 
होइन । �य�तो हक अिधकारको उपभोग गदा� अ�को 
हक अिधकारमा आघात प�ुछ भने रा�यले �य�तो 
हक अिधकारको �योगमा केही सीमाह� िनधा�रण 
गन� स�छ । �लाि�कका झोलाह�को �योगबाट 
वातावरणमा नकरा�मक �भाव पगुी वातावरण �दूषण 
िन�तने र अ�ततोग�वा जीवनमा नै असर पान� अव�था 
देिख�छ । िनवेदकह�लाई संिवधानले उ�ोग, पेसा र 
�यवसाय गन� �वत��ता �दान गरजे�तै संिवधानले 
नै नाग�रकह�लाई पिन स�मानपूव�क बा�ँन पाउने 
हक, वातावरण तथा �वा��यस�ब�धी हकलगायतका 
मौिलक हकह� �दान गरकेो ह�दँा िनवेदकह�ले 
उ�ोग, पेसा र �यवसाय गन� �वत��ताको उपभोग गदा� 
अ�य नाग�रकह�को स�मानपूव�क �व�छ र �व�थ 
वातावरणमा बा�ँन पाउने हकह�को उपभोगमा कुनै 
आघात नप�ुने गरी गनु�पछ�  । यिद कसैले स�चालन 
गरकेो कुनै �कृितको उ�ोग, �यवसाय वा पेसाले अ� 
नाग�रकह�को सिंवधान �द� मौिलक हकमा आघात 
प�ुछ भने रा�यले केही िनि�त सीमा वा ब�देज तो�न 
स�छ । ह�न त �यसरी सीमा वा ब�देजह� लगाउदँा 
उ� सीमा वा ब�दजे िन�चय नै मनािसब, उिचत र 
समानपुाितक ह�नपुछ�  । िनवेदकह�ले िजिकर िलएको 
नेपालको अ�त�रम संिवधान,२०६३ को धारा १२(३)
(च) मा पेसा, रोजगार, उ�ोग र �यापार गन� �वत��ता 
रहेको भए तापिन उ� दफाको �ितब�धा�मक 
वा�यांशमा ख�ड (च) को कुनै कुराले सव�साधारण 
जनताको �वा��य वा नैितकताको �ितकूल ह�ने काय�मा 
रोक लगाउने वा कुनै खास, उ�ोग, �यापार वा सेवा 
रा�यले मा� स�चालन गन� वा कुनै उ�ोग, �यापार, 

पेसा वा रोजगारी गन�को लािग कुनै सत� वा यो�यता 
तो�ने गरी कानून बनाउन रोक लगाएको मािनने छैन 
भ�ने �यव�था गरकेो दिेख�छ । �यसैगरी हाल नेपालको 
संिवधानको धारा १७(२)(च) को �ितब�धा�मक 
वा�यांशमा समेत सोही �कारको �यव�था रहेको 
दिेख�छ । यसरी संिवधानले नै नाग�रकह�को पेसा, 
रोजगार गन� र उ�ोग, �यापार गन� हक अिधकार 
िनरपे� नभई कानूनले उिचत सीमा तो�न स�ने भ�ने 
नै मनसाय राखेको देिख�छ । नेपालले सन् २००७ 
मा नै Stockholm Convention on Protecting 
Human Health and the Environment from 
Persistent Organic Pollutants, 2004 लाई 
अनमुोदन ग�रसकेको स�दभ�मा �लाि�कको �योगबाट 
ह�न स�ने वातावरणीय असरबाट जोगाउन ु रा�यको 
दािय�व नै दिेख�छ । अतः �लाि�कको झोलाको 
िब��, िवतरण र �योगलाई �यवि�थत र िनयिमत गन� 
आव�यक �ितब�ध लगाउने िवप�ीह�को िनण�यले 
आफूह�को उ�ोग, रोजगार र �यापारको �वत��तामा 
आघात पगेुको भ�ने िनवेदकह�को िजिकरसगँ 
सहमत ह�न सिकएन । उ�ोग, �यापार र �यवसायको 
अिधकारको �योग गदा� जीवन र �व�थ वातावरणको 
हकसगँ स�झौता गन� नसिकने ।

यसथ� �थानीय �वाय� ऐन, २०५५ अनसुार 
आ�नो �े�िभ� जलवाय ु तथा �दूषण िनय��ण गरी 
वातावरणलाई �व�छ र �वा��य बनाउन सहयोग 
प�ुयाउन ु नगरपािलकाको दािय�व रहेको अव�थामा 
जन�वा��यमा �ितकूल असर पन� उपभो�य 
व�तकुो बेचिबखनमा र उपयोगमा रोक लगाउने 
काम नगरपािलकाको काम र कत��यअ�तग�त नै पन� 
आउछँ । नगरपािलकाले �लाि�क झोलाह�को 
उ�पादनमा रोक लगाएको नभई आ�नो इलाकािभ� 
बेचिबखन र उपयोगमा मा� रोक लगाएको देिखदँा 
�रट िनवेदकको उ�ोग, रोजगार र �यापारको मौिलक 
हक उपल�ध भएको भ�न िम�ने देिखएन । आ�नो 
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�े�मा �लाि�कको �योग र उपयोगबाट वातावरण र 
जीवनमा आउने स�ने जोिखमताको आधारमा जोिखम 
�यूनीकरणको लािग काठमाड� महानगरपािलकाले 
आ�नो �े�िभ� �लाि�कको झोला िवतरण, बेचिबखन 
र �योगलाई �यवि�थत र िनयिमत गन� काय�लाई 
अ�यथा भ�न सिकएन ।

अब, �रट िनवेदकह�को िनवेदन 
दाबीबमोिजमको आदेश जारी गनु�पन� हो वा होइन 
भ�ने अि�तम ��को स�ब�धमा िवचार गदा� मािथ 
िववेचना भएबमोिजम �लाि�कको झोलाको �योगबाट 
जल, वाय ु तथा जिमन �दूषण रो�न किठनाई ह�ने, 
जन�वा��यको लािग जोिखम उ�प�न ह�न स�ने, 
देिखएका जोिखमता �यूनीकरण गन� किठनाई ह�ने 
जसको प�रणाम दीघ�कालीन िवकास (Sustainable 
Development) मा नै असर पन� स�ने तथा प�ुतागत 
समता कायम (Intergenerational Equity) गन� 
किठनाई ह�ने दिेखदँा पूव�रोकथाम िविधमा वातावरण 
िवनास ह�नभु�दा अगािड नै सो अव�था आउन 
निदनको लािग िनरोधा�मक उपायह� (Preventive) 
अपनाउन तथा दिेखएका जोिखमतालाई �यूनीकरण 
गन� पूव�सावधानीका (Precautionary) उपायह� 
अपनाउन �थानीय �वाय� शासन ऐन, २०५५ को 
दफा ९६(१)(ग)(४) र (छ)(५) ले िदएको अिधकार 
�योग गरी काठमाड� महानगरपािलकािभ� �लाि�कको 
झोलाको �योग, उ�पादन तथा िब�� िवतरणलाई 
�यवि�थत र िनयिमत गन� िनि�चत मापद�डबाहेकको 
�लाि�कको झोला �योग उ�पादन, िब�� िवतरणलाई 
�ितब�ध लगाउने गरी गरकेो िमित २०७०।१।५ को 
काठमाड� महानगरपािलकाको िनण�य कानूनबमोिजम नै 
देिखदँा तथा नेपाल सरकारले ने.का.प. २०६१ िन.नं. 
७४३० मा आदेश गरबेमोिजम �लाि�टकले वातावरण र 
�वा��यमा असर पान� स�ने अ�ययन �ितवेदनसमेत 
��ततु भई �लाि�टकको झोलाको उिचत �यव�थापन 
गन� पन� �लाि�टक एवं �लाि�टकज�य पदाथ� तथा 

�लाि�टकका झोलाह�को �यव�थापन स�ब�धमा 
तयार ग�रएको �ितवेदन, २०७० समेत आइसकेको 
प�र�े�यमा �रट िनवेदकह�को मागबमोिजमको आदेश 
जारी गनु�  परने । ��ततु �रट िनवेदन खारजे ह�ने ठहछ�  ।   

इजलास अिधकृतः िवदरु का�ले, स�देश �े�
इित सवंत्  २०७४ साल भदौ ११ गते रोज १ शभुम् ।

—— & ––

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

माननीय �यायाधीश �ी ड�बरबहादरु शाही
फैसला िमित : २०७५।७।२७

०७१-CR-१४९५

म�ुाः- लाग ुऔषध (डाइजेपाम)

पनुरावेदक / वादी : �.स.िन. देवबहादरु ख�ीसमेतको 
जाहेरीले नेपाल सरकार

िव��
��यथ� / �ितवादी : िज�ला िचतवन िप�ले गा.िव.स. 

वडा नं.५ ब�ने देवबहादरु घले

 § लागु औषध बरामद भएपिछ �यसको �कृित 
अथा�त ् �यसले मानव �वा��यमा पान� 
असर, लागु औषधको प�रमाण, वारदात 
र वारदात ह�दँाको अव�था, �ितवादीले 

�नण�य नं. १०३८१
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पिहले पिन कारोबार गर ेनगरकेो र सेवन 
गन� नगन� अव�थासमेतलाई म�यनजर गरी 
कसुरको मा�ा िनधा�रण गनु�पन� ।
 § िब�� िवतरण गन� गरकेो भ�ने दाबी िलदँा 

�यसको व�तुिन� आधारसमेत खुलाएको 
ह�नुपन� ।

(�करण नं.३)

पनुरावेदक / वादीका तफ� बाट : िव�ान्  सह�यायािधव�ा 
�ी िव�राज कोइराला

��यथ� / �ितवादीका तफ� बाट : 
अवलि�बत निजर :
स�ब� कानून :
 § लाग ुऔषध (िनय��ण) ऐन, २०३३

स�ु तहमा फैसला गन�ः-
माननीय �यायाधीश �ी दीपे�� अिधकारी
मकवानपरु िज�ला अदालत

पनुरावेदन तहमा फैसला गन�ः-
माननीय �यायाधीश �ी िड�लीराज आचाय�
माननीय �यायाधीश �ी िवनोद शमा�
पनुरावेदन अदालत हेट�डा

फैसला
�या.ड�बरबहादुर शाही : त�कालीन �याय 

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

िमित २०७०।१२।३ गते अ.ं१६:३० बजेको 
समयमा िवशेष सूचनाको आधारमा वीरग�जबाट 
नारायणगढतफ�  आइरहेको ना.४ ख.६३ नं. को बस 
रोक� चेकजाचँ गन� �ममा िज�ला िचतवन िप�ले 
गा.िव.स. वडा नं. ५ ब�ने वष� १९ को देवबहादरु 
घलेको शरीर तलासी िलदँा िनजले शरीरमा लकुाई 

िछपाई �याएको लाग ु औषध डाइजेपाम २९ ए�पलु, 
फेनारगन २९ ए�पलु र नरिफन २७ ए�पलु फेला पारी 
बरामद गरी िनज देवबहादरु घलेसमेतलाई प�ाउ 
गरकेो भ�ने स�ुको स�चार जाहेरी ।   

िमित २०७०।१२।३ गते अ.ं१६:३० बजेको 
समयमा िवशेष सूचनाको आधारमा िज�ला मकवानपरु 
मनहरी गा.िव.स.वडा नं.३ ि�थत �हरी चेक पो�मा 
वीरग�जबाट नारायणगढतफ�  आइरहेको ना.४.ख. ६३ 
नं.को बस रोक� चेकजाचँ गन� �ममा िज�ला िचतवन 
िप�ले गा.िव.स.वडा नं.५ ब�ने वष� १९ को देवबहादरु 
घलेको शरीर तलासी िलदँा िनजले शरीरमा लकुाई 
िछपाई �याएको लाग ुऔषध डाइजेपाम 2ml को २९ 
ए�पलु, फेनारगन 2ml को २९ ए�पलु र नरिफन 2ml 
को २७ ए�पलु फेला पारी बरामद गरकेो भ�ने बरामदी 
मचु�ुका । 

िमित २०७०।१२।३ गते अ.ं१६.३० बजेको 
समयमा िवशेष सूचनाको आधारमा िज�ला मकवानपरु 
मनहरी गा.िव.स.वडा नं.३ ि�थत �हरी चेकपो�मा 
वीरग�जबाट नारायणगढतफ�  आइरहेको ना.४.ख.६३ 
नं. को बस रोक� चेकजाचँ गन� �ममा िज�ला िचतवन 
िप�ले गा.िव.स.वडा नं.५ ब�ने वष� १९ को देवबहादरु 
घलेको शरीर तलासी िलदँा िनजले शरीरमा लकुाई 
िछपाई �याएको लाग ु औषध डाइजेपाम 2ml को 
२९ ए�पलु, फेनारगन 2ml को २९ ए�पलु र नरिफन 
2ml को २७ ए�पलु फेला पारी बरामद गरी आव�यक 
कारबाहीको लािग मािनस तथा बरामद भएको लाग ु
औषध डाइजेपामसमेत दािखला गरकेो भ�ने �.स.िन. 
दवेबहादरु ख�ीसमेतको �ितवेदन ।

भौितक सबदु नं.१ मा डाइजेपाम र सबदु 
नं.२ मा �यिु�नोिफ� न पाइएको छ भ�ने के��ीय �हरी 
िविध िव�ान �योगशालाको परी�ण �ितवेदन ।

बरामद भएको लाग ु औषध डाइजेपाम २० 
ए�पलु, फेनारगन २० ए�पलु र नरिफन १८ ए�पलु 
टुटाई फुटाई न� गरकेो भ�ने मचु�ुका ।
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वारदात िमित, समयमा िज�ला मकवानपरु 
मनहरी गा.िव.स. वडा नं.३ ि�थत �हरी चेक पो�मा 
वीरग�जबाट नारायणगढतफ�  आइरहेको ना.४.ख. ६३ 
नं. को बसको दािहने साइडको पछािडको अि�तम 
िसटभ�दा अगािडको िसटको �याल साइडमा बसी 
आएका वष� अं.१९ को देवबहादरु घले नाम बताउने 
मािनसको शरीर �हरीले तलासी िलदँा लाग ु औषध 
डाइजेपाम 2ml को २९ ए�पलु, फेनारगन 2ml को २९ 
ए�पलु र नरिफन 2ml को २७ ए�पलु फेला पारी बरामद 
गरकेो हो । िनज �ितवादीले �यित ठूलो प�रमाणमा 
उि�लिखत लाग ुऔषध बोक� आएकोले सेवन गन� मा� 
नभई ओसारपसार र िब�� िवतरणसमेत गन� गरकेो 
ह�नपुछ�  भ�ने बेहोराको मौकामा बिुझएका �िमलादेवी 
मो�ानसमेतको घटना िववरण कागज । 

िमित २०७०।१२।३ गते िबहान भारतको 
र�सौल बजारबाट �.३,०००।– (तीन हजार) मा 
ख�रद गरी लाग ुऔषध डाइजेपाम 2ml को २९ ए�पलु, 
फेनारगन 2ml को २९ ए�पलु र नरिफन 2ml को २७ 
ए�पलु शरीरमा लकुाई िछपाई बसमा चढी �याइरहेको 
अव�थामा सोही िदनको अं.१६.३० बजे िज�ला 
मकवानपरु मनहरी गा.िव.स. वडा नं.३ ि�थत �हरी 
चेक पो�अगािड आई प�ुदा �हरीले के कसरी थाहा 
पाई उि�लिखत प�रमाणको लाग ु औषध डाइजेपाम, 
नरिफन, फेनारगनसमेत मेरो शरीर तलासी िलदँा फेला 
पारी बरामद गरी मसमेतलाई प�ाउ गरकेो हो, म सेवन 
मा� गछु�  भ�नेसमेत बेहोराको �ितवादी देवबहादरु 
घलेले अिधकार�ा� अिधकारीसम� गरकेो बयान ।

िमित २०७०।१२।३ गते �ितवादी देवबहादरु 
घलेले भारतको र�सौल बजारबाट लाग ु औषध 
डाइजेपाम 2ml को २९ ए�पलु, फेनारगन 2ml को 
२९ ए�पलु र नरिफन 2ml को २७ ए�पलु ख�रद 
गरी सेवनसमेत गन� उ�े�यले आ�नो शरीरमा लकुाई 
िछपाई िचतवनतफ�  िलई गइरहेको अव�थामा िज�ला 
मकवानपरु मनहरी गा.िव.स. वडा नं.३ ि�थत �हरी 

चेकपो�मा िनजलाई चेकजाचँ गदा� उि�लिखत लाग ु
औषधसिहत प�ाउ परकेो ह�दँा िनज �ितवादीको उ� 
काय� लाग ुऔषध (िनय��ण) ऐन, २०३३ को दफा ४ 
को (ङ)(च)(छ) को कसरु अपराध भएकोले िनजलाई 
सोही ऐनको दफा १४(१)(ज) र (झ) बमोिजम सजाय 
ग�रपाउ ँभ�नेसमेत बेहोराको अिभयोग मागदाबी । 

मैले लाग ुऔषध डाइजेपाम �योग गन� लागेको 
क�रब २ वष� भयो । म लाग ुऔषध द�ुय�सनी भई यथु 
िभजन शाखा काया�लय भैरहवामा क�रब ३ मिहना 
बसी आएको िथए ँ । सो ठाउबँाट आएपिछ पिन लाग ु
औषध सेवन गन� मन लागेकोले बरामद भएको लाग ु
औषध म आफूले सेवन गन� भनी �याएको ह� ँ । उ� 
लाग ुऔषध िचतवनमा महङ्गो पन� ह�दँा भारत र�सौल 
गई �.३,०००।– मा ख�रद गरी क�रब ७ िदनको 
लािग �याएको ह� ँ । सो लाग ु औषध �याउदँ ै गरेको 
अव�थामा मनहरी भ�ने ठाउमँा �हरीले चेकजाचँ गदा� 
मेरो साथबाट बरामद भएको हो । सो लाग ुऔषध मैले 
िब�� िवतरण गन� �याएको नभई म आफँैले सेवन गन� 
�याएको ह�दँा अिभयोग दाबीबमोिजम सजाय ह�नपुन� 
होइन भ�नेसमेत बेहोराको �ितवादी दवेबहादरु घलेले 
स�ु अदालतमा गरकेो बयान ।  

िमित २०७०।१२।३ गते नारायणगढतफ�  
जादँै गरकेो ना.४ख ६३ नं. को बसमा सवार भई 
आएका दवेबहादरु घलेको शरीर खानतलासी गदा� 
िनजको साथबाट २९ ए�पलु डाइजेपाम, २९ ए�पलु 
फेनारगन र २७ ए�पलु निफ� न बरामद भई िनजलाई 
प�ाउ गरी �ितवेदनसाथ पेस गरकेो हो भ�नेसमेत 
बेहोराको �ितवेदक �.स.िन. देवबहादरु ख�ीले स�ु 
अदालतमा गरकेो बकप� ।

�ितवादी देवबहादरु घलेले लाग ुऔषध �याई 
खाने गदा� रहेछन् । हामीले द�ेने गरी खाने गरेका 
िथएनन् । िनजलाई ३।४ मिहनाजित सधुार गहृमा पिन 
रािखएको िथयो । िनजले लाग ुऔषध िब�� िवतरण 
गरकेो कुरा अिहलेस�म थाहा छैन । िनज सेवनकता� 
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मा� ह�दँा अिभयोग दाबीअनसुार सजाय ह�नपुन� होइन 
भ�नेसमेत बेहोराको �ितवादीका सा�ी मिसना ग�ुङले 
स�ु अदालतमा गरकेो बकप� ।

�ितवादी देवबहादरु घलेले र�सौलबाट 
बरामद भएको लाग ुऔषध ख�रद गरकेो लाग ुऔषध 
िलई आउदँाको बखत प�ाउ परकेो देिखएको सधुार 
के��मा रहेको भने पिन सधुारा�मक बाटोमा गएको 
भ�ने िनजको ि�याकलापबाट नदेिखएको सेवन गन� 
�योजनको लािग ख�रद गरकेो भ�ने बयानको रहेको 
भएपिन सेवन भनेकै भरमा सेवन मा� हो भनी मा�न ु
कानूनस�मत दिेखदँैन । �ितवादीले सेवन गन� ख�रद 
गरकेो काय�लाई �वीकार गरी सगँसाथमा सो लाग ु
औषध िलएर आएको भ�ने िनजकै बयान बेहोरा रहे 
भएबाट र परी�णबाट लाग ुऔषध देिखई बरामद लाग ु
औषधको मा�ा र प�रमाणबाट सेवन मा� भ�ने अव�था 
पिु� नभएबाट िनज �ितवादीले आरोिपत कसरु गरकेो 
ठहछ�  । सो ठहना�ले सेवनतफ�  लाग ुऔषध (िनय��ण) 
ऐन, २०३३ को दफा १४(१) (ज) बमोिजम १ (एक) 
मिहना कैद र �.१,०००।- ज�रवाना तथा ऐ.१४(१)
(झ) बमोिजम कसरुको मा�ा �कृित र प�रमाण, 
सलं�नता र लाग ुऔषध िलई आउदँा अपनाएको त�रका 
र अव�थासमेतको रोहबाट िनजलाई २ (दईु) वष� कैद 
र �.१,००,०००।- ज�रवाना ह�ने ठहछ�  भ�नेसमेत 
बेहोराको स�ु मकवानपरु िज�ला अदालतको िमित 
२०७१।२।१९ को फैसला । 

वादी प�ले शकंारिहत �पमा िनिव�वािदत 
ठोस सबदु �माणबाट अिभयोग दाबी पिु� गन�  
सकेको छैन । शंकाको सिुवधा अिभय�ुले पाउने 
भ�ने फौजदारी �यायको सव�मा�य िस�ा�त छ । 
�ितवेदक �.स.िन. देवबहादरु ख�ीले बकप� गदा� िनज 
देवबहादरु घलेको साथबाट २९ ए�पलु डाइजेपाम 
र २९ ए�पलु फेनारगान २७ ए�पलु नोफ�न बरामद 
भएको हो भनी बरामद भएको त�यस�मको मा� 
बकप� गरकेा छन्  । िनज �ितवेदकले ठुलो प�रमाणमा 

�याएको ह�दँा ओसारपसार ह�न स�दछ भनी ग�रएको 
बकप�ले अिभयोग दाबी पिु� ह�न स�दैन । �यसैले 
वादी प�ले पया�� िनिव�वािदत सबतु �माणबाट मउपर 
लगाएको अिभयोग पिु� गन� नसकेको अव�थामा मलाई 
कसरुदार ठहर गन� गरी ग�रएको फैसला �िुटपूण� छ । 
लाग ु औषध (िनय��ण) ऐन, २०३३ को प�रभाषा 
ख�डले ख�रदलाई छु�ै अपराध भनी �यव�था गरेको 
अव�थामा सेवनको लािग भनी ख�रद गरकेोमा 
�वीकारोि� छ भनी ख�रदतफ�  सजाय ह�ने गरी ग�रएको 
फैसलाले मलाई अ�याय परेको छ । म पनुरावेदक लाग ु
औषध सेवन गन� द�ुय�सनी ह� ँ। यसभ�दा अगािड पिन 
लाग ुऔषध सेवन गरी यथु िभजन सधुार गहृ भैरहवामा 
१०० िदन बसी आएको र अब आइ�दा सेवन नगन� 
भ�ने मनि�थितमा रही लामो समय सेवन ग�रन ँ। िमित 
२०७०।१२।२ गते बेलकु� अं.१९ बजेितर लाग ुऔषध 
डाइजेपामसमेतको लाग ु औषध सेवन गन� मन लागी 
र�सौल बजारमा गएकोमा रलेको िलगदेिख अं.२०० 
िमटर टाढा मलाई एकजना मािनसले ितमी ��स िलन 
आएको हो, िहडँ मेरो पसलमा छ भनी लगेको र मैले 
आफँै लैजा�छु भनी बसमा आउदँा �हरीले फेला पारी 
बरामद गरी प�ाउ परकेो ह� ँ। अिधकार�ा� अिधकारी 
र अदालतमा मैले सेवन मा� गछु�  भनी बयान गरेको 
छु । मैले ख�रद िब�� ओसारपसार गरकेो छैन । 
मेरो इ�कारी बयानलाई मेरा सा�ीले पिु� ग�रिदएका 
छन्  । य�तो अव�थामा मलाई सेवनस�मको कसरुदार 
ठहर गनु�पन�मा स�ु िज�ला अदालतले दईु वष� कैद 
र �.१,००,०००।- ज�रवाना ह�ने ठहर गरकेो फैसला 
�िुटपूण� भएकोले केही उ�टी गरी ख�रदतफ� को 
अिभयोग दाबीबाट सफाइ पाउ ँ भ�नेसमेत बेहोराको 
�ितवादीको पनुरावेदन अदालतमा परकेो पनुरावेदन ।

�ितवादीले सेवन गन� �याएको भनी 
बयान गरकेो देिखएको र बरामदी लाग ु औषधको 
प�रमाणसमेतलाई �यानमा रा�दा स�ु मकवानपरु 
िज�ला अदालतबाट िमित २०७१।२।१९ मा भएको 
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फैसला �माण मू�याङ्कनको रोहमा िवचारणीय भई 
फरक पन� स�ने देिखदँा मलुकु� ऐन, अ.ब. २०२ नं. 
तथा पनुरावेदन अदालत िनयमावली, २०४८ को 
िनयम ४७ को �योजनाथ� छलफलका लािग पनुरावेदन 
सरकारी विकल काया�लय, हेट�डालाई सूचना िदई 
िनयमानसुार पेस गनु�  भ�ने पनुरावेदन अदालत 
हेट�डाको िमित २०७१।८।१६ को आदेश ।

�ितवादी देवबहादरु घले यथु िभजन लाग ु
औषध द�ुय�सनी उपचार तथा पनुः�थापना के�� 
शाखा काया�लय, िस�ाथ�नगर भैरहवामा पनुः�थापना 
�योजनको लािग बसेका ह�न्  वा होइन ? बसेको भए 
किहलेस�म बसेका ह�न्  सो कुरा पिु� ह�ने कुनै रकेड� भए 
सोसमेतको �प� जवाफ उ� के��बाट िलई आएपिछ 
िनयमानसुार पेस गनु�  भ�ने पनुरावेदन अदालत 
हेट�डाको िमित २०७१।९।१ को आदेश ।

बरामद भएको लाग ु औषधको मा�ा एवम् 
वारदातको �कृितसमेतबाट �ितवादीको कसरु लाग ु
औषध (िनय��ण) ऐन, २०३३ को दफा १४(१) 
को देहाय (ज) अनसुार सेवनस�मको देिखएकोले 
पनुरावेदक �ितवादी देवबहादरु घलेलाई सोहीबमोिजम 
२ मिहना कैद तथा �.२०००।- समेतको दवैु सजाय 
ह�ने ठहछ�  । लाग ुऔषध िब�� िवतरणतफ� को िनजउपर 
अिभयोग दाबी �मािणत ह�न नसकेकोले मकवानपरु 
िज�ला अदालतको िमित २०७१।१२।१९ को 
फैसला केही उ�टी ह�ने ठहछ�  भ�ने बेहोराको पनुरावेदन 
अदालत हेट�डाबाट िमित २०७१।१०।१३ मा भएको 
फैसला ।

��ततु म�ुामा �ितवादीले भारतको 
र�सौलबाट लाग ु औषध डाइजेपाम २९ ए�पलु, 
फेनारगन २९ ए�पलु र नरिफन २७ ए�पलु ख�रद गरी 
िलई िहडेँको अव�थामा प�ाउ परकेो भ�ने बेहोराको 
जाहेरी �ितवेदनलाई समथ�न गन� गरी �िमलादेवी 
मो�ानको ठुलो प�रमाणमा उि�लिखत लाग ु औषध 
बोक� आएकोले सेवन गन� मा� नभई ओसारपसार र 

िब�� िवतरण गन� गरकेो ह�नपुछ�  भ�ने बेहोराको घटना 
िववरण कागज, परी�ण �ितवेदनसमेतबाट �ितवादीले 
आरोिपत कसरु गरकेो पिु� भइरहेको अव�थामा 
सेवनस�मको कसरु गरकेो भनी कम सजाय ह�ने गरी 
भएको फैसला �िुटपूण� छ । डाइजेपाम एक ए�पलुमा २ 
एम.एल. ह��छ । २ एम.एल अथा�त्  एक ए�पलुमा १० 
िम.�ा. ह��छ । २९ थान डाइजेपाममा २९० िम.�ा. 
डाइजेपाम ह��छ । Laboratory studies have 
shown that single dose of diazepam, (5-
20mg) are capable of causing significant 
performance decrements भिनएको पाइ�छ । 
�ितवादीबाट बरामिदत लाग ु औषधको प�रमाण र 
�कृित हेदा� िनजले सेवनस�मको लािग िलई िहडेँको 
भ�ने िव�ास गन� सिकँदनै । ��ततु स�दभ�मा “सवेन 
�योजनलाई ख�रद गन� र िब�� िवतरण गन�लाई 
ख�रद ह�ने अव�था छु�याउन लागु औषधको 
प�रमाणलाई ह�ेरनुपन� ह��छ । सेवन �योजनको 
लािग एक दुई डोजस�मको लािग ख�रद ह�ने ह�दँा 
बरामद लागु औषध अ�यिधक मा�ामा देिखएकोले 
सवेनस�मको लािग ख�रद गरकेो हो भ�न निम�ने 
(नेकाप २०६९, अंक ११, िन.नं. ५९२३, प�ृ १७१०) 
भनी स�मािनत सव��च अदालतबाट �ितपािदत 
िस�ा�तसमेतको �ितकूल ह�ने गरी पनुरावेदन अदालत 
हेट�डाबाट िमित २०७१।१०।१३ मा भएको फैसला 
�िुटपूण� ह�दँा बदर गरी �ितवादीह�लाई स�ु अिभयोग 
माग दाबीबमोिजम सजाय ग�रपाउ ँभ�ने वादी नेपाल 
सरकारको यस अदालतमा परकेो पनुरावेदन ।

िनयमबमोिजम दैिनक पेसी सूचीमा चढी 
इजलाससम� पेस ह�न आएको ��ततु म�ुामा 
पनुरावेदक वादी नेपाल सरकारका तफ� बाट उपि�थत 
िव�ान्  सह�यायािधव�ा �ी िव�राज कोइरालाले 
�ितवादीबाट लाग ु औषध बरामद भएकोमा िववाद 
छैन । बरामदी लाग ु औषध सेवनको लािग िलई 
आएको भनी �ितवादीले अिधकार�ा� अिधकारी 
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१०३८१ - नेपाल सरकार िव. दवेबहादरु घले

र अदालतसम� बयान गर े पिन बरामदी प�रमाण 
हेदा� , सेवनको लािग मा� �याएको भ�न िम�ने 
देिखदँनै । तसथ� �ितवादीलाई अिभयोग दाबीबमोिजम 
ओसारपसार र िब�� िवतरणतफ� समेत कसरु कायम 
गरी सजाय ग�रनपुछ�  भनी बहस ��ततु गनु�भयो ।

अब ��ततु म�ुामा अिभयोग दाबीबमोिजम 
सजाय गरकेो स�ु फैसला केही उ�टी गरी 
�ितवादीलाई सेवनतफ�  मा� सजाय गरकेो पनुरावेदन 
अदालत हेट�डाको िमित २०७१।१०।१३ को फैसला 
िमलेको छ, छैन र वादी नेपाल सरकारको पनुरावेदन 
िजिकर प�ुने हो, होइन ? सोही स�ब�धमा िनण�य 
िदनपुन� देिखयो ।

२. िनण�यतफ�  िवचार गदा�, �ितवादी 
देवबहादरु घलेले भारतको र�सौलबाट लाग ु औषध 
डाइजेपाम २९ ए�पलु, फेनारगन २९ ए�पलु र नरिफन 
२७ ए�पलु ख�रद गरी वीरग�जबाट नारायणगढतफ�  
गाडीमा आउदँै गदा� �हरी चेकजाचँको �ममा भएको 
िनज �ितवादीको सगँसाथबाट उि�लिखत लाग ुऔषध 
बरामद भएकोले बरामदी प�रमाणसमेतको आधारमा 
सो काय� लाग ुऔषध (िनय��ण) ऐन, २०३३ को दफा 
४ को ङ, च, छ को कसरु अपराध ह�दँा िनजलाई ऐ. 
१४ (१)(ज) र (झ) बमोिजम सजाय ग�रपाउ ँ भ�ने 
वादी नेपाल सरकारको अिभयोग दाबीबमोिजम सजाय 
गरकेो र पनुरावेदन अदालतले स�ु फैसला केही 
उ�टी गरी �ितवादीलाई सेवनतफ�  मा� सजाय गरकेो 
फैसलाउपर िच� नबझुाई वादी नेपाल सरकारको 
यस अदालतमा पनुरावेदन परकेो देिखयो । पनुरावेदन 
प�मा ठूलो प�रमाणको लाग ु औषध ख�रद गरी िलई 
िहडेँको अव�थामा लाग ुऔषधसिहत �ितवादी प�ाउ 
परकेो, सेवन गन� �योजनको लािग िलई िहडेँको 
भ�ने �ितवादीको बयान रहे पिन प�रमाणले सेवनको 
लािग मा� भ�ने नदेिखएकोले ओसारपसार र िब�� 
िवतरणतफ�  सजाय ह�नपुछ�  भ�ने िजिकर िलएको  
पाइयो ।

३. �ितवादी वीरग�जतफ� बाट नारायणगढ 
आउदँै गदा� चेकजाचँको �ममा िनजको साथबाट 
२९ ए�पलु डाइजेपाम, २९ ए�पलु फेनारगेन र २७ 
ए�पलु नरिफन बरामद भई प�ाउ परकेो भ�ने बरामदी 
मचु�ुकाबाट देिख�छ । �ितवादी देवबहादरु घले 
अिधकार�ा� अिधकारीसम� र अदालतको बयानमा 
समेत आफूले लाग ु औषध सेवन गन� गरेको, िब�� 
िवतरणको काय� गन� नगरकेो यसपूव� सेवन गरकैे कारण 
सधुार गहृमा ३-४ मिहनास�म बसेको, पूव� खाने लत 
परकेो ह�दँा नेपालमा ख�रद गदा� महङ्गो पन� भएका 
कारण भारत र�सौलबाट ख�रद गरी �याएको हो 
भनी एकै बेहोराको बयान गरकेो देिख�छ । वादी प�ले 
सेवनको लािग मा� होइन, िब�� िवतरणको लािग पिन 
�याएको हो भनी दाबी िलए पिन को कसलाई कहा ँके 
कसरी िब�� िवतरण गन� लागेको हो भ�ने �प� �पमा 
अिभयोग दाबी िलन सकेको दिेखदँैन । बरामदी प�रमाण 
धेर ैभएकोले िब�� िवतरणसमेत गन� �योजन हो भनी 
हचवुाको भरमा दाबी िलएको र बरामदी लाग ुऔषधको 
�कृित र �यसको प�रमाणलाई हेदा�  अित घातक 
�कृितको पिन नदेिखएको र प�रमाण पिन अ�यिधक 
रहेको भ�ने देिखदैँन । लाग ु औषध बरामद भएपिछ 
�यसको �कृित अथा�त् �यसले मानव �वा��यमा पान� 
असर, लाग ु औषधको प�रमाण वारदात र वारदात 
ह�दँाको अव�था, �ितवादीले पिहले पिन कारोबार गर े
नगरकेो र सेवन गन� नगन� अव�थासमेतलाई म�यनजर 
गरी कसरुको मा�ा िनधा�रण गनु�पन� ह��छ । िब�� 
िवतरण गन� गरकेो भ�ने दाबी िलदँा �यसको व�तिुन� 
आधारसमेत खलुाएको ह�नपुछ�  । अनसु�धानबाट यी 
�ितवादीले सेवनबाहेक िब�� िवतरणसमेत गन� गरेको 
र बरामदी लाग ुऔषध को कसलाई, के कसरी िब�� 
िवतरण गन� गरकेो सो यिकन गरी खलुाएको देिखन 
आउदँैन ।

४. �ितवादी प�ाउ पदा� िब�� िवतरण 
गद�छन् भ�ने सूचना आएको भनी �ितवेदकले भनेको 
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अव�थासमेत छैन । �ितवादीले आफूले सेवन गन� 
कुरा अिधकार�ा� अिधकारीसम�को बयानमा नै 
उ�लेख ग�रसकेका र िब�� िवतरण गन� गरकेो भ�ने 
कुरामा इ�कार रहेको अव�था छ । अदालतमा समेत 
सेवन �योजनाथ� �याएको भनेका छन् । �ितवादी लाग ु
औषधको सेवनकै कारण सधुार गहृमा बिससकेको 
भ�नेसमेत दिेखएको र लाग ु औषधको �कृित र 
प�रमाणसमेतलाई िवचार गदा� िब�� �योजनकै लािग 
�याएको भ�ने नदेिखएकोले वादी नेपाल सरकारको 
पनुरावेदन िजिकरसगँ सहमत ह�न सिकएन ।

५. अतः मािथ िववेिचत आधार कारणबाट 
स�ु फैसला केही उ�टी गरी �ितवादी देवबहादरु 
घलेलाई लाग ु औषधको �कृित, �यसको मा�ा र 
�ितवादीको �योगको अव�थासमेतलाई िवचार गरी 
लाग ुऔषध (िनय��ण) ऐन, २०३३ को दफा १४(१) 
को देहाय (ज) को सेवनस�मको कसरु ठह�याई २ 
मिहना कैद र �.२०००।- ज�रवाना गन� गरी भएको 
पनुरावेदन अदालत हेट�डाको िमित २०७१।१०।१३ 
को फैसला िमलेकै दैिखदँा सदर ह�ने ठहछ�  । वादी नेपाल 
सरकारको पनुरावेदन िजिकर प�ुन स�दैन । दायरीको 
लगत क�ा गरी िमिसल िनयमानसुार बझुाई िदनू ।

उ� रायमा सहमत छु ।
�या.दीपकराज जोशी

इजलास अिधकृत: अनपुमा प�त
इित संवत्  २०७५ साल काित�क २७ गते रोज ३ शभुम् ।

—— & ––

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

माननीय �यायाधीश �ी �काशमान िसहं राउत
आदेश िमित : २०७५।३।१०

०७१-WO-१०२७

म�ुाः- उ��ेषण / परमादेश

िनवेदक : तनह� ँ िज�ला, जामने गा.िव.स. वडा नं.१ 
घर भई पि�मा�चल �े�ीय वन िनद�शनालय 
पोखरामा रा.प.अनं. �थम र�ेजर पदमा 
काय�रत स�तोष खनालसमेत

िव��
िवप�ी : लोक सेवा आयोग, के��ीय काया�लय, 

अनामनगर, काठमाड�समेत
 
 § कानूनमा भएको �यव�थाबमोिजम नोकरी 

जोड्न समयमा नै िनवेदन गरी कम�चारीले 
आ�नो कत��य पालना गरकेोमा साव�जिनक 
िनकाय वा पदािधकारीले िढला िनण�य 
गरकेा कारण �यसको दु�प�रणाम कत��य 
पालन गरकेो कम�चारीलाई बहन गराउन 
निम�ने ।

(�करण नं.६)

िनवेदकका तफ� बाट : िव�ान्  अिधव�ा �ी िदपे�� 
अिधकारी

िवप�ीका तफ� बाट : िव�ान्  सह�यायािधव�ा �ी 
रवेतीराज ि�पाठी

अवलि�बत निजर :
स�ब� कानून :

�नण�य नं. १०३८२
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१०३८२ - स�तोष खनालसमेत िव. लोक सेवा आयोग, के��ीय काया�लय, अनामनगरसमेत

आदेश
�या.ओम�काश िम� : नेपालको अ�त�रम 

सिंवधान, २०६३ को धारा ३२ र १०७(२) बमोिजम 
दायर भई पेस ह�न आएको ��ततु िनवेदनको संि�� 
त�य एवं आदेश यस�कार छः-

हामी �रट िनवेदकह� स�तोष खनाल 
िमित २०६०।११।१ मा र िव�णबुहादरु के.सी िमित 
२०६०।११।५ मा नेपाल वन सेवा, जनरल फर�े�ी 
समूह रा.प.अनं. �थम �ेणीको र�ेजर पदमा सेवा �वेश 
गरी रा.प.ततृीय �ेणीको लािग बढुवा ह�न �यूनतम 
सेवा अविध पगेुको, बढुवाको लािग अयो�य नभएको 
ह�दँा िनजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा २४घ१क 
बमोिजम नेपाल वन सेवा, जनरल फर�े�ी रा.प.ततृीय 
�ेणीको बढुवाको लािग स�भा�य उ�मेदवार भएको र 
लोक सेवा आयोगबाट िनधा� �रत दरखा�त फाराममा 
स�पूण� िववरणसमेत खलुाई तोिकएको समयाविधिभ� 
िमित २०७१।९।१ स�ममा दरखा�त फाराम 
बझुाई आएकोमा िमित २०७२।१।८ गते लोक सेवा 
आयोगका सद�य र वन तथा भू-संर�ण म��ालयका 
सिचव�यूबाट नेपाल वन सेवा, जनरल फर�े�ी समूह 
रा.प.अनं. �थम �ेणीको पदबाट सोही सेवा समूहको 
रा.प.ततृीय (�ा) पदमा �ये�ता र काय� स�पादन 
मू�याङ्कन�ारा ह�ने बढुवाको लािग िसफा�रस गन� 
िनण�यानसुार िमित २०७२।१।९ को गोरखाप�मा 
सूचनासमेत �कािशत भई हामी िनवेदकह� नेपाल 
वन सेवा, जनरल फर�े�ी समूह, रा.प.ततृीय �ेणीको 
सहायक वन अिधकृत पदमा बढुवाको लािग िसफा�रस 
भएका िथय� । िवप�ी सरुसे�साद महतो र राजकुमार 
�े�को बढुवा ह�नको लािग सेवा अविध नभएको कारण 
बढुवा ह�न नसकेकोमा उनीह�ले आफूह�को अ�थायी 
सेवा अविध जोडी बढुवा पाउनपुन� भनी िवप�ी लोक 
सेवा आयोगमा उजरुी दता� गराएकोमा लोक सेवा 
आयोगले िनण�य नं. ३०९।२०७२।३।३ मा हामी �रट 

िनवेदकह�लाई बढुवा गन� गरी बढुवा सिमितले गरेको 
िनण�य बदर गरी िवप�ी सरुसे�साद महतो र राजकुमार 
�े�लाई बढुवा गन� �िुटपूण� िनण�य गरबेाट हामी 
िनवेदकह�को पेसागत हक अिधकार कुि�ठत ह�न 
पगुी नेपालको अ�त�रम सिंवधान�ारा �द� मौिलक 
हक र िनजामती सेवा ऐन तथा िनयमावली�ारा �द� 
कानूनी हकमा आघात पगेुको ह�दँा हामीह�को कानूनी 
एव ं संवैधािनक हकको �चलनको लािग स�मािनत 
अदालतको शरणमा आएका छ� ।

िनजामती सेवा िनयमावली, २०५० को िनयम 
१२३ को उपिनयम १ को ख�ड (क) को उपख�ड 
(४) बमोिजम पिहले भू-संर�ण सहायक पदमा काम 
गरकेो अ�थायी सेवा अविध �ये�ता �योजनका 
लािग िनजामती िकताबखाना ह�रहर भवनले बढुवाको 
दरखा�त िदने अि�तम �याद िमित २०७१।०९।०१ 
पिछ अथा�त् िमित २०७१।१२।०८ मा मा� जोडी 
िदएको प�को आधारमा िस.नं.१८ का सरुशे�साद 
महतोलाई िसं.नं.९ मा र िस.नं.२४ का राजकुमार 
�े�लाई िस.नं.१० मा राखी हामी िस.नं.१४ को स�तोष 
खनाल र िस.नं.१५ को िव�णबुहादरु के.सी. लाई बढुवा 
सूचीबाट हटाई बढुवा सिमितबाट िमित २०७२।१।५ 
मा भएको िनण�यलाई सशंोधन गरी लोक सेवा आयोगले 
िमित २०७२।३।३ मा गरकेो िनण�य िमित २०७२।३।३ 
को गोरखाप� दिैनकमा सूचनासमेत �कािशत भएको 
रहेछ । िनजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा २४घ१ मा 
�ये�ता र काय�स�पादन मू�याङ्कन�ारा ह�ने बढुवाका 
स�दभ�मा (१) “यस ऐनमा अ�य जनुसकैु कुरा लेिखएको 
भए  तापिन बढुवा सिमितले �ये�ता र काय�स�पादन 
मू�याङ्कनको आधारमा बढुवाको िसफा�रस गदा� 
बढुवा ह�ने पदभ�दा एक �ेणीमिुनको पदमा सबैभ�दा 
बढी सेवा अविध भएका उ�मेदवारलाई बढुवाको 
लािग िसफा�रस गन� छ” भ�ने �यव�था भए ग�रएको 
छ । िनजामती सेवा िनयमावली, २०५० को िनयम 
१२३(३) मा ‘यो िनयमावली �ार�भ ह�दँाका बखत 
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िनजामती सेवामा काय�रत रहेका िनजामती कम�चारीले 
यो िनयम �ार�भ भएको िमितले एक वष�िभ� र यो 
िनयमावली �ार�भ भएपिछ िनयिु� पाएका िनजामती 
कम�चारीह�ले िनयिु� पाएको िमितले एक वष�िभ� यस 
िनयमबमोिजम सेवा अविध जोडाई सकेको ह�नपुन�छ, 
उ� अविधिभ� सेवा अविध नजोिडएमा �य�तो सेवा 
अविध पिछ जोिडने छैन” भ�ने �यव�थाका आधारमा 
िवप�ी �यि�ह�को बढुवा ह�न नसकेको हो । ऐन 
िनयमिवपरीत ह�ने गरी िवप�ीह�को अ�थायी सेवा 
अविध �ये�ता �योजनका लािग गणना गन� िवप�ी 
िनजामती िकताबखानाले अ�य कुनै िनण�य गरकेो भए 
सो िनण�य र प�ाचारह�समेत बदरभागी छ । नेपाल 
वन सेवा (गठन, समूह तथा �ेणी िवभाजन र िनयिु�) 
िनयमह�, २०५१ मा रा.प.अनं �थम �ेणीको पदनाम 
जनरल फर�ेी समूहको भए र�ेजर �ा.स. र �वायल 
ए�ड वाटर क�जरभेसन समूहको भए �ा.सा. (वन) भू-
सरं�ण सहायक रहने अनसूुची २ मा �प� उ�लेख 
भएकोले बढुवा ह�ने पद सहायक वन अिधकृतभ�दा एक 
तहमिुनको पद र�ेजर भएको उ� पदमा िनय�ु भएको 
िनयिु� िमित र िनजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा 
२४घ१ क मा �ये�ता र काय�स�पादन मू�याङ्कन�ारा 
ह�ने बढुवाका स�दभ�मा (१) “यस ऐनमा अ�य� जनुसकैु 
कुरा लेिखएको भए  तापिन बढुवा सिमितले �ये�ता 
र काय�स�पादन मू�याङ्कनको आधारमा बढुवाको 
िसफा�रस गदा� बढुवा ह�ने पदभ�दा एक �ेणीमिुनको 
पदमा सबैभ�दा बढी सेवा अविध भएका उ�मेदवारलाई 
बढुवाको लािग िसफा�रस गन� छ” भ�ने �यव�थालाई 
हेदा�  िवप�ी सरुशे�साद महतो र राजकुमार �े�भ�दा 
हामी िनवेदक स�तोष खनाल र िव�णबुहादरु के.सी. 
नै बढुवा ह�ने पद (सहायक वन अिधकृत) भ�दा एक 
�ेणीमिुनको पद र�ेजरमा �ये� रहेको ��ट देिखएको 
ह�दँा हामी िनवेदकलाई संिवधान र कानून �द� 
हकको �ितकूल ह�ने गरी लोक सेवा आयोग के��ीय 
काया�लयबाट िनण�य नं.३०९।२०७२।३।३ मा भएको 

िनण�य, िवप�ी सरुसे�साद महतो र राजकुमार �े�को 
अ�थायी सेवा अविध �ये�ता �योजनका लािग 
गणना गन� िनजामती िकताबखानाले कुनै िनण�य गरेको 
भए �य�तो दूिषत र �िुटपूण� िनण�य एव ं �यसपिछ 
लोक सेवा आयोग के��ीय काया�लय र िनजामती 
िकताबखानाबाट भए गरकेा प�ाचारलगायतका स�पूण� 
काम कारबाहीह� उ��ेषणको आदेशले बदर गरी 
हामीलाई िनजामती सेवा ऐन, २०४९ र िनजामती 
सेवा िनयमावली, २०५० को कानूनी �यव�थाबमोिजम 
बढुवा सिमितबाट िमित २०७२।०१।०८ मा भएको 
बढुवा िसफा�रसबमोिजमको बढुवाको िनयिु�प� िदन ु
भ�नेसमेत बेहोराको परमादेशलगायत अ�य जो चािहने 
उपय�ु आ�ा आदेश जारी ग�रपाऊँ । लोक सेवा 
आयोगबाट िनण�य नं.३०९।२०७२।३।३ मा भएको 
बढुवाको िनण�य काया��वयन भएमा वा िनर�तरता 
िदएमा िनजामती सेवा ऐन, २०४९ र िनजामती सेवा 
िनयमावली, २०५० को कानूनी �यव�थािवपरीतको 
काय�ले ��य पाउन गई हामी �रट िनवेदकह�लाई 
अपूरणीय �ित ह�न जाने ह�दँा सव��च अदालत 
िनयमावली, २०४९ को िनयम ४१ (१) बमोिजम 
िवप�ीह�को नाउमँा ��ततु म�ुाको अि�तम िकनारा 
नला�दास�म लोक सेवा आयोग के��ीय काया�लयको 
िनण�य नं. ३०९।२०७२।३।३ को िनण�य काया��वयन 
नगनु�  नगराउन ु यथाि�थितमा रा�न,ु िवप�ीह�लाई 
बढुवाको िनयिु� प� निदन,ु यिद िदइसकेको भए बढुवा 
भएको मािथ�लो पदको सेवा सिुवधा एवं काय� स�पादन 
गन� निदन ुभ�नेसमेत बेहोराको अ�त�रम आदेशसमेत 
जारी ग�रपाऊँ । ��ततु �रट िनवेदन हामी िनजामती 
कम�चारीह�को विृ� िवकास एवं सेवा�ाहीह�लाई 
िदनपुन� गणु�तरीय सेवासगँ गािँसएको िवषयव�त ु
भएकोले यसको गा�भीय�लाई समेत िवचार गरी 
अ�ािधकार िदई सनुवुाइ ग�रपाउ ँभ�नेसमेत बेहोराको 
�रट िनवेदन ।

यसमा के कसो भएको हो ? िनवेदन 
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मागबमोिजमको आदेश िकन जारी ह�न ु नपन� हो ? 
आदशे जारी ह�न नपन� भए सोको आधार कारणसिहत 
यो आदेश�ा� भएका िमितले बाटाका �यादबाहेक 
१५ िदनिभ� िवप�ी नं.१,२, ३ र ४ को हकमा 
महा�यायािधव�ाको काया�लयमाफ� त र अ�य िवप�ीका 
हकमा आफँै वा आ�नो �ितिनिधमाफ� त िलिखत जवाफ 
पेस गनु�  भनी यो आदेश र �रट िनवेदनको �ितिलिप 
साथै राखी िवप�ीह�का नाममा �याद सूचना पठाई 
सोको बोधाथ� महा�यायािधव�ाको काया�लयलाई 
िदई �यादिभ� िलिखत जवाफ पर ेवा अविध नाघेपिछ 
िनयमानसुार पेस गनु�  साथै अ�त�रम आदेशको 
स�ब�धमा िवचार गदा� दवैु प�को छलफलबाट अ�त�रम 
आदशे जारी गन� वा नगन� स�ब�धमा िनण�यमा प�ुन ु
उपयु�� दिेखदँा िमित २०७२।३।२८ को पेसी तोक� 
सोको जानकारी िवप�ीह�लाई िदई पेस गनु�  भ�ने 
बेहोराको यस अदालतबाट िमित २०७२।०३।२० मा 
भएको आदेश ।

िनजामती सेवा िनयमावली, २०५० को 
िनयम १२३ को उपिनयम १ को ख�ड (क) मा भएको 
�यव�थाअनसुार �ये�ताको �योजनको िनिम� 
पिहले अ�थायी �पमा काम गरकेो भनी सरुसेकुमार 
महतो र िव�णबुहादरु के.सी. ले आ-आ�नो तालकु 
िनकायको िसफा�रस प�समेत पेस गरी अ�थायी 
सेवा अविध जोडे जोडाएको देिखदँा �रट िनवेदकको 
दाबी �चिलत कानूनस�मत देिखएन । �रट िनवेदनमा 
िवप�ी बनाइएका सरुसे महतोसमेतले उपयु�� 
िनयमावली तथा िनयमबमोिजम एक वष�िभ� आ�नो 
सेवा अविध जोडाउन �ि�या स�ु गर ेगराएको देिखदँा 
�रट िनवेदकको दाबी यिु�सङ्गत नह�दँा �रट िनवेदन 
खारजे ग�रपाउ ँभ�नेसमेत बेहोराको िवप�ी िनजामती 
िकताबखानाको िलिखत जवाफ ।

िनजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा २० 
को उपदफा (१क) बमोिजमको बढुवा सिमितले गरकेो 
बढुवा िसफा�रसमा आ�नो नाम समावेश भएकोमा 

उ� बढुवा सिमितको िनण�य िव�� ऐ. ऐनको दफा 
२४च. बमोिजम लोक सेवा आयोगमा उजरुी परी उ� 
उजरुीउपरको पनुरावलोकनपिछ �कािशत सूचीमा 
आ�नो नाम समावेश नभएको भ�ने कुरा उ�लेख 
गनु�भएको िवषय छ । उ� िवषयमा यस म��ालयको 
कुनै संल�नता नै रहेको छैन । जहासँ�म िनयिु�को 
िवषय छ, सो स�ब�धमा लोक सेवा आयोगबाट भएको 
पनुरावलोकनसमेतका आधारमा बढुवा सिमितबाट 
िसफा�रस भएका �यि�ह�लाई यस म��ालयबाट 
िनयिु� िदइएकोस�म हो । यस आधारमा यस 
म��ालयसमेतलाई िवप�ी बनाई दायर ग�रएको ��ततु 
�रट िनवेदन खारजे ग�रपाउ ँभ�नेसमेत बेहोराको वन 
तथा भू-संर�ण म��ालय तथा बढुवा सिमितको 
सिचवालयको िलिखत जवाफ ।

उजरुकता� राजकुमार �े�ले िमित 
२०५६।११।२९ देिख िमित २०६१।११।१ स�म 
भ.ुस.ंस (वन) पदमा गरकेो अ�थायी सेवा िमित 
२०६१।११।२ मा साधारणतफ�  �थायी िनयिु� भएको 
सेवामा िनजामती सेवा िनयमावली, २०५० को िनयम 
१२३(१)(क) बमोिजम �ये�ता �योजनाथ� गणना गन� 
गरी अिभलेख रािखएको भ�ने दरखा�तसाथ संल�न 
िनजामती िकताबखानाको िमित २०६३।२।१० को 
प�बाट देिखएको साथै िनजले दरखा�त फाराममा 
उ� अ�थायी अविध रा.प.अनं.�ा, वन, �वायल ए�ड 
वाटर क�जरभेसन समूह उ�लेख गरकेो र �थायी 
िनयिु�प�ात् रमाना प� िलई गएको समेत िज�ला 
भू-संर�ण काया�लय, ज�ुलाको फाइल सलं�न िमित 
२०६१।१०।२५ च.नं. ३४७ को प�बाट देिखएको 
छ । अका�  उजरुकता� सरुसे�साद महतोले पिन आफूले 
िमित २०५६।९।१३ देिख िमित २०६०।१२।१ स�म 
रा.प.अनं. र�ेजर पदमा गरकेो अ�थायी सेवा अविध 
गणना ग�रपाउ ँ भ�ने स�ब�धमा िनजले दरखा�त 
फाराममा उ� अविध भू.स.ंस.,रा.प.अनं.�.(�ा.) वन 
�वायल ए�ड वाटर क�जरभेसन अ�थायी उ�लेख 
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गरकेो, दरखा�त फाराम साथ सो सेवा अविध गणना 
स�ब�धमा िनजामती िकताबखानाबाट जोडाएको प� 
समावेश भएको नदेिखए  तापिन िनजले हाल उजरुी 
िनवेदन साथ उ� अ�थायी अविधको ७५% सेवा 
अविध िनजामती सेवा िनयमावली, २०५० को िनयम 
१२३ को उपिनयम (१) को ख�ड (क) को उपख�ड 
(४) बमोिजम बढुवाको लािग �ये�ता �योजनको 
िनिम� गणना ग�रएको बेहोरा िमित २०७१।१२।८ 
को िनण�यानसुार अनरुोध छ भ�ने िनजामती 
िकताबखानाको च.नं.३९५२ िमित २०७१।१२।८ 
को प�को �ितिलिपसमेत संल�न गरकेो देिख�छ । 
उि�लिखत दवुैजना उजरुकता�ह�ले मािथ उ�लेख 
भएबमोिजमको अ�थायी सेवा अविध गणनाको लािग 
कानूनबमोिजम समयमा नै िनवेदन िदई आ�नो दािय�व 
पूरा गरकेो देिखएको र िनजामती िकताबखानाबाट 
सोही िनवेदनको आधारमा िनजह�को अ�थायी 
सेवा अविध बढुवा �योजनको लािग गणना गन� गरी 
एक वष�प�ात् िनण�य गर े तापिन उ� सेवा अविध 
गणना गरकेो कुरालाई अ�यथा भ�न िम�ने अव�था 
देिखएन । तसथ� उि�लिखत दवैु जनाको अ�थायी 
सेवा अविध कानूनबमोिजम जोडाइसकेको फाइल 
सलं�न िनजामती िकताबखानाको च.नं. ५०२६ िमित 
२०७२।३।२ को प�बाट देिख�छ ।

िनजामती सेवा िनयमावली, २०५० को 
िनयम १२३ को उपिनयम (१) को ख�ड (क) को 
उपख�ड (४) बमोिजम बढुवा �योजनको लािग ७५% 
सेवा अविध गणना ह�ने दिेख�छ । उपयु�� सेवा अविध 
हालको सेवा अविधमा जोड्दा बढुवा िसफा�रस 
भएका उ�मेदवारको भ�दा िनज उजरुकता�ह�को 
सेवा अविध बढी ह�ने र िनजामती सेवा ऐन, २०४९ 
को दफा २४घ१क. बमोिजमको आधारह�समेत पूरा 
भएको देिखएकोले िनज दवुैजना उजरुकता�ह� बढुवा 
िसफा�रस सूचीमा समावेश ह�ने र बढुवा िसफा�रसको 
यो�यता�म नं.१४ का स�तोष खनाल र यो�यता�म 

नं.१५ का िव�णबुहादरु के.सी. बढुवा िसफा�रस 
सूचीबाट हट्ने ठहछ�  भनी उजरुकता�ह� सरुसे�साद 
महतो र राजकुमार �े�को यो�यता�म �मशः ९ र 
१० ह�ने गरी सशंोिधत बढुवा िसफा�रस सूची कायम 
गन� गरी यस अयोगबाट िमित २०७२।३।३ मा िनण�य 
भएको देिखएको र आयोगको उ� िनण�य कानूनस�मत 
नै दिेखएकोले �रट िनवेदन िजिकरबमोिजम आदेश 
जारी ह�न ुपन� होइन । तसथ� आयोगको उ� िनण�यमा 
उि�लिखत आधार र कारणबाट �रट िनवेदकह�को 
संवैधािनक तथा कानूनी हकमा आघात पान� िनण�य 
तथा काम कारबाही यस आयोगबाट नभए / नगरकेोले 
��ततु �रट िनवेदन खारजे ग�रपाउ ँभ�नेसमेत बेहोराको 
िवप�ी लोक सेवा आयोग के��ीय काया�लयको िलिखत 
जवाफ ।

म िमित २०५६।११।२९ मा िनजामती 
सेवाअ�तग�त वन सेवामा अ�थायी �पमा काय�रत 
रहदँारहदैँ िमित २०६१।१०।१९ मा �थाई िनयिु� 
पाएको �यि� र िनयमावलीको िनयम १२३ अन�ुप 
नै मैले �ये�ता �योजनको लािग सेवा जोिडएको 
प� िलइसकेको अव�था हो । िवप�ीले उ�लेख 
गरजे�तो गरी िनजामती सेवा िनयमावली, २०५० को 
िनयम १२३ (१) क मा स�बि�धत सेवा समूह तथा 
उपसमूहको पदमा भ�ने श�दावली �योग नभई सेवा 
वा पद भ�ने श�दावली �योग भएको छ । मैले �थाई 
िनयिु� पाउनभु�दा अिघ गरकेो सेवा िनजामती सेवा 
िथयो वा िथएन �यो अदालतले िन�य�ल गन� कुरा 
हो । मैले िनजामती सेवामा रहेर िवगत क�रब ५ वष� 
काय� गरकेो मेरो अनभुव तथा �ये�तालाई चनुौती िदन 
िनजामती िकताबखानाले मलाई िनण�यानसुार उपल�ध 
गराएको �ये�ता कायम ग�रएको प�को �ार�भदेिखकै 
�ि�यालाई चनुौती िदनपुन� ह��छ । जनु िवप�ीह�ले 
गरकेो अव�था छैन । उि�लिखत िविभ�न, त�य, 
आधार �माणह�बाट लोक सेवा आयोगको िमित 
२०७२।३।३ को िनण�यमा कुनै कानूनी �िुट िव�मान 
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नरहेको ह�दँा ��ततु �रट िनवेदन खारजे ग�रपाउ ँ
भ�नेसमेत बेहोराको िवप�ी राजकुमार �े�को िलिखत 
जवाफ ।

मैले िमित २०१६।९।१३ देिख रा.प.अनं. 
प.पा. र�ेजर पदमा अ�थायी सेवा �वेश गरी िनर�तर 
सेवा गरी आएकोमा लोक सेवा आयोग म�यपि�मा�चल 
�े�ीय िनद�शनालय सखु�तको प.सं.०६०/०६१ 
च.नं.३५७ र िमित २०६०।११।११ को िसफा�रस 
प�ानसुार रा.प.अनं, �थम �ािविधक �ेणीको रे�जर 
पदमा िमित २०६०।१२।०१ मा �थायी िनयिु� पाई 
िमित २०६०।१२।०२ मा हािजर भई िनर�तर सेवा 
गद� आएको ��ततु िव�ापनमा यो�यता�ा� उ�मेदवार 
भएको ह�नाले मैले पिन बढुवाको लािग आवेदन गरकेो 
िथए ँ। बढुवा सिमितले मैले िमित २०५६।९।१३ देिख 
िमित २०६०।१२।१ स�म रा.प.अनं.�.�ा. रे�जर 
पदमा गरकेो ४ वष� २ मिहना १८ िदनको अ�थायी सेवा 
अविध बढुवाको लािग �ये�ता गणनाको �योजनको 
लािग ७५% अथा�त ३ वष� १ मिहना २८ िदनको 
सेवा अविध िनजामती सेवा िनयमावली, २०५० को 
िनयम १२३(१)(क)(४) बमोिजम सेवा जोड्न ु पन�मा 
सो नजोडेकोमा रीतपूव�क लोक सेवा आयोगमा उजरु 
गरकेो िथए ँ । उ� सेवा अविध जोड्दा मेरो िनयिु� 
िमित २०५७।१०।०४ कायम ह�न आई मेरो �ये�ता ९ 
औ ं�थानमा ह�न आई बढुवा ह�नपुन� िथयो । िनजामती 
िकताबखानाबाट िज�ला वन काया�लय सला�हीमा 
र�ेजर पदमा काय�रत सरुसे�साद महतो कम�चारी 
सकेंत नं. (१८१६१९) ले िमित २०५६।९।१३ देिख 
२०६०।१२।०१ स�म अ�थायी र�ेजर पदमा गरकेो 
सेवा अविध �ये�ता �योजनको लािग मा� हालको 
�थाई सेवामा जोडी िदने िवषयमा िमित २०६१।९।१४ 
मा वन िवभागको प�बाट िसफा�रस पा� भई िविभ�न 
चरणमा छलफल तथा िनण�यह� ह�दैँ सामा�य �शासन 
म��ालयको िमित २०७१।१९।३ को च.नं.१८६ 
को पिछ�लो प� तथा सोही प�ानसुार �याद थपको 

प� ह�दँा हािजर �मािणतको आधारमा अ�थायी सेवा 
अविध जोड्न उपय�ु ह�ने बेहोराको काम �ा� भई 
भू तथा जलाधार सर�ण िवभागको च.नं.७० िमित 
२०७१।१२।११ को प� साथ हािजर �मािणत एवं 
�याद थपका प� �ा� भएको ह�दँा िनजको अ�थायी 
सेवा िमित २०६०।१२।०२ को हालको �थायी सेवामा 
�ये�ता �योजनको लािग मा� िन.से.िन. १२३(१)(क)
(४) बमोिजम ७५% जोड्ने िनण�य िमित २०७१।१२।८ 
मा गरी सकेको देिख�छ । िनजामती सेवा िनयमावली, 
२०५० को िनयम १२३(१)(क)(४) र िनयम १२३(३) 
कानूनको प�रिधिभ� रही भएको ह�नाले सोही आधारमा 
लोक सेवा आयोगको ३०९/०७२/३/३ को िनण�य 
मेरो हकमा कानूनबमोिजम नै भएको र यसबाट �रट 
िनवेदकको कुनै पिन हकमा आघात नपगेुको ह�नाले 
��ततु �रट िनवेदन खारजे ग�रपाउ ँभ�नेसमेत बेहोराको 
िवप�ी सरुसे�साद महतोको िलिखत जवाफ ।

िनयमबमोिजम दैिनक पेसी सूचीमा चढी 
इजलाससम� पेस ह�न आएको िनवेदनको स�दभ�मा 
िनवेदकह�का तफ� बाट उपि�थत िव�ान्  अिधव�ा 
�ी िदपे�� अिधकारीले बढुवा सिमितले गरेको 
िनण�य कानूनस�मत छैन । बढुवाको फाराम भन� 
�यादभ�दा पिछ जोडेको अ�थायी अविध �ये�तामा 
गणना गन� िम�दैन । तसथ� लोक सेवा आयोगले �रट 
िनवेदकह�लाई बढुवा सूचीबाट हटाएको िनण�य बदर 
गरी बढुवा सिमितको पूव� िनण�यबमोिजम नै बढुवा 
ग�रिदन ुभ�ने परमादशे जारी ह�नपुछ�  भनी बहस ��ततु 
गनु�भयो ।

िवप�ी लोक सेवा आयोगसमेतका तफ� बाट 
उपि�थत िव�ान्  सह�यायािधव�ा �ी रवेतीराज 
ि�पाठीले बढुवा सिमितको िनण�यउपर परकेो उजरुीको 
स�ब�धमा आव�यक छानिबन गरी बढुवा सिमितको 
पूव� िनण�य �िुटपूण� देखाई लोक सेवा आयोगबाट 
पनुरावलोकन भएको हो । कानूनी �यव�थाको अधीनमा 
रही अ�थायी सेवा अविधको ७५ �ितशतस�मको 
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अविधलाई �ये�ता �योजनको लािग गणना गन� िम�ने 
नै ह�दँा ��ततु �रट िनवेदन खारजे ह�नपुछ�  भनी बहस 
��ततु गनु�भयो ।

अब िनवेदन मागबमोिजम उ��ेषणय�ु 
परमादेश जारी ह�नपुन� हो वा होइन ? सोही स�ब�धमा 
िनण�य िदनपुन� देिखयो ।

२. िनण�यतफ�  िवचार गदा�, �रट िनवेदक 
स�तोष खनाल िमित २०६०।११।१ मा र िव�णबुहादरु 
के.सी. िमित २०६०।११।५ मा नेपाल वन सेवा, 
जनरल फर�े�ीको रा.प.अनं. �थम र�ेजर पदमा सेवा 
�वेश गरी सोही सेवा समूहको रा.प.ततृीय �ा. पदको 
लािग खलेुको बढुवा सूचनाअनसुार दरखा�त िदई 
वन तथा भू-संर�ण म��ालय, बढुवा सिमितको िमित 
२०७२।१।८ को िनण�यअनसुार बढुवा �मसं�या 
१४ र १५ मा बढुवा भएका िथय� । पिछ िवप�ी 
कम�चारीह�को उजरुी लोक सेवा आयोगमा परी लोक 
सेवा आयोगको िमित २०७२।३।३ को िनयमानसुार 
अक� सूचना �कािशत गदा� हा�ो नाम हटाई िस.नं. १८ 
को सरुसे�साद महतोलाई िस.नं.९ मा र िस.नं. २४ 
का राजकुमार �े�लाई िस.नं. १० मा राखी सूचना 
िनकालेकोले लोक सेवा आयोगको िमित २०७२।३।३ 
को िनण�य बदर गरी बढुवा सिमितकै िनण�यानसुार हा�ो 
बढुवा गनु�  गराउन ुभनी परमादेश जारी ग�रपाउ ँभ�ने 
िनवेदन दाबी रहेको देिखयो ।

३. बढुवा सिमितले िनण�य गदा� सरुसे�साद 
महतो र राजकुमार �े�को अ�थायी सेवा अविधको 
�ये�ताबापतको अकं गणना नगरकेोले सो जोिडएको 
सेवा अविधको अंक �दान गदा� िनजह�को यो�यता�म 
अगािड आएकोले संशोिधत बढुवा सूचना �कािशत 
ग�रएको ह�दँा सो काय� कानूनस�मत नै रहेकोले 
��ततु �रट िनवेदन खारजे ह�नपुछ�  भ�ने िवप�ी लोक 
सेवा आयोगसमेतको तफ� बाट िलिखत जवाफ रहेको 
पाइयो ।

४. लोक सेवा आयोगको बढुवा सूचना 

नं.१६३।७१-७२ नेपाल वन सेवा, जनरल फर�े�ी 
समूह, रा.प.ततृीय �ा. पद सं�या १५ मा �ये�ता र 
काय�स�पादन मू�याङ्कनको आधारमा बढुवा गदा� 
बढुवा सिमतको सिचवालय, वन तथा भू-सरं�ण 
म��ालयबाट िमित २०७२।१।८ को िनण�यले िमित 
२०७२।१।९ मा गोरखाप�मा सूचना �कािशत गदा� 
�रट िनवेदकह� स�तोष खनाल र िव�णबुहादरु के.सी.
को नाम बढुवा सूचीको �मशः �.सं. १४ र १५ मा 
रहेको दिेख�छ । सो बढुवा सूचनाउपर िच� नबझुी 
परकेो उजरुीह� छानिबन गदा� लोक सेवा आयोग, 
के��ीय काया�लयको िमित २०७२।३।३ को िनण�यले 
संशोिधत बढुवा सूची �कािशत गदा� �.सं. १४ र 
१५ का �रट िनवेदकह�को नाम बढुवा सूचीबाट हटी 
िवप�ीम�येका सरुसे�साद महतो र राजकुमार �े�को 
नाम बढुवा सूचीको �मशः िस.नं. ९ र १० मा �कािशत 
भएको दिेखयो ।

५. िवप�ीम�येका सरुसे�साद महतो र 
राजकुमार �े�को अ�थायी सेवा अविध नजोिडएको 
र सो अविधको �ये�ताबापतको अंक �दान नभएको 
अव�थामा �रट िनवेदकह�को बढुवा भएको दिेख�छ । 
िनज सरुसे�साद महतो र राजकुमार �े�को अ�थायी 
सेवा अविध जोिडने अव�थाको हो वा होइन र सोबापत 
अकं �दान गरी बढुवा पनुरावलोकन ग�रएको लोक 
सेवा आयोगको िनण�य कानूनस�मत छ वा छैन भ�ने 
नै म�ुय िववािदत िवषय देिख�छ । िनजामती सेवा 
िनयमावली, २०५० को िनयम १२३ मा पिहलेको 
सेवा अविधको गणना स�ब�धमा �यव�था रहेको 
दिेख�छ । जसअनसुार िनजामती कम�चारीको पिहले 
सेवा अविधको गणना गदा� “....िनजामती सेवाको 
साधारणतफ� को पदमा एक वष�भ�दा बढी अ�थायी 
सेवा गरी सो सेवालाई अिवि�छ�न राखी िनजामती 
सेवातफ�  �थायी िनयिु� पाएका िनजामती कम�चारीको 
सािबकको िवकास वा अ�थायी सेवा अविधको गणना 
गदा� राजप�अनंिकत �ेणी र प�रचर पदमा गरकेो सेवा 
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अविधबापत पचह�र �ितशत �ये�ता �योजनको 
लािग गणना ग�रने छ” भ�ने उ�लेख भएको पाइ�छ । 

६. िवप�ीम�येका राजकुमार �े�को िमित 
२०५६।११।२९ देिख िमित २०६१।११।१ स�मको 
समान पदमा गरकेो अ�थायी सेवा अविध िमित 
२०६१।११।२ दिेखको �थायी सेवामा �ये�ता 
�योजनाथ� गणना भएको भ�ने िनजामती िकताबखाना 
प�बाट देिख�छ । सो बेहोरा िनजले दरखा�त 
फाराममा उ�लेख गरेको भ�ने लोक सेवा आयोगको 
िलिखत जवाफबाट देिखएको छ । अका� िवप�ी 
सरुसे�साद महतोले िमित २०५६।९।१३ दिेख िमित 
२०६०।१२।१ स�म गरकेो समान पदको अ�थायी 
सेवा गणना गन� समयमा नै कारबाही चलाएको 
देिख�छ । िनवेदन िददँा साथ नोकरी जोड्ने वा 
नजोड्ने िनण�य नगरी एक वष�पिछ मा� िनजामती 
िकताबखानाबाट िनण�य भएको अव�थाको कारण मा� 
सोस�ब�धी प�पिछ समावेश भएको भ�ने देिख�छ । 
लोक सेवा आयोगको िलिखत जवाफबाट िनजको 
अ�थायी सेवा अविध सेवामा गणना भइसकेको 
देिखएको छ । कानूनमा भएको �यव�थाबमोिजम 
नोकरी जोड्न समयमा नै िनवेदन गरी कम�चारीले 
आ�नो कत��य पालना गरकेोमा साव�जिनक िनकाय 
वा पदािधकारीले िढला िनण�य गरकेा कारण �यसको 
द�ुप�रणाम कत��य पालन गरकेो कम�चारीलाई बहन 
गराउन िम�ने दिेखदँैन । यसरी िनजामती सेवा ऐन 
तथा िनयमावलीमा उ�लेख भएबमोिजम �ि�या 
पूरा गरी गणना भइसकेको अ�थायी सेवा अविधको 
�ये�ताबापतको अंक निदन ु �यायोिचत ह�दँैन । 
िनजामती िकताबखानाबाट जोिडसिकएको अ�थायी 
अविधको गणना गरी अकं �दान गदा� बढुवा सिमितले 
गरकेो िनण�य फरक पन� गरी लोक सेवा आयोगबाट 
भएको िमित २०७२।१।९ को सूचना कानूनस�मत नै 
देिखदँा बदर गनु�पन� अव�था दिेखन आएन ।

७. अतः िवप�ी राजकुमार �े� र 

सरुसे�साद महतोले गरकेो अ�थायी  सेवा अविध 
�ये�ता �योजनको लािग िनजामती िकताबखानाबाट 
गणना गरकेोमा सो अविधबापतको अंक �दान गरी 
िनजह�को बढुवा गरकेो िवप�ी लोक सेवा आयोगको 
िनण�यमा कुनै कानूनी �िुट िव�मान नदेिखदँा िनवेदन 
मागबमोिजम आदेश जारी गनु�पन� अव�था दिेखदँैन । 
��ततु �रट िनवेदन खारजे ह�ने ठहछ�  । दायरीको लगत 
क�ा गरी िमिसल अिभलेख शाखामा बझुाई िदनू ।

उ� रायमा सहमत छु ।
�या.�काशमान िसंह राउत

इजलास अिधकृत: अनपुमा प�त
इित संवत्  २०७५ साल असार १० गते रोज १ शभुम् ।

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

आदेश िमित : २०७६।९।१६
०७३-WO-०६७९ 

िवषयः उ��ेषण / परमादेश

िनवेदक / प� : �प�दहेी िज�ला, िस�ाथ�नगर 
नगरपािलका वडा नं.१ ि�थत यिुनभस�ल 
इि��टट्यडु अफ एडभा�स ए�ड �रसच� �ा.
िल. को तफ� बाट अि�तयार �ा� ऐ.ऐ.�ा.
िल.को �ब�धक कमलराज ढकाल (कम�चारी 
�यव�थापन तथा लेखा)

िव��
िवप�ी / ��यथ� : अि�तयार द�ुपयोग अनसु�धान 

आयोग, टंगाल, काठमाड�समेत

 § नगर�मखुले नेपाल सरकारको �वािम�वमा 
रहकेो साव�जिनक ज�गा स�झौता गरी 
कसैलाइ� िनजी बाटोको �पमा �योग गन� 
िदएमा �य�तो काय� �वत: (ipso facto) 
गैरकानूनी ह�ने देिख�छ । य�तो गैरकानूनी 
काय�को स�ब�धमा अि�तयार दु�पयोग 
अनुस�धान आयोगले िनण�य गरी 
िनद�शन निदएको अव�थामा पिन �य�तो 
कानूनिवपरीतको काय� �वत: गैरकानूनी 
ह�न जा�छ र कानूनअनसुार उ� ज�गा 
�थानीय �शासनले सरं�ण गनु� पन� ।

(�करण नं.७)

िनवेदक / प�का तफ� बाट : िव�ान्  व�र�ठ अिधव�ा 
�ी सरु�े�कुमार खड्का तथा �ी इ��शेखर 
खड्का र अिधव�ा �ी कमल�साद खनाल

िवप�ी / ��यथ�का तफ� बाट : िव�ान्  सह�यायािधव�ा 
�ी ह�र�साद जोशी, िव�ान्  अिधव�ा �ी 
कमलेश ि�वेदी

अवलि�बत निजर :
स�ब� कानून :
 § �थानीय �शासन ऐन, २०२८ 
 § अि�तयार द�ुपयोग अनसु�धान आयोग 

ऐन, २०४८
 § �थानीय �वाय� शासन ऐन, २०५५

आदशे
�या.ह�र�साद फुयाल : नेपालको 

संिवधानको धारा ४६ तथा १३३(२) बमोिजम यस 
अदालतको �े�ािधकारिभ� रही दता� ह�न आएको 
��ततु �रट िनवेदनको संि��त त�य एवम् ठहर 
यस�कार छ:

िनवेदक यिुनभस�ल मेिडकल कलेज र िवप�ी 
नगरपािलकािबच नगरपािलकाको अिमनको �ितवेदन 
एवम् न�साबमोिजम िव�मान सडक ख�डलाई 
नालाको साइडबाट िनवेदक कलेजको ज�गामा पन� गरी 
सधुार र �तरउ�नित गन� सीतापथबाट िस�ाथ� राजमाग� 
एवम् वीरपथ जोड्ने कलेजको ज�गा िलनबुाहेक अ�य 
िवक�प नरहेको, �रङ रोड िनमा�ण गन�लगायतका 
संल�न ग�रएको स�झौताको उ�े�यअन�ुपको काय� 
गन� सत�को अधीनमा रही र सोको लािग िनवेदकको 
ज.िव.०-११-१५.७५ ज�गामा साव�जिनक सडक 
िनमा�ण गन� �योजनको लािग सन् २००० मे, ११ मा 
�रट िनवेदक र िवप�ी िस�ाथ�नगर नगरपािलकािबच 
स�झौता भएको िथयो । उ� स�झौताबमोिजम 
नगरपािलकाबाट बाटो कलभट� तथा नाला िनमा�ण भइ� 
बाटोसमेत िपच भइ� हाल साव�जिनक बाटो तथा नालाको 

�नण�य नं. १०३८३
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�पमा �योग भइ� आएको छ । उ� स�झौताबमोिजमको 
भू-उपयोग गरी आउने �ममा िवप�ी नगरपािलकाबाटै 
क�पाउ�ड वालसमेतको न�सा पास गरी भवन 
िनमा�ण गरी सालसालै कर द�तरुसमेत बझुाइ�  आएको 
छु । उ� स�झौताबमोिजमको साइड ढल र भौितक 
पूवा�धारह�को िनमा�ण २०५५/५६ सालमै स�प�न भइ� 
बाटो ढल तथा अ�य भौितक पूवा�धारह� िनवा�ध �पमा 
�योग भइरहेका छन् । सो करार स�झौताबमोिजमको 
काय� बाकँ� नरहेको र सोमा हद�यादसमेत उ�लेख 
भएको छैन । यस अव�थामा िवप�ी नगरपािलका 
काया�लयको च.नं.७७८९ िमित २०७२।११।३० को 
प�बाट सन् २००० मे, ११ मा भएको स�झौता िवप�ी 
आयोगको स�पक�  काया�लबाट िमित २०७२।१०।२८ 
को िनण�यको हवाला िदई उ� स�झौता साव�जिनक 
ज�गामा बाटो खो�ने �योजनको लािग भए पिन िनजी 
कलेजले स�झौताको मा�यमबाट स�ाप�ा गरी हक 
छािडिदन स�ने हैिसयत भएको नदेिखदँा कानूनी 
आधारिवना भएको उ� स�झौता अि�तयार द�ुपयोग 
आयोग ऐन, २०४८ को दफा १२ख बमोिजम बदर गरी 
द�ुप�रणाम स�चाई सोको जानकारी िदन ुभनी िवप�ी 
आयोगको स�पक�  काया�लय बटुवलबाट उ� स�झौता 
र� ग�रएकोले तीन मिहनािभ� उ� ज�गामा रहेको 
पूवा�धार संरचना हटाइ� जानकारी िदने भनी लेखी 
आएको ह�दँा स�झौताबमोिजमको काय� स�प�न 
भइसकेको र भौितक सरंचना तथा बाटोसमेत 
पूव�आ�थामा जान स�ने अव�था नै नरहेकोमा स�झौता 
बदर ग�रएको भ�ने प� र भौितक संरचना हटाउने भ�ने 
प� �ा�त भएकोले िमित २०७२।१२।१६ मा िनवेदकले 
िवप�ी आयोगको स�पक�  काया�लय बटुवलको 
प�लगायत िनण�य भए सोसमेतको न�कल उपल�ध 
गराइ�  पाउ ँभनी माग गदा� निदएकोले के कहाबँाट क�तो 
िनण�य भएको छ ? सोको जानकारी िनवेदकलाइ� 
नभइ� िवप�ी आयोगको स�पक�  काया�लयसमेतलाइ�  
िवप�ी बनाइ� उ� िनण�य र प�समेत बदर गन� 

पनुरावेदन अदालत बटुवलमा ०७२-WO-००५४ को 
उ��ेषणसमेतको �रट दता� गरकेो र उ� स�झौता र� 
ग�रएकाले तीन मिहनािभ� िववािदत ज�गाको पूवा�धार 
संरचना हटाइ� जानकारी िदन ुभ�ने िवप�ी आयोगबाट 
िमित २०७२।१०।२५ मा िनण�य भएको रहेछ । सन् 
२००० मे, ११ को उ� स�झौता िडजाइन तथा 
न�साबमोिजम भू-उपयोग भइ� क�रब १६ वष�देिख 
�योग भइरहेको छ । करार ऐन, २०५६ को दफा १३ 
बमोिजम बाहेक प�ह�िबच भएको करार अि�तयार 
द�ुपयोग अनसु�धान आयोग ऐन, २०४८ को दफा 
१२ख बमोिजम काम स�प�न भइ� पूव�अव�थामा जान 
स�ने र कामय रहन स�ने अव�था नरहेको ह�दँा उ� 
करार स�झौता बदर गन� िम�ने होइन । मलुकु� ऐन, 
ज�गा आवाद गन� महलको ३ र ४ नं.ले चिलआएको 
बाटो ढल प�रवत�न ह�न स�दनै । न�सा पास भइ� बनेको 
भौितक संरचना घर बनाउनेको महलको ४ नं.समेतले 
भ�काउन िम�दैन । पूव� �योगिवहीन सडक नै कायम 
गनु�पछ�  भ�ने तक�  �यायसङ्गत ह�दँैन । उ� स�झौता 
�थानीय शासन ऐन, २०५५ को दफा ६९, ९७, 
११३, ११४ र २५८ समेत बमोिजम भएको अव�था 
हो । िनवेदकले करारअनसुार िनमा�ण गरकेो भौितक 
संरचनासमेत सोही अविधदेिख न�सा पास भइ� िनमा�ण 
गरी कर द�तरु िनयिमत बझुाइरहेको अव�थामा �रट 
िनवेदकलाइ� ��य� सरोकार रा�ने ह�दँा सो िवषयमा 
�रट िनवेदकलाइ� नबझुी �ितर�ा गन� हकबाट 
वि�चत गरी भएको उ� िनण�य र प�समेत सदर ह�न 
स�दैन । िवप�ीह�को उ� काम कारबाही गैरकानूनी 
र गैरसंवैधािनक भएकोले सोउपर बा�य भइ� िवप�ीको 
िनण�य र प�समेत बदर गराउन अ�य वैकि�पक र 
�भावकारी उपाय नभएको ह�दँा उ��ेषणलगायतको 
आदेश जारी गरी अि�तयार द�ुपयोग अनसु�धान 
आयोग काठमाड�को िमित २०७२।१०।२५ को िनण�य 
र सोअनसुार िमित २०७२।११।२० मा लेखेको प� 
तथा िवप�ी नगरपािलकाको िमित २०७२।११।३० 
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को प�लगायतको काम कारबाहीसमेत बदर गरी, 
उ� करार स�झौता यथावत् रा�न ु भनी परमादेश 
तथा अ�य उपय�ु आदेश जारी ग�रपाऊँ । साथै 
िवप�ीह�को उ� काम कारबाही काया��वयन नगनु�  
नगराउन ु भनी अ�त�रम आदशेसमेत जारी ग�रपाउ ँ
भ�नेसमेत बेहोराको �रट िनवेदन । 

यसमा के कसो भएको हो ? िनवेदकको 
मागबमोिजम उ��ेषणको आदशे िकन जारी ह�न ुनपन� 
हो ? आदशे जारी ह�न नपन� आधार, कारण र �माण 
भए सोसमेत खलुाई सूचना �याद �ा� भएका िमितले 
बाटाका �यादबाहेक १५ िदनिभ� िवप�ी १ र ३ नं.ले 
महा�यायािधव�ाको काया�लयमाफ� त िवप�ी २ नं.ले 
आफँै वा आ�नो कानूनबमोिजमको �ितिनिधमाफ� त 
िलिखत जवाफ पेस गनु�  भनी यो आदेश र �रट 
िनवेदनको �ितिलिप साथै राखी िवप�ीका नाममा 
�याद सूचना पठाई सोको बोधाथ� महा�यायािधव�ाको 
काया�लयलाई िदई िलिखत जवाफ पर े वा अविध 
नाघेपिछ िनयमानसुार पेस गनू�  । साथै �रट िनवेदकले 
अ�त�रम आदशे माग गरकेो स�ब�धमा िवचार गदा�, 
�रट िनवेदक यिुनभस�ल कलेज र िवप�ी िस�ाथ�नगर 
नगरपािलकािबच साव�जिनक सडक िनमा�ण गन� 
�योजनका लािग स�झौता भई भौितक संरचनासमेत 
िनमा�ण भइरहेको अव�थामा उ� स�झौतालाई 
अि�तयार द�ुपयोग अनसु�धान आयोगको 
िनण�यअनसुार िस�ाथ�नगर नगरपािलकाबाट उ� 
स�झौता र� गन� गरी भएको िनण�यले िनवेदकलाई 
अपूरणीय �ित प�ुन स�ने दिेखदँा सिुवधा र स�तलुनको 
�ि�कोणबाट अि�तयार द�ुपयोग अनसु�धान 
आयोगको िमित २०७२।१०।२५ को िनण�य, िमित  
२०७२।११।२० को प�, िस�ाथ�नगर नगरपािलकाको 
िमित २०७२।११।३० को प� हाललाई काया��वयन 
नगनु�  नगराउन ु भनी िवप�ीह�का नाउमँा सव��च 
अदालत िनयमावली, २०४९ को िनयम ४१(१) 
बमोिजम अ�त�रम आदेश जारी ग�रिदएको छ । सोको 

जानकारी िवप�ीह�लाई िदन ुभ�ने यस अदालतबाट 
िमित २०७३।१०।२ मा भएको आदेश ।

�प�दहेी िज�ला, िस�ाथ�नगर वडा नं.१(क) 
को िक.नं.७२ को नेपाल सरकारको �वािम�वमा रहेको 
ज.िव. ०-१५-४ ज�गाम�येको ज.िव.०-६-५ ज�गा 
मेिडकल कलेजलाई �योग गन� िदने भनी सन् २००० 
मे, ११ मा िस�ाथ�नगर नगरपािलका काया�लयको 
तफ� बाट कुनै िनण�य नभइ� त�कालीन नगर�मखु 
सागर�ताप राणा र यिुनभस�ल मेिडकल कलेजिबच 
स�झौता भएको देिख�छ । नेपाल सरकारको �वािम�वमा 
रहेको साव�जिनक ज�गामा बाटो खो�ने �योजनको 
लािग कुनै िनजी मेिडकल कलेजसगँ स�झौताको 
मा�यमबाट स�ाप�ा तथा हक छािडिदन स�ने कानूनी 
हैिसयत त�कालीन नगर�मखुलाई भएको नदेिखएको 
अव�थामा कानूनी आधार िवना नै भएको उ� 
स�झौता अि�तयार द�ुपयोग अनसु�धान आयोग ऐन, 
२०४८ को दफा १२ख बमोिजम बदर गरी द�ुप�रणाम 
स�याई सोको जानकारी िदन ुभनी आयोगबाट िमित 
२०७२।१०।२८ मा भएको िनण�य र सो िनण�यबमोिजम 
आयोगको पि�मा�चल �े�ीय काया�लयको स�पक�  
काया�लय बटुवलको िमित २०७२।११।२० मा िवप�ी 
िस�ाथ�नगर नगरपािलकाको काया�लयलाई प�ाचार 
ग�रएको हो । आयोगको िनण�यउपर अि�तयार द�ुपयोग 
अनसु�धान आयोग ऐन, २०४८ को दफा ३५(ग) 
बमोिजम पनुरावेदन गन� स�ने कानूनी उपचारको बाटो 
ह�दँाह�दैँ सो माग� अवल�बन नगरी �रट �े�ािधकारमा 
�वेश गन� िम�दनै । कानून�ारा �थािपत नै नभएको 
हक अिधकारको िवषयमा त�यगत स�झौताबाट नेपाल 
सरकारको �वािम�वमा रहेको ज�गा िनजी मेिडकल 
कलेजलाई �योग गन� िदने गरी कुनै स�झौता ह�नै 
नस�ने अव�थामा �य�तो स�झौताका आधारमा हक 
�थािपत रहेको भनी आयोगसमेतलाई िवप�ी बनाई 
दायर गरकेो �रट िनवेदन �थम�ि�मा नै खारजेभागी 
छ । आयोगको िनण�यबाट �रट िनवेदकको के कुन हक, 
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के कसरी हनन् ह�न गएको हो ? कुनै कानूनी तथा 
सवंैधािनक आधार िनवेदकले खलुाउन सकेको छैन । 
उ� िववािदत िवषयमा त�कालीन पनुरावेदन अदालत 
बटुवलमा दायर गरकेो �रट खारजे भइसकेको ह�दँा 
िववादको टंुगो लािगसकेको िवषयमा पनुः दायर गरकेो 
�रट िनवेदन �ाङ्�यायको िस�ा�तसमेतका आधारबाट 
खारजेयो�य ह�दँा खारजे ग�रपाउ ँभ�नेसमेत बेहोराको 
��यथ� अि�तयार द�ुपयोग अनसु�धान आयोगको 
िलिखत जवाफ ।

िवप�ीले आफूअनकूुल नेपाल सरकारको 
�वािम�वमा रहेको साव�जिनक ज�गा िमची घर िनमा�ण 
गन� र क�पाउ�ड वालिभ�ै उ�रदि�णतफ�  गेट राखी 
पि�लहवातफ�  जाने र बजारतफ�  िन�कने मेिडकल 
कलेजकै हातािभ� तथाकिथत बाटोको �परखेा 
देखाइएको अव�था छ । �यसमा मेिडकल कलेजकै 
सवारी साधन गड्ुने र मेिडकल कलेजमा आवत जावत 
गन� मािनस ओहोर दोहोर गन� गरकेो ह�दँा िवप�ीको �रट 
िनवेदनको स�पूण� बेहोरा गलत हो । सरकारी �वािम�वको 
ज�गा साव�जिनक जवाफदेहीको पदमा बसेको �यि�ले 
स�झौता गरी अ� कोही कसैलाई ह�ता�तरण गन� 
गरी िस�ाथ�नगर नगरपािलकाको बोड�को िनण�य नभई 
त�कालीन नगर�मखु र िवप�ी �रट िनवेदकिबच करार 
गरकेो दिेख�छ । करार ऐन, २०५६ को दफा १३(ङ)
(ज)(ञ)(ट) बमोिजम ग�रएको करार �वत: बदर 
ह��छ । �रट िनवेदकलाई ज�गा उपल�ध गराउने गरी 
कुनै िनण�य नगरी नगर�मखुले सन् २००० मे, ११ 
मा स�झौता गरकेो स�दभ�मा अि�तयार द�ुपयोग 
अनसु�धान आयोगको िमित २०७२।१०।२८ को 
िनण�यअनसुार नेपाल सरकारको �वािम�वमा रहेको 
साव�जिनक ज�गामा बाटो खो�ने �योजनको लािग 
भए पिन नाफा कमाउने उ�े�यले खोिलएका िनजी 
मेिडकल कलेजसगँ स�झौताको मा�यमबाट स�ाप�ा 
गरी हक छािडिदन स�ने कानूनी आधारिवना नै भएको 
उ� स�झौता अि�तयार द�ुपयोग अनसु�धानको 

आयोग ऐन, २०४८ को दफा १२ख बमोिजम बदर 
गरी द�ुप�रणाम स�याई सोको जानकारी िदन ु भनी 
गरकेो प�बमोिजम यस नगरपािलका काया�लयबाट 
िवप�ी �रट िनवेदकलाइ� प�ाचार गरकेोमा सोपिछ 
िवप�ी �रट िनवेदकले िस�ाथ�नगर नगरपािलकासमेत 
उपर �प�देही िज�ला अदालतमा ०७२-CP-०८७४ 
नं.को करारको यथावत् पालना गराई पाउ ँभ�ने म�ुा 
र पनुरावेदन अदालत बटुवलमा ०७२-WO-००५४ 
नं.को उ��ेषण तथा परमादेशको आदेश जारी ग�रपाउ ँ
भनी �रट िनवेदन िदएको ह�दँा उ� म�ुाबाटै िववादको 
टुङ्गो ला�ने भएकोले िवप�ीको �रट िनवेदन जारी ह�न ु
पन� होइन, खारजे ग�रपाउ ँभ�नेसमेत बेहोराको ��यथ� 
नगरपािलकाको काया�लयको िलिखत जवाफ ।

यिुनभस�ल मेिडकल कलेजले िस�ाथ�नगर 
नगरपािलकाको नगर�मखुलाइ�  िविभ�न �लोभनमा 
परी �थानीय �वाय� शासन ऐन, २०५५ मा �मखुको 
काम कत��यिवपरीत �प�देही िज�ला िस�ाथ�नगर 
नगरपािलका वडा नं.१(क) िक.नं. ७२ को ज�गा �रट 
िनवेदक र नगर�मखुिबच सन् २००० मे, ११ मा 
अनिधकृत स�झौता गरी नगरप�रषद ्बाट अनमुोदन 
नगरी साव�जिनक बाटो यिुनभस�ल कलेजलाई हक 
ह�ता�तरण गरी स�ाप�ा एवम् प�रवत�न र आ�नो 
िनजी क�पाउ�डिभ� पन� गरी अनिधकृत �पमा िदई 
अिधकारको द�ुपयोग गरेको ह�दँा नापी न�साअनसुार 
साव�जिनक बाटोमािथ िनमा�ण भएको अवैधािनक 
संरचना हटाई पाउ ँ भनी िमित २०७१।८।१५ मा 
परकेो उजरुी यस काया�लयमा िमित २०७१।८।२५ 
मा ५४१ नं.मा दता� भएको र अि�तयार द�ुपयोग 
अनसु�धान आयोग काठमाड�को च.नं.१११६ िमित 
२०७१।८।२८ को प�साथ सोही बेहोराको उजरुी 
िमित २०७१।९।२७ मा यस काया�लयमा �ा� भइ� 
सो उजरुीमा समावेश भएको हो । अि�तयार द�ुपयोग 
अनसु�धान आयोग पि�मा�चल �े�ीय काया�लय 
पोखराको िमित २०७१।९।९ को िनण�यानसुार िमित 



नेपाल कानून पि�का, २०७६, फागनु

2258

२०७१।९।१३ मा उ� उजरुी स�ब�धमा आव�यक 
कागजातसिहतको राय �िति�या पठाइिदन ु भनी 
िस�ाथ�नगर नगरपािलकालाइ�  प�ाचार ग�रएको 
हो । िस�ाथ�नगर नगरपािलकाको च.नं.६४६७ िमित 
२०७१।९।२५ को प�बाट िवप�ी यिुनभस�ल मेिडकल 
कलेजले ख�रद गरकेो ज�गा कलेज प�रसरस�म मा� 
पह�चँ रहेका �थानीय ज�गाधनीह�ले आ-आ�नो 
ज�गामा आवतजावत गन� �योग ग�ररहेको सडक 
१० क�ा ८ धरु ज�गा सीतापथदेिख वीरपथस�म 
जोड्नको लािग त�कालीन नगर�मखु सागर�ताप 
राणा र �रट िनवेदक कलेजिबच स�झौता भएको भनी 
लेखी आएकोले सो स�ब�धमा ब�ुदा उ� िक.नं.७२ 
को ज.िव. ०-१५-४ ज�गा नेपाल सरकारको नाउमँा 
दता� कायम रहेको भनी मालपोत काया�लय �प�देहीको 
च.नं.३२३३९ िमित २०७२।३।१५ को प�बाट लेखी 
आएको देिख�छ । �यसपिछ सो उजरुी स�ब�धमा ब�ुन 
अि�तयार द�ुपयोग अनसु�धान आयोग पि�मा�चल 
�े�ीय काया�लय, पोखराको िमित २०७२।५।३१ 
को िनण�यानसुार यस काया�लयको च.नं.१३२० 
िमित २०७२।८।१४ को प�बाट साव�जिनक ज�गा 
मेिडकल कलेजलाई िदने िनण�य नगरपािलकाबाट 
नगर�मखु सागर�ताप राणाले गर े नगरकेो वा ज�गा 
स�ाप�ा िनण�य गरे नगरकेो स�ब�धमा ब�ुदा, 
िस�ाथ�नगर नगरपािलका काया�लयको च.नं.४९९० 
िमित २०७२।९।१६ को प�मा उ� िक.नं.७२ को 
ज�गा नेपाल सरकारको �वािम�वमा रहेको ज.िव 
०-१४-५ ज�गा मेिडकल कलेजलाई �योग गन� 
िदने गरी नगरपािलकाको बैठक तथा त�कालीन 
नगर�मखुबाट कुनै िनण�य भएको अिभलेखबाट 
देिखदँनै । तर यस िवषयमा सन् २००० मे, ११ मा 
मेिडकल कलेज र नगरपािलकाको तफ� बाट त�कालीन 
नगर�मखु सागर�ताप राणािबचमा स�झौता भएको 
देिख�छ । हाल उ� ज�गाम�ये मेिडकल कलेजले 
ज.िव.०-६-४ ज�गा उपभोग ग�ररहेको छ । 

स�झौताबमोिजम बाटोको लािग छाड्न ु पन�म�ये 
ज.िव.०-६-८ ज�गा छोडी मेिडकल कलेजले सीमा 
पखा�ल लगाई वैकि�पक बाटो खोिलएको भए पिन 
उ� सडक आवत जावत गन� यो�य ह�ने गरी िनमा�ण 
भइ� नसकेको भनी �ितवेदन पठाएको देिख�छ । 
उ� िक.नं.७२ को ज.िव.०-१५-०४ ज�गा नेपाल 
सरकारको नाममा बाटो कायम रहेकोम�ये मेिडकल 
कलेजको क�पाउ�डिभ� ज.िव.०-६-५ ज�गा परकेो र 
मेिडकल कलेजले उपयोग गरकेो सरकारी बाटोको ज�गा 
मेिडकल कलेजको ज�गाको स�ब�धमा िस�ाथ�नगर 
नगरपािलकाका त�कालीन नगर�मखु र मेिडकल 
कलेजिबच सन् २००० मे, ११ मा स�झौता भएको 
दिेखएको छ । उि�लिखत िविभ�न काया�लयह�बाट 
�ा� प�ह�, �ािविधकसिहतको �थलगत नापजाचँ 
�ितवेदन र संल�न कागजातसमेतका आधारमा 
अि�तयार द�ुपयोग अनसु�धान आयोगको िमित 
२०७२।१०।२८ को िनण�यानसुार नेपाल सरकारको 
�वािम�वमा रहेको साव�जिनक ज�गामा बाटो खो�ने 
�योजनको लािग भए पिन कुनै िनजी मेिडकल कलेजसगँ 
स�झौताको मा�यमबाट स�ाप�ा तथा हक छािडिदन 
स�ने कानूनी हैिसयत त�कालीन नगर�मखुलाई भएको 
नदेिखएको अव�थामा कानूनी आधारिबना नै भएको 
स�झौता अि�तयार द�ुपयोग अनसु�धान आयोग ऐन, 
२०४८ को दफा १२ख बमोिजम बदर गरी द�ुप�रणाम 
स�याउन िस�ाथ�नगर नगरपािलका काया�लयलाइ�  यस 
काया�लयको च.नं.२२३१ िमित २०७२।११।२० को 
प�बाट कानूनबमोिजम लेखी पठाइएको ह�दँा िवप�ी 
�रट िनवेदकको िजिकरअनसुारको आदेश जारी ह�नपुन� 
होइन, �रट िनवेदन खारजे ग�रपाउ ँभ�नेसमेत बेहोराको 
��यथ� अि�तयार द�ुपयोग अनसु�धान आयोगको 
स�पक�  काया�लय बटुवलको िलिखत जवाफ ।

िनयमबमोिजम पेसी सूचीमा चढी 
इजलाससम� पेस ह�न आएको ��ततु �रट िनवेदनमा 
िनवेदकको तफ� बाट उपि�थत िव�ान्  व�र�ठ अिधव�ा 
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�ी सरु�े�कुमार खड्का तथा िव�ान्  व�र�ठ अिधव�ा 
�ी इ��शेखर खड्का र अिधव�ा �ी कमल�साद 
खनालले िनवेदक यिुनभस�ल मेिडकल कलेज र 
��यथ� िस�ाथ�नगर नगरपािलकािबच नगरपािलकाको 
अिमनको �ितवेदन एवम् न�साबमोिजम िव�मान 
सडक ख�डलाई नालाको साइडबाट िनवेदक कलेजको 
ज�गामा पन� गरी सधुार र �तरउ�नित गन� सीतापथबाट 
िस�ाथ� राजमाग� एवम् वीरपथ जोड्ने कलेजको 
ज�गा िलनबुाहेक अ�य िवक�प नरहेको, �रङरोड 
िनमा�ण गन�लगायतका सलं�न ग�रएको स�झौताको 
उ�े�यअन�ुपको काय� गन� सत�को अधीनमा रही  
सोको लािग िनवेदक मेिडकल कलेजको ज.िव.०-
११-१५.७५ ज�गामा साव�जिनक सडक िनमा�ण गन� 
�योजनको लािग �रट िनवेदक मेिडकल कलेज र 
��यथ� नगरपािलकाका त�कालीन नगर�मखुिबच 
सन् २००० मे, ११ मा स�झौता भइ� सोबमोिजम 
सडक िव�तार र �तरउ�नित भइसकेको छ । उ� 
स�झौताबमोिजम साव�जिनक ज�गामा बाटो खो�ने 
�योजनको लािग भए पिन िनजी कलेजलाइ� स�झौताको 
मा�यमबाट स�ाप�ा गरी हक छािडिदन स�ने हैिसयत 
नगरपािलकालाइ� भएको नदेिखदँा कानूनी आधारिवना 
भएको उ� स�झौता बदर गन� ��यथ� आयोगबाट 
िमित २०७२।१०।२८ मा भएको िनण�य गैरसवंैधािनक 
छ । करार ऐन, २०५६ को दफा १३ बमोिजम बाहेक 
प�ह�िबच भएको करार अि�तयार द�ुपयोग 
अनसु�धान आयोग ऐन, २०४८ को दफा १२ख 
बमोिजम काम स�प�न भइ� पूव�अव�थामा जान स�ने र 
कायम रहन स�ने अव�था नरहेको ह�दँा करार बदर गन� 
िम�ने होइन । उ� करार स�झौता �थानीय �वाय� 
शासन ऐन, २०५५ बमोिजम भएको अव�था हो । 
�रट िनवेदकले करारअनसुार िनमा�ण गरकेो भौितक 
सरंचनासमेत सोही अविधदिेख न�सा पास भइ� िनमा�ण 
गरी कर द�तरु िनयिमत बझुाइरहेको अव�थामा 
�रट िनवेदकलाइ� नबझुी �ितर�ा गन� हकबाट 

वि�चत गरी भएको उ� िनण�य र प�समेत सदर ह�न 
स�दैन । िवप�ीह�को उ� काम कारबाही गैरकानूनी 
र गैरसंवैधािनक भएको ह�दँा उ��ेषणलगायतको 
आदेश�ारा बदर गरी, उ� करार यथावत् कायम 
रा�न ुभनी परमादेश जारी ग�रपाउ ँभनी बहस ��ततु 
गनु�भयो । 

��यथ�ह� अि�तयार द�ुपयोग अनसु�धान 
आयोग र आयोगको स�पक�  काया�लय बटुवलको  तफ� बाट 
उपि�थत िव�ान्  सह�यायािधव�ा �ी ह�र�साद 
जोशीले यिुनभस�ल मेिडकल कलेजले नगर�मखुलाइ�  
िविभ�न �लोभनमा पारी �थानीय �वाय� शासन ऐन, 
२०५५ मा लेिखएको �मखुको काम कत��यिवपरीत 
�प�दहेी िज�ला, िस�ाथ�नगर नगरपािलका वडा 
नं.१(क) िक.नं.७२ को नेपाल सरकारको �वािम�वमा 
रहेको साव�जिनक ज�गा अनिधकृत स�झौता गरी 
नगरप�रषद ्बाट अनमुोदन नगरी साव�जिनक बाटोको 
लािग यिुनभस�ल कलेजलाई हक ह�ता�तरण तथा 
स�ाप�ा गरी आ�नो िनजी क�पाउ�डिभ� पन� गरी 
अनिधकृत �पमा िदई अिधकारको द�ुपयोग गरेको 
ह�दँा नापी न�साअनसुार साव�जिनक बाटोमािथ िनमा�ण 
भएको अवैधािनक सरंचना हटाई पाउ ँ भनी परेको 
उजरुी स�ब�धमा ��यथ� आयोगबाट अनसु�धान ह�दँा 
िवप�ी यिुनभस�ल मेिडकल कलेजले ख�रद गरेको 
ज�गा कलेज प�रसरस�म मा� पह�चँ रहेको र �थानीय 
ज�गाधनीह�ले आ-आ�नो ज�गामा आवतजावत 
गन� �योग ग�ररहेको सडक १० क�ा ८ धरु ज�गा 
सीतापथदेिख वीरपथस�म जोड्नको लािग नेपाल 
सरकारको नाउमँा दता� रहेको उ� िक.नं.७२ को 
ज.िव.०-१५-०४ ज�गा नेपाल सरकारको नाममा बाटो 
कायम रहेकोम�ये मेिडकल कलेजको क�पाउ�डिभ� 
ज.िव.०-६-५ ज�गा परकेो र सो ज�गा मेिडकल कलेजले 
उपयोग गरकेो दिेखएकोले ��यथ� आयोगको िमित 
२०७२।१०।२८ को िनण�यानसुार नेपाल सरकारको 
�वािम�वमा रहेको साव�जिनक ज�गामा बाटो खो�ने 
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�योजनको लािग भए पिन कुनै िनजी मेिडकल कलेजसगँ 
स�झौताको मा�यमबाट स�ाप�ा गरी हक छाडी िदन 
स�ने कानूनी हैिसयत त�कालीन नगर�मखुलाई 
भएको नदिेखएको अव�थामा कानूनी आधारिबना नै 
भएको उ� स�झौता अि�तयार द�ुपयोग अनसु�धान 
आयोग ऐन, २०४८ को दफा १२ख बमोिजम बदर 
गरी द�ुप�रणाम स�याउन िस�ाथ�नगर नगरपािलका 
काया�लयलाइ� कानूनबमोिजम प�ाचार गरकेो ह�दँा 
िवप�ी �रट िनवेदकको िजिकरअनसुारको आदेश जारी 
ह�नपुन� होइन, �रट िनवेदन खारजे ग�रपाउ ँभनी बहस 
��ततु गनु�भयो । 

��यथ� िस�ाथ�नगर नगरपािलका 
काया�लयको तफ� बाट उपि�थत िव�ान्  अिधव�ा �ी 
कमलेश ि�वेदीले िवप�ी �रट िनवेदकले आफूअनकूुल 
नेपाल सरकारको �वािम�वमा रहेको साव�जिनक 
ज�गा िमची घर िनमा�ण गन� र क�पाउ�ड वालिभ�ै 
उ�रदि�णतफ�  गेट राखी पि�लहवातफ�  जाने र 
बजारतफ�  िन�कने मेिडकल कलेजकै हातािभ� 
तथाकिथत बाटोको �परखेा देखाइएको अव�था छ । 
सरकारी �वािम�वको ज�गा साव�जिनक जवाफदेहीको 
पदमा बसेको �यि�ले स�झौता गरी अ� कोही 
कसैलाई साव�जिनक ज�गा ह�ता�तरण गन� गरी 
िस�ाथ�नगर नगरपािलकाको बोड�को िनण�य नभई 
त�कालीन नगर�मखुले िवप�ी �रट िनवेदकसगँ 
गरकेो करार �वत: बदर ह��छ । �रट िनवेदकलाई ज�गा 
उपल�ध गराउने गरी कुनै िनण�य नगरी नगर�मखुले 
गरकेो स�झौतालाइ�  अि�तयार द�ुपयोग अनसु�धान 
आयोगको िमित २०७२।१०।२८ को िनण�यअनसुार 
नेपाल सरकारको �वािम�वमा रहेको साव�जिनक 
ज�गामा बाटो खो�ने �योजनको लािग भए पिन 
नाफा कमाउने उ�े�यले खोिलएका िनजी मेिडकल 
कलेजसगँ स�झौताको मा�यमबाट स�ाप�ा गरी हक 
छाडी िदन स�ने कानूनी आधारिवना नै भएको उ� 
स�झौता अि�तयार द�ुपयोग अनसु�धान आयोग 

ऐन, २०४८ को दफा १२ख बमोिजम बदर गरी 
द�ुप�रणाम स�याई सोको जानकारी िदन ुभनी गरेको 
प�बमोिजम नगरपािलकाको काया�लयबाट िवप�ी �रट 
िनवेदक मेिडकल कलेजलाइ� प�ाचार गरकेो अव�था 
हो । सोपिछ िवप�ी �रट िनवेदकले िस�ाथ�नगर 
नगरपािलकासमेत उपर �प�देही िज�ला अदालतमा 
०७२-CP-०८७४ नं.को करारको यथावत् पालना 
गराई पाउ ँभ�ने म�ुा र पनुरावेदन अदालत बटुवलमा 
०७२-WO-००५४ नं.को उ��ेषण तथा परमादेश 
जारी ग�रपाउ ँ भ�ने �रट िनवेदन िदएको ह�दँा उ� 
म�ुाबाटै िववादको टुङ्गो ला�ने ह�दँा िवप�ीको �रट 
िनवेदनअनसुारको आदेश जारी ह�न ुपन� होइन, खारजे 
ग�रपाउ ँभनी बहस ��ततु गनु�भयो ।

उपयु�� त�य र बहस िजिकर एवम् िमिसल 
संल�न अ�य कागजातह� अ�ययन गरी हेदा� िनवेदन 
मागबमोिजमको �रट जारी ह�ने हो, होइन ? भ�ने 
स�ब�धमा िनण�य िदनपुन� देिखयो ।

२. िनण�यतफ�  िवचार गदा�, िनवेदक 
यिुनभस�ल मेिडकल कलेज र ��यथ� िस�ाथ�नगर 
नगरपािलकािबच नगरपािलकाको अिमनको �ितवेदन 
एवम् न�साबमोिजम िव�मान सडक ख�डलाई 
नालाको साइडबाट िनवेदक कलेजको ज�गामा पन� गरी 
सधुार र �तरउ�नित गन� सीतापथबाट िस�ाथ� राजमाग� 
एवम् वीरपथ जोड्ने कलेजको ज�गा िलनबुाहेक अ�य 
िवक�प नरहेको, �रङरोड िनमा�ण गन�लगायतका 
संल�न ग�रएको स�झौताको उ�े�यअन�ुपको काय� 
गन� सत�को अधीनमा रही सोको लािग �रट िनवेदकको 
ज.िव.०-११-१५.७५ ज�गामा साव�जिनक सडक 
िनमा�ण गन� �योजनको लािग िनवेदक मेिडकल कलेज 
र ��यथ� िस�ाथ�नगर नगरपािलकाका त�कालीन 
नगर�मखुिबच सन् २००० मे, ११ मा स�झौता भइ� 
सोबमोिजम सडक िव�तार र �तरउ�नित भइसकेको 
अव�थामा उ� स�झौताबमोिजम साव�जिनक ज�गामा 
बाटो खो�ने �योजनको लािग भए पिन िनजी मेिडकल 
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कलेजलाइ� स�झौताको मा�यमबाट स�ाप�ा गरी 
हक छािडिदन स�ने हैिसयत नगर�मखुलाइ�  भएको 
नदिेखदँा कानूनी आधारिवना भएको उ� स�झौता 
बदर गन� ��यथ� आयोगबाट िमित २०७२।१०।२८ 
मा भएको िनण�य र सो िनण�यका आधारमा भएका 
प�ाचारह�समेत गैरसवंैधािनक ह�दँा उ��ेषणको 
आदशे�ारा बदर गरी उ� करार यथावत् कायम रा�न ु
भनी परमादशे जारी ग�रपाउ ँ भ�ने �रट िनवेदकको 
मागदाबी रहेको पाइ�छ ।

३. ��यथ� आयोगको िमित २०७२।१०।२८ 
को िनण�यानसुार नेपाल सरकारको �वािम�वमा रहेको 
साव�जिनक ज�गामा बाटो खो�ने �योजनको लािग 
भए पिन कुनै िनजी मेिडकल कलेजसगँ स�झौताको 
मा�यमबाट स�ाप�ा गरी हक छािडिदन स�ने कानूनी 
हैिसयत िस�ाथ�नगर नगरपािलकाका त�कालीन 
नगर�मखुलाई भएको नदेिखएको अव�थामा कानूनी 
आधारिबना नै �रट िनवेदक मेिडकल कलेज र 
िस�ाथ�नगर नगरपािलकाका त�कालीन नगर�मखुिबच 
भएको उ� स�झौता अि�तयार द�ुपयोग अनसु�धान 
आयोग ऐन, २०४८ को दफा १२ख बमोिजम बदर 
गरी द�ुप�रणाम स�याउन िस�ाथ�नगर नगरपािलका 
काया�लयलाइ� कानूनबमोिजम िमित २०७२।११।२० 
मा गरकेो प�को आधारमा िस�ाथ�नगर नगरपािलकाले 
िमित २०७२।११।३० मा िवप�ी �रट िनवेदक 
मेिडकल कलेजलाइ� प� लेखी पठाएको ह�दँा िवप�ी 
�रट िनवेदकको िजिकरअनसुारको आदेश जारी ह�नपुन� 
होइन, �रट िनवेदन खारजे ग�रपाउ ँभ�ने ��यथ�ह�को 
िलिखत जवाफ रहेको पाइ�छ ।

४. िनवेदक यिुनभस�ल मेिडकल कलेज र 
��यथ� िस�ाथ�नगर नगरपािलकािबच सन् २००० 
मे, ११ मा भएको स�झौताको नेपाली अनवुाद हेदा�, 
��तािवत सडकको औसत चौडाइ� नगरपािलकाको 
मापद�डअनसुार आठ िमटरको ह�ने, बाटो कलेज 
हातामा अ��य भए पिन िकनाराबाट जाने बाटोले 

मेिडकल कलेज ह�दँै सीतापथलाइ� वीरपथ जोड्ने, 
��तािवत सडक िनमा�णको लािग कलेजले नालीको 
छेउको ज�गा िदएकोले वत�मान बाटोले िलएको ज�गा 
पूण�त: मेिडकल कलेजले �योग गन� र यस िवषयमा 
पिछ कसैबाट दाबी �वीकार ग�रने छैन, ��तािवत 
बाटोलाइ� सव-बेस कोस�स�म बनाउनको लािग स�पूण� 
खच� मेिडकल कलेजले गन� र कालोप�को िनि�त 
नगरपािलकाले खच� गन�, बाटोको िनि�त मेिडकल 
कलेजले उपल�ध गराएको स�पूण� ज�गाको �े�फल 
०-११-१५.७५ मेिडकल कलेजले िलने र बाटोको 
ज�गाको �े�फल ०-१०-८ ह�ने, ��तािवत बाटोको 
औसत चौडाइ�  आठ िमटरको ह�ने भनी सत� राखेको 
पाइ�छ । सो स�झौताअनसुार बाटो िनमा�ण गरपेिछ 
सोउपर उजरुी परी ��ततु िववाद उठान भएको 
दिेख�छ ।

५. ��यथ� अि�तयार द�ुपयोग अनसु�धान 
आयोगबाट िमित २०७२।१०।२८ मा भएको िनण�य 
हेदा�, यिुनभस�ल मेिडकल कलेजले िस�ाथ�नगर 
नगरपािलकाका त�कालीन नगर�मखुलाइ� िविभ�न 
�लोभनमा परी �थानीय �वाय� शासन ऐन, 
२०५५ मा लेिखएको �मखुको काम कत��यिवपरीत 
�प�दहेी िज�ला, िस�ाथ�नगर नगरपािलका वडा 
नं.१(क) िक.नं.७२ को ज�गा अनिधकृत स�झौता 
गरी नगरप�रषद ्बाट अनमुोदन नगरी साव�जिनक 
बाटो यिुनभस�ल मेिडकल कलेजलाई हक ह�ता�तरण 
तथा स�ाप�ा गरी आ�नो िनजी क�पाउ�डिभ� पन� 
गरी अनिधकृत �पमा िदई अिधकारको द�ुपयोग 
गरकेो ह�दँा नापी न�साअनसुार साव�जिनक बाटोमािथ 
िनमा�ण भएको अवैधािनक संरचना हटाई पाउ ँ भनी 
िमित २०७१।८।२५ मा परकेो उजरुी स�ब�धमा 
आयोगबाट अनसु�धान ह�दँा उ� ज�गा नेपाल 
सरकारको �वािम�वमा रहेको ज.िव.०-१४-५ ज�गा 
मेिडकल कलेजलाइ� �योग गन� िदने गरी िस�ाथ�नगर 
नगरपािलकाको बैठक तथा त�कालीन नगर�मखुबाट 
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कुनै िनण�य नभएको, तर सन् २००० मे, ११ मा मेिडकल 
कलेज र नगरपािलकाको तफ� बाट त�कालीन नगर�मखु 
सागर�ताप राणािबच स�झौता भएको देिख�छ । 
उ� ज�गाम�ये हाल मेिडकल कलेजले ज.िव.०-
६-५ ज�गा उपभोग ग�ररहेको र स�झौताबमोिजम 
बाटोको लािग छोड्नपुन� म�ये ज.िव.०-६-८ ज�गा 
छोडी कलेजले सीमा पखा�ल लगाइ� वैकि�पक बाटो 
खोलेको भए पिन उ� सडक आवतजावत गन� यो�य 
ह�ने गरी िनमा�ण भइ� नसकेको भ�ने �ािविधकको 
�ितवेदनबाट देिख�छ । नेपाल सरकारको नाममा 
रहेको ज�गा मेिडकल कलेजसगँ स�ाप�ा गन� गरी 
त�कालीन नगर�मखुले गरकेो उ� स�झौता �थानीय 
�वाय� शासन ऐन, २०५५ को दफा १३४(२) को 
िवपरीत देिखन आएकोले �यसरी ग�रएको स�झौता 
बदर गरी �िुट स�याउन िस�ाथ�नगर नगरपािलकालाइ�  
लेखी पठाउने र नेपाल सरकारको नाममा रहेको उ� 
ज�गा �थानीय �शासन ऐन, २०२८ को दफा ९(६)
(क) बमोिजम सरं�ण गन� �प�देही िज�लाका �मखु 
िज�ला अिधकारीलाइ� लेखी पठाउने भ�ने उ�लेख 
भएको पाइयो । सो िनण�यअनसुार अि�तयार द�ुपयोग 
अनसु�धान आयोग पि�चमा�चल �े�ीय काया�लय 
पोखराको स�पक�  काया�लय बटुबलबाट िस�ाथ�नगर 
नगरपािलकालाइ� िमित २०७२।११।२० मा लेखेको 
प�को आधारमा िस�ाथ�नगर नगरपािलकाले िमित 
२०७२।११।३० मा �रट िनवेदक मेिडकल कलेजलाइ� 
प�ाचार गरकेो पाइयो ।  

६. यसरी िस�ाथ�नगर नगरपािलकाले 
िवप�ी �रट िनवेदकलाइ� िमित २०७२।११।३० मा 
प�ाचार गरपेिछ सोउपर यी �रट िनवेदक यिुनभस�ल 
मेिडकल कलेजले पनुरावेदन अदालत बटुवलमा 
०७२-WO-००५४ नं.को उ��ेषण र परमादेश जारी 
ग�रपाउ ँभनी िदएको �रट िनवेदन खारजे ह�ने गरी िमित 
२०७३।८।१ मा फैसला भएको दिेख�छ । �यसैगरी 
��ततु िववादमा यी �रट िनवेदक यिुनभस�ल मेिडकल 

कलजले नै �प�देही िज�ला अदालतमा िस�ाथ�नगर 
नगरपािलकाका त�कालीन नगर�मखु सागर�ताप 
राणा र यिुनभस�ल मेिडकल कलेजिबच सन् २००० मे, 
११ मा भएको उ� करार स�झौता यथावत् प�रपालना 
गराइ�  पाउ ँ भनी ०७२-CP-०८७४ नं.को म�ुा िदइ�  
कारबाही चिलरहेकोमा यस अदालतमा चलेको ��ततु 
०७३-WO-०६७९ नं.को �रट िनवेदनको कारबाही 
टंुगो लागेपिछ जगाइ� कारबाही िकनारा गन� गरी 
मलुकु� ऐन, अ.बं.१२ नं.बमोिजम �प�देही िज�ला 
अदालतबाट िमित २०७४।२।११ को आदशेअनसुार 
म�ुतिबमा रहेको देिखयो । 

७. नगरपािलकाको �मखुको काम, कत��य 
र अिधकार स�ब�धमा �थानीय �वाय� शासन ऐन, 
२०५५ को दफा ९७ मा भएको कानूनी �यव�था 
हेदा�, नगरप�रषद् र नगरपािलकाको बैठक बोलाउने, 
नगरप�रषद् र नगरपािलकाको बैठकमा आव�यक 
��ताव र कागजात पेस गन�  गराउने, नगरपािलकाको 
आ�दानी, खच�को िहसाब र अ�य कागजप�ह� 
सुरि�तसाथ रा�ने रा�न लगाउने, नगरपािलकाको 
िनण�य काया��वयन गन� गराउने, नगरपािलकाको 
दिैनक �शासनको रखेदेख र िनय��ण गन� गराउने, 
�चिलत कानूनबमोिजम आव�यक िसफा�रस गन�, 
नगरपािलकाको चलअचल स�पि� हेरिवचार तथा 
मम�त स�भार गन� गराउने, नगरपािलकाको बजेट र 
योजना तजु�मा गन� स�ब�धमा आव�यक �यव�था 
िमलाउने साथै उप�मुख र सद�यह�लाई िवषयगत 
काय� िवभाजन गन� तथा उप�मुख, सद�य तथा 
सिचवलाई काज खटाउने भ�ने उ�लेख भएको 
पाइ�छ । �यसैगरी ऐ.ऐनको दफा २५८ मा �थानीय 
िनकायले आ�नो �े�िभ� कुनै िवकास तथा 
िनमा�णस�ब�धी काम स�चालन गन� ज�गा �ा� गनु� पन� 
भएमा सो कामको लािग आव�यक पन� ज�गा �चिलत 
कानूनको रीत पु�याई स�बि�धत ज�गाधनीलाई ज�गाको 
मु-आ�जा िदई �ा� गन� स�ने भ�ने उ�लेख भएको 
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पाइ�छ । सो कानूनी �यव�थाअनसुार नगरपािलकाको 
�मखुलाइ� नेपाल सरकारको �वािम�वमा रहेको 
साव�जिनक ज�गा िनजी �पमा कसैलाइ�  �योग गन� 
िदने अिधकार �दान गरकेो देिखदैँन । तसथ�, कुनै 
पिन नगर�मखुले यसरी नेपाल सरकारको �वािम�वमा 
रहेको साव�जिनक ज�गा स�झौता गरी कसैलाइ�  
िनजी बाटोको �पमा �योग गन� िदएमा �य�तो काय� 
�वत: (ipso facto) गैरकानूनी ह�ने देिख�छ । य�तो 
गैरकानूनी काय�को स�ब�धमा अि�तयार द�ुपयोग 
अनसु�धान आयोगले िनण�य गरी िनद�शन निदएको 
अव�थामा पिन �य�तो कानूनिवपरीतको काय� �वत: 
गैरकानूनी ह�न जा�छ  र कानूनअनसुार उ� ज�गा 
�थानीय �शासनले संर�ण गनु�  पन� दिेख�छ ।

८. ��ततु िववादको स�दभ�मा �रट 
िनवेदक यिुनभस�ल मेिडकल कलेज िस�ाथ�नगर 
नगरपािलकाको त�कालीन नगर�मखुिबच सन् २००० 
मे ११ मा करार स�झौता गरी नेपाल सरकारको 
�वािम�वमा रहेको उ� िक.नं.७२ को ज.िव.०-१४-
५ को साव�जिनक ज�गा िनजी �पमा स�चािलत 
यिुनभस�ल मेिडकल कलेजलाइ� बाटोको �पमा �योग 
गन�को लािग िस�ाथ�नगर नगरपािलकाको त�कालीन 
नगर�मखुले �थानीय �वाय� शासन ऐन, २०५५ को 
दफा ९७ र १५८ बमोिजम िदन स�ने देिखएन । यसरी 
कानूनले अिधकार नै निदएको िवषयमा िस�ाथ�नगर 
नगरपािलकाको त�कालीन नगर�मखुले स�झौता गरी 
नेपाल सरकारको �वािम�वमा रहेको उ� साव�जिनक 
ज�गा �रट िनवेदक मेिडकल कलेजलाइ� बाटोको �पमा 
�योग गन� िदएको काय� �वत: (ipso facto) गैरकानूनी 
ह�ने देिखएको र �य�तो िवषयमा अि�तयार द�ुपयोग 
अनसु�धान आयोगले िनण�य गरी िनद�शन निदएको 
अव�थामा पिन नेपाल सरकारको �वािम�वमा रहेको 
साव�जिनक ज�गा िनजी मेिडकल कलेजलाइ� �योग 
गन� िदने गरी भएको �य�तो काय� �वत: गैरकानूनी 
ह��छ । यस ि�थितमा �रट िनवेदक यिुनभस�ल मेिडकल 

कलेज र िस�ाथ�नगर नगरपािलकाको त�कालीन 
नगर�मखुिबच सन् २००० मे ११ मा करार 
स�झौताको वैधता (legality) को स�ब�धमा �प�देही 
िज�ला अदालतमा उ� करारको यथावत् प�रपालना 
गराइ�  पाउ ँभनी चिलरहेको ०७२-CP-०८७४ नं.को 
म�ुा म�ुतिबमा रहेको भ�ने िमिसलबाट देिखदँा ��ततु 
करारको वैधता सोही म�ुा िकनारा ह�दँा �याय िन�पण 
ह�ने नै ह�दँा यस �रट िनवेदनबाट सो करारको वैधताको 
िव�लेषण गरी िनण�य गन� निम�ने ह�दँा सो स�ब�धमा 
��ततु �रट िनवेदनबाट केही बो�न िमलेन ।

९. यस�कार कानूनले अिधकार निदएको 
िवषयमा िस�ाथ�नगर नगरपािलकाको त�कालीन 
नगर�मखु र यी �रट िनवेदकिबच सन् २००० मे, ११ 
मा भएको स�झौता बदर गन� अि�तयार द�ुपयोग 
अनसु�धान आयोगको २०७२।१०।२८ को िनण�य 
र िस�ाथ�नगर नगरपािलकाको काया�लयलाइ�  िमित 
२०७२।११।२० मा लेखेको प�को आधारमा 
िस�ाथ�नगर नगरपािलकाको काया�लयले िमित 
२०७२।११।३० मा �रट िनवेदक यिुनभस�ल मेिडकल 
कलेजलाइ� लेखी पठाएको प�ले यी �रट िनवेदकको 
कुन कुन सवंैधािनक तथा कानूनी हक अिधकार 
उपभोग गन� के कसरी आघात पगेुको हो, सो कुरा �रट 
िनवेदनमा �प�ट खलुाउन सकेको पाइदँनै । िस�ा�तत: 
मौिलक हक एवम् कानूनी हक �चलन गराउन �रट जारी 
ग�र�छ । कानूनले िदएको अिधकारभ�दा बािहर 
गइ�  गरकेो स�झौता बदर गन� भएको उ� िनण�य र 
सोअनसुार गरकेो प�ाचारको िवषयले �रट िनवेदकको 
संवैधािनक एवम् कानूनी हक अिधकार हनन ह�ने 
अव�था नदेिखदँा �य�तो काय�उपर �रट जारी गन� 
िम�ने देिखन आएन ।

१०. अत:  मािथ उि�लिखत आधार र 
कारणबाट कानूनले अिधकार नै निदएको िवषयमा 
िस�ाथ�नगर नगरपािलकाको त�कालीन नगर�मखुले 
स�झौता गरी नेपाल सरकारको �वािम�वमा रहेको उ� 
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साव�जिनक ज�गा �रट िनवेदक मेिडकल कलेजलाइ� 
बाटोको �पमा �योग गन� िदने गरी सन् २००० मे, 
११ मा भएको करार स�झौता �वत: गैरकानूनी ह�न 
जाने देिखरहेको अव�थामा उ� करार स�झौता 
बदर गन� अि�तयार द�ुपयोग अनसु�धान आयोगको 
िमित २०७२।१०।२८ को िनण�य र िस�ाथ�नगर 
नगरपािलकाको काया�लयलाइ� िमित २०७२।११।२० 
मा लेखेको प�को आधारमा िस�ाथ�नगर 
नगरपािलकाको काया�लयले िमित २०७२।११।३० 
मा यी �रट िनवेदकलाइ� लेखी पठाएको प�समेतबाट 
यी �रट िनवेदकको मौिलक हक एवम् कानूनी हक 
अिधकार हनन भएको अव�था िमिसल सलं�न 
�माणबाट नदेिखदँा िनवेदन मागबमोिजमको आदेश 
जारी गनु�  पन� अव�था देिखएन । ��ततु �रट िनवेदन 
खारजे ह�ने ठहछ�  । ��ततु आदेशको जानकारी 
महा�यायािधव�ाको काया�लयमाफ� त ��यथ�ह�लाइ� 
िदइ� �रट िनवेदनको दायरीको लगत क�ा गरी िमिसल 
अिभलेख शाखामा बझुाइ� िदनू ।

उ� रायमा सहमत छु ।
�या.दीपककुमार काक�

इजलास अिधकृत :- रामच�� खड्का
इित संवत्  २०७६ साल पसु १६ गते रोज ४ शभुम् ।

—— & ––

सव��च अदालत, संय�ु इजलास
माननीय �यायाधीश �ी केदार�साद चािलसे
माननीय �यायाधीश �ी िव�व�भर�साद �े� 

आदेश िमित : २०७६।१।१६
०७४-WO-०१६९

िवषयः- उ��ेषण / �ितषेध

िनवेदक : �प�देही िज�ला, बटुवल उप.म.न.पा.वडा 
नं. ३ ब�ने राजेशमान �े�

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

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

 § दता� छुट भएको भनी माग गरकेो ज�गामा 
नदी उकाशप�चात ् आ�नै भोगमा 
रहकेो भ�ने उ�लेख गरकेो र मालपोत 
काया�लयबाट िनवेदकले पेस गरकेो 
सािबक दता� भोगसमतेको �माणह�को 
रोहमा �थलगत सज�िमन बु�ने, ज�गाको 
रखेाङ्कन गन�, भू-सरं�ण काया�लयको 
सहमित िलनेसमेतको �ि�या पूरा गरी 
िनवेदकले छुट दता� माग गरकेो ज�गा 
िनवेदकको भोगमा रहकेो देिखएकोमा 
नेपाल सरकारले कसैको नाममा दता� 
नभएको साव�जिनक ज�गा नेपाल 
सरकारको नाउँमा दता� गन� भनी गरकेो 
नीितगत िनण�यको आधारमा �थलगत कुनै 
कुराको जाचँबुझ नगरी नेपाल सरकारको 
नाउँमा दता� गरकेो आधारमा �यि� 

�नण�य नं. १०३८४



2265

१०३८४ - राजेशमान �े� िव. �धानम��ी तथा मि��प�रषद ्को काया�लय, िसहंदरबारसमेत

िवशेषको सािबक दता�को ज�गाको हक 
समा� नह�ने ।

(�करण नं.१२)
 § कानूनबमोिजम मालपोत काया�लयले 

मा� कुनै ज�गा साव�जिनक हो होइन र 
दता� गन� िम�ने हो होइन भ�ने स�ब�धमा 
िनण�य गन� अिधकार रा�नेमा �यि�को 
नाममा ज�गा दता� गन� नगन� ज�ता ज�गा 
�शासनस�ब�धी कुनै �े�ािधकारै नभएको 
अि�तयार दु�पयोग अनुस�धान आयोगले 
आ�नो काम, कत��य र �े�ािधकारभ�दा 
बािहर गई गरकेो िनद�िशत आदेशबाट 
�वयं मालपोत काया�लयको �े�ािधकार नै 
िनि��य र सीिमत ह�ने । 

 § जुन िनकाय वा पदािधकारीले साव�जिनक 
ज�गा स�ब�धमा िनण�य गन� स�ने हो �यस 
िनकायको अिधकार ��ेिभ� �वेश गरी 
अमकु काम गनु� वा नगनु� भनी िनद�िशत 
आदेश एव ंिनण�य गन� काय� कानूनबमोिजम 
भ�न निम�ने ।

(�करण नं.१५)

