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नपेाल कानून प��काको उ�रण गनु� पदा�  

�न�नानसुार गनु� पन�छ M  
 

नेकाप, २०७३... ... ... ... , �न.नं. ... , प�ृ ... 
-साल_     -म�हना_  

उदाहरणाथ� M नेकाप २०७३, माघ, �न.नं.९६८८, प�ृ १८४१ 

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

�न�नानसुार गनु� पन�छ M  
  

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

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

 
 



  

  

  
 

मू�य �.मू�य �.३०३०।।--    
  

  

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

  

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

  

ठेगानाठेगाना  

wwwwww..ssuupprreemmeeccoouurrtt..ggoovv..nnpp  
  

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

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

गनु�होस ्।गनु�होस ्।  

  २०६५ २०६५ साल वैशाखदेिखका यी प��कामा समा�व� साल वैशाखदेिखका यी प��कामा समा�व� �नण�यह� �नण�यह� 

प�न र हाल �नप�न र हाल �नMMश�ुक डाउनलोड गन� स�कनेश�ुक डाउनलोड गन� स�कनेछछ  ।।  

  

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

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

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

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

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

९६८८ 
 

पूण� 
 

गुठी धम�लोप, 
गुठी कायम 

यो�यर�न ता�ाकार 
िव�� 

पु�यर�न 
ता�ाकारसमेत 

 िनजी गुठीको ज�गा �ितवादीले एकलौटी 
दता� गराएको सो दता� तथा सो दता�को 
आधारमा �ितवादी तारादेवी र 
केशर�नको नाउँमा ह�ता�तरण भई 
गएको िलखत दता�समेत बदर भई वादीको 
समेत हक रहने गरी सो हदस�मको 
ज�गाको िनजी गुठी कायम गनु�पन� देिखन 
आएको  छ । मुलुक� ऐन, गठुीको ३(२) न.ं 
मा घर गुठी राखेकोमा धम�लोप गन�ले पिन 
शेष बाँक� ऐनबमोिजम ब�डा गरी खान 
पाउने ह�दँा र �ितवादी पु�यर�नले आ�नो 
नाउँमा दता� गरी आ�नै �ीमती, भाइलाई 
स�म ह�ता�तरण गरकेो अंिशयारबाहके 
अ�य� ज�गा िदएको नदेिखई 
�ितवादीम�ये पु�यर�नले धम�लोप गरकेो 
देिखए पिन शेष बाँक� ब�डा गरी खान 
पाउने । 

१८४१ 

2=  

९६८९ 
 

सयुं� 
 

उ��ेषण / 
परमादेश 

सुमन 
अिधकारीसमेत 

िव�� 
नेपाल सरकार 

 िवगतको सश� ���को �ममा  
सव�साधारण नाग�रकसमेत मा�रएका वा 
बेप�ा पा�रएका छन ् । जसअनुसार 
िनद�िशकाले पीडक र पीिडतबीचको फरक 
�यवहार देखाउन सकेको देिखँदैन । यसले 
गदा� ��� पीिडतलाई िदन लागेको 
प�रचयप� पीडकले समेत �ा� गन� 
देिख�छ जुन �यायोिचत नह�ने । 

१८५५ 

3=  

९६९० 
 

सयुं� 
 

उ��ेषण 

�िदपकुमार �साद 
साह कलवार 

िव�� 
रामभजन राय 

यादवसमेत 

 कानूनले िनधा�रण गरकेो �िकया र �रत 
पुर् याई तामेल भएको �यादिभ� �ितवाद 
नगन� �यि�लाई िवना आधार र कारण 
�याद बदर गरी पुनः �ितवादको मौका 
िदई रहनुपछ� भ�ने कानूनको मकसद ह�न 
नआउने । 

१८६४ 



 

ii

4=  

९६९१ 
 

सयुं� 
 

कत��य �यान 

नेपाल सरकार 
िव�� 

तुलबहादुर रोकाय 

 अपराध ह�दँाह�दैँको अव�था दे�न े
च�मिदद ् गवाह मु�ामा नह�न पिन   
स�दछ । च�मिदद ् गवाह नभएको 
अव�थामा पिन अपराधी यही नै हो भनी 
ठ�याउन व�तुिन� र प�रि�थितज�य 
�माणबाट पिन सिक�छ । घिटत 
अपराधको �कृित अपराध ह�नुअिघ र 
पिछका घटना र �ितवादीको 
हाउभाउसिहतको �यवहार आिद 
सबैतफ� बाट अपराधी को हो भनी देखाई 
रहकेो अव�था च�मिदद गवाह छैन वा 
अदालतमा अपराधमा इ�कारी बयान 
गरकैे कारणले मा� सफाइ िदनु 
�यायोिचत नह�ने । 

१८६९ 

5=  

९६९२ 
 

सयुं� 
 

लागु औषध खैरो 
हरेोइन 

नेपाल सरकार 
िव�� 

िकरण �भात 
नेपालीसमेत 

 अिभयोगमा लागु औषधको कारोबारमा 
सङ्गिठत�पमा सलं�न देखाइएका 
�यि�ह�को बैङ्क खाताको कारोबारको 
िववरणमा �ितवादीको सलं�नता पुि� 
नभएको अव�थामा शङ्का र अनुमानका 
आधारमा बैङ्क खातामा रहकेो स�पूण� 
रकम लागु औषधको कारोबारबाट ज�मा 
गरकेा रहछेन ् भनी अथ� गन� �यायोिचत 
नह�ने । 

१८७८ 

6=  

९६९३ 
 

सयुं� 
 

गौवध 

नेपाल सरकार 
िव�� 

�ेमबहादुर खड्का 
�े�ीसमेत 

 समान �तरका �ितवादीह�म�ये कुनैको 
सजाय उि�टएको अव�थामा अक� 
�ितवादीलाई समेत अ�याय नपरोस भनी 
य�तो �यव�था राखेको देिख�छ । 
कानूनले सु�प��पमा पुनरावेदन नगन� 
�ितवादीको हकमा समेत पुनरावेदन िदने 
सरह उ�टाई िदनुपछ� भनी तोकेको 
अव�थामा पुनरावेदन अदालतबाट 
पुनरावेदन नगन� �ितवादीह�को हकमा 
समेत सजाय घटाएको फैसलालाई 
अ�यथा भ�न नसिकने । 

१८८९ 



 

iii

7=  

९६९४ 
 

सयुं� 
 

ज�गा हक कायम 
िखचोला मेटाई 

चलन चलाई पाऊँ 

गगंा के.सी.समेत 
िव�� 

राज के.सी. 

 कुनै पिन ज�गामा �यि�को हक हो होइन 
भ�ने कुरालाई हने� मापद�ड भनेको 
सािबकको हकको �ोत, जसमा पहाडतफ�  
भए पाखो ज�गामा मुिखयामाफ� त ितरो 
बुझाएको, खेत भए िज�मावाल�ारा ितरो 
बुझाएको र तराइतफ�  िजमदार�ारा ितरो 
बुझाएको देिखनु पछ� । कुनै पिन ज�गाको 
सािबकको माटो मुरी, कोदाले, लगत दता� 
पोता, ितरो बुझाएको लगत रहकेो देिखनु 
पन� । 

१८९६ 

8=  

९६९५ 
 

सयुं� 
 

उ��ेषण /   
परमादेश 

�का�ती 
यादवसमेत 

िव�� 
नेपाल सरकार 

 �यि� िवशेषको नामबाट नेपाल 
सरकारको नाममा ज�गाको �वािम�व 
प�रवत�न गन� गरी िनण�य गदा� तालुक 
काया�लयको प�को आधारमा िनण�य गन� 
िम�दैन । आव�यक �ि�याको पिन 
पालना गनु� पद�छ । �यस स�ब�धमा 
�यसअिघ कुनै अदालत र सािधकार 
िनकायबाट कुनै िनण�य भएको छ छैन 
भ�ने कुरालाई पिन ह�ेरनुपन� । 

१९०९ 

9=  

९६९६ 
 

सयुं� 
 

जबरज�ती 
करणी 

जनक �े� 
िव�� 

नेपाल सरकार 

 लामो समयदेिख जाहरेवालीलाई 
जबरज�ती करणी गद� आई रहकेो भ�ने 
�ृखंलाव� कसुर अपराधको कडीको 
�पमा रहकेो र ��येक पटकको उ� 
आपरािधक काय� द�डनीय ह��छ । सो 
वारदात कानूनको हद�यादिभ� �याियक 
�ि�यामा आउन स�ने नै ह�दँा पिछ�लो 
पटकको िमित २०६५।१।२९ को 
आरोिपत कसुर अपराधमा दायर भएको 
��तुत मु�ालाई हद�याद नाघी दायर 
भएको भ�न निम�ने । 

१९१८ 

10= 

९६९७ 
 

सयुं� 
 

अंश भरपाई 
िलखत बदर 

दता� बदर अंश 
फाँटसमेत 

भोलानाथ 
चौधरीसमेत 

िव�� 
साधु दास चौधरी 

 एकाघरसगँका अंिशयारह�म�ये जुनसुकै 
अंिशयारका नाममा रहकेो स�पि� 
सगोलको स�पि� हो भनी अदालतले 
अनुमान गन� छ भ�ने कानूनी �यव�था 
�माण ऐन, २०३१ को दफा ६(क) मा 
भएको पाइ�छ । अंिशयारह� जहाँसुकै 
रहबेसे पिन ती अंिशयारह� िविधवत् 
छु��िभ�न भएका ह�न,् होइनन ् र 

१९२६ 



 

iv

ितिनह�का नाममा रहकेो स�पि� 
सगोलको स�पि� हो होइन भ�ने त�यगत 
िव�ेशणबाट िन�कष� िनका�नु पन� ह��छ । 
अलग अलग घर ह�नुलाई नै छु��िभ�न 
भएका ह�न ्भनी अथ� गन� निम�ने । 

11= 

९६९८ 
 

सयुं� 
 

अङ्ग भङ्ग 

रामकृ�ण राई 
िव�� 

नेपाल सरकार 

 जाहरेवालीको बा�या�मक कारणले 
प�रवित�त बयानलाई �वत���पमा 
ख�डन गनु�पन� अव�था रह�छ । आफँै 
पितबाट अङ्गभङ्ग भएक� पीिडत 
जाहरेवाली आ�नै िहत िव�� िकन 
बकप� ग�रन ् होला, कुन सामािजक, 
सां�कृितक र आिथ�क कारणले वा के 
कारणले पीिडत एकाएक प�रवत�न भइन 
सो�नुपन� ह��छ । पीिडतले आफँै 
अँ�यारोलाई िकन �वीकानु� पर् यो होला 
�यो पिन आखँा ज�तो शरीरको लािग 
सवा�िधक नभई नह�ने �य�तो शरीरको अंग 
जसिबना जीवन अ�य�त चुनौितपूण� ब�न 
पुगेको छ । �वयम ्लाई परािजत गन� 
प�रक�पना �यायमा गरकेो ह�दैँन । 
�यायकता�ले �ितकूल बयानको 
बा�या�मक प�रि�थितलाई म�यनजर 
रा�नु पद�छ । �ितकूल बयानलाई 
�यायको कसीमा हने� आव�यक ह�ने । 

१९३४ 

12= 

९६९९ 
 

सयुं� 
 

उ��ेषण 

घन�याम देव 
िव�� 

नेपाल सरकार 

 िनवेदकको क�पनीको कम�चारी सेवा सत� 
िनयमावली, २०३९ को िनयम ६.२ 
अ�तग�तको अनुसूची १४ मा नेपाल 
सरकारका कम�चारीले पाएसरहको जीवन 
िबमा सुिवधा उपल�ध गराइनेछ भ�नुको 
ता�पय� िबमा �ा� गन�को लािग पिन सोही 
आधार र सत�को पालना ग�रएको ह�नुपछ� 
भ�ने हो । सरकारी कम�चारीले ज�तो 
िबमा कोषमा योगदान नगन� तर सरकारी 
कम�चारीसरह उपल�ध गराइनेछ भ�ने 
�यव�था लेिखएकै आधारमा जीवन 
िबमाको सुिवधाको दाबी गन� निम�ने ।  

१९४२ 



 

v

13= 

९७०० 
 

सयुं� 
 

अंश दता� 

हसंरिजयादेवी तेिलन 
िव�� 

िशवदुलारी 
तेिलनसमेत 

 एकपु�ता मुिनका �यि�ले अशं मु�ा दायर 
गद�मा मूल अंिशयारका बीचमा अशं मु�ा 
च�न नस�ने भ�ने ह�दैँन । अंश मु�ाको 
कारवाहीयु� अव�था नराखी लामो 
समयस�म तामेली राखी मु�ामा अ�झाई 
रा�ने काय�स�म ह�न गएको छ । एक 
अंिशयारले अशं मु�ा दायर गरी तामेलीमा 
राखी बिसरहने अव�थामा पिछ दायर 
भएका मूल अंिशयारह�को बीचको अंश 
मु�ामा कानूनी �ि�या बढाई 
कानूनबमोिजम फैसला एव ं फैसला 
काया��वयन गन� ज�ता काय� गन� कुनै 
कानूनले बाधा पुर् याएको देिखँदैन ।  

१९४७ 

14= 

९७०१ 
 

सयुं� 
 

उ��ेषण 

िनलम�साद गौतम 
िव�� 

अि�तयार दु�पयोग 
अनुस�धान आयोग, 

टंगालसमेत 

 �यि�को, स�ंथाको, साव�जिनक वा 
सरकारी आिद क�तो �कृितको ज�गा हो 
भ�ने कुराको पिहचान गरी तदनुसार 
ज�गाको दता�, लगत, �े�ता आिद कायम 
गनु� भूिम �यव�थास�ब�धी �शासन हने� 
रा�यका िनकायको कत��य ब�दछ । यसरी 
ज�गाको यिकन पिहचान नै नगरी 
अिनि�तकाल स�म केवल रो�का रा�ने 
काय� गनु� मनािसब नह�ने । 

१९५५ 

15= 

९७०२ 
 

सयुं� 
 

उ��ेषण 

िवनोद �े� 
िव�� 

�म अदालत, 
अनामनगर, 

काठमाड�समेत 

 “�पमा" नयाँ क�पनी दता� गरी �यािसनो 
माजोङ्ग स�चालन गरकेो देिखए पिन 
"सारमा" पूव� क�पनीलाई नै नाम 
प�रवत�न गरी पून�जीवन िदएको भ�ने 
देिखन आउँछ । सारभूत�पमा पूव� 
क�पनी �यािसनो नेपालसगँको स�ब�ध 
समा� भएको नदेिखएको अव�थामा नया ँ
क�पनी दता� भई नयाँ नाम �ा� गरकेो र 
सोही आधारमा नयाँ �व�पमा क�पनी 
स�चालन भएको आधारमा मा� �रट 
िनवेदक �यािसनो माजोङ्ग उपर पूव�वत� 
�यािसनो नेपालको दािय�व सरकेो छैन 
भनी मा�न निम�ने । 

१९६१ 



 

vi

16= 

९७०३ 
 

सयुं� 
 

उ��ेषण 

�पक �यौपानेसमेत 
िव�� 

�धानम��ी तथा 
मि��प�रषद् को 

काया�लय, 
िसहंदरबारसमेत 

 कुनै कानूनले कुनै पेसा वा �यवसाय 
स�चालन गन�मा कुनै िकिसमको रोक वा 
�ितब�ध नलगाएको ि�थितमा िबना 
कानूनी आधार काय�कारी िनण�य 
आदेशको आधारमा नाग�रकलाई 
सिंवधान र कानूनले �दान गरकेो पेसा वा 
�यवसाय स�चालन गन� पाउने हकमा रोक 
लगाउन िम�ने नदेिखने । 

१९७३ 

17= 

९७०४ 
 

सयुं� 
 

लागु औषध खैरो 
हरेोइन 

मोह�मद जावेद 
मुसलमान 

िव�� 
नेपाल सरकार 

 �माणको भार �ितवादीह�मा 
ह�ता�तरण ह�ने ��तुत मु�ामा 
�ितवादीह�ले आ�नो िनद�िषताको 
�माण ��तुत गन� स�नु पछ� । केवल 
िनद�ष ह� भ�ने कथन मा� िनद�िषता पुि� 
गन�को लािग पया�� ह�न नस�ने । 

१९८३ 

18= 

९७०५ 
 

सयुं� 
 

उ��ेषण / 
परमादेश 

�ीमती स�रता 
के.सी.समेत 

िव�� 
अि�तयार दु�पयोग 
अनुस�धान आयोग, 

काठमाड�समेत 

 २०४५ सालमा ज�गाको नाप न�सा भई 
नयाँ �े�ता खडा भएको अव�थामा 
सोभ�दा पिहलेको (२०२२ सालको) 
न�सा एवम ् �े�ता कायम रहने नदेिखँदा 
सो २०२२ सालको न�सा र �े�तालाई 
अिहले यथावत्  �पमा काया��वयनमा 
�याइनु पद�छ भ�नु मनािसब ह�दैँन । 

१९९५ 

19= 

९७०६ 
 

सयुं� 
 

उ��ेषण 

ला�पा तामाङ 
िव�� 

अि�तयार दु�पयोग 
अनुस�धान आयोग, 

काठमाड�समेत 

 नैितक पतन देिखने अपराधमा सजाय 
पाएको �यि� िव�ालय �यव�थापन 
सिमितको अ�य� ह�न नस�ने गरी िश�ा 
िनयमावली, २०५९ को िनयम २९(ङ) ले 
�ितब�ध लगाएको देिख�छ । �यान 
मु�ामा अदालतबाट भएको फैसलाले 
ला�पा तामाङ िव�ालय �यव�थापन 
सिमितको अ�य� ह�न नपाउने 
अयो�यताको िनधा�रण ग�रएको मा�नु पन� 
ह�न आउने । 

२००२ 

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

– स�पादक 
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�नण�य नं. ९६८८

सव��च अदालत, पूण� इजलास
माननीय �यायाधीश �ी िव��भर �साद �े�

माननीय �यायाधीश डा. �ी आन�दमोहन भ�राई
माननीय �यायाधीश �ी सपना �धान म�ल  

फैसला िमित : २०७३।६।६
०६९-NF-००१२

म�ुा : गठुी धम�लोप, गठुी कायम

िनवेदक/वादी : काठमाड�ं िज�ला काठमाड�ं 
महानगरपािलका वडा नं. २० ब�ने यो�यर�न 
ता�ाकार

िव��
��यथ� / �ितवादी : ऐ.ऐ. ब�ने प�ुयर�न ता�ाकारसमेत

 § व�तुतः िववािदत िक.न.ं १८७ को ज�गाको 
�कृित (गठुी र रैकर) के हो भ�ने �माणबाट 
िववेचना नै नगरी �थम �ि�मा नै कुन 
हद�याद आकिष�त ह�ने भनी पूव�अनुमान 
गन� िम�दैन । अथा�त ् गुठी वा रैकर के 
रहछे भनी जाचँबुझ �माण मू�याङ्कन 
नै नभई �ारि�भक�पमा नै हद�यादको 
�� हने� िम�न ेयो म�ुाको त�यबाट देिखन  
नआउने ।

(�करण नं. ५)
 § मलुुक� ऐन, गुठीको महलको ३(२) को 

कानूनी �यव�थाबाट गुठीको घर ज�गा 
बेचिबखन दान दात�यसमेत केही गरी 
िदन र गठुीको दानप� िशलाप�समतेको 
िलखतबमोिजमको काम नचलाई धम�लोप 
गन� ह�दैँन भनी �प� कानूनी �यव�था गरकेो 

पाइयो । िपता पुखा�ले गुठीमा राखेको ज�गा 
�ितवादी पु�यर�नले रैकर भनी आ�नो 
नाउँमा दता� गरी आ�नै �ीमती तथा 
भाइलाई हक ह�ता�तरणसमते गरकेो 
देिख�छ । सो गुठी दानप� िशलाप�समेतको 
िलखत गरी राखेको देिखँदैन । 

 § “धम�लोप गरकेो" भ�ने देिखन आएको 
अव�थामा गठुीको महलको १६ न.ं को 
हद�यादस�ब�धी खुला (Open Space) 
�यव�था नै आकिष�त ह�ने भई धम�लोप 
गरकेो अव�थामा जिहले सकैु हकदारले 
नािलस िदन स�न े गरी हद�यादको 
अवधारणालाई िनय��ण गरकेो भ�न 
िम�न ेनदेिखने ।

(�करण नं. ३२)
 § गुठी ज�तो मौिलक पिहचान भएको 

स�ंकृित पर�परा स�यतालाई नै लोप 
गन� काय�को लािग िनयि��त हद�यादको 
�यव�था नरा�ने िवधाियक� मनसाय रहकेो 
�प� छ । �यसैले ��तुत िफराद गठुीको 
१६ न.ं को हद�यादिभ� रहकेो पाइने ।

(�करण नं. ३३)
 § िनजी गुठीको ज�गा �ितवादीले एकलौटी 

दता� गराएको सो दता� तथा सो दता�को 
आधारमा �ितवादी तारादेवी र केशर�नको 
नाउँमा ह�ता�तरण भई गएको िलखत 
दता�समेत बदर भई वादीको समेत हक 
रहने गरी सो हदस�मको ज�गाको िनजी 
गुठी कायम गनु�पन� देिखन आएको  छ । 
मलुुक� ऐन, गुठीको ३(२) न.ं मा घर गठुी 
राखेकोमा धम�लोप गन�ले पिन शेष बाँक� 
ऐनबमोिजम ब�डा गरी खान पाउने ह�दँा 
र �ितवादी पु�यर�नले आ�नो नाउँमा 
दता� गरी आ�नै �ीमती, भाइलाई स�म 
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ह�ता�तरण गरकेो अिंशयारबाहके अ�य� 
ज�गा िदएको नदेिखई �ितवादीम�ये 
पु�यर�नले धम�लोप गरकेो देिखए पिन शेष 
बाँक� ब�डा गरी खान पाउने ।

(�करण नं. ३६)

िनवेदक वादीको तफ� बाट : िव�ान्   व�र� अिधव�ा  
श�भ ुथापा र अिधव�ा इ�री�साद भ�राई

िवप�ीका तफ� बाट : िव�ान्   अिधव�ा िहरा र�ेमी र  
मनबुहादरु ग�ुङ

अवलि�बत निजर :
 § नेकाप २०४३, अंक ९, िन.नं.२८५६
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ऐन, २०४८ को दफा ११ को उपदफा १ को ख�ड 
(ख) बमोिजम पनुरावलोकनको िन�सा �दान भई 
िनण�याथ� पेस ह�न आएको ��ततु म�ुाको संि�� त�य 
र ठहर यस�कार रहेको छः

हा�ा पखुा�ले धम� िकत� पर�परालाइ� जीव�त 
कायम रा�नको लािग िविभ�न काय� पूजा, दवेको 
लािग वा देवताको नाममा गठुी ज�गा राखी आएका 
छन् । यी िवप�ीह� प�ुयर�न ता�ाकार र केशर�न 
ता�ाकार िफरादीका काका नाताका ह�न् । पखुा�को गठुी 

राखेको ज�गा सोहीबमोिजम दवे पूजा गरी आउन ुपन� 
र गठुी आलो–पालो चलाई सोको शेष िनयमबमोिजम 
ग�र खानपुन�मा चोकमा अवि�थत भगवानको नाउमँा 
राखेको सािबक उजरुी १..=..=३२ को ज�गा नापीमा 
काठमाड�ं िज�ला, बालाज ुगाउ ँ िवकास सिमित वडा 
नं. १ िक.नं. १८७ को �े�फल १–९–२ को ज�गा 
मालपोत काया�लय काठमाड�ंबाट िमित २०३९।९।१३ 
मा रकैर दता� गरी िवप�ी प�ुयर�नले आ�नै रकैर भनी 
िमित २०४४।१२।२१ मा �ह��छेनारायणलाई, िमित 
२०५५।१।१७ मा �ीमती तारादेवी ता�ाकारलाई 
तथा िमित २०५५।१।२४ मा केशर�नलाई गरकेो 
हक ह�ता�तरण गठुीको ३ नं. र ४ नं. को आधारमा 
दूिषत तथा धम�लोप ह�ने ह�नाले िमित २०३९।९।१३ 
को दता�लाई धम�लोपको आधारमा बदर गरी काठमाड�ं 
िज�ला, बालाज ु गाउ ँ िवकास सिमित वडा नं. १ 
िक.नं. १८७ को ज�गालाई यथावत्  गठुी कायम गरी 
मेरो नाउमँा दता� ग�रपाउ ँभ�नेसमेत �यहोराको म�ुय 
िफराद दाबी । 

िफराद माग दाबी झ�ुा हो । मेरो उ� िववािदत 
ज�गा काम� ल.नं. ३०५, ३०६ हा.नं. १६९२ उजरुी 
..=.. उजरुी १ ज�गा १..=.. बाट िभडी दता� ह�न आएको 
हो । जनु कुरा मालपोत काया�लयको लगत शाखाबाट 
िमित २०३८।१२।२९ मा िभडाएकोबाट पिन �प� 
ह��छ । तसथ�, अ.बं. १८० अनसुार स�ुदेिख नै 
िफराद खारजे ग�रपाउ ँभ�नेसमेत �यहोराको �ितवादी 
प�ुयर�न र तारादवेी ता�ाकारको सयं�ु �ितउ�र 
िजिकर । 

िफराद माग दाबी झ�ुा हो । उ� ज�गा कुनै 
पिन हालतमा गठुी होइन । िक.नं. १८७ को ज�गा 
सािबक लगत �े�ता हा.नं. १२९२ को सािबक लगत 
हे�रएमा पिन उ� ज�गा गठुी होइन रकैर हो भ�ने त�य 
िनिव�वाद�पमा पिु� ह��छ । उ� ज�गा हा.नं. १२९२ 
को रिसद एव ंमोठ �े�ता हे�रएमा पिन कहीकँतै गठुी 
जनाउने कुनै श�द छैन । २००२ सालको िलखत हेर े
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देखेमा स�े, िकत� जालसाजीमा नामाकरण गन� छ� 
भ�नेसमेत �यहोराको �ितवादी केशर�न ता�ाकारको 
�ितउ�र िजिकर । 

मैले िमित २०४४।१२।२१ मा र.नं. 
५५२५(क) अ�तग�त पाएको मोही छोडप� िलखत 
गैरकानूनी नभई कानूनस�मत ह�दँा उ� िलखतलाई 
यथावत्  कायम राखी पाउ ँभ�ने �ितवादी �ह��छेनारायण 
महज�नको म�ुय �ितउ�र िजिकर । 

वादी दाबीको िक.नं. १८७ को ज�गा 
भगवानको पूजा चलाउनको लािग रािखएको िनजी 
गठुी रहेछ भ�ने पिु� ह�न आएकोले सो ज�गामा मोहीको 
हैिसयतले �ितवादीम�येका �ह��छेनारायण महज�नले 
�ितवादी प�ुयर�नबाट २०४४ सालमा मोही भागको 
ज�गा छोडप�बापत �ा� गरकेो िमिसल सलं�न छोडप� 
िलखतको फोटोकपीबाट देिखदँा सो ज�गामा २०४५ 
सालमै काठमाड�ं उप�यका नगर िवकास योजनाबाट 
घर बनाउन न�सा पाससमेत भएको र िक.नं. ५८८ को 
०–७–२ ज�गाको हकमा �ह��छेनारायणकै ह�ने सोबाहेक 
�ितवादी प�ुयर�नको नाममा बाकँ� रहेको िक.नं. 
११९४ को �े�फल ०–५–० ज�गा र तारादेवीको 
नाममा गएको िक.नं. ११८८ को ०–६–० ज�गासमेत 
िनजी गठुीकै दिेखएको, �ितवादी केशर�नको नाममा 
गएको ०–५–० ज�गा अ�य� हक ह�ता�तरण गरी 
सकेको ह�दँा दे.नं. ४९३५ को िलखत बदर म�ुाको 
हकमा पिछ ठहरबेमोिजम ह�ने नै ह�दँा �ितवादी 
प�ुयर�नको नाममा रहेको, �ितवादी तारादेवीको 
नाममा गएको ज�गा र ��ततु द.ेनं. १११२/४२०२ 
को म�ुामा दाबी िलएको �ितवादी केशर�नको नाममा 
उि�लिखत तीन िक�ा ज�गास�ममा भगवानको 
पूजाआजा चलाउने िनजी गठुी कायम भई िमित 
२०३९।९।१३ मा �ितवादी प�ुयर�नले आ�नो नाममा 
दता� गराएको ज�गाम�ये �ितवादी केशर�न, तारादेवीको 
नाममा गराएको ज�गा र �ितवादी प�ुयर�नको नाममा 
बाकँ� रहेको उि�लिखत ज�गास�म िनजी गठुी कायम 

भई �ितवादी प�ुयर�नको नाममा भएको एकलौटी 
दता� तथा सो दता�को आधारमा �ितवादी केशर�न 
तथा तारादवेीको नाममा हक ह�ता�तरण भई गएको 
दता� समेत बदर भई वादीको समेत गठुी ज�गामा हक 
रहने गरी सो हदस�मको ज�गा वादी दाबीमा उ�लेख 
भएअनसुार भगवानको पूजा स�चालनसमेतको 
लािग िनजी गठुी कायम ह�ने ठहछ�  । गठुीको ३ र ४ 
नं. अनसुार गिुठयारसमेत राखी गठुी खाने वा गठुी 
रा�नेका स�तान हकदारले गठुीको स�ब�धमा यसो 
यसो गनु�  भ�ने कुनै िलखत, दानप� शीलाप�समेत रहे 
भएको नपाइनकुा साथै िलखतबमोिजमको काम नभई 
गठुी चलाउनेले िलखतबमोिजमको काम चलाएन भ�ने 
अव�थासमेत नह�दँा ��ततु म�ुामा धम�लोप गरकेो 
भ�ने िम�ने अव�था नह�दँा धम�लोप गर े भ�ने वादी 
दाबी प�ुन नस�ने ठहछ�  भ�नेसमेत �यहोराको स�ु 
काठमाड�ं िज�ला अदालतको िमित २०६१।११।२४ 
को फैसला । 

काठमाड�ं िज�ला अदालतको िमित 
२०६१।११।२४ को इ�साफमा िच� बझेुन । उ� 
फैसला �माण ऐन, २०३१ को दफा २६, अ.बं. ८२ नं. 
ज�गा पजनीको १७ नं.र ज�गा िम�नेको १८नं. िवपरीत 
छ । िफराद दाबी हकदैयािवहीन छ । म पनुरावेदकको 
नाममा दता� रहेको काठमाड�ं िज�ला,बालाज ु १(क) 
िक.नं. ११९३ को ०–५–० ज�गा सािबक दता�वाला 
प�ुयर�न ता�ाकारका नाममा २०३९ सालमा रकैर 
दता� रही तह तह हक ह�ता�तरण ह�दैँ िक.नं. ११८९ 
को ०–१०–० ज�गा सो ज�गाम�येबाट िक�ाकाट ह�दैँ 
िक.नं.११९३ को ०–५–० ज�गा िमित २०५५।१।२४ 
मा म केशर�न ता�ाकारले हालैको बकसप�को 
िलखत पा�रत ग�रिलई आएको एकलौटी हकभोग 
दता�को ज�गामा िनज िवप�ीको हकदयैा छैन । सो 
ज�गाको केवल ल.नं. ३०६ हा.नं. १२९२ बाट िभड्ने 
पा�रवा�रक गठुी ज�गा हो भ�ने आधारमा एकको ज�गा 
अका�को हकमा जान रहन स�दैन । तसथ�, उ� �िुटपूण� 
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फैसला बदर गरी �याय पाउ ँ भ�नेसमेत �यहोराको 
�ितवादी केशर�न ता�ाकारले पनुरावेदन अदालत, 
पाटनमा िलएको पनुरावेदन िजिकर । 

काठमाड�ं िज�ला अदालतको िमित 
२०६१।११।२४ को फैसला कानून र �यायको �ि�मा 
समेत �िुटपूण� छ । �चिलत कानूनले ला�न नस�ने 
िफराद प� खारजे गनु�पन�मा सो नगरी िक.नं. १८७ 
नं. को ज�गाम�ये िक�ाकाट भएका िक.नं. ११९४, 
११८८ र ११९३ समेतका ३ िक�ा ज�गालाई िनजी 
गठुी कायम गरकेो काठमाड� िज�ला अदालतको उ� 
फैसला बदर गरी �याय पाउ ँ भ�नेसमेत �यहोराको 
�ितवादी तारादेवी ता�ाकार र प�ुयर�न ता�ाकारले 
पनुरावेदन अदालत, पाटनमा िदएको संय�ु 
पनुरावेदन । 

काठमाड�ं िज�ला अदालतले गठुी ज�गालाई 
गठुी ठहर नगरकेो तथा िलखतसमेत बदर नगरकेो उ� 
फैसला �िुटपूण� ह�दँा बदर गरी मेरो िफराद दाबीबमोिजम 
काठमाड�ं िज�ला, काठमाड�ं महानगरपािलका वडा 
नं. १(क) िक.नं. १८७ बाट िक�ाकाट भई हक 
ह�ता�तरण भएको तह तहको स�पूण� दता� तथा 
िलखतह� बदर गरी स�पूण� िवप�ीह�ले गठुी धम�लोप 
गरकेो ठहर गरी स�पूण� ज�गा मेरा नाउमँा मा� गठुी 
कायम दता� ह�ने गरी �याय पाउ ँभ�नेसमेत �यहोराको 
बादी यो�यर�न ता�ाकारले पनुरावेदन अदालत, 
पाटनमा िलएको पनुरावेदन िजिकर । 

यसमा अलग अलग लगतको भ�ने दाबीसमेत 
नभएको अव�थामा एउटै िक�ाको केही भाग गठुी र 
केही भाग रकैर कायम ह�ने ठहर ्याएको काठमाड� 
िज�ला अदालतको फैसला फरक पन� स�ने भएकोले 
छलफलको िनिम� अ.बं. २०२ नं. तथा पनुरावेदन 
अदालत, िनयमावली, २०४८ को िनयम ४७ बमोिजम 
िवप�ी िझकाई लगाउको अ� म�ुा साथै राखी पेस गनु�  
भ�नेसमेत �यहोराको पनुरावेदन अदालत, पाटनको 
िमित २०६२।११।४ को आदेश । 

�चिलत कानून ला�न नस�ने िवप�ीको 
िफरादप� ठाडै खारजे गनु�पन�मा सो नगरी िक.नं. 
१८७ को ज�गाम�ये केही ज�गालाई रकैर र केहीलाई 
गठुी कायम गन� गरकेो काठमाड�ं िज�ला अदालतको 
फैसला �िुटपूण� छ । मोहीले िलएको भाग जित रकैर 
ह�ने र अ�य भाग गठुी कसरी ह��छ । उि�लिखत िक.नं. 
१८७ को ज�गाको म मोही �ह��छेनारायणले मालपोत 
काया�लयमा गई िमित २०३९।९।२२ मा िदएको 
म�जरुीनामाको कागजमा प�ुयर�नको नाउमँा दता� गरी 
िदएमा म�जरुी छ भनी राखेको ि�थितलाई ब�ुदै नबझुी 
गरकेो फैसलामा �माण ऐन, २०३१ को दफा ५४ को 
�िुट ह�दँा �ितउ�र िजिकरबमोिजम ग�रपाउ ँभ�नेसमेत 
�यहोरा �ितवादी �ह��छेनारायणले पेस गरकेो िलिखत 
�ितवाद । 

यसमा पूव� आदेशानसुार िववािदत िक.नं. 
१८७ को ज�गा प�ुयर�न ता�ाकारको नाउमँा रकैर 
दता� गरी िदने भनी िमित २०३९।९।१३ मा भएको 
िनण�यसिहतको िमिसल �ा� भएको नदेिखएकोले 
अब सो िमिसल संल�न कागज �माणको �मािणत 
�ितिलिप वादी �ितवादीह�सगँ जे जित छ, सो दवुै 
प�बाट पेस गन� लगाउनू । िमिसल �ा� नभएकोतफ�  
मालपोत काया�लयले पठाएको िमित २०६४।५।२३ 
को प�को �ितिलिपसमेत राखी �यसको आधारमा 
त�काल खोजतलास गरी ७ िदनिभ� पठाउन ुभनी पनुः 
काठमाड�ं िज�ला अदालतका �े�तेदारका नाउमँा प� 
लेखी पठाउन ुभ�नेसमेत पनुरावेदन अदालत, पाटनको 
िमित २०६४।९।२३ को आदशे ।

िववािदत ज�गा गठुीको भनी वादीले दाबी 
िलए पिन गठुी नै हो भ�ने ठोस िलखत �माणबाट 
पिु� गन� सकेको देिखन आएन । िववादको ज�गाको 
मोहीले �ा� गरकेो जोताहाको अ�थायी िन�सामा 
पिन गठुी भ�ने उ�लेख नभएको र िफराद गदा� 
वादीले गठुी कायम गरी आ�नो नाउ ँ दता� ग�रपाउ ँ
भनी उ�लेख गरबेाट गठुी कायम भए गिुठयार सबैको 
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नाउमँा गठुी जनाई दता� ग�रपाउ ँ भनी माग गनु�पन�मा 
एकलौटी दता� ग�रपाउ ँभ�ने �यहोरा ऐन कानूनस�मत 
देिखएन । सािबक लगत १६९२ बाट िभड्ने ज�गा हो 
भ�ने �यहोरामा दवैु प�को मखु िमलेको र सो लगत 
रकैर प�रणत भइसकेको अव�था ह�दँा गठुी भ�न िम�ने 
भएन । जहासँ�म मोहीले ग�रिदएको भरपाईबाट गठुी 
भ�ने जिनएको भ�ने िजिकर छ । २०४४ सालमा 
०–७–० ज�गा िलई मोही छोडप� गरपे�ात् िनजले 
ग�रिदएको भरपाईको �यहोरा �माणयो�य मा�न 
िमलेन । अतः िक.नं. १८७ को १–९–२–० ज�गाम�ये 
मोही �ह��छेनारायण महज�नले �ा� गरकेो िक.नं. ५८८ 
को ०–७–२–० को ज�गाबाहेक अ�य तह तह हक 
ह�ता�तरण भएको ज�गा िनजी गठुी कायम गरकेो 
हदस�म स�ु काठमाड� िज�ला अदालतको िमित 
२०६१।११।२४ को फैसला िमलेको नदिेखदँा केही 
उ�टी भई िनजी गठुी कायम गरी धम�लोप ठहर ग�रपाउ ँ
भ�ने वादी दाबी र पनुरावेदन िजिकर प�ुन नस�ने ठहछ�  
भ�नेसमेत �यहोराको पनुरावेदन अदालत, पाटनको 
िमित २०६४।११।६ को फैसला । 

िववािदत सािबक बालाज ु१क िक.नं. १८७ 
को १–९–२ ज�गा सगोलको पा�रवा�रक िनजी गठुीको 
ज�गा भएकोमा िवप�ी प�ुयर�नले रकैर ज�गा भनी 
एकलौटी दता�  गरी मोही छुट्याई आ�नो �ीमती 
तारादेवी, भाइ केशर�न र केही ज�गा उनाउ �यि�लाई 
ह�ता�तरण गरी गठुी धम�लोप गरकेो त�यमा िववाद 
छैन । िववािदत ज�गाको िनजी गठुी राखेको कुनै िलखत 
नभए पिन पखुा� �ानमिुनका पालादिेख हामी दवैु प�को 
साझा चोकमा रहेको भगवान ब�ुको �ितमामा पूजा 
गन� िनजी गठुीको �पमा रािखएको र िनज पखुा�को 
शेषपिछ िवप�ी प�ुयर�न तथा केशर�नका िपता 
िनलमनुी एवं मेरो बाजे िचढीर�न र वहाहँ�को पिन 
शेषपिछ िवप�ी प�ुयर�न तथा मेरा िपता ल�मीर�नको 
हक ह�न आई आलोपालो गठुी चलाई आएको त�यमा 
समेत कुनै िववाद छैन । िलखतै नभए पिन पखुा�ले जनु 

काय�का लािग गठुी रा�न ुभएको हो, सो काय� िनर�तर 
चलाउनकै लािग सो ज�गा ब�डा नगरी अब�डा राखी 
िनर�तर आलो पालो गठुी चलाई आएको हो । यसरी 
गठुी िनर�तर चलाउनका लािग रािखएको गठुी ज�गा 
शेरमान महज�नलाई कमाउन िदइएको र िनजले समेत 
गठुी चलाउनेलाई आलो पालो बाली बझुाई आउने 
�ममा गठुी ज�गाको कुतबाली बझुाई भरपाई िलनिुदन ु
गरकेो अव�था िव�मान छ । उ� भरपाईह� िवप�ी 
प�ुयर�नले जालसाजी हो भनी नामाकरण गरकेोमा 
िवशेष�को जाचँ गराउदँा स�े ठहर भई आएको 
छ । यसरी सािबकदेिख िनजी गठुीको �पमा रही 
दाजभुाइह�ले आलोपालो गरी गठुी चलाई अब�डा 
गो�ारा रािखएको ज�गा एउटै हागँातफ� का �यि�ले 
दता� गरी आफूखशुी हकह�ता�तरण गरकेो काय�लाई 
गठुी धम�लोप ठहर नग�रएको र परापूव�कालदेिख 
चिलआएको गठुी पर�परा र गिुठयारका स�तानह�को 
हकसमेत समा� ह�ने गरी भएको पनुरावेदन अदालत, 
पाटनको फैसला �िुटपूण� ह�दँा बदर गरी िफराद दाबी 
एवं पनुरावेदन िजिकरबमोिजम �याय इ�साफ पाउ ँ
भ�नेसमेत �यहोराको वादी यो�यर�न ता�ाकारको यस 
अदालतमा पन� आएको पनुरावेदन । 

यसमा यसै लगाउको ०६५-CI-३०८ को 
गठुी धम�लोप म�ुामा िवप�ी िझकाउने आदेश भएकोले 
यसमा पिन सोही कारण र आधारबाट अ.बं. २०२ 
नं. बमोिजम िवप�ी िझकाई उपि�थत भए वा अविध 
नाघेपिछ िनयमानसुार पेस गनु�  भ�ने यस अदालतको 
िमित २०६६।८।७ को आदेश । 

�ितवादी प�ुयर�न ता�ाकारले िववािदत ज�गा 
मालपोत काया�लय, काठमाड�ंबाट िमित २०३९।९।१३ 
मा रकैर दता�  गराएउपर यी वादीको समेत हक भए 
उसैबेला यी वादीले नालेस गन� स�नपुन�मा सो गरकेो 
िमिसलबाट देिखन आउदँनै । यी वादीले गठुीको ५ 
नं. अ�तग�तको हद�यादिभ� नालेस गरकेो भनी भ�न 
सकेको पाइदँैन । य�तो अव�थामा उि�लिखत दता� एवं 
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हक ह�ता�तरणउपर उजरु नगरी िच� बझुाई बसेको 
अव�थामा सो ज�गा गठुीको भएकोले उि�लिखत हक 
ह�ता�तरणबाट धम�लोप भयो भनी हाल आएर गठुीको 
१६ नं. ले हद�याद उ�लेख नगरकेो भनी अ.बं. ३६ 
नं. बमोिजम िफराद दायर गरकेो अव�थालाई गठुीको 
१६ नं. िभ� िफराद परकेो भनी मा�न िम�ने अव�था 
देिखन आएन । गठुीस�ब�धी कुनै िलखत छैन भनी 
वादीले �वीकार गरकेो देिख�छ । वादी र �ितवादीम�ये 
प�ुयर�न ता�ाकारका बाबहु� दाजभुाइ भएको नाताले 
मा� ितनका पखुा�ले यो िववािदत ज�गा िनजी गठुीको 
�पमा पूजा–आजा चलाउनका लािग राखेका ह�न् 
र �यसमा वादी �ितवादी सबैको हक ला�छ भनी 
�वभािवक िन�कष� िनका�ने वा अनमुान गन� ि�थित 
रहेन । हद�याद �प��पमा ऐनले िनधा��रत गरकेो 
ह�नपुछ�  । जनु कुराको लािग ऐनले हद�याद िनधा� �रत 
गरकेो छ, सोहीसगँ स�बि�धत िववादस�ब�धी नालेस 
गन� सो हद�याद �योग गन� सिक�छ । तानतून गरी वा 
अ��य��पले हद�याद कायम गराउने गरी ग�रएको 
नालेस वा उजरुीलाई अनमुानको आधारमा कुनै 
प�को सिुवधाअनसुार हद�यादिभ�को उजरुी छ 
भनी �या�या गन� िम�ने होइन । धम�लोपतफ�  नालेस 
गन� गठुीको १६ नं. ले हद�याद खलुा राखेको भएपिन 
िववािदत ज�गा �ितवादीले आ�नो नाममा रकैर दता� 
गराएको र सो दता� ग�रएको ज�गाको पटक–पटक 
हक ह�ता�तरणसमेत गरकेो काय�लाई अिहले आएर 
एकम�ु गठुी धम�लोप ग�रएको भनी परकेो िफराद प� 
गठुीको १६ नं. ले तोकेको हद�यादिभ� पन� आएको 
देिखएन । यसको अित�र� दता� बदरतफ�  स�बि�धत 
ऐनले छु�ै हद�याद िनधा�रण गरकेोले सोस�ब�धी 
िववादको हकमा गठुीको महल टेकेर अ.बं. ३६ नं. 
अनसुार खलुा हद�याद लागू ह�न स�दैन । तसथ�, 
उि�लिखत आधार, कारणबाट �ितवादी प�ुयर�नले 
२०३९ सालमा गराएको दता�, २०४४ सालमा 
ग�रिदएको िलखत र िमित २०५५।१।१७ एवम् िमित 