िनवेदकका तफ� बाट : िव�ान्  व�र�ठ अिधव�ा �ी 
�याम�साद खरले र िव�ान्  अिधव�ा �ी 
ब�ी पाठक

िवप�ीका तफ� बाट : िव�ान्  सह�यायािधव�ा �ी 
उ�व�साद पडुासैनी, िव�ान्  अिधव�ाह� 
�ी दलबहादरु धामी र �ी भोजराज िवनाडी

अवलि�बत निजर :
 § ने.का.प. २०५४, अङ्क २, िन.नं. ६३१७

स�ब� कानून :
 § ज�गा (नाप जाचँ) ऐन, २०१९
 § मालपोत ऐन, २०३४

आदशे
�या.केदार�साद चािलस े : नेपालको 

संिवधानको धारा ४६ र १३३(३) बमोिजम िनवेदन 
पन� आएको ��ततु �रट िनवेदनको संि�� त�य एवं 
आदेश यस�कार छः-

म िनवेदकका िपता किपलमान �े�ले 
नारायण िव�म शाहबाट िमित २०२२।७।२६ मा 
�प�दहेी माल रिज��ेसन फाटँबाट पा�रत गरी िलएको 
सौरहा मौजे रानीगंजको ख िबता�बाट रकैरमा प�रणत 
भएको ज�गा िबगाहा १३S१॥३ ज�गा किहले ितनाउ 
नदी कटानमा परी घटी ह�न जाने र किहले नदी उकास 
भई बढी ह�न आउने भई आएकोमा िपता किपलमानको 
परलोकप�ात् नदी िसमानातफ� को छुट दता� ह�न बाकँ� 
रहेको ज.िव. ८-१०-१३ ज�गा म िनवेदकले आजस�म 
आ�नो जानी भोग चलन गरी आएको छु । सभ� नापीको 
बेलामा छुट ह�न गएको भए तापिन भोगचलनमा कुनै 
बाधा अवरोध िथएन । छुट दता� ह�न बाकँ� रहेको ज.िव. 
८-१०-१३ ज�गा दता�को लािग िसफा�रस पाउन 
मोितपरु गाउ ँ िवकास सिमितमा म िनवेदकले िनवेदन 
िदएकोमा उ� ज�गा कुनै सरकारी साव�जिनक ज�गा 
पद�छ पद�न, के क�तो क�को जोत भोगमा छ, दता� गन� 
िम�ने निम�ने के हो ? साधँ सिँधयारलाई कुनै असर 
पन� हो, होइन ? भ�ने बेहोराको �थलगत सज�िमन 
गराई िपता किपलमानको म�ृयपु�ात् िनजको हक 
खाने िनजको प�नीह� राधादेवी �े�-१ कािलकादवेी 
�े�-१ र छोराह�मा सिुनलमान �े�-१ म िनवेदक 
राजेशमान �े�-१ र राजेशमान �े�-१ समेत जना 
५ रहेको भए तापिन अ�य अंिशयारह�ले समेत म 
िनवेदकको नाममा दता�  गराउन म�जरुी िदएकाले सोही 
बेहोरा जनाई मोितपरु गाउ ँ िवकास सिमितले िमित 
२०६२।१९।३ मा ग�रिदएको िसफा�रससमेतका सबदु 
�माणसमेत संल�न गरी २०६२ सालमा छुट ज�गा 
दता�को लािग कारबाही चलाएको िथए ँ। 

िनवेदनको कारबाहीका �ममा किहले िवप�ी 
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मालपोत काया�लय �प�देहीले िवप�ी भूिम सधुार 
तथा �यव�थापन िवभागलाई लेखी पठाउने, किहले 
नेपाल सरकार मि��प�रषदक्ो �वीकृित आव�यक पन� 
भनी िवप�ी म��ालयह�मा पठाउने, मि��प�रषद ्बाट 
िनण�य नह�दँ ै मि��प�रषद् प�रवत�न ह�ने, मि��प�रषद ्
प�रवत�न ह�नासाथ प�रवित�त स�दभ�मा भ�दै िनण�य 
ह�न बाकँ� रहेका ��तावह� स�बि�धत म��ालयमा 
नै िफता� पठाउने, किहले िज�ला भू-संर�ण 
काया�लयलाई सो�ने, िज�ला भू-संर�ण काया�लयले 
भू तथा जलाधार सरं�ण िवभागलाई सो�ने, किहले 
अि�तयार द�ुपयोग अनसु�धान आयोगले फाइल 
िख�ने र �े�ािधकार नाघेर छुट दता� रोक लगाउने गरी 
अनिधकृत िनण�य गन�, किहले कता किहले कता सो�ने 
र िनकासा माग गन� गदा�गद� वष� यि�कै िब�न गयो । 
छुट ज�गा दता�को कारबाही कुनै टंुगो ला�न सकेन । 

पिछ�लो समयमा आएर मालपोत 
काया�लय �प�देही िवभािजत भई िवप�ी मालपोत 
काया�लय, बटुवल खडा भएपिछ म िनवेदकको ज�गा 
मालपोत काया�लय, बटुवलअ�तग�त रहन गएपिछ 
दता� कारबाहीको ताकेता गदा� छुट दता� कारबाहीको 
िमिसल िवप�ी मालपोत काया�लय भैरहवा, �प�देहीले 
बटुवललाई निदने र बटुवलले छुट ज�गा दता�स�ब�धी 
स�कल फाइलको अभावमा केही गन� नस�ने िन�रहता 
�य� गन� गरबेाट वैकि�पक कानूनी उपचारको खोजीमा 
जानसमेत असर पन� जाने ठानी बा�य भई जो जे िनण�य 
गनु�  पछ�  गन� गरी स�बि�धत मालपोत काया�लय भैरहवा 
र मालपोत काया�लय बटुवलका नाउमँा आदेशको 
माग गरी िमित २०७३।१२।२७ मा माननीय म��ी, 
भूिम सधुार तथा �यव�था म��ालय, िसहंदरबार 
काठमाड�मा िनवेदन िदएकोमा तोक आदेश भई तोक 
दता�सिहतको प� भूिमसधुार तथा �यव�थापन िवभाग 
ह�दैँ मालपोत काया�लय बटुवलमा गएछ । 

उ� प� िवप�ीम�येको मालपोत काया�लय 
बटुवलमा पगेुपिछ िमित २०७४।३।१९ मा िनवेदकको 

माग िनवेदनबमोिजमको मोितपरु गाउ ँिवकास सिमित, 
वडा नं. १क िक.नं. ४७ को ज�गाम�ये ८-१०-१३ 
ज�गा िफ�डबकुमा ितनाउ नदी भएको र उ� ज�गाको 
िफ�डबकुमा िमित २०५१।०९।०६ मा नेपाल 
सरकारको नाउमँा कायम गरी पजुा� �े�तासमेत तयार 
भइसकेको र सोही ज�गा नेपाल सरकारको िमित 
२०७२।१२।०१ को िनण�यानसुार यस काया�लयबाट 
िमित २०७३।०१।२९ को िनण�यले बटुवल औ�ोिगक 
�े� िलिमटेडको नाउमँा �े�ता पजुा� तयार भइसकेको 
अव�थामा िनवेदकको माग िनवेदनअनसुार दता� गन� 
निम�ने देिखदँा सो िनवेदन खारजे ह�ने ठहछ�  भनी 
िनण�य भएको कुरा िमित २०७४।४।२५ मा न�कल 
सारी िलई हेदा�  थाहा जानकारी ह�न आयो । 

नापीका बखतको िक.नं. ४७ बाट नापी भई 
िफ�डबकुमा जोताहाको महलमा ितनाउ नदी जिनएको 
र �े�फलमा १११-०-१३ भएकोमा उ� िक.नं. ४७ 
को चार िक�ला हेन� हो भने पूव� नदी भनी उ�लेख 
भएबाट नै २०२२।७।२६ मा पा�रत राजीनामाको 
िलखतमा उि�लिखत पूव� नदी भनी उ�लेख भएको पूर ै
मेल खाएबाट पिन उ� िक.नं. ४७ बाट नापी भएको 
ज�गाम�ये उ�रतफ� को म�य भागको ज�गा मेरा िपता 
किपलमानले २०२२।७।२६ मा पा�रत ग�रिलएको 
राजीनामाको ज�गा भएको कुरा �प� छ । 

सभ� नापीमा िपताका नाउमँा नापजाचँ र 
दता� ह�न छुट भएको न�बरी ज�गासमेत िक.नं. ४७ 
बाट नापी भई नदी जिनएकोमा िपताको िनधनप�ात् 
म िनवेदकको हक ह�न आएको र उ� िक.नं. ४७ बाट 
नापी भएको ज�गाम�ये उ�रतफ� को म�य भागको 
ज.िव. ८-१०-१३ ज�गा म िनवेदकको हक भोगको 
भएको र छुट दता� ह�न बाकँ� रहे भएको स�ुप� छ । सो 
कुरा मैले छुट दता�को माग गरपेिछ चलेको कारबाहीका 
�ममा नापी काया�लय, बटुवल �प�दहेीले िक.नं. ४७ 
म�ये उ�रतफ� को म�य भागको ज.िव. १०-९-० ज�गा 
न�सा �ेस गरी छु�ाई िदएबाट समेत थप पिु�ट भएको 
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छ । 
उपयु��ानसुार िपता किपलमानले ख�रद 

गरी िलएको ज�गाम�ये छुट दता� ह�न बाकँ� रहेको 
ज.िव. ८-१०-१३ ज�गा दता�को कारबाही चिलरहेको 
र सािधकार िनकायह�ले आव�यक जाचबझु गरी 
छुट दता�को चरणमा रहेको अव�थामा अनिधकृत 
�पमा �वेश गरी अि�तयार द�ुपयोग अनसु�धान 
आयोगले िमित २०६८।९।७ मा लामो अ�तरालपिछ 
यो वा �यो बहानामा बटुवल नगरपािलका �े�िभ� 
पन� अित सवंेदनशील ज�गालाई छुट ज�गाअ�तग�त 
दता� ग�रपाउन माग गनु�लाई �यायोिचत र सा�दिभ�क 
मा�न सिकएन भ�दै �यि� िवशेषको नाममा दता� गन� 
गरी �ि�या नै अगािड नबढाउने भनी भएको िनण�य र 
सो िनण�यका आधारमा भए ग�रएका काम कारबाहीमा 
अिधकार �े�ा�मक �िुट रहने भनी उिम�ला �धान 
िव�� अि�तयार द�ुपयोग अनसु�धान आयोग, 
टंगाल, काठमाड�समेत भएको ०७१-WO-००८३ 
को उ��ेषणसमेतको �रटमा सव��च अदालतबाट 
िमित २०७२।१०।७ मा �ितपािदत निजरबाट समेत 
��ट भइराखेकोमा अि�तयार द�ुपयोग अनसु�धान 
आयोगले अनिधकृत ह�त�ेप गरी छुट ज�गा दता�  ह�न 
रोक लगाएको छ ।

मालपोत काया�लय बटुवलबाट िमित 
२०७४।३।१९ मा गरकेो िनण�यमा सोही ज�गा 
नेपाल सरकारको २०७२।१२।१ को िनण�यानसुार 
यस काया�लयबाट िमित २०७३।१।२९ को िनण�यले 
बटुवल औ�ोिगक �े� िलिमटेडको नाउमँा �े�ता पजुा� 
तयार भइसकेको भ�नेस�म ठहर ग�रयो । जनु सफेद 
झठु र नेपाल सरकारको िनण�य �ितकूलसमेत छ । 
नेपाल सरकारको िमित २०७२।१२।१ को िनण�यले 
िक.नं. ४७ पूर ैज�गा औ�ोिगक �े�को लािग िलएको 
नभई िक.नं. ४७ म�ये नया ँब�तीभ�दा दि�णतफ� को 
मा� िदएको देिख�छ । औ�ोिगक �े� �थापनाको लािग 
िलएको चार िक�लामा उ�रतफ�  मोितपरु वडा नं. १ को 

नयावँ�ती भनी उ�लेख ग�रएको छ । सो कुरा नेपाल 
सरकारको िमित २०७२।१२।१ को िनण�यको १ को 
(ग) मा �प� �पमा उ�लेख छ र म िनवेदकले छुट 
दता�को दाबी िलएको िक.नं. ४७ म�येको ज�गा भनेको 
मोितपरु वडा.नं. १ को नया ँब�तीभ�दा उ�रतफ� को 
हो । जनु कुरा नापी काया�लय बटुवल �प�देहीले गरेको 
न�सा �ेसले समेत ��ट गद�छ । 

अतः मोितपरु गाउ ँ िवकास सिमित, वडा 
नं. १क िक.नं. ४७ को ज�गा िफ�डबकुमा ितनाउ 
नदी जिनएकै भरमा नेपाल सरकारको नाउमँा कायम 
गन� िमित २०५१।०९।०६ को िनण�य, म िनवेदकको 
नाउमँा छुट दता� गन� रोक लगाउने अि�तयार 
द�ुपयोग अनसु�धान आयोगको िमित २०६८।९।७ 
को अनिधकृत िनण�य र नेपाल सरकारको िमित 
२०७२।१२।०१ को िनण�य एवं सो िनण�यका 
आधारमा बटुवल औ�ोिगक �े� िलिमटेडको नाउमँा 
�े�ता पजुा� तयार भइसकेको भनी भएको मालपोत 
काया�लय बटुवलको िमित २०७३।१।२९ को िनण�य 
र सो िनण�यह�समेतका आधारमा िवप�ीह�बाट भए 
ग�रएका सबै काम कारबाहीह� ज�गा िम�नेको २ नं. 
र ज�गा पजनीको ८ नं. तथा ने.का.प. २०५४ अंक 
२ प�ृ ९८ िन.नं.६३१७, ने.का.प. २०५९ अंक 
३।४ प�ृ १८२ िन.नं. ७०७७ ने.का.प. २०६६ अंक 
१ प�ृ १७ िन.नं. ८०५१ मा �कािशत एवं �थािपत 
निजरह� तथा नेपालको सिंवधानको धारा १८, २५ 
र २६ �ारा �द� मेरो संवैधािनक एवं मौिलक हकको 
�ितकूल भई बदरभागी भएकोले उ��ेषणको आदेशले 
बदर गरी िनवेदकको मागबमोिजम िनवेदकका नाममा 
छुट दता� गनु�  गराउन ु भनी िवप�ीह�का नाउमँा 
परमादेशलगायत जो चािहने उपय�ु आ�ा, आदेश 
जारी ग�रपाऊँ । साथै यो �रट िनवेदनको अि�तम 
टुङ्गो नलागेस�म यथाि�थितमा रा�न ुभनी अ�त�रम 
आदेशसमेत जारी ग�रपाउ ँभ�ने राजेशमान �े�ले यस 
अदालतमा पन� आएको िनवेदनप� ।
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यसमा के कसो भएको हो ? िनवेदकको 
मागबमोिजमको आदेश िकन जारी ह�न ु नपन� हो ? 
आदशे जारी ह�न नपन� भए आधार कारणसिहत यो 
आदशे�ा� भएका िमितले बाटाका �यादबाहेक १५ 
िदनिभ� िवप�ी नं. १ दिेख १० स�मका हकमा 
महा�यायािधव�ाको काया�लयमाफ� त र िवप�ी नं. 
११ का हकमा आफँै वा आ�नो कानूनबमोिजमको 
�ितिनिधमाफ� त िलिखत जवाफ पेस गनु�  भनी यो �रट 
िनवेदनको �ितिलिप साथै राखी �याद सूचना पठाई 
�यादिभ� िलिखत जवाफ पर े वा अविध नाघेपिछ 
िनयमानसुार पेस गनू�  ।

िनवेदकले माग गरकेो अ�त�रम आदेश 
स�ब�धमा िवचार गदा� यी िनवेदकले छुट दता� 
ग�रपाउ ँभनी माग गरकेो दता�को िनवेदनलाई मालपोत 
काया�लयले खारजे गरकेो देिख�छ । ने.का.प. २०६९, 
िन.नं. ७०७७, अकं ४ मा �कािशत निजर �यि� 
िवशेषको ज�गा कुनै कारणले सभ� नाप जाचँ ह�दँा 
�य�तो �यि�ले आ�नो नाउमँा दता�  गराउन सकेको 
रहेनछ र कानूनबमोिजम छुट दता� गरी पाउन िनवेदन 
िदएको रहेछ भने �य�तो ज�गा स�ब�धमा सोको 
सबदु �माण बझुी िनजको हक भोगको देिखन आए 
कानूनबमोिजम दता� ग�रिदन ु पन� दािय�व स�बि�धत 
मालपोत काया�लयको ह�ने भ�ने उ�लेख भएको र 
िनवेदकले माग गरकेो दता� राजीनामाको ज�गा िक.नं. 
४७ मा नदी बगेको कारणबाट कारबाही ह�न नसक� 
हाल नदी उकास भई उ� िक.नं. को पेस भएको ज�गा 
न�साको उ�रतफ�  मोितपरु नया ँब�तीदिेख पि�चमको 
ज�गा नदीले छोडी उकास भई आएको अव�थामा 
नेपाल सरकारको िनण�यले बटुवल औ�ोिगक �े�लाई 
िददँा सिुवधा र स�तलुनको �ि�कोणबाट िनवेदकलाई 
मका�  पन� देिखदँा ��ततु �रट िनवेदनको अि�तम 
टुङ्गो नलागेस�म उ� ज�गालाई कुनै �कारको हक 
ह�ता�तरण नगनु�  नगराउन ुभनी िवप�ीह�को नाउमँा 
सव��च अदालत िनयमावली, २०७४ को िनयम 

४७(२) (क) बमोिजम यो अ�त�रम आदेश जारी 
ग�रिदएको छ । आदेशको जानकारी िवप�ीह�लाई 
िदन ु भ�ने बेहोराको िमित २०७४।५।२६ मा यस 
अदालतबाट भएको आदेश ।

�प�दहेी िज�ला, मोितपरु गाउ ँ िवकास 
सिमितअ�तग�त ितनाउ नदी िकनारामा रहेको 
सरकारको ज�गाम�येबाट केही  ज�गा राजेशमान 
�े�ले आ�नो नाममा दता�  गन� लागेको भ�ने उजरुीका 
िवषयमा आयोगबाट अनसु�धान भई �प�देही िज�ला, 
मोितपरु गाउ ँ िवकास सिमित, वडा नं. १क िक�ा 
नं. ४७ को ज�गाको सािबक नापीको िफ�डबकुमा 
ितनाउ नदी जिनई नेपाल सरकारको नाममा दता� 
�मािणत भइरहेको अव�थामा किपलमान �े�को छोरा 
राजेशमान �े�ले उ� िक.नं. ४७ को ज�गाम�येबाट 
ज.िव. ९-०-० ज�गा मरो भोगमा रहेकोले मेरो नाममा 
दता� गरी �माण पजुा� पाउ ँभनी िमित २०६३।८।१० 
मा भूिम सधुार तथा �यव�था म��ी�यूसम� िनवेदन 
गरी म��ी�यूको आदेशअनसुार मालपोत काया�लय, 
�प�दहेीबाट दता� कारबाही अगािड बढाएको देिखयो । 
छुट ज�गा दता�अ�तग�त दता� माग गन� राजेशमान �े�ले 
म�ुय �माणको �पमा आ�ना बाब ुकिपलमान �े�ले 
२०२२।७।२२ मा नारायण िव�म शाहसगँ ख�रद 
गरकेो ज�गाको ज�गाधनी �माण पजुा�  किपलमान 
�े�ले स�ु नापीबाट नै �ा� ग�रसकेको देिखयो । 
एक पटक बाबलेु ज�गाधनी �माण पजुा� िलइसकेको 
अव�थामा लामो अ�तरालपिछ यो वा �यो बहानामा 
बटुवल नगरपािलका �े�िभ� पन� अित संवेदनशील 
ज�गालाई छुट ज�गाअ�तग�त दता� गरी पाउन माग 
गनु�लाई �यायोिचत र सा�दिभ�क मा�न सिकएन । 
तसथ� स�ु नापीको समयमा नै कानूनी �ि�या पूरा 
गरी नेपाल सरकारको नाममा दता� �मािणतसमेत 
भएको य�तो ज�गा नेपाल सरकारको रहे भएको कुरामा 
कुनै िववाद गनु�पन� देिखदँैन । य�ता सरकारी ज�गामा 
कसैले अित�मण गरी भोग चलन गरेको भ�ने बहानामा 
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सरकारी ज�गा �यि� िवशेषको नाममा दता� ह�न स�ने 
ह�दैँन । अतः य�तो भोग चलन गरकेो भ�ने बहानामा 
सरकारी ज�गा �यि� िवशेषको नाममा दता� ह�न स�ने 
ह�दैँन । अतः य�तो सरकारी साव�जिनक ज�गा यो वा 
�यो बहानामा �यि� िवशेषको नाममा दता� गन� गरी 
�ि�या नै अगािड नबढाउने भनी ��ततु ज�गाको 
स�ब�धमा भूिम सधुार तथा �यव�था म��ालयलाई 
िनद�शन िदने भनी आयोगबाट िमित २०६८।९।७ मा 
िनण�य भएअन�ुप उ� िनण�य काया��वयनको लािग 
भूिम सधुार तथा �यव�था म��ालयमा लेखी पठाइएको 
हो । पिछ उ� ज�गाको िवषयमा पनुः अक� उजरुी परी 
आयोगबाट उ� उजरुी तामेलीमा रा�ने गरी िमित 
२०७२।३।१६ मा िनण�य भएको छ । आयोगबाट 
कानूनस�मत तवरबाट भएको उ� िनण�य एवं काम 
कारबाहीबाट �रट िनवेदकको कुनै पिन सवंैधािनक एवं 
कानूनी हक अिधकारको हनन भएको नह�दँा उ� �रट 
िनवेदन खारजेभागी छ । 

वैकि�पक उपचार �ा� नह�ने अव�थामा 
मा� �रट �े�बाट उपचार खो�न पाउने �रटस�ब�धी 
अवधारणाको मा�य िस�ा�त हो । आयोगबाट भएको 
िनण�य / आदेशउपर िवशेष अदालतमा पनुरावेदन गन� 
सिकने �प� कानूनी �यव�था अि�तयार द�ुपयोग 
अनसु�धान आयोग ऐन, २०४८ को दफा ३५ ग 
मा रहेको छ । तर िवप�ीले पनुरावेदक�य कानूनी 
उपचारको माग� अवल�बन नगरी �रट �े�मा �वेश 
गरकेो ह�दँा �रट �े�मा �वेश गरकेो ह�दँा िनज सफा 
हात निलई अदालतमा �वेश गरकेो ��ट देिखएकोले 
पिन ��ततु �रट िनवेदन �वत: खारजेभागी छ भ�ने 
बेहोरासमेतको अि�तयार द�ुपयोग अनसु�धान 
आयोग, टंगाल, काठमाड�को िलिखत जवाफ ।  

िवप�ीले दाबी िलन ु भएको मोितपरु गाउ ँ
िवकास सिमित, वडा नं. १क िक.नं. ४७ को ज�गा 
िफ�डबकुमा ितनाउ नदी रहेको कुरा िनवेदकले नै 
�वीकार गरकेो देिख�छ । उ� नदी भएको ज�गा 

�यि�को हो भनी िनवेदकले िलएको दाबीको स�ब�धमा 
अि�तयार�ा� िनकायले सरकारी ज�गाको ठहर 
गरकेो िवषयलाई िनवेदकले अ�यथा भ�न िम�ने पिन 
ह�दँैन । देवानी िववादमा दाबी िलन ुमा� पया��त ह�दैँन, 
दाबी िलनेले सो कुरा पिु� गन� स�नपुछ�  । सो कुराको 
व�तिुन� तवरबाट पिु� गन� आधारसमेत िलन सकेको 
दिेखदैँन । साथै मालपोत ऐन, २०३४ को दफा २४ 
को उपदफा (१) र (२) ले साव�जिनक ज�गा �यि� 
िवशेषको नाममा दता� गन� नह�ने र दता� गरी आवाद 
गरमेा �वतः दता�  बदर ह�नेसमेतको �यव�था गरकेो 

छ । ज�गा नाप जाचँ ऐन, २०१९ को दफा 
६ मा ज�गा नाप जाचँस�ब�धी �प� �यव�था ग�रएको 
छ । उ� दफामा कुनै �थानको ज�गा नाप जाचँ गदा� 
१५ िदन अगावै ज�गावाला, मोही, सिँधयार, िजिम�दार, 
पटवारी र �थानीय िनकायलाई समेत जानकारी िदइने, 
सोही ऐनको दफा ६ को उपदफा (५) बमोिजम िनिद�� 
अविधिभ� ज�गा नाप जाचँ ह�दँा आ�नो हकभोगको 
�ोत एवं �माण पेस गरी उ� ज�गा आ�नो नाममा दता� 
गराउन स�ने �यव�था रहेको छ । साथै उ� नापजाचँ 
तथा दता� गदा� िच� नबझेुमा उजरुी िनवेदन िदन स�ने 
कानूनी �यव�था रहेको छ अ�यथा सो दाबी �मािणत 
ह�न स�दैन । िनवेदकले दाबी िलन ुभएको ज�गा सभ� 
नापीको बखत नदी कायम भएको भनी िनवेदनमा 
नै �वीकार गनु�  भएको र उ� ज�गा नदी उकास भई 
पनुः भोग गद� आएको भ�ने दाबी िलए तापिन िनजले 
उ� ज�गा लामो समयस�म कानूनबमोिजम आ�नो 
नाममा कायम गराउनेसमेत सकेको देिखदैँन । नेपाल 
सरकारको नाममा दता� �े�ता कायम भएको लामो 
समयप�चात् आ�नो �वािम�वको वा हकभोगिभ�को 
ज�गा भनी दाबी िलन ु सरकारी ज�गा हड�ने िनयत 
मा� हो । साथै िनवेदकले लामो समयप�चात् सो ज�गा 
आ�नो भनी दाबी िलन ु िवल�बको िस�ा�तसमेतको 
�ितकूल रहेको ह�दँा िनवेदन खारजे ग�रपाउ ँ भ�ने 
बेहोरासमेतको नेपाल सरकार, �धानम��ी तथा 
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मि��प�रषद ् र वन तथा भू-संर�ण म��ालयको एकै 
बेहोराको छु�ाछु�ै िलिखत जवाफ । 

�रट िनवेदनमा मोतीपरु गाउ ँिवकास सिमित, 
वाड� नं. १क िक�ा नं. ४७ को िफ�डबकुमा ितनाउ 
नदी उ�लेख भएको बेहोरा �वयंले �वीकार गरकेो 
देिख�छ । �य�ता �कृितका ज�गाह� मालपोत ऐन, 
२०३४ को दफा २(ख२) र २(ख३) को प�रभाषािभ� 
पन� ज�गा ह�न् । िनज िनवेदकको सािबक �माण िभड्ने 
ज�गा भएको भए २०२१/०२२ सालितर सभ� नापी 
भएकै समयमा िफ�डबकुमा ितनाउ नदी उ�लेख 
भएको ज�गामा चालीस वष�पिछ अथा�त् २०६२ 
सालमा मेरो ज�गा हो भनी दाबी गनु�  गलत एव ंज�गा 
नापजाचँ ऐन, २०१९ को दफा ६ को उपदफा (५घ), 
उपदफा ६ र उपदफा (६क) तथा दफा ६ख को 
उपदफा (१) िवपरीत ह�न जा�छ । िनवेदकले सोही 
ऐनको दफा ६ख को उपदफा (१) बमोिजम समयिभ�ै 
दाबी िनवेदनसमेत गरकेो दिेखदैँन । तसथ�, ितनाउ नदी 
जिनएको उ� ज�गा सरकारी साव�जिनक भएकोले ज�गा 
नापजाचँ ऐन, २०१९ को दफा ६ख को उपदफा (३) 
बमोिजम िमित २०५१।९।६ मा नै नेपाल सरकारको 
नाममा दता� कायम ग�रएको िनण�य कानूनस�मत 
नै भएकोले िवप�ीको �रट िनवेदन खारजे ग�रपाउ ँ
भ�ने बेहोरासमेतको नेपाल सरकार, भूिमसधुार तथा 
�यव�थापन िवभागको िलिखत जवाफ ।   

यस स�ब�धमा मालपोत काया�लय, 
�प�देहीले माग गरकेो िववरण भू-तथा जलाधार 
सरं�ण िवभाग र मातहतको िज�ला भू-संर�ण 
काया�लय �प�दहेीले संय�ु िफ�ड िनरी�ण गरी 
�ितवेदनसमेत तयार गरी �प�देही िज�लाको मालपोत 
काया�लयलाई िमित २०६६।६।२७ मा �ािविधक 
�ितवेदन पठाइसकेको ह�दँा उ� �ािविधक �ितवेदन 
मालपोत काया�लय �प�देहीमा रहेको बेहोरा अनरुोध 
गद�छु । साथै सो �ािविधक �ितवेदन िझकाई बझुी 
पाउनसमेत सादर अनरुोध गद�छु भ�नेसमेत बेहोराको 

भू तथा जलाधार संर�ण िवभागको िलिखत जवाफ ।
��ततु �रट िनवेदनको बेहोरा अ�ययन गदा� 

नै िवप�ी �रट िनवेदकको िनवेदन दाबी झ�ुा 
दिेख�छ । िफ�डबकुमा ितनाउ नदी जिनएको, 

सोही आधारमा अि�तयार द�ुपयोग अनसु�धान 
आयोगबाट समेत िनजको नाममा छुट ज�गा दता� गन� 
निम�ने भनी िमित २०६८।९।७ मा िनण�य भइसकेको 
अव�थामा उि�लिखत िक.नं. ४७ को ज�गामा िनजको 
अिधकार नै �थािपत भई नसकेकोले उ� ज�गा दाबी 
गन� हकदैया नै िनज �रट िनवेदकलाई 

दिेखदैँन । अतः आ�नो कानूनबमोिजम 
अिधकार नै �थािपत नभएको र २०५१ सालमै नेपाल 
सरकारको नाममा दता�  भइसकेको ज�गाको िवषयमा 
िवनाहकदैया िदएको ��ततु �रट िनवेदन खारजे 
ग�रपाउ ँ भ�ने नेपाल सरकार, उ�ोग म��ालयको 
तफ� बाट पन� आएको िलिखत जवाफ । 

�रट िनवेदकले िज�ला �प�दहेी, सािबक 
मोितपरु गाउ ँिवकास सिमित, वडा नं. १ िक.नं. ४७ को 
ज�गाम�ये �े�फल ज.िव. ८-१०-१३ को िफ�डबकुको 
बेहोरामा ितनाउ नदी लेिखएको ह�दँा िमित २०५०।९।६ 
को प�रप�ानसुार नेपाल सरकारको नाममा कायम 
भएको सो सरकारी ज�गा नेपाल सरकारको िनण�यले 
साव�जिनक �योजनको लािग उपल�ध गराउन स�ने 
�यव�थाअन�ुप बटुवल औ�ोिगक �े� िलिमटेडको 
नाममा दािखल खारजे दता� गन� िनण�य भई ज�गाधनी 
दता� �े�ता पजुा� तयार भई गएको हो । हाल उ� ज�गा 
रहेको �े�को भूिम �यव�थापनको �े�ािधकार मालपोत 
काया�लय बटुवलमा िनिहत रहेको ह�दँा यस मालपोत 
काया�लय भैरहवालाई िवप�ी बनाइिदएको िनवेदन 
खारजे गरी उ� म�ुाबाट फुस�द पाउ ँ भ�ने मालपोत 
काया�लय, भैरहवाको िलिखत जवाफ । 

�रट िनवेदकको हक �वािम�वको कुनै 
पिन ज�गा नभएको िनजको नाममा नरहे भएको 
तथा २०५१ सालमै िक.नं. ४७ को स�पूण� ज�गा 
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नेपाल सरकारको नाममा दता� भएको, अ�य िविभ�न 
िक�ा ज�गाह� नेपाल सरकारको नाममा रहेभएका 
अव�थामा �थानीय सरकारी तथा गैरसरकारी 
स�ंथाह�को अनरुोध तथा यस �े�मा औ�ोिगक �े� 
िव�तार गनु�  परकेो र मोितपरुको यस �े� सबैभ�दा 
उपय�ु भएकोले सबै कानूनी �ि�याह� पूरा गरी 
नेपाल सरकार मि��प�रषदक्ो िनण�यबाट औ�ोिगक 
�े� �यव�थापन िलिमटेड बालाजकुो नाममा दता� 
�े�ता कायम भएकोले अदालतलाई गमुराहमा पारी 
अ�त�रम आदेश गराउन सफल भए पिन उ� अ�त�रम 
आदशेसिहत �रट िनवेदन खारजे ग�रपाउ ँभ�ने बटुवल 
औ�ोिगक �े� �यव�थापन काया�लय, बटुवलको 
िलिखत जवाफ । 

�रट िनवेदकले माग दाबी िलएको िवषयका 
स�ब�धमा यस म��ालयको के क�तो िनण�य एव ंकाम 
कारबाहीबाट �रट िनवेदकलाई असर परकेो भ�ने कुरा 
�रट िनवेदनमा खलुाउन स�न ु भएको छैन । ज�गा 
(नापजाचँ) ऐन, २०१९ को दफा ६ को उपदफा (५) 
बमोिजम ज�गा नापजाचँ ह�दँा ज�गावालाले आ�नो हक 
भोगको �माण आफँै वा आ�नो �ितिनिध�ारा पठाई 
आ�नो ज�गा दता� गराउन पन�मा सो दाबी िलन स�न ु
भएको छैन । उ� ऐनमा ज�गा नापजाचँपिछ पिन दाबी 
िवरोधका सबै �ि�यामा िनजले दाबी िवरोध गरकेो 
�माण पेस गन� स�न ुभएको छैन । ऐनको दफा ६ को 
ख�ड (ग) बमोिजम सािबकमा सरकारी वा साव�जिनक 
ज�गा जिनई नापजाचँ भएको कुनै ज�गा कसैले आवाद 
कमोद वा घरबास गरी अित�मण गरी भोग गरकेो भए 
पिन नापजाचँ गदा� �य�तो ज�गा सरकारी वा साव�जिनक 
ज�गाको �पमा दता� गनु�  पन�छ भ�ने कानूनी �यव�था 
रहेको छ ।

मागदाबीको ज�गा ितनाउ नदी जिनएको 
स�ब�धमा मालपोत ऐन, २०३४ को दफा २ को 
ख�ड (ख३) बमोिजम मालपोत काया�लय बटुवलले 
िफ�डबकुमा जिनएको उ� ज�गा िमित २०५१।९।६ 

मा नेपाल सरकारको नाममा कायम गरी �े�तासमेत 
तयार भइसकेको र सोही ज�गा नेपाल सरकारको िमित 
२०७२।१२।१ को िनण�यानसुार मालपोत काया�लयको 
िमित २०७३।१।२९ को िनण�यबाट बटुवल औ�ोिगक 
�े� िलिमटेडको नाममा दता� �े�ता तयार भएको 
कानूनस�मत भएकोले साव�जिनक ज�गा हा�ो नाउमँा 
दता� ग�रपाउ ँ भ�ने �रट िनवेदकको माग दाबी प�ुन 
नस�ने ह�दँा ��ततु �रट िनवेदन खारजेभागी छ, खारजे 
गरी पाउन सादर अनरुोध गद�छु भ�ने भूिमसधुार तथा 
�यव�था म��ालयको िलिखत जवाफ ।

िवप�ीले दाबी िलएको सािबक मोितपरु १क 
को िक.नं. ४७ ज.िव. ८-१०-१३ को ज�गा स�ब�धमा 
िवप�ीले �रट िनवेदनमा जे जित बेहोरा लेखे पिन 
सो ज�गा स�ु नापी ह�दँाको अव�थामा िफ�डबकुमा 
ितनाउ नदी जिनएको । मालपोत ऐन, २०३४ को 
दफा २ को (ख२) बमोिजम नदी, खोला �कृितको 
ज�गा सरकारी ज�गा ह�ने र सोही ऐनको दफा २४(१) 
बमोिजम सरकारी ज�गा �यि� िवशेषका नाममा दता� 
नह�ने, साथै सरकारी ज�गा �यि� िवशेषका नाममा दता� 
गरकेोमा �य�तो दता� �वतः बदर ह�ने भनी सोही ऐनको 
दफा २४ (२) ले �यव�था गरकेो छ । अतः सािबक 
मोितपरु १क को िक.नं. ४७ ज.िव. ८-१०-१३ को 
नापीको िफ�डबकु िवरहमा ितनाउ नदी जिनएको 
सरकारी ज�गा मालपोत ऐन, २०३४ को दफा  
२४(३) बमोिजम मालपोत काया�लय, �प�दहेीबाट 
िमित २०५१।९।६ मा त�कालीन �ी ५ को सरकारको 
नाउमँा दता� गरी �े�ता कायम भइसकेको सोही ज�गा 
नेपाल सरकारको िमित २०७२।२।१ को िनण�यानसुार 
यस काया�लयबाट िमित २०७३।१।२९ मा बटुवल 
औ�ोिगक �े� िलिमटेडका नाउमँा �े�ता पजुा� तयार 
भएको हो । 

नेपाल सरकारका नाममा �े�ता कायम 
भएको सरकारी ज�गा मालपोत ऐन, २०३४ को 
दफा २४(१) को �ितब�धा�मक �यव�थाबमोिजम 



नेपाल कानून पि�का, २०७६, फागनु

2272

नेपाल सरकारको िनण�यानसुार �ी बटुवल औ�ोिगक 
�े� िलिमटेडका नाममा दता� �े�ता कायम भएकाले 
नेपाल सरकारका नाममा दता� भइसकेको ज�गालाई 
मेरो राजीनामािभ�को ज�गा मेरा नाउमँा दता� ह�न ुपन� 
भनी सरकारी ज�गा हड�ने उ�े�यबाट गरकेो यो �रट 
िनवेदन खारजे ग�रपाउ ँभ�नेसमेत बेहोराको मालपोत 
काया�लय, बटुवलको िलिखत जवाफ । 

यस काया�लयको �ािविधक टोलीले संय�ु 
�पमा सो ज�गाको िफ�ड िनरी�ण ग�रिदएको राय 
�िति�यासिहतको �ितवेदन मालपोत काया�लय, 
�प�देहीलाई िमित २०६६।६।२७ मा पठाइसकेको 
ह�दँा उ� �ािविधक �ितवेदन मालपोत काया�लय, 
�प�देहीमा रहेको बेहोरा अनरुोध गद�छु । साथै 
सो �ािविधक �ितवेदन िझकाई बझुी पाउन सादर 
अनरुोध गद�छु । सो ज�गा नदीले आ�नो धार प�रवत�न 
गरी उकास भएको बगर �े� हो र हाल �यि�ह�ले 
अित�मण गरी घर बनाई बसोवास गरकेो देिख�छ । 
उ� नदी उकास ज�गा दता�  गन�स�ब�धी िवषय नेपाल 
सरकार काय� िवभाजन िनयमावलीअनसुार यस 
काया�लयका �े�ािधकारको िवषय नभएकोले िनज 
िव�� कुनै िकिसमको काम कारबाहीसमेत नग�रएको 
बेहोरा सादर अनरुोध गद�छु भ�ने बेहोराको िज�ला भू-
सरं�ण काया�लय �प�दहेीको िलिखत जवाफ ।

िनयमबमोिजम पेसी सूचीमा चढी 
इजलाससम� पेस ह�न आएको ��ततु �रट िनवेदनमा 
िनवेदकको तफ� बाट उपि�थत िव�ान्  व�र�ठ अिधव�ा 
�ी �याम�साद खरले र िव�ान्  अिधव�ा �ी ब�ी 
पाठकले िनवेदकका बाब ु किपलमान �े�ले िमित 
२०२२।७।२६ मा नाराण िव�म शाहबाट २ िक�ा 
ज�गा राजीनामा गरी िलएका ह�न् । २०२७ सालमा 
नापी ह�दँा ितनाउ नदीमा परकेो हो । ितनाउ नदीमा 
परकेो िक.नं. ४७ को ज�गा १११-०-१३ म�ये ८-१०-
१३ ज�गा सभ� नापीका बखत छुट ह�न गएको हो । 
िनवेदकका बाबलेु ग�रिलएको राजीनामामा पूव� ितनाउ 

नदी पि�चम आफँै उ�र ढु�डीराज भ�डारी दि�ण 
बाटो भनी चार िक�ला उ�लेख छ । िनवेदकले उ� 
दता� छुट ह�न गएकोले ज�गा दता� ग�रपाउ ँभनी िनवेदन 
िदएका छन । ७ नं. फाटँवारीमा उ� ज�गा उ�लेख 
गरी ितरो ितरान गरी आएको छ । नापी काया�लय, 
�प�दहेीले न�सा रखेाङ्कन गरी पठाएको छ । िज�ला 
भू-संर�ण काया�लयले दता� गन� सहमित िदएको छ । 
नेपाल सरकारले िक.नं. ४७ को पूर ैज�गा औ�ोिगक 
�े� िवकास िलिमटेडलाई िदएको होइन । मालपोत 
काया�लय, �प�देहीले उ� िक.नं. ४७ को ज�गा पूर ै
औ�ोिगक �े� �यव�थापन िलिमटेडको नाउमँा दता� 
ग�रिदएको काय�ले िनवेदकको स�पि�स�ब�धी हकमा 
आघात पगेुकोले उ� िनण�य उ��ेषणको आदेशले बदर 
गरी िनवेदकको नाउमँा उ� ज�गा दता� ग�रिदन ुभनी 
परमादेशलगायतको उपय�ु आदशे जारी ह�नपुछ�  भनी 
बहस ��ततु गनु�भयो ।

�यसैगरी िवप�ी नेपाल सरकारको तफ� बाट 
उपि�थत िव�ान्  सह�यायािधव�ा �ी उ�व�साद 
पडुासैनीले उ� िक.नं. ४७ को ज�गा भूिम सधुार 
म��ालयको िमित २०५०।९।६ को प�रप�अनसुार 
िमित २०५१।३।२४ को िनण�यअनसुार नेपाल 
सरकारको नाउमँा दता� भएको छ । दता� भएको लामो 
समय २०६३ सालमा मा� िनवेदकले छुट ज�गा 
दता� ग�रपाउ ँभनी िनवेदन िदएको दिेख�छ । आ�नो 
हकभोगको ज�गा नेपाल सरकारको नाउमँा दता� भएको 
कुरा थाहा नपाउने पन� कुनै कारण उ�लेख गन� सकेको 
दिेखदैँन । तसथ� नेपाल सरकारको नाउमँा दता� भएको 
ज�गा �यि�को नाउमँा दता� गन� िम�दनै । तसथ� �रट 
िनवेदन खारजे ह�नपुछ�  भनी बहस गनु�भयो ।

बटुवल औ�ोिगक �े� �यव�थापन 
िलिमटेडको तफ� बाट िव�ान्  अिधव�ाह� �ी 
दलबहादरु धामी र �ी भोजराज िवनाडीले नेपाल 
सरकारको िनण�यबमोिजम उ� ज�गा औ�ोिगक �े� 
�यव�थापन िलिमटेडको नाउमँा दता� भएको हो । 
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उ� िनण�यउपर लामो समयस�म यी िनवेदकले कुनै 
कारबाही नचलाई बसेकोले िवल�बको आधारमा उ� 
�रट खारजे ह�नपुछ�  सरकारले आ�नो नाउमँा रहेको 
ज�गा कुनै सरकारी िनकायले �योग गन� स�ने गरी िदन 
स�ने ह�दँा उ� िनण�य कानूनबमोिजम ह�दँा �रट खारजे 
ह�नपुछ�  भनी गनु�  भएको बहससमेत सिुनयो । 

िव�ान्  अिधव�ाह�ले गनु�भएको बहस सनुी 
िनवेदनसिहतको िमिसल अ�ययन गरी हेदा� िनवेदन 
मागबमोिजमको आदशे जारी ह�ने हो, होइन ? सो 
स�ब�धमा िनण�य िदनपुन� देिखन आयो ।

िनण�यतफ�  िवचार गदा�, मोितपरु गाउ ँिवकास 
सिमित, वडा नं.१ िक.नं.४७ को ज�गा िनवेदकका 
िपता किपलमान �े�को न�बरी ज�गा भई िनजको 
म�ृयपु�चात् िनवेदकको नाममा छुट दता� गराउन ु
पन�मा िफ�डबकुमा ितनाउ नदी जिनएकै भरमा नेपाल 
सरकारको नाउमँा िमित २०५१।०९।०६ कायम 
गन� िनण�य भयो । अि�तयार द�ुपयोग अनसु�धान 
आयोगबाट िनवेदकको नाममा छुट ज�गा दता� गन� रोक 
लगाउने िमित २०६८।०९।०७ मा िनण�य 

भयो । उ� ज�गामा औ�ोिगक �े� �थापना 
गन� स�ब�धमा भएको नेपाल सरकारको िमित 
२०७२।१२।०१ को िनण�य र सो िनण�यका आधारमा 
बटुवल औ�ोिगक �े� िलिमटेडको नाममा �े�ता 
पजुा� तयार भइसकेको भनी भएको मालपोत काया�लय 
बटुवलको िमित २०७३।०१।२९ को िनण�यसमेतका 
काम कारबाही उ��ेषणको आदेशले बदर गरी छुट 
ज�गा दता� ग�रपाउ ँ भ�ने िनवेदन िजिकर रहेकोमा 
�रट िनवेदकले िज�ला �प�देही सािबक मोितपरु गाउ ँ
िवकास सिमित, वडा नं.१ िक.नं. ४७ को ज�गाम�ये 
�े�फल ज.िव. ८-१०-१३ को िफ�डबकुको बेहोरामा 
ितनाउ नदी उ�लेख भएको ह�दँा िमित २०५०।९।६ 
को प�रप�ानसुार नेपाल सरकारको नाममा कायम 
भएको सो सरकारी ज�गा नेपाल सरकारको िनण�यले 
साव�जिनक �योजनको लािग उपल�ध गराउन स�ने 

�यव�थाअन�ुप बटुवल औ�ोिगक �े� िलिमटेडको 
नाममा दा.खा. दता�  गन� िनण�य भई ज�गाधनी दता� 
�े�ता पजुा� तयार भई गएको ह�दँा िनवेदन खारजे 
ग�रपाउ ँभ�ने िलिखत जवाफ परी पेस भएको पाइयो ।

२. सो स�दभ�मा िवचार गदा�, िनवेदकका 
बाब ुकिपलमान �े�ले नारायण िव�म शाहबाट िमित 
२०२२।७।२६ मा सौराहा मौजे रानीगंजको (ख) 
िबता�बाट रकैरमा प�रणत भएको दईु िक�ा ज�गा िबगाह 
१३-१-१३ पा�रत ग�रिलएको देिख�छ । किपलमान 
�े�ले ज�गा पा�रत गरी िलएपिछ २०२७ सालको सभ� 
नापी ह�दँाका बखत राजीनामािभ�को ज�गामा ितनाउ 
नदी पसी दता� ह�न छुट भएको ज.िव. ८-१०-१३ ज�गा 
नदी उकास भई भोगचलन गरी आएकोले दता� ग�रपाउ ँ
भनी िनवेदक राजेशमान �े�ले अ�य हकदारह�को 
म�जरुी िलई छुट ज�गा दता� गन� मालपोत काया�लयमा 
कारबाही चलाएको देिख�छ ।

३. िनवेदकका बाब ुकिपलमान �े�ले पा�रत 
गराई िलएको उि�लिखत राजीनामामा दईु िक�ा ज�गा 
रहेको दिेख�छ । ती दईु िक�ा ज�गाको चारिक�ला 
यस�कार रहेको देिख�छ । ह�रहर कु�लाको नदी सो 
पि�चम िवना साह सो उ�र दि�ण-१, नदी सो पि�म 
ह�रहर सो पूव� िवना साह सो दि�ण �दीप िव�म शाह 
सो उ�र-१, दवैु िक�ा ज�गाको पूव�तफ� को िक�ला 
नदी रहेको देिखएको छ र सो नदी ितनाउ नदी भएकोमा 
िववाद देिखएको छैन । 

४. नदी िकनारमा रहेको ज�गामा नदी 
प�ने र नदी उकास ह�ने कुरा �वभािवक ह��छ । दता� 
भोगचलन भइरहेको ज�गामा नदी पसेको अव�थामा र 
नदीले छाडी ज�गा उकास भएको अव�थामा ज�गाको 
भोग चलन गन� स�ब�धमा मलुकु� ऐन ज�गा िम�नेको 
महलको २ नं. मा िन�न �यव�था भएको पाइ�छ “एकै 
ज�गामा माझमा खोलो पसी वा�रपा�र ज�गा भयो 
फेरी खोलाले छोड् यो भने �यो खोलो िहडेँको बगर 
जसको ज�गा हो उसैको ह��छ । खोलोले साधँको 
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ज�गामा जताितर बगर पा�यो उतै ितरकाले आवाद गरी 
ितरोभरो  गरी खान पाउछँ । बारीको बगर पा�रितरकाले 
पारीको बगर वा�रितरकाले आवाद गन� पाउदँैन । 
बगर पर े ितरकेाले आवाद नगर े अ�ले आवाद गरी 
ितरोभरो गरी खान ह��छ” भ�ने कानूनी �यव�था रहेको 
देिख�छ । उि�लिखत कानूनी �यव�थाअनसुार खोलो 
पसेको ज�गा खोलाले छाडेपिछ सो ज�गा जसको 
हो उसैको ह�ने देिख�छ । सािबक हकभोगको ज�गा 
नापीमा दता� गन� छुट ह�न गएको स�ब�धमा रहेको 
कानूनी �यव�था हेदा�, मालपोत ऐन, २०३४ को 
दफा ७ मा ज�गा दता�स�ब�धी िवशेष �यव�था भ�ने 
शीष�कअ�तग�त िन�न �यव�था भएको पाइ�छ :
 “(१) दफा ६ को उपदफा (२) बमोिजम दता� 

िकताब खडा गदा� ज�गा (नाप जाचँ) ऐन, 
२०१९ अ�तग�त नापी ह�दँा कुनै ज�गाको 
नापी न�सा गन� छुट ह�न गएकोमा मालपोत 
काया�लयले नापी, िवभागको सहमित िलई 
तोिकएको सिमितको िसफा�रसमा सो 
ज�गाको नापी न�सा गराई दता� गन� स�नेछ” 

 “(२) ज�गा (नापजाचँ) ऐन, २०१९ बमोिजम 
नाप न�सा भएको कुनै ज�गा दता� गन�स�म 
छुट भएकोमा उ� ज�गाको सािबक दता� 
ितरो र भोगसमेतको आव�यक छानिबन गरी 
तोिकएबमोिजमको सिमितको िसफा�रसमा 
तोिकएको �ि�या अपनाई मालपोत 
काया�लयले �य�तो ज�गा दता� गन� स�नेछ । 
�य�तो दता� स�ब�धमा मालपोत काया�लयले 
िनवेदन परकेो िमितले दईु वष�िभ� अि�तम 
टुङ्गो लगाई स�न ु पन�छ” भ�ने उ�लेख 
भएको पाइ�छ । मालपोत िनयमावली, 
२०३६ को िनयम ४ख मा मालपोत ऐन, 
२०३४ को दफा ७ बमोिजम नाप न�सा र 
दता� छुट भएको ज�गाको नाप न�सा र दता� 
गन� �योजनको लािग ज�गा दता� सिमितको 

गठनको �यव�था गरकेो देिख�छ । सो 
सिमितमा �मखु मालपोत अिधकृत अ�य�, 
�मखु नापी अिधकृत र मालपोत काया�लयको 
व�र� कम�चारी सद�य तोकेको दिेख�छ । 

५. २०२७ सालमा भएको नापीमा ितनाउ 
नदी मोितपरु, १क िक.नं. ४७ मा ज.िव. १११-०-१३ 
नापी भएको देिखएको छ । िनवेदकले २०२२ सालको 
राजीनामािभ�को ज�गाम�ये ज.िव. ८-१०-१३ ज�गामा 
उ� ितनाउ नदी पसेको कारण नापीमा नापन�सा ह�न 
नसकेको र नदी उकास भएपिछ सो ज�गा भोग गरी 
आएको भनी स�बि�धत मालपोत काया�लयमा छुट 
ज�गा दता�को लािग कारबाही चलाएको देिख�छ । 

६. मालपोत काया�लयबाट �ा� िनवेदकको 
छुट ज�गा दता� स�ब�धमा कारबाही चलेको फाइल 
अ�ययन गदा� िनवेदकले २०२२ सालको राजीनामा, 
७ नं. फाटँवारी सािबक ितरो ितरकेो रिसदह�, मोितपरु 
गाउ ँिवकास सिमितको काया�लयले िनवेदकको नाउमँा 
दता�को लािग िमित २०६२।११।३ मा गरकेो िसफा�रस 
संल�न रहेको देिख�छ । कारबाहीकै �ममा िनवेदकले 
पेस गरकेो �माणिभ�को दता� गन� माग गरकेो ज�गा 
हो होइन भनी यिकन गन� ग�यमा�य, पाट� �ितिनिध, 
गाउ ँिवकास सिमितका पदािधकारी, सिँधयारसमेतको 
रोहवरमा मालपोत िनयमावली, २०१६ को दफा 
४क. को उपदफा ३ बमोिजम �थलगत सज�िमन बझुी 
कारबाही अिघ बढाउन ु पन� स�ब�धमा िट�पणी उठी 
सो िट�पणीमा दोहोरो दता�, सरकारी ज�गा, दता�, 
मोठ रो�का, तामेली लगत, भ.ुस.ुका. ७ नं. फाटँवारी 
िभडाई स�बि�धत गाउ ँ िवकास सिमितको िकटानी 
िसफा�रस नभएकोले पेस गन� लगाउने, िनवेदकको 
मागदाबीअनसुार दता� गन� िम�ने निम�नेस�ब�धी 
स�बि�धत सरोकारवालाह�को जानकारीको 
लािग हकदाबीस�ब�धी �थानीय पि�का, िज�ला 
िवकास सिमित बटुवल, नगरपािलका, िस�ाथ�नगर 
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नगरपािलका, स�बि�धत गाउ ँिवकास सिमितमा समेत 
िव�ततृ िववरण खोली हकदाबीस�ब�धी साव�जिनक 
सूचना (३५ िदनको) �कािशत गरी दाबी पर ेनपरकेो 
बेहोरासिहत खलुाई पेस गन� भनी िमित २०६४।१०।२४ 
मा मालपोत काया�लय �प�दहेीबाट आदशे भएको 
देिख�छ । सो आदशेानसुार स�बि�धत �थान एवं 
काया�लयह�मा सूचना टासँ गरी बटुवल टुडे र मेची 
काली दैिनक पि�काह�मा समेत हकदाबीस�ब�धी 
सूचना �कािशत गरी िमित २०६४।११।२५ मा गाउ ँ
िवकास सिमित अ�य� (सिचव) समेतको रोहवरमा 
सज�िमनसमेत बझुी पनुः िनवेदकका सािबक न�बरी 
दता� �माणिभ�को ज�गा सभ� नापीमा नापन�सा ह�दँा 
ितनाउ नदीको िक�ामा घसुाई नाप न�सा भएको 
देिखदँा संल�न �माणह�को आधारमा नापी शाखाबाट 
िफ�डमा अिमन खटाई न�बरी ज�गा छुट्याई िक.का. 
गरी दता� गन� स�ब�धमा आव�यक िनद�शनको लािग 
��ततु फाइल �ी भूिमसधुार तथा �यव�थापन 
िवभागमा पठाउने रायसाथ िट�पणी पेस भएकोमा ज�गा 
�शासन िनद�िशका, २०५८ को �करण नं. ८१(७.२) 
मा स�ु नापी िफ�डबकु तथा न�सामा अ�य बेहोरा 
खाली भई नदी वा खोला जिनएको ज�गा �माणको 
मू�याङ्कन गदा� �यि� िवशेष हो भनी भ�ने यिकन 
ठहर पेस ह�न आएमा नेपाल सरकार (मि��प�रषद ्) को 
�वीकृत िलएर मा� मालपोत काया�लयले स�बि�धत 
�यि�का नाउमँा दता� गन� स�नेछ भनी �यव�था भएको 
ह�दँा ��ततु फायल मागदाबी गरकेो ज�गा पिन ितनाउ 
नदीमा उ�लेख भएको देिखदँा पेस भएबमोिजम दता� 
गन� �वीकृतको लािग भूिम सधुार तथा �यव�थापन 
िवभागमा पठाउने गरी िट�पणी सदर भएको देिख�छ । 

७. त�प�चात् भूिमसधुार तथा �यव�थापन 
िवभाग ज�गा �शासन शाखाबाट नापीका समयमा 
िफ�डबकुमा ितनाउ नदी जिनई नापन�सा भई 
नेपाल सरकारको नाममा दता� रहेको ज�गाको दता� 
स�याई �यि�को नाममा दता� गन�को लािग स�बि�धत 

कानून तथा िनद�िशकाले िनिद�� गरबेमोिजम �माण 
बझुी संकिलत �माणको आधारमा मू�याङ्कन गदा� 
�यि�को हो भ�ने यिकन ह�न आएमा आधार तथा 
�माण खलुाई िकटानी रायसाथ सहमितको लािग 
पठाउन ु पन�मा सोबमोिजम नपठाएको र ब�ुन ु पन� 
आव�यक �माणसमेत बझुी पठाएको नदिेखएको ह�दँा 
िव�मान ऐन, िनयम तथा िनद�िशका काय�िविधसमेतको 
प�रपालन गनु�  पन� सोअनसुार भए गरकेो पाइएन । 
तसथ� सोहीअन�ुपको िनद�शनसिहत फाइल िफता� 
पठाउने िमित २०६५।१।२९ मा िनण�य भएको भ�ने 
उ�लेख गरी िमित २०६५।१।३० मा फाइल मालपोत 
काया�लय �प�देहीमा िफता� पठाएको दिेखयो ।

८. िमित २०६५।१।३० को प�बाट िफता� 
आएको फाइल पनुः मालपोत काया�लय �प�देहीले 
िमित २०६५।२।३ को िट�पणी आदशेबाट भूिमसधुार 
तथा �यव�था िवभागमा पठाएकोमा स�बि�धत भू-
संर�ण काया�लयको सहमित �ा� भएमा ऐन, िनयम 
िनद�िशका एवं काय�िविध र भइरहेको प�रप�अनसुार 
कारबाही गन� फाइल मालपोत काया�लयमै पठाएको 
दिेख�छ ।           

९. यसरी भूिम सधुार तथा �यव�थापन 
िवभागबाट भू-संर�ण काया�लयको सहमित �ा� भएमा 
ऐन, िनयम, िनद�िशका एवं काय�िविध र भइरहेको 
प�रप�अनसुार कारबाही गन� भनी मालपोत काया�लयमा 
फाइल िफता� आएपिछ मालपोत काया�लयले नापी 
काया�लय, �प�देहीलाई न�सामा रखेाङ्कन गरी 
पठाउने स�ब�धमा िमित २०६५।८।१७ मा प� 
लेखेको र भूिम संर�ण काया�लयको सहमितको लािग 
प�ाचार भएकोमा भू-संर�ण काया�लय �प�दहेीले नदी 
उकास ज�गा उपयोग तथा दता� सहमित िनद�िशका, 
२०६५ को अनसूुची ५ बमोिजम िविभ�न शीष�क, 
उपशीष�कअ�तग�त बाढी �े�िभ� नपन�, भू-�यको 
�ि�कोणबाट सवंेदनशील नरहेको, नदी बगेको �े� र 
ज�गाको दरुी ४७२ िमटर रहेको भ�नेसमेत उ�लेख 
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गरी अनसूुची फाराम भरी दता�को लािग सहमित �दान 
भएको भ�ने देिखएको छ । 

१०. यसरी िनवेदकले छुट ज�गा दता�को 
लािग माग गरकेो स�ब�धमा कारबाही चिलरहेको 
िववािदत ज�गा मालपोत काया�लय, बटुवलअ�तग�त पन� 
भएकोले मालपोत काया�लय �प�देहीबाट दता�स�ब�धी 
कारबाहीको फाइल मालपोत काया�लय बटुवलमा 
�ा� भएपिछ सो काया�लयबाट दता� माग गरकेो ज�गा 
सरकारको नाममा िफ�डबकु कायम भएको ज�गा 
हो भनी िनवेदनमाफ� त �वीकार गरकेो िफ�डबकुमा 
ितनाउ नदी भएको र उ� ज�गाको िफ�डबकुमा िमित 
२०५१।९।६ मा नेपाल सरकारको नाउमँा कायम गरी 
पजु� �े�तासमेत तयार भइसकेको र सोही ज�गा नेपाल 
सरकारको िमित २०७२।१२।०१ िनण�यअनसुार 
यस काया�लयबाट िमित २०७३।१।२९ को िनण�यले 
बटुवल औ�ोिगक �े� िलिमटेडको नाउमँा �े�ता पजुा� 
तयार भइसकेको अव�थामा िनवेदकको मागअनसुार 
दता� गन� निम�ने भनी खारजे गरकेो देिख�छ । 

११. मालपोत काया�लय, बटुवलबाट 
िनवेदकको िनवेदन मागबमोिजम दता� गन� निम�ने 
भनी खारजे गन� गरी भएको िनण�य पचा�मा िनवेदकले 
छुट ज�गा दता� माग गरकेो ज�गा िमित २०५१।९।६ 
मा नेपाल सरकारको नाममा पजुा� �े�ता तयार 
भएको, िफ�डबकुमा ितनाउ नदी उ�लेख भएको र 
सोही ज�गा नेपाल सरकारको िमित २०७२।१२।०१ 
को  िनण�यअनसुार िमित २०७३।१।२९ को िनण�यले 
बटुवल औ�ोिगक �े� िलिमटेडको नाउमँा �े�ता पजुा� 
तयार भएको भ�ने आधार उ�लेख भएको देिखएको 
छ । सािबक दता� ितरो भोग चलनमा रहेको ज�गामा 
खोलो पसेको कारण त�काल भोग चलन गन� 
नसकेकोमा पिछ खोलाले छोडी नदी उकास ह�न गएको 
ज�गा सािबक दता�वालाले दता� गराई िलन पाउने कानूनी 
�यव�था मािथ उ�लेख गरकेो मलुकु� ऐन, २०२० को 
ज�गा िम�नेको महलको २ नं. मा रहेको छ । मालपोत 

िनयमावली, २०३६ को िनयम ४क को उपिनयम ४ 
मा नदी उकास भएको ज�गाको स�ब�धमा भू-सरं�ण 
काया�लयको सहमित िलन ु पन� भ�ने �यव�था रहेको 
दिेख�छ । �यसैगरी, ज�गा �शासन िनद�िशका, २०५८ 
को �माङ्क ८ को उप�माङ्क ७(२) मा स�ु नापीमा 
िफ�डबकु तथा न�सामा अ�य बेहोरा खाली भई नदी 
वा खोला भनी जिनएको ज�गा �माणको मू�याङ्कन 
गदा� �यि� िवशेषको भ�ने यिकन ठहर पेस ह�न आएमा 
नेपाल सरकार मि��प�रषदक्ो �वीकृित िलएर मा� 
मालपोत काया�लयले स�बि�धत �यि�को नाउमँा दता� 
गन� स�ने भ�ने उ�लेख भएको देिख�छ । 

१२. सािबक हकभोगको ज�गामा खोलो 
पसी नापीका बखत दता� ह�न नसकेको ज�गा खोलाले 
ज�गा छोडेपिछ सािबक दता�वालाले दता� गराउन पाउने 
उि�लिखत ऐन, िनयम एवं िनद�िशकाले �यव�था गरेको 
र �यसरी खोला पसी दता� ह�न नसकेको ज�गा खोलाले 
छोडेपिछ दता� गराउने स�ब�धमा छुट ज�गा दता� 
गन� िनवेदन िदने �यादसमेत तोिकएको देिखदँनै । यी 
िनवेदकले दता� छुट भएको नदी उकास ज�गा दता� गराई 
पाउ ँभनी सािबक दता� हकभोगको �माणसिहत २०६२ 
सालमा िनवेदन िदएको देिख�छ । िनवेदकले दता�  छुट 
भएको भनी माग गरकेो ज�गामा नदी उकासप�चात् 
आ�नै भोगमा रहेको भ�ने उ�लेख गरकेो र मालपोत 
काया�लय, �प�देहीबाट िनवेदकले पेस गरकेो सािबक 
दता� भोगसमेतको �माणह�को रोहमा �थलगत 
सिज�मन ब�ुने, ज�गाको रखेाङ्कन गन�, भू-सरं�ण 
काया�लयको सहमित िलनेसमेतको �ि�या पूरा गरी 
िनवेदकले छुट दता� माग गरकेो ज�गा िनवेदकको 
भोगमा रहेको भ�ने उ�लेख भएको देिखएकोमा नेपाल 
सरकारले कसैको नाममा दता� नभएको साव�जिनक 
ज�गा नेपाल सरकारको नाउमँा दता� गन� भनी गरेको 
नीितगत िनण�यको आधारमा �थलगत कुनै कुराको 
जाचँबझु नगरी नेपाल सरकारको नाउमँा दता� गरेको 
आधारमा �य�तो नीितगत िनण�यबाट �यि� िवशेषको 
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१०३८४ - राजेशमान �े� िव. �धानम��ी तथा मि��प�रषद ्को काया�लय, िसहंदरबारसमेत

सािबक दता�को ज�गाको हक समा� ह�ने अव�था 
ह�दैँन । िफ�डबकुमा ितनाउ नदी जिनएको कारणले 
नेपाल सरकारको नीितगत िनण�यको आधारमा िमित 
२०५१।९।६ मा नेपाल सरकारको नाउमँा कायम गरी 
पजुा� तयार गरकेो भ�ने कुराबाट िनवेदकले छुट ज�गा 
दता� गन� िदएको िनवेदनको औिच�य नै समा� ह�ने 
अव�था देिखदँनै । “�े�ीय िकताबमा पत� जिनई �ी 
५ को सरकारको नाउमँा दता� ह�दँैमा सबदु �माणको 
मू�याङ्कन गरी छुट दता� स�ब�धमा िनण�य गन� 
नस�ने भ�न निम�ने” भनी यस अदालतबाट �याियक 
िस�ा�तसमेत �ितपादन भएको छ । (ने.का.प. 
२०५४, अङ्क २, िन.नं. ६३१७)  

१३. िनवेदकको छुट ज�गा दता� स�ब�धमा 
२०६२ सालमा नै िनवेदन परी कारबाही चिलरहेकोमा 
नेपाल सरकारको िमित २०७२।१२।१ को 
िनण�यअनसुार िमित २०७३।१।२९ मा मालपोत 
काया�लयबाट बटुवल औ�ोिगक �े� िलिमटेडको 
नाउमँा �े�ता पजुा� तयार भएको भ�ने अक� आधार 
उ�लेख गरी िनवेदकको िनवेदन खारजे गरकेो 
स�ब�धमा हेदा� उि�लिखत औ�ोिगक �े�लाई 
उपल�ध गराएको ज�गा र िनवेदकह�ले छुट दता� 
माग गरकेो ज�गा अलग अलग रहेको भ�ने िनवेदकले 
दता� माग गरकेो ज�गा नया ँब�तीभ�दा उ�रको हो र 
औ�ोिगक �े�लाई उपल�ध गराएको ज�गाको उ�र 
िक�ला मोितपरु वडा नं. १ नया ँब�ती उ�लेख भएको 
भ�ने िनवेदकको भनाइ रहेको दिेख�छ । अक�तफ�  
िनवेदकले २०६२ सालबाटै छुट दता�मा कारबाही 
चलाइरहेको ज�गा िनवेदकले माग गरअेनसुार दता� 
छुट भएको हो, होइन ? िनवेदकले दाबी गरकेो ज�गा 
िनवेदकले �माणमा िदएको सािबक दता� ितरोको हो 
होइन ? भ�ने स�ब�धमा िनण�य नै नगरी िनवेदकको छुट 
दता�स�ब�धी कारबाहीलाई बेवा�ता गरी िमित २०७३ 
सालमा बटुवल औ�ोिगक �े� िलिमटेडको नाउमँा 
�े�ता तयार भएको भ�ने आधारमा िनवेदकको िनवेदन 

खारजे गन� गरकेो मालपोत काया�लय, बटुवलको िनण�य 
कानूनस�मत दिेखन आएन । 

१४. िनवेदकले छुट दता� माग गरकैे ज�गाको 
िवषयमा िवप�ी अि�तयार द�ुपयोग अनसु�धान 
आयोगले िनवेदकका बाब ु किपलमान �े�ले िमित 
२०२२।७।२२ मा नारायण िव�म शाहसगँ ख�रद 
गरकेो ज�गाको ज�गाधनी �माण पजुा� किपलमान �े�ले 
स�ु नापीबाटै �ा� ग�रसकेकोमा लामो अ�तरालपिछ 
यो वा �यो बहानामा बटुवल नगरपािलका �े�िभ� पन� 
अित संवेदनशील ज�गालाई छुट ज�गाअ�तग�त दता� 
गरी पाउन माग गनु�लाई �यायोिचत र सा�दिभ�क मा�न 
सिकएन, नेपाल सरकारको नाउमँा दता� �मािणतसमेत 
भएको ज�गा कसैले अित�मण गरी भोग चलन गरेको 
भ�ने बहानामा सरकारी ज�गा �यि� िवशेषको नाउमँा 
दता� ह�न नस�ने ह�दँा �यि� िवशेषको नाउमँा दता� गन� 
गरी �ि�या अिघ नबढाउने भनी भूिम सधुार तथा 
�यव�थापन म��ालयलाई िनद�शन िदने भनी िमित 
२०६८।९।७ मा िनण�य भएको पिन देिखएको छ । 
िनवेदकका बाब ुकिपलमानले राजीनामा गराई िलएको 
ज�गा नापीकै समयमा दता� गराइसकेको हो होइन भ�ने 
कुराको जाचँबझु गन� आिधका�रक िनकाय अि�तयार 
द�ुपयोग अनसु�धान आयोग होइन । किपलमानले 
राजीनामा गराई िलएको ज�गाको चारिक�ला कुन 
हो ? सोही राजीनामािभ�को ज�गा दता� भएको छ वा 
छैन ? दता�  भएको भए के कित ज�गा दता� भएको छ ? 
आिद कुराको जाचँबझु छानिबन गन� कानूनी अिधकार 
�ा� िनकायह�बाट ह�ने हो, छुट ज�गा दता�स�ब�धी 
िवषयमा छानिबन गरी िनण�य गन� कानूनी �े�ािधकार 
िवप�ी अि�तयार द�ुपयोग अनसु�धान आयोगलाई 
रहे भएको पाइदँैन । 

१५. साव�जिनक ज�गा �यि� िवशेषले दता� 
गन� नह�ने भ�ने स�ब�धमा िववाद ह�न स�दनै । तर कुनै 
पिन ज�गा साव�जिनक हो होइन ? भ�ने कुराको िन�पण 
स�ब� त�य र �माणको समिुचत मू�याङ्कन�ारा 
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सािधकार िनकायबाट ठहर ग�रन ुपछ�  । मालपोत ऐन, 
२०३४ को दफा २४(२) मा सरकारी वा साव�जिनक 
ज�गा �यि� िवशेषले दता� गरी आवाद गरकेोमा �य�तो 
दता� �वतः बदर भई �यि� िवशेषका नाउमँा रहेको दता� 
लगतसमेत मालपोत काया�लय वा नेपाल सरकारले 
तोकेको अिधकारीले क�ा गन� स�नेछ भ�ने कानूनी 
�यव�था रहेको देिख�छ । उ� कानूनी �यव�थाअनसुार 
ज�गा �यि� िवशेषले दता� गराएमा �य�तो दता�  बदर 
गन� अिधकार स�बि�धत मालपोत काया�लय वा 
नेपाल सरकारले तोकेको अिधकारीलाई मा� भएको 
देिख�छ । यसरी ज�गा दता�  गन� नगन� अिधकार सो 
अिधकार �योग गन� अिधकारीले जाचँ �ार�भ गरी 
ज�गा दता�को वैधािनकताको स�ब�धमा �माणको 
मू�याङ्कन�ारा व�तिुन� �पमा साव�जिनक ज�गा हो 
भ�ने �मािणत भएको अव�थामा मा�ै उ� अिधकारीले 
ज�गा दता� नगन� वा दता� भइसकेको ज�गाको लगत 
क�ा गन� कानूनी �ि�या हो । कानूनबमोिजम मालपोत 
काया�लयले मा� कुनै ज�गा साव�जिनक हो होइन र 
दता� गन� िम�ने हो होइन भ�ने स�ब�धमा िनण�य गन� 
अिधकार रा�नेमा �यि�को नाममा ज�गा दता� गन� 
नगन� ज�ता ज�गा �शासनस�ब�धी कुनै �े�ािधकार ै
नभएको अि�तयार द�ुपयोग अनसु�धान आयोगले 
आ�नो काम, कत��य र �े�ािधकारभ�दा बािहर गई 
गरकेो िनद�िशत आदेशबाट �वयं मालपोत काया�लयको 
�े�ािधकार नै िनि��य र सीिमत ह�न गएको 
देिख�छ । जनु िनकाय वा पदािधकारीले साव�जिनक 
ज�गा स�ब�धमा िनण�य गन� स�ने हो �यस िनकायको 
अिधकार �े�िभ� �वेश गरी अमकु काम गनु�  वा 
नगनु�  भनी िनद�िशत आदेश एवं िनण�य गन� काय� 
कानूनबमोिजम भ�न िम�दनै ।

१६. य�तै िवषयका िनवेदक सकुदवे �े�ठ 
िवप�ी मालपोत काया�लय संखवुासभासमेत भएको 
२०५५ सालको �रट नं.३१६२, २०५४ सालको �रट 
नं.२८७६, २०५४ सालको �रट नं.३०४८ समेतका 

िनवेदनमा यस अदालतको सयं�ु इजलासबाट “वन 
�े� हो भ�ने दिेखने कारण, आधार र �माणसमेत 
कुनै उ�लेख नै नगरी िववादका ज�गा िनवेदकका 
नाममा दता� गन� निम�ने भनी गरकेो उ� सिमितको 
िनण�य कानूनसङ्गत नदेिखदँा उ��ेषणको आदेशले 
बदर ग�रिदएको छ” भ�ने आदशे भएको देिख�छ । 
उ� आदशेसमेतको आधारमा िनवेदकले दाबी गरेको  
िक.नं.४७ को ज�गाम�ये �े�फल ज.िव. ८-१०-
१३ को ज�गाका स�ब�धमा सोस�ब�धी िमिसल र 
िनवेदकले पेस गरकेा �माणसमेत बझुी सो �माणह� 
�ा�यो�य छ,छैन भ�नेबार े यिकन गरी िनजको हक, 
भोग, ितरोको हो, होइन ? सोस�ब�धी व�तिुन�ठ 
�माणको समि�गत मू�याङ्कन गरी �ि�या पूरा गरी 
िनण�य ह�न ुपन� अव�था दिेख�छ । 

१७. मालपोत ऐन, २०३४ को दफा ७ 
को उपदफा (२) मा “ज�गा (नापजाचँ) ऐन, २०१९ 
बमोिजम नापन�सा भएको कुनै ज�गा दता� गन�स�म 
छुट भएकोमा उ� ज�गाको सािबक दता�, ितरो र 
भोगसमेतको आव�यक छानिबन गरी तोिकएबमोिजमको 
िसफा�रसमा तोिकएको �ि�या अपनाई मालपोत 
काया�लयले �य�तो ज�गा दता� गन� स�नेछ । �य�तो 
दता� स�ब�धमा मालपोत काया�लयमा िनवेदन परेको 
िमितले २ वष�िभ� अि�तम टुङ्गो लगाई स�न ुपन�छ” 
�यसैगरी उपदफा ३ मा “ज�गावालाको नाम, थर, 
वतन, उमेर वा िनजको बाब,ु बाजे, पित वा ससरुाको 
नाम थर वा ज�गाको िक�ा नं. �े�फल वा िकिसम 
फरक परमेा वा दोहोरो दता� ह�न गएकोमा मालपोत 
काया�लयले आव�यक जाचँबझु गरी सो कुरा स�याई 
दता� कायम गन� स�नेछ” भ�ने कानूनी �यव�था रहेको 
दिेख�छ । मालपोत काया�लयले आ�नो 
�े�ािधकारिभ�को ज�गाका स�ब�धमा दता� छुट ह�न 
गएमा वा दोहोरो दता� ह�न गएमा आव�यक जाचँबझु 
गरी सो कुरा स�याई दता�  गन� वा नगन� िवषयमा िनण�य 
िदने अिधकार मालपोत ऐन, २०३४ ले स�बि�धत 
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मालपोत काया�लयलाई भएको देिख�छ । 
१८. तसथ�, िनवेदकले दता� छुट भएको भनी 

सािबक दता� �े�तािभ�को ज�गा ितनाउ नदीमा परी 
नापीमा मोितपरु वडा नं. १(क) िक�ा नं. ४७ मा ितनाउ 
नदी उ�लेख भई १११-०-१३ ज�गा नापी भएकोमा 
नदी उकास भई भोगचलन गरी आएको भनी दता�  माग 
गरकेो ज�गाको िवषयमा िनवेदन मागबमोिजम नापीमा 
ितनाउ नदीमा परकेो हो, होइन ? नदी उकास भएको 
हो, होइन ? िनवेदकको बाब ु किपलमानले नारायण 
िव�म शाहसगँ राजीनामा गराई िलएको ज�गा के कित 
नापीका समयमा दता� भयो वा भएन ? सो स�ब�धमा 
छानिबन गरी िनवेदन मागबमोिजम छुट ज�गा दता� ह�ने 
नह�ने स�ब�धमा िनण�य गनु�पन�मा िनवेदकले छुट ज�गा 
दता� स�ब�धमा िदएको िनवेदनउपरको कारबाहीलाई नै 
��य� असर पन� देिखएको �प�देही िज�ला, मोितपरु 
गाउ ँ िवकास सिमित वडा नं. १क िक.नं. ४७ को 
ितनाउ नदी जिनएको ज�गा नेपाल सरकारको नाउमँा 
कायम गन� नेपाल सरकारको िमित २०५१।९।६ को 
िनण�य, िवप�ी अि�तयार द�ुपयोग अनसु�धान 
आयोगको िमित २०६८।९।७ को िनण�य, नेपाल 
सरकारको बटुवल औ�ोिगक �े� िलिमटेडलाई ज�गा 
उपल�ध गराउने भनी िमित २०७२।१२।१ को िनण�य 
र सोको आधारमा सो औ�ोिगक �े� िलिमटेडको 
नाउमँा �े�ता पजुा� तयार गन� गरी भएको िनण�यह�को 
आधारमा मालपोत काया�लय, बटुवलले िनवेदकको 
िनवेदन खारजे गन� गरकेो िमित २०७४।३।१९ को 
िनण�य सािबक मलुकु� ऐन, ज�गा िम�नेको २ नं. 
मालपोत िनयमावली, २०३६ को िनयम ४क(४), 
नेपाल कानून पि�का, २०५४, अंक २, प.ृ ९८ िन.नं. 
६३१७ समेतको �िुट दिेखन आएकोले िनवेदकको 
छुट ज�गा दता�स�ब�धी कारबाहीमा असर पन� हदस�म 
मा� उ� िनण�यह� उ��ेषणको आदशेबाट बदर 
ह��छ । अब िनवेदकले दता� छुट भएको भनी माग 
गरकेो ज�गा िनवेदकका बाब ु किपलमानले नारायण 

िव�म शाहबाट ख�रद गरी िलएको राजीनामािभ�को 
सािबक दता� ितरोको हो, होइन ? सो ज�गामा ितनाउ 
खोला लागी पिछ नदी (खोला) उकास भएको हो, 
होइन ? किपलमानले राजीनामाले गरी िलएको ज�गा 
नापीका समयमा दता� भइसकेको हो, होइन ? िनवेदन 
मागबमोिजमको ज�गा छुट दता� ह�ने हो, होइन ? सो 
स�ब�धमा छानिबन गरी कानूनबमोिजम िनण�य गनु�  
भनी िवप�ी मालपोत काया�लय, बटुवलका नाममा 
परमादेश जारी ग�रिदएको छ । आदशेको जानकारी 
महा�यायािधव�ा काया�लयमाफ� त िवप�ीह�लाई 
िदई दायरीको लगत क�ा गरी िमिसल िनयमानसुार 
अिभलेख शाखामा बझुाई िदनू ।

उ� रायमा सहमत छु ।
�या.िव��भर�साद �े�

इजलास अिधकृत : जगतबहादरु पौडेल
इित संवत् २०७६ साल वैशाख १६ गते रोज २ शभुम् ।

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

माननीय �यायाधीश �ी कुमार र�ेमी
फैसला िमित : २०७६।१।२२

०७४-CR-०२८४

म�ुाः आगो लगाई कत��य �यान

पनुरावेदक / वादी : आ�रफ अहमद राइनको जाहेरीले 
नेपाल सरकार

िव��
��यथ� / �ितवादी : िज�ला बिद�या, गलु�रया न.पा.

वडा नं.८ वतन भएक� हिसना हा�मीसमेत

०७४-CR-०९७२
पनुरावेदक / �ितवादी : रिहस अहमद हा�मीको छोरा 

बिद�या िज�ला, गलु�रया नगरपािलका हाल 
वडा नं.६ घर भई हाल कारागार काया�लय 
बिद�या, गलु�रयामा थनुामा रहेको �रजवान 
अहमद हा�मीसमेत

िव��
��यथ� / वादी : आ�रफ अहमद राइनसमेतको जाहेरीले 

नेपाल सरकार

 § मरकेो �यि�ले आफू मन� लागेको 
अव�थामा होस छँदै आ�नो म�ृयुको 
स�ब�धमा �य� गरकेो कुरा �माणमा 
�हण गन�को लािग दुई वा दुईभ�दा बढी 
कागज पेस भएकोमा ती कागजह� 
वा दुई वा दुईभ�दा बढी �यि�ह�ले 
सुनेको भनी लेखाएको िवषय एकापसमा 

िवरोधाभाषपूण� ह�नहु�दैँन । अ�पतालमा 
गराइएको भिनएको कागजमा उपचारमा 
सलं�न िचिक�सक वा अ�य कम�चारीलाई 
रोहवरमा राखी िनजह�ले अदालतसम� 
सोको िवषयमा बकप� गरकेो ह�नपुद�छ । 
पेस ग�रएका कागजमा उि�लिखत बेहोरा 
िमिसल सलं�न कागजबाट समिथ�त भएको 
ह�नुपद�छ, सो नभए पिन खि�डत भएको 
ह�नु नह�ने ।

(�करण नं.२०)

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

�ितवादीका तफ� बाट : 
अवलि�बत निजर : 
 § ने.का.प.२०६९, अंक १२, िन.नं.८९३०

स�ब� कानून :
 § �माण ऐन, २०३१

स�ु तहमा फैसला गन�ः
मा. िज�ला �यायाधीश �ी बस�तराज पौडेल
बिद�या िज�ला अदालत

पनुरावेदन तहमा फैसला गन�ः
माननीय �यायाधीश �ी वीरबहादरु डागँी
मा. �यायाधीश �ी रमेश�साद राजभ�डारी
उ�च अदालत तलुसीपरु, नेपालग�ज इजलास

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

२०७३ को दफा ९(१) बमोिजम यस अदालतमा 
पनुरावेदन पन� आएको ��ततु म�ुाको सिं�� त�य एवं 
ठहर यस�कार छः-

िमित २०६९।८।२२ गते बिद�या िज�ला, 
गलु�रया नगरपािलका-८ ि�थत मेरो घरमा बिहनी 

�नण�य नं. १०३८५
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िशवा हा�मीलाई बाब ुखालेँ रातो रङ्गको �लाि�टकको 
जगमा �याएको पे�ोल हाली सलाई कोरी आगो लगाई 
िदई स�त घाइते बनाएको र िनजले पटकपटक 
बिहनीलाई िववाह गर� भनी फोनबाट भनेको र िववाह 
नगन� भए तलँाई मारी िस�याई िद�छु भनेकोसमेत ह�दँा 
�यान मान� उ�ोगअ�तग�त आव�यक कानूनी कारबाही 
ग�रपाउ ँभ�नेसमेत बेहोराको �रजवान हा�मीको जाहेरी 
दरखा�त ।

बिद�या िज�ला, गलु�रया नगरपािलका वडा 
नं.८ ि�थत पूव�मा रा�जा अली हलवाईको घर, पि�ममा 
बारीस अली शाहको बारी, उ�रमा मदन थापाको बारी, 
दि�णमा मि�जद टोलको बाटो यित चार िक�लािभ� 
िशवा हा�मीको एकतले प�क� घर, सोही घरको 
उ�रतफ�  फोहर पानी फा�ने पानी जमेको खा�डो, सो 
खा�डोको पि�म िकनारामा ह�रयोमा सेतो रातो धका� 
भएको कपडा जलेको, उ� कपडा �हरीले िज�मा 
िलएको, सो �थानमा बाब ुखालेँ िशवा हा�मीलाई आगो 
लगाई िदएको भ�ने देखाएको घटना�थलमा म�ुासगँ 
�माण ला�ने िचजव�तहु� केही फेला नपरकेो, सो 
घरको िभ� प�दा तीन वटा कोठाम�ये िबचको कोठामा 
खाटमिुन कोकको डेढ िलटरको बोतलमा अ�दाजी 
५० िम.िल. म��तेल र िससीको टुक� ब�ी फेला पारी 
�हरीले आ�नो िज�मामा िलएको ठीक छ भ�नेसमेत 
बेहोराको घटना�थल मचु�ुका ।

िमित २०६९।८।२२ गते धाराबाट पानी 
�याउदँ ै गरकेो अव�थामा बाब ु खालेँ पछािडबाट 
पे�ोल छरी आगो लगाएको हो ज�तो ला�छ भ�नेसमेत 
बेहोराको पीिडत िशवा हा�मीले उपचारको �ममा 
िज�ला अ�पताल बिद�यामा मेिडकल अिधकृत डा. 
अिमत लामगादकेो रोहवरमा गरकेो मौकाको कागज । 

जाहेरवाला �रजवान हा�मीले िमित 
२०६९।८।२१ गते िदएको ठाडो िनवेदनका स�ब�धमा 
�रजवान हा�मी र बाब ुखा ँदवैुलाई काया�लयमा राखी 
बाब ु खालेँ िनवेदकको बिहनीलाई अब आउदँाका 

िदनह�मा आखँा नलगाउने, कुनै नरा�ो �ि�कोणले 
नहेन�, िनवेदकका तफ� बाट समेत बाब ुखालँाई अपश�द 
गाली गलौज नगन�, बाब ु खालेँ मोबाइलमा िशवा 
हा�मीलाई पठाएका एस.एम.एस.सबै हटाई दवैु प�ले 
अब यसै िवषयलाई िलएर वादिववाद झैझगडा नगन� 
भनी मौिखक सहमित भएको भ�नेसमेत बेहोराको 
�.स.िन.सिुनलजगं शाहले �रजवान हा�मीले िदएको 
िनवेदन साथै राखी पेस गरकेो �ितवेदन । 

िज�ला बिद�या, गलु�रया नगरपािलका वडा 
नं.८ ि�थत �ितवादी बाब ुखाकँो मोटरसाइकल �यारजे 
खानतलासी गदा� म�ुासगँ �माणलायक िचजव�तहु� 
केही फेला नपरकेो भ�नेसमेत बेहोराको खानतलासी 
बरामदी मचु�ुका ।

मैले िशवा हा�मीलाई पे�ोल हाली आगो 
लगाएको होइन । िनज र मेरोिबच गिहरो �ेमस�ब�ध 
िथयो । िशवा र मिबचको िववाहको कुरा गदा� 
घरप�रवारले �वीकार नगरी धाक, ध�क� िदने गरकेो, 
िशवा हा�मीसगँ मेरो फोन स�पक�  ह�दँा ितमीले मसगँ 
िववाह गरी लादँनैौ भने मलाई मेरो घरका मािनसले 
आगो लगाई मारी िद�छ� भनेका छन्  भनी मसगँ फोनमा 
भि�थन्, �यसैले मलाई िनज िशवालाई आगो लगाउने 
िनजकै घरप�रवार ह�न् भ�ने कुरामा शंका ला�छ 
भ�नेसमेत बेहोराको �ितवादी बाब ु खा ँ भ�ने रिहस 
खाकँो मौकाको बयान कागज । 

िमित २०६९।८।२२ गते आगोलागी भएको 
छ, त�ु�त जान ुभ�ने आदेश भई गाडी घरस�म नजाने 
भएकाले पैदल जादँा िशवा हा�मी आगोले जली घाइते 
अव�थामा �या�सी लगाई घरको उ�रतफ� को कोठामा 
खिटयामािथ रािखएको िथयो । िनजले पानी मािगरहेक� 
र अव�था िच�ताजनक भएकाले गाडी मगाए ँ। घटना 
कसरी भयो भनी ब�ुदा आमा रोइकराई रहेक�, 
छोराह�म�ये जेठो म�ुना र मािहलो च�ुनाले बाब ुखालेँ 
उ�रतफ� को पखा�लबाट पे�ोल छक� आगो लगाई 
भागेको भनेपिछ पखा�लतफ�  गई हेदा� पछािड अक� को 



नेपाल कानून पि�का, २०७६, फागनु

2282

करसेाबारी रहेको, पखा�ल निजक शौचालय रहेको, 
पानीको िहलो रहेको, वरपर कुनै ग�ध िथएन, िहलोमा 
कुनै ज�ुा च�पलको डाम िथएन, �यित बेलास�म गाडी 
आएकोले घाइतेलाई अ�पताल प�ुयाउदँा ६:३०/ 
६:४५ बजेको िथयो होला । केही समयपिछ बाब ुखालेँ 
आगो लगाएको भ�ने बािहर ह�ला ह�न थालेपिछ �हरी 
टोली बाब ुखाकँो डेरा कोठामा पगुी बोलाउदँा घरबािहर 
आएपिछ िनजलाई प�ाउ गरकेो हो भ�नेसमेत 
बेहोराको �.ना.िन. िव�णबुहादरु के.सी.को �ितवेदन । 

Burn injury over body, swelling of 
face and neck region साथै शरीरको अगािडको 
भाग बढी जलेको ह�नाले सोही भागबाट आगो लागेको 
अनमुान गन� सिकने भ�नेसमेत बेहोराको िशवा 
हा�मीको घाउ जाचँ केस फाराम । 

�ितवादी बाब ु खाकँो मोबाइल 
नं.९८४८०४७९६९, ९८१९५४९७४२ र पीिडत 
िशवा हा�मीको मोबाइल नं.९८०४५०२५५० नं. िबच 
पटकपटक फोन स�पक�  भएको दिेखने कल िडटे�स 
कागज िमिसल सामेल रहेको । 

बाब ु खालेँ मेरो बिहनी िशवा हा�मीलाई 
िववाह गछु�  भनी फोनबाट दबाब िददँै आएको, 
िशवाले िववाह गिद�न ँ भनी अ�वीकार गरपेिछ िमित 
२०६९।८।२२ गते िबहान पे�ोल हाली आगो लगाएको 
र िनजको उपचारको �ममा िमित २०६९।८।२७ 
गते वीर अ�पताल, काठमाड�मा म�ृय ु भएको ह�दँा 
कानूनबमोिजम कारबाही ग�रपाउ ँभ�नेसमेत बेहोराको 
तनवीर अहमद हा�मीले महानगरीय �हरी प�रसर, 
काठमाड�मा िदएको िकटानी जाहेरी दरखा�त । 

मतृक िशवा हा�मीको कपाल जली 
खइुिलएको, िनधार, दवैु कान, अनहुार, घाटँीदेिख 
ख�ुाको गोलीगाठँोस�म, दवैु हात, पाखरुा, प�जासमेत 
जली छाला खइुिलएको, योिन मल�ार जलेको, 
ओ�टाईप�टाई हेदा� कपाल जली खिु�चएको, गध�न 
तथा िपठ्यूकँो भाग आगोले जली छाला खइुिलएको 

भ�नेसमेत बेहोराको लास जाचँ �कृित मचु�ुका । 
िमित २०६९।८।२२ गते िबहान म ट्वाइलेट 

गई हात धनु लागेको अव�थामा छोरी िशवा उठी 
उ�रतफ�  रहेको िदवाल निजक गई घो�टो अव�थामा 
ट्वाइलेट जाने भाडँो िट�ने �ममा ए�कासी कराउदँा 
आगो दि�कएको देखी मसमेत कराएको, सिुतरहेका 
छोराह�ले सनुी आगो िनभाउने �यास गरकेा ह�न्, 
�थानीय �यि�ह�समेत आई आगो िनभाई �हरीले 
गाडीमा राखी िशवालाई उपचारको लािग लगेका 
ह�न्, िनजको शरीरमा आगो के कसरी ला�न पगेुको 
हो यिकन मलाई थाहा छैन, रिेडयोमाफ� त बाब ुखालेँ 
आगो लगाएको भ�ने सनेुक� ह� ँ भ�नेसमेत बेहोराको 
िशवा हा�मीक� आमा हिसना हा�मीको घटना िववरण 
कागज । 

िमित २०६९।८।२२ गते िबहान सिुतराखेको 
अव�थामा आमा जोड जोडले कराएपिछ बािहर जादँा 
िदवाल निजक बिहनी िशवाको शरीरमा आगो लागेको 
दखेी िनभाई बिहनीलाई उपचार गन� पठाएपिछ आमा 
यो के भयो भ�दा बिहनी िशवाले मलाई बाब ु खालेँ 
पे�ोल हाली आगो लगाई िदई उ�रतफ� को पखा�लबाट 
भागी गए भनेक� ह�न् भ�नेसमेत बेहोराको तनवीर 
अहमद हा�मीको घटना िववरण कागज । 

िमित २०६९।८।२२ गते िबहान सिुतराखेको 
अव�थामा दाज ु �रजवान कराएको सनुी उठी बािहर 
जादँा बिहनीको शरीरमा आगो लागी फोहर पानी 
फा�ने खाडलमा िथइन्, �यहा ँबिहनीले मलाई पो�यो 
भ�दै कराएक� िथइन्, अ�य कुनै कुरा गरकेो मैले 
सिुनन भ�नेसमेत बेहोराको िस�ु भ�ने �रहान अहमद 
हा�मीको घटना िववरण कागज । 

भा�जी िशवाको शरीरमा आगो के कसरी 
ला�न पगेुको हो मलाई यिकन थाहा जानकारी छैन, 
िददी बािहर जोडजोडसगँ कराएको सनुी जादँा 
भा�जी िशवाको शरीरमा आगो लागेको मैले देखेको ह� ँ
भ�नेसमेत बेहोराको अ�दलु मोइज हा�मीको कागज । 
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मेरो बिहनी िशवा हा�मीलाई बाब ु खालेँ 
�ेमस�ब�ध राखेको भनेपिछ �रस उठी मैले िमित 
२०६९।८।२० गते िनज बाब ु खालँाई २/३ थ�पड 
हानेको ह�,ँ बिहनीको बेइ�जत ह�ने भयो भनी �रजवानले 
�हरीमा उजरुी िदई सहमित भएको िथयो । िमित 
२०६९।८।२२ गते िबहान मेरो आमा जोडजोडसगँ 
कराएको सनुी के भयो भनी बािहर जादँा बिहनी िशवा 
ज�दै गरकेो अव�थामा देखी बिहनीको शरीरको आगो 
िनभाएको ह� ँ । िनजको शरीरमा आगो के कसरी ला�न 
पगेुको हो मलाई थाहा छैन, जाहेरवाला भाइ �रजवान 
अहमद हा�मीले आ�नो जाहेरीमा बाब ु खालेँ पे�ोल 
हाली आगो लगाई िदएको कुरा के कसरी उ�लेख 
गरकेा ह�न् यिकन मलाई थाहा छैन भ�नेसमेत बेहोराको 
म�ुना भ�ने सभुान अहमद हा�मीको कागज । 

वारदात�थलबाट बिहनी िशवा हा�मीलाई 
िभ� कोठामा िलई जाने �ममा के कसरी आगो ला�न 
पगेुको हो भ�दा बिहनी िशवाले मलाई बाब ु खालेँ 
रातो जगमा �याएको पे�ोल हाली सलाई कोरी आगो 
लगाएको हो भनेक� ह�दँा मैले त�काल सोही बेहोराको 
जाहेरी िज�ला �हरी काया�लय बिद�यामा िदएको ह�,ँ 
बाब ुखा ँभा�दै गरकेो दखेेको होइन भ�नेसमेत बेहोराको 
�रजवान अहमद हा�मीको कागज । 

जाहेरवालाको आमा कराएको सनुी 
घटना�थलमा गएक�मा मैले दे�दाको अव�थामा 
िशवा हा�मी फोहर पानी फा�ने खाडलमा िथइन्, 
शरीरको आगो िनिभसकेको िथयो । िनजलाई मामा र 
दाइले खाडलबाट िनका�दा िनजको शरीरमा कपडा 
नभएपिछ त�नाले िशवालाई लपेटी िभ� ल�दाको 
अव�थामा िशवाले आमा पानी िदन ुभनेक� ह�न्, अ�य 
केही कुरा बोिलनन्  र केही समयपिछ �हरीको गाडी 
आई उपचारको लािग िज�ला अ�पताल बिद�यातफ�  
पठाएका ह� । िनजको शरीरमा आगो के कसरी ला�न 
पगेुको हो यिकन मलाई थाहा छैन भ�नेसमेत बेहोराको 
जैतनु सैयदको कागज ।

ह�ला भएको सनुी जाहेरवालाको घरमा जादँा 
िशवालाई कोठामा लगेका रहेछन्  । टच� बाली हेदा�  
िनजको मखु डढेको िथयो, मैले कसरी आगो ला�यो 
भ�दा मलाई केही थाहा छैन भिनन्  । िनजको शरीरमा 
कपडा नभएपिछ �या�सी ओढाई िदएक� ह� ँभ�नेसमेत 
बेहोराको राधा कँुवरको कागज । 

म नवाज पढी आउने �ममा होह�ला भएपिछ 
के भएको हो भनी िशवाको घरमा जादँा िनजको घर 
पछािड फोहर पानी फा�ने खाडलबाट िशवालाई मामा 
र दाजलेु िनका�दै िथए । मैले िनजलाई दे�दाको 
अव�थामा पानी भ�दै दईुपटक बोलेक� ह�न्, अ�य केही 
कुरा ग�रनन्  भ�नेसमेत बेहोराको मोह�मद अहमदको 
कागज । 

आमा बचाउ भ�ने आवाज आएको सनुी के 
भयो भनी बािहर आउदँा �रजवानको घरमा आगोको 
ल�का बिलरहेको देखी �ीमतीलाई उठाए ँ । �ीमती 
�यसतफ�  गएक� ह�न्, के कसरी आगो ला�यो थाहा भएन 
भ�नेसमेत बेहोराको मोह�मद हिनफको कागज । 

िमित २०६९।८।२१ गते म िशवा हा�मीको 
घरमा सतेुक� िथए ँ । भोिलप�ट िबहानको समयमा म 
िपसाब फेरी स�ुन िभ� कोठामा गए,ँ माम ुधारामा ह�न ु
ह���यो । िशवा हा�मी उठी बािहर गएको केही िछनमै 
जोड जोडसगँ कराएको सनुी के भयो भनी जादँा िशवा 
हा�मीको शरीरमा आगो दि�कएको मैले देखेक� ह� ँ
भ�नेसमेत बेहोराको तजक�रा हा�मीको कागज ।

िशवा हा�मीको उपचारको लािग म सगैँ गएक� 
िथए ँ । िज�ला अ�पताल बिद�यामा �हरीले घटना 
स�ब�धमा िशवा हा�मीलाई सोधपछु गदा� मलाई बाब ु
खालेँ पे�ोल हाली आगो लगाई िदएको भनेर भिनन् 
भ�ने कुरा सनुी थाहा पाएक� ह� ँ। िनजको शरीरमा आगो 
के कसरी ला�न पगेुको हो यिकन मलाई थाहा छैन 
भ�नेसमेत बेहोरा सिवना हा�मीको कागज । 

िमित २०६९।८।२० गते क��यटुर िलई 
मेरो पसलमा गएका �रहानले घर फक� ने सवारी साधन 
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नपाएपिछ मेरो मोटरसाइकलमा २ िलटर पे�ोल हाली 
िलई गएका ह�न् । उ� मोटरसाइकल २०६९।८।२५ 
गते िफता� �याएको हो भ�नेसमेत बेहोराको आजम 
हा�मीको कागज । 

जाहेरवाला �रजवान अहमद हा�मीको घरिभ� 
�यालरीबाट शरीरमा आगो ब�द ैबािहर िनि�कएको मैले 
देखेक� ह�,ँ पिछ ब�ुदा िशवाको शरीरमा आगो लागेको 
रहेछ, िनजको शरीरमा आगो के कसरी ला�न पगेुको हो 
यिकन थाहा भएन भ�नेसमेत बेहोराको ल�मी थापा, 
जमुा अ�सारी, िशखा म�डलको अलग अलग कागज । 

िमित २०६९।८।२२ गते िबहान अ.ं६:३० 
बजेको समयमा म िपसाब फेन� भनी बािहर िनि�कएको 
अव�थामा िस�ु जलािदया भनी हिसना हा�मी २ पटक 
कराएको मैले सनुेक� ह� ँ । त�प�ात् म ट्वाइलेटबाट 
फक� ने �ममा िनजले नै बाबलेु जलाई िदयो भ�दै 
कराएक� िथइन् । म घटना�थलमा गइन ँ। त�काल के 
भयो थाहा भएन । पिछ ब�ुदा िशवा हा�मीको शरीरमा 
आगो लागेको थाहा पाएक� ह� ँ भ�नेसमेत बेहोराको 
हरीसनु शेषको कागज । 

िमित २०६९।८।२२ गते िशवा हा�मीलाई 
िनजकै दाइ िस�ु हा�मी, �रजवान हा�मी र आमा 
हिसना हा�मीले पे�ोल हाली आगो लगाई िदएको र 
िनजको उपचारको �ममा ऐ.२७ गते वीर अ�पताल 
काठमाड�मा म�ृय ु भएको ह�दँा �यानस�ब�धीको 
महलबमोिजम कारबाही ग�रपाउ ँभ�नेसमेत बेहोराको 
आ�रफ अहमद राइनको जाहेरी दरखा�त । 

मैले दे�दा िशवा हा�मीको शरीरमा आगो 
िनिभसकेको िथयो । िशवा हा�मीलाई उपचार गराउन 
लैजाउ भ�दा िनजको आमा, दाइ �रजवान र िस�ुले 
मन� देऊ औषधी गन� लैजा�न भनेका कारणबाट िस�ुले 
पे�ोल ख�याएको �रजवान र हिसनाले आगो लगाएको 
ह�नपुछ�  भ�नेसमेत बेहोराको आ�रफ अहमद राईनको 
कागज । 

िमित २०६९।८।२२ गते िबहान न�कामा 

पानी िलन गएको अव�थामा मलाई समातेर िदवाल 
पछािड �याई तलँाई मा�रिद�छु भनी बाब ु खालेँ 
�लाि�कको बोतलमा �याएको पे�ोल खनाई सलाई 
कोरी शरीरमा फािलिदएको हो भ�नेसमेत बेहोराको 
िशवा हा�मीले भेरी अ�चल अ�पतालमा ग�रिदएको 
मौकाको कागज । 

बाब ुखाकँो मोबाइल नं.मा िशवाले पठाएका 
ितमी िबना बा�ँन सि�दन भ�नेसमेत बेहोराका एस.एम.
एस.िडटे�स िमिसल सामेल रहेको । 

मैले िशवालाई िववाह गन� कर लगाएको र 
िशवाले नमानेपिछ पे�ोल छक� आगो लगाएको भ�ने 
कुरा झ�ुा हो । िशवालाई मैले कत��य गरी मारेको 
होइन । िनजको म�ृय ुकालगितले नभई कत��य ज�तो 
ला�छ, तर को कसले कत��य गर े भ�न सि�दन 
भ�नेसमेत बेहोराको प�ाउ �ितवादी बाब ु खाकँो 
तित�बा बयान कागज । 

म नवाज पढी फक� ने �ममा �रजवान 
हा�मीको घरअगािड आ�रफ अहमद राईनसमेत 
५/६ जना भेला भएको देखी के भयो भ�दा ियनीको 
घरको केटी ज�यो भनेपिछ म िभ� जादँा �यालरीमा 
म��तेल वा पे�ोलको ज�तो ग�ध आएको िथयो, 
सो�दा हिसना हा�मीले मनुवुाको घरका मािनसले 
मेरो छोरीलाई जलाइिदयो भ�दै यता उता गद� िथइन्, 
घर पछािड खाडलमा शरीरमा लागेको आगो िनभेको 
अव�थामा िशवा हा�मीलाई देखेको ह� ँ। मैले बािहरका 
मािनसलाई बोलाउदँा कोहीलाई नबोलाउ, मन� देउ, 
गाडी नबोलाउ भनेपिछ म बािहर आएको र आ�रफले 
�हरीलाई खबर गरपेिछ �हरी आई िशवालाई िलएर 
गएको हो । िशवालाई कसरी आगो ला�न प�ुयो थाहा 
छैन भ�नेसमेत बेहोराको िन�बर मिनहारको कागज । 

िमित २०६९।८।२० गते बाब ु खालँाई 
िशवाको आमाले घाटँीमा समातेक�, तनवीर, च�ुना, 
म�ुना, �रजवानसमेतले कुटिपट गन� लागेको देखी 
सो�दा यसले िशवालाई िज�कायो भनेका िथए । ऐ.२२ 
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गते िशवालाई कसरी आगो ला�यो थाहा छैन, यसमा 
बाब ु खाकँो सलं�नता छैन ज�तो ला�छ भ�नेसमेत 
बेहोराको मोह�मद अयवु हलवाईको कागज । 

हिसनाले हा�ा िबिटयाको बाब ु जलाई 
िदयो भ�दै कराएको सनुी जादँा िशवाको शरीर पूर ै
जलेको अव�थामा राधा कँुवरले �यादर ओढाउदैँ 
कोठामा �याउदँ ैगरकेो देखेक� ह� ँ। उपचार गन� लैजाउ 
भ�दा हिसनाले पिहले �हरीलाई खबर गर भनेक�, 
९० �ितशत ज�दा पिन सगैँ रहेक� आमाले आगो 
िनभाउने कोिसस नगरके�ले घरप�रवारबाटै उ� घटना 
घटाएकोमा िव�ास ला�छ भ�नेसमेत बेहोराको अिनता 
दाहाल राईनको कागज । 

मेरो छोरी िशवाको शरीरमा आगो लगाउने 
�यि� को हो मलाई यिकन थाहा छैन । उपचारको 
�ममा मलाई आगो लगाउने बाब ुखा ँहो भनी िशवाले 
भिनन् भ�ने कुरा मलाई जमुा अ�सारीले बताएपिछ 
मा� थाहा पाएक� ह� ँ । मैले िनजलाई आगो लगाएक� 
हैन, छोरीलाई िबहे गरी लान नपाएको कारणले बाबलेु 
आगो लगाएको ह�नपुछ�  भ�नेसमेत बेहोराको �ितवादी 
हिसना हा�मीको बयान कागज । 

मेरो बिहनीको शरीरमा के कसरी आगो ला�यो 
थाहा छैन, मैले आगो लगाएको होइन । बाब ुर िशवाले 
एक अका�लाई �ेम गछ�न्  भ�ने सनेुको िथए ँ । िशवाले 
आफँैले आ�मह�या गन�लाई आगो लगाएको हो ज�तो 
ला�छ भ�नेसमेत बेहोराको �ितवादी िस�ु भ�ने �रहान 
अहमद हा�मीको बयान कागज । 

बाबलुाई फसाउन िशवाको शरीरमा पे�ोल 
हाली आगो लगाउने िनजकै घरप�रवार िस�ु भ�ने 
�रहान अहमद हा�मी ह�न् भ�नेसमेत बेहोराको प�प ु
अहमद हलवाईको कागज । 

पखा�ल हेदा� बािहरका मािनसले आगो 
लगाइिदने अव�था नरहेको, िशवा र बाब ुखाकँो िबचमा 
गिहरो �ेमस�ब�ध रहेको ह�दँा घरप�रवारकै सद�यम�ये 
को कसले िशवालाई जलाएका ह�न्, घरप�रवारबाटै 

कत��य भएकोमा पूण�िव�ास ला�छ भ�नेसमेत बेहोराको 
अ�बलु हसनको कागज । 

िमित २०६९।८।२१ गते बेलकुाको समयमा म 
िशवाको घरमा गएका अव�थामा िनजको घरप�रवारमा 
कुनै �कारको झैझगडा भएको िथएन । अक� िदन 
िबहान िशवालाई आगो ला�यो भनी होह�ला भएपिछ 
के भएको रहेछ भनी िशवाको घरमा जादँा िशवालाई 
उपचारको लािग अ�पताल लगेका रहेछन्, घरमा कोही 
िथएनन्  । पिछ म अ�पताल गई हेदा� िशवाको हात 
जलेको, �लकुोज चढाई रहेका िथए । िनजको शरीरमा 
आगो के कसरी ला�न पगेुको हो, मलाई थाहा भएन 
भ�नेसमेत बेहोराको आरज ुइराक�को कागज । 

िशवा हा�मी मेरो आमाको िददीको छोरी 
ह�न्, िमित २०६९।८।२१ गते बेलकुाको समयमा मेरो 
घरप�रवार िनजको घरमा गई खाना खाई म, म�मी 
र बबुा आ�नो कोठामा आई सतेुका ह�, भोिलप�ट 
िबहानको समयमा तनिबरको घरमा आगो ला�यो भनी 
होह�ला भएपिछ म�मी हतारहतार गद� जान ु भयो, 
म केिहिछनपिछ जादँा िशवालाई अ�पताल लानको 
लािग गाडीमा हालेका िथए भ�नेसमेत बेहोराको महमद 
कैफको कागज । 

िमित २०६९।८।२२ गते िबहानको समयमा 
िशवा हा�मीलाई डा.अिमत लामगादे एवं मसमेतले 
उपचार गरकेा ह� । िनजको अगािडको भागमा बढी 
जलेको िथयो, मैले कसरी आगो ला�यो भ�दा मलाई 
पछािडबाट कसैले आगो लगाई िदयो भिनन् । पानी 
मािगरहेक� िथइन् । शरीर पो�यो भ�द ै िथइन्, अ�य 
केही बोिलनन्  डेढ घ�टा उपचार गरी थप उपचारको 
लािग भेरी अ�चल अ�पताल बाकेँमा ए�बलेु�स�ारा 
िलई गएका ह�न् भ�नेसमेत बेहोराको अ.हे.व.शिम�ला 
सवुेदीको कागज । 

िशवालाई िज�ला अ�पतालबाट नेपालग�ज 
ि�थत भेरी अ�चल अ�पतालमा उपचारको लािग 
लैजादँा ए�बलेु�समा म पिन गएको िथए ँ। सो अव�थामा 
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िशवा पो�यो भ�द ैकराएक� िथइन्, अ�य केही बोिलनन् , 
भेरी अ�चल अ�पतालमा उपचार ह�दँाको अव�थामा 
�हरी�ारा सोधपछु ह�दँा मलाई बाब ु खालेँ जलाएको 
हो भनेपिछ �हरीले सोही बेहोराको कागज गरी मेरो 
रोहवरमा सहीछाप गराएको हो भ�नेसमेत बेहोराको 
मोह�मद ऐजाद उफ�  राजकुो कागज । 

बाबलेु फोन नउठाएपिछ िशवा हा�मीले मलाई 
फोन गरी बाबलेु फोन उठाई रहेको छैन भ�दा मैले 
िक आ�नो घरकालाई स�झाउ नभए बाबलुाई यसरी 
नसताउ ितमीलाई छोड्न भनी ित�ा घरप�रवारले 
बाबलुाई कुटिपट गन� ध�क� िदने गरकेा छन्  भनी बाबलेु 
मलाई बताएको छ भनेको ह� ँ। िशवा हा�मीलाई िनजकै 
प�रवारका िस� ु भ�ने �रहान अहमद हा�मी, हिसना 
हा�मी र �रजवान हा�मीसमेत जना ३ ले जलाई मारकेो 
ह�नपुछ�  भ�नेसमेत बेहोराको सरुज राईको कागज । 

बाब ुखाकँो मोबाइलको मेमोरीमा सेभ भएका 
आवाजम�ये चौथो न�बरमा रकेड� भएको आवाज 
स�ुदा सोमा बोलेको आवाज मेरो मतृक बिहनी िशवा 
हा�मीको र केटाको आवाज बाब ु खाकँो हो । अ�य 
रकेड� �वाइस यिकन भएन भ�नेसमेत बेहोराको 
तनवीर अहमद हा�मी र उ� मोबाइलमा सेभ भएका 
सबै �वाइस रकेड�ह� िशवा हा�मी र बाब ु खालेँ 
बोलेका आवाजह� ह�न् भ�नेसमेत बेहोराको अ�बलु 
हसनसमेतको सनाखत कागज । 

िमित २०६९।०८।२० गते साझँ आजम 
हा�मीसमेतका तीन जना आई मेरो पसलबाट मसगँ 
एक िलटर पे�ोल र मेरो बिहनीसगँ १ िलटर पे�ोल 
गरी ज�मा दईु िलटर पे�ोल िकनेर लगेका ह�न् । 
आजम हा�मीसगँ आएका अ�य दईुजनालाई म 
िचि�दन भ�नेसमेत बेहोराको िगता बमा�ले ग�रिदएको 
घटनािववरण कागज । 

फरार �ितवादी �रजवान हा�मी फेला नपरकेो 
भ�ने �हरी �ितवेदन । 

म�ृयकुो कारण आगोमा जली परकेो चोटबाट 

भएको (Cause of death flame burn injuries) 
भ�ने बेहोराको िशवा हा�मीको शव परी�ण �ितवेदन । 

�वाइस रकेड� उपल�ध गराउन नसिकने 
भ�ने बेहोराको इमेल �ा� भएको भ�ने �.ज. नवराज 
भ�डारीको �ितवेदनसाथ सलं�न इमेल प� िमिसल 
सामेल रहेको रहेछ । 

अनसु�धानको �ममा संकिलत सबदु 
�माणह� जाहेरी दरखा�त, अनसु�धानको �ममा 
बिुझएका अ�दलु मोइज हा�मीसमेतका �यि�ह�को 
कागज बेहोरा, �ितवादीह�को अनसु�धानको �ममा 
भएको बयानसमेतका कागज �माणह�बाट मतृक 
िशवा हा�मीलाई �ितवादीह� बाब ु भ�ने राइस 
खा,ँ �रहान अहमद हा�मी, हिसना हा�मी, �रजवान 
अहमद हा�मीसमेतको कत��य एवं संल�नताबाट िशवा 
हा�मीलाई आगोले जलाई कत��य गरी मारकेो भ�ने 
त�य �मािणत ह�न आएकोले �ितवादीह�को उ� 
काय� मलुकु� ऐन, �यानस�ब�धी महलको १ नं. िवपरीत 
१३ नं. बमोिजमको कसरु भएकोले यी �ितवादी बाब ु
भ�ने राइस खा,ँ �रहान अहमद हा�मी, हिसना हा�मी, 
�रजवान अहमद हा�मीलाई मलुकु� ऐन, �यानस�ब�धी 
महलको १३नं. को देहाय ३ नं. बमोिजम सजाय 
ग�रपाउ ँभ�नेसमेत बेहोराको अिभयोग मागदाबी । 

छोरी िशवा हा�मीको िजउमा िमित 
२०६९।०८।२२ गतेको िबहान आगो लागी उपचारको 
लािग गलु�रया अ�पताल, नेपालग�ज अ�पताल ह�दँै 
काठमाड� वीर अ�पतालमा उपचार ह�दँाह�दैँ िमित 
२०६९।०८।२७ गते म�ृय ु भएको हो । िशवा हा�मी 
र �ितवादी बाब ु खाकँो िबच �ेमस�ब�ध रहेछ, सो 
कुरा तीन मिहना अगािड थाहा भएको हो । छोरीले 
बाब ु खासँगैँ िववाह गद�छु भनेक� िथइन् । �यसो हो 
भने दईु वष�पिछ गन� भनी हामी बाब ु आमाले भनेका 
िथय� । बाब ुखालेँ अिहले नै गन� भागी जाउ ँभ�ने कुरा 
गरकेा रहेछन्, �यसपिछ हामीह�ले �हरीमा उजरु गरी 
एकअका�ले फोन स�पक�  नगन�, कुनै स�दशे नपठाउने 
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सहमित भएको िथयो । छोरीको शरीरमा िबहान क�रब 
६:०० बजेितर आगो लागेको ह�न ुपद�छ । आगो लागेको 
देखेपिछ म बेहोस भए,ँ आगोले छोरी जलेको देखे ँअ� 
कसैलाई छोरीलाई अ�पतालमा भेट्न जादँा बाबलेु 
जलाई िदयो भनेक� िथइन् । बाब ुखा ँछोरीसगँ �रसाएको 
िथयो । आफूसगँ भागेर नगएको �रसमा िनजले छोरी 
ट्वाइलेट गन� बािहर आएको बेला मौका छोपी आगो 
लगाएको ह�नपुछ�  । हा�ो घरप�रवारले आगो लगाएको 
भ�ने बेहोरा झ�ुा हो, मैले अिभयोग दाबीबमोिजमको 
कसरु नगरकेाले मलाई सजाय ह�नपुन� होइन । मउपरको 
दाबी झ�ुा हो भ�नेसमेत बेहोराको �ितवादी हिसना 
हा�मीले स�ु अदालतमा गरकेो बयान । 

मतृक िशवा हा�मीको शरीरमा के कसरी 
आगो ला�यो, आफँै आगो लगाइन् वा अ� कसैले लगाई 
िदए, मैले नदेखेकोले केही भ�न सि�दन । मैले आगो 
लगाएको होइन । हामी एक अक�ले िववाह गन� चाहेका 
िथय� । िशवा हा�मीका बाब,ु आमा, दाज,ु भाइले मानेका 
िथएनन्  । बाब,ु आमा, दाज,ु भाइले मलाई मान� ध�क� 
िदनकुा साथै िशवा हा�मीलाई समेत मसगँ िववाह गरमेा 
मा�रिदने कुरा गरकेा भ�ने कुरा िशवा हा�मीले मलाई 
भनेक� िथइन् । मलाई िनजबाट अलग गराउन िनकै 
�यास गरकेा िथए । हामी अलग ह�न स�दैन�य� । िमित 
२०६९।०८।२२ गते िबहान म आ�नै डेरामा िथए,ँ 
िनजसगँ सो िदन भेट भएन । म जाहेरवालाको घरमा 
गएको िथइन ँ। आ�नै घर डेराबाट िच�लाएको आवाज 
सनुे ँ। मेरो बबुाले बािहर नजा, तलँाई गाली गरकेा छन्  
भनेकाले बािहर िन�कन पाइन,ँ पिछ तलँाई �हरीले 
खोजेका छन् भनी ढोका खोिलिदएपिछ म बािहर 
िन�कँदा �हरीले प�ाउ गरकेा ह�न्  । मैले उ�ार गन� 
पाइन । मैले अिभयोग दाबीअनसुारको कसरु नगरकेाले 
सजाय ह�नपुन� होइन भ�नेसमेत बेहोराको बाब ु भ�ने 
रइस खालेँ स�ु अदालतमा गरकेो बयान । 

िमित २०६९।०८।२२ गते म आ�नै घर 
कोठामा सतेुको िथए ँ। िबहान अचानक दाज ु�रजवान 

जोडले कराएका र अ�मी-अ�मी के भयो भनेको 
आवाज कानमा परकेाले मेरो िन�ा खलुी उठे,ँ आमाले 
मेरो छोरीलाई बचाउ, आगो ला�यो भ�ने आवाज सनुी 
बािहर िन�कँदा बिहनी िशवा हा�मीको शरीरमा आगो 
लागेको िथयो । बिहनी कराउदैँ पानी फा�ने खा�डोमा 
ढिलन् । मसमेतले बिहनीको शरीरको कपडा ता�दै 
आगो िनभाउने �यास भयो । आगो िनभाइयो, शरीर 
जलेको िथयो, त�नाले शरीर लपेटी उपचारको लािग 
गलु�रया अ�पतालमा लिगयो । �यहाबँाट नेपालग�ज 
ह�दँै काठमाड�मा उपचार ह�दँाह�दँै बिहनी िशवा हा�मीको 
म�ृय ु भएको हो । बिहनीको शरीरमा के कसरी आगो 
ला�यो, म भ�न सि�दन । मैले आगो लगाएको 
होइन र अ� कसैले आगो लगाएको देिखन । मैले 
अिभयोग दाबीअनसुारको कसरु गरकेो होइन । मलाई 
दाबीबमोिजम सजाय ह�नपुन� होइन भ�नेसमेत बेहोराको 
�ितवादी �रहान अहमद हा�मीले स�ु अदालतमा 
गरकेो बयान ।  

िमित २०६९।०८।२१ गते राती हा�ो 
घरमा हामी दाजभुाइ, आमा, मतृक िशवा हा�मी, 
सानीमाक� छोरी वष� ६ क� तजिकरा, मामा मोइज ु
अह�मद हा�मीसमेत आठ जना िथय� । साझँ खाना 
खाई १०:०० बजेितर सतेुका ह� । अगािडको कोठामा 
घरका चार दाजभुाइ र मामा स�ुय�, िबचको कोठामा 
आमा, बिहनी िशवा र सानीआमाको छोरी तजिकरा 
सतेु । भोिलप�ट िबहान क�रब ६:०० बजेितर हो 
पछािडबाट िच�याएको आवाज आयो । सो आवाजले 
हामी सबैको िन�ा ख�ुयो । सो आवाज बिहनीको 
रहेछ । िनजले बचाउ-बचाउ भनेक� िथइन् । म उठे ँर 
अ� कोठामा भएका भाइह�समेतलाई उठाई हामीह� 
खाली ख�ुा घरको पछािडप�� दौिडय� । बिहनी फोहोर 
पानीको खा�डोमा ढलेक� िथइन् । िनजको शरीरमा 
आगो लागेको िथयो । हामी सबैले बिहनीलाई उपचारका 
लािग िज�ला अ�पताल ल�य� । उपचारको अव�थामा 
�हरीले सोधपछु गदा�  बाब ु खालेँ आगो लगाई िदयो 
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भिनन्, सोही आधारमा �हरीले बाब ु खालँाई प�ाउ 
गरकेो हो । मैले बाब ु खालेँ आगो लगाएको देिखन ँ । 
मसमेतका उपरको जाहेरी बेहोरा झ�ुा हो । मैले 
जाहेरी तथा अिभयोग दाबीबमोिजमको कसरु गरकेो 
होइन । बाब ु खा ँ र बिहनीको िबचमा �ेमस�ब�ध 
िथएन । बाब ु खालेँ बिहनीलाई फोन गररे सताउने 
गरकेाले सो स�ब�धमा िमित २०६९।०८।२१ गते बाब ु
खा ँ र मेरािबच �हरीको रोहवरमा अब आइ�दा फोन 
नगन� स�झौता भएको िथयो । िमित २०६९।०८।२० 
गते बाब ु खालँाई कुटिपट गरकेो भ�ने बेहोरा झ�ुा 
हो । मलाई अिभयोग दाबीबमोिजम सजाय ह�न ु पन� 
होइन भ�नेसमेत बेहोराको �ितवादी �रजवान अहमद 
हा�मीले स�ु अदालतमा गरकेो बयान । 

िशवा हा�मीको म�ृय ु आगोले जलेर भएको 
हो । आगो को कसले लगाएका ह�न्, मैले देिखन ँ । 
बािहरको �यि�ले िशवा हा�मीलाई आगो लगाई मारकेो 
होइन । घटना हेदा�  घरिभ�को जो कोही �यि�ले उ� 
घटना घटाएको ह�नपुद�छ भ�नेसमेत बेहोराको घटना 
िववरण खलुाई कागज गन� अिनता दाहाल राइनले स�ु 
अदालतमा गरकेो बकप� । 

मेरो पसलदेिख िशवा हा�मीको घर 
आमनेसामने क�रब १०/१२ िमटरको फरकमा छ । 
म पसलमा िथए ँ । िशवा हा�मी घरको िबच कोठाबाट 
आगोले ज�दै बर�डाबाट पछािडतफ�  जादँ ै गरकेो 
देखेक� ह� ँ को कसले आगो लगाएको हो सो मलाई 
थाहा भएन भ�नेसमेत बेहोराको जमुा अ�सारीले स�ु 
अदालतमा गरकेो बकप� ।

िशवा हा�मीको शरीरमा आगो लागी 
उपचारको �ममा म�ृय ु भएको कुरा थाहा छ । बाब ु
खालेँ आगो लगाएको होइन, आगो लगाएको भए 
घरिभ�कै कसैले लगाएका होलान्, यसैले हो भनी म 
भ�न सि�दन भ�नेसमेत बेहोराको �हरीमा कागज गन� 
हिसव ह�वाईले स�ु अदालतमा गरकेो बकप� । 

बािहर कोही कराएको आवाज आयो, सो 

आवाज आएपिछ म घरबािहर आए,ँ िशवा हा�मीको 
आमा हिसना हा�मी कराएक� रिहछन्  । िनजले हाय-हाय 
हमारा बेटीका स� ुजलाई िदयो भ�दै दईुपटक भनेको 
आवाज सनेु, केिहिछनपिछ म िनजको घर निजक आए,ँ 
मािनस ज�मा भइसकेका िथए । सो बखतमा िशवाक� 
आमाले बाब ुजलाई िदइस् भ�दै िथइन्, िशवा हा�मीको 
शरीरमा के कसरी आगो ला�यो मलाई केही थाहा छैन 
तर बाब ुखालेँ आगो लगाएको ज�तो ला�दैन भ�नेसमेत 
बेहोराको �ितवादी बाब ु खाकँो सा�ी ह�रसनु शेषले 
स�ु अदालतमा गरकेो बकप� । 

िशवा हा�मीलाई �ितवादी बाब ुखालेँ आगो 
लगाएका होइनन्  । घरिभ�ैबाट आगलागी भएको हो । 
घरिभ� को कसले िकन आगो लगाए वा के कसरी आगो 
ला�यो म भ�न सि�दन भ�नेसमेत बेहोराको घटना 
िववरण खलुाई कागज गन� मो.आयवु ह�वाईले स�ु 
अदालतमा गरकेो बकप� । 

िमित २०६९।०९।०३ गते िज�ला �हरी 
काया�लय, बिद�यामा िदएको जाहेरी बेहोरा मेर ै हो । 
मैले जाने बझेुस�मको कुरा खलुाई जाहेरी िदएको 
ह� ँ। मतृक िशवा हा�मी र �ितवादी बाब ुखा ँभ�ने रइस 
खािँबच �ेमस�ब�ध धेर ै अगािडदेिख रहेको िथयो । 
यी दईुजनाको �ेमस�ब�धको बारमेा दवैु प�रवारिबच 
वादिववाद पिन िथयो । बाब ुखालँाई िशवा हा�मीका 
दाइभाइले मारिपट गरकेो अव�थामा िशवा हा�मीले 
बाब ुखालँाई मारिपट नगर बचाउ भनेक� िथइन् । िशवा 
हा�मीको आमासगँ सबै कुरा िमलेकै छ, िववाह गरी 
दउेभ�दा िववाह ह�न स�दैन, ब� िशवा हा�मीलाई 
मा�रिद�छु भ�न ुभयो । िनज दईुजनाको �ेमस�ब�धको 
बारमेा िज�ला �हरी काया�लय, बिद�यामा समेत 
छलफल भएको हो । छलफलमा अब दवैु प�ले 
एकअका�लाई कुनै स�ब�ध नरा�ने भ�ने समझदारी 
पिन भएको हो । िमित २०६९।०८।२२ गते िबहान 
िशवा हा�मीलाई आगो लगाइएको कुरा सनेु ँ । म 
घटना�थलमा प�ुदा िनजको अव�था नाजकु िथयो । 
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पिुलसलाई खबर गर�, ए�बलेु�स बोलाई उपचारको 
लािग लैजाउ ँभ�दा िशवाका दाजभुाइ, आमाले उपचार 
गन� होइन जली मन� देउ भ�दै िथए । िनजह�ले जे भने 
पिन ए�बलेु�स बोलाई पिुलसलाई खबर गरी उपचारको 
लािग अ�पताल लगेको हो । घटना�थलको भौितक 
अव�थासमेतबाट बाब ु खाउँपरको जाहेरी बेहोरा 
अिव�सनीय भएको दिेखएबाट िशवा हा�मीको शरीरमा 
आगो लगाउने �यि� घरिभ�कै ह�न्  �ितवादी बाब ुखा ँ
होइनन्  भनी मैले जाहेरी िदएको ह� ँभ�नेसमेत बेहोराको 
जाहेरवाला आ�रफ अहमद राइनले स�ु अदालतमा 
गरकेो बकप� । 

मेरो घरदेिख िशवा हा�मीको घर २०/२२ 
िफटको फरकमा छ । िशवा हा�मीको घर, आगँन, 
धारा, �यालरी सबै देिख�छ । मतृक िशवा हा�मीको 
शरीरमा आगो घरिभ�ै लागी बािहर �यालरी ह�दैँ 
आएको देखेको ह� ँ । घटना देखेपिछ म गई केटीलाई 
सोधपछु गदा� म सिुतरहेको अव�थामा आगो ला�यो 
भनेक� िथइन्, �ितवादी बाब ु खालेँ आगो लगाएका 
होइनन्  । िनजउपरको जाहेरी झ�ुा हो भ�नेसमेत 
बेहोराको �ितवादी बाब ुखाकँो सा�ी िशखा म�डलले 
स�ु अदालतमा गरकेो बकप� ।

िशवा हा�मीलाई आगो ला�दाको अव�थामा 
देिखन ँ । िशवा हा�मीको घरदेिख मेरो घर अं. १५० 
िमटर टाढा पद�छ । िनज जली उपचारका लािग लादैँ 
गदा� देखेको ह� ँ । अ�पतालमा िनजको उपचार ह�दैँ 
िथयो, �हरी आई िशवा हा�मीको बयान िलन लागे, 
बयानमा बाब ु खालेँ पे�ोल छक� र आगो लगाएको हो 
भिनन् । अ�पतालले अब यहा ँ बढी उपचार ह�दँनै, 
थप उपचारका लािग नेपालग�ज लानपुछ�  भनेकाले 
ए�बलेु�समा राखी थप उपचारको लािग लगेका 
ह�न्  । घरप�रवारसगँ स�ब�ध रा�ो िथयो । घरप�रवारले 
िनजलाई कुटिपट गरी मानु�पन� कारण केही िथएन । 
आरीफ अहमदको जाहेरी बेहोरा झ�ुा हो भ�नेसमेत 
बेहोराको �रहान हा�मीको सा�ी मोिवन हा�मीले स�ु 

अदालतमा गरकेो बकप� । 
िशवा हा�मीलाई �ितवादी रइस खालेँ आगो 

लगाएका होइनन्  भ�नेसमेत बेहोराको �ितवादी रइस 
खाकँो सा�ी िन�बर मिनहारले स�ु अदालतमा गरेको 
बकप� । 

बिद�या िज�ला अ�पतालमा सोधपछुको 
�ममा बाब ुखालेँ पे�ोल छक� आगो लगाइिदयो भनी 
िशवा हा�मीले भनेक� ह�न् भ�नेसमेत बेहोराको घटना 
िववरण खलुाई कागज गन� मोहमद ऐजाज (उफ�  राज)ु 
ले स�ु अदालतमा गरकेो बकप� । 

िमित २०६९।०८।२२ गते म िददी हिसना 
हा�मीको घरमा िथए ँ। भा�जा ४ वटा र म एउटै कोठामा 
सतेुका िथय�, िभ�ी कोठामा भा�जी िशवा हा�मी, 
िददी हिसना हा�मी र सानो भा�जी तसिकरा सतेुका 
िथए । िबहान ५:३० बजेितर रोए कराएको आवाज 
म सिुतरहेको अव�थामा सनुी मलगायत सो कोठामा 
सतेुका भा�जाह� सबै उठी बािहर आय� । ग�लीबाट 
बािहर हेदा�  िशवा हा�मी जिलरहेको अव�थामा दौडदँै 
जादँै िथइन् । म जादँाजादँ ै भा�जी िशवा हा�मीले 
पानीको खा�डोमा हाम फािलन् । केटीसगँ कोही कसैले 
सोधपछु गरनेन्  र िनजले पिन केही भिननन्  । केटीले 
पिुलससगँ के भिनन् मलाई केही थाहा छैन । केटी 
जलेको मा� देखेको ह� ँ भ�नेसमेत बेहोराको अ�दलु 
मोिहज हा�मीले स�ु अदालतमा गरकेो बकप� । 

बाब ुखालेँ बिहनी िशवा हा�मीलाई टेिलफोन 
गरी िववाह गर� भनेका रहेछन्  । सो कुरा बिहनीले 
आमालाई भिनन् । सो िवषयमा गाउघँरमा र िज�ला 
�हरी काया�लयसमेतमा छलफल भयो । छलफलबाट 
अब कसैले कसैलाई फोन स�पक�  नगन� स�झदारी 
भयो । समझदारीअनसुार केटा केही िदनको लािग बािहर 
गए । पनुः बाब ुखालेँ बिहनीलाई फोन गन� िववाहको 
कुरा गन� गरपेिछ िज�ला �हरी काया�लय, बिद�यामा 
समेत िनवेदन िदई िमित २०६९।०८।२१ गते छलफल 
र समझदारीसमेत भएको हो । भोिलप�ट २२ गते 
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बिहनीको शरीरमा आगलागी भयो । आगो लगाउदँा मैले 
देिखन ँ। उपचारको �ममा बिहनीले पिुलस, डा�टर र 
प�कारको रोहवरमा बाब ुखालेँ मलाई आगो लगाएको 
हो भिनन्  । िनजको भनाइअनसुार मैले जाहेरी िदएको 
ह� ँ भ�नेसमेत बेहोराको जाहेरवाला तनवीर अहमद 
हा�मीले स�ु अदालतमा गरकेो बकप� । 

िशवालाई आगो लगाएको कुरा ह�ला भई 
सनुी म घटना�थलमा गए,ँ जादँा �यहा ँ पिुलससमेत 
आई पगेुका िथए । उपचारको लािग िज�ला अ�पताल 
बिद�यामा लिगयो । म पिन गएको िथए,ँ �यहा ँकेही कुरा 
भएन । भेरी अ�चल अ�पतालमा गइसकेपिछ �यहा ँ
पिन पूरा उपचार ह�न नसकेकोले थप उपचारको लािग 
काठमाड� लिगयो । काठमाड�मा उपचारकै �ममा 
तीन िदनपिछ िशवा हा�मीको म�ृय ुभएको हो । िशवा 
हा�मीले �हरीसम� कागज गदा� बाब ुखालेँ आगो लगाई 
िदएको भनेक� रिहछन्  । नेपालग�ज अ�पतालमा भने 
मसमेतको रोहवरमा बाब ुखालेँ पे�ोल छक� आगो लगाई 
िदएको भनी कागज गरके� ह�न् । आगो लगाउदँा मैले 
देिखन ँ। उ� कागज ह�दँा म रोहवरमा िथए ँर रोहवरमा 
मैले पिन सहीछाप गरकेो छु । िशवा हा�मीलाई घरका 
मािनस हिसना हा�मीसमेतले आगो लगाएका होइनन्  । 
भ�नेसमेत बेहोराको घटना िववरण खलुाई कागज गन� 
सिवना हा�मीले स�ु अदालतमा गरकेो बकप� । 