२०५५।१।२४ मा ग�रिदएको हक ह�ता�तरणस�ब�धी 
िलखतह� समेत बदरको माग गद� यी पनुरावेदक 
वादीले स�ु िज�ला अदालतमा िमित २०५५।७।२९ 
मा दता� गराएको िफराद प� गठुीको १६ नं. बमोिजमको 
हद�यादिभ� परकेो नदिेखदँा यसको त�यिभ� �वेश 
गरी अ�य �माणह�को मू�याङ्कन र िववेचना गरी 
ठहर इ�साफ गनु�पन� देिखन आएन । हद�याद नाघी 
दायर भएको ��ततु िफराद प� खारजे गनु�पन�मा 
त�यमा �वेश गरी फैसला गरकेो पनुरावेदन अदालत, 
पाटनको िमित २०६४।११।६ को फैसला निमलेकाले 
सो फैसला उ�टी भई ��ततु म�ुामा यी पनुरावेदक 
वादीको िफराद दाबी नै खारजे ह�ने ठहछ�  भ�ने यस 
अदालतको िमित २०६७।८।१३ को फैसला ।

िववािदत सािबक बालाज ु १क को िक.नं. 
१८७ को �े.फ. १-९-२ ज�गा सगोलको पा�रवा�रक 
िनजी गठुीको ज�गा भएकोमा िवप�ी प�ुयर�नले रकैर 
ज�गा भनी एकलौटी दता� गरी मोही छुट्याई केही 
ज�गा आ�नो �ीमती र भाइको नाउमँा रा�ने गरी हक 
ह�ता�तरण गरी गठुी धम�लोप गरकेोले िफराद दायर 
भएको हो । िववािदत ज�गा िवप�ी प�ुयर�न तथा 
केशरर�नका िपता िनलमनुी र ल�मीर�नबीच िमित 
२००२/८/२३ मा ब�डाप� ह�दँा घर बगैचँा मा� ब�डा 
गरी अ�य िबता� गठुी ज�गाह� गो�ारा कायम रािखएको 
कुरा उ� ब�डाप�बाट पिन �प� ह��छ । उ� कुरालाई 
२०१२/३/२७ को काठमाड�ं देवानी अदालत दो�ो 
फाटँको फैसलाबाट पिन पिु� ग�रएको अव�था 
िव�मान छ । िववािदत ज�गा पखुा�ले जनु काय�को लािग 
गठुी रा�न ु भएको हो सो काय� िनर�तर चलाउनको 
लािग सो ज�गा ब�डा नगरी अब�डा नै राखी िनर�तर 
आलोपालो गठुी चलाई आएको हो । यसरी िनर�तर 
गठुी चलाउने �योजनको लािग रािखएको गठुी ज�गा 
कमाउन शेरमान महज�नलाई िदइएको र िनजले समेत 
गठुी चलाउनेलाई आलोपालो बाली बझुाई आउने 
�ममा गठुी ज�गा भनी ��ट उ�लेख गरी कुत बझुाई 
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भरपाई िलन ु िदन ुगरकेो अव�थामा उ� भरपाईलाई 
िकत� भनी िवप�ीले बयान गरपेिछ िवशेष� जाचँ ह�दँा 
स�े ठहर भई ज�गा गठुीको होइन भ�ने िवप�ीको 
�ितवाद िजिकर खि�डत भएको छ । यसरी िववािदत 
ज�गा गठुीको ज�गा भएको कुरा िनिव�वाद�पमा 
�थािपत भएको र �य�तो िनजी गठुीको ज�गालाई 
रकैरमा दता� गरी हक ह�ता�तरणसमेत गरबेाट गठुीको 
स�पि� िहनािमना भई गठुी स�चालन अव�� ह�न 
पगेुको अव�थामा गठुी धम�लोप भएको �प� आधार 
र �माण िमिसलमा छँदा छँद ैधम�लोपबाहेकको अ�य 
िवषयमा उजरु गन� हद�याद आकिष�त ह�ने भनी गठुीको 
१६ नं. को गलत अ�य �या�या गरी भएको फैसला 
सव��च अदालतबाट �ितपािदत ने.का.प.२०५२ अंक 
१ प�ृ ५९ (अशोक वीर िसंह िव. �वय�भरु�न तलुाधर) 
निजरसमेतको �ितकूल रहेको छ । 

साथै िववािदत ज�गा िवप�ीले िमित 
२०३९/९/१३ मा आ�नो नाउमँा रकैर दता� गरी 
िमित २०४४/१२/२१ मा �ह��छेनारायणलाई मोही 
हकबापत िदएको र िमित २०५५/१/१७ मा आ�नै 
�ीमती तारादेवीलाई र िमित २०५५/१/२४ मा 
भाइ केशर�न ता�ाकारलाई ह�ता�तरण गरकेो 
कुरा िमित २०५५/६/२६ मा थाहा पाई आव�यक 
कागजातको न�कल िलई सो काय�लाई बदर गन� िमित 
२०५५/७/२९ मा िफराद दता� गरकेो अव�था िव�मान 
रहेको छ । उि�लिखत ज�गा पैतकृबाहेक अ�य �ोत 
िवप�ीले देखाउन नसकेको उि�लिखत पैतकृ स�पि� 
िनज िवप�ीको अंश भागमा परकेो �माणसमेत आउन 
नसकेको अव�थामा ज�गा रकैर ज�गाको हकमा नािलस 
गन� त�काल �चिलत कानून ज.प. १७ र ज.िम. को 
१८ नं. ले पिन थाहा पाएको िमितले मा� छ मिहनािभ� 
नािलस गन� हद�याद आकिष�त ह�ने र िवप�ीले आ�नो 
�ीमती र भाइको नाउमँा िदएको िलखतसमेत लेनदेन 
�यवहारको महलको ४० नं. समेतको हद�यादिभ�ै 
रहेको अव�थामा गठुीको १६ नं. को २ वष�को हद�याद 

�यितत भयो भ�ने अथ� गन� कदािप िम�ने अव�था 
िव�मान छैन भने यथाथ�तामा ज�गा गठुी नै ह�दँा गठुी 
ज�गा रकैर प�रणत गरी हक ह�ता�तरण गन� काय� 
मािथ उि�लिखत निजर िस�ा�तको आधारमा गठुी 
धम�लोप मािनने ह�दँा �य�तो अव�थामा गठुीको १६ 
नं. को हद�याद �यितत भएको भनी भएको फैसला 
पनुरावलोकनयो�य रहेको छ । उपयु��बमोिजम यस 
म�ुाको िनण�य सव��च अदालत�ारा नै �ितपािदत 
पूव� निजरसगँ बािझई �याय �शासन ऐन, २०४८ को 
दफा ११ को उपदफा (१) को ख�ड (ख) को अव�था 
िव�मान भएकोले ��ततु म�ुा पनुरावलोकन गरी हेरी 
यस अिघको फैसला बदर ग�रपाउ ँभ�ने िनवेदक वादी 
यो�यर�न ता�ाकारले यस अदालतमा िदएको िनवेदन ।     

यसमा वादीका िपता ल�मीर�न ता�ाकार 
र �ितवादी प�ुयर�न ता�ाकारका िपता िनलमनुी 
ता�ाकारका बीच २००२/८/२३ मा भएको 
ब�डाप�मा िबता� गठुी ज�गा गो�ारामा राखी अ�य 
स�पि� मा� ब�डा गरकेो देिखएको र मलुकु� ऐन, 
गठुीको महलको १६ नं. मा धम�लोप गरकेोबाहेक 
अ� कुरामा भए गरकेो िमितले दईु वष�िभ� नािलस 
िदनपुन� गरी धम�लोप गरकेोमा हद�याद नला�ने कानूनी 
�यव�था रहेको अव�थामा िफरादप� गठुीको १६ नं. 
को हद�यादिभ� नपरकेो भनी म�ुाको त�यिभ� �वेश 
गरी अ�य �माणह�को मू�याङ्कन र िववेचना नगरी 
इ�साफ गनु�  नपन� भनी पनुरावेदन अदालत, पाटनबाट 
भएको फैसला उ�टी गरी िफराद दाबी खारजे गरकेो 
यस अदालतको फैसलामा मलुकु� ऐन, गठुीको १६ नं. 
को �या�या�मक �िुट तथा सनातनदिेख चिलआएको 
आगँन दवेताको गठुीको जेथामा गिुठयारको हक गठुीको 
सनातनदिेख चली आएबमोिजम धम� पूजाआजा चलाई 
राखी सामिुहक�पले ि�थित ब�देजअनसुार भोग चलन 
गन� पाउनेस�म मा� हो । एकलौटी कसैको हक ह�ने 
कुरा ह�दँैन । मा�न ना�न कसैको हक छैन भ�नेसमेत 
का�छा र�न तलुाधरसमेत िव�� मायादवेी तलुाधरको 
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म�ुामा िनण�य भई �ितपािदत िस�ा�तको (ने.का.प. 
२०४३, िन.नं. २८५६, प.ृ ९१५) �ितकूल दिेखदँा 
�याय �शासन ऐन, २०४८ को दफा ११ को उपदफा 
(१) को ख�ड (ख) बमोिजम ��ततु म�ुा पनुरावलोकन 
गरी हेन� िन�सा �दान ग�रएको छ िनयमबमोिजम पेस 
गनु�  भ�ने यस अदालतको िमित २०६९/७/१७ को 
आदेश ।

िनयमानसुार दैिनक पेसी सूचीमा चढी पेस 
ह�न आएको ��ततु म�ुाको िमिसल अ�ययन गरी 
िनवेदक वादीको तफ� बाट िव�ान्   व�र� अिधव�ा �ी 
श�भ ु थापा र अिधव�ा �ी इ�री �साद भ�राईले 
सािबक बालाज ु १क को िक.नं. १८७ को �े.फ. 
१-९-२ ज�गा सगोलको पा�रवा�रक िनजी गठुीको 
ज�गा हो । िववािदत ज�गा २००२ सालमा ब�डाप� 
ह�दँा घर बग�चास�म ब�डा गरी अ�य िबता� गठुी 
ज�गा गो�ार ै कायम भएको िथयो । २०१२ सालको 
फैसलासमेतबाट ३ रोपनी जित ज�गा गठुी कायमै 
रहेको दिेख�छ । िववािदत ज�गा गठुीको भएको 
जानकारी ह�दँा ह�दँै िवप�ीह�ले िनवेदकलाई जानकारी 
निदई २०३९ सालमा आ�नो नाउमँा रकैर दता� गरी 
२०४४ सालमा �ह��छेनारायणलाई मोही हकबापत 
२०५५।१।१७ मा तारादेवीलाई र २०५५।१।२४ मा 
केशर�न ता�ाकारलाई ह�ता�तरण गरी गठुी धम�लोप 
गरकेो अव�था छ । उ� ज�गा पैतकृ ज�गाबाहेकको 
िनजी ज�गा हो भ�ने �ोत िवप�ीले देखाउन नसकेको 
अव�था र यस अदालतबाट ने.का.प. २०४३ िन.नं. 
२८५६ प�ृ ९१५ मा �ितपािदत िस�ा�तको �ितकूल 
ह�ने गरी गठुीको १६ नं. बमोिजमको हद �यादिभ� 
नभएको भनी यस अदालत संय�ु इजलासबाट भएको 
फैसला बदर ह�नपुछ�  भनी बहस ��ततु गनु�भयो । 

�यसैगरी िवप�ी तफ� बाट िव�ान्   अिधव�ा 
�ी िहरा र�ेमी र �ी मनबुहादरु ग�ुङले वादी 
�ितवादीह�बीच भएको २०१२ सालको ब�डाप�मा 
ब�डा भएको स�पि�बाहेक अ�य स�पि� भएमा 

देखाउनेले खान ुभ�ने उ�लेख भएको छ । िक.नं. १८७ 
को िववािदत ज�गा गठुीको भ�ने कुनै िलखतबाट पिु� 
ह�न सकेको छैन । सािबक लगत हा.नं. १२९२ को मोठ 
�े�ता र रिसदबाट उ� ज�गा गठुी होइन भ�ने ��ट 
छ । २०३९ सालमा िववािदत ज�गा रकैरमा प�रणत 
ह�ने मालपोत काया�लयको िनण�य बदर गराउन नसकेको 
अव�थामा लामो समयपिछ रकैर ज�गालाई गठुी हो 
भनी नालेस गन� िनवेदक वादीलाई कुनै अिधकार 
कानूनले िदएको नदेिखएकोले यस अदालतको संय�ु 
इजलासको िमित २०६७।८।१३ को फैसला यथावत्  
कायम होस् भनी गनु�भएको बहस सिुनयो । 

िव�ान्   कानून �यवसायीह�को बहस िजिकर 
सनुी हेदा� यस अदालतको िमित २०६७।८।१३ गतेको 
फैसला िमलेको छ, छैन र िनवेदक वादीको िनवेदन 
िजिकर प�ुन स�ने हो होइन सोही िवषयमा िनण�य 
गनु�पन� देिखयो । 

यसमा काठमाड�ं िज�ला बालाज ु वडा नं. 
१(क) िक.नं. १८७ को १-९-२ को िनजी गठुी ज�गा 
िवप�ीम�येका प�ुयर�नले आ�नो रकैर भनी दता� 
गरी मोही �ह��छे महज�न, तारादेवी र केशर�नलाई 
ह�ता�तरण गरकेोले गठुीको ३ र ४ नं.बमोिजम 
दूिषत तथा धम�लोप गरकेो ह�दँा सो बदर गरी यथावत्  
गठुी कायम ग�रपाउ ँभ�ने िफराद दाबी रहेकोमा स�ु 
काठमाड�ं िज�ला अदालतबाट �ितवादी �ह��छे 
महज�नले छोडप�बाट �ा� गरकेो िक.नं. ५८८ को 
०-७-२ ज�गाबाहेक प�ुयर�नको नाममा रहेको ०-५-० 
तारादेवीको नाउमँा हक ह�ता�तरण भई गएको ०-६-
० ज�गा र केशर�नको नाउमँा ह�ता�तरण गरकेो ०-५-
० ज�गाको िलखत बदर भई िनजी गठुी कायम ह�ने गरी 
भएको फैसलामा िनवेदक र िवप�ीह�को पनुरावेदन 
अदालत, पाटनमा पनुरावेदन परी पनुरावेदन अदालत, 
पाटनबाट िक.नं. १८७ को पूर ैज�गा रकैर ह�ने ठहर 
गरी फैसला भएकोमा सो फैसलाउपर िनवेदक 
वादीको सव��च अदालतमा पनुरावेदन परी सव��च 
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अदालतबाट हद�याद नाघी दायर भएको िफराद दाबी 
खारजे ह�ने ठहर ्याई फैसला भएको देिखयो । 

सव��च अदालतबाट िमित २०६७।८।१३ 
मा िफराद दाबी खारजे ह�ने गरी भएको फैसला �याय 
�शासन ऐन, २०४८ को दफा ११ को उपदफा 
१ को ख�ड (ख) बमोिजम पनुरावलोकन ग�रपाउ ँ
भनी िनवेदक योगर�न ता�ाकारको िनवेदन परी यस 
अदालतका िमित २०६९।७।१७ का आदेशअनसुार 
��ततु म�ुा पनुरावलोकन ह�ने िन�सा �दान भई 
िनण�याथ� पेस भएको दिेखयो । 

२. िनण�यतफ�  िवचार गदा� यस अदालतको 
संय�ु इजलासबाट िमित २०६७।८।१३ मा ��ततु 
िफराद गठुीको १६ नं. बमोिजम हद�यादिभ� परकेो 
नदेिखदँा त�यिभ� �वेश गरी अ�य �माणह�को 
मू�याङ्कन र िववेचना गरी ठहर इ�साफ गनु�पन� 
देिखन नआएकोले िफराद दाबी खारजे ह�ने ठहछ�  भनी 
फैसला भएको देिख�छ । 

३. व�ततुः यस अदालतको संय�ु 
इजलासबाट हद�याद (Limitation) को आधारमा 
िफराद दाबी खारजे गरकेो ह�दँा सो हद�याद स�ब�धमा 
नै िववेचना गन�पन� देिख�छ । सोतफ�  िवचार गदा�  िक.नं. 
१८७ को �े.फ. १-९-२ को ज�गाको आय�ता बाली 
मोही शेरमानले आलोपालो बझुाउने गरकेो आय�ता 
बाली बझुी आय�ताबाट बहालमा रहेको भगवान ब�ुको 
�ितमा पूजा गरी आएका छ� । का.िज. बालाज ुसािबक 
िक.नं. १२९२ को उजरुी १॥-॥ ज�गा चोकमा अवि�थत 
भगवानको मि�दरमा गिुठयारह�ले आलोपालो 
कोजा�त पूिण�माको िदन भगवानको मि�दरमा सफा 
गन� रङ्ग चनुा गरी पूजा अच�नालगायतको काय� गरी 
स�पूण� चोकबासीह�लाई समय बजी खवुाउने �चलन 
रहेको छ । गठुी स�चालन गन�का लािग िपता पखुा�ले 
िववािदत ज�गालाई गठुीअ�तग�त राखी सािबक िपता 
पखुा�को पालादेिख गठुी स�चालन भई आएको गठुी 
ज�गा ह�दँा गठुीको महलको ३, ४ र १६ नं. अनसुार 

िमित २०३९।९।१३ को दता� बदर गरी िक.नं. १८७ 
को ज�गालाई यथावत्  गठुी कायम गरी मेरो नाउमँा दता� 
ग�रपाउ ँभ�ने िफराद दाबी रहेको छ । 

४. �ितवादी प�ुयर�नको �ितउ�रमा िक.नं. 
१८७ को ज�गा गठुीको ज�गा होइन रकैर ज�गा हो गठुी 
भ�ने कुनै लगत �माणबाट पिु� छैन । हद�यादिभ� 
िफराद नह�दँा खारजे ग�रपाउ ँभ�ने रहेछ । 

५. ��ततु म�ुामा वादी र �ितवादीबीचमा मखु 
निमलेको म�ुय कुरा िववािदत िक.नं. १८७ को ज�गा 
रकैर हो वा गठुीको हो भ�ने दिेख�छ । सो िक.नं. १८७ 
को ज�गा गठुीको ज�गा भए हद�यादस�ब�धी कानूनी 
�यव�थाले के ह�ने र रकैरको ज�गा भए हद�याद कुन 
आकिष�त ह�ने भ�ने िन�कष�मा पिुगन स�ने हो । व�ततुः 
िववािदत िक.नं. १८७ को ज�गाको �कृित (गठुी र 
रकैर) के हो भ�ने �माणबाट िववेचना नै नगरी �थम 
�ि�मा नै कुन हद�याद आकिष�त ह�ने भनी पूव�अनमुान 
गन� िम�दैन । अथा�त्  गठुी वा रकैर के रहेछ भनी 
जाचँबझु �माण मू�याङ्कन नै नभई �ारि�भक�पमा 
नै हद�यादको �� हेन� िम�ने यो म�ुाको त�यबाट 
देिखन आउदँनै । 

६. �यसैले गठुीको महलको १६ नं.को 
हद�यादिभ� परकेो नदिेखदँा त�यिभ� �वेश गरी 
�माणको मू�याङ्कन र िववेचना गरी इ�साफ गनु�पन� 
देिखन नआएकोले िफराद खारजे ह�ने ठहछ�  भनी यस 
अदालतको संय�ु इजलासबाट िमित २०६७।८।१३ 
मा भएको फैसला गठुी ज�गाको स�ब�धमा रहेकोको 
हद�यादलाई हेन� �ि�कोण (Angle) नै कानूनी�पमा 
िमलेको देिखएन । 

७. यिद िववािदत िक.नं. १८७ को ज�गा 
गठुीको ज�गा भए हद�यादको आधार छु�ै ह��छ । 
रकैर भए छु�ै ह��छ । अतः ��ततु म�ुामा पिहलो �� 
गठुी वा रकैर के हो भ�ने िववादको िनपटारा नगरी 
हद�यादस�ब�धी ��मा �वेश गन� सिकने आधार 
देिखएन ।
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८. अब िववािदत िक.नं. १८७ को �े.फ. 
१-९-२-० ज�गा वादी दाबीअनसुार गठुीको ज�गा 
हो वा �ितउ�र िजिकरअनसुार रकैर ज�गा हो भ�ने 
मूल ��को िन�पण गनु�पन� भएको छ । �थमतः 
�ितवादी �ह��छेनारायण महज�नबाहेक यी वादी र अ�य 
�ितवादीह�को प�ुतेवारी �प� ह�नपन� देिखएकोले 
प�ुतेवारी यस�कार रहेको पाइ�छ । 

९. �ितवादी प�ुयर�नका िपता िनलमनुी र 
वादी यो�यर�नका बाजे िचढीर�न दाजभुाइ नाताका 
�यि� भएको त�यमा िववाद छैन । िचढीर�नका छोरा 
ल�मीर�न भएको र ल�मीर�नका छोरा यी वादी 
योगर�न ता�ाकार भएको त�यमा पिन िववाद छैन । 
�य�तै िनलमिुनका छोराह� �ितवादीह� प�ुयर�न, 
केशर�न, भएकोमा पिन िववाद छैन । �यसैले मूल 
पखुा� �ानमनीका दईु छोरा जेठा िनलमिुनका स�तान 
�ितवादीह� र का�छा छोरा िचढी मिुनका स�तान यी 
वादी भएको भ�ने त�यमा कुनै िववाद रहेको पाइएन । 

१०. वादीले पेस गरकेो िमित २००२।८।२३ 
को ब�डाप� हेदा� ४८ वष�का नीलमिुन र भाइ िचढीर�न 
मरी सकेकोले भितजा २४ वष�को ल�मीर�नका बीच 
ब�डाप� कागज भएको रहेछ । सो ब�डाप�मा अिंशयार 
२ जना कायम गरी "�ी स�पि�म�ये िबता�  गठुी ज�गा 
गो�ार ैकायम राखी" अ�य घर ज�गा ब�डा गरकेो भ�ने 
�यहोरा उ�लेख भएको दिेख�छ । 

११. िचढीर�नको �ीमती दवे�भा ता�ाकारले 
�ितवादीह�का िपता िनलमनुी ता�ाकारउपर 
नाउसँारी बाली म�ुा दायर गरी त�कािलन काठमाड�ं 
देवानी अदालत दो�ो फाटँबाट िमित २०१२।३।२७ 
मा फैसला भएको �माण वादीले पेस गरकेा रहेछन् । 
सो फैसला हेदा�-

सगोलको िबता� ज�गा ५२। । ।- । म�ये 
गठुी रहेको ३। । क�ी गरी बाकँ� ४८। । ।२ म�ये 
३ ख�डको १ ख�ड १६।- । । । को धान स.चा., 
कोदो, गह�,ँ परालसमेत ४ सालदेिख बाली 

अ�यायवालाले मोहीबाट मेरो भागको उठाई 
िलएको िनजले खाएको बाली भराई ज�मा �. 
२७०५।१७ भराई ९ सालको बालीको हकमा 
म�ुा िकनारा नभएस�म बाली रो�का ग�रपाऊँ 
। ज�गाको पोता र रिसद पजुा� भएको कागज 
मोहीको कबिुलयत िनजैसगँ भएकोले मोहीको नाम 
नामसारी ज�गाको नं. िक�ला िक�ा यो यसले 
कमाएको छ भ�नेसमेत मलाई याद नभएकोले 
िनजैबाट खलुाई मेरा नाममा नामसारी ग�रपाउ ँ
भ�नेसमेत वादीको दाबी भ�ने सो फैसलाको 
िटपोटमा उ�लेख छ । 

१२. सो १२ सालमा फैसला भएको म�ुामा 
मोहीह�लाई बिुझएको र िनजह�ले गठुीको पालो 
पन�लाई बाली बझुाई आएको भनी बयान गरकेो पिन 
िटपोटमा उ�लेख छ । सो फैसलाको ठहर ख�डमा 
"दता�को ज�गामा गठुी भनेको जित सािबकबमोिजम 
गो�रामा राखी भ�ने वा�यांश उ�लेख छ । तपिसल 
ख�डको ४ दफामा म� ३३७/२१९ नं. लगत 
दता�म�ये धी�कोट रोपनी २। । म�ये १। ।४, चवनुा 
रोपनी २। । म�ये १।, पोडे २ म�ये रोपनी १ समेत 
ज�मा रोपनी ३। । ।४ गठुी रहेको फैसलाबाट देिखनाले 
गठुी जितमा सािबकबमोिजम गो�ारा राखी" भ�ने 
उ�लेख छ । साथै सो म�ुामा वादीले बाली िबगो मो. 
�. ११६२।४१।३ भरी पाउने र गठुी ज�गा गो�ारामा 
रा�ने र बाकँ� ज�गाबाट ३ ख�डको १ ख�ड वादीले 
नामसारी ग�रपाउने गरी फैसला भएको रहेछ । 

१३. उ� २००२ सालको ब�डाप�बाट ब�डा 
गनु�पन� �ी स�पि�म�ये िबता� र गठुी ज�गा गो�ारमैा 
राखेको भ�ने �प� छ । सो २००२ सालका ब�डाप�मा 
केवल बसोबास गरकेो घरस�म ब�डा छु�याएको भ�ने 
देिखन आएको छ । सो ब�डाप�ात् वादीका ब�यै 
देव�भाले �ितवादीका िपता िनलमनुीउपर बाली 
नामसारी म�ुा दायर गरी सो म�ुामा पिन गठुी रहेको 
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ज�गा सािबकबमोिजम नै गो�रामा रा�ने गरी १२ 
सालमा फैसला भएको रहेछ । सो बाली नामसारी 
म�ुामा मोहीह�ले पिन गठुीको पालो पन� लाई बाली 
बझुाई रहेको भनी बयान गरकेो पिन देिखन आएको छ । 

१४. �यसैले वादी र �ितवादीका िपता 
पखुा�ले आ�ना नाउमँा रहेको ज�गाम�ये केही ज�गा 
गठुीमा राखेको रहेछ भ�ने त�य उ� �माणह�बाट 
�प� भएको छ । 

१५. िववािदत िक.नं. १८७ को ज�गाको 
िफ�डबकु हेदा� कैिफयत महलमा का.ई. म� िपगननी 
ब�ने पूण� ता�ाकारलाई र अ�को भाइसमेत जबान २ 
लाई ितरी आएको छु भनी मोही शेरमानले जनाएको 
भ�ने देिख�छ । सो ज�गा प�ुयर�नको मा� हक ला�ने 
भए अ�को भाइसमेत जबान २ जनालाई मोहीले 
कुत बझुाउन ज�री ह�दैँन । नापी ह�दँा नै खास मोही 
शेरमानले उ�लेख गरकेो सो �यहोरालाई मोही 
नामसारी गरी हक �ा� गन� िनज शेरमानका छोरा 
�ह��छेनारायणले आ�नो िपताले नापीकै समय उ�लेख 
गरकेो सो �यहोराको बारमेा अ�यथा ह�ने गरी अिहले 
आफू खसुी अथ� िनका�न िम�ने होइन । सो ज�गाको 
कुत वादीलाई समेत बझुाउदैँ आएको भनी वादीले 
भरपाई पेस गरकेा छन् । 

१६. बालाज ु गा.प.ं मा रहेको भगवान 
गठुी खेतको २०३३ सालको कुत धान १० पाथी 
वादी योगर�नलाई बझुाई िमित २०३३।८।१६ मा 
शेरमानको छोरा कुलबहादरुले भरपाई ग�रिदएको 
�माण वादीले पेस गरकेा छन् । �य�तै िक.नं. १८७ 
को ज�गाम�ये मेरो भागको २०४० सालको धान बाली 
वादी योगर�नलाई �ितवादी �ह��छेनारायण महज�नले 
िमित २०४०।१२।११ मा र िमित २०४१।७।२४ मा 
बाली बझुाई भरपाई ग�रिदएको �माण पिन पेस छ । सो 
�माणह� अ.बं. ७८ नं.बमोिजम �ितवादीलाई सनुाई 
बयान गदा� सो भरपाई जालसाजीबाट खडा गरकेो भनी 
बयान गरकेो रहेछ ।

१७. २०४० र २०४१ सालको कुत बालीको 
भरपाई भएको ह�ता�रसगँ �ितवादी �ह��छेनारायणको 
ह�ता�र िम�न िभड्न आएको भ�ने िवशेष�बाट राय 
�ा� भएको देिख�छ । सो आफूले िदएको राय समथ�न 
गद� िवशेष�बाट अदालतमा बकप�समेत गरकेो 
पाइ�छ । �यसैले मोही शेरमानका छोरा �ितवादी 
�ह��छेनारायण महज�नले ०४०, ०४१ सालमा िक.नं. 
१८७ को ज�गाम�ये वादीको भाग जितको कुतबाली 
बझुाएको भ�ने पिु� ह�न आयो । वादीलाई समेत मोहीले 
िववािदत ज�गाको कुतबाली बझुाउदँै आएको देिखनाले 
नापी ह�दँा िफ�डमा मोहीले २ जना भाइलाई कुत ितरी 
आएको छु भ�ने �यहोराको समथ�न भएको छ । 

१८. २०१२ सालको फैसलामा उि�लिखत 
म� ३३७/२१९ नं. को लगत दता�म�ये गो�ारा गठुीमा 
रािखएको धी�को, चवनुा, पोडे ज�गाह� यो यस ठाउमँा 
गठुीकै �पमा गो�ारामा छ भनी वादीका काका नाता 
पन� �ितवादी पूण�र�नले दखेाउन लेखाउन सकेको 
छैन । �ितवादी प�ुयर�नका िपता िनलमनुीसमेतले 
िपतापखुा�ले सािबकदिेख नै केही ज�गा गठुीमा राखेको 
छ भ�ने त�यलाई २००२ सालको ब�डाप� र २०१२ 
सालको फैसलासमेतबाट �वीकार गरी रहेको पाइ�छ । 

१९. �ितवादी प�ुयर�नका िपता िनलमनुी 
जेठा छोरा भएका र भाइ िचढीर�न �वग�य भइसकेको 
ि�थितमा भाइका �ीमती देव�भाले िनजउपर म�ुा िदई 
२०१२ सालमा िनज िनलमनुीबाट बाली िबगो भराई 
पाउने ठहरी फैसला भइरहेको पाइयो । यस�कार 
वादीका ब�यैले जेठाज ुिनलमनुीउपर म�ुा गरी आ�नो 
हक �ा� गन� परकेो त�य रहेको ह�दँा परापूव�कालदेिख 
नै वादी प�बाट आ�नो हकको लािग कानूनी �यास 
गरी रहन परकेो देिख�छ । 

२०. २०१२ सालको फैसलामा उि�लिखत 
वादीको �यहोरा हेदा� पिन ज�गाको पोता रिसद पजुा� 
िनलमनुीसगँ भएको, ज�गाको िक�ला िक�ा यो यसले 
कमाएको भ�ने पिन थाहा नभएको भनी उ�लेख छ । 
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यस�कार िबता� ज�गा ५२। ।. । म�ये गठुी रहेको ३। । 
रहेको भ�ने त�य उ� �माणह�बाट पिु� ह�न आएको र 
भाइ िचढीर�न परलोक भइरहेको भ�ने २००२ सालको 
ब�डाप�बाट देिखन आएकोले सो गठुी ज�गाको लगत 
िनजै िनलमनुीको िज�मा रहेको वादीतफ� का हागालाई 
थाहा जानकारी ह�न स�ने ि�थित रहेको पाइदैँन । 
�यसैले जेठा छोरा िनलमनुीतफ� का हागँाले बाब ुबाजेले 
राखेको गठुीको ज�गा यो यस ठाउमँा रहेको छ दता� छ 
भनी दखेाइ िदन स�नपुछ�  । 

२१. �ितवादी प�ुयर�नले िववािदत िक.नं. 
१८७ को ज�गा दता� गदा� सािबक मौजा बालाज ुहा.नं. 
१६९२ बाट िभडाई दता� गरकेो पाइ�छ । सो हा.न. 
१६९२ म� ३०६ र ऐ. ३०५ नं. पोताबाट आएको 
लगत उतारबाट देिख�छ । का म� ३०५ नं. को 
२००५ सालको पोत िनलमनुीले बझुाएको र खेत 
उजरुी १- ।३२ जिनएको रिसदको उतारबाट दिेखन 
आएको छ । अ� ३०६ नं. लगतको १५ सालको 
पोत पूण�र�नले बझुाएको र खेत उजरुी १- ।.३२ भ�ने 
जिनएको सो रिसदको �ितिलिपबाट देिख�छ । सोही 
३०५ र ३०६ को पोता लगतबाट हा.नं. १६९२ 
कायम भएको देिख�छ । 

२२. १२ सालको फैसलामा उजरुी भ�ने 
खेतको नाम उ�लेख छैन । २००५ सालमा पोता 
लगत ३०५ नं. बाट पोत बझुाएकोमा पिन १२ सालको 
फैसलामा सो पोता लगतको ज�गा नपनु�  रह�यमय 
नै रहेको पाइ�छ । �यसैले सो पोता लगत ३०५ 
�ितवादीको िनजी हो भ�ने �माण िनजै �ितवादीले 
गजुान� स�नपुछ�  । 

२३. तसथ� २००२ सालको ब�डाप�, 
२०१२ सालको फैसला, िफ�डबकुमा जिनएको 
�यहोरा तथा मोहीले बाली बझुाएको भरपाईमा 
उि�लिखत �यहोरासमेतबाट सािबकदेिख नै वादी 
�ितवादी प�ुयर�न ता�ाकारका िपता पखुा�ले गठुी 
ज�गा छु�याई राखेको �मािणत ह�न आएको छ । सो 

गठुीको ज�गा अय�� रहेको छ भनी �ितवादीले �माण 
िदन सकेको छैन । मोहीले वादीलाई पिन िववािदत 
िक.नं. १८७ ज�गाको बाली यो म�ुा पनु�भ�दा धेरै अिघ 
०३३, ०४०, ०४१ सालमा बझुाउदँै आएको देिखदँा 
गठुी साझा गो�ारामा रा�ने भनी २००२ सालको 
ब�डाप� २०१२ सालको फैसलामा उि�लिखत ज�गा 
िक.नं. १८७ नै रहेको दिेखयो । अ�यथा २००२ साल 
छु�ी िभ�न भएका वादीको हागँातफ�  सो ज�गाको बाली 
बझुाई रहनपुन� िथएन ।

२४. िफराद लेखमा ज�गाको चोकमा 
भगवानको मि�दर अवि�थत छ । गिुठयारह�ले 
भगवानको मि�दर सफा गन� रङ्ग चनुा लाउने पूजा 
अच�ना गन� गद�छन भनी उ�लेख गरकेा छन । �ितवादी 
प�ुयर�नले सो िफरादमा उ�लेख गरकेो त�यलाई 
�ितउ�रमा कुनै ख�डन गन� सकेको छैन । ज�गाको 
चोकमा भगवानको मि�दर नै छैन भनी �ितवाद गन� 
सकेको पाइएन । 

२५. अतः उपयु�� �माणह�को िववेचनाबाट 
िववािदत िक.नं. १८७ को ज�गा वादी �ितवादीका 
िपता पखुा�ले राखेको िनजी गठुीको ज�गा भ�ने नै पिु� 
ह�न आयो । 

२६. धम� िकत� रा�न परापूव�कालदेिख 
नै ज�गा जिमनह� गठुीमा रा�ने पर�परा रहेको छ । 
गठुीमा ज�गा जिमन राखी सोको आय�ताले धािम�क, 
सामािजक काय�ह� अनवरत�पमा िचरकालस�म 
स�चालन भई रहोस् भ�ने इ�छा, भावना सो ज�गा 
स�पि� गठुी रा�ने पखुा�को रहेको ह��छ । �यसैले गठुी 
राखेको स�पि� कुनै िकिसमबाट ना�न मा�न नपाइने 
कानूनी �यव�था रहेको छ ।

२७. य�तै �कृितको �� समावेश भएको 
का�छार�न तुलाधरसमेत िव. मायादवेी तलुाधर भएको 
दता� ग�रपाउ ँ भ�ने म�ुामा सनातनदेिख चिलआएको 
आगँन दवेताको गठुीको जेथामा गिुठयारको हक गठुीको 
सनातनदिेख चली आएबमोिजमको धम� पूजा आजा 
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चलाई राखी सामिुहक�पले ि�थित ब�दजेअनसुार 
भोगचलन गन� पाउनेस�म मा� हो एकलौटी कसैको 
हक ह�ने कुरा ह�दँैन मा�न ना�न कसैलाई हक छैन भनी 
ने.का.प. २०४३ अंक ९ िन.नं. २८५६ मा िस�ा�त 
�ितपादन भएको देिख�छ । �यसै गरी अशोकिवर िसंह 
िव�� �वय�भरु�न तलुाधर भएको गठुी हटक (ने.
का.प.२०५२ अंक १ िन.नं.५०३७) लगायत िविभ�न 
म�ुामा सबैको सामिुहक हक ला�ने गठुीको ज�गामा 
गिुठयारम�येका कुनै कसैले रकैर प�रणत दता� गराएको 
छ भ�ने आधारमा अ� गिठयारको हक जा�छ भ�न 
िम�दैन भ�ने िस�ा�त �थािपत भइसकेको छ । 

२८. उपयु�� कानूनी िस�ा�तसमेतको 
स�दभ�मा "गठुी" धािम�क भावना, परोपकारी भावना 
सामािजक शैि�क�े�का िहतको �ि�बाट रा�ने 
�चलन नेपालमा रहेको र गठुी नेपालको आ�नै 
मौिलक पिहचानय�ु पर�पराको �पमा रिहआएको 
देिख�छ । जनु नेपालको सं�कृित स�यतासगँ अिभ�न 
अंगको �पमा जोिडएको छ । �यसैले मलुकु� ऐनमा 
गठुीको महलको कानूनी �यव�थाले �य�तो पर�परा 
सं�कृितलाई सदैव जीव�त राखी रा�न ु पन�, मेट्न 
मा�न निम�ने गरी कानूनी सरं�ण �दान गरी रहेको छ 
। य�तो मह�वपूण� गठुीको ज�गा कसैले दता� गरी िनजी 
�योग गन� िम�ने देिखदँनै । य�तो ि�थितमा िक.नं. 
१८७ को ज�गा रकैर ज�गा हो भ�ने िवप�ी कानून 
�यवसायीह�को िजिकरसगँ सहमत ह�न स�ने अव�था 
देिखएन । 

२९. अब िववािदत िक.नं. १८७ को ज�गा 
िनजी गठुीको भ�ने देिखसकेको अव�थामा ��ततु 
िफराद हद�यादिभ� छ, छैन भनी हेन�पन� ह��छ । सोतफ�  
हेदा� गठुीको १६ नं. मा यो महलमा अ�य� हद �याद 
लेिखएको कुरामा र धम� लोप गरकेो वा रा�न नह�ने गठुी 
राखेकोबाहेक अ� कुरामा भए गरकेा िमितले २ वष�िभ� 
नािलस निदए ला�न स�दैन भ�ने कानूनी �यव�था छ । 

३०. गठुीको महलको ३ नं. को अवलोकन 

गदा� २ �कारसगँ गठुी रा�न सिकने �यव�था देिख�छ-
१. गिुठयारसमेत राखी आ�नो हक छाडी 

राखेको गठुी 
२. गिुठयार नराखी घर गठुी रा�ने गठुी

३१. ��ततु म�ुामा गिुठयार राखी ज�गाको 
हक छोडी गठुी राखेको नदेिखए पिन गठुीको ३(२) मा 
�यव�था गरअेनसुार गिुठयार नराखी घर गठुी राखेको 
भ�ने देिखन आएकोले उ� कानूनी �यव�थाको 
अवलोकन गन� सा�दिभ�क ह�न आउछँ । गठुीको महलको 
३(२) को कानूनी �यव�थाको बारमेा हेदा�-

  गिुठयार नराखी घर गठुी रा�दा 
�यसै सालका दर भाउले सयकडा दशभ�दा 
बढ्ता खान पाउने गरी राखेको गठुीमा गठुी 
रा�ने वा उसको स�तानले गठुीको दानप� 
शीलाप�समेतको िलखतबमोिजमको काम 
चलाई आफूले खान पाउने शेष बाकँ�स�म 
िधतो ब�धक रा�न ह��छ । खान पाउने 
शेष बाकँ� पिन बेखिबखन दान दात�य र 
लेिखएबाहेक अ� गठुीको घर ज�गा िधतो 
ब�धक र बेचिबखन दान दात�यसमेत केही 
गरी िदन र गठुीको दानप� िशलाप�समेतको 
िलखतबमोिजमको काम नचलाई धम�लोप 
गनु�  ह�दँैन । धम�लोप गन�ले �यस गठुीको पालो 
पाउदैँन । ऊदेिख पिछका हकदारले चलाउन 
पाउछँ । खान पाउने भएको शेष बाकँ� भने 
धम�लोप गन�ले पिन ऐनबमोिजम ब�डा गरी 
खान पाउछँ भ�ने देिख�छ ।

३२. उ� कानूनी �यव�थाबाट गठुीको घर 
ज�गा बेचिबखन दान दात�यसमेत केही गरी िदन र 
गठुीको दानप� िशलाप�समेतको िलखतबमोिजमको 
काम नचलाई धम�लोप गन� ह�दँैन भनी �प� कानूनी 
�यव�था गरकेो पाइयो । िपता पखुा�ले गठुीमा राखेको 
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ज�गा �ितवादी प�ुयर�नले रकैर भनी आ�नो 
नाउमँा दता� गरी आ�नै �ीमती तथा भाइलाई हक 
ह�ता�तरणसमेत गरकेो दिेख�छ । सो गठुी दानप� 
िशलाप�समेतको िलखत गरी राखेको दिेखदँैन । 
तर गठुीको ज�गा नासमास ह�ने गरी रकैर भनी दता� 
गरकेो ि�या र �ितवादी प�ुयर�नले पखुा�को भावना 
इ�छािवपरीत गठुीमा राखेको ज�गालाई गठुीको ज�गा 
नै होइन भनेको ह�दँा िनजले धम�लोप गन� िनयतले 
सो काय�ह� गरकेो देिखयो । "धम�लोप" को अथ� गदा� 
गठुी रा�ने उ�े�यिवपरीत काम गनु� , गठुीको ज�गा 
कुनै तरहले ना�न ु वा मा�न,ु पर�परानसुार गठुी 
स�चालन नगनु�  भ�ने बिुझ�छ । "धम�लोप गरकेो" भ�ने 
देिखन आएको अव�थामा गठुीको महलको १६ नं.को 
हद�यादस�ब�धी खलुा (Open Space) �यव�था नै 
आकिष�त ह�ने भई धम�लोप गरकेो अव�थामा जिहले 
सकैु हकदारले नािलस िदनस�ने गरी हद�यादको 
अवधारणालाई िनय��ण गरकेो भ�न िम�ने देिखएन । 

३३. गठुी ज�तो मौिलक पिहचान भएको 
सं�कृित पर�परा स�यतालाई नै लोप गन� काय�को लािग 
िनयि��त हद�यादको �यव�था नरा�ने िवधाियक� 
मनसाय रहेको �प� छ । �यसैले ��ततु िफराद गठुीको 
१६ नं. को हद�यादिभ� रहेको पाइयो । 

३४. अब उपयु�� िववेचना ग�रएका आधार 
�माणह�बाट िववािदत िक.नं. १८७ को ज�गा 
वादी र �ितवादी �ह��छेनारायणबाहेकका अ�य 
�ितवादी ह�रका िपता पखुा�ले भगवानको पूजा आजा 
चलाउनको लागी िनजी घर गठुी राखेको पिु� ह�न 
आएको छ । �ितवादी प�ुयर�नले गठुीको ज�गालाई 
रकैर भनी ०३९।९।१३ मा दता� गरी आ�नै �ीमती र 
भाइलाई केही ज�गा ह�ता�तरण गरकेो देिखयो । िनज 
�ितवादी प�ुयर�नबाट सो िक.नं. १८७ म�ये मोहीको 
भागको ज�गा �ितवादी �ह��छेनारायणले �ा� गरी 
िक.नं. ५८८ को �े.फ. ०-७-२ ज�गामा िनज मोहीले 
घर बनाउन ०४५ सालमा न�सा पास गरीसकेको 