आमाले केटी जलेक� छ भ�दै ह�ला गनु�भयो, 
सो ह�ला सनेुपिछ हामी पाचँजना नै बािहर आय� । 
बिहनी जिलरहेक� िथइन् । मैले हातले आगो िनभाउन 
खोजे,ँ मेरो हात पिन ज�यो, बिहनी पानीको खा�डोमा 
हाम फािलन्, आगो िन�यो, बिहनीलाई उठाई िभ� 
लगी रािखयो, बािहरका मािनसह�समेत ज�मा भए, 
उपचारको लािग िज�ला अ�पतालमा लिगयो, प�कार 
आई बिहनीसगँ सोधपछु गदा� बाब ु खालेँ जलाएको 
भिनन् । बिहनीको उपचारको �ममा म�ृय ुभएको हो । 
बिहनीलाई कसले आगो लगायो मैले दिेखन ँभ�नेसमेत 
बेहोराको घटना िववरण खलुाई कागज गन� सभुान 

अहमद हा�मीले स�ु अदालतमा गरकेो बकप� । 
�ितवादी बाब ु भ�ने रइस खालेँ अिभयोग 

दाबीबाट सफाइ पाउने ठहछ�  । �ितवादी �रजवान 
अहमद हा�मी र िस� ुभ�ने �रहान अहमद हा�मीका 
हकमा िनजह�लाई अिभयोग दाबीबमोिजम मलुकु� 
ऐन, �यानस�ब�धी महलको १३(३) नं. को कसरुमा 
ज�मकैदको सजाय ह�ने ठहछ�  । �ितवादी हिसना 
हा�मीका हकमा मलुकु� ऐन, �यानस�ब�धी महलको 
१७(३) नं. बमोिजम २ वष� कैद सजाय ह�ने ठहछ�  
भ�नेसमेत बेहोराको स�ु बिद�या िज�ला अदालतबाट 
िमित २०७१।०५।१५ मा भएको फैसला । 

�ितवादी हिसना हा�मीसमेत उपर िकटानी 
जाहेरी परकेो र सो िकटानी बेहोरालाई समथ�न गद� 
जाहेरवालाले अदालतसम� बकप� गदा�  मतृक िशवा 
हा�मी र बाब ु भ�ने रिहस खाकँो �ेम स�ब�धको 
िवषयलाई िलएर प�रवारमा वादिववाद ह�दँा जाहेरवाला 
अ�रफ अहमदले िनजह�को िववाह गराइिदने भ�दा 
�ितवादी हिसना हा�मीले िशवा हा�मीलई मा�रिदने 
भनी भनेको िथइन् भनी लेखाई िदएको, आगो लागी 
घाइते भएको िशवालाई उपचार गन� लान िनजले 
समेत आलटाल गरकेो भ�ने जाहेरी तथा मतृकको 
घरको िभ�बाट मािनसको शरीरको आगोको ल�का 
घर पछािडप�� गएको र िनभेको देखेको भ�ने ल�मी 
थापासमेतले लेखाई िदएको कागज, ह�रसनु शेषले 
कागज गदा� हिसना हा�मीले िस�ु जलाई िदयो भ�ने 
दईु पटक कराएको सनेुको भ�ने बेहोरा लेखाई िदएको 
अव�था ह�दँाह�दैँ उि�लिखत �माणह�को िववेचना नै 
नगरी समानसरहका अ�य �ितवादीह�लाई अिभयोग 
मागदाबीबमोिजम सजाय गर े तापिन यी �ितवादी 
हिसना हा�मीलाई कम सजाय ह�ने गरी तथा अका� 
�ितवादी बाब ु भ�ने रिहस खाउँपर िकटानी जाहेरी 
परी उ� िकटानी बेहोरालाई मतृक िशवा हा�मीले 
मौकामा कागज गदा� �ितवादी बाबलेु पे�ोल खनाई 
आगो लगाई िदयो भनी लेखाई िदएको देिख�छ । 
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घटनामा �वयम् घाइतेले मौकामा �य� गरकेो कुरालाई 
�माणको �पमा िलन ु पन� कानूनी �यव�था ह�दँाह�दैँ 
उ� �माणको बेवा�ता गरी �ितवादी बाब ुभ�ने रिहस 
खालँाई अिभयोग दाबीबाट सफाइ िदने गरी भएको 
फैसला सो हदस�म �िुटपूण� ह�दँा बदर गरी अिभयोग 
मागदाबीबमोिजम सजाय ग�रपाउ ँभ�नेसमेत बेहोराको 
पनुरावेदक वादी नेपाल सरकारको तफ� बाट पनुरावेदन 
अदालत नेपालग�जमा परकेो पनुरावेदन प� ।

हामी �ितवादीउपर मलुकु� ऐन, 
�यानस�ब�धी महलको १ र १३(३) नं. को अिभयोग 
दाबी िलइएकोमा अिभयोग दाबी पूरा ह�ने गरी फैसला 
ग�रएको छ । आ�नी एक मा� बिहनी छोरीलाई आगो 
लगाएर मानु�  पन� कुनै आधार, �माण िमिसल सलं�न 
कागजातह�बाट पिु� भएको छैन । म �ितवादी आमा 
र छोराह�को कत��यबाट मा�रएको भिनएको छ तर 
हामीलाई मतृकलाई मानु�पन�स�मको कारण, मान�लाई 
बनाएको योजना सहमित र तयारी (Meeting of 
mind) हा�ो मानिसक अव�था य�तो �कृित िथयो 
र अपराध घटाउदँा हामी �ितवादीह�को आपरािधक 
दािय�व, भूिमका, संल�नता यसरी स�प�न भएको हो 
भनी �ित�यि� �माणह� प�ुयाई अिभयोग लगाएको 
अव�था पिन नरहेको र फैसलामा आ�मिन� आधारमा 
मलुकु� ऐन, �यानस�ब�धी महलको १ र १३(३) 
नं. को कसरु नै �थािपत ह�न नसकेको अव�थामा 
हामीह�लाई ऐ. ऐनको १३(३) नं. बमोिजम सजाय ह�ने 
गरी जानाजान कानूनको �या�या�मक �िुट गरी तथा 
�माण ऐन, २०३१ को दफा ३, ७(ग), १०, १८, २५ 
र ५४ बमोिजम वादी प�ले ब�ुन ुपन� �माण नबझेुको 
र नब�ुन ुपन� �माण बझुी गरकेो तक� सङ्गत अनमुान 
नगरी आ�मिन� अनमुान गरकेो, वादी प� र �ितवादी 
बाब ु खाकँा सयं�ु सा�ीह�को स�ु र अदालतमा 
भएको िववादा�पद बकप�लाई मा� आधार बनाएको 
र वादी दाबी �मािणत गन� भार अिभयोजन प�ले पूरा 
नगरकेो अव�थामा समेत कसरु ठहर गरी बिद�या िज�ला 

अदालतबाट िमित २०७१।०५।१५ मा भएको फैसला 
�िुटपूण� ह�दँा बदर गरी पूण� इ�साफ पाउ ँ भ�नेसमेत 
बेहोराको पनुरावेदक �ितवादी �रहान अहमद हा�मी र 
�रजवान अहमद हा�मीको तफ� बाट पनुरावेदन अदालत 
नेपालग�जमा परकेो संय�ु पनुरावेदन प� । 

म �ितवादीउपर मलुकु� ऐन, �यानस�ब�धी 
महलको १ र १३(३) नं. को अिभयोग दाबी 
िलइएकोमा ऐ.१७(३) नं. बमोिजम कसरु ठहर गरी 
फैसला ग�रएको छ । आ�नी एक मा� छोरीलाई 
जलाएर मानु�  पन� कुनै आधार, �माण िमिसल संल�न 
कागजातह�बाट पिु� भएको छैन । म �ितवादी आमा 
र छोराह�को कत��यबाट मा�रएको भिनएको छ तर 
हामीलाई मतृकलाई मनु�पन�स�मको कारण, मान�लाई 
बनाएको योजना सहमित र तयारी (Meeting of 
mind) हा�ो मानिसक अव�था य�तो �कृित िथयो 
र अपराध घटाउदँा हामी �ितवादीह�को आपरािधक 
दािय�व, भूिमका, संल�नता यसरी स�प�न भएको हो 
भनी �ित�यि� �माणह� प�ुयाई अिभयोग लगाएको 
अव�था पिन नरहेको र फैसलामा आ�मिन� आधारमा 
मलुकु� ऐन, �यानस�ब�धी महलको १ र १३(३) 
नं. को कसरु नै �थािपत ह�न नसकेको अव�थामा 
म �ितवादीलाई ऐ. ऐनको १७(३) नं. बमोिजम 
जानाजान कानूनको �या�या�मक �िुट गरी तथा 
�माण ऐन, २०३१ को दफा ३, ७(ग), १०, १८ २५ 
र ५४ बमोिजम वादी प�ले ब�ुन ुपन� �माण नबझेुको 
र नब�ुन ुपन� �माण बझुी गरकेो तक� सङ्गत अनमुान 
नगरी आ�मिन� अनमुान गरकेो, वादी प� र �ितवादी 
बाब ु खाकँा संय�ु सा�ीह�को स�ु र अदालतमा 
भएको िववादा�पद बकप�लाई मा� आधार बनाएको 
र वादी दाबी �मािणत गन� भार अिभयोजन प�ले 
पूरा नगरकेो अव�थामा समेत कसरु ठहर गरी स�ु 
बिद�या िज�ला अदालतबाट िमित २०७१।०५।१५ 
मा भएको फैसला �िुटपूण� ह�दँा बदर गरी पूण� इ�साफ 
पाउ ँभ�नेसमेत बेहोराको पनुरावेदक  �ितवादी हिसना 
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हा�मीको तफ� बाट पनुरावेदन अदालत नेपालग�जमा 
परकेो पनुरावेदन प� ।

यसमा दवैु प�को पनुरावेदन परकेो देिखदँा 
मलुकु� ऐन, अ.बं. २०२ नं. को �योजनाथ� दवुै प�को 
पनुरावेदन एक अका�लाई जानकारी गराई अनपुि�थत 
�ितवादीह�लाई �याद जारी गरी िझकाई आएपिछ 
िनयमानसुार पेस गनु�  भ�ने पनुरावेदन अदालत 
नेपालग�जबाट िमित २०७२।०१।२७ मा भएको 
आदशे । 

पनुरावेदक �ितवादी हिसना हा�मीसमेतको 
कानून �यवसायी िव�ान्  अिधव�ा �ी शािलकराम 
सापकोटा, �ितवादी बाब ु भ�ने रिहस खाकँो कानून 
�यवसायी िव�ान्  अिधव�ा �ी टीकाजगं िसहं तथा 
पनुरावेदक वादी नेपाल सरकारको तफ� बाट उ�च 
सरकारी विकल काया�लय, नेपालग�जले पेस गरकेो 
बहसनोट िमिसल सामेल रहेको रहेछ । 

िशवा हा�मीले आफू आगोले जलेको 
अव�थामा रहेको भए तापिन िनज बो�न स�ने 
अव�थामा िथइन् । िनजलाई दे�दा शरीर जलेको 
अव�थामा िथयो । िनजले मसम� कागज गदा� कागजमा 
लेिखएकै बेहोरा भनेक� िथइन् भनी पनुरावेदन अदालत 
नेपालग�जमा बिुझएका पूण�बहादरु वलीले गरकेो 
बकप� । 

िशवा हा�मी िच�ताजनक अव�थामा बिद�या 
िज�ला अ�पतालमा उपचार गराइरहेको अव�थामा 
मेरोसम� कागज भएको हो । िनजलाई आगो कसले 
लगाएको हो भनी सो�दा िनजले भिनन्; म धारामा पानी 
िलन गएक� िथए,ँ �यसै अव�थामा मेरो पछािडबाट बाब ु
खाजँ�तो �यि�ले पे�ोल ख�याई आगो लगाई िदयो 
भनी भनेक� िथइन् भनी अनसु�धान गन� �हरी कम�चारी 
अ�णकुमार िसंहले पनुरावेदन अदालत नेपालग�जमा 
गरकेो बकप� ।

अत:  मािथ िववेिचत आधार, कारण र 
�माणबाट �ितवादी �रजवान अहमद हा�मी र 

�ितवादी िस�ु भ�ने �रहान अहमद हा�मीलाई मलुकु� 
ऐन, �यानस�ब�धी महलको १३(३) नं. बमोिजम 
जनही ज�म कैद ह�ने र �ितवादी हिसना हा�मीलाई 
ऐ.को १७(३) नं. बमोिजम २ (दईु) वष� कैद सजाय ह�ने 
तथा �ितवादी बाब ुखा ँभ�ने रइस खालँाई अिभयोग 
दाबीबाट सफाइ िदने ठह�याई स�ु बिद�या िज�ला 
अदालतबाट िमित २०७१।५।१५ मा भएको फैसला 
िमलेकै दिेखदँा सदर ह�ने ठहछ�  भ�नेसमेत बेहोराको 
उ�च अदालत तलुसीपरु, नेपालग�ज इजलासबाट 
िमित २०७३।१०।२४ मा भएको फैसला । 

��ततु म�ुामा �ितवादी हिसना हा�मीसमेत 
उपर िकटानी जाहेरी परकेो छ । सो िकटानी जाहेरी 
बेहोरालाई समथ�न गद� जाहेरवालाले अदालतसम� 
बकप� गदा� मतृक िशवा हा�मी र बाब ुभ�ने रइस खाकँो 
�ेमस�ब�धको िवषयलाई िलएर प�रवारमा वादिववाद 
ह�दँा जाहेरवाला आ�रफ अहमदले िनजह�को िववाह 
गराइिदने भ�दा �ितवादी हिसना हा�मीले िशवा 
हा�मीलाई मा�रिदने भनी भनेक� िथइन्  भनी लेखाई 
िदएकोसमेतबाट �ितवादी हिसना हा�मीको उ� 
घटनामा म�ुय भूिमका रहेको पिु� भइरहेको छ । यी 
�ितवादी आमा हिसना हा�मीको चाहनािवपरीतको 
�यि�सगँ मतृकले �ेमस�ब�ध राखेको �रसइवी िलई 
िनजलाई आगो लगाई मान� काय�मा संल�नता रहेको र 
मतृक �ितवादी हिसना हा�मीले मतृकको �ेम स�ब�ध 
छुटाउन जेसकैु पिन गन� तयार रहेको प�रि�थितको 
मू�याङ्कन एवं िव�ेषण नै नगरी भएको फैसला 
�िुटपूण� छ । �ितवादी हिसना हा�मी र मतृक िशवा 
हा�मी एउटै कोठामा सतेुको र िबहान सबेर ैहा�मीलाई 
आगो लगाएको र आगो लागी घाइते भएको िशवालाई 
उपचार गन� लैजान िनजले समेत आलटाल गरेको 
भ�ने जाहेरी तथा मतृकको घरको िभ�बाट मािनसको 
शरीरको आगोको ल�का घर पछािडप�� गएको र 
िनभेको दखेेको भ�ने ल�मी थापा, िशवा म�डल, 
जमुा अ�सारीसमेतले लेखाई िदएको कागज, ह�रसनु 
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शेषले कागज गदा� हिसना हा�मीले िस� ुअथा�त् �रहान 
अहमद हा�मीले जलाई िदयो भ�ने २ पटक कराएको 
सनुेको भ�ने घटनाका ��य�दश� एवं थाहा पाउने 
अ�य मािनसह�ले बेहोरा लेखाई िदएको अव�था 
िव�मान ह�दँाह�दँै उि�लिखत �माणह�को िववेचना नै 
नगरी समान �तरका अ�य �ितवादीह�लाई अिभयोग 
दाबीबमोिजम नै सजाय गर े तापिन यी �ितवादी हिसना 
हा�मीलाई कम सजाय ह�ने गरी भएको फैसला �िुटपूण� 
छ ।

�ितवादी बाब ु भ�ने रइस खाउँपर िकटानी 
जाहेरी परकेो छ । सो िकटानी बेहोरालाई मतृक िशवा 
हा�मीले आफू जीिवत छँदै मौकामा कागज गदा�  अथा�त् 
म�ृयकुालीन घोषणा (Dying Declaration) गन� 
�ममा बाब ुभ�ने रइस खालेँ िबहान धारामा पानी िलन 
गएको अव�थामा मलाई पखा�लपछािड �याई तलँाई 
मा�रिद�छु भनी �लाि�टकको बोतलमा �याएको पे�ोल 
खनाई सलाई कोरी शरीरमा फािलिदएको हो भनी 
िकटानीपूव�क लेखाई िदएको देिख�छ । घटनामा �वयं 
घाइतेले मौकामा �य� गरकेो कुरालाई �माणको �पमा 
िलन ुपन� कानूनी �यव�था ह�दँाह�दँै उ� �माणको बेवा�ता 
गरी �ितवादीलाई अिभयोग दाबीबाट सफाइ िदने गरी 
भएको फैसलामा �माणको मू�याङ्कन एवं िव�ेषणमा 
ग�भीर कानूनी �िुट रहेको छ । अतः उि�लिखत आधार 
र कारणबाट �ितवादी हिसना हा�मीलाई दाबीभ�दा 
कम सजाय ह�ने र �ितवादी बाब ुभ�ने रइस खालँाई 
अिभयोग मागदाबीबाट सफाइ िदने गरी भएको स�ु 
फैसला सदर ह�ने ठह�याई उ�च अदालत तलुसीपरु, 
नेपालग�ज इजलासबाट भएको फैसला �िुटपूण� ह�दँा 
सो बदर गरी िनज �ितवादीह�लाई स�ु अिभयोग 
दाबीबमोिजम नै सजाय ग�रपाउ ँभ�नेसमेत बेहोराको 
वादी नेपाल सरकारको तफ� बाट यस अदालतमा दता� 
भएको पनुरावेदनप� ।

उ�च अदालतले गरकेो फैसलामा म�ुय 
आधारको �पमा आ�रफ अहमद राइनको िकटानी 

जाहेरी दरखा�त र िनजको अदालतसम� भएको 
बकप�लाई िलएको छ । जाहेरी दरखा�त आफँैमा 
अिभयोग पिु� गन� मह�वपूण� �माण ह�न स�दैन । यो 
त केवल अपराध अनसु�धानको एउटा सूचनास�म 
हो । जाहेरी दरखा�त कुनै �यि�को नाम उ�लेख 
गद�मा उ� जाहेरी दखा�तलाई िकटानी जाहेरी भ�न 
िम�दैन । जाहेरवाला आ�रफ अहमद राइनले अनमुानको 
भरमा हामी प�रवारका सद�यले िशवा हा�मीलाई 
मारकेो भनी लेखाउन ुभएको छ । यिद कुनै �यि�ले 
कुनै अपराधमा कसैको संल�नता पिु� ह�ने त�रकाले 
�माणसिहत नाम उ�लेख गद�छ भने �यसलाई िकटानी 
जाहेरी दरखा�त भ�न सिक�छ । ��ततु म�ुामा 
िकटानी भिनएको जाहेरी दरखा�त त�य र �माणमा 
आधा�रत नभई अनमुान र शंकामा आधा�रत भएकोले 
उ� जाहेरी दरखा�त िकटानी ह�न स�दनै । अनमुानका 
आधारमा जाहेरी िदने जाहेरवालाले अदालतमा आई 
गरकेो बकप�को कुनै �ामािणक मू�य ह�न स�दनै । 

उ� घटनामा हा�ो बिहनी िशवा हा�मीको 
म�ृय ुभएको छ । स�ुमा पनुरावेदकम�येको म �रजवान 
अहमद हा�मीले बाब ुखा ँभ�ने �यि�उपर शंका गरी 
जाहेरी दरखा�त िदएको िथए ँ। अदालतले फैसला गदा� 
िनजलाई सफाइ िदई जबरज�ती तक� का आधारमा हामी 
पनुरावेदकलाई सजाय गरकेो अव�था छ । कितपय 
म�ुामा च�मिदद गवाहको अभाव ह�न ु �वाभािवक रहे 
तापिन कसैलाई दोषी �मािणत गन� व�तिुन� �माणको 
आव�यकता ह��छ । �माण ऐन, २०३१ को दफा २५ 
ले पिन फौजदारी कसरुमा दाबी �मािणत गन� भार वादी 
प�मा रहने �प� �यव�था गरकेो छ । 

बािहरी मािनसले आगो लगाएको भए 
�ितवादी हिसनाले दे�न ु पन� भ�ने पिन िनण�याधार 
बनाइएको छ । िनजले पिन बयानमा किहकँतै हामी 
पनुरावेदकले आगो लगाएको पिन भ�नभुएको छैन 
�ितवादीले पीिडतलाई अ�पताल लैजान पहल नगरेको 
भनी गलत त�यलाई फैसलामा उ�लेख ग�रएको 
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छ । आगो लागेको दखेेप�ात् आमा िच�याउन ुभएको, 
हामी पनुरावेदकलगायत प�रवारका सद�यह� उठेका, 
पीिडतको आगो िनभाएको र �हरीसमेत आइसकेपिछ 
त�ु�त अ�पताल लगेको त�यलाई फरक ढंगले 
�या�या ग�रएको छ । आमा िच�याउदँा हामी पनुरावेदक 
सिुतरहेको अव�था �मािणत भइसकेपिछ हामीले 
कसरी आगो लगाउन स�दछ� ? उ� कुरालाई �यान 
िदइएको छैन । 

��ततु म�ुाको पीिडत िशवा हा�मीले िज�ला 
अ�पताल बिद�या र नेपालग�जजमा उपचार गरकेो 
अव�थामा र बाटोमा समेत आफूलाई बाब ु खालेँ 
आगो लगाएको भनेर भनेको उ� बेहोरा भनेको भनी 
िविभ�न �यि�ह�ले भनेको र पीिडत �वयलें कागज 
गरकेो अव�थामा उ� त�यलाई �माणमा निलई गरकेो 
फैसला �माण ऐन, २०३१ को दफा ११ को �ितकूल 
भई �िुटपूण� रहेको ह�दँा सो फैसला उ�टी गरी अिभयोग 
दाबीबाट सफाइ िदलाई पाउ ँ भ�नेसमेत बेहोराको 
�ितवादीह� �रजवान अहमद हा�मी र िस�ु भ�ने 
�रहान अहमद हा�मीको तफ� बाट यस अदालतमा दता� 
भएको संय�ु पनुरावेदनप� ।

िनयमबमोिजम सा�ािहक तथा दैिनक पेसी 
सूचीमा चढी िनण�याथ� पेस ह�न आएको ��ततु म�ुामा 
पनुरावेदक वादी नेपाल सरकारको तफ� बाट उपि�थत 
ह�न ु भएका िव�ान्  उप�यायािधव�ा �ी सोमका�त 
भ�डारीले ��ततु म�ुामा �ितवादी हिसना हा�मीसमेत 
उपर िकटानी जाहेरी परकेो छ । सो िकटानी जाहेरी 
बेहोरालाई समथ�न गद� जाहेरवालाले अदालतसम� 
उपि�थत भई बकप� ग�रिदएको छ । मतृक िशवा 
हा�मी र बाब ु भ�ने रइस खाकँो �ेमस�ब�धको 
िवषयलाई िलएर प�रवारमा वादिववाद ह�दँा जाहेरवाला 
आ�रफ अहमदले िनजह�को िववाह गराइिदने भ�दा 
�ितवादी हिसना हा�मीले िशवा हा�मीलाई मा�रिदने 
भनी भनेक� िथइन्  भनी लेखाई िदएकोसमेतबाट 
�ितवादी हिसना हा�मीको उ� घटनामा म�ुय भूिमका 

रहेको पिु� भइरहेको छ । �ितवादी हिसना हा�मी र 
मतृक िशवा हा�मी एउटै कोठामा सतेुको र िबहान सबेर ै
हा�मीलाई आगो लगाएको र आगो लागी घाइते भएको 
िशवालाई उपचार गन� लैजान िनजले समेत आलटाल 
गरकेो भ�ने जाहेरी तथा मतृकको घरको िभ�बाट 
मािनसको शरीरको आगोको ल�का घर पछािडप�� 
गएको र िनभेको देखेको भ�ने ल�मी थापा, िशवा 
म�डल, जमुा अ�सारीसमेतले लेखाई िदएको कागज, 
ह�रसनु शेषले कागज गदा� हिसना हा�मीले िस�ु 
अथा�त् �रहान अहमद हा�मीले जलाई िदयो भ�ने २ 
पटक कराएको सनेुको भ�ने घटनाका ��य�दश� एवं 
थाहा पाउने अ�य मािनसह�ले बेहोरा लेखाई िदएको 
अव�था िव�मान ह�दँाह�दँै उ� �माणह�को िववेचना नै 
नगरी समान �तरका अ�य �ितवादीह�लाई अिभयोग 
दाबीबमोिजम नै सजाय गर े तापिन यी �ितवादी हिसना 
हा�मीलाई कम सजाय ह�ने गरी भएको फैसला �िुटपूण� 
छ ।

�यसैगरी अका� �ितवादी बाब ु भ�ने रइस 
खाउँपर िकटानी जाहेरी परकेो छ । सो िकटानी 
बेहोरालाई मतृक िशवा हा�मीले आफू जीिवत छँदै 
मौकामा कागज गदा� अथा�त् म�ृयकुालीन घोषणा 
(Dying Declaration) गन� �ममा बाब ु भ�ने रइस 
खालेँ िबहान धारामा पानी िलन गएको अव�थामा 
मलाई पखा�लपछािड �याई तलँाई मा�रिद�छु भनी 
�लाि�टकको बोतलमा �याएको पे�ोल खनाई सलाई 
कोरी शरीरमा फािलिदएको हो भनी िकटानीपूव�क 
लेखाई िदएको देिख�छ । घटनामा �वय ं घाइतेले 
मौकामा �य� गरकेो कुरालाई �माणको �पमा िलन ु
पन� कानूनी �यव�था ह�दँाह�दँ ै उ� �माणको बेवा�ता 
गरी �ितवादीलाई अिभयोग दाबीबाट सफाइ िदने 
गरी भएको फैसलामा �माणको मू�याङ्कन एवं 
िव�ेषणमा ग�भीर कानूनी �िुटरहेको ह�दँा �ितवादी 
हिसना हा�मीलाई अिभयोग मागदाबीभ�दा कम सजाय 
ह�ने र �ितवादी बाब ु भ�ने रइस खालँाई अिभयोग 
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मागदाबीबाट सफाइ िदने गरी भएको स�ु फैसला सदर 
ह�ने ठह�याई उ�च अदालत तलुसीपरु, नेपालग�ज 
इजलासबाट भएको फैसलामा ग�भीर कानूनी �िुट 
रहेको ह�दँा सो बदर गरी िनज �ितवादीह�लाई स�ु 
अिभयोग दाबीबमोिजम नै सजाय ह�नपुद�छ भनी गनु�  
भएको बहससमेत सिुनयो । 

उि�लिखत बहस िजिकर र त�य भएको 
��ततु म�ुामा उ�च अदालत तलुसीपरु, नेपालग�ज 
इजलासबाट भएको फैसला िमलेको छ वा छैन ? 
पनुरावेदक वादी नेपाल सरकार र �ितवादी दवुै प�को 
पनुरावेदन िजिकर प�ुन स�ने हो वा होइन ? भ�ने 
िवषयमा िनण�य िदनपुन� दिेखन आयो । 

यसमा मतृक िशवा हा�मीलाई �ितवादीह� 
बाब ु भ�ने राइस खा,ँ �रहान अहमद हा�मी, हिसना 
हा�मी, �रजवान अहमद हा�मीसमेतको कत��य 
एवं संल�नताबाट िशवा हा�मीलाई आगोले जलाई 
कत��य गरी मारकेो भ�ने त�य �मािणत ह�न आएकोले 
�ितवादीह�को उ� काय� मलुकु� ऐन, �यानस�ब�धी 
महलको १ नं. िवपरीत १३ नं. बमोिजमको कसरु 
भएकोले यी �ितवादी बाब ु भ�ने राइस खा,ँ �रहान 
अहमद हा�मी, हिसना हा�मी, �रजवान अहमद 
हा�मीलाई मलुकु� ऐन, �यानस�ब�धी महलको 
१३(३) नं. बमोिजम सजाय ग�रपाउ ँभ�ने वादी नेपाल 
सरकारको अिभयोग मागदाबी रहेको देिख�छ ।

�ितवादी बाब ु भ�ने रइस खालेँ अिभयोग 
दाबीबाट सफाइ पाउने, �ितवादी �रजवान अहमद 
हा�मी र िस�ु भ�ने �रहान अहमद हा�मीलाई 
अिभयोग दाबीबमोिजम मलुकु� ऐन, �यानस�ब�धी 
महलको १३(३) नं. को कसरुमा ज�मकैदको सजाय 
ह�ने र �ितवादी हिसना हा�मीका हकमा मलुकु� ऐन, 
�यानस�ब�धी महलको १७(३) नं. बमोिजम २ वष� कैद 
सजाय ह�ने ठह�याई स�ु बिद�या िज�ला अदालतबाट 
िमित २०७१।०५।१५ मा भएकोमा फैसलाउपर 
वादी नेपाल सरकार र �ितवादीह�को तफ� बाट उ�च 

अदालत तलुसीपरु, नेपालग�ज इजलासमा पनुरावेदन 
परकेोमा स�ु िज�ला अदालतको फैसला सदर 
ह�ने ठह�याई उ�च अदालत तलुसीपरु, नेपालग�ज 
इजलासबाट िमित २०७३।१०।२४ मा फैसला भएको 
दिेखयो । सो फैसलाउपर वादी र �ितवादी दवैु प�को 
तफ� बाट यस अदालतमा पनुरावेदन पन� आएको 
दिेखयो ।

२. िनण�यतफ�  िवचार गदा� सव��थम ��ततु 
म�ुामा िमिसल संल�न �माणह�को मू�याङ्कन 
नै नगरी �ितवादी हिसना हा�मीलाई मलुकु� ऐन, 
�यानस�ब�धी महलको १७(३) नं. बमोिजम २ वष� 
कैद सजाय ह�ने र अका� �ितवादी बाब ु भ�ने रइस 
खालँाई अिभयोग दाबीबाट सफाइ िदने ठह�याई स�ु 
िज�ला अदालतबाट भएको फैसला सदर ह�ने ठह�याई 
उ�च अदालत तलुसीपरु, नेपालग�ज इजलासबाट 
भएको फैसलामा ग�भीर कानूनी �िुट रहेको ह�दँा सो 
फैसला बदर गरी िनज �ितवादीह�लाई स�ु अिभयोग 
दाबीबमोिजम नै सजाय ग�रपाउ ँ भ�ने वादी नेपाल 
सरकारको पनुरावेदन िजिकर प�ुन स�ने हो वा होइन 
भ�ने स�ब�धमा हेनु�  पन� देिखयो । 

३. सो स�ब�धमा हेदा� पीिडत मतृक 
िशवा हा�मीको म�ृय ु कत��यबाटै भएको हो भनी 
यी �ितवादीह�उपर अलग अलग जाहेरी परेको 
दिेख�छ । पिहलो जाहेरी मतृककै दाज ु�रजवान हा�मीको 
तफ� बाट परकेो दिेख�छ । मतृक िशवा हा�मीको म�ृय ु
नह�दँै परकेो उ� जाहेरीमा बाब ुखा ँभ�ने �यि�ले मेरो 
घरको पछािड उ�रतफ� को पखा�लबाट रातो रङ्गको 
�लाि�कको जगमा िलई आएको पे�ोल मेरो बिहनीको 
शरीरमा हाली सलाई कोरी �यान मान�को लािग 
आगोसमेत लगाई मतृक बिहनीलाई जलाएको भनी 
बाब ुखाउँपर िकटानी जाहेरी िदएको देिख�छ । दो�ो 
जाहेरी मतृककै अका� दाज ु तनवीर अहमद हा�मीले 
िदएको देिख�छ । िनजले पिन आ�नो जाहेरीमा 
बिहनीलाई पे�ोल छक� र आगो लगाएको भनी बाब ुभ�ने 
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रईस खाउँपर नै िकटानी जाहेरी िदएको दिेख�छ । ते�ो 
जाहेरी घरप�रवार बािहरका मतृकका िछमेक� आ�रफ 
अहमद राइनको तफ� बाट परकेो दिेख�छ । उ� ते�ो 
जाहेरीमा घरप�रवारका सद�यह�म�ये िस�ु भ�ने 
�रहान अहमद हा�मी, �रजवान अहमद हा�मी र हिसना 
हा�मी िमली मतृक िशवा हा�मीलाई पे�ोल छक� मान� 
काम गरकेा ह�न् भनी िनजह�उपर िकटानी जाहेरी 
िदएको अव�था छ । यसरी मतृकका घरप�रवारका 
जाहेरवाला दाजहु�ले बाब ुखालँाई र घरप�रवारदेिख 
बािहरका मतृकका िछमेक� आ�रफ अहमद राइनले 
मतृकका घरप�रवारका आमा र दाजहु�लाई नै 
कसरुदार दखेाई िकटानी जाहेरी िदएको देिख�छ । 

४. पिहलो र दो�ो जाहेरीमा बाब ुखालेँ िववाह 
गर� भनी बिहनीलाई दबाब िददँै आएकोमा बिहनीले 
अ�वीकार गरके�ले घरको उ�रतफ� को पखा�लबाट 
पे�ोल छक� फाली आगो लगाई जलाएको भनी उ�लेख 
ग�रएको छ भने ते�ो जाहेरीमा बाब ु खा ँ र िशवा 
हा�मीिबच �ेमस�ब�ध रहेको, सो स�ब�धलाई िलएर 
िमित २०६९।०८।२० मा िशवा हा�मीका सािहला 
दाज ु �रजवान र का�छा दाज ु िस�ुले िशवा हा�मीका 
�ेमी बाब ुखालँाई लताररे आ�नै घरमा लगी कुटिपट 
गरकेा, िशवा हा�मीलाई एउटा कोठामा थनेुको देखेको 
अव�थामा मैले मिु�लम समाजको रीित�रवाजअनसुार 
मौिखक िमलाप� गराई गएकोमा २० गतेको कुरालाई 
जरीया िलई २१ गते राित केटी िशवा हा�मीलाई 
कुटिपट गरकेा, तेरो िववाह कुनै हालतमा बाब ुखासँगँ 
ह�न िद�न�, �यसको नाम िलइस्  भने पे�ोल छक� र 
मारी फा�छ� भनेका रहेछन्, िमित २०६९।८।२२ 
गते िबहान अ�यायीह�ले बाब ु खासँगँको सोही �ेम 
स�ब�धको जरीयालाई िलएर पे�ोल छक� आगो लगाई 
स�त घाइते बनाएकोमा िनज मतृकको उपचारको 
�ममा म�ृय ु ह�न गएकोले िशवा हा�मीको म�ृय ुअ�य 
कोही �यि�बाट नभई मतृकका आ�नै घरप�रवारका 
सद�यम�ये िस�ु हा�मी, �रजवान हा�मी र हिसना 

हा�मीसमेत िमली िनज िशवा हा�मीलाई पे�ोल छक� 
मान� काम गरकेोले कारबाही ग�रपाउ ँ भ�ने आ�रफ 
अहमद राईनको जाहेरी दरखा�तको बेहोरा रहेको 
दिेख�छ । 

५. िनज मतृक िशवा हा�मीको शरीरमा िमित 
२०६९।०८।२२ गते िबहान अ�दाजी ६ बजेको समयमा 
पे�ोल छक� आगोले जलेकोमा उपचारको �ममा 
िमित २०६९।०८।२७ गते िनजको म�ृय ुभएको भ�ने 
स�ब�धमा वीर अ�पतालमा भएको लास जाचँ �कृित 
मचु�ुका हेदा� मतृक िशवा हा�मीको िनधारको भागमा 
छाला उि�कएको, दवैु आखँा ब�द, मखु अध� ख�ुला, 
दवुै कान जलेको, अनहुारको भाग पूर ै जली छाला 
खइुिलएको, घाटँीदेिख दवुै ख�ुाको गोलीगाठँास�म 
उपचारको �ममा बािँधएको �या�डेज खोली हेदा� मतृक 
शरीरको छाला पूर ैजली खइुिलएको, दवुै हात पाखरुा 
प�जासमेत जली छाला खइुिलएको, योिन मल�ार 
जलेको, योिनबाट तरल पदाथ� िनि�कएको, कपाल 
जली खिु�एको, गध�न तथा िपठ्युसँमेतको भाग आगोले 
जली छाला खइुिलएको, मतृकको शरीर ९०% आगोले 
जलेको भ�नेसमेत बेहोराको लास जाचँ �कृित मचु�ुका 
एव ं मतृकको शव परी�ण �ितवेदन हेदा� म�ृयकुो 
कारणमा (Flame burn injuries) उ�लेख भएको र 
(Burn injury over body. Burn injury is about 
80-90%. Swelling of face and neck region) 
भ�ने बेहोराको घाउ जाचँ केस फाराम रहेको देिख�छ । 
साथै शरीरको अगािडको भाग बढी जलेको ह�नाले सोही 
भागबाट आगो लागेको अनमुान गन� सिकने भ�नेसमेत 
बेहोराको िज�ला �वा��य काया�लय बिद�याको िमित 
२०६९।९।२४ को प�बाट लेिखआएको देिख�छ । यी 
सबै कागज �माणह� र मौकामा बिुझएका �यि�ह�को 
भनाइसमेतका आधारमा मतृक िशवा हा�मीको म�ृय ु
आगोले जलेर भएको त�यमा कुनै िववाद रहेको 
दिेखदैँन । 

६. मतृकक� आमा �ितवादी हिसना 
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हा�मीले मौकामा घटना िववरण कागज गदा� छोरी 
िशवा हा�मीलाई को कसले आगो लगायो, मैले 
कसैलाई देिखन ँभनी लेखाई िदएको र अिधकार�ा� 
अिधकारीसम� बयान गदा� िशवा हा�मीलाई शरीरमा 
आगो लागेको अव�थामा िनजले मलाई बचाउ, आगो 
िनभाउ भ�द ै कराएक� िथइन् भनी आ�नो बेहोरा 
लेखाएको देिख�छ । म�ुना भ�ने सभुान अहमद हा�मीले 
आ�नो घटना िववरण कागजमा भाइजान बचाउ भनेक� 
िथइन् भनी बेहोरा लेखाएको र िनजले अदालतमा 
समेत उपि�थत भई बकप� गदा� बिहनी पानीको 
खा�डोमा हामफािलन् भनी आ�नो बेहोरा लेखाएको 
देिख�छ । मतृकका मामा अ�दलु मोईज हा�मीले 
अदालतसम� बकप� गदा� ग�लीबाट बािहर हेदा� 
िशवा हा�मी जिलरहेको अव�थामा दौडदँ ैजादैँ िथइन्, 
म जादँाजादँै भा�जी िशवा हा�मी पानीको खा�डोमा 
हामफािलन् भनी आ�नो बेहोरा लेखाएको देिख�छ । 
उि�लिखत �यि�ह�समेतका कथनबाट मतृक िशवा 
हा�मी आ�नो शरीरमा आगो लागेपिछको अव�थामा 
बा�ँनको लािग �यासरत रहेको भ�ने देिख�छ । िनज 
मतृकले एकािबहानै उठी आ�नो शरीरमा आफँै पे�ोल 
ख�याई आ�मह�या गनु�पन�स�मको अव�था रहेभएको 
िमिसल संल�न कागज �माणह�बाट देिखदँैन । 

७. मतृक िशवा हा�मी र �ितवादी बाब ुखा ँ
एकअका��ित �ेम स�ब�धमा रही उनीह�को �ेम 
स�ब�ध वैवािहक ब�धनमा बािँधने चरणमा पगेुको 
अव�था रहेको कुरा िनजह�को िबच मोबाइलमा 
भइरहेको “बाबु हम नरही रहपाते तु�न ेिबना” भ�ने 
ज�ता स�देश मतृकले आ�नो �ेमी बाब ु खालँाई 
पठाएको िमिसल सामेल रहेको मोबाइल कल िडटेल 
तथा �ितवादी बाब ुखाकँो मौकाको र अदालतको बयान 
बेहोरा एवं मतृकक� आमा �ितवादी हिसना हा�मीले 
अदालतसम� बकप� गदा� मतृक छोरीले बाब ुखालँाई 
म ितमी िबना बा�ँन सि�दन भनेको सनेुको र (स.ज. 
२४ मा) मेरी छोरीको िववाहको लािग काठमाड�बाट 

धनी प�रवारको मिु�लम केटाबाट िववाहको ��ताव 
आएकोमा छोरीले म टाढा िववाह गिद�न, बाबसुगैँ 
िववाह गछु�  भनी िज�ी िलएको भ�नेसमेतको बयान 
बेहोरा लेखाई िदएको कथनबाट मतृक िशवा हा�मी 
र �ितवादी बाब ुखा ँएकआपसमा �ेमी �ेिमका भएको 
��ट देिख�छ । 

८. मतृक िशवा हा�मीलाई आगो लगाएको 
वारदात ह�न ु२ िदनअिघ अथा�त् िमित २०६९।८।२० 
गते िशवा हा�मीका सािहला दाज ु �रजवान र का�छा 
दाज ुिस�लेु िशवा हा�मीका �ेमी बाब ुखालँाई लताररे 
आ�नै घरमा लगी कुटिपट गरकेो र िशवा हा�मीलाई 
एउटा कोठामा थनेुको र िनज िशवा हा�मीलाई तेरो 
िववाह कुनै हालतमा बाब ुखासँगँ ह�न िद�न�, �यसको 
नामसमेत िलइस ् भने पे�ोल छक� र मारी फा�छ� 
भनेका र सोको २ िदनपिछ २२ गते आगो लगाई जली 
उपचारको �ममा िनजको म�ृय ुभएको ह�दँा िनज िशवा 
हा�मीको म�ृय ु अ�य कोहीबाट नभई आ�नै घरका 
सद�यम�ये िस�ु �रजवान र हिसनासमेत िमली पे�ोल 
छक� जलाई मान� काम गरकेा ह�न् भनी आ�रफ अहमद 
राईनले िदएको िकटानी जाहेरी दरखा�तको बेहोराबाट 
�ितवादी बाब ुखा ँर मतृक िशवा हा�मीिबच रहेको �ेम 
स�ब�धलाई िलएर �ितवादीह� हिसना हा�मी, �रहान 
अहमद हा�मी र �रजवान अहमद हा�मीले अ�वीकार 
गरकेो र आ�ोश रहेको देिख�छ । 

९. मतृक िशवा हा�मी र �ितवादी बाब ु
खािँबच रहेको �ेम स�ब�ध टुटाउन बाब ु खालँाई 
िनजको घरबाट आ�नो घरस�म लताररे �याउने, 
हातपात गरी ध��याउने, मतृकलाई आगो लगाई 
जलाएको, वारदात भएको अिघ�लो िदन मतृकका 
दाज ु �रजवान�ारा �हरी काया�लयसम� उजरु पारी 
बाब ुखा ँर मतृक िशवा हा�मीिबच फोन तथा एस.एम.
एस. केही गन� नपाउने, बाब ुखाकँो मोबाइलको मेसेज 
िडिलट गन� लगाउनेलगायतका �यासह� �ितवादीह� 
हिसना, �रजवान र �रहानसमेतबाट भएको त�य बाब ु
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खाकँो बयान, जाहेरवाला आ�रफ अहमदको जाहेरी 
एवं िनजको बकप�को बेहोराबाट पिु�ट ह�न आएको 
देिख�छ । �यसैगरी मेरो बिहनी िशवा हा�मीलाई 
�ितवादी बाब ुखालेँ �ेम स�ब�ध राखेको भनेपिछ �रस 
उठी मैले िमित २०६९।०८।२० गते िनज बाब ुखालँाई 
२/३ थ�पड हानेको ह� ँभनी मतृककै मािहला दाज ुम�ुना 
भ�ने सभुान अहमद हा�मीले मौकामा अनसु�धान 
अिधकारीसम� ग�रिदएको कागजसमेतबाट �ेम 
स�ब�ध छुटाउन धेर ै �य�न भइरहेको भए तापिन 
उनीह�िबचको �ेम स�ब�ध टुटाउन नसिकरहेको 
अव�था रहेको भ�ने िमिसलबाट दिेखएको ि�थितमा 
�ितवादी बाब ु खालेँ मतृक िशवा हा�मीलाई आगोले 
जलाई मानु�पन� कुनै �वाभािवक कारण र प�रि�थित 
रहेभएको दिेखदैँन । 

१०. सव��थम �ितवादी बाब ु भ�ने रइस 
खा ँ कसरुदार ह�न् वा होइनन्  भ�ने स�ब�धमा हेदा� 
�ितवादी बाब ुभ�ने रईस खाकँो �थायी घर भारतको 
बहराइचमा रहेको र िबगत १२ वष�देिख नेपालमा 
खासगरी बिद�यामा आमा बबुाको साथमा डेरा गरी ब�ने 
मोटरसाइकल �रपे�रङ काम गन� कामदार मजदरु ज�मा 
५ क�ास�म अ�ययन गरकेा, २२ वष�य िनज �ितवादी 
र भारतको नानपाराबाट हाइ�कूल पास गरी ११ क�ा 
पढ्ने तरखरमा रहेक� १९ वष�य िशवा हा�मीिबच �ेम 
स�ब�ध रहन गएको देिख�छ । िनजह�िबचको �ेम 
स�ब�ध रहेको कुरा िनजह�िबच मोबाइल फोनमा ह�ने 
गरकेो “म ितमी िबना बाँ�न सि�दन” “बाबु हम नही 
रहपाते तु�न ेिबना” ज�ता स�देशह� िशवा हा�मीले 
पठाएको स�दशेबाट पिु�ट भइरहेको देिख�छ । 

११. �ितवादी बाब ु खा ँ र मतृक िशवा 
हा�मीिबच �ेम स�ब�ध रहेको भ�ने देिखइरहेको 
अव�थामा िमित २०६९।८।२२ गते एकािबहानै आ�नै 
घर प�रसरिभ� िशवा हा�मीको शरीरमा पे�ोल छक� 
आगो लगाई ९० �ितशत शरीर जलेको अव�थामा 
उपचारको �ममा िनजको म�ृय ुभएको घटनाको त�य 

रहेकोमा सो घटना ह�नअुिघ यी दईु �ेमी �ेिमकािबच 
कुनै मनमटुाव, वादिववाद झैझगडा केही भएको वा कुनै 
असहज प�रि�थित उ�प�न भएको भ�ने कहीकँतैबाट 
पिन ख�ुन आएको देिखदैँन । आ�नो �ेिमका मतृक 
िशवा हा�मीलाई यी �ितवादी बाब ु खालेँ पे�ोल 
छक� आगो लगाई जलाई ह�या गनु�पन�स�मको कुनै 
कारण रहेभएको भ�ने कुरा िमिसल संल�न कागज 
�माणह�बाट देिखदैँन । 

१२. मतृकका दाजहु� जाहेरवाला �रजवान 
र तनवीरको जाहेरीअन�ुप मतृकको घर पखा�ल 
बािहरबाट यिद �ितवादी बाब ु खालेँ नै पे�ोल फाली 
मतृक िशवा हा�मीलाई जलाएको हो भनी मा�ने हो भने 
सो समयमा मतृकको आमा सोही ठाउमँा रहेको भ�ने 
दिेख�छ । िनज �ितवादीले �यसरी पे�ोल �या�ँदा 
मतृकको आमा हिसना हा�मीले �वाभािवक �पमा 
द�ेन ुपन�मा िनज �ितवादीलाई पे�ोल छक� को देखेको 
भनी भ�न पिन सकेको दिेखदैँन । मतृकक� आमाले 
कसैलाई नदेखेको भनाइ �य� गरकेो दिेख�छ । िनजले 
छोरी िशवा हा�मीको शरीरमा ए�कासी आगो लागेको 
मा� दे�न ुर आगो लगाउने मािनस कसैलाई नदे�नबुाट 
जाहेरवालाह�ले यी �ितवादीलाई फसाउने उ�े�यबाट 
जाहेरी दरखा�त दता� गराएका ह�न् भ�ने पिु�ट ह��छ । 

१३. घटना�थलको �कृिततफ�  िवचार गदा� 
�ितवादी बाब ु भ�ने रईस खालेँ पखा�ल बािहरबाट 
पे�ोल छक� मतृक िशवा हा�मीलाई आगो लगाएको 
भ�ने िनजउपरको अिभयोग दाबी व�तपुरक रहेको 
मा�न सिकने अव�था देिखदँैन । जाहेरवाला �रजवान 
हा�मीको जाहेरीमा जाहेरवालाको घरको उ�रतफ� को 
पखा�लबाट �ितवादी बाब ु खालेँ रातो �लाि�कको 
जगमा िलई आएको पे�ोल बिहनी िशवा हा�मीको 
शरीरमा हाली सलाई कोरी �यान मान�को लािग 
आगोसमेत लगाई िदएको भ�ने उ�लेख गरकेो भए  
तापिन जाहेरीमा उि�लिखत उ� रातो �लाि�कको 
जग बरामद ह�न सकेको देिखदँनै । 
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१४. �यसैगरी यिद उ�रतफ� को पखा�ल 
बािहरबाट पखा�लिभ� रहेक� भिनएक� मतृकको 
शरीरमा पे�ोल फाली आगो लगाइएको भए �यहा ँ
पे�ोलको ग�ध आएको ि�थित ह�नपुन�, कसैले पिन 
सो पखा�लिभ� पे�ोलको ग�ध आएको भ�ने बेहोरा 
लेखाएको िमिसलबाट देिखदँनै । सो वारदात िमित 
र समयमा गाडी मोबाइल ड्यटुीमा रहेका �.ना.िन. 
िव�णबुहादरु के.सी. ले पेस गरकेो �ितवेदनमा िनजले 
सो वारदात िमितका िदन िबहान ६:१५ बजे सो 
आगलागी भएको �थानमा आदेशानसुार घटना भएको 
लग�ै सो उ�रतफ� को पखा�लितर गई हेदा� पछािड 
अक� को करसेाबारी पखा�ल निजक चटाइले बेरकेो 
शौचालय रहेको र पानीको िहलो रहेको देखे,ँ पखा�ल 
व�रप�र कुनै िकिसमको ग�ध िथएन । िहलोमा कुनै ख�ुा 
वा ज�ुाको वा च�पलको डाम देिखएन भ�ने बेहोराको 
�ितवेदन पेस गरकेो दिेख�छ । यिद �यस �थानमा 
पखा�ल बािहरबाट पे�ोल फािलएको भए व�रप�र 
पे�ोलको ग�ध आउन ुपन�मा पे�ोलको ग�ध नआएको 
देिखन ुतथा ख�ुाको, ज�ुाको र च�पलको डामसमेत 
रहेको नपाइनबुाट पखा�ल बािहरबाट �ितवादी बाब ु
खा�ँारा पे�ोल फािलएको भ�ने त�य व�तिुन�ठ �पमा 
पिु� ह�न सकेको देिखदँनै । 

१५. �ितवादी बाब ु खालेँ अनसु�धानको 
�ममा अिधकार�ा� अिधकारीसम� बयान गदा� 
अिभयोग दाबीबमोिजमको कसरुमा इ�कार रही आ�नो 
िवगत दईु वष�अगािडदेिख मतृक िशवा हा�मीसगँ �ेम 
स�ब�ध रहेको, सो कुरा मतृकका घरप�रवारलाई 
�वीकाय� नभएको, मतृकले म ितमीसगैँ आ�मह�या गरी 
ितमीलाई फसाउछुँ भ�दै आएक�, मैले �य�तो कुरा नगर 
ब� घरप�रवारलाई राजी बनाउ भ�दा घरप�रवारले 
मा�दनैन्  भ�द ैआएक� िथइन्  । मैले मतृकलाई पे�ोल 
हाली आगो लगाएको होइन । मतृकसगँ स�पक�  ह�दँा 
ितमीले मलाई िववाह गरी ल�दनैौ भने मलाई मेरो 
घरका मािनसले आगो लगाई मा�रिद�छ� भनेका छन् 

भि�थन्  भ�नेसमेतका बेहोरा लेखाएको देिख�छ । 
१६. िनज �ितवादीले अदालतमा बयान 

गदा� मतृक िशवा हा�मी र मेरोिबचमा २ वष� अिघदेिख 
�ेम स�ब�ध िथयो । उ� वारदात िमितमा म आ�नै 
घर डेरामा सिुतरहेको िथए ँ । म र िशवा हा�मीिबच 
�ेम स�ब�ध भई हामीिबच फोनबाट कुराकानी 
ह���यो । िशवा हा�मीले भागेर जाउ ँ भि�थन्, सोही 
कुरामा िनजको आमाले थाहा पाएपिछ मलाई बोलाई 
ित�ो र छोरी िशवा हा�मीिबच िववाह ग�रिद�छ� तर 
ितमीले मेरो सत� मा�न ुपछ�  भनेपिछ िनजले गलु�रया 
बजारमा ५ धरु ज�गा र २ तोला सनु छोरीको नाउमँा 
गराई िदई ितमी ३ वष� बािहर कमाउन जाउ, तब 
िववाह ग�रिद�छु भनेक�ले सो सत� मा�न म�जरु गरी म 
कमाइको िसलिसलामा सखु�तितर गए,ँ �यसको क�रब 
१ ह�ापिछ िशवा हा�मीले मलाई अ�य�ै िववाह ग�रिदने 
कुरा गरकेा छन्, ितमीलाई ३ वष�पिछ िववाह ग�रिद�छु 
भ�ने आमाको बहाना मा� हो, ितमी िछ�ै आउ भनेक�ले 
म आए,ँ �यसपिछ िनज िशवा हा�मी र मेरोिबच फोन 
स�पक�  भएको थाहा पाई िनजको आमाले फोनबाट 
मलाई मेरो छोरीको िकन िपछा लागेको छस्  भनी 
गालीसमेत गरके� िथइन्, िशवा हा�मीले भागेर जादँा 
बबुा हट�को िबरामी ह�नहु��छ, पिछ म आमा बबुालाई 
स�झाई तब जाउलँा भनेक� िथइन् । सोही िवषयमा िनज 
िशवा हा�मीको आमा र दाजहु�ले मलाई मान� िपट्ने 
कुरासमेत गरकेो र मेरो आमाले सो कुरा थाहा पाई बाब ु
केही समयको लािग बािहर जाउ भ�न ु भएको िथयो 
भनी र (स.ज.९ मा) िमित २०६९।०८।२२ गतेभ�दा 
४ िदन अगािड िनज िशवा हा�मीले िमस कल ग�रन् र 
मैले फोन गदा� िनजले मैले ितमीसगँ िववाह गछु�भ�दा 
आमा दाजसुमेत घर प�रवारले मानेका छैनन् । �योिसत 
िववाह ग�रिदन ु भ�दा ब� मा�रिद�छ� भनेका छन्  
भनी फोन गरके� िथइन् भनी आ�नो बेहोरा लेखाएको 
दिेख�छ । िनज �ितवादीको उ� बयानलाई समिथ�त 
ह�ने गरी मौकामा कागज गन� केही �यि�ह�ले स�ु 



नेपाल कानून पि�का, २०७६, फागनु

2300

अदालतमा उपि�थत भई ग�रिदएको बकप�लगायतका 
िमिसल सलं�न अ�य कागजह�बाट पिु�ट ह�न आएको 
पाइ�छ भने िनजह�को �ेम स�ब�धमा कुनै िकिसमको 
मनमटुाव अथवा असमझदारी भई तनाव उ�प�न 
भएको अव�था िमिसल संल�न �माणह� देिखएको 
छैन । य�तो अव�थामा आ�नो �ेिमकालाई िवना 
कारण आगो लगाई मार ेभ�ने अनमुान गन� सिकँदैन । 

१७. मतृकका दाज ु �ितवादी िस�ु भ�ने 
�रहान अहमद हा�मीले मौकामा घटना िववरण कागज 
गदा� बिहनीलाई के कसरी आगो ला�न गएको हो सो 
स�ब�धमा मलाई केही थाहा छैन भनेको दिेख�छ भने 
िनजले अिधकार�ा� अिधकारीसम� बयान गदा�  दाइ 
�रजवान अहमद हा�मीले मेरो बिहनी िशवा हा�मीलाई 
पे�ोल हाली आगो लगाउने बाब ुखा ँहो भनी िज�ला 
�हरी काया�लयमा दखा��त िदएका रहेछन् । के कुन 
�माणबाट उ� िकटानी जाहेरी दरखा�त िदएका ह�न् 
मलाई थाहा जानकारी भएन, मेरो बिहनीसगँ कुरा 
ह�दँाको अव�थामा आगो के कसरी ला�न पगेुको हो 
सोस�ब�धी केही कुरा नबताएकाले आगो के कसरी 
ला�न पगेुको हो यिकन थाहा छैन भनी बेहोरा लेखाएको 
देिख�छ । िनजले अदालतसम� बयान गदा� बाब ुखालेँ 
पिन आगो लगाएज�तो मलाई ला�दैन भनी बयान 
गरकेो देिखएबाट �ितवादी बाब ुखाकँो कसरुमा सलं�न 
नहरकेो पिु�ट ह��छ ।

१८. �यसैगरी घटना िववरण कागज गन� 
प�प ु अहमद हलवुाई, मोह�मद अयवु हलवाई, 
अ�बलु हसनसमेतका मािनसले बाब ु खालेँ मतृक 
िशवा हा�मीलाई जलाएको होइन भनेको देिख�छ । 
अदालतमा आई बकप� गदा� मोह�मद अयबु हलवाई, 
िशखा म�डल, हिसब हलवाई, जाहेरवाला अरीफ 
अहमद राइनले बाब ु खालेँ िशवा हा�मीलाई आगो 
लगाई मारकेा होइनन् भनी बकप� गरकेो देिख�छ । 
घटना िववरण कागज गन� ह�रसनु शेषले म िपसाब फेन� 
िनि�कएको अव�थामा जाहेरवाला �रजवान हा�मीको 

आमाले िस�ु जलािदया भ�दै दईु पटक कराएको 
सनेुको ह� ँ भनी लेखाई िदएको र िनजले अदालतमा 
समेत सोही बेहोराको बकप� गरकेो तथा मतृक िशवा 
हा�मी जाहेरवाला �रजवान अहमद हा�मीको घरिभ� 
�यालरीबाट शरीरमा आगो ब�दै बािहर िनि�कएको 
मैले दखेेक� ह� ँभ�नेसमेत बेहोराको ल�मी थापा, जमुा 
अ�सारीसमेतको अलग अलग कागजसमेत भएको 
अव�थामा िनजह�का भनाइह� हेदा� मतृक िशवा 
हा�मीलाई �ितवादी बाब ु खालेँ पे�ोल छक� आगो 
लगाएको हो भनी िन�कष� िनका�न िम�ने अव�था 
दिेखदैँन ।

१९. जहासँ�म मतृक िशवा हा�मीको 
मौकाको कागज जसलाई म�ृय ुह�नपूुव� होस छँदै �य� 
गरकेो म�ृयकुालीन घोषणाको सं�ा िदइएको र िजिकर 
िलइएको छ सो स�ब�धमा िवचार गदा� मतृक िशवा 
हा�मीबाट बिद�या िज�ला अ�पताल गलु�रयामा र 
भेरी अ�चल अ�पताल नेपालग�जमा �य� भएको 
भिनएको िमित २०६९।०८।२२ को मौकाको कागज 
म�ृयकुालीन घोषणाको �पमा िमिसल सामेल रहेको 
पाइ�छ । म�ृयकुालीन घोषणालाई �माणमा �हण 
गन� स�ब�धमा �माण ऐन, २०३१ को दफा ११ को 
�यव�था यस�कार रहेको छ “कुनै मरकेो �यि�ले 
आफू मन� लागेको अव�थामा होस छँदै आ�नो 
मृ�युको स�ब�धमा �य� गरकेा कुरा �माणमा िलन 
ह��छ” । यस कानूनी �यव�थाअनसुार म�ृयकुालीन 
घोषणालाई �माणमा िलनका लािग �यसको स�यता 
र िव�वसनीयताको परी�ण िमिसल संल�न अ�य 
त�य �माणबाट ग�रन ुपन� ह��छ । यिद दईु ठाउमँा वा 
एक पटकभ�दा बढी �य�तो अिभ�यि� अिभिलिखत 
ग�रएको अव�था छ भने �यसमा एक�पता छ या छैन 
भ�ने पिन हे�रन ुपन� ह��छ । यसरी हेदा� िनज पीिडतको 
मौकामा भएको भिनएको २ वटा कागजम�ये मतृक िशवा 
हा�मीले िज�ला अ�पताल बिद�यामा उपचारको �ममा 
अ�पतालका मेिडकल अिधकृत डा.अिमत लामगादेको 
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रोहवरमा भएको भिनएको मौकाको कागजको बेहोरा 
हेदा�  िमित २०६९।०८।२२ गते धारोबाट पानी �याउदैँ 
गरकेो अव�थामा बाब ुखालेँ पछािडबाट पे�ोल �याई 
छरी आगो लगाएको हो “ज�तो ला�छ” मेरा दवुै 
हातका औलंाह� जली सहीछाप गन� नस�ने भएकाले 
यस कागजमा मेरो बाया ँ ख�ुाको बढुी औलंाले छाप 
लगाई िदए ँभ�ने बेहोरा उ�लेख भएको देिख�छ । 

२०. �यसैगरी सोही िमित २०६९।८।२२ 
मा भेरी अ�चल अ�पतालमा गरकेो कागजको बेहोरा 
हेदा�  बाब ुखालेँ घर पछािड न�कामा पानी िलन गएको 
अव�थामा ितमी मसगँ िववाह गनु�पछ�  र ितमी मसगँ 
नगएमा ितमीलाई म मारी िद�छु भनी भनेकोमा म तसँगँ 
िववाह पिन गिद�न र जादँा पिन जािँदन भनी भ�दा 
मलाई न�काबाट समातेर दवेाल पछािड िलई तलँाई 
मा�रिद�छु भनी �लाि�कको बोतलमा �याएको पे�ोल 
मेरो शरीरमा ख�याई सलाईको काटँी स�काई शरीरमा 
फािलिदएको हो भ�नेसमेत बेहोरा उ�लेख भएको 
देिख�छ । िमित २०६९।०८।२२ गते केही समय पिहला 
िज�ला अ�पताल, बिद�यामा कागज गदा� यिकनसाथ 
भ�न नसक� �ितवादी रइस भ�ने बाब ुखालेँ नै मलाई 
पे�ोल छरी आगो लगाएको “ज�तो ला�छ” भनी कागज 
गन� मतृक िशवा हा�मीले सोही िदन केही समयपिछ 
भेरी अ�चल अ�पतालमा भने यिकन साथ मलाई 
�ितवादी रइस भ�ने बाब ुखालेँ नै पे�ोल छरी आगो 
लगाएको हो भनी स�ुमा बिद�या िज�ला अ�पतालमा 
�य� गरकेो भ�दा फरक िकिसमको बेहोरा उ�लेख गरी 
एकआपसमा िवरोधाभासपूण� कथन �य� भएको भ�ने 
पाइ�छ । भेरी अ�चल अ�पतालमा ग�रएको भनेको 
कागजमा िचिक�सकलगायत अ�पतालमा उपचारमा 
सलं�न �यि�ह�लाई रोहवरमा राखेको देिखदैँन 
भने बिद�या िज�ला अ�पतालमा ग�रएको भनेको 
कागजमा डा�टरलाई रोहवरमा राखेको भए  तापिन 
िनज डा�टरलाई अदालतमा उपि�थत गराई बकप� 
गराएको पाइदैँन । सोही समयमा उपचारमा सलं�न 

रहेक� अ.हे.व. शिम�ला सवुेदीलाई मौकामा कागज 
गराइएकोमा िनजले कागज गदा� मतृक िशवा हा�मीले 
मलाई कसैले पछािडबाट आगो लगाइिदयो भनेक� 
िथइन् अ�य केही बोिलनन् भनी उ�लेख गरकेोबाट 
बिद�या िज�ला अ�पतालको मतृकले सहीछाप गरेको 
भिनएको कागजको �मािणकता खि�डत भएको 
पाइ�छ । �यसैगरी �ितवादी बाब ु खालेँ मतृक िशवा 
हा�मीलाई आगो लगाइिदएको भनी देखाइएको 
घटना�थलमा र बाब ुखाकँो मोटरसाइकल �रपेय�रङ 
वक� सपमा म�ुासगँ �माण ला�ने चीजव�त ु केही 
फेला नपरकेो भ�ने िमित २०६९।८।२४ को बरामदी 
मचु�ुका तथा िनज �ितवादी बाब ुखा ँत�कालै प�ाउ 
परकेो, घटनाको स�ब�धमा ब�ुदा आमा रोइकराई 
रहेको, छोराह�म�ये जेठो म�ुना र मािहलो च�ुनाले 
बाब ुखालेँ उ�रतफ� को पखा�लबाट पे�ोल छक� आगो 
लगाई भागेको भनेपिछ पखा�लतफ�  गई हेदा� पछािड 
अक� को करसेाबारी रहेको, पखा�ल निजकै शौचालय 
रहेको, पानीको िहलो रहेको, वरपर कुनै चीजको 
ग�ध िथएन, िहलोमा कुनै ज�ुा च�पलको डाम िथएन 
भ�नेसमेत बेहोराको घटना�थलमा त�काल पगेुको 
�हरी िव�णबुहादरु के.सी. को �ितवेदनबाट मौकामा 
मतृक िशवा हा�मीले गरकेो कागज भनी ��ततु भएका 
कागजमा उि�लिखत बेहोराबाट खि�डत भएका 
छन् । कुनै मरकेो �यि�ले आफू मन� लागेको अव�थामा 
होस छँद ै आ�नो म�ृयकुो स�ब�धमा �य� गरेको 
कुरा �माणमा �हण गन�को लािग दईु वा दईुभ�दा 
बढी कागज पेस भएकोमा ती कागजह� एकापसमा 
िवरोधाभाषपूण� रहेको ह�नहु��न, दईु वा दईुभ�दा बढी 
�यि�ह�ले सनेुको भनी लेखाएको िवषय एकापसमा 
िवरोधाभासपूण� ह�नहु�दँैन । अ�पतालमा गराइएको 
भिनएको कागजमा उपचारमा संल�न िचिक�सक 
वा अ�य कम�चारीलाई रोहवरमा राखी िनजह�ले 
अदालतसम� सोको िवषयमा बकप� गरकेो ह�नपुद�छ 
र पेस ग�रएका कागजमा उि�लिखत बेहोरा िमिसल 
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सलं�न कागजबाट समिथ�त भएको ह�नपुद�छ, सो नभए 
पिन खि�डत भएको ह�नहु�दँनै । ��ततु म�ुामा मतृकले 
म�ृय ुह�नभु�दा अगािड होस छँदै �य� गरकेो भनी पेस 
भएका कागजह� एकआपसमा िवरोधाभासपूण� रहेको, 
एउटा कागजमा डा�टरलाई रोहवरमा रािखएको 
भए  तापिन डा�टर अदालतमा उपि�थत भई सोको 
स�यता �मािणत नभएको, सो अव�थामा उपचारमा 
सलं�न कम�चारीले कागजको बेहोरा खि�डत ह�ने गरी 
मौकामा कागज गरकेो र उ� कागजह�मा उि�लिखत 
बेहोरा िमिसल संल�न अ�य �माणह�बाट समिथ�त 
नभई खि�डत भएको अव�थामा अकाट्य �माणको 
�पमा �हण गन� सिकने देिखदँनै ।   

२१. कत��य �यानज�तो ग�भीर �कृितको 
फौजदारी कसरुमा �माण ऐन, २०३१ को दफा २५ 
बमोिजम वादी प�ले �ितवादीउपरको अिभयोग दाबी 
शकंारिहत तवरबाट �मािणत गनु�  पद�छ अ�यथा शंकाको 
सिुवधा अिभय�ुले पाउने फौजदारी �यायको मा�य 
िस�ा�त रहेको छ । िववेिचत आधार र �माणह�बाट 
�ितवादी बाब ु खाउँपर िकटानी जाहेरीस�म िदएको 
देिखए तापिन मतृककै घरप�रवारिभ�का सद�यले 
बाब ुखाउँपर िकन जाहेरी िदए थाहा छैन भ�ने बेहोरा 
लेखाएका, जाहेरवाला मतृकका दाजहु� �रजवान 
अहमद र तनवीर अहमदले बाब ु खाउँपर िदएको 
िकटानी जाहेरी िनजह�कै बयानबाट खि�डत भएको र 
घटना�थलको व�तिु�थितबाट यी �ितवादी बाब ुखालेँ 
मतृकलाई पे�ोल छक� सलाई कोरी आगो लगाएको 
भ�ने व�तिुन�ठ �माणबाट पिु� ह�न नसकेको र मतृकले 
उपचारका �ममा मौकामा �य� गरकेा भनी पेस 
भएका कागजह� �माणयो�य नदेिखएको अव�थामा 
�ितवादी बाब ुखा ँभ�ने रइस खालँाई कसरुदार ठहर 
गनु�  फौजदारी �यायको िस�ा�त �ितकूल ह�ने ह�दँा 
िनज �ितवादीले अिभयोग मागदाबीबाट सफाइ पाउने 
ठह�याई स�ु बिद�या िज�ला अदालतबाट भएको 
फैसला सदर ह�ने ठहर गरी उ�च अदालत तलुसीपरु 

नेपालग�ज इजलासबाट भएको फैसला मनािसब नै 
रहेको दिेखयो ।

२२. अब ��ततु म�ुाका अका� �ितवादी 
मतृकक� आमा हिसना हा�मीउपर अिभयोग 
दाबीअनसुार नै सजाय ह�न ु पन�मा मलुकु� ऐन, 
�यानस�ब�धी महलको १७(३) नं. बमोिजम घटी 
सजाय गरकेो िमलेन भनी वादी नेपाल सरकारको 
पनुरावेदन िजिकरको स�ब�धमा िवचार गदा� िशवा 
हा�मीलाई िनजकै दाइ िस�ु हा�मी, �रजवान हा�मी र 
आमा हिसना हा�मीले पे�ोल हाली आगो लगाई िदएको 
र िनजको उपचारको �ममा म�ृय ु भएको ह�दँा िनज 
�ितवादीह�लाई �यानस�ब�धीको महलबमोिजम 
कारबाही ग�रपाउ ँभनी आ�रफ अहमद राइनले जाहेरी 
िदएको देिख�छ भने यी �ितवादी हिसना हा�मीले 
अनसु�धानमा र अदालतमा कसरु गरकेोमा इ�कार गरी 
बयान गरकेो पाइ�छ ।

२३. िशवा हा�मी घरको िबच कोठाबाट 
आगोले ज�द ै बर�डाबाट पछािडतफ�  जादैँ गरेको 
दखेेक� ह� ँभनी अदालतमा बकप� गन� जमुा अ�सारीले 
उ�लेख गरके� छन् भने घरिभ�ैबाट आगलागी भएको 
हो । घरिभ� को कसले िकन आगो लगाए म भ�न 
सि�दन भनी मो. आयवु हलवाईले बकप� गरकेा छन् । 
मौकामा कागज गन� िशवा हा�मीका दाज ुसभुान अहमद 
हा�मीले मेरो आमा जोडजोडसगँ कराएको सनुी के 
भयो भनी बािहर जादँा बिहनी िशवा हा�मी ज�दै गरेको 
अव�थामा देखेको ह� ँभनी उ�लेख गरेका छन् भने मतृक 
िशवा हा�मीको मामा अ�दलु मोइज हा�मीले कागज 
गदा� िददी बािहर जोडजोडसगँ कराएको सनुी जादँा 
भा�जी िशवा हा�मीको शरीरमा आगो लागेको देखे ँभनी 
लेखाएको पाइ�छ । यी भनाइह�बाट िशवा हा�मीको 
शरीरमा आगो घरिभ� लागेको र यी �ितवादी हिसना 
हा�मी बािहर कराउदँै गरकेो भ�ने देिखएको ि�थितमा 
यी �ितवादी हिसना हा�मीले समेत पे�ोल छक� आयो 
लगाएको भ�ने दाबी खि�डत भएको पाइ�छ । 
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२४. अिभयोग दाबीबमोिजम यी �ितवादीले 
मतृक िशवा हा�मीलाई आगो लगाएको भ�ने व�तिुन�ठ 
�माणबाट पिु�ट ह�न आएको देिखदैँन । कत��य 
�यानज�तो ग�भीर �कृितको फौजदारी कसरुमा 
�ितवादीलाई अिभयोग दाबीबमोिजम कसरुदार ठहर 
गन� कसरु व�तिुन�ठ �माणबाट पिु�ट ह�न ु पद�छ । 
�ितवादीउपरको अिभयोग दाबी वादी प�ले शंकारिहत 
तवरबाट �मािणत गनु�पद�छ । जाहेरी दरखा�त आफँैमा 
�माण होइन, अ�य प�रि�थितज�य �माणह�बाट 
समिथ�त ह�न नसकेको अव�थामा जाहेरी दरखा�तलाई 
�माणमा िलन िम�दैन । ��ततु वारदातमा िनज 
�ितवादीले मतृकलाई आगो लगाएको भ�ने अिभयोग 
दाबी वादी प�ले स�माण पिु�ट गन�सकेको देिखदैँन । 
एक जनाभ�दा बढी �ितवादी रहेको �यानज�तो ग�भीर 
�कृितको फौजदारी कसरुमा ��येक �ितवादीउपरको 
अिभयोग �ित�माणबाट �मािणत ह�नपुन� फौजदारी 
�यायको मा�य िस�ा�त रहेको छ । कुनै पिन फौजदारी 
कसरुमा केवल गो�वारा अिभयोगको आधारमा 
कसरुदार ठहर गन� िम�दैन । िनज �ितवादीले मतृक 
छोरी िशवा हा�मीलाई आगो लगाई मान� काय� गरकेो 
भ�ने त�य व�तिुन�ठ �माणबाट �मािणत ह�न 
नसकेको अव�थामा जाहेरी दरखा�तमा सनेुको 
आधारमा आरोिपत गरकैे भरमा िनजलाई अिभयोग 
माग दाबीबमोिजम मलुकु� ऐन, �यानस�ब�धी महलको 
१३(३) नं. बमोिजम सजाय गन� िम�ने देिखन आएन ।  

२५. �ितवादी बाब ु खा ँ र मतृक िशवा 
हा�मीको िबच रहेको �ेमस�ब�ध छुटाउनको 
लािग िनज �ितवादी हिसना हा�मीसमेतको 
मतस�लाहबमोिजम �ितवादी बाब ु खालँाई आ�नो 
घरमा �याई कुटिपटसमेत गरकेो त�य िनिव�वाद �पमा 
रहेको छ । आ�नो घरमा छोरी जलेर छटपटाई रहेको 
अव�थामा मतृकलाई उपचार गरी बचाउन �यास गनु�  
घरप�रवारका सद�यह�को �यसमा पिन आमाको 
म�ुय दािय�व भएकोमा सो दािय�व यी �ितवादीले 

पूरा गरकेो नदेिखएको, मतृकको िछमेक� घटना िववरण 
कागज गन� अिनता दाहाल राईनले आगोले जलेक� 
िशवा हा�मीले म जिलरहेको छु भनी कराइरहेको 
र िनजको अनहुार पूर ै जलेको अव�था ह�दँा मैले 
अ�पताल लान ए�बलेु�सलाई खबर गनु�  प�यो भ�दा 
मतृकक� आमा हिसना हा�मीले �हरीलाई दखेाएर 
मा� अ�पताल लाने हो भनेपिछ हामी चपु ला�य� 
भनी लेखाई िदएकोबाट िछटोभ�दा िछटो उपचारको 
लािग अ�पताल लैजान ुपन�मा िढलो गन� खोजेको ��ट 
दिेखन आउछँ । िशवा हा�मीलाई आगो लगाइएको कुरा 
सनेु ँ। म घटना�थलमा प�ुदा िनजको अव�था नाजकु 
िथयो । पिुलसलाई खबर गर�, ए�बलेु�स बोलाई 
उपचारको लािग लैजाउ ँ भ�दा िशवाका दाजभुाइ, 
आमाले उपचार गन� होइन जली मन� देउ भ�दै िथए 
भ�नेसमेत बेहोराको जाहेरवाला आ�रफ अहमद 
राइनले स�ु अदालतमा गरकेो बकप�को बेहोराबाट 
पिु�ट भइरहेको देिखएको र बाब ुखालँाई यी �ितवादीको 
घरमा �याई ियनका छोराह�ले कुटिपट गरेको 
िनिव�वाद त�य रहेकोमा जाहेरवाला आ�रफ अहमद 
राइनले झगडा भएको बेला िववाह गराइिदए ह��छ, 
िमलेकै छ भ�दा िववाह ग�रिददँैन� ब� मा�रिद�छ� भनी 
लेखाएकोसमेतबाट यी �ितवादी हिसना हा�मीसमेत 
छोरी िशवा हा�मीलाई मान� मतस�लाहमास�म पसेको 
भ�ने प�रि�थितज�य �माणबाट पिु�ट ह�न आएको 
अव�थामा िनज �ितवादी हिसना हा�मीलाई मलुकु� 
ऐन, �यानस�ब�धी महलको १७(३) नं. बमोिजमको 
कसरुमा िनजलाई सोही १७(३) नं. बमोिजम २ 
वष� कैद सजाय ह�ने ठह�याई स�ु बिद�या िज�ला 
अदालतबाट भएको फैसला सदर ह�ने ठहर गरी उ�च 
अदालत तलुसीपरु नेपालग�ज इजलासबाट भएको 
फैसला मनािसब नै रहेको देिखयो । 

२६. अब �ितवादीह� िस�ु भ�ने �रहान 
अहमद हा�मी र �रजवान अहमद हा�मीले आफूह� 
िनद�ष भएकोले स�ु अदालतबाट भएको फैसला सदर 
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ह�ने ठह�याई उ�च अदालत तलुसीपरु नेपालग�ज 
इजलासबाट भएको फैसला उ�टी गरी अिभयोग 
दाबीबाट सफाइ पाउ ँ भ�ने पनुरावेदन िजिकरको 
स�ब�धमा िवचार गदा� मतृक िशवा हा�मीलाई 
िनजकै दाइ िस�ु हा�मी, �रजवान हा�मी र आमा 
हिसना हा�मीले पे�ोल हाली आगो लगाई िदएको र 
िनजको उपचारको �ममा ऐ.२७ गते वीर अ�पताल 
काठमाड�मा म�ृय ु भएको ह�दँा �यानस�ब�धीको 
महलबमोिजम कारबाही ग�रपाउ ँभ�ने आ�रफ अहमद 
राइनको जाहेरी दरखा�त परकेो देिख�छ । मैले दे�दा 
िशवा हा�मीको शरीरमा आगो िनिभसकेको िथयो । 
िशवा हा�मीलाई उपचार गराउन लैजाउ भ�दा िनजको 
आमा, दाइ �रजवान र िस�ुले मन� देउ औषधी गन� 
लैजा�न भनेका कारणबाट िस�ुले पे�ोल ख�याएको 
�रजवान र हिसनाले आगो लगाएको ह�नपुछ�  भनी िनज 
जाहेरवाला आ�रफ अहमद राइनले मौकामा कागज 
गरकेो देिख�छ । मतृक िशवा हा�मी र �ितवादी बाब ु
खा ँ भ�ने रइस खािँबच �ेमस�ब�ध धेर ै अगािडदेिख 
रहेको िथयो । यी दईुजनाको �ेमस�ब�धको बारमेा 
दवैु प�रवारिबच वादिववाद पिन िथयो । बाब ुखालँाई 
िशवा हा�मीका दाइभाइले मारिपट गरकेो अव�थामा 
िशवा हा�मीले बाब ुखालँाई मारिपट नगर बचाउ भनेक� 
िथइन् । िशवा हा�मीको आमासगँ सबै कुरा िमलेकै छ, 
िववाह गरी देउभ�दा िववाह ह�न स�दैन, ब� िशवा 
हा�मीलाई मा�रिद�छु भ�नभुयो । िनज दईुजनाको 
�ेमस�ब�धको बारमेा िज�ला �हरी काया�लय, 
बिद�यामा समेत छलफल भएको हो । छलफलमा अब 
दवैु प�ले एकअका�लाई कुनै स�ब�ध नरा�ने भ�ने 
समझदारी पिन भएको हो । िमित २०६९।०८।२२ 
गते िबहान िशवा हा�मीलाई आगो लगाइएको कुरा 
सनुे ँ । म घटना�थलमा प�ुदा िनजको अव�था नाजकु 
िथयो । पिुलसलाई खबर गर�, ए�बलेु�स बोलाई 
उपचारको लािग लैजाउ ँ भ�दा िशवाका दाजभुाइ, 
आमाले उपचार गन� होइन जली मन� दउे भ�दै िथए । 

िनजह�ले जे भने पिन ए�बलेु�स बोलाई पिुलसलाई 
खबर गरी उपचारको लािग अ�पताल लगेको हो । 
घटना�थलको भौितक अव�थासमेतबाट बाब ु खा ँ
उपरको जाहेरी बेहोरा अिव�सनीय भएको दिेखएबाट 
िशवा हा�मीको शरीरमा आगो लगाउने �यि� घरिभ�ै 
ह�न्  �ितवादी बाब ुखा ँहोइनन्  भनी मैले जाहेरी िदएको 
ह� ँ भनी जाहेरवाला आ�रफ अहमद राइनले स�ु 
अदालतमा बकप� गरकेो देिख�छ ।   

२७. ��ततु घटनाको स�ब�धमा मौकामा 
कागज गन� मािनसह�ले उ� वारदात घरप�रवारिभ�कै 
मािनसह�बाट भएको भ�ने बेहोरा उ�लेख गरेको 
दिेख�छ । िशवा हा�मी घरिभ� �यालरीबाट शरीरमा 
आगो ब�दै बािहर िनि�कएको मैले देखेक� ह� ँ भ�ने 
ल�मी थापा, जमुा अ�सारी, िशखा म�डलले मौकामा 
गरकेो अलग अलग कागज, म िशवा हा�मीको घरिभ� 
जादँा �यालरीमा म��तेल वा पे�ोलको ज�तो ग�ध 
आएको िथयो, भ�नेसमेत बेहोरा िन�बर मिनहारले 
मौकामा गरकेो कागज, िशवा हा�मीको शरीर पूर ै
जलेको अव�थामा राधा कँुवरले �यादर ओढाउदँै 
कोठामा �याउदँै गरकेो देखेक� ह� ँ । उपचार गन� 
लैजाउभ�दा हिसनाले पिहले �हरीलाई खबर गर 
भनेक�, ९० �ितशत ज�दा पिन सगैँ रहेक� आमाले 
आगो िनभाउने कोिसस नगरके�ले घरप�रवारबाटै उ� 
घटना घटाएकोमा िव�ास ला�छ भ�नेसमेत बेहोराको 
अिनता दाहाल राइनले मौकामा गरकेो कागज, बाब ु
खालँाई फसाउन िशवा हा�मीको शरीरमा पे�ोल 
हाली आगो लगाउने िनजकै घरप�रवारकै मािनस ह�न् 
भ�नेसमेत बेहोराको प�प ु अहमद हलवाईले मौकामा 
गरकेो कागज, वारदात�थलमा रहेको पखा�ल हेदा� घर 
बािहरका मािनसले आगो लगाई िदने अव�था नरहेको, 
िशवा हा�मी र बाब ुखाकँो िबचमा �ेमस�ब�ध रहेको 
ह�दँा घरप�रवारकै सद�यम�ये को कसले िशवालाई 
जलाएका ह�न्, घरप�रवारबाटै कत��य भएकोमा 
पूण�िव�ास ला�छ भ�नेसमेत बेहोराको अ�बलु हसनले 
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मौकामा गरकेो कागज, िशवा हा�मीलाई िनजकै 
घरप�रवारका िस�ु भ�ने �रहान अहमद हा�मी, हिसना 
हा�मी र �रजवान हा�मीसमेत जना ३ ले जलाई मारकेो 
ह�नपुछ�  भ�नेसमेत बेहोराको सरुज राईले मौकामा 
कागज ग�रिदएको देिख�छ । 

२८. िशवा हा�मीको म�ृय ु आगोले जलेर 
भएको हो । आगो को कसले लगाएका ह�न्, मैले देिखन ँ। 
बािहरको �यि�ले िशवा हा�मीलाई आगो लगाई मारकेो 
होइन । घटना हेदा�  घरिभ�को जो कोही �यि�ले उ� 
घटना घटाएको ह�न ुपद�छ भ�नेसमेत बेहोराको घटना 
िववरण खलुाई कागज गन� अिनता दाहाल राइनले 
स�ु अदालतमा बकप� गरकेो देिख�छ । �यसैगरी मेरो 
पसलदेिख िशवा हा�मीको घर आमनेसामने क�रब 
१०/१२ िमटरको फरकमा छ । म पसलमा िथए ँ। िशवा 
हा�मी घरको िबच कोठाबाट आगोले ज�द ैबर�डाबाट 
पछािडतफ�  जादैँ गरकेो दखेेक� ह� ँभ�नेसमेत बेहोराको 
जमुा अ�सारीले स�ु अदालतमा बकप� गरकेो 
देिख�छ । यसरी उि�लिखत मौकामा कागज गन� 
मािनसह�को भनाइ, अिनता दाहाल राइन र जमुा 
अ�सारीले स�ु अदालतमा गरकेो बकप�समेतबाट 
जाहेरवाला आ�रफ अहमद राइनको जाहेरी 
दरखा�तलाई समथ�न गरकेो देिखन आउछँ । 

२९. िशवा हा�मी िमित २०६९।८।२२ 
गते िबहान अं. ६:०० बजे आ�नै घर प�रसरिभ� 
जलेक� िछन्  । िनजको म�ृय ु यी �ितवादीह�को घर 
प�रसरिभ� जलेको कारणबाट उपचारको �ममा 
अ�पतालमा भएको त�यमा िववाद पिन देिखदैँन । िमित 
२०६९।८।२१ गते बेलकुा उ� घरमा यी �ितवादीह� 
र अ�य जेठो छोरा च�ुना भ�ने तनवीर अहमद, मािहलो 
म�ुना भ�ने सभुान अहमद, �ितवादी हिसनाका भाइ 
मोइज अहमद, �ितवादी हिसनाकै बिहनीको छोरी 
अं. वष� ४ क� ति�करा र मतृकसमेत गरी आठजना 
रहेको भ�ने दिेख�छ । िनजह�म�ये �ितवादी हिसना 
हा�मी, मतृक र ब�चा एउटा कोठामा सतेुको भ�ने 

छ भने �ितवादीसिहतका अ�य सबै पाचँजना एउटा 
कोठामा सतेुको भिनएको छ । िमित २०६९।८।२२ 
को िबहान सबैभ�दा पिहला �ितवादी हिसना हा�मी 
उठेको, बिहनीको छोरीलाई िपसाब फेराई पनु: सतुाई 
आफू ट्वाइलेट जान बािहर आएको, ट्वाइलेटबाट 
फक� फे�र िभ� गएको, छोरी िशवा हा�मीलाई उठाउन 
खोजेको, छोरीले नउठी िसरकले मखु ढाकेको, आफू 
बािहर आई म�जन गरी आगँनमा हात धनु लािगरहेको 
भ�ने िनजको अदालतसम� भएको बयान बेहोराबाट 
ख�ुन आएको छ । �ितवादी हिसना हा�मीले आफू 
बािहर आगँनमा हात धनु लािगरहेका बेला छोरी उठी 
ट्वाइलेट जाने ड�बा कहा ँ छ भिनन् , मैले आगँनको 
िढकमा छ भने, छोरी ड�बा भएितर गइन् र एकैिछनमा 
कराउन लािगन समेत भनेक� छन्  । तर बोलाउदँा 
नउठी िसरकले मखु ढाकेर सतेुक� छोरी अक�मात 
उठी बािहर आएपिछ नै िनजको शरीरमा घर बािहरको 
�यि�बाट पे�ोल छक� आगो लागेको भए बािहर ैरहेक� 
�ितवादी हिसना हा�मीले �यसरी पे�ोल छक� आगो 
लगाउने �यि�लाई आगो लगाउदैँ गरकेो अव�थामा 
वा भा�दै गरकेो वा कुनै ि�याकलाप गरकेो अव�थामा 
द�ेन ु पन�मा दिेखन भनी उ�लेख गरके� छन् जबक� 
मतृकसगँ िनजको ट्वाइलेटको ड�बा स�ब�धमा दोहोरो 
कुराकानी भइरहेको भ�ने िनजकै बयानबाट ख�ुन 
आएको ि�थित छ । आमा र छोरी एकआपसमा निजकै 
र �यित�जेल छोरी िशवा हा�मीलाई केही नभएको भ�ने 
सोही वाता�लापबाट पिु� ह��छ । मािनस िच�न स�ने 
उ�यालो भइसकेको िथयो भ�ने पिन िनज हिसना 
हा�मीकै बयान बेहोराबाट ख�ुन आएको छ ।

३०. यी पनुरावेदक �ितवादीह� �रजवान 
अहमद हा�मी र िस�ु भ�ने �रहान अहमद हा�मी 
आरोिपत कसरुमा इ�कार रहेको देिख�छ । िनजह�ले 
वारदात घटाएको दे�ने ��य� �माण सा�ी सबदु 
��ततु म�ुामा रहेको पाइदँैन । य�तो अव�थामा 
अदालतले अनसु�धानका �ममा सकंिलत कागज 
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�माणह�म�ये के कुन कागज �माण बढी िव�वसनीय 
र भरपद� देिख�छन् सोतफ�  िवचार प�ुयाउन ु पन� 
ह��छ । यसै स�ब�धमा सव��च अदालतबाट श�ुराज 
िव�वकमा� िव. बमबहादरु िव�वकमा�को जाहेरीले नेपाल 
सरकार वादी भएको ०६७-CR-०२१० कत��य �यान 
म�ुामा (ने.का.प. २०६९ अंक १२ िन.नं.८९३०) 
“वारदात �ितवादीकै घर कोठािभ� ह�नुको साथसाथै 
रातको समय भ�ने पिन देिखएको अव�थामा य�तो 
�थान र समयमा च�मिदद गवाहको अभाव रहनु 
�वाभािवक नै ह��छ र सबै वारदात एव ंअपराधमा 
च�मिदद गवाह ह�नैपछ� भ�ने पिन छैन । कसुरदारले 
गरकेो कसुर �मािणत ह�न अपराधको अनुस�धान 
ह�दँा िविभ�न कोणह�बाट �ा� त�य एवं अिभ�य� 
भएका भनाइह�लाई प�रि�थितज�य �माणह�बाट 
समिथ�त भने ह�नपुन�” भनी �ितपादन भएको िस�ा�त 
��ततु म�ुामा आकिष�त ह�ने दिेख�छ ।

३१. मतृक िशवा हा�मी र बाब ुखािँबच गिहरो 
�ेम स�ब�ध रहेको भ�ने देिख�छ । िनजह�को िबच 
मोबाइलमा कुराकानी ह�ने गरकेो र मोबाइलमाफ� त 
स�देशह� आदान�दान ह�ने गरकेो पिन 
देिख�छ । मतृकले बाब ुखासँगँ िववाह गन� इ�छा गरकेो 
भ�ने कुरा �ितवादी हिसना हा�मीले अदालतसम� 
गरकेो बयानमा (स.ज.२४) लेिखएको बेहोराबाट पिन 
ख�ुन आउछँ । मतृकको घरप�रवारका सद�यह�लाई 
मतृक र बाब ु खािँबचको �ेम स�ब�ध �वीकाय� 
नभएको भ�ने सम� घटनाको िव�ेषणबाट देिखएको 
छ । सभुान अहमद हा�मीले मौकामा घटना िववरण 
कागज गदा� �ेम स�ब�ध रहेको भनेपिछ मलाई 
�रस उठी बाब ु खालँाई मैले र दाइ तनवीरले िमित 
२०६९।८।२० गते हा�ो घरमा �याई २/३ थ�पड 
लगाएको हो भनी बेहोरा लेखाएको देिख�छ । सोही 
�ममा िमित २०६९।८।२१ गते �ितवादी �रजवान 
अहमद हा�मीले मेरो बिहनीलाई बाब ुखालेँ अपश�द 
�योग गरी �यवहार गरकेाले कारबाही ग�रपाउ ँ भनी 

�हरी काया�लयमा दरखा�त िदएको र सोही िदन 
िज�ला �हरी काया�लयमा बाब ुखालेँ िशवा हा�मीलाई 
आखँा नलगाउने एवं कुनै नरा�ो �ि�कोणले नहेन�, 
बाब ुखालँाई अपश�द गालीगलौज नगन�, बाब ुखाकँो 
मोबाइलमा िशवा हा�मीले पठाएका एस.एम.एस. ह� 
हटाई िदने भनी मौिखक सहमित भएको देिख�छ । सो 
कुराको पिु� तनवीर अहमद हा�मीले अदालतमा गरेको 
बकप� बेहोराबाट समिथ�त भएको देिख�छ । यसबाट 
घरप�रवारले बाब ु खालँाई मतृक िशवा हा�मीबाट 
छुटाउन खोजेको देिख�छ । िशवा हा�मी म�ृय ु नह�दँै 
बाब ु खाउँपर �यान मान� उ�ोगअ�तग�त कारबाही 
ग�रपाउ ँ भनी जाहेरी िदने पिछ �ितवादी कायम ह�न 
आएका �रजवान अहमद अ�सारी आ�नो जाहेरीलाई 
पिु� गन�तफ�  नलागी िनजह�समेत उपर आ�रफ 
अहमद राइनको िकटानी जाहेरी परपेिछ फरार रही 
घटना भएको लामो समयपिछ िमित २०७०।२।१६ 
मा मा� �ितवादी �रजवान अहमद अ�सारी अदालतमा 
हािजर ह�न आएको दिेख�छ । अदालतसम� उपि�थत 
भई कसरुमा इ�कार रही बयान गर े तापिन आ�नो 
बिहनीले बाब ुखालेँ रातो जगमा �याएको पे�ोल मेरो 
शरीरमा हाली सलाई कोरी आगो लगाई िदएको भनेक� 
ह�न् भनी बेहोरा लेखाउने यी �ितवादीले सो कुरालाई 
पिु� गन�तफ�  लागी अनसु�धानको काय�मा समेत 
सहयोग गनु�पन�मा उ�टै फरार रहेको देिख�छ । 

३२. अनसु�धानका �ममा र अदालतबाट 
ब�ुने �ममा मौकामा घटना िववरण कागज गन� ल�मी  
थापाले मतृक िशवा हा�मी शरीरमा आगो बिलरहेको 
अव�थामा बािहर िन�कँदा कराउदँै िनि�कएक� िथइन् 
भनेक� छन्  । �यसैगरी िशखा म�डलले मतृक कोठाबाट 
�यालरी ह�दँै शरीरभरी आगोको ल�का ह�दँै कराउदँै 
बािहर िनि�कएक� ह�न् भनेको दिेख�छ । िनजले 
अदालतमा बकप� गदा� केटीले म सतेुकै बेलामा आगो 
ला�यो, कसले लगाएभ�दा सिुतरहेको अव�थामा 
म��तेल छक� आगो लगाए भिनन्, कसैको नाम 
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िलएनन्  भनेक� छन्  । िनजले सोही बकप�मा (स.ज.६) 
मतृक िशवा हा�मीको शरीरमा आगो घरिभ�ै िबच 
कोठामा लािग कोठाबाट बािहर �यालरी ह�दँ ै आाएको 
मैले देखेक� ह� ँ भनेक� छन्  । मौकाको घटना िववरण 
कागजमा जमुा अ�सारीले िबच कोठाबाट शरीरमा 
आगो बली घरको पछािडप��को भागमा गएको मैले 
देखेक� ह� ँभनेक� छन् भने िनजले अदालतसम� बकप� 
गदा� (स.ज.४५) िशवा हा�मीलाई आ�नो घरको िबच 
कोठाबाट आगोले ज�दै गरकेो अव�थामा बािहर भएर 
बर�डाबाट पछािडतफ�  जादँै गरकेो देखेक� ह� ँ भनेको 
पाइ�छ । सोही बकप�मा (स.ज.११)  िशवा हा�मी 
आ�नो घरिभ�बाट शरीरमा आगो बलेको अव�थामा 
कोठाबाट आगँनतफ�  भा�द ै गरकेो अव�थामा दखेे,ँ 
िनजले आमा आमा मलाई के भयो भ�दै िच�याउदैँ 
आगँनतफ�  भािगन् भनेको दिेख�छ । मौकामा कागज गन� 
ह�रसनु शेषले म िपसाब फेन� िनि�कएको अव�थामा 
जाहेरवाला �रजवान अहमद हा�मीको आमाले िस�ु 
जलािदया भ�दै दईु पटक कराएको मैले सनेुक� ह� ँभ�ने 
बेहोरा लेखाएको देिख�छ । जाहेरवाला आरीफ अहमद 
राइनले ियनै �ितवादीह� िस�ु भ�ने �रहान अहमद 
हा�मी तथा �रजवान अहमद हा�मी र हिसना हा�मी 
कसरुदार रहेभएको भनी अदालतमा उपि�थत भई 
बकप�को बेहोरा लेखाई िदएको दिेख�छ । 

३३. यसरी मौकामा बिुझएका मािनसह�ले 
ग�रिदएका घटना िववरण कागजमा उि�लिखत 
बेहोराह�, अनसु�धानका �ममा र अदालतसम� 
�य� गरकेा बयान बेहोराह� र अदालतबाट बिुझएका 
सा�ी �माणमा उि�लिखत बेहोराह�समेतका 
आधारमा हेदा� जाहेरवाला आरीफ अहमद राइनले 
िदएको जाहेरी दरखा�त र िनजले आ�नो जाहेरीलाई 
पिु� ह�ने गरी अदालतसम� उपि�थत भई गरकेो 
बकप�को बेहोरा प�रि�थितज�य �माणह�बाट पिु�ट 
भइरहेको आधारसमेतबाट मतृक िशवा हा�मीको म�ृय ु
यी �ितवादीह�को कत��यबाटै भएको पिु� ह�न आएको 

दिेखयो । 
३४. अत:  मािथ िववेिचत आधार, कारण 

र �माणह�बाट �ितवादी �रजवान अहमद हा�मी र 
�ितवादी िस�ु भ�ने �रहान अहमद हा�मीलाई मलुकु� 
ऐन, �यानस�ब�धी महलको १३(३) नं. बमोिजम 
जनही ज�मकैद ह�ने र �ितवादी हिसना हा�मीलाई 
ऐ.को १७(३) नं. बमोिजम २ (दईु) वष� कैद सजाय ह�ने 
तथा �ितवादी बाब ुखा ँभ�ने रइस खालँाई अिभयोग 
दाबीबाट सफाइ िदने ठह�याई स�ु बिद�या िज�ला 
अदालतबाट िमित २०७१।५।१५ मा भएको फैसला 
सदर ह�ने ठह�याई उ�च अदालत तलुसीपरु, नेपालग�ज 
इजलासबाट िमित २०७३।१०।२४ मा भएको फैसला 
िमलेकै देिखदँा सदर ह�ने ठहछ�  । वादी नेपाल सरकार 
र �ितवादी दवुै प�को पनुरावेदन िजिकर प�ुन 
स�दैन । फैसलाको �ितिलिपसिहतको जानकारी थुनवुा 
�ितवादीलाई िदनू । फैसलाको �ितिलिपसिहतको 
जानकारी महा�यायािधव�ाको काया�लयलाई िदनू । 
��ततु फैसला अपलोड गनु�  र ��ततु म�ुाको दायरीको 
लगत क�ा गरी िमिसल िनयमानसुार गरी अिभलेख 
शाखामा बझुाई िदनू । 

उ� रायमा सहमत छु ।
�या.कुमार र�ेमी

इजलास अिधकृत: गोपी िव�वकमा�
इित संवत्  २०७६ साल वैशाख २२ गते रोज १ शभुम् ।

—— & ––
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सव��च अदालत, सयं�ु इजलास
माननीय �यायाधीश �ी िव�व�भर�साद �े�
माननीय �यायाधीश �ी सपना �धान म�ल

फैसला िमित : २०७५।३।१२

म�ुाः- टप घर भ�काई िखचोला छोडाई बाटो कायम 
चलन

०७३-CI-०१८७
पनुरावेदक / �ितवादी : प�नालाल साहको छोरा बारा 

िज�ला छातािप�ा गा.िव.स. वडा नं. २ हाल 
प�रवित�त बारा िज�ला गढीमाई नगरपािलका 
वडा नं. ७ ब�ने जगत�साद साह

िव��
��यथ� / वादी : बारा िज�ला छातािप�ा गा.िव.स.वडा 

नं.९ हाल प�रवित�त बारा िज�ला गढीमाई 
नगरपािलका वडा नं.१० ब�ने जानक�देवी 
धनकुाइन

०७३-CI-१०७५
पनुरावेदक / �ितवादी : अिनसरु रहमान असंारीको 

�ीमती िज�ला बारा गा.िव.स. भवानीपरु 
िजतपरु वडा नं. ३ प�रवित�त ऐ. गढीमाई 
नगरपािलका वडा नं. ७ ब�ने नइमनु नेसा

िव��
��यथ� / वादी : िज�ला बारा गा.िव.स. छातािप�ा वडा 

नं. ९ ब�ने जानक�देवी धनकुाइनसमेत
  

 § दाताले बाटो िनकास रहकेो भनी  िलखतमा 
उ�लेख गरकेो बेहोरालाई पिछ ज�गा ख�रद 

गन� दातालाई पिन सो त�य ब�धनकारी ह�ने 
र बाटो िनकासलाई अवरोध गन� निम�ने ।

(�करण नं.३)

वादीका तफ� बाट : 
�ितवादीका तफ� बाट : िव�ान् व�र�ठ अिधव�ा �ी 

दीपक राजभ�डारी, िव�ान् अिधव�ा �ी 
प�ुय�साद दंगाल

अवलि�बत निजर :
स�ब� कानून :

स�ु तहमा फैसला गन�:-
मा.�या.�ी तेजे���साद शमा� सापकोटा
बारा िज�ला अदालत

पनुरावेदन तहमा फैसला गन�:-
माननीय �यायाधीश �ी ह�रकुमार पोखरले
माननीय �यायाधीश �ी रवे�तबहादरु कँुवर
पनुरावेदन अदालत हेट�डा

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

�शासन ऐन, २०४८ को दफा ९ तथा �याय �शासन 
ऐन, २०७३ को दफा ९ बमोिजम यसै अदालतको 
�े�ािधकारिभ� रही िनण�याथ� यस इजलाससम� पेस 
ह�न आएको ��ततु म�ुाको त�य र ठहर यस�कार छ :

म जानक�दवेी धनकुाइनको नामदता�को 
िज�ला बारा, गा.िव.स. जीतपरु भवानीपरु, वडा नं. 
९, िक.नं. ३७१७, को ज.िव. ०-०-५१/

२
 ज�गा र म 

मसौदादेवी धनकुाइनको ऐ., िक.नं. ३७१६ को ज.िव. 
०-०-६१/

२
 ज�गाको पूव�मा टािँसएको १० िफट चौडाइको 

बाटो हा�ो ज�गाको दि�णतफ�  रहेको िक.नं. २०७८ 
को ज�गास�म रहेको छ । हा�ो िक.नं. ३७१६ र िक.नं. 
३७१७ को पूव�बाटो सोदेिख पूव� नइमनु नेसाको िक.नं. 

�नण�य नं. १०३८६
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१७५४ को ज�गा छ । िक.नं. ३६१० को ज�गा महमद 
याकुबले बाटो बनाई आ�नो नाउमँा बचाई राखेका 
िथए र हामीले िनजलाई आ�नो नामको लगत कट्टा 
गरी चिलआएको सो बाटोलाई कायम गराउन ु होस् 
भनी भ�दै आएकोमा िवप�ीले आलटाल गद� आएका 
िथए, र िमित २०६७।०९।१५ मा मजदरु लगाई बाटो 
ज�गामा नइमनु नेसाले प�क� घर बनाउन जग ख�न 
स�ु गदा� िववाद बढेपिछ यो ज�गा मैले ख�रद गरके� 
छु, घर बनाउछुँ भनेक�ले ज�गासगँ स�बि�धत रहेका 
िक�ाह�को िलखतह�को न�कल िलई हेदा� महमद 
याकुबले िक.नं. ३६१० को ज�गा मालपोत काया�लय, 
बाराको र.नं. ११४९२, िमित २०६०।०२।३० 
मा नइमनु नेसालाई ह�ता�तरणण गरकेो र नइमनु 
नेसाले र.नं. १२४६ , िमित २०६३।०७।०१ मा 
पा�रत गरकेो िलखतबाट ज.िव. ०-०-१८-८ ज�गा 
महमद याकुबको नाउमँा गई िक�ा काट ह�दँा िक.नं. 
३६१० तीन िक�ामा िवभािजत भई िक.नं. ४४९५ 
महमद याकुबको नाउमँा गएको, िक.नं. ४४९६ र 
िक.नं.४४९७ को ज�गा िवप�ी नइमनु नेसाकै नाउमँा 
कायम रही िक.नं. ४४९७ को बाटो ज�गामा िवप�ी 
नइमनु नेसाले प�क� घर बनाई िनकास बाटो ब�द 
गनु�भएकोले यो िफराद िलई आएका छ� । महमद याकुबले 
आ�नो नाममा िक.का. गराई िलएको िक.नं. ४४९५ 
को ज.िव. ०-०-१८-८ ज�गा मालपोत काया�लय, 
बाराको र.नं. ४२६९/२ बाट िमित २०६४।२।२७ 
को राजीनामा िलखतले शारदाकुमारी धनकुाइनलाई 
ह�ता�तरण गरकेो र शारदाकुमारी धनकुाइनले सो 
िक.नं. ४४९५ को बाटो ज�गालाई मालपोत काया�लय, 
बाराको र.नं. २५१९ बाट िमित २०६७।९।९ को 
िलखतले जगत�साद साहलाई ह�ता�तरण गरके� 
रिहछन् । िवप�ी नइमनु नेसाले िक.नं. ४४९७ 
को बाटो ज�गामा िमित २०६७।११।२५ स�ममा 
टप िनकाली प�क� घर िनमा�ण गरी हा�ो १० िफट 
चौडाइको बाटो िनकास मारी बाटो सागँरुो पारी िनकास 

ब�द ग�रिदएक� र िक.नं. ४४९५ ख�रद गरकेा िवप�ी 
जगत�साद साहले आ�नो ज�गामा केही िनमा�ण नगर े
तापिन बाटोको ज�गा िवप�ीको नाउमँा दता� भएकोले 
िनजले िनकास ब�द ह�ने गरी ट�टा झमेला गद�छन् । 
अतः बाटो ज�गालाई िक.का. गराई िक.नं. ४४९५, 
४४९६ र ४४९७ कायम गराई िक.नं. ४४९७ को 
ज.िव. ०-०-२-१४ ज�गा �यापी िवप�ी नइमनु नेसाले 
प�क� घर बनाई िलएक� र िक.नं. ४४९५ को ज.िव. 
०-०-१८-८ ज�गा िवप�ी जगत�साद साहले आ�नो 
नाउमँा दता� गराई िनकास बाटो मान�लाई ट�टा झमेला 
गनु�  भएकोबाट र िक.नं. ४४९७ को िक�ा ज�गाको 
घर टप भ�काउन ु पन� भएको ह�दँा िक.नं. ४४९५, 
४४९६ र ४४९७ समेतको बाटो ज�गाको िखचोला 
छोडाई टप घर भ�काई बाटो कायम गरी सबैले बाटो 
उपभोग गन� पाउने गरी चलन चलाई पाउ ँभ�नेसमेत 
बेहोराको वादीह� जानक�दवेी धनकुाइन र मसौदादवेी 
धनकुाइनको संय�ु िफरादप� ।

�ितवादी नइमनु नेसाका नाममा स�ु 
अदालतबाट जारी भएको िफराद न�कलसिहतको 
३० िदने इतलायनामा �याद िमित २०६८।३।३० मा 
तामेल भएकोमा स�ु �यादै गजुारी बसेको ।  

वादीको िफराद दाबीबमोिजम मैले दाबीको 
१० िफट बाटोमा ट�टा िखचोला लगाई क�जा भोग 
चलनसमेत केही गरकेो छैन । महमद याकुब ह�सेन 
ठकुराईको नाउमँा दता� भएको िज�ला बारा, गा.िव.स. 
भवानीपरु िजतपरु, वडा नं. ३ को िक.नं. ३६१० 
को ज.िव. ०-१-२-६ ज�गामा पि�मतफ�  िववािदत 
िक.नं. २०७८ स�म १० िफटको बाटो भई सो 
बाटोसमेतको िक.नं. ३६१० को ज�गा महमद याकुब 
ह�सेन ठकुराइले �ितवादी नइमनु नेसालाई रिज��ेसन 
पास ग�रिदएकोले सो ज�गा नइमनु नेसाको दता� भई 
सो ज�गाम�ये ज.िव. ०-०-१८-८ �ितवादी नइमनु 
नेसाले महमद याकुब ह�सेन ठकुराइलाई राजीनामा 
लेखी रिज��ेसन पास ग�रिददँा सो िक.नं. ३६१० को 
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०-१-२-६ ज�गा िक.का. भई कायमी िक.नं. ४४९५, 
४४९६, ४४९७ को ज�गाम�ये सो िलखतको आधारमा 
िक.नं. ४४९५ को ०-०-१८-८ ज�गा महमद याकुब 
ह�सेन ठकुराइको नाउमँा दता� भई सो िक.नं. ४४९५ 
र �ितवादी नइमनु नेसाको नाउमँा दता� भएको िक.नं. 
४४९७ को ज�गामा िववािदत १० िफटको बाटो भई 
सो बाटोको ज�गा छुट्याई अलग िक.नं. कायम नभए 
पिन सोही जा�गाह�का िववािदत १० िफटको बाटो 
भई वादीह�लगायतका �यहा ँ बसेका मािनसह�ले 
आवत-जावत गरी बाटो उपभोग गरी आएकोमा महमद 
याकुब ह�सेन ठकुराईले उ� िक.नं. ४४९५ को ज.िव. 
०-०-१८-८ ज�गा शारदा कुमारी धनकुाइनलाई 
राजीनामा लेखी मालपोत काया�लय, बाराबाट र.नं. 
४२६९ बाट िमित २०६४।२।२७ मा रिज��ेसन 
पास ग�रिदएकोमा सो िलखतको आधारमा उ� िक.नं. 
४४९५ को ज�गा शारदाकुमारी धनकुाइनको नाउमँा 
दता� ह�न आई शारदाकुमारी धनकुाइनले सो िक.नं. 
४४९५ को ज.िव. ०-०-१८-८ ज�गा म �ितवादी 
जगत�साद साहलाई िब�� गरी राजीनामा लेखी 
र.नं. २५१९/२ बाट िमित २०६७।९।९ मा मालपोत 
काया�लय, बाराबाट रिज��ेसन पास गरी िदई मैले 
ज�गा ख�रद गरी आ�नो नाममा दता� गराई िलए पिन 
उ� िक.नं. ४४९५ र िक.नं. ४४९७ मा िववािदत १० 
िफटको बाटो भई सो बाटो कायम नै रही सो बाटोबाट 
वादीह�को आवत जावत, रोख िन�कार भइरहेकोमा 
यता आएर �ितवादी नइमनु नेसाले सो बाटो �यापी 
प�क� घर िनमा�ण गरी टप हाली बाटो िमचेकोमा 
वादीह�ले नइमनु नेसाको नाउमँा मा� ��ततु िफराद 
िदनपुन�मा म �ितवादी जगत�साद साहले बाटोमा 
ट�टा िखचोला गर ेभ�ने कुरा वादीह�समेतले दखेाउन 
नसकेबाट मैले १० िफटको िववािदत बाटोमा ट�टा 
िखचोला गर े भ�ने वादी लेख झ�ुा जालफरवेी मा� 
हो । िववािदत ज�गामा अथा�त् मेरो िक.नं. ४४९५ 
मा भोग भइराखेको ज�गादिेख पि�म र वादीह�को 

ज�गादिेख पूव� सािबकदेिख १० िफटको रोख 
िन�कारको बाटो कायम भई सो १० िफटको बाटोमा 
मैले ट�टा िखचोला गन� आव�यक नभई कायम सो 
बाटोबाट पिन मेरो आवत जावत भइराखेको ह�दँा मैले 
बाटोमा ट�टा िखचोला गरकेो नह�दँा वादी दाबी झ�ुा 
हो भ�नेसमेत बेहोराको �ितवादी जगत�साद साहको 
�ितउ�रप� । 

िफराद लेखमा भलुवश लेिखन गएको वडा 
नं. सशंोधन ग�रपाउ ँ भनी वादीका वारसेले िदएको 
िन.द.नं. १४६८ िमित २०६८।६।२९ को िनवेदन 
इजलाससम� पेस ह�दँा, “िफरादमा उि�लिखत वादी 
दाबीको िक.नं.३७१७ र िक.नं.३७१६ का ज�गाह� 
िज�ला बारा, गा.िव.स. भवानीपरु जीतपरु, वडा 
नं.३ को रहे भएको यसै लगाउको दे.नं. १५९३ को 
िलखत बदर म�ुामा सलं�न ज�गाधनी दता� �माण पजुा�, 
राजीनामा िलखतका �ितिलिपसमेतबाट देिखनकुा 
अित�र� लगाउका दे.नं. १५९३, १५९५ र १५९६ 
को म�ुाह�को िफरादप�मा सोहीअन�ुप दाबीका 
िक�ाह� िज�ला बारा, गा.िव.स. भवानीपरु जीतपरु, 
वडा नं. ३ भ�ने देिखएबाट वादीको ��ततु िफरादप�को 
�करण २ मा िक.नं. ३७१७ र ३७१६ का ज�गाह� 
िज�ला बारा, गा.िव.स. भवानीपरु जीतपरु, वडा नं. 
९ को साटो वा�तिवक वडा नं. ३ कायम ग�रपाउ ँ
भ�ने िनवेदन माग दाबी बेमनािसब देिखएन । अतः 
��ततु म�ुाको िफरादप�को �करण २ को पिहलो 
हरफमा उि�लिखत “वडा नं.९” को स�ा “वडा नं.३” 
िज�ला अदालत िनयमावली, २०५२ को िनयम १७ 
अनसुार कायम ग�रिदएको छ । यो आदेशको जानकारी 
िवप�ीसमेतलाई िदन”ु भ�ने स�ु बारा िज�ला 
अदालतको िमित २०६८।७।४ को आदेश ।

स�ु अदालतको आदशेानसुार िमित 
२०६९।५।१८ मा डोरबाट भई आएको नाप न�सा 
मचु�ुका ।

�ितवादी नइमनु नेसाको वारसे देवीलाल 
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ग�ुताले बेरीतको �याद तामेल स�ब�धमा िदन ुभएको 
िन.द.नं.४७८३ िमित २०६९।१०।१४ मा िदन ुभएको 
िनवेदन प�मा, “यसमा यो िनवेदनसिहतको िमिसल 
अ�ययन गरी हे�रयो । यी िनवेिदकाउपर ��ततु म�ुाका 
वादीले नै दे.नं.१५९३, दे.नं.१५९६ को िलखत बदर 
म�ुासमेत दायर गरकेो देिखयो । ��तुत म�ुा र उ� 
म�ुासमेतमा यी िनवेिदकाको नाममा यस अदालतबाट 
�याद जारी भई िमित २०६८।३।३० मा तामेल 
भएको �याद बे�रतको भएकाले बदर ग�रपाउ ँ भनी 
दे.नं.१५९६ को िलखत बदर म�ुामा यी िनवेिदकाले 
िमित २०६९।६।३ मा िदएको िनवेदनअनसुार �याद 
बदर भई �ितवाद गरकेो अव�था छ भने अक� 
दे.नं.१५९३ को िलखत बदर म�ुामा पिन सोही िमितको 
�याद बदर ग�रपाउ ँभनी िमित २०६९।८।८ मा िनवेदन 
गरकेोमा सोमा समेत �याद बदर भई �ितवाद गरकेो 
देिख�छ । एउटै िमितमा तामेल भएको �यादलाई 
बे�रतको भो भनी यी िनवेिदका दईु दईु मिहनाको 
अ�तरालमा यो ते�ो पटक िनवेदन िलई उपि�थत 
भएको पाइ�छ । लगाउको म�ुामा एकै पटक �याद 
जारी भई एकै िमितमा तामेल भएको �यादलाई पटक 
पटक बे�रतको भनी म�ुामा �माण ब�ुने काय� परुाई 
अंग पिुगसकेको म�ुामा िनवेदन �याइ म�ुा ल��याउन 
खोजेको देिख�छ । यसरी अदालतमा आफूउपर म�ुा 
पारकेो कुरा थाहा पाई िनवेदन िदई �याद बदर गराई 
�ितवाद गरी तारखेमा बसेपिछ लगाउको म�ुासमेत 
आफूउपर परकेो कुरा एकै पटक िनवेिदकालाई थाहा 
जानकारी भएन होला भनी िव�ास गन� मनािसब आधार 
पिन िनवेिदकाले िनवेदनमा खलुाउन सकेको नपाइदँा 
िनवेदन मागबमोिजम गन� िमलेन, कानूनबमोिजम 
गनु� ” भ�ने स�ु बारा िज�ला अदालतको िमित 
२०६९।१०।१५ को आदेश । 

�ितवादी नइमनु नेसाको वारसे राम�काश 
पि�डतले बारा िज�ला अदालतको बे�रतको आदेश 
स�ब�धमा पनुरावेदन अदालतमा चढाएको िनवेदनउपर 

आदेश भई आदेशानसुार कैिफयत �ितवेदन भई जादँा, 
“यसमा आदश� गा.िव.स. काया�लयको िसफा�रस र 
मतदाता प�रचय प�समेतबाट िनवेदक �ितवादीको 
वतन बारा, भवानीपरु जीतपरु गा.िव.स. भ�ने 
दिेखएकोमा जारी भएको इतलायनामाको �यादमा 
पसा� बेलवुा भ�ने वतन उ�लेख भई टासँ भएको 
भनी भ�न िम�ने नदेिखदँा िमित २०६९।१०।१५ मा 
�यहाबँाट भएको आदशे बे�रतको देिखन आएकोले 
बदर ग�रिदएको छ । अब िनवेदक �ितवादी नइमनु 
नेसाको नाममा िनजले देखाएको वतनमा इतलायनामा 
जारी गरी अ.बं. ११० नं. बमोिजम रीत प�ुयाई तामेल 
गराउन ु होला” भ�ने पनुरावेदन अदालत हेट�डाबाट 
भएको िमित २०६९।११।१७ को आदशे । 

िज�ला बारा, गा.िव.स. जीतपरु भवानीपरु, 
वडा नं. ९ मा वादीह�को िक.नं. ३७१७, ३७१६ र 
सोही वडा नं. ९ मा मेरो नाउमँा िक�ा नं. १७५४, 
४४९६ र ४४९७ समेत दता� भएको दसा�ई अदालतमा 
��ततु िफराद दता� गराउन ुभएको छ । िज�ला बारा, 
गा.िव.स. जीतपरु भवानीपरु, वडा नं. ९ मा िफरादमा 
उि�लिखत िक�ाका ज�गा नै छैनन् । वादीबाट 
ह�दँै नभएको ज�गाको दाबी ग�रएको ह�दँा िफरादको 
त�यिभ� �वेश गन� अव�था छैन । िमित २०६७।९।१३ 
मा मैले घर बनाउदँा िवप�ीसगँ िववाद ह�दँा सो ज�गा 
ख�रद गरकेोले घर बनाएको भनी िफरादको �करण ३ 
मा उ�लेख गनु�भएको रहेछ । िवप�ीले उ�लेख गरेको 
िज�ला बारा, गा.िव.स. जीतपरु भवानीपरु, वडा नं. 
९ मा ज�गा नै नभएकोले िवप�ीले का�पिनक संवाद 
रचना गरी िनराधार त�य दसा�ई झ�ुा िफराद िदन ु
भएको ��ट छ भ�नेसमेत बेहोराको �ितवादी नइमनु 
नेसाको �ितउ�रप� । 

यसमा वादीले िफरादमा गा.िव.स. जीतपरु 
भवानीपरु, वडा नं. ९ को स�ा वा�तिवक वडा नं. 
३ कायम ह�ने गरी संशोधन ग�रपाउ ँ भनी िनवेदन 
िदएबमोिजम यस अदालतबाट िमित २०६८।८।४ मा 
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सशंोधनको आदेश भएको र सो संशोधन आदशेमा 
सशंोधनको जानकारी िदइएको देिखएन । �ितवादी 
नइमनु नेसाको �ितउ�रको मूल बेहोरामा वडा नं. 
९ मा उ� िववाद उठाइएका ज�गाह� नै नभएको 
ह�दँा दाबी इ�साफ यो�य छैन भ�ने िजिकर रहेको 
छ । सो स�ब�धमा �ितवादी नइमनु नेसाको �िति�या 
िलई थप भनाइ रा�ने भए मनािसब समयसमेत िदई 
पेस गनु�होला । साथै नापी काया�लय बाराबाट �ा� 
नाप साइजसिहतको टायल चेक गरी पठाइएको 
च.नं.११३९ िमित २०७०।१२।५ को प� बेहोरामा 
यस काया�लयमा रहेको परुानो फायल न�सामा बाटो 
केही फरक दिेखएकाले सो न�साअनसुार पिन मािथ 
उि�लिखत िक�ाह�को टायल चेक गरी पठाइएको 
भ�ने बेहोरासिहत दइुवटा पथृक-पथृक �े�फल 
उ�लेख भएका ज�तै िक.नं. ४४९५, ४४९६ टायल 
चेक पठाइएकोमा कुन चाहीलँाई आधार मानी िनण�य 
ठहरमा प�ुन ुपन� हो परुानो म�ुा ह�दँा १ ह�ािभ�मा जवाफ 
आइप�ुने गरी मगाई िनयमानसुार पेस गनु�होला भ�ने 
स�ु बारा िज�ला अदालतको िमित २०७०।१२।२६ 
को आदशे ।

िज�ला बारा, गा.िव.स. जीतपरु भवानीपरु, 
वडा नं. ३ को िक.नं. ४४९७ को ०-०-२-१४ ज�गाको 
मेरो घरको टप भ�काई पाउ ँभनी ��ततु िफराद दायर 
ग�रएको रहेछ । िवप�ीले ज�गा आवाद गन�को ४ नं., 
ज�गा िम�नेको १, १४, १८ नं., घर बनाउनेको ३ नं. 
आधारमा िलखत दता� बदरको दाबी गनु�  भएको छ । 
मालपोत ऐन, २०३४ को दफा ६ बमोिजम मालपोत 
काया�लय बारामा िविधवत् मेरो नाउमँा दता� �े�ता 
भएको सो ज�गाको घरको टप भ�काई पाउ ँभनी िफराद 
िदन पाउने �ावधान वादीले दाबी गरेको उ� कुनै 
पिन दफामा उ�लेख नह�दँा सव��च अदालतबाट (ने.
का.प. २०४४, अङ्क ४, िन नं.३०६३) �ितपािदत 
िस�ा�तसमेतको आधारमा िवप�ीको िफराद दाबी 
खारजेभागी छ भ�नेसमेत बेहोराको �ितवादी नइमनु 

नेसाको पूरक �ितवाद ।
यसमा िमिसल सलं�न कागज �माणको 

आधारमा वादी दाबीको बाटो साव�जिनक ठहर ह�न 
आएबाट अदालतबाट भई आएको न�सा मचु�ुकाको 
न.नं. ७, ८, ९, १०, ११ र १२ स�मका हकमा 
�ितवादी नइमनु नेसाले दूिषत तवरबाट क�जा गररे 
भौितक सरंचना िनमा�ण गरकेो देिखदँा सोमा बनेका 
भौितक संरचनालगायतको क�जा अनािधकार र दूिषत 
ह�न आयो । िनज �ितवादी नइमनु नेसाको िक.नं. 
१७५४ न.नं. २, ३, ४, ५ र ६ समेतको �े�फल 
�े�तामा भएको �े�फलभ�दा ०-०-९१/

२
 बढी नै 

भोगमा रहेको समेत देिखन आएको छ । �यसैगरी िक.नं. 
४४९५ लाई न.नं. १९ मा झगडा जिनई आएकोले सो 
झगडा जिनएको िक.नं. ४४९५ सािबक िक.नं. ३६१० 
को भई सोही कारणले िलखतसमेत बदर ह�ने ठहरकेाले 
�य�तो िलखत बदर भइरहेको ज�गामा झगडा जिनई 
�ितवादी जगत�साद साहको भोगमा रहेको पाइ�छ । 
अतः दाबीबमोिजम सािबक िक.नं. ३६१० यथावत् 
कायम रहने भएबाट सोही िक.नं. ३६१० बाट 
िक�ाकाट भई हाल कायम ह�न आएको िक.नं. ४४९७ 
को ज�गा साव�जिनक बाटोमा पन� ह�दँा सो बाटोमा परेका 
सबै सरंचनासमेत भ�काई िक.नं.३६१० िक.का. भई 
कायमी िक.नं. ४४९५, ४४९६ र ४४९७ को ज�गाबाट 
�ितवादीह�को िखचोला छोडाई साव�जिनक बाटोको 
�पमा उपभोग गन� पाउने गरी चलनसमेत पाउने ठहछ�  
भ�नेसमेत बेहोराको स�ु बारा िज�ला अदालतबाट 
िमित २०७१।०१।२८ मा भएको फैसला । 

वादीह�ले आ�ना िफरादप�मा हा�ो िक.नं. 
३७१६ तथा ३७१७ को पूव�मा १० िफट चौडाइको 
बाटो भएको सो बाटोको ज�गा �ितवादीह�ले 
क�जा गरी घर टप बनाएका भ�ने दाबी िलइएको 
दिेख�छ । अथा�त् वादीह�ले १० िफट चौडाइको 
बाटो आवत जावत िन�सार पैसारका लािग माग दाबी 
गरकेाले सोही दाबीमा सीिमत रही फैसला गनु�पन�मा 
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अदालतबाट भई आएको न�साअनसुार न�सामा 
बाटो भनी दखेाइएको ९.९” सोको पूव�मा भएको मेरो 
िक.नं. ४४९५ को उ�रतफ� को चौडाइ २४.६ िफट 
दवैुलाई जोड्ने हो भने ३५ िफट ह��छ । वादीह�को 
माग दाबी १० िफट छ । अतः मेरो िक.नं. ४४९५ को 
ज�गामा नपगु बाटोको ज�गा ६ इ�च मा� भएकोले सोही 
६ इ�चस�मको ज�गामा िखचोला मा�न ुपन�मा िक.नं. 
४४९५ को ज�गालाई नै बाटो मानी िखचोला ठहर 
ग�रएको फैसला �िुटपूण� ह�दँा स�ु िज�ला अदालतको 
िमित २०७१।१।२८ को दूिषत फैसलालाई बदर 
ग�रपाउ ँ भ�नेसमेत बेहोराको �ितवादी जगत�साद 
साहको तफ� बाट पनुरावेदन अदालत हेट�डामा परकेो 
पनुरावेदनप� । 

िवप�ीको दाताको मूल िक�ा नं. १६७२ 
िक�ाकाट भई िवप�ीह�ले ३७१६ र ३७१७ �ा� 
गरी दाताको नाउमँा बाकँ� रहेको िक�ा नं. ३७१८ को 
ज�गाको न�सामा भएको बाटोलाई िनजले �वीकारी 
कुनै उजरु गरकेो छैनन् । िक.नं. ३७१६, ३७१७ को 
कुनै िनकास बाटो नभई िक.नं. ३६१० मा १० िफटको 
बाटो भएको भ�ने िफराद झ�ुा हो । िवप�ीको ज�गाको 
��येक िक�ाको ४ िफटको बाटो दखेाई नापी शाखाको 
न�सामा रखेाङ्कन ग�रएको �प� द�ेनकुो साथै 
अदालतबाट भई आएको न�सामा समेत िवप�ीह�ले 
सबै िक�ाको पूव� बाटो भएको न�सामा देिखदँादिेखदैँ 
िवप�ीह�को िनकास बाटो नभएको आधारमा मेरो 
हकभोग दता�को ज�गामा िखचोला ठह�याई ग�रएको 
फैसला �िुटपूण� ह�दँा स�ु िज�ला अदालतबाट िमित 
२०७१।१।२८ मा भएको फैसला उ�टी गरी िवप�ीको 
झ�ुा िफराद दाबीबाट म�ु ग�रपाउ ँभ�नेसमेत बेहोराको 
�ितवादी नइमनु नेसाको तफ� बाट पनुरावेदन अदालत 
हेट�डामा परकेो पनुरावेदनप� ।

यसमा यसै लगाउको ०७१-DP-०१०१९ 
को बाटो ज�गाको िलखत बदर दता�  बदर म�ुामा आज 
यसै इजलासबाट ��यथ� िझकाउने आदशे भएकोले 

��ततु म�ुा उि�लिखत म�ुासगँ अ�तर�भावी ह�दँा 
यसमा पिन मलुकु� ऐन, अ.बं. २०२ नं. तथा पनुरावेदन 
अदालत िनयमावली, २०४८ को िनयम, ४७ बमोिजम 
��यथ� िझकाई आएपिछ वा अविध �यितत भएपिछ 
िनयमानसुार पेस गनु�होला भ�ने पनुरावेदन अदालत 
हेट�डाको िमित २०७१।११।१८ को आदेश ।

न.नं. १८ मा देखाइएको ३ िफट बाटोलाई 
पूव�तफ�  ७ िफट थप गरी १० िफट चौडाइको कायम 
गरी िक.नं. २०७८ को ज�गाको दि�ण कुनास�म घर 
टप भ�काई वादीलाई बाटो चलन चलाई िदनपुन�मा 
िक.नं. ४४९५, ४४९६ र ४४९७ का ज�गामा 
बनाइएको स�पूण� घर भ�काई िदने ठहर गरी बारा 
िज�ला अदालतबाट िमित २०७१।०१।२८ मा भएको 
फैसला िमलेको नदेिखदँा सो हदस�म उ�टी भई न.नं. 
१८ को बाटोको पूव�तफ� बाट उ�र दि�ण ७ िफटिभ� 
�ितवादीले बनाएका घर टप भ�काई बाटो कायम गरी 
िदने ठहछ�  भ�नेसमेत बेहोराको पनुरावेदन अदालत 
हेट�डाबाट िमित २०७२।०८।२० मा भएको फैसला ।

वादीह�को ज�गाको पूव�तफ�  बाटो रहेको, सो 
पूव�तफ� को बाटो ह�दैँ िनजह�को िनकास उ�रतफ� को 
बाटोमा जोिडने अव�था िव�मान ह�दँा ह�दँै शारदाकुमारी 
धनकुाइनको िक.नं.२०७८ र मेरो िक.नं.४४९५ 
को ज�गाको िबचबाट बाटो कायम गरी िददँा मेरो र 
शारदाकुमारी धनकुाइनको िक�ाको �े�फल कम 
ह�न गई घर बनाउन निम�ने भएको छ, मेरो ज�गाको 
िबचबाट न�सा तथा �ेस न�सामा बाटो कायम 
छैन । मेरो िक.नं.४४९५ िक.नं.२०७८ को पूव�तफ�  पन� 
ज�गा हो, बाटोको ज�गा होइन । वादीह�को ज�गाको 
पूव�तफ�  तथा शारदाकुमारी धनकुाइनको िक.नं.२०७८ 
को उ�रतफ�  बाटो कायम ह�ने गरी भएको फैसलामा 
मलाई िच� बझेुको छ, तर मेरो र.नं.२५१९।२ िमित 
२०६७।०९।०९ को राजीनामा िलखत बदर ह�ने गरी 
भएको फैसला �िुटपूण� छ ।

िक.नं.४४९५ म पनुरावेदकले िमित 
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२०६७।०९।०९ मा र.नं.२५१९।२ बाट राजीनामाको 
िलखत पा�रत गरी ख�रद गरकेो न�बरी ज�गा हो । 
नाग�रक अिधकार ऐन, २०१२ को दफा ६(६) बमोिजम 
मैले भोग गन�, आज�न गन� पाउने ज�गालाई बाटोको 
ज�गा भनी केही िलखत बदर गन� गरी फैसला भएको 
छ । म पनुरावेदकको साधँमा जोिडएको शारदाकुमारी 
धनकुाइनको नाउकँो िक.नं.२०७८ र म पनुरावेदकको 
िक.नं.४४९५ को ज�गाको िबचबाट अ�य �यि�को 
लािग बाटोको �पमा �योगमा नआउने र मसमेतलाई 
बाटोको �पमा �योग गन� नपन�, वादी म�यौदादेवी 
धनकुाइनको ज�गासगँ नजोिडएको, िनजले पिन 
बाटोको �पमा �योग नगरकेो म पनुरावेदकले मालपोत 
काया�लयबाट रिज��ेसन पा�रत गरी ख�रद गरी िलई 
मेरो िनिव�वाद हक अिधकार रहेको उ� ज�गाको केही 
िलखत बदर गन� गरी भएको फैसला �िुटपूण� छ । 

िक.नं.२०७८ को उ�री िसमास�म मा�ै 
१० िफटको बाटो कायम गनु�  पन�मा िक.नं.२०७८ को 
दि�ण सीमास�म बाटो कायम गन� गरी म पनुरावेदक 
र शारदा कुमारी धनकुाइनको ज�गाको समेत �े�फल 
घट्ने गरी पनुरावेदन अदालत हेट�डाबाट िमित 
२०७२।०८।२० मा भएको फैसला �िुटपूण� ह�दँा उ� 
फैसला केही उ�टी गरी म पनुरावेदकको िक.नं.४४९५ 
र म�ुामा वादी �ितवादी नरहेक� सिँधयारा शारदा 
कुमारी धनकुाइनको िक.नं.२०७८ को उ�रतफ� को 
साधँ सीमास�म मा�ै १० िफटको बाटोको ल�बाइ 
कायम ह�ने गरी र मेरो नाउमँा दता�  रहेको ज�गाको 
�े�फल नघट्ने गरी फैसला गरी �याय पाउ ँभ�नेसमेत 
बेहोराको �ितवादीम�येका जगत�साद साहको 
तफ� बाट यस अदालतमा परकेो पनुरावेदन प� ।

िज�ला बारा, गा.िव.स. भवानीपरु िजतपरु 
वडा नं. ३ िक�ा नं. ४४९६ �े�फल ०-०-१, ऐ. 
िक�ा नं. ४४९७ �े�फल ०-०-२-१४ का ज�गा मेरो 
िविधवत् हक �वािम�व भएका ज�गा ह�न् । यसरी मलुकु� 
ऐन, रिज��ेसनको महलको १ नं. अनसुार िलखत 

पा�रत गरी हक भोग �थािपत भएको आ�नो ज�गामा 
घर बनाइएको हो । 

ज�गाको भौितक ि�थितको �े�ता रहेको 
मालपोत काया�लयको ज�गा दता� �े�ताबाट उ� ज�गा 
मेरो एकलौटी हकभोग दता�को ज�गा भएको �प� छ । मेरो 
हकभोग दता�को ज�गामा मैले बनाएको घर हटाई पाउन 
उजरु िदने हकदैया िवप�ीलाई नभएको ह�दँा मलुकु� 
ऐन, अदालती ब�दोब�तको महलको ८२ नं. ले िफराद 
दाबी खारजे गनु�पन�मा घर हटाउन ु पन� भनी फैसला 
भएको छ । कुनै िनजी ज�गालाई साव�जिनक�करण गन� 
कानूनमा िनधा�रण ग�रएको कानूनी िविध र �ि�या 
पूरा ग�रएप�ात् मा� सो ज�गामा स�बि�धत �यि�को 
हक समा�त भई साव�जिनक ह��छ । �यसैले िवप�ीको 
मौिखक कथनको आधारमा मेरो हकभोग दता� भएको 
ज�गा कानूनले तोकेको �ि�या र �यव�था �ितकूल 
साव�जिनक गन� िम�ने होइन । 

र.नं.१२४६ को िलखतमा मालपोत काया�लय 
बाराले मू�याङ्कन �योजनको लािग िक.नं. ३६१० 
को ज�गा सािबकदेिख हालस�म िपच रोड, र�ेवे तथा 
अ�य कुनै बाटोसगँ जोिडएको छ छैन भनी सोधनी 
भएको िवषयमा न�सा हेरी क�ची बाटोसगँ जोिडएको 
भनी नापी शाखाले उ�लेख गरकेोलाई मेरो ज�गा 
िनजी नभई साव�जिनक भएको भनी गलत अथ� गरी 
फैसला ग�रएको छ । जबिक यही िक.नं. ३६१० मूल 
िलखतको पा�रत ह�दँा र.नं. ११४९२ को िलखतमा 
नापी शाखाबाट िक.नं. ३६१० को ज�गा सािबकदेिख 
हालस�म �लटको बाटोसगँ जोिडएको देिख�छ भनी 
�प��पले उ�लेख ग�रएबाट पिन उ� राजीनामा 
िलखतमा उि�लिखत त�यको गलत अथ� ग�रएको 
पिु� भएको छ । अदालतबाट भएको न�साको न.नं. 
१८ भ�दा बाहेकको ज�गामा मेरो घर बनेकोमा सोलाई 
हटाउने भनी फैसला ग�रएको छ । 

मूल �पमा िज�ला बारा, गा.िव.स. भवानीपरु 
िजतपरु वडा नं. ३, िक�ा नं. १६७२ �े�फल ०-१-
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० ज�गा च��देव राउतको नाउमँा दता� रहेको ज�गा 
हो । सोही ज�गा िनज च��दवेको दाजभुाइिबच िमित 
२०५८/९/१० मा ब�डा ह�दँा िक�ा नं.३७१६, 
३७१७, ३७१८ मा िवभाजन गरी न�सा �ेससमेत 
बनाइएको छ । जसमा सो ज�गाह�को पूव�प�� ४ 
िफटको बाटो भएको रखेाङ्कन ग�रएको छ । सोही 
ज�गा िवप�ीह�ले �ा� गरकेो ह�दँा उ� न�सा �े�तामा 
४ िफट बाटो भएको देिखदँादिेखदँै १० िफटको 
बाटो कायम गन� िम�ने होइन । �यसमा पिन वादीको 
दाताको मूल िक.नं. १६७२ को ज�गा िक�ाकाट भई 
िवप�ी म�यौदादेवीको नाउमँा िक.नं.३७१६ र िवप�ी 
जानक�देवीको नाउमँा िक.नं.३७१७ को ज�गा दता� 
भई िक�ा नं.३७१८ मूल दाता च��दवे राउतको 
नाउमँा बाकँ� रहेकोमा सो िक�ा नं. ३७१८ को 
ज�गा िब�� गदा�को िलखतमा ज�गाको ४ िक�लामा 
सो ज�गाको पूव�तफ�  ४ िफट बाटो रहेको उ�लेख 
गरी गढीमाई नगरपािलकाबाट सो ज�गाको पूव�तफ�  ४ 
िफट बाटो रहेको �मािणत �ितिलिप पेस गरी ज�गाको 
िलखत पा�रत ग�रएको छ । यसरी �वयम् िवप�ीको 
दाताले ४ िफट मा� बाटो भएको भनी िलिखत �पमा 
�वीकार गरकेोमा िवप�ीले इ�कार गन� िवबि�धत 
ह�नाको साथै िवप�ीह�को दाबी िनजह�को दाताको 
िलखतबाट समेत खि�डत ह�न गई िवप�ीको झ�ुा 
िफराद दाबीबमोिजम िलखत बदर ग�रएको फैसला 
�िुटपूण� छ । तसथ�, स�ु फैसला आिंशक उ�टी गन� गरी 
पनुरावेदन अदालत हेट�डाबाट िमित २०७२।०८।२० 
मा भएको फैसला बदर गरी स�ु फैसलासमेत उ�टी 
गरी िवप�ीको झ�ुा िफराद दाबीबाट म�ु ग�रपाउ ँ
भ�नेसमेत बेहोराको �ितवादी नइमनु नेसाको तफ� बाट 
यस अदालतमा परकेो पनुरावेदन प� ।

ठहर ख�ड
िनयमबमोिजम दिैनक पेसी सूचीमा चढी 

यस इजलाससम� िनण�याथ� पेस ह�न आएको ��ततु 
म�ुाको पनुरावेदन-प�सिहतको िमिसल अ�ययन 

गरी हे�रयो । पनुरावेदक �ितवादी नइमनु नेसाको 
तफ� बाट उपि�थत िव�ान् व�र�ठ अिधव�ा �ी दीपक 
राजभ�डारीले पनुरावेदक नइमनु नेसाले मलुकु� ऐन, 
रिज��ेसनको महलको १ नं. अनसुार िलखत पा�रत 
गरी िविधवत् �पमा आ�नो हक भोग �थािपत भएको 
ज�गामा घर बनाएका ह�न् । पनुरावेदकको एकलौटी 
हकभोग दता�को ज�गामा िनजले बनाएको घर हटाई 
पाउन उजरु िदने हकदैया िवप�ीलाई नभएको ह�दँा 
िफराद दाबी खारजे गनु�पन�मा घर हटाउन ु पन� भनी 
पनुरावेदन अदालतबाट फैसला भएको छ । र.नं. 
१२४६ को िलखतमा मालपोत काया�लय बाराले 
मू�याङ्कन �योजनको लािग सोधनी भएको िवषयमा 
न�सा हेरी क�ची बाटोसगँ जोिडएको भनी नापी 
शाखाले उ�लेख गरकेोलाई पनुरावेदक नइमनु नेसाको 
ज�गा िनजी नभई साव�जिनक भएको भनी गलत अथ� 
गरी फैसला ग�रएको छ । अदालतबाट भएको न�साको 
न.नं. १८ भ�दा बाहेकको ज�गामा पनुरावेदक नइमनु 
नेसाको घर बनेकोमा सोलाई हटाउने भनी फैसला 
ग�रएको छ । मूल �पमा च��देव राउतको नाउमँा दता� 
रहेको िक�ा नं. १६७२ को ज�गा िनजका दाजभुाइिबच 
ब�डा ह�दँा िक�ा नं. ३७१६, ३७१७, ३७१८ मा 
िवभाजन भएकोमा सो ज�गाह�को पूव�प�� ४ िफटको 
बाटो भएको रखेाङ्कन ग�रएको छ । यसरी वादीको 
दाताको मूल िक.नं. १६७२ को ज�गा िक�ाकाट भई 
िवप�ी म�यौदादवेीको नाउमँा िक.नं.३७१६ र िवप�ी 
जानक�देवीको नाउमँा िक.नं.३७१७ को ज�गा दता� 
भई िक�ा नं. ३७१८ मूल दाता च��दवे राउतको 
नाउमँा बाकँ� रहेकोमा सो िक�ा नं. ३७१८ को 
ज�गा िब�� गदा�को िलखतमा ज�गाको ४ िक�लामा 
सो ज�गाको पूव�तफ�  ४ िफट बाटो रहेको उ�लेख 
गरी गढीमाई नगरपािलकाबाट सो ज�गाको पूव�तफ�  ४ 
िफट बाटो रहेको �मािणत �ितिलिप पेस गरी ज�गाको 
िलखत पा�रत ग�रएको छ । यसरी �वयम् िवप�ीको 
दाताले ४ िफट मा� बाटो भएको भनी िलिखत �पमा 
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�वीकार गरकेोले स�ु फैसला आंिशक उ�टी गन� गरी 
पनुरावेदन अदालत हेट�डाबाट भएको फैसला तथा 
स�ु बारा िज�ला अदालतबाट भएको फैसलासमेत 
उ�टी गरी पनुरावेदकउपर परकेो झ�ुा िफराद दाबीबाट 
म�ु ग�रपाउ ँभनी बहस गनु�भयो ।

यसैगरी पनुरावेदक �ितवादी जगत�साद 
साहको तफ� बाट उपि�थत िव�ान् अिधव�ा �ी 
प�ुय�साद दगंालले िक.नं.४४९५ पनुरावेदक 
जगत�साद साहले िमित २०६७।०९।०९ मा 
र.नं.२५१९।२ बाट राजीनामाको िलखत पा�रत गरी 
ख�रद गरकेो न�बरी ज�गा हो । पनुरावेदक जगत�साद 
साहको साधँमा जोिडएको शारदाकुमारी धनकुाइनको 
नाउकँो िक.नं.२०७८ र पनुरावेदक जगत�साद साहको 
िक.नं.४४९५ को ज�गाको िबचबाट अ�य �यि�को 
लािग बाटोको �पमा �योगमा नआउने पनुरावेदकले 
मालपोत काया�लयबाट रिज��ेसन पा�रत गरी ख�रद 
गरी िलई िनजको िनिव�वाद हक अिधकार रहेको उ� 
ज�गाको केही िलखत बदर गन� गरी भएको फैसला 
�िुटपूण� छ । िक.नं.२०७८ को उ�री सीमास�म मा�ै 
१० िफटको बाटो कायम गनु�  पन�मा िक.नं.२०७८ 
को दि�ण िसमास�म बाटो कायम गन� गरी पनुरावेदक 
जगत�साद साह र शारदाकुमारी धनकुाइनको 
ज�गाको समेत �े�फल घट्ने गरी पनुरावेदन अदालत 
हेट�डाबाट भएको फैसला �िुटपूण� ह�दँा उ� फैसला 
केही उ�टी गरी पनुरावेदक जगत�साद साहको 
िक.नं.४४९५ र म�ुामा वादी �ितवादी नरहेक� 
पनुरावेदकक� सिँधयारा शारदाकुमारी धनकुाइनको 
िक.नं.२०७८ को उ�रतफ� को साधँ सीमास�म मा�ै 
१० िफटको बाटोको ल�बाई कायम ह�ने गरी फैसला 
ग�रपाउ ँभनी बहस गनु�भयो ।

हा�ो िक.नं. ३७१६ र ३७१७ को पूव�तफ� को 
१० िफट चौडाइ भएको र िक.नं. २०७८ को ज�गाको 
दि�ण िसमानास�मको ल�बाइमा रहेको बाटो भोग 
चलन भई आएकोमा बाटो ज�गालाई िक�ा काट गराई 

िक.नं. ४४९५, ४४९६ र ४४९७ को ज�गा कायम 
गराई िक.नं. ४४९७ को ज.िव. ०-०-२-१४ ज�गा 
�यापी िवप�ी नइमनु नेसाले प�क� घर बनाई िलएक� 
र िक.नं. ४४९५ को ज.िव. ०-०-१८-८ ज�गा िवप�ी 
जगत�साद साहले आ�नो नाउमँा दता� गराई िनकास 
बाटो मान�लाई ट�टा झमेला गनु�भएकोबाट र िक.नं. 
४४९७ को िक�ा ज�गाको घर टप भ�काउन ु पन� 
भएको ह�दँा िक.नं. ४४९५, ४४९६ र ४४९७ समेतको 
बाटो ज�गाको िखचोला छोडाई टप घर भ�काई बाटो 
कायम गरी सबैले बाटो उपभोग गन� पाउने गरी चलन 
चलाई पाउ ँभ�नेसमेत बेहोराको वादीह� जानक�दवेी 
धनकुाइन र मसौदादवेी धनकुाइनको संय�ु िफराद 
दाबी रहेछ । दाबीबमोिजम सािबक िक.नं. ३६१० 
यथावत् कायम रहने भएबाट सोही िक.नं. ३६१० बाट 
िक�ाकाट भई हाल कायम ह�न आएको िक.नं. ४४९७ 
को ज�गा साव�जिनक बाटोमा पन� ह�दँा सो बाटोमा परेका 
सबै सरंचनासमेत भ�काई िक.नं.३६१० िक.का. 
भई कायमी िक.नं. ४४९५, ४४९६ र ४४९७ को 
ज�गाबाट �ितवादीह�को िखचोला छोडाई साव�जिनक 
बाटोको �पमा उपभोग गन� पाउने गरी चलनसमेत 
पाउने ठहराई स�ु बारा िज�ला अदालतबाट फैसला 
भएको देिख�छ । स�ु अदालतको सो फैसलाउपर 
िच� नबझुी �ितवादी नइमनु नेसा तथा �ितवादी 
जगत�साद साहको तफ� बाट पनुरावेदन अदालत 
हेट�डामा पनुरावेदन-प� दायर भएको रहेछ । बारा 
िज�ला अदालतबाट भएको फैसला केही उ�टी गरी 
न.नं. १८ को बाटोको पूव�तफ� बाट उ�र दि�ण ७ 
िफटिभ� �ितवादीले बनाएका घर टप भ�काई बाटो 
कायम गरी िदने ठहराई पनुरावेदन अदालत हेट�डाबाट 
फैसला भएको रहेछ । पनुरावेदन अदालत हेट�डाको 
उ� फैसलामा िच� नबझुी �ितवादी नइमनु नेसा तथा 
�ितवादी जगत�साद साहको तफ� बाट यस अदालतमा 
��ततु पनुरावेदन पन� आएको रहेछ ।

अब पनुरावेदन अदालत हेट�डाको फैसला 
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िमलेको छ वा छैन, पनुरावेदकह�को पनुरावेदन 
िजिकर प�ुन स�ने हो वा होइन भ�ने िवषयमा िनण�य 
िदनपुन� देिखयो ।

२. िनण�यतफ�  िवचार गदा�, िमिसल सलं�न 
कागज �माण हेदा� , मालपोत काया�लय, बाराको र.नं. 
१२४६, िमित २०६३।७।१ मा िदने नइमनु नेसा 
र िलने महमद याकुव ह�सेन भई िक.नं. ३६१० को 
ज.िव. ०-१-२-६ म�येबाट ज.िव. ०-०-१८-८, िक.नं. 
४४९५ कायम भई पनु: महमद याकुव ह�सेनको नाममा 
राजीनामा पा�रत भई आएको दिेखयो भने िक.नं. 
४४९६ र िक.नं. ४४९७ नइमनु नेसाको नाममा नै 
बाकँ� रहेको देिखन आयो । यसरी उ�  िक.नं.४४९५, 
४४९६ र ४४९७ का ज�गाह� सोही िक.नं. ३६१० 
बाट िक�ाकाट भई कायम ह�न आएका ज�गाह� रहेको 
िमित २०६३।७।१ मा मालपोत काया�लय, बाराको र.नं. 
१२४६ को िलखतबाट देिख�छ । मालपोत काया�लय, 
बाराको र.नं. १२४६ को उ� िलखतमा, “िक.नं. 
३६१० को ज�गा सािबकदिेख हालस�म �लटको 
क�ची बाटोमा पछ� , अ� बेहोरामा पद�न” भ�नेसमेतको 
बेहोरा नापी शाखा, बाराबाट उ�लेख भएको 
देिख�छ । यसरी िक.नं. ३६१० को ज�गामा बाटो 
रहेको भ�ने त�य मालपोत काया�लय, बाराको र.नं. 
१२४६ को उ� िलखतबाट देिखन आयो । 

३. यसरी िक.नं. ३६१० को ज�गामा बाटो 
रहेको देिखन आएबाट न.नं. १ बाट दि�णतफ�  िक.नं. 
२०७८ को दि�ण कुनास�म १० िफट चौडाइको बाटो 
रहेको भ�ने िफराद दाबीलाई �ितवादीले अ�यथा भ�न 
सकेको दिेखदँैन । सो बाटो १० िफट चौडाइको होइन 
भ�ने िजिकर पिन छैन । भई आएको न�सा मचु�ुका 
हेदा� , न.नं. १८ मा ३ िफट चौडाइको बाटो देखाइएको 
छ । यसरी िववािदत बाटो १० िफट भएकोमा 
िववाद नभएको र सोसगँ जोिडएका उि�लिखत 
िक.नं.४४९५, ४४९६ र ४४९७ का ज�गाह�मा 
�ितवादीले घरलगायतका संरचना िनमा�ण गदा� न.नं. 

१८ मा देखाइएको बाटो छोडी बाकँ� ज�गामा मा� घर 
िनमा�ण गनु�पन�मा �ितवादीले सो बाटो ३ िफट चौडाइ 
मा� छाडेर घर िनमा�ण गरकेो देिखन आयो । िववािदत 
�थानमा सािबक ज�गाका दाताले बाटो जनाई �लिटङ 
गरकेो भ�ने त�य छ । दाताले नै बाटो रहेको �वीकार 
गरकेो त�यलाई पिछ ज�गा ख�रद गन� �यि�ह�ले 
होइन भनी भ�न पिन िम�ने होइन । �लिटङ गरी 
ज�गा िब�� गदा� बाटो जनाई िब�� गद� सो बाटोलाई 
नै िनकास देखाइएको छ । अब सो उि�लिखत बाटो 
होइन, छैन भनी पिछ ख�रद गन� दाताले बाटो िमची 
घर िनमा�ण गदा� बाटो िनकास ज�तो िवषयमा अ� 
ख�रदकता�लाई ��य� असर पन� जाने ह��छ । व�ततु: 
दाताले बाटो िनकास रहेको भनी िलखतमा उ�लेख 
गरकेो बेहोरालाई पिछ ज�गा ख�रद गन� दातालाई पिन 
सो त�य ब�धनकारी ह�ने र बाटो िनकासलाई अवरोध 
गन� िम�ने ह�दँनै । �यसैले न�सा मचु�ुकामा देखाइएको 
३ िफट बाटोलाई पूव�तफ�  ७ िफट थप गरी १० िफट 
चौडाइको कायम ह�नपुन� दिेख�छ । 

४. स�ु अदालतबाट फैसला ह�दँा 
िक.नं.३६१० बाट िक�ाकाट भई कायम ह�न आएको 
िक.नं.४४९७ को ज�गा साव�जिनक बाटोमा पन� 
ह�दँा सो बाटोमा परकेा सबै सरंचनासमेत भ�काई 
िक.नं.३६१० िक�ा काट भई कायमी िक.नं. ४४९५, 
४४९६ र ४४९७ को ज�गाबाट �ितवादीह�को 
िखचोला छोडाई साव�जिनक बाटोको �पमा उपभोग 
गन� पाउने गरी चलनसमेत पाउने ठहरी फैसला भएको 
रहेछ । यसरी न.नं. १ बाट दि�णतफ�  िक.नं. २०७८ 
को दि�ण कुनास�म १० िफट चौडाइको बाटो रहेको 
दिेखन आएको र न�सा मचु�ुकामा न.नं. १८ मा ३ िफट 
चौडाइ मा�को बाटो देखाइएकोमा स�ु फैसलालाई 
केही उ�टी गरी न.नं. १८ को बाटोको पूव�तफ� बाट 
उ�र दि�ण ७ िफटिभ� �ितवादीले बनाएका घर 
टप भ�काई बाटो कायम गरी िदने ठह�याई पनुरावेदन 
अदालत हेट�डाबाट भएको फैसलालाई अ�यथा भ�न 
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िम�ने देिखन आएन, उ� फैसला िमलेकै देिखन  
आयो ।  

५. अत:  िक.नं.३६१० बाट िक�ाकाट भई 
कायम ह�न आएको िक.नं.४४९७ को ज�गा साव�जिनक 
बाटोमा पन� भई सो बाटोमा परकेा सबै संरचनासमेत 
भ�काई िक.नं.३६१० िक�ा काट भई कायमी 
िक.नं. ४४९५, ४४९६ र ४४९७ को ज�गाबाट 
�ितवादीह�को िखचोला छोडाई साव�जिनक बाटोको 
�पमा उपभोग गन� पाउने गरी चलनसमेत पाउने 
ठहरी बारा िज�ला अदालतबाट भएको फैसलालाई 
केही उ�टी गरी न.नं. १८ को बाटोको पूव�तफ� बाट 
उ�र दि�ण ७ िफटिभ� �ितवादीले बनाएका घर 
टप भ�काई बाटो कायम गरी िदने ठह�याई पनुरावेदन 
अदालत हेट�डाबाट िमित २०७२।०८।२० मा भएको 
फैसला मािथ उ�लेख ग�रएका त�य, आधार र 
�माणसमेतबाट िमलेकै दिेखदँा सो फैसला सदर ह�ने 
ठहछ�  । पनुरावेदक �ितवादीह�को पनुरावेदन िजिकर 
प�ुन स�दनै । दायरीको लगत क�ा गरी िमिसल 
िनयमानसुार अिभलेख शाखामा बझुाई िदनू ।

उ� रायमा सहमत छु ।
�या.सपना �धान म�ल

इजलास अिधकृतः कृित थापा
इित सवंत् २०७५ साल असार १२ गते रोज ३ शभुम् ।

—— & ––

सव��च अदालत, संय�ु इजलास
माननीय �यायाधीश �ी ई�वर�साद खितवडा

माननीय �यायाधीश �ी कुमार र�ेमी
फैसला िमित : २०७६।५।१८

०६४-CR-०३१९

म�ुाः- ��ाचार

पनुरावेदक / �ितवादी : िज�ला पसा�, वीरग�ज 
उपमहानगरपािलका वडा नं. २ छपकैया 
घर भई हाल काठमाड� िज�ला, काठमाड� 
महानगरपािलका वडा नं. ३४ ब�ने ब�ने 
जगरनाथ�साद सोनार

िव��
��यथ� / वादी : अि�तयार द�ुपयोग अनसु�धान 

आयोगका अनसु�धान अिधकृत जगिदशमान 
�े�ठको �ितवेदनले नेपाल सरकार

 § ��ाचारज�य कसरु र देवानी दािय�वका 
िबच ताि�वक िभ�नता रहकेो ह��छ । 
��ाचार िनवारण ऐनको सरंचनाबाट 
साव�जिनक उ�रदािय�व भएका 
पदािधकारी तथा रा��सवेकले अ�य 
�यि�ह�सगँ िमली ��ाचारज�य काय� 
गरी सरकारी वा साव�जिनक स�पि�को 
िहनािमना गन�, आफू वा अ�य �यि�लाई 
लाभ वा हािन पु�याउने काय� गरमेा सो 
काय�मा सलं�न रहकेा पदािधकारी, स�ंथा 
वा �यि�लाई समेत कसरुदार ठहर ह�ने ।

(�करण नं.९)
 § करारीय स�ब�धको िवषयलाई िलएर 

�नण�य नं. १०३८७
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१०३८७ - जगरनाथ�साद सोनार िव. नेपाल सरकार

��ाचार मु�ा चलाइएको, कजा� लगानी गन� 
ब�कका कम�चारीह�लाई सफाइ िदने गरी 
भएको फैसलाउपर वादी प�को पुनरावेदन 
परकेो नदेिखएको, खास ऋणीह�उपर मु�ा 
नै नचलाइएको, हायर पच�ज कजा�स�ब�धी 
ब�क र ऋणीिबच भएको स�झौताको 
सत�बमोिजम ब�कले गाडी क�जामा 
िलन े काय� गरकेो नदेिखएको, फौजदारी 
कसुरज�य बदिनयत राखेर �ितवादीले 
कारोबार गरकेो देिखने त�य �मािणत 
ह�न नआएको र ऋणी तथा जमानत िदने 
स�लायस� क�पनीसमतेका �ितवादीबाट 
कृिष िवकास ब�क र स�लायरिबच भएको 
Buy Back Agreement अनुसार र 
�चिलत कानूनबमोिजम असुल गनु�पन� 
बाकँ� रकम ब�कले असुल गन� स�ने नै 
भएको अव�था रहकेोले यसमा आरोपप� 
दाबीबमोिजम ��ाचारको कसुर ठहर गन� 
निम�न े।

(�करण नं.१२)

पनुरावेदक / �ितवादीका तफ� बाट : िव�ान् व�र� 
अिधव�ाह� �ी श�भ ुथापा, �ी कृ�ण�साद 
सापकोटा, �ी सिवता भ�डारी, �ी �काश 
के.सी. िव�ान् अिधव�ाह� डा. �ी िभमाजु�न 
आचाय� र �ी दगुा��साद उ�ेती

��यथ� / वादीका तफ� बाट : िव�ान् उप�यायािधव�ा 
�ी ह�रशकंर �वाली, िव�ान् व�र� अिधव�ा 
�ी कोमल �काश िघिमर ेर िव�ान् अिधव�ा 
�ी िनम�लराज कोइराला

अवलि�बत निजर : 
स�ब� कानून :
 § ��ाचार िनवारण ऐन, २०५९
 § मलुकु� फौजदारी काय�िविध संिहता, २०७४

स�ु तहमा फैसला गन�:
अ�य� मा.�यायाधीश �ी भूप�वज अिधकारी
सद�य मा. �यायाधीश �ी कोमलनाथ शमा�
सद�य मा.�या. �ी चोले�� शमशेर ज.ब.रा.
िवशेष अदालत, काठमाड�

फैसला
�या. ई�र�साद खितवडा : िवशेष अदालत 

ऐन, २०५९ को दफा १७ तथा सािबक �याय �शासन 
ऐन, २०४८ को दफा ९(घ) बमोिजम पनुरावेदन पन� 
आएको ��ततु म�ुाको संि�� त�य एव ंठहर यस�कार 
रहेको छः-

सिं�� त�य
कृिष िवकास ब�कका उपमहा�ब�धक रामच�� 

महज�नसमेतको िमलेमतोबाट अिनता इलेि��क 
ए�ड मेकािनक क�पनी �ा.िल., रिव इ�टरनेसनल र 
काठमाड� टुक टुक �ा.िल. का स�चालक जगरनाथ 
�साद सोनारसमेतबाट हायरपच�ज (बस गाडी ख�रद) 
कजा�अ�तग�त इटहरी ि�थत ब�िकङ काया�लयबाट िवना 
िधतो बस नै िधतो भनेर क�रब सवा तीन करोड लगानी 
भएको, एउटै क�पनीको गाडी अप�या�रलो िकिसमले 
फरक फरक मू�यमा िब�� गरकेो, कजा�बाट ख�रद 
ग�रएका गाडीह� िविभ�न ठाउमँा बेवा�रसे अव�थामा 
रहेको, नेपाल भरीका कृिष िवकास ब�कह�बाट 
हालस�म करीब एक अरब �पैया ँ वाइ�याक 
ऋणअ�तग�त डुबेको ह�दँा यसस�ब�धी ��ाचारमा 
कडा कारबाही ग�रपाउ ँ भ�नेसमेत बेहोराको िनवेदन 
अि�तयार द�ुपयोग अनसु�धान आयोगको दता� नं. 
१९४४ िमित ०६१।९।६ मा दता� भइ िमिसल सामेल 
रहेको ।
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स�लायर क�पनीका स�चालकह� र िनजह�को 
अ�तरस�ब�ध

काठमाड� टुक टुक �ा.िल.नामको क�पनी 
�ा.िल. क�पनी रिज��ारको काया�लयमा िमित 
२०५३।२।१६ गते �ा.िल. नं. ४९८१/०५२।५३ 
मा दता� भएको देिखएको छ । उ� क�पनीको 
स�ंथापक सेयर हो�डरह�मा िनम�लकुमार जैन, 
�.जगरनाथ�साद सोनार र िनज जगरनाथ�साद 
सोनारक� छोरी �.सरोज सरा�फ रहेको 
देिखयो । स�चालक सिमितमा िनम�लकुमार जैन 
र �.जगरनाथ�साद सोनार रहेको देिखएकोमा 
सो क�पनीको िमित २०५५।४।१ को स�चालक 
सिमितको बैठकबाट िनम�लकुमार जैनको नामको सेयर 
�. जगरनाथ�साद सोनारको छोरा �.रिव��कुमार 
सरा�फको नाममा ह�ता�तरण भएको देिखएको छ । 
सो सं�थाको िमित २०५५।१०।२४ को िनण�यले �. 
जगरनाथ�साद सोनारलाई उ� क�पनीको अ�य� 
तथा �ब�ध स�चालक र �. जगरनाथ�साद सोनारक� 
छोरी �. सरोज सरा�फलाई स�चालक तोकेको 
देिखयो । िमित २०५६।४।२ पिछ उ� सं�थाका 
स�चालकह�मा �.जगरनाथ�साद सोनार, िनजको 
छोरा �. रिव��कुमार सरा�फ र िनज �. जगरनाथक� 
छोरी �.सरोज सरा�फ कायम रहेको देिखयो ।

अिनता इलेि��क ए�ड मेकािनकल क�पनी 
�ा.िल. क�पनी रिज��ारको काया�लयमा सं�थापक 
सेयरहो�डरह� �. जगरनाथ�साद सोनारक� बहुारी 
�. अिनता सरा�फ र शोभा सरा�फको नामबाट �ा.िल. 
नं. ७२६९।०५४।०५५ िमित २०५४।५।१५ मा दता� 
भएको देिखएको छ । सो सं�थामा शोभा सरा�फको 
नाममा भएको स�पूण� सेयर िमित २०५५।४।१ मा 
�ीमती अिमता अ�वालको नाममा ह�ता�तरण 
भएको देिखएको छ । सोपिछ िमित २०५७।५।२५ र 
२०५८।१।३ मा अिमता अ�वालको नामको स�पूण� 
सेयर �. जगरनाथ�साद सोनारक� प�नी �. कौिशला 

सोनारीनका नाममा ह�ता�तरण भएको देिखएको 
छ । यसरी यस क�पनीमा हाल �. जगरनाथ�साद 
सोनारक� बहुारी, सरु�े�कुमार सरा�फक� प�नी �. 
अिनता सरा�फ र �. जगरनाथ�साद सोनारक� प�नी 
�. कौिशला सोना�रन स�चालक कायम भएको 
दिेखयो ।

रिव इ�टरनेसनल नाम भएको फम� िमित 
२०५८।९।१३ गते �ा.फ.र.नं. ५७८५२।०५८।५९ 
मा वािण�य िवभागमा दता� भएको देिखयो भने यस 
फम�को �ोपाइटर �. जगरनाथ�साद सोनारको छोरा 
�. रिव��कुमार सरा�फ रहेको दिेखयो ।

अनुस�धानको �ममा भएका बयान 
हायर पच�ज कजा� लगानीस�ब�धी काय�िविध 

िनमा�ण स�ब�धमा का.म.ु महा�ब�धकको हैिसयतबाट 
िनमा�ण भई �वीकृत ह�ने काय�मा मसमेतको सहभािगता 
रहेको हो । कजा� काय�िविध तयार गदा� ऋणको सरु�ण 
र अनगुमनमा बढी जोड िदइएको छ । काय�िविधमा 
स�लायस�ले वाइ�याक गरी िलने थप �यव�था भएको 
छ । सत�ह�को पालना ह�दँा बा�या�मकता भ�दा 
काया��वयन प�मा जोड िदनपुन� हो । सबै कजा�मा 
जोिखमको अंश िव�मान नै ह�ने ह�दँा यस काय�िविधले 
ब�कको िहत सरुि�त नै ह�ने ि�थित रहेको छ । ऋणीले 
कजा� नबझुाएमा स�लायरले पनुः ख�रद गरी असलु ह�ने 
ि�थितमा अ�य िवक�प नअपनाई उ� कजा� असलुी 
ह�ने अनमुान गरकेो हो । ब�िकङ उपसिमितबाट िनण�य 
भई काय�िविध बनेको हो, स�लायर आिधका�रक 
मा�यता �ा� ह�नपुन� हो । स�लायरले पेस गरेको 
मू�यका बारमेा जानकारी नह�ने भएकोले िमलेमतो 
ह�ने कुर ै भएन । स�लायर क�पनीसगँ स�पक�  र 
प�रचय केही छैन । नीित िनयम बनाउदँा सकभर सबै 
ठाउमँा एउटै मापद�ड �योग गरी बनाउने सोच रहेको 
हो । ऋण लगानी गदा�  नै ऋण असलुी ह�दैँन भ�ने सोच 
यसमा रहेको छैन, स�लायरबाट समेत असलुीमा 
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पनुः ख�रद गन� स�झौता भएको छ । िधतो भनेकै 
गाडी नै रहेको र वाइ�याक गन�ले ऋण च�ुा गन� 
सहयोग गन� स�झौतासमेत भएको छ । ३०% 
रकम ब�कमा दािखला ऋणीले गनु�पन� हो तर शाखा 
काया�लयबाट भए नभएको िवषय मेरो जानकारीमा 
छैन । के��ीय काया�लयबाट सबै ऋणीको अनगुमन 
स�भव ह�दँनै । �यसकारण ऋण लगानी गन� काया�लयको 
एकजना कम�चारी िकटान गरी लगानी गन� का.म.ु 
महा�ब�धक ह�दँा िट�पणी तथा आदेशमा लेखी �वीकृत 
गरकेो हो । २ वष�अगािड नै ब�कको सेवा छोिडसकेकोले 
सवारी साधन कसको िज�मामा छ थाहा छैन । कजा�को 
काया��वयन र िफ�ड तहको रा�ो र बिलयो अनगुमन 
नभएको कारणले कजा�को वत�मान ि�थित देखा परकेो 
हो । मेरो त�कालीन का.म.ु महा�ब�धकको हैिसयतले 
ब�कको �य�नमा रहेको स�चालक सिमितको िनण�य, 
स�चालक सिमितले बनाएको वािण�य ब�िकङ ऋण र 
बजार �ब��न उपसिमित र महा�ब�धकको अिधकार 
�े�िभ� रही आ�नो दािय�व िनवा�ह गरकेो ह� ँ । खराब 
कजा� तब ह��छ जब �यो कजा�को रा�ो अनगुमन ग�रदैँन 
र िज�मेवार �यि� तोिकँदैन । भाखा ना�ने िबि�कै 
आव�यक काय�बाही काया�लयबाट नै हे�रन ुर ग�रन ुपन� 
काय� हो । ��ततु कजा� काय��ममा िधतो भनेको मूलतः 
सवारी साधन नै हो । सवारी साधनको मू�यकै आधारमा 
िहसाब ग�रने वा �य�तै �कारले लगानी �वाह भएको छ ।

र�नपाक�  शाखाको च.नं. ७६८ िमित 
२०६०।१।२२ को क�पनीलाई कालो सूचीमा रा�ने 
प� िमित २०६०।१।२४ मा कृिष िवकास ब�क, म�ुय 
काया�लयमा �ा� गरकेो स�ब�धमा थाहा छैन । थाहा 
पाएको भए कारबाही गथ� । िवषयको गा�भीय�लाई 
महा�ब�धक कहा ँ पेस गरपेिछ त�काल आव�यक 
काय�बाही ह�ने गरकेो िथयो । यसमा मेरो िमलेमतो 
छैन । आ.व. २०५९।६० मा स�चालक सिमितले 
७०:३० को दरले ऋण �वाह गन� नीित पास गरकेो हो । 
यस केसमा पिन २०५९।८।९ को िट�पणी र आदशेमा 

महा�ब�धकको हैिसयतले एकजना कम�चारी िकटान 
गरी लगानी गन� सत� राखी िट�पणी �वीकृत गरेको 
हो । तलबाट तयार भई आउने कुरोमा मेरो िववेकले 
िदएस�म काम अगािड बढाउन �यास गरकेो ह� ँ। ��ततु 
आरोप मलाई ला�न ुनपन� र ब�कलाई हािन नो�सानी 
नगरकेोले अि�तयार द�ुपयोग अनसु�धान आयोग 
ऐन, २०४८ तथा ��ाचार िनवारण ऐन, २०५९ 
बमोिजमको कारबाही मउपर ह�न नपन� हो भ�नेसमेत 
बेहोराको कृिष िवकास ब�कका का.म.ु महा�ब�धक 
जलनकुमार शमा�को अनसु�धानको �ममा भएको 
बयान । 

उपमहा�ब�धक (ब�िकङ) मा रहदँा ऋण 
किमटीमा सद�यको हैिसयतले भाग िलएको र 
काय�िविध बनाउदँा महा�ब�धक अ�य� रहेको 
ब�िकङ उपसिमितमा उपमहा�ब�धकको �पमा 
सद�य रहेको ह� ँ । उपयु�� काय�िविध िनमा�ण गन� 
काय�मा म संल�न रहेको छु । िवभागबाट पेस भएको 
िट�पणीमा महा�ब�धकबाट थपघट गररे िट�पणी 
�वीकृत गन� अिधकार महा�ब�धकलाई नै ह��छ । 
यसरी �वीकृत भएको िट�पणीअनसुार िवभागबाट 
अथवा उपमहा�ब�धकबाट प�रप� गन� गरकेो छ । 
ब�कको स�चालक सिमितले नीित तय गरेअनसुार 
वािण�य ब�िकङ नीित तथा बजार �ब��न िवभागले 
२०५९।८।९ मा तयार गरकेो हायर पच�ज कजा�को 
काय�िविधस�म हो । नेपाल ब�क र ब�क अफ काठमाड�ले 
७०:३० अ�तग�त रही लगानी गरकेो बिुझएको 
हो । अ�य ब�कले वाइ�याकको �ावधानसमेत रा�ने 
गरकेो कुरा िवभागबाट िवभागीय �मखु भरतकुमार 
पोखरलेबाट जानकारी पाएको हो । वािण�य ब�क ऐन, 
२०३१ ले चल अचल स�पि�मा नै िधतो रहने गरी 
लगानी गन� स�ने �यव�था गरकेोले गाडी नै िधतो रहने 
गरी लगानी ग�रएको हो । ब�कको िहत संर�ण ह��छ 
भ�ने िव�ास गरी नीित तथा काय�िविध तजु�मा गरेको 
हो । लगानी भएको ऋण मा� हेन� Loan Supervision 
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को अ�य�त आव�यक पन� भएकोले एक जना कम�चारी 
छु�ै तो�न ुपन� �यव�था ग�रएको तर काया��वयन प� 
कमजोर रहेको देिखयो ।

ब�कसगँ क�पनीले गरकेो स�झौताअनसुार 
सहयोग नगरमेा कानूनबमोिजम स�झौताअनसुार बा�य 
गराउन सिकने अव�था िव�मान छ । पूण��पमा ऋण 
जोिखम ह�ने गरी काय�िविध तजु�मा नगरकेो र पूण��पमा 
ऋण जोिखममा परकेो समेत छैन । स�लायरले 
स�झौताअनसुार गाडी वाइ�याक नगरमेा २ वष�िभ� 
स�झौता काया��वयन गरी पाउनको लािग अदालतमा 
म�ुा हा�न सिकने कानूनी आधार रहेको बेहोराको 
ब�कको कानूनी राय �ा� भइसकेको छ । वाइ�याकबाटै 
असलु नभएमा िधतोमा रहेको गाडी िललाम गन� स�ने 
र ऋणीको अ�य स�पि�बाट समेत ऋण असलुीमा 
काय�बाही गन� स�ने भएकोले �यस�कारको काय�िविध 
बनाइएको हो । जहासँ�म स�लायरबाट ब�क जमानतको 
कुरा छ िनजलाई स�झौताको आधारमा कानूनी 
दािय�वको प�रिधिभ�स�म रा�नलाई स�झौता 
ग�रएको हो । ब�कले गाडी क�जा गरी ऋण असलुी 
गन� काय�मा खास गरी काया��वयन तहका शाखाह�ले 
िविभ�न कारणले तदा�कता अपनाउन सकेनन् । 
नेपाल सरकारको नीितिभ� रही काय� गन� क�पनीले 
स�लाई गन� पाउने �ावधान रहेकोले गाडी स�लाई 
गन� क�पनीको कोटेसनलाई मा�यता िदइएको हो । 
�यसैले आिधका�रक स�लायर क�पनीको कोटेसन 
मू�य फरक पला� ज�तो ला�दैन । एउटा क�पनीको 
गाडी धेर ैक�पनी वा आयातकता�ले कोटेसन पेस गन� 
स�ने अव�था दिेखदँैन । ऋण िव�ेषण गदा� लगानी 
शाखामा ऋण अिधकृतह�ले छलफल गन� पिन 
Banking Practice छ । जहासँ�म कोटेसन मू�यलाई 
बा�या�मक बनाउने भ�ने कुरा छ �यो मू�य �ाहकले 
�वीकार नगरसे�म ब�कले मा�ने कुरा छैन ।

जगरनाथ�साद सोनार एव ं िनज सलं�न 
क�पनीबाट �य�तो िकिसमको कजा� काय��म माग 

भएकोले स�चालक सिमितले �य�तो काय��म �वीकृत 
गरकेो भ�ने मलाई ला�दैन । मसमेतले उ� काय�िविध 
कजा� लगानीको लािग �वीकृत गदा� िवभागबाट 
िसफा�रससाथ आएको काय�िविधको िट�पणीमा 
द�तखत गरी पठाएको ह� ँ । िवभागले िनजह�को 
मागबमोिजम काय�िविध िट�पणी पेस गरकेो भ�ने मलाई 
ला�दैन । हायरपच�ज काय�िविध २०५० का साथ 
हा.प. कजा� िव�ेषण फाराममा कजा� पाउनेको यो�यता 
�ाहकले कोटेसन पेस गरेको छ, छैन, कजा� िव�ेषण 
गदा� उ�लेख गनु�पन� िकटानी �यव�था ग�रएको छ । 
सो हेन� काय� लगानी गन� काया�लयको ऋण िव�ेषकको 
हो । लोकेसनको कारणले मू�यमा सामा�य फरक पन� 
स�छ, धेरै नै अनिुचत िकिसमले नग�न् भनेर ऋण 
िव�ेषकले �यान िदनपुन� कुरा हो । काय�िविधमा सबै 
कुरा ले�ने नभई केही कुरा अ�य फरमेट, िव�ेषण 
फाराम तथा काय�िविधको अ�य ठाउमँा उ�लेख भएको 
कुराह�समेतलाई �यानमा राखेर कजा�  िव�ेषकले 
िव�ेषण गररे कजा� लगानी गनु�  पद�छ ।

स�लायरले ७ वटा गाडी बझुी िलएको भ�ने 
िमित २०६०।११।१४ को प�बाट महा�ब�धकलाई 
जानकारी िदई इटहरी शाखालाई बोधाथ� िदएको 
प�का स�ब�धमा स�झौताको सत� नं. २ अनसुार 
गन� िकन आव�यक आदेश िदई काया��वयन ग�रएन 
भ�ने बेहोरा आयोगमा �ा� �ितिलिपबाट मा� 
थाहा पाए ँ । �यसमा भ�ुानी नगरी ब�कलाई त�कालै 
पठाउन पन� दािय�वलाई क�पनीले जानाजानी िढलो 
गरकेो देिखएको छ । उ� काय�िविधअन�ुप लगानी 
भएको कजा� असली म�ुय काया�लयबाट िदइएको 
िनद�शनअनसुार शाखा काया�लयह�बाट नगरकेो भ�ने 
जानकारी ह�ने िबि�कै २०६०।९।९ मा हा.प. कजा� 
ब�द गराएको ह� ँ । सम��पमा िविभ�न कारणले गदा� 
हा.प. कजा� असलुीमा किठनाई दिेखएको छ । िनरी�ण 
तथा अनगुमन गन� काय� ब�िकङ िवभाग र सोअ�तग�त 
िनरी�ण तथा अनगुमन शाखाको हो ।
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असलुीमा किठनाई परकेो ब�ुने िबि�कै 
लगानी रो�का गरकैे ह� ँ । स�लायरबाट पिछ भए पिन 
सरु�ण िलन �यास गन� सिक��यो, �यसतफ�  कतैबाट 
पिन �यसो गन� कुरा उठन सकेन । काय�िविधमा थप गरी 
�य�तो �ावधान रा�ने वा नरा�ने बारमेा पिछ हामीिबच 
(ब�िकङ उपसिमितमा) िवचार िवमश� ह�न सकेन । 
ऋणीले पेस गरकेो कोटेसनको स�यताको िव�ेषण गन� 
ऋण िव�ेषकह�ले गन� काम हो यी कुरा काय�िविधमै 
उ�लेख ग�ररहन ु आव�यक महससु ग�रएन । ऋणी 
तथा स�लायरले जथाभावी मू�याङ्कनको कोटेसन 
देला भ�ने अनमुान गन� सिकएको िथएन । शाखाह�ले 
सरु�णमा रहने गाडीको मू�याङ्कनतफ�  �यानै निदन ु
ठीक िथएन । िधतो जमानत निलएको अव�थामा 
जमानत गन� प�को दािय�व भनेको स�झौताको सत� 
पूरा नगरमेा कानूनले दािय�व वहन गन� सिकने हदस�म 
मा� ह�ने हो ।

कृिष िवकास ब�क, ब�िकङ काया�लय र�नपाक�  
शाखाको च.नं. ७६८ िमित २०६०।१।२४ को प� 
ब�िकङ िवभागमा फेला पन� नसकेको हो । यो कुरा 
हालको उपमहा�ब�धकले बताएपिछ ब�ुने मौका 
पाएको ह� ँ । उ� प� मैले �ा� गरकेो िथए ँ िक िथइन ँ
भ�नेबार ेस�झना पिन ह�न सकेन । र�नपाक�  शाखाले 
ताकेता गरकेो पिन थाहा भएन । मेरो काय�क�मा दता� 
चलानी गन� चलन िथएन । आएको सबै प�मा यथोिचत 
कारबाही (तोक आिद) लगाएपिछ िपयन वा िप.ए.ले 
नै स�बि�धत िवभागमा बझुाउन लाने �चलन िथयो । 
उ� समयमा मेरो सिचवालयमा नमराज काक� नामको 
(अद�ली) िपयन कायरत िथए । र�नपाक�  शाखाको 
च.नं. ७६८ मा उि�लिखत (Second hand मा 
आइसकेको) गाडीह� नया ँबाने�र शाखाबाट लगानी 
भएको तलुनामा लगनखेल र भैरहवालगायतका 
शाखाह�बाट बढी मू�यमा सोही गाडीमा लगानी 
भई ब�कको ऋण जोिखमपूण� बनाएको र समयमै 
आव�यक सतक� ता नअपनाएको स�ब�धमा लगानी 

गन� काया�लयले काय�िविधमा उि�लिखत बुदँाको सही 
पालना गरी ऋण �शोधन गनु�पन� र ऋण अिधकृतले 
कजा� िव�ेषण गरी कागज प�को सही परी�ण गरेको 
भए ब�कलाई ठ�ने दघु�टनाबाट जोिगन स�ने िथयो । 
ब�कको ऋण नितन� र नितराउनेसमेतको बदिनयत 
राखी स�लायर क�पनीह�सगँ िमलेमतो गरी ऋण 
असलु ह�नै नस�ने गरी काय�िविध तयार गरी गैरकानूनी 
लाभ प�ुयाउनेसमेतको काय� गरकेो छैन । असल िनयत 
राखी गरकेो कामको लािग कृिष िवकास ब�क ऐन, 
२०२४ दफा ३७ अनसुार �यि�गत वा सामूिहक 
�पमा उ�रदािय�व ह�न ु नपन� �यव�था रहेको छ 
भ�नेसमेत बेहोराको कृिष िवकास ब�कका त�कालीन 
उपमहा�ब�धक रामच�� महज�नको अनसु�धानको 
�ममा भएको बयान । 

िमित २०५९।८।९ को हायरपच�ज कजा� 
काय�िविध िनमा�ण गन� आव�यक छलफल गरी 
मसमेतले िनण�य गरी उ� काय�िविध तयार गरेको 
हो । सो काय�िविध ब�कको ��येक वष� िनधा�रण ह�ने 
गरकेो योजना तथा वािष�क नीितअन�ुप गन� भनी 
तोिकएका काय��ममा परकेोले काय�िविधमा पनु�पन� 
कुराह� राखी काय�िविध िनमा�ण भएको हो । ब�कको 
योजना पिु�तकामा पा�रत भएको नीितअन�ुप 
काय�िविध बनेको स�दभ�मा िवभाग�तरमा छलफल भई 
सोअन�ुप िट�पणी उठान भएको हो । यस िवभागमा 
काय�रत नीित हेन� शाखाका कम�चारीह� र ब�िकङ हेन� 
स�बि�धत उपमहा�ब�धकसगँ छलफल गरी म�यौदा 
गनु�पन�मा सोसमेतको काय� गरी काय�िविध �वीकार 
गन� स�बि�धत ब�िकङ उपसिमितमा छलफल गरी 
उपसिमितमा िनण�य गरी काय�िविध तजु�मा भएको 
हो । यो स�चालक सिमितबाट �वीकृत नीित काया��वयन 
गन� तयार ग�रएको कजा� �वाह गन� काय�िविध हो । िनजी 
�े�सगँ �ित�पधा� गन� उ�े�यले यो कजा� काय��म 
�याएको हो । हायरपच�ज कजा� िददँा सवारी साधन नै 
सरु�णमा िलने गरी काय�िविध तयार भएको ह�दँा सोही 
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अन�ुप काय� गरकेो हो । उ� काय�िविधमा ब�कको िहत 
सरं�णका लािग �ाहकसगँ ब�कले गन� सत�नामा तथा 
वाइ�याक गन�ले गन� सत�नामाका ढाचँाह�समेत सलं�न 
गरकेो छ । काय�िविध तयार गन� �ममा नकारा�मक 
सोचबाट (कजा� असलुी नहोला भनी नसोची) काम 
नभई सकारा�मक ढंगबाट काय� भएकोले स�लायरसगँ 
िधतो िलनेतफ�  �यव�था नभएको हो । ब�क िहत 
सरं�णको लािग अचल स�पि� िधतो वा ब�क �यारे�टी 
वा सरं�ण िलने �यव�था ह�न सकेको भए ब�कको थप 
िहत संर�ण ह�न स�ने िथयो ।

काय�िविध तयार गदा� स�लायरले आफूखसुी 
मू�य कायम गन� स�ने / नस�ने िवषयमा छलफल 
ह�दँा िक�ने र बे�नेिबचको सहमितबाट मू�य तय ह�ने 
ह�दँा कसैले आफूखसुी जथाभावी मू�य रा�न नपाइने 
स�लायरको कोटेसनलाई मा�यता िदने �यव�था 
भएको हो । स�लायर क�पनीले ७ वटा गाडी बझुी 
२०६०।११।१४ को प�बाट महा�ब�धकलाई 
जानकारी िदएको स�ब�धमा २०६०।११।१४ 
अगावै अवकाश िलएकोले कुनै जानकारी छैन । 
शाखा काया�लयह�बाट कजा� लगानी गदा� उ� 
काय�िविधअन�ुप ह�नपुन� हो । सोअनसुार भए, 
नभएको जानकारीमा छैन । ब�कमा िनयिमत अनगुमन 
गन� �यव�था रहेकोले काय�िविधमा सो �यव�था 
नरािखएको हो । ब�कको गलत िनण�यको कारणले कजा� 
रकम असलुउपर गन� िदन�ितिदन नस�ने देिखएको 
प�र�े�यमा खराब कजा� काय��म वा काय�िविध बनाई 
िनण�य गन� िनण�यकता�को हैिसयतले दािय�व िलनपुन� 
स�ब�धमा जानीजानी खराब कजा� काय�िविध तयार 
नगरकेोले मेरो दािय�व ह�न ु नपन� हो । कृिष िवकास 
ब�क, र�नपाक�  शाखाले िमित २०६०।१।२२ च.नं. 
७६८ को प� म�ुय काया�लयमा २०६०।१।२४ 
मा �ा� गरकेो देिखएबाट उ� प�मा उ�लेख 
भएअनसुार कालोसूचीमा रा�ने स�ब�धमा स�बि�धत 
िनकायमा र उ� क�पनी तथा स�चालकह�का अ�य 

क�पनीह�उपर के क�तो काय�बाही गनु�  भयो भ�ने 
स�ब�धमा सो बेहोरा जानकारीमा नआएकोले सतक� ता 
अपनाउने स�भावना रहेन । ब�कलाई हािन नो�सानी 
र आफू तथा स�लायरलाई समेत गैरकानूनी लाभ 
प�ुने गरी काय�िविधसमेत तयार गन� काय� नगरकेोले 
मलाई कारबाही ह�नपुन� होइन भ�नेसमेत बेहोराको 
कृिष िवकास ब�कका त�कालीन िवभागीय �मखु 
भरतकुमार पोखरलेको अनसु�धानको �ममा भएको 
बयान । 

आ.व. २०५९।६० को काय��म तथा बजेट 
पिु�तकामा “कर परिमट �वीकृित �ा� गरकेाह�ले 
अिनवाय� �पले िबमा गराउने र �र�यू गन� �ितव� 
स�भा�य �े�मा चलाउने गरी बस, �क, टे�पो, ट्या�सी, 
माइ�ोबस आिदमा ब�क ऋण र ऋणीले बेहोन� रकमको 
अनपुात ७०:३० को आधारमा ख�रद ग�रने सवारी 
साधन नै िधतो रहने गरी हायरपच�ज कजा�  लगानी 
गन�” उ�लेख भएअनसुार वाइ�याक नीित स�ब�धमा 
िवभागमा सामा�य छलफलको आधारमा मैले तयार 
गरी स�चालक सिमितको २०५७।१।२० को बैठक 
नं. ६८४ बाट गिठत उपसिमितलाई सोही बैठकबाट 
तोकेको दफा ५ मा �चिलत िनयम नीित, काय�िविध र 
काय��े� स�ब�धमा पनुरावलोकन गन�, दफा ६ मा ऋण 
लगानी काय��म स�ब�धमा नया ँनीित काया��वयनमा 
�याउन ुपदा� िव�ततृ छलफल गन� उ�लेख भएअनसुार 
िमित २०५९।८।१० मा उ� उपसिमितको बैठक बसी 
िव�ततृ छलफल गरी ७०:३० कजा� रहने गरी सवारी 
साधन नै िधतो िलई कजा� लगानी गन� िनण�य भएको 
हो । २०५९।८।९ को ��ताव हायर पच�ज कजा� 
काय�िविध को म�यौदा मा� हो । यसलाई काय�िविधको 
�पमा अि�तम िनण�य िदने वािण�य ब�िकङ उपसिमितले 
गन� हो । यो िनयमपूव� यसै ब�कबाट ८५:१५ मा घर 
ज�गा िधतो िलई लगानी गरकेो हा.प. कजा�समेतलाई 
मानी सोको अित�र� अ�य सत�समेत थप गरी 
काय�िविध तयार ग�रएको िथयो । स�चालक सिमितको 
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तथा ब�क �यव�थापनले िनिद�� गरकेा नीित तथा 
िनद�शनअन�ुप �ित�पध� बजार �यव�थामा आ�नो 
�थािय�वको लािग काय�िविध बनेको हो । ३ िक�ता 
नघाई बसेको ऋणीको हकमा स�लायरलाई जानकारी 
िदई वाइ�याक गन� ल�य रहेको हो । ५०:५० मा अचल 
स�पि� िधतो निलई सवारी साधन नै िधतो रहने 
गरी कजा� �वाह भएको कजा�को असलुी रा�ो भएको 
भनी िविभ�न शाखा तथा कालीमाटी शाखाको िमित 
२०५८।५।८ को प�ानसुार र स�चालक सिमितले 
७०:३० मा लगानी गन� िनण�य गरअेनसुार लगानी गन� 
म�यौदा िट�पणी पेस गरकेो ह� ँ। वाइ�याक स�झौताको 
सत� नं. २ अनसुारको काय� स�लायर क�पनीले नगरमेा 
करार ऐनअनसुार कानूनी उपचारको लािग जानपुन� 
ह��छ । मलाई उ� रकम उठ्छ भ�ने सो समयमा 
लागेको िथयो । आिधका�रक स�लायर वा गाडी िनमा�ता 
क�पनी ह�न ुर नह�नलेु कोटेसन मू�य पेस ह�दँा फरक 
पन� स�ने ह��छ । अिधक मू�य स�ब�धमा स�बि�धत 
काया�लयले लगानीपूव� िव�ेषण गररे नै लगानी गन� 
हो । नेपाल सरकारमा दता� भएका स�लायर क�पनीको 
कोटेसन ऋणीले पेस गन� ह�दँा मू�यमा Inflate ह��छ 
भ�ने लागेन ।

२०५९।८।९ को काय�िविधको म�यौदा 
िट�पणी �वीकृत ह�नपूुव� ब�िकङ काया�लय इटहरीका 
शाखा �ब�धक �यागराज उपा�यायले २० वटा 
गाडीको कोटा �वीकृतसमेतको काय�िविध माग 
भई म�ुय काया�लयमा �या�स �ा� भएको िथयो । 
स�चालक सिमितको िनण�यमा सवारी साधन नै िधतो 
रहने �यव�था भएको र हा.प.मा म�त पगुोस् भनेर 
वाइ�याकमा क�पनीसगँ स�झौता गरकेो हो । असलुीका 
स�ब�धमा कजा�को िनयिमत अनगुमन गन� एक जना 
कम�चारी तो�न ुपन� �यव�था भएको िथयो । अनगुमन 
गन� काय� कजा� िवभागअ�तग�त परकेोले के��बाट 
अनगुमन गन� �यव�था ग�रएन । सो िधतो मू�याङ्कन 
र सोको िव�ेषण गन� काय� लगानी गन� काया�लयको 

हो । हा.प. को प�रप�को १४ नं. अनसुार कजा� �शोधन 
गनु�पन� �यव�था भएको छ, सो गरने भने िज�मेवारी 
शाखा काया�लयको ह��छ भ�नेसमेत बेहोराको कृिष 
िवकास ब�कका त�कालीन शाखा �मुख गोपाल�साद 
िघिमरकेो अनसु�धानको �ममा भएको बयान । 

म वािण�य ब�िकङ उपसिमितमा (िवभागीय 
�मखु) पदेन सद�यको हैिसयतले िमित २०५९।८।१० 
को बैठक नं. १४ मा सहभागी भएको हो । बैठक नं. 
६८४ िमित २०५१।२० को िनण�यअनसुार वािण�य 
ब�िकङ उपसिमित गठन गन� िनण�य भएको र सोही 
िनण�यअनसुार उ� उपसिमितले �चिलत िनयम नीित, 
काय�िविध र काय��े� स�ब�धमा पनुरावलोकन गन�, ऋण 
लगानी काय��म स�ब�धमा नया ँनीित काया��वयनमा 
�याउन ु पदा� िव�ततृ छलफल गन�लगायतका काय� 
तोिकएको र वािण�य ब�िकङ नीित तथा बजार �ब��न 
िवभाग म�ुय काया�लयले कुनै नीित बनाउन ु पदा� 
वािण�य ब�िकङ िवभागमा छलफलप�ात् काय�िविधको 
�ा�ट तयार गरी िट�पणीको �पमा िवभागबाट िनण�य 
गरी महा�ब�धकसम� पेस भई उपय�ु दिेखएमा 
उपसिमितको बैठक बोलाई पनुः छलफल गरी िनण�य 
गन� ग�र�छ । पेस भएको काय�िविधमा कुनै थपघट 
गनु�पन� कुरा भए थपघट गरी प�रणत ग�र�छ । उ� 
उपसिमितको नीितगत िनण�य भएपिछ सोही कुराह� 
नै महा�ब�धक�यूबाट सदर भएपिछ काय�िविधमा 
प�रणत ह��छ । २०५९।८।१० को बैठक नं. १४ को 
िनण�य काय�िविधको नीितगत िनण�य हो । यही नीितगत 
िनण�यसिहतको ��ताव महा�ब�धकले सदर गरपेिछ 
काय�िविधमा प�रणत भई काय�िविध बनेको हो । उ� 
सिमितमा वाइ�याक गन� कुरा ब�क कजा�  बढी सरुि�त ह�ने 
दखेी समथ�न जनाएको हो । स�झौतानसुार वाइ�याक 
गनु�पन� सो नभएमा स�पूण� ऋण असलु ह�न स�ने भएमा 
कानूनत: ब�कले िललाम गन� स�ने र करार ऐनअनसुार 
स�लायरलाई काय�बाहीको लािग अदालत जान स�ने 
�यव�था छ । ब�क डु�ने गरी खराब कजा� काय��म 
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बनाएको स�ब�धमा ब�क वा नीित तथा बजार �ब��न 
िवभागले बढी जवाफदेही ह�नपुन� हो । उपसिमितमा 
िनण�य गदा� स�लायर क�पनीलाई गैरकानूनी �पले 
फाइदा ह��छ भ�ने मलाई कुनै �ान भएन । जानीजानी 
ब�कलाई हािन नो�सानी प�ुने गरी कुनै काम नगरकेोले 
आफूउपर काय�बाही नहोस् भ�नेसमेत बेहोराको 
बिुझएका कृिष िवकास ब�ङ्कका त�कालीन िवभागीय 
�मखु (सद�य) रामराज जोशीको अनसु�धानको 
�ममा भएको बयान । 

वािण�य ब�िकङ उपसिमित ब�कको 
स�चालक सिमितको बैठक नं. ६८४ िमित 
२०५७।१।२० को िनण�यबाट गठन भएको उपसिमित 
हो । ��ततु काय�िविधका स�ब�धमा छलफल गरी 
पनुः संशोधनसिहतको काय�िविध ��ततु गन� प�रपाटी 
रही नीितगत िनण�य भएको हो । यस नीितगत 
िनण�यसिहतको ��ताव महा�ब�धक�यूबाट सदर 
भएपिछ काय�िविधमा प�रणत ह��छ र काय�िविध 
ब�छ । उ� काय�िविध उपसिमितमा पेस ह�दँा आमि��त 
सद�यको �पमा म रहेको िथए ँ । २०५९।८।९ को 
िट�पणीअनसुार नै ह�ने भनी २०५९।८।१० को बैठक 
नं. १४ को वािण�य ब�िकङ उपसिमितले पा�रत गरकेो 
हो । ले�नेले भलुवश सिमितको िनण�यमा २०५८।८।९ 
ले�न गएको हो । हायर पच�ज (वाइ�याक) को काय�िविध 
पा�रत गन� िनण�यकता�को हैिसयतले ब�क डु�ने गरी 
खराब कजा�  काय�िविध बनाएको कारणले दािय�व 
िलनपुन� स�ब�धमा रा�ो िनयतले काम गरकेोले मलाई 
कारबाही ह�नपुन� होइन भ�नेसमेत बेहोराको बिुझएका 
कृिष िवकास ब�कका त�कालीन शाखा अिधकृत 
राजन�साद ��ेको अनसु�धानको �ममा भएको 
बयान । 

२०५९।८।१० को १४ नं. को बैठकले गरकेो 
िनण�य काय�िविध भएको हो । वािण�य ब�िकङ नीित तथा 
बजार �ब��न िवभागले ब�िकङ उपसिमितमा आमि��त 
सद�यको �पमा रािखएको उ� सिमितमा आव�यक 

छलफलप�ात् सबै सद�यह�को सहमितमा काय�िविध 
�वीकृत भएको हो । २०५९।८।९ को िट�पणीअनसुार 
नै ह�ने भनी िमित २०५९।८।१० मा पा�रत भएको 
हो । वाइ�याकको �ावधान बारमेा थाहा छैन । स�चालक 
सिमितले िबना िधतो कजा�  लगानी गन� िनण�य िलएको र 
उपसिमितले लगानी गन� काय�िविध मा� �वीकृत गरेको 
हो । ब�कलाई हािन नो�सानी ह�ने गरी काम नगरकेोले 
आफूउपर काय�बाही ह�नपुन� होइन भ�नेसमेत बेहोराको 
केशवबहादुर खड्काको अनसु�धानको �ममा भएको 
बयान । 

र�नपाक�  शाखाको िमित २०६०।१।२४ 
को प� ब�ुदा म वािण�य ब�िकङ उपमहा�ब�धकको 
काया�लयमा िपयन पदमा काय�रत रहेको 
िथए ँ । आयोगबाट देखाइएको िपयन बकु हेर े । 
सोबमोिजमको र�नपाक�  शाखाको च.नं. ७६८ 
िमित २०६०।१।२२ को प� िप.ए.�यू काया�लयमा 
नभएकोले उपमहा�ब�धक�यूलाई सोधेर मैले प� 
बझुी वहालँाई िदएको हो । उपमहा�ब�धक काया�लयमा 
दता� गन� प�रपाटी नभएकोले प� दता� नभएको हो । 
उपमहा�ब�धक�यूले के तोक आदेश गनु�भयो मलाई 
थाहा छैन भ�नेसमेत बेहोराको बिुझएका नमराज 
काक�को अनसु�धानको �ममा भएको बयान । 

अिनता इलेि��कल मेरो बहुारीको नाममा 
दता� भएको, रिव इ�टरनेसनल छोराको नामको हो 
र काठमाड� टुक टुक मेरो नामको क�पनी हो । उ� 
क�पनीले गाडीको आयात गद�छ । काठमाड�मा 
दता� भएको उ� क�पनीह�को म�ुय स�चालक म 
जगरनाथ�साद सोनार नै हो । एकाघरका प�रवार छोरा, 
बहुारीको तफ� बाट भएको कारोबारमा मेरो िज�मेवारी 
छ । आयात ग�रएका गाडीह� वाइ�याक स�झौतामा 
कृिष िवकास ब�क, ब�िकङ काया�लयह� धरान, इटहरी, 
वीरग�ज, नारायणघाट, र�नपाक� , लगनखेल, भैरहवा 
शाखाह�मा स�लाई गरकेा छ� । कृिष िवकास ब�कको 
अलावा अ� कुनै ब�कसगँ वाइ�याक स�झौता गरी 
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िब�� गरकेो छैन । एक वष� वा केही हजार िक.मी. को 
लािग �यार�ेटीसिहत पाट�पजुा�  उपल�ध गन� स�झौता 
ब�कसगँ गरकेो छु । क�जामा रहेको गाडी स�चालनमा 
छैन । लगनखेल, वीरग�ज, भैरहवा शाखामा िब�� 
गरकेो गाडी फ�टहे�ड वा सेके�डहे�ड के हो रकेड� 
नहेरी बताउन असमथ� छु ।

इटहरी शाखाबाट िविभ�न िमितमा हायरपच�ज 
वाइ�याकको स�झौताअनसुार ऋण च�ुा गन� भनी 
लेखेका प�ह� स�ब�धमा फोन�ारा कुरा भएको 
हो । वाइ�याकको लािग �पोजलह� के��मा िदएको 
हो तर �यहाबँाट हालस�म कुनै िकिसमको छलफल वा 
�ो�ाम आएको छैन । आएको बेला स�झौताबमोिजम 
गन� तयार छ� । कृिष िवकास ब�कका महा�ब�धकसगँ 
�यि�गत िचनजानी छैन । तर स�लायरको नाताले 
कुनैबेला एकपटक मा� �यस काया�लयमा भेट भएको 
हो । �यसबेला �पोजल िदएको िथए,ँ कुनै िकिसमको 
घिन� स�ब�ध छैन ।

क�पनीले गाडीको मू�य, ढुवानी, वार�ेटी, 
�यार�ेटी, �ट, इ�सोर�ेस, सिमित दता�, गाडीमा थप 
जडान ग�रएका सामानको आधारमा िनधा�रण गरी 
२० �ितशतदेिख २२ �ितशतस�म नाफा राखेको 
छ । क�पनीले ब�कसगँ गरकेो स�झौताको पालना 
गरकेो छ । क�पनीले कजा� िलएकै छैन त कजा� 
िहनािमना ग�रने �� नै छैन । िफता� भएको गाडी हा�ो 
क�जामा छ । ३० �ितशत रकम क�पनीमा आएको 
छ । ब�कको िलने रकमह� तािनएको (िफता� िलएको) 
िदनदिेख िब�� तथा असलुीमा क�पनीको सहयोग 
ह�नेछ । ब�कको ऋण च�ुा नह��जेलस�म क�पनीको 
दािय�व रह�छ । पाट�स् हामीसगँ पूरा �टक छ । 
हामीसगँ वक� सप छ । सेवा मािगएको बेला मािनस 
पठाई सेवा िदइएको छ । जनु बेला उहाहँ� (ब�कले) 
िनण�य ग�रिदन ुह��छ, �यसबेला हा�ो क�पनीह� तयार 
छन् । कुनै िकिसमको बदिनयत राखी �यापार गरकेो 
छैन । मेरो प�रवारका सद�यह� रिव��कुमार सरा�फ, 

सरोज सरा�फ, अिनता सरा�फ र कौिशला सोना�रनको 
हकमा िनजह� मेरो एकाप�रवारका सद�यह� ह�न् । 
म प�रवारको िज�मेवार �यि� ह� ँभ�नेसमेत बेहोराको 
�ितवादी जगरनाथ�साद सोनारको अनसु�धानको 
�ममा भएको बयान । 

वाइ�याकअ�तग�त लगानी ह�नेमा गाडी नै 
िधतोमा रहने र ऋण असलु नभए ख�रद गन� स�लायरको 
�यार�ेटी ह�ने भएकोले छु�ै अचल स�पि� िधतो रा�न 
पन� �ावधान छैन । स�वा भई हाल अवकाशसमेत 
भइसकेकोले लगानी र असलुीको बारमेा थाहा 
छैन । म�ुय काया�लयको िनद�शनसमेतको आधारमा 
कोटेसन मू�यको ७० �ितशत लगानी गरकेो हो । 
ऋण असलुको लािग भाखा नाघेपिछ स�झौताअनसुार 
स�लायरलाई प�ाचार गरी ताकेता गरकेो र म�ुय 
काया�लयमा समेत अनरुोध गरेको ह� ँ । अवकाश 
भइसकेकोले गाडीको अव�था बारमेा थाहा छैन । यस 
कजा�को नीित िनमा�ण, काया��वयन, िनय��णमा �मखु 
भूिमका उपमहा�ब�धक रामच�� महज�नको िथयो । 
ऋणी तथा स�लायरलाई स�झौताअनसुार काय�बाही 
गरी असलुउपर गनु�पन� ह��छ । ब�कको नीित, िनद�शन 
र प�रप�को अधीनमा रही काम गरकेोले आफूउपर 
काय�बाही ह�न नपन� हो भ�नेसमेत बेहोराको बिुझएका 
त�कालीन का.म.ु शाखा �ब�धक �यागराज 
उपा�यायको अनसु�धानको �ममा भएको बयान । 

३०% क�पनीमा रकम ज�मा गरेको 
�माणको आधारमा ७० �ितशत रकम लगानी 
ग�रएको हो । म�ुय काया�लयको प�रप� एवं िनद�शनमा 
कोटेसनको आधारमा लगानी गन� �प� �यव�था 
भएको र अ�य कुरा ब�ुनपुन� कुनै िनद�शन नभएकोले 
प�रप�अनसुार कोटेसनलाई आधार िलएर लगानी 
ग�रएको हो । कोटेसनबाहेक कुन गाडीको कित पछ�  
भ�ने �माण ब�कलाई नभएकोले कोटेसनको आधारमा 
लगानी गरकेो हो । म काय�रत रहदँा गाडीको िक�ता 
भाखा नाघेर िफता� गनु�पन� भएको िथएन । नीित िनमा�ण 
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गन� तहका त�कालीन उपमहा�ब�धक रामच�� 
महज�न र त�कालीन िवभागीय �मखु भरतकुमार 
पोखरलेसगँ ब�कका �ब�धकले कजा� कारोबार गन� 
िफ�डका कम�चारीलाई अ�ठेरो भएको महससु गरी 
मौिखक िनद�शन माग गदा� कुनै असिजलो महससु 
नगरी ३०:७० मा लगानी गन� दवुैले िनद�शन िदएकोले 
कसैसगँ िमलेमतो गरी अिधक मू�याङ्कन गराई कजा� 
�दान गरकेो नभई ब�कको नीित िनद�शन, प�रप�लाई 
अ�रश: पालना गरी लगानी गरकेो ह�नाले मउपर 
काय�बाही ह�न ुनपन� हो भ�नेसमेत बेहोराको बिुझएका 
त�कालीन शाखा अिधकृत तथा कजा� किमटीका 
सद�य चुडामणी दाहालको अनसु�धानको �ममा 
भएको बयान । 

म�ुय काया�लयको प�रप�को अधीनमा रही 
लगानी गन� �ि�या रहेको छ । हाल उ� गाडीको 
सावा ँ �याजसिहतको वत�मान ि�थितको बारमेा म 
काय�रत नरहेकोले जानकारी छैन । ३० �ितशत रकम 
स�लायरले �ा� गरकेो आधारमा ७० �ितशत कजा� 
लगानी गरकेो हो । गाडीको मू�य िनधा�रण स�ब�धमा 
प�रप�मा कुनै �यव�था नदेिखएको र वाइ�याक गन� 
स�लायरको कोटेसनको आधारमा लगानी गनु�पन� 
भएकोले लगानी गरकेो हो । ऋणी तथा स�लायरलाई 
स�झौताअनसुार गन� भनी ताकेता प� पठाएको 
छ । २०६० पौषबाट म स�वा भई गएकोले हाल 
कुनै जानकारी छैन । ऋणीले पेस गरकेो स�लायरको 
कोटेसनको आधारमा लगानी गनु�पन� प�रप�अनसुार नै 
काय��े� र अिधकारअ�तग�त रही कजा� �वीकृत गरकेो 
र अ�य प�लाई लाभ ह�ने गरी काय� नगरकेोले मलाई 
काय�बाही ह�नपुन� होइन भ�नेसमेत बेहोराको बिुझएका 
त�कालीन शाखा अिधकृत तथा कजा� किमटीका 
सद�य िदनेश�साद िघिमरकेो अनसु�धानको �ममा 
भएको बयान । 

ऋणीबाट स�लायरले ३० �ितशतले ह�ने 
रकम �ा� गरकेो जानकारी प�को आधारमा ७०% 

ऋण लगानी गरकेो हो । म�ुय काया�लयको नीित 
िनद�शनअनसुार कोटेसनको आधारमा लगानी गरेको 
हो । मू�यको लािग कुनै आव�यक कागजात िलनपुन� 
भ�ने नीित िनद�शनमा उ�लेख नभएकोले सोहीअनसुार 
लगानी गरकेो हो । म सो काया�लयमा रहदँास�म गाडी 
वाइ�याक गन� अव�था नआएकोले गाडीको िज�मा 
र अव�थाबार ेहाल मलाई थाहा छैन । नीित िनद�शन 
तथा प�रप�को पालना गरी सोहीअनसुार कजा� लगानी 
गरकेोले मउपर काय�बाही ह�न नपन� भ�नेसमेत बेहोराको 
बिुझएका त�कालीन का.म.ु शाखा अिधकृत तथा 
कजा� किमटीका सद�य गोपालबहादुर कटुवालको 
अनसु�धानको �ममा भएको बयान ।

हा.प. कजा�  लगानीको लािग �वु खनालको 
घर ठेगाना हेन� पठाएकोले गएको ह� ँ तर उ� कजा� 
किमटीमा म संल�न छैन । िब�� मू�यको बारमेा हा�ो 
काया�लयभ�दा मािथको काया�लयबाट समेत िवचार 
प�ुयाउन ुपन� हो । म िनणा�यक तहमा नभएकोले मबाट 
ब�कलाई हािन ह�ने काय� गरकेो छैन भ�नेसमेत बेहोराको 
बिुझएका काया�लय सहायक मातृका�साद आचाय�को 
अनसु�धानको �ममा भएको बयान ।  

दवेे�� िनरौला र राह�ल खनालको घर 
ठेगाना िनरी�णमा गोपालबहादरु कटुवाल र सहायक 
�ब�धकले लाए अ�ाएबमोिजम िनरी�ण गरकेा ह� । घर 
ठेगाना हेन� कागजातमा मा� मैले सही गरकेो हो । ऋण 
िसफा�रस, िव�ेषण तथा �वीकृत गन� अिधकारी आफू 
नभएकोले मलाई जानकारी छैन भ�नेसमेत बेहोराको 
बिुझएका काया�लय सहायक राधाकृ�ण नपेालको 
अनसु�धानको �ममा भएको बयान । 

�काश मादने िल�बूलाई गाडी ख�रदमा 
धरान शाखाबाट हायरपच�ज कजा� लगानी गन� कजा� 
किमटीको पदािधकारीको हैिसयतले सही गरेको 
हो । स�लायस�ले ३० �ितशत रकम ज�मा गरेको 
रिसद (Receipt) पेस गरकेो ह�दँा ७० �ितशत रकम 
लगानी गरकेो हो । के��ले गरकेो प�रप�मा मू�य 
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स�ब�धमा अ�य कागजात िलने िनद�शन नभएकोले 
कोटेसनको आधारमा मू�य िनधा�रण गरी ७० �ितशत 
लगानी गरकेो ह� ँ । पदीय आचरणले समेत मैले 
म�ुय काया�लयको नीित, िनद�शनलाई काया��वयन 
गनु�पन� ह��छ । ��ततु कजा� लगानी गन� प�रप�प�ात् 
महा�ब�धक�यूबाट मौिखक िनद�शन भएको िथयो । 
ब�कले �याएको नया ँ नीितअ�तग�त ब�िकङ काया�लय 
धरान शाखालाई �ा� १० थान कोटाम�ये एउटा 
मा� गाडीमा लगानी गरी असलु गन�तफ�  काय�बाही 
भइरहेकोले ब�कलाई हािन नो�सानी प�ुयाउने हा�ो 
िनयत छैन । ब�कको प�रप� तथा नीित, िनद�शनलाई 
पालना गरी काया��वयन गनु�  पदीय दािय�व भएकोले 
सोहीअनसुार हा.प. कजा� (वाइ�याक) मा लगानी 
गरकेो ह�दँा म बेकसरु छु भ�नेसमेत बेहोराको बिुझएका 
त�कालीन शाखा �ब�धक तथा कजा� किमटीका 
अ�य� ई�र पोखरलेको अनसु�धानको �ममा भएको 
बयान ।

म�ुय काया�लयको प�रप� तथा नीितमा �प� 
�पमा गाडीको कोटेसन िलई ७० �ितशत कजा� लगानी 
गन� उ�लेख भएको र सो गाडीको वा�तिवक मू�य कित 
हो भ�ने कुरा अ�य कतैबाट जानकारीसमेत नआएकोले 
कोटेसन मू�यकै आधारमा लगानी भएको हो । ऋणीबाट 
कजा� असलुी नभएपिछ स�लायरलाई बाकँ� असलुीको 
लािग ताकेता गनु�का साथै २०६१ मङ्िसर मिहनामा 
पि�कामा सूचनासमेत �काशन ग�रएको छ । फोन गदा� 
फोन नउठाउने हाल स�पक�  गन� नचाहने भएकोले िनज 
स�लायरलाई नै काय�बाही गनु�पन� हो । ब�कको नीित, 
िनयम, प�रप�, िनद�शानसुारको काय� गरकेोले ��ाचार 
गरकेो छैन भ�नेसमेत बेहोराको बिुझएका त�कालीन 
ले.स. तथा कजा� किमटीको सद�य िदिलपकुमार 
��ेको अनसु�धानको �ममा भएको बयान । 

३० �ितशतले ह�ने रकम स�लायरलाई 
बझुाएको रिसदको आधारमा ७० �ितशत कजा� 
लगानी गरकेो हो । कृिष िवकास ब�क म�ुय काया�लयको 

नीित, िनद�शन एवं प�रप�अनसुार कजा� लगानी गदा� 
कोटेसन मू�यको आधारमा िव�ेषण गरी कजा� �दान 
ग�रएको हो । ब�कले �याएको नया ँनीितअ�तग�त ब�िकङ 
काया�लय धरान शाखालाई �ा� १० वटा कोटाम�ये 
एउटा गाडीमा मा� लगानी गरी अ� कोटा ब�द गरेका 
छ� । ब�कको नीित िनद�शन एवं प�रप�लाई पूण� �पमा 
पालना गरी लगानी गरकेो र ब�कको प�रप�मा समेत 
बजार मू�य (गाडीको) ब�ुने भ�ने उ�लेख छैन । ब�क 
कजा� असरुि�त दिेखएकोले ब�कको िहत संर�णको 
लािग हायरपच�ज कजा�  िबना िधतो लगानी नगरी 
िधतो िलई मा� लगानी गनु�पन� सझुाव िदन चाह�छु 
भ�नेसमेत बेहोराको बिुझएका त�कालीन का.स. तथा 
कजा� किमटीका सद�य कृ�णबहादुर कठायतको 
अनसु�धानको �ममा भएको बयान । 

३० �ितशत रकम स�लायरले ऋणीसगँ 
िलइसकेको रिसदको आधारमा कोटेसन मू�यको ७० 
�ितशतले ह�ने रकम लगानी ग�रएको हो । प�रप�ले 
कोटेसन मू�यलाई नै आधार मानेकोले सोहीअनसुार 
लगानी गरकेो हो । कोटेसनबाहेक वा�तिवक मू�य के 
कित हो र कहाबँाट िलने भ�ने स�ब�धमा प�रप�मा 
उ�लेख भएको देिखदैँन । गाडीको हालको अव�था 
र असलुीका स�ब�धमा थाहा छैन । धरान शाखालाई 
१० वटा कोटा �ा� भएको म�ये १ (एक) वटा मा� 
लगानी भएको र स�लायरको बदिनयत बिुझएको 
ह�दँा बाकँ� लगानी रोक� असलुी काय�बाही थािलएको 
हो । स�लायर क�पनीसगँ िधतो वा ब�क �यार�ेटी िलन 
र मू�यको स�ब�धमा बजार िव�ेषण गन� नीितगत 
�यव�था ह�नपुन� सझुाव िदन चाह�छु भ�नेसमेत 
बेहोराको बिुझएका का.स. तथा कजा� किमटीका सद�य 
गोपाल काक�को अनसु�धानको �ममा भएको बयान । 

म�ुय काया�लयबाट २० वटा गाडीको 
कोटा �ा� गरी २० वटैमा लगानी गरकेो ह� ँ । म�ुय 
काया�लयको प�रप�अनसुार स�लायर क�पनीको 
िधतो चल अचल स�पि� िलन पन� �यव�था नरहेको 
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ह�दँा जमानत निलएको हो । भाखा नाघेको गाडी 
िफता� लैजान ताकेता गरकेो छु । स�लायरसगँ अचल 
स�पि� िधतो िलने निलने नीितगत कुरा भएकाले 
जानकारी नभएको हो । ब�कको क�जामा कुनै पिन गाडी 
छैन भ�नेसमेत बेहोराको बिुझएका त�कालीन शाखा 
अिधकृत ह�रहर�साद नेपालको अनसु�धानको 
�ममा भएको बयान । 

ब�कको नीित म�ुय काया�लयको 
प�रप�अनसुार फाइल तयार छ, छैन हेरी किमटीमा 
द�तखत गन� गरकेो हो । सवारी साधन ब�कको नाममा 
िधतो िलएको छ । ताकेताको लािग कजा� अिधकृतलाई 
अनगुमन गन� र ताकेता गन� तोिकएको छ । ब�कको 
नीितमा स�लायर कहा ँ ज�मा गदा�समेत मा�य ह�ने 
देिखएको छ । �ािविधक िवषय भएको ह�दँा कोटेसन 
मू�य र �यसको िव�ेषण बारमेा जानकारी छैन । Buy 
Back नीितअ�तग�त गाडी िफता� िदने अ�य स�लायर 
नभएको अव�थामा अ�य कोटेसन निलएको हो । 
िविभ�न िमितमा २० वटा गाडीमा लगानी गरकेो ब�कको 
िहत संर�णका लािग �ा� प�ानसुार जमानतमा िलनपुन� 
�यव�था छैन । िक�ताको भाखा ना�ने िबि�कै प�ाचार 
ग�रएको छ । ब�कले के��को नीित िनद�शनमा भएको 
प�रप�अनसुार कजा� किमटीको सद�यको �पमा रही 
काय� गरकेो हो भ�नेसमेत बेहोराको बिुझएका शाखा 
अिधकृत तथा कजा� किमटीका सद�य �ेमनारायण 
अया�लको अनसु�धानको �ममा भएको बयान । 

हा.प. कजा� लगानीमा ब�कले तोिकिदएको 
नीितको अधीनमा रही स�लायर र �ाहक दवैुसगँ 
स�झौता गरकेो हो । सवारी साधन ब�कको नाउमँा 
गराइएको र तमसकु बनाइएको छ । ऋणीले 
स�लायरलाई रकम बझुाइसकेको अव�थामा मा�यता 
िदएको हो । दवैु प�को म�जरुीले पेस भएको कोटेसन 
भएकोले कजा� किमटीले हेन� पन� �यव�था नभएको 
हो । एकभ�दा बढी कोटेसन िलनपुन� िनयम छैन । २० 
वटा कोटा �ा� भई २० नै वटामा लगानी गन� िनण�य 

गरकेो हो । ब�क िहत संर�णको लािग स�लायरसगँ 
कुनै अचल िधतो जमानत िलनपुन� नीितमा �यव�था 
छैन । ब�कको क�जामा कुनै पिन गाडी छैन । ब�क नीितमा 
गाडीको मू�यबार े िव�ेषण आिदको कुनै �यव�था 
नभएको भ�नेसमेत बेहोराको बिुझएका शाखा �ब�धक 
तथा कजा� किमटीका अ�य� लोकनाथ नपेालको 
अनसु�धानको �ममा भएको बयान । 

स�लायरलाई भ�ुानी िदनपुन� ह�नाले ३०% 
रकम ब�क दािखला नगरी स�लायरलाई बझुाएकोलाई 
मा�यता िदएको हो । हा.प. मा लगानी गदा� �ाहकले 
पेस गरकेो कोटेसनको आधारमा लगानी गन� भएकोले 
एउटै कोटेसनलाई मा�यता िदएको हो । १३ वटा कोटा 
�ा� भई लगानी गरकेो हो । यस नीितमा ऋणीको 
थप अचल स�पि� िलनपुन� �यव�था भएको भए बढी 
सरुि�त ह�ने िथयो । नीित िनमा�ण ह�दँाखेरी नै �िुटपूण� 
भई सो नीितअ�तग�त लगानी गनु�पन� भएकोले िधतो 
िलने �यव�था भएन । नीितमा नै कोटेसन िलएर लगानी 
गन� भिनएकोले सोअनसुार लगानी गरकेो हो । ऋणी 
र स�लायरसगँ कुनै िकिसमको िमलेमतो छैन । ब�क 
िहत सरं�णको लािग िलनपुन� िधतो जमानत नै िलन 
नपन� गरी �िुटपूण� नीित बनाई सो नीितअनसुार लगानी 
गन� प�रप�समेत जारी गरकेोले सोहीअनसुार लगानी 
ग�रएको हो । हािन नो�सानी प�ुयाउने मनसायले 
गरकेो होइन । �यसैले ममािथ काय�बाही नगरी नीित 
िनमा�तामािथ नै काय�बाही होस् भ�नेसमेत बेहोराको 
बिुझएका त�कालीन अिधकृत तथा कजा� किमटीका 
सद�य राजबहादुर गु�ङको अनसु�धानको �ममा 
भएको बयान । 

म�ुय काया�लयको प�रप�अनसुार �ाहकले 
पेस गरकेो कोटेसनको आधारमा ७०% ब�कले सवारी 
साधनमा लगानी गरकेो हो । ३०% स�लायरलाई 
बझुाएको रिसदलाई मा�यता िदएको । उ� गाडी 
ब�कको नाममा िधतो रहने ह�दँा अ�य कुनै चल अचल 
स�पि� िधतो िलन ज�री नभएको हो । उ� नीितमा 
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िधतो िलने �यव�था छैन । ३०% ब�कमा दािखला 
गनु�पन� भनी प�रप�मा उ�लेख भएको छैन । सो नीितमा 
कोटेसनलाई नै आधार मानी लगानी गनु�पन� र एकभ�दा 
बढी कोटेसन िलनपुन� कतै उ�लेख छैन । Buyback 
नीितअ�तग�त सोही नीितअन�ुप नै लगानी भएकोले 
सो नीितमै कमी कमजोरी भएको देिखएको पेस भएको 
कोटेसनलाई नै आधार मानी लगानी गनु�पन� नीित 
भएकोले यसमा हामी कम�चारीको दोष नभई नीित नै 
कमजोर रहेको बेहोरा अनरुोध छ भ�नेसमेत बेहोराको 
बिुझएका त�कालीन शाखा अिधकृत तथा कजा� 
किमटीका सद�य ितलकराम ��ेको अनसु�धानको 
�ममा भएको बयान । 

हा.प. प�रप�ानसुार ३०% ब�कमा नै दािखला 
गरी रा�न ुपन� िनद�शन नभएकोले स�लायरको नगदी 
रिसदलाई मा�यता िदएको हो । नीितमा एकभ�दा बढी 
कोटेसन िलनपुन� उ�लेख नभएकोले कोटेसनलाई 
नै आधार मानी लगानी गरकेो हो । Buyback 
नीितअ�तग�त रही कजा� लगानी गरकेोले ब�कको नीित 
नै बढी जवाफदेही ह�नपुन� ह��छ । नीित िनमा�ता के��ीय 
�तरबाटै स�लायरको चल अचल स�पि� िधतो जमानत 
िलन आव�यक िथयो / िथएन भनी पोिलसी लेभलबाट 
नै ��ट पा�रन ु पन� हो भ�नेसमेत बेहोराको बिुझएका 
त�कालीन शाखा �ब�धक तथा कजा� किमटीका 
अ�य� नर�े�बहादुर च�दको अनसु�धानको �ममा 
भएको बयान । 

नीितमा एक मा� कोटेसनले ह��छ भनेकोले 
लगानी गरकेो हो । ब�कको िहत संर�णका लािग 
स�लायरको चल अचल िधतो जमानत िलन आव�यक 
िथयो, िथएन लगानी नीित बनाउनेसगैँ सोधपछु गनु�पन� 
हो । हामीले प�ानसुार लगानी गरकेो मा� हो । ऋणीबाट 
असलुउपर नभएपिछ स�लायरलाई स�झौताअनसुार 
गन� प�ाचार गरकेो हो । अिधक मू�याङ्कन गरी 
गराई ब�कलाई हािन नो�सानीका स�ब�धमा नीित 
िनयम बनाउनेसगँ नै सोधपछु गनु�ह�न अनरुोध गद� 

नीित िनमा�ण गन�लाई नै �यसको द�ड िदन अनरुोध 
गद�छु । साथै नीित िनमा�ताह� र तीनका मितयारह�ले 
ब�क र स�लायरिबचका कडीह�लाई आयोगमा �याई 
काय�बाही गरी िदन ह�न अनरुोध गद�छु भ�नेसमेत 
बेहोराको बिुझएका त�कालीन काया�लय सहायक 
िवनोद बरालको अनसु�धानको �ममा भएको बयान । 

नीितअनसुार लगानी भएकोले सोको 
िज�मेवारी नीितकता�ले िलनपुछ�  । स�लायरले कोटेसन 
िदने �ि�या रहेकोले कजा� किमटीमा मू�याङ्कन 
तथा िव�ेषण ग�ररा�न ु पन� �ावधान छैन । नीितमा 
कोटेसन िलई लगानी गन� भ�ने श�द मा� उ�लेख भई 
सं�या उ�लेख नभएकोले एउटै कोटेसनको आधारमा 
लगानी भएको हो । वाइ�याक नीितमा स�झौता गन� 
स�लायरको चल अचल स�पि� िधतो जमानत िलने 
उ�लेख नभएकोले िधतो जमानत िलन आव�यक 
िथएन । ब�क नीितअनसुार कोटेसन िलई लगानी गरेको 
हो । ब�कले जारी ग�रने नीित लगानी असलुी र िधतो 
आिदबार े स�पूण� कुरा पिछ अ�ठेरो नपन� िहसावको 
काय�नीित ह�नपुन� िथयो भ�नेसमेत बेहोराको बिुझएका 
त�कालीन का.म.ुशाखा अिधकृत तथा कजा� किमटीका 
सद�य झपसी म�डलको अनसु�धानको �ममा भएको 
बयान । 

३०% ब�कमा ज�मा गनु�पन� ब�क नीितमा 
�प� नभएकोले स�लयारलाई बझुाएको �माणको 
आधारमा लगानी भएको हो । ब�क नीितअनसुार 
कोटेसन मू�यको आधारमा लगानी गरकेो हो । नीितमा 
(प�रप�मा) एकभ�दा बढी कोटेसन िलनपन� उ�लेख 
नभएको, वाइ�याक नीितमा स�झौता गन� स�लायरको 
चल अचल स�पि� िधतो जमानतमा निलने उ�लेख 
गरबेाट िनयममा नै कमी कमजोरी देिखएको छ । ब�कको 
नीितअनसुार स�झौता गरी लगानी गरकेो हो । ब�कको 
िहत सरं�णको लािग स�लायरको चल अचल स�पि� 
िधतो िलनपुन� ह��छ यस नीितमा सोस�ब�धी �यव�था 
छैन । ब�कको नीित िनयम र प�रप�को अधीनमा रही 
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लगानी गरकेोले आफूलाई काय�बाही ह�न ु नपन� हो । 
ब�कको नीित िनयममा �िुट देिखएको र नीित असल 
नभएको ह�नाले ब�कलाई हािन नो�सानी भएको हो 
भ�नेसमेत बेहोराको बिुझएका त�कालीन शाखा 
अिधकृत तथा कजा� किमटीका सद�य कृ�णकुमार 
साहको अनसु�धानको �ममा भएको बयान । 

३०% स�लायर क�पनी मा दािखला गरकेो 
आधारमा लगानी गरकेो हो । ऋणीले पेस गरकेो कोटेसन 
भएकोले कजा� किमटीले मू�याङ्कन र िव�ेषण गन� 
आव�यक नभएको हो । कोटेसनको ७०% मा� लगानी 
गनु�पन� नीित भएकोले लगानी गरकेो हो । एकभ�दा बढी 
कोटेसन िलनपुन� भ�ने कुरा नीित एव ंप�रप�मा उ�लेख 
छैन । सो स�ब�धमा नीित िनमा�ताबाट जानकारी िलए 
रा�ो ह�ने छ । नीित िनमा�ण गदा� गाडीबाहेक अचल 
स�पि� िधतो जमानतमा िलने �ावधान ह�नपन� िथयो 
तर �ा� िनद�शनमा �य�तो कुनै �ावधान नभएको 
भ�नेसमेत बेहोराको बिुझएका त�कालीन का.म.ुशाखा 
�ब�धक तथा कजा� किमटीका सद�य ओमबहादुर 
��ेको अनसु�धानको �ममा भएको बयान ।

स�लायरले ३०% रकम ऋणीको नाममा 
नगदी रिसद काटी ब�कमा ज�मा गरकेो आधारमा 
मा�यता िदएको हो । त�कालीन उ.म.�ब�धक रामच�� 
महज�न र िवभागीय �मखु भरत पोखरलेको बस र टुक 
टुक ट्या�पोमा सेयर िथयो भ�ने पिन सिुनन आएको 
िथयो । �यसैले सो लगानीका बारमेा मैले िवरोध गदा� 
िन�न�तरको कम�चारीको हैिसयतले खासै पह�चँ प�ुन 
सकेन । �यव�थापनका केही �यि� र स�लायरिबच 
तालमेल भएको कारणले एउटै मा� िवक�प िदन 
कोटेसनलाई पेस ग�रएको हो भनी कितपय आवाज 
पिन आयो तर मेरो मा� िवरोधले लगानी रो�न 
सकेन । नीितअनसुार गाडी मा� िधतोमा िलएको अ� 
अचल स�पि� िधतोमा िलएको छैन । क�पनीको 
आिधका�रक �यि�बाहेक अ�य स�लायस�सगँ ब�कले 
स�झौता गन� िम�दैन । स�झौताअनसुार स�लायरले 

सहयोग नगरकेो कारणले अचल स�पि� जमानत 
िलनपुन� देिखएको हो । ब�कको उ�च �यव�थापनमा 
ब�ने �यि�ह�ले िवना िभजन नीित बनाउने, नीित पिन 
अपारदश� र अ�प� ह�ने गरकेो छ । ज�गा िधतो रा�दा 
त असलुउपर ह�न नसकेको अव�थामा ब�कले ७०:३० 
को नीित अचल िधतो निलने गरी �याउन उ�च�तरबाटै 
केही िनजी �वाथ�िसि� गन� काम भएको ज�तो लागेको 
छ भ�नेसमेत बेहोराको बिुझएका काया�लय सहायक 
राम�साद गजुरलेको अनसु�धानको �ममा भएको 
बयान ।

कजा� �वीकृत ह�नासाथ स�पूण� रकम 
स�लायर कहा ँज�मा ह�ने भएको र स�लायरले रकम 
�ा� गरकेो कागजातको आधारमा कजा� �वीकृत गरेको 
हो । म�ुय काया�लयको प�रप�ानसुार कोटेसन मू�यको 
७०% लगानी गन� उ�लेख भएकोले मू�याङ्कन 
र िव�ेषण गनु�  नपन� भएकोले य�तो मू�याङ्कन 
ग�रएन । प�रप�ानसुार धेर ैकोटेसन िलनपुन� �ावधान 
नभएकोले एउटै कोटेसनलाई मा�यता िदएको हो । 
चल स�पि�को �पमा गाडी नै िधतो �व�प रही 
स�झौतास�ब�धी स�पूण� कागजात म�ुय काया�लयबाट 
तयार भएकोले ब�िकङ शाखाह�लाई जानकारी नै 
छैन । ब�कको नीितअनसुार स�लायरको कुनै अचल 
स�पि� जमानत िलनपन� �यव�था गरकेो छैन 
भ�नेसमेत बेहोराको बिुझएका त�कालीन म�ुय 
�ब�धक तथा कजा� किमटीका अ�य� पवनकुमार 
ब�ाचाय�को अनसु�धानको �ममा भएको बयान ।

म�ुय काया�लयबाट ३० �ितशत ऋणीले 
लगानी गरी ७० �ितशत ऋण िदने हायरपच�ज कजा�को 
नीित िनधा�रण भई ११ वटा कोटा िनधा�रण भई 
आएको ह�दँा सोहीबमोिजम लगानी ग�रएको हो । शाखा 
�मखुको हैिसयतले कजा� किमटीमा बसेको ह� ँ। ३०% 
रकम स�लायरले बझेुको नगद रिसद �ा� भएकोले 
७०% रकम भ�ुानी िदएको हो । मेरो स�वा भएकोले 
असलुीमा के काय�बाही भयो थाहा भएन । ब�कको 
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िहत संर�णका लािग जमानत िलनपुन� हो । नजानी 
कतैकही ँ ग�ती भए �यो िनयित होइन भ�नेसमेत 
बेहोराको बिुझएका त�कालीन शाखा �ब�धक तथा 
कजा� किमटीका सद�य जगिदश�साद पोखरलेको 
अनसु�धानको �ममा भएको बयान । 

ऋण शाखाले तयार गरी पेस भएको फाइल 
किमटीमा �वीकृितका लािग पेस ह�दँा द�तखत 
गन� गरकेो हो । ऋण कारोबारमा िधतोको �यव�था 
ह�नपुन�मा सो �यव�था नग�रन ु नै मूल नीितगत 
कमजोरी हो । लगानी शाखाबाट आिधका�रक एउटै 
मा� कोटेसन िलए प�ुछ भ�ने बारमेा छलफल भई 
िनण�य िलएकोले एउटै कोटेसन िलएको हो । प�रप�को 
आधारमा लगानी भएको हो । िधतो िलएर मा�ै लगानी 
गनु�पन� नीित बनाउन ुपन� िथयो । हालको नीितले उ� 
रकम असलु ह�न स�ने अव�था छैन । ऋण असलुीको 
लािग प�ाचार गन� समयमा अवकाश भएकोले मेरो 
कुनै दािय�व छैन । ब�कले िदएको प�रप�, नीित र 
�ि�याबमोिजम नै काय� गरकेो ह�नाले आफूमािथ 
कारबाही ह�न ुनपन� हो । नीितगत �ि�यादेिख नै �िुट 
भएको र काय� गन� �यि�बाट पिन �िुट ह�ने भएकोले यो 
�ि�यामािथ (स�ुदेिख नै) छानिबन गनु�पन� देिखएको 
छ भ�नेसमेत बेहोराको त�कालीन शाखा �ब�धक तथा 
कजा� किमटीका सद�य शारदाका�त अिधकारीको 
अनसु�धानको �ममा भएको बयान । 

हा.प. कजा� लगानीको लािग कानूनी रीत र 
म�ुय काया�लयको िमित २०५९।८।१३ च.नं.३२७ को 
नीित, िनद�शन र �ि�याअ�तग�त ३०:७० अनपुातमा 
नगद ज�मा गराई िबना िधतो गाडीमा लगानी गरकेो 
हो । कजा� लगानीमा कजा�को हैिसयतले पेस गन� 
गरकेोले ब�कको प�रप�ानसुार लगानी भएको ह�दँा 
म�ुय काया�लय नै जवाफदेही ह�नपुन� हो । स�लायरले 
पेस गरकेो कोटेसनअनसुार आव�यक नगद ज�मा 
गराई ऋण �वीकृत गरकेो प�रप�ानसुार स�लायरको 
कोटेसनलाई �वीकार गरकेो हो । प�रप�मा अचल 

स�पि� िधतो िलने कतै उ�लेख छैन । ब�कको नीित, 
िनयमानसुार लगानी भएको ह�दँा आफूलाई काय�बाही 
ह�न ु नपन� हो भ�नेसमेत बेहोराको त�कालीन शा.अ. 
तथा कजा� किमटीका सद�य केशवलाल पािलखेको 
अनसु�धानको �ममा भएको बयान । 

स�लायरमा नै भ�ुानी जाने भएकोले 
३०% बझुाएको �माणको आधारमा लगानी गरेको 
हो । २० वटा कोटा �ा� भएकोमा २ वटा रिव 
इ�टरनेसनलमाफ� त चाइिनज गाडीमा लगानी भएको 
हो । अ�य अ� क�पनीको कितवटा कसलाई लगानी 
भयो थाहा छैन । िमित २०५९।८।१३ को च.नं. ३२७ को 
म�ुय काया�लयको प�रप�ानसुार ��ततु कजा� लगानी 
गदा� अचल स�पि� जमानत िलन आव�यक नभएकोले 
िलइएन । ब�कको कजा� सरुि�त गन� स�लायरसगँ ब�क 
�यार�ेटी िलने �यव�था ह�नपुन� िथयो । २०६०।६।५ 
मा भाखा नाघेको जानकारी स�लायरलाई िदएको 
छु । असलुीको लािग स�लायरलाई िलिखत एव ंमौिखक 
ताकेता गरकेो ह� ँ । स�झौताअनसुार गाडी वाइ�याक 
गराउन नसिकएकै हो । कोटेसनको आधारमा लगानी 
गन� ब�क बा�य भएकोले राि��य स�पि� तथा ब�कको 
लगानी बचाउनका लािग आ�नो िज�मेदारी स�झी 
स�लायरसमेतले रा��को स�पि� डुबाउन लागेको 
आभास िमलेकोले िमित २०६०।१।२२ च.नं. ७६८ 
बाट सो स�लायर क�पनीलाई कालो सूचीमा रा�ने प� 
िज�मेवार िनकाय म�ुय काया�लय (उपमहा�ब�धक 
ब�िकङ) मा पठाएको ह� ँ। समयमै काया��वयन ग�रिदएको 
भए य�ो ठूलो हािन नो�सानी बेहोनु�  पन� िथएन । 
आयोगले उ� स�कल �माण आधारह� स�बि�धत 
�थानबाट िझकाई सरुि�त गराउन अनरुोध गद�छु । 
मेरो िमलेमतो नभएकोले मउपर कारबाही ह�न ुनपन� हो 
भ�नेसमेत बेहोराको बिुझएका त�कालीन म�ुय शाखा 
�ब�धक तथा कजा� किमटीका अ�य� �यामिसहं 
पा�डेको अनसु�धानको �ममा भएको बयान । 

३० �ितशत स�लायर कँहा ज�मा गराएर मा� 



नेपाल कानून पि�का, २०७६, फागनु

2334

लगानी गरकेो हो । २ वटा गाडीमा लगानी ग�रएको छ । 
ब�कको िहत संर�णको लािग चल अचल स�पि� िधतो 
जमानत िलन आव�यक िथयो । यस नीितअ�तग�त 
गाडीबाहेक थप अचल स�पि� िधतो जमानत िलनपुन� 
ऐन, िनयममा �यव�था नभएको ह�दँा चल अचल स�पि� 
िधतो जमानत िलइएन । हामीले (र�नपाक�  शाखाले) 
म�ुय काया�लयलाई िमित २०६०।१।२२ च.नं. ७६८ 
को प�बाट स�लायरलाई कालो सूचीमा रा�न प� 
पठाएको तर उ� प� स�ब�धमा म�ुय काया�लयले 
कुनै चासो देखाएन । �यसैले अ�य शाखाह�बाट पिन 
सोहीबमोिजम लगानी भएको छ भ�ने कुरा स�ुनमा 
आएको छ भ�नेसमेत बेहोराको बिुझएका त�कालीन 
शाखा �ब�धक तथा कजा� किमटीका सद�य सािव�ी 
पराजुलीको अनसु�धानको �ममा भएको बयान । 

कोटेसन मू�यको ३०% ले ह�ने रकम ब�कमा 
दािखला गनु�पन� तर एजे�टलाई नै उ� रकम िदनपुन� 
भएकोले ऋणीले ब�कमा ज�मा नगरी स�लायरकोमा 
नै ज�मा गरी सोको �माण ब�कमा पेस गरकेोले ७० 
�ितशत ब�कबाट लगानी गरकेो हो । एकभ�दा बढी 
कोटेसन िलनपुन� �यव�था उ�लेख भएको छैन । 
स�लायस�समेतलाई जवाफदेिहता बनाउन चल अचल 
िधतो जमानत िलन आव�यकता िथयो तर प�रप� 
तथा नीित िनमा�ताले यसको आव�यकता देखेन 
र सोहीअन�ुप कजा� लगानी भयो । स�लायस�सगँ 
असलुउपर गन� िव�मान नीितमा कतै उ�लेख छैन 
। स�लायर ठगी गन� िनयतले नै ब�कमा आएको भ�ने 
कुरा िनजमाफ� त गाडी ख�रद गन� आएका ५ जना 
ऋणीह�ले पेस गरकेो कागजातबाट थाहा ह�न आएको 
छ । ५ म�ये एकजना ऋणीमाफ� त िनज स�लायस�ले 
िदएको कोटेसन दरम�ये ४ वटा गाडीह� कृिष िवकास 
ब�क, नया ँ बाने�र शाखाबाट लगानी भइसकेको कुरा 
जानकारीमा आई उ� शाखामा ब�ुदा कुरा साचँो रहेको 
जानकारी पाएको हो । ब�कलाई ठगी गन� र गमुराहमा 
रा�ने काय� गरकेोले ब�िकङ काया�लय र�नपाक� को 

च.नं. ७६८ िमित २०६०।१।२२ को प�बाट रिव 
इ�टरनेसनल (�ो. रिव�� सरा�फ) र काठमाड� टुक 
टुक �ा.िल.का स�चालक िनम�लकुमार जैन एवं 
जगरनाथ�साद सोनारलाई र सोसगँ स�बि�धत 
अ�य फम�लाई समेत �लाक िल�मा समावेश ग�रिदन 
उपमहा�ब�धक (ब�िकङ) लाई जानकारी गराएको 
हो । उ� प�को िमितप�ात् पिन प�को र�ेपो�स 
नगरी कजा�  �वाह भएको बिुझएको छ । उ� प�ले 
अनसु�धानमा सहयोग गन� भएकोले म�ुय काया�लय 
तथा स�बि�धत काया�लयबाट समेत उ� प� र सोसगँ 
स�बि�धत कागजात मगाई सरुि�त रा�न अनरुोध 
गद�छु भ�नेसमेत बेहोराको बिुझएका त�कालीन शा.अ. 
तथा कजा� किमटीका सद�य ऋिषशेखर ��ेको 
अनसु�धानको �ममा भएको बयान । 

गाडी स�लायरले बझुी िलएकोले गाडीको 
अव�था हाल थाहा छैन । गाडी िफता� िलएकोले ऋण 
च�ुा ह�नपुन� मेरो मा�यता छ । ३० �ितशतले ह�ने 
रकम �. ८ लाख बझाएको ह�दँा स�लायर क�पनीले 
नै मेरो नामको कजा� च�ुा गरी बाकँ� रकम पाउनपुन� 
मेरो मा�यता छ भ�नेसमेत बेहोराको को.१ ख १६७८ 
का ऋणी िवजय मादेन िल�बूको अनसु�धानको �ममा 
भएको बयान । 

३० �ितशत रकम ज�मा गरकेो हो । 
�.१५.४० लाख कजा� िलएको हो । ब�कबाट गाडी 
िलइसकेपिछ ३ मिहनाजित �ट नपाएकोले सम�या 
भयो । गाडी हाल स�लायरको कारखानामा छ । हाल 
उ� गाडी च�छ, च�दैन थाहा छैन । उ� गाडी मैले 
२०५९।११।२८ देिख २०६० काित�क १७ गतेस�म 
धरान िवराटनगरमा चलाएको हो । गाडी बझुाइसकेकोले 
मैले ितरकेो रकमबाट मैले ितनु�पन� रकम क�ा गरी बाकँ� 
रकम िफता� पाउ ँभ�नेसमेत बेहोराको को.१ ख १६८० 
का ऋणी अिनल �े�को अनसु�धानको �ममा भएको 
बयान । 

अिधक मू�याङ्कनको स�ब�धमा मलाई 
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थाहा छैन । ब�कबाट गाडी िलइसकेपिछ ३ मिहनाजित 
�टको सम�या भयो । यसको म�ुय दोषी नै स�लायर 
हो । उ� गाडी २०६०।११।२५ देिख धरान र 
काकँडिभ�ा लोकल �टमा स�चालन गरकेो हो । उ� 
नीितअ�तग�त कम�चारी चडुामणी दाहाल र स�लायर 
जगरनाथ�साद सोनारले उ�साई केही अ�ठेरो छैन, 
सबै �यव�था स�लायरबाट नै ह�नेछ भनेकोले िलएको 
हो । मैले गाडी िफता� िदइसकेको छु । मैले ब�क कजा� 
हािन नो�सानी गरकेो छैन भ�नेसमेत बेहोराको 
को.१ ख १६९८ का ऋणी अनुपकुमार जोशीको 
अनसु�धानको �ममा भएको बयान । 

मलाई गाडीको मू�य यिकन थाहा भएन । 
अवकाश जीवनमा �यवसाय गन�को लािग गाडी िलएको 
ह� ँ । उ� गाडी चलाउन नसकेमा िफता� लाने भएको 
ह�दँा म ऋणबाट म�ु ह�नेछु भनी गाडी ख�रद गरकेो 
हो । ब�कलाई हािन नो�सानी ह�ने काम गरकेो छैन । 
�ट परिमटसमेतको सम�या भएकोले मैले गाडी 
चलाउन सिकन भ�दा बझुाउन ुभनेपिछ स�लायरलाई 
नै बझुाएको ह� ँ। बाकँ� रकम स�लायरबाट िफता� गराई 
पाउन ब�कमा िनवेदन िदएको छु । मैले ब�कको हािन 
नो�सानी नगरकेो भ�नेसमेत बेहोराको को.१ ख 
१६९३ का ऋणी इ���साद िघिमरकेो अनसु�धानको 
�ममा भएको बयान । 

३० �ितशत रकम स�लायरले बझुाउन 
भनेकोले िनजलाई नै बझुाएको हो । िविवध आ�ासन 
िदएकोले गाडी िलएको हो । आ�ासन झठुा भएकोले 
�पयेर पाट�सह� नपाई स�चालन गन� नसकेकोले 
िफता� िदएको । गाडी ब�क कम�चारीको रोहवरमा 
स�लायरलाई बझुाएको हो । ब�कको ला�ने रकम कटाई 
३०% ले ह�ने ज�मा गरकेो रकमबाट क�ा गरी बाकँ� 
रकम िफता� िदलाई फरफारक ग�रपाउ ँ भ�नेसमेत 
बेहोराको को.१ ख १६९६ का ऋणी लोके���साद 
�रजालको अनसु�धानको �ममा भएको बयान । 

३०% ले ह�ने रकम स�लायरलाई बझुाएको 

हो । उ� बसको मू�य थाहा छैन । हाल आएर 
आफू ठिगएको थाहा पाए ँ । गाडी स�लायरसगँ 
भएको आ�ासन पूरा नगरकेोले गाडी स�चालन गन� 
सिकएन । गाडी ब�क कम�चारीको रोहवरमा २०६० 
काित�क १७ गते क�पनीका �ितिनिध योगे�� 
दाहाललाई बझुाएको ह� ँ । मैले स�चालन गरेको 
िमितदेिख मैले गाडी बझुाएको िमितस�म ब�कलाई 
बझुाउन पन� रकम िहसाब गरी सावा ँ �याज क�ा गरी 
पाउन ुपन� बाकँ� रकम िफता� पाउ ँभ�नेसमेत बेहोराको 
को.१ ख १६९५ का ऋणी दुय�धन िनरौलाको 
अनसु�धानको �ममा भएको बयान । 

३०% ले ह�ने रकम स�लायरले मागेकोले 
बझुाएको हो । हािन नो�सानी ब�कलाई प�ुयाउने काय� 
गरकेो होइन । उ� गाडीको मू�य थाहा भएन । गाडी 
दघु�टनामा परकेो र पाट�पजुा�  नपाएको कारण स�चालन 
गन� नसकेकोले िक�ता ितन� सिकन । ज�मा गरेको 
रकमबाट मैले गाडी बझेुको िमितदेिख गाडी चलाउन 
नसकेको िनवेदन ब�कमा दता� गरकेो िमितस�म ब�कलाई 
िदनपुन� रकम क�ा ग�रपाउ ँभ�नेसमेत बेहोराको को.१ 
ख १६८२ का ऋणी �ानु पराजुलीको अनसु�धानको 
�ममा भएको बयान । 

ब�कबाट लगानी भएको गाडी पेसे�जर 
�योजनको लािग िलएको हो । तर स�लायरले 
िवराटनगर वीरग�ज �ट िमलाई िद�छु भनेको िथयो 
तर सो �ट िमलाउन नसकेकोले गाडी िलएको लग�ै 
१५/२० िदनपिछ एकिदन पिन नचलाई स�लायरको 
�ितिनिध योगे�� दाहाललाई बझुाएको हो । अिधक 
मू�य राखेर गलत काम गरकेोले स�पूण� ऋणको दािय�व 
स�लायरलाई ह�ता�तरण गरी िनजलाई काय�बाही गरी 
ऋणबाट मिु� पाऊँ । गाडी िफता�  िलई ऋण नितन� 
स�लायरलाई आयोगबाट उिचत काय�बाही ग�रयोस् 
भ�ने माग गरकेो भ�नेसमेत बेहोराको को.१ ख १६७५ 
का ऋणी देवे��कुमार िनरौलाको अनसु�धानको 
�ममा भएको बयान । 
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३० �ितशत रकम स�लायरलाई िदएको हो । 
स�लायरले फटाई गरकेो हो । �.१ लाख २० हजारमा 
�ट परिमट िकनेकोमा ३ मिहनापिछ यातायात �यव�था 
काया�लयले खारजे ग�रिदयो । �ट परिमट िलनको 
लािग �धानम��ीसम� समेत पगेुको हो । स�लायरसगँ 
पाट�पजुा�  माग गदा� उपल�ध नगराएको अ�य� खो�दा 
िफट नभएकोले िमित २०६० फागनु २२ गतेदेिख 
गाडी चलेन । २०६० आषाढ मसा�तस�मको �याज 
रकम ितरकेो छ । उ� गाडी स�लायरलाई बझुाई ३०% 
ले ह�ने रकम ज�मा गरकेोले ब�कको रकम क�ा गरी 
बाकँ� रकम पाउ ँभ�नेसमेत बेहोराको को.१ ख १६९४ 
का ऋणी रिव��नाथ सवेुदीको अनसु�धानको �ममा 
भएको बयान । 

३० �ितशत रकम स�लायरलाई बझुाई 
नगदी रिसद ब�कमा पेस गरकेो हो । ब�कलाई हािन 
नो�सानी प�ुयाउने उ�े�य छैन । स�लायस� क�पनीले 
गाडीको मू�य िनधा�रण गन� भएकोले मू�य उिचतै 
होला भनी कोटेसन �वीकार गरकेो हो । बझुी िलएपिछ 
स�झौताअनसुारको कुनै काम भएन । मिु�कलले २/३ 
मिहना धरान काकँडिभ�ाको �टमा स�चालन गरे ँ । 
सो गाडी हाल िब�ी च�न नसक� आ�नै िज�मामा छ । 
ब�कले उ� गाडी वाइ�याकमा स�लायरलाई िफता� िदई 
मेरो नाममा रहेको लगत क�ा गरी ऋणबाट फरफारक 
ग�रपाउ ँ भ�नेसमेत बेहोराको को.१ ख १७७९ का 
ऋणी िशवराज काक�को अनसु�धानको �ममा भएको 
बयान ।

हाल गाडी िबि�एर िसनामंगल ि�थत िनजी 
�यारजेमा छ । मेरो �ीमतीको नामको अचल (ज�गा) 
िधतोबापत ब�धक� िदएको छु । स�लायरले स�झौतामा 
उ�लेख भएको सत� पालना गरमेा (हामी) म गाडी 
चलाएर ब�कको ऋण ितन� तयार छु । जानीजानी हामीले 
कुनै अिनयिमतता तथा अपराधज�य कसरु नगरकेो 
भ�नेसमेत बेहोराको को.१ ख १६७२ का ऋणी राह�ल 
खनालको अनसु�धानको �ममा भएको बयान । 

िवराटनगर काठमाड�को �ट परिमट 
स�लायरले िलई िदएका िथए । हाल गाडी िबि�एर 
िसनामंगल ि�थत िनजी �यारजेमा राखेको छु । मेरो 
�ीमतीको नामको अचल (ज�गा) िधतोबापत ब�धक� 
िदएको छु । गाडी पिन थि�कएको अव�थामा ऋण 
ितन� स�ने अव�था छैन भ�नेसमेत बेहोराको को.१ 
ख १६८६ का ऋणी कृ�ण खनालको अनसु�धानको 
�ममा भएको बयान । 

उ� गाडीको लािग �टपरिमट स�लायरले 
काकँडिभ�ादिेख िवराटनगरस�मको िलई पेस 
गरकेो िथयो । कोटेसन मू�यको ३०% ले ह�ने रकम 
स�लायरलाई बझुाएको हो । ब�कमा सावा ँ �याज गरी 
�. १७,१३,२७७१।- बझुाउन बाकँ� छ । कुनै अचल 
स�पि� िधतो राखेको छैन भ�नेसमेत बेहोराको को.१ 
ख १६८१ का ऋणी �ुव खनालको अनसु�धानको 
�ममा भएको बयान । 

कोटेसन मू�यको ३०% ले ह�ने रकम 
स�लायरलाई बझुाई मेचीबाट नेपालग�ज, महे��नगर 
र काठमाड�स�मको �ट परिमट स�लायर जगरनाथले 
िलई िदएको हो । पाट�पजुा�  उपल�ध नगराएको कारणले 
मम�त ह�न नसक� ५/६ मिहनामै िब�ी आ�नै िज�मामा 
�यारजेमा थि�करहेको छ । सावा ँ �याज गरी �. 
४,७६,८६०।– बझुाइसकेको अ� बाकँ� छ । अचल 
स�पि� िधतो राखेको छैन भ�नेसमेत बेहोराको को.१ 
ख १६८३ का ऋणी समुन सु�बाको हकमा बाब ुखड्ग 
िल�बूको अनसु�धानको �ममा भएको बयान । 

मेरो िभनाज ु काठमाड� खड्गभ�काली-६ 
ब�ने खड्गबहादरु स�ुबाले एउटै �यि�ले ३ वटा �क 
िनका�न िम�दनै भनी मेरो नामबाट �क िनकालेको 
हो । कोटेसनको बार े मलाई थाहा छैन । िनज 
खड्गबहादरु स�ुबालाई थाहा होला । गाडी िनज खड्ग 
स�ुबाको िज�मामा िदएको छु । को.१ख १६८५ गाडी 
िब�ी कोटे�र जिुडबटुी ि�थत �यारजेमा छ भ�नेसमेत 
बेहोराको िमनाकुमारी सु�बाको अनसु�धानको �ममा 
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भएको बयान । 
उ� गाडीको लािग �. २९ लाखको कोटेसन 

पेस गरकेो र कोटेसनलाई नै आधार मानी ३०% ले ह�ने 
रकम स�लायरलाई नै बझुाएको हो । पाट�पजुा�  उपल�ध 
नगराइएकोले मम�त स�भार ह�न नसक� ५/६ मिहना मा� 
चलेको हो । उ� गाडी मेरो दाइ खड्गबहादरु िल�बूको 
िज�मा िदएको हो । हाल काठमाड�को �योरजमा �यितकै 
थि�कएको अव�थामा छ । कुनै अचल स�पि� िधतोमा 
राखेको छैन । ऋण िहनािमना गन� उ�े�य मेरो होइन । 
स�लायर स�पक� मा आएन भ�नेसमेत बेहोराको को.१ 
ख १६८४ का ऋणी किवता सु�बाको अनसु�धानको 
�ममा भएको बयान । 

उ� बसको लािग कोटेसन मू�य �. ३६ 
लाखको पेस भई ब�कबाट �. २५ लाख �वीकृत भई 
२४ लाख कजा� गएको हो । उ� गाडीको मम�त गन� 
आ�ासन िदएको र सोअन�ुप नभएकोले िबि�एर 
�यारजेमा राखेको हो । पाट�पजुा�  उपल�ध गराएमा 
स�चालन गरी ब�क रकम ितद� जानेछु भ�नेसमेत 
बेहोराको को.१ ख १७०४ का ऋणी शकंरबहादुर 
ब�नतेको अनसु�धानको �ममा भएको बयान । 

३०% रकम स�लायस�ले मेरो प�नीसमेतको 
तफ� बाट �. १०,००,०००।- बझुाएको स�लायरले म 
आफँैले ब�कलाई बझुाउने छु भनेकोले रकम िदएको 
हो । को.१ ख १६७४ नं. को गाडी काठमाड�को 
काकँडिभ�ा �टको परिमट िलई चलाएको सो गाडी 
झापामा दघु�टनामा परी क�रब ९ मिहना �यारजेमा 
बसेको हो । गाडीको पाट�सह� समयमा नपाउने 
मेकािनक नपाउने कारणले ब�द भई चलाउन नसक� 
हालस�म उ� गाडी काठमाड�को सो�ख�ेु �यारजेमा 
छ भ�नेसमेत बेहोराको ऋणी नर�े� कोइरालाको 
अनस�धानको �ममा भएको बयान । 

कजा� ितन� नसके गाडी नै वाइ�याक गन� 
सत�मा ऋण िलएको हो । ३०% ले ह�ने रकम १५ 
िदनअगावै ब�क दािखला गनु�पन� स�ब�धमा सबै कुरा 

मलाई थाहा छैन । मेरो पित नर�े� कोइरालालाई थाहा 
छ । २०५९ मंिसर २३ देिख ऐ. चै� मसा�तस�म 
काठमाड� काकँडिभ�ाको �ट परिमट िलई चलाएको 
हो । उ� गाडीका स�लायरले िदएको �यार�ेटीअनसुार 
पाट�पजुा�ह� उपल�ध नह�दँा िब�ी मम�त ह�न नसक� 
स�चालनमा नआएकोले ब�क कजा�को िक�ता बझुाउन 
सिकन भ�नेसमेत बेहोराको को.१ ख १६७६ का ऋणी 
निवन कोइरालाको अनसु�धानको �ममा भएको 
बयान । 

३० �ितशत रकम स�लायरलाई बझुाएको 
हो । स�लायर क�पनीले मैले भनेको �ट परिमट धरान-
िवराटनगरको िमलाई िद�छु भनेको तर नभएकोले 
त�ु�तै गाडी िफता� िदई रकम पिन स�लायरबाट �ा� 
गरकेो । ब�कलाई हािन नो�सानी प�ुयाउने काम गरेको 
छैन भ�नेसमेत बेहोराको को.१ ख १७३० का ऋणी 
�काश मादेन िल�बूको अनसु�धानको �ममा भएको 
बयान । 

स�लायर आफँैले कोटेसन पेस गरकेोले 
कोटेसन मू�य बढी नै भएको महससु भएको िथयो । 
�ट परिमटका स�ब�धमा स�लायरले नै िलई िदएको 
हो । स�लायरले पाट�स उपल�ध नगराइिदएकोले 
गाडी हाल िब�ी �यारजेमा बसेको हो । उ� गाडी 
आपसी समझदारीमा स�लायरको िज�मामा रहेको छ 
भ�नेसमेत बेहोराको बा.१ ख ८८०२ का ऋणी निवन 
िकशोर नेपालको अनसु�धानको �ममा भएको बयान । 

३०% ले ह�ने रकम ब�कलाई स�लायर 
जगरनाथ�साद सोनारलाई िदई नविदप �ेडस� 
भैरहवामाफ� त िदएको हो । गाडी ख�रदका समयमा 
स�लायरले पाट�पजुा�को कुनै किम ह�ने छैन भनी 
आ�ासन िदएको िथयो तर �यवहारमा नपाइएकोले 
गाडी च�न सकेन भ�नेसमेत बेहोराको बा.१ ख ८८०० 
का ऋणी गोिव�द�साद पराजुलीको अनसु�धानको 
�ममा भएको बयान । 

३०% रकम ब�कमा म बझुाउछुँ भनी 
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स�लायरले भनेको हो । मलाई सेके�ड �ा�ड गाडी 
िदएको हो । हालस�म कुनै पिन सिुवधा मलाई 
स�लायस�ले िदएको छैन । मैले ब�कलाई २०६२ 
वैशाखस�ममा �.२,००,०००।- बझुाएको छु अ� 
रकम पिछ बझुाउने छु । मेरो गाडी भैरहवा नारायणगढ 
�टमा चिलरहेको छ भ�नेसमेत बेहोराका बा.अ. 
८८३१का ऋणी न�दलाल शमा�को अनसु�धानको 
�ममा भएको बयान । 

िनयमानसुारको ३०% रकम ब�कलाई 
बझुाउन ु पछ�  भ�ने थाहा नभएकोले िदपकराज 
शमा�माफ� त स�लायरलाई बझुाएको हो । गाडीको 
�याज िनयिमतअनसुार ितरकेो छ भने भाखा नाघेको 
िक�ता हालस�म ितरकेो छैन भ�नेसमेत बेहोराको 
बा.१ ख ८८०४ का ऋणी चोला�साद कँडेलको 
अनसु�धानको �ममा भएको बयान । 

तौिलहवा-लिु�बनी-नारायणघाटको �ट 
परिमट स�लायरले नै िलइिदएको हो । िबमाको हकमा 
पिहले स�लायरले ग�रिदएको हो । पिछ गाडीमा 
आगजनी भई इ�सोर�ेसको रकम िलई ब�कमा ितरी 
ऋण म�ु भएको छु । गाडी हालस�म स�चालनमा 
छ । स�लायरसगँ मेरो कुनै िमलोमतो छैन भ�नेसमेत 
बेहोराको बा.१ ख ८७५१ का पु�षो�म कार�जीतको 
अनसु�धानको �ममा भएको बयान । 

३०% को खच� ब�कलाई बझुाउने भ�ने 
जानकारी नभएको र ब�कले पिन कुनै चासो 
देखाएन । सो गाडीको �ट परिमट स�लायरले िलई 
ग�रिदएको िथयो । िबमा स�ब�धमा पिहले सामा�य 
िबमा क�पनीबाट भएको हो । स�झौताअनसुार पाट�पजुा�  
त�ु�त उपल�ध गराउन सकेन । हाल उ� गाडी भैरहवा 
बटुवलमा मेरो नामबाटै चलेको छ । हालस�म कुनै 
दघु�टना भएको छैन । स�लायरसगँ पिन कुनै िमलोमतो 
छैन भ�नेसमेत बेहोराको बा.१ ख ८८०३ का ऋणी 
रिव�� प�थीको अनसु�धानको �ममा भएको बयान । 

�ट परिमट भैरहवा, तौिलहवा, 

बटुवलस�मको स�लायरले नै िलइिदयो । सो गाडीको 
िबमा पिहले स�लायरले गरकेो हो । स�लायरले 
पाट�पजुा�ह� निदएकोले पाएको छैन । ३ िक�ताभ�दा 
बढीको भाखा नाघेकोले ब�कलाई पटक पटक मौिखक 
जानकारी िददँा गाडी िफता� िलएको छैन । हालस�म 
सो गाडी भैरहवा-बटुवल �टमा मेरो नाउबँाट चलेको 
छ भ�नेसमेत बेहोराको बा.१ ख ८७५० का ऋणी 
िशव�साद िघिमरकेो अनसु�धानको �ममा भएको 
बयान । 

३०% रकम बैकलाई बझुाउन थाहा 
नभएकोले िदपकराज शमा�लाई बझुाइयो । मैले िलएको 
गाडी सेके�ड �ा�ड हो । काठमाड� टुकटुकको नामबाट 
नामसारी भई स�लयरले भैरहवा काठमाड�मा च�ने 
गरी �ट परिमट िलइिदएको िथयो । खच� कित भयो 
थाहा भएन । उ� गाडीको लािग कृिष िवकास ब�कमा 
२०६२ स�मको �याज बझुाएको हो । सावा,ँ �याज 
आ�दानीबमोिजम बझुाइरहेको छ । हालस�म भैरहवा 
स�चालन भइरहेकोले ठीक छ । कुनै दघु�टनासमेत 
परकेो छैन भ�नेसमेत बेहोराको बा.१ ख ७८०४ का 
ऋणी िजते��कुमार �े�ीको अनसु�धानको �ममा 
भएको बयान । 

३०% रकम ब�कमा ज�मा नगरी स�लायर 
िदपकराज शमा�लाई िदएको हो । स�झौतामा के छ 
हामीलाई थाहा छैन । मलाई फ�ट �ा�डको गाडी 
िदई भैरहवा काठमाड�को �ट परिमट स�लायरले 
नै िलइिदएको हो । स�झौताअनसुारको कुनै सिुवधा 
िदएन । साथै गाडी िफता� पिन लगेको छैन । स�लायरसगँ 
कुनै िमलोमतो छैन भ�नेसमेत बेहोराको बा.१ ख 
८८२० का ऋणी अजु�न उपा�यायको अनसु�धानको 
�ममा भएको बयान ।  

३०% रकम स�लायरलाई बझुाएको हो । 
स�लायरबाट स�झौताअनसुारको कुनै सिुवधा िदएको 
छैन । हालस�म चार िक�ता बझुाई कजा�को भाखा नाघी 
स�यो र गाडी िफता� भएको छैन भ�नेसमेत बेहोराको 
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बा.१ ख ८८१७ का ऋणी सूय�कुमार सा� मगरको 
अनसु�धानको �ममा भएको बयान । 

उ� गाडीको ३०% रकम स�लायर 
िदपकराज शमा�लाई िदएको हो । ब�कमा ज�मा 
ग�रएन । गाडी फ�ट �ा�ड हो । भैरहवा काठमाड�को 
�ट परिमट िलएको िथयो । स�झौताअनसुारको कुनै 
सामान िदइएन । चार िक�ताभ�दा बढी ितरकेो छैन । 
भाखा नािघस�यो । गाडी िफता� लाने कुनै काम भएको 
छैन भ�नेसमेत बेहोराको बा.१ ख ८८२८ का ऋणी 
बलबहादरु ग�ुङको अनसु�धानको �ममा भएको 
बयान । 

सो गाडीको सनुौली-नारायणघाट-काठमाड� 
च�ने �ट परिमट स�लायरले िलई िदएको हो । 
स�झौताअनसुारको कुनै सिुवधा पाएको छैन । 
स�लायरले सत�अनसुार पाट�पजुा�  िदएको छैन । ३ 
मिहनास�मको सावा ँ �याज ितरकेो छु । गाडी धेर ै
नचलेकोले िक�ता ितन� सिकएन । गाडी िफता�  िलएको 
छैन भ�नेसमेत बेहोराको बा.१ ख ८८०१ का ऋणी 
माया शमा�को अनसु�धानको �ममा भएको बयान । 

�ट परिमट स�लायरले िलई िदएको हो । हाल 
मैले स�पूण� िबमा गराएको छु । स�झौताअनसुारको 
सिुवधा केही पाएको छैन । भाखा नाघेकोले गाडी 
िफता� लाने कुनै जानकारी नभएकोले हाल मेर ैनाममा 
छ र भैरहवा बटुवलमा चिलरहेको छ भ�नेसमेत 
बेहोराको बा.१ ख ८८१९ का ऋणी गोपाल �े�ीको 
अनसु�धानको �ममा भएको बयान ।

कोटेसनको ७० �ितशतले ह�ने रकम �. 
१२.९५ लाख कजा� िलएको हो । कोटेसन मू�यको 
३०% ले ह�ने रकम ब�कमा दािखला गरकेो होइन । 
तौिलहवा, लिु�बनीको �ट परिमट स�लायरले िलई 
िदएको हो । स�लायरबाट आ�ासनअनसुारको कुनै 
काम भएको छैन । ५०% जित ितरकेो र ५०% भाखा 
नाघेको छ । ब�कमा जानकारी गराउदँा �याजसमेत ितद� 
गनु� स् भनेको र गाडी िफता� िलने कुनै कुरा भएन । हाल 

मेर ै नाममा छ भ�नेसमेत बेहोराको बा.१ ख ८७४९ 
का ऋणी �वािमनाथ था�को अनसु�धानको �ममा 
भएको बयान । 

गाडी टुक टुक क�पनीबाट िलएको 
हो । कोटेसन मू�यको ७० �ितशतको रकम कजा� 
िलएको हो । भैरहवा सनुौलीको �ट परिमट िलएको 
छु । स�झौताअनसुारको सिुवधा केही पाएको छैन । 
स�लायरबाट सत�अनसुार कुनै पाट�पजुा�लगायतका 
सिुवधा पाएको छैन । स�लायरले छलकपट गरी मलाई 
फसायो भ�नेसमेत बेहोराको बा.१.ख ८८१६ का 
ऋणी स�तोषकुमार ग�ुाको अनसु�धानको �ममा 
भएको बयान । 

स�झौताअनसुारको ३०% रकम िदपकराज 
शमा�लाई िदएको हो । ब�कमा बझुाइएको होइन । 
काठमाड�-तौिलहवाको �ट परिमट पिन स�लायरले 
नै खच� गरी िलइिदएको हो । स�झौताअनसुारको 
कुनै पाट�पजुा�को सिुवधा स�लायरले िदएको छैन । 
गाडीको रा�ो आ�दानी नभएकोले ऋण गरी आफँैले 
हालस�मको सावा ँ �याज ितरेको छु । स�पूण� काम 
स�लायरले ग�रिदएकोले सबै रकम स�लायरलाई 
िदएको हो । गाडीको मू�य अिधक पन� गएको छ 
भ�नेसमेत बेहोराको बा.१ ख ८७४८ का ऋणी बखन 
ग�ुङको अनसु�धानको �ममा भएको बयान । 

कोटेसन कुन स�लायरको हो, थाहा भएन । 
३०% रकम िदपकराज शमा�लाई िदएको हो । ब�कमा 
बझुाएको होइन । गाडी First Hand हो । पिहले 
काठमाड�मा च�ने गद��यो । �टपरिमट स�लायरले 
िलई िदएको हो । हाल बटुवल भैरहवामा च�छ । 
स�झौताअनसुार स�लायरबाट कुनै पिन पाट�पजुा�को 
सिुवधा पाएको छैन । िक�ता ितन� नस�दा साचँो 
िफता� लैजाउ भ�दा स�लायरले कुनै चासो नदेखाएको 
भ�नेसमेत बेहोराको बा.१ ख ८८१८ का ऋणी रमा 
अया�लको अनसु�धानको �ममा भएको बयान । 