देिख�छ । मोहीको हकबापत �ा� गरकेो ज�गा र 
घरसमेत िनमा�ण ह�ने दिेखन आएकोले अब सो 
�यवहारलाई खलब�याउन ु मनािसब र �यायोिचत 
देिखन आउदैँन । गठुीको ज�गामा पिन मोही हक �ा� 
गन� स�ने नै ह��छ । 

३५. सािबक िक.नं. १८७ बाट मोही भाग 
छु��एको ज�गाबाहेक अ� �ितवादीह� र प�ुपर�नका 
नाममा बाकँ� रहेको र िनजले �ितवादीह� केशर�न 
तारादेवीलाई हक ह�ता�तरण गरकेो ज�गास�म 
भगवानको पूजा आजा चलाउने गरी िनजी गठुी कायम 
ह�ने देिखयो । 

३६. यसरी िनजी गठुीको ज�गा �ितवादी 
प�ुयर�नले एकलौटी दता� गराएको सो दता� तथा सो 
दता�को आधारमा �ितवादी तारादेवी र केशर�नको 
नाउमँा ह�ता�तरण भई गएको िलखत दता�समेत 
बदर भई वादीको समेत हक रहने गरी सो हदस�मको 
ज�गाको िनजी गठुी कायम गनु�पन� देिखन आएको छ । 
मलुकु� ऐन, गठुीको ३(२) नं. मा घर गठुी राखेकोमा 
धम�लोप गन�ले पिन शेष बाकँ� ऐनबमोिजम ब�डा गरी 
खान पाउने ह�दँा र �ितवादी प�ुयर�नले आ�नो नाउमँा 
दता� गरी आ�नै �ीमती, भाइलाई स�म ह�ता�तरण 
गरकेो अंिशयारबाहेक अ�य� ज�गा िदएको नदेिखई 
�ितवादीम�ये प�ुयर�नले धम�लोप गरकेो देिखए पिन 
शेष बाकँ� ब�डा गरी खान पाउने देिख�छ ।

३७. अतः मािथ िववेिचत त�य �माण र 
�ितपािदत कानूनी िस�ा�तसमेतको आधारमा स�ु 
काठमाड� िज�ला अदालतबाट िनजी गठुी कायम 
गन� ग�र भएको फैसला उ�टी गरी वादी दाबी नप�ुने 
ठहर गरकेो पनुरावेदन अदालत, पाटनको िमित 
२०६४।११।६ को फैसला र सो पनुरावेदन अदालत, 
पाटनको फैसलासमेत उ�टी गरी गठुीको महलको 
१६ नं. को हद�यादिभ� नािलस नपरेको भनी िफराद 
खारजे गन� गरी यस अदालतको संय�ु इजलासबाट 
िमित २०६७।८।१३ मा भएको फैसला िमलेको देिखन 



1855

नआएकोले सो फैसला उ�टी भई �ितवादी प�ुयर�नले 
िक.नं. १८७ को ज�गा ०३९ सालमा रकैर भनी गराएको 
दता� तथा िनजले हक ह�ता�तरण गरकेो �ितवादी 
तारादेवी ता�ाकार र केशर�न ता�ाकारका नाउकँा 
िक.नं.११८८ र ११८९ तथा प�ुयर�न ता�ाकारको 
नाउमँा बाक� रहेको िक.नं. ११९४ का ज�गास�ममा 
वादी यो�यर�न ता�ाकारसमेतको हक िह�सा ह�ने गरी 
भगवान पूजा आजा चलाउने िनजी गठुी कायम ह�ने 
ठहर ्याई िक. नं. ५८८ र गठुी धम�लोपतफ� को दाबी 
प�ुन स�दनै भनी स�ु काठमाड�ं िज�ला अदालतबाट 
िमित २०६१।११।२४ मा भएको फैसला सदर ह�ने 
ठह�छ । दायरीको लगत क�ा गरी िमिसल िनयमानसुार 
बझुाई िदनू । 

उ� रायमा हामी सहमत छ� । 
�या.डा. आन�दमोहन भ�राई
�या. सपना �धान म�ल

इजलास अिधकृत: िदलीपराज प�त
इित सवंत् २०७३ साल असोज ६ गते रोज ५ शभुम् ।

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

माननीय �यायाधीश �ी ओम�काश िम�
आदेश िमित :२०७२।५।९

०७०-WO-००३२

म�ुाः उ��ेषण / परमादेश

िनवेदक/प� : आतंक पीिडत टुह�रा समाज नेपालका 
अ�य� िज�ला, लमजङु, च��े�र गा.िव.स. 
वडा नं. ६ ब�ने समुन अिधकारीसमेत

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

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

 § िवगतको सश� ���को �ममा  
सव�साधारण नाग�रकसमते मा�रएका 
वा बेप�ा पा�रएका छन ् । जसअनुसार 
िनद�िशकाले पीडक र पीिडतबीचको 
फरक �यवहार देखाउन सकेको देिखँदैन । 
यसले गदा� ��� पीिडतलाई िदन लागेको 
प�रचयप� पीडकले समेत �ा� गन� 
देिख�छ जुन �यायोिचत नह�ने ।

 § यु�रत प� िवप�बाट अ�तरा�ि��य 
मानव अिधकार तथा मानवीय कानूनको 
�यापक उ�लङ्घन�ारा िनद�ष प�का 
उपर पुर् याएको शारी�रक, मानिसक, 
आिथ�क �ित, मौिलक अिधकारको 
उ�लङ्घन वा भावना�मक पीडा 
पुर् याइएका �यि�ह�लाई पीिडत मा�न 

�नण�य नं. ९६८९

&
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सिक�छ । सोअ�तग�त पीडकलाई समावेश 
गन� नसिकने ।

 § पीडक अथा�त ् मानव अिधकारको 
ग�भीर उ�लङ्घनकता�लाई �यायको 
दायरामा �याइनुपन� िविधशा�ीय 
अवधारणािवपरीत पीिडतसरह नै समान 
�यवहार ग�रनु �यायोिचत  ह�दैँन । 
���कालका पीिडतको िविश� पिहचान 
गन� आधारह� सुिनि�त नगन� हो र पीिडत 
र पीडक सबैलाई ���को नाताले समान 
�यवहार गन� हो भने पीिडत�ितको रा�यको 
�यवहार स�मानजनक, यथाथ�परक र 
�यायोिचत ह�न नस�ने ।

(�करण नं. ५)
 § स�ंमणकालीन �यायको सही र 

इमा�दार काया��वयन गन� �ममा 
स�ब� िवषयह�को कानूनी, स�ंथागत, 
�ि�या�मक, उपचारा�मक र राहतमलूक 
कितपय �यव�थाह�को एकम�ु तजु�मा गनु� 
र लागू गनु� ज�री ह��छ । बदलाको भाव वा 
अपराध ढाकछोप गन� उ�े�यले कुनै नीित 
वा कानूनको तजु�मा गनु� वा  सही�पमा 
ब�नुपन� नीित वा कानूनको िनमा�ण वा 
काया��वयनलाई अवरोध गनु� िवड�बनापूण� 
कुरा ह��छ । िनता�त �याय र िववेकसङ्गत 
तवरले समाजको चाहनाको स�बोधन गन� 
िहसाबले दीघ�कालीन ल�य िलई कानून र 
�याय �णालीको स�चालन गन� सिकएन 
भन ेसमाज िनर�तर ���मा फिसरहने ह�दँा 
िवकास र स�यताको माग�मा अ�सर ह�न 
अस�भव ह�ने ।

 § ���कालमा भएका मानव अिधकार 
उ�लङ्घनका पीिडतह� आफूउपर भएको 
अ�याय िव��को उपचार पाउने हकदार 

ह�न ्। तसथ� पिन ��� पीिडत �यि�ह�को 
लािग �याइएको भिनएको िनद�िशका र 
�यसमा रहकेा �ावधानह�लाई पीिडतले 
सु�मै आपि� जनाइसकेको अव�थामा 
�य�तो चाहनालाई िसधै इ�कार गन� पिन 
नसिकने ।

 § सश� ���को �ममा बेप�ा पा�रएका 
वा मा�रएका पीिडतह�लाई माओवादी 
जनयु�मा मा�रएको भनी प�रचयप� िलन 
बा�य पा�रने हो भन े आ�नै िव��को 
काय�को गौरवीकरण गन� पीिडतलाई बा�य 
पा�रएको अव�था िसज�ना ह�न जा�छ । 
सश� ���बाट पीिडत �यि�लाई िनजको 
इ�छा िव�� माओवादी जनयु�बाट 
पीिडत भ�नु िवरोधाभाषपूण� ह��छ । यसबाट 
पीिडत झन ् पीिडत ब�न जाने देिख�छ । 
माओवादी प� �वयम ् पीिडत भएको भए 
�यसको लािग उनीह�लाई �वीकाय� फरक 
श�द �योग ह�न स�न े।

(�करण नं. ६)

िनवेदकका तफ� बाट : िव�ान्  अिधव�ाह� �ाने��राज 
आरण, गोिव�द व�दी, रामच�� पौडेल र 
िशवकुमार यादव

िवप�ीका तफ� बाट : िव�ान्  उप�यायािधव�ा बालकृ�ण 
वा�ले

अवलि�बत निजर :
स�ब� कानून :

 § नेपालको सिंवधानको धारा १०७(२)
 § नेपालको अ�त�रम संिवधान, २०६३ को 

धारा ३३(त)(थ)(द)(ध)
 § राजनीितक ���को �ममा म�ृयवुरण गरकेा 

वा बेप�ा पा�रएका �यि� तथा प�रवारलाई 
�दान ग�रने प�रचयप� िनद�िशका, २०६९
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आदेश
स.�.�या. क�याण �े� : नेपालको अ�त�रम 

संिवधान, २०६३ को धारा १०७(२) बमोिजम यस 
अदालतको अिधकार �े�अ�तग�त दायर ह�न आएको 
��ततु �रट िनवेदनको संि�� त�य र आदेश यस�कार 
छ:

हामी िनवेदकह� त�कािलन नेपाल क�यिुन� 
पाट� (माओवादी) �ारा २०५२ साल फा�गणु १ देिख 
स�चािलत माओवादी िव�ोहबाट पीिडत �यि�ह�को 
हकमा काम गन� उ�े�यले �थािपत गै�सरकारी 
सं�थाका �ितिनिधह� समेत ह� । हामी िनवेदकह� 
िवगत सश� ���का �ममा भएका मानव अिधकार 
उ�लङ्घनका पीिडत �यि�ह� भएकोले नेपाल 
सरकार र �यसका मातहतका िनकायह�बाट िवगत 
सश� ���सगँ स�बि�धत राहत, �ितपूित�लगायतका 
िवषयमा भएका काम कारवाहीको स�ब�धमा ��य� 
सरोकार रा�ने भएकोले हालै सरकारले ��� पीिडत 
प�रचय प� िवतरणस�ब�धी िवषयमा जारी गरकेो 
िनद�िशका, २०६९ मा �यव�था ग�रएका िवषयमा 
हा�ो चासो र सरोकार रहेको र यो िवषय साव�जिनक 
सरोकारको समेत भएकाले ��ततु िनवेदन गन� आएका 
छ� ।

िव�ततृ शाि�त स�झौता, नेपालको 
अ�त�रम संिवधान, २०६३ र सो सिंवधान जारी 
भएपिछका िविभ�न सहमित र स�झौताह�मा िवगतमा 
माओवादी�ारा स�चािलत िव�ोहलाई “सश� ���” 
को नामले स�बोधन ग�रएको छ । िव�ततृ शाि�त 
स�झौताको ��तावनाको आठ� अन�ुछेदमा “देशमा 
२०५२ सालदेिख च�दै आएको सश� ���लाई 
शाि�तपूण� सहकाय�को नया ँ अ�याय �ार�भ भएको 
घोषणा गद�...” भ�ने श�दावली �योग ग�रएको   छ । 
�यसरी नै नेपालको अ�त�रम संिवधान,२०६३ को 
धारा ३३(त), (थ) र (ध) मा पिन सश� ���का �ममा 
मानव अिधकारको उ�लङ्घन भएका �यि�ह�लाई 

उिचत राहत, स�मान र पनु:�थापनाको �यव�था गन� 
भ�ने श�दावलीको �योग भएको छ । तर डा.बाबरुाम 
भ�राई �धानम��ी भएको बेलाको सरकारले नेपालको 
अ�त�रम संिवधान, २०६३ तथा िव�ततृ शाि�त 
स�झौता, २०६३ को �ावधान र भावनािवपरीत 
िवगतको उ� सश� ���लाई “राजनीितक ���को” 
नाम िदई �य�ता ���बाट पीिडत �यि�लाई 
रा�यबाट �दान गन� भिनएको प�रचयप�मा माओवादी 
जनय�ु भनी स�बोधन गरी “राजनीितक ���को 
�ममा म�ृयवुरण गरकेा वा बेप�ा पा�रएका �यि� 
तथा प�रवारलाई �दान ग�रने प�रचय प�स�ब�धी 
िनद�िशका, २०६९” जारी गरी िमित २०६९/११/०१ 
गते �वीकृत भएको जानकारी �ा� भयो । सोहीअन�ुप 
िवप�ीह�बाट काम गन� लािगएको �यहोरा जानकारी 
ह�न आयो । 

उ� िनद�िशकामा रहेका �ावधानह� 
नेपालको अ�त�रम संिवधान, २०६३ र िव�ततृ 
शाि�त स�झौता, २०६३ को �ावधानसगँ बािझएको 
छ । “राजनीितक ���को �ममा म�ृयवुरण गरकेा 
वा बेप�ा पा�रएका �यि� तथा प�रवारलाई �दान 
ग�रने प�रचय प�स�ब�धी िनद�िशका, २०६९”  को 
नामाकरण नै गलत छ । िवगतको सश� ���लाई 
यसले राजनीितक ��� भ�न ुआफँैमा गलत छ । उ� 
िववािदत िनद�िशकाको दफा २ को प�रभाषा ख�डमा 
“राजनीितक ���” भ�ने श�दको प�रभाषा ग�रएको 
छ । जसअनसुार “राजनीितक ���” भ�नाले माओवादी 
जनय�ुसमेतलाई जनाउने छ भनी प�रभािषत ग�रएको 
छ । िव�ततृ शाि�त स�झौता र नेपालको अ�त�रम 
सिंवधान २०६३ ले िवगतको सश� ���लाई मा� 
िच�दछ । माओवादी जनय�ुलाई िच�दैन । िवघिटत 
सिंवधान सभाको बह�मतसमेतबाट अ�वीकृत 
भइसकेको उ� जनय�ु श�दलाई िव�ततृ शाि�त 
स�झौता र नेपालको अ�त�रम संिवधान, २०६३ 
को मम� तथा भावनािवपरीत नामाकरण गन� अिधकार 
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िवप�ी म��ालयलाई छैन । अतः िनद�िशकाको नाम 
र दफा २ को �यव�था नेपालको अ�त�रम संिवधान, 
२०६३ को ��तावना र धारा ३३ (त) (थ) र (ध) सगँ 
बािझएकाले बदर ग�रपाऊँ ।

�यसैगरी िववािदत िनद�िशकाले प�रचयप� 
िदने गरी प�रभािषत गरकेा सबै �यि�ह� पीिडतको 
प�रभाषािभ� पद�नन् । प�रचयप� �ा� गन� �यि� पिन 
राजनीितक ���सगँ स�बि�धत भएको मािनने भ�ने 
�यव�था गरकेोले िवगतमा भएका गि�भर अपराधका 
पीिडतलाई समेत घमुाउरो पाराले राजनीितक घटनाका 
पीिडत बनाई �कारा�तले सबै ग�भीर अपराधलाई 
राजनीितक घटना बनाउन षडय��मूलक ढङ्गले 
िनद�िशका जारी ग�रएकोले सो िनद�िशका �वीकाय� 
ह�न स�दैन । �यसमा पिन माओवादी जनय�ु भनेर 
िलिखत�पमा �वीकार गरपेिछ मा� प�रचय प� िदइने 
गरी बनाइएको उ� संवैधािनक �ावधानिवपरीतको 
िनद�िशकाको ढाचँाले पीिडतलाई झन् पीडा िदलाउने, 
अपमािनत र अपहेिलत गराउने िकिसमको छ । 

अतः िवप�ीह��ारा तयार पा�रएको 
राजनीितक ���को �ममा म�ृयवुरण गरकेा वा बेप�ा 
पा�रएका �यि� तथा प�रवारलाई �दान ग�रने प�रचयप� 
िनद�िशका, २०६९ को अनसूुची १ मा उि�लिखत 
राजनीितक ���, म�ृयवुरण गरकेा तथा अनूसूची ५ 
मा म�ृयवुरण गरकेा, माओवादी जनय�ु, राजनीितक 
���लगायतका श�दावलीह� राखी प�रचयप� िदने 
गरी भएका िनण�यह� नेपालको अ�त�रम संिवधान, 
२०६३ को ��तावना, धारा १२,१३,३३,१६६ 
समेतको िवपरीत भएकोले उ� म�ृयवुरण गरकेा, 
माओवादी जनय�ु, राजनीितक ��� र राजनीितक 
आ�दोलन ज�ता श�दह� उ��ेषणको आदेशले बदर 
ग�रपाऊँ । ���बाट पीिडत प�ह�लाई मा�य ह�ने 
िव�ततृ शाि�त स�झौतामा उि�लिखत सश� ���को 
नाममा पीिडत प�रवारका सद�यह�लाई प�रचय प� 
बाड्ँन ु भनी परमादशेलगायत उपय�ु आ�ा, आदेश 

वा पजु� जारी ग�रपाऊँ । साथै िवप�ीह�बाट िवतरण 
गन� लािगएको प�रचयप� नेपालको अ�त�रम सिंवधान, 
एवं िव�ततृ शाि�त स�झौतासमेतको �ावधानिवपरीत 
भएकोले �य�तो गैरकानूनी �माणका आधारमा सश� 
���बाट पीिडत ठूलो समदुायले रा�यबाट �ा� गन� 
िविभ�न सिुवधा एवं पिहचानबाट वि�चत ह�नपुन� र 
�य�तो सिुवधा �ा� गन� अयो�य �यि�ले समेत �ा� 
गन� �वल स�भावना भएकोले प�रचयप� बाड्ँने काय� 
��ततु �रट िनवेदनको अि�तम िकनारा नह�दँास�म 
जनु अव�थामा छ �यही अव�थामा रा�न ु भनी 
िवप�ीह�का नाममा अ�त�रम आदेश जारी ग�रपाउ ँ
भ�नेसमेत �यहोराको �रट िनवेदन ।

यसमा के कसो भएको हो ? िनवेदकको 
मागबमोिजमको आदशे िकन जारी ह�न नपन�   हो ? 
यो आदेश �ा� भएका िमितले बाटाको �यादबाहेक 
१५ (प��) िदनिभ� स�बि�धत िमिसलसमेत साथै 
राखी महा�यायािधव�ाको काया�लयमाफ� त िलिखत 
जवाफ पेस गनु�  भनी िवप�ीह�का नाममा सूचना 
�याद पठाई िलिखत जवाफ आएपिछ वा अविध 
नाघेपिछ िनयमानसुार पेस गनू� ।अ�त�रम आदेश 
ह�नपुन� नपन� स�ब�धमा िवप�ीह�समेतलाई सहभागी 
गराई छलफल गराउन उपय�ु ह�ने ह�दँा सो स�ब�धमा 
पेसी तोक� महा�यायािधव�ाको काया�लय तथा 
िवप�ीह�लाई जानकारी गराई िनयमानसुार पेस 
गनु�  भ�ने यस अदालतको िमित २०७०।४।२१ को 
आदशे ।

अ�त�रम आदेश जारी ह�ने नह�ने स�ब�धमा 
िवचार गदा�, राजनीितक ���को �ममा म�ृयवुरण 
गरकेा वा बेप�ा पा�रएका �यि�का प�रवारलाई �दान 
ग�रने प�रचयप� िनद�िशका, २०६९ मा समेिटएका 
श�दावली नेपालको अ�त�रम संिवधान, २०६३ को 
धारा ३३ मा �योग भएदेिख बाहेकका श�दह� �योग 
भई ���का प�ह� ���बाट पीिडतह�लाई सम�तामा 
नसमेिटएको �� िव�मान रहेको र मि��प�रषदले् 
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�य�तो िनद�िशका जारी गरी सिुवधा िदनेलगायतका 
�यव�थाह�को िनि�त कानूनी आधार ��ट गन� 
सकेको नदेिखएको, सिंवधानबमोिजम िनिव�वाद�पमा 
वा �याियक िन�पण गरबेेगर कुनै�पमा प�रचय प� 
िवतरण गन� तथा काया��वयन गन� िदन त�काल िम�ने 
नदेिखएकोले अि�तम िनण�य नभएस�म िववािदत 
िनद�िशकाको काया��वयन जहा ँजे अव�थामा छ सोही 
अव�थामा रो�न,ु अिघ नबढाउन ुभनी िवप�ीह�को 
नाममा सव��च अदालत िनयमावली, २०४९ को 
िनयम ४१(१) बमोिजम अ�त�रम आदशे जारी 
ग�रिदएको छ भ�नेसमेत �यहोराको यस अदालतको 
िमित २०७०/४/२८ को आदेश ।

गहृ म��ालयबाट के कुन िकिसमको गैरकानूनी 
वा गैरसंवैधािनक काय� भई �रट िनवेदकह�को मौिलक 
हकको हनन् भयो सो िवषयमा िनवेदन �यहोरामा िकटान 
गरी उ�लेख गन� नसकेको ह�दँा यस म��ालयलाई 
िवप�ी बनाई दायर भएको ��ततु �रट िनवेदन खारजे 
ग�रपाउ ँभ�नेसमेत �यहोराको गहृ म��ालयको िलिखत 
जवाफ ।