गाडी िलन नविदप �ेडस�का स�चालक 
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िदपकराज शमा�ले स�लाह िदएकोले ३०% रकम पिन 
उसैलाई बझुाएको हो । ब�कलाई बझुाएको होइन । गाडी 
िलदँा जगरनाथ�साद सोनारले ब�कमा कोटेसन िदएको 
हो । तौिलहवा-काठमाड�को �ट िलई स�चालन गरकेो 
छु । स�झौताअनसुार स�लायरले कुनै सिुवधा िदएको 
छैन । २०६० साल दिेख २०६१ सालस�मको सावा ँ
�याज ितरकेो छु भ�नेसमेत बेहोराको बा.१ ख ८७४७ 
का ऋणी गीताकुमारी पा�डेको अनसु�धानको �ममा 
भएको बयान । 

उ� गाडी िलदँा जगरनाथ�साद सोनारका 
साथै नविदप �ेडस�का िदपकराज शमा�ले गाडी िलन 
स�लाह िदएको हो । ३०:७० को नीित भ�ने हामीलाई 
थाहा नभएकोले र स�लायर जगरनाथ सोनारले 
ब�कमा कोटेसन िदई िनजले भनेको ठाउमँा सहीछाप 
गरी ३०% रकम स�लायरले िलएको हो । मलाई 
१२,९५,०००।- को ऋणी भयो भ�ने कुरा पिछ मा� 
थाहा भयो । ३०% रकम ब�कलाई बझुाएको होइन । 
गाडी पिहले कौिशलाको नामबाट मेरो नाममा नामसारी 
भई आएको हो । �टपरिमट तौिलहवा-भैरहवा-बटुवल 
िलई िदएको हो । स�लायरले स�झौताअनसुार कुनै 
पाट�पजुा�को सिुवधा िदएको छैन । कुनै िक�ता ितन� 
बाकँ� नरहेको जेनतेन गरी ितरी राखेको छु भ�नेसमेत 
बेहोराको बा.१ ख ७८०६ का ऋणी मोइनुल हक 
खानको अनसु�धानको �ममा भएको बयान । 

कोटेसनको काम दीपकराज शमा�ले गरकेोले 
मलाई केही थाहा छैन । स�झौताअनसुारको ३०% 
रकम पिन िनजलाई नै िदएको हो । काठमाड�-भैरहवाको 
�ट परिमट िलएको हो । स�झौताअनसुारको सिुवधा 
केही िदएन । मैले ज�मा ३ िक�तास�म क�रब �. २ 
लाखभ�दा बढी बझुाएको छु । हालस�म गाडी िफता� 
िलएको छैन । मेर ै नाउमँा चिलरहेको छ भ�नेसमेत 
बेहोराको बा.१ ख ८८३० का ऋणी केशमाया 
गु�ङको अनसु�धानको �ममा भएको बयान । 

�ट परिमट स�लायरले िलिदएको हो । 

उ� गाडी १ वष�को लािग िबमा ग�रएको िथयो । गाडी 
दघु�टना भई िबि�एर बसेको २ वष� भयो । स�लायरबाट 
आ�ासन भएअनसुार सिुवधा नपाएको हो । कजा�को 
भाखा ना�नअुगािड नै स�लायरलाई मौिखक �पमा 
गाडी िफता� िलन ुर त�ु�तै मेरो नाममा भएको ऋण च�ुा 
गरी िदन ुभनेको हो । तर िफता� िलएको छैन भ�नेसमेत 
बेहोराको बा.१ख ८३६७ का ऋणी राजकुमार 
थापाको अनसु�धानको �ममा भएको बयान । 

जगरनाथ�साद सोनारसगँ कोटेसन िलएको 
र सोको ३०% मैले ब�कमा नबझुाई जगरनाथ�साद 
सोनारलाई बझुाएको हो । गाडीलाई िदने भनेको सिुवधा 
आ�ासन कुनै पिन िदएको छैन । उ� गाडी हाल नच�ने 
अव�थामा भएको छ । देशको ि�थितमा सधुार आएमा 
िक�ता र �याज सचुा� �पले बझुाउने छु भ�नेसमेत 
बेहोराको बा.१ ख ८३६६ का ऋणी तुलसी नारायण 
�े�को अनसु�धानको �ममा भएको बयान । 

उमा काठमाड� टुकटक �ा.िल. को कोटेसन 
गाडीको स�लायर आफँैले ब�कमा पेस गरकेो हो । 
उ� कोटेसनको ३०% ले ह�ने रकम क�पनीलाई नै 
बझुाएको हो । ब�कमा स�झौतामा सही गदा�  स�झौता 
पेपर पढ्न नपाएको र �यसबार ेऋण अिधकृत वा ब�क 
�यानेजरले समेत केही बताएन । गाडी मेरो नाममा 
छ । गाडीको �ट परिमट स�लायरले नै िलई िदएको 
हो । गाडी मेरो नाममा छ । �याज बझुाएको छ । कजा�को 
भाखा नाघेको छ भ�नेसमेत बेहोराको बा.१ ख ८३६५ 
का ऋणी िसयाराम यादवको अनसु�धानको �ममा 
भएको बयान । 

ब�कसगँ गरकेो स�झौताअनसुार बझुाउन ुपन� 
३०% रकम बैकलाई नबझुाई काठमाड� टुक टुकलाई 
बझुाएको हो । उ� गाडीको �ट परिमट क�पनीले 
नै गरकेो गाडी चलेको समयमा दईु पटक �याज मा� 
बझुाएको हो । गाडी िब�ेर स�चालन गन� नसकेपिछ मम�त 
गन� क�पनीको �यारजेमा राखेकोमा क�पनीले उ� गाडी 
िफता� निदई उ�टै अ�य �यि�लाई �.२,००,०००।- 
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मा स�चालन गन� िदएकोमा उ� गाडीलाई (समातेर) 
भेटी ब�कमा बझुाउन जादँा ब�कले हामीलाई थाहा छैन 
जे गर े पिन गनु�स ् भ�ने जवाफ पाएपिछ क�पनीमा 
स�पक�  गदा� कसैले पिन जवाफ निदएको हाल उ� 
गाडी नारायणगढको चौरमा �यािँकएको अव�थामा 
रािखएको छ भ�नेसमेत बेहोराको बा.१ ख ८३६४ का 
ऋणी सिुनल अया�लको अनसु�धानको �ममा भएको 
बयान । 

ऋणीले बेहोन� ३०% रकम ब�कलाई नबझुाई 
जगरनाथ�साद सोनारलाई बझुाएको हो । स�झौतामा 
के लेिखएको छ थाहा भएन । बस िलएर आएपिछ 
मा� ब�क फाइना�स भएको कुरा थाहा पाएको हो । 
गाडी स�चालन गरकेो १५ िदनमा नै इि�जन िसज 
भई िब�ेको छ । गाडी िसज ह�दँा पूरा नै सामान राखी 
गाडी बनाएर स�चालन गरकेो १७ िदनपिछ पनुः 
इि�जन िसज भएपिछ हालस�म उ� गाडी मम�त भएको 
छैन । हाल उ� कजा�को कुनै पिन िक�ता रकम 
नितरकेो भ�नेसमेत बेहोराको बा.१ ख ७६४५ का 
ऋणी कृ�णकुमार ��ेको अनसु�धानको �ममा भएको 
बयान । 

गाडीको कोटेसन काठमाड� टुकटुकले नै 
ब�कमा पेस गरकेो छ । आफूले बझुाउन ु पन� ३०% 
ले ह�न आउने रकम ब�कमा नबझुाई जगरनाथ�साद 
सोनारलाई बझुाएको हो । काठमाड�-नारायणघाटको 
�ट परिमटसमेत स�लायरले उपल�ध गराएको 
हो । िक�ता ितन� नस�दा ब�कलाई जानकारी गराउदँा 
स�लायरलाई भ�न ु भनेकोले स�लायरलाई पिन 
सोबार ेभ�दा दवैुले कुनै िकिसमको जानकारी निदएको 
भ�नेसमेत बेहोराको बा.१ ख ८५२५ का ऋणी 
राजे��कुमार अ�वालको अनसु�धानको �ममा 
भएको बयान । 

क�पनीले िदएको कोटेसनअनसुार गाडीको 
मू�य १८.५० लाख हो । उ� कोटेसन ब�कमा आफूले 
नै बझुाएको हो । ब�कमा गरकेो स�झौताअनसुार 

आफूले बझुाउन ु पन� ३०% रकम स�लायरले आफू 
कहा ँबझुाउन लगाएको हो । काठमाड�-नारायणघाटको 
�ट परिमट स�लायर क�पनीले बनाई िदएको हो । 
स�लायरले गाडी िब�� गदा� वार�ेटी र पाट�  पजुा�को 
सिुवधासमेतको �लोभन देखाई गाडी िब�� गरकेो र 
उसले भनेको कुनै पिन सिुवधा निदएको हो । गाडी 
िबि�एपिछ िक�ता ितन� नसकेको मौिखक �पमा 
ब�कलाई जनकारी गराउदँा ब�क तथा स�लायरले कुनै 
वा�ता नगरकेो भ�नेसमेत बेहोराको बा.१ ख ७८०३ 
का ऋणी रशेमलाल ��ेको अनसु�धानको �ममा 
भएको बयान ।  

ऋणी ह�रशंकर लाल कण� (बा.१ ख ७८०५), 
ऋणी सरत�साद उ�ेती (बा.१ ख ७६५२), ऋणी 
�ीमती �पा िघिमर े(बा.१ ख ८३६८), रिव�� जङ्ग 
िवजयतारा तामाङ (बा.१ ख ७६५३), बासदुेव दाहाल 
(बा.१ ख ८३६१), बलराम िघिमर े(बा.१ ख ८०३२) 
र गोिव�दराज िघिमर े (बा.१ ख ८०३३) आयोगबाट 
२०६२।३।१८ मा ७ िदने सूचना गोरखाप�मा 
�कािशत गदा�समेत उपि�थत नभएको । 

मैले जगरनाथ�सादसगँ िलएको हो । ५ लाख 
६५ हजार कोटेसन भनेर ६ लाखको कोटेसन ब�कमा 
पेस गरकेो छु । ३० �ितशत रकम जगरनाथजीलाई 
बझुाएको हो । मैले ख�रद गरकेो टे�पो फ�ट�हे�डको 
हो । �ट परिमटको रकम जगरनाथजीको खच� भएको 
हो । वीरग�ज िसमरा च�छ । िबमाको रकम �. ६ 
हजार क�पनीले मसगँ िलएको हो । िम�ी, पाट�स आिद 
सिुवधा िद�छु भनेकोमा हालस�म पाएको छैन । एक 
िक�ता �याज बझुाएको छु । कजा�को भाखा नाघेको 
छ । मैले टे�पो िफता� गन� गएको तर िलएन भ�नेसमेत 
बेहोराको ना.स.ह १०९३ का ऋणी बाि�मक��साद 
सोनारको अनसु�धानको �ममा भएको बयान । 

कोटेसनको मू�य �. ६ लाख राखी ब�कमा 
पेस गरकेो हो । ३० �ितशतकले ह�ने रकम क�पनीले 
नै बझुेको हो । पिहले सो टे�पो बा.१ ह ४५२१ 
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िथयो । कसको नामबाट नामसारी भएको हो मलाई 
थाहा छैन । पिहले वीरग�जमा स�चालन भइसकेको 
र इि�जन खोिलसकेको भ�ने िम�ीबाट थाहा भएको 
हो । यातायात काया�लय वीरग�जबाट �ट परिमट 
िलएको हो । भाखा नािघसकेको छ । क�पनी र ब�कलाई 
जानकारी गराएकोमा टे�पो िदन जादँा टे�पो जलाई 
िद�छु र तलँाई पिन छाड्िदन भ�ने ध�क�समेत िदएकोले 
टे�पो िफता� �याई घरमै थ�काउन ु परकेो भ�नेसमेत 
बेहोराको ना.१ ह १०७८ का ऋणी िशवकुमार गु�ाको 
अनसु�धानको �ममा भएको बयान । 

जगरनाथ�साद सोनारले ब�कमा �.६ 
लाखको कोटेसन पेस गरकेो हो । कुन कुन कागजमा 
सही गराइयो मलाई थाहा छैन । ३० �ितशत रकम 
क�पनीलाई बझुाएको हो । स�झौतािवपरीत काम 
भएको अिहले थाहा भएको हो । सो टे�पो पिहला 
बा.१ ह ४४३५ िथयो । िम�ीले पटक पटक इि�जन 
खोलेको छ भनेपिछ थाहा भएको हो । टे�पो िबि�एकोले 
हाल नवीकरण गराएको छैन । आ�ासन धेर ै पाएको 
तर कुनै कुरा भएन । आयोगमा हामी पीिडतलाई राहत 
होस् भनी िनवेदन गद�छु भ�नेसमेत बेहोराको ना.१ 
ह १०८५ का ऋणी स�यनारायण राउत कुम�को 
अनसु�धानको �ममा भएको बयान । 

जगरनाथ�साद सोनारले मू�य �. ६ 
लाखको कोटेसन ब�कमा पेस गरकेो हो । ब�कमा ३, 
४ वटा कागजमा ह�ता�र र औठंा छाप लगाएको 
छ । केमा लगाएको हो थाहा छैन । ३० �ितशत रकम 
क�पनीमा नै जगरनाथ�साद सोनारले असलु गरकेो 
हो । मेरो टे�पो नं. पिहला बा.१ ह ४७६० िथयो । 
स�ुदेिख नै पटक पटक िबि�एकोले फ�ट� हे�ड टे�पो 
नभएको शंका भयो । नारायणीभरीको �ट परिमट 
क�पनीले िलिदएको भ�नेसमेत बेहोराको ना.१ ह 
१२०० का ऋणी रामकुमार गु�ाको अनसु�धानको 
�ममा भएको बयान ।

जगरनाथ�साद सोनारले कोटेसनको मू�य 

�. ६ लाख राखी पेस गरकेो हो । उ� टे�पोको 
ओ�रिजनल मू�य ५ लाख ६५ हजार हो । कोटेसन 
मू�यको ३०% रकम क�पनीलाई बझुाई बाकँ� 
रकमको ऋणमा टे�पो िलएको हो । उ� टे�पो पिहले 
बा.१ ह ४५०४ िथयो । िम�ीले सो गाडी परुानो हो 
काठमाड�मा चलाएको िथयो भनेपिछ थाहा भयो । 
नारायणी अ�चल भरीको �ट परिमट क�पनीले नै िलई 
िदएको । भाखा नाघी सकेको छ । वाइ�याकअ�तग�त 
गाडी िफता� गराई िदन ुभनी स�लायरलाई िलिखत तथा 
मौिखक जानकारी िददँा िफता� भएको छैन भ�नेसमेत 
बेहोराको ना.प.ह. १०९४ का ऋणी सरफराज 
अंसारीको अनसु�धानको �ममा भएको बयान । 

जगरनाथ�साद सोनारले कोटेसनको मू�य 
�. ६ लाख पेस गरकेो हो । उ� कोटेसनको ३०% 
रकम क�पनीलाई बझुाई बाकँ� रकमको ऋणमा 
टे�पो िलएको हो । टे�पो फ�टहे�ड होइन िम�ीलाई 
सो�दा सेके�डहे�ड हो भनेकोले थाहा भयो । उ� 
टे�पो परुानो भई इि�जन िसज भई चलेको छैन । उ� 
टे�पोको पाट�पजुा�  मा�दा िवदेशबाट आउदँैछ भनेको 
हो । पाट�पजुा�  नपाएकोले बेवा�रसे अव�थामा थि�कएको 
छ । मैले आ�नो खेत �.१ लाख ३६ हजारमा 
िब�� गरी सावा ँ �याज ितरकेो हाल १ वष�दिेख गाडी 
लावा�रस अव�थामा छ । सिुवधा केही िदएको छैन । 
गाडी िफता� िलन भनेकोमा िलएन भ�नेसमेत बेहोराको 
ना.१ ह १०९९ का ऋणी केदारबहादुर काक�को 
अनसु�धानको �ममा भएको बयान । 

जगरनाथ�साद सोनारले कोटेसन मू�य �. 
६ लाखको पेस गरकेो हो । कोटेसनको ३०% रकम 
जे.पी.फमा�मा जगरनाथ�साद सोनारलाई बझुाएको 
हो । टे�पोको परुानो नं. ४४३७ हो । उ� टे�पो िसज 
भई खो�दा मा� सेके�ड हे�डको भ�ने कुरा थाहा 
भएको । टे�पोको �ट परिमट पाएको छैन । स�लायरले 
पिन �ट परिमट िदएको छैन । मा�दा आलटाल मा� 
गन� गरकेो हो । नवीकरण भएको छैन । मेरो अचल 
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स�पि� जगरनाथ�साद सोनारले िलइसकेको छ । 
टे�पो स�चालनमा छैन । �यसकारण मैले ब�कको सावा ँ
र �याज ितरकेो छैन । घरको धान, गह� ँ बेचेर टे�पो 
बनाएको िथए ँभ�नेसमेत बेहोराको ना.१ ह १०७९ का 
ऋणी राम�वेश �साद कुम�को अनसु�धानको �ममा 
भएको बयान । 

जगरनाथ�साद सोनारले कोटेसनको मू�य 
�. ६ लाख राखी ब�कमा बझुाएको हो । कोटेसन 
मू�यको ३० �ितशत ले ह�ने रकम जे.पी. फमा�का 
जगरनाथ�साद सोनारका छोरा सरु�े� �साद 
सोनारलाई िदएको हो । नारायणी अ�चलभरीको �ट 
परिमट क�पनीले नै खच� गरी िलई िदएको हो । टे�पो 
िलएको २५ िदनपिछ नै इि�जन िसज भई खो�दा 
इि�जन पिहला पिन खोिलसकेको कुरा िम�ीबाट थाहा 
भएको हो । उ� टे�पो सेके�ड हे�डको रहेछ । गाडीको 
इि�जन िसज भएको जानकारी क�पनी र ब�कलाई 
पटकपटक िदएको हो । कुनै िकिसमको पहल नभएको 
ह�नाले िक�ता र �याज ितन� असमथ� भएको हो । मेरो 
आमाको नामको ४ क�ा जिमन साहजीको �ीमतीको 
नाममा पास गराएपिछ १ मिहना १५ िदनपिछ गाडी 
िदएको भ�नेसमेत बेहोराको ना.१ ह १०९८ का ऋणी 
आिमच�द�साद साह कानुको अनसु�धानको �ममा 
भएको बयान ।

ब�कलाई बझुाएको कोटेसनमा ६ लाख उ�लेख 
गरकेो हो । गाडीको मू�य ३ लाखस�मको ह�नपुन� 
िथयो । उ� टे�पो पिहला काठमाड�मा चिलसकेको र 
बा.१ ह ४४६४ भएर डेढ वष� चलाई डेि�टङ्गपेि�टङ्ग 
गरी मलाई िदएका ह�न् । कृिष िवकास ब�कले िनरी�ण 
नगरी मेरो नाममा नामसारी र ऋण िदनमा म�त गरकेो 
िथयो । क�पनीले गाडी िफता� िलनपुन�मा िलएको 
छैन । क�पनीले अिहलेस�म ऋण च�ुा गरकेो पिन छैन 
भ�नेसमेत बेहोराको ना.१ ह १०८२ का ऋणी गणेश 
��ेको अनसु�धानको �ममा भएको बयान ।  

३०% रकम जगरनाथ�साद सोनारले 

मसगँ िलई ७० �ितशत कृिष िवकास ब�कको ऋणमा 
िलएको ह� ँ । �ट परिमट वीरग�जबाट सीमरास�मको 
छ । कजा�को �याज मा� बझुाएको छु । भाखा नाघेको 
छैन । धान बेचेर बझुाएको हो । टे�पो िफता�  गन� क�पनी 
र ब�कलाई ताकेता गरकेोमा टे�पो िफता� भएको 
छैन । टे�पो डेढ वष�देिख चलेको छैन भ�नेसमेत 
बेहोराको ना.१ ह १२०१ का ऋणी रामिवलास राउत 
कुम�को अनसु�धानको �ममा भएको बयान ।

जगरनाथ�साद सोनारले मलाई टे�पोको 
दाम ३,६५,५००।- बताएको र १,६५,०००।- �याज 
चार वष�को �याजम�येमा मसगँ ०-२-१५ धरु ज�गा 
िनजको �ीमतीको नाममा गराई टे�पो िदएको हो । 
टे�पोको मू�य ६ लाख गरी ब�कमा पेस गरकेो मलाई 
पिछ थाहा भयो । ३० �ितशत रकम ब�कमा बझुाएको 
होइन । नामसारी कसरी भयो मलाई थाहा भएन । ४ 
वष� परुानो चिलसकेको ट�पो िदएको पिछ थाहा भएको 
हो । उ� टे�पो पाचँ पटकस�म खोली डेि�टङ पेिटङ 
ग�रिदएको जानकारी ह�न आएको छ । ब�कमा सही 
गराएको एक मिहना पाचँ िदनपिछ �ल ुबकु पाए ँ। �ट 
परिमट जगरनाथ�साद सोनारले िदएको हो । गाडी 
िफता� गन� जादँा तलँाई थुनामा थुनाई िद�छु भनी धाक 
ध�क� िदएको भ�नेसमेत बेहोराको ना.प.ह. १२०२ 
का ऋणी इजा�ल हक असंारीको अनसु�धानको 
�ममा भएको बयान ।

धरौटीबापत िज�ला पसा�, लाल पसा� 
गा.िव.स. वडा नं. याद नभएको १४ धरु ज�गा धरौटी 
राखेको िथयो । टे�पो सेके�डहे�ड हो । �ट परिमट मेरो 
बबुा मनुीलाल राउत कुम�ले वीरग�ज िसमराको िलएको 
हो । हाल गाडी िबि�एर घरमा बसेको छ भ�नेसमेत 
बेहोराको ना.प.ह. ११९९ का ऋणी मनुीलाल राउत 
कुम�को तफ� बाट अशोक राउत कुम�सगँको बयान ।

जगरनाथ�साद सोनार र मनोज कुम�ले 
मलाई टे�पो ख�रद गन� जानकारी िदएको हो । कोटेसन 
कित को हो र कसले पेस गरकेो हो मलाई थाहा 
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भएन । ब�कमा बझुाउन ुपन� ३० �ितशतले ह�न आउने 
रकम ब�कमा बझुाएको छैन । टे�पो परुानो हो कसबाट 
मेरो नाउमँा आएको मलाई थाहा छैन । तर मैले टे�पो 
पाएको छैन । स�लायरले मेरो नाउमँा िनकालेको टे�पो 
पिन िदएन र ऋण पिन च�ुा ग�रिदएन भ�नेसमेत 
बेहोराको ना.१ ह १०८९ का ऋणी अशे�वर राउत 
कुम�को अनसु�धानको �ममा भएको बयान । 

राजकुमार ठाकुरः (ना.१ ह १०८४) 
मनोजकुमार कुम�ः (ना.१ ह १०९६) िनजको नाममा 
प�ाचार गदा� र गोरखाप�मा सूचना िददँासमेत 
आयोगमा बयान िदन उपि�थत नभएको ।

कोटेसन मू�य थाहा छैन । गाडीको मू�य 
१६ लाख हो । ३ लाख क�पनीमा बझुाएको हो । बाकँ� 
ऋण िलने भनी ब�कमा लगेको हो । काठमाड� टुकटुक 
क�पनीले ब�कमा लगी सही गराएको हो । ३०% 
स�लायरमा दािखला गरकेो हो । मैले िमलेमतो गरकेो 
छैन । वाइ�याक िस�टममा ब�कले ऋण ितन� आउन कुनै 
िचठी पठाएको छैन । गाडीको सामान नपाउने, महगंो 
पन� ह�नाले हामी मका�मा छ� । वाइ�याक गरी ऋण म�ु 
ग�रिदए रा�ो ह�ने िथयो भ�नेसमेत बेहोराको बा.१ ख 
८३६९ का ऋणी बाबुकाजी महज�नको अनसु�धानको 
�ममा भएको बयान । 

कोटेसनको बारमेा जानकारी छैन । िनजह�ले 
नै बनाई पेस गरकेो हो । गाडी सेके�डहे�ड हो । चेतन 
आचाय�को नामबाट नामसारी गरकेो हो । �ट परिमट 
गाडी िलएको ३ मिहनापिछ भैरहवा-काठमाड�को �ट 
परिमट िदपकराज शमा�ले िलई िदई खच� बेहोरकेो हो । 
जगरनाथ�साद सोनारको गाडी स�लाइ गन� सविडलर 
भएकोले िनजलाई नै रकम बझुाएको हो । गाडीको 
पाट�पजुा�  स�लायरबाट पाइएन । इि�डयन पाट�पजुा�  
जडान गररे ेगाडी स�चालन ग�रयो । स�लायरलाई गाडी 
िफता� गछु�  भ�दा गाडी िफता� िलएन । हाल उ� गाडी 
भैरहवा लिु�बनी तौिलहवा �टमा च�छ भ�नेसमेत 
बेहोराको बा.१ ख ८३९५ का ऋणी न�दकुमारी 

ग�ुङको अनसु�धानको �ममा भएको बयान । 
िदपकराज शमा�माफ� त गाडी ख�रद गरेको 

हो । स�पूण� कागज गाडी धनी क�पनीले नै ग�रिदएको 
हो । मैले चलाएको गाडी मभ�दा पिहला राजेश �े�को 
नाममा िथयो । हाल भैरहवा बटुवल �टमा स�चालनमा 
रहेको छ । क�पनी र ब�कको िबच कित कायम भएको छ 
हामीलाई थाहा छैन । गाडीको ला�ने पाट�पजुा�  क�पनीले 
उपल�ध गराउने आ�ासन िदएको िथयो । हाल 
चािहनेजित सामान उपल�ध गराएको छैन भ�नेसमेत 
बेहोराको बा.१ ख ८३९७ का ऋणी इजाहर वा�रसको 
अनसु�धानको �ममा भएको बयान । 

गाडी िदपकराज शमा�माफ� त काठमाड� 
टुकटुक �ा.िल.का �ब�धक जगरनाथ�साद सोनारले 
आफँै िदन ु भएको हो । जगरनाथ�साद सोनारले 
आफँैले ब�कमा बझुाउनपुन� रकम बझुाउछुँ भनी 
िदपकराज शमा�माफ� त २,५५,०००।- िदएको हो । 
तौिलहवा काठमाड� �ट परिमट िलई गाडी स�चालन 
भएको िथयो । गाडी ख�रद गदा� स�पूण� पाट�पजुा�  
भैरहवामै उपल�ध ह�ने २४ घ�टाभ�दा बढी खडा गनु�  
नपन� िकिसमको आ�ासन िदएको िथयो तर यी कुनै 
पिन िचज भएन भ�नेसमेत बेहोराको बा.१ ख ८३९८ 
का ऋणी ह�र�साद का�लेको अनसु�धानको �ममा 
भएको बयान । 

३० �ितशत रकम ज�मा �. ५ लाख ५५ 
हजार स�लायरलाई बझुाएको हो । सो रकम ब�कमा 
बझुाउन ु पछ�  भ�ने थाहा िथएन । गाडी �यितबेला 
काठमाड� नारायणगढ वीरग�जको परिमट िलई 
चलाएको हो । मम�त गन� नसक� हाल �यारजेमा रहेको 
छ । �ट परिमटको लािग छु�ै रकम िदएको हो । 
स�लायरलाई गाडी बझुाई भपा�ई �याउनस्ु भनेर ब�कले 
भनेको िथयो । गाडी स�लायरलाई बझुाए ँ तर भपा�ई 
िदन मानेन । सो कुराको जानकारी ब�कलाई िदए ँ। गाडी 
हाल स�लायरकै �यारजेमा रािखएको छ भ�नेसमेत 
बेहोराको बा.१ ख ८३६२ का ऋणी सरोज पा�डेको 



2345

१०३८७ - जगरनाथ�साद सोनार िव. नेपाल सरकार

अनसु�धानको �ममा भएको बयान ।  
कोटेसन स�लायरले पेस गरकेो हो । मैले �. 

२ लाख ५५ हजार िदपकराज शमा�माफ� त बझुाएको 
हो । गाडी फ�ट�हे�ड भनेर स�लायरले बेचेको हो । 
हामीले िलदँा िशवकुमार ग�ुाको नाउमँा देिखयो । 
भैरहवामा लोकल �टमा च�ने गाडी हो । हामीले 
नवीकरण गराई राखेका छ� । स�लायरले भनेअनसुार 
हामीलाई सिुवधा िदइएन । गाडीको पाट�पजुा�  
पाइएन । स�लायरले हामीसगँ ३० �ितशत रकम 
पिहला नै िलएको हो । कोटेसनमा कित मू�य छ थाहा 
छैन । हा�ो गाडी दईुजनाको साझा हो । गाडी चाल 
हालतमा छ भ�नेसमेत बेहोराको बा.१ ख ८३९६ का 
ऋणी सोही गाडी सयं�ु नाममा भएका गेह��राज 
पौडेल र सिंजव रोकाको बयान । 

तौिलहवा काठमाड� �ट िलएकोमा हाल 
तौिलहवा भैरहवामा चिलरहेको छ । गाडी नया ँभनेकोमा 
अिभम�य ु खड्काका नाममा दखेेपिछ सेके�डहे�ड 
रहेछ भ�ने थाहा भयो । स�लायरले पाट� पूजा� 
िदएन । इि�डयन पाट�पजुा�  लगाएर चलाएको छु 
भ�नेसमेत बेहोराको बा.प.ख ८३९३ का ऋणी 
दिज��बहादुर ख�ीको अनसु�धानको �ममा भएको 
बयान । 

मैले जगरनाथ�साद सोनारको सविडलरको 
�पमा काम गरकेो हो । नाम मा� सविडलर काम 
स�पूण� वहालेँ नै गरकेो हो । सिुवधाह�बार ेआ�ासन 
मा� पाएको तर क�पनीबाट कुनै सिुवधा समयमा 
उपल�ध नगराएको हो । सविडलरको �पमा काम 
गदा� ��येक गाडी िब��मा २५,०००।- किमशन 
िदने, १ वष� गाडीको �यार�ेटी िदने, पाट�स समयमा 
उपल�ध गराउने भ�ने सत� गरकेो तर क�पनीबाट 
उ� स�झौताअनसुार खाली लेनदेन मा� भयो सेवा 
सिुवधा उपल�ध गराएको छैन । मेरो गाडी नं. बा.१ 
ख ८३६० साविलन २२ िसट �मताको चाइिनज 
गाडी हो । मू�यको ३० �ितशत रकम जगरनाथ�साद 

सोनारलाई मैले पाउनपुन� किमसन रकमबाट िदएको 
हो । उ� गाडी भैरहवा तौिलहवा बटुवल �टमा च�ने 
गाडी हो । हालस�म स�दो �पमा िक�ता िनयिमत 
बझुाइरहेको छ । हालस�म स�चालनमा छ भ�नेसमेत 
बेहोराको ऋणी िदपकराज शमा� ितिमि�सनाको 
अनसु�धानको �ममा भएको बयान । 

मेरो �ीमान् �यामबहादरु ख�ीको 
२०६१।६।२४ मा परलोक भएको र उहालँाई 
आयोगबाट बोलावट भएकोले म रािधका ख�ी उपि�थत 
भएक� ह� ँ । (बा.१ ख ८३९४) कोटेसन मू�यको ३० 
�ितशतले ह�न आउने रकम स�लायरको घरमै गई �. 
५,५५,०००।- बझुाइएको हो । उ� गाडी जमलदेिख 
कपन �टमा च�ने गरकेो छ । जगरनाथ�साद 
सोनारलाई गाडी िफता� िलन ुभ�दा गाडी िफता� िलन 
निम�ने भनी िफता� िलएको छैन । सबै उसैले गरकेो हो 
। जगरनाथ�साद सोनारले गाडी नचले िफता� िल�छु 
भनेकोमा पाट�पजुा�को अभावमा गाडी नच�दा िफता� 
निलएको भ�नेसमेत बेहोराको �ीमती रािधका ख�ीको 
अनसु�धानको �ममा भएको बयान । 

त�यको िव�ेषण
कृिष िवकास ब�कको स�चालक सिमितले 

िमित २०५९।३।११ मा पा�रत गरकेो आिथ�क वष� 
२०५९।६० को वािष�क काय��म तथा बजेटको दफा 
६ मा �ट परिमट �वीकृित �ा� गरकेा, अिनवाय� �पले 
िबमा गराउने र �र�य ुगन� �ितब� स�भा�य �े�ह�मा 
चलाउने गरी बस, �क, टे�पो, ट्या�सी, माइ�ोबस 
आिदमा ऋणीले बेहोन� रकम र ऋणको अनपुात 30:70 
Equity-Debt Ratio को आधारमा ख�रद ग�रने 
सवारी साधन नै िधतो रहने गरी हायर पच�ज कजा� 
लगानी गन� स�ब�धमा आव�यक काय�िविध बनाई लागू 
ग�रने छ भनी ब�कका स�चालक सिमितबाट नीित तय 
भएको पाइ�छ । 

सोही वािष�क काय��म तथा 
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बजेटको बुदँा नं. १७ मा महा�ब�धकले गन� स�ने काय�ह�अ�तग�त दफा ६ मा िवकास ब�िकङ र 
वािण�य ब�िकङतफ�  ��तािवत नया ँ �े�ह�मा ऋण �वाह गन� �वीकृत नीितह�को प�रिधमा रही 
काय�िविध बनाई लागू गन� भनी स�चालक सिमितले ब�कको महा�ब�धकलाई अिधकार िदएको देिखएको 
छ । यसबाट स�चालक सिमितले तय गरकेो नीितअ�तग�तको काय�िविध बनाउने िज�मेवारी महा�ब�धकलाई �ा� 
भएको देिख�छ । स�चालक सिमितमा त�काल िन�न �यि�ह� रहेका देिख�छन् :

िस.न.ं नाम थर पद कैिफयत
१ �ी दवेे�� �ताप शाह अ�य� ब�ठक नं. ७५० िमित २०५९।३।११
२ �ी �� कुमार �े� सद�य ,,
३ �ी आशे�र झा सद�य ,,
४ �ी नर�े�मान �े� सद�य ,,
५ �ीमती रोजा उपा�याय सद�य ,,
६ �ी भाग�व िधताल सद�य ,,
७ �ी राजे��बहादरु शाह सद�य ,,
८ �ी बासदुवे िव� सद�य ,,

यसअिघ कृिष िवकास ब�क स�चालक सिमितको बैठक नं. ६८४. िमित २०५७।१।२० को िनण�यबाट 
वािण�य ब�िकङ िवभागमा महा�ब�धकको अ�य�तामा एउटा उपसिमित गठन ग�रएको र सो उपसिमितले 
�चिलत िनयम, नीित, काय�िविध र काय��े� स�ब�धमा पनुरावलोकन गन�, ऋण लगानी काय��म स�ब�धमा नया ँ
नीित काया��वयनमा �याउन ुपदा� िव�ततृ छलफल गरी िसफा�रस गनु�पन� देिखयो । कृिष िवकास ब�कमा िमित 
२०५९।८।१० मा सो उपसिमितमा िन�न पदािधकारी तथा �यि�ह� रहेको देिखयो । िनजह�म�ये २ जनाबाहेक 
अ�य �यि� पदने ह�ने �यव�था रहेको र २ जना भने महा�ब�धकले तो�ने �यव�था रहेको समेत दिेख�छ ।

वािण�य ब�िकङ कजा� उपसिमितका सद�यह�को नामावली
िस.न.ं नाम थर पद कैिफयत

१ जलन कुमार शमा� त�कालीन का.म.ुमहा�ब�धक (अ�य�)

२ रामच�� महज�न त�कालीन उपमहा�ब�धक  (पदेन सद�य) काया��वयन (ब�िकङ हेन�)
३ भरतकुमार पोखरले त�कालीन िवभागीय �मखु (पदने सद�य) वािण�य ब�िकङ िवभाग
४ रामराज जोशी त�कालीन िवभागीय �मखु (सद�य) िव�ीय �यव�थापन िवभाग
५ केशवबहादरु खड्का त�कालीन शाखा �मखु (आमि��त सद�य) कजा� िवभाग
६ राजन�साद �े� त�कालीन शाखा अिधकृत (आमि��त 

सद�य)
कजा� िवभाग

७ गोपाल�साद िघिमरे त�कालीन शाखा �मखु (पदेन सद�य 
सिचव)

वािण�य ब�िकङ िवभाग (बजार 
�ब��न शाखा)

म�ुय काया�लयको िनण�य र प�रप�
कृिष िवकास ब�क, म�ुय काया�लयले िमित २०५९।८।९ मा ३० �ितशत इि�वटी लगानी गन� 
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�यि�ह�लाई स�लायरले पेस गरकेो कोटेसनमा उ�लेख भएको मू�यको ७० �ितशत कजा� लगानी गरी हायर 
पच�ज गन� िदने, यसरी यस काय��मअनसुार सवारी साधन िब�� गन� िब�ेता वा सवारी साधनको स�लायरले �यस 
सवारी साधनको ऋणीले लगातार तीन िक�तास�म नितरी भाखा नघाएमा उ� सवारी साधनह� पनुः ख�रद 
(Buy Back) गनु�पन� तथा सो पनुः ख�रद (Buy Back) गन� सत� �वीकार गन�को सवारी साधनमा मा� लगानी 
गन�समेतका सत�ह� िनधा�रण गरी कजा� लगानी गन� िनण�य गरकेो देिखयो । उ� िनण�यको �ितिलिप हायर पच�ज 
कजा�स�ब�धी काय�िविध, िनण�य, िनद�शन र िनरी�ण �ितवेदनसमेत फाइलमा संल�न रहेको छ ।

स�चालक सिमितले तय गरकेो उ� नीितको ता�पय� पूरा गन� गरी ब�कका महा�ब�धकलाई काय�िविध 
तयार गरी लागू गन� िज�मेवारी िदएकोमा िज�मेवारी िनभाउने बहानामा एउटा िट�पणी र आदेश तयार गरी 
िनण�य गरी सोही िनण�यको आधारमा कजा� लगानी गन� िविभ�न ब�िकङ काया�लयह�ले लगानी गन� कोटा म�ुय 
काया�लयबाट �ा� गन� र �ा� कोटा र िनण�यको अधीनमा रही ऋण लगानी गन� काम भए गरकेो पाइयो । सो िट�पणी 
र िनण�य गन� म�ुय काया�लयका िन�न पदािधकारी सलं�न देिखए: 

िट�पणी र आदेश तयार गरी िनण�य गन� �यि�ह�को नामावली 
िस.न.ं नाम थर पद कैिफयत

१ जलनकुमार शमा� का.म.ु महा�ब�धक २०५९।८।९ को िट�पणी तथा आदेशमा संल�न पदािधकारी
२ रामच�� महज�न उपमहा�ब�धक ,,
३ भरतकुमार पोखरले िवभागीय �मखु ,,
४ गोपाल�साद िघिमरे शाखा �मखु ,,

उ� िनण�य र सो िनण�य गन� �ममा पेस भएका स�झौताका म�यौदाह�समेत सलं�न राखी िमित 
०५९।८।१३ मा काया�लयह�लाई प�रप� गरी सोअनसुार गन� गराउन लेखी पठाएको पाइयो । लगानी गन�को लािग 
म�ुय काया�लयले िन�नबमोिजमका शाखामा िन�नबमोिजम कोटा स�ुमा तोक� पठाएको पाइयो । सो कोटाबाहेक 
अ� थप कोटासमेत िदएको कुरा िन�न तािलकाबाट ��ट ह��छ ।

के��ले ब�िकङ काया�लयह�लाई तोकेको कोटा (कोटा थप भएको िववरणसमेत) 
िस.न.ं ब�कको नाम तोिकएको कोटा थप कोटा र िमित कैिफयत

१ ब�िकङ काया�लय, नारायणगढ १५ िमित २०५९।९।१२ ३ िमित २०५९।१२।१० -
२ ब�िकङ काया�लय, लगनखेल १० िमित २०६०।१।३१ १ िमित २०६०।४।९ -
३ ब�िकङ काया�लय, वीरग�ज १५ िमित २०५९।९।१२ १० िमित २०६०।४१।३१ -
४ ब�िकङ काया�लय, र�नपाक� २० िमित २०५९।९।१२ - -
५ ब�िकङ काया�लय, भैरहवा २० िमित २०६०।४।२८ - -
६ ब�िकङ काया�लय, इटहरी २०+२० िमित २०५९।८।१८ - -
७ ब�िकङ काया�लय, धरान १० िमित २०६०।१।२३ - -
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काय��म िनमा�ण र दािय�व स�ब�धमा
१ कृिष िवकास ब�क ऐन, २०२४ ले उ� ब�कलाई वािण�य ब�क ऐन, २०३१ को अधीनमा रही ब�िकङ 

कारोबार गन� अिधकार िदएको र वािण�य ब�क ऐन, २०३१ मतुािबक चल स�पि� िधतो राखेरसमेत कजा� िदन 
स�ने ब�कको अिधकार भएको दिेख�छ । सो ऐनले उ� ब�कको तफ� बाट गनु�  पन� स�पूण� काम गन� अि�तयारी 
�यस ब�कको स�चालक सिमितलाई िदएको छ । सो अिधकारअ�तग�त कृिष िवकास ब�कको स�चालक सिमितले 
कजा� लगानी भएको सवारी साधन नै िधतोमा रहने गरी कजा� लगानी गन� नीित बनाएकोमा कुनै �िुट भएको 
देिखएन । ब�कको स�चालक सिमितले िमित २०५७।१।२० को िनण�यले गठन ह�ने उपसिमितले अिधकार�ा� 
अिधकारीसम� िसफा�रसस�म गन� अिधकार�ा� गरकेो दिेख�छ । सो ब�कका महा�ब�धक तथा अ�य�समेतले 
स�चालक सिमितबाट ��यायोजन भएका अिधकारह� �योग गन� पाउने भ�नेसमेतको �यव�था रहेको देिख�छ । 
स�चालक सिमितले बनाएको ��ततु कजा� नीितअनसुार काय��म बनाई लागू गन� पाउने गरी ब�कको स�चालक 
सिमितले आफूमा रहेको अिधकार महा�ब�धकले �योग गन� पाउने गरी िमित २०५९।३।११ मा ��यायोजन 
गरकेो देिख�छ ।

ब�कको स�चालक सिमितले ऋणीको तफ� बाट ३० �ितशत इि�वटी र ब�कको तफ� बाट ७० 
�ितशत कजा� िदने गरी हायर पच�ज गन� िदने र काय�िविध महा�ब�धकले तयार गन� भनी नीित बनाई ब�कको 
महा�ब�धकलाई िज�मेवारी सिु�पएकै आधारमा यसबाट भएको हािन नो�सानीको िवषयमा ब�कको स�चालक 
सिमितका सद�यह�लाई जवाफदेही बनाउन पन� अव�था परने । महा�ब�धकले आफूले िमित २०५९।८।९ मा 
िनण�य ग�रसकेपिछ सो िनण�यलाई नै िसफा�रस गराउन िमित २०५९।८।१० मा वािण�य ब�िकङ उपसिमितमा 
पेस गरकेो दिेख�छ । िसफा�रसस�म गन� हैिसयत भएको उपसिमितमा िनण�यप�ात् पेस गरकेो र िसफा�रस 
गराएको कारणले महा�ब�धक र िट�पणीमा सहभागीसमेत ४ जनाबाहेक सो उपसिमितका अ�य सद�यह�लाई 
यस कजा� काय��मको तथाकिथत काय�िविध तयार गर े स�ब�धमा जवाफदेही मा�न ु पन� अव�था पिन 
देिखएन । यस�कार अि�तयारीबमोिजमको काय�िविध तयार गरी ब�क िहत संर�णको यथे� �यव�था गनु�पन�मा 
�यसो नगरी बदिनयतपूव�क कजा� लगानी गन� िनण�य महा�ब�धकसमेतका िट�पणी र आदेशमा संल�न देिखएका 
पदािधकारीह�ले गरकेो ��ट देिख�छ ।

म�ुय काया�लयबाट भएको प�रप�को आधारमा िविभ�न ब�िकङ काया�लयह�ले कजा� �दान गरेको 
देिखयो । उ� कजा� काय��ममा स�लायरले buy back स�झौता गरी सवारी साधन स�लाई गरकेा ७८ वटा सवारी 
साधनह� �. जगरनाथ�साद सोनार र िनजको प�रवार सद�यको नाममा दता� भएका फम� तथा क�पनीह�बाट 
स�लाई भएको देिखयो । जसलाई िन�न तािलकाबाट हेन� सिक�छ ।

उ� काय��ममा वाई�याक स�झौता गरी सवारी साधन िब�� गन� स�लायरह�
िस.न.ं स�लायरको नाम लगानी गरकेो सवारी 

साधनको सं�या
स�चालकह� कैिफयत

१ काठमाड� टुक टुक �ा.िल. ३७ १. जगरनाथ�साद सोनार
२. रिव��कुमार सराफ�
३. स�ुी सरोज सराफ�   

-



2349

१०३८७ - जगरनाथ�साद सोनार िव. नेपाल सरकार

२ अिनता इ�लेि��कल ए�ड 
मेकािनक क�पनी �ा.िल.

२६ १. �ीमती अिनता सराफ�  
२. �ीमती कौशीला सोनारीन

-

३ रिव इ�टरनेसनल १५ १. रिव��कुमार सराफ� -
ज�मा ७८

यसरी ��ततु कजा� काय��मअनसुार �. जगरनाथ�साद सोनार र िनजको प�रवारका सद�यह�को 
नाममा दता� भएको देिखएका काठमाड� टुक टुक �ा.िल., अिनता इलेि��क ए�ड मेकािनक कं.�ा.िल. तथा 
रिव इ�टरनेसनलले कृिष िवकास ब�कसगँ buy back स�झौता गरी िविभ�न ७८ जना �यि�ह�लाई िविभ�न 
िकिसमका र िविभ�न मोडलका सवारी साधनह� स�लाई गरकेो र उ� स�पूण� सवारी साधनह�को िब�� 
स�ब�धमा उ� क�पनीह�ले जारी गरकेो कोटेसन मू�यको आधारमा ७० �ितशतले ह�न आउने रकम कृिष 
िवकास ब�कबाट कजा� लगानी भई िनज (ऋणी) �यि�ह�को नाममा कजा� लेिखएको देिखयो । सो कजा� लगानी 
िमित २०५९।८।२६ देिख िमित २०६०।७।४ को िबचमा भएको देिखएको छ ।

लगानीको तुलनामा बढी मू�य कायम गरी िब�� गरकेो
उ� ७८ थान सवारी साधनह� पैठारी गदा� सवारी साधनको पैठारी कता� क�पनीह�ले 

�.५,३४,३५,२४१।०० सवारी साधनको िनमा�ता क�पनीलाई भ�ानी िदएको र िविभ�न भ�सार काया�लयह�मा 
�.३,०२,०८,२६७।०० भ�सारसमेतको राज�व रकम भ�ुानी गरकेो दिेखएको छ । यसरी स�लायरले सवारी 
साधनको िनमा�ता क�पनी र नेपाल सरकारलाई भ�सारसमेतको राज�वसमेत गरी ८,३६,४३,५०८।०० भ�ानी 
गरकेो देिखयो ।

िनज स�लायरले उ� ७८ वटा सवारी साधनह� िनजले आ�नो इ�छाअनसुार पेस गरकेो कोटेसनमा 
उ�लेख गरेबमोिजमको िब�� मू�य कायम गरी िब�� गरकेो र िनजलाई ऋणीले ितरकेो रकम र ब�कले िदएको भ�ुानी 
जोड्दा उ� क�पनीह�ले सोबमोिजमका ७८ थान सवारी साधनह� िब�� गदा� कुल �.१४,७९,२०,०००।- 
असलु गरकेो देिखएको छ ।

उ� ७८ थान सवारी साधनह�म�ये ११ थान सवारी साधनह� �. जगरनाथ�साद सोनार स�ब� 
फम� तथा क�पनीह�ले आयात गरकेो नभई �े�डिसप इ�टर�ाइजेजले आयात गरकेो देिखएको छ । सो �ा.िल. 
ले उ� ११ थान सवारी साधन आयात गन� र २,१७,१८,४४७।०० खच� गरकेो, �. जगरनाथ�साद सोनार 
स�ब� क�पनी तथा फम�ह�लाई सो ११ थान गाडीह� �.२,२१,७००००।०० मा िब�� गरकेो देिखएको 
छ । सोही ११ थान गाडीह� सोनार स�ब� क�पनी तथा फम�ह�ले ��ततु लेनदनेमा िविभ�न ऋणीह�लाई 
३,६६,५०,०००।०० मा िब�� गरी �यसको ७० �ितशत रकम ब�कलाई लगानी गन� लगाएको देिखएको छ । गाडी 
आयातकता� �वयंले ज�मा �.४,५१,५५३।०० फाइदा गरी िब�� गरकेा सवारी साधनह� �. सोनार स�ब� 
क�पनीह�ले १,४४,८०,०००।०० (लगानीको तुलनामा ६५.३१ �ितशत) बढी मू�य िलई िब�� गरकेो दिेखयोः
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�े�डिसप इ�टर�ाइजेजले आयात गरकेा सवारी साधनह�को िववरण
िस.नं गाडी न.ं ख�रद मू�य िब�� म�ूय कैिफयत

१ बा. १ ख ७६५२ १८८११६४।०० २२०००००।००

२ बा.१ ख ७६४५ १०६३८०४।०० १२१००००।००

३ को. १ ख १६८४ २००७७६४।०० १८७००००।००

४ को. १ ख १६८३ २००७७६४।०० १८७००००।००

५ को. १ ख १६७४ २७२५३३८।०० २८६००००।००

६ को. १ ख १७०४ १८८११६४।०० २२०००००।००

७ को. १ ख १६७६ ३३३६८७९।०० २५०२५००।००

८ को. १ ख १६८५ २००७७६४।०० १८७००००।००

९ को. १ ख १६८६ १८९१८२०।०० १८९७५००।००

१० को. १ ख १६७२ १४५७४९३।०० १८४२५००।००

११ को. १ ख १६७५ १४५७४९३ । ०० १८४७५००।००

ज�मा २,१७,१८,४४७१०० २,२१,७०,०००।००

सवारी साधनको स�चालन अव�थासगँ कजा� असलुीको तुलना
िनज स�लायर स�ब� क�पनीह�ले ��ततु कजा� काय��मअन�ुप स�लाई गरकेा ७८ थान सवारी 

साधनह�म�ये ३३ थान सवारी साधनह� हालस�म जेनतेन चलेका छन् भ�ने देिख�छ । अ�य सवारी साधनह� 
चलेको देिखएन । यसरी अिधकांश सवारी साधन नच�न ुनचलाउनलेु बैकले लगानी गरकेो रकम असलुउपर ह�न 
नस�ने त�यलाई अझ �प� गरकेो छ ।

अ�यिधक म�ूयको कोटेसन िदएको स�ब�धमा
उ� क�पनीले आफूले आयात गदा� ख�रद गरकेो मू�यभ�दा �ितगाडी �यूनतम ४४ �ितशत बढी मू�य 

राखी िब�� गरकेो देिख�छ भने इटहरी शाखाबाट ऋणी राह�ल खनाल र देवे��कुमार िनरौलाले कजा� िलई ख�रद 
गरकेो सवारी साधनमा १०६ �ितशतस�म �यादा मू�य राखी िब�� गरकेो देिखएको छ । साथै स�लायरले 
लगानीको तलुनामा सरदर ७५.८९ �ितशत मू�य विृ� गरी रकम िलएको दिेख�छ । ट्या�पोको हकमा िनजले 
�यािसस आयात गरी �यसको बडी बनाई िब�� गरकेो भ�ने भनाइ रहेको र �य�तो बडी बनाउन लागेको खच� 
यिकन गन� नसिकए तापिन िनजले �यािसस आयात गदा� गरकेो खच�को �यूनतम ४८४ �ितशत र अिधकतम 
५१९ �ितशतस�म बढी मू�य राखी कोटेसन िदई िब�� गरकेो दिेख�छ । यसरी सवारी साधनको मू�य कायम 
गन� हकमा एकाितर महा�ब�धकसमेतले कोटेसन मू�यलाई नै सवारी साधनको मू�य कायम गन� भनी िनण�य गन� 
र अक�तफ�  सामा�य �यापारीले ख�रद िब�� गदा�  िलने सामा�य मनुाफाभ�दा धेर ैगणुा बढी मू�य राखेर कोटेसन 
पेस गरी सो कोटेसनका आधारमा रकम िलने िदने काय� भएको ��ट देिख�छ ।
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िनण�य पूव� िझकाएका सवारी साधनह� ��तुत 
कजा� काय��ममा िब�� गरकेो

कृिष िवकास ब�कबाट िमित २०५९।८।९ मा 
��ततु कजा�  लगानी गन� िनण�य ह�नपूुव� नै उ� ७८ 
म�ये ३२ वटा सवारी साधनह� नेपालमा आयात 
भइसकेको र सो गाडीह� उ� कजा� काय��मका 
ऋणीह�लाई िब�� ग�रएको देिखएको छ । �े�डिसप 
इ�टर�ाइजेजले २०५९ वैशाखमा िझकाएका ११ थान 
सवारी साधनह� �ाहकको अभावमा ८ मिहनास�म 
यातायात काया�लयमा दता�स�म नगरी राखेकोमा कृिष 
िवकास ब�कबाट ��ततु कजा� लगानीको िनण�य भएपिछ 
सोनार स�ब� क�पनीह�ले उ� गाडीह� ख�रद गरी 
यस कजा� लगानी काय��ममा �योग गरकेो देिख�छ । 

समान मू�यका सवारी साधनमा फरक फरक 
रकमको कोटेसन िदएको

िनज सोनार स�ब� क�पनी काठमाड� टुक 
टुकले स�लाई गरकेा एउटै ��ापन प� नं. ४९८६ 
िमित २०५९।८।२८ बाट आयात ग�रएका एउटै मोडल 
SLG6551C का बसह�को एउटै ब�िकङ काया�लय 
इटहरीमा िमित २०५९ । ९।४ मा ऋणी �वु खनालले 
ख�रद गरकेो को. १ ख १६८१ न�बरको सवारी 
साधनको लािग १८,५०,०००।०० को कोटेसन 
िदएको र सोही ��ापन प�बाट आयात भएको सोही 
मोडलको को.१ ख १६७८ को.१ ख १६७९, को.१ 
ख १६८०, को.१ ख १६८१ र को.१ ख १६८२ 
न�बरका बसह�का लािग �.२२,००,०००।०० को 
कोटेसन पेस गरकेो पाइएको छ । यसैगरी ��ापन प� 
नं. ८४७० िमित २०५९।१।२४ बाट आयात ग�रएका 
ZK6736D मोडलको बा.१ ख ७६५३ न�बरको बसको 
कोटेसन लगनखेल शाखामा �.३०,००,०००।०० को 
पेस गरकेो दिेख�छ । बा.१ ख ७६५२ न�बरको बसको 
कोटेसन नारायणगढ शाखामा ३६,००,०००।०० र 

को.१ ख १७०४ न�बरको बसको कोटेसन इटहरी 
शाखामा �.३६,५०,०००।०० का दरले पेस गरेको 
दिेख�छ ।

िब��िप�छे रकम थ�दै गएको
उ� फम� तथा क�पनीह�ले कृिष िवकास 

ब�कबाट जित सिक�छ �यित रकम िझ�नको लािग 
आफँैले स�लाई गरी सो ब�कको नया ँबाने�र शाखाबाट 
५०: ५० नीितअ�तग�त लगानी ग�रसकेको गाडीको 
कजा� च�ुा गरी पनुः सोभ�दा �यादा अनपुातको 
कजा� काय��म ३०:७० अ�तग�त लगनखेल शाखाबाट 
कोटेसन मू�य बराबर कजा�  लगानी गन� लगाई भ�ुानी 
िलएको देिखएको छ । भैरहवा शाखाबाट �यादा अनपुात 
(५०:५० बाट ३०:७०) मा� नभएर कोटेसनसमेत 
�यादा रकमको पेस गरी बढी रकम कजा� लगानी गन� 
लगाई भ�ुानी िलएको देिखएको छ ।

एकपटक चलन च�तीमा आइसकेको (Second 
Hand) गाडीमा लगानी गरकेो

नया ँ बाने�र शाखाबाट लगानी भई चलन 
च�तीमा आई परुानो भएका गाडीह� सो ठाउबँाट 
िझक� लगनखेल र भैरहवा शाखाबाट सोही सवारी 
साधनह�मा कजा� लगानी गन� लगाएको देिखयो । 
साथै उ� फम� तथा क�पनीह�ले वीरग�ज शाखाबाट 
कजा� िलने ऋणीह�लाई स�लाई गरकेा १५ थान टे�पो 
२०५७ सालमा आयात भई, बा�मती अ�चलमा दता� 
भई, िब�ेपिछ मम�त गरी तीनै टे�पोलाई वीरग�जमा 
लगी पनुः ऋण लगानी गरकेो पिन देिखएको छ । 
उ� टे�पोह� बागमती अ�चलमा दता� भएको बेहोरा 
वीरग�ज शाखाबाट कजा� िलने ऋणीह�ले आयोगमा 
पेस गरकेो उजरुी र यातायात �यव�था काया�लय 
बागमती र नारायणीबाट �ा� भएको कागजातबाट 
दिेखएको छ । 
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स�चालक सिमितले िलएको नीित र ��तुत 
िनण�यमा भएका िभ�नता

स�चालक सिमितले Equity Debt Ratio 
30:70 ह�ने गरी कजा� लगानी ग�रने सवारी साधन नै 
िधतो रहने गरी �ट िलएका र िबमा गराइएका सवारी 
साधन हायरपच�ज गन� िदने नीित िलएको देिख�छ । 
तर ��ततु कजा� लगानी गन� उ� नीितमा उि�लिखत 
िवषयह�लाई म�यनजर राखेर ब�कको िहत संर�ण 
ह�ने गरी महा�ब�धकले कजा� लगानी र असलुी तथा 
ब�क िहत संर�णका �ावधान राखी काय�िविध बनाउन ु
पन�मा स�लायरले पेस गरकेो कोटेसनको ७० �ितशत 
लगानी गन� भनी आफूखसुी जे जित रकमको मू�य 
राखी कोटेसन पेस गन� स�ने अवसर स�लायरलाई 
िदई िनण�य ग�रएको पाइयो । यसको अलावा स�चालक 
सिमितको नीित बािहर गई (Buy Back) गन� 
स�लायरका गाडीमा मा� लगानी गन� �यव�था ग�रएको 
पाइ�छ । तर Buy Back गन� बा�य गराउने वा Buy 
Back नगर े ऋण असलु गन� सिकने कुनै �यव�था 
सो िनण�यमा गरकेो पाइएन । यसका साथै ��ततु 
कजा� िनण�यको १३ न�बरमा उपयु��बाहेकका सबै 
कुराह� कजा� फरमेट र हायपच�ज कजा� काय�िविध, 
२०५० अनसुार ह�ने भ�ने कुरा उ�लेख भएको भए 
तापिन कोटेसन मू�यको ७० �ितशत लगानी गन� भनी 
सोही िनण�यमा उ�लेख भएको ह�दँा गाडीको मू�यको 
िवषयमा जाचँबझु गन� र िधतोको मू�याङ्कन गन� 
काय� स�ब�धमा हायर पच�ज कजा�  काय�िविध, २०५० 
आकिष�त नह�ने अव�था िसज�ना गरकेो दिेखयो ।

के��ले लगानी गन� िनद�शन र दबाब िदएको
��ततु कजा� काय��म तयार भई प�रप� गरी 

पठाई कोटासमेत तोिकिदएप�ात् सो िनण�यानसुार 
कजा� लगानी गन� ब�कका शाखाह�लाई के��का र 
उ� लगानी िनण�य गन� पदािधकारीह�ले दबाब िदएको 
बेहोरा धरान शाखाका �ब�धकको बयानबाट देिखएको 

छ ।

के��ले पुनरावलोकन नगरकेो
उ� कजा� काय��ममा लगानी भई कजा�का 

सत�ह� सि�य भएको केही समयप�ात् ऋणीले 
िक�ता नबझुाई गाडी स�लायरले वाइ�याक गनु�पन� 
अव�था उ�प�न भएपिछ स�लायरलाई प� लेखी 
पठाउदँा स�लायर स�पक�  गन� नआएपिछ के��लाई 
सोको जानकारी गराएको बेहोरा इटहरी शाखा �ब�धक 
�यागराज उपा�यायको बयानबाट देिखएको छ । तर 
के��ले त�कालै कजा�  काय��म संशोधन गरी ब�क 
िहत संर�णको आव�यक �यव�था गरकेो पाइएन । 
स�लायरले स�झौता पालन नगरकेो उ� घटनाप�ात् 
पिन सोही ७८ थान म�येका ४७ वटा गाडीमा कजा� 
लगानी भएको देिखएको छ । यसरी आफूले गरेको 
िनण�य गलत भएको थाहा पाएपिछ �ार�भदिेख नै 
बदिनयत नभएको भए त�काल सो काय� रोक� ब�कलाई 
थप हािन नो�सानी ह�नबाट बचाउन सिकने अव�था 
िथयो तर �यसो गरकेो पाइएन ।

स�लायरको बदिनयत जानकारी गराउँदा पिन 
कारबाही नगरकेो

��ततु कजा� कारोबारको म�ुय स�लायर �. 
जगरनाथ�साद सोनार स�ब� फम� तथा क�पनीह�ले 
ब�क ठ�ने उ�े�यले गलत कागजातह� पेस गरेको 
पाइएको भनी र�नपाक�  शाखाले िमित २०६०।१।२४ 
(सो प� िमित २०६०।१।२२ मा लेिखएको र चलानी 
०६०।१।२४ मा भई सोही िमितमा म�ुय काया�लयमा 
बझुाएको दिेखएको) मा प� लेखी म�ुय काया�लयका 
वािण�य ब�िकङ �े� हेन� उपमहा�ब�धकसम� 
बझुाइसकेपिछ पिन ब�कको म�ुय काया�लयले �यस 
िवषयमा कुनै कारबाही गरकेो देिखएन । साथै उ� प� नै 
�ा� नभएको भनी म�ुय काया�लयका पदािधकारीह�ले 
िज�मेवारी प�छाउने प�रप�च गरकेो पाइयो । ब�कका 
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�यव�थापकह�मािथ शंका गद� र�नपाक�  शाखाका 
त�कालीन �ब�धक �यामिसहं पा�डेलगायतले उ� 
प� समयमै सरुि�त रा�न आयोगलाई अनरुोध गरबेाट 
आयोगले र�नपाक�  शाखाबाट फायल िझकाउदँा 
प� पठाएको र म�ुय काया�लयले बझुेको देिखएबाट 
समेत के��का पदािधकारीह�को थप बदिनयत पिु� 
ह��छ । र�नपाक�  शाखाले पठाएको सो प�लाई उपे�ा 
ग�रएप�ात् उ� ७८ थानम�ये ५० थान गाडीमा 
लगानी भएको देिख�छ र �यव�थामा सधुार गन� कुनै 
�यास गरकेो देिखदैँन । 

कोटा थप र प�रवत�न
के��ले बनाएको कजा�  काय��मको 

काया��वयनअ�तग�त कुनै काया�लयले परु ैकोटा लगानी 
गरकेो र कुनैले लगानी गरकेो छैन । कोटाबमोिजम 
लगानी नगरकेा शाखाले कजा� माग नभएको कारणले 
लगानी गन� नसकेको नभई स�लायरको िनयत खराब 
देिखएको कारणले लगानी गन� अ�वीकार गरकेो र 
सो कुरा म�ुय काया�लयलाई जानकारी गराएको भ�ने 
िनजह�को बयानबाट देिख�छ । तर सो जानकारीप�ात् 
लगानी ह�न बाकँ� कोटा ब�द गरी सो काय�लाई त�काल 
ब�द गनु�  वा सधुार गनु�पन� म�ुय काया�लयले सो नगरी 
एउटा शाखाको बाकँ� कोटा अ�य शाखालाई थप 
ग�रिदने काय� गरकेोसमेतबाट सो काम गन� िज�मेवारी 
भएका त�कालीन उपमहा�ब�धकसमेतको बदिनयत 
अझ ��ट भएको छ । धरान शाखाका �ब�धकलगायत 
अ�य कम�चारीह�को बयानबाट कजा� लगानी रोकेको 
र म�ुय काया�लयले अ�य शाखाह�लाई कोटा थप 
गरकेो दिेखएबाट यो कुरा पिु� ह��छ । साथै र�नपाक�  
शाखाले कजा� अ�वीकृत गरकेो गाडी लगनखेल 
शाखाबाट लगानी ग�रएको र म�ुय काया�लयबाट कोटा 
थप गरी सो लगानीलाई समथ�न गरकेो देिखएबाट यो 
कुरा झनै पिु� ह��छ ।

पुराना गाडीमा लगानी गन� छुट िदइएको
अ�य ब�कह�ले लगानी गन� सवारी साधनको 

Economic Life / Resale Value ह�नपुन� कुरालाई 
�मखुताका साथ उ�लेख गरकेो भए तापिन ��ततु 
कजा� िनण�यमा एक पटक लगानी भएका सवारी 
साधनमा समेत पनुः लगानी गन� सिकने भ�ने �ावधान 
राखेको पाइयो । कजा� लगानी ह�ने सवारी साधनह�को 
Resale Value ह�ने ह�दँा यो �ावधान आफँैमा ब�क 
िहतअनकूुलको देिखएन ।

Second Hand गाडीमा लगानी भएको
��ततु कजा�  िनण�यमा सवारी साधनको 

भौितक अव�थाको परी�ण िवषयमा वा सवारी साधन 
स�ब�धमा कुनै कुरा हेनु�  नपन� अव�था २०५९।८।९ 
को िनण�यले ग�रिदएको कारणले लगनखेल र भैरहवा 
शाखाबाट आ�नै अक� शाखा (बाने�र) बाट लगानी 
भएको गाडीमा बढी रकम हात पान� पनुः लगानी भएको 
तथा वीरग�ज शाखाबाट चाल ु हालतमै नरही मम�त 
भएको (Reconditioned) टे�पोमा पिन लगानी भएको 
पाइयो ।

स�लायरलाई िनद�शन निदएको
आफूले केही गाडी िफता� िलइसकेको बेहोरा 

उ�लेख गरकेो प� स�लायरले म�ुय काया�लयमा लेखी 
इटहरी शाखालाई बोधाथ� िदएको भ�ने स�लायरको 
भनाइ रहेको देिख�छ । तर म�ुय काया�लयले 
सोबमोिजम त�काल िफता� िलएका गाडीको रकम ितन� 
लगाउने कुनै कारबाही गरकेो पाइएन । हाल सो प� नै 
म�ुय काया�लयमा �ा� नभएको भ�ने दखेाउन �यास 
ग�ररहेको पाइएको छ । स�लायरले गाडी िफता� िलएको 
भने पिन सत�बमोिजम ब�कले पाउन ु पन� कुनै एउटा 
गाडीको रकम पिन बझुाएको पाइदँैन । स�लायरले 
पठाएको उ� प�को बोधाथ� इटहरी शाखामा पाइन ुतर 
म�ुय काया�लयका पदािधकारीह�ले �यस िवषयमा 
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अनिभ�ता जनाउनबुाट पिन म�ुय काया�लयका 
िज�मेवार पदािधकारीको बदिनयत ��ट भएको 
देिख�छ ।

म�ुय काया�लयका पदािधकारीह� र स�लायरको 
बदिनयतपूण� काय�

कृिष िवकास ब�कको स�चालक सिमितले 
पा�रत गरकेो वािष�क काय��ममा सवारी साधन 
हायर पच�जमा िदने स�ब�धमा इि�वटी डे�ट अनपुात 
३०:७० बमोिजमको कजा�बाट ख�रद गरकेो सवारी 
साधन नै िधतो रहने गरी हायर पच�ज कजा� काय��ममा 
जाने भनी नीित तयार गरी महा�ब�धकले �यसको 
काय�िविध बनाई लागू गन� भिनएको तर महा�ब�धकले 
सोबमोिजम काय�िविध तयार गनु�  पन�मा सो नगरी 
�शासिनक िनण�य गरी लागू गरकेो देिखयो ।

सो िनण�यमा ऋणीले लगातार तीन िक�ता 
भाखा नघाएमा सवारी साधन स�लाई गन� स�लायरले 
�य�तो सवारी साधन वाई�याक गनु�पछ�  भ�ने �यव�था 
गरकेो देिखयो तर �यस�कारको अव�था उ�प�न 
भइसकेपिछ स�लायरले वाई�याक नगरमेा उसलाई 
कसरी सो काय�को लािग बा�य बनाउने हो भ�ने 
िवषयमा केही �यव�था गरकेो पाइएन ।

��ततु कजा� लगानी िनण�य र �यसमा 
आधा�रत प�रप�मा सवारी साधनको लागत मू�य 
(कोटेसनमा उि�लिखत मू�य) को आधारमा कजा� 
�वाह गन� भ�ने �यव�था गरकेो देिखयो तर सो 
कोटेसन पेस गन� स�लायर सवारी साधनको िनमा�ता 
क�पनीको आिधका�रक िब�ेता ह�नपुन� ��ट �यव�था 
ग�रएको पाइएन । यस�कार लागत मू�य भनी को�िभ� 
"कोटेसनमा उि�लिखत मू�य" भनी तोकेर शाखा 
काया�लयह�लाई हायर पच�ज काय�िविध, २०५० 
अनशुरण गरी मू�याङ्कन गनु�  पन� �यव�थाबाट पथृक 
गरी स�लायरले पेस गरकेो कोटेसनको ७०% कजा� 
लगानी गन� बा�य बनाइएको पाइयो । 

उ� िनण�यमा, यसमा भएको �यव�था 
यसैबमोिजम ह�ने र बाकँ�मा हायरपच�ज कजा� 
काय�िविधअनसुार ह�ने भ�ने �यव�था ग�रएको 
भए तापिन िधतो सवारी साधन नै िलने र मू�य 
कोटेसनबमोिजम ह�ने �यव�था गरी योबाहेक िधतो 
नचािहने र �यसको मू�याङ्कन गन� नपन� बदिनयतपूण� 
अव�थाको िसज�ना ग�रएको देिखयो । सो िनण�यले 
��ततु कजा� काय��म तयार भई लागू भइसकेपिछ 
केही ब�कह�को असलुीको अव�था नरा�ो भएको र 
स�लायर वाई�याक गन� नआएको अव�था पन� आएको 
भनी के��लाई जानकरी िदएप�ात् पिन त�काल कजा� 
काय��म रो�ने र िनण�यमा स�लायरले ब�क �यार�ेटी 
वा िधतो िदन ु पन� भ�ने �ावधान थप गन�तफ�  कुनै 
कारबाही गरकेो दिेखएन । साथै, उ� कजा� काय��ममा 
कजा� लगानी गन� िहि�कचाउने शाखाह�लाई लगानी 
गन� दबाब िदएको भ�ने कुरा इटहरी शाखाका �यागराज 
उपा�याय र धरान शाखाका ई�र पोखरलेको बयानबाट 
पिु� भएको छ ।

कृिष िवकास ब�क र�नपाक�  शाखाले �. 
जगरनाथ�साद सोनार र िनजको प�रवार संल�न 
क�पनीह�ले गलत त�रकाले ऋण �वाह गन� ब�कमा 
गलत कागजात पेस गरकेो र �यस िवषयमा थप 
जानकारी िलदँा िनज सोनार संल�न क�पनीह�ले 
ब�कलाई ठ�ने िनयत रहेकोले िनज सोनार स�ब� 
क�पनीह�लाई कालो सूचीमा रा�न भनी गरेको 
प�ाचारको िवषयमा के��बाट कुनै कारबाही भएको 
पाइएन । कृिष िवकास ब�कको म�ुय काया�लयमा सो 
प� दता� भएको िमितभ�दा अगािड २८ वटामा र सो 
िमितप�ात् ५० वटा सवारी साधनमा कजा� लगानी भई 
कुल ७८ वटामा लगानी भएको देिखयो । सो प� नै �ा� 
नभएको भनी म�ुय काया�लयका पदािधकारीह�ले 
िविभ�न �यासह� ग�रएको दिेखयो । यसबाट सो 
ब�कको म�ुय काया�लयका पदािधकारीह�ले ब�क िहत 
संर�ण गनु�को बदला ब�कलाई अिहत ह�ने काय��म 
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कायम रा�ने काय� गरकेो पिु� भएको छ ।
आफूले तयार गरी काया��वयनमा �याएको 

कजा� काय��मले के क�तो �ितफल िदइरहेको छ 
भ�ने िवषयमा समय समयमा अनगुमन गरी आव�यक 
सशंोधन गनु�पन�मा �यसो नगन� र शाखाह�ले िदएको 
जानकारीलाई �यान निदएको �प� हँुदा कजा� 
लगानीस�ब�धी िनण�य गदा�देिख नै म�ुय काया�लयका 
पदािधकारीको बदिनयत रहेको पिु� ह��छ ।

�.जगरनाथ�साद सोनारले िमित 
२०६१।११।१४ मा कृिष िवकास ब�कको 
महा�ब�धकलाई स�बोधन गरी लेखेको प�बाट िनजले 
ब�कसगँ गरकेो सत� कबिुलयत पालना नगरकेो बेहोरा 
��ट �पमा उ�लेख गरकेो दिेखदँादेिखदँ ैपिन म�ुय 
काया�लयले िनज स�लायरलाई आ�नो सत�ह� पालना 
गन� लगाएको देिखएन । यसको िवपरीत, सोप�समेत 
�ा� नभएको भ�ने िनजह�को भनाइ दिेख�छ । 
जबिक सो प�को बोधाथ� �ित इटहरी शाखामा रहेको 
पाइयो । यस�कार उ� कजा� लगानीको िनण�य गन� 
�यि�ह� नै स�लायरसगँ िमलेमतो गरी कृिष िवकास 
ब�कलाई गैरकानूनी हािन नो�सानी प�ुयाउने काय�मा 
सलं�न रहेको पाइयो ।

��ततु कजा� काय��मलाई �वीकार गरी 
सवारी साधन ख�रद गन� ऋणीले तीन िक�ता ऋण 
नितरी भाखा नाघेको अव�थामा �यो सवारी साधन 
आफँैले पनुः ख�रद (Buy Back) गरी िफता� िलन 
म�जरु छु भनी स�झौता गन� िनज सोनार र िनजसगँ 
स�ब� क�पनीह�ले िविभ�न ब�कह�ले सो �योजनको 
लािग िनजलाई स�पक�  रा�न बोलाउदँा िनज ब�कको 
स�पक� मा नआएको र ऋणीबाट आफूले िफता� बझेुको 
भिनएको कुनै गाडीको पिन पनुः ख�रद (Buy Back) 
स�झौता मतुािबक रकम िफता� गरकेो छैन ।

�.जगरनाथ�साद सोनारले ब�कको कजा� 
असलुउपर गन� िनजले सहयोग गन� भ�ने स�झौतामा 
उ�लेख भएकोमा उ� सत� पालन गरकेो देिखएको 

छैन । िनजले सवारी साधनह�को मम�त स�भारको 
लािग आव�यक �यव�था गरकेो दिेखएको छैन । यसैगरी 
गाडी िक�न उ��े�रत गन�का लािग िनजले ऋणीह�लाई 
सवारी साधनको वार�ेटी र �यार�ेटीसमेत िदएको, 
पाट�पजुा�  उपल�ध गराउने भनी भिनएको भए तापिन 
कुनै सिुवधा उपल�ध नगराएको भ�ने स�बि�धत 
ऋणीह�को बयानबाट ख�ुन आएको छ । 

िनज �. जगरनाथ�साद सोनारले आफूले 
कबलु गरकेो सत�को पालना नगन� तर कृिष िवकास ब�क 
म�ुय काया�लयलाई यस कजा� काय��मअनसुारका 
ऋणीह�ले समयमा ऋण ितर े नितरेको स�ब�धमा 
अनगुमन गन� र िनजह�को ज�गा जिमनसमेत रो�का 
राखी ब�क िहत सरं�ण गन� भनी ब�कलाई प�ाचार गरेको 
दिेखएको छ । स�झौतामा िनजले ब�क ऋण असलु गन� 
सहयोग गनु�  पन� सत� रािखएकोमा िनजले कुनै सहयोग 
गरकेोस�म नदेिखनबुाट िनजले स�झौताका सत� 
उ�लङ्घन गरकेो र िनजको बदिनयत रहेको ��ट 
दिेखएको छ ।

�. जगरनाथ�साद सोनार कुनै पिन सवारी 
साधनको िनमा�ता क�पनीले तोकेको आिधका�रक 
िब�ेता नभएको अनसु�धानका �ममा वािण�य 
िवभागबाट �ा� िमित २०६२।५।२७ को प�बाट 
दिेखएको छ । िनज सोनारले आफँैले अक� कजा� 
काय��ममा कम �ितशत (५०:५०) कजा� रकममा 
स�लाई गरकेो सवारी साधन पिहलो कजा� रहेको 
ब�कबाट िझक� बढी मू�यको कोटेसन पेस गरी 
ब�कबाट सोभ�दा बढी रकम ७०% लगानी गराई दो�ो 
�यि�लाई िब�� गरकेो देिखएको छ । यसबाट िनजले 
आ�नो �यवसाय (गाडी िब�� गन� मा� उ�े�य निलई 
ब�कबाट बढी रकम हात पान� बदिनयतले काम गरेको 
�प� ह��छ ।

िनज स�लायरले आफूले िनमा�ता क�पनीसगँ 
ख�रद गरी िलएका सवारी साधनह�मा अ�वाभािवक 
�पमा (बसह�मा १०६ �ितशतस�म र टे�पोमा ५०० 
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�ितशतभ�दा �यादा) मू�य राखी कोटेसन पेस गरकेो 
देिखएको छ । यसरी �यादा मू�य राखी कोटेसन पेस 
गरबेाट स�लायरको ब�कलाई अिहत गन� िनयत ��ट 
भएको छ । इटहरी र वीरग�ज शाखाका कजा� फाइलबाट 
यो कुरा पिु� ह��छ । साथै कितपय ऋणीह�लाई सवारी 
साधन नै �योग गन� निदएको बेहोरा वीरग�ज शाखाका 
ऋणीह�को बयानबाट दिेखयो ।

आ�नो लागत मू�यभ�दा बसह�मा १०६ 
�ितशत र ट्या�पमुा ५०० �ितशतभ�दा बढी 
मू�य राखी कोटेसन िदने उ� स�लायर र िनजको 
प�रवारका सद�यह�को नाममा दता� भएका फम� तथा 
क�पनीह�ले सामा�य �कारको �यवसाय गरकेो नभई 
साव�जिनक सं�था कृिष िवकास ब�कलाई गैरकानूनी 
हािन र आफूलाई गैरकानूनी लाभ गन� बदिनयतले काम 
गरकेो देिखयो । ब�कले लगानी गरकेा उ� ७८ वटा गाडी 
िब�� गन� काय�मा �मखु भूिमका �. जगरनाथ�साद 
सोनारको देिखए तापिन िब�� गन� क�पनी तथा फम�का 
स�चालकह�ले समेत सामूिहक �पमा कसरुज�य 
काय� गरकेो पिु� ह�न आयो । 

यसरी मािथ उ�लेख ग�रएअनसुार 
बदिनयतपूव�क तयार भएको िमित ०५९ को 
िनण�यको आधारमा स�लायर स�ब� क�पनीह�ले 
७८ थान सवारी साधनह� िब�� गदा� ७० 
�ितशतको दरले ब�कबाट भ�ुानी िलएको रकम 
�.१०,१३,९०,०००।०० देिखएको र स�लायरले 
�वीकार गरकेो पनुः ख�रद (Buy Back) गन� 
सत�बमोिजम ब�कले �ा� गनु�  पन� देिखएको 
२०६२ असार मसा�तस�मको सो सावा ँ र सोको 
�याजसमेतको बाकँ� रकम �.११,८५,५३,२३४।०० 
(ब�कबाट भएको लगानी �.१०,१३,९०,०००।०० 
बाट २०६२ आषाढ मसा�तस�म भएको सावा ँ
असलुी �.७१,८६,२८४।०० घटाउदँा तथा सोही 
समयस�म पाकेको बाकँ� �याज र हजा�ना रकम �. 
२,४३,४९,५१८।०० थप गदा� ह�न आउने रकम 

ब�कलाई हािन नो�सानी पगेुको देिखयो । सोही 
रकमलाई ��ततु म�ुामा �ितवादीह�को िमलेमतोबाट 
ब�कलाई गैरकानूनी हािन नो�सानी प�ुयाउन र 
स�लायरसमेतलाई गैरकानूनी लाभ प�ुयाउन ग�रएको 
कसरुज�य काय�को िबगो कायम ग�रएको छ ।

अिभयोग माग दाबी 
हायर पच�ज कजा� काय��मअ�तग�त कृिष 

िवकास ब�कले िविभ�न ऋणह� उपल�ध गराउने गरी 
नीित बनाएको र सो नीितलाई काया��वयन गन�का 
लािग हायर पच�ज कजा� काय�िविध, २०५० आएको 
दिेखयो । उ� काय�िविधअ�तग�त ब�कले लगानी गदा� 
सवारी साधन नै िधतो रहनेमा ब�कले बढीमा ५० 
�ितशतस�म र अ�य स�पि� िधतो िलई लगानी गदा� 
८५ �ितशतस�म लगानी गन� गरकेो देिखयो । हायर 
पच�जको बजार �ित�पधा��मक ह�दैँ गएपिछ उ� ब�कको 
स�चालक सिमितको िमित २०५९।३।११ को बैठकले 
Equity Debt Ratio 30:70 कायम गरी लगानी गन� 
र कजा� िलई ख�रद ग�रएको सवारी साधन नै िधतो 
रहने नीितगत िनण�य गरी सो नीितको काया��वयन गन� 
आव�यक काय�िविध बनाउन ब�कको महा�ब�धकलाई 
िज�मेवारी िदएको पाइयो । सोबमोिजमको िज�मेवारी 
पाएका महा�ब�धकले म�ुय काया�लयका व�र� 
अिधकृतसमेत भई िट�पणी र आदशे तयार गरी 
सो िट�पणीबाट िमित २०५९।८।९ मा िनण�य गरी 
काया��वयनका लािग िमित २०५९।८।१३ मा 
स�बि�धत शाखालाई प�रप� गरकेो पाइयो । �य�तो 
िनण�य गन�मा ब�कका त�कालीन कायम मकुायम 
महा�ब�धक �. जलनकुमार शमा�, वािण�य ब�िकङ 
�े� हेन� उपमहा�ब�धक �. रामच�� महज�न, वािण�य 
ब�िकङ नीित तथा बजार �वध�न िवभागका िवभागीय 
�मखु �. भरतकुमार पोखरले र शाखा �मखु �. 
गोपाल�साद िघिमर ेसंल�न रहेको र सोही िनण�यलाई 
नै िनजह�ले स�चालक सिमितले भनेको काय�िविध 
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हो भनी उ�लेख गरकेो पाइयो । स�चालक सिमितले 
िनधा�रण गरकेो नीितभ�दा बािहर गई उ� िनण�यमा 
गाडी स�लायरले पेस गरकेो मू�य सूची (कोटेसन) 
का आधारमा नै गाडीको मू�य कायम गरी लगानी गन� 
र गाडी ख�रद िफता� (Buy Back) गन� स�लायरको 
गाडीमा मा� लगानी गनु�  पन� तथा एक पटक लगानी 
भई िफता� भएका परुाना गाडीसमेतमा लगानी गन� 
बा�या�मक अव�था िसज�ना ग�रएको देिखयो । तर 
स�लायरले पनुः ख�रद नगरमेा कजा� सरु�णको लािग 
के �यव�था गन� भ�ने कुनै कुरा उ�लेख नगरी कजा� 
असरुि�त ह�नबाट जोगाउने कुनै �ावधान राखेको 
पाइएन । उ� िनण�यअ�तग�त �. जगरनाथ�साद 
सोनार र िनजको प�रवारका सद�यह�को नाममा दता� 
भएका फम� तथा क�पनीले मा� िब�� गरकेो ७८ थान 
सवारी साधनह�मा आिधका�रक िब�ेताले वा गाडी 
िनमा�ता क�पनीले जारी गरकेो मू�यभ�दा स�लायरले 
नै आफूखसुी अ�यिधक मू�य राखी पेस गरकेो मू�य 
सूचीका आधारमा लगानी गरकेो पाइयो । 

स�लायर (�. जगरनाथ�साद सोनार र 
िनजको प�रवारका सद�यह�को नाममा दता� भएका 
फम� एवं क�पनी) लाई कालोसूचीमा रा�न शाखा 
काया�लय, र�नपाक� ले िमित २०६०।१।२४ मा गरकेो 
प�ाचार स�ब�धमा म�ुय काया�लयले कुनै कारबाही 
नगरकेो, पनुः ख�रद (Buy Back) गन� सत� स�लायरले 
पालना नगरेको भ�नेसमेत िवषयमा इटहरी शाखाले 
समयमै जानकारी िददँािददँै र एउटा शाखा काया�लयले 
�यस िकिसमको स�लायरले पेस गरेको कोटेसनको 
आधारमा लगानी गन� नमा�दा पिन जसरी भए पिन 
लगानी गराउने मनसायले अ�य शाखालाई कोटा 
थप गरी िदई बदिनयतपूव�क लगानी गराएकोसमेत 
देिखयो । यसबाट �. जगरनाथ�साद सोनार र िनजको 
क�पनीका गाडी जसरी भए पिन उ� काय��मअ�तग�त 
िब�� गराई ब�कलाई अिहत गन� िनजह�को बदिनयत 
रहेको ��ट भएको छ ।

परुाना गाडीह�समेतमा ब�कबाट अ�यिधक 
रकममा लगानी गराई स�लायरलाई फाइदा प�ुयाउने 
तर ब�कलाई नो�सानी पन� अव�थाबाट जोगाउन 
कुनै �ावधान नरा�ने गरी बनाइएको तथाकिथत 
काय�िविध िनमा�ण गदा� नै स�लायरसगँ िमलोमतो गरी 
बनाइएको र जसरी भए पिन बढीभ�दा बढी लगानी 
गरी ब�कलाई नो�सान पान� काय�मा संल�न रहेको 
कुरा स�चालक सिमितको नीित तथा हायर पच�ज 
कजा� काय�िविध, २०५० मा भएका कितपय लगानी 
सरु�ा�मक �यव�थाह�लाई पिन वा�ता नगरी उ� 
िनण�य गरी लागू गरबेाट र समयमै उ� काय��म ब�क 
िहतअनकूुल भएन भ�ने जानकारी पाएपिछ पिन कुनै 
कारबाही नग�रएको देिखएबाट उ� िनण�य गन� संल�न 
कम�चारीह� र स�लायरह�को बदिनयत पिु� भएको 
छ । ब�कको िहत संर�ण र स�बध�न गनु�  पन� कानूनी 
दािय�व भएका यी पदािधकारीह�ले २०५९।८।९ 
मा िनण�य गदा� र त�प�ात् गरकेा काय�बाट िनजह�ले 
स�लायरसगँ िमलोमतो गरी ब�कलाई गैरकानूनी 
हािन प�ुने र स�लायरलाई गैरकानूनी फाइदा ह�ने 
गरी ��ाचारज�य काय� गरकेो ह�नाले सो कसरु गर े
स�ब�धमा िन�नानसुार मागदाबी िलइएको छ । 

उपयु��बमोिजम कजा� �वाह गन� भनी 
िनण�य गन� कृिष िवकास ब�क म�ुय काया�लयका 
त�कालीन का.म.ु महा�ब�धक �. जलनकुमार शमा�, 
उपमहा�ब�धक �. रामच�� महज�न, िवभागीय �मखु 
�. भरतकुमार पोखरले, शाखा �मखु �. गोपाल�साद 
िघिमरलेे हायर पच�ज कजा� काय�िविध, २०५० का 
सािबक �ावधान उ�लङ्घन गरी स�चालक सिमितले 
तय गरकेो नीितभ�दा बािहर गई स�लायरसगँ 
बदिनयतपूण� िमलोमतो गरी िनजको िहतअनकूुल र 
ब�कको िहत �ितकूल ह�ने गरी िनण�य गरी स�लायरले 
पेस गरकेो कोटेसनलाई सवारी साधनको मू�य मा�न ु
पन� र पनुः ख�रद (Buy Back) गन� स�लायरको 
गाडीमा मा� लगानी गन�समेतका �यव�था गरकेो, 
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स�लायरले पनुः ख�रद (Buy Back) गनु�पन� भ�ने 
सत� उ�लङ्घन भएमा के कसरी ब�क िहत संर�ण गन� 
भ�ने िवषयमा कुनै �यव�था नगरी ब�क िहतिवपरीत 
काय� गरकेो, एकै प�रवारको �वािम�वमा रहेका 
िविभ�न अनिधकृत क�पनीह�बाट मा� अ�यिधक 
मा�ामा गाडी स�लाई गराउने बदिनयतले काम गर े
गराएको र स�लायरलाई कालो सूचीमा रा�न शाखा 
काया�लयले गरकेो प�ाचार स�ब�धमा कुनै कारबाही 
नगरकेोसमेतका काय�ह� गरबेाट �ितवादीह� 
जलनकुमार शमा�, रामच�� महज�न, भरतकुमार 
पोखरले र गोपाल �साद िघिमरसेमेतले स�लायरसगँ 
िमलेमतो गरी �.१०,१३,९०,०००।०० लगानी गरी 
ब�कलाई गैरकानूनी हािन नो�सानी प�ुयाएको र सो 
काय� ��ाचारज�य कसरु भएको ह�दँा िनजह�लाई 
��ाचार िनवारण ऐन, २०५९ को दफा ८(३) बमोिजम 
हदैस�मको सजाय ग�रपाऊँ । 

सवारी साधन स�लाई गन� काठमाड� टुक टुक 
�ा.िल., अिनता इलेि��क ए�ड मेकािनक क�पनी �ा.
िल. का स�चालक र रिव इ�टरनेसनलका �ोपाइटर 
�ितवादीह� जगरनाथ�साद सोनार, कौिशला 
सोना�रन, रिव��कुमार सराफ� , सरोज सरा�फ र अिनता 
सराफ� ले आफूसमेतलाई गैरकानूनी लाभ र ब�कलाई 
गैरकानूनी हािन प�ुयाउने बदिनयतले कृिष िवकास 
ब�कको म�ुय काया�लयका पदािधकारीह�सगँ िमलेमतो 
गरी साव�जिनक सं�था (कृिष िवकास ब�क) बाट बढी 
रकम िलने बदिनयतले कम मू�य परकेा तथा परुानो 
भइसकेका गाडीह�समेतको अ�यिधक र झठुो मू�य 
राखी मू�यसूची (Quotation) पेस गरी जसरी भए पिन 
ब�कबाट बढीभ�दा बढी रकम िलने बदिनयत राखेको 
र ऋणीले ३ िक�ताभ�दा बढी रकम नितरी भाखा 
नघाएमा गाडी पनुः ख�रद गरी ब�कको िलन बाकँ� रकम 
ितन� बझुाउने भनी उ� ब�कसम� गरेको कबिुलयत, 
स�झौता पालना नगरी आफूले �वीकार गरकेो सत� 
उ�लङ्घन गरी ब�कलाई �.१०,१३,९०,०००।०० 

गैरकानूनी हािन नो�सानी प�ुयाएकोसमेत देिखनाले 
िनजह�लाई ��ाचार िनवारण ऐन, २०५९ को दफा 
८ अनसुार सजाय गरी िनजह�ले कवलु गरकेो सत� 
पालना नगना�ले ब�कलाई २०६२ असार मसा�तस�म 
पगेुको हािन नो�सानी �.११,८५,५३,२३४।०० र 
असलुउपर ह�दँाको िदनस�मको िलन ुपन� रकमसमेत 
िनज �ितवादीह� र िनजह�को नाममा रहेका 
क�पनीह� तथा फम� काठमाड� टुक टुक �ा.िल., 
अिनता इलेि��क ए�ड मेकािनक क�पनी �ा.िल., र 
रिब इ�टरनेसनलसमेतको नाममा रहेको चल अचल 
स�पि�समेतबाट असलुउपर ग�रपाउ ँ भ�नेसमेत 
बेहोराको आरोपप� मागदाबी । 

�ितवादीह�को अदालतको बयान  
क�रब १५ वष�देिख गाडीको �यापार गद� 

आएको ह� ँ। काठमाड� टुक टुक �ा.िल. अिनता इलेि��क 
ए�ड मेकािनक क�पनी �ा.िल.र रिव इ�टरनेसनलले 
मलाई स�पूण� कारोबार गन� अिधकार ��यायोजन 
गरकेाले मैले म�ुय स�चालकको �पमा काय� ग�ररहेको 
छु । हा�ो क�पनीह�ले िनयम कानूनिभ� रही आयत 
गन� �णालीिभ� रही (एल.सी.) �िततप� खोली आयात 
गन� ग�र�छ । हामीले ब�कलाई हािन नो�सानी प�ुयाउने 
कुनै काय� गरकेा छैन� र ब�कका म�ुय काया�लयका 
पदािधकारीसगँ कुनै �कारको िमलोमतो भएको छैन । 
बैकसगँ गरकेो Buy Back agreement को पालना 
इमा�दारीसाथ गरकेो छु । िमित २०६०।११।१४ को 
िनवेदनमा भिव�यको लािग पिन ब�कको िहतका लािग 
ऋणीह�मािथ अनगुमन तथा तदा�कताका साथ 
ऋण असलुीतफ�  �यानाकष�ण पिन गराइएको छ । ऋण 
नितन� मािनसलाई तीन िक�ता नघाउने िबि�कै गाडी 
स�चालनमा रोक लगाउनसमेत अनरुोध ग�रएको छ । 
एउटै प�रवारमा जित पिन क�पनी खोली कारोबार गन� 
पाउने मेरो कानूनी अिधकार छ । ब�कको लगानीमा हा�ा 
कारणबाट हािन नो�सानी भएको छैन । जनु लगानी 
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ग�रएको हो �यो व�तकुो लाइफ ३० औ ंवष�स�म छ । 
लगानी उठाउने हद�याद बाकँ� छ । ब�कले ज�मा लगानी 
७९ वटा गाडीमा अं.१० करोड १३ लाख लगानी 
गरकेो छ । यसम�ये १ जना बसवालाले आ�नो स�पूण� 
ऋण च�ुा ग�रसकेको छ । यसमा ब�कको अनगुमन, 
िनरी�ण ताकेतासमेतको आव�यकता छ । यो भएमा 
लगानी उठ्छ र लगानी डु�दैन । कृिष िवकास ब�कका 
शाखा काया�लयह�बाट Buy Back Agreement 
भएको हा�ो क�पनीको कारणले ब�कको लगानीमा 
हािन नो�सानी नभएकोले अिभयोग माग दाबीबमोिजम 
मैले सजाय पाउन ु पन� होइन सफाइ पाउ ँभ�नेसमेत 
बेहोराको �ितवादी जगरनाथ�साद सोनारले िवशेष 
अदालतमा गरकेो बयान । 

हायर पच�ज गाडी नै िधतो रहने गरी लगानी 
गन� काय��म स�चालन गन� स�चालक सिमितले 
िनण�य गरअेनसुार महा�ब�धकबाट काय�िविध �व�प 
आव�यक �यव�था लागू गन� िनण�य भएअनसुार 
२०५९।८।१३ मा ग�रएको प�रप�का सबै बुदँाह� 
लागू ह�ने र सोबाहेक अ�य बुदँाह�को हकमा हायर 
पच�ज कजा� काय�िविध, २०५० लागू ह�ने भ�ने 
बेहोरा २०५९।८।१३ को प�रप�मा उ�लेख भएको 
ह�दँा हायर पच�ज कजा� २०५० को उ�लङ्घन भयो 
भ�न ु पन� अव�था छैन । गाडीको मू�य जाचँबझु गन� 
स�ब�धमा लागत मू�याङ्कनको कोटेसनअनसुार ७० 
�ितशतस�म लगानी गन� सिकने भनेपिछ र आिथ�क 
िव�ेषण गरी प�रयोजना लाभदायक देिखएमा मा� 
लगानी गन� िव�ेषण गनु�  पन� �यव�था रिहरहेको नै 
ह�दँा आफू ग�भीर भएर मू�य जाचँबझु गरी मा� शाखा 
काया�लयह�ले लगानी गनु�  पन� अव�था �यव�था 
ग�रएको �प� ैछ । २०५९।८।१३ को प�रप�को स�पूण� 
बुदँाह� ब�क िहत र लगानी सरु�णको लािग उपय�ु 
र यथे� छन् । स�चालक सिमितले काय��म �वीकृत 
गरी काय�िविध बनाउन महा�ब�धकलाई अिधकार 
िदएअनसुार महा�ब�धकबाट काय�िविध �वीकृत भएको 

हो । �यसको लािग िसफा�रससाथ िट�पणी िवभागबाट 
पेस ह�न आएकोलाई मैले महा�ब�धकसम� पेस गन� 
कामस�म गरकेो ह�दँा स�चालक सिमितको िनण�यभ�दा 
बािहर गएको छैन । स�चालक सिमितले ७०:३० को 
अनपुातमा लगानी गन� र हायर पच�ज कजा� २०५० लागू 
भएदिेख नै कोटेसन मू�यलाई आधार मानी लगानी गन� 
चलन रहेको, २०५७।९।१९ को स�चालक सिमितको 
बैठक नं. ७१२ ले समेत कोटेसनमा उि�लिखत रकममा 
आधा�रत भई लगानी गन� िनण�य गरकेो छ । अ�य िबल 
मेिसनरी, ट्या�टर आिदमा पिन कोटेसनकै आधारमा 
लगानी गन� �चलन र �यव�था रही आएकोमा गाडी नै 
मा� िधतो रहने गरी लगानी गन� पदा� जोिखम कम होस् 
भ�ने हेतलेु ०५९।८।१३ को प�रप�मा लागत मू�य 
(कोटेसनमा उि�लिखत मू�य) को ७०% स�म लगानी 
गन� सिकने गरी कठोर नीित अपनाइएको �प� छ । 
लागत मू�य कोटेसनमा ठीकिसत उ�लेख ग�रएको छ 
छैन हेन� काय� शाखा काया�लयबाट लगानी गदा� हेनु�  पन� 
वा जाचँबझु गनु�  पन� �यव�था रहेको र लागत मू�यको 
७०% स�म लगानी गन� सिकने भिनएको हो । ७०% 
नै लगानी गनु�पछ�  भिनएको होइन । काय��म �वीकृत 
गरी काय�िविध बनाउन महा�ब�धक लाई अिधकार 
िदइएअनसुार िवभागबाट िसफा�रस भई आएको 
िट�पणी असल िनयतका साथ महा�ब�धकसम� पेस 
गरकेो ह� ँ । कुनै स�लायस�सगँ िमलेर िनजलाई मा� 
फाइदा ह�ने गरी काय�िविध बनाइएको छैन । काय��म 
स�चालन गनु�  पन� भएकोले काय�िविध बनाइएको 
हो । कुनै स�लाय�ससगँ �यि�गत िचनाजानी पिन 
छैन । बदिनयत िमलोमतो ह�दँो हो त ०६०।९।९ बाट 
उ� काय��म ब�द गराउने पिन िथइन । ब�क िहत 
�ितकूल ह�ने गरी कुनै काम गरकेो छैन । ब�कमा ऋण माग 
गन�ले मागप� साथ कोटेसन पेस गनु�  पन� �यव�था छ । 
स�लायरले सोझै पेस गन� होइन । कोटेसनको आधारमा 
लगानी गन� �यव�था २०५० सालदिेख नै रही आएको 
हो । २०५९।८।१३ को प�रप�ानसुार लागत मू�य 
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(कोटेसन) को ७० �ितशतस�म लगानी गन� सिकने 
िवशेष �यव�था गरपेिछ मू�य ठीकसगँ पेस भएको छ 
छैन ? लगानी गन� शाखाले अझ गिह�रएर जाचँबझु गरी 
लगानी गनु�  पन� हो । कजा� लगानीस�ब�धी काय�िविधको 
पूण� पालना ब�कको िहत संर�ण र स�बध�नका लािग 
पया�� छन् काय�िविध िनमा�ण गदा� र त�प�ात् िविभ�न 
समयमा ब�क िहतका िनण�यह� भएका छन् । मैले मेरो 
दािय�व पूण� �पमा िनभाएको छु । कसैलाई मा� फाइदा 
प�ुयाउने िकिसमले काम गरकेो छैन ��ाचारज�य कुनै 
ि�या मैले गरकेो छैन । अनसु�धानको �ममा भएको 
बयान बेहोरा र सहीछाप मेरै हो । म िनद�ष भएकोले 
मलाई अिभयोग दाबीबमोिजम सजाय ह�न ु पन� होइन 
सफाइ पाउ ँ भ�नेसमेत बेहोराको �ितवादी रामच�� 
महज�नले िवशेष अदालतमा गरकेो बयान । 

हायर पच�ज काय�िविध, २०५८ को 
उ�लङ्घन मबाट भएको छैन । ब�क िहतअनकूुल 
ह�ने गरी काय�िविध बनाइएको हो । स�लायरलाई म 
िचि�दन र िनज स�लायरको िहत ह�ने गरी काय�िविध 
बनाइएको होइन । वािण�य ब�िकङ िवभागबाट 
सलं�न कम�चारीह�बाट तयार गरी पेस ग�रएको 
िट�पणी आदेशमा मैले महा�ब�धकको हैिसयतले 
यसरी लगानी गदा� लगानी गन� काया�लयले एकजना 
कम�चारीले रखेदेख गन�, िकटानी गन� गरी थप �ावधान 
राखी ०५९।८।९ मा िट�पणी �वीकृत गरकेो छ । 
ब�कको िहत निचताउने भए थप तोकको �यव�था गन� 
िथइन । यसरी िट�पणी पास भइसकेपिछ यसलाई 
अझ बढी छलफल गन� र ब�कको काम गन� 
प�ितअनसुार वािण�य ब�िकङ उपसिमितको बैठक 
बसी २०५९।८।१० मा सातजना िज�मेवार व�र� 
कम�चारीह�को छलफलबाट काय�िविध पास गरी 
काया��वयन ग�रएको हो । कोटेसन िलई लगानी गन� �था 
२०५० को हायर पच�ज काय�िविधदेिख नै वािण�य 
कजा�मा च�दै आएको हो । कृिष िवकास ब�कको बैठकले 
नै �ाहकह�लाई कोटेसनमा उि�लिखत रकममा 

लगानी गन� नै िनण�य गरकेो छ । यसरी बैकमा ऋण 
लगानी ह�दैँ आएको छ । अ� कृिष कजा�ह�मा पिन 
�ाहकले पेस गरकेो कोटेसनमै उि�लिखत रकमको 
आधारमा धेरजैसो ऋण �वाह ह�ने काय� ह�दैँ आएको 
छ । यसरी गाडी नै िधतो राखी लगानी गन� िनण�य 
स�चालक सिमितले गरकेोमा यसबाट असलु ह�न 
नस�दा अ� थप �यव�था गन� ब�कको िहतमा दखेी ऋण 
असलुी तोिकएको समयिभ� भएन भने स�लायरले सो 
गाडी पनुः ख�रद गनु�पन� �यव�था काय�िविधले गरेको 
हो । ब�कको ऋण ऋण िलनेले नै ितनु�पन� िस�ा�त 
हो । यसमा थप स�लायरको पिन िज�मेवारी िदइने 
�ि�कोण रािखएको छ । ऋण लगानी गन�, असलुी 
गन� काय� स�बि�धत शाखा काया�लयको काय��े�िभ� 
पद�छ । मैले कुनै बदिनयत िमलोमतो आिद आफूलाई 
फाइदा ह�ने र ब�कलाई नो�सान ह�ने काय� मबाट 
नभएको ह�दँा अिभयोग दाबीबाट सफाइ पाउ ँभ�नेसमेत 
बेहोराको �ितवादी जलनकुमार शमा�को िवशेष 
अदालतमा भएको बयान । 

म वािण�य ब�िकङ नीित तथा बजार �ब��न 
िवभागअ�तग�तको शाखा �मखु पदमा काय�रत 
िथए ँ। यस िवभागमा मेरो काम कत��य अिधकारमा ब�क 
जमानत, ओ.िव.िस., आई.िब.िस., नीितस�ब�धी आिद 
काय�ह� िथए । हायर पच�ज काय�िविध, २०५० लागू 
भई सोही सालदेिख नै लगानी भइरहेको िथयो । योजना 
तथा आयोजना िवभागले पेस गरी स�चालक सिमितले 
०५९।३।११ मा िनण�य गरी प�रप�साथ पठाएको आ.व. 
०५९।०६० को काय��म तथा बजेट आफू काय�रत 
िवभागमा �ा� भए पिछ हायर पच�जअ�त�गत ७०:३० 
मा सवारी साधन नै िधतो रहने गरी कजा� लगानी गन� 
नीित स�चालक सिमितले �वीकृत गरकेो कुरा सोपिछ 
मा� मेरो जानकारीमा आएको हो । ब�िकङ काया�लय 
इटहरीले ०५९।५।३१ मा िवभागमा पठाएको प�मा 
उ� काय��मअ�तग�त काय�िविध बनाई कोटासमेत 
पठाइिदने भनी पठाएको प� मेरो नाममा तोक लािग 
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आएकोमा उ� नीितमा सवारी साधन मा� िधतो िलने 
�ावधान रहेको ह�दँा सो स�ब�धमा के गरमेा ब�कको कजा� 
सरुि�त ह��छ भनी छलफल गदा� यसरी सवारी साधन 
मा� िधतो िलई लगानी गन� अ�य ब�कमा समेत बझुी 
२.५ मिहना छलफलप�ात् िट�पणी ��तावको �पमा 
आफूभ�दा मािथ�ला अिधकारीसम� पेस गरकेो ह� ँ । 
यसमा मैले स�लायर वा ऋणीसमेत कसैसगँ िमलोमतो 
गरकेो छैन । हायर पच�ज कजा� काय�िविध, २०५० 
मा भएका �ावधानलाई कायमै राखी उपसिमितको 
िनण�यअनसुार िमित ०५९।८।१३ मा जारी ग�रएको 
प�रप�मा थप �ावधानह�समेत ज�तै रोड परिमट, 
Buy back, ३० �ितशत रकम ब�कमा नै ज�मा गनु�  
पन�, नेपाल सरकारको �दूषण मापद�डिभ�को ह�न ु
पन�, १ जना कम�चारी यसै काय�को िनिम� तो�न ुपन� 
आिद ज�ता थप सरु�ा�मक �ावधानह� रािखएको 
ह�दँा ब�क िहतको सरं�णको यथे� �यव�था गनु�  पन�मा 
�यसो नगरी िनण�य गरकेो भ�न िम�दनै । कजा� लगानी 
गन� काय� शाखाको कम�चारीह�को काय� �े�िभ�को 
हो । मेरो काय��े�िभ� कजा� लगानी गन� काय� पद�न । 
स�चालक सिमितले िनण�य गरकेो बुदँाह�को अित�र� 
थप �ावधान रािखएको छ । ७०:३० को कजा�मा 
सवारी साधन िधतो रहने ह�दँा कजा� िलन इ�छुक 
�ाहकको भिवत�य परी सवारी साधन च�न नसक� 
वा अ�य कुनै कारणले गदा�  कजा�को सावा ँ�याज ितन� 
नसकेको अव�थामा ब�कको कजा� असरुि�त ह�न स�छ 
सो अव�थामा ब�कले �ाहक खोजी सवारी साधन 
िब�� गन� कुरा धेर ै झ�झिटलो ह�ने र �ाहक पाउन 
पिन किठनाई ह�ने ह�दँा सो सवारी साधन स�लाई गन� 
क�पनीमा अ�य �ाहकको स�पक�  ह�ने ह�दँा स�लायर 
क�पनीसगँ Buy back (पनुः ख�रद) स�झौता भएमा 
ब�कको कजा� सरुि�त ह�ने र कजा� असलुीमा सहयोग 
प�ुने ह�दँा स�लायर क�पनीको दािय�व बोध गराउन 
आ�नो बिु�ले �याएस�म ब�क िहतको िनिम� पदीय 
दािय�व वहन गद� िट�पणी पेस गरकेो ह� ँ। आ�नो पदीय 

दािय�व वहन गदा� असल िनयत िचताई काय� गरेको 
ह�दँा अिभयोग दाबीबमोिजम मलाई सजाय ह�न ु पन� 
होइन । अिभयोग दाबीबाट फुस�द गराई पाउ ँभ�नेसमेत 
बेहोराको �ितवादी गोपाल�साद िघिमरलेे िवशेष 
अदालतमा गरकेो बयान । 

२०३३ साल फा�गनु मिहनामा शाखा 
अिधकृत पदमा सेवा �वेश गरी २०६०।७।३ स�म 
ब�क सेवामा काय�रत रहेको छ । काय�रत रहदँा 
नीितस�ब�धी कुराह� छलफलमा �याउने काय�िविध 
तजु�मा गराई छलफलमा पेस गन�, नीित बनाउने, बजार 
�ब��नस�ब�धी काम गन� तयार भएका म�यौदाह� 
आफूभ�दा मािथ�लो िनकायमा पेस गन�, गो�ी 
सेिमनारह�को आयोजना गन� काय� पद�थ� । हायर पच�ज 
कजा� काय�िविधका सािबक �ावधानह� उ�लङ्घन 
ह�ने गरी काम भएको छैन । 

स�चालक सिमितले तय गरकेो कुनै पिन 
नीित उ�लङ्घन भएको छैन । नीितले तय गरेको 
७०% कजा�  र ३०% ऋणीको लागतलाई ७०% 
स�म भनी थप िहतअनकूुल �यव�था गरी ऋण 
िव�ेषणअनसुार लाभदायक भएको अव�थामा 
७०% स�म कजा� लगानी गन� स�ने गरी �यव�था गरी 
ब�कको िहत संर�ण �यास ग�रएको छ । स�लायरसगँ 
बदिनयतपूण� िमलोमतो गरी िनजको िहतअनकूुल 
काय� ग�रएको छैन । कुनै िकिसमको िमलोमतो 
छैन । ब�क िहतअनकूुल ह�ने गरी स�लायस�ले पनुः ख�रद 
गनु�  पन� �ावधान राखी ब�क िहतको थप �यास भएको 
छ । �.१०,१३,९०,०००।- म�ुय काया�लयबाट 
लगानी भएको होइन । ब�कका िविभ�न शाखाह�बाट 
लगानी भएको हो । लगानी काय�मा मेरो संल�नता 
छैन । ऋण ितन� नस�ने अव�थामा �ाहकह�लाई 
ब�कको ऋण ितन� सिजलो होस ्र ब�कको ऋण असलुी 
सहज होस् भ�ने �यव�था गन� अ� �ित�पध� ब�कह�मा 
�चलनमा रहेको पनुः ख�रद �यव�था ग�रएको र यसले 
ब�कको थप िहत संर�ण भएको छ । स�लायरले पनुः 
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ख�रद गन� स�झौता उ�लङ्घन गर ेकरार ऐनलगायत 
कानूनबमोिजम कारबाही ह�न स�ने अव�था रहेको 
छ यो Hypothetical भएकोले सामा�यतया सत� 
उ�लङ्घन ह�दँनै भ�ने मनसायबाट काम भएको 
हो । शाखा काया�लयले स�लायस�लाई कालो सूचीमा 
रा�ने गरकेो प�ाचारको िवषयमा मलाई कुनै जानकारी 
भएन । मउपर को दाबी झ�ुा हो । आरोप दाबीबाट फुस�द 
िदलाई पाऊँ । काम गदा� कुनै बदिनयत नराखेकोले 
मलाई सजाय ह�नपुन� होइन भ�नेसमेत बेहोराको �.
भरतकुमार पोखरलेले िवशेष अदालतमा गरकेो बयान । 

िवशेष अदालतबाट भएको पुप��स�ब�धी आदेश
�ितवादी जगनाथ�साद सोनारबाट 

२,५०,००००।- �ितवादी रामच�� महज�नबाट �. 
१,००,०००।- �ितवादी जलनकुमार शमा�बाट �. 
१,००,०००।- �ितवादी गोपाल�साद िघिमरबेाट 
�.६०,०००।- र �ितवादी भरतकुमार पोखरलेबाट 
�. ७०,०००।- म�ुा पपु��को लािग धरौट माग गन� गरी 
िवशेष अदालतबाट िविभ�न िमितमा भएको आदेश ।

�ितवादी जगरनाथ�साद सोनारसगँ िवशेष 
अदालतबाट माग भएको �.२,५०,००,०००।- 
धरौटीको स�ब�धमा सव��च अदालतमा बे�रतको 
आदशे बदर ग�रपाउ ँ भनी �ितवादी जगरनाथ�साद 
सोनारको िनवेदन परी सव��च अदालतबाट �. 
६३००,०००।- धरौट माग गन� आदेश भएबमोिजम 
िनजले उ� धरौटीबापत जेथा जमानत राखी तारखेमा 
रहेको ।

सा�ीह�को बकप� 
�ितवादी भरतकुमार पोखरलेका सा�ी 

गोकुल�साद पौडेल, �ितवादी गोपाल�साद िघिमरकेा 
सा�ी सिुदन ढंुगेल, श�भ�ुसाद शमा�, �ितवादी 
रामच�� महज�नको सा�ी घन�याम थापा, �ितवादी 
जलनकुमार शमा�का सा�ी ��हादकुमार स�याल, 

�ितवादी जगरनाथ�साद सोनारका सा�ी भगवान 
िम�समेतले िवशेष अदालतमा उपि�थत भई गरेको 
बकप� िमिसल सामेल रहेको ।

िवशेष अदालतको फैसला 
�ितवादीम�येका जगरनाथ�साद सोनार, 

कौिसला सोनार, रिव��कुमार सरा�फ, अिनता सरा�फ 
र सरोज सरा�फले स�म आरोपप� मागदाबीबमोिजमको 
काय� गरी ��ाचार िनवारण ऐन, २०५९ को दफा 
८(४) बमोिजमको कसरु गरको ठहछ�  । सो ठहना�ले 
सोही दफा ८(४) बमोिजम कसरुको मा�ाअनसुार 
�ितवादी जगरनाथ�साद सोनारलाई २(दईु) वष�, 
�ितवादी रिव��कुमार सरा�फलाई १(एक) वष� र 
�ितवादीह� कौिसला सोनार, अिनता सरा�फ र 
सरोज सरा�फलाई जनही ६(छ) मिहना कैदको सजाय 
भई दाबीको िबगो �.११,८५,५३,२३४।- म�ये 
कजा�वाला ऋणीह�बाट असलु ह�न नसकेको जित 
िबगो रकम िनज �ितवादीह�बाट कृिष िवकास ब�कलाई 
भराइिदनेसमेत ठहछ�  । �ितवादीह� जलनकुमार शमा�, 
रामच�� महज�न, भरतकुमार पोखरले र गोपाल�साद 
िघिमर े भने �ितवादी स�लायस�सगँ िमलेमतो गरी 
बदिनयतपूव�क काय� गरकेो भ�ने पेस भएका सबदु 
�माणबाट पिु� ह�न नआएको ह�दँा िनज �ितवादीह� 
जलनकुमार शमा�, रामच�� महज�न, भरतकुमार 
पोखरले र गोपाल�साद िघिमरलेे दाबीको कसरु गरेको 
नठहरी अिभयोग दाबीबाट सफाइ पाउने ठहछ�  भ�ने 
िवशेष अदालतको िमित २०६४।२।८ को फैसला ।

�ितवादीको यस अदालतमा परकेो पुनरावेदन 
बेहोरा 

��ाचार िनवारण ऐन, २०५९ को दफा 
८८(४) मा विण�त आपरािधक ि�याह�म�ये मैले 
कुन �कारको ि�या अपराधज�य तवरबाट गरेको 
भ�ने �ामािणक आधार िवशेष अदालतको फैसलामा 
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उ�लेख छैन । कृिष िवकास ब�कले लागू गरकेो हायर 
पच�ज कजा� (७०%-३०%) नीितअ�तग�त भएको 
ब�िकङ �यवसायको िवषय ��ाचारको कसरु ब�न 
स�दनै । ब�कको Equity debt ratio को आधारमा 
हायर पच�ज कजा� उपल�ध गराउने गरी गरकेो िनण�यमा 
नीित िनमा�तासगँ िमली �चिलत कानूनको उ�लङ्घन 
गरी ��ाचारको कसरु भएको देिखने ठोस आधारिवना 
सवारी साधान स�लाई गन� स�लायस�उपर मा�ै 
��ाचारको कसरु ठहर ह�न स�दैन । कानूनले िदएको 
अि�तयार �योग गरी �वाह गरकेो कजा� असलुउपर गन� 
स�ब�धमा कृिष िवकास ऐन, २०२४ ले ��ट र ठोस 
�यव�था गरकेो छ । गाडीको मू�य िनधा�रण भएपिछ ३० 
�ितशत रकम ऋणीले दािखला गरी बाकँ� ७० �ितशत 
मू�य ब�कबाट कजा� िलन र ितन� बझुाउन �वीकार गरी 
नितर े नबझुाए ऋणीको घर घरानाबाट असलुउपर 
भएमा म�जरु रहेको कागजसमेत गरकेो अव�था छ । 
स�लायस�ले पेस गरकेो कोटेसनबमोिजमको मू�यमा 
ब�कले लगानी गन� इ�कार गरी गाडीको वा�तिवक मू�य 
यित हो भ�ने यिकन गरकेो भए मू�यमा िववाद ह�ने 
अव�था रहदैँन ।

एकै �कृितका सवारी साधनमा फरक फरक 
मू�य ह�नकुो कारण सवारी साधनमा जिडत ह�ने 
साम�ीको मू�यमा पन� अ�तर हो । ७८ थान सवारी 
साधन पनुरावेदक स�ब� क�पनीह�बाट स�लाई 
भएकोमा उ� सवारी साधनको वा�तिवक अव�था 
जाचँ िनरी�ण गरी अनसु�धान भएको छैन । सबै 
सवारी साधनह� कजा�वालाले उपभोग ग�ररहेका 
छन् । ती सवारी साधनह� दशीको �पमा ��ततु गर े
पिन िझकाई हे�रएको अव�था छैन । मू�य फरक परकेा 
कुन कुन सामान ह�न् भ�न नसकेको भनी अमकु तक�  
गरी �ितवादीलाई कसरुदार ठहर ग�रएको अव�था 
छ । हायर पच�ज कजा�मा सवारी साधन नै िधतोमा 
रहेको ह��छ । कितपय ऋणीको हकमा िधतो सरु�ण 
पा�रत भएको छ । ती सवारी साधनको धनी �वयं ब�क 

नै रहेको छ । स�लायस�को सवारी साधनमािथ कुनै 
�वािम�व र िनय��ण रहेको छैन । यस अव�थामा 
कजा�वाला ऋणीले ब�कको कजा� नितरमेा कृिष िवकास 
ब�क ऐन, २०२४ को दफा २०(क) को �ि�या 
अवल�बन गरी ऋणीह�बाट कजा� असलुउपर गनु�पन� 
कानूनी �ि�या अवल�बन गनु�पन�मा ऋणी र ब�क 
कम�चारीउपर कारबाही नगरी स�लायस�लाई कसरुदार 
ठहर गरकेो िवशेष अदालतको फैसला �िुटपूण� ह�दँा सो 
फैसला उ�टी गरी अिभयोग दाबीबाट सफाइ पाउ ँभ�ने 
�ितवादी जगरनाथ�साद सोनारको यस अदालतमा 
परकेो पनुरावेदनप� । 

यस अदालतबाट भएका आदेशह�  
हायर पच�जअ�तग�तको ७०:३० �ितशत 

कजा�को नीित तय गन� र ऋण �वीकृत गन� त�कालीन 
स�बि�धत ब�कका पदािधकारीलाई िवशेष अदालतबाट 
सफाइ िदई सो फैसला अि�तम भई बसेको, कजा� 
िलने �यि�ह�लाई �ितवादी नै नबनाइएको ि�थित 
दिेखनकुो साथै स�बि�धत ऋणीबाट कजा� असलुउपर 
गन�तफ� को कुनै पिन कानूनी �ि�या �ार�भ नै नगरी अ� 
�यि�ह�ले नै उपभोग ग�ररहेको कजा�मा यी पनुरावेदक 
(�ितवादी) जगरनाथ�साद सोनारलाई ��ाचारज�य 
काम गरकेो ठह�याई सजाय गरी िबगोसमेत असलुउपर 
गन� गरी भएको िवशेष अदालतको फैसलामा ग�भीर 
कानूनी �िुट दिेखन आई सो इ�साफमा फरक पन� 
स�ने ह�दँा छलफलका लािग अ.बं. २०२ नं. बमोिजम 
महा�यायािधव�ाको काया�लयलाई पेसीको सूचना 
िदई िनयमानसुार पेस गनु�  भ�ने यस अदालतको िमित 
२०६७।११।२९ को आदेश । 

लगानी भएको ऋणह�म�ये असलु नभएको 
ऋणह�को हकमा स�झौताबमोिजम स�लायरले 
Buy Back Agreement गरी दािय�व पूरा गरबेाहेक 
अ�य ऋणीह�बाट ऋण असलुी ह�ने गरकेो छ वा 
छैन, स�लायरलाई स�झौताबमोिजम Buy Back 
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Agreement गरी दािय�व पूरा गन� ऋण असलुी ह�न 
नसकेको हरके ऋणको हकमा �ितवादी स�लायरलाई 
स�झौता र कानूनबमोिजम सूिचत गरेको छ वा छैन साथै 
ब�कको असलु ह�न बाकँ� वा�तिवक ऋण रकम के कित 
छ सोको आधारभूत कागजातसिहतको अ�ाविधक 
ि�थित खलुाई जवाफ पठाउन महा�यायािधव�ाको 
काया�लयमाफ� त कृिष िवकास ब�कलाई प� लेखी 
सोबमोिजम �ा� भएपिछ वा जवाफ आएपिछ 
िनयमबमोिजम पेस गनु�  भ�ने यस अदालतको िमित 
२०६८।३।१९ को आदेश । 

कृिष िवकास ब�क म�ुय काया�लय 
काठमाड�को २०६९।२।३० को प�साथ �ा� वाई 
�याक कजा�को सारांश िववरणको ���यमा कोलम नं. 
१० मा उि�लिखत भाखा नाघेको सावा ँ रकमलाई 
बाकँ� सावा ँ तथा �याजमा जोिडएको छैन भ�ने 
उ�लेख भएको दिेख�छ । �य�तो भाखा नाघेको 
ऋणको रकमसमेतको िववरण देिखदैँन, भाखा नाघेका 
ऋणको प�रणाम के गनु�  भ�ने यस अदालतको िमित 
२०६९।५।३ को आदेश । 

िमित २०६९ भा� मसा�तस�ममा Buy 
Back कजा�को सारांश िववरण पठाएको दिेखए पिन 
सोप�ात् पिन ऋणीह�ले ब�कमा कजा� ितद� गरकेो 
भ�ने िजिकर बहसको �ममा कानून �यवसायीले िलन ु
भएकोले यो आदेश �ा� ह�दँाको िदनस�म कजा� असलुी 
भई वा�तिवक बाकँ� रहेको रकमको आिधका�रक 
िहसाबसिहत पूव�आदशेबमोिजम स�बि�धत कृिष 
िवकास ब�क, शाखाका िज�मेवार अिधकृतलाई 
पेसीको िदन उपि�थत गराउन महा�यायािधव�ाको 
काया�लयलाई सूचना िदई िनयमानसुार पेस गनु�  भ�ने 
यस अदालतको िमित २०७१।८।२३ को आदेश । 

यस अदालतको िमित २०७१।८।२३ को 
पूव�आदशेानसुार कजा� असलुी भई वा�तिवक बाकँ� 
रहेको रकमको आिधका�रक िहसाबसिहत स�बि�धत 
कृिष िवकास ब�क शाखामा िज�मेवार अिधकृतलाई 

पेसीको िदन उपि�थत गराउन महा�यायािधव�ाको 
काया�लयलाई पेसीको जानकारी िदई िनयमानसुार पेस 
गनु�  भ�ने यस अदालतको िमित २०७५ । ५ । १३ को 
आदेश । 

पूव�आदेशबमोिजमको �ितवेदन पेस 
गन� काय�लाई िनर�तरता िददँै आिथ�क दािय�व र 
िहनािमनाका िवषयमा कृिष िवकास ब�कको कुरासमेत 
स�ुन आव�यक देिखदँा िववरणसिहत बहसको लािग 
कानून �यवसायी खटाउन ु भनी कृिष िवकास ब�क, 
के��ीय काया�लयलाई लेखी िनयमानसुार गरी पेस 
गन� भ�ने यस अदालतको िमित २०७५।९।२५ को 
आदेश । 

��ततु म�ुामा िवशेष अदालतबाट फैसला 
ह�दँा सफाइ पाउने ठहरकेा जलनकुमार शमा�, रामच�� 
महज�न, भरतकुमार पोखरले र गोपाल�साद िघिमरेको 
हकमा पनुरावेदन नगन� िनण�य भएको भ�ने कुरा बहसका 
�ममा उठेकाले सोस�ब�धी िनण�यह� आव�यक 
दिेखदँा महा�यायािधव�ाको काया�लयमाफ� त िझकाई 
पेस गनु�  भ�ने यस अदालतको िमित २०७६।१।१६ 
को आदेश ।

यस अदालतको ठहर 
िनयमबमोिजम दैिनक पेसी सूचीमा चढी 

इजलाससम� पेस ह�न आएको ��ततु म�ुामा 
पनुरावेदक �ितवादीका तफ� बाट उपि�थत िव�ान् 
व�र� अिधव�ाह� �ी श�भ ु थापा, �ी कृ�ण�साद 
सापकोटा, �ी सिवता भ�डारी, �ी �काश के.सी. 
िव�ान् अिधव�ाह� डा. �ी िभमाजु�न आचाय� र 
�ी दगुा��साद उ�ेतीले ब�कले ७० �ितशत लगानी 
गन� र ३० �ितशत ऋणीले भ�ुानी गन� गरी िविभ�न 
�कृितका गाडी स�लाई गन� ब�क र पनुरावेदक 
�ितवादीसमेतको क�पनीिबच ५ वष� अविधको 
स�झौता भएको हो । ऋणीले िलएको ऋण असलु ह�न 
नसकेको आधारमा ब�क कम�चारीह� र स�लायस� 
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�ितवादीह�उपर ��ाचारको अिभयोग लगाइएको 
छ । ब�कका कम�चारीह�ले सफाइ पाएको र सफाइ 
िदएउपर वादीको पनुरावेदन परकेो छैन । कुनै पिन 
ऋणीह�उपर म�ुा चलाइएको छैन । ब�कका कम�चारीले 
सफाइ पाउने अव�थामा साव�जिनक पदमा नरहेका यी 
�ितवादीले मा� ��ाचार गरकेो भनी कसरुदार ठहर 
गनु�  अ�यायपूण� छ । ऋण असलुी�ित ब�क उदासीन 
रहेको अव�था छ । ऋण लगानी गन� पदािधकारी र ऋण 
खानेउपर ��ाचार नह�ने, स�लायस�ले ��ाचार गरकेो 
भ�न ुकानून र �यायका मा�य िस�ा�तसमेतको िवपरीत 
छ । करारको िवषयव�त ु ह�दँा करारीय उपचारबाटै 
सम�या समाधान गनु�  पन�मा फौजदारी दािय�व लगाउन 
िम�ने देिखदैँन । स�लाई गरकेो सवारी साधानको 
मू�य बढी भयो भ�ने अिभयोग लगाउदँा सो सवारीको 
मू�याङ्कन गन� कम�चारीलाई दोषी नद�ेने तर स�लाई 
गन� क�पनीउपर ��ाचारको अिभयोग लगाउनमुा 
वादी प�को बदिनयत देिख�छ । �यापा�रक काय� गन� 
�ितवादीको बदिनयत कहीकँतैबाट पिु� भएको छैन । 
�ितवादीले Buy Back गन� अनरुोध गरकेो अव�था 
छ । ऋणीको िधतोसमेत रहेको छ । ऋण लगानी 
गदा� भएको स�झौताबमोिजमको िबगो ब�कले दाबी 
गरी कुनै ऋणमा िज�ला अदालतबाट फैसला भएको 
अव�थासमेत देिख�छ । य�तो अव�थामा �ितवादी 
जगरनाथ�साद सोनारलाई कसरुदार ठहर गरी सजाय 
गन� निम�ने ह�दँा िवशेष अदालतको फैसला उ�टी गरी 
�ितवादीलाई अिभयोग दाबीबाट सफाइ िदनपुछ�  भनी 
बहस ��ततु गनु�भयो ।

��यथ� वादी नेपाल सरकारका तफ� बाट 
उपि�थत िव�ान् उप�यायािधव�ा �ी ह�रशंकर 
�वाली तथा सरोकारवाला िनकाय कृिष िवकास 
ब�कका तफ� बाट उपि�थत िव�ान् व�र� अिधव�ा �ी 
कोमल �काश िघिमर ेर िव�ान् अिधव�ा �ी िनम�लराज 
कोइरालाले Buy Back Agreement अनसुार ऋण 
असलुी गन� गराउने दािय�व Supplier मा रहेको 

छ । िनजले Buy Back नगरकेो र ब�कको ऋण च�ुा 
नगरकेो अव�था भएबाट भएको Default ��ाचार 
ह��छ । साव�जिनक पदािधकारी नभए पिन ��ाचार 
िनवारण ऐन, २०५९ को दफा ५९(क) बमोिजम 
��ाचारको साथै अ�य छु�ै म�ुा च�न स�ने र अक� 
म�ुा चलाएको कारणबाट ��ाचार म�ुा चलाउनमा 
बाधा पद�न । तसथ� िवशेष अदालतको फैसला मनािसब 
ह�दँा सदर ह�नपुछ�  भनी बहस ��तुत गनु�भयो ।

अब उि�लिखत त�य र बहस रहेको ��ततु 
म�ुामा देहायका ��मा केि��त रही िनण�य िदन ु पन� 
दिेखयोः

१. करारीय स�ब�धको िवषयमा ��ाचारज�य 
कसरु कायम गरी फौजदारी दािय�व वहन 
गनु�पन� हो, होइन ?  

२. �ितवादीह�लाई ��ाचार कसरुमा सजाय 
गन� गरी भएको िवशेष अदालतको फैसला 
िमलेको छ, छैन र �ितवादीको पनुरावेदन 
िजिकर प�ुने हो वा होइन ? 

२. पिहलो ��तफ�  िवचार गदा�, कृिष िवकास 
ब�क स�चालक सिमितको िमित २०५९।३।११ को 
ब�ठकबाट ऋणीले बेहोन� रकम र ऋणको अनपुात 
३०:७० Equity Debt Ratio को आधारमा ख�रद 
ग�रने सवारी साधन नै िधतो रहने गरी हायर पच�ज 
कजा� लगानी गन� भनी िनण�य भएको देिख�छ । सवारी 
साधनको लागत मू�य ७० �ितशतस�म ब�कको 
तोिकएको शाखाबाट कजा� लगानी गन� र समयमा 
तोिकएको िक�ता नितरी ३ वटा िक�ताको भाखा 
नघाएको अव�थामा स�लायस� क�पनीले ब�कको िलन 
बाकँ� रकममा ख�रद गनु�  पन�, यसरी पनुः ख�रद (Buy 
Back Agreement) गन� स�लायस�को गाडीमा मा� 
लगानी गनु�  पन�, Buy Back भएको सवारी साधनमा 
पिन पनुः लगानी गन� सिकने र सोस�ब�धी स�झौता 
�ाहकसगँ पिन गराउने भनी काय�िविध िनमा�ण गरेको 
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देिख�छ । सोही आधारमा कृिष िवकास ब�क र �ितवादी 
जगरनाथ�साद सोनारसमेत स�चालक रहेको 
क�पनीिबच िमित २०६०।५।१४ मा Buy Back 
Agreement भएकोमा उ� स�झौताका सत�ह� 
देहायबमोिजम उ�लेख भएको देिख�छः 

१. ब�कबाट लगानी ग�रने सवारी साधन टुक टुक 
टे�पकुो लािग आव�यक रोड परिमट उपल�ध 
गराउन स�लायस� क�पनीले आव�यक 
सहयोग गन�छ । 

२. ब�कको कजा� असलुीमा स�लायस� क�पनीले 
सहयोग गनु�  पन�छ । सवारी साधन िलने 
ऋणीले ब�कले तोिक िदएको भ�ुानी काय��म 
अनसुार लगातार ३ िक�ता सावा ँ / �याज 
रकम नबझुाई कजा� भाखा नघाएमा ब�कले 
स�लायस� क�पनीलाई िलिखत जानकारी 
पठाउने छ र यसरी जानकारी �ा� भएपिछ 
स�लायस� क�पनीले ऋणीले ब�कमा बझुाउन 
बाकँ� कुल रकम ब�कलाई भ�ुानी गरी 
ऋणीबाट गाडी पनुः ख�रद (Buy Back) गन� 
स�लायस� क�पनीको जमानी रहने छ ।

३. यसरी Buy Back गरकेो सवारी साधन 
स�लायस� क�पनीले अ�य �यि�लाई पनु: 
िब�� गन� भएमा र �य�तो सवारी साधन िलने 
�यि�ले पनुः ब�कबाट कजा�  िलन चाहेमा उ� 
सवारी साधनलाई पिहलो पटक कजा� लगानी 
गदा� तय भएको भ�ुानी काय��मअनसुार 
भाखा ननाघेको िक�ता रकम बराबर ह�न 
आउने कूल रकमस�म मा� पनुः ब�कले 
लगानी गन�छ ।

४. हायर पच�ज कजा�  िलने �यि�ले ब�कको 
कजा� च�ुा नगरसे�म एउटै सवारी साधन 
जितपटक भए पिन स�लायस�ले Buy Back 
गनु�  पन�छ । 

५. ब�कबाट लगानी भएको सवारी साधन 

दघु�टना चोरी आगलागी तथा अ�य कुनै 
पिन कारणबाट �ित ह�न गएमा स�लायस� 
क�पनीले स�बि�धत िबमा क�पनीबाट सोको 
�ितपूित� माग गरी िदलाउनमा आव�यक 
सहयोग गन�छ । 

६. ब�कको ऋणबाट ख�रद ग�रएको सवारी 
साधनको उिचत मम�त स�भार गन� स�लायस� 
क�पनीले सहयोग गन�छ ।

७. ब�कले लगानी गरकेो सवारी साधन टुक 
टुक टे�प ु नेपाल सरकारले तोकेको 
मापद�डिभ�को नभएमा सोको स�ा 
स�लायस� क�पनीले तोिकएको मापद�डिभ� 
पन� सवारी साधन टुक टुक टे�प ुऋणीलाई 
उपल�ध गराउन ुपन�छ । 

८. दवुै प�को आपसी सहमितबाट यस 
स�झौताप�मा आव�यकताअनसुार संशोधन 
गन� सिकने छ । 

९. अ�य �यव�था ब�कको िनयमानसुार ह�नेछ ।
१०. यो स�झौता आजैको िमितदेिख लागू ह�नेछ । 

३. कृिष िवकास ब�कको हायर पच�ज कजा� 
लगानी नीितअ�तग�त उि�लिखत Buy Back 
Agreement प�ात् कृिष िवकास ब�कका धरान, 
भैरहवा, नारायणगढ, इटहरी, वीरग�ज, लगनखेल र 
र�नपाक�  शाखाबाट हायर पच�ज कजा� लगानी ग�रएको 
र लगानी ग�रएका सवारी साधनम�ये ७८ वटा िविभ�न 
िकिसमका सवारी साधनको ऋण उठ्न नसकेको 
भ�ने िवषयमा ��ततु म�ुाको अिभयोग पेस भएको 
दिेख�छ । कृिष िवकास ब�क एक सरकारी �वािम�वमा 
रहेको ब�क देिख�छ । कृिष िवकास ब�कले हायर पच�ज 
कजा� लगानी गन� उ�े�यले २०५० सालबाट हायर 
पच�ज कजा� काय�िविध, २०५० िनमा�ण गरी सवारी 
साधन नै िधतो िलदँा सो सवारी साधनको मू�यको 
५० �ितशतस�म लगानी गन� र अ�य स�पि� िधतो 
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िलएको ख�डमा ८५ �ितशतस�म लगानी गन� 
गरकेोमा �ित�पधा��मक बजार �ब��न गन� भनी ब�कको 
स�चालक सिमितको िमित २०५९।३।११ को बैठकले 
Equity Debt Ratio 30:70 कायम गरी लगानी गन� 
र कजा� िलई ख�रद ग�रएको सवारी साधन नै िधतो 
रहने नीितअ�तग�त काय�िविध बनाई नीित काया��वयन 
गन� ब�कका महा�ब�धकलाई िज�मेवारी िदएको 
देिख�छ । सोअनसुारको िज�मेवारी पाएका 
महा�ब�धकले ब�कको म�ुय काया�लयका व�र� 
अिधकृतह�समेतले िट�पणी उठाई िमित २०५९।८।९ 
मा िनण�य गदा� कृिष िवकास ब�कको स�चालक 
सिमितको िनण�यभ�दा बािहर गई Buy Back स�झौता 
गन� क�पनीसगँ गाडी ख�रद गन� �ाहकलाई मा� कजा� 
लगानी गनु�पन�, Buy Back स�झौता गन� क�पनीले 
िदएको कोटेसन मू�यलाई आधार मानी ३० �ितशत 
�ाहकले बेहोन� र ७० �ितशत ब�कले कजा� िदने, सवारी 
साधनको Buy Back स�झौता गन� क�पनीसगँ कुनै 
सरु�ण िलन ुनपन� र सवारी साधनबाहेक अ�य कुनै 
िधतो िलन ुनपन� नीित िनमा�ण गरकेो कारण कजा� असलु 
ह�न नसक� ब�कलाई हािन नो�सानी पन� गएको भ�ने 
कृिष िवकास ब�कका त�कालीन महा�ब�धकसिहतका 
पदािधकारीह�उपर आरोपप�मा दाबी िलइएको 
देिख�छ । �ितवादी जगरनाथ�साद सोनार र िनजका 
प�रवार सद�य स�चालक रहेको क�पनीसगँ Buy 
Back स�झौता गरी ऋणीले ३ िक�तास�म कजा� 
नितरमेा सो सवारी साधन स�लायस� क�पनीले नै 
पनुः ख�रद गरी ब�कको कजा� च�ुा गनु�पन� स�झौताको 
�ावधानलाई स�लायस�बाट उ�लङ्घन भएको, सवारी 
साधनको वा�तिवक मू�यभ�दा अ�यिधक मू�य राखी 
कोटेसन िदएको, कजा�  लगानी गन� ब�क शाखाबाट 
Buy Back स�झौता गन� क�पनीले सत� पालना 
नगरकेो जानकारी िददँासमेत म�ुय काया�लयका 
पदािधकारीह�ले बेवा�ता गरी त�प�ात् पिन सोही 
क�पनीका गाडीमा लगानी गन� दबाब िदएको कारण 

स�लायस� क�पनीका जगरनाथ�साद सोनारसमेतसगँ 
ब�क पदािधकारीको िमलेमतो रही ��ाचारज�य कसरु 
भएको भ�नेसमेतका आधारमा स�लायस� क�पनीका 
�यि�ह�उपर समेत अिभयोग लगाएको देिख�छ । 

४. कृिष िवकास ब�कको हायर पच�ज कजा� 
लगानी काय��मअ�तग�त िविभ�न सवारी साधन स�लाई 
गन� कृिष िवकास ब�क र �ितवादी जगरनाथ�साद सोनार 
तथा िनजका प�रवार सद�यह� रिव��कुमार सरा�फ, 
कौिसला सोनार, अिनता सरा�फ र सरोज सरा�फसमेत 
स�चालक रहेको काठमाड� टुकटुक �ा.िल., रिव 
इ�टरनेसनल र अिनता इलेि��कलबाट िविभ�न ७८ 
थान सवारी साधनह�मा कृिष िवकास ब�कका िविभ�न 
शाखाह�बाट सोही सवारी साधनह� िधतोमा राखी 
कजा� लगानी भएको देिख�छ । ऋणीह�ले कजा�को 
लगातार ३ िक�ता सावा ँ �याज नितरमेा सो गाडी नै 
स�लायस� क�पनीले पनुः ख�रद गरी ऋण असलुउपर 
गन� गरी �ितवादी जगरनाथ�साद सोनारसमेतसगँ Buy 
Back स�झौता भएको िवषयमा िववाद देिखदँैन । यस 
िववादमा ब�क, स�लायस� क�पनी र ऋणी गरी ३ प� 
संल�न रहेको दिेख�छ । कृिष िवकास ब�क साव�जिनक 
सं�थान रहेको र सो सं�थाको कजा� नीितअ�तग�त 
कजा� लगानी गरपेिछ सो कजा� असलुउपर ह�न स�ने 
गरी कजा�  असलुी नीित तयार गरी लागू गन� दािय�व 
ब�कका िज�मेवार पदािधकारीउपर रहेको ह��छ । कजा� 
उिचत त�रकाले लगानी गन� र �यसको �ितफलसिहत 
कजा� असलु ह�न स�ने मापद�डह� िनधा�रण गरी 
�यसको िनर�तर अनगुमन गन� काय�मा समेत िज�मेवार 
पदािधकारीको मह�वपूण� भूिमका रह�छ । रा��सेवकको 
�पमा काय�रत ब�क पदािधकारी तथा कम�चारीह�ले 
ब�कलाई हािन नो�सानी ह�न र आफू वा अ� कसैलाई 
फाइदा प�ुने गरी बदिनयतका साथ काय� गरमेा �य�तो 
काय� ��ाचारज�य कसरु ह��छ ।  

५. ��ाचार िनवारण ऐन, २०५९ को दफा 
२“घ” मा “रा��सेवक भ�नाले �चिलत कानूनबमोिजम 
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साव�जिनक पद धारण गरेको मािनने �यि� स�झनपुछ�  
र सो श�दले रा��पित, नेपाल सरकार वा साव�जिनक 
स�ंथासम� िलएको सपथबाट वा नेपाल सरकार र 
साव�जिनक सं�थासगँ गरकेो स�झौता वा कबिुलयत 
वा सत�बमोिजम वा साव�जिनक कत��य पालन गन�को 
लािग नेपाल सरकार वा साव�जिनक सं�थाबाट तलब, 
भ�ा, पा�र�िमक सिुवधा, हैिसयत वा अ�य कुनै लाभ 
पाउने वा नपाउने गरी िनय�ु, मनोिनत वा िनवा�िचत 
�यि�, कुनै िववादको िन�पण गन� वा समाधान गन� 
�चिलत कानूनबमोिजम िनय�ु भएको म�य�थ वा 
�य�तै हैिसयतमा िनय�ु अ�य कुनै �यि�, �चिलत 
कानूनबमोिजम िनय�ु, िनवा�िचत वा मनोिनत 
िलि�वडेटर, सभ�यर वा सोही �कृितको हैिसयतमा 
काम गन� �यि� वा नेपाल सरकारले राजप�मा सूचना 
�काशन गरी तोकेको अ�य �यि�लाई समेत जनाउछँ” 
भ�ने �यव�था रहेको पाइ�छ । सोही ऐनको दफा १७ मा 
“कुनै रा�� सेवकले आ�नो ओहदाको वा सोस�ब�धी 
कत��य पालना गदा� नेपाल सरकार वा साव�जिनक 
स�ंथाको स�पि�को लापरवाही वा बदिनयत गरी 
िहनािमना, हािन नो�सानी वा द�ुपयोग गर ेगराएमा वा 
मासेमा वा िनजी �योगमा लगाएमा िनजलाई कसरुको 
मा�ाअनसुार दफा ३ बमोिजमको सजाय ह�नेछ र 
�यसरी िहनािमना, हािन नो�सानी वा द�ुपयोग गरकेो 
वा मासेको वा मा�न िदएको स�पि� पिन िनजबाट 
असलुउपर ग�रनेछ" भ�ने उ�लेख भएको पाइ�छ । 

६. ब�कका पदािधकारी, ऋणी र 
स�लायस�िबचको िमलेमतोबाट ब�कलाई हािन 
नो�सानी र अ� कसैलाई लाभ प�ुयाउने बदिनयतले 
काय� गरकेो �मािणत भएमा �य�तो काय� ��ाचारज�य 
कसरु ह�ने दिेख�छ । कसैलाई पिन फौजदारी दािय�व 
वहन गराउदँा साव�जिनक उ�रदािय�व िसज�ना 
भएको अव�थामा बदिनयत पिु� ह�ने गरी साव�जिनक 
स�पि�को हािन नो�सानी गरकेो दिेखन ुपद�छ । कुनै 
काय� (Act) वा अकम��यता (Omission) बाट उ�प�न 

फौजदारी दािय�व र देवानी दािय�व अलग अलग 
�कृितका िवषय ह�न् । कुनै अव�थामा दवैु दािय�व वहन 
गनु�पन� ह��छ । िव�ीय कारोबारस�ब�धी कुनै अव�थामा 
फौजदारी दािय�व वहन नगराई देवानी दािय�व मा� 
वहन गनु�पन� अव�था पिन रह�छ । करार प�ह��ारा 
िनमा�ण ग�रएको �वयंलाई लागू ह�ने कानून हो । करारका 
प�ह�िबच कुनै काम गन� वा नगन� स�ब�धमा �वत�� 
सहमितका आधारमा स�झौता भएको अव�थामा 
करारका प�ह�ले सोही स�झौताका सत�ह� पालना 
गनु�  पन� ह��छ । करारीय सत� पालना नग�रएमा �यसको 
उपचार करार कानून र सोसगँ स�बि�धत �चिलत 
कानूनको आधारमा खो�न सिक�छ । साव�जिनक 
उ�रदािय�व वहन गन� पदािधकारी वा रा�� सेवकको 
िमलेमतो देिखएको अव�थामा बाहेक �यि� वा 
िनजी सं�थालाई एकल �पमा ��ाचारज�य कसरु 
गरकेो ठहर गन� िवषय िवचारणीय देिख�छ । ��ततु 
िववाद �यापा�रक र करारीय �कृितको देिखएको छ । 
साव�जिनक अिधकारी र िनजी वा �यापा�रक �यि�िबच 
िमलेमतो र बदिनयतबाट कुनै स�पि�को साव�जिनक 
हािन नो�सानी भएमा �यसको दािय�व स�बि�धत 
सबै प�मा रहने ह��छ । ��तुत म�ुामा करार स�झौता 
भएकोमा िववाद छैन । स�झौताबमोिजमको काय� गदा� 
बदिनयत रहेको भनी वादी प�बाट ब�क पदािधकारी र 
स�लायस�ह�लाई अिभयोग लगाए पिन सो अिभयोगबाट 
ब�क पदािधकारीह�ले िवशेष अदालतबाट सफाइ 
पाएको देिख�छ । सो फैसलाउपर पनुरावेदन नगन� 
भ�ने अि�तयार द�ुपयोग अनसु�धान आयोगबाट 
िनण�य भएको कारण नेपाल सरकारको तफ� बाट यस 
अदालतमा पनुरावेदन पन� आएको देिखदँनै । िववादको 
िवषयसगँ स�बि�धत ऋणीह�लाई म�ुामा �ितवादी नै 
बनाएको अव�था छैन । रा�� सेवकको �पमा काय� 
गन� �यि�ह�सगँ िमलेमतो गरकेो भ�ने त�य �मािणत 
नभएको अव�थामा करारको एक प� वा �यापा�रक 
काय� गन� िनजी सं�था तथा �यि�ले मा� करार वा 
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स�झौताको कुनै सत� पूरा नगरकेो भ�नेस�मको कुराका 
आधारमा सो काय�लाई ��ाचारज�य कसरु ठहर गनु�  
�यायोिचत देिखदैँन । 

७. अब �ितवादीलाई सजाय गन� गरी भएको 
िवशेष अदालतको फैसला िमलेको छ, छैन भ�ने 
दो�ो ��तफ�  िवचार गदा�, कृिष िवकास ब�कले हायर 
पच�ज कजा� काय��म स�चालन गन� ब�कको स�चालक 
सिमितको िमित २०५९।३।११ को ब�ठकबाट ३० 
�ितशत ऋणीले दािखला गन� र ७० �ितशत कजा� 
ब�कले उपल�ध गराउने नीितअ�तग�त सो नीित 
काया��वयन गन� िज�मा पाएका महा�ब�धक र म�ुय 
काया�लयका व�र� अिधकृत भई िट�पणीबाट िमित 
२०५९।८।९ मा िनण�य गरी सो िनण�य काया��वयनका 
लािग िमित २०५९।८।१३ मा ब�कका स�बि�धत 
शाखाह�लाई प�रप� गरकेो पाइ�छ । स�चालक 
सिमितले िनधा�रण गरकेो नीितभ�दा बािहर गई उ� 
िनण�यमा गाडी स�लायस�ले पेस गरकेो मू�यसूची 
(कोटेसन) का आधारमा नै गाडीको मू�य कायम गरी 
लगानी गन� र गाडी ख�रद िफता� (Buy Back) गन� 
स�लायस�को गाडीमा मा� लगानी गनु�पन� तथा एक 
पटक लगानी भई िफता� भएका परुाना गाडीमा समेत 
लगानी गन� बा�या�मक अव�था िसज�ना ग�रएको 
पाइयो । स�लायस�ले पनुः ख�रद नगरमेा कजा� 
सरु�णको लािग के क�तो �यव�था गन� भ�ने कुरा 
उ�लेख गरकेो देिखदँनै । �. जगरनाथ�साद सोनार 
र िनजको प�रवारका सद�यह�को नाममा दता� भएका 
फम� तथा क�पनीले िब�� गरकेो ७८ थान सवारी 
साधनह�मा िब�ेता क�पनीले मू�य राखी पेस गरकेो 
मू�यसूचीका आधारमा लगानी गरकेो, स�लायस� 
क�पनी र िनजका स�चालकलाई कालोसूचीमा 
रा�न शाखा काया�लय र�नपाक� ले लेखी पठाएकोमा 
म�ुय काया�लयले बेवा�ता गरकेो, Buy Back 
स�झौताको सत�ह� स�लायस�ले पालना नगरकेो, 
एक शाखा काया�लयले �यस िकिसमको स�लायरलाई 

कोटेसनको आधारमा लगानी गन� नमा�दा जसरी 
भए पिन लगानी गराउने मनसायले अ�य शाखालाई 
कोटा थप गरी बदिनयतपूव�क लगानी गराएको ह�दँा 
स�लायस� र ब�क पदािधकारीह�ले िमलेमतो गरी 
ब�कलाई अिहत गन� काय� गरकेो ह�दँा ब�कको िज�मेवार 
पदािधकारी �ितवादीह� जलनकुमार शमा�, रामच�� 
महज�न, भरतकुमार पोखरले र गोपाल�साद िघिमरलेे 
स�लायस�सगँ िमलेमतो गरी �.१०१,३९,००००।- 
लगानी गरी ब�कलाई गैरकानूनी हािन नो�सानी 
प�ुयाएकोले िनजह�उपर ��ाचार िनवारण ऐन, 
२०५९ को दफा ८(३) र (४) बमोिजम सजाय ह�नपुछ�  
भनी माग दाबी िलएको देिख�छ ।

८. िवशेष अदालतबाट फैसला ह�दँा ब�कका 
पदािधकारीह�को स�लायस�सगँ िमलेमतो नभएको 
भ�ने आधारमा सफाइ िदएको र Buy Back 
Agreement गन� क�पनीका पदािधकारीह�लाई 
मा� कसरुदार ठहर गरी �ितवादीह� रिव��कुमार 
सरा�फलाई १ वष� कैद, अिनता सरा�फ, सरोज सरा�फ र 
कौिसला सोनारलाई जनही ६ मिहना कैद ह�ने र िबगो 
�.११८,५५३,२३४।- म�ये कजा�वालाबाट असलु 
ह�न नसकेको िबगो यी स�लायस� �ितवादीह�बाट 
भराउने ठह�याई फैसला भएको पाइयो । 

९. कृिष िवकास ब�कका पदािधकारीह�लाई 
सफाइ िदई स�लायस� �ितवादीह�लाई मा� कसरुदार 
ठह�याई भएको फैसलाउपर �ितवादीम�येका 
जगरनाथ�साद सोनारको पनुरावेदन परेको 
दिेख�छ । कसरुदार ठहर ह�न ��ाचार िनवारण ऐन, 
२०५९ को ८(४) मा विण�त आपरािधक ि�याम�ये 
कुन आधारमा कसरुदार ठहर भएको हो, सो कुरा 
िवशेष अदालतबाट भएको फैसलामा खलुाइएको 
दिेखएन । �वािहत कजा� स�झौताको सत�बमोिजम 
असलुउपर ह�न स�ने देिख�छ । ��ाचारज�य कसरु 
र देवानी दािय�वका िबच ताि�वक िभ�नता रहेको 
ह��छ । ��ाचार िनवारण ऐनको संरचनाबाट साव�जिनक 
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उ�रदािय�व भएका पदािधकारी तथा रा��सेवकले 
अ�य �यि�ह�सगँ िमली ��ाचारज�य काय� गरी 
सरकारी वा साव�जिनक स�पि�को िहनािमना गन�, 
आफू वा अ�य �यि�लाई लाभ वा हािन प�ुयाउने काय� 
गरमेा सो काय�मा सलं�न रहेका पदािधकारी, स�ंथा वा 
�यि�लाई समेत कसरुदार ठहर ह�ने अव�था रह�छ । 
वादी प�बाट ऋणीबाहेक ब�क पदािधकारी र स�लायस� 
प�लाई �ितवादी बनाएकोमा ब�क पदािधकारीह� 
र स�लायस�िबच िमलेमतो नरहेको भ�ने आधारमा 
�ितवादीम�येका ब�कका पदािधकारीह�लाई अिभयोग 
दाबीबाट सफाइ िदएउपर पनुरावेदन नै नगन� गरी 
िनण�य गरकेो देिख�छ । 

१०. गैरकानूनी लाभ वा हािन प�ुयाउने 
बदिनयत राखी सं�थाको स�पि� िहनािमना, हािन 
नो�सानी, द�ुपयोग वा मा�ने काय�लाई ��ाचारको 
कसरु मा�नपुछ�  । सो काय� गदा� साव�जिनक पद 
धारण गरकेा �यि� वा रा��सेवकसगँ िमलेमतो गरी 
उ� काय�सगँ सरोकार रहेका �यि�ले बदिनयत 
राखी कसरुज�य काय� गरमेा पिन ��ाचार गरकेो 
मािन�छ । ��ततु म�ुामा पनुरावेदक �ितवादी एक 
िनजी �यापा�रक सं�थाको स�चालक रही करारीय 
दािय�व रहेका �यि� भएको त�यमा िववाद छैन । 
ब�कका पदािधकारीह� र यी �ितवादी आपसमा 
िमली ब�कलाई नो�सानी र आफूह�लाई फाइदा 
ह�ने गरी बदिनयतपूव�क काय� गरकेो त�य �मािणत 
भएको देिखदँैन । ब�क पदािधकारीह�को बदिनयतपूण� 
सलं�नता नदेिखएको र खास ऋणीउपर म�ुा नै 
नचलाएको अव�थामा स�लायस�लाई मा� फौजदारी 
दािय�व वहन गराउन ुमनािसब दिेखदँैन । 

११. ब�कका िज�मेवार पदािधकारीको 
बदिनयत नरहेको कुरामा वादी प� सहमत रहेको, 
वा�तिवक ऋणीलाई �ितवादी नै कायम नग�रएको 
अव�थामा स�लायस�लाई मा� करारीय स�ब�धको 
िवषयमा कसरुदार ठहर गरी ��ाचारमा सजाय गनु�  

फौजदारी �यायको मा�यता, िस�ा�त, हा�ो कानूनी 
अ�यासका �ि�ले समेत उिचत देिखदैँन । ब�क र 
स�लायस� क�पनीिबच भएको करारीय �कृितको Buy 
Back Agreement को उ�लङ्घन गरमेा सोही 
स�झौता र �चिलत कानूनका आधारमा उपचार खोजी 
दवेानी दािय�व वहन गराउनमा ब�कलाई कुनै बाधा पन� 
दिेखदैँन । ऋणीले ऋण ितन� दािय�व पूरा नगरमेा सो 
सवारी साधन Buy Back Agreement को आधारमा 
िफता� िलई ब�कको कजा� च�ुा गन� सिकने नै देिख�छ । 
सोअनसुार असलुउपर ह�न नसकेमा ब�कको स�बि�धत 
कानूनबमोिजम असलु गनु�पन� रकम असलुउपर 
गन� ब�कले पाउने नै ह��छ । सोबमोिजम ऋणी तथा 
स�लायस�लाई दािय�व वहन गराउन कृिष िवकास 
ब�कलाई कानूनी बाटो खलुा रहेकै दिेख�छ । 

१२. अतः मािथ िववेिचत आधार कारणबाट 
करारीय स�ब�धको िवषयलाई िलएर ��ाचार म�ुा 
चलाइएको, कजा� लगानी गन� ब�कका कम�चारीह�लाई 
सफाइ िदने गरी भएको फैसलाउपर वादी प�को 
पनुरावेदन परकेो नदेिखएको, खास ऋणीह�उपर 
म�ुा नै नचलाइएको, हायर पच�ज कजा�स�ब�धी ब�क 
र ऋणीिबच भएको स�झौताको सत�बमोिजम ब�कले 
गाडी क�जामा िलने काय� गरकेो नदेिखएको, फौजदारी 
कसरुज�य बदिनयत राखेर �ितवादीले कारोबार गरेको 
दिेखने त�य �मािणत ह�न नआएको र ऋणी तथा जमानत 
िदने स�लायस� क�पनीसमेतका �ितवादीबाट िमित 
२०६०।५।१४ को कृिष िवकास ब�क र स�लायरिबच 
भएको Buy Back Agreement अनसुार र �चिलत 
कानूनबमोिजम असलु गनु�पन� बाकँ� रकम ब�कले असलु 
गन� स�ने नै भएको अव�था रहेकोले यसमा आरोपप� 
दाबीबमोिजम ��ाचारको कसरु ठहर गन� िमलेन । 
कसरु ठहर गरी िवशेष अदालतबाट िमित २०६४।२।८ 
मा भएको फैसला उ�टी भई �ितवादी जगरनाथ�साद 
सोनारले ��ततु ��ाचारको अिभयोग दाबीबाट सफाइ 
पाउने ठहछ�  । साथै िववािदत कारोबारस�ब�धी िवषय 
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१०३८८ - लेिनन िव� िव. नेपाल सरकार, गहृ म��ालय, िसंहदरबार, काठमाड�समेत

��ाचारज�य कसरु ठहर नभएको (वारदात नै कायम 
नभएको) अव�था ह�दँा िवशेष अदालतको फैसलाउपर 
पनुरावेदन नगन� कसरुदार ठहर भएका अ�य 
�ितवादीह� कौिसला सोनार, रिव��कुमार सरा�फ, 
अिनता सरा�फ र सरोज सरा�फको हकमा स�ु फैसला 
कायम रा�न ु �यायोिचत देिखएन । तसथ� पनुरावेदन 
नगन� उि�लिखत �ितवादीह�का हकमा समेत स�ु 
फैसला उ�टी भई िनजह�ले समेत सािबक मलुकु� ऐन, 
अ.बं. २०५ नं. तथा हाल �चिलत मलुकु� फौजदारी 
काय�िविध संिहता, २०७४ को दफा १४४(२) बमोिजम 
सफाइ पाउने ठहछ�  । अ� तपिसलबमोिजम गनू� ।

तपिसल
मािथ ठहर ख�डमा उ�लेख भएबमोिजम �ितवादीह� 
जगरनाथ�साद सोनार, रिव��कुमार सरा�फ, अिनता 
सरा�फ, सरोज सरा�फ र कैिशला सोनारले ��ाचारको 
अिभयोगबाट सफाइ पाउने ठहरकेाले िनजह�को 
हकमा िवशेष अदालतको फैसलाबमोिजम रािखएको 
कैद र ज�रवानाको लगत क�ा ग�रिदन ु भनी लगत 
रहेको स�बि�धत अदालतमा लेखी पठाई िदनू ........१ 
��ततु फैसलाको जनाउ महा�यायािधव�ाको 
काया�लयलाई िदई दायरीको लगत क�ा गरी िमिसल 
िनयमानसुार बझुाई िदनू ...................................२

उ� रायमा सहमत छु ।
�या.कुमार र�ेमी

इजलास अिधकृत :- ढाकाराम पौडेल
इित संवत् २०७६ साल भा� १८ गते रोज ४ शभुम् ।

—— & ––

सव��च अदालत, संय�ु इजलास
माननीय �यायाधीश डा.�ी आन�दमोहन भ�राई

माननीय �यायाधीश �ी कुमार र�ेमी
आदेश िमित : २०७६।७।१४

०७५-WO-०२३१ 

म�ुाः उ��ेषण

िनवेदक / प� : का�ेपला�चोक िज�ला, महे���योित 
गा.िव.स. वडा नं.४ को हाल बनेपा न.पा. 
वडा नं. १२ ब�ने �यामकाजी िव�टको छोरा 
लेिनन िव�ट

िव��
िवप�ी / ��यथ� : नेपाल सरकार गहृ म��ालय, 

िसंहदरबार, काठमाड�समेत

 § नाग�रक �वत�� छन,् साव�भौम, र अिधकार 
स�प�न छन ् भ�नकुो अथ� सिंवधान र 
कानूनले �प�तः रोक नलगाएको िवषयमा 
आ�नो िवचार रा�न �वत�� छन ् भ�नु 
पिन ह��छ । यसमा कसैलाई पूव�जानकारी 
िदनुपन� वा सहमित िलनु नपन� ।

(�करण नं.१२)
 § जबस�म कानून�ारा अि�तयार �ा�त 

िनकायले कुनै कानूनी कारबाही स�ु गरी 
कानूनको अि�तयारीिभ� रही िवदेश 
या�ालाई रो�दैन तबस�म य�तो या�ा 
रो�न निम�ने ।

(�करण नं.१३)

�नण�य नं. १०३८८
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िनवेदक / प�का तफ� बाट : िव�ान्  व�र�ठ अिधव�ा 
�ी श�भ ु थापा र िव�ान्  अिधव�ा �ी 
ओम�काश अया�ल

िवप�ी / ��यथ�का तफ� बाट : िव�ान्  सह�यायािधव�ा 
�ी सि�जवराज र�ेमी

अवलि�बत निजर :
स�ब� कानून :
 § राहदानी ऐन, २०२४
 § अ�यागमन ऐन, २०४९
 § देवानी काय�िविध संिहता, २०७४

आदेश
�या.डा.आन�दमोहन भ�राई : नेपालको 

सिंवधानको धारा ४६ तथा धारा १३३(२) र (३) 
बमोिजम यस अदालतमा दायर भएको ��ततु �रट 
िनवेदनको सिं��त त�य एवम् ठहर यस�कार छ:-

म िनवेदक नेपाली नाग�रक भई वंशजको 
नाताले नाग�रकता �ा�त गरी नेपाल सरकार पररा�� 
म��ालयको राहदानी िवभागबाट राहदानी ऐन, २०२४ 
बमोिजम ११ से�टे�बर २०१४ मा राहदानी �ा�त 
गरकेो छु । उ� राहदानीको अविध १० से�टे�बर 
२०२४ स�म रहेको छ । सोबमोिजम राहदानी �ा�त गरी 
िवदेश जान यो�य रहेको छु । उ� राहदानीको आधारमा 
रिसया गई ७ िदन बसी १९ औ ं यवुा स�मेलनको 
काय��ममा सहभागी भई २० अ�टोबर, २०१७ मा 
�वदेश फक� को ह� ँ। सोहीबमोिजम Bangkok मा िमित 
२०७५।५।९ दिेख आर�भ भई िमित २०७५।५।१३ 
स�म स�चालन ह�ने Asian Resource Good 
Governance �ारा आयोिजत Youth in Conflict 
Areas Healing and Peace Building Through 
Social Engagement िवषयको ५ िदने तािलममा 
सहभागी ह�न आयोजक स�ंथाबाट दईुतफ� हवाई 
िटकट, खाने ब�ने सिुवधासिहत उ� देशमा �वेश गन� 
राहदानीसमेत उपल�ध गराई आम��ण ग�रएबमोिजम 

म िनवेदक िमित २०७५।५।८ गतेको नेपाल 
एयरलाइ�सको उडान RA-४०१ बाट िबहानको ९.५० 
बजे Bangkok ��थान गन� ि�भवुन िवमान�थलमा 
समयमा नै पगुी आव�यक राहदानी, �वेशा�ा ��ततु 
गरी बोिड�ङ पास िलई अ�यागमन काया�लय ि�भवुन 
अ�तरा�ि��य िवमान�थलमा चेक जाचँ गराई मेरो 
राहदानीमा ��थानको छाप लगाई िवमानतफ�  जान 
ला�दा ��यथ� अ�यागमन काया�लयका कम�चारीले 
तपाइकँो राहदानी र बोिड�ङ पास िदनहुोस ्भनी मागी 
मैले �ा�त गरकेो राहदानीमा ��थानको छापमा र� 
ग�रएको (Cancelled) को छाप लगाई मैले �ा�त 
गरकेो बोिड�ङ पाससमेत खोसी िलएको ह�दँा िनवेदकले 
के कुन कारणबाट मेरो ��थानको छाप र� ग�रएको 
र बोिड�ङ पास िलएको भ�दा मािथको आदेशले हो 
भनी मौिखक �पबाट भिनयो । यसो गनु�को िलिखत 
कारण खोली जानकारी िदनहुोस ् भ�दा ��यथ� 
काया�लयले “थाइ�या�ड जनु काय��ममा जान लागेको 
हो �यस िवषयसगँ स�ब� नेपाल सरकारको कुनै पिन 
िनकायको िसफा�रस तथा �वीकृित नदेिखएकोले 
��थान अनमुित निदएको” भ�ने बेहोरा उ�लेख गरी 
च.नं. ४८२ िमित २०७५।५।८ को प� म िनवेदकलाई 
िदइयो ।

��यथ�ह�को उपयु�� कामकारबाही र 
प�ह�ले िनवेदकको नेपालको संिवधानको धारा १७, 
१८ समेत�ारा �द� सवंैधािनक हक तथा राहदानी 
ऐन, २०२४ को दफा २, ३, ४, राहदानी िनयमावली, 
२०६७ को िनयम १०, मलुकु� देवानी (सिंहता) ऐन, 
२०७४ को दफा ७, १७, १८ तथा २० समेत�ारा 
�द� कानूनी हक आघाितत र अपह�रत भएकोले 
��यथ�ह�को उ� काम कारबाहीह� बदर गरी हकको 
संर�ण र �चलन गरी पाउनको लािग यो िनवेदन गन� 
आएको छु । िनवेदकलाई िवदेश जान रोक लगाएको 
उ� प� उ��ेषणको आदेश�ारा बदर गरी उ�ा�त 
राहदानीको अविध कायम नरहेको तथा जाने देशले 
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�वेशा�ा उपल�ध नगराएको अव�थामा बाहेक अ�य 
अव�थामा िनवेदकलाई िवदेश जान नरो�न,ु रो�न 
नलगाउन ु भ�ने �ितषेधको आदेश तथा राहदानी र 
�वेश�ाबमोिजम िवदशे �मण गन� िदन ुिदलाउन ुभ�ने 
परमादेशको आदशेलगायत अ�य जो चािहने आ�ा 
आदशे वा पजु� जारी ग�रपाउ ँभ�नेसमेत बेहोराको �रट 
िनवेदन िजिकर । 

यसमा के कसो भएको हो ? िनवेदकको 
मागबमोिजमको आदशे िकन जारी ह�न ु नपन� 
हो ? आदेश जारी ह�न ुनपन� कुनै आधार र कारण भए 
बाटाका �यादबाहेक १५ िदनिभ� िवप�ी नं. १, २, 
४, ५, ६, ७ र ८ को हकमा महा�यायािधव�ाको 
काया�लयमाफ� त र िवप�ी नं. ३ को हकमा आफँै 
वा आ�नो कानूनबमोिजमको �ितिनिधमाफ� त 
िलिखत जवाफ पेस गनु�  भनी यो आदशे र िनवेदनको 
�ितिलिपसमेत साथै राखी िवप�ीह�को नाउमँा �याद 
सूचना जारी गरी िलिखत जवाफ पर ेवा अविध �यितत 
भएपिछ िनयमानसुार गरी पेस गनु�  भ�नेसमेत बेहोराको 
यस अदालतबाट िमित २०७५।५।१७ मा भएको 
आदशे ।

नेपालिभ� िवदशेको �वेश उपि�थत र 
��थानलाई िनयिमत एवम् िनय��ण गन� तथा नेपाली 
नाग�रकह�को आगमन र ��थानलाई �यवि�थत 
गन�का लािग अ�यागमन ऐन, २०४९, अ�यागमन 
िनयमावली, २०५१ तथा अ�यागमन काय�िविध, 
२०६५ लागू भएका छन् । �चिलत कानूनबमोिजम 
अ�यागमन �यव�थापन गन� स�ब�धमा स�बि�धत 
िनकायबाट आव�यक काम कारबाहीसमेत ह�दैँ 
आइरहेको छ । अ�यागमन ऐन, २०४९ को दफा 
७ मा नेपाली नाग�रकको आगमन र ��थानलाई 
�यवि�थत गन� काय� महािनद�शकको काम, कत��य र 
अिधकारअ�तग�त पद�छ । साथै अ�यागमन काय�िविध, 
२०६५ को प�र�छेद ३ को ख�ड ३.१ को देहाय 
(३) मा नेपाली नाग�रकह�लाई ��थान अनमुित 

िददँा अवल�बन गन� काय�िविध उ�लेख ग�रएको 
छ । जसअ�तग�त पेस भएको राहदानी वा िभसा वा 
या�ास�ब�धी अ�य कागजात वैध नभएमा र शंका�पद 
भएमा िनजलाई अल�गै राखी अनसु�धान �ि�या 
बढाउने र िनजलाई ��थान अनमुित निदने भ�ने 
�प�ट �यव�था रहेको छ ।

�रट िनवेदक ब�कक जान लागेको भिनएको 
काय��मसगँ स�ब� िवषय �े� सश� ���, ���ो�र 
शाि�त, राहत, शाि�त �ब��न गन� िवषय नेपाल सरकार 
(काय� िवभाजन) िनयमावली, २०७४ बमोिजम गहृ 
म��ालयको �े�ािधकारिभ� पन� िवषयह� ह�न् । 
सो संवेदनशील िवषयमा �वदेश वा िवदेशमा ह�ने 
वकालत, �चार�सार ज�ता िवषयह� गहृ म��ालय 
स�ब� िवषयमा िनजको सहभािगताको जानकारी वा 
सूचना गहृ म��ालयलाई �ा�त नभएको आधारमा 
�चिलत कानूनबमोिजम स�बि�धत िनकायले 
गरकेो कामकारबाहीमा मेरो कुनै सलं�नता छैन । 
नेपालको संिवधान�ारा �द� मौिलक हक, �चिलत 
कानूनबमोिजम नाग�रकलाई �ा�त अिधकार, मानव 
अिधकारका अ�तरा�ि��य अनबु�ध साथै नेपाल 
सरकारले अवल�बन गरकेो मानव अिधकार�ितको 
स�मानपूण� नीितको पालना गन� म सदा �ितब� 
तथा किटब� छु । मैले गहृम��ीको स�लाहकारको 
हैिसयतले िनज लेिनन िव�टलाई ब�कक ��थान गन� 
अनमुित निदने स�ब�धमा स�बि�धत कुनै पिन िनकाय 
वा पदािधकारीलाई कुनै आदशे वा िनद�शन िदएको छैन 
र सो स�ब�धमा स�लाहकारको कुनै पिन िकिसमको 
भूिमका रहदँैन । �चिलत कानूनबमोिजम स�बि�धत 
िनकायबाट भए गरकेो काम कारबाहीका स�ब�धमा 
मसमेतलाई िवप�ी बनाई दायर भएको �रट िनवेदन 
खारजे ग�रपाउ ँभ�नेसमेत बेहोराको गहृम��ीको िवशेष 
स�लाहकार सूय��काश सवेुदी पिथकको िलिखत 
जवाफ ।

नेपालिभ� िवदेशीको �वेश, उपि�थित र 



नेपाल कानून पि�का, २०७६, फागनु

2374

��थानलाई िनयिमत एवम् िनय��ण गन� तथा नेपाली 
नाग�रकह�को आगमन र ��थानलाई �यवि�थत 
गन�का लािग अ�यागमन ऐन, २०४९, अ�यागमन 
िनयमावली, २०५१ तथा अ�यागमन काय�िविध, 
२०६५ लागू भएका छन् । �चिलत कानूनबमोिजम 
अ�यागमन �यव�थापन गन� स�ब�धमा स�बि�धत 
िनकायबाट आव�यक काम कारबाहीसमेत ह�दैँ 
आइरहेको छ । अ�यागमन ऐन, २०४९ को दफा 
७ मा नेपाली नाग�रकको आगमन र ��थानलाई 
�यवि�थत गन� काय� महािनद�शकको काम, कत��य र 
अिधकारअ�तग�त पद�छ । साथै अ�यागमन काय�िविध, 
२०६५ को प�र�छेद ३ को ख�ड ३.१ को देहाय 
(३) मा नेपाली नाग�रकह�लाई ��थान अनमुित 
िददँा अवल�बन गन� काय�िविध उ�लेख ग�रएको 
छ जसअ�तग�त पेस भएको राहदानी वा िभसा 
वा या�ास�ब�धी अ�य कागजात वैध नभएमा वा 
शकंा�पद भएमा िनजलाई अल�गै राखी अनसु�धान 
�ि�या बढाउने र िनजलाई ��थान अनमुित निदने 
भ�ने �प�ट �यव�था रहेको छ । 

�रट िनवेदक ब�कक जान लागेको भिनएको 
काय��मसगँ स�ब� िवषय �े� सश� ���, ���ो�र 
शाि�त, राहत, शाि�त �ब��न गन� िवषय नेपाल सरकार 
(काय� िवभाजन) िनयमावली, २०७४ बमोिजम गहृ 
म��ालयको �े�ािधकारिभ� पन� िवषयह� ह�न् । 
सो सवंेदनशील िवषयमा �वदेश वा िवदेशमा ह�ने 
वकालत, �चार-�सार ज�ता िवषयह� गहृ म��ालय 
स�ब� िवषयमा िनजको सहभािगताको जानकारी 
वा सूचना गहृ म��ालयलाई �ा�त नभएको । िनज 
�रट िनवेदकलाई बिहग�िमत अयो�य लडाकु भिनएको 
(अनिमन�ारा �मािणत भएबमोिजम) र िनजलाई 
अयो�य भई बिहग�मनमा परकेा त�कालीन लडाकुह�को 
सगंठनका सं�थापक एवम् अ�य सद�यह�समेत १५ 
जनाबाट िनजका िव�� आव�यक कारबाही ह�न 
भनी गहृ म��ालयमा उजरुीसमेत �ा�त ह�न आएको 

छ । नेपालको संिवधान�ारा �द� मौिलक हक, 
�चिलत कानूनबमोिजम नाग�रकलाई �ा�त अिधकार, 
मानव अिधकारका अ�तरा�ि��य अनबु�ध, नेपाल 
सरकारले अवल�बन गरकेो मानव अिधकारस�ब�धी 
द�ताबेजह�को पालना गन� गहृ म��ालय सदा �ितब� 
तथा किटब� रहेको ह�दँा ��ततु �रट िनवेदन खारजे 
ग�रपाउ ँ भ�ने बेहोराको गहृम��ी रामबहादरु थापा 
बादलको िलिखत जवाफ ।

 नेपालिभ� िवदेशीको �वेश, उपि�थित र 
��थानलाई िनयिमत एवम् िनय��ण गन� तथा नेपाली 
नाग�रकह�को आगमन र ��थानलाई �यवि�थत 
गन�का लािग अ�यागमन ऐन, २०४९, अ�यागमन 
िनयमावली, २०५१ तथा अ�यागमन काय�िविध, 
२०६५ लागू भएका छन् । �चिलत कानूनबमोिजम 
अ�यागमन �यव�थापन गन� स�ब�धमा स�बि�धत 
िनकायबाट आव�यक काम कारबाहीसमेत ह�दँै 
आइरहेको छ । अ�यागमन ऐन, २०४९ को दफा 
७ मा नेपाली नाग�रकको आगमन र ��थानलाई 
�यवि�थत गन� काय� महािनद�शकको काम, कत��य र 
अिधकारअ�तग�त पद�छ । साथै अ�यागमन काय�िविध, 
२०६५ को प�र�छेद ३ को ख�ड ३.१ को देहाय 
(३) मा नेपाली नाग�रकह�लाई ��थान अनमुित 
िददँा अवल�बन गन� काय�िविध उ�लेख ग�रएको 
छ जसअ�तग�त पेस भएको राहदानी वा िभसा 
वा या�ास�ब�धी अ�य कागजात वैध नभएमा वा 
शंका�पद भएमा िनजलाई अल�गै राखी अनसु�धान 
�ि�या बढाउने र िनजलाई ��थान अनमुित निदने 
भ�ने �प�ट �यव�था रहेको छ । 

�रट िनवेदक ब�कक जान लागेको भिनएको 
काय��मसगँ स�ब� िवषय �े� सश� ���, ���ो�र 
शाि�त, राहत, शाि�त �ब��न गन� िवषय नेपाल सरकार 
(काय� िवभाजन) िनयमावली, २०७४ बमोिजम गहृ 
म��ालयको �े�ािधकारिभ� पन� िवषयह� ह�न् । सो 
संवेदनशील िवषयमा �वदेश वा िवदेशमा ह�ने वकालत, 
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�चार �सार ज�ता िवषयह� गहृ म��ालय स�ब� 
िवषयमा िनजको सहभािगताको जानकारी वा सूचना गहृ 
म��ालयलाई �ा�त नभएको । िनज �रट िनवेदकलाई 
बिहग�िमत अयो�य लडाकु भिनएको (अनिमन�ारा 
�मािणत भएबमोिजम) र िनजलाई अयो�य भई 
बिहग�मनमा परकेा त�कालीन लडाकुह�को सगंठनका 
स�ंथापक एवम् अ�य सद�यह�समेत १५ जनाबाट 
िनजका िव�� आव�यक कारबाही ह�न भनी गहृ 
म��ालयमा उजरुीसमेत �ा�त ह�न आएको छ । ��ततु 
�रट िनवेदन खारजे ग�रपाउ ँभ�नेसमेत बेहोराको गहृ 
म��ालयको िलिखत जवाफ ।

नेपालिभ� िवदेशीको �वेश उपि�थित र 
��थानलाई िनयिमत एवम् िनय��ण गन� तथा नेपाली 
नाग�रकह�को आगमन र ��थानलाई �यवि�थत 
गन�का लािग अ�यागमन ऐन, २०४९, अ�यागमन 
िनयमावली, २०५१ तथा अ�यागमन काय�िविध, 
२०६५ लाग ु भएका छन् । �चिलत कानूनबमोिजम 
अ�यागमन �यव�थापन गन� स�ब�धमा स�बि�धत 
िनकायबाट आव�यक काम कारबाहीसमेत ह�दैँ 
आइरहेको छ । अ�यागमन ऐन, २०४९ को दफा 
७ मा नेपाली नाग�रकको आगमन र ��थानलाई 
�यवि�थत गन� काय� महािनद�शकको काम, कत��य र 
अिधकारअ�तग�त पद�छ । साथै अ�यागमन काय�िविध, 
२०६५ को प�र�छेद ३ को ख�ड ३.१ को देहाय 
(३) मा नेपाली नाग�रकह�लाई ��थान अनमुित 
िददँा अवल�बन गन� काय�िविध उ�लेख ग�रएको 
छ जसअ�तग�त पेस भएको राहदानी वा िभसा 
वा या�ास�ब�धी अ�य कागजात वैध नभएमा वा 
शकंा�पद भएमा िनजलाई अल�गै राखी अनसु�धान 
�ि�या बढाउने र िनजलाई ��थान अनमुित निदने 
भ�ने �प�ट �यव�था रहेको छ ।

�रट िनवेदक ब�कक जान लागेको भिनएको 
काय��मसगँ स�ब� िवषय �े� सश� ���, 
���ो�र शाि�त, राहत, शाि�त �ब��न गन� िवषय गहृ 

म��ालयको �े�ािधकारिभ� पन�मा म��ालयमाफ� त 
काय��ममा सहभािगताको लािग �वीकृित �ा�त गरेको 
नदेिखएको, नेपालको संिवधान�ारा �द� मौिलक हक़, 
�चिलत कानूनबमोिजम नाग�रकलाई �ा�त अिधकार, 
मानव अिधकारका अ�तरा�ि��य अनबु�ध साथै नेपाल 
सरकारले अवल�बन गरकेो मानव अिधकारस�ब�धी 
द�तावेजह�को पालना गन� काया�लय �ितब� रहेको 
ह�दँा ��ततु �रट िनवेदन खारजे ग�रपाउ ँ भ�नेसमेत 
बेहोराको ि�.अ.िव.का तफ� बाट ऐ.का �मखु अ�यागमन 
अिधकृत राजेश पौडेल, व�र� अ�यागमन अिधकृत 
गौलोचन स�ज,ु अ�यागमन अिधकृत िगताकुमारी शमा�, 
अ�यागमन अिधकृत कृ�णराज र�ेमी, अ�यागमन 
अिधकृत अिभराज डागँी, त�कालीन िनिम� �मखु 
अ�यागमन अिधकृत ल�मण िव�म थापा, अ�यागमन 
अिधकृत कृ�णमणी फँुयाल, अ�यागमन अिधकृत रखेा 
दास र अ�यागमन अिधकृत �िमला गौतमको एकै 
िमलानको छु�ाछु�ै िलिखत जवाफ ।

नेपाली नाग�रकह�को आगमन र 
��थानलाई �यवि�थत गन� उ�े�यले अ�यागमन 
ऐन, २०४९, अ�यागमन िनयमावली, २०५१ र 
अ�यागमन काय�िविध, २०६५ रहेको छ । �रट 
िनवेदकले Bangkok मा िमित २०७५।५।९ देिख 
ऐ.१३ स�म स�चालन ह�ने Youth in Conflict areas 
Healing and Peace Building Through Social 
Engagement िवषयको ५ िदने तािलममा सहभागी 
ह�न जान लागेको बेहोरा िनवेदनमा उ�लेख गनु�  भएकै 
छ । नेपाल सरकार (काय� िवभाजन) िनयमावली, 
२०७४ ले सश� ���, ���ो�र शाि�त, राहत तथा 
शाि�त �ब��न गन� िवषय गहृ म��ालयको भएको र िनज 
�रट िनवेदक सो �कृितको काय��ममा सहभागी ह�न 
जान लागेको िवषयमा गहृ म��ालयबाट कुनै �कारको 
जानकारी, िसफा�रस, सम�वय वा �वीकृित �ा�त गरेको 
नदेिखएकोले िनजलाई ��थान अनमुित निदइएको 
हो । िनज �रट िनवेदक अनिमन�ारा अयो�य �मािणत भई 
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बिहग�िमत भएका त�कालीन माओवादी लडाकुह�को 
स�ंथाका पदािधकारीका १५ जना सद�यको संय�ु 
ह�ता�रबाट �ा�त उजरुी िनवेदनका आधारमा 
िनजउपर स�ब� अिधकार�ा�त अिधकारीह�बाट 
थप ब�ुन ुपन� भएको ह�दँा ��थान अनमुित निदइएको 
हो । यसरी िवभागका महािनद�शकलाई �ा�त 
अिधकारको कानूनबमोिजम �योग गदा�  �रट िनवेदकको 
कुनै पिन हक हनन नभएको ह�दँा �रट िनवेदन खारजे 
ग�रपाउ ँ भ�नेसमेत बेहोराको अ�यागमन िवभागको 
िलिखत जवाफ ।

यसमा �रट िनवेदक ब�कक जान लागेको 
भिनएको काय��मसगँ स�ब� िवषय �े� सश�, 
���ो�र शाि�त राहत, शाि�त �ब��न गन� िवषय 
गहृ म��ालयको �े�ािधकारिभ� पन� देिखएको र गहृ 
म��ालयमाफ� त काय��ममा सहभािगताको लािग 
�वीकृित �ा�त गरकेो नदिेखएको भ�ने कुरा अ�यागमन 
काया�लय, ि�भवुन अ�तरा�ि��य िवमान�थलका 
अ�यागमन अिधकृत कृ�णराज र�ेमीसमेतको िलिखत 
जवाफबाट दिेखएको अव�थामा कुनै पिन काय��ममा 
नाग�रक िवदशे जादँा स�बि�धत म��ालयको �वीकृित 
िलनपुन� हो, होइन भ�ने िवषय आम सरोकारको िवषय 
भएको कारणले ��ततु म�ुालाई तामेलीमा नराखी 
म�ुाको सनुवुाइ नै ह�नपुन� दिेखदँा ��ततु म�ुालाई 
अि�तम आदेश एवम् िनण�यका लािग िनयिमत पेसीमा 
चढाई िनयमानसुार गरी पेस गनु�  भ�ने बेहोराको यस 
अदालतबाट िमित २०७६।५।८ मा भएको आदेश ।

िनयमबमोिजम आजको पेसी सूचीमा चढी 
िनण�याथ� यस इजलाससम� पेस ह�न आएको ��ततु 
�रट िनवेदनमा �रट िनवेदकको तफ� बाट उपि�थत ह�न ु
भएका िव�ान्  व�र�ठ अिधव�ा �ी श�भ ुथापा र िव�ान्  
अिधव�ा �ी ओम�काश अया�लले �रट िनवेदक लेिनन 
िव�टले ब�ककमा िमित २०७५।५।९ दिेख आर�भ भई 
िमित २०७५।५।१३ स�म स�चालन ह�ने Youth in 
Conflict Areas Healing and Peace Building 

Through Social Engagement िवषयको ५ िदने 
तािलममा सहभागी ह�न जानको लािग िभसा र �वेशा�ा 
�ा�त ग�रसकेको अव�था छ । िनवेदक सश� 
���को समयमा माओवादीका पूव� बालसेना पिन 
ह�न् । अ�यागमन िवभागले अि�तम िब�दमुा पिुगसकेपिछ 
जान निम�ने भनी प� िदने काम भएको छ । उ� िमित 
२०७५।५।८ को प�मा जान रोक लगाउनकुो कारण 
नेपाल सरकारको स�बि�धत िनकायबाट �वीकृित 
र सहमित निलएको भ�ने मा� लेिखएको छ । यस 
ऐन, िनयमबमोिजम �मण रोक लगाएको भिनएको 
छैन । उि�लिखत कारण िव�मान कानूनी �यव�थासगँ 
िम�दो छैन । अ�यागमन िनयमावलीको िनयम १४(क) 
र (ख) मा भएको �यव�थाअनसुार िभसा नभएको वा 
कारणसिहतको जानकारी �ा�त भएको अव�थामा 
मा� नेपालबाट ��थान ह�न रोक लगाउन सिकने 
रहेकोमा �रट िनवेदकको हकमा सो अव�था रहेको 
दिेखदैँन । अ�यागमन काय�िविध, २०६५ को प�र�छेद 
३(१), (२) र (३) अनसुारको राहदानी वैध नभएको 
र शंका�पद देिखएमा अल�गै राखेर अनस�धान 
गनु�पन� र �मण अनमुित ह�न नस�ने अव�था आउन 
स�नेमा �रट िनवेदकको हकमा यो अव�थासमेत रहेको 
छैन । गहृम��ीको तफ� बाट पेस भएको िलिखत 
जवाफ �यि�को �वत��तामा आघात पन� िकिसमको 
दिेख�छ । उ� काय� ICCPR को धारा १२(२)(३) 
को िव��मा छ । स��भतुामा असर पन�, मािनस 
भा�ने ज�ता कारणबाट रा�यले रोक लगाउन स�छ 
अ�यथा रो�न िम�दैन । जानको लािग अनमुित 
िदइसकेपिछ जान रोक लगाउने काम भएकाले िनवेदन 
मागबमोिजमको आदेश जारी ह�नपुछ�  भ�नेसमेत बहस 
गनु�भयो ।

�यसैगरी िवप�ी नं. ३ बाहेकका अ�य 
िवप�ीह�को तफ� बाट उपि�थत ह�न ु भएका िव�ान्  
सह�यायािधव�ा �ी सि�जवराज र�ेमीले �रट िनवेदक 
ब�कक जनु काय��मका लािग भाग िलन जाने भिनएको 
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हो सो काय��म स�प�न भइसकेको छ । �यसपिछ �रट 
िनवेदकलाई िवदशे जानको लािग कुनै रोक लगाइएको 
छैन । ब�कक जान रोिकए पिन �यसपिछ िनज िवदेश 
गएको देिखएको र ��ततु �रट िनवेदनको औिच�य 
समा�त भइसकेको ह�दँा खारजे ह�नपुछ�  भ�नेसमेत 
बहस गनु�भयो । 

�रट िनवेदकको तफ� बाट उपि�थत ह�न ुभएका 
िव�ान्  कानून �यवसायीह� र िवप�ीह�का तफ� बाट 
उपि�थत ह�न ु भएका िव�ान्  सह�यायािधव�ाले 
गनु�भएको बहस िजिकर सनुी िमिसल अ�ययन गरी हेदा� 
��ततु �रट िनवेदनमा म�ुयतः देहायका ��नह�को 
िन�पण ह�नपुन� देिखन आएको छः-

१. �रट िनवेदकलाई  थाइ�या�डको राजधानी 
ब�ककमा आयोिजत तािलममा सहभागी 
ह�नबाट रो�ने काय� कानूनस�मत छ वा छैन ।

२. �रट िनवेदन मागबमोिजमको आदशे जारी ह�न ु
पन� हो वा होइन । 

२. सव��थम पिहलो ��नतफ�  हेदा� �रट 
िनवेदकलाई िवदेशमा आयोजना ह�न गइरहेको 
काय��ममा सहभागी ह�न जानबाट रोिकएको िवषयलाई 
िलएर आ�नो सिंवधान �द� हक हनन ह�न गयो भनी 
��ततु �रट िनवेदन दता� भएको देिख�छ । िववादको 
घटना�मलाई हेदा� िनवेदक थाइ�या�डको राजधानी 
ब�ककमा िमित २०७५।५।९ देिख िमित २०७५।५।१३ 
स�म स�चालन ह�ने Youth in Conflict Areas 
Healing and Peace Building Through 
Social Engagement िवषयको ५ िदने तािलममा 
सहभागी ह�न सो देशमा �वेश गन� िभसासमेत �ा�त 
गरी िमित २०७५।५।८ गते नेपाल एयरलाइ�सको 
उडान RA-401 बाट िबहानको ९.५० बजे ब�कक 
��थान गन� ि�भवुन िवमान�थलमा पगेुका रहेछन् । 
िवमान�थलमा पगेुपिछ िनवेदकले राहदानी, �वेशा�ा 
��ततु गरी एयरलाइ�सको काउ�टरबाट बोिड�ङ 

पास िलई अ�यागमनको काउ�टरमा चेक जाचँ गराई 
राहदानीमा ��थानको छाप लगाई िवमानतफ�  जान 
ला�दा अ�यागमन काया�लयका कम�चारीले राहदानी 
र बोिड�ङ पास मागी राहदानीमा ��थानको छापमा 
र� ग�रएको छाप लगाई बोिड�ङ पाससमेत खोसी 
िलएका रहेछन् । सो गनु�को कारणबार े िनवेदकले 
सोधेपिछ “जुन काय��मको लािग थाइ�या�ड 
जान लागेको हो �यस िवषयसगँ स�ब� नेपाल 
सरकारको कुनै पिन िनकायको िसफा�रस तथा 
�वीकृित नदेिखएकोले ��थान अनुमित निदएको” 
भ�ने बेहोराको च.नं. ४८२ िमित २०७५।५।८ को 
प� अ�यागमन काया�लयबाट िनवेदकलाई िदइएको 
रहेछ । िवप�ीह�को उ� काय�ले िनवेदकको नेपालको 
संिवधान �द� मौिलक हकमा आघात परकेो ह�दँा 
िवदेश जान रोक लगाएको िमित २०७५।५।८ को प� 
उ��ेषणको आदेश�ारा बदर गरी उ�ा�त राहदानीको 
अविध कायम नरहेको तथा जाने देशले �वेशा�ा 
उपल�ध नगराएको अव�थामा बाहेक अ�य अव�थामा 
िवदेश जान नरो�न,ु रो�न नलगाउन ुभ�ने �ितषेधको 
आदेश तथा राहदानी र �वेशा�ाबमोिजम िवदेश �मण 
गन� िदन ुिदलाउन ुभ�ने परमादशेको आदेशसमेत जारी 
ग�रपाउ ँ भ�नेसमेत बेहोराको िजिकर �रट िनवेदकले 
िलएको देिख�छ ।

३. �यसैगरी िवप�ीह�बाट पेस भएको 
िलिखत जवाफलाई हेदा�  मूल �पमा �रट िनवेदक ब�कक 
जान लागेको भिनएको काय��मसगँ स�ब� िवषय 
सश� ���, ���ो�र शाि�त, राहत, शाि�त �ब��न 
गन� िवषय नेपाल सरकार (काय� िवभाजन) िनयमावली, 
२०७४ बमोिजम गहृ म��ालयको �े�ािधकारिभ� पन� 
िवषयह� ह�न् । �रट िनवेदकले काय��ममा सहभागी 
ह�न जान लागेको िवषयमा गहृ म��ालयबाट कुनै 
�कारको जानकारी, िसफा�रस, सम�वय वा �वीकृित 
�ा�त गरकेा छैनन् भ�ने र त�कालीन लडाकुह�को 
संगठनका सं�थापक एवम् अ�य सद�यह�समेत १५ 
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जनाबाट िनजका िव�� आव�यक कारबाही ह�न भनी 
गहृ म��ालयमा उजरुी परकेो देिख�छ । सो उजरुीउपर 
स�ब� अिधकारीह�बाट थप ब�ुन ु पन� भएको ह�दँा 
��थान अनमुित निदइएको हो भ�नेसमेत िजिकर 
िलएको देिख�छ । तर िलिखत जवाफमा जे कुराको 
िजिकर िलइएको छ सो कुरा िनवेदकको िवदेश या�ा 
रो�दा ि�.िव. अ�यागमन काया�लयबाट िलइएको 
देिखदँनै । िवमान�थल अ�यागमन काया�लयले 
च.नं. ४८२ िमित २०७५।५।८ को प�माफ� त केवल 
“थाइ�या�ड काय��ममा जान लागेकोमा जुन 
काय��ममा जान लागेको हो �यस िवषय स�ब�धमा 
नपेाल सरकारको कुनै पिन िनकायको िसफा�रस 
तथा �वीकृित नदेिखएकोले ��थान अनुमित 
निदएको" भनी िनवेदकलाई जानकारी िदएको 
पाइ�छ । यो प� र िलिखत जवाफको संिवधान 
स�मतताको बारमेा पिछ िववेचना गर�ला तर �ार�भमा 
नै यित चािह ँ भ�न ु उपय�ु ह��छ िक हाल िलिखत 
जवाफमा िलएको िजिकर र त�कालमा िवमान�थल 
अ�यागमन काया�लयले िदएको कारण एउटै नभई 
फरक-फरक रहेको दिेख�छ । थाइ�या�डको राजधानी 
ब�ककमा िमित २०७५।५।९ देिख िमित २०७५।५।१३ 
स�म स�चािलत सो काय��म हाल समा�त भइसकेको 
र �यसपिछ िनवेदकलाई िवदशे जान नरोिकएको भनी 
िव�ान्  सह�यायािधव�ाले इजलाससम� जानकारी 
पिन िदन ुभएको छ र सो कुरालाई िनवेदकले �वीकार 
गरकेा पिन छन् । �यसैले यो िवषय टुङ्गो लािगसकेको 
भनी स�झने ि�थित पिन आउन स�छ तर गहृ 
म��ालयसमेतको िलिखत जवाफमा �रट िनवेदक 
ब�कक जान लागेको भिनएको “सवंेदनशील िवषयमा 
�वदेश वा िवदेशमा ह�ने वकालत, �चार�सार 
ज�ता िवषयह� गृह म��ालय स�ब� िवषयमा 
िनजको सहभािगताको जानकारी वा सूचना गृह 
म��ालयलाई नभएको” भ�ने उ�लेख भएबाट यो 
िवषय पेिचलो ब�न गएको छ । स�भवतः �यही कारणले 

गदा� ��ततु �रट िनवेदनमा यी �रट िनवेदकको तफ� बाट 
तारखे गजुारी बसेको कारण तामेली �योजनका लािग 
पेस ह�दँा "कुनै पिन काय��ममा नाग�रक िवदेश जादँा 
स�बि�धत म��ालयको �वीकृित िलनुपन� हो वा 
होइन भ�ने िवषय आम सरोकारको िवषय भएको” 
भ�दै सयं�ु इजलासले ��ततु �रट िनवेदनलाई 
तामेलीमा नराखी म�ुाको सनुवुाइ नै ह�नपुन� देिखदँा 
��ततु म�ुालाई अि�तम आदेश एवम् िनण�यका लािग 
िनयिमत पेसीमा चढाई िनयमानसुार गरी पेस गनु�  भनी 
िमित २०७६।५।८ मा आदेश गरकेो देिख�छ । 

४. �यसैले यहा ँ �रट िनवेदकलाई 
थाइ�या�डको राजधानी ब�ककमा आयोिजत 
तािलममा सहभागी ह�नबाट रो�न िम�छ वा िम�दैन, 
�यसरी सहभागी ह�न जादँा सरकारका िनकायह�को 
�वीकृित िलन ु आव�यक छ वा छैन, यसरी रो�ने 
काय� कानूनस�मत छ वा छैन भ�ने ��नह� उ�प�न 
ह�न आएका छन् । यी ��नह�को िन�पण गन� �ममा 
��ततु �रट िनवेदनमा ब�ककमा आयोिजत काय��ममा 
िनवेदकलाई सहभागी ह�न निददँा सिंवधानका कुन-कुन 
अिधकारह�मा असर पछ� , नाग�रक �वत��ताका 
प�रिध र सरकारको िनय��णकारी शि�िबचको 
सवैंधािनक तथा कानूनी सीमा के हो, लोकत��मा 
सो सीमारखेा के क�तो रहनु पछ�, हा�ो ज�तो 
भख�र बामे सन� लागेको लोकत��मा सरकारी 
िनकायह�ले नाग�रकह�सगँ कसरी �यवहार गनु� 
वा�छनीय ह��छ भ�ने आिद सा�दिभ�क ��नह�को 
पिन जवाफ खोिजन ु पन� र सोको लािग नेपालको 
संिवधानका �यव�थाह�लाई तथा नेपाल प� रहेका 
अ�तरा�ि��य मानव अिधकारस�ब�धी महासि�धका 
�यव�थाह�समेतको सापे�तामा हेनु�पन� ह�न आएको 
छ ।  

५. यित त सबैलाई �प� भएकै ह�नपुछ�  िक 
हा�ो संिवधानले नेपाली नाग�रकह�लाई साव�भौम 
मा� बनाएको छैन, अिधकारको प�ुजको �पमा 
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पिन हेरकेो छ । �वत��ता, समानता, स�मान, 
समावेिशता र सहभािगता नाग�रकका अ�तिन�िहत र 
अह�ता�तरणीय अिधकार ह�न् । यी अिधकारह�को 
स�मान गनु�  रा�यको पिहलो धम� हो । अिधकारह�को 
स�मान ग�रएमा मा� समाजमा िदगो शाि�त, �याय र 
समिृ� सिुनि�त ह�न स�छ । जनता आ�ना मािलक 
आफँै ह�न्, अब अिधकारको �योग गन� उनीह�ले कुनै 
मािलक वा अलौिकक शि�लाई सा�न ुपद�न, िकनभने 
अिधकारह� नैसिग�क, अह�ता�तरणीय, �ाकृितक 
तथा रा�य इतर ह��छन् । अिधकारह� दखेाउन मा� 
नभई िनवा�ध उपयोगको िनि�त संिवधानमा रािखएका 
ह�दँा अवाि�छत अवरोध कुनै �पमा पिन �वीकारयो�य 
ह�दैँन । नेपाली जनताले स�री वष�देिख गरकेो सघंष�को 
अिभ� पिन अिधकारको िनवा�ध उपयोगलाई स�मान 
गन� स�ने लोकताि��क र उ�रदायी रा�य संय�� 
र सरकारको �थापना नै हो । तसथ�, लोकताि��क 
मू�य र मा�यतालाई स�मान गद� मानव अिधकारको 
��याभूितमाफ� त अ�तरा� ि��य समदुायसगँ हातेमालो 
गद� नेपाल अब समिृ�को माग�मा अिघ बढ्छ भ�ने 
कुरालाई वत�मान संिवधानले सहष� उद ्घोष गरकेो कुरा 
सदा �मरणीय छ ।  

६. संवैधािनक �यव�थाको कसीमा हेदा� 
��ततु �रट िनवेदनमा �मखु सरोकारको िवषय 
नेपालको संिवधानको धारा १६(१) �ारा ��याभूत 
“स�मानपूव�क बा�ँन पाउने हक”, धारा १७(१) �ारा 
��याभूत “वैयि�क �वत��ता” को हक र सोअ�तग�त 
िहड्ँडुल गन� �वत��ता, िवचार र अिभ�यि�को 
�वत��ताह� र धारा १८ �ारा ��याभूत “समानताको 
हक” को �योग नै दिेख�छ । वैयि�क �वत��ता 
�यि�को अ�य�त मह�वपूण� हक हो । वैयि�क 
�वत��ताको िनवा�ध उपभोग मानवको �यि��व 
िवकासको लािग अथा�त् स�मानपूव�क बा�ँन पाउने 
हकको लािग ज�रत ह��छ । मलुकुिभ� वा बािहर 
ग�रने िवचारह�को आदान �दानबाट �यि�गत 

�ानको अिभविृ� ह��छ । �वत��तापूव�क िहड्ँडुल 
गन� पाउदँा र आ�ना िवचारह� अिभ�य� गन� पाउदँा 
मानवले आ�नो �यि��वको िवकास स�तिुलत �पमा 
गन� पाउछँ । �यसैले वैयि�क �वत��तालाई अ�य 
हकह�को �चलनको कडीको �पमा िलइ�छ । यो 
यित मह�वपूण� हक हो िक यसको जगमा नै लोकत�� 
अडेको ह��छ । समानता, स�मानलगायतका हकह�को 
�योग र �चलन पिन वैयि�क �वत��ता सिुनि�त 
ह�दँा ह�ने हो । अक� श�दमा समानता, स�मान र 
�वत��ता िवचको ि�कोणीय स�ब�धको िबचबाट 
अिधकारह�को िवि�तण�ता खो�न र �कारा�तरले 
लोकत��का मू�यह� िनया�न सिकने ह��छ र �यसको 
लािग �वत��ता पिहलो कु�जी ब�दछ ।  

७. ��ततु िववादमा िवदशेमा ह�न लागेको 
तािलममा सहभािगताको ��न उठेको छ । नेपालको 
संिवधानले नाग�रकह�लाई मलुकुिभ� आवतजावत 
गन�पाउने �वत��ता ��याभूत गरकेो छ । तर 
िहड्ँडुल गन� पाउने �वत��ता मलुकुिभ� िहड्ँडुल 
गन� पाउने कुरासगँ मा� स�बि�धत छैन, ख�ुला र 
�वत���पमा िवदेश आवतजावत गन� पाउने कुरासगँ 
पिन यो स�बि�धत छ । हामी नाग�रक र राजनीितक 
अिधकारस�ब�धी महासि�धको प� रा�� भएको 
कारणले पिन अब मलुकु बािहर आवतजावत गन�, 
आ�ना िवचारह� रा�ने �वत��तालाई पिन हामीले 
वैयि�क �वत��ताको अिभ�न अङ्गको �पमा हेनु�पन� 
ह�न आएको छ1 ।  

८. लोकत�� िवचारह�को बजार हो । 
िवचारह� सबै सरकार वा स�ाले मनपराउने खालका 
नह�न पिन स�छन् । ती सबै िसज�ना�मक ह��छन् भ�ने 
पिन केही छैन । तर िवचार र अिभ�यि� �वत��ताको 
�योग ह�दँा र सूचनाको िनवा�ध �चार�सार ह�दँा ससूुिचत 
जनमत िनमा�ण ह�न प�ुछ । जनता आफँैले �हणयो�य 

1  नाग�रक र राजनीितक अिधकारस�ब�धी संय�ु रा��संघीय 
महासि�ध १९६६, धारा १२, १८, १९
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िवचार र मतह� �हण गछ� , अ�हणीय िवचारह� 
�वीकार गद�न । �यसैले लोकत��मा सरकार र स�ाले 
अि�य िवचारह� पिन सहने साम�य� रा�नपुछ�  । यो 
अव�य हो िक हा�ो सिंवधान वा हामी प� रहेको मानव 
अिधकारस�ब�धी महासि�धले वैयि�क �वत��तालाई 
ब�देजरिहत मानेको छैन । सिंवधानको धारा १७ मा नै 
“मनािसब �ितब�ध” लगाउन सिकने कुरालाई �वीकार 
ग�रएको छ । तर ती �ितब�धह� कानून�ारा लगाइन ु
पछ�  । काय�का�रणीको आदेशमाफ� त होइन । साथै ती 
कानूनह�ले सारभूत �पमा र उिचत काय�िविधमाफ� त 
सिंवधानको मूल मा�यतालाई स�मान गरकेो 
ह�नपुछ�  । ती �ितब�धह� लोकताि��क �यव�थामा 
�वीकाय� िकिसमको पिन ह�नपुछ�  । अिधकारमा �ितब�ध 
लगाउने कानूनह� �यायपूण�, उिचत र तक� सङ्गत 
छन् वा छैनन्, लगाइएका �ितब�धह�ले अिधकार 
नै िन�तेज पाछ�न् वा पाद�नन्, ती प�गामी छन् वा 
छैनन्, रो�न खोिजएको हािनलाई हेरी ती वा�छनीय 
छन् वा छैनन् र लोकत��को मूल मा�यताअनकूुल 
छन् वा छैनन् भनी अदालतले सधै परी�ण गन� 
स�छ । जहा ँ�ितब�धको ��न उठ्छ, लगाइएका ब�देज 
वा �ितब�धह� संिवधान र मानव अिधकारस�ब�धी 
महासि�धअन�ुप छन् भनी पिु� गनु�पन� दािय�व 
सरकारसगँ रह�छ । लोकत��मा सरोकारवाला सबैले 
अिधकार �योग र िनय��णिबचको यो सीमा ब�ुन 
िनता�त ज�री छ ।

९. उपयु�� सै�ाि�तक प�ृभूिममा ��ततु 
िववादमा हेदा� यी िनवेदकलाई Asian Resource 
Foundation �ारा आयोिजत Youth in Conflict 
Areas: Healing and Peace Building 
Through Social Engagement मा भाग 
िलनका लािग आम��ण ग�रएकोले सो आम��ण 
प�को फोटोकपी राहदानीसाथ राखी Kingdom 
of Thailand को नेपाल ि�थत दूतावासमा पेस 
ह�दँा दूतावासबाट िनजलाई िभसा �दान गरकेो 

दिेख�छ । �वीकृत िभसाको आधारमा िमित २०७५।५।८ 
गतेको RA-४०१ उडानबाट ब�कक जानेको लािग 
�रट िनवेदकले िटकट ख�रद गरी िमित २०७५।५।८ 
गते िबहान ि�भवुन िवमान�थलमा पगुी नेपाल 
एयरलाइ�सको काउ�टरमा िटकट, राहदानी दखेाई 
आफूसगँ भएको सामान चेक जाचँ गराई बोिड�ङ पास 
�ा�त गरी अ�यागमन काया�लयमा राहदानी र बोिड�ङ 
पास दखेाई �वेशा�ाको लािग राहदानीमा छापसमेत 
लािगसकेपिछ अ�यागमन काया�लयले राहदानी र 
बोिड�ङ पास िफता� मागी राहदानीमा �वेशा�ा �ा�त 
गरकेो छापमािथ Cancelled को छाप लगाई बोिड�ङ 
पास राखी राहदानी िफता� गरकेो भ�ने �रट िनवेदनबाट 
दिेख�छ । िवप�ीह�बाट पेस भएको िलिखत 
जवाफबाट पिन िनवेदकको राहदानीमा �वेशा�ा �ा�त 
गरकेो छापमािथ Cancelled को छाप लगाई बोिड�ङ 
पास राखी राहदानी िफता�  गरेको भ�ने कुरा पिु�ट 
भएको देिख�छ । िनवेदकले राहदानी Cancelled 
को छाप लगाउन ुर बोिड�ङ पास िफता� िलनकुो कारण 
माग गदा� अ�यागमन काया�लयले च.नं. ४८२ िमित 
२०७५।५।८ को प�माफ� त “थाइ�या�ड काय��ममा 
जान लागेकोमा जुन काय��ममा जान लागेको हो 
�यस िवषय स�ब�धमा नेपाल सरकारको कुनै पिन 
िनकायको िसफा�रस तथा �वीकृित नदेिखएकोले 
��थान अनुमित निदएको" भनी िनवेदकलाई 
जानकारी िदएको देिख�छ । उ� प�को अनहुारबाट 
नै यो संिवधान र कानूनको बिख�लाप लेिखएको 
दिेख�छ । लोकत��मा �यि�ले आ�नो अिधकार 
िनवा�ध �योग गन� पाउछँन् । अिधकारको �योग गन� 
सरकारको कुनै िनकायको िसफा�रस वा �वीकृित 
चािहदैँन । सरकारको कुनै िनकायको िसफा�रस 
वा �वीकृितबेगर िवदेश जान पाइदैँन भनेर न त 
राहदानी ऐनमा लेिखएको छ न त अ�यागमनस�ब�धी 
ऐन र िनयमावलीमा नै लेिखएको छ । सरकारको 
काय�िवभाजनको लािग बनाइएको िनयमावलीको कुरा 
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देखाएर गहृ म��ालयलाई नसोधेस�म अिधकारको 
�योग गन� िद�न भ�न ुहामीले अपनाएको लोकत�� र 
िविधको शासनको मा�यताअनकूुल ह�दैँन ।

१०. राहदानी र अ�यागमनस�ब�धी कानूनी 
�यव�था हेदा� राहदानी ऐन, २०२४ को दफा २ मा 
"यस ऐनमा "राहदानी" भ�नाले िवदेश �मणमा जाने 
नपेाली नाग�रकलाई �य�तो �मण गन� अनुमित �दान 
गरी �य�तो �मणमा जान ेदेशह� तथा समय तोक� 
नपेाल सरकारबाट िदइने िलखत स�झनुपछ�" भनी 
राहदानीको प�रभाषा गरकेो पाइ�छ । यी �रट िनवेदक 
लेिनन िव�ट राहदानी ऐन, २०२४ बमोिजम राहदानी 
िलन यो�य भई िनजले ऐनबमोिजम नेपाली नाग�रकको 
हैिसयतले पररा�� म��ालयअ�तग�त राहदानी 
शाखाबाट राहदानी नं. ०७८४१०५४ को राहदानी 
�ा�त ग�रसकेको देिख�छ । िनवेदकले �ा�त गरकेो 
राहदानीको अविध �यितत भइसकेको अव�थासमेत 
देिखदँनै । �यसैगरी राहदानी ऐन, २०२४ को दफा ३ 
मा "िवदेश या�ामा जादँा नेपाली नाग�रकले आ�नो 
नाममा जारी भई बहाल रहकेो राहदानी िलएर 
मा� जान स�नेछ" भ�ने �यव�था रहेको देिख�छ । 
सोबाहेक िवदेश जान अ�य कुनै सत� ब�दजे राहदानी 
ऐन, २०२४ ले लगाएको देिखदैँन । �यसैगरी राहदानी 
िनयमावली, २०६७ को िनयम १०(१) मा राहदानी 
तथा अ�यागमनस�ब�धी कसरुमा कानूनबमोिजम म�ुा 
चिलरहेको वा अदालतबाट कसरुदार ठहर भई सजाय 
भोिगरहेको, ब�क तथा िव�ीय स�ंथाको ऋण ितन� 
नसक� �चिलत कानूनबमोिजम कालोसूचीमा परकेो, 
��ाचार वा स�पि� श�ुीकरणको अिभयोगमा म�ुा 
चिलरहेको वा अदालतबाट कसरुदार ठहर भई सजाय 
भोिगरहेको, मानव बेचिबखन वा अपहरण वा लाग ु
औषधको कारोबारस�ब�धी कसरुमा म�ुा चिलरहेको 
वा अदालतबाट कसरुदार ठहर भई सजाय भोगी रहेको, 
अदालतबाट िवदेश जान रोक लगाएको वा राहदानी 
जारी नगन� आदेश भएको र कानूनबमोिजम राहदानी 

रो�का रा�ने वा जारी नगन� �यव�था भएकोमा राहदानी 
जारी गन� इ�कार गन� स�ने आधारह� उ�लेख भएको 
दिेख�छ । उि�लिखत अव�थाबाहेकमा राहदानी जारी 
गन�लाई इ�कार गन� िम�ने �यव�था रहेको पाइदँनै । 
राहदानी िनयमावलीले राहदानी जारी गन� इ�कार गन� 
सिकने भनी तोकेको कुनै पिन आधार यी िनवेदकको 
हकमा िव�मान रहेको देिखदैँन । राहदानी �ा�त गन� 
यो�य �यि� राहदानीमा उ�लेख भएको देश �मण गन� 
यो�य ह�ने नै देिख�छ । कानूनबमोिजम जारी भई अविध 
बाकँ� रहेको राहदानीको आधारमा कानूनबमोिजम 
िभसा �ा�त गरी इ�छा गरकेो मलुकुको �मण गन� 
पाउने नै ह��छ । 

११. हा�ो देशमा िवदेश जाने र आउने 
काय�लाई �यवि�थत गन�को लािग अ�यागमन 
ऐन, २०४९, अ�यागमन िनयमावली, २०५१ र 
अ�यागमन काय�िविध, २०६५ िव�मान रहेको 
अव�था छ । अ�यागमन ऐन, २०४९ को दफा ३(६) 
मा "नपेालबाट िवदेश ��थान गन� वा आउने नेपाली 
नाग�रकह�को ��थान तथा आगमनस�ब�धी 
�यव�था तोिकएबमोिजम ह�नेछ" भनी उ�लेख भएको 
छ । अ�यागमन िनयमावली, २०५१ को िनयम १४ मा 
नेपालबाट ��थान गन� िवभाग वा अ�यागमन काया�लयले 
रोक लगाउन स�ने कुरालाई �यवि�थत ग�रएको 
छ । जसअनसुार िनयम १४(क) मा "वैध राहदानी र 
��थान गन� भएको देशमा �वेश गन�को लािग िभसा 
नभएको" र िनयम १४(ख) मा "नपेालबाट ��थान 
गन�बाट रोक लगाउनको लािग कुनै अिधकार�ा�त 
अिधकारीबाट कारणसिहतको जानकारी �ा�त ह�न 
आएका �यि�लाई" ��थान गन� रोक लगाउन स�ने 
भनी उ�लेख भएको पाइ�छ । िनवेदकलाई िदएका प�मा 
अिधकार�ा�त अिधकारीबाट आदशे आएको भ�ने 
छैन । उ� �यव�थाको अित�र� अ�यागमन िवभागबाट 
जारी भएको अ�यागमन काया� िविध, २०६५ को 
प�र�छेद ३ को ३.१ मा नेपाली नाग�रकलाई ��थान 



नेपाल कानून पि�का, २०७६, फागनु

2382

अनमुित िददँा अवल�बन गनु�पन� काया�िविध तोकेको 
पाइ�छ । जसअनसुार ३.१(१)(क) मा "राहदानी, 
��थान फाराम, हवाईमाग�को ��थान िव�दु भए 
या�ाको बोिड�ङ पास या�ुबाट �ा�त गन�", ३.१(१)
(ख) मा "राहदानी र On Arrival Visa नपाउने देश 
ग�त�य�थल भए सो देशको िभसा वैध छ वा छैन 
परी�ण गन�", ३.१(१)(ग) मा "��थान फाराममा 
सबै िववरण भ�रएका छन ्वा छैनन् हने�", ३.१(१)(घ)
मा "��थान िनषेध ग�रएको �यि� हो, होइन यिकन 
गन�", ३.१(१)(ङ)मा "सबै िववरण िठक भए ��थान 
ि�टकर टासँ गरी ��थान छापसमेत लगाई ��थान 
अनुमित िदने" भनी, ऐ. ३.१(२)(घ) मा "पय�टक�य 
वा अ�य �योजनमा जान ेनेपालीह�का लािग �याद 
भएको वैध राहदानी र या�ा �योजनस�ब�धी िभसा, 
ि�तफ� हवाई िटकट, खच� बेहोन� �य� वा स�ंथाको 
सबै बेहोरा खुलेको प� वा साथमा �यूनतम ५०० 
अम�ेरक� डलर वा सो बराबरको िवदेशी मु�ा 
सटही गरकेो �माण" र  ऐ. ३.१(३) मा "पेस भएको 
राहदानी वा िभसा वा या�ास�ब�धी अ�य कागजात 
वैध नभएमा / शंका�पद भएमा िनजलाई अल�गै 
राखी अनसु�धान �ि�या अिघ बढाउने र िनजलाई 
��थान अनुमित निदने" भनी उ�लेख भएको 
पाइ�छ । ि�.िव. अ�यागमन काया�लयले जारी गरकेो 
मािथ उि�लिखत प� तथा िवप�ीह�ले पेस गरकेो 
िलिखत जवाफमा �रट िनवेदक लेिनन िव�ट राहदानी 
ऐन, २०२४ को दफा ३, राहदानी िनयमावली, २०६७ 
को िनयम १०(१), अ�यागमन िनयमावली, २०५१ 
को िनयम १४ र अ�यागमन काय�िविध, २०६५ को 
प�र�छेद ३ को ३.१ बमोिजम िवदेश जान अयो�य 
भएको कारणबाट ��थानको लािग अनमुित निदएको 
भ�नसकेको अव�थासमेत देिखदैँन । यसरी कानूनको 
�प� अि�तयारीबेगर लेिखएको प�बाट िनवेदकको 
िवदेशमा स�चािलत तािलममा सहभागी ह�न पाउने हक 
खोिसएको �प�ट देिखयो ।

१२. िवप�ीह�बाट पेस ग�रएको िलिखत 
जवाफमा मािथ उि�लिखत ि�.िव. अ�यागमन 
काया�लयको प�को अित�र� अ�य दईु िजिकरह� 
पिन िलएको देिख�छ । तीम�ये पिहलो, �रट िनवेदक 
ब�कक जान लागेको भिनएको काय��म “सश� 
���, ���ो�र शाि�त, राहत, शाि�त �ब��न गन� 
िवषय नेपाल सरकार (काय� िवभाजन) िनयमावली, 
२०७४ बमोिजम गहृ म��ालयको �े�ािधकारिभ� पन� 
िवषयह� ह�न् । �रट िनवेदकले काय��ममा सहभागी ह�न 
जान लागेको िवषयमा गहृ म��ालयबाट कुनै �कारको 
जानकारी, िसफा�रस, सम�वय वा �वीकृित �ा�त 
गरकेा छैनन्” भ�ने कुरा जहासँ�म छ, उ� िलिखत 
जवाफमा �रट िनवेदकलाई बिहग�िमत अयो�य लडाकु 
भिनएकै छ, य�तो लडाकुले आफू र सहयो�ाह�को 
िवषयमा अथा�त् सश� ���, ���ो�र शाि�त, राहत, 
शाि�त �ब��नको िवषयमा देशिभ� वा बािहर कुरा 
गन� नपाउने भ�ने ह�दैँन । सो िवषयमा कुनै अिभ�यि� 
िदनअुिघ गहृ म��ालयलाई जानकारी िदन ुपन� वा सो 
म��ालयको िसफा�रस, सम�वय वा �वीकृित िलनपुन� 
बा�यता संिवधान वा कानूनले गरकेो देिखदैँन । 
नाग�रक �वत�� छन्, साव�भौम, र अिधकार स�प�न 
छन् भ�नकुो अथ� संिवधान र कानूनले �प�तः रोक 
नलगाएको िवषयमा आ�नो िवचार रा�न �वत�� छन् 
भ�न ुपिन ह��छ । यसमा कसैलाई पूव�जानकारी िदनपुन� 
वा सहमित िलनपुन� ह�दँैन । यसो भ�नसु�म पिन िवचार 
र अिभ�यि�लाई काय�कारणीको इ�छा र मिज�मा रा�न ु
ह��छ जनु लोकत��मा होइन पिुलस रा�यमा मा� 
स�भव ह��छ । तसथ� िलिखत जवाफमा िलइएको सो 
िजिकर कुनै िकिसमले पिन सिंवधानस�मत देिखदँैन । 

१३. जहासँ�म “त�कालीन लडाकुह�को 
सगंठनका स�ंथापक एवम ् अ�य सद�यह�समेत 
१५ जनाबाट िनजका िव�� आव�यक कारबाही 
ह�न भनी गृह म��ालयमा उजुरी परकेो देिख�छ । सो 
उजुरीउपर स�ब� अिधकारीह�बाट थप बु�न ुपन� 
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भएको ह�दँा ��थान अनमुित निदइएको हो” भ�ने 
गहृ म��ालयको िलिखत जवाफमा उ�लेख भएको 
कुरा छ, सोबारमेा क�तीमा पिन दईु कुराह� भ�न 
सिक�छ । �थमतः सो कुरा ि�.िव. अ�यागमनको 
काया�लयको प�मा नपरकेो ह�दँा पिछबाट उठेको 
िवचार (After thought) हो, र दो�ो, बिहग�िमत 
लडाकुह�को उजरुी परकेो भ�ने िवषयमा कुनै 
कानूनी कारबाही चलेको वा कुनै आिधका�रक 
िनकायबाट िनवेदकलाई कुनै �याद वा सूचना जारी 
ग�रएको भ�ने िजिकर हालस�म पिन छैन । जबस�म 
कानून�ारा अि�तयार �ा�त िनकायले कुनै कानूनी 
कारबाही स�ु गरी कानूनको अि�तयारीिभ� रही 
िवदेश या�ालाई रो�दैन तबस�म य�तो या�ा रो�न 
िम�दैन । अ�यागमन िनयमावली, २०५१ को िनयम 
१४ को अव�था छ भ�ने देिखएको अव�था यहा ँ
छैन । तसथ� गहृ म��ालयको िलिखत जवाफमा 
उि�लिखत उ� िजिकरह� कानूनस�मत देिखदँनैन् । 

१४. अब िनवेदकको मागबमोिजमको आदेश 
जारी गनु�पन� हो वा होइन भ�ने स�ुमा उि�लिखत 
दो�ो ��नतफ�  हेदा� �रट िनवेदक सश� ���को 
समयमा िव�ोही प�का बालसेना भएको कुरा �रट 
िनवेदन तथा िवप�ीह�बाट पेस भएको िलिखत 
जवाफसमेतबाट पिु�ट भएको देिख�छ । िनज ब�ककमा 
तािलममा भाग िलन जाने िवषय सश� ���, 
���ो�र शाि�त, राहत, शाि�त �ब��नसगँ स�बि�धत 
रहेको देिख�छ । य�ता िवषयमा तािलममा भाग िलन 
जानको लािग कुनै कानूनबाट रोक लगाएको दिेखदैँन । 
अ�यागमन काया�लयबाट िनवेदकलाई िदइएको प�मा 
पिन यो कानूनी आधारमा �रट िनवेदकलाई ब�ककमा 
ह�ने तािलममा जान अनमुित िदन निम�ने भनी �प�ट 
गन� सिकएको पिन देिखदैँन । य�तो अव�थामा गहृ 
म��ालय वा स�ब� िनकायलाई जानकारी वा सहमित 
निलएको भनी िवप�ीह�बाट �रट िनवेदकको िव��मा 
भएको उ� काय� नेपालको संिवधानको धारा १७, १८ 

र २० ले �दान गरकेो मौिलक हकािधकार तथा दवेानी 
काय�िविध संिहता, २०७४ को दफा ७, १७, १८ र 
२० ले �दान गरकेो नाग�रक हकािधकार र नाग�रक 
तथा राजनीितक अिधकारस�ब�धी अ�तरा�ि��य 
अिभसि�धको धारा १२(२) र (३) ले नाग�रकलाई 
�दान गरकेो अिधकारसमेतको िव��मा रहेको देिखन 
आयो । यसथ� िनवेदकलाई िवदेश जान रोक लगाएको 
अ�यागमन काया�लयको िमित २०७५।५।८ को प�को 
औिच�य समा�त भए तापिन यहा ँ जे ज�ता ��नह� 
उठेका छन्, कानूनबमोिजम चािहने सबै द�तावेजह� 
िलई िवदशे जान िवमान�थलमा पगुी सबै �ि�या 
पूरा गरकेो नाग�रकलाई जे जसरी िवदेश जानबाट 
गैरकानूनी �पमा रोिकएको छ, यसबाट संिवधान �द� 
नाग�रक हक र सरकारको अिधकारिबच �प�ट सीमा 
रखेा कोनु�  लोकत��को िदगो संर�ण एवम् स�ब��नको 
िनि�त ज�री देिखएको तथा भिव�यमा पिन गैरकानूनी 
�पमा अिधकार खोिसन स�ने स�भावनासमेतलाई 
म�यनजर गद� सरकारी िनकायह�ले नाग�रकउपर 
गनु�पन� �यव�थासमेतको लािग माग�दश�न गनु�  ज�री 
दिेखएकोले िनवेदकलाई मािथ िववेिचत कानूनबमोिजम 
िवदेश जान अयो�य नभएको ि�थितमा िवदेश जानबाट 
नरो�न ुभनी िवप�ीह�को नाउमँा �ितषेधको आदेश 
र राहदानी र �वेशा�ाबमोिजम िवदेश �मण गन� िदन,ु 
िदलाउन ु भनी परमादेशको आदेशसमेत जारी ह�ने 
ठहछ�  । आदेशको जानकारी िवप�ी नं. ३ बाहेकका अ�य 
िवप�ीह�लाई महा�यायािधव�ाको काया�लयमाफ� त 
िदई ��ततु �रट िनवेदनको दायरी लगत क�ा गरी 
िमिसल अिभलेख शाखामा बझुाई िदनू । 

उ� रायमा सहमत छु ।
�या.कुमार र�ेमी

इजलास अिधकृत: महे��बहादरु काक�
इित संवत् २०७६ साल काित�क १४ गते रोज ५ शभुम् ।
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सव��च अदालत, सयं�ु इजलास
माननीय �यायाधीश �ी अिनलकुमार िस�हा

माननीय �यायाधीश �ी कुमार र�ेमी
फैसला िमित : २०७५।१०।५

०७३-CI-०५६८

म�ुा:- उ��ेषण / परमादेश

पनुरावेदक / �रट िनवेदक : भ�परु िज�ला सािबक 
चपाचो गाउ ँ िवकास सिमित वडा नं.६ को 
प�रवित�त हाल म�यपरु िठमी नगरपािलका 
वडा नं.१० ब�ने �ह��छेबहादरु खड्गीसमेत

िव��
��यथ� / िवप�ी : म�यपरु िठमी नगरपािलका काया�लय, 

म�यपरु िठमी, भ�परुसमेत

 § कुनै �यि� लामो समयदेिख घर बनाई कुनै 
�थानमा बिसरहकेो छ, िनजको सोभ�दा 
बाहके अ�य �थानमा �थायी �कृितको 
बसोवास छैन, �ववासीका आधारमा 
नपेालको कानूनबमोिजम िनजको अिधकार 
िसज�ना गद�छ भने �य�तो �यि�को तथा 
�ववासी ज�गाको समेत स�तुिलत �पमा 
सरं�ण गनु� रा�यको कत��य ह�ने ।

 § �ववासीको नाममा केही समयदेिख 
क�जा गरी बसेका तथा परापूव�कालदेिख 
बसोवास गरी आएका िबचको अिधकारमा 
िभ�नता ह��छ । कुनै ज�गा हाल क�जा गरी 
ब�न े तथा परापूव�कालदेिख नै स�तान 
दरस�तानदेिख बसोवास गरी आएकालाई 
एकै कसीमा रा�न निम�ने । 

 § िचरभोगको आधारमा कानूनबमोिजम 
आवासको �यव�थाको सरं�ण गनु� पिन 
अदालतको कत��य ह�न आउने ।

(�करण नं.३)
 § कानूनबमोिजम लामो समयदेिख वास�थान 

बनाई �ववासी �पमा �योग गरी रहकेो 
घरले चच�को ज�गाह� र साव�जिनक ज�गा 
छु��ने �माण बुझी िनण�य गनु�पन� ।

(�करण नं.४)

पनुरावेदक / �रट िनवेदकका तफ� बाट : व�र� 
अिधव�ा�य �ी राम�साद भ�डारी ‘स�भव’ 
र �ी राजन ढंुगाना

��यथ� / िवप�ीका तफ� बाट : िव�ान्  सह�यायािधव�ा 
�ी उ�व पडुासैनी, व�र� िव�ान् अिधव�ा 
�ी दगुा�मोहन �े�, �ी शिशच�� िव�

अवलि�बत निजर :
स�ब� कानून :
 § ज�गा नापजाचँ ऐन, २०१९

पनुरावेदन तहमा फैसला गन�ः
माननीय �यायाधीश �ी जीवनह�र अिधकारी
माननीय �यायाधीश �ी यवुराज सवुेदी
पनुरावेदन अदालत, पाटन

आदशे
�या.अिनलकुमार िस�हा : �याय �शासन 

ऐन, २०४८ को दफा ९(१)(क) तथा ३३ नं. बमोिजम 
यस अदालतमा िनवेदकह�को तफ� बाट पनुरावेदन पन� 
आएको ��ततु म�ुाको संि�� त�य एव ंठहर यस�कार 
छः

त�य ख�ड
हामी िनवेदकह�को िपतापखुा�को पालादेिख 

नै हकभोग चलन गरी िनज पखुा�ह�ले नै घरसमेत 

�नण�य नं. १०३८९
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बनाई िनर�तर बसोवास गरी आएको भ�परु िज�ला, 
म�यपरु नगरपािलका वडा नं. १० अ�तग�तको हाल 
नापीमा कायम भएअनसुार िनवेदक �ह��छेबहादरु 
खड्गीको हकभोगको घरज�गा हाल िक.नं. ५१ को पूर ै
र िक.नं. ४९ म�येबाट आधा, िनवेदक बेखानारायण 
साहीको हकभोगको घरज�गा हाल िक.नं. ६० को 
पूर ै र िक.नं. ५९ म�येबाट, िनवेदक कृ�णकुमारीको 
हकभोगको घरज�गा हाल िक.नं. ४९ म�येबाट आधा 
र िनवेदक ब�ुर�न खड्गीको हकभोगको घरज�गा 
हालको िक.नं. ५२ अ�तग�त परी नापन�सासमेत 
भएको हामीह�को �ववासी घर र सोले चच�को 
िलग-लगापातसमेतका घरज�गा दता� गरी पाउन 
हामीले िमित २०६४।२।१६ मा िवप�ी नापी गो�ारा 
काया�लयमा िनवेदन िदई कारबाही रिहरहेकोमा हाल 
उ� केही घरह� भि�कई पाताल भइरहेकोमा िवप�ी 
िसि�काली �े� संर�ण तथा िवकास सिमित नामक 
स�ंथाका पदािधकारीसमेतका िवप�ीह�ले दाबीको 
घरज�गा पत� घरज�गा हो भनी दाबी गरकेो कारण 
िववाद भएकोले सो स�ब�धमा िवप�ी म�यपरु िठमी 
नगरपािलका वडा नं.१० वडा सिमितको काया�लयबाट 
िमित २०७१।९।२७ मा सज�िमन मचु�ुका ह�दँा िवप�ी 
िसि�काली �े� संर�ण तथा िवकास सिमितले 
आ�नो �भावमा पारी दाबीको घरज�गा पत� हो भ�ने 
सज�िमन बेहोरा लेखाई अ�य वडाका मािनसह�लाई 
सिहछाप गन� गराउने काय� गरकेो र सोही गैरकानूनी 
सज�िमन मचु�ुकाको आधार देखाउदैँ िवप�ी म�यपरु 
िठमी नगरपािलका काया�लयबाट दाबीको ज�गाको 
स�ब�धमा यस काया�लयबाट िमित २०७२।६।६ मा 
भएको आदशेबमोिजम साव�जिनक ज�गा भएकोले 
साव�जिनक ज�गाको संर�ण गन� दािय�व यस 
नगरपािलकाको ह�ने ह�दँा मागदाबीअनसुार �मािणत 
तथा िसफा�रस िदन नसिकने भ�ने बेहोरा प� िमित 
२०७२।६।११ मा िवप�ी म�यपरु िठमी नगरपािलका 
वडा नं.१० को काया�लयलाई जानकारी गराइएको कुरा 

थाहा जानकारी ह�न आएको ह�दँा िनज िवप�ीह�बाट 
भएको उ� काय�ह�बाट हामी िनवेदकह�लाई 
नाग�रक अिधकार ऐन, २०१२ ले ��याभूत गरेको 
कानूनी अिधकार एव ंनेपालको संिवधानको धारा २५ 
समेतले ��याभूत गरकेो स�पि�स�ब�धी मौिलक 
हकमा ��य� आघात पान� काय� भएको ��ट ह�दँा 
उ� गैरकानूनी काय� बदर गरी िवप�ी म�यपरु िठमी 
नगरपािलका काया�लय, ऐ. को १० नं. वडा काया�लय र 
दाबीको ज�गादता� गरी ज�गाधनी �माणपजुा� िदन ुभनी 
िवप�ी नापी गो�ारा काया�लय िठमी भ�परु, मालपोत 
काया�लय,  भ�परुसमेतको नाममा परमादेशको आदेश 
जारी ग�रपाउ ँभ�ने िमित २०७२।९।१२ को िनवेदन ।

यसमा के कसो भएको हो ? िनवेदकको 
मागबमोिजमको आदेश िकन जारी ह�न ु नपन� हो ? 
मागबमोिजमको आदेश जारी ह�न ु नपन� कुनै आधार, 
कारण र �माण भए सबदु �माणसिहत �याद सूचना 
तामेल भएका िमितले बाटाका �यादबाहेक १५ िदनिभ� 
िवप�ी नं.५, ६ र ७ को  हकमा पनुरावेदन सरकारी 
विकल काया�लय, पाटनमाफ� त र अ�य िवप�ीह�को 
हकमा आफँै वा आ�नो कानूनी �ितिनिधमाफ� त 
िलिखत जवाफ पेस गनु�होला भनी आदेश र िनवेदनको 
�ितिलिपसमेत साथै राखी िवप�ीह�का नाममा �याद 
सूचना जारी गरी रीतपूव�क तामेल गराई िलिखत 
जवाफ पर े वा अविध �यितत भएपिछ पेस गनु�  भ�ने 
पनुरावेदन अदालत पाटनबाट िमित २०७२।९।१६ मा 
भएको आदेश ।

िवप�ीले �रट िनवेदनमा उ�लेख गरेको 
िववािदत िक�ा न�बरको ज�गा स�ब�धमा यस 
काया�लयबाट भएको कुन िनण�यले िवप�ीको हक 
अिधकारमा असर पन� गयो भ�ने कुरा �रट िनवेदनमा 
उ�लेख नभएकोले �रट िनवेदन खारजे ग�रपाउ ँभ�ने 
मालपोत काया�लय भ�परुको तफ� बाट �मखु मालपोत 
अिधकृतको िमित २०७२।१२।१६ को िलिखत 
जवाफ ।
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वादीले दाबी गरकेो �ववासी घर पाताल 
भएको भिनएको ज�गा साव�जिनक पत� भएको पिु� 
भएको छ । िववािदत ज�गाको स�ब�धमा िसफा�रस 
िदने, निदने काय� नगरपािलकाको ह�ने र म�यपरु 
िठमी नगरपािलकासमेतलाई वादीले िवप�ी बनाएको 
देिखदँा सो म�ुास�ब�धी िव�ततृ बेहोरा �यहाबँाट पेस 
ह�ने नै भएकाले वादीको दाबी खारजे ग�रपाउ ँ भ�ने 
नापी काया�लय भ�परुको िमित २०७२।१२।२४ को 
िलिखत जवाफ ।

�थानीय �वाय� शासन ऐन, २०५५ को 
दफा ९६(१)(ञ)(३) अनसुार  साव�जािनक पत� 
ज�गाको संर�ण गन� दािय�व नगरपािलकाको ह�ने ह�दँा 
माग दाबीअनसुार �मािणत तथा िसफा�रस गन� िमलेन 
भनी िमित २०७२।६।६ मा िनण�य भएकोमा सो िनण�य 
बदरको दाबी निलई केवल २०७२।६।११ को प�लाई 
मा� बदरमा दाबी गरकेोले दाबी नै नभएको िनण�य 
बदर ह�न स�दनै । सािबकदिेख भोगचलन गरी आएको 
घरस�म �ववासीमा दता� ह�ने हो । िवप�ी िनवेदकह�ले 
िनवेदन माग दाबी गरकेो िक.नं.४९ र ५९ को छु�ै 
िक�ा कायम भई नापन�सा भएको साव�जिनक पत� 
ज�गा माग दाबीबमोिजम �ववासी ज�गा कायम भई 
िवप�ीह�को नाममा दता� ह�न स�दनै । साथै �थानीय 
�वाय� शासन ऐन, २०५५ ले िदएको अिधकार 
�योग गरी ऐ. ऐनको दफा ९६(१)(ञ)(३) ले तोकेको 
कत��यबमोिजम यस नगरपािलकाबाट कानूनबमोिजम 
भएको िनण�य िवप�ीह�को िनवेदन माग दाबीका 
आधारमा बदर ह�न स�दनै । िवप�ीह�को िनवेदन 
खारजे ग�रपाउ ँ भ�ने म�यपरु िठमी नगरपािलकाको 
काया�लय, ऐ.का �मखु एवं काय�कारी अिधकृत भपेु�� 
सापकोटा, ऐ.का १० नं. वडा काया�लय र ऐ. वडा 
काया�लयका सिचवसमेतको िमित २०७३।२।२३ को 
सयं�ु िलिखत जवाफ ।

सरकारी पत� ज�गामा केही मािनसले 
अनिधकृत �पमा हाल आएर स-साना क�ची घर 

टहरा बनाएकै कारण सो घरटहराले ओगटेको ज�गामा 
�वािम�व �ा� गन� स�दैन । नापीले टहरा दखेाएकै 
अव�थामा समेत पत� ज�गामा बनेको घरटहराले 
कानूनी मा�यता �ा� गन� स�दैन । जब साव�जिनक ज�गा 
हो भ�ने देिख�छ सो अव�थामा स�बि�धत िनकायलाई 
झ�ुयाई वा कुनै �कारले कसैले ज�गा दता� ग�रसकेको 
अव�था रहेछ भने पिन सो दता� बदर भई साव�जिनक 
नै कायम ह�ने र सो अिधकार �थानीय �शासन ऐनले 
स�बि�धत �मखु िज�ला अिधकारी र मालपोत 
काया�लयलाई �दान गरकेो अव�थामा िवप�ीले कुनै 
बेहोराले �माण बेगर कुनै िसफा�रस िलएको वा कुनै 
अनिधकृत �माण खडा गरकेो कुनै कागज वा कुराले 
कुनै मह�व रा�दैन । अतः साव�जिनक पत� ज�गा 
आ�नो नाममा कायम गन� उ�े�यका साथ पन� आएको 
िवप�ीको िनवेदन खारजे ग�रपाउ ँ भ�ने िसि�काली 
�े� सरं�ण तथा िवकास सिमित, िसि�काली मि�दर 
म�यपरु िठमीका अ�य� �ीकृ�ण �जापतीसमेत जना 
८ को वारसे एवं िसि�काली �े� संर�ण तथा िवकास 
सिमितबाट अि�तयार �ा� भई आ�नो हकमा समेत 
ऐ.का सिचव नाइराम �जापतीको िमित २०७३।२।२३ 
को संय�ु िलिखत जवाफ ।

२०६४ को नापी आउदँाकै समयमा 
कृ�णनारायण खड्गी, िव�ण ु खड्गीलगायतका 
मािनसह�ले हाल नापीबाट िक.नं. ४९ कायम गरेको 
ज�गा साव�जिनक पत� हो, सोहीबमोिजम कायम 
होस् भनी िनवेदन िदएका िथए । िक.नं. ५० कायम 
गरकेो घरटहरा भ�दा पछािड ह�दैँ िक.नं. ४६, ४७ 
ह�दँै मूलबाटोमा िन�कने बाटोको �पमा �योग भई 
आएको ज�गा हाल आएर िवप�ीह�ले सरकारी पत� 
ज�गामा केही मािनसले अनिधकृत �पमा स-साना 
क�ची घरटहरा बनाएकै कारण सो घरटहराले 
ओगटेको ज�गामा �वािम�व �ा� गन� स�दैन । नापीले 
टहरा देखाएकै अव�थामा समेत पत� ज�गामा बनेको 
घरटहराले कानूनी मा�यता �ा� गन� स�दैन । जब 
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१०३८९ - �ह��छेबहादरु खड्गीसमेत िव. म�यपरु िठमी नगरपािलकाको काया�लय, म�यपरु िठमी, भ�परुसमेत

साव�जिनक ज�गा हो भ�ने देिख�छ सो अव�थामा 
स�बि�धत िनकायलाई झ�ुयाई वा कुनै �कारले 
कसैले ज�गा दता� ग�रसकेको अव�था रहेछ भने 
पिन सो दता� बदर भई साव�जिनक नै कायम ह�ने र 
सो अिधकार �थानीय �शासन ऐनले स�बि�धत 
�मखु िज�ला अिधकारी र मालपोत काया�लयलाई 
�दान गरकेो अव�थामा िवप�ले कुनै बेहोराले 
�माणबेगर कुनै िसफा�रस िलएको वा कुनै अनिधकृत 
�माण खडा गरकेो कुनै कागज वा कुराले कुनै मह�व 
रा�दैन । अतः साव�जिनक पत� ज�गा आ�नो नाममा 
कायम गन� उ�े�यका साथ पन� आएको िवप�ीको 
�रट िनवेदन खारजे ग�रपाउ ँ भ�नेसमेत बेहोराको 
गणेशबहादरु �जापतीसमेत जना २६ को वारसे भई 
आ�नो हकमा समेत ऐ.ऐ. ब�ने च��कृ�ण �जापतीको 
िमित २०७३।२।२३ को िलिखत जवाफ ।

�ववासी ज�गा दता� �ि�याअनसुार ज�गा 
दता�को लािग िनवेदनसगँ उ� ज�गास�ब�धी आ�नो 
�ववासी हक पिु� ह�ने �माण �थानीय िनकायको 
िसफा�रस पेस ह�नपुन� र िनवेदकको नामबाट पिछ २१ 
िदने सूचना जारी भएप�ात् अ� अ�यबाट दाबी िवरोध 
पर ेनपरकेो दखेी �थलगत सज�िमन मचु�ुकासमेत गरी 
उ� ज�गा िनवेदकको नै �ववासी भोग भएको ज�गा 
�मािणत ह�न जाने भएकोले ती स�पूण� �ि�याप�ात् 
िनवेदकको नाममा ज�गा नाप जाचँ ऐन, २०१९ को 
दफा ६ को उपदफा ५ बमोिजम दता� ह�ने ह�दँा वादीले 
सो �ि�या पूरा नगरकेोले िनजको आरोप औिच�यहीन 
ह�दँा िवप�ीको �रट िनवेदन खारजे ग�रपाउ ँभ�ने नापी 
काया�लय, भ�परु २ नं. नापी टोली नया ँिठमीको िमित 
२०७३।०३।०५ िलिखत जवाफ ।

िनवेदकह�ले ज�गा दता� ग�रपाउ ँ भ�ने 
िनवेदन िविभ�न िनकायमा िदएका आधारमा मा� 
कसैको भोग, हक अिधकार वा �वािम�व भएको 
भ�ने �माणबाट �वतः �थािपत ह��छ भ�ने अव�था 
रह�न । कानूनको रीत प�ुयाएर सािधकार िनकायमा 

िनवेदन गरकेा बखत कानूनबमोिजम कारबाही ह�ने 
नै भएकाले ��ततु िववादमा िनवेदन मागबमोिजमको 
कुनै आदेश जारी गन� अव�था देिखएन । िनवेदकह�ले 
�ववासी ज�गा दता� गन� िसलिसलामा सज�िमनका 
�यि�ह�ले साव�जिनक ज�गा भनी लेखाएको र 
सोही आधारमा नगरपािलकासमेतले िसफा�रस 
निदएको भ�ने उ�लेख गरी ��ततु िनवेदन िलई 
आएको दिेखएको, िनवेदनसाथ िनवेदकले दाबी गरेको 
�ववासी घर ज�गा हो भनी कुनै �माण पेस गरेको 
अव�था देिखदँैन । �थानीय िनकायले स�बि�धत 
�े�का �थानीय �यि�ह�को सज�िमनसमेत बिुझएको 
आधारमा िसफा�रस गन� ह�दँा सज�िमनका स�पूण� 
�यि�ह�ले साव�जिनक ज�गा हो भ�ने उ�लेख गरेको 
र िनवेदकह�को हक भोग तथा अिधकारको कुनै 
�माण नदेिखएको ि�थितमा िनवेदन मागबमोिजमको 
उ��ेषणय�ु परमादशेको आदेश जारी ह�ने अव�था 
दिेखएन । ��ततु �रट िनवेदन खारजे ह�ने ठहछ�  भ�ने 
पनुरावेदन अदालत पाटनबाट िमित २०७३।४।१२ 
गते भएको आदेश ।

हामी िनवेदकह�को िपता पखुा�ले नै 
आजभ�दा क�रब ३०० वष�भ�दा पिन धेरअैिघदेिख 
भोग चलन गरी घरसमेत बनाई िनर�तर बसोवास 
गरी आएको उ� हामीह�को �ववासी घर ज�गालाई 
हाल आएर िवप�ी िसि�काली �े� िवकास सिमितका 
पदािधकारीसमेतका िवप�ीह�ले पत� ज�गा भनी 
िववाद खडा गरकेोले वडा नं. १० को काया�लयबाट 
िमित २०७१।९।२७ मा सज�िमन मचु�ुका खडा 
गदा� उपि�थत �यि�ह�लाई डर धाक ध�क� िदई 
िनजह�ले भनेका मा�ने मािनसह�लाई मा� हा�ो 
घर, आगँन, पखा�ल र िलगलगापातबाहेकलाई पत� 
बेहोरा लेखाई सिहछाप गराउन बा�य बनाएको र 
उ� गैरकानूनी सज�िमन मचु�ुकालाई नै आधार 
दखेाउदँै िवप�ी म�यपरु िठमी नगरपािलकाबाट हामी 
िनवेदकह�को िनवेदन मागबमोिजम िसफा�रस निदई 
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उ�टै उ� हामीह�को �ववासी घर ज�गा नै पत� भ�ने 
सज�िमन मचु�ुका भई आएकोले उ� घर ज�गा पत� 
साव�जिनक नै भएको भनी िमित २०७२।६।६ मा आदेश 
भएको भ�दै िवप�ी वडा नं. १० को वडा सिमितको 
नाममा िमित २०७२।६।११ मा प�ाचारसमेत गरकेो 
िवप�ीह�को उि�लिखत स�पूण� काम कारबाहीह� 
पूण� �पले गैरकानूनी एवं असंवैधािनक रहेको ��ट ह�दँा 
उि�लिखत गैरकानूनी काय�ह� उ��ेषणको आदशे�ारा 
त�काल बदर गरी, दाबीको हामी िनवेदकह�को 
िपता पखुा�को पालादेिखको �ववासी घर ज�गा र 
सोले चच�को िलग-िलगापातसमेतको हकमा िनवेदन 
मागबमोिजम िसफा�रस िदन ुभ�ने र ज�गा नाप जाचँ 
भएको धेर ैवष�स�म पिन हामी िनवेदकह�को िनवेदन 
मागबमोिजमको ज�गा दता�तफ�  कुनै कारबाही नगरी 
वष�स�म अनाव�यक �पमा झलुाई रा�ने िवप�ी 
नापी गो�ारा काया�लय, ग�ाघर, हाल िठमी, नापी 
शाखा काया�लय भ�परु तथा मालपोत काया�लय 
भ�परुसमेतलाई िनवेदकह�को िनवेदक मागबमोिजम 
िववािदत घर ज�गाह� दता� स�ब�धमा कानूनबमोिजम 
त�काल िनण�य गनु�  भनी परमादशेसमेतको आदेश जारी 
गनु�  पन�मा सो नगरी िनवेदकह�को सािबकदेिखको हक 
भोगको �माणह�लाई हेद� नहेरी उ�टै िनवेदकह�को 
हक भोग अिधकारको कुनै �माण नदेिखएकोले 
मागबमोिजम आदेश जारी गन� िमलेन भ�ने स�मािनत 
पनुरावेदन अदालत पाटनको उ� िमित २०७३।४।१२ 
को आदेश / फैसला, उि�लिखत आधार �माण 
एवं कानूनी �यव�थाको अित�र� यसै स�मािनत 
अदालतबाट ने.का.प. २०६६ िन.नं. ८१२५ प.ृ६२० 
तथा ०६१ सालको द.ुप.ुनं. ९१६१ फैसला िमित 
०६६।१०।१७ फैसलाको न�कल यसै साथ छ) 
समेतमा �ितपािदत कानूनी िस�ा�तह�समेतको 
पूण�िवपरीत भई त�काल बदर / उ�टी भागी रहेको 
��ट ह�दँा उ� गैरकानूनी आदशे / फैसला त�काल 
बदर / उ�टी गरी हामी िनवेदकह�को िपता पखुा�को 

पालादेिखको �ववासी घर ज�गाको हकमा हामी 
िनवेदकह�को स�ु �रट िनवेदन एवं ��ततु पनुरावेदन 
िजिकरबमोिजम उ��ेषणय�ु परमादेशसमेतको 
आदेश जारी गरी पूण� �याय पाउ ँभ�नेसमेत बेहोराको 
�ह��छेबहादरु खड्गीसमेतको पनुरावेदन प� ।

यसमा िनवेदकको घर भएको बेहोरा सभ� 
नापीको न�साबाट देिख�छ । घर बनाउने �ोत के हो 
�ववासी हो होइन भ�ने िनण�य �माणबाट िव�ेषण 
भई आदशे गनु�पन�मा सोतफ�  िवचार नगरी पनुरावेदन 
अदालत पाटनबाट िमित २०७३।४।१२ मा भएको 
आदेश फरक पन� देिखदँा मलुकु� ऐन अ.बं. २०२ नं. 
बमोिजम ��यथ� िझकाई आएपिछ वा अविध �यितत 
भएपिछ िनयमानसुार पेस गनु�  भ�ने िमित २०७४।९।९ 
को आदेश ।

िनवेदकह�ले लगाएको आरोपप�मा 
�थानीय िनकायले िसफा�रस निदएको भनी उ�लेख 
गरकेो देिख�छ । िसफा�रसिबना �ववासी ज�गा दता� 
गन� कुनै �ावधान नरहेको र �ववासी ज�गा दता�मा 
दोधार रहेकोले िनवेदकले लगाएको आरोप �मा�मक 
दिेख�छ । �ववासी ज�गा दता�मा �थानीय िनकायको 
िसफा�रस र सज�िमन मचु�ुका, �यसमा �थानीय 
िनकायको �ितिनिधको रोहवर अिनवाय� ह�न 
जा�छ । उ� बसोवास �े�को नापन�सा २०२१ 
सालको सभ�मा नापन�सा नभएको उ� �े�मा २०६२ 
दिेख २०६४ स�म नापन�सा भई २०६४ सालमा 
सात िदने सूचना �कािशत भएको र सोही �यादिभ� 
िनवेदकह�ले िनवेदनसगँ नाग�रकताको फोटोकपी मा� 
राखी िनवेदन दता� भएको देिख�छ । �ववासी ज�गा दता� 
�ि�या �थिगत रहेको अव�थामा �ी िसि�काली �े� 
संर�ण तथा िवकास सिमितको िमित २०७१।१०।२ 
को प�बाट उ� ज�गा साव�जिनक ज�गा सरं�ण 
ग�रपाउ ँभनी प�बाट दाबी पन� आएकोले पिछ �ववासी 
दता�का दिुवधा हटेपिछ उ� ज�गाको स�य पिहचान गन� 
म�त प�ुने ह�दँा िफ�डबकुको कैिफयतमा रो�का जनाई 
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१०३८९ - �ह��छेबहादरु खड्गीसमेत िव. म�यपरु िठमी नगरपािलकाको काया�लय, म�यपरु िठमी, भ�परुसमेत

राखेको देिख�छ भ�नेसमेत बेहोराको नापी काया�लय, 
भ�परु २ नं. नापी टोलीले िमित २०७४।१२।०८ मा 
यस अदालतमा पेस गरकेो िलिखत जवाफ ।  

जनु ज�गामा हक अिधकार आघात परकेो 
भनी माग दाबी िलएको हो सो ज�गामा आ�नो 
�विम�व भएको कुनै �माण नै पेस गन� नसकेको 
कारण िवप�लाई सो िवषयमा िनवेदन गन� हकदैया नै 
नभएको । िववािदत ज�गा िवप�को नाममा दता� 
नभएको मा� नभई िवप�को नाममा नाप न�सासमेत 
नभएको । �थानीय िनकायले घरज�गा दता�को लािग 
िसफ�रस नगरी आ�नो अिधकारमा आघात पारकेो 
भ�ने मूल दाबी भएकोमा दता�को लािग िसफ�रस माग 
दाबी गरकेो ज�गा िनवेदकको हो भ�ने देिखने ठोस 
�माण िनवेदकले पेस गन� नसकेको र िनवेदकसमेतको 
सहमितमा �थलगत िनरी�ण र सज�िमन गन� भनी 
�थानीय िनकाय अथा�त् नगरपािलकाले गरकेो 
सज�िमनमा सबैले िववािदत ज�गा साव�जिनक भनी 
लेखाई िदएको । आ�नो �वािम�व नभएको साव�जिनक 
पत� वा सरकारी ज�गामा अनिधकृत �पमा क�ची 
अ�थायी घर टहरा बनाउदँमैा ज�गामा �विम�व �ा� ह�न 
नस�नेसमेतका कारण िवप�को पनुरावेदन प� खारजे 
ग�रपाउ ँभ�नेसमेत बेहोराको वा.स. नाइराम �जापती 
र वा.स. च��कृ�ण �जापतीले िमित २०७५।०१।२४ 
मा यस अदालतमा पेस गरकेो एकै िमलानको छु�ाछु�ै 
िलिखत जवाफ ।

िववािदत ज�गाह� पनुरावेदकह�कै िपता 
पखुा�का पालादेिख िनर�तर �पमा भोगचलन गरी आई 
त�काल घरसमेत बनाई बसोवास गरी आएको कुरा 
मसमेतले देखे जाने बझेुको ह�दँा मसमेतलाई �ितवादी 
बनाई िदएको ��ततु पनुरावेदन मेरो हकमा खारजे 
ग�रपाऊँ । उपयु�� उ�लेख गरअेनसुार िववािदत 
ज�गामा पनुरावेदकह�कै हकभोग चलनमा रही 
िनजह�कै घरसमेत रहेको ह�दँा िवप�ी बनाउनै नपन� 
मसमेतलाई िवप�ी बनाई दायर गरकेो िनवेदनसमेतको 

आदेश फैसला कानूनबमोिजम गरी पूण� �याय पाउ ँभ�ने 
िव�ण ुखड्गीले यस अदालतमा िमित २०७५।३।८ गते 
गरकेो िलिखत जवाफ ।

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

इजलाससम� पेस भएको ��ततु िनवेदनसिहत 
िमिसल संल�न कागजातह�को अ�ययन गरी 
िनवेदकह�का तफ� बाट उपि�थत व�र� अिधव�ा�य 
�ी राम�साद भ�डारी ‘स�भव’ र �ी राजन ढंुगानाले 
िववािदत ज�गाह�मा बाजे-बराजकुो पाला क�रब 
३०० वष�अिघदेिख घर बनाई बसोवास गरी आएको 
कारण आ�नो भएको ह�दँा आफूले �वािम�व �ा� गनु�  
पन�मा ��यथ� िसि�काली �े� संर�ण तथा िवकास 
सिमितसमेतले उ� ज�गा साव�जिनक भनी उपभोग 
गन� निदएको र साव�जिनक भनी सज�िमनमा बोलेको 
कारण आ�नो अिधकारमा आघात पन� गएको कारण 
उ��ेषणसमेतको आदेश जारी ग�रपाउ ँ भनी िदएको 
िनवेदनमा पनुरावेदन अदालत पाटनले भएको �माण 
नहेरी न�सासमेत नगरी िनवेदन खारजे गन� गरी भएको 
आदेश कानूनिवपरीत भएको ह�दँा सो बदर गरी �रट 
िनवेदनमा माग दाबी िलएबमोिजम ह�ने ठहराई पाउ ँ
भनी बहस ��तुत गनु�भयो । 

��यथ� िवप�ी नेपाल सरकारको तफ� बाट 
उपि�थत िव�ान्  सह�यायािधव�ा �ी उ�व 
पडुासैनीले यी पनुरावेदक छुट ज�गा दता� गन� नभई 
�ववासी भनी दता� गन� आएको छ, �ववासीको ज�गा 
दता� गन� पूव�सत�ह� छन्, तीम�ये सज�िमन एक म�ुय 
सत� हो, सत� पूरा नगरी दता� भएको भए सो पिन खारजे 
ह��छ, �ववासीका नाममा दता� ह�ने �ि�या र कागज 
�माण के-के ह�न् भनी कानूनले तोकेबमोिजम ह�ने ह�दँा 
िवप�ी िनवेदकह�को िनवेदन बेहोरा झ�ुा ह�दँा िनवेदन 
खारजे गरी पनुरावेदन अदालतले गरकेो आदेश सदर 
ग�रपाउ ँभनी र म�यपरु िथमी नगरपािलकाको तफ� बाट 
व�र� िव�ान् अिधव�ा �ी दगुा�मोहन �े�ले २०२१ 
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सालमा नापी नभएको �े� भएकाले घर बनाएर बसेको 
देिख�छ, घरबाहेकको ज�गा पत� साव�जिनक हो भनी 
तथा िसि�काली �े� सरं�ण तथा िवकास सिमितको 
तफ� बाट उपि�थत ह�नभुएका िव�ान् अिधव�ा �ी 
शिशच�� िव�ले ह�लह��जतबाट सज�िमन भएको होइन 
र �यस �े�का टोलवासी, भजन गन� मािनसह�को 
एउटै आवाज छ, �यो ज�गा साव�जिनक हो �यि�को 
होइन भनी आ-आ�नो बहस ��ततु गनु�भयो ।

िनण�यतफ�  िवचार गदा�, सािबक िपता पखुा�को 
पालादिेख घर बनाई िनर�तर बसोवास गरी आएको 
हा�ो �ववासी घरज�गालाई िवप�ी िसि�काली �े� 
िवकास सिमित एवं सोका पदािधकारीह�को कर, 
बल र �भावमा पारी अ�य िवप�ीह�ले समेत दाबीको 
घरज�गालाई पत� ज�गा हो भ�ने बेहोरा उ�लेख भएको 
िमित २०७१।०९।२७ को सज�िमन मचु�ुका, म�यपरु 
िठमी नगरपािलकाका काय�कारी अ�य�समेतले 
दाबीको घरज�गालाई साव�जिनक भनी िमित 
२०७२।०६।०६ मा गरकेो आदेश एव ंचपाचो गा.िव.स. 
वडा नं. ७, ८, ९ र १० को वडा काया�लयको िमित 
२०७२।०६।११ को प�समेत उ��ेषणको आदशेले 
बदर गरी िनवेदकह�को मागबमोिजम �ववासी 
घरज�गा नापी दता�  गरी पाउन िमित २०६४।०२।१६ 
समेतमा नापी गो�ारा काया�लयमा िनवेदन िदई 
नापी न�सासमेत भइसकेकोमा हालस�म ज�गाधनी 
�माणपजुा� निदएकोले िनवेदकह�को नाउकँो 
ज�गाधनी �माणपजुा� िदन ु भनी परमादेशसमेतको 
आदशे जारी ग�रपाउ ँ भनी िनवेदकह�को िनवेदन 
िजिकर रहेकोमा िनवेदकह�को दाबीमा रहेको �ववासी 
घरज�गा साव�जिनक पत� भएको भ�ने पिु� भइरहेको 
छ । सािबकदिेख भोग चलन ग�रआएको घरस�म 
�ववासीमा दता�  ह�ने हो । �ोतगत �माणको अभावमा 
ज�गा �ववासीमा दता� ह�न स�दैन । �वाय� शासन 
ऐन, २०५५ को दफा ९६(१)(ञ)(३) ले पत� ज�गाको 
सरं�ण गन� िज�मेवारी �थानीय नगरपािलकाको ह��छ 

भनी िवप�ीह�ले िलिखत जवाफ पेस गरकेो रहेछ । 
�थानीय िनकायले स�बि�धत �े�का 

�थानीय �यि�ह�को सज�िमनसमेत बिुझएको 
आधारमा िसफा�रस गन� ह�दँा सज�िमनका स�पूण� 
�यि�ह�ले साव�जिनक ज�गा हो भ�ने उ�लेख गरेको 
र िनवेदकह�को हक भोग तथा अिधकारको कुनै 
�माण नदेिखएको ि�थितमा िनवेदन मागबमोिजमको 
उ��ेषणय�ु परमादशेको आदेश जारी ह�ने अव�था 
दिेखएन । ��ततु �रट िनवेदन खारेज ह�ने ठह�याई 
पनुरावेदन अदालत पाटनबाट िमित २०७३।४।१२ 
मा भएको आदेशउपर िच� नबझुाई सो आदशे बदर 
गरी िनवेदन मागबमोिजम ग�रपाउ ँभनी यस अदालतमा 
पनुरावेदन परकेो देिखयो ।

अब, उ�च अदालत पाटनबाट भएको आदेश 
िमलेको छ वा छैन ?  पनुरावेदक �रट िनवेदक ब�ुर�न 
खड्गीसमेतको पनुरावेदन िजिकर प�ुन स�ने हो वा 
होइन ? सोही स�ब�धमा िनण�य िदनपुन� देिखन आयो ।

२. यसमा पनुरावेदन अदालत पाटनबाट िमित 
२०७३।४।१२ मा आदेश ह�दँा �थानीय �यि�ह�को 
िमित २०७१।९।२७ को सज�िमनलाई आधार िलई 
स�पूण� �यि�ह�ले साव�जिनक ज�गा हो भ�ने उ�लेख 
गरकेो भिनए  तापिन सज�िमनकै बेहोरा हेदा� , “भ�पुर 
िज�ला म�यपुर िठमी नगरपािलका वडा न.ं १० 
ि�थत नापी न�सा िसट न.ं १०२-११९०-१३ को 
सािबक िक.न.ं ५० मा परकेो घरले चच�को िलग-
िलगापातबाहके, िक.न.ं ५१ मा परकेो घरले चच�को 
पखा�लबाहके,  िक.न.ं ५२ मा परकेो घरले चच�को 
घर आगँनबाहके र िक.न.ं ६० मा परकेो घरले 
चच�को िलग-िलगापतबाहकेको दि�णप��को ज�गा 
र िक.न.ं५३ र ५९ समेतको सबै पत� ज�गा हो” 
भनी गणेशबहादरु �जापितसमेतका �यि�ह�ले बेहोरा 
लेखाई िदएको दिेख�छ । “बु�र�न खड्गीसमेतका 
�यि�ह�का बाजे-बराजुको पालादेिख नै घरसमेत 
बनाई बसोवास गरी िनर�तर �पमा भोगचलन 
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१०३८९ - �ह��छेबहादरु खड्गीसमेत िव. म�यपरु िठमी नगरपािलकाको काया�लय, म�यपरु िठमी, भ�परुसमेत

गरी चच� आएको उ� िववािदत घरज�गा हाल ७ 
न.ं नापी टोलीबाट नापन�सा ह�दँा म�यपुर िठमी 
नगरपािलका वडा न.ं १० को िक.न.ं ५२, ६०, 
५१ र ४९ समते िक�ा कायम भई नापन�सा भई 
हाल ऐ. नापी काया�लयमा दता�को �ि�या नै रहकेो 
उ� घर ज�गाह� हालस�म िनजह�ले भोगी चच� 
आएका छन,् कुनै साव�जिनक पत� ज�गा होइन” 
भनी िचनीबहादरु खड्गीसमेतका मािनसह�ले सोही 
सज�िमन मचु�ुकामा आ�नो बेहोरा लेखाई सिहछाप 
ग�रिदएको समेत देिख�छ । उ� सज�िमन मचु�ुकामा 
बेहोरा लेखाई सिहछाप ग�रिदने मािनसह�ले िक.नं. 
५१ समेतका िक�ा ज�गामा घरह� र घरह�ले 
चच�को िलग-िलगापत भनी आ�नो बेहोरा लेखाई 
िदएबाट िनवेदकह�को घरह� रहेको कुरा �वीकार 
गरकेो देिखयो । म�यपरु िठमी नगरपािलकाबाट िमित 
२०७२।६।११ मा भ�परु िज�ला चपाचो गा.िव.स. 
वडा नं. ७, ८, ९ र १० को काया�लयमा प�ाचार 
गदा� िमित २०७२।६।६ मा भएको नगरपािलकाको 
आदशेानसुार साव�जिनक ज�गाको संर�ण �योजनाथ� 
मागदाबीबमोिजम �मािणत तथा िसफा�रस िदन 
निमलेको भ�ने उ�लेख भएको पाइ�छ ।

३. ��ततु िववाद �यि�को आवासको 
िवषयसगँ पिन आब� रहेको छ । नेपालको संिवधानको 
धारा ३७ ले नेपालको नाग�रकलाई आवासस�ब�धी 
हक �दान गरकेो स�ब�धमा िवचार गदा� कुनै �यि� 
लामो समयदेिख घर बनाई कुनै �थानमा बिसरहेको 
छ, िनजको सोभ�दा बाहेक अ�य �थानमा �थानीय 
�कृितको बसोवास छैन, �ववासीका आधारमा 
नेपालको कानूनबमोिजम िनजको अिधकार िसज�ना 
गद�छ भ�ने �य�तो �यि�को तथा �ववासी ज�गाको 
समेत स�तिुलत �पमा संर�ण गनु�  रा�यको कत��य 
हो । �ववासीको नाममा केही समयदेिख क�जा 
गरी बसेका तथा परापूव�कालदेिख बसोवास गरी 
आएकािबचको अिधकारमा िभ�नता ह��छ । कुनै 

ज�गा हालका अव�थामा आई क�जा गरी ब�न ुतथा 
परापूव�कालदिेख नै स�तान दरस�तानदेिख बसोवास 
गरी आएकालाई एकै कसीमा रा�न िम�ने ह�दैँन । यो 
िवभेद छुट्याउन ुरा�य, यसका िनकाय तथा �थानीय 
सरकारको पिन कत��यको िवषय हो । साव�जिनक पत� 
ज�गामा राजनीितक वा अ�य �भ�ुवको आधारमा नया ँ
ब�ती बसाउने, आ�नाह�लाई ज�गा क�जा गन� लगाई 
संर�ण िदने तथा �य�ता ज�गा िविभ�न �प�च गरी 
�यि�को नाममा दता� गन� �विृ� हालैका केही दशकमा 
नदेिखएका होइनन् । �य�तो गैरकानूनी �विृ�तफ�  
अदालतले उदार �ि�कोण रा�दैन । तर कुनै �यि� 
स�तान दरस�तान कुनै �थानमा घरबास गरी बसी 
आएको छ । िचरभोगको आधारमा कानूनबमोिजम 
िनजह�को आवासको �यव�थाको संर�ण गनु�पन� 
अव�था छ भने �य�ता �यि�ह�को सरं�ण गनु�  पिन 
अदालतको कत��य ह�न आउछँ ।

४. ज�गा नापजाचँ ऐन, २०१९ को दफा ५ मा 
“.....िनधा��रत भएको वन िसमानािभ�को ज�गाबाहेक 
दता� ितरो केही नभई परापूव�देिख बेिन�सा हकभोग 
भई आवाद गरी खाई आएको ज�गावालाले पिन सो 
ज�गा दता� गराउनुपन�छ । ...........नगरपािलका �े�को 
बेिन�साको �ववासी चच� आएको घर ज�गा भए 
नापी गो�ाराले सरजिमन र आव�यक  जाँचबुझ गरी 
आ�नो रायसाथ नेपाल सरकारले तोकेको सिमित 
वा अिधकारी छेउ जाहेर गरी भएको िनकासाबमोिजम 
गनु�पन�छ ।.....” भ�ने कानूनी �यव�था रहेको 
पाइ�छ । कानूनबमोिजम लामो समयदेिख वास�थान 
बनाई �ववासी �पमा �योग ग�ररहेको घरले चच�को 
ज�गाह� र साव�जिनक ज�गा छु��ने �माण बझुी हेरी 
कानूनबमोिजम िनण�य ह�नपुन� ह�दँा सोबमोिजम आदेश 
ह�नपुन�मा पनुरावेदन अदालत, पाटनबाट �थानीय 
िनकायले स�बि�धत �े�का �थानीय �यि�ह�को 
सज�िमनसमेत बिुझएको आधारमा िसफा�रस गन� ह�दँा 
सज�िमनका स�पूण� �यि�ह�ले साव�जिनक ज�गा हो 
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भ�ने उ�लेख गरकेो र िनवेदकह�को हक भोग तथा 
अिधकारको कुनै �माण नदेिखएको ि�थितमा िनवेदन 
मागबमोिजमको उ��ेषणय�ु परमादेशको आदशे जारी 
ह�ने अव�था नदेिखई �रट िनवेदन खारजे ह�ने भनी 
अ�यथा आदशे भएको ह�दँा सो हदस�म िमलेको देिखन 
आएन । पनुरावेदन अदालत पाटनबाट भएको िमित 
२०७३।४।१२ को आदेश उ�टी ह�ने ठहछ�  । म�यपरु 
िठमी नगरपािलकाको िमित २०७२।६।११ को उ� 
प�मा नगरपािलकाको काया�लयबाट को-क�को 
हकभोग रहेको र परुानो बसोवासको घरह� तथा 
ती घरह�ले चच�को �ववासी भनी दाबी गरकेो ज�गा 
के-कित हो, सोबार े आ�नो िनण�यमा उ�लेख गरकेो 
नपाइएकोबाट म�यपरु िठमी नगरपािलकाको िमित 
२०७२।६।६ को िनण�य िमलेको नदेिखदँा उ��ेषणको 
आदशे�ारा बदर ग�रएको छ । अब, िववािदत ज�गामा 
को-क�को हकभोग रहेको र परुानो बसोवासको घरह� 
तथा ती घरह�ले चच�को �ववासी भनी दाबी गरकेो 
ज�गा के-कित हो, सोबार े जो-जे गनु�पन� वा ब�ुनपुन� 
हो बझुी पनुः िनण�य गनु�  भनी िवप�ीह�को नाउमँा 
परमादेशको आदशेसमेत जारी ग�रिदएको छ । ��ततु 
�रट िनवेदनको दायरीको लगत क�ा गरी आदेशको 
पूण�पाठ िव�तुीय मा�यममा अपलोड गरी िमिसल 
िनयमानसुार अिभलेख शाखामा बझुाई िदनू । 