नेपालको अ�त�रम सिंवधान, २०६३ को 
धारा ३३ को ख�ड (त) मा सश� ���को �ममा 
मा�रएकाह�को प�रवारलाई तथा यस �ममा घाइते भई 
अपाङ्ग र अश� भएकाह�लाई उिचत राहत, स�मान 
तथा पनु�था�पनाको �यव�था गन� रा�यको दािय�व 
रहने भनी �वीकार ग�रएको र सोहीबमोिजम नेपाल 
सरकारले सश� ��� पीिडतह�लाई राहत �दान गद� 
आइरहेको छ । जहासँ�म िनवेदकह�ले उ�लेख गनु�  
भएको िनद�िशकास�ब�धी िवषय छ, मलुकुमा भएको 
सश� ���का �ममा मा�रएका वा बेप�ा पा�रएका 
�यि�को निजकको हकदारको पिहचान गरी स�बि�धत 
प�रवारलाई सरकारको तफ� बाट उपल�ध ह�ने िविभ�न 
सेवा सिुवधा �दान गन� सहज होस् भ�ने पिव� उ�े�यले 
उ� िनद�िशका बनेको दिेख�छ ।

राजनीितक ���को �ममा म�ृयवुरण गरकेा 

वा बेप�ा पा�रएका प�रवारलाई �दान ग�रने प�रचय प� 
िनद�िशका, २०६९ �वीकृत गन� िवषयको शाि�त तथा 
पनुिन�मा�ण म��ालयको ��ताव मि��प�रषद्को बैठकमा 
पेस ह�दँा मि��प�रषद्ले उ� ��ताव �वीकृत गन� िनण�य 
गरकेो हो । सो िनद�िशका ऐन वा िनयमअ�तग�त बनेको 
नभई काय�का�रणीको नीितगत तहबाट बनेको नीितगत 
द�तावेज भएको ह�दँा संवैधािनक वा कानूनी परी�ण 
गनु�पन� आव�यकता नरहेको ह�दँा �रट िनवेदन खारजे 
ग�रपाउ ँभ�नेसमेत �यहोराको िवप�ी �धानम��ी तथा 
मि��प�रषद ्काया�लयको िलिखत जवाफ ।

िवप�ीह�ले दाबी िलएको िनद�िशकामा 
उ�लेख भएका श�दावलीह� म�ृयवुरण गरकेा, 
माओवादी जनय�ु र राजनीितक ��� भ�ने �यव�था 
नेपालको अ�त�रम संिवधान, २०६३ र िव�ततृ 
शाि�त स�झौतािवपरीत भएको भनी िजिकर िलन ु
भएको दिेख�छ । उ� िनद�िशकाबमोिजम �दान ह�ने 
प�रचय प�को ढाचँामा राजनीितक ��� र माओवादी 
जनय�ु भ�ने श�दावलीह� �योग नभएको अव�था  
छ । प�रचयप�को �करण नं. २ मा राजनीितक ���को 
िववरण भ�नेस�म उ�लेख भएको र सश� ���बाट 
पीिडत �यि� वा प�रवारले आफू वा प�रवार के कुन 
अव�था, कारण र प�बाट पीिडत ह�न ु परकेो हो सो 
िववरण िनजह�बाट नै �ा� ह�न सकोस र सोहीबमोिजम 
���को िववरण उ�लेख गरी प�रचयप� �दान गदा� 
िनजह�को पिहचान तथा आ�मस�मान ह�ने उ�े�यले 
सो प�रचयप� �ा� गदा� भनु�पन� फारममा राजनीितक 
���को िववरणस�म उ�लेख गन�को लािग उ� 
अनसूुचीका फारामह� रहेका ह�न् । िवप�ीले सश� 
���को अव�था, कारणबाट प�रचय प� िलन चाहेको 
भए सोबमोिजम प�रचय प� पाउने अिधकार िनजह�मा 
सरुि�त नै भएकोमा अ�य �यि�ले राजनीितक ���को 
अव�था, कारण र प�को िववरण भरी सो िववरणका 
आधारमा िनजह�ले �ा� गन� प�रचयप�लाई िवप�ीले 
अ�यथा भ�न िम�ने  होइन ।
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िनद�िशकाको दफा २ को (क) ले राजनीितक 
���को प�रभाषा गरकेो छ । माओवादी जनय�ु, 
ऐितहािसक जन आ�दोलन, मधेश / तराई, जनजाित, 
थ�हट, दिलत, िपछडा वग�, चरुभेावर आ�दोलन 
र अ�य समदुायका �यायोिचत मागका लािग भएका 
िविवध आ�दोलनलाई समेट्ने गरी प�रचय प� �दान 
ह�ने स�दभ�मा िनद�िशका जारी भएको हो । नेपालमा 
भएका िविवध �कारका आ�दोलनलाई स�बोधन ह�ने 
गरी �दान ह�ने प�रचय प�लाई केवल राजनीितक 
��� र माओवादी जनय�ुलाई मा� समेट्ने गरी जारी 
गनु�पन� भ�ने िनवेदकह�को माग गलत छ । उि�लिखत 
िवषयमा स�मािनत अदालतबाट जे ज�तो अि�तम 
िनण�य ह��छ यस म��ालयलाई सव��वीकाय� ह�ने नै 
छ भ�नेसमेत �यहोराको शाि�त तथा पनु: िनमा�ण 
म��ालयको िलिखत जवाफ ।

िनयमबमोिजम पेसीमा चढी इजलाससम� 
पेस ह�न आएको ��ततु �रट िनवेदनमा िनवेदक 
तफ� बाट उपि�थत िव�ान्  अिधव�ाह� �ी 
�ाने��राज आरण, �ी गोिव�द व�दी, �ी रामच�� 
पौडेल र �ी िशवकुमार यादवले अ�त�रम सिंवधानको 
भावनािवपरीत िनद�िशका जारी भएको छ । पीडक नै 
पीिडत बनी प�रचयप� िलने हो भने पीिडतको �ितपूित� 
र राहतको सनुिु�तता ह�दँैन । राजनीितक श�दावली 
�योग गरी बनाइएको िनद�िशका पीिडतमखुी ह�न 
सकेको छैन । प�रचयप� सरकारी सेवा सिुवधा िलनको 
लािग हो । यिद पीिडतले सो िलन नमाने कसका लागी 
यो बनेको हो िवप�ीह�ले ��ट पान� सकेका छैनन् । 
यसकारण नेपालको अ�त�रम सिंवधान, २०६३ र 
यसको अिभ�न अगंको �पमा रहेको िव�ततृ शाि�त 
स�झौता, २०६३ को मम�, भावना र �ावधानिवपरीत 
"राजनीितक ���को �ममा म�ृयवुरण गरकेा वा बेप�ा 
पा�रएका �यि� तथा प�रवारलाई �दान ग�रने प�रचय 
प�स�ब�धी िनद�िशका, २०६९" जारी भएको ह�दँा 
�य�तो िनद�िशका �ारि�भक�पमै बदर घोिषत ग�रन ु

पद�छ भ�नेसमेत �यहोराको बहस ��ततु गनु�भयो ।
िवप�ी नेपाल सरकारको तफ� बाट उपि�थत 

िव�ान्  उप�यायािधव�ा �ी बालकृ�ण वा�लेले उ� 
िनद�िशका कानूनी शि� नभएको द�तावेज ह�दँा 
अदालतले बदर घोिषत गन� स�दैन । सश� ��� 
चाहे �यो माओवादी ��� होस्, चाहे �यो ऐितहािसक 
जनआ�दोलन वा मधेश / तराई आ�दोलन, जनजाित, 
थ�हट, चरुभेावर एवं अ�य समदुायले �यायोिचत 
मागका लािग ग�रएका िविवध आ�दोलन िकन नहोस् 
�य�ता आ�दोलनको �ममा म�ृयवुरण गरकेा वा 
बेप�ा पा�रएका �यि� वा प�रवारलाई सरकारको 
तफ� बाट उपल�ध ह�ने िविभ�न सेवा सिुवधा �दान गन� 
सहज होस् भ�ने उ�े�यका साथ उ� िनद�िशका जारी 
ग�रएको ह�दँा बदर ह�नपुन� होइन । �यसमा �य�ु श�दकै 
कारण पीिडत �यि�लाई सहयोग पयुा�उने उ�े�य मािथ 
आपि� जनाउन ु पन� िवषय नभएको र रा�यले सबै 
�कारका ���बाट �भािवत �यि�ह�लाई समान 
�यवहार गनु�पन� ह�दँा �रट जारी ह�नपुन� अव�था छैन 
भ�नेसमेत �यहोराको बहस ��ततु गनु�भयो ।

दवैु प�ह�को तफ� बाट ��ततु बहससमेत 
सनुी िमिसल अ�ययन गरी हेदा� यसमा िनवेदन 
मागबमोिजमको आदेश जारी ह�न ुपन� हो होइन ? सोही 
िवषयको िन�पण गनु�पन� देिखन आयो ।

२. िनण�यतफ�  िवचार गदा� नेपाल सरकार 
शाि�त तथा पनुिन�मा�ण म��ालयबाट जारी भएको 
राजनीितक ���को �ममा म�ृयवुरण गरकेा वा 
बेप�ा पा�रएका प�रवारलाई �दान ग�रने प�रचय प� 
िनद�िशका, २०६९  नेपालको अ�त�रम सिंवधान, 
२०६३ को ��तावना, धारा ३३ (त)(थ) र (ध) सगँ 
बािझएको साथै िव�ततृ शाि�त स�झौता, २०६३ र 
सिंवधानको भावना र �यसले �वीकार गरकेो सश� 
���लाई राजनीितक ���को नाम िदई �यसको 
प�रभाषा गन� �ममा राजनीितक ��� भ�नाले माओवादी 
जनय�ुलाई जनाउछँ भनी उ�लेख ग�रएकोले �य�तो 
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िनद�िशकाका श�दह�लाई उ��ेषणको आदेशले बदर 
गरी अ�त�रम संिवधान र िव�ततृ शाि�त स�झौतामा 
उि�लिखत सश� ���को नामबाट पीिडत प�रवारका 
सद�यह�लाई प�रचयप� बाड्ँन ुभनी परमादशे जारी 
ग�रपाउ ँभ�ने िनवेदन दाबी रहेको देिखयो । 

३. उ� िनद�िशकाको कानूनी प�रणाम 
नभएको ह�दँा अदालतले ह�त�ेप गन� निम�ने भनी 
िवप�ीतफ� बाट िजिकर िलएको देिखयो । िनवेदकले 
िववाद उठाएको "राजनीितक ���को �ममा म�ृयवुरण 
गरकेा वा बेप�ा पा�रएका �यि� तथा प�रवारलाई 
�दान ग�रने प�रचयप�  िनद�िशका, २०६९" मा 
भएको �यव�था हेदा� सश� ���लगायतका िविवध 
आ�दोलनको �ममा मा�रएका वा बेप�ा पा�रएका 
�यि� तथा प�रवारलाई नेपाल सरकारबाट िदन 
खोिजएको राहतलाई स�बोधन गन� खोिजएको 
देिख�छ । प�रचयप� बाड्ँनकुो उपादेयता सश� 
���लगायतका िविवध आ�दोलनको �ममा मा�रएका 
�यि� वा बेप�ा पा�रएका �यि�को स�मान तथा 
िनजका प�रवारह�लाई नेपाल सरकारबाट उपल�ध 
ह�ने िविभ�न सेवा सिुवधा �ा� गन� सहज होस् भ�ने 
रहेको उ� िनद�िशकाको �करण नं. ६ बाट देिख�छ । 
यसरी प�रचयप�को आधारमा सरकारले ���पीिडत 
�यि�लाई राहत तथा आिथ�क सहयोगलगायतका 
सेवा सिुवधा �दान गन� उ�े�यले प�रचयप� िवतरण 
गन� लागेको देिखदँा उ� प�रचयप� पीिडत �यि� 
तथा प�रवारलाई लाभको आधार ब�न जाने 
देिख�छ । मि��प�रषदले् घोषणा गरकेो नीित अथा�त्  
�वीकृत गरकेो िनद�िशका आफँैमा नीित ह�ने र �यसको 
आधारमा �ितपूित� , सेवा सिुवधा आिदलाई �भािवत 
गन� खालको छ भने �यसको प�रणाम छैन भ�न 
िम�दैन । मि��प�रषदले् गन� कुनै िनण�य चाहे �यो 
�शासिनक नै िकन नहोस् �यसले कानूनको सीमालाई 
�यान रा�नै पछ�  । मि��प�रषद्को िनण�य �वयम्  पिन 
कानूनको सीमा बािहर पद�न । प�रचयप� िनद�िशका 

नेपाल सरकारको िनण�य�ारा जारी भएको र �यसको 
आधारमा ���बाट पीिडत �यि� वा िनजको 
प�रवारलाई सिुवधा वा लाभ िवतरण ह��छ भने वा 
�यसको आधार बनाइ�छ भने �यसबाट िसिज�त 
प�रणामको खराबीको उपचार माग गन� संिवधानको 
धारा १०७(२) को सहारा िलन नसिकने भ�ने 
ह�दैँन । ��ततु िनद�िशका धारा ३३ को ख�ड (त) सगँ 
र िव�ततृ शाि�त स�झौतासगँ स�बि�धत दिेखएको र 
िनद�िशकाअ�तग�त जारी ह�ने प�रचयप�बाट आिथ�क 
सेवा सिुवधा �दान गन� �ि�कोण िलएको र �यसबाट 
हक अिधकारको उपभोगमा �मािणत गन� �ि�कोण 
िलइ�छ । �यसबाट समानतालगायतको हक �भािवत 
ह�नस�ने भई उपचारको �रटमा िवचार गन� िम�दनै 
भ�न मनािसब ह�दँैन । साथै सरकारको िनण�य एवम 
काम कारवाही संिवधान एव �चिलत कानूनिवपरीत 
ह��छ र �यसबाट �यि�को हक अिधकारमा �ितकूल 
असर पन� जा�छ भने �यस िव�� उपचार खो�न 
निम�ने भ�न िमलेन । यसकारण ��ततु िनद�िशकाको 
कानूनी प�रणाम छैन भ�ने िवप�ीह�को िजिकरसगँ 
सहमत ह�न सिकएन । 

४. िववािदत प�रचयप� िनद�िशका, २०६९ 
को नाम  र �यसमा उि�लिखत राजनीितक ���, 
म�ृयवुरण गरकेा तथा माओवादी जनय�ुलगायतका 
श�दावलीह� राखी प�रचयप� िदने गरी भएका 
िनण�यह� नेपालको अ�त�रम संिवधान, २०६३ र 
िव�ततृ शाि�त स�झौतासमेतको िवपरीत भएकोले 
उ� श�दह� उ��ेषणको आदेशले बदर ग�रपाउ ँ
िनवेदकह�ले चनुौती िदएको दिेख�छ । िमित 
२०६९।११।४ मा जारी भएको िववािदत प�रचयप� 
िनद�िशका, २०६९ को दफा २ को प�रभाषा ख�डमा 
"राजनीितक ���" भ�नाले माओवादी जनय�ु, 
ऐितहािसक जनअ�दोलन, मधेश/तराई आ�दोलन, 
जनजाित आ�दोलन, थ�हट आ�दोलन, दिलत 
तथा िपछडावग� आ�दोलन, चरुभेावर आ�दोलन र 
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अ�य समदुायका �यायोिचत मागका लािग भएका 
आ�दोलनलाई जनाउनेछ भनी  प�रभािषत ग�रएको 
पाइ�छ । यसैगरी प�रचयप� िलनका लािग भनु�पन� 
िनद�िशकाको अनसूुची २बमोिजम िनवेदनको ढाचँामा 
िच� लगाउनका लागी राजनीितक आ�दोलनको 
िववरणअ�तग�त (क) मा “माओवादी जनय�ु”लाई 
रािखएको देिख�छ । उ� �यव�था सिंवधानको 
भावनाअनकूुल छ छैन भनी हेदा� नेपालको अ�त�रम 
संिवधान, २०६३ को धारा ३३ (त) (थ) (द) र (ध) 
मा रा�यको दािय�वस�ब�धी दहेायको �यव�था रहेको 
पाइ�छ ।

(त) सश� ���को �ममा मा�रएकाह�को 
प�रवारलाई तथा यस �ममा घाइते भई 
अपाङ्ग र अश� भएकाह�लाई उिचत 
राहत, स�मान तथा पनु�था�पनाको �यव�था 
गन�, 

(थ) सश� ���को �ममा बेप�ा पा�रएका 
�यि�ह�को स�ब�धमा गिठत छानबीन 
आयोगको �ितवेदनका आधारमा �य�ता 
�यि�ह�का पीिडत प�रवारह�लाई राहत 
उपल�ध गराउने, 

(द) सश� ���को �ममा िव�थािपतह�को 
पनु�था�पना गन�, न� भएका िनजी तथा 
साव�जिनक स�पि�ह�को हकमा राहत 
�दान गन� तथा �व�त संरचनाह�को पनु: 
िनमा�ण गन� िवशेष काय��म स�चालन गन�,

ध) सश� ���को �ममा मानव अिधकारको 
ग�भीर उ�लङ्घन गन� तथा मानवता 
िव��को अपराधमा संल�न �यि�ह�को 
बारमेा स�य अ�वेषण गन� तथा समाजमा 
मेलिमलापको वातावरण िनमा�ण गन� 
उ�च�तरीय स�य िन�पण तथा मेलिमलाप 
आयोग गठन गन� ।

५. यसरी सिंवधानको उपयु�� �यव�थाबाट 
सश� ���को �ममा बेप�ा पा�रएका वा मा�रएका 
�यि�ह�को पीिडत प�रवारह�लाई राहत िदनपुन� 
रा�यउपर दािय�व िनरोिपत गरकेो देिख�छ भने 
िवगतको सश� ���लाई िववािदत प�रचयप� 
िनद�िशकामा उ�लेख भएज�तै “राजनीितक ��� 
र माओवादी जनय�ु” ज�ता श�दह�को �योग गरी 
स�बोधन गरकेो पाइदैँन । साथै िववािदत िनद�िशकाले 
सम��पमा राजनीितक ���को �ममा म�ृयवुरण 
गरकेा वा बेप�ा पा�रएका �यि� भनी उ�लेख 
गरकेो देिख�छ । यसैगरी उ� िववािदत िनद�िशकामा  
�य�ु "म�ृयवुरण" श�दले मा�रएको भ�ने �प� गन� 
देिखदँनै । िवगतको सश� ���को �ममा सव�साधारण 
नाग�रकसमेत मा�रएका वा बेप�ा पा�रएका छन् । 
जसअनसुार िनद�िशकाले  पीडक र पीिडतबीचको 
फरक �यवहार दखेाउन सकेको दिेखदँैन । यसले गदा� 
��� पीिडतलाई िदन लागेको प�रचयप� पीडकले 
समेत �ा� गन� दिेख�छ जनु �यायोिचत ह�दँैन । य�ुरत 
प� िवप�बाट अ�तरा�ि��य मानव अिधकार तथा 
मानवीय कानूनको �यापक उ�लङ्घन�ारा िनद�ष 
प�का उपर परु ्याएको शारी�रक, मानिसक, आिथ�क 
�ित, मौिलक अिधकारको उ�लङ्घन वा भावना�मक 
पीडा परु ्याइएका �यि�ह�लाई पीिडत मा�न 
सिक�छ । सोअ�तग�त पीडकलाई समावेश गन� 
सिकँदैन । पीडक अथा�त्  मानव अिधकारको ग�भीर 
उ�लङ्घनकता�लाई �यायको दायरामा �याइन ु पन� 
िविधशा�ीय अवधारणािवपरीत पीिडत सरह नै 
समान �यवहार ग�रन ु�यायोिचत  ह�दँनै । ���कालका 
पीिडतको िविश� पिहचान गन� आधारह� सिुनि�त 
नगन� हो र पीिडत र पीडक सबैलाई ���को नाताले 
समान �यवहार गन� हो भने पीिडत�ितको रा�यको 
�यवहार स�मानजनक, यथाथ�परक र �यायोिचत ह�न 
स�दनै । िनद�िशकाको उ�े�य ���कालका सबैलाई 
पीडत मा�ने हो भने �यो फरक कुरा हो । उि�लिखत 
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िनद�िशकाको सम� अ�ययनबाट सश� ���बाट 
पीिडतले मा� होइन पीडकले पिन प�रचयप� िलन 
स�ने दिेख�छ ।

६. सं�मणकालीन �यायको सही र इमा�दार 
काया��वयन गन� �ममा स�ब� िवषयह�को कानूनी, 
सं�थागत, �ि�या�मक, उपचारा�मक र राहतमूलक 
कितपय �यव�थाह�को एकम�ु तजु�मा गनु�  र लागू 
गनु�  ज�री ह��छ । बदलाको भाव वा अपराध ढाकछोप 
गन� उ�े�यले कुनै नीित वा कानूनको तजु�मा गनु�  
वा  सही�पमा ब�नपुन� नीित वा कानूनको िनमा�ण 
वा काया��वयनलाई अवरोध गनु�  िवड�बनापूण� कुरा 
ह��छ । िनता�त �याय र िववेकसङ्गत तवरले समाजको 
चाहनाको स�बोधन गन� िहसाबले दीघ�कालीन ल�य 
िलई कानून र �याय �णालीको स�चालन गन� सिकएन 
भने समाज िनर�तर ���मा फिसरहने ह�दँा िवकास 
र स�यताको माग�मा अ�सर ह�न अस�भव ह��छ । 
���कालमा भएका मानव अिधकार उ�लङ्घनका 
पीिडतह� आफूउपर भएको अ�याय िव��को 
उपचार पाउने हकदार ह�न् । तसथ� पिन ��� पीिडत 
�यि�ह�को लािग �याइएको भिनएको िनद�िशका 
र �यसमा रहेका �ावधानह�लाई पीिडतले स�ुमै 
आपि� जनाइसकेको अव�थामा �य�तो चाहनालाई 
िसधै इ�कार गन� पिन सिकँदैन । सश� ���को �ममा 
बेप�ा पा�रएका वा मा�रएका पीिडतह�लाई माओवादी 
जनय�ुमा मा�रएको भनी प�रचयप� िलन बा�य 
पा�रने हो भने आ�नै िव��को काय�को गौरवीकरण 
गन� पीिडतलाई बा�य पा�रएको अव�था िसज�ना ह�न 
जा�छ । सश� ���बाट पीिडत �यि�लाई िनजको 
इ�छा िव�� माओवादी जनय�ुबाट पीिडत भ�न ु
िवरोधाभाषपूण� ह��छ । यसबाट पीिडत झन पीिडत ब�न 
जाने दिेख�छ । माओवादी प� �वयम्  पीिडत भएको भए 
�यसको लािग उनीह�लाई �वीकाय� फरक श�द �योग 
ह�न स�दछ । नेपालको अ�त�रम संिवधान, २०६३ 
ले सश� ���को कारण ���रत प�ह�,,रा�य तथा 