उ� रायमा सहमत छु ।
�या.कुमार र�ेमी

इजलास अिधकृतः सोनी �े�ठ 
इित संवत्  २०७६ साल माघ ५ गते रोज १ शभुम् ।

—— & ––

सव��च अदालत, संय�ु इजलास
माननीय �यायाधीश �ी �काशमान िसहं राउत
माननीय �यायाधीश डा.�ी मनोजकुमार शमा�

फैसला िमित : २०७६।७।४
०७२-CR-००७४

म�ुाः- जबरज�ती करणी

पनुरावेदक / �ितवादी : मकवानपरु िज�ला, 
आमभ��याङ्ग गा.िव.स. वडा नं.१ 
घर भई हाल का�क� िज�ला, पोखरा 
उपमहानगरपािलका वडा नं. ६ ब�ने हाल 
िज�ला कारागार काया�लय का�क�मा थनुामा 
रहेको िजतबहादरुको छोरा मदन प�रयार

िव��
��यथ� / वादी : मकवानपरु िज�ला, �थायी घर भई हाल 

का�क� िज�ला, पोखरा उपमहानगरपािलका 
वडा नं.१ ब�ने क�पना प�रयारको जाहेरीले 
नेपाल सरकार

 § जाहरेी बेहोरा र पीिडतको मौकाको 
कागजलाई िमिसल सलं�न पीिडतको 
शारी�रक परी�ण �ितवेदनले पुि�ट 
ग�ररहकेो अव�थामा जाहरेवाली र 
पीिडतको बकप� नभएकै कारण ती 
आधारह� �हण नगनु� �यायोिचत नह�न े। 

 § अ�य �माणह�ले जाहरेी बेहोराका साथै 
पीिडतको मौकाको कागजलाई समथ�न 
ग�ररहकेो अव�थामा ती �माणह�लाई 
नजरअ�दाज गरी �ितवादीले अदालतमा 
गरकेो इ�कारी बयान र पुनरावेदन 

�नण�य नं. १०३९०
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िजिकरलाई आधार मानी आरोिपत 
कसुरबाट उ�मिु� िदन सिकन े अव�था 
नह�ने ।

(�करण नं.९)

पनुरावेदक / �ितवादीका तफ� बाट : िव�ान् वैतिनक 
अिधव�ा �ी िटकाराम िल�बू

��यथ� / वादीका तफ� बाट : िव�ान् उप�यायािधव�ा 
�ी अजु�न कोइराला

अवलि�बत निजर : 
 § ने.का.प.२०७१, िन.नं.९१०७

स�ब� कानून :
 § �माण ऐन, २०३१

स�ु तहमा फैसला गन�ः
 मा. �यायाधीश �ी प�ुषो�म�साद ढकाल
 का�क� िज�ला अदालत
पनुरावेदन तहमा फैसला गन�ः
 मा. �यायाधीश �ी �काशकुमार ढुङ्गाना
 माननीय �यायाधीश �ी ऋिषराम दवाडी
 पनुरावेदन अदालत पोखरा

फैसला
�या.�काशमान िसहं राउत : त�कालीन 

�याय �शासन ऐन, २०४८ तथा �याय �शासन ऐन, 
२०७३ को दफा ९(१)  बमोिजम यस अदालतको 
अिधकार �े�िभ� पन� भई दायर ह�न आएको ��ततु 
म�ुाको संि�� त�य र ठहर यस�कार छः-

त�य ख�ड
िमित २०६८।१२।११ गते राित मेरो �ीमान्  

मदन प�रयारले मेरी छोरी वष�-७ क� प�रवित�त नाम 
M

61
 २०६८ लाई आ�नै डेरा कोठामा राित सतेुको 

मौकामा िब�ताराबाट उठाई आ�नो िब�तारामा लगी 
मखु थनुी जबरज�ती करणी गरकेो ह�दँा कारबाही 

ग�रपाउ ँ भ�नेसमेत बेहोराको क�पना प�रयारको 
जाहेरी ।

का�क� िज�ला पोखरा-६ बैदाम जरबेर 
ठाडो पसलि�थत जाहेरवाली क�पना प�रयारको 
डेरा कोठामा मदन प�रयारले पीिडत M

61
 २०६८ 

लाई जबरज�ती करणी गरकेो भ�नेसमेत बेहोराको 
घटना�थल मचु�ुका ।

िमित २०६८।१२।११ गते राित घरका 
सबैजना कोठामा सतेुको अव�थामा बबुा मदन 
प�रयारले मलाई सतेुको ठाउबँाट आफू सतेुको ठाउमँा 
लगी सतुाई मेरो स�ुवाल खोली िसरकले िथची मखु 
छोपी मेरो िपसाब फेन� ठाउमँा आ�नो िपसाब फेन� 
कुराले जोडले धकेली िभ� िछराई २/३ पटकस�म िभ� 
बािहर गरकेा ह�न् । �यसबखत मलाई �यादै दखेुकोले 
म चलेपिछ खाट कराउदँा आमाले थाहा पाउन ुभएको 
हो । �यसअिघसमेत २/३ पटक मेरो िपसाब फेन� 
ठाउमँा बबुाले आ�नो िपसाब फेन� कुरा िछराएका ह�न् 
भ�नेसमेत  बेहोराको पीिडत M

61
 २०६८ को कागज ।

िमित २०६८।१२।११ गते राित खाना 
खाई स�ुने बेलामा �ीमतीसगँ ठाकठुक िववाद भएको 
िथयो । रातको क�रब ११/११:३० बजेको समयमा 
सबैजना सतेुका अव�थामा मलाई मेर ै छोरीमािथ 
करणी गन� उ�सकुता बढ्द ैआएपिछ छामछुम गद� छोरी 
सतेुको ठाउमँा गई सतेुक� छोरीलाई ज�ु�क उठाई 
आफू सतेुको ठाउमँा �याई सतुाई िनजको योिनमा मेरो 
उ�ेिजत िलङ्ग जोडले रगडी केही घसुाई एकपटक 
करणी गरकेो ह� ँ। योिनमा िलङ्गको टु�पो मा� िछरेको 
िथयो र बल गदा� छोरी �न कराउन थालेपिछ म�ले 
हतार हतार गरी वीय�पतन गराएको ह� ँ भ�नेसमेत 
बेहोराको �ितवादी मदन प�रयारले अिधकार�ा� 
अिधकारीसम� गरकेो बयान ।

प�ाउ परकेा मदन प�रयारले िमित 
२०६९।१२।११ गते राित आ�नै छोरीलाई जबरज�ती 
करणी गरकेो भ�नेसमेत थाहा पाए ँ । यसभ�दा 
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अिघसमेत िनजले छोरी प�रवित�त M
61

 २०६८ लाई 
जबरज�ती करणी गरकेो भ�नेसमेत सनुी थाहा पाए ँ। 
अिभय�ुलाई कानूनबमोिजम कडा कारबाही ह�नपुछ�  
भ�नेसमेत बेहोराको बिुझएका मािनसह�को भनाइ 
लेखाई ।

�ितवादी मदन प�रयारले आ�नै सहोदर 
छोरी वष� ७ क� प�रवित�त नाम M

61
 २०६८ लाई 

जबरज�ती करणी गरकेोले मलुकु� ऐन, जबरज�ती 
करणीको महलको १ र ३ (१) नं. बमोिजमको कसरु 
अपराध गरकेो ह�दँा िनजउपर ऐ. महलको ३(१) नं. 
बमोिजम सजाय ह�नका अित�र� यी �ितवादीले 
आफूले ज�माएक� छोरीलाई जबरज�ती करणी गरकेो 
स�दभ�मा मलुकु� ऐन, जबरज�ती करणीको महलको 
२ नं. र मलुकु� ऐन, हाडनातामा करणी गन�को महलको 
१ नं. िवपरीतको कसरु अपराधमा ऐ. जबरज�ती 
करणीको २ नं.बमोिजम थप सजायसमेत ह�न र ऐ. 
को १० नं. बमोिजम पीिडतलाई ियनै �ितवादीबाट 
उिचत �ितपूित�समेत भराई पाउ ँभ�नेसमेत बेहोराको 
अिभयोगप� ।

मैले अिभयोगमा उ�लेख भएअनसुारको 
कुनै गलत काय� गरकेो छैन । घटना भएको भिनएको 
िदन राित म मेरो डेरा कोठामा स�ुन आएको िथइन ँ । 
साह�को पसल िच�लेढुङ्गामा नै सतेुको िथए ँ। नभएको 
कुरालाई सबै िमलेर मलाई फसाएका ह�न् भ�नेसमेत 
बेहोराको �ितवादी मदन प�रयारले स�ु का�क� 
िज�ला अदालतमा गरकेो बयान ।

यसमा िमित २०६८।१२।११ गतेको बेलकुा 
जाहेरवाली क�पना के.सी.को भाइ िजते�� र �वयं 
जाहेरवालीले छोरी नाम प�रवित�त M

61
 २०६८ लाई 

बाब ु मदन प�रयारले करणी गरछेन् भनी भनेका ह�दँा 
थाहा पाएको ह� ँ भनी वादी प�का सा�ी ओमबहादरु 
दासले गरकेो बकप� िमिसल सामेल रहेको ।

पीिडतको �वा��य परी�ण गदा� घटना 
घटेको धेर ै समयपिछ मा� �याइ�छ । �यसकारण 

जबरज�ती करणीका ल�णह� �ाय: ल�ुत भइसकेका 
ह��छन् । ��ततु म�ुाको स�दभ�मा पिन पीिडतको 
�वा��य परी�ण गदा� �य�तो कुनै ल�ण दिेखएन 
भ�नेसमेत बेहोराको िवशेष� डा.रिव�साद र�ेमीले 
गरकेो बयान ।   

मौकाको जाहेरी, पीिडतको कागज, 
�ितवादीको अिधकार�ा� अिधकारीसम� भएको 
बयान, पीिडतको �वा��य परी�ण �ितवेदन र सोलाई 
पिु�ट गद� परी�ण गन� िचिक�सकले गरकेो बकप�, 
�ितवादी वारदातको भोिलप�ट पोखराबाट भागी 
िहडेँको र का�ेपला�चोकको मेिथनकोटमा �हरी�ारा 
प�ाउ परकेो अव�थासमेतका त�यगत, ��य� एवं 
प�रि�थितज�य �माणह�को सम�ताबाट �ितवादीको 
उपयु�� काय� अिभयोग दाबीको कसरु ठहछ�  । पीिडत 
७ वष�क� नाबािलका भएकोमा िववाद नभएको र सजाय 
गनु�को उ�े�य अपराधीको जीवन समा� पानु�  नभई 
अपराधको �ायि�त गरी मनािसब मािफकको सजाय 
भोगाउन ुभएको र �यूनतम सजाय गदा� पिन फौजदारी 
�यायको उ�े�य पूरा ह�ने नै भएकोले �ितवादीलाई 
मलुकु� ऐन, जबरज�ती करणीको ३(१) नं. बमोिजम 
�यूनतम कैद १०(दश) वष� ह�ने ठहछ�  । पीिडत �ितवादी 
आफँैले ज�म िदएक� छोरी भएकोले आफूले ज�माएक� 
छोरीलाई करणी गन�लाई हाडनातामा करणी गन�को 
महलको १ नं. को कसरुसमेत ह�ने र थप सजाय ह�ने 
भई सोहीबमोिजमको दाबीसमेत भएकोले हाडनाता 
करणीको २ नं.को कानूनी �यव�थाअनसुार हाडनाता 
करणीको १ नं. ले १०(दश) वष� थप गरी ज�मा २० 
(िबस) वष� कैद ह�ने ठहछ�  । पीिडतलाई पन� गएको 
�ित, �ितवादीको आिथ�क हैिसयतसमेतलाई िवचार 
गदा� �.२५,०००।- (पि�चस हजार) �ितपूित�समेत 
पीिडतलाई �ितवादीले भराई िदनपुन� ठहछ�  भ�नेसमेत 
स�ु का�क� िज�ला अदालतबाट िमित २०७१।२।२७ 
मा भएको फैसला ।

मेरो र �ीमतीका िबचमा झगडा 
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प�ररह��यो । सोही झगडाको कारण मलाई फसाउने 
िनयतले छोरीलाई ज�रया बनाई ��ततु म�ुाको 
जाहेरी िदएक� ह�न् । पीिडतको कागज िनजक� आमा 
र मामाह� िमलेर अ�ाई िसकाई गरी तयार ग�रएको 
हो । जाहेरवाली मेरी �ीमती क�पना प�रयार र 
पीिडत M

61
 २०६८  ले अदालतमा आई बकप� गन� 

सकेको अव�था नह�दँा अनसु�धानको स�दभ�मा तयार 
भएको बयान कागजले मा� अिभयोग दाबी पिु�ट ह�न 
स�ैन । मैले अिधकार�ा� अिधकारीसम� गरकेो 
भिनएको बयान कागज गलत र झ�ुा हो । सो स�दभ�मा 
मैले अदालतसम�को बयानको �ममा �प� पारकेो छु । 
पीिडतको �वा��य �ितवेदनअनसुार योिन वरपर कुनै 
घाउ वा ददा�रएका िच�ह� छैनन् । पीिडतको योिनको 
िझ�लीमा �वाल परकेो स�ब�धमा जाहेरवालीले मलाई 
फसाउने िनयत र उ�े�यले �य�तो बनाई िदएको अनमुान 
गन� सिक�छ, अ�य कारणह�बाट समेत िझ�ली न� ह�न 
वा सोमा �वाल पन� स�ने ह�दँा �यसतफ�  फैसलामा कुनै 
िववेचना नग�रएको र िचिक�सकको बकप�मा समेत 
केही नखलेुको अव�थामा मलाई पया�� र शंकारिहत 
िनिव�वाद �माणको अभावमा आरोिपत कसरु ठहर गन� 
गरी ग�रएको फैसला मनािसब नभएकोले सो फैसला 
बदर गरी अिभयोग दाबीबाट सफाइपाउ ँ भ�नेसमेत 
बेहोराको  �ितवादीको पनुरावेदन अदालत पोखरामा 
परकेो पनुरावेदनप� ।

यसमा पीिडत M
61

 २०६८ को शारी�रक 
जाचँ �रपोट�मा योिनको िझ�लीमा सानो (०.५ िम.िम.× 
०.५ िम.िम.) �वाल भएको, योिन व�रप�र र योिनमा 
कुनै घाउ चोटपटक र रगत बगेको नपाइएको भ�नेसमेत 
उ�लेख ह�नकुो साथै �वा��य परी�ण गन� िचिक�सकले 
अदालतसम� गरकेो बकप�को सवाल जवाफ ५ मा 
“पीिडतको योिनको िझ�ली Natural िकिसमको 
नै िथयो” भनी लेखाएको अव�थामा �ितवादी मदन 
प�रयारलाई माग दाबीबमोिजम सजाय गन� गरकेो 
का�क� िज�ला अदालतको िमित २०७१।२।२७ को 

फैसला �माण मू�याङ्कनको रोहबाट फरक पन� स�ने 
दिेखदँा अ.बं.२०२ नं. को �योजनाथ� ��ततु आदेश 
तथा पनुरावेदनप�को �ितिलिपसिहतको जानकारी 
पनुरावेदन सरकारी विकल काया�लय पोखरालाई िदई 
िनयमानसुार गनु�  भ�नेसमेत िमित २०७१।०९।२१ मा 
पनुरावेदन अदालत पोखराबाट भएको आदेश ।

�ितवादी मदन प�रयारले आ�नै सात विष�या 
छोरीलाई जबरज�ती करणी गरकेो कसरुमा जबरज�ती 
करणीको महलको ३(१) नं. बमोिजम १०(दश) वष� 
कैद र ऐ. महलको २ नं. अनसुार हाडनातामा करणी 
गन�को महलको १ नं. ले १०(दश) वष� थप गरी ज�मा 
२० (िबस) वष� कैद ह�ने र जबरज�ती करणीको १० 
नं. बमोिजम पीिडतले �ितवादीबाट �.२५,०००।- 
(पि�चस हजार) �ितपूित� भराई िलन पाउने 
ठह�याएको स�ु का�क� िज�ला अदालतको िमित 
२०७१।०२।२७ को फैसला िमलेकै देिखदँा सदर 
ह�ने ठहछ�  भ�नेसमेत बेहोराको पनुरावेदन अदालत 
पोखराको िमित २०७१।११।१३ को फैसला ।

म र मेरो �ीमतीिबचमा िनकै झगडा 
प�ररह��यो । उनीसगँ झगडा र भनाभन भइरहदँा तलँाई 
िठक पान� जानेको छु भ�ने गद�िथन् । जाहेरवालीले 
�रस फेन� भाइह�को सहयोग िलई फसाउने िनयतले 
नै षड्य�� रची उनको छोरी अथा�त् मेरो झड्केली 
छोरीलाई ज�रया बनाई ��ततु म�ुाको जाहेरी िदई 
सो जाहेरीलाई पिु�ट नगराइकन र एउटै कोठामा खाट 
जोडी ५ जना प�रवार सगैँ सतेुको, �ीमतीसमेत सगैँ 
रहे भएकोमा के कसरी जबरज�ती करणी ह��छ सो 
स�ब�धमा कुनै िववेचना नभई भएको स�ु फैसला सदर 
गन� गरकेो पनुरावेदन अदालतको फैसला �िुटपूण� छ । 
पीिडतको �वा��य परी�ण �ितवेदन र परी�ण गन� 
िचिक�सकको बकप� पिन म�ुय िनण�याधारको �पमा 
रहेको ह��छ । पीिडतको �वा��य �ितवेदनअनसुार 
पीिडतको योिन वरपर कुनै घाउ वा ददा�रएका िच�ह� 
छैनन् । पीिडतको योिनको िझ�लीमा 0.5mm को 
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�वाल रहेको बताइएको छ । ७ वष�क� बािलकाको 
योिनमा एक बय�क मािनसको िलङ्ग पटकपटक 
घसुाउदँा 0.5mm को िझ�लीमा �वाल मा�ै पन� नभई 
पूर ै योिन छेदन ह�ने अव�था ह��छ । िचिक�सकको 
बकप�मा �य�तो ठोस �ामािणक र िन�चया�मक 
कुरा केही पिन नखलुाई िढला भएकाले बल�कारका 
िच�ह� ल�ु भएका छन् पीिडतको योिनको िझ�ली 
�ाकृितक िकिसमको नै िथयो भनी �प� �पमा लेखाई 
िदएबाट मउपर लगाइएको अिभयोग दाबी पिु�ट ह�न 
स�ने अव�था छैन ।

यसैगरी अिधकार�ा� अिधकारीसम� 
भएको बयान कागज गलत र झ�ुा हो । �हरीले मलाई 
मरणास�न अव�थामा कुटेको ह�नाले मैले पिुलसले 
�याएको कागजमा सही गरकेो ह�दँा उ� बयान �माण 
ऐन, २०३१ दफा ९ को २ अनसुार �माणको �पमा 
िलन िम�दैन । घटना भएको िमित २०६८।१२।११ 
गते रातको अ�दाजी ११ बजेको समयमा म उ� 
�थानमा रहेको िथइन ँ । उ� िमित र समयमा म 
महे��पलुि�थत साह�को पसलमा िथए ँ । घटना 
घटेको भिनएको भोिलप�ट िमित २०६८।१२।१२ 
गतेका िदन मेरो आ�नो घरायसी काम परकेाले का�े 
िज�ला गएको िथए ँ। आ�नो काम परी अ�य� गएको 
अव�थालाई गलत �या�या गरी भागी गएको र लकु� 
बसेको भ�ने गलत अनमुान गरी कसरु पिु�ट गन� आधार 
बनाइएको छ, सो कुराको पिु�ट किथत �पमा घटना 
घट्यो भिनएको िमितले १७  औ ंिदनपिछ तयार भएको 
घटना�थलबाट समेत पिु�ट भएको छ ।

जाहेरवाली र पीिडत M
61

 २०६८ 
अदालतमा आई बकप� गरकेा छैनन् । अनसु�धान 
र तहिककातको स�दभ�मा तयार भएको बयान 
कागजको आधारमा मा� अिभयोग ँमागदाबी पिु�ट ह�न 
स�दनै । यसै स�दभ�मा ने.का.प. २०७१ िनण�य 
नं. ९१०७ प�ृ ७० मा जाहेरवाली वा पीिडतले 
अनसु�धानको �ममा �य� गरकेो कुरालाई िनजह� 

सा�ीसरह अदालतमा उपि�थत भई बकप� 
नगरकेो अव�थामा �य�तो मौकाको कागज �माण 
ऐन, २०३१ को दफा १८ बमोिजम �माणमा िलन 
निम�ने भनी िस�ा�त कायम भएको र यस म�ुामा 
पिन जाहेरवाली क�पना प�रयार र पीिडत भिनएक� 
M

61
 २०६८ अदालतमा आई अनसु�धानको �ममा 

भएका कागजलाई पिु�ट गराउन नसकेको अव�थामा 
जबरज�ती करणी ज�तो ग�भीर म�ुामा २० वष� 
कैद र �.२५,०००।- ज�रवाना ह�ने गरी भएको 
स�ु अदालतको फैसलालाई सदर गन� गरी भएको 
पनुरावेदन अदालत पोखराको िमित २०७१।११।१३ 
को फैसला �माण ऐन, २०३१ को दफा १८, २५, 
५४ तथा स�मािनत सव��च अदालतबाट �ितपादन 
भएको िस�ा�तिवपरीत भएको ह�दँा उ� फैसला 
बदर गरी अिभयोग दाबीबाट सफाइ पाउ ँ भ�नेसमेत 
बेहोराको �ितवादीको तफ� बाट यस अदालतमा पन� 
आएको पनुरावेदन प� ।

यसमा िमित २०६८।१२।११ को वारदात 
घटनाको स�ब�धमा िमित २०६८।१२।२८ मा 
मा� जाहेरी दरखा�त दता� भएको दिेख�छ । जाहेरी 
दरखा�तमा उि�लिखत बेहोरा हेदा�  साथै सतेुक� 
छोरीलाई �ीमान् ले उठाई लगी एउटै कोठामा 
आफूसमेत सगैँ सतेुकै अव�थामा जबरज�ती करणी 
गरकेो भनी उ�लेख गरकेो त�य िव�वास�द �पमा 
िनज अदालतमा आई बकप� गन� सकेको छैन । पीिडत 
वष� ७ क� प�रवित�त नाम M

61
 २०६८ को �वा��य 

परी�ण हेदा� योिनको िझ�लीमा सानो (०.५ िम.िम 
x ०.५ िम.िम.) �वाल पाइएकोबाहेक अ� कुनै घाउ 
चोट उ�लेख देिखन आएको छैन । उ� �माणह�को 
समिुचत मू�याङ्कनको रोहमा पनुरावेदन अदालत 
पोखराले �ितवादीलाई दाबीबमोिजम कसरुदार 
ठहराउने गरी भएको फैसला िवचारणीय देिखदँा 
छलफलको लािग मलुकु� ऐन, अ.बं.२०२ नं.बमोिजम 
��यथ� िझकाई सोको जानकारी महा�यायािधव�ाको 
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काया�लयलाई िदई िनयमानसुार पेस गनु�  भ�ने िमित 
२०७५।४।२२ मा यस अदालतबाट भएको आदेश ।

ठहर ख�ड
िनयमबमोिजम दैिनक म�ुा पेसी सूचीमा चढी 

यस इजलाससम� पेस ह�न आएको ��ततु म�ुामा 
पनुरावेदक �ितवादीका तफ� बाट उपि�थत िव�ान् 
वैतिनक अिधव�ा �ी िटकाराम िल�बूले यी �ितवादी 
अदालतसम� बयान गदा� कसरुमा इ�कार रहेका 
छन् । जाहेरवालीले  �ितवादीउपर िकटानी जाहेरी 
िदए तापिन सो जाहेरी बेहोरालाई पिु�ट गराउन वादी 
प�ले िनज जाहेरवाली र पीिडतलाई बकप�का लािग 
अदालतसम� उपि�थत गराउन सकेको अव�था 
छैन । पीिडतको �वा��य परी�ण �ितवेदन र परी�ण 
गन� िचिक�सकले ग�रिदएको बकप�बाट समेत 
जबरज�ती करणी भएको पिु�ट ह�दँैन । आ�नै बाबलेु 
नाबािलका छोरीलाई जबरज�ती करणीज�तो जघ�य 
अपराध गर े होलान् भ�ने वादी दाबी िव�वासलायक 
देिखदँनै । व�तिुन�ठ एवं यथे�ठ �माणिबना 
नै जबरज�ती करणीज�तो जघ�य अपराधमा 
�ितवादीलाई कसरुदार ठह�याउन ु �यायोिचत ह�दँैन । 
तसथ� �ितवादी िनद�ष ह�नकुा साथै िनजले शंकाको 
सिुवधासमेत पाउने ह�दँा अिभयोग दाबीबाट सफाइ 
पाउनपुद�छ भनी गनु�भएको बहस सिुनयो ।

िवप�ी वादी नेपाल सरकारको तफ� बाट 
उपि�थत िव�ान् उप�यायािधव�ा �ी अजु�न 
कोइरालाले �ितवादी मौकामा कसरु गरकेोमा सािबत 
रहेका छन् । िनजउपर पीिडतक� आमा जाहेरवालीले 
आ�नै पितले छोरीलाई जबरज�ती करणी गरकेो भनी 
िकटानी जाहेरी िदएक� िछन् । पीिडतले मौकामा कागज 
गदा� �ितवादीले आफूलाई जबरज�ती करणी गरकेा 
ह�न् भनी उ�लेख गरकेो देिख�छ । पीिडतको �वा��य 
परी�ण �ितवेदन र �ितवेदन िदने िचिक�सकले 
ग�रिदएको बकप�मा पीिडतको योिनको िझ�लीमा 
0.5mm को �वाल रहेको भनी खलुाएको दिेख�छ । 

घटना�थल मचु�ुकाका मािनस ओमबहादरु दासले 
�ितवादीले आ�नै सहोदर छोरी प�रवित�त नाम 
M

61
 २०६८ लाई जबरज�ती करणी गरकेो भनी 

घटना�थल मचु�ुकामा खलुाएका र सो मौकाको 
बेहोरालाई पिु�ट ह�ने गरी अदालतसम� बकप� गरेको 
ह�दँा स�ु अदालतले गरकेो फैसलालाई सदर गन� गरी 
पनुरावेदन अदालतबाट भएको फैसला िमलेकै ह�दँा 
सदर कायम ह�नपुद�छ भनी बहस ��ततु गनु�भयो ।

उपयु�� बेहोराको बहस िजिकर र त�य रहेको 
��ततु म�ुामा �ितवादीले पीिडतलाई जबरज�ती 
करणी गरकेो कसरु ठह�याई सजाय िनधा�रण गरेको 
स�ु अदालतको फैसला सदर गरकेो पनुरावेदन 
अदालत पोखराको िमित २०७१।११।१३ को फैसला 
िमलेको छ वा छैन ? पनुरावेदक �ितवादीको पनुरावेदन 
िजिकर प�ुन स�ने हो वा होइन ? सोही स�ब�धमा 
िनण�य िदनपुन� देिखयो ।

२. अब िनण�यतफ�  िवचार गदा�, �ितवादी 
मदन प�रयारले आ�नै सहोदर छोरी वष� ७ क� 
प�रवित�त नाम M

61
 २०६८ लाई जबरज�ती करणी 

गरी मलुकु� ऐन, जबरज�ती करणीको महलको १ र 
३ (१) नं. बमोिजमको कसरु अपराध गरकेो ह�दँा िनज 
�ितवादीलाई ऐ. महलको ३ (१) नं. बमोिजम सजाय 
ह�नका अित�र� यी �ितवादीले आफूले ज�माएक� 
छोरीलाई जबरज�ती करणी गरकेो स�दभ�मा मलुकु� 
ऐन, जबरज�ती करणी महलको २ नं. र मलुकु� ऐन, 
हाडनाता करणी गन�को महलको १ नं. िवपरीतको 
कसरु अपराधमा ऐ. जबरज�ती करणीको २ नं. 
बमोिजम थप सजायसमेत ह�न र ऐ.को १० नं.बमोिजम 
पीिडतलाई �ितवादीबाट उिचत �ितपूित�समेत 
भराइपाउ ँ भ�नेसमेत बेहोराको अिभयोगप� पेस 
भएकोमा पीिडत वष� ७ क� नाबािलकालाई �ितवादीले 
जबरज�ती करणी गरकेो त�य पिु�ट ह�न आएकाले 
िनज �ितवादीलाई मलुकु� ऐन, जबरज�ती करणी 
महलको ३(१) नं.बमोिजम �यूनतम कैद १०(दश) 
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वष� ह�ने ठहछ�  । पीिडत �ितवादी आफँैले ज�म िदएक� 
छोरी भएकोले हाडनाता करणीको १ नं.को कसरुसमेत 
ह�ने ह�दँा हाडनाता करणीको १ नं. ले १०(दश) वष� 
कैद थप गरी ज�मा २०(िबस) वष� कैद ह�ने ठहछ�  । 
पीिडतलाई पन� गएको �ित, �ितवादीको आिथ�क 
हैिसयतसमेतलाई िवचार गदा� �.२५,०००।– 
(पि�चस हजार) �ितपूित�समेत पीिडतलाई �ितवादीले 
भराई िदनपुन� ठहछ�  भनी स�ु िज�ला अदालतबाट 
भएको फैसलालाई सदर गन� गरी पनुरावेदन अदालत 
पोखराबाट भएको फैसलामा िच� नबझुाई �ितवादीको 
तफ� बाट यस अदालतमा ��ततु पनुरावेदन पन� आएको 
देिखयो ।

३. �ितवादीले जाहेरवाली र आफूिबचमा 
झगडा भइरहने ह�दँा �रस फेन�का लािग भाइह�को 
सहयोग िलई फसाउने िनयतले छोरीलाई ज�रया बनाई 
झ�ुा बेहोराको जाहेरी िदएक� ह�न् । पीिडतको �वा��य 
परी�ण �ितवेदन र �ितवेदन िदने िचिक�सकको 
बकप�बाट जबरज�ती करणी भएको पिु�ट ह�दँैन । 
घटना भएको िमित र समयमा म उ� �थानमा नभई 
महे��पलुि�थत साह�को पसलमा िथए ँ । वादी प�ले 
जाहेरवाली र पीिडतलाई बकप�का लािग अदालतसम� 
उपि�थत गराउन सकेको देिखदँैन । अिधकार�ा� 
अिधकारीसम� भएको बयान बेहोरा झ�ुा हो, �हरीले 
मरणास�न अव�थामा कुटेको ह�नाले पिुलसले �याएको 
कागजमा सही गरकेो ह� ँ। अनसु�धान र तहिककातको 
स�दभ�मा तयार भएको बयान कागजको आधारमा मा� 
अिभयोग मागदाबी पिु�ट ह�न स�दैन । यसै स�दभ�मा 
ने.का.प. २०७१ िनण�य नं. ९१०७ मा िस�ा�त 
�ितपादनसमेत भएको अव�थामा मलाई कसरुदार 
ठह�याई स�ु अदालतबाट भएको फैसलालाई सदर 
गन� गरी पनुरावेदन अदालत पोखराबाट भएको फैसला 
�िुटपूण� ह�दँा बदर गरी अिभयोग दाबीबाट सफाइ पाउ ँ
भ�ने म�ुय पनुरावेदन िजिकर िलएको दिेख�छ ।

४. �ितवादीले िलएको उि�लिखत पनुरावेदन 

िजिकर पिु�ट गन� व�तिुन�ठ आधारह� िमिसलमा 
संल�न छन् वा छैनन् ? भ�ने स�ब�धमा िववेचना गरी 
��ततु म�ुाको िन�कष�मा प�ुनपुन� अव�था देिखएको 
छ ।  पीिडत M

61
 २०६८ वष� ७ क� नाबािलका भएको 

र �ितवादी पीिडतको आ�नै बाब ु भएको त�यमा 
िववाद देिखदँनै । पीिडत नाबािलकालाई अिभभावकको 
तफ� बाट िश�ा, �वा��य, मनोर�जनलगायत नाबालक 
स�तानको सव��म िहतह�को प�मा उपय�ु, उिचत 
र आव�यक लगानी तथा यथोिचत �ब�ध गरी भिव�य 
उ��वल पान� दािय�व िनज �ितवादीमा रहे भएको 
कुरामा समेत दईुमत ह�न स�दैन । �ितवादी र िनजको 
५ जनाको प�रवार �याला मजदरुी गरी सामा�य �पमा 
जीिवकोपाज�न गरी एउटा मा� कोठा भाडामा िलई बसी 
आएको देिख�छ ।

५. �ितवादीउपर िनजकै �ीमती क�पना 
प�रयारले िमित २०६८।१२।११ गते राित �ीमान्  
मदन प�रयारले छोरी वष�-७ क� प�रवित�त नाम M

61
 

२०६८ लाई आ�नै डेरा कोठामा राित सतेुको मौकामा 
िव�तराबाट उठाई आ�नो िव�तरामा लगी मखु थुनी 
जबरज�ती करणी गरकेो ह�दँा कारबाही ग�रपाउ ँ
भनी िकटानी जाहेरी िदएको देिखयो । �ितवादीले 
सो जाहेरीका स�ब�धमा जाहेरवालीसगँ बेलाबेलामा 
आ�नो झगडा प�ररहने ह�दँा मलाई फसाउनका 
लािग माइती प�को सहयोगमा किथत वारदात 
भएको धेर ै िदनपिछ झ�ुा बेहोराको जाहेरी िदएक� 
ह�न् भनी पनुरावेदन िजिकर िलएको देिख�छ । सो 
िजिकरका स�ब�धमा हेदा�, पितसगँ �रसइवी भएको 
त�य व�तिुन�ठ �माणबाट पिु�ट भएको पाइदँैन । 
एकिछनलाई प�नीसगँ �रसइवी भएको मा�दा पिन 
आफँैले ज�माएको नाबािलका छोरीको भिव�यलाई 
नै जीवनभर नकारा�मक असर पन� गरी कुनै पिन 
आमाले िबना कारण र औिच�य आ�नै पितलाई 
फसाउने उ�े�यले जबरज�ती करणी ज�तो कसरुमा 
दोषारोपण गरके� होिलन् भनी िव�वास गन� सिकने 
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देिखदँनै । पितको अनैितक काय�मा पितलाई दोषारोपण 
गन� नगन� ि�िवधामा जाहेरवालीले आ�नो नाबालक 
छोरीको भिव�यमा पन� जाने नकारा�मक असर�ित 
सजग रहेर नै वारदातको त�य केही समयस�म बािहर 
�काशमा न�याएको देिख�छ । पीिडतले आफूलाई 
िमित २०६८।१२।११ मा मा� नभई �यसभ�दा 
अगािड पिन �ितवादीले पटकपटक �य�तो अनैितक 
ि�याकलाप गन� गरकेो त�य आमासगँ खलुाएपिछ 
�य�तो अपराधबाट छोरी थप पीिडत ब�न नपरोस् भनी 
जाहेरवालीले माइती प�सगँ सरस�लाह गरी वारदात 
भएको केही िदनपिछ मा� �ितवादीउपर िकटानी जाहेरी 
िदएको अव�था छ । िनज �ितवादीको प�रवार �याला 
मजदरुी गरी एउटा मा� कोठा भाडामा िलई बसी आएको 
देिख�छ । आिथ�क हैिसयत कमजोर भएका कारण 
�ितवादी र िनजको ५ जनाको प�रवार एउटै कोठामा 
खाट जोडेर स�ुने गरकेो त�य घटना�थल मचु�ुकाबाट 
देिखएको र सो त�यलाई यी �ितवादीले ख�डन नगरी 
�वीकार ैगरकेो अव�था छ । सबै प�रवार एउटै कोठामा 
स�ुनपुन� बा�या�मक प�रि�थितज�य वातावरणको 
फाइदा िलएर यी �ितवादीले आ�नो यौन चाहना 
पूरा गन�का लािग आ�नै नाबािलका छोरीलाई �योग 
गरकेो देिख�छ । िनज �ितवादीले �ीमतीसमेत सोही 
कोठामा सतेुको अव�थामा आ�नो यौन चाहना पूरा 
गन�का लािग आफँैले ज�म िदएको अवोध नाबािलका 
छोरीलाई �योग गरकेो घिृणत काय�लाई अिभभावक�य 
िज�मेवारीको अि�तम सीमा नाघेको मा�नपुन� ह�न 
जा�छ । घटना�थल मचु�ुकामा पीिडत प�रवित�त M
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२०६८ लाई बाब ुमदन प�रयारले जबरज�ती करणी 
गरकेा ह�न् भ�ने बेहोरा उ�लेख भएको र सो घटना�थल 
मचु�ुकाका सा�ी ओमबहादरु दासले अदालतसम� 
उपि�थत भई सो मौकाको मचु�ुकालाई समथ�न 
गरी बकप� गरबेाट जाहेरी बेहोरा थप पिु�ट भएको 
देिख�छ । घटना�थल मचु�ुकाका सा�ीले गरकेो सो 
बकप� बेहोरालाई �ितवादीले आ�नो पनुरावेदन 

िजिकरमा ख�डन नगरी �वीकार गरेको अव�था 
छ । ��ततु घटना�मलाई सामा�य समझको मािनसले 
िव�वास गन� स�ने िकिसमको देिखदँैन । अिभभावक�य 
िज�मेवारीबाट िवमखु भई आफँैले ज�म िदएक� अवोध 
७ वष�क� छोरीलाई पटक पटक जबरज�ती करणी 
गरकेो भनी �ीमतीले पितउपर जाहेरी िदएको अव�था 
ह�दँा म�ुाको सनुवुाइमा �यायकम�ले िवशेष सावधानी, 
संवेदनशीलता र िववेकको उ�चतम �योग गनु�  वा�छनीय 
दिेख�छ । जाहेरवालीले आफूसगँ �रसइवी भएकै कारण 
फसाउनकै लािग अवोध नाबािलका छोरीलाई ज�रया 
बनाई जाहेरी िदएक� ह�न् भ�ने पनुरावेदक �ितवादीको 
िजिकर �िततलायक दिेखएन । 

६. पीिडतले मौकामा कागज गदा� िमित 
२०६८।१२।११ गते राित घरका सबैजना सतेुको 
अव�थामा बबुा मदन प�रयारले मलाई सतेुको ठाउबँाट 
आफू सतेुको ठाउमँा लगी सतुाई मेरो स�ुवाल खोली 
िसरकले िथची मखु छोपी मेरो िपसाब फेन� ठाउमँा 
आ�नो िपसाब फेन� कुराले जोडले धकेली िभ� िछराई 
२/३ पटकस�म िभ� बािहर गरकेा ह�न् । �यसबखत 
मलाई �यादै दखेुकोले म चलेपिछ खाट कराउदँा 
आमाले थाहा पाउन ुभएको हो । �यसअिघसमेत २/३ 
पटक मेरो िपसाब फेन� ठाउमँा बबुाले आ�नो िपसाब 
फेन� कुरा िछराएका ह�न् भनी बाल सलुभ भाषामा 
�दयिवदारक त�य खलुाएको देिख�छ । �ितवादी बाबलेु 
आफूमािथ गरकेो घिृणत काय� के हो भनी ब�ुन स�ने 
उमेर अव�था नै नभएक� अवोध बािलकाले घटनाको 
स�ब�धमा गरकेो मौकाको कागजको िसलिसलेवार 
यथाथ� िच�ण अ�ययन गदा� पिन अ�ले िसकाएर �य� 
गरकेो नभई आफँैले �वः�फूत� �पमा �कट गरेको 
दिेखन आउछँ । एउटी ७ वष�क� अवोध बािलकाले 
अ�ले िसकाएको कुरालाई िसलिसलेवार �पमा �कट 
गन� स�ने साम�य�समेत रहदैँन । आफूले ज�म िदएको 
स�तानलाई अिभभावक�य संर�ण िदई स�तानको 
भिव�य उ��वल बनाउने िज�मेवारी िनवा�ह गनु�पन� 
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बाबबुाट नै अवोध नाबािलका छोरीमािथ य�तो घिृणत 
काय� ह�न गएको अव�थामा �यायकता�ले पीिडत�ित 
�दयदेिख नै सहानभूुित देखाउनपुन� अव�था िसज�ना 
ह�न जा�छ । आफँैलाई ज�म िदने बाबमुािथ पीिडतले 
आरोप लगाउनपुन� कुनै आधार कारणसमेत िमिसल 
सलं�न त�यह�बाट देिखन आउदँैन । पीिडतको उमेर 
अव�थालाई िवचार गरी हेदा� पिन िनजको मौकाको 
कागज बेहोरालाई �वाभािवक �पमा नै िलनपुन� ह�न 
आउछँ ।  

७. पनुरावेदक �ितवादीले मौकामा 
अनसु�धान अिधकारीसम� िमित २०६८।१२।११ 
गते राित सबैजना सतेुका अव�थामा छोरीमािथ 
करणी गन� उ�सकुता बढ्दै आएपिछ छामछुम गद� छोरी 
सतेुको ठाउमँा गई सतेुक� छोरीलाई ज�ु�क उठाई 
आफू सतेुको ठाउमँा �याई सतुाई िनजको योिनमा मेरो 
उ�ेिजत िलङ्ग जोडले रगडी केही घसुाई एकपटक 
करणी गरकेो ह�,ँ छोरी �न कराउन थालेपिछ मैले हतार 
हतार वीय�पतन गराएको ह� ँभनी कसरु गरकेोमा सािबत 
रही बयान गरकेो पाइ�छ भने अदालतसम� बयान गदा� 
मौकाको बयान बेहोरा झ�ुा हो, �हरीले मरणास�न 
अव�थामा कुटेको ह�नाले �हरीले �याएको कागजमा 
सहीछाप गरकेो हो भनी कसरु गरकेोमा इ�कार रहेको 
र पनुरावेदनमा समेत सोही बेहोराको िजिकर िलएको 
देिखयो । मौकाको बयानको स�ब�धमा �ितवादीले सो 
िजिकर िलए तापिन िनज �ितवादीलाई �याद थपका 
लािग �वत�� अदालतमा उपि�थत गराउदँा �याद थप 
गन� अिधकारीसम� सो त�यको बारमेा कुनै जानकारी 
गराएको िमिसलबाट देिखन आउदँैन । यसका साथै 
�हरीले मरणास�न अव�थामा कुटिपट गरकेो भए 
�वा��य परी�ण गराई पाउन माग गन� स�ने कानूनी 
अिधकार �ितवादीमा रहे भएकोमा सो तफ� समेत 
कुनै माग गरकेो देिखदैँन । �ितवादीले मौकामा गरकेो 
बयान �माण ऐन, २०३१ को दफा ९ अनसुार 
अ�यथा �मािणत नभएस�म �माणमा िलन िम�ने नै 

ह��छ । �ितवादी अदालतमा आरोिपत कसरुमा इ�कार 
रहे तापिन िनजको सो इ�कारी बयान �मािणत गन� 
व�तिुन�ठ �माण ��ततु गन� सकेको पाइदँनै । �ाय: 
जघ�य अपराधमा अिधकांश अिभय�ुह� सजायबाट 
छुटकारा पाइ�छ िक भ�ने आशामा अदालतसम� 
कसरुमा इ�कारी रहने प�रपाटी हा�ो �याय �णालीमा 
हामीले बेहोद� आएको वा�तिवकता ह�दँा �यसलाई 
अ�वाभािवक मा�न िम�दैन । ��ततु म�ुामा िनज 
�ितवादीले आफू िनद�ष रहेको भनी �मािणत गन� 
सकेको दिेखएन । साथै �ितवादीले अदालतसम� 
गरकेो इ�कारी बयान पिु�ट गराउनका लािग सा�ीसमेत 
उपि�थत गराउन सकेको देिखएन । अिधकार�ा�त 
अिधकारीसम� भएको िनजको बयान कागजको बेहोरा 
खि�डत ह�ने कुनै आधार �माण पेस गन� नसकेको 
अव�थामा िनज �ितवादीको मौकाको सािबती 
बयानलाई अ�यथा मा�नपुन� हो िक भ�ने अव�थाको 
िव�मानता देिखएन ।

८. वारदातको समयमा म उ� �थानमा रहेको 
िथइन ँ। उ� िमित र समयमा महे��पलुि�थत साह�को 
पसलमा िथए ँ। घटना घटेको भिनएको भोिलप�ट िमित 
२०६८।१२।१२ गतेका िदन मेरो आ�नो घरायसी 
काम परी का�े िज�ला गएको िथए ँ। आ�नो काम परी 
अ�य� गएको अव�थालाई गलत �या�या गरी भागी 
गएको र लकु� बसेको भ�ने गलत अनमुान ग�रएको भनी 
Alibi को िजिकर िलई कसरुमा इ�कार भएको देिखए 
तापिन आ�नो सो िजिकर यी �ितवादीले िव�वसनीय 
तथा भरपद� �माणह� पेस गरी पिु�ट गराउन सकेको 
दिेखदैँन ।

९. वादी प�ले पीिडत र जाहेरवालीलाई 
अदालतसम� बकप�का लािग उपि�थत गराउन 
नसकेको अव�थामा जाहेरी बेहोरा र पीिडतको 
मौकाको कागजलाई �माणमा िलन िम�दैन भ�ने 
�ितवादीको पनुरावेदन िजिकरका स�ब�धमा िवचार 
गदा� आ�ना सा�ीलाई अदालतसम� उपि�थत गराई 
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बकप� गराउने दािय�व कानूनले वादी प�लाई तोकेको 
देिख�छ । फौजदारी कसरुमा वारदात �थािपत ह�न 
र आरोिपत �यि�लाई कसरुदार ठह�याउनका लािग 
सा�ीको बकप�का साथै अनसु�धानको �ममा तयार 
भएका अ�य व�तिुन�ठ �माणह�को पिन उि�कै 
भूिमका रहने गद�छ । जाहेरी बेहोरा र पीिडतको मौकाको 
कागजलाई िमिसल संल�न पीिडतको शारी�रक परी�ण 
�ितवेदनले पिु�ट ग�ररहेको अव�थामा जाहेरवाली र 
पीिडतको बकप� नभएकै कारण ती आधारह� �हण 
नगनु�  �यायोिचत दिेखदैँन । अ�य �माणह�ले जाहेरी 
बेहोराका साथै पीिडतको मौकाको कागजलाई समथ�न 
ग�ररहेको अव�थामा ती �माणह�लाई नजरअ�दाज 
गरी �ितवादीले अदालतमा गरकेो इ�कारी बयान 
र पनुरावेदन िजिकरलाई आधार मानी आरोिपत 
कसरुबाट उ�मिु� िदन सिकने अव�था ह�दँनै । 

१०. जहासँ�म �वा��य परी�ण �ितवेदन 
र �ितवेदन िदने िचिक�सकको बकप�बाट पीिडतको 
जबरज�ती करणी भएको पिु�ट ह�न नसकेको अव�थामा 
मलाई कसरुदार ठह�याउन िम�दैन भ�ने �ितवादीले 
िलएको िजिकर छ सो स�ब�धमा पीिडतको �वा��य 
परी�ण �ितवेदनमा पीिडतको योिनको िझ�लीमा 
0.5mm को �वाल रहेको भनी उ�लेख भएको र 
�ितवेदन िदने िचिक�सकले अदालतसम� उपि�थत 
भई सो �ितवेदन बेहोरालाई पिु�ट ग�रिदएको अव�था 
छ । उमेर भएका बािलकाको हकमा कडा प�र�म, 
दघु�टनालगायत िविभ�न कारणले योिनको िझ�ली 
�याितने स�भावनालाई मेिडकल साइ�सले नै मा�यता 
िदएको देिख�छ तर ��ततु म�ुामा पीिडतको उमेर ७ 
वष�क� बािलका देिखएको र िनजको योिनको िझ�लीमा 
�वाल पनु�पन� अ�य कुनै कारण रहेको त�य िमिसलबाट 
देिखदँनै । साथै �ितवादी �वयलें यो कारणले गदा� 
पीिडतको योिनमा �वाल परकेो ह�न स�दछ भनी 
व�तिुन�ठ �माण पेस गन� नसकेको अव�थामा िनजको 
सो पनुरावेदन िजिकरसगँ सहमत ह�न सिकएन ।

११. अतः मािथ िववेिचत आधार, कारण एवं 
�माणबाट पनुरावेदक �ितवादी मदन प�रयारले पीिडत 
वष� ७ क� नाबािलका आ�नै छोरीलाई जबरज�ती 
करणी गरी िनज �ितवादीले मलुकु� ऐन, जबरज�ती 
करणी महलको १ र ३(१) नं. र मलुकु� ऐन, हाडनातामा 
करणी गन�को महलको १ नं. िवपरीतको समेत कसरु 
गरकेो त�य पिु�ट ह�न आयो ।

१२. तसथ�, �ितवादी मदन प�रयारले आ�नै 
छोरीलाई जबरज�ती करणी गरकेो त�य पिु�ट ह�न 
आएबाट िनज �ितवादीलाई मलुकु� ऐन, जबरज�ती 
करणी महलको ३(१) नं. बमोिजम  १०(दश) वष� कैद 
र हाडनातामा करणी गन�को महलको १ नं. ले १०(दश) 
वष� कैद थप गरी ज�मा २०(िबस) वष� कैद ह�ने 
ठहछ�  । पीिडतलाई पन� गएको �ित, �ितवादीको आिथ�क 
हैिसयतसमेतलाई िवचार गदा� �.२५,०००।- (पि�चस 
हजार) �ितपूित�समेत पीिडतलाई �ितवादीबाट भराई 
िदनपुन� ठहछ�  भनी स�ु का�क� िज�ला अदालतबाट 
भएको फैसलालाई सदर गन� गरी पनुरावेदन अदालत 
पोखराबाट िमित २०७१।११।१३ मा भएको फैसला 
िमलेकै देिखदँा सदर ह�ने ठहछ�  । पनुरावेदक �ितवादी 
मदन प�रयारको पनुरावेदन िजिकर प�ुन स�दैन । 
��ततु म�ुाको दायरीको लगत क�ा गरी िमिसल 
िनयमानसुार अिभलेख शाखामा बझुाई िदनू ।

उ� रायमा सहमत छु ।
�या.डा.मनोजकुमार शमा�

इजलास अिधकृतः मनुा अिधकारी (ढकाल)
इित संवत् २०७६ साल काित�क ४ गते रोज २ शभुम् ।

—— & ––
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सव��च अदालत, सयं�ु इजलास
माननीय �यायाधीश �ी सपना �धान म�ल
 माननीय �यायाधीश �ी ह�र�साद फुयाल

आदेश िमित : २०७६।९।२७
०७६-WH-०२०५

म�ुाः ब�दी��य�ीकरण

�रट िनवेदक : लिलतपरु िज�ला महाल�मी -२ ब�ने 
कमलबहादरु सवेुदीको छोरा ह�रकृ�ण सवेुदी

िव��
िवप�ी : हाल लिलतपरु िज�ला महाल�मी नगरपािलका 

वडा नं. ५ माइतीमा ब�ने �ानबहादरुको 
छोरी �ीजया काक�समेत

 § ��येक म�ुाको कारबाही उ� मु�ाका 
प�रि�थितह�को मू�याङ्कन र िव�षेण 
गरी स�बि�धत बालबािलकाको िहतलाई 
के��मा राखी ग�रन ुपन� ।
 § सामा�यतया अदालत वा �यायाधीशले 

बालबािलकाको सव��म िहत हदेा� 
ब�चाको िविश� प�रि�थित, उसको 
�यि�गत अव�था र प�रवेशलाई 
मू�याङ्कन गनु�पद�छ । य�तो िनण�यमा 
पु�दा बालबािलकाको मनोवै�ािनक 
अव�थासिहतको �ितवेदनसमतेलाई 
िवचार गरी िनण�यमा पु�नु मह�वपूण� आधार 
ह�न स�दछ । �य�तै य�तो िनण�यमा पु�दा 
बुबा, आमा, हजुरबुबा, हजुरआमा, कुनै 
पिन नातेदार वा अ�य सघं स�ंथाको 
प�रि�थित वा अव�था होइन िनज 

बालकको प�रि�थित र इ�छासिहतको 
व�तुगत �ि�कोण मह�वपूण� ह�ने ।

(�करण नं.७)
 § बाबु वा आमालाई ��य� भेट गन� निदने 

भ�न ेिवषयले स�बि�धत बालबािलकालाई 
ग�भीर खतरा िसज�ना गन� स�छ l बाबु 
वा आमाको आिथ�क अव�था, शारी�रक 
अश�ता वा अ�य य�ता सामा�य 
कारणह� बालबािलकाको सरं�ण वा 
िज�मा हटाउने आधार ब�न स�दैनन ्। यिद 
स�बि�धत बालबािलका प�र�याग ग�रएको 
हो भने �यसको आधार र कारणसिहतको 
मू�याङ्कन ह�नु पन� ।
 § एउटा िनण�यकता� स�बि�धत बालकसगँ 

ब�ने मा� होइन, छु��एका बाबु आमाको 
ब�चासगँको �यि�गत र भावना�मक 
स�ब�ध के कित मह�वपूण� छ भ�ने 
आधारमा जोसुकैसगँ बस े पिन एक 
अका�ले भेट्ने र सािम�यता �ा� गन� 
आधार िसज�ना ग�रिदनु पद�छ भ�ने 
मा�यताबाट िवचिलत ह�नु ह�दैँन । �य�तो 
सािम�यतािभ� पा�रवा�रक वातावरण 
मा� होइन िनज नाबालकका दुवैतफ� का 
निजकका नातेदारह�सँगको सािम�यता 
पिन अ�तिन�िहत ह�ने ।

(�करण नं.८)
 § बािलकाका बाबुले आफूले रा�न पाउन ेभ�ने 

दाबी पिन नगरकेो र हजुरबुबा हजुरआमाले 
दाबी गरकेो �सङ्गमा �वाभािवक �पमा 
आमाले अक� िववाह नगरकेो अव�थामा 
िनजले नै रा�न पाउनपुन� भ�ने �सङ्ग 
तािक� क देिखने l  

(�करण नं.१९)
 § एक नवजात स�तानलाई ससंारसगँ 

�नण�य नं. १०३९१
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सा�ा�कार गराई �तनपानको मा�यम�ारा 
आहारा र आ�नै आचँलमा साहारा िदई 
ममतापूव�क ह�का�उन ेजननीको यो �ाकृितक 
देनलाई उनको �जनन अिधकारको 
सािम�यतासगँ समेत जोडेर ह�ेरनुपन� l 
 § बािलका आ�नो आमाको साथमा रहनु 

�वभावैले �ाकृितक र �ाथिमक िवषय 
हो l िवक�प रहसे�म दुध काख गन� उमेरको 
नाबािलगलाई आ�नो आमासगँ जबरज�ती 
छुटाउन खो�नु िववेकसङ्गतसमते ह�न 
स�ैन l अ�यथा �मािणत नभएको र 
अपवादबाहकेको अव�थामा एक नाबािलग 
स�तान आ�नो जीवनको �ाथिमक सरं�क 
आमाको साथमा रहकेो अव�थामा �य�तो 
नाबािलगलाई आमाले ब�दी बनाइराखेको 
भ�नु मनािसब नदेिखने l

(�करण नं.२१)
 § नाबािलग छोरीको सरं�क�वको िज�मा 

बािलकाकै आमाको ह�ने भनी सनुाएको 
िनण�यअनुसार नै िवप�ीले छोरीलाई 
आ�नो िज�मामा िलई साथमा राखेको 
ह�दँा सो काय�बाट आमाले छोरीलाई 
गैरकानूनी�पमा ब�दी बनाएको भनी मा�न 
निम�न ेl

(�करण नं.२२)

�रट िनवेदकका तफ� बाट : िव�ान्  व�र� अिधव�ा 
�ी सिवता भ�डारी, �ी रमणकुमार �े�, 
िव�ान्  अिधव�ा �ी िटकाराम भ�राई, �ी 
िवजयकुमार ब�नेत र �ी िकरणकुमार �े�

िवप�ीका तफ� बाट : िव�ान्  उप�यायािधव�ा �ी 
टेकराज भसुाल, िव�ान्  व�र� अिधव�ा �ी 
ह�रहर दाहाल, �ी वोण�बहादरु काक�, िव�ान्  
अिधव�ा �ी रमेश बडाल, �ी यवुराज 

भ�डारी, �ी रमेशकुमार ढकाल, �ी शेषराज 
खरले र �ी प�ुपा पौडेल

अवलि�बत निजर : 
 § ने.का.प.२०६१, अंक ६, िन.नं.७३८९, 

प.ृ६७६
 § ने.का.प.२०६७, अंक ५, िन.नं.८३७६, 

प.ृ८०४
 § ने.का.प.२०६८, अंक ८, िन.नं.८६७४, 

प.ृ१४१२
 § ने.का.प.२०७०, अंक ३, िन.नं.८९७९
 § ने.का.प.२०७१, अंक ८, िन.नं.९२१९
 § ने.का.प.२०७१, अंक ८, िन.नं.९२२६
 § ने.का.प.२०७१, अंक १०, िन.नं.९२५७
 § ने.का.प.२०७५, अंक ७, िन.नं.१००५३
 § ने.का.प.२०७५, अंक ८, िन.नं.१००७४
 § ने.का.प.२०७६, अंक ४, िन.नं.१०२४७

स�ब� कानून :
 § नेपालको संिवधान
 § मलुकु� देवानी सिंहता, २०७४
 § बालबािलकास�ब�धी ऐन, २०७५

आदशे
�या.ह�र�साद फुयाल : नेपालको 

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

त�य ख�ड
िवप�ी �ीजया र म िनवेदकको छोरािबच 

िमित २०६९।१२।११ मा ल�डनमा िववाह भई 
ल�डनमै नाबालक छोरी खसुी सवुेदीको जायज�म 
भएको हो l केही समयप�ात् खसुी ११ मिहनाक� ह�दँा 
िनज नाबािलगलाई नेपालमा �याई म हजरुबबुाको 
साथमा छोडी नाबािलग स�तान र हामी प�रवारको 
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कुनै वा�ता नगरी िनज िवप�ी आ�नै मज�ले घर छोडी 
�यानडा गएक� रिहिछन् l िवप�ी �ीजयाले हामीलाई 
िवप�ी बनाई िदएको अंश चलन र मानाचामल म�ुामा 
िमलाप� गरी अशंबापत ३६ लाख बिुझिलई नाबािलग 
छोरी खसुीको संर�क�वको िज�मा म िनवेदक हजरुबबुा 
ह�रकृ�ण सवुेदीको नै रहने भनी िमलाप�को कागजमै 
खलुाइएको िथयो l नाबािलग छोरीलाई ह�ामा एक 
पटक आमासगँ िभिडयो कल गराउने र आमा नेपाल 
आई छोरीसगँ भेटघाट गन� चाहेमा भेटघाट गराउने 
भ�ने कुराह� उ� िमलाप�को सत�मै उ�लेख छ । िनज 
आमा एक वष�पिछ नेपाल आई छोरीसगँ भेटघाट गन� 
इ�छा देखाएपिछ मेरो संर�णमा रहेक� बािलकालाई 
आमासगँ भेट गराउन भाटभटेनी सपुरमाक� ट कोटे�रमा 
लैजादँा बािलकाले आमालाई निचनेको, िनजसगँ 
कुरास�म गन� नमानेको ह�दँा िवप�ी �ीजयाले झ�टेर 
ब�चालाई खो�न खो�दा ब�चा डराएर रोई कराई गरकेो 
अव�था िथयो l त�प�ात् िवप�ी �ीजयाले मसमेत 
िव�� मिहला आयोगमा िनवेदन िदएको, मिहला 
आयोगका कम�चारीह�ले जबरज�ती गन� खोजेप�ात् 
ब�चा डराएर ठुलो ठुलो �वरमा रोई कराई ड्याडी 
घर जाने भनी भनेक�ले ब�चालाई द�ुय�वहार भएको 
ठानी म आफूले घर िलई आएको िथए ँl सोही कुरालाई 
िलई आयोगका कम�चारीले महानगरीय �हरी व�ृ 
सातदोबाटोमा उजरु गन� पठाएको र �यहा ँबािलकालाई 
िलई गई छलफल गदा� बािलका खसुीले िवप�ी �ीजया 
काक�सगँ जान नमानेको अव�था िथयो l त�प�ात् 
महानगरीय �हरी प�रसर जावलाखेलमा िनवेदन 
िदई �यहा ँ पिन जोरजबरज�ती गरी �हरीसमेतको 
सहयोगमा बािलकालाई कोठािभ� राखी ब�धक बनाई 
अनिुचत लालच देखाई बनावटी फोटो िभिडयो बनाई 
बािलका आमासगँ जान राजी भएको भनी �म िसज�ना 
गन� काय� िवप�ी �ीजया काक�बाट भएको िथयो ।

नाबािलगको िहतिवपरीत िनजलाई किहले 
मिहला आयोग त किहले �हरीकोमा बोलाउने 

गरपे�ात् बािलकाको मनि�थितमा नै असर पान� काय� 
िवप�ी �ीजयाबाट भएको र �यसपिछ बािलका राित 
स�ुदा बब�राउने, �वरो आउने ह�न थालेप�ात् मैले 
उ�ा�त बािलकालाई िलई आउिँदन भनेको िथए ँ l 
�यसपिछ िवप�ी �ीजया काक�ले लिलतपरु िज�ला 
अदालतमा िनवेदन िदएकोमा नाबािलगले आमासगँ 
जान इ�छा नदेखाएको र संर�क हजरुबबुाबाट नै 
बािलकाको उिचत रखेदेख भएकोले बािलकालाई हाल 
संर�क हजरुबबुासगैँ रा�न ु उिचत ह�ने, बािलकाको 
इ�छािवपरीत हाललाई आमाको िज�मा लगाई िदन 
िम�ने देिखएन l िनवेदक / आमा नेपाल आउदँा 
छोरीलाई दे�न, भेट्न र कुराकानी गन� पाउने, छोरीको 
इ�छामा मा� आमासगँ जान ब�न पाउने र िनज छोरी 
साबािलग भएपिछ आ�मिनण�यको आधारमा आमासगँ 
िवदेश जानसमेत पाउने नै ह��छ भनी लिलतपरु 
िज�ला अदालतबाट िमित २०७६/०६/०१ मा आदेश 
भएको िथयो l िवप�ी �ीजयाले िज�ला अदालतको 
सो आदशे िव�� उ�च अदालत पाटनमा िनवेदन 
िदएकोमा उ�च अदालतबाट िमित २०७६।०६।०९ 
मा बािलकाको िहत र चाहनालाई �यानमा राखी 
िज�ला �हरी काया�लयको मिहला मनोिव�सगँ 
परामश� गरी एक मिहनािभ� �ितवेदन पेस गन� लगाउने 
र त�काल दश� पव� स�ु ह�ने भएकोले सो अविधमा र 
�यस अिघपिछसमेत बािलका खसुी सवेुदीलाई आमा 
�ीजया काक�सगँ दैिनक दईु घ�टा भेटघाट गन�समेत 
िदन ुभनी आदेश भएको अव�था छ ।

बािलकालाई आमासगँ रा�न िमलेन भनी 
लिलतपरु िज�ला अदालतबाट भएको सो आदेश 
बे�रतको देिखदँा बदर ग�रिदएको छ l िनवेदक र 
��यथ�िबच बालमै�ी वातावरणमा छलफल गराई 
अदालतबाट िनधा�रण ग�रिदएको �थान र समयमा 
िनयिमत भेटघाट एवं िनवेदक आमाको साथमा रहने 
ब�ने �यव�थासमेत िमलाउने र ��येक ह�ाको �गित 
िववरण दवुै प�बाट �यहा ँअदालतमा पेस गन� लगाई 
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िमलाप� काया��वयनमा अ�य आव�यक जो जे आदेश 
गनु�पन� हो गनु�  भनी उ�च अदालत पाटनबाट िमित 
२०७६।०७।१४ मा अ�तरकालीन आदेश भएको 
िथयो l उ�च अदालतको सो आदशेबमोिजम लिलतपरु 
िज�ला अदालतमा िवप�ी आमा �ीजया काक� 
र नाबािलगिबच भेटघाट गराउने काय� ह�दँा िवप�ी 
�ीजयाले बािलकालाई यातना िदई, �लोभनमा पारी 
कोठािभ�ै थनुी आफू अनकूुलको ��य��य साम�ी 
बनाउने गरकेो कुरा हामीले थाहा पाई सोधखोज गदा� 
िनज बािलका खसुीले लिलतपरु िज�ला अदालतको 
�े�तेदारसम� �ँदै यो मेरो ममी होइन, यसले मलाई 
�हरीकोमा उ�याउछँ, मलाई �कुल पिन जान िददँनै, 
मेरो होमवक�  गन� पिन िददैँन, य�तो पिन मेरो ममी 
ह��छ भनी रोई कराई िब�तीसमेत गरके� िथइन् l यसरी 
बािलकाले िनज िवप�ी �ीजया काक�लाई आ�नो 
ममी नै होइन भनी भावना�मक �पमा िनज आमासगँ 
घलुिमल नै ह�न नसकेको अव�था छ l

यसै �ममा उ�च अदालत पाटनबाट िमित 
२०७६।०९।१३ मा आदेश ह�दँा हजरुबबुा ह�रकृ�ण 
सवुेदीले यिद िनवेिदका / आमा नेपालमै बसी 
बािलकाको संर�क�व िलन तयार भएमा बािलका 
खसुीलाई आमाको िज�मा लगाएमा पिन आ�नो 
आपि� नरहने भनेको र िनवेिदका / आमाले पिन आफू 
नेपालमै बसी ब�चाको िज�मेवारी र संर�क�व िलन 
तयार रहेको धारणा �य� गरकेो स�दभ�मा उि�लिखत 
िमलाप�को सत�, कानूनी �यव�था र यस अदालतको 
पूव�आदशेबमोिजम �ा� �ितवेदनसमेतका आधारमा 
लिलतपरु िज�ला अदालतबाट िमित २०७६।०६।०१ 
मा बािलकालाई हजरुबबुासगैँ ब�न िदने भनी भएको 
आदशे रीतपूव�कको नदिेखदँा बदर ग�रिदएको छ । अब, 
यी िनवेिदकाले आफू नेपालमै बसी नाबािलग छोरीको 
सरं�क�वको िज�मा िलन चाहेमा आजैका िमितमा 
यस अदालतको रिज��ारको रोहवरमा कागज गरी 
िज�मा लगाई िदनू । नाबािलगको बालमनोिव�ानमा 

कुनै िकिसमको नकारा�मक �भाव नपरोस् भ�नेतफ�  
दवुै प�ले िवशेष सजगता अपनाई बािलकालाई 
हजरुबबुालगायत प�रवारका अ�य सद�यह�लाई 
छोरीसगँ भेटघाट स�पक�  स�ब�ध कायम रा�न 
िनवेदकबाट कुनै िकिसमको बाधा �यवधान नगनु�  भनी 
उ�च अदालत पाटनबाट िमित २०७६/०९/१३ मा 
आदेश भएको िथयो l उ�च अदालत पाटनको िमित 
२०७६/०९/१३ को उ� आदेश बे�रतको ह�नकुा 
साथै आमासगँ रहन िदने बहानामा बािलका खसुीलाई 
ब�धक बनाई रािखएको ह�दँा उ�च अदालत पाटनबाट 
भएको सो आदेश िनज बािलकाको सव��म िहत 
�ितकूलसमेत रहेको छ l 

उ�च अदालतको सो आदेशिवपरीत िवप�ी 
आमा �ीजयाले आ�नो दाज ुनाताका �यि�को घरको 
चार िदवारिभ� बािलकालाई कैद गरी बािहर कसैलाई 
भेटघाट गन�, बो�नसमेत निदई ब�धक बनाई रािखएको 
अव�था छ l हामीसगँ भेटघाट बोलचाल गन� िदइएको 
छैन l मलुकु� फौजदारी संिहता, २०७४ को दफा 
२००, २०१, २०३ समेतको िवपरीत िवप�ीले मलाई 
नाबािलगसगँ भेट्न निदई कैदी ब�दीसरह रािखआएका 
छन् l यसबाट िनज नाबािलगको हक िहतमा ��य� 
असर प�ररहेको छ l बालबािलकास�ब�धी ऐन, 
२०७५ को दफा ३ बमोिजम ��येक बालबािलकालाई 
स�मानपूव�क बा�ँन पाउने अिधकारबाट िनज बािलका 
वि�चत भएक� छन् । सोही ऐनको दफा ६ बमोिजम 
बाबआुमासगँ ब�ने र भेटघाट गन� अिधकार, दफा 
७ बमोिजम संर�णको अिधकार, दफा ९ बमोिजम 
अिभ�यि� �वत��ता र सूचनाको अिधकार, दफा 
१३ बमोिजम पोषण तथा �वा��यको अिधकार, 
दफा १४ बमोिजम खेलकुद, मनोर�जन तथा 
सांि�कृितक अिधकार, दफा १५ बमोिजम िश�ाको 
अिधकारसमेतबाट यी नाबािलगलाई वि�चत गराइएको 
अव�था छ । नेपालको संिवधानको धारा १६, 
१७ र ३९ बमोिजम पिन नाबािलगको अिधकारमा 
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��य� असर प�ररहेको र िनजको �वत��पूव�क 
बा�ँन पाउनेलगायतको स�पूण� अिधकार िवप�ीबाट 
हनन ग�रएको अव�था छ । बालबािलकास�ब�धी 
ऐन, २०७५ को दफा १६ बमोिजम बालबािलकाको 
सव��म िहतलाई �ाथिमकता िदनपुन�मा बािलकाको 
िहतिवपरीत िनजलाई ब�द कोठािभ� सीिमत गन� 
काय� िवप�ी �ीजया काक�बाट भइरहेको अव�था 
छ l िव�ालयमा चिलरहेको जाचँमा स�म बािलकालाई 
सामेल नगराई िनजलाई ब�धक गराउने काय� भएको 
छ l यसले बािलकामा पूण�त: नकारा�मक असर 
प�ररहेको छ । बालबािलकास�ब�धी ऐन, २०७५ 
को दफा १७ (३) को बबुाआमा, प�रवारका अ�य 
सद�य वा सरं�कले िव�ालय जाने उमेरका ��येक 
बालबािलकालाई िव�ालयमा भना� गराई िश�ा 
आज�नको लािग समिुचत वातावरण उपल�ध गराउन ु
पन� छ भ�ने �यव�थािवपरीत बािलकालाई घरको चार 
िदवारिभ� नै कैद गरी रािखएको छ l

तसथ�, उ�च अदालत पाटनबाट िमित 
२०७६।९।१३ मा भएको आदशे बदर गरी लिलतपरु 
िज�ला अदालतको िमित २०७६।६।१ को 
आदशेबमोिजम ह�ने गरी त�काल िनज नाबािलगलाई 
अदालतमा हािजर गराई िनजको अिधकारको संर�ण 
गन� ब�दी ��य�ीकरणको आदेशलगायत जो चािहने 
आ�ा आदेश वा पजु� जारी गरी नाबािलग खसुी 
सवुेदीलाई म हजरुबबुाको िज�मा लगाइ पाऊँ । साथै, 
िवप�ी �ीजया काक� �यानडाको �थायी बािस�दा 
भएकोले उ�च अदालत पाटनको आदेशिवपरीत छोरी 
खसुी सवुेदीलाई �यानडा िलएर जाने स�भावना भएको 
र िनज �ीजयाले नै िविभ�न िमिडयामा �यानडा िलएर 
जाने भनी बोिलसकेको अव�था भएकोले सव��च 
अदालत िनयमावली, २०७४ को िनयम ४९ को 
उपिनयम (१) बमोिजम ��ततु �रट िनवेदनको टुङ्गो 
नलागेस�म �यानडालगायत िवदशे लाने काय� नगनु�  
नगराउन ुभनी ��यथ�ह�का नाममा अ�त�रम आदेश 

जारी ग�रपाउ ँ भ�नेसमेत बेहोराको यस अदालतमा 
परकेो िनवेदन ।

यसमा के कसो भएको हो ? िनवेदकको 
मागबमोिजमको आदेश िकन जारी ह�न ु नपन� हो ? 
मागबमोिजमको आदशे जारी ह�न ु नपन� कुनै आधार 
कारण भए सबदु �माणसिहत �याद सूचना पाएका 
िमितले बाटाका �यादबाहेक २४ घ�टािभ� ब�दी र 
िलिखत जवाफसिहत उपि�थत ह�नू l साथै, चौिबस 
घ�टािभ� ब�दीसिहत उपि�थत ह�न ुभनी �याद सूचना 
जारी भएको प�र�े�यमा उपि�थत भएपिछ िनवेदकले 
उठाएका ��येक िवषयमा छलफल ह�ने नै ह�दँा हालकै 
�ारि�भक अव�थामा मागबमोिजमको अ�त�रम आदेश 
जारी ग�ररहन ुपरने भ�ने बेहोराको यस अदालतबाट 
िमित २०७६/०९/२१ मा भएको आदशे l 

िमलाप�को सत�बमोिजम िनवेदकले 
छोरीलाई भेटघाट गन� र आ�नो साथमा रा�न 
नपाएको भ�नेसमेत आधारमा लिलतपरु िज�ला 
अदालतको िमित २०७६।०६।०१ को आदेश बदरका 
लािग िनवेदन परकेोमा िनवेदक आमालाई नाबािलग 
छोरीसगँ िनयिमत भेटघाट गन� र आ�नो साथमा 
रहने �यव�था िमलाउन ुभनी यस अदालतबाट िमित 
२०७६/०७/१४ मा आदेश भएको िथयो l यस 
अदालतको सो आदेशबमोिजम गन� गराउन भनी स�ु 
लिलतपरु िज�ला अदालतले िमित २०७६।०७।२५ 
मा गरकेो आदेश यस अदालतबाट भएको उि�लिखत 
आदेशबमोिजम नभएको भनी िनवेदक बािलकाक� 
आमाले पनुः उि�लिखत िनवेदन दायर गरेको 
दिेख�छ ।

िमित २०७५।०६।२३ को िमलाप�मा 
यथाि�थितमा नाबािलग छोरी खसुी सवेुदीलाई 
हजरुबबुा ह�रकृ�ण सवुेदीको संर�ण र िज�मामा रा�ने 
तर िनवेिदका �ीजया काक� नेपाल आउदँा छोरीलाई 
भेटघाट गन� र आफूसगँ रा�न पाउने भनी उ�लेख 
भएको पाइ�छ l मलुकु� देवानी संिहता, २०७४ 
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को दफा ११५ मा पिन पित प�नीिबचको वैवािहक 
स�ब�ध अ��य भएको अव�थामा नाबालक ब�चाको 
सरं�क�वको िज�मेवारी िलन आमालाई नै �ाथिमकता 
िदएको तथा यसैगरी बालबालिलकास�ब�धी ऐन, 
२०७५ को दफा १६ (१) मा बालबािलकासगँ 
स�बि�धत काय� गन� ��येक िनकाय तथा सं�थाका 
अिधकारीले हरके कामकारबाही गदा�  बालबािलकाको 
सव��म िहतलाई �ाथिमकता िदई आव�यक बालमै�ी 
�ि�या अपनाउन ुपन� छ भ�ने �यव�था भएको देिखदँा 
नाबािलग खसुी सवेुदीको सव��म िहतलाई म�यनजर 
गरी यस अदालतबाट िमित २०७६।०९।१० मा भएको 
आदशेअनसुार इजलास अिधकृत �ी कृ�णशोभा 
सवुाल र बालमनोिव� �ी सिुनल अिधकारीबाट 
�थलगत �पमा सू�म अवलोकनसमेत गरी िलएको 
�ितवेदन, नाबािलगको आमा �ीजया काक�, हजरुबबुा 
ह�रकृ�ण सवुेदी र बाल मनोिवशेष�सगँ छलफल गदा� 
बाल मनोिवशेष�ले नाबािलग खसुी आमासगँ �मश: 
घलुिमल ह�दँ ै गएको, आमासगँ ब�न िदन ु ब�चाको 
िहतमा रहेको र जोसगँ रहे पिन नाबािलकाले दवुै 
प�बाट पा�रवा�रक �नेह र ममता पाउन ुपन� वातावरण 
गराउन ज�री रहेको भनी राय �य� गरकेो पाइयो ।

इजलाससम� भएको छलफलका �ममा 
हजरुबबुा ह�रकृ�ण सवुेदीले यिद िनवेिदका नेपालमै 
बसी ब�चाको संर�क�व िलन तयार भएमा ब�चा 
आमाको िज�मा लगाएमा पिन आ�नो आपि� 
नरहने भनी भनेको, िनवेिदकाले पिन आफू नेपालमै 
बसी ब�चाको िज�मेवारी र संर�क�व िलन तयार 
रहेको भनी आ�नो धारणा �य� गरकेो स�दभ�मा 
उि�लिखत िमलाप�को सत�, कानूनी �यव�था र 
�ा� �ितवेदनसमेतका आधारमा लिलतपरु िज�ला 
अदालतबाट िमित २०७६।०६।०१ मा भएको आदेश 
रीतपूव�कको नदिेखदँा बदर ग�रिदई यी िनवेिदकाले 
आफू नेपालमै बसी नाबालक छोरीको संर�क�वको 
िज�मा िलन चाहेमा आजैका िमितमा रिज��ारको 

रोहवरमा कागज गरी िज�मा लगाई िदनू । नाबािलकाको 
बाल मनोिव�ानमा कुनै िकिसमको नकारा�मक �भाव 
नपरोस् भ�नेतफ�  दवैु प�ले िवशेष सजगता अपनाई 
िनवेिदकाले हजरुबबुालगायत प�रवारका अ�य 
सद�यह�लाई छोरीसगँ भेटघाट स�पक�  स�ब�ध 
कायम रा�न कुनै िकिसमको बाधा �यवधान नगनु�  
भनी िनवेिदकाबाट सो बेहोराको कागजसमेत गराई 
िमिसल सामेल गनु�  भनी िमित २०७६।०९।१३ गते 
यस अदालतबाट आदेश भएको भ�ने बेहोराको उ�च 
अदालत पाटन र ऐ.का रिज��ारका तफ� बाट िमित 
२०७६/०९/२२ मा पेस भएको िलिखत जवाफ ।

लिलतपरु िज�ला अदालतबाट िमित 
२०७४।०६।२३ मा अशं र स�ब�ध िव�छेद म�ुा 
िमलाप� ह�दँा म िनवेदक िवदेशमा रहेको बखत 
अिधकृत वारसेमाफ� त िमलाप� ह�दँा नाबािलग छोरी 
खसुी यथाि�थितमा हजरुबबुाको िज�मा संर�क�वमा 
रहेकोमा हाल म �यानडामा अ�ययनप�ात् छोरीको 
लालन-पालन, िश�ा �वा��यको उिचत �यव�था गन� 
स�म रहेको अव�थामा अदालतबाट भएको िमलाप� र 
�चिलत कानूनबमोिजम नाबालक छोरीलाई म िनवेदक 
आमाले िनिव�वाद �पमा आफूसाथ राखी ब�चाको 
लालन-पालन, िश�ा-िद�ा, हेरिवचार गन� पाउने र 
नाबालक छोरीले समेत आमाको वा�स�य माया ममता 
�ा� गन� अिधकार रहेको छ l िमित २०७६।०५।०४ 
मा छोरी भेट्न िदनहुोस ् भनी िवप�ी ह�रकृ�ण 
सवुेदीलाई पटक पटक फोन गरकेोमा िवप�ीले 
िमित २०७६।०५।०६ मा भाटभटेनी सपुरमाक� ट 
कोटे�रमा भेट गन� भनी बोलाई आफूलगायत अ�य 
मािनसह�समेत भई ह�ल ह��जत, गालीगलौज गरी 
छोरीसगँ भेटघाट गन� निदएकोले राि��य मिहला 
आयोगमा िनवेदन िदएकोमा �यहा ँ पिन िवप�ीह�को 
ह�लह��जत र जबरज�ती कायमै रहेकोमा आयोगले 
�हरीलाई प�ाचार गरकेो हो l �हरी काया�लयह�मा 
धाउन ुपरकेो हो l िवप�ीह�ले �हरीमा समेत �य�तै 
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हक� त देखाइरहेपिछ �हरीको स�लाहबमोिजम म 
अदालतको शरणमा आएक� ह� ँ l लिलतपरु िज�ला 
अदालतबाट आदेश ह�दँा िमलाप�को मम�, भावना र 
कानूनको िवपरीत ह�ने गरी छोरीको इ�छा नभएको भनी 
आमाको िज�मा नलगाउने िनण�य भयो l

लिलतपरु िज�ला अदालतले उ�च अदालत 
पाटनबाट िमित २०७६/०७/१४ मा भएको आदेशको 
अ�रश: पालना गरी ब�चालाई आमाको साथमा रा�ने 
�यव�था गनु�  पन�मा िमित २०७६/०७/१७ र िमित 
२०७६/०७/१९ गते दईु िदन बालमै�ी क�मा भेटघाट 
गन� �यव�था िमलाएकोमा छोरी खसुीले ममी ढोका 
लगाई िदनहुोस् हजरुसगँ कुरा गरकेो दे�न ुभयो भने 
बाबाले िपिटिस�छ भनी भनेको र उ� बेहोरा लिलतपरु 
िज�ला अदालतका मिहला कम�चारीह�ले समेत सनेुको 
बेहोरा उ� अदालतको िस.िस. िटभी फुटेजबाट समेत 
�प� ह�ने अव�थामा �ी उ�च अदालतको आदेशको 
भावना र मम�िवपरीत नाबालक छोरीको सव��म 
िहतसमेतलाई हेदा� नाबािलग छोरी अ�य�त भएको 
िव�ालय �ी गौरीशङ्कर बोिड�ङ �कुल महाल�मी 
लिलतपरुमा भेटघाट गदा� बालमनोिव�ानमा असर पिन 
नपन� तथा पढाई पिन िनयिमत ह�ने देिख�छ । बालमै�ी 
वातावरणमा िनज छोरी अ�ययन गन� िव�ालयमा नै 
क�ासमेत नछुट्ने गरी समय िमलाएर क�तीमा ह�ाको 
तीन पटक एक मिहनास�म आमा �ीजया काक�लाई 
भेटघाट कुराकानी गन� �यव�था िमलाई दवैुप�बाट 
�ितवेदन पेस गन� लगाई अदालतका �े�तेदारबाट 
आव�यक अनगुमनसमेत गन� गरी एक मिहनाको समय 
�यितत भएपिछ िनयमानसुार पेस गनु�  भनी लिलतपरु 
िज�ला अदालतबाट िमित २०७६/०७/२५ मा आदेश 
भएको िथयो l 

उ�च अदालत पाटनबाट भएको िमित 
२०७६।०९।१० को आदेशबमोिजम उ�च अदालतका 
कम�चारी र बाल मनोिवशेष�बाट पेस भएको �ितवेदन 
र प� िवप�िबच अदालतमा भएको छलफलमा िवप�ी 

हजरुबबुा ह�रकृ�णको सहमितसमेतमा नाबािलग छोरी 
हजरुबबुाको साथमा रहन पाउने भनी लिलतपरु िज�ला 
अदालतबाट भएको आदशे बदर गरी छोरी खसुीलाई 
मेरो िज�मा लगाउन भनी उ�च अदालतबाट आदेश 
भएको िथयो l �थमतः िवप�ी�ारा मसमेत िव�� 
दायर भएको �रट िनवेदन आफँैमा �चिलत कानून, 
निजर िस�ा�त र �ाकृितक कानूनसमेत िवपरीत 
छ । नौ मिहनास�म गभ�मा राखी �सव वेदनासिहत 
ज�म िदने आमाले आ�नो छोरीको अिहत ह�ने काय� 
गछ�  भनी तक�  गनु�  अपवाद भ�दा अक� िवषय ह�न 
स�दैन । स�ब�ध िव�छेद भएको त�कालै िववाह गन� 
बाब ुर सौतेनी आमासगँ बा�यतावश बिसरहेक� अवोध 
नाबािलग छोरी खसुी आ�नो ज�म िदने आमाले 
छोरीलाई साथमा रा�न र नाबािलग छोरीले आमाको 
वा�स�यता �ा� गन� अिधकारबाट वि�चत गराउने 
अिधकार कसैलाई पिन छैन । आ�नो छोरीलाई 
आमाले रा�न पाउदँैन भ�न ु�ाकृितक कानूनसमेतको 
िखलाप ह�दँा �रट �ार�भमै खारेज ह�नपुद�छ l आमाको 
साथमा रही वा�स�य पाइरहेको ब�चालाई ब�दी 
बनाएको भ�ने तक�  नै अ�ाकृितक छ l छोरी मसगँ 
हासँीखसुी रहेक� िछन् l उ�च अदालत पाटनबाट 
भएको आदेशबमोिजम मैले छोरी खसुी सवुेदी र िवप�ी 
ह�रकृ�ण सवुेदीिबच बेलाबेलामा �याट गराई िदएको 
र मेरो माइितघरमा आउदँा भेट गन� पिन िदएकै छु l 
िनवेदन बेहोरा झठुा हो l िवप�ीह�ले िनर�तर तनाव 
िसज�ना ग�ररहेकोले सरु�ाका कारण छोरी खसुीको 
पढाई छुटेको हो l िश�ाबाट वि�चत गराउने मेरो िनयत 
र उ�े�य होइन l मलुकु� देवानी संिहता, २०७४ को 
दफा ११५ मा पित प�नीिबचको वैवािहक स�ब�ध 
अ��य भएको अव�थामा नाबािलगको सरं�क�वको 
िज�मेवारी िलन आमालाई नै �ाथिमकता िदइएको र 
बालबािलकास�ब�धी ऐन, २०७५ को दफा १६ को 
उपदफा (१) मा बालबािलकासगँ स�बि�धत काय� 
गन� ��येक िनकाय तथा स�ंथाका अिधकारीले हरके 
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कामकारबाही गदा�  बालबािलकाको सव��म िहतलाई 
�ाथिमकता िदई आव�यक बालमै�ी �ि�या अपनाउन ु
पन�छ भ�ने कानूनी �यव�था भएको अव�थामा 
समेत नाबािलग छोरी म आमाको िज�मा रहदँा नै 
उनको सव��म िहत ह��छ l म आमाले दाबी गरकेो र 
छोरीको समेत आमासगैँ रहने इ�छा भएको अव�थामा 
हजरुबबुाले मेरी छोरीलाई रा�न पाउनपुन� भ�ने दाबी 
नै असङ्गतपूण� छ l अतः अ�ाकृितक र गैरकानूनी 
दाबी िलई िवप�ीले दायर गरकेो �रट िनवेदन खारजे 
ग�रपाउ ँ भ�नेसमेत बेहोराको �ीजया काक�ले िमित 
२०७६/०९/२५ मा पेस गरकेो िलिखत जवाफ ।

ठहर ख�ड
दैिनक पेसी सूचीमा चढी िनण�याथ� पेस ह�न 

आएको ��ततु �रट िनवेदनमा िनवेदकतफ� का कानून 
�यवसायी िव�ान्  व�र� अिधव�ा �ी सिवता भ�डारी 
र िव�ान्  व�र� अिधव�ा �ी रमणकुमार �े�, िव�ान्  
अिधव�ा �ी िटकाराम भ�राई, िव�ान्  अिधव�ा 
�ी िवजयकुमार ब�नेत र िव�ान्  अिधव�ा �ी 
िकरणकुमार �े�ले गनु�भएको बहसमा उ�च अदालत 
पाटनबाट भएको आदेश ियनै िनवेदक र िवप�ीसमेत 
वादी �ितवादी भई चलेको स�ब�ध िव�छेद 
अंशचलन म�ुामा लिलतपरु िज�ला अदालतबाट 
िमित २०७५/०६/२३ मा भएको िमलाप�िवपरीत 
रहेको छ l सो स�झौता र मलुकु� देवानी संिहताको 
दफा ११५ को उपदफा (२) बमोिजम िनवेदकले 
पाएको संर�क�वको हक टुटाउने अिधकार उ�च 
अदालतलाई छैन l बािलकालाई दधुकाख गन� बेलामा 
िवदेशमा रही �यान निदने आमाले बािलकाको उ�चतम 
िहत गन� स�दैन l उ�च अदालतबाट �हरीसमेतको 
बल लगाई बािलकालाई वैधािनक संर�कबाट खोसी 
िच�लीिब�ली पाद� िनजको इ�छािवपरीत आमासगँ 
पठाउने काम भयो l कानूनी सरं�क एवं पालनपोषण 
गन� हजरुबबुाको साथ टुटाई इ�छािवपरीत आमाको 
िज�मा लगाउदँा बािलकाको अिहत ह�ने भएकोले �रट 

जारी ह�नपुछ�  भ�ने िजिकर िलनभुयो भने िवप�ीतफ�  
उ�च अदालत पाटन र ऐ. का रिज��ारका प�बाट 
बहसमा उपि�थत ह�नभुएका िव�ान्  उप�यायािधव�ा 
�ी टेकराज भसुालले ब�दी ��य�ीकरणको �रट 
कसैले कसैलाई गैरकानूनी थनुामा राखेकोमा �य�तो 
थनुािव�� आकिष�त ह�ने हो l अदालतको आदेशले 
नै यी बािलकालाई आमाको िज�मा िदई राखेको 
छ l गलत त�य र कानूनी आधार नै नभई दता� भएको 
��ततु िनवेदनमा ब�दी ��य�ीकरणको �रट जारी 
ह�न स�ैन भनी बहस ��ततु गनु�भयो l �यसैगरी, 
िवप�ीम�येका �ीजया काक�को तफ� बाट िव�ान्  व�र� 
अिधव�ा �ी ह�रहर दाहाल, िव�ान्  व�र� अिधव�ा 
�ी वोण�बहादरु काक�, िव�ान्  अिधव�ा �ी रमेश 
बडाल, िव�ान्  अिधव�ा �ी यवुराज भ�डारी, िव�ान्  
अिधव�ा �ी रमेशकुमार ढकाल, िव�ान्  अिधव�ा �ी 
शेषराज खरले र िव�ान्  अिधव�ा �ी प�ुपा पौडेलले 
नाबािलगलाई मातवृा�स�यबाट वि�चत ग�रन ुह�दँनै l 
मातवृा�स�यको हक नै नाबािलगको लािग �ाथिमक 
र सव��म अिधकार हो l बािलकाको आमासगैँ ब�ने 
चाहना भएको, आमा आफँैले बािलकाको संर�क�व 
िलन चाहेको तथा मलुकु� देवानी संिहता, २०७४ 
को दफा ११५ को �यव�था पिन बाब-ुआमािबच 
स�ब�धिब�छेद भएको अव�थामा नाबािलगको 
संर�क�वको पिहलो हक आमाको भएको, िमित 
२०७५।६।२३ को िमलाप�को अव�था र हालको 
अव�थामा प�रवत�न आएको र हाल आमा आफँैले 
ब�चा रा�न चाहेको ह�दँा अदालतको आदेशबमोिजम 
नै आमाले बािलकालाई राखेक� ह�न् l गैरकानूनी ब�दी 
बनाएको होइन l य�तोमा ब�दी ��य�ीकरणको �रट 
जारी ह�न स�ैन l �रट खारजे ग�रपाउ ँभनी गनु�भएको 
बहससमेत सिुनयो l

यसमा, एघार मिहनाक� छोरी खसुी 
सवुेदीलाई हजरुबबुाको िज�मा लगाई आमा �ीजया 
काक� िवदेश गएकै बखत अंशचलन र मानाचामल म�ुा 
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चली सो म�ुामा िमलाप� ह�दँा �ीजयाले अशंबापत 
छि�स लाख बिुझिलई नाबािलग छोरी खसुीको 
सरं�क�वको िज�मा हजरुबबुा ह�रकृ�ण सवुेदीको 
नै रहने भ�ने िमित २०७५/०६/२३ मा लिलतपरु 
िज�ला अदालतमा िमलाप�को िलखत भएको 
रहेछ l केही समयपिछ आमा �ीजया नेपाल आई 
छोरीलाई भेट्न खो�दा बािलकाको संर�क रहेका 
हजरुबबुालगायतका मािनसह�ले बाधा �यवधान 
उ�प�न गरपेिछ सोको �याियक उपचारका लािग 
आमा �ीजयाले लिलतपरु िज�ला अदालतमा िनवेदन 
िदएकोमा नाबािलगले आमासगँ जान इ�छा नदेखाएको 
र संर�क हजरुबबुाबाट नै बािलकाको उिचत रखेदखे 
भएकोले बािलकालाई हजरुबबुासगैँ रा�न ुउिचत ह�ने, 
बािलकालाई उनको इ�छािवपरीत हाललाई आमाको 
िज�मा लगाई िदन निम�ने, भनी लिलतपरु िज�ला 
अदालतबाट िमित ०७६।०६।०१ मा आदेश भएको 
देिख�छ । उ� आदेशमा िच� नबझुाई आमा �ीजया 
काक�ले उ�च अदालत पाटनमा िनवेदन िदएकोमा 
उ�च अदालत पाटनबाट िमित २०७६/०७/१४ मा 
लिलतपरु िज�ला अदालतबाट िमित २०७६।६।१ मा 
भएको आदशे बदर गरी बािलकालाई आमाको साथमा 
रहन ब�न िदने �यव�थासमेत िमलाई बालबािलकाको 
िहतलाई समेत �यानमा राखी िमलाप�को सत�बमोिजम 
जे जो गनु�पछ�  गनु�  भनी अ�तरकालीन आदेशमाफ� त 
लिलतपरु िज�ला अदालतको नाममा आदेश गरकेोमा 
िज�ला अदालत लिलतपरुबाट उ�च अदालतको सो 
आदशे काया��वयनका लािग िमित २०७६/०७/२५ 
मा अक� आदशे भएको रहेछ l िज�ला अदालत 
लिलतपरुको िमित २०७६/०७/२५ को सो आदेश 
उ�च अदालत लिलतपरुको िमित २०७६/०७/१४ 
को आदेशिवपरीत भएको भनी आमा �ीजयाले 
पनु: उ�च अदालत पाटनमा िनवेदन िदएको देिखन 
आयो l त�प�ात् उ�च अदालत पाटनले पा�रवा�रक 
छलफल र बालमनोिव�समेतको राय परामश� िलई 

िमित २०७६/०९/१३ मा आदेश गदा� लिलतपरु 
िज�ला अदालतबाट िमित २०७६/०६/०१ मा भएको 
उ� आदेश बदर गरी आमा आफँैले नेपालमै बसी 
नाबािलग छोरीको सरं�क�व िलन चाहेमा आमाको 
िज�मा लगाइिदन ु र हजरुबबुालगायत प�रवारका 
अ�य सद�यह�लाई समेत भेटघाट गन� िदन ु भनी 
उ�लेख भएको देिख�छ l उ�च अदालतको सो 
आदेश बािलकाको सव��म िहतमा नभएको र आमा 
�ीजयाले बािलकालाई सो आदशेैबमोिजम राखेको 
भए पिन कसैसगँ बो�न, भेटघाट गन� निदई कोठािभ� 
ब�धक बनाई राखेको ह�दँा अदालतको रोहवरमा म 
िनवेदकको िज�मा लगाई पाउ ँभ�ने हजरुबबुा ह�रकृ�ण 
सवुेदीको िनवेदन रहेको देिखयो l पित प�नीिबचको 
वैवािहक स�ब�ध अ��य भएको अव�थामा 
नाबािलगको संर�क�वको िज�मेवारी िलन कानूनले 
आमालाई नै �ाथिमकता िदएको तथा नाबािलग खसुी 
सवुेदीको सव��म िहतलाई म�यनजर गरी िमित 
२०७६।०९।१० मा भएको आदेशअनसुार इजलास 
अिधकृत �ी कृ�णशोभा सवुाल र बालमनोिव� 
�ी सिुनल अिधकारीबाट �थलगत �पमा सू�म 
अवलोकनसमेत गरी िलएको �ितवेदन, नाबािलगको 
आमा �ीजया काक�, हजरुबबुा ह�रकृ�ण सवेुदी र बाल 
मनोिवशेष�सगँ छलफल गदा� बाल मनोिवशेष�ले 
नाबािलग खसुी आमासगँ �मश: घलुिमल ह�दैँ गएको, 
आमासगँ ब�न िदन ुब�चाको िहतमा रहेको र जोसगँ 
रहे पिन नाबािलकाले दवुै प�बाट पा�रवा�रक �नेह र 
ममता पाउन ुपन� वातावरण गराउन ज�री रहेको भनी 
िमित २०७६/०९/१३ मा �य� गरकेो रायसमेतलाई 
आधार िलई हजरुबबुालगायत प�रवारका अ�य 
सद�यह�लाई छोरीसगँ भेटघाट गन�, स�पक�  स�ब�ध 
कायम रा�न कुनै िकिसमको बाधा �यवधान नगनु�  भनी 
आदेश ग�रएको भ�ने उ�च अदालत पाटनको िलिखत 
जवाफ रहेको देिख�छ भने नौ मिहनास�म गभ�मा राखी 
�सव वेदनासिहत ज�म िदने आमाले आ�नो छोरीको 
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अिहत ह�ने काय� गछ�  भनी तक�  गनु�  िववेकसङ्गत 
छैन । स�ब�ध िव�छेद भएको त�कालै िववाह गन� बाब ु
र सौतेनी आमासगँ बा�यतावश बिसरहेक� अवोध 
नाबािलग छोरी खसुीलाई आ�नो ज�म िदने आमाले 
साथमा रा�न र नाबािलगलाई आमाको वा�स�यता 
�ा� गन� अिधकारबाट वि�चत गराउने अिधकार 
कसैलाई पिन छैन । आ�नो छोरीलाई आमाले रा�न 
पाउदैँन भ�न ु �ाकृितक कानूनसमेतको िखलापमा 
छ । नाबािलग छोरी म आमाको िज�मा रहदँा नै उनको 
सव��म िहत ह��छ । म आमाले दाबी गरकेो र छोरीको 
समेत आमासगैँ रहने इ�छा �य� गरकेो अव�थामा 
हजरुबबुाले मेरी छोरीलाई रा�न पाउनपुन� भ�ने दाबी 
नै अ�ाकृितक रहेको ह�दँा �रट िनवेदन खारजे ग�रपाउ ँ
भ�नेसमेत बेहोरा उ�लेख गरी आमा �ीजया काक�ले 
िलिखत जवाफ पेस गरकेो पाइयो ।

अब, उि�लिखत त�यलाई म�यनजर गद� 
िन�न��को िन�पण गरी िनण�य गनु�पन� देिखयो: 

१. बालबािलकाको सव��म िहत भनेको के हो ?
२. िनवेदकको मागबमोिजम ब�दी 

��य�ीकरणको आदशे जारी ह�न ुपन� हो वा 
होइन ?

२. िन�पण गनु�पन� पिहलो ��तफ�  
िवचार गदा� , नेपालको संिवधानको धारा ३९ ले 
बालबािलकाको हक र िहत संर�ण गन� उ�े�य राखेको 
छ । बालबािलकाको सव��म िहत केि��त संय�ु रा�� 
सघंीय बाल अिधकारस�ब�धी महासि�ध, १९८९ 
को ��तावना र नेपालको संिवधानको बाल िवकास र 
िहत लि�त यस धाराको उ�े�यलाई काया��वयन गन� 
बालबािलकास�ब�धी ऐन, २०७५ को ��तावनामै 
ऐनको उ�े�य बालबािलकाको सव��म िहत कायम 
गनु�  भ�ने उ�लेख भएको पाइ�छ भने सो ऐनको दफा 
३ को उपदफा (१) मा बालबािलकालाई स�मानपूव�क 
बा�ँन पाउने हक ह�नेछ भनी उ�लेख ग�रएको छ । 

�य�तै अ�य िविभ�न दफाह�मा बालबािलकाको हक 
अिधकारको �यव�था उ�लेख भएको पाइ�छ । सोही 
ऐनको दफा १६ ले रा�यका कुनै िनकाय (अदालत 
पिन) ले बालबािलकाको सव��म िहतलाई �ाथिमकता 
िदनपुन� भ�ने उ�लेख गरकेो पाइ�छ । 

३. �य�तै, पित प�नीको वैवािहक स�ब�ध 
अ��य भएको अव�थामा नाबािलगको सरं�ण र िज�मा 
स�ब�धमा मलुकु� देवानी सिंहता, २०७४ को दफा 
११५ मा उ�लेख भएको पाइ�छ । पाचँ वष� नपगेुको 
�य�तो अव�थाको नाबािलग ज�तोसकैु अव�थामा 
पिन आमाको िज�मा ह�नपुन� तथा पाचँ वष�मािथ भए 
आमाले अक� िववाह नगरकेो भए आमाले चाहेमा 
आमाको िज�मा र उ� अव�थाबाहेक मा� बाबकुो 
िज�मामा रहने दिेख�छ । यसबाहेक दफा ११५ को 
उपदफा (२) मा बाबआुमाको स�ब�ध िव�छेद वा 
िभ�न ह�दँा छु�ै सहमित भएको भए सोहीबमोिजम ह�ने 
�यव�था भएको पाइयो । दफा ११५ को उपदफा (३) 
ले दश वष� उमेर पगेुको नाबािलगको हकमा मा� ऊ 
बाब ु आमा कसको िज�मा रहने हो भ�ने स�ब�धमा 
नाबालकको राय िलन सिकने �यव�था भएको 
पाइ�छ । सोहीको दफा ११५ को उपदफा (४) मा आमा 
वा बाब ुकसैको म�ृय ुभएमा जीिवत रहने बाब ुवा आमाले 
नाबािलगको िज�मा िलन ु पन� भ�ने �यव�था रहेको 
छ l यस दफामा भएका यी सम� �यव�थाको समिुचत 
मू�याङ्कन गदा�  सामा�यतया पाचँदेिख दश वष�स�मको 
नाबािलगको िज�मा र संर�ण आमाले िलन नचाहेको 
ख�डमा बाहेक आमाकै िज�मा वा संर�णमा रहने भ�ने 
दिेख�छ l य�िप, ऐजनको दफा ११५ को उपदफा (२) 
अनसुार छु�ै सहमित भएकोमा सोहीबमोिजम ह�ने गरी 
अपवाद पिन यस दफाले प�रक�पना गरकेो दिेखयो । 

४. �यसैगरी नेपाल प�धर सयं�ु रा�� 
संघीय बाल अिधकारस�ब�धी महासि�ध, १९८९ 
(Convention on the Rights of the Child, 1989) 
को धारा ३ को उपधारा (१) मा सबै �योजनको लािग 
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अथा�त् साव�जिनक वा िनजी सामािजक क�याणकारी 
सघं सं�था, अदालत, �शासिनक अिधकारी वा 
िवधाियकाले बालबािलकासगँ स�बि�धत सबै काय� 
गदा� बालबािलकाको सव��म िहतलाई �ाथिमकतामा 
रा�नपुन� (best interests of the child shall be 
a primary consideration) भनी उ�लेख भएको 
पाइयो । 

५. यी मािथ उ�ृत संिवधान, अ�तरा�ि��य 
सि�ध तथा कानूनमा उि�लिखत बालबािलकाको 
सव��म िहत (best interest of the child) लाई 
िव�ेषण गनु�पन� देिख�छ । बालबािलकाको सव��म 
िहत पूव�य धािम�क र सामािजक प�रवेशमा नौलो िवषय 
होइन । बालबािलकालाई संर�ण र माया ग�रनपुन� 
मा�यता एउटा सिदय�देिख चिलआएको �थाजिनत 
अ�यास पिन हो । हरके प�रि�थितमा बालबािलकाले 
सरं�णको �ाथिमकता पाउन ेपूव�य दश�न, अ�यास, 
धम�शा� तथा धािम�क मा�यतामा अ�तरिनिहत 
रहकेो पाइ�छ । बालबािलका भगवान ्सरह ह�न ्भ�ने 
पूव�य मा�यतािभ� बालबािलकाको सव��म िहत 
(best interest of the child) अ�तिन�िहत रहको 
मा�नुपद�छ l बालबािलकाको संर�ण पाउने हकलाई 
राि��य र अ�तरा�ि��य कानूनले बा�या�मक मा�यता 
मा� �दान गरकेा ह�न् l बालबािलकाको सव��म िहत 
हा�ो धािम�क सामािजक मा�यता र चेतनाको अि�म 
उपज पिन हो । 

६. य�िप, कानूनी प�र�े�यमा बालबािलकाको 
सव��म िहत बालबािलकाको �वत��ता र सव�प�र 
िवकाससगँ स�बि�धत छ । यो एक अिधकार मा� नभई 
िस�ा�त र �ि�याको �पमा �थािपत भइसकेको 
पाइ�छ । कुनै बालबािलकाको स�ब�धमा िनण�य िलदँा 
िविभ�न प�रि�थितम�ये सबभ�दा बढी िनजको िहतमा 
के गदा� ह��छ भ�ने हे�रन ु पद�छ । �य�तै कानूनको 
�या�या गदा� �य�तो �या�यामा बालबािलकाको 
सरं�ण वा सव��म िहतलाई �ाथिमकता िदन ुपद�छ र 

कुनै बालबािलकाको बारमेा कुनै पिन िनकायले िनण�य 
िलदँा �य�तो िनण�यबाट ब�चालाई क�तो असर पद�छ 
भ�ने कुराको व�तगुत मू�याङ्कन ग�रन ुपद�छ । 

७. यथाथ�मा बालबािलकाको सव��म 
िहत ��येक म�ुा वा प�रि�थितमा फरक पन� 
स�छ । यो एउटा िवकासशील अवधारणा हो र 
यसलाई बालबािलकाको िहतमा प�रि�थितअनसुार 
�योग र िवकास गनु�  पद�छ । अथा�त्, ��येक म�ुाको 
कारबाही बालबािलकाको सव��म िहत उ� म�ुाका 
प�रि�थितह�को मू�याङ्कन र िव�ेषण गरी 
स�बि�धत बालबािलकाको िहतलाई के��मा राखी 
ग�रनु पद�छ । अतः आफूसम� आएको स�बि�धत 
मु�ाको िनण�य गदा� स�बि�धत बालबािलकाको िहत 
सरं�ण गनु�पन� दािय�व अदालत र �यायाधीशको 
िज�मेवारीिभ� पद�छ l सामा�यतया अदालत 
वा �यायाधीशले बालबािलकाको सव��म 
िहत हदेा� ब�चाको िविश� प�रि�थित, उसको 
�यि�गत अव�था र प�रवेशलाई मू�याङ्कन 
गनु�पद�छ । य�तो िनण�यमा पु�दा बालबािलकाको 
मनोवै�ािनक अव�थासिहतको �ितवेदनसमेतलाई 
िवचार गरी िनण�यमा पु�नु मह�वपूण� आधार ह�न 
स�दछ । �य�तै य�तो िनण�यमा पु�दा बुबा, आमा, 
हजुरबुबा, हजुरआमा, कुनै पिन नातेदार वा अ�य 
सघं स�ंथाको प�रि�थित वा अव�था होइन िनज 
बालकको प�रि�थित र इ�छासिहतको व�तुगत 
�ि�कोण मह�वपूण� ह��छ । 

८. अझ, प�रवार िवख�डन भएको अव�थामा 
बालबािलकाको सव��म िहत हे�रन ु झनै मह�वपूण� 
ह��छ । य�तो िवखि�डत अव�थामा छु��एका बाब ु
आमाको अव�था र िनज नाबालकसगँ भावना�मक 
स�ब�ध भएका अ�य निजकका नातेदारह�को 
�यि�गत इ�छाका कारण एक जिटल प�रि�थितको 
िसज�ना ह�न स�दछ । वैवािहक स�ब�ध िब�ने 
र �यसलाई सहज �पमा निलने नेपालको मा� 
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होइन सम�मा एउटा िवकासशील दशेह�को साझा 
सम�या हो । नेपालमा सहमितमै प�रवार छु��ने र 
बालबािलकालाई साझा �पमा िज�मा वा संर�ण 
गन� पर�पराको �िमक िवकास ह�दँै गएको मा� 
देिख�छ । यस प�र�े�यमा बाब ु आमाको स�ब�ध 
िव�छेद ह�दँाका प�रि�थितह�ले बालबािलकाह�मा 
असर पानु�  ह�दँैन । स�तान भएका पित प�नीले आफूह� 
छु��एमा बालबािलकाले समान�पमा दवैुजनासगँ 
(प�रवारका अ�य सद�यसगँ पिन) िनयिमत �पमा 
��य� �यि�गत स�ब�ध रा�न पाउने �यव�थाका 
लािग कानूनी र नैितक िज�मेवारी िलन ु पद�छ । 
साथै य�तो अव�थाको िसज�ना अदालत र कानून 
काया��वयन गन� अ�य अिधकारीह�ले पालना गनु�पन� 
दािय�व बालबािलकाको सव��म िहतमा अ�तरिनिहत 
ह��छ । बाबु वा आमालाई ��य� भेट गन� निदने 
भ�ने िवषयले स�बि�धत बालबािलकालाई ग�भीर 
खतरा िसज�ना गन� स�छ l बाबु वा आमाको 
आिथ�क अव�था, शारी�रक अश�ता वा अ�य 
य�ता सामा�य कारणह� बालबािलकाको सरं�ण 
वा िज�मा हटाउन े आधार ब�न स�दैनन् । यिद 
स�बि�धत बालबािलका प�र�याग ग�रएको हो भने 
�यसको आधार र कारणसिहतको म�ूयाङ्कन ह�नु 
पद�छ । वा�तवमा एउटा िनण�यकता� स�बि�धत बालक 
कोसगँ ब�ने मा� होइन, छु��एका बाबु आमाको 
ब�चासगँको �यि�गत र भावना�मक स�ब�ध के 
कित मह�वपूण� छ भ�ने आधारमा जोसुकैसगँ बसे 
पिन एक अका�ले भेट्ने र सािम�यता �ा� गन� आधार 
िसज�ना ग�रिदनु पद�छ भ�ने मा�यताबाट िवचिलत 
ह�नु ह�दैँन । �य�तो सािम�यतािभ� पा�रवा�रक 
वातावरण मा� होइन िनज नाबालकका दुवैतफ� का 
निजकका नातेदारह�सगँको सािम�यता पिन 
अ�तिन�िहत ह��छ । 

९. यस अदालतबाट बालबािलकाको 
सरं�क�वको स�ब�धमा यस पिहलेका मह�वपूण� 

फैसलाह�को िववेचना ह�न ुज�री छ l हजरुआमाको 
संर�क�वमा रहेको छोराछोरीलाई आमाले अपहरण 
गरी लगी ब�दी बनाएक� भ�ने त�य रहेको ने.का.प. 
२०६१, अंक ६, िन.नं. ७३८९, प�ृ ६७६ िववेक 
चािलसेसमेत िव. स�यवती चािलसेसमेतको ब�दी 
��य�ीकरण म�ुामा �या�या गद� बालबािलकाको 
�वत��ताको �ि�कोणबाट िव�ेषण गरी छोराछोरी 
आमासगँ रहेको अव�थालाई ब�दी रहेको भनी मा�न 
निम�ने भ�ने िस�ा�त �ितपादन भएको पाइ�छ । 
�यसैगरी ने.का.प. २०६७, भदौ,  िन.नं. ८३७६,  
पृ� ८०४ िव�राज प�त िव. रीता ढकालसमेतको 
ब�दी��य�ीकरण म�ुामा ब�चाको आमाले �ाकृितक 
संर�कको हैिसयतले आ�नो भूिमका िनभाउन नस�ने 
र सो हैिसयतले ब�चाको पालन पोषण गन� स�ने 
अव�थामा बाबलेु सरं�क�व �हण गन� पाउने �या�या 
गरकेो छ । सो म�ुामा आमाले पालन पोषण गरेको 
नै देिखएको आधार िलएको पाइ�छ l �य�तै आमाले 
ब�चाको पालनपोषण गन� लापरवाही गरकेो भ�ने त�य 
रहेको ने.का.प. २०६८, अंक ८, िन.नं. ८६७४, पृ. 
१४१२, अतुल शाह िव. मि�लका शाहसमेत भएको 
ब�दी��य�ीकरण म�ुामा यस अदालतले यस �कृितको 
ब�दी��य�ीकरणको िववादमा प� र िवप�को अहम् 
तिु�भ�दा स�ब� बालबािलकाको सव��म िहत र 
आ�नो इ�छा जाहेर गन� नस�ने य�ता नाबािलगह�को 
हक अिधकार �चलन गराउन अदालत सदैव उ�त 
रहनपुन� मा�यता �थािपत गरकेो पाइ�छ । चार वष�या 
नाबािलगलाई आमाबाट छुटाई िददँा िनज ब�चीलाई 
पन� स�भािवत मानिसक उ�पीडनको आकँलन तथा 
त�कालीन अव�था वा त�यह�लाई हेनु�पन� भ�दै 
बालबािलकाको सव��म िहतलाई िवशेष जोड िदएको 
पाइ�छ । 

१०. �य�तै, यसै अदालतको ने.का.प. 
२०७०, अङ्क ३, िनण�य नं.८९७९, आमा सुनीता 
िव. समीर के.सी.समेतको ब�दी��य�ीकरण म�ुामा 
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बालबािलकाह�को अिवभावक िबचको िववादमा 
अदालतले बाब ु वा आमा वा अ� कसैको अहमको 
प�ृपोषण गन� नस�ने तथा बालमनोिव�ानको कसीमा 
स�बि�धत बालबािलकाको सव��म िहत रहेको 
उ�लेख छ । बाब ुआमाका िबचको स�ब�धबाट उ�प�न 
ह�ने सम�याको द�ु�भाव नाबािलग छोराछोरीमा पन� 
निदन वा सोको �भावबाट पन� असर कसरी �यून गन� 
भ�ने कुराको खोजी नै बाल �याय �णालीको मम� भएको 
उ�लेख छ । बालबािलकाको सरं�क�वको िवषयमा 
स�बि�धत बालबािलकाको सव��म िहतको प�लाई 
साङ्गोपाङ्गो �पमा हेरी सम�याियक �ि�कोणबाट 
िन�कष�मा प�ुन ु अप�रहाय� ह�ने भनी �या�यासमेत 
भएको पाइ�छ । नाबािलगलाई आ�नी आमाबाट पूण�तः 
अलग रािखदँा िनजको किललो मि�त�कमा पन�स�ने 
नकारा�मक �भाव�ित अदालत िन�पहृ ब�न निम�ने 
र बािलकाक� बाबकु� आमा अथा�त् हजरुआमाको 
साथमा खसुीसाथ रहेको दिेखए पिन िनजमा आफूलाई 
ज�मिदने आमासगँको सािम�यता र वा�स�यताबाट 
वि�चत ह�न ुपरकेो पीडाबोध िथएन भनी �वतः अनमुान 
ग�रन ुबालमनोिव�ानका �ि�ले �यायोिचत नह�ने भनी 
उ�लेख भएको पाइ�छ । 

११. �य�तै, ने.का.प. २०७१, अङ्क 
८, िनण�य नं. ९२१९, ब�दी��य�ीकरण म�ुामा 
बालबािलका कोसगँ खसुी ह��छन् भ�ने कुरा िवचार 
गनु�पन� भनी उ�लेख भएको पाइ�छ । ने.का.प. 
२०७१, अङ्क ८, िन.नं.९२२६, ब�दी��य�ीकरण 
म�ुामा बालमनोविृ�लाई असर प�ुने गरी कसैको 
िज�मा लगाउन नह�ने तथा बालमनोिव�ानमा 
आमाको �ाथिमकताको स�ब�धमा �या�या गरकेो 
पाइ�छ । ने.का.प. २०७१, अंक १०, िनण�य नं. ९२५७ 
भएको उ��ेषण र परमादेश म�ुामा बालबािलकाको 
अिधकारको िवषय आमाबाबबुाट रा�यको दािय�वमा 
पिन �पा�तरण ह�न पगेुको छ । doctrine of parents 
patriae को अवधारणाअनसुार देशका ��येक 

बालबािलकाको सव��म िहत र संर�णको लािग 
रा�यले अिभभावक�वको िज�मेवारी �हण गनु�पन� 
उ�लेख भएको अव�थामा सव��च अदालत पिन 
रा�यको अङ्ग भएकोले अदालत य�तो अिवभावक�य 
दािय�वबाट पि�छन िम�दनै भ�ने उ�लेख भएको 
पाइ�छ । य�तै, ने.का.प. २०७५, अकं ७, िनण�य नं. 
१००५३ राजीनामा िलखत बदर म�ुामा नाबािलगको 
संर�ण गन� पिहलो दािय�व िनजह�कै बाब ुआमाको 
हो तर बाब ु�वयंले आ�ना स�तानको भिव�य िवचार 
नगरी ज�गा राजीनामा पा�रत ग�रिदई हक छािडिदएको 
अव�थामा �य�ता नाबािलगह�को अंश हकको 
संर�णतफ�  सि�यता देखाउन ु अदालतको कत��य र 
दािय�व पिन हो भ�ने उ�लेख भएको पाइ�छ । सोही 
फैसलामा रा�यले बालबािलकाको सव��म िहतको 
लािग काय� गनु�पन� भनी उ�लेख भएको छ । 

१२. �यसैगरी ने.का.प. २०७५, अंक 
८, िनण�य नं. १००७४, अ�सरा थापा खड्का िव. 
राजे��कुमार खड्कासमेत भएको ब�दी��य�ीकरण 
म�ुामा यस अदालतले पित प�नीका िबचको स�ब�धमा 
सम�या देिखएको अव�थामा नाबािलगलाई ह�न स�ने 
सामािजक र मानिसक �ितलाई कसरी िनय��ण गरी 
�यून गन� भ�नेतफ�  बाब ुआमा दवैुले सवंेदनशील भएर 
हेनु�पन� र िनण�य गन� प� सदवै सजग र सचेत भई 
बालबािलकाको सव��म िहत (best interest of the 
child) लाई �यानमा रा�नपुन� भनी �या�या गरेको 
पाइ�छ । ने.का.प. २०७६, अकं ४, िनण�य नं. १०२४७ 
मेिदना जोशी िव. मिनषलाल �े�को स�ब�ध िव�छेद 
म�ुामा आमा वा बाब ुजोसगँ बसे पिन आफू नबसेको 
बाब ुवा आमालाई चाहेको अव�थामा बेलाबखत भेट 
गन� पाउने कुरा बालबािलकाको सव��म िहतसगँ तथा 
िनजको माया ममता पाउने र आफूले समेत माया ममता 
गन� पाउने हकसगँ स�बि�धत िवषय हो भनी िववेचना 
भएको पाइ�छ । 

१३. यस अदालतले गरकेा मािथ 
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उि�लिखतलगायतका �ाय: सबै फैसलाह�मा 
बालबािलकाको िहत प�रि�थितज�य अव�थासगँ 
स�बि�धत ह�ने, रा�यको जनुसकैु िनकाय 
तथा अदालतले पिन आ�नो काम कारबाहीमा 
बालबािलकाको सव��म िहतलाई �ाथिमकता िदनपुन�, 
बालमनोिव�ानलाई म�यनजर गरी काय� गनु�पन� तथा 
अ�यथा �मािणत नभएस�म आमा नै बालबािलकाको 
�ाथिमक िहत र रोजाई ह�ने, आमाले नै आ�नो 
ब�चाको िहत अ�य �यि�ह�ले भ�दा गणु�तरय�ु 
तवरले गन� स�ने तर भेटघाट गन� भने बाब,ु हजरुबबुा, 
हजरु-आमालगायत प�रवारका सद�यह�लाई िदनपुन� 
भ�ने मा�यता �थािपत गरकेो पाइ�छ । 

१४. मािथ उि�लिखत सै�ाि�तक तथा हा�ो 
अदालती अ�यासको प�र�े�यमा यस अदालतका 
फैसलाह� �िमक�पमा बालबािलकाको सम� िहतको 
सरं�ण र सवं��न गन� िदशातफ�  िवकिसत ह�दैँ आएको 
पाइ�छ । हा�ो संवैधािनक र कानूनी �यव�थाले पिन 
यही सै�ाि�तक प�रक�पनालाई आ�मसात् गरकेो 
पाइ�छ र सम�मा कानूनी तथा �याियक �या�याको 
�ि�कोणबाट बाबआुमा छु��दँा बालबािलकाको 
दािबमा परकेो म�ुामा िनज नाबािलगको सव��म 
िहतलाई सवा� िधक मह�व िदई सिंवधान र कानूनको 
�या�या गन� िदशामा यस अदालतले स�ंथागत 
मा�यता अंगीकार ग�रआएको पाइ�छ l साथै बाल 
अिधकारस�ब�धी अ�तरा�ि��य महासि�ध, १९८९ 
मा रहेका बालबािलकाको सव��म िहतस�ब�धी 
�ावधानह� हा�ै बालबािलकास�ब�धी ऐनमा पिन 
उ�लेख भएको पाइ�छ । यसरी बालबािलकास�ब�धी 
principle of best interest of child स�ब�धी 
िस�ा�तलाई के��िब�दमुा राखी बालबािलकाको 
सम� िहतको सरं�ण र संव��न ह�न ुनै बालबािलकाको 
सव��म िहत हो । 

१५. यस म�ुामा यी बािलकाको सव��म 
िहतका स�ब�धमा िनण�य गनु�पन� देिखयो । िमित 

२०७५।०६।२३ मा भएको िमलाप�अनसुार 
यथाि�थितमा नाबािलग छोरी खसुी सवेुदीलाई 
हजरुबबुा ह�रकृ�ण सवुेदीको संर�ण र िज�मामा रा�ने 
र, आमा �ीजया काक� सवेुदी नेपाल आउदँा छोरी 
खसुीलाई भेटघाट गन� र आफूसगँ रा�न, नाबालक 
छोरी खसुी सवुेदी आमासगँ िवदेश जान चाहेमा 
जान पाउने कुरामा दवुै प� म�जरु रहेको पाइ�छ । 
बालबािलकासगँ स�बि�धत काय� गन� ��येक िनकाय 
तथा स�ंथाका अिधकारीले हरके कामकारबाही गदा� 
बालबािलकाको सव��म िहतलाई �ाथिमकता िदई 
आव�यक बालमै�ी �ि�या अपनाउन ु पन� छ भ�ने 
ऐनको �यव�था हेदा�  नाबािलग खसुी सवुेदीको सव��म 
िहतलाई म�यनजर गरी उ�च अदालत पाटनबाट िमित 
२०७६।०९।१० मा भएको आदेशअनसुार इजलास 
अिधकृत �ी कृ�णशोभा सवुाल र बालमनोिव� 
�ी सिुनल अिधकारीबाट �थलगत �पमा सू�म 
अवलोकनसमेत गरी िमित २०७६/०९/१३ मा तयार 
पा�रएको �ितवेदन, बािलकाक� आमा �ीजया काक�, 
हजरुबबुा ह�रकृ�ण सवेुदी र बाल मनोिवशेष�सगँ 
छलफल गदा�समेत बाल मनोिवशेष�ले यी नाबािलग 
खसुी सवेुदी आमासगँ �मशः घलुिमल ह�दँ ै गएको, 
आमासगँ ब�न िदन ुब�चाको िहतमा रहेको र जोसगँ 
रहे बसे पिन नाबािलकाले दवैु प�बाट पा�रवा�रक �नेह 
र माया ममता पाउनपुन� वातावरण िनमा�ण गन� ज�री 
रहेको भनी राय �य� गरेको पाइयो । 

१६. यी बािलका खसुी सवेुदीको उमेर पाचँ 
वष�को सेरोफेरोमा रहेको स�दभ�मा मलुकु� दवेानी 
संिहता, २०७४ को दफा ११५ को उपदफा (१) मा 
भएको कानूनबमोिजम पित प�नीको वैवािहक स�ब�ध 
अ��य भएकोमा िनजह�बाट जि�मएको नाबालक 
पाचँ वष� उमेर पूरा नभएको भए आमाले अक� 
िववाह गरकेोमा वा नगरकेो भए पिन िनजले चाहेमा 
नाबािलग आमाको िज�मा रहने भ�ने �यव�था भएको 
दिेख�छ । साथै, पाचँ वष�भ�दा मािथको नाबालक भए 
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आमाले अक� िववाह गरकेोमा बाहेक िनजले चाहेमा 
�य�तो नाबािलग स�तानलाई आ�नो िज�मा िलन 
पाउने भनी �यव�था भएको देिखयो । 

१७. मलुकु� देवानी संिहता, २०७४ को 
दफा ११५ को उपदफा (२) मा उपदफा (१) मा 
जनुसकैु कुरा लेिखएको भए तापिन पित प�नीिबच 
स�ब�धिव�छेद ह�दँा वा िभ�न ह�दँाका बखत नाबालक 
िज�मा िलने स�ब�धमा छु�ै सहमित भएकोमा 
सोहीबमोिजम ह�ने भनी �यव�था भएको पाइ�छ । 
सोहीबमोिजम िवप�ी �ीजयाले िनवेदकसमेतलाई 
िवप�ी बनाई िदएको अंशचलन र मानाचामल म�ुामा 
िमलाप� गरी अशंबापत ३६ लाख �पैया ँ बिुझिलई 
नाबािलग छोरी खसुी सवेुदीको संर�क�वको िज�मा 
िनवेदक हजरुबबुा ह�रकृ�ण सवुेदीको नै रहने भनी 
िमित २०७५।०६।२३ मा भएको िमलाप�को कागजमै 
खलुाइएको तथा नाबािलग छोरीलाई ह�ामा एक पटक 
आमासगँ िभिडयो कल गराउने, आमा �ीजया काक� 
सवुेदी नेपाल आउदँा छोरी खसुीलाई भेटघाट गन� र 
आफूसगँ रा�न, नाबालक छोरी खसुी सवुेदी आमासगँ 
िवदेश जान चाहेमा जान िदने भनी िमलाप�को कागजमा 
उ�लेख भएकोसमेत देिखयो । यसमा मलुकु� देवानी 
सिंहता, २०७४ को दफा ११५ को बनावट सम�मा 
हेदा� , यस दफाले बालबािलकाको सव��म िहत 
(best interest) लाई संर�ण गरकेो देिखयो र दफा 
११५(२) को िवशेष �यव�था तथा सम� दफा ११५ 
को �या�या गदा� नेपालको सिंवधानको धारा ३९, 
िवशेष कानूनको �पमा रहेको बालबािलकास�ब�धी 
ऐन, २०७५ को ��तावना र सो ऐनको दफा १६ 
िभ� रही ग�रनपुन� ह�दँा यी सबै अव�थामा best 
interest of the child  लाई अ�य कुराभ�दा मािथ 
राखी �या�या गनु�  पद�छ । उि�लिखत म�ुामा भएको 
िमलाप�को िलखतका सत�ह� हेदा� नाबािलग छोरी 
खसुी सवेुदीलाई यथाि�थितमा हजरुबबुा ह�रकृ�ण 
सवुेदीको साथमा राखी िनजको पालन पोषण, िश�ा, 

औषधोपचार हजरुबबुाको िज�मा रहने, वादी �ीजया 
काक� सवेुदी नेपाल आउदँा छोरीलाई भेटघाट गन� र 
आफूसगँ रा�न पाउने, नाबािलगले आमासगँ िवदेश 
जान चाहेमा जान पाउने गरी िमलाप� गन� म�जरु छ� 
भनी लेिखएको पाइदँा सो िमलाप�मा उि�लिखत 
सत�ह�ले पिन नाबािलगको िहत संर�णमै केि��त 
रही बािलकालाई आ�नै साथमा रा�न पाउने आमाको 
�ाथिमक अिधकारलाई वि�चत गरकेो अव�था देिखन 
आएन l हजरुबबुाले नाितनीलाई यथाि�थितमा मा� 
आफूसगँ रा�न पाउने तथा छोरी आमासगँ िवदेश जान 
चाहेमा जान पाउने भनी िमलाप�मै उ�लेख भएको 
दिेखदँा नेपालमा रहेका बखत छोरीलाई आफूसगँ रा�ने 
चाहना गनु�  यी आमाको िमलाप�को सत�अनसुारकै वैध 
अपे�ा भएको मा�न ुपद�छ l यसरी िमलाप�मा उ�लेख 
भएका सत�ह�लाई सम�मा नहेरी सतही तवरले मा� 
बझुी नाबािलगको संर�क�वको िज�मा हजरुबबुाबाट 
आमामा सान� गरी भएको उ�च अदालतको आदेश 
िमलाप�को सत�िवपरीत र देवानी सिंहताको दफा 
११५ को उपदफा (२) को मम�िवपरीत भयो भ�ने 
िनवेदन िजिकर नै यिु�सङ्गत दिेखन आएन l य�िप, 
िमलाप�मा उि�लिखत सत�ह� करारीय �कृितका 
ह�ने र कानूनसङ्गत ह�नपुन� नै ह��छ l स�बि�धत 
बालबािलकाको अिहत ह�ने तथा स�ब� कानूनी 
�यव�था �ितकूल ह�ने गरी भएको करार वा स�झौता 
�ार�भमै दिेखएमा (prima facie) सम� प�रि�थितको 
व�तगुत मू�याङ्कन गरी अदालतले best interest 
of the child को अव�थाको मू�याङ्कन र �या�या 
गन� नस�ने भ�ने ह�दँैन । तर यहा ँ य�तो अव�थाको 
िव�मानता नै देिखन आएन अथा�त् देवानी संिहताको 
दफा ११५ को मम� �ितकूल िमलाप� भएको भ�ने 
दिेखन आएन l बालबािलकाको िहत सरोकार रहेको 
कानून वा कुनै स�बि�धत कानूनी िलखतको �या�या 
गदा� best interest of the child नै सव�प�र ह��छ 
भ�ने सरोकारवाला सबैले हे�का रा�नपुन� दिेख�छ 
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(best interest of the child prevails  over the 
interpretation of law and any document 
made thereafter.) । 

१८. आमा नै नेपाल आई नाबािलग छोरीलाई 
रखेदेख गरकेो अव�थामा प�रि�थित फरक परकेोले 
िनज बािलका म�ुा पदा�का बखत पाचँ वष�भ�दा 
कम उमेर रहेको र य�तो अव�थामा मलुकु� देवानी 
सिंहता, २०७४ को दफा ११५ को उपदफा (१) मा 
कानूनबमोिजम पित प�नीको वैवािहक स�ब�ध अ��य 
भएकोमा िनजह�बाट जि�मएको नाबालक पाचँ वष� 
उमेर पूरा नभएको नाबालक भए आमाले अक� िववाह 
गरकेो भए वा नभए पिन िनजले चाहेमा नाबािलग स�तान 
आमाकै िज�मा रहने भ�ने कानूनी आधार भएको 
पाइयो । साथै पाचँ वष�भ�दा मािथको भए आमाले 
अक� िववाह गरकेोमा बाहेक िनजले चाहेमा नाबािलग 
स�तानलाई आफू िज�मा िलन पाउने �यव�था भएको 
देिखयो । यी बािलका यथाि�थितमा हजरुबबुाको साथमा 
रहने गरी सहमित भएको तथा हजरुबबुा हजरुआमासगँ 
खसुीसाथ रहेको देिखए पिन िनजमा आफूलाई ज�मिदने 
आमासगँको सािम�यता र वा�स�यताबाट वि�चत ह�न ु
परकेो पीडाबोध िथएन भनी �वतः अनमुान ग�रन ु
बालमनोिव�ानका �ि�ले �यायोिचत ह�दैँन । यसथ�, 
बालबािलकाह�को अिभभावकिबचको िववादमा 
अदालतले बालमनोिव�ानको कसीमा स�बि�धत 
बालबािलकाको सव��म िहतलाई नै �यायको आधार 
बनाउन ुपन� दिेखयो ।

१९. अब, ��ततु िनवेदनमा 
ब�दी��य�ीकरणको आदशे जारी ह�नपुन� हो वा 
होइन भनी िन�पण गनु�पन� दो�ो ��का स�ब�धमा 
िवचार गदा�, आमा �ीजयाले अक� िववाह नगरकेो तर 
बाबलेु अक� िववाह गरकेो भ�ने दिेखयो । हजरुबबुा 
हजरुआमाभ�दा �ाकृितक एवं �वाभािवक �पमै आमा 
निजक ह�ने र आमाले ब�चालाई imminent danger 
िसज�ना गन� स�ने वा ब�चाको सव��म िहतिवपरीत 

काय� गन� स�ने भ�ने कुनै व�तगुत अव�था र �माण 
िनवेदकले पेस गरकेो पाइएन । संयिमत तवरले 
बािलकालाई राखी उनको मनोवै�ािनक चाहना र 
इ�छा इजलासमा ब�ुदा पिन िनजले आमासगँको 
सािम�यतालाई नै बढी मह�व िदएको दिेखयो । िमिसल 
संल�न बािलका खसुी सवेुदीसगँ स�बि�धत मनोिवमश� 
�ितवेदनसमेतमा ब�चालाई आमासगँ रहन िदनपुन� 
भ�ने भाव सि�निहत रहेको देिखयो । उ� िमलाप�मा 
आमाले नेपाल आएमा छोरीलाई भेट्न, ब�चा आफूसगँ 
रा�न र िवदशे लैजान चाहेमा लैजान पाउने �ावधान 
उ�लेख ह�नकुा साथै िनज बािलकाका बाबुले 
आफूले रा�न पाउने भ�न ेदाबी पिन गरकेो पाइएन 
र हजुरबुबा हजुरआमाले दाबी गरकेो �सङ्गमा 
�वाभािवक �पमा आमाले अक� िववाह नगरकेो 
अव�थामा िनजले नै रा�न पाउनुपन� भ�न े�सङ्ग 
तािक� क देिखन आयो l  

२०. अ�यथा �मािणत ह�न े अव�था 
नभएस�म आमासगँ नै रहन िदनुमा बालबािलकाको 
सव��म िहत ह��छ । तर बालबािलकाको मनोवै�ािनक 
संवेगको आब�ता प�रवारका अ�य सद�यह�सगँ पिन 
जोिडने भएकोले यी आमामा पिन आ�नी छोरीलाई 
िनज बािलकाका बाब,ु हजरुबबुा, हजरुआमा तथा 
अ�य नातेदारलाई भेटघाट गन� िदनपुन� कानूनी 
तथा नैितक िज�मेवारी रहेको छ । बालबािलकालाई 
आमाले आफूसगँ रा�न पाउने भ�ने िवषय आमाको 
प�रि�थितमा पिन भर पद�छ l तसथ�, िमलाप�मा आमा 
�ीजया काक� सवेुदी नेपाल आउदँा छोरी खसुीलाई 
भेटघाट गन� र आफूसगँ रा�न, नाबालक छोरी खसुी 
सवुेदी म वादी आमासगँ िवदेश जान चाहेमा जान पाउने 
कुरामा दवैु प� म�जरु रहेको अव�थामा िनज आमाले 
छोरीलाई अ�य कुनै देशमा आफूसगँ ब�ने गरी या�ाको 
वैधािनक �ि�या प�ुयाई आफूसगैँ लैजान सि�छन् तर 
िव�तुीय वा स�भव र उपय�ु ह�ने अ�य मा�यम�ारा 
बािलकाका बाब,ु हजरुबबुा, हजरुआमा र प�रवारका 
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अ�य सद�यलाई भेटघाट गन� िदन ुर कुराकानी गराई 
बािलकाको पा�रवा�रक सािम�यतालाई अ��ुण रा�न ु
िनज आमाको दािय�विभ� पद�छ । बािलकाको उमेर 
१० वष� पगेुपिछ भने उनी कोसगँ ब�ने भ�ने �ारि�भक 
िनण�य िनज बािलकाकै इ�छामा भर पद�छ l 

२१. िस�ा�ततः कुनै �यि�को गैरकानूनी 
थनुा िव�� स�म अदालत�ारा ब�दी ��य�ीकरणको 
आदशे जारी गन� ग�र�छ l ब�दी��य�ीकरणको 
आदशे जारी गनु�को मूल अिभ�ाय �यि�को जीवन 
र �वत��तालाई गैरकानूनी अित�मण ह�नबाट 
जोगाउन ुहो l �यि�को िहतको िनिम� ऊ कसैको 
सरं�क�वमा रहनु र जीवन �वत��ता नै कुि�ठत 
ह�ने गरी अिन�छापूव�क कुनै �यि� अ� कसैको 
िनय��णमा रहनु फरक फरक कुराह� ह�न ् l 
बालबािलकालाई संर�क�वको आव�यकता पछ�  र 
यही संर�क�वको खाितर उनीह� बय�क नभएस�म 
कसै न कसैको साथमा रहनपुन� ह��छ l बालबािलकामा 
य�तो संर�क�व र सरु�ाको मनोवै�ािनक अनभूुित 
�वाभािवक �पले उनीह�को निजकको �ाकृितक 
नाता स�ब�धसगँ जोिडएर आउने िवषय हो l समाजको 
गित सधैभँ�र उही पा�रवा�रक संरचनाको मा�यतािभ� 
चिलरह�छ भनी यिकनका साथ भ�न सिकँदनै तर 
मन�ुयको यो स�ब�ध यही पा�रवा�रक संरचनािभ� 
चले पिन नचले पिन उसको अि�त�व रहेस�म जनन् 
�ि�या िनर�तर चली नै रह�छ l शारी�रक र मानिसक 
�पमा स�म भई जीवनको कसीमा �वयम् आ�नो 
अि�त�व जोगाउनस�ने �मताको िवकास नह�दँास�म 
बालबािलकालाई सवा�िधक सरु�ा र हेरचाहको 
आव�यकता पद�छ भने बढ्दो उमेरसगैँ उसको 
अ��ितको यो परिनभ�रता पिन �वाभािवक �पमा 
कम ह�दँै जा�छ l एक नवजात स�तानलाई ससंारसगँ 
सा�ा�कार गराई �तनपानको मा�यम�ारा आहारा 
र आ�नै आचँलमा साहारा िदई ममतापूव�क 
ह�का�उने जननीको यो �ाकृितक देनलाई उनको 

�जनन ् अिधकारको सािम�यतासगँसमेत जोडेर 
ह�ेरनपुद�छ l तसथ�, एक दुधेकाखे बािलका आ�नो 
आमाको साथमा रहन ु �वभावैले �ाकृितक र 
�ाथिमक िवषय हो l िवक�प रहसे�म दुध काख 
गन� उमरेको नाबािलगलाई आ�नो आमासगँ 
जबरज�ती छुटाउन खो�नु िववेकसङ्गत समेत ह�न 
स�ैन l अ�यथा �मािणत नभएको र अपवादबाहकेको 
अव�थामा एक नाबािलग स�तान आ�नो जीवनको 
�ाथिमक सरं�क आमाको साथमा रहकेो अव�थामा 
�य�तो नाबािलगलाई आमाले ब�दी बनाइराखेको 
भ�न ुमनािसब देिखन आएन l

२२. यी बािलकाक� आमा �ीजया 
काक�समेत िवप�ी भएको स�ब�ध िव�छेद अंशचलन 
म�ुामा लिलतपरु िज�ला अदालतको रोहवरमा 
िमित २०७५/०६/२३ मा भएको िमलाप�को 
िलखतअनसुार बािलकाको सरं�क�वको पूर ैअिधकार 
आफूलाई भएको ह�दँा बािलका आफूसगैँ रहनपुछ�  
भ�ने िनवेदन िजिकर छ भने यी बािलका खसुी सवेुदी 
आ�नो बाब-ुआमाको स�ब�धिव�छेदपिछका स�ुवाती 
िदनह�मा हजरुबबुाको साथमा रहदँ ै आएक� पिन 
िछन् l समय�ममा सोही िमलाप�को मम�बमोिजम 
सौहा��पूण� तवरले छोरीसगँ आफूलाई भेटघाट र 
बोलचाल गन� निदएकोले आफूले सहज �पमा 
छोरीसगँ भेटघाट गन� र आफूसगँ राखी भरणपोषण गन� 
पाउनपुछ�  भ�ने दाबीसिहत आमा �ीजयाले अदालतमा 
आई �याियक कारबाही �ार�भ गरकेो देिख�छ l यसमा, 
िमलाप�को िलखत र सोलाई आधार िलइएको मलुकु� 
दवेानी संिहता, २०७४ को दफा ११५ को उपदफा (२) 
को कानूनी �यव�थाको बारमेा मािथ�ला �करणह�मा 
समेत �या�या िववेचना ग�रसिकएको छ l यस अलावा, 
बािलकाक� आमाको उि�लिखत िनवेदनमा सनुवुाइ 
गदा� उ�च अदालत पाटन आफँैले व�तिु�थितको 
समिुचत मू�याङ्कनसमेत गरी बालमनोिव�को राय 
परामश� िलई प� िवप�लगायत घरप�रवारका अ�य 
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सद�यसमेतको खलुा छलफल गराई स�ब� कानूनको 
�यव�थासमेत उ�लेख गरी बािलकालाई आमासगैँ 
रा�न ुउिचत ह�ने भनी िनण�य गरकेो छ l यसरी स�म 
अदालतले हाल बािलकालाई आमाकै साथमा रहन 
िदएमा उनको बढीभ�दा बढी िहत ह�ने भनी आधार 
कारण जनाई कानूनी �यव�थासमेत उ�लेख गरी 
नाबािलग छोरीको सरं�क�वको िज�मा बािलकाकै 
आमाको ह�ने भनी सनुाएको िनण�यअनुसार नै 
िवप�ीले छोरीलाई आ�नो िज�मामा िलई साथमा 
राखेको ह�दँा सो काय�बाट आमाले छोरीलाई 
गैरकानूनी�पमा ब�दी बनाएको भनी मा�न िमलेन l

२३. अतः ��ततु म�ुाको त�य, �माण, 
प�रि�थित तथा मािथ ग�रएको िववेचनाको आधारमा 
उ�च अदालत पाटनबाट िमित २०७६।९।१३ मा 
भएको आदेश बदर गरी लिलतपरु िज�ला अदालतको 
िमित २०७६।६।१ को आदेशबमोिजम ह�ने गरी त�काल 
िनज नाबािलगलाई अदालतमा हािजर गराई िनजको 
अिधकारको सरं�ण गन� ब�दी��य�ीकरणको आदेश 
जारी गरी नाबािलग खसुी सवुेदीलाई म हजरुबबुाको 
िज�मा लगाइपाउ ँ भ�ने िनवेदन मागदाबीसगँ सहमत 
ह�न सिकएन । �रट िनवेदन खारजे ह�ने ठहछ�  । ��ततु 
�रट िनवेदनको दायरीको लगत क�ा गरी िमिसल 
िनयमानसुार गरी बझुाई िदनू ।

उ� रायमा सहमत छु ।
�या.सपना �धान म�ल

 इजलास अिधकृत: तारा�साद डागँी
शाखा अिधकृत: र�ाराम चमार
इित संवत् २०७६ साल पौष २७ गते रोज ६ शभुम् ।

—— & ––

सव��च अदालत, संय�ु इजलास
माननीय �यायाधीश �ी तेजबहादरु के.सी.
माननीय �यायाधीश �ी ह�र�साद फुयाल

फैसला िमित : २०७६।९।२
०७२-CR-०९९४

म�ुा:- अपहरण तथा शरीर ब�धक

पनुरावेदक / वादी : उपे��राज ब�नेतको जाहेरीले 
नेपाल सरकार

िव��
��यथ� / �ितवादी : िज�ला रो�पा, घत�गाउ ँ गाउ ँ

िवकास सिमित वडा नं. ४ ब�ने �ेमबहादरु 
िव.क.समेत

 § पिछ िदइएको वा दो�ो जाहरेी वारदात 
र त�यको निजक छ, िकटानी छ, 
�ितवादीह�को बयान पिन वारदातसगँ 
निजक छ, �यसलाई भौितक र परी�ण 
�ितवेदन ज�ता अ�य �वत�� �माणह�ले 
पिन समथ�न गद�छ र जाहरेवाला �वयंले 
त�य पुि� ह�ने गररे अदालतमा आई 
िकटानी बकप� गरी िद�छन् भने �य�तो 
जाहरेीलाई िढलो ग�रिदएको वा “सोच 
िवचार गरी” (after thought) पूवा��ह 
राखी िदइएको जाहरेीको कोटीमा रा�न 
निम�ने ।

(�करण नं.१०)

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

�नण�य नं. १०३९२
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��यथ� / �ितवादीका तफ� बाट : िव�ान् वैतिनक 
अिधव�ा �ी इि�दरा िसलवाल

अवलि�बत निजर :
 § ने.का.प. २०६७, अंक १२, िन.नं. ८५२५
 § ने.का.प. २०६९,  अङ्क १, िनण�य नं. 

८७६०
स�ब� कानून :

 § �माण ऐन, २०३१

स�ु तहमा फैसला गन�ः
माननीय �यायाधीश �ी िव�मंगल आ�ेय
दाङ देउखरुी िज�ला अदालत

पनुरावेदन तहमा फैसला गन�ः
माननीय �यायाधीश �ी श�भबुहादरु खड्का
माननीय �यायाधीश �ी कृ�णलाल भ�राई
पनुरावेदन अदालत, तलुसीपरु

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

२०७३ को दफा ९(१) बमोिजम यसै अदालतको 
�े�ािधकारिभ�को भई पेस ह�न आएको ��ततु म�ुाको 
सिं��त त�य एवम् ठहर यस�कार छः- 

त�य ख�ड
म िनवेदकको फोन नं. ९८५७८३१९६५ मा 

९८१२८२११०२ र ९८१२८२११३४ मोबाइलबाट 
हामी  पूव�माओवादी लडाकु ह�, हामीले तपाइबँाट �. 
५,००,०००।- (पाचँ लाख �पैया)ँ िलने िनण�य भएको 
छ भनी बार�बार फोन गन� गरकेाले िनजह�ले मेरो 
पेसा �यवसायमा नै बाधा पा�ररहेका िथए । म काम 
िवशेषले िमित २०६९।११।११ गते रो�पातफ�  जादैँ 
गरकेो समयमा िज�ला दाङ, घोराही नगरपािलकावडा 
नं. ७ ि�थत मलाई पछ् याउदँै गएका मािनसह�ले मेरो 
मोटरसाइकल रोक� मलाई िनय��णमा िलई निजकै 
रहेको जंगलमा िलई मलाई ब�धक बनाई िनजह�ले 

मेरो साथमा भएको �. ५०,०००।- (पचास हजार 
�पैया)ँ त�काल िलई बाकँ� रहेको रकम त�काल िदने 
सहमितमा म िनज अपहरणकारीह�को प�जाबाट म�ु 
भएको ह�दँा िनजह�लाई प�ाउ गरी कानूनबमोिजम 
कारबाही ग�रपाउ ँभ�ने बेहोराको उपे��राज ब�नेतको 
िनवेदन ।

िज�ला दाङ, घोराही नगरपािलका वडा नं. ७ 
ि�थत पूव�मा बा�कुने दहको मूल ढोका, पि�ममा सोही 
दहको जंगल, उ�रमा घोराही होलेरी सडकख�ड, 
दि�णमा सानो जोिगनी खोला यित चार िक�लािभ� 
पन� बा�कुने दहको पि�म िकनारातफ�  रहेको जंगलमा 
अपहरणकारीह�ले उपे��राज ब�नेतलाई अपहरण 
गरी ब�धक बनाएको भ�ने घटना�थल �कृित 
मचु�ुका ।

मैले दाङ घोराही नगरपािलका वडा  नं. ११ मा 
लालब�दी फिन�चर उ�ोग खोली आ�नो पेसा �यवसाय 
गरी आइरहेको अव�थामा िमित २०६९।११।०६ 
गतेदेिख मेरो मोबाइल नं. ९८५७८३१९६५ मा 
९८१२८२११३४ बाट फोन गरी पूव�माओवादी 
लडाकु समूहको मा�छे हो । हा�ो पाट�ले तपाइसँगँ �. 
५,००,०००।- (पाचँ लाख �पैया)ँ िलने िनण�य भएको 
ह�दँा तपाइलेँ हामीह�लाई आिथ�क सहयोगबापत 
मागबमोिजमको रकम जित स�दो िछटो उपल�ध 
गराई िदनहुोस् भनी भ�दा मैले यित ठूलो रकम िदन 
स�ने �मता छैन । तपाइहँ� माओवादी लडाकु हो 
भने मेरो उ�ोगमा आउनस्ु मैले अ�य पाट�लाई पिन 
सहयोग गरकैे हो, मैले िदन सकेको सहयोग गर�ला भनी 
बताएको िथए ँ । अक� िदन िनजले हा�ो �यव�था के 
भयो  ? हामीले भनेको रकम िदने िक निदने  ? तपाइ ँ
पूव�को मा�छे दाङ िज�लामा आएर रा�ो पैसा कमाउन ु
भएको छ, हा�ो पाट�लाइ�  भनेजितको रकम िदनै पछ� , 
निदए तपाइकँो �यानमा खतरा ह�न स�छ र तपाइ ँ
अपहरणमा पन�स�न ु ह��छ । तपाइकँो प�रवारसमेत 
अपहरणमा पन� छन् भनी ध�क� िदएको ह�दँा म भयिभत 
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भएर ब�दै आएको िथए ँ। वारदातको िदन काम िवशेषले 
म रो�पातफ�  मोटरसाइकलमा जादँै गरकेो अव�थामा 
िनजह�ले मलाई प�याउदँ ै गएका रहेछन् । घोराही 
नगरपािलका वडा नं. ७ ि�थत बा�कुने दहको पि�म 
िकनारातफ�  रहेको जंगलमा पगेुको अव�थामा नाम थर 
वतन नखलेुका, मखुमा मा�क लगाएका �यि�ह�ले 
एकाएक मेरो मोटरसाइकल रोक� त ँ सालेलाई फोन 
गरी रकम माग गन� हामीह� ह� भनी मलाई िनय��णमा 
िलई ब�धक बनाई यातना िदई मेरो साथमा भएको �. 
५०,०००।- (पचास हजार �पैया)ँ लगेको र बाकँ� 
रकम त�ु�त उपल�ध गराउन ु भनी छाडी िदएका 
िथए । मैले त�काल घटनाको बारमेा मोबाइल फोन नं. 
सिहत ह�िलया िनवेदन िज�ला �हरी काया�लयमा पेस 
गरकेो िथए ँ । हाल आएर अपराध गन� �यि�ह�म�ये 
माइ�ोस भ�ने �ेमबहादरु िव.क.लाई �हरीबाट प�ाउ 
परकेो भ�ने सनेुको ह�दँा िनज र अ�य प�ाउ पन� बाकँ� 
�यि�ह�लाई अपहरण तथा शरीर ब�धक िलनेको 
महलबमोिजम हदसै�मको सजाय गरी मबाट िलएको 
रकमसमेत िनजह�बाट िदलाई भराई पाउ ँ भ�ने 
बेहोराको उपे��राज ब�नेतको जाहेरी दरखा�त ।

मैले �काश घत�ले िदएको िसमकाड� �योग 
गरी िज�ला दाङ, घोराही नगरपािलका वडा नं. ११ मा 
रहेको काठ उ�ोगमा गएर काठ िक�ने िनह�मँा मैले काठ 
उ�ोगका साह�को फोन नं. मागी मैले फोनबाट रकम 
माग गरी �.५०,०००।- (पचास हजार �पैया)ँ िलने 
सहमित भएपिछ मैले पैसा िलने �थान दाङ घोराही 
नगरपािलका वडा नं. ७ बा�कुने दहतफ�  मेरा साथीह� 
िवजय नेपाली, �काश घत� र िदपेश रोकालाई  पठाई 
म सो �थानतफ�  नगई घोराहीदेिख ४/५ िक.मी. पूव� 
रहेको चौप�ामा गएर फोन गरी पैसा मा�न लगाएको 
ह� ँ। साथीह�ले पैसा िनज उपे��राज ब�नेतबाट िलएर 
आई सबैजना लमहीमा भेट गरी मलाई �काश घत�ले 
�. ५,०००।- (पाचँ हजार �पैया)ँ िदएको  िथयो । मैले 
अ�य घोराहीको �यास हाड�वेयरलाई र दउेखरुीको 

एउटा कुखरुा फाराममा पिन फोन गररे पैसा माग गरेको 
िथए ँ । िनजह�ले मलाई पैसा िदएका िथएनन् भ�ने 
माइ�ोस भ�ने �ेमबहादरु िव.क. ले मौकामा गरेको 
बयान ।

िज�ला दाङ, घोराही नगरपािलका वडा नं. 
११ ि�थत काठ उ�ोग वा साह� जाहेरवाला उपे��राज 
ब�नेतलाई को कसले के कसरी अपहरण गरी ब�धक 
बनाए, िनजको साथबाट कित पैसा िलए मलाई केही 
थाहा छैन । मलाई फोन रकेड� सनुाउदँा �ेमबहादरु 
िव.क.को आवाज ज�तो ला�यो भ�नेसमेत बेहोराको 
�विण�म भ�ने भीमबहादरु सनुारले अनसु�धान 
अिधकारीसम� गरकेो बयान ।

िमित २०६९।११।११ गते वारदातको 
समयमा म िज�ला दाङ, घोराही नगरपािलका वडा नं. 
११ मा रहेको लालब�दी फिन�चर उ�ोगमा िथए ँ। उ� 
उ�ोगमा काम गन� भएकाले साह� उपे��राज ब�नेतको 
बारमेा सबै कुरा थाहा छ । िनज उपे��राज ब�नेतलाई 
फोन गररे रकम माग गरकेो, मागबमोिजमको रकम 
निदए अपहरण गन� ब�धक  बनाउने ध�क� िदएको 
कारणबाट िनज �िसत भएका िथए । वारदातको 
िदन काम िवशेषले रो�पातफ�  जाने भनी जानभुएको 
िथयो । िनज बालाइ�  दाङ घोराही नगरपािलका वडा नं. 
७  ि�थत बा�कुने दहि�थत नामथर वतन नखलेुका 
�यि�ह�ले मोटरसाइकल रोक� िनय��णमा िलई सोही 
�थान निजकको जंगलमा लगी ब�धक बनाई आफूसगँ 
भएको कामको लािग िलएको �. ५०,०००।- (पचास 
हजार �पैया)ँ िदई बाकँ� रकम त�काल उपल�ध गराउने 
सहमित भएपिछ िनजह�ले अपहरणम�ु गराएको 
भनी बाले बताएपिछ थाहा पाएको िथए ँ । वारदातको 
िदनदेिख िनज झन् आतंिकत भएर ब�न ु भएको 
िथयो । यसरी आ�नो पेसा �यवसाय गरी जीवनयापन 
गन� �यि�ह�लाई फोन गरी रकम माग गन� ध�क� िदने 
�यि�ह�लाई कानूनबमोिजम हदैस�मको कारबाही 
ह�नपछ�  भनी रिव�� बढुाले गरकेो घटना िववरण   
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कागज ।
िमित २०६९।११।११ वारदातको समयमा 

म जाहेरवाला बा भ�ने उपे��राज ब�नेतको टे�टर 
चलाउने काममा िथए ँ । वारदात ह�नभु�दा केही िदन 
अगािडदिेख ९८१२८२११०२ र ९८१२८२११३४ 
बाट हामी पूव�माओवादी लडाकु ह� । तपाइबँाट 
�.५,००,०००।– (पाचँ लाख �पैया)ँ िलने िनण�य 
भएको छ, निदएमा तपाइलँाई खतरा ह�नेछ । अपहरणमा 
पन�  स�ने �यान जानस�ने भनी ध�क� िदएको 
भनी बताउन ु भएको िथयो । यसै�ममा जाहेरवाला 
काम िवशेषले रो�पातफ�  जाने �ममा दाङ घोराही 
नगरपािलका वडा नं. ७ ि�थत  बा�कुने दहनिजक 
पगेुको समयमा मखुमा मा�क लगाएका �यि�ह�ले 
बाको मोटरसाइकल रोक� जाहेरवाला बालाई 
अपहरण गरी िलई ब�धक बनाई मेरो साथमा भएको 
रकम िदएपिछ बाकँ� रकम जितस�दो िछटो उपल�ध 
गराउने सत�मा अपहरणम�ु गरकेो भनी बताएका 
िथए । अपहरणकारीह�मा �ेमबहादरु िव.क., 
भीमबहादरु सनुार, िवजय नेपाली, �काश घत� र िदपेश 
रोकासमेत ह�न् भ�ने थाहा पाएको ह� ँ। िनज अपहरणकारी 
�यि�ह�लाई कानूनबमोिजम हदैस�मको कारबाही 
गरी पीिडतलाई �याय िदनपुछ�  भ�ने बालकृ�ण चौधरी 
र मोहनिसंह घत�ले गरकेो घटना िववरण कागज ।

म िज�ला दाङ, घोराही नगरपािलका वडा नं. 
११ ि�थत सडक िवभागनिजक मैले हाड�वेयर पसल गरी 
बसेको छु । अपहरणकारीह�ले िज�ला दाङ, घोराही 
नगरपािलका वडा नं. ११ भरतपरुमा रहेको बा भ�ने 
�यि�लाई फोनबाट रकम माग गरकेो र जाहेरवालालाई 
िनजह�ले दाङ घोराही नगरपािलका वडा नं. ७ बाट 
अपहरण गरी ब�धक बनाई �. ५०,०००।- (पचास 
हजार �पैया)ँ  िफरौती िलई अपहरणम�ु गरकेो भ�ने 
सनुी थाहा पाएको ह� ँ । बालाई फोन गन� �यि�ह� र 
मलाई फोन गन� �यि�ह� पूव�माओवादी लडाकु समूह 
भनेको ह�दँा िनजह� एउटै �यि� ह�न् । िनजह�ले पेसा 

�यवसाय गरी ब�ने मािनसलाई फोन गरी रकम माग 
गन�, अपहरण गन� र ब�धक बनाउने ज�ता काय� गरेको 
ह�दँा हाल प�ाउ परकेा �यि�ह� �ेमबहादरु िव.क. 
र भीमबहादरु सनुारलाई कानूनबमोिजम हदैस�मको 
कारबाही ह�नपुछ�  भनी िग�रराज खड्काले गरकेो घटना 
िववरण कागज ।

�ितवादीह� �ेमबहादरु िव.क., भीमबहादरु 
सनुार, िवजय नेपाली, �काश घत� र िदपेश रोकाले 
जाहेरवाला उपे��राज ब�नेतलाई अपहरण तथा शरीर 
ब�धक बनाउने काय� गरकेाले मलुकु� ऐन, अपहरण 
तथा शरीर ब�धक िलनेको महलको १ नं.  र २ नं.  
िवपरीतको कसरु गरकेोले िनज �ितवादीह�लाई सोही 
महलको ३ नं. बमोिजम सजाय ग�रपाउ ँ भ�नेसमेत 
बेहोराको वादी नेपाल सरकारको अिभयोगप� ।

िमित २०६९।११।०२ गते काठमाड� गई ऐ. 
७ गते घरमा गएको िथए ँ। उ� िमित र समयमा म आ�नै 
घर रो�पा भावाङमा नै छु । िमित २०६९।११।२५ मा 
मा� दाङ आएको ह� ँ । मैले जाहेरवालालाई िचनेको 
पिन छैन र िनजलाई अपहरण गरी रकम िलने काम 
गरकेो छैन । को कसले जाहेरवालालाई अपहरण गरी 
के कित रकम माग गरी िलएका ह�न् ? मलाई केही थाहा 
छैन भ�नेसमेत बेहोराको �ितवादी �ेमबहादरु िव.क.ले 
अदालतमा गरकेो बयान । 

िमित २०६९।११।११ गते म मेरो घरमा छु । 
उ� घटनाको स�ब�धमा मलाई केही थाहा नभएकोले 
मउपरको जाहेरी एवं कागजप�ह� झ�ुा ह�न् । अ� 
कसैले गरकेो अपराधमा मलाई फसाउने िनयतले 
मउपर झ�ुा म�ुा चलाएका ह�न् भ�नेसमेत बेहोराको 
�ितवादी भीमबहादरु पटेल सनुारले अदालतमा गरेको 
बयान । 

पिछ थप �माण ब�ुदै जादँा ठहरबेमोिजम 
ह�ने नै ह�दँा हाल �ितवादीह� �ेमबहादरु िव.क. र 
भीमबहादरु पटेल सनुारलाई अ.बं. ४७ नं. बमोिजम 
तारखेमा राखी म�ुाको पपु�� गनु�  र �ितवादी च�ुा 
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भइसकेको ह�दँा वादी �ितवादीका सा�ी बझुी पेस 
गनु�  भ�नेसमेत बेहोराको िमित २०६९।१२।२९ को 
थनुछेक आदेश । 

दाङ देउखरुी िज�ला अदालतको िमित 
२०६९।१२।२९ को बे�रतको आदेश बदर गरी 
�ितवादीह�लाई म�ुाको पपु��को िनिम� थनुामा 
राखी कारबाही ग�रपाउ ँ भ�नेसमेत बेहोराको वादी 
नेपाल सरकारको तफ� बाट परकेो िनवेदनमा कैिफयत 
�ितवेदन माग भई �ितवादीम�येका �ेमबहादरु 
िव.क.लाई अ.बं. ४७ नं. बमोिजम तारखेमा राखी 
म�ुा पपु�� गन� गरी िमित २०६९।१२।२९ मा भएको 
थनुछेक आदेश बे�रतको देिखदँा बदर ग�रिदएको 
छ । िनजलाई अ.बं. ११८(२) नं. बमोिजम थनुामा राखी 
म�ुाको पपु�� गन� र अका� �ितवादी भीमबहादरु पटेल 
सनुारको हकमा िनजउपर िकटानी जाहेरी नरहेको, 
िनज मौकाको अनसु�धानमा र अदालतमा भएको 
बयानमा समेत इ�कार रहेको दिेखदँा िनजलाई अ.बं. 
४७ नं. बमोिजम तारखेमा रा�ने गरी भएको आदेश 
बे�रतको नदेिखदँा प�रवत�न ग�ररहन ुपरने भ�नेसमेत 
बेहोराको िमित २०७०।०३।१३ मा पनुरावेदन 
अदालत तलुसीपरुबाट भएको आदेश । 

हामी पूव�माओवादी लडाकु ह�, हा�ो पाट�ले 
तपाइसँगँ �. ३,००,०००।- (तीन लाख �पैया)ँ िलने 
िनण�य गरकेो छ, पैसा निदए नरा�ो होला भनी फोनबाट 
ध�काएका ह�न् । िनज �ितवादीह�ले नै जाहेरवालालाई 
क�जामा िलई �. ५०,०००।- (पचास हजार �पैया)ँ 
लटुी िलएका ह�न् भ�नेसमेत बेहोराको �हरीमा कागज 
गन� िग�रराज खड्काले अदालतमा गरकेो बकप� ।

यी �ितवादीह�ले मलाई पटकपटक 
फोनमाफ� त ४/६ िदन अगािडदिेख पाचँ लाख मागी 
निदए �यानसमेत िलने भनी ध�काई रहेका िथए । 
घोराही होलेरी सडक ख�डमा पन� बा�कुने दहनेरबाट 
मलाई अपहरण गरी जगंलितर लगी �ेमबहादरु िव.क., 
र भीमबहादरु पटेलसमेतका ५ जना लटेुराह�ले 

मेरो साथमा रहेको �. ५०,०००।- लटेुर लगेका ह�न् 
भ�नेसमेत बेहोराको जाहेरवाला उपे��राज ब�नेतले 
गरकेो अदालतमा गरकेो बकप� ।

�ितवादीह�ले मौकामा गरकेो सािबतीलाई 
जाहेरवालाको िकटानी जाहेरी तथा जाहेरवालाले 
अदालतसम� गरकेो बकप�बाट र �हरीमा कागज 
गन� िग�रराज खड्काले िनज �ितवादीह�ले नै 
जाहेरवालालाई क�जामा िलई �. ५०,०००।- 
(पचास हजार �पैया)ँ लटुी िलएका ह�न् भनी 
ग�रिदएको बकप�समेतबाट मौकाको सािबती बयान 
पिु� भई वारदातको त�य �थािपत ह�न आएकोले 
�ितवादीह�लाई अिभयोगप�मा सजायको माग दाबी 
िलएको तर �ितवादी कायम नगरकेा िवजय नेपाली, 
�काश घत� र िदपेश रोकाको हकमा स�ु अदालतबाट 
केही नबोिलएको र �ितवादीह� �ेमबहादरु िव.क. र 
भीमबहादरु पटेल सनुारलाई मलुकु� ऐन अपहरण तथा 
शरीर ब�धक िलनेको महलको १ र २ नं. बमोिजमको 
कसरु अपराधमा ऐ.ऐ.को ३ नं. बमोिजम जनही ८ 
(आठ) वष� कैद र �. एक लाख ज�रवानासमेत ह�ने 
ठहछ�  भ�ने बेहोराको िमित २०७०।०५।३० को स�ु 
दाङ देउखरुी िज�ला अदालतको फैसला ।

हामी पनुरावेदक �ितवादीह�उपर मलुकु� 
ऐन, अपहरण तथा शरीर ब�धक िलनेको महलको १, 
२ नं. तथा ३ नं. समेतको सजायको मागदाबी िलई 
अिभयोगप� दायर गरकेोमा पनुरावेदक �ितवादी म 
भीमबहादरु पटेल सनुारले मौकामा अिधकार�ा�त 
अिधकारी तथा स�ु दाङ देउखरुी िज�ला अदालतमा 
बयान गदा� मैले जाहेरवालालाई अपहरण गन� तथा 
�पैया ँ मा�ने काय� गरकेो छैन, को कसले कसरी 
िनजलाई अपहरण गरी �पैया ँ िलए मलाई थाहा छैन 
भनी आरोिपत कसरुमा पूण�तः इ�कार रही बयान गरेको 
छु भने पनुरावेदक �ितवादी म �ेमबहादरु िव.क.ले 
स�ु दाङ देउखरुी िज�ला अदालतमा बयान गदा� 
िमित २०६९।११।०२ मा काठमाड� गई ऐजन ७ गते 
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घर फक� को र वारदात िमित र समयमा म आ�नै घर 
भावाङ रो�पामा छु, फागनु मिहनाको २५ गते मा� 
दाङ आएको ह�,ँ मैले जाहेरवालालाई िचनेको पिन 
छैन । िनजलाई अपहरण गरी रकम िलने काम गरकेो 
छैन भनी आरोिपत कसरुमा इ�कार रही बयान गरकेो 
छु । हा�ो अदालतको बयानलाई �माणमा निलई 
हामी �ितवादीलाई कसरुदार ठह�याइएको छ । जबक� 
हामी पनुरावेदक �ितवादीह�लाई िवनाकारण िमित 
२०६९।११।२५ गतेका िदन दाङमा आई कोचा�वाङ्गी 
होटलमा बसेको अव�थामा �हरीले प�ाउ गरी शारी�रक 
यातना िदई थनुामा राखेउपर हामीले यस पनुरावेदन 
अदालतमा ब�दी��य�ीकरणको िनवेदन दायर गरपेिछ 
मा� स�ु अदालतमा �याद थप गराइएको अव�था 
रहेको छ । हामीलाई गैरकानूनी तवरले िगर�तार गरी 
िहरासतमा राखी हामीलाई शारी�रक यातना िदई 
आफँै तयार पारकेो बयानमा हामीलाई सिहछाप गन� 
लगाइएको त�य हा�ो िनवेदनअनसुार भएको घा केस 
फारामबाट �मािणत भइरहेकोमा सोलाई नजर अ�दाज 
गरी �माण ऐन, २०३१ को दफा ९(२) को दहेाय २ 
िवपरीत भएको बयानलाई �माणमा �हण ग�रएको 
छ । ��ततु म�ुाको थनुछेक आदेश भएकै िदन िहमलाल 
ब�नेतको जाहेरीले वादी नेपाल सरकार �ितवादी हामी 
पनुरावेदकह� भएको डाकँा चोरी म�ुामा स�ु दाङ 
देउखरुी िज�ला अदालतकै आदशेबमोिजम हामीह� 
कारागारमा थनुामा रहेकोमा स�ु अदालतबाट ��ततु 
म�ुामा हामीलाई हा�ा सा�ी उपि�थत गराउनका लािग 
सूचना तथा मौकासमेत निदई किथत जाहेरवालालाई 
बकप� गराउदँा �माण ऐन, २०३१ को दफा ४९(२), 
५० अ.बं. १४३, १४६, १५६ नं.समेतको िवपरीत 
गरी हामीलाई िजरह गन� अवसरबाट समेत वि�चत गरी 
एकतफ� �पबाट भएको बकप�लाई �माणमा �हण 
गरी हामीलाई कसरुदार ठह�याई भएको स�ु दाङ 
देउखरुी िज�ला अदालतबाट भएको फैसला �िुटपूण� 
भएकोले बदर उ�टी गरी झ�ुा अिभयोग दाबीबाट 

फुस�द िदलाई पाउ ँभ�नेसमेत बेहोराको �ितवादीह� 
�ेमबहादरु िव.क. र भीमबहादरु पटेल सनुारको 
पनुरावेदन अदालत तलुसीपरुमा दायर गरकेो सयं�ु 
पनुरावेदनप� ।

दाङ दउेखरुी िज�ला अदालतको िमित 
२०७०।०५।३० गतेको फैसला �माण मू�याङ्कनको 
रोहमा िवचारणीय दिेखदँा अ.बं. २०२ नं. तथा 
पनुरावेदन अदालत िनयमावली, २०४८ को िनयम 
४७ बमोिजम पनुरावेदन सरकारी विकल काया�लय 
तलुसीपरुलाई पेसीको सूचना िदई िनयमानसुार पेस 
गनु�  भ�ने पनुरावेदन अदालत तलुसीपरुको िमित 
२०७१।०२।१८ को आदेश । 

म�ुा अनसु�धानका अव�थामा �ितवेदक 
�हरी नायव िनरी�क सरु�े�बहादरु �वारँले पेस 
गरकेो कल िडटेलको मोबाइल नं. ९८१२८२११३४ 
िमिसलसंल�न रहेको र कलिडटेलको मोबाइल नं. 
९८१२८२११०२ को कसका नाममा दता� रिज�टर 
भएको छ सोको जवाफ पनुरावेदन सरकारी विकल 
काया�लय तलुसीपरुमाफ� त िझकाउन ुभ�ने पनुरावेदन 
अदालत तलुसीपरुको िमित २०७१।११।१८ को 
आदेश । 

जाहेरवालाको ह�िलया िनवेदनमा 
मखुमा मा�क लगाएका मािनसह�ले एकाएक 
रोक� िनय��णमा िलएको भिनएको छ भनेपिछ 
�ितवादीह�म�ये माइ�ोस भ�ने �ेमबहादरु िव.क. 
लाई �हरीले प�ाउ गरकेो थाहा पाई सोप�ात् मा� 
जाहेरवालाले नाम नामेसी खलुाई �ितवादीका उपर 
िकटानी जाहेरी दरखा�त िदएको देिख�छ । य�तो 
अव�थामा जाहेरी अपराधको सूचनाको �ोत मा� 
हो । यसलाई मूल �माणको �पमा �हण गन� िम�दैन 
भनी न�दादेवी जोशी िव�� नेपाल सरकार भएको 
कत��य �यान म�ुामा िस�ा�त कायम भएको (ने.का.प. 
२०६९, अंक १, िन.नं. ८७६०) र पिछबाट परेको 
जाहेरी दरखा�तलाई समेत �माण मू�याङ्कनको 
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रोहमा उ�च �तरको �माण मा�न िम�दैन । य�तो 
जाहेरीलाई After Thought Statement को 
स�ंा िदएको जाहेरवालाले यसैको आधारमा गरकेो 
बकप�लाई समेत सोहीबमोिजम हेनु�पन� भनी जागे�र 
कमैत िव�� नेपाल सरकार भएको कत��य �यान 
म�ुामा िस�ा�त कायम भएको पाइ�छ (ने.का.प. 
२०६७, अकं १२, िन.न. ८५२५, प�ृ २१०१) अतः 
उि�लिखत निजर िस�ा�तसमेतको आधारमा ��ततु 
म�ुामा �ितवादीह�का उपर परकेो जाहेरी दरखा�त 
तथा जाहेरवालाले गरकेो बकप�समेतका �माणह� 
�ितवादीह�उपरको कसरु कायम गन� िम�ने मजबतु 
र खि�बर �माणको �पमा �हण गन� िम�ने अव�था 
देिखएन । �ितवादीह�ले मौकामा सािबत भई बयान 
गरकेो आधारमा ��तुत म�ुामा स�ु अदालतबाट 
�ितवादीह�उपरको कसरु कायम गरतेफ�  िवचार 
गदा� मौकाको सािबतीलाई मा� आधार मानी कसरु 
कायम गदा�  सािबती अ�य �माणबाट पिु� ह�नपुद�छ । 
यसमा �ितवादीह�ले अदालतमा मौकाको सािबती 
ख�डन ह�ने गरी कसरु गरकेो होइन भनी इ�कार रही 
बयान गरकेा छन् भने मौकाको सािबती, �माण ऐन, 
२०३१ को दफा ९(२), क, (२) �ितकूल भएको भनी 
�याद थपको �ममा �ितवादीह�को घाउँजाचँसमेत 
गराएको देिख�छ । यसबाट �ितवादीह�को मौकाको 
सािबती िनजह�का इ�छािवपरीतको होइन होला 
भ�न िम�ने दिेखएन । य�तोमा मौकाको सािबती 
ठोस एव ंिन�या�मक �माणबाट पिु� भएको पाइदँैन । 
प�ले सा�ी उपि�थत गराउन पाउने तथा िवप�ीको 
सा�ी बकप�मा िजरह गन� पाउने अिधकार प�को 
ह��छ । य�तो अिधकार �व�छ सनुवुाइ (Fair trail) 
को िस�ा�तअ�तग�त पद�छ । य�तो अव�थामा �व�छ 
सनुवुाइको िस�ा�तिवपरीत �ितवादीह�का सा�ी 
उपि�थत गराउने मौकास�म निदई भएको स�ु 
फैसला �यायको रोहमा �िुटपूण� ह�दँा उ� फैसला 
उि�लिखत िस�ा�तसमेतबाट मनािसब एवं �यायपूण� 

छ भनी भ�न िमलेन । फौजदारी म�ुामा �माण ऐन, 
२०३१ को दफा २५ बमोिजम कसरु �मािणत गन� 
भार वादीको ह��छ । शंकारिहत �माणबाट अिभयोग 
दाबीको कसरु �मािणत गन� नसकेको ख�डमा शकंाको 
सिुवधा �वत: अिभय�ुले पाउछँ भ�ने फौजदारी 
�यायको िस�ा�तसमेतको प�र�े�यमा ��ततु म�ुामा 
�ितवादीह�उपर लगाइएको अिभयोग दाबी शकंारिहत 
�माणबाट वादीले �मािणत गन�सकेको नदेिखदँा स�ु 
दाङ देउखरुी िज�ला अदालतबाट �ितवादीह�लाई 
जनही ८ (आठ) वष� कैद तथा �. १,००,०००।- 
(एक लाख �पैया)ँ ज�रवाना ह�ने ठह�याई िमित 
२०७०।०५।३० मा भएको स�ु फैसला उ�टी भई 
पनुरावेदक �ितवादीह� �ेमबहादरु िव.क. तथा 
भीमबहादरु सनुारले अिभयोग दाबीबाट सफाइ पाउने 
ठहछ�  भ�ने पनुरावेदन अदालत तलुसीपरुको िमित 
२०७१।१२।२९ को फैसला । 

�ितवादीह�ले िमित २०६९।११।०६ 
गतेदेिख मेरो मोबाइल नं. ९८५७८३१९६५ मा 
९८१२८२११३४ बाट फोन गरी पूव�माओवादी लडाकु 
समूहको मा�छे हो, हा�ो पाट�ले �. ५,००,०००।- 
(पाचँ लाख �पैया)ँ िलने िनण�य भएको ह�दँा उ� 
रकम िदनहुोस ्न� भने तपाइलँाई अपहरण ग�यो भनी 
बार�बार ध�क� िदई रहेकोमा िमित २०६९।११।११ 
गते वारदातको िदन िज�ला दाङ, घोराही नगरपािलका 
वडा नं. ७ बा�कुने दहको पि�म िकनारातफ� को 
जंगलमा लगी �. ५०,०००।- (पचास हजार �पैया)ँ 
रकम िलई अ�य रकम पिछ उपल�ध गराउने सत�मा 
छािडिदएको भनी जाहेरी िदएको दिेख�छ । �ितवादी 
�ेमबहादरु िव.क.ले अिधकार�ा�त अिधकारीसम� 
बयान गदा� जाहेरवालासगँ रकम माग गरकेो र इ�कारी 
गरपेिछ िठक ह�दँनै । �यसको िज�मेवारी आफँै ह�नपुछ�  
भनेपिछ �. ५०,०००।- (पचास हजार �पैया)ँ िदने 
सहमत भई रकम िलनको लािग जाहेरीमा उि�लिखत 
�थानमा साथीह�ले िलएका र लमही बजारमा आउन 
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भनी सबै �यही ँ भेला भई रकम बाडँफाटँ गरेको भनी 
कसरु गरकेोमा �वीकार गरकैे छैन । मौकामा कागज 
गन� िगरीराज खड्काले समेत यी �ितवादीह�ले 
जाहेरवालालाई क�जामा िलई �. ५०,०००।- 
(पचास हजार �पैया)ँ लटुी लगेका छन् भनी कागज 
ग�रिदएका छन् भने अदालतमा उपि�थत भई मौकाको 
बेहोरा समथ�न गन� गरी बकप� ग�रिदएका छन् । य�तै 
जाहेरवालाले अदालतमा उपि�थत भई जाहेरी बेहोरा 
समथ�न गद� ियनै �ितवादीह�ले नै अपहरण गरी �. 
५०,०००।- (पचास हजार �पैया)ँ लटुी लगेका छन् 
भनी बकप� ग�रिदएका छन् । यसरी िमिसल सलं�न 
कागज �माणबाट यी �ितवादीह�ले जाहेरवालालाई 
अपहरण गरी िनजसगँ भएको रकमसमेत लटुी लगेको 
पिु� ह�दँाह�दँ ैस�ु फैसला उ�टी गन� गरी भएको फैसला 
�िुटपूण� रहेको छ ।

�ितवादीले अदालतसम� उपि�थत भई 
कसरु गरकेोमा इ�कार गर ेतापिन उ� इ�कारी बयान 
व�तिुन��पमा पिु� गन�सकेको देिखदँनै । �ितवादी 
भीमबहादरु पटेल सनुारले जाहेरवाला र �ितवादीिबच 
भएको संवादको CD मा भएको आवाज �ेमबहादरु 
िव.क.को आवाज ज�तो भनी सनाखत गरी बयान 
गरकेो देिख�छ । �ेमबहादरु िव.क.ले समेत उ� िभिडयो 
रकेड�को �वर आ�नै भएको भनी सनाखतसमेत गरकेा 
छन् । जाहेरवालाले िदएको आ�नो नं. र �ितवादीको 
फोन आएको भ�ने नं.मा कुरा भएको कल िडटेलबाट 
समेत पिु� भइरहेको छ । यसरी िमिसल संल�न कागज 
�माणबाट यी �ितवादीह�ले जोहरवाला उपे��राज 
ब�नेतलाई अपहरण गरी लगी ब�धक बनाएको पिु� 
ह�दँाह�दँ ै उ�टी ह�ने गरी भएको फैसला मलुकु� ऐन, 
अपहरण तथा शरीर ब�धक िलने महलको १, २ तथा 
३ को �योग र पालनामा �िुटपूण� रहेको ह�दँा स�ु 
दाङ देउखरुी िज�ला अदालतको फैसला बदर गरी 
�ितवादीह�लाई सफाइ िदने ठहर गरकेो पनुरावेदन 
अदालत, तलुसीपरुको फैसला बदर गरी िनज 

�ितवादीह�लाई अिभयोग मागदाबीबमोिजम ग�रपाउ ँ
भ�नेसमेत बेहोराको वादी नेपाल सरकारको तफ� बाट 
यस अदालतमा पन� आएको पनुरावेदनप� ।

“यसमा �ितवादी �ेम िव.क.ले अिधकार�ा�त 
अिधकारीसम� कसरुमा सािबती रही बयान गरेका 
छन् । जाहेरवालाको मोबाइलमा फोन गरकेो Voice 
Record गरकेो सो अिडयोसमेत पेस गरकेो दिेख�छ 
साथै सो अिडयो रकेड� लेखब� ग�रएकोमा सो रकेड� 
मेरो हो भनी िनज �ितवादीले मौकाको बयानमा 
�वीकारकेा छन् । िभिडयो अिडयो �माणमा िलने 
स�ब�धमा यस अदालतबाट �ितपािदत �याियक 
िस�ा�त (ने.का.प. २०७० अंक ६ िन.नं. ९०२२ 
प.ृ ७७७) �ितपादन भएको स�दभ�मा समेत अिडयो 
�माणलाई वैधािनकता निदने भनी आरोिपत कसरुबाट 
िनज �ितवादीह�लाई सफाइ िदने गरी भएको फैसला 
�माण मू�याङ्कनको रोहबाट फरक पन�स�ने भएबाट 
अ.बं. २०२ नं. बमोिजम ��यथ� िझकाई आएपिछ वा 
अविध �यितत भएपिछ िनयमानसुार पेस गनु� ” भ�ने 
यस अदालतको िमित २०७४।११।१६ को आदेश । 

ठहर ख�ड
िनयमबमोिजम दिैनक पेसी सूचीमा चढी पेस 

ह�न आएको ��ततु पनुरावेदन प�सिहतको िमिसल 
अ�ययन गरी पनुरावेदक वादी नेपाल सरकारका 
तफ� बाट उपि�थत िव�ान् उप�यायािधव�ा �ी 
खेमराज भ�ले ��ततु म�ुामा घटना भएकै िदन 
जाहेरवालाले िनवेदन �हरीमा िदएको अव�था छ । 
�ितवादी �ेमबहादरु िव.क. मौकामा सािबती रहेको 
िनजको बयान बेहोराबाट देिखएको र सो कुरालाई 
Call detailed बाट पिन पिु� भएको दिेखन आएको 
अव�थामा �ितवादीह� घटनामा संल�न रहेको ह�दँा 
यी �ितवादीह�ले अिभयोग दाबीबमोिजमको कसरु 
गरकेाले िनजह�लाई स�ु अिभयोग दाबीबमोिजम 
सजाय ह�नपुछ�  । पनुरावेदन अदालत तलुसीपरुबाट 
भएको फैसला �िुटपूण� भएकाले सो फैसला उ�टी गरी 
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स�ु अदालतको फैसला सदर कायम ह�नपुछ�  भ�ने 
बहस ��ततु ह�न आएको छ ।

��यथ� �ितवादीह�का तफ� बाट उपि�थत 
िव�ान् वैतिनक अिधव�ा �ी इि�दरा िसलवालले 
सव��थमतः जाहेरीमा यी �ितवादीह�को नाम उ�लेख 
नै छैन । यी �ितवादीह�उपरको िकटानी जाहेरी 
�ितवादीह� प�ाउ परकेो १४ िदनपिछ मा� परकेो 
अव�था छ । ��ततु वारदातको घटनालाई पिु� ह�ने 
भनेको एक मा� घा जाचँ केस फाराम रहेको र सो घा 
जाचँ केस फारामले मा� यी �ितवादी दोषी ह�न् भनी 
भ�न सिकने ि�थित छैन । जाहेरीलाई मा� �माणमा 
िलन िम�ने होइन । CD को Voice Record लाई 
वै�ािनक परी�ण ह�नपुन�मा सोलाई परी�ण नै नगरी 
अका� �ितवादी भीमबहादरु पटेल सनुारलाई सनुाएको 
अव�था छ, सो पिन कानूनतः िम�ने होइन । घटना�थल 
मचु�ुकामा �थानीयलाई रोहवरमा नराखी �हरीलाई नै 
रािखएको ह�दँा सो िम�ने पिन होइन । मौकाको सािबती 
बयान �माण ऐन, २०३१ को दफा ९(२)(क) बमोिजम 
�माणमा िलन िम�दनै । �ितवादीह�को सािबती 
बयान अ�य कुनै �माणबाट पिु� भएको नह�दँा िनज 
�ितवादीह� �ेमबहादरु िव.क. र भीमबहादरु पटेल 
सनुारले अिभयोग दाबीबाट सफाइ पाउने ठह�याई 
पनुरावेदन अदालत तलुसीपरुबाट भएको फैसला सदर 
कायम ह�नपुछ�  भ�ने बहस ��ततु ह�न आएको छ ।

��ततु म�ुामा पनुरावेदक वादी र ��यथ� 
�ितवादीह�तफ� बाट उपि�थत उप�यायािधव�ा तथा 
वैतिनक अिधव�ाले आआ�नो प�को तफ� बाट ��ततु 
गनु�भएको उि�लिखत बहस सनुी पनुरावेदन अदालत 
तलुसीपरुबाट िमित २०७१।१२।२९ मा भएको फैसला 
िमले निमलेको के हो ? पनुरावेदन िजिकरबमोिजम 
ह�नपुन� हो वा होइन ? भ�ने स�ब�धमा िनण�य िदनपुन� 
देिखन आयो ।

२. िनण�यतफ�  िवचार गदा�, फौजदारी म�ुामा 
�माण ऐन, २०३१ को दफा २५ बमोिजम कसरु 

�मािणत गन� भार वादीको ह��छ । शंकारिहत �माणबाट 
अिभयोग दाबीको कसरु �मािणत गन� नसकेको 
ख�डमा शकंाको सिुवधा �वत: अिभय�ुले पाउदँछ 
भ�ने फौजदारी �यायको िस�ा�तसमेतको प�र�े�यमा 
��ततु म�ुामा �ितवादीह�उपर लगाइएको अिभयोग 
दाबी शकंारिहत �माणबाट वादीले �मािणत गन� सकेको 
नदेिखदँा स�ु दाङ दउेखरुी िज�ला अदालतबाट 
�ितवादीह�लाई जनही ८ (आठ) वष� कैद तथा 
�.१,००,०००।- (एक लाख �पैया)ँ ज�रवाना 
ह�ने ठह�याई िमित २०७०।०५।३० मा भएको 
स�ु अदालतको फैसला उ�टी भई �ितवादीह� 
�ेमबहादरु िव.क. तथा भीमबहादरु सनुारले अिभयोग 
दाबीबाट सफाइ पाउने ठह�याई पनुरावेदन अदालत 
तलुसीपरुबाट भएको फैसलामा िच� नबझुाई नेपाल 
सरकारका तफ� बाट यस अदालतमा पनुरावेदन पन� 
आएको देिखयो ।

३. �ितवादीले अदालतसम� उपि�थत भई 
कसरु गरकेोमा इ�कार गर े तापिन उ� इ�कारी बयान 
व�तिुन��पमा पिु� गन�सकेको देिखदैँन । �ितवादी 
भीमबहादरु पटेल सनुारले जाहेरवाला र �ितवादीिबच 
भएको सवंादको CD मा भएको आवाज �ेमबहादरु 
िव.क.को आवाजज�तो भनी सनाखत गरी बयान 
गरकेो दिेख�छ । �ेमबहादरु िव.क.ले समेत उ� िभिडयो 
रकेड�को �वर आ�नै भएको भनी सनाखतसमेत गरेका 
छन् । जाहेरवालाले िदएको आ�नो मोबाइल नं. र 
�ितवादीको फोन आएको भ�ने नं.मा कुरा भएको 
कल िडटेलबाट समेत पिु� भइरहेको छ । यसरी 
िमिसल संल�न कागज �माणबाट यी �ितवादीह�ले 
जाहेरवाला उपे��राज ब�नेतलाई अपहरण गरी लगी 
ब�धक बनाएको पिु� ह�दँाह�दैँ पनुरावेदन अदालत 
तलुसीपरुबाट �ितवादीह�लाई सफाइ िदने ठहर 
गरकेो फैसला उ�टी गरी िनज �ितवादीह�लाई 
अिभयोग दाबीबमोिजम सजाय ग�रपाउ ँ भ�ने वादी 
नेपाल सरकारको पनुरावेदन िजिकर रहेको पाइयो ।
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४. अब, वादी नेपाल सरकारको उि�लिखत 
पनुरावेदन िजिकर रहेतफ�  हेदा� , जाहेरवालाले स�ुमा 
ह�िलया िनवेदनमा आफू मोटरसाइकलबाट रो�पातफ�  
जादैँ गरकेो अव�थामा िज�ला दाङ, घोराही 
नगरपािलका वडा नं. ७ ि�थत बा�कुने दहको पि�म 
िकनारातफ�  मखुमा मा�क लगाएका �यि�ह�ले 
एकाएक मेरो मोटरसाइकल रोक� मलाई िनय��णमा 
िलई निजक जगंलमा लगी हामी पूव�माओवादी लडाकु 
ह�, हामीह�ले तपाइँबाट �. ५,००,०००।– (पाचँ 
लाख �पैया)ँ िलने िनण�य भएको छ भनी त�काल 
मसगँ भएको �. ५०,०००।- (पचास हजार �पैया)ँ 
िलएका र बाकँ� रकमसमेत त�काल िदने सहमितमा 
िनजह�को प�जाबाट म�ु भएको भ�ने बेहोरा उ�लेख 
गरी �हरीमा िनवेदन िदएको देिख�छ । उि�लिखत 
बेहोराको िनवेदन िदएपिछ मा� यी �ितवादीह� 
प�ाउ परकेो र पिछ िदएको जाहेरी दरखा�तमा िनज 
�ितवादीह� �ेमबहादरु िव.क. र भीमबहादरु पटेल 
सनुारको नाम नामेसी उ�लेख भएको पाइ�छ । 

५. ��ततु म�ुाका जाहेरवाला उपे��राज 
ब�नेत िदउसँोको समयमा दाङ घोराहीबाट रो�पा जादैँ 
गदा�को अव�थामा बा�कुने दह निजक अपहरणमा पदा� 
मा�क लगाएका ४/५ जना �यि�म�ये िनजको मोबाइल 
नं. ९८५७८३१९६५ मा फोन गन� ियनै  �ितवादीह� 
ह�न् भनी यिकनसाथ त�काल कहीकँतै उ�लेख गरकेो 
देिखदँनै । िनजको मोबाइलमा नं. ९८१२८२११०२  
र  ९८१२८२११३४ बाट फोन आएको भिनएकोमा 
उि�लिखत  मोबाइल नं.ह� िनज �ितवादीह�को 
नाममा दता� रहेभएको �माण देिखदैँन । यस ि�थितमा 
जाहेरवालाले िदएको स�ु ह�िलया उजरुी तथा जाहेरी 
दरखा�तको बेहोरामा एक�पता देिखन आउदँैन । 
उ� जाहेरी दरखा�तको बेहोरा ठोस �माणह�बाट 
पिु� भएको भ�न पिन िमलेन । यसरी जाहेरवालाको 
स�ु जाहेरी नै �माणबाट पिु� ह�न नसकेको अव�थामा 
िनज जाहेरवालाको बकप�लाई समेत �ितवादीह�का 

िव��मा अकाट्य �माण ह�ने भनी मा�न स�ने 
अव�थासमेत देिखन आएन । 

६. अनसु�धानको �ममा कागज गन� िग�रराज 
खड्काको भनाइलाई हेदा� िनजले अदालतमा गरेको 
बकप�बाट जाहेरवालालाई र आफूलाई फोन गन� 
�यि�ह� पूव�माओवादी लडाकुको भूिमगत समूहका ह� 
भनी भनेको ह�दँा िनजह� एउटै �यि� ह�नपुद�छ भनी 
अनमुान र अड्कलको आधारमा मौकामा र अदालतमा 
गरकेो बकप�बाट देिखन आएको छ । यसरी अपहरण 
तथा शरीर ब�धक ज�तो ग�भीर  फौजदारी कसरु 
अपराधमा अनमुान, अड्कल र शंकाको भरमा 
�ितवादीह�लाई कसरुदार कायम गरी सजाय गदा� 
फौजदारी �याय मन� जाने ह��छ । �याय गररे मा� ह�दैँन, 
�याय परकेो पिन देिखन ुपद�छ भ�ने �यायको सव�मा�य 
िस�ा�त रही आएको छ ।

७. ��तुत म�ुामा स�ु उजरुी नै शकंाको 
भरमा िदएको, �वयं जाहेरवालाले मखुमा प�ी लगाएर 
आएका �यि�ह�ले आफूलाई अपहरण गरकेो भनी 
�.५०,०००।- (पचास हजार �पैया)ँ त�काल िलई 
बाकँ� रकम पिछ िदने सहमित भएको भनी उजरुी तथा 
जाहेरीमा उ�लेख गरकेो अव�था छ भने अदालतमा 
बकप� गदा� �.५०,०००।- (पचास हजार �पैया)ँ 
�ितवादीह�ले लटेुर िलएका ह�न् भनी भनेबाट पिन 
िनज जाहेरवालाको भनाइ आफँैमा िवरोधाभासपूण� 
रहेको देिख�छ । यसरी एकाितर पीिडत जाहेरवालाले 
�ितवादीह�लाई यिकनसाथ ठ�याउन सकेको अव�था 
दिेखदैँन भने अक�ितर �हरीले �ितवादीह�लाई 
प�ाउ ग�रसकेप�ात् मा� जाहेरी िदएको अव�था छ । 
जाहेरवाला �वयंले आफू र �ितवादीह�िबच टेिलफोन 
वाता� भएको भिनएको टेिलफोन वाता�को CD समेत 
पेस गरकेो देिख�छ । सो CD को वैधािनक मा�यता ह�ने 
कुनै िविधस�मत तथा वै�ािनक परी�ण ह�न सकेको 
अव�था छैन । यस ि�थितमा ��ततु म�ुामा उ� CD 
लाई �माणको �पमा �हण गन�समेत िम�ने देिखन 



2429

१०३९२ - नेपाल सरकार िव. �ेमबहादरु िव.क.समेत

आएन ।
८. वारदातको �कृित हेदा� , पूव�माओवादी 

लडाकुह�ले जाहेरवालासगँ �. ५,००,०००।- 
(पाचँ लाख �पैया)ँ मागेका र आफू रो�पातफ�  जादैँ 
गदा� मखुमा प�ी बाधेँको �यि�ले जाहेरवालासगँ 
बाटोमा साथमा रहेको �. ५०,०००।- (पचास हजार 
�पैया)ँ लगी अ�य रकम पिछ िदने भनी छाडेको भ�ने 
जाहेरवालाको भनाइ रहेको छ । यसबाट जाहेरवालासगँ 
फोनबाट रकमह� माग गर ेपिन जाहेरवाला अपहरणमा 
परी कतै एका�त �थानमा लगी बाधँछाद गररे, आखँामा 
प�ी बाधेँर, यातना िदएर जाहेरवालाबाट आफ�तसगँ 
मोबाइल वा फोनबाट कुरा गन� लगाएर रकमह� माग 
गरकेो र लगेर बझुाएको भ�ने अव�था देिखदँैन । 
जाहेरवालासगँ �. ५,००,०००।- (पाचँ लाख �पैया)ँ 
मागेको समयमा िनजसगँ भेटी कुनै कागज एव ं रिसद 
िदइएको अव�थासमेत छैन । जाहेरवालाले आफूलाई 
बाटोमा भेटेपिछ साथमा रहेको �. ५०,०००।- (पचास 
हजार �पैया)ँ लगेको र अ�य रकम पिछ िदनपुन� भ�ने 
भनाइ रहेको छ । उ� पिहलो भेटपिछ अ�य रकम यी 
जाहेरवालासगँ मागेको स�ब�धमा पिछ फे�र फोन भए 
नभएको त�य केही पिन ख�ुदैन । �ितवादीले रकमको 
लािग अपहरण गरी पीिडतलाई एका�त ठाउमँा लगी 
आ�नो क�जामा राखी साथमा भएको रकम लगी 
अ�य रकमको स�ब�धमा सत� राखी छाडेको अव�था 
पिन छैन । �यि�लाई अपहरण गरपेिछ साथमा 
भएको रकम िलने र बाकँ� अ� रकम पिछ िदनपुन� 
भ�ने सत�मा कसैलाई छािडने ह��छ भ�ने कुरालाई नै 
प�यारलायक मा�न सिकँदैन । �यि� कसैको अपहरण 
र क�जामा प�रसकेपिछ उसले मागेअनसुार वा सहमित 
भएअनसुारको िफरौती रकम अपहरण गन� भ�नेको 
साथमा नपगेुस�म पिछ िदने बझुाउने भ�ने सत�मा 
छािडने र छुट्ने भ�ने ह�न स�दैन ।  

९. यसै स�दभ�मा यस अदालतबाट  ने.का.प. 
२०६९,  अङ्क १, िनण�य न.ं ८७६०, न�दादेवी 

जोशी िव�� नेपाल सरकार भएको कत��य �यान 
मु�ामा “जाहेरी अपराधको सूचनाको �ोत मा� हो । 
यसलाई मूल �माणको �पमा �हण गन� िम�दनै” भनी र 
 ने.का.प. २०६७, अंक १२, िन.न.ं ८५२५, जाग�ेर 
कमैत िव�� नेपाल सरकार भएको कत��य �यान 
मु�ामा “पिछबाट परकेो जाहरेी दरखा�तलाई समेत 
�माण मू�याङ्कनको रोहमा उ�च�तरको �माण 
मा�न िम�दैन । य�तो जाहरेीलाई After Thought 
Statement को स�ंा िदएको जाहरेवालाले यसैको 
आधारमा गरकेो बकप�लाई समेत सोहीबमोिजम 
हनेु�पन�” भनी िस�ा�तसमेत �ितपादन भएको    
पाइ�छ ।

१०. उपयु�� �ितपािदत िस�ा�तलाई 
िचरफार गरी हेदा�, जाहेरवालाले मौकामा 
�ितवादीह�लाई िचनेर िकटानी जाहेरी िदएको 
अव�था छैन । मखुमा प�ी बाधेँका �यि�ह�ले 
आफूसगँ भएको रकम लटेु भनी जाहेरीमा उ�लेख 
ग�रएको छ । पिछ िदएको जाहेरीमा यी �ितवादीह�ले 
आ�नो मोटरसाइकल रोक� आ�नो साथमा भएको 
रकम पिन लटेु र अ� रकम पिन पिछ िदनपुछ�  भनी 
सत� राखी छाडी गए भ�ने उ�लेख छ । यसरी य�तो 
दइुवटा जाहेरी िकन र कसरी पन� गछ� न् ? र य�ता 
जाहेरीलाई क�तो �माणको �पमा कसरी िलन ु
पद�छ ? भनी हा�ो अदालतबाट धेर ै िस�ा�तह� 
�ितपादन भएका छन् । ती �ितपािदत िस�ा�तह�मा 
म�ुयतः जाहेरी भनेको अपराधको सूचना मा� हो । 
यसले म�ुय एवं �मखु �माणको �पमा �थान �हण 
गन� स�दनै । िढलो गरी र पिछ दो�ो पटक िदएको 
जाहेरी सोच िवचार (after thought) गररे िदइने ह�दँा 
यसलाई पिन म�ुय �माणको �पमा िलन िम�दैन 
भ�ने रहेका छन् । जाहेरी म�ुयतः अपराधको सूचना 
मा� हो, िक ? यसलाई केही हदस�म �माणको �पमा 
िलनपुछ�  ? यिद िलन ु पद�छ भने कुन हदस�म ? र 
क�तो अव�थामा िलन ुपद�छ ? भनी हेदा� , �ार�भमा 
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त जाहेरीलाई कानूनी कारबाहीलाई अगािड बढाउने 
अपराधको सूचनाको �पमा नै िलन ुपद�छ । जाहेरी यिद 
च�मिदद वा ��य�दश� र घटनाबाट पीिडत �यि�बाट 
नै िदइएको र सो त�यपरक छ, पूवा��ही, �रसइवी 
एवं बदलाको  भावनाले �े�रत छैन र अ�य �वत�� 
�माणह�सगँ पिन साम�ज�यता रा�दछ भने �य�तो 
जाहेरीलाई अदालती �ि�याबाट परी�ण भएपिछ 
�यसलाई �वाभािवक�पमा �माणको मू�याङ्कनका 
िस�ा�तको आधारमा �माणमा िलन सिकने ह��छ । 
कितपय अव�थामा त�कालै वारदातको बारमेा स�य 
त�य कुरा केही पिन थाहा ह�न नसक� वारदातको बारमेा 
मा� जाहेरी िदने ग�र�छ, यो हदस�मको जाहेरीलाई 
पिहलो सूचना (first information) को �पमा िलने 
ग�र�छ । वारदात घट्दाको समयदेिख नै वारदातको 
प�ृभूिम, �कृित र �यसको पीिडत �यि�सगँको कारण 
र स�ब�धलाई जोडेर सू�म ढंगले अनसु�धानकता�ले 
अनसु�धान ग�ररहेको ह��छ । �यस आधारमा केही 
त�यको जानकारी ह�न आउछँ । �यस आधारमा 
वारदातको केही िदनपिछ अक� िकटानी जाहेरी 
पन� जा�छ । यस�कार अिघ र पिछको जाहेरीिबच 
कसरुदारको िकटानी नाम र सं�यामा पिन केही फरक 
परकेो पिन ह�न स�छ । य�तो अव�थामा दो�ो वा 
िढलो गरी परकेो जाहेरीलाई सोच िवचार गरी (after 
thought) िदइएको जाहेरी भ�ने ग�र�छ । यसलाई 
�यसरी मा� नहेरी वारदातको स�ब�धमा अनसु�धान 
स�ु भएपिछ ख�ुन आएका केही त�यको आधारमा 
िदइएको पिछ�लो वा केही िदनपिछको जाहेरीलाई 
सोच िवचार गररे (after thought) का �पमा िदइएको 
जाहेरी भनी हा�न िम�दनै । यसरी पिछ िदइएको वा 
दो�ो जाहेरी वारदात र त�यको निजक छ, िकटानी 
छ, �ितवादीह�को बयान पिन वारदातसगँ निजक छ, 
�यसलाई भौितक र परी�ण �ितवेदन ज�ता अ�य 
�वत�� �माणह�ले पिन समथ�न गद�छ र जाहेरवाला 
�वयंले त�य पिु� ह�ने गररे अदालतमा आई िकटानी 

बकप� गरी िद�छन् भने �य�तो जाहेरीलाई “घटनाको 
सूचना” र िढलो ग�रिदएको वा दो�ो जाहेरीलाई 
“सोच िवचार गरी” (after thought) पूवा��ह राखी 
िदइएको जाहेरीको कोटीमा राखेर अि�तम मू�याङ्कन 
गरी हा�न िम�दनै । �माणको �थान �हण गन� हदस�म 
अ�य �वत�� �माणह�ले जाहेरीलाई पिु� गरमेा 
�यसलाई �माणमा िलनपुन� ह��छ । �य�तो जाहेरीलाई 
िवलकुलै िनरथ�क छ भनी �माणको �पमा अनदेखा 
गरी हा�न ुह�दैँन ।

११. यसरी उि�लिखत निजर 
िस�ा�तसमेतको आधारमा ��ततु म�ुामा 
�ितवादीह�का उपर परकेो जाहेरी दरखा�त तथा 
जाहेरवालाले गरकेो बकप�लाई हेदा� घटनाबाट पीिडत 
जाहेरवालाले नै मौकामा िदएको जाहेरीमा निचनेका 
मखुमा मकुु�डो लगाएका �यि�ह�ले आफूबाट 
�पैया ँलटुी लगे भनेका छन् भने पिछ �ितवादीह�का 
िव�� िकटानी जाहेरी िदए पिन जाहेरीको बेहोरामा 
नै �ितवादीह�ले जाहेरवालाको साथमा रहेको  �. 
५०,०००।- (पचास हजार �पैया)ँ लटुी लगे र 
अ�य बाकँ� रकम पिछ िदनपुछ�  भ�ने सत�मा छाडे 
भिनएको छ । उ� त�य प�यारलायक नह�नकुो साथै 
जाहेरवालालाई अपहरण गरी ब�धक बनाएको अव�था 
नह�दँा ती �माणह� �ितवादीह�उपरको कसरु कायम 
गन� िम�ने खि�बर र बिलयो �माणको �पमा �हण गन� 
िम�ने अव�था दिेखन आएन ।

१२. यसरी �ितवादीम�येका �ेमबहादरु 
िव.क.ले अिधकार�ा�त अिधकारीसम� सािबती रही 
बयान गरकेो भए पिन िनजले अदालतमा कसरुमा 
इ�कार रही बयान गरकेो, अका� �ितवादी भीमबहादरु 
पटेल सनुारले मौकामा र अदालतमा समेत कसरुमा 
इ�कार रही बयान गरकेो र िनज �ितवादीह�को सो 
बयानलाई वादी प�बाट beyond reasonable 
doubt prove गन� सकेको ि�थित नदेिखएको, 
जाहेरवालाले जाहेरी दरखा�त र आ�नो बकप�मा 
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समेत यी �ितवादीह�लाई यिकनसाथ कसरुदार 
भनी ठ�याउन नसकेको, िमिसल संल�न CD 
को वैधािनक िनकायबाट समेत परी�ण गरकेो 
नदिेखएको आधारह�मा यी �ितवादीह�ले अिभयोग 
दाबीअनसुारको कसरु गरकेो भ�ने त�य �थािपत 
ह�न नआएबाट िनज �ितवादीह� कसरुदार ह�न् भ�ने 
देिखन नआएकाले पनुरावेदन अदालत तलुसीपरुबाट 
भएको फैसलालाई अ�यथा गनु�पन� देिखएन । 

१३. अतः उि�लिखत िववेिचत आधार, 
कारण तथा �ितपािदत िस�ा�तसमेतबाट �ितवादीह� 
�ेमबहादरु िव.क. र भीमबहादरु पटेल सनुारले 
अिभयोग दाबीबाट सफाइ पाउने ठह�याई पनुरावेदन 
अदालत तलुसीपरुबाट िमित २०७१।१२।२९ मा 
भएको फैसला सदर ह�ने ठहछ�  । �ितवादीह�लाई 
स�ु अिभयोग दाबीबमोिजम सजाय गरी पनुरावेदन 
अदालतको फैसला बदर ग�रपाउ ँ भ�ने वादी नेपाल 
सरकारको पनुरावेदन िजिकर प�ुन स�दैन । ��ततु 
म�ुाको दायरीको लगत क�ा गरी िमिसल िनयमानसुार 
गरी अिभलेख शाखामा बझुाई िदनू ।

उ� रायमा सहमत छु ।
�या.ह�र�साद फुयाल

इजलास अिधकृत : िमनबहादरु कँुवर
इित संवत् २०७६ साल पसु २ गते रोज ४ शभुम् ।

—— & ––

सव��च अदालत, संय�ु इजलास
माननीय �यायाधीश �ी प�ुषो�म भ�डारी

माननीय �यायाधीश �ी बमकुमार �े�ठ
आदेश िमित : २०७६।७।२८

०७५-WO-०६८६

म�ुाः उ��ेषण / परमादेश

�रट िनवेदक : काठमाड� िज�ला काठमाड� 
महानगरपािलका वडा नं. १० मा रिज�टड� 
काया�लय रहेको ज�नत ओभरिसज �ा.िल.का 
अि�तयार �ा� स�चालक एवं आ�नो हकमा 
समेत ऐ.का स�चालक सेयरधनी महो�री 
िज�ला बलवा नगरपािलका वडा नं. ९ ब�ने 
सेयरधनी तसिलम खा ँिम�कार 

िव��
िवप�ी : वैदेिशक रोजगार िवभाग, ब�ुनगर, 

काठमाड�समेत

 § क�पनीका सेयर हो�डरह�म�ये कसैको 
मृ�यु भएमा सेयर कारोबार के कसरी 
िवभाजन गरी हक दािय�व बाँडफाडँ 
गन� भ�ने कुरा प�ह�को दािय�व ह�ने र 
सोबमोिजमको िहसाब िकताब बाँडफाडँ 
गरी पीिडत प�लाई �ितपूित� उपल�ध 
गराउनुपन� कानूनी दािय�व क�पनीको 
स�चालकह�मा नै िनिहत रहने ।

(�करण नं.६)

�रट िनवेदकका तफ� बाट : िव�ान्  अिधव�ा �ी मनोहर 
साह, िव�ान्  अिधव�ा �ी घरुन शाह

�नण�य नं. १०३९३



नेपाल कानून पि�का, २०७६, फागनु

2432

िवप�ीका तफ� बाट : िव�ान्  उप�यायािधव�ा �ी 
�काश मरासेनी, िव�ान्  अिधव�ा �ी भनुे�र 
थापा

अवलि�बत निजर :
स�ब� कानून :
 § क�पनी ऐन, २०६३ 
 § वैदेिशक रोजगार ऐन, २०६४

आदेश
�या.पु�षो�म भ�डारी : नेपालको 

सिंवधानको धारा ४६ र १३३(२) र (३) बमोिजम यस 
अदालतको असाधारण अिधकार �े�अ�तग�त दायर 
ह�न आएको ��ततु �रट िनवेदनको सिं�� त�य एवं 
आदशे यस�कार रहेको छ :-

िनवेदकको िनवेदन बेहोराः-
िनवेदक ज�नत ओभरिसज �ा.िल. वैदेिशक 

रोजगार �यवसाय स�चालन गन� क�पनी ऐन, २०६३ 
अनसुार �थािपत भई उ� ऐनको दफा ७ बमोिजम 
अिवि�छ�न उ�रािधकारवाला एक �वशािसत र 
सगंिठत सं�था हो । ऐ.ऐनको दफा १०(क) बमोिजम 
यस क�पनीले गनु�  पन� स�पूण� काम कारोबारह� 
यसै क�पनीको नामबाट गनु�  पन�, दफा २६ बमोिजम 
क�पनीको आ�नो छाप क�पनीको तफ� बाट सही 
ग�रएको वा जारी ग�रएको आिधका�रक िलखतह�मा 
�योग गनु�  पन�, दफा १०८(२)(३) बमोिजम क�पनी 
रिज��ारको काया�लयले �वीकृित िदएकोमा 
बाहेक यस क�पनीको लेखा क�पनीको रिज�टड� 
काया�लयबाहेक अ�य� रा�न नपाउने र स�चालक 
सिमितले तोिकिदएको रकमबाहेक क�पनीसगँ रहेको 
नगद मौ�दात ब�कमा दािखला गरी ब�कमाफ� त नै 
कारोबार गनु�  पन� भ�ने कानूनी �यव�थाबाट िनयि��त 
एवं स�चािलत सं�था हो । िनवेदक क�पनीले वैदेिशक 
रोजगार ऐन, २०६४ अनसुार िवप�ी वैदेिशक 
रोजगार िवभागबाट वैदेिशक रोजगार �यवसाय 
स�चालन गन� १०४७/०७३/०७४ नं.को इजाजत 

प� िमित २०७३।३।२६ मा �ा� गरी २०७७ आषाढ 
मसा�तस�म नवीकरण गराएको छ । यो क�पनीमा हाल 
ओमनारायण जोशीको ५१% र म िनवेदक तसलीम 
खा ँिम�कारको ४९% सेयरसिहत हामी २ जना मा� 
स�चालक सेयरधनीह� रहेका छौ । यो क�पनीले 
खास गररे नेपाली कामदारह�लाई मलेिसया देश 
मा� पठाउने गरकेोमा नेपाल सरकारले २०७५ 
साल आषाढ यता मलेिसया पठाउन रोक लगाएदेिख 
हालस�म क�पनीले कसैसगँ वैदेिशक रोजगारीमा 
पठाउनेस�ब�धी कुनै काम कारोबार गरकेो छैन । यस 
क�पनीका स�चालक सेयरधनी ओमनारायण जोशीको 
िमित २०७५।९।५ गते दहेावसान पिछ क�पनीमा 
िनजको नाउमँा रहेको ५१% सेयरको हक खाने 
हकदार अिंशयारह� िनजको प�नी िवप�ी राधाकुमारी 
�े�, छोरी सोनी जोशी, छोराह� माउ�टेन जोशी र 
पारस जोशी रहेकोमा िनज अिंशयारह�ले उ� सेयर 
आ�नो नाउमँा नामसारी गराएको छैन र िवप�ी 
िवभागले सहमित निदएस�म य�तो क�पनीको सेयर 
नामसारीलगायत हक ह�ता�तरणस�ब�धी कुनै काम 
अगािड बढ्दनै ।

स�चालक सेयरधनी ओमनारायण जोशीको 
िमित २०७५।९।५ मा देहावसान पिछ िवप�ी अनगुमन 
शाखाबाट “वैदेिशक रोजगारीका लािग िविभ�न देशमा 
पठाउने भनी ओमनारायण जोशीले राहदानी र रकम 
िलएकोमा िवदशे नपठाएको, �ितपूित� िदन इ�कार 
ग�रएकोले �ितपूित� िदलाई पाउ ँ भनी टेकबहादरु 
तामाङ, िवनय चौधरी, नारायण चौधरी र भपुाल थापा 
मगरले यस िवभागमा िनवेदन गरकेाले सो स�ब�धमा 
के कित कारणले िनजह�लाई �ितपूित� रकम िदन 
इ�कार गरकेो हो ? सोको िलिखत जवाफसिहत ७ 
िदनिभ� उपि�थत ह�न”ु भनी यस क�पनीलाई लेखेको 
च.नं.२८१ िमित २०७५।९।९ को प� तथा सोही 
बेहोराको मानबहादरु भोलनको िनवेदन परकेो भनी 
च.नं.२८४ िमित २०७५।९।१० को प�  क�पनीमा �ा� 
भएपिछ म िनवेदक अचि�मत भई िनवेदक क�पनीले र 
म िनवेदकसमेतले २०७५ साल आषाढदिेख हालस�म 
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कुनै कारोबार नगरकेो अव�थामा के कसरी उजरुी पन� 
गयो भनी िवप�ी िवभागमा ब�ुन गई उजरुी र सलं�न 
�माणह�को �मािणत न�कल माग ग�रएकोमा सोको 
फोटोकपीह� िदएको िथयो ।

उ� फोटोकपीह�को अ�ययन गरी हेदा� 
यस ज�नत ओभरिसजका स�चालकम�येका 
ओमनारायण जोशीसगँ कुरा गरी माि�द�स जाने भनी 
िनजले हामी दवुैजनासगँ स�कल राहदानी र ज�मा 
�.३,००,०००।- रकम बझुी िलई कुनै कारणले िवदेश 
पठाउन सिकन ँ भने िमित २०७५।८।२५ मा रकम 
िफता� लान स�नहु��छ भनी िव�ास िदलाउदँ ैआ�नो 
नाउकँो �भ ु ब�कको चेकसमेत िदइएकोमा हामीलाई 
िवदेश नपठाएपिछ उ� चेक भजाउन ब�कमा जादँा 
रकम नभएको भनी िफता� पठाइिदएको र सो मेनपावर 
पिन ब�द भएकोले हामीबाट बझुी िलएको स�कल 
राहदानी, रकम र �याजसमेत िदलाई पाउ ँभनी िमित 
२०७५।९।८ मा िवनय चौधरी र नारायण चौधरीले, 
उ� मेनपावरका स�चालक ओमनारायण जोशीसगँ 
इराक पठाइिदने भनी सहमित भई िनजले मबाट 
स�कल राहदानी र �. ४,५०,०००।- रकम बझुी िलई 
यिद पठाउन सिकन भने रकम िफता� लान स�छौ भ�दै 
िनज ओमनारायण जोशीले िनजकै नाउकँो सनराईज 
ब�कको चेक िदएकोमा पिछ इराक पठाउन सिकएन 
सोही काममा माि�द�स पठाइिद�छु भनी सहमित गरी 
�.१,००,०००।- त�काल िफता� गरी �यही परुानो 
चेकमा काटेर �.३,५०,०००।- बनाई उ� चेक 
मलाई िफता� िदएकोमा पिछ मलाई िवदेश नपठाएकाले 
राहदानी, िलएको रकम र �याज िदलाई पाउ ँभनी सोही 
िमितमा टेकबहादरु तामाङले, मेनपावरका स�चालक 
ओमनारायण जोशीलाई भेटी माि�द�स जाने भ�ने 
सहमित भई राहदानी र �.१,००,०००।- नगद ैत�कालै 
िनज स�चालक ओमनारायणलाई बझुाएको र �यसपिछ 
मेरो आमा कृ�णकुमारी थापाले िनज स�चालक 
ओमनारायण जोशीको नाउमँा रहेको एन.आई.सी. 
एिसया ब�कको खातामा �.२,५०,०००।- रकम ज�मा 
गरी पठाइिदन ुभएप�ात् पिन िवदेश नपठाएकोले िलन 

बाकँ� रहेको रकम र �याजसमेत िदलाई पाउ ँभनी िमित 
२०७५।९।९ मा भपुाल थापा मगरले, उ� मेनपावरका 
�ब�ध िनद�शक ओमनारायण जोशीले पो�या�ड 
मलुकुमा पठाइिद�छु भनी मबाट �.१०,००,०००।- 
बझुी िलएको र तोिकएको �यादिभ� िवदशे नपठाएको 
र िनज स�चालकले सम�या समाधान नगरकेोले 
कसरुमा कानूनबमोिजम कारबाही गरी िलएको रकम र 
�याजसमेत िदलाई पाउ ँभनी िमित २०७५।९।१० मा 
मानबहादरु भोलनले र िनज स�चालक ओमनारायण 
जोशीसगँ �.३५०,०००।- खच�मा माि�द�स जाने 
सहमित भई िनज स�चालकको एन आइसी एिसया 
ब�कको खाता नं.६५४१०५०५९८३५२४०१ मा 
�.१००,०००।- र िनजले भनेअनसुार िनजको 
�ीमती िवप�ी राधाकुमारी �े�को नाउमँा रहेको 
िस�ाथ� ब�कको खाता नं.०१७१५१३७५४८ मा िमित 
२०७५।६।५ मा �.२,००,०००।- ज�मा गरपे�ात् 
पिन िवदेश नपठाएकोले िलएको रकम र �याजसिहत 
िदलाई पाउ ँ भनी �ेमनारायण शमा�समेतले िवप�ी 
िवभागसम� उजरुी िनवेदन िदएका रहेछन् । 

वैदिेशक रोजगार ऐन, २०६४ बमोिजम 
िनवेदक क�पनीले उजरुीकता�ह�लाई वैदेिशक 
रोजगारीमा िवदशे पठाइिदने भनी भिनएको देशको 
कुनै पिन क�पनीसगँ स�झौता गरी कामदार पठाउने 
िडमा�ड लेटर माग नगरकेो, िवप�ी िवभागबाट 
नेपाली कामदारह� छनौट �ि�याको लािग िलन ु
पन� पूव��वीकृित निलएको, �यस स�ब�धमा कुनै पिन 
प� पि�कामा िव�ापनलगायत नेपाली कामदारलाई 
िवदेश पठाउने कुनै कानूनी �ि�याको थालनी नै 
नगरकेोबाट िनवेदक क�पनीले उजरुीकता�लगायत 
कुनै पिन �यि�लाई िवदेश पठाउने कुनै पिन काम 
कारबाही अगािड नबढाएको कुरा ��ट रहेको छ । 
िनवेदक क�पनीले िवदेश पठाउनेस�ब�धी कुनै कानूनी 
�ि�या नै अगािड नबढाएको अव�थामा उजरुीकता�ह� 
िनवेदक क�पनीको रिज�टड� काया�लयमा आउने  
िनवेदक र िनवेदक क�पनी वा क�पनीको तफ� बाट म 
िनवेदक वा स�चालक ओमनारायण जोशीले वैदेिशक 
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रोजगारीमा जानको लािग कुनै कुराकानी वा सहमित 
गन� आव�यकता नरहेको तथा �य�तो काम कारबाही 
गरकेो भ�ने उजरुीकता�ह�को दाबीसमेत रहेको 
छैन । यिद �य�तो काम कारबाही िनज ओमनारायण 
जोशीले क�पनीको स�चालकको हैिसयतले क�पनीको 
नाउमँा क�पनीको िहत र फाइदाको लािग गरकेो 
भए उजरुीकता�ह�बाट मगाउन ु पन� रकम िनवेदक 
क�पनीको खातामा पठाउन लगाएको ह�न ु पन�, 
क�पनीमा बझुाएको  भिनएको स�कल राहदानी र रकम 
क�पनीले बझेुको भए सो बझुेको भनी क�पनीको छाप 
लगाएको �रिस�ट / िबल भरपाई िदएको ह�न ुपन� तथा 
रकमको �यार�ेटीको लािग चेक नै िदन ु पन� अव�था 
भए िनवेदक क�पनीको चेकह� उजरुीकता�ह�लाई 
िदन ु र उजरुीकता�ह�ले पिन िलनपुन�मा सो नगरकेो, 
उजरुीकता�ह�ले दाबी गरकेो रकम िनवेदक क�पनीको 
नाउमँा सनराइज ब�कमा रहेको खातामा िनजह�ले 
वा ओमनारायण जोशीले ज�मा नगरकेो अव�था 
रहेकोले उजरुीकता�ह�लाई िवदेश पठाउने स�दभ�मा 
भएको उि�लिखत काय�मा िनवेदक क�पनी वा िनवेदक 
स�चालको कुनै संल�नता नरहेको कुरा �मािणत 
भइरहेको छ । 

िवप�ीह� राधाकुमारी �े�, सोनी जोशी, 
माउ�टेन जोशी र पारस जोशीका पित / िपता 
ओमनारायाण जोशीले िवप�ी उजरुीकता�ह�लाई 
दाबी गरबेमोिजम िवदेश पठाई िदने भनी कुराकानी 
सहमित गरी िनजह�बाट िनज ओमनारायण जोशीले 
केही नगद रकम आफँैले बझेुको, केही रकम आ�नो 
ब�क खातामा र केही रकम आ�नो प�नी िवप�ी 
राधाकुमारी �े�को ब�क खाताह�मा ज�मा गन� 
लगाएको, उजरुीकता�ह�लाई िव�ास िदलाउन 
रकमको �यार�ेटीको लािग िनज ओमनारायण जोशीले 
आ�नै नाउकँो खाताको चेकह� उजरीकता�ह�लाई 
िदएको र िनजह�ले पिन िलएको तथा सो कुराह� 
उजरुीकता�ह� �वयम् ले उजरुी िनवेदनमा उ�लेख 
गरी चेक भौचरह�समेत पेस गरकेो अव�थामा िनज 
ओमनारायण जोशीले उजरुीकता�ह�सगँ गरकेा उ� 

स�पूण� काम कारबाहीह� िनवेदक क�पनीको तफ� बाट 
गरकेो नभई िनज ओमनारायण जोशीले �यि�गत 
�पमा �यि�गत फाइदाको लािग गरकेो कुरा ��ट 
एव ं �मािणत भइरहेको ि�थितमा �यसको स�पूण� 
िज�मेवारी, जवाफदेही एव ंदािय�व िनज ओमनारायण 
जोशी र िनजको उ� काय�मा संल�न िनजको 
प�नी िवप�ी राधाकुमारी �े�को रहेको तथा िनज 
ओमनारायण जोशीको परलोकपिछ िनजको हकभोग 
खाने अंिशयार िनज िवप�ी राधाकुमारी �े� र िनजका 
छोराछोरीह�को ह�न आएकोले उजरुीकता�ह�ले 
आ�नो कारोबार असलुउपर गन� गराउन िनज 
िवप�ीह�उपर उजरुी काय� गनु�  पन�मा सो नगरी सोको 
िवपरीत सिजलोको लािग उ� काय�को कुनै िज�मेवारी 
एव ंदािय�व नरहेको िनवेदक क�पनीउपर उजरुी िदएको 
रहेछ । 

िनवेदक क�पनीले सोही बेहोरा उ�लेख गरी 
सम�या समाधानको उपायसिहत िवप�ी िवभागमा 
िमित २०७५।९।१५ गते िलिखत जवाफ दता� गराएको 
िथयो । िवप�ी िवभागले उ� िलिखत जवाफबाट स�पूण� 
त�यको जानकारी भएपिछ िनज ओमनारायणको 
उ� काय�मा संल�न एवं िनजको हक खाने अंिशयार 
िनजका प�नी िवप�ी राधाकुमारी �े� र िनजको छोरी 
सोनी जोशी, छोराह� िवप�ी माउ�टेन जोशी र पारस 
जोशीलाई िवभागमा बोलाई उ� अनसु�धान काय�मा 
संल�न गराई यस क�पनीमा रहेको िनजह�को हक 
ला�ने सेयर नामसारी िब�� िवतरण गरी वा अ�य 
त�रकाबाट उजरुीकता�ह�को सम�या समाधान 
गनु�  पन�मा नगरी सोको िवपरीत िवप�ी अनगुमन 
शाखाले “तहा ँ�ा.िल.को िलिखत जवाफले पीिडतको 
सम�या समाधान ह�न नसकेकोले २४ घ�टािभ� 
यस िवभागसम� िनवेदकह�को सम�या समाधान 
गन� िवक�पबार े िलिखत जवाफसिहत उपि�थत ह�न 
िनद�शानसुार अनरुोध छ, अ�यथा कानूनबमोिजम 
ह�नेछ” भनी च.नं.२००० िमित २०७५।०९।२४ 
गतेको प� िनवेदक क�पनीमा पठाएकोमा िवप�ी 
अनगुमन शाखामा गई शाखा अिधकृतलाई भेटी सोही 
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बेहोराको िवक�पबार ेजानकारी गराउदँासमेत तपाइकँो 
फाइल अगािड बढेको छ १-२ िदनपिछ आउन ुभनी 
जवाफ िदएकोले फेरी २०७५।०९।३० गते जादँा यस 
िवभागको िमित २०७५।०९।२७ को िनण�यअनसुार 
िनवेदक ज�नत ओभरिसज �ा.िल.को कारोबार 
हाललाई रो�का ग�रिदन ु ह�न भनी िवप�ी अनगुमन 
शाखाले िवप�ी सूचना �िविध शाखालाई लेखेको च.नं. 
३९६ िमित २०७५।०९।२७ को प� म िनवेदकलाई 
थमाई िदनभुयो ।

िनवेदक क�पनी रहेको भवनमा नै 
ओमनारायण जोशीले आ�नो एकल सेयरधनी रहेको 
फुल मनु इ�टरनेसनल एजकेुसन क�स�टे�सी �ा.
िल.को अिफसलाई िनवेदक क�पनीको अिफस हो 
भनी देखाई उजरुीकता�ह�लाई अ�नो क�स�टे�सीको 
अिफसमा लगी िनवेदक स�चालकसमेतलाई केही थाहा 
जानकारी निदई झ�ुा कागजातह� देखाई आ�नो िनजी 
फाइदाको लािग �यि�गत �पमा उजरुीकता�ह�लाई 
िवदेश पठाइिदने भनी मािथ उि�लिखत काय�ह� 
आ�नो प�नी राधाकुमारी �े�को संल�नतामा गरकेो 
अव�थामा िनज ओमनारायणको उ� काय�मा 
सलं�न एव ंिनजको हक खाने अंिशयार िनजका प�नी 
िवप�ी राधाकुमारी �े� र िनजका छोरी सोनी जोशी, 
छोराह� माउ�टेन जोशी र पारस जोशीलाई िवप�ी 
िवभागले बोलाई उ� अनसु�धान काय�मा सलं�न 
गराई यस क�पनीमा रहेको िनजह�को हक ला�ने 
सेयर नामसारी िब�� िवतरण गरी वा अ�य त�रकाबाट 
उजरुीकता�ह�को सम�या समाधान गनु�  पन�मा नगरकेो 
साथै म िनवेदकले दाबीको रकम तपाइ ँर तपाइहँ�को 
लो�ने बबुाले नै िलए खाएकोले �यो ितनु�  पन� दािय�व 
तपाइहँ�को हो, यस क�पनीको सेयरह� आ�नो 
नाउमँा नामसारी गराई बेचिबखन गररे वा अ�य �कारले 
उजरुीकता�ह�को सम�या समाधान ग�रिदनहुोस ्नभए 
तपाइहँ�उपर ठगी, चेक अनादरलगायतका म�ुाह� 
पन� स�छ भनेर िवप�ीह�लाई बार�बार स�झाउदँा 
पिन िनज िवप�ीह�ले कुनै वा�ता नगरी अटेर गरी 
बसेका छन् । 

ओमनारायण जोशीले उजरुीकता�ह�सगँ 
गरकेो उ� �यवहारह�मा िनजको प�नी िवप�ी 
राधाकुमारी �े�को पिन संल�नता रहेकोले उ� स�पूण� 
काय�को दािय�व बेहोन� िज�मा िनज ओमनारायण 
जोशी र िवप�ी राधाकुमारी �े�को रहेको र 
िनज ओमनारायणको शेषपिछ िनजको हक खाने 
एकासगोलका अिंशयारह� िवप�ी प�नी राधाकुमारी 
�े�, छोरी सोनी जोशी र िवप�ी माउ�टेन जोशी र 
पारस जोशीको रहेकोमा िवप�ी िवभागले िनजह�लाई 
िवभागमा बोलाई अनसु�धानमा संल�न गराई िनजका 
पित िपताको नाउमँा यस क�पनीमा रहेको ५१% 
सेयरको हकस�म नामसारी बेचिबखन गरी गराई वा 
िनज ओमनारायण जोशीको अ�य �ीस�पि�बाट 
असलुउपर गरी गराई िदई उजरुीकता�को सम�या 
समाधान गनु�  पन�मा सो नगरी मािथ उि�लिखत काय� 
गरी गराई सम�या समाधान गन� बाटो नै अव�� ह�ने 
गरी िनवेदक क�पनीको कारोबार नै रो�का रा�ने भनी 
भएको िवप�ी िवभागको िमित २०७५।०९।२७ को 
िनण�य, उ� िनण�यानसुार िवप�ी अनगुमन शाखाले 
लेखेको प� र सो प�को स�ब�धमा भए गरेको 
िवप�ीह�को काम कारबाही क�पनी ऐन, २०६३ को 
दफा ७, १०(क), २६, १०८(४) एवं वैदिेशक रोजगार 
ऐन, २०६४ को दफा १४ को िवपरीत भई िनवेदकको 
पेसा रोजगार गन� पाउने नेपालको सिंवधानको धारा 
१७(२)(च) �ारा �द� संवैधािनक तथा कानूनी हकमा 
आघाितत भएकोले सोको अ�य �भावकारी उपचारको 
अभावमा धारा १३३(२)(३) अनसुार यस स�मािनत 
अदालतको असाधारण अिधकार �े� गहुान� आएको 
छु । 

मािथ उ�लेख गरअेनसुार िवप�ी िवभागको 
िमित २०७५।०९।२७ को िनण�य, उ� िनण�यानसुार 
िवप�ी अनगुमन शाखाले लेखेको प� र सो प�को 
आधारमा िवप�ीह�बाट िनवेदक क�पनीको कारोबार 
रो�का रा�ने काय�बाट िनद�ष क�पनी आ�नो 
�यावसाियक काय� गन�बाट वि�चत ह�ने भएकोले 
िवप�ीह�को उ� काय� नेपालको संिवधानको धारा 
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१३३(२)(३) अनसुार उ��ेषणको आदेश�ारा बदर 
गरी िनज ओमनारायण जोशीको उ� िनजी दािय�वको 
काम कारबाहीमा सलं�न िवप�ी राधाकुमारी �े� र हक 
खाने अिंशयार िनजका, छोरा छोरीह� िवप�ी माउ�टेन 
जोशी र पारस जोशीसमेतलाई उ� अनसु�धान काय�मा 
सलं�न गराई उजरुीकता�ह�को सम�या समाधान गनु�  
गराउन ु र िनवेदक क�पनीको कारोबार फुकुवा गन� 
गराउन ुभनी िवप�ी िवभागलगायत अ�य िवप�ीह�को 
नाउमँा परमादेशलगायत जो चािहने उपय�ु आदेश 
जारी ग�रपाउ ँभनी यस अदालतमा दायर गरकेो �रट 
िनवेदन ।

यस अदालतको आदेश
यसमा के कसो भएको हो ? िनवेदकको 

मागबमोिजमको आदेश िकन जारी ह�न ु नपन� हो ? 
आदशे जारी ह�न नपन� आधार र कारण भए सोसमेत 
साथै राखी यो आदेश �ा� भएका िमितले बाटाका 
�यादबाहेक १५ िदनिभ� िवप�ी नं.१, २, ३ र ४ का 
हकमा महा�यायािधव�ाको काया�लयमाफ� त र अ�य 
िवप�ीह�का हकमा आफँै वा आ�नो कानूनबमोिजमको 
�ितिनिधमाफ� त िलिखत जवाफ पेस गनु�  भनी यो 
आदशे र िनवेदनको �ितिलिपसमेत साथै राखी 
िवप�ीह�लाई �याद सूचना पठाई सोको जानकारी 
महा�यायािधव�ाको काया�लयलाई िदई �यादिभ� 
िलिखत जवाफ, पर ेवा अविध नाघेपिछ िनयमानसुार 
पेस गनू� । अि�तम आदेश माग गरकेो स�ब�धमा िवचार 
गदा� दवैु प� राखी छलफल गन� उपय�ु देिखदँा सो 
�योजनका लािग िमित २०७५।१०।२० को पेसी 
तोक� िवप�ीह�लाई सोको सूचना जानकारी िदनू । 
उ� अ�त�रम आदेशको छलफलको टुङ्गो नलागेस�म 
वैदेिशक रोजगार िवभागको िमित २०७५।९।२७ को 
िनण�य काया��वयन नगरी यथाि�थितमा रा�न ु भनी 
िवप�ीको नाउमँा सव��च अदालत िनयामावली, 
२०७४ को िनयम ४९(२)(ख) बमोिजम अ�पकालीन 
अ�त�रम आदेश जारी ग�रिदएको छ । िनयमानसुार पेस 

गनु�  भ�ने यस अदालतको िमित २०७५।१०।१३ को 
आदेश ।

मानबहादुर भोलनको िलिखत जवाफ
काठमाड� िज�ला काठमाड� महानगरपािलका 

वडा नं. ३१ मा रिज�टड� काया�लय रहेको ज�नत 
ओभरिसज �ा.िल. वैदेिशक रोगजार िवभागबाट 
इजाजतप� �ा�, इजाजत प� नं. १०७४।०७३।०७४ 
का �ब�ध िनद�शक ओमनारायण जोशी तथा अका� 
स�चालक िवप�ीसमेतले पो�या�ड मलुकुको �िति�त 
क�पनीबाट आकष�क तलबमा नेपाली कामदारह�को 
लािग माग आएको छ, िवदेश जा�छौ भने वैदिशक 
रोजगारमा नेपाली �पैया ँ �.१,००,०००।- एक 
लाख र खाना ब�नसमेत पाउने गरी लगाई िद�छु भनी 
मलाई ललाई फकाई, जाल प�रप�च गरी झ�ुयानमा 
पारी धोका िदई गफलतमा पारी पो�या�ड मलुकुमा 
वैदिेशक रोजगारीमा ३ मिहनािभ�मा पठाउने गरी 
िभषा �ोसेिसङ र अ�य कामको लािग त�काल नै 
स�पूण� रकम च�ुा गनु�पछ�  भनी भनेकोले िनजलाई 
भनेबमोिजमको स�पूण� रकम �.१०,००,०००।- 
अ�रपेी �पैया ँ दश लाख मा� बझुाई कागजसमेत 
ग�रिदई �ा.िल.का स�चालक ओमनारायण जोशीले 
बिुझिलएकोमा भनेको �यादिभ�मा वैदिशक रोजगारमा 
मािथ उि�लिखत देशमा नपठाएको र रकम िफता� मा�न 
जादँा काया�लयसमेत ब�द गरी फोनसमेत नउठाई 
अ�यायमा पारकेो र �यानपावर क�पनीका स�चालकले 
सम�या समाधानमा कुनै चासो नदखेाएकोले �चिलत 
वैदिेशक रोजगार ऐन, २०६४ को दफा ५३ (नेपाल 
सरकारले तोकेको भ�दा बढी रकम िलएको), दफा 
५१ (�ा.िल.को स�चालकले रकम बझेुर पिन वैदेिशक 
रोजगारमा नपठाएको तथा िलएको रकमसमेत िफता� 
नगरकेो) को कसरुमा कारबाही गरी मैले बझुाएको रकम 
�.१०,००,०००।- �पैया ँदश लाख र सोको वैदेिशक 
रोजगार ऐन, २०६४ को दफा २० अनसुारको �याज 
२० �ितशतसमेत िदलाई कसरुदार �यानपावर 
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क�पनीलाई कारबाही ग�रपाउ ँभनी २०७५।०९।१० 
गते वैदेिशक रोजगार िवभागमा उजरुी िनवेदन िदएको 
तथा सो स�ब�धमा वैदेिशक रोजगार िवभागबाट 
आव�यक कारबाही भइरहेको स�दभ�मा िवप�ीले म 
पीिडतलाई समेत िवप�ी बनाई �रट िनवेदन िदएको 
बेहोरा �यहाबँाट िमित २०७५।१०।१७ मा �याद 
तामेली भएको बेहोरा अनरुोध गद�छु । 

िवप�ी तसिलम खा ँिम�कार र ओमनारायण 
जोशीले संय�ु लगानी गरी �ा.िल. क�पनी दता� गराएको 
तथा ओमनारायण जोशीको ५१ �ितशत सेयर भएको 
स�दभ�मा दवैुको िमलोमतो िबना �ा िल. को रिज�टड� 
काया�लयबाट सोझा साझा जनताबाट रकम उठाउन 
अस�भव देिख�छ । म पीिडत उि�लिखत मलुकुमा 
जान आवेदन िदएदेिख बार�बार �ा.िल.को रिज�टड� 
काया�लयमा गई िवप�ी तसिलम खा ँिम�कारसमेतको 
उपि�थितमा छलफल भएको तथा �ा.िल.का अका� 
स�चालकले पो�या�ड पठाउनेस�ब�धी रकम िलएको 
तथा �ि�याको स�दभ�मा छलफल ह�दँा उहालेँ उ� 
मलुकुबाट मागप� नआएको िवषयमा केही नबो�न ु
भएको, ओमनारायण जोशीले �ा.िल. को रिज�टड� 
काया�लयमा बसी खलेुआम रकम उठाउदँासमेत 
िनजले आ�नो कानूनी दािय�व पूरा नगरी ठगी काय�मा 
��य� तथा अ��य� सहयोग गरकेो तथा ओमनारायण 
जोशीको जाल�प�चमा सा�ी भई बसेर ठगी काय�मा 
सहयोग गरकेो तथा ओमनारायण जोशीको खातामा 
ज�मा भएको सव�साधारणको रकम िनजले समेत 
ब�कमाफ� त बिुझिलएको भ�ने कुरा बिुझन आएकोले 
िनजमािथ समेत स�बि�धत िनकायबाट छानिबन ह�न 
ज�री दिेख�छ । िवब�धनको िस�ा�तको आधारमा 
समेत िनजले दता� गराएको �रट िनवेदन खारजेभागी 
छ । साथै िमलेमतोमा सोझा साझा जनतालाई ठगी 
गरी रकम िलने मा�ने तथा खाने गरी पीिडतको उजरुी 
परपेिछ आ�नो दािय�वबाट पि�छन तथा पीिडतलाई 
थप िपडा िदने दूिषत िनयतबाट �े�रत भई �रट िनवेदन 
िदएको �प� दिेख�छ । तसथ� �रट िनवेदक तथा 
ओमनारायण जोशीिबचको कारोबारको िववरणसमेत 

यस म�ुामा स�ब� ह�ने भएकोले हालस�म ग�रएको 
कारोबारको लािग िनजह�को नाममा खोिलएको 
खाताह�को ब�क �टेटमे�टसमेत मगाई बिुझपाऊँ ।

वैदिेशक रोजगारस�ब�धी म�ुाको अनसु�धान 
तथा तहिककात गन� वैदेिशक रोजगार िवभागलाई 
अि�तयारी िदएको तथा यो म�ुा सामा�य लेनदेनभ�दा 
फरक भएको तथा �ा.िल.का स�चालक �रट िनवेदकले 
आफू स�चालक रहेको क�पनीको िवषयमा रकम 
नबझुाउन तथा �ा.िल.मा मागप� नरहेको िवषयमा 
कुनै पिन कुरा काया�लयको सूचना पाटीमा टासँसमेत 
नगरी आ�नो कानूनी दािय�वबाट िवमखु रहेको 
स�दभ�मा �ा.िल.को धरौटीबाट मेरो माग दाबी तथा 
�माणको आधारमा कानूनबमोिजम वैदेिशक रोजगार 
िवभागबाट भइरहेको अनसु�धानलाई �भािवत पान� 
तथा पीिडतलाई झन् पीडा प�ुयाउने उ�े�यले दायर 
गरकेो �रट िनवेदन खारजे ग�रपाउ ँ भ�ने मानबहादरु 
भोलनको िलिखत जवाफ ।

वैदेिशक रोजगार िवभाग, सूचना �िविध, राहत 
उ�ार, लेखा शाखासमेतको िलिखत जवाफ

�रट िनवेदक तसिलम खा ँ िम�कार र िनज 
मतृक ओमनारायण जोशीको संय�ु स�चालनमा 
रहेको ज�नत ओभरिसज �ा.िल. इ.प.नं. १०७४ को 
काय� स�चालन दवैु स�चालकह�बाट ह�दँै आएको 
कुरामा कुनै िववाद देिखएन, तर अचानक एकजना 
स�चालक ओमनारायण जोशीको म�ृय ु भएप�चात् 
िनजको म�यमबाट वैदेिशक रोजगारमा जान चाहने 
उजरुी कता�ह�ले ओमनारायण जोशीमाफ� त कारोबार 
गरकेो ह�दँा यस िवभागमा उजरुी गरकेो देिखदँा 
उ�त �ा.िल.लाई सोस�ब�धी लेखापढी भएको 
हो । स�ुमा संय�ु�पमा �ा.िल.स�चालन गरपेिछ 
सो �ा.िल.को काम कारबाहीबाट ह�ने नाफा / घाटामा 
दवुै स�चालकह�को बराबर हक भोग ला�ने तथा 
सेयरको �ितशतको आधारले सोहीबमोिजम ह�ने 
�याियक तवरबाट देिखदँा �ा.िल. को नाफा / घाटा दवैु 
स�चालकले बेहोनु�  पन� िस�ा�त रही आएको �चिलत 
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मा�यता नै हो । एक स�चालक ओमनारायण जोशीको 
म�ृय ु भएप�चात् िनजले कुनै कुरा ितनु�  पद�न भ�ने 
होइन । �ितशतको आधारमा जो जसको भागमा जे 
जित पछ� , सोहीबमोिजम दवुै स�चालकह�ले बेहोनु�  
पन� ह��छ । �यसकारण उ�त �ा.िल. को स�चालक 
िनवेदक तसिलम खा ँ िम�कार पिन उ�त �ा.िल.बाट 
भए गरकेा काय�ह� मैले गरकैे नह�दँा मैले ितन� बझुाउन 
पद�न भ�न िम�ने अव�था देिखएन । �ा.िल.का 
साझेदारह�ले समान�पले �ितशतको आधारमा �ा.
िल. उपरको उजरुीह� समान दािय�व रहने ह�दँा �रट 
िनवदकले सो उजरुीकता�ह�ले िदएको उजरुीबाट 
उ�कन पाइदँनै ।

उि�लिखत आधारबाट ज�नत ओभरिसज 
�ा.िल. इ.प.नं. १०७४ ले यस िवभागमा पन� आएको 
उजरुीउपर समान�पमा धरौटी राखी �ा.िल. स�चालन 
गरकेो ह�दँा उ�त �ा.िल. को जस / अपजस दािय�व �ा.
िल. स�चालकह�को नै रहने ह�दँा पन� आएको उजरुी 
तथा गनुासोमा �ा.िल.का स�चालकह�को पूण��पमा 
िज�मा �ा.िल.को नै ह�ने दिेखदँा उ�त उजरुीह�उपरको 
कारोबार मैले गरकेो हैन भनी स�चालक �रट िनवेदक 
तसिलम खा ँ िम�कारले छुटकारा पाउने अव�था 
नदिेखदँा कानूनबमोिजम भई यस िवभागसमेतलाई 
िवप�ी बनाई दायर गरकेो �रट िनवेदन खारजे ग�रपाउ ँ
भ�ने वैदेिशक रोजगार िवभाग, सूचना �िविध, राहत 
उ�ार, लेखा शाखासमेत िलिखत जवाफ ।  

यस अदालतको आदेश
यसमा वैदिेशक रोजगार िवभागबाट िमित 

२०७५।०९।२७ मा सोही िवभागको सूचना �िविध 
शाखालाई िनवेदक ज�नत ओभरिसज �ा.िल.को 
कारोबार “हाललाई रो�का गनु�” भनी लेिखएको प�लाई 
चनुौती िदई अ�त�रम आदेशसमेतको माग गद� ��ततु 
िनवेदन परकेो देिखयो । िनवेदनसाथ पेस गरकेा िविभ�न 
उजरुीबाट िविभ�न �यि�ह�लाई िवदेश पठाइिद�छु 
भनी रकम िलएको तर िवदेश नपठाएकोले रकम िफता� 
पाउ ँ भ�नेसमेतको उजरुी िवप�ी िवभागमा परकेो 

कुरा उ�लेख गरकेो देिख�छ । महा�यायािधव�ाको 
काया�लयमाफ� त �ा� वैदेिशक रोजगार िवभागको 
स�बि�धत फाइल हेदा� यी िनवेदकसमेत िवभागमा 
उपि�थत भई छलफलमा सहभागी भएको तर िववाद 
समाधान नभएको भ�ने िमित २०७५।०९।२५ को 
कागजबाट दिेखयो । िमिसलमा क�पनीका नाउमँा 
रकम ज�मा भएको र क�पनीको खाताबाट चेक 
कािटएको पिन देिखयो । वैदेिशक रोजगार ऐन, २०६४ 
अ�तग�त �थािपत िनयामक िनकाय वैदेिशक रोजगार 
िवभागले ��ततु िनवेदनमा अनसु�धान ग�ररहेको र 
त�कालको लािग मा� कारोबार रोकेको देिखदँा अिहले 
नै �रट �े�बाट ह�त�ेप गदा� अनसु�धान �भािवत ह�न 
जाने दिेखयो । िनवेदकह�ले उठाएको अ�य कानूनी 
��ह�मा अि�तम िनण�य ह�दँा िवचार ह�ने नै ह�दँा 
हाल मागबमोिजम अ�त�रम आदशे जारी गन� उिचत 
र आव�यक देिखएन । कानूनबमोिजम गनु�  भ�ने यस 
अदालतको िमित २०७५।११।७ गतेको आदशे ।

राधाकुमारी ��ेठसमेतको िलिखत जवाफ
वैदिेशक रोजगार िवभागबाट वैदेिशक 

रोजगारको लािग इजाजत �ा�त ज�नत ओभरिसजका 
२ जना स�चालकह�म�ये १ जना िवप�ी तसिलम 
खा ँ िम�कार र अका� स�चालक हामी िलिखत 
जवाफवालाह�का पित िपता ओमनारायण जोशी 
ह�नहु��छ । हामी िलिखत जवाफवालाह�म�ये म 
राधाकुमारी �े�क� छोरी सोनी जोशी ��ततु �रट 
िनवेदनमा िवप�ी बनाइएक� हाल अ�ययनको 
िसलिसलामा अ��ेिलयामा रहन ुभएको छ । यसकारण 
िनजको हकमा समेत यसै िलिखत जवाफबमोिजम 
ह�न अनरुोध छ । �रट िनवेदनमा हामीलाई िवप�ी 
बनाउनपुन� अव�था होइन । उ� �यानपावर क�पनीको 
िवप�ी आफँै हता�कता� भई �थापनाकालदिेख नै 
स�चालनमा रहेको भ�ने बेहोरास�म थाहा छ अ�य 
बेहोरा जानकारी भएन । उ� �यानपावर क�पनीको 
हता�कता�  भएको र िवप�ीले �रट िनवेदनमा खलुाउन ु
भएको उजरुवालाह�को पासपोट� िनज आफँैले ब�ुन ु
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भएको बेहोरा लकुाउन सिक�छ िक भनी झ�ुा बेहोरा 
उठान गनु�भएको हो । 

िवप�ीले �रट िनवेदकको महलमा नै ज�नत 
ओभरिसजको अि�तयार �ा� स�चालक भनी 
उ�लेख गनु�भएबाट नै उ� क�पनीको हता�कता� 
िनज िवप�ी भएको �प� ह��छ । स�चालकह�म�ये 
हामीह�का पित िपताको िमित २०७५।९।५ 
मा देहावसान भएप�ात् आफूले िलएका स�पूण� 
िज�मेवारीह�बाट उ�कने मनसाय राखी दोषजित 
मतृकमािथ थोपरी आफू ब�ने �यास िसवाय अ� 
नभएको �रट िनवेदनबाट नै �प� ह��छ । मेरो �ीमान् 
र बबुा ओमनारायण जोशीको असामियक �दयघात 
भई म�ृय ु भएको ह�नाले हामीलाई कुनै कुराह� भ�न 
नपाएको कारणले हामीलाई कुनै कुराको जानकारी 
नभएको तसथ� अिफसको कुरा अिफसबाट नै िमलाई 
िदनहु�न िवन� अनरुोध गरकेोमा �रट िनवेदनको �करण 
नं. २ मा उ� क�पनीले २०७५ साल असारदेिख 
कारोबार नगरकेो उ�लेख गनु�भएको छ भने �करण ९ 
र १० मा कारोबार रो�का ह�दँा अपूरणीय �ित बेहोनु�  
पन� भनी उठान गनु�  भएको बेहोरा आपसमा नै बािझएको 
ह�दँा �रट िनवेदन झ�ुा हो भ�ने �प� ह��छ । असारदेिख 
कारोबार नभएको क�पनी हाल रो�का रहेको कारोबार 
खलुाउन िवप�ीको िनि�त �वाथ� लकेुको छ भ�ने �प� 
ह��छ । उ� क�पनीको करोड�को स�पि� िहनािमना 
गरी हामी हकवालाह�लाई उ� क�पनीबाट �ा� ह�ने 
लाभ शू�य गराउनतफ�  िवप�ी लािगपरकेो अव�था 
��ततु �रट िनवेदनमा माग ग�रएको िवषयव�तसुगँ 
जोिडएको ह�दँा उ� रो�का यथावत् गरी �रट िनवेदन 
खारजे ग�रपाऊँ । क�पनीमा सेयरवालाको म�ृयपु�ात् 
सेयर नामसारीलगायतका काय�ह� कानूनबमोिजम 
उपय�ु समयमा गन� नै छौ ँ। उ� नामसारी नभएस�म 
क�पनीको कारोबार हामी िलिखत जवाफवालाह�ले 
नै रो�का गन� लगाउनपुन� अव�था रहेको ह�दँा अिहले 
वैदेिशक रोजगारबाट भएको कारोबार रो�का हामी 
िलिखत जवाफवालाह�को हकमा समेत रहेको 
ह�दँा उ� कारोबार रो�का यथावत् राखी अ�त�रम 

आदेशसिहत िवप�ीको �रट िनवेदन खारजे गरी पाउन 
अनरुोध गद�छ� भ�ने राधाकुमारी �े�ठ, माउ�टेन 
जोशी, पारस जोशीसमेतको संय�ु िलिखत जवाफ ।

यस अदालतको आदेश
िनयमबमोिजम दैिनक पेसी सूचीमा चढी 

िनण�याथ� पेस ह�न आएको ��ततु �रट िनवेदनमा 
िनवेदकका तफ� बाट उपि�थत ह�नभुएका िव�ान्  
अिधव�ा �ी मनोहर साह, िव�ान्  अिधव�ा �ी घरुन 
शाहले ज�नत ओभरिसज �ा.िल. वैदेिशक रोजगार 
�यवसाय स�चालन गन� क�पनी ऐन, २०६३ अनसुार 
�थािपत भई अिवि�छ�न उ�रािधकारवाला एवम् 
�वशािसत र सगंिठत सं�था भएको र वैदेिशक रोजगार 
िवभागबाट वैदेिशक रोजगार �यवसाय स�चालन गन� 
पाउने गरी १०४७/०७३/०७४ नं. को इजाजतप� 
िमित २०७३।३।२६ मा �ा�त गरी २ जना मा� 
स�चालक सेयरधनी रहेकामा स�चालकम�येका 
ओमनारायण जोशीको ५१% र िनवेदकको ४९% 
सेयर रहेको अव�थामा सेयरधनीम�येका ओमनारायण 
जोशीको िमित २०७५।९।५ मा म�ृय ु भएपिछ िनज 
ओमनारायण जोशीसगँ कुरा गरी िविभ�न देश जाने 
भनी िनज ओमनारायणलाई स�कल राहदानी र 
रकम िनजको प�नीको ब�क खातामा ज�मा गरेको 
उ� रकम  �यार�ेटीका लािग िनजले आ�नो नाउकँो 
चेक िदए पिन िवदेश नपठाएकोले चेक पिन भ�ुानी 
नभएकोले िलएको रकम र �याजसमेत भराई 
पाउ ँ भनी टेकबहादरु तामाङसमेतका पीिडतले 
वैदिेशक रोजगार िवभागमा उजरुी िनवेदन िदएको, 
मतृक ओमनारायण जोशीको नाउमँा क�पनीमा 
रहेको ५१% सेयर हकस�म नामसारी बेचिबखन 
गरी गराई वा िनजको अ�य �ोतबाट असलुउपर 
गरी पीिडत उजरुीकता�ह�को सम�या समाधान 
गराउनपुन�मा िनवेदक क�पनीको कारोबार नै रो�का 
रा�ने भनी िवप�ी वैदेिशक रोजगार िवभागको िमित 
२०७५।९।२७ को िनण�य र उ� िनण�यानसुार िवप�ी 
अनगुमन शाखाले लेखेको प� र सो प�का स�ब�धमा 
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भए गरकेो िवप�ीह�को कामकारबाही क�पनी ऐन, 
२०६३ को दफा ७,१०(क), २६,१०८(४) एवम् 
वैदेिशक रोजगार ऐन, २०६४ को दफा १४ िवपरीत 
भई हा�ो प�को पेसा रोजगार गन� पाउने सवंैधािनक 
तथा कानूनी हकमा आघात प�ुन गएकाले ओमनारायण 
जोशीको िनजी दािय�वको कारबाहीमा संल�न िवप�ी 
राधाकुमारी �े�ठ र हक खाने अंिशयार िनजका छोरा 
छोरीह�समेतलाई उ� अनसु�धान काय�मा समावेश 
गराई उजरुीकता�ह�को सम�या समाधान गरी िनवेदक 
क�पनीको कारोबार फुकुवा गनु�  गराउन ु भनी िवप�ी 
वैदेिशक रोजगार िवभागलगायत अ�य िवप�ीह�का 
नाउमँा परमादेशलगायत उपय�ु आदशे जारी ग�रपाउ ँ
भ�ने बहस ��तुत गनु�भयो ।

िवप�ीम�येक� राधाकुमारी �े�समेतको 
तफ� बाट उपि�थत ह�न ु भएका िव�ान्  अिधव�ा �ी 
भनेु�र थापाले �रट िनवेदकले  आ�नो क�पनीले िमित 
२०७५ आषाढदिेख कारोबार नै नगरकेो भ�ने दाबी 
गनु�  भएको देिख�छ भने कारोबार रो�का ह�दँा अपूरणीय 
�ित बेहोनु�  पन� भनी उठान गनु�  भएको िवषयमा मेल 
खादँैन । क�पनीको करोड� स�पि�  िहनािमना गरी  
स�चालकम�येका ओमनारायण जोशीको म�ृयपु�ात 
िनजको हकवाला मेरो प�लाई उ� क�पनीबाट �ा� 
ह�ने लाभलाई शू�य गराई आफूले एकतफ� खानेतफ�  
िनवेदक लािग परकेोले नामसारी नभएको क�पनीको 
कारोबारमा मा� रो�का गराउन ुपन� अव�था िसज�ना 
भएको ह�दँा िवप�ीको �रट िनवेदन खारजे ग�रपाउ ँभ�ने 
बहस ��ततु गनु�भयो ।

िवप�ी वैदेिशक रोजगार िवभागसमेतको 
तफ� बाट उपि�थत ह�नभुएका महा�यायािधव�ाको 
काया�लयका िव�ान्  उप�यायािधव�ा �ी �काश 
मरासेनीले ज�नत ओभरिसज �ा.िल.इ.प.नं. १०७४ 
को िव�� वैदिेशक रोजगार िवभागमा दता�  भएको 
उजरुीका आधारमा स�चालकको कारोबार रो�का 
ग�रएको हो । स�चालकह�ले समान�पमा धरौटी 
राखी �ा.िल. स�चालन गरकेो ह�दँा ओभरिसज �ा.
िल.का स�चालकह�ले उ� �ा.िल.को जसअन�ुपको 

दािय�व �ा.िल. स�चालकह�मा रहने नै ह�दँा, वैदेिशक 
रोजगार िवभागमा पन� आएको उजरुी तथा गनुासोमा 
स�चालकह� पूण��पमा िज�मेवार ह�नपुन� ह��छ । 
उ� उजरुीउपरको कारबाही ह�दँा मैले गरकेो होइन 
भनी स�चालक �रट िनवेदक तसिलम खा ँिम�कारले 
छुटकारा पाउने अव�थासमेत नदेिखदँा वैदेिशक 
रोजगार िवभागसमेतलाई िवप�ी बनाई दायर गरेको 
�रट िनवेदन खारेज ग�रपाउ ँ भनी बहस ��ततु
गनु�भयो ।

उपयु�� िव�ान् ह�ले गनु�भएको बहससमेत 
सनुी िमिसल अ�ययन गरी िनवेदन मागबमोिजमको 
�रट जारी ह�ने नह�ने िवषयमा िनण�य िदन ुपन� देिखयो ।

२. िनण�यतफ�  िवचार गदा�, ज�नत ओभरिसज 
�ा.िल. वैदेिशक रोजगार �यवसाय स�चालन गन� 
क�पनी ऐन, २०६३ अनसुार �थािपत अि�विछ�न 
उ�रािधकारवाला एक �वशािसत संगिठत स�ंथा 
भएको कुरामा िववाद दिेखदँैन । िनवेदक क�पनी 
वैदिेशक रोजगार ऐन, २०६४ अनसुार वैदेिशक 
रोजगार िवभागबाट वैदेिशक रोजगार �यवसाय 
स�चालन गन� पाउने गरी इ.प. नं. १०४७-०७३/०७४, 
िमित २०७३।३।२६ मा �ा�त गरी िमित २०७७ 
आषाढ मसा�तस�म नवीकरण ग�रएको र क�पनीमा 
ओमनारायण जोशीको ५१% र �रट िनवेदकको ४९% 
सेयरसिहत २ जना स�चालक भएकोमा क�पनीले 
मलेिसयाको लािग मा� नेपाली कामदार पठाउने 
गरकेो िथयो । िमित २०७५।९।५ मा स�चालक सेयर 
ओमनारायण जोशीको म�ृय ुभएको र िनजले वैदेिशक 
रोजगारीका लािग िविभ�न देशमा पठाउने भनी राहदानी 
र रकम िलएकोमा िवदशे नपठाएको, �ितपूित� िदन 
इ�कार गरकेाले �ितपूित� िदलाई पाउ ँभनी टेकबहादरु 
तामाङ, िवनय चौधरी, नारायण चौधरी र भूपाल थापा 
मगरले वैदेिशक रोजगार िवभागमा उजरुी गरकेाले, 
त�प�चात् मानबहादरु भोलनको पिन िनवेदन परी उ� 
उजरुी िनवेदनको आधारमा, िवप�ी वैदेिशक रोजगार 
िवभागले स�चालकम�येका ओमनारायण जोशीले 
िविभ�न �यि�बाट वैदेिशक रोजगार पठाउन भनी 
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िलएको रकमको आधारमा परेको उजरुीको स�ब�धमा 
िनजको हकवाला �यि�ह�लाई समेत िझकाई सम�या 
समाधान गनु�पन�मा िमित २०७५।९।२७ मा िनवेदक 
ज�नत ओभरिसज �ा.िल.को कारोबारलाई हाल 
रो�का ग�रिदन ुभनी िवप�ी अनगुमन शाखाले सूचना 
�िविध शाखालाई च.नं. ३९६ िमित २०७५।९।२७ 
मा िनवेदकलाई प� िदएको ह�दँा उ� प� र सोको 
स�ब�धमा भएका गरकेा िवप�ीह�को कामकारबाही 
क�पनी ऐन, २०६३ को दफा ७,१०(क), २६, 
१०८(४) एवम् वैदेिशक रोजगार ऐन, २०६४ को 
दफा १४ को िवपरीत भई सिंवधान�ारा �द� पेसा 
रोजगार गन� पाउने संवैधािनक तथा कानूनी हकमा 
असर प�ुयाएको ह�दँा िवप�ी िवभागलगायतका अ�य 
िवप�ीह�को नाउमँा परमादेशलगायतको उपय�ु 
आदशे जारी ग�रपाउ ँ भ�ने �रट िनवेदनको म�ुय 
िजिकर रहेको पाइयो ।

३. ज�नत ओभरिसज �ा.िल. इ.प.नं. 
१०७४ को काय� िनवेदक तसिलम खा ँिम�कार र मतृक 
ओमनारायण जोशीको सयं�ु स�चालनमा रहेको, 
ओमनारायण जोशीको म�ृयपु�चात् िनजको मा�यमबाट 
वैदेिशक रोजगारमा जान चाहने उजरुीकता�ह�ले 
ओमनारायण जोशीमाफ� त कारोबार गरकेो ह�दँा यस 
िवभागमा उजरुी गरकेो देिखदँा उ� �ा.िल.को नाफा 
घाटामा दवैु स�चालको बराबर हकभोग ला�ने तथा 
सेयर �ितशतको आधारले क�पनीले नाफा घाटा 
आफँै बेहोनु�पन� दािय�व रही आएको ह��छ । �ा.िल.का 
साझेदारह�को समान�पले �ितशतको आधारमा �ा.
िल.उपरको उजरुीह�मा समान दािय�व रहने ह�दँा �रट 
िनवेदक उजरुीकता�ह�ले िदएको उजरुीबाट उ�कन 
नपाउने ह�दँा कानूनबमोिजम भई यस िवभागलाई समेत 
िवप�ी बनाई दायर गरकेो �रट िनवेदन खारजे ग�रपाउ ँ
भ�ने वैदेिशक रोजगार िवभागसमेतको िलिखत जवाफ 
रहेको छ भने अ�य िवप�ी मानबहादरु भोलन तथा 
राधाकुमारी �े�ठसमेतले हा�ा हकमा �रट िनवेदन झ�ुा 
ह�दँा खारजे ग�रपाउ ँभनी छु�ाछु�ै िलिखत जवाफ पेस 
गरकेो पाइयो ।

४. �रट िनवेदक तसिलम खा ँ िम�कार र 
मतृक ओमनारायण जोशीको संय�ु स�चालनमा रहेको 
ज�नत ओभरिसज �ा.िल.इ प.नं. १०७४।०७३।०७४ 
िमित २०७३।९।२६ मा वैदिेशक रोजगार िवभागमा, 
क�पनी रिज��ारको काया�लयको च.न.२६०८ िमित 
२०७३।१०।२० को प�ानसुार आिकरा  ओभरिसज 
�ा. िल. बाट  प�रवत�न भई ज�नत ओभरिसज 
�ा. िल. मा कायम भई िमित २०७३।८ १७ मा 
क�पनी रिज�टारको काया�लयमा दता� भई इजाजत 
�ा�त क�पनीको �पमा  कारोबार गरकेो देिख�छ । 
रोजगारमा जान चाहने उजरुीकता�ह�ले ओमनारायण 
जोशीमाफ� त कारोबार गरकेो र आफूह�लाई वैदेिशक 
रोजगारीमा नपठाएको र पैसासमेत िफता� निदएको 
भनी वैदेिशक रोजगार िवभागमा �ितपूित� िदलाई भराई 
पाउ ँभनी क�पनी िव�� उजरुी गरकेो देिख�छ । सयं�ु 
�पमा �ा.िल. स�चालन गरपेिछ सो �ा.िल.बाट ह�ने 
कामकारबाहीमा दवैु स�चालकह�को हक बराबर ला�ने 
तथा सेयर �ितशतको आधारमा दािय�व बहन गनु�पन� 
कानूनी मा�यता रहेको पाइ�छ । स�चालकम�येका 
ओमनारायण जोशीको म�ृय ु भइसकेपिछ िनजले 
कुनै पिन दािय�व बहन गनु�  पद�न भ�नसमेत 
िम�दैन । क�पनीको नाममा दता� भएको ज�नत 
ओभरिसज �ा.िल. िव�� उजरुीकता� मानबहादरु 
भोलनसमेतले �ा.िल.को स�चालकले रकम बझुेर पिन 
वैदिेशक रोजगारमा नपठाएको तथा िलएको रकमसमेत 
िफता� नगरकेोले वैदिेशक रोजगार ऐन, २०६४ को 
दफा २० अनसुार क�पनीलाई कारबाही ग�रपाउ ँभनी 
वैदिेशक रोजगार िवभागमा उजरुी िनवेदन दता� गरेको 
आधारमा वैदेिशक रोजगार िवभाग राहत, उ�ार तथा 
अनगुमन शाखाको च.नं. ३९६, िमित २०७५।९।२७ 
को प�बाट उ� �ा.िल.को कारोबार रो�काको लािग 
प�ाचारसमेत भएको दिेख�छ । वैदेिशक रोजगारमा 
पठाउन भनी रकम िलई समयमा नै रोजगारमा 
नपठाई पैसासमेत िफता� निदएको अव�थामा पीिडत 
प�ले स�बि�धत िनकायमा उजरुी गन� पाउने कानूनी 
अिधकार उजरुीकता�मा रहेको भएको नै मािन�छ भने 
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पीिडतह�को उजरुीको आधारमा वैदेिशक रोजगार 
िवभागले िनवेदकको कारोबार रो�का रा�ने गरी िनण�य 
भएको देिख�छ ।

५. स�ंथागत �पमा भएको  काय�बाट 
िन�कने नकारा�मक तथा सकारा�मक दवुै कुराको 
प�रणाम सं�थाले बेहोनु�  पन� ह��छ । उ� स�ंथाले कुनै 
पिन दािय�वबाट पि�छन िम�ने देिखदँैन । सं�थाको 
नामको मा�यमबाट रकम सङ्कलन भएको र जनु 
उ�े�यबाट रकम सङ्कलन भएको हो उ� काय� नगरी 
रकम �ा� ग�रसकेपिछ पिन आफूले पालन गन�पन� 
दािय�वबाट पि�छन िम�ने देिखदँैन । िनवेदक सं�थाकै 
नामबाट रकम सङ्कलन भएको  र �यसैको कारणबाट 
िव�ासमा पा�र संल�न भएको देिखदँा जनु उ�े�यबाट 
रकम सङ्कलन भएको सोअनसुारको काय� पूरा नगरी 
कसैको �यि�गत स�पि�मा �ितकूल असर पान� गरी 
भएको कुनै पिन काय�लाई कानूनी सरं�ण �ा� ह�नस�ने 
देिखदँनै । आ�नो दािय�व िनवा�ह गनु�पन� ह��छ । काम 
स�पन नभएको अव�थामा जनु उ�े�यको लािग रकम 
�ा� गरकेो हो सो काय� पूरा गन� नसकेको अव�थामा 
िलएको रकम िफता� गनु�पन� कानूनी दािय�व पिन ह�न 
आउछँ ।

६. क�पनीका सेयर हो�डरह�म�ये कसैको 
म�ृय ुभएमा सेयर कारोबार के कसरी िवभाजन गरी हक 
दािय�व बाडँफाडँ गन� भ�ने कुरा दवैु प�को दािय�व 
ह�ने र सोबमोिजमको िहसाब िकताब बाडँफाडँ गरी 
पीिडत प�लाई �ितपूित� उपल�ध गराउनपुन� कानूनी 
दािय�व िनज क�पनीको स�चालकह�मा नै िनिहत 
रहने ह�दँा उ� सेयर बाडँफाडँ गरी फरफारकसमेतको 
काय�स�ब�धी िनकायबाट गनु�  पन�मा उ� कामकारबाही 
भए गरकेो दिेखएन ।

७. तसथ� मािथ िववेिचत आधार, �माण 

र कारणबाट स�चालकह�को नाममा रहेको सेयर 
बाडँफाडँ गरी िववाद िन�पण भएको अव�थामा 
कारोबार फुकुवा गन� स�ब�धमा आव�यक िनण�य ह�ने नै 
ह�दँा  िमिसल सलं�न �माणह�लाई  केलाउदँा िववाद 
समाधानको स�ब�धमा िनवेदकसमेत छलफलमा 
उपि�थत भई छलफलबाट िन�कष� िन�कन नसकेको 
कुरा िमित २०७५।९।२५ को प�बाट देिखन 
आउछँ । क�पनीको नाममा रकम ज�मा भएको, 
क�पनीको खाताबाट चेक कािटएको दिेखएबाट 
वैदिेशक रोजगार ऐन, २०६४ अ�तग�त �थािपत 
िनयामक िनकाय वैदेिशक रोजगार िवभागले अनसु�धान 
ग�ररहेको अव�थामा त�कालको लािग अथा�त् यथाथ� 
�पले �रज�ट �ा� नभएस�मका लािग त�कालको 
लािग कारोबार रो�का रािखिदने गरी भएको िनण�यलाई 
अ�यथा भ�न िम�ने नदिेखदँा मागबमोिजमको 
उ�पेषणको �रट आदेश जारी गन� िम�ने नदेिखदँा 
��ततु उ��ेषणको �रट खारजे ह�ने ठहछ�  ।

८. िनवेदक ज�नत  ओभरिसज �ा.
िल. का दईुजना स�चालक रहे भएको दिेखएबाट 
सेयरधनीह�को सेयर कानूनबमोिजमबाट बाडँफाडँ 
गरी िववाद िन�पणतफ�  आव�यक कारबाही गरी 
समाधान ग�रिदनेतफ�  उिचत �ि�या पूरा गरी कारबाही 
गरी िदन ु भनी वैदिेशक रोजगार िवभागका नाममा 
परमादेशसिहतको िनद�शना�मक आदेश जारी ह�ने 
ठहछ�  ।

उ� रायमा सहमत छु ।
�या.बमकुमार �े�

इजलास अिधकृतः नारायण सापकोटा
इित संवत् २०७६ साल काित�क २८ गते रोज ५ शभुम् ।
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