त�कालीन िव�ोही प�बाट पीिडत भएका �यि�लाई र 
नेपालको िविभ�न आ�दोलनमा संल�न समूहह�लाई 
एकै �तरमा स�बोधन गन� भनेको छैन । मलुकुमा भएको 
सश� ���का �ममा मा�रएका वा बेप�ा पा�रएका 
�यि�को निजकको हकदारको पिहचान गरी स�बि�धत 
प�रवारलाई सरकारको तफ� बाट उपल�ध ह�ने िविभ�न 
सेवा सिुवधा �दान गन� सहज होस् भ�ने उ�े�यले 
उ� िनद�िशका बनेको दिेखदँा ��� पीिडतले अपन�व 
�हण गन� खालको िनद�िशका ब�नपुन� ज�री देिख�छ । 
छु�ाछु�ै आ�दोलनका पीिडतलाई समेट्ने गरी छु�ाछु�ै 
िवषयको छु�ै प�रचय ख�ुने गरी िनद�िशका जारी गनु�  
�यवहा�रक एवं �यायोिचतसमेत ह�ने देिख�छ ।

७. नेपालको अ�त�रम सिवधान, २०६३ को 
धारा ३३ (त) मा सश� ���को �ममा मा�रएकाह�को 
प�रवारलाई तथा यस �ममा घाइते भई अपाङ्ग र 
अश� भएकाह�लाई उिचत राहत, स�मान तथा 
पनु�था�पनाको �यव�था गन�, (थ) मा सश� ���को 
�ममा बेप�ा पा�रएका �यि�ह�को स�ब�धमा 
गिठत छानिबन आयोगको �ितवेदनका आधारमा 
�य�ता �यि�ह�का पीिडत प�रवारह�लाई राहत 
उपल�ध गराउने, र (द) मा  सश� ���को �ममा 
िव�थािपतह�को पनु�था�पना गन�, न� भएका िनजी 
तथा साव�जिनक स�पि�ह�को हकमा राहत �दान 
गन� तथा �व�त संरचनाह�को पनु: िनमा�ण गन� िवशेष 
काय��म स�चालन गन�समेतको सबैधािनक �ावधान 
रािखएको दिेख�छ । तर िवप�ी नेपालसरकारले जारी 
गरकेो ��ततु िनद�िशकामा �य�ु भाषा नेपालको 
अ�त�रम सिंवधान, २०६३ को भावनाअनसुार 
भएको दिेखएन । ��ततु िनद�िशकामा सबैधािनक 
दािय�वअन�ुपको भाषा तथा उदे�य नदिेखएको ह�दँा 
मि��प�रषदक्ो िमित २०६९।११।४ को िनण�यबाट 
जारी भएको उ� "राजनीितक ���को �ममा म�ृयवुरण 
गरकेा वा बेप�ा पा�रएका �यि� तथा प�रवारलाई 
�दान ग�रने प�रचय प�स�ब�धी िनद�िशका, २०६९" 
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सिवधानको भावना तथा मम�अन�ुपको र मा�य दिेखन 
आएन ।

८. अतः उ� "राजनीितक ���को �ममा 
म�ृयवुरण गरकेा वा बेप�ा पा�रएका �यि� तथा 
प�रवारलाई �दान ग�रने प�रचय प�स�ब�धी िनद�िशका, 
२०६९" मा पनुरावलोकन गरी नेपालको अ�त�रम 
संिवधान, २०६३ को धारा ३३ मा �योग भएका श�द 
र भावनाअन�ुप जनु आ�दोलन वा संघष� हो �यसको 
�प� िकटान गरी मानव अिधकारको उ�लङ्घनबाट 
पीिडत ह�न पगेुको ि�थित देिखने गरी िनद�िशका जारी 
गरी प�रचयप� �दान गनु�  भनी िवप�ीह�को नाममा 
िनद�शना�मक आदशे जारी ह�ने ठहछ�  । ��ततु आदेशको 
जानकारी महा�यायािधव�ाको काया�लयमाफ� त 
िवप�ीह�लाई िदई दायरीको लगत क�ा गरी िमिसल 
िनयमानसुार अिभलेख शाखामा बझुाई िदनू ।

उ� रायमा सहमत छु ।
�या. ओम�काश िम�

इजलास अिधकृत:- सरुशेराज खनाल
इित संवत् २०७२ साल भदौ ९ गते रोज ४ शभुम् ।

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

माननीय �यायाधीश �ी ओम�काश िम� 
फैसला िमित : २०७२।१२।२२

०६७-WO-११२४

िवषय : उ��ेषण

िनवेदक : बारा िज�ला, अमतृगंज गा.िव.स. वडा नं. ८ 
ब�ने �िदपकुमार �साद साह कलवार

िव��
िवप�ी : बारा िज�ला, िवसनुपरु गा.िव.स. वडा नं. ३ 

ब�ने रामभजन राय यादवसमेत

 § व�तुतः आफू िव��को फैसलाको 
जानकारी �ा� गन� वा �य�तो फैसलाउपर 
िच� नबुझेमा पुनरावेदन गन� पाउने कानूनी 
हक मु�ाका प�ह�मा िनिहत रहकेो 
ह��छ । कानून�ारा �द� अिधकारको 
उपयोग गन�बाट कसैलाई वि�चत गन�समेत 
निम�ने ।

 § ��येक �यि�लाई िनज िव�� ग�रएको 
कारवाहीको जानकारी पाउने र �य�तो 
कारवाहीउपर िचत नबुझेका कुरामा 
पुनरावेदन गन� पाउने अिधकार रहने ।

 § �रट िनवेदकका नाममा जारी भएको �याद 
�याद तामेलीस�ब�धी उपयु�� कानूनी 
�यव�था अनु�प अ.ब.ं ११० न.ं को 
�ि�या पुर् याई तामेल भएको अव�थामा 
के कुन �ि�या नपुगी बेरीतको भएको र 
आफूले थाहा जानकारी नपाएको भ�ने 

�नण�य नं. ९६९०

&
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यथे�, िव�ास�द कारण, अव�था र ि�थित 
देखाउनु पन� दािय�व िनवेदक कै रहने ।

 § कानूनले िनधा�रण गरकेो �िकया र �रत 
पुर् याई तामले भएको �यादिभ� �ितवाद 
नगन� �यि�लाई िवना आधार र कारण 
�याद बदर गरी पुनः �ितवादको मौका 
िदई रहनुपछ� भ�न े कानूनको मकसद ह�न 
नआउने ।

(�करण नं. ५)

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

फैसला
�या. सुशीला काक� : नेपालको अ�त�रम 

संिवधान, २०६३ को धारा ३२ र १०७(२) बमोिजम 
दायर ह�न आएको ��ततु �रट िनवेदनको त�य र 
आदेश यस�कार छः

िवप�ी रामभजन राय यादव वादी र म 
िनवेदक �ितवादी भएको बारा िज�ला अदालतको 
१४६० को लेनदेन म�ुा म िनवेदकको अनपुि�थितमा 
फैसला भएको र पनुरावेदन �याद म कहा ँनप�ुदै िमित 
२०६७।३।१४ मा कानून �यवसायीमाफ� त फैसलाको 
�ितिलिप िलदँा मेरो नाउमँा बेरीतपूव�क पनुरावेदन 
�यादसमेत तामेल भइसकेको भनी कानून �यवसायीले 
भ�दा पनुरावेदन �यादसमेतको �मािणत �ितिलिप 
िलई हेदा� मेरो नाउमँा िमित २०६५।८।२९ मा �याद 
केरमेट गरी �याद मलाई थाहा जानकारी नह�ने गरी 
बेरीतपूव�क तामेल गरकेो थाहा पाई �याद बेरीतको 
भएकोले बदर गरी पनुरावेदनप� दता� ग�रपाउन बारा 
िज�ला अदालतमा िनवेदन िददँा फैसलाको जानकारी 
३५ िदने �याद सूचना िनजको कानून �यवसायीले 

पिहले �ा� गरकेो फैसला र �याद �ितिलिपबाट देिखदँा 
समयमै अदालतको फैसलाको जानकारी िनवेदक 
वादीलाई भएको अव�थामा �यादको स�ब�धमा िवचार 
गनु�पन� अव�था नै रहेको देिखएन भ�ने  बारा िज�ला 
अदालतबाट िमित २०६७।४।१४ मा आदेश भएकोमा 
सो आदेशउपर पनुरावेदन अदालत, हेट�डामा िनवेदन 
िददँा िमित २०६७।४।१४ मा भएको आदशे बेरीतको 
नदिेखएकोले प�रवत�न ग�ररहन ुपरने भ�ने पनुरावेदन 
अदालत, हेट�डाबाटसमेत िमित २०६७।९।१ मा 
आदशे भएको रहेछ । 

नेपालको अ�त�रम सिंवधान २०६३ को 
धारा १३(१) मा सबै नाग�रक कानूनको �ि�मा समान 
ह�नेछ । कसैलाई पिन कानूनको अधीनमा रही स�पि� 
आज�न गन�, भोग गन�, बेचिबखन गन� र स�पि�को 
अ�य कारोबार गन� हक ह�नेछ, धारा २४(८) मा ��येक 
�यि�लाई िनज िव�� ग�रएको कारवाहीको जानकारी 
पाउने हक ह�नेछ भ�ने संवैधािनक �यव�था छ । �याद 
सूचना ��ट ब�ुने गरी तामेल गनु�पछ�  । �याद टा�ँदा 
दे�ने भिनएको सा�ीह�मा स�बि�धत वडाको सा�ी 
रा�न ु पछ�  भ�ने अ.ब.ं ११० नं. मा �यव�था छ । 
�याद टा�ँदा दे�ने भिनएका सा�ीह�मा स�बि�धत 
वडाको भलाद ्मी सा�ी नराखी अ.बं. ११० नं. 
िवपरीत वडा नं. ६ का भलाद ्मी सा�ीह� �ितवादीको 
छरिछमेकको �यि� ह�न भ�नेपिन नदिेखएकोले यी 
िनवेदक �ितवादीले िमित २०५४।९।७ मा िललाम 
गन� भनी १५ िदने �यादको सूचना �ा� गरकेो भनी 
मा�न कानूनतः िम�ने देिखएन भनी (खै�ल नेसा 
िव�� पनुरावेदन अदालत, हेट�डासमेत (ने.का.प. 
२०५८ अंक ५/६ प.ृ ३३१ िन.नं. ७००९) मा निजर 
�ितपादन भइसकेको छ ।

तामेली �यादमा गाउ ँ िवकास िसिमत 
सिचवले गरकेो सहीको िमित र तामेलदारले गरकेो 
सहीको िमितसमेत अलग अलग रहेको पनुरावेदनको 
तामेली �याद हेदा� िमित २०६५।७।२९ मा तामेल 
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भएको हो वा िमित २०६५।८।२९ मा तामेल भएको हो 
सो यिकन छैन । सो तामेली �याद नै केरमेट ग�रएको 
छ । केरमेटमा तामेलदारको सही पिन छैन । िबगोको 
म�ुामा ३५ िदने �याद मैले बझेुको छैन । मैले बझुेको 
�माण पिन दिेखदँैन । मेरो नाउमँा �रतपूव�क तामेल 
भएको पिन छैन । िबगोमा मेरो िभ�न भएको छोरा 
�ीमतीले आ�ना नाउकँा ज�गा फुकुवाको िनवेदन 
िदएको आधारमा मैले �याद बझेुको अथ� गन� कानूनतः 
िम�दैन । अ.बं. ११० नं. मा एकाघरका �यि� भ�ने 
��ट�पमा उ�लेख छ । �ीमती र छोरासगँ िमित 
२०६१।९।२१ मा नै अंशब�डा भइसकेकोमा िभ�न 
भएको �यि�ले मेरो नाउकँो �याद बझुेको वा जानकारी 
पाएकोमा मैले जानकारी पाएको भ�न िम�दैन । कानून 
�यवसायीले पिहले न�कल िलएको आधारमा मैले सो 
फैसलाबार े थाहा पाए भनी अनमुान गरी पनुरावेदन 
गन� पाउने मेरो कानूनी हकबाट वि�चत गन� िबलकुल 
कानूनसङ्गत ह�दँैन । अतः बारा िज�ला अदालतको 
िमित २०६७।४।१४ को आदेशलाई सदर गन�गरी 
पनुरावेदन अदालतबाट िमित २०६७।६।७ मा भएको 
आदेश उ��ेषणको आदेश�ारा बदर गरी पनुरावेदनप� 
दता� गन� परमादेशको आदेशसमेत जारी ग�रपाऊँ । मेरो 
पनुरावेदन गन� हकािधकार वि�चत गरी उ� लेनदेन 
म�ुाको फैसलाको आधारमा िबगोको कारवाही अगािड 
बडाएमा म िनवेदकलाई अपूरणीय �ित ह�नकुा साथै 
कानूनी जिटलतासमेत उ�प�न ह�ने िव�मानता रहेको 
ह�दँा ��ततु �रट िनवेदनको टुङ्गो नलागेस�म उ� 
फैसला काया��वयनस�ब�धी कुनै काय� नगनु�  नगराउन ु
भनी बारा िज�ला अदालतको नाउमँा अ�त�रम 
आदेशसमेत जारी पाउ ँभ�ने िमित २०६८।२।२४ को 
�रट िनवेदन । 

यसमा के कसो भएको हो ? िनवेदन 
मागबमोिजमको आदेश िकन जारी ह�न ु नपन� हो ? 
यो आदशे�ा� भएका िमितले बाटाका �यादबाहेक 
१५ िदनिभ� स�बि�धत िमिसल साथ राखी 

महा�यायािधव�ाको काया�लयमाफ� त िलिखत जवाफ 
पठाउन ु भनी �रट िनवेदनको एक�ित न�कल साथै 
राखी िवप�ीह� नं. २ र ३ लाई सूचना पठाई �यसको 
बोधाथ� महा�यायािधव�ाको काया�लयमा पठाई 
िदनू । िनवेदकको मागबमोिजमको आदेश िकन जारी 
ह�न नपन� हो ? यो आदशे�ा� भएका िमितले बाटाका 
�यादबाहेक १५ िदनिभ� िलिखत जवाफ िलई आफँै 
वा आ�नो �ितिनिध�ारा उपि�थत ह�न भनी �रट 
िनवेदनको १(एक) �ित न�कल साथै राखी िवप�ी 
नं. १ लाई स�बि�धत िज�ला अदालतमाफ� त सूचना 
पठाई िलिखत जवाफ आएपिछ वा अविध नाघेपिछ 
िनयमबमोिजम पेस गनु�  भ�ने यस अदालतबाट भएको 
आदशे ।

साथै अ�त�रम आदेशसमेत मागका स�ब�धमा 
िवचार गदा� उ�लेख गरकेो म�ुा फैसला काया��वयनका 
�ममा भएको भ�ने िनवेदनमा उ�लेख भइरहेको 
देिखदँा हाललाई अ�त�रम आदशे जारी ग�ररहन ु
परने । कानूनबमोिजम गनु�  भ�ने यस अदालतको िमित 
२०६८।२।३० को आदेश ।

२०६६ सालको िव.नं. ५३४ को िमिसल 
अ�ययन गदा� सोमासमेत यी �ितवादीको नाममा ३५ 
िदने �याद िमित २०६६।६।२२ मा तामेल भएको 
देिखएको र सो �याद तामेल भई फैसलाबमोिजम िबगो 
काया��वयनतफ�  चलेको, सो �याद तामेलीप�ात् मािथ 
उ�लेख भएबमोिजम �ितवादीको छोरा �ीमतीको 
िनवेदनसमेतबाट यी �ितवादीलाई जानकारी भएको 
भ�ने कुरा सो �यादलाई �वीकारी बसेबाट समेत 
देिख�छ । साथै ��ततु िनवेदनमा िनवेदकले कानून 
�यवसायीमाफ� त फैसलाको न�कल सारी थाहा पाएको 
भ�ने उ�लेख गरकेो देिखएको र िनजको कानून 
�यवसायी उमेश�साद जैसवालले फैसलाको न�कल 
र तामेली �यादको फोटोकपी िमित २०६५।१०।२ 
मा िलएको अव�थासमेत देिखदँा यसरी यी िनवेदक 
�ितवादीलाई फैसलाको जानकारी सोही बेलामा थाहा 
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भएको अव�था िमित २०६७।३।१४ मा मा� थाहा 
पाएको भ�ने कानूनस�मत र िव�सनीय नदिेखदँा 
�यादको स�ब�धमा अ� केही िवचार गनु�  परने । 
तसथ� �याद बदर गरी पनुरावदेन दता� ग�रपाउ ँ भ�ने 
िनजको िजिकर प�ुन स�दैन भ�ने �यहोराको यस 
अदालतको िमित २०६७।४।१४ को आदशे पनुरावेदन 
अदालतबाट िमित २०६७।६।७ मा सदर भएको काय� 
कानूनस�मत भएबाट िवप�ीको हकमा असर परकेो 
भ�न निम�ने ह�दँा सो �रट िनवेदन खारेज गरी फुस�द 
पाउ ँभ�नेसमेत �यहोराको बारा िज�ला अदालत तथा 
ऐ.का तहिसलदारको िमित २०६८।६।३० को िलिखत 
जवाफ ।

िवप�ीले मसगँ घर �यवहार चलाउन भनी 
�. २,५१,०००।- कजा� िलई िमित २०५८।१।१० 
मा कपाली तमसकु ग�रिदन ु भएको ह�दँा उ� 
कपालीको �यादिभ�ै सावँा �याज नितनु�  नबझुाउन ु
भएकोले िवप�ीउपर बारा िज�ला अदालतमा दे.नं. 
१४६० को लेनदेन म�ुा दायर गरी बारा िज�ला 
अदालतबाट दाबीबमोिजम सावँा �याज भरी पाउने 
र िकत�तफ�  िवप�ीलाई ज�रवानासमेत ह�ने ठहछ�  
भनी िमित २०६५।३।१ गते फैसलासमेत भएकोमा 
उ� फैसलाको पनुरावेदन �याद �रतपूव�क िमित 
२०६५।७।२९ गते तामेल भइसकेप�ात् िवप�ीले 
पनुरावेदनसमेत नगरी स�ु फैसला नै �वीकार 
गरी बसी म�ुा अि�तम भई बसेको ह�दँा िवप�ीउपर 
फैसलाबमोिजम िबगो भरी भराउ गराई पाउ ँभनी बारा 
िज�ला अदालतमा दरखा�त िदई �यहाबँाट समेत 
िवप�ीको नाउमँा िमित २०६६।६।२२ गते ३५ िदने 
�याद तामेल भइसकेप�ात् िवप�ी उपि�थत नभए 
तापिन उ� िबगो म�ुा कानूनबमोिजम पपु�� भइरहेको 
छ । यसरी पटक पटक �रतपूव�क �याद तामेल ह�नकुा 
साथै आ�नो कानून �यवसायीबाट समयमै अथा�त्  िमित 
२०६५।१०।२ गते न�कल िनकाली �यहोरा अवगत 

ह�दँासमेत आफू उपि�थत नभई मैले चलाएको िबगो 
म�ुामा िनजले आ�नो छोरा प�नीमाफ� त पटकपटक 
बेरीतको गैरकानूनी उजरुी िदन लगाई उ� उजरुीसमेत 
कानूनबमोिजम भइसकेप�ात् �यसको प�रणाम 
िवचार गरी मलाई पनुः दःुख िदने िनयतबाट दायर 
भएको ��ततु �रट िनवेदन पूण��पले खारजे ग�रपाउ ँ
भ�नेसमेत �यहोराको िवप�ी रामभजन राय यादवको 
िमित २०६८।६।८ को िलिखत जवाफ ।

िनवेदक �िदपकुमार �साद साह कलवार 
र िवप�ी रामभजन राय यादव भएको लेनदेन म�ुामा 
स�ु बारा िज�ला अदालतबाट भएको आदेश बदर 
ग�रपाउ ँ भनी िनवेदक �िदपकुमार �साद साह 
कलवारको तफ� बाट यस अदालतमा पन� आएको अ.बं. 
१७ नं. अ�तग�को िनवेदनको �ा� कैिफयत �ितवेदन 
इजलाससम� पेस ह�दँा यसमा �यस अदालतबाट िमित 
२०६७।४।१४ मा भएको आदेश बेरीतको नदेिखएकोले 
केही प�रवत�न ग�ररहन ुपरने कानूनबमोिजम गनु�” भनी 
यस अदालत सयं�ु इजलासबाट िमित २०६७।९।१ 
मा आदेश भएप�ात् आदेशसिहतको कैिफयत �ितवेदन 
स�ु बारा िज�ला अदालत कलैयामा पठाइएको 
छ । अतः यस अदालतबाट कानूनबमोिजम भएको 
आदशेबाट िवप�ीले िनवेदनमा उ�लेख गरबेमोिजम 
िनजको संवैधािनक तथा कानूनी हक हनन् नभएको 
ह�दँा �रट िनवेदन खारजे ग�रपाउ ँभ�नेसमेत �यहोराको 
पनुरावेदन अदालत, हेट�डाको िमित २०६८।४।८ मा 
परकेो िलिखत जवाफ ।

िनयमानसुार पेसी सूचीमा चढी पेस ह�न 
आएको ��ततु म�ुाको िमिसल अ�ययन गरी 
िनण�यतफ�  िवचार गदा� �रट िनवेदकको मागबमोिजमको 
आदशे जारी ह�नस�ने नस�ने के हो सोही स�ब�धमा 
िनण�य गनु�पन� देिखयो । 

२. यसमा िवप�ी रामभजन राय यादव वादी 
र म िनवेदक �ितवादी भई बारा िज�ला अदालतमा 
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चलेको दे.नं. १४६० को लेनदने म�ुामा भएको 
फैसलामा मेरो नाउकँो पनुरावेदनको �याद िमित 
२०६५।८।२९ मा तामेल ह�दँा मलाई थाहा जानकारी 
नह�ने गरी बेरीतपूव�क तामेल भएको थाहा पाई सो �याद 
बेरीतको भएकोले बदर गरी पनुरावेदनप� दता�  ग�रपाउ ँ
भनी बारा िज�ला अदालतमा िनवेदन िददँा उ� 
�याद बदर गरी पनुरावेदन दता� ग�रपाउ ँभ�ने िनवेदन 
िजिकर प�ुन स�दैन भनी बारा िज�ला अदालतबाट 
िमित २०६७।४।१६ मा भएको आदेश पनुरावेदन 
अदालत, हेट�डासमेतले िमित २०६७।९।१ मा सदर 
गरकेो ह�दँा अ.बं. ११० को �ि�यािवपरीत भएको उ� 
तामेलीलाई सदर गन� गरी िज�ला अदालत बारा र 
पनुरावेदन अदालत, हेट�डाबाट भएका उ� दवुै आदेश 
बदर गरी पनुरावेदनप� दता� गन� परमादशेको आदेश 
जारी ग�रपाउ ँभ�ने िनवेदन दाबी रहेको देिखयो । 

३. िनवेदन दाबीका स�दभ�मा सव��थम �याद 
तामेली स�ब�धमा भएको मलुकु� ऐन अ.बं. ११० नं. 
को कानूनी �यव�थाको अवलोकन गन� सा�द�िभक 
देिखयो । उ� कानूनी �यव�था हेदा� समा�ान, 
इतलायनामा, �यादपजु� सूचना तामेल गन� खिटएको 
कम�चारीले स�बि�धत �यि� िचने जहा ँ फेला परपेिन 
िनजलाई बझुाउन ह��छ । स�बि�धत �यि� फेला 
नपरमेा िनजको ठेगानामा गई बझुी घरडेरा प�ा लगाई 
स�बि�धत गाउ ँ िवकास सिमित वा नगरपािलकाको 
सद�य वा सिचव र अ� �थानीय भलाद ्मी २ जना 
रोहवरमा राखी एकाघरका उमेर पगेुका कुनै �यि�लाई 
िदई र िनजह� पिन भेट भएन वा भेट भए पिन बझुी 
िलएन भने �यसको घर डेराको ढोकामा सबैले द�ेने 
गरी टासँ गरी एक�ित गा.िव.स. वा न.पा. मा बझुाई 
भरपाई गराई िलनपुछ�  वा तामेली �ितको पीठमा नै 
सो जनाई सिहछाप गराई िलनपुछ�  । घरदैलोमा टासँ 
भएको िमितबाटै �याद कायम ह�नेछ भनी �याद तामेल 
गन�स�ब�धी काय�िविध िनि�त गरकेो छ । 

४. �रट िनवेदकका नाउमँा बारा िज�ला 
अदालतबाट जारी भएको पनुरावेदनको �यादको 
तामेली �यहोरा हेदा� �यादमा लेिखएको मािनस घरमा 
फेला नपरी िनजको एकाघरका मािनसले िनजका 
नाउकँो �याद ब�ुन इ�कार गरकेोले िनजका नाउकँो 
�याद िज�ला बारा अमतृगंज गा.िव.स. वडा नं. ८ मा 
रहेको िनवेदकको प�क� घरको ढोकामा सबैले दे�ने 
गरी टासँ  ग�रएको भनी २ जना सा�ी राखी गा.िव.स. 
मा टासँ गन� १ �ित दािखल भयो भनी गा.िव.स. 
सिचव जयपत �साद यादवले सिहछाप गरी िमित 
२०६५।७।२९ मा �याद तामेल भएको देिखयो । 

५. व�ततुः आफू िव��को फैसलाको 
जानकारी �ा� गन� वा �य�तो फैसलाउपर िच� 
नबझुेमा पनुरावेदन गन� पाउने कानूनी हक म�ुाका 
प�ह�मा िनिहत रहेको ह��छ । कानून�ारा �द� 
अिधकारको उपयोग गन�बाट कसैलाई वि�चत गन�समेत 
िम�दैन । ��येक �यि�लाई िनज िव�� ग�रएको 
कारवाहीको जानकारी पाउने र �य�तो कारवाहीउपर 
िच� नबझुेका कुरामा पनुरावेदन गन� पाउने अिधकार 
रह�छ । तर �रट िनवेदकका नाममा जारी भएको �याद 
�याद तामेलीस�ब�धी उपयु�� कानूनी �यव�थाअन�ुप 
अ.बं. ११० नं. को �ि�या परु ्याई तामेल भएको 
अव�थामा के कुन �ि�या नपगुी बेरीतको भएको 
र आफूले थाहा जानकारी नपाएको भ�ने यथे�, 
िव�ास�द कारण, अव�था र ि�थित देखाउन ु पन� 
दािय�व िनवदककै रहने ह��छ । �रट िनवेदकले उ� 
�याद बेरीतको ह�नकुो कुनै आधार र कारण िदन सकेको 
देिखदँनै । यसका अित�र� �रट िनवेदकका नाउमँा 
जारी भएको �याद िनज घर ठेगानामा फेला नपरपेिछ 
र िनजको एकाघरको अ� �यि�ले ब�ुन इ�कार 
गरकेो कारण िनजको घरको ढोकामा टासँ भएको र 
उ� तामेली �ितमा सा�ी र गा.िव.स. सिचवसमेतले 
ह�ता�र गरी उ� �याद �रतपूव�क तामेल भएको 
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देिखदँा िनवेदकलाई �ितवाद गन� मौकाबाट वि�चत 
ग�रएको भ�न िम�ने देिखदँैन । कानूनले िनधा�रण गरकेो 
�िकया र �रत परु ्याई तामेल भएको �यादिभ� �ितवाद 
नगन� �यि�लाई िवना आधार र कारण �याद बदर गरी 
पनुः �ितवादको मौका िदई रहनपुछ�  भ�ने कानूनको 
मकसद होइन ।

६. �रट िनवेदकका नाउमँा जारी भएको �याद 
अदालतबाट जाचँ भई �याद �रतपूव�क तामेल भएको 
मानी िबगो म�ुामा िबगो भराउने काम कारवाही अगािड 
बढेको देिख�छ । िवप�ी/वादी राम भजन राय यादव र 
यी िनवेदक �ितवादी भई चलेको लेनदने म�ुा िमित 
२०६५।३।१ मा फैसला भएको र फैसलाबमोिजम 
लेनदनेको िबगो भराई पाउ ँभनी िमित २०६६।२।२५ 
मा िवप�ीको िनवेदन परी फैसला काया��वयनको 
�ममा समेत �रट िनवेदकका नाउमँा जारी भएको ३५ 
िदने सूचना अ.बं. ११० नं. को देहाय १बमोिजमको 
�ि�या परु ्याई िमित २०६६।६।२२ मा िनजको घर 
दैलोमा टासँ भई तामेल भएको देिख�छ । अ.बं. ११० 
नं. अनसुारको कानूनी हकमा आघात पगेुको �यि�ले 
अ.बं. २०८ नं.बमोिजम वैकि�पक उपचारको माग� 
अवल�बन गन� स�ने दिेख�छ । अ.बं.२०८ नं.बमोिजम 
परकेो िनवेदनमािथ अदालतबाट जाचँ भई सो 
अव�थाको िव�मानता नरहेको ठहरी काम कारवाही 
भइसकेको अव�थामा �रट �े�को �योगबाट उपचार 
माग गन� िम�ने ह�दैँन । 

७. अतः मािथ उि�लिखत त�य, िववेचना र 
कानूनी �यव�थाबाट िनवेदकका नाउमँा जारी भएको 
पनुरावेदनको  �याद बदर नह�ने गरी बारा िज�ला 
अदालतबाट िमित २०६७।४।१६ मा भएको आदेश 
र सो आदेशलाई सदर गन� गरी पनुरावेदन अदालत, 
हेट�डाबाट िमित २०६७।९।१ मा भएको आदेश 
कानूनस�मत देिखएकोले बदर ग�ररहन ु पन� अव�था 
देिखएन । ��ततु �रट िनवेदन खारजे ह�ने ठहछ�  । 

दायरीको लगत क�ा गरी िमिसल िनयमानसुार बझुाई 
िदन ु।     

उ� रायमा सहमत छु । 
�या. ओम�काश िम� 

इजलास अिधकृत: - िदलीपराज प�त
इित संवत् २०७२ साल चै� २२ गते रोज २ शभुम् ।

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

माननीय �यायाधीश �ी चोले�� शमशेर ज.ब.रा.
फैसला िमित : २०७२।१२।२८

०७१-RC-००७४

म�ुा : कत��य �यान

वादी : खड्गबहादरु वलीको जाहेरीले नेपाल सरकार
िव��

�ितवादी : िज�ला बिद�या, बिद�या नगरपािलका वडा 
नं. ५ ब�ने तलुबहादरु रोकाय

 § मतृकले लगाएको गहनाह� िनजको 
लाससगँ नरहनु र �ितवादीको आकि�मक 
आिथ�क गितिविधले पिन ��तुत वारदातमा 
यी �ितवादीको सलं�नता थप पुि� ह�न 
गएको पाइने ।

(�करण नं. ८)

�नण�य नं. ९६९१

&
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 § अपराध ह�दँाह�दैँको अव�था दे�न े
च�मिदद ् गवाह म�ुामा नह�न पिन 
स�दछ । च�मिदद्  गवाह नभएको 
अव�थामा पिन अपराधी यही नै हो भनी 
ठ�याउन व�तुिन� र प�रि�थितज�य 
�माणबाट पिन सिक�छ । घिटत अपराधको 
�कृित अपराध ह�नुअिघ र पिछका घटना 
र �ितवादीको हाउभाउसिहतको �यवहार 
आिद सबैतफ� बाट अपराधी को हो भनी 
देखाई रहकेो अव�था च�मिदद गवाह छैन 
वा अदालतमा अपराधमा इ�कारी बयान 
गरकैे कारणले मा� सफाइ िदनु �यायोिचत 
नह�न े।

(�करण नं. १२)

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

 § मलुकु� ऐन, �यानस�ब�धीको महलको 
१३(१) नं.

स�ु तहबाट फैसला गन�ः- 
 माननीय िज. �यायाधीश �ी धनिसहं महरा
पनुरावेदन तहबाट फैसला गन�ः-
 मा.�यायाधीश �ी अवधिवहारी �साद िस�हा
 माननीय �यायाधीश �ी िदनेश�साद यादव

फैसला
�या. बै�नाथ उपा�याय : �याय �शासन 

ऐन, २०४८ को दफा १०बमोिजम साधकको रोहमा 
पेस ह�न आएको ��ततु म�ुाको संि�� त�य र ठहर 
यस�कार छः-

म ट�पर मिहला सामदुाियक वनको बनपाले 

ह� ँ। म काम िवशेषले वनको रखेदखे गन� जान नसकेको 
अव�थामा मेरी �ीमती सेती ओली वनको रखेदखे गन� 
जाने गद�िथन । य�तैमा िमित २०६८।११।२४ गते मेरी 
�ीमती वनको रखेदखे गन� गएक�मा सो िदन बेलकु�स�म 
घर फक� नआएक�ले जंगलमा खोजतलास गद� जाने 
�ममा िमित २०६८।११।२५ गते िबहान घाटँी रटेी 
मरकेो अव�थामा जंगलमा भेटीएक�ले कानूनबमोिजम 
ग�रपाउ ँभ�ने �यहोराको खड्गबहादरु ओलीको जाहेरी 
दरखा�त । 

िज�ला बिद�या गलुरीया नगरपािलका ५ 
ट�पर मिहला सामदुाियक वनि�थत पूव� िससमको ठूलो 
�ख, पि�ममा िससमको ठूलो �ख र झाडी, उ�रमा 
िससमको �ख, दि�णमा ससाना बट्ुयान झाडी यित 
चार िक�लािभ� रहेको बनमाराको झाडीिभ� लकुाई 
राखेको मतृकको लास, उ�र टाउको, दि�ण ख�ुा, 
बाया ँ हात तल, दाया ँ हात मािथ खिु�चएको, पूव�तफ�  
अनहुार पारी अध� घो�टो अव�थामा रहेको मतृकको 
लास उ�टाई प�टाई हेदा� घाटँीको अगािडको भाग 
धा�रलो हितयारले �ास नलीसमेत कािटएको ठूलो घाउ 
रहेको सो घाउबाट रगत बगी भईुमंा रगत लागेकोसमेत 
भ�ने �यहोराको घटना�थल लास जाचँ मचु�ुका ।

Cause of Death “Most Probably due 
to hemorrhagic shock and asphyxia due 
to cut trachea” भ�नेसमेत �यहोराको शव परी�ण 
�ितवेदन ।

मेरी �ीमती सेती वली ट�पर मिहला 
सामदुाियक वनको चौक�दारको �पमा काम गन� गएको 
अव�थामा िमित २०६८।११।२४ गते िज�ला बिद�या 
गलु�रया नगरपािलका ५ ब�ने तलुबहादरु रोकायाले 
मेरी �ीमतीले नाक र कानमा लगाएको सनु लगी 
खाने िनयतबाट धा�रलो हितयार �योग गरी कत��य 
गरी मारकेोले कानूनबमोिजम ग�रपाउ ँभ�ने �यहोराको 
खड्गबहादरु ओलीको िकटानी जाहेरी दरखा�त ।

िमित २०६८।११।२४ गते म आ�नै काम 
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िवशेषले ट�पर मिहला सामदुाियक वन ह�दँ ै गलु�रया 
बजारतफ�  आइरहेको अव�थामा िदनको १०:३० 
बजेको समयमा सोही वनको घासँ काट्ने फाटँभ�दा 
मािथ रहेको बाटोमा �ितवादी तलुबहादरु रोकाय र 
मतृक सेती ओली गफ गररे बिसरहेको अव�थामा 
देखेको िथए ँ। �ितवादी तलुबहादरु रोकाया �ायः र�सी 
सेवन गरी गाउ ँघरमा झैझगडा ग�ररहने �यि� भएकाले 
िनज �ितवादीले नै सेती ओलीलाई धा�रलो हितयार 
�योग गररे घाटँी काटी मारी मतृकले लगाएको कान 
र नाकको सनुको गहना कहीकँतै बेची �.१०,०००।- 
�ा� गरी गाउकैँ खली भ�डारीलाई िदएको ह�नपुछ�  
भ�नेसमेत �यहोराको शकंर शाहीको घटना िववरण 
कागज ।  

िमित २०६८।११।२४ गते िबहान अ.ं ९:३० 
बजेको समयमा म आ�नो घरबाट बालापरुमा रहेको 
भा�जी मनकुमारी चौधरीको घरमा जानको लािग 
ट�पर मिहला सामदुाियक वनको बाटो भएर जादँ ैगदा� 
जगंलको घासँ काट्ने फाटँनिजक रहेको िनउरोको 
साग िट�ने ठाउमँा िज�ला बिद�या धधवार–८ ब�ने 
बाजे भ�ने मधसुधुन चौधरीको �ीमती र छोरी साथै 
िनमा चौधरीको छोरी र �ीमतीलाई समेत भेटेको िथए ँ। 
िनजह� िचनेका मािनसह� भएकाले म उ� जंगलको 
बाटोमा बसी िनजह�म�येक� मधसुधुन चौधरीक� 
�ीमती रानी थ�नीसगँ आधा घ�टा कुरा गररे 
बसेको िथए ँ। सो समयमा गाउकैँ मिहलाह� जंगलको 
बाटोमनुी रहेको िनउरोको साग िटिपरहेका िथए । 
सो अव�थामा मलाई शंकर भ�डारीसमेतले दखेेका 
िथए । रानी थ�नीसगँ कुराकानी गरपे�ात् बालापरुतफ�  
गई बालापरुको �कुल निजक रहेको खिुशराम चौधरीको 
र�सी भ�ीमा गई उ� दकुानमा एक िगलास लोकल 
र�सी खाएको िथए ँ। �यसपिछ मैले �यही दोकानबाट 
२ �वाटर सौफ� भ�ने र�सीसमेत िकनेर अं.३:३० 
बजेको समयमा म भा�जी मनकुमारी चौधरीको घरमा 
पगेुको िथए ँ। भा�जीको घरमा जाडँ र र�सी िमलाएर 

खाएपिछ धेर ैबेर नबसी आ�नो घरतफ�  फिक�  आएको 
ह� ँ । अं.४:०० बजेितर म आ�नो घर आई पगेुको 
िथए ँ । घरमा आई एक �वाटर सौफ� र�सी खाई 
�ीमती उषा रोकायसगँ बारीमा घासँ काट्न गई अं. 
५:०० बजे घरमा आए । म र �ीमती खली भ�डारीलाई 
ितनु�पन� �.१०,०००।– िलएर िनजको घरमा गई खली 
भ�डारीलाई ितरकेो िथए ँ। िमित २०६८।११।२४ गते 
मैले सेती वलीलाई भेटेको िथएन । िनजलाई मैले घाटँी 
काटेर मारी िनजका कानका सनुका �रगं र नाकको 
फुली िलएको होइन भ�नेसमेत �यहोराको �ितवादी 
तलुबहादरु रोकायले अिधकार�ा� अिधकारीसम� 
गरकेो बयान । 

म तलुबहादरु रोकायक� �ीमती ह� ँ । मेरो 
�ीमान्  २०६८।११।२४ गते बालापरुमा रहेक� 
भा�जीको घर जा�छु भनी िबहानै घरबाट िनि�कएका 
िथए । िनज उ� िदन साझँ एकैचोटी बेलकुा अ.४:०० 
बजेको समयमा जाडँ र�सी सेवन गरी घरमा आएका 
िथए । मैले दार बेचेको पैसा �.१०,०००।– �याएको 
छु, खली भ�डारीको �पैयाँ ँ ितन� जाउ ँ भनेकाले 
म र �ितवादी तलुबहादरु खली भ�डारीको घरमा 
गई �.१०,०००।– ितरकेा ह� । मेरो �ीमान् ले २४ 
गतेभ�दा अगािड मलाई पैसा रा�न िदएका छैनन् । 
िनजले िमित २०६८।११।२४ गते बेलकु� ४:०० 
बजेितर मा� �.१०,०००।– देखाएका ह�न् भ�नेसमेत 
�यहोराको उषा रोकायले गरकेो घटना िववरण कागज । 

म िमित २०६८।११।२४ गते िज�ला बिद�या 
गलु�रया नगरपािलका वडा नं. ६ बालापरुि�थत आ�नो 
पसलमा िथए ँ । पसलमा अ�य सामानह� सिहत 
र�सीसमेत बे�न राखेको छु । िमित २०६८।११।२४ 
गते िदउसँो �ितवादी तलुबहादरु रोकाय मेरो पसलमा 
आई जाडँ र�सी सेवन गरी सौफ�लगायतका र�सीह� 
िकनेका होइनन् भ�नेसमेत �यहोराको खिुशराम था�ले 
गरकेो घटना िववरण कागज ।

िमित २०६८।११।२४ गते �ितवादी 
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तलुबहादरु रोकाय अ. ४:०० बजेको समयमा म काम 
गरी रहेको �थानमा आई मलाई र�सी खान जाउ ँ
भनेकोमा म र तलुबहादरु रोकाय िनजको घरमा गई 
सौफ� नामक र�सी खाएका िथय� । सो अव�थामा 
िनज तलुबहादरु रोकायले मसगैँ गएको छोरालाई 
�.१००।– समेत िदएका िथए । हामीह�ले र�सी 
खाइरहेको अव�थामा िनज �ितवादीले आ�नो सट�को 
ख�तीबाट �.१,०००।– को अं.१०।१५ हजार जित 
रहेको पैसा किहले भईुमंा किहले आ�नो सट�को 
ख�तीमा रा�ने गरकेा िथए । र�सी खाइसकेप�ात् 
म आ�नो घरतफ�  लागे ँ । सोही िदन िनज �ितवादीले 
खली भ�डारीलाई �.१०,०००।– ितनु�  र �ितवादीसगँ 
कुराकानी गररे बसेको, सेती वली सोही समयबाट 
हराई सोको भोिलप�ट िमित २०६८।११।२५ गते 
िबहान सोही जंगलमा घाटँी रटेेर मा�रएको अव�थामा 
फेला पनु�  ज�ता कारणह�ले मतृक सेती वलीलाई 
�ितवादी तलुबहादरु रोकायले नै घाटँी काटी कत��य 
गरी माररे मतृकका सनुका गरगहना लगेको पूण� िव�ास 
ला�छ भ�नेसमेत �यहोराको धनबहादरु ख�ीको घटना 
िववरण कागज ।

िमित २०६८।११।२५ गते म िज�ला 
बिद�या धधवार–८ बेलभारि�थत आ�नै घरमा िथए ँ । 
तलुबहादरु रोकायलाई म िचि�दन् । उ� िदन िनजसगँ 
मेरो भेटघाटसमेत भएको छैन । उि�लिखत िमितमा 
म गलु�रयाको ट�पर मिहला सामदुाियक वनमा िनमा 
चौधरीको �ीमती र छोरीसगँ साग िट�न गएको समेत 
छैन भ�ने �यहोराको रानी थ�नीको घटना िववरण 
कागज । 

म तलुबहादरु रोकायलाई रा�ोसगँ 
िच�दछु । िनज मेरो मामा ह�न् । िमित २०६८।११।२४ 
गते िदउसँो अ.२:०० बजेको समयमा िनज मामा मेरो 
घरमा साथमा सौफ� र�सी बोक� आएका िथए । मैले 
मामालाई जाडँ खाने हो भनी सोधेकोमा िनजले जाडँ 
खा�न । यो सौफ� िगलासमा हा�देउ यही खा�छु भनेका 

िथए । िनजले आलकुो तरकारी देखेपिछ उ� सौफ� 
नखाई फेरी बोतलमा नै हा�न लगाई अ.२:१५ बजेको 
समयमा मेरो घरबाट गएका िथए भ�नेसमेत �यहोराको 
मनकुमारी चौधरीको घटना िववरण कागज । 

िमित २०६८।११।२५ गते म आ�नो घरमा 
िथए ँ । �ितवादी तलुबहादरु रोकायलाई म िचि�दन । 
उि�लिखत िमितमा म ट�पर मिहला सामदुाियक 
वनमा साग िट�न गएको छैन । मैले उ� जंगलको साग 
िट�ने �थानसमेत दखेेक� छैन । उि�लिखत िमितमा 
मैले �ितवादी तलुबहादरु रोकायलाई भेटेको पिन 
छैन । �ितवादीले जाहेरवालाको �ीमतीलाई घाटँी 
काटेर ह�या गरकेो अिभयोगबाट उ�कनको लािग 
मलगायत रानी थ�नीसमेतलाई भेटेको भनी बहाना 
बनाएका ह�न् भ�नेसमेत �यहोराको फुदिनया चौधरी 
र �पमती चौधरीले ग�रिदएको क�रब एकै िमलानको 
अलग अलग घटना िववरण कागज । 

िमित २०६८।११।२४ गते म र सासू खली 
भ�डारी आ�नै घरमा बिसरहेको अव�थामा अ�दाजी 
साझँ ५:०० बजेको समयमा गाउकँा तलुबहादरु रोकाय 
र िनजको �ीमती उषा रोकाय हा�ो घरमा आई िनजले 
पिहले नै लगेको �.१०,०००।– ऋण ितरकेा िथए । 
�.४,०००।– हजार अझै बाकँ� नै छ । �ितवादीले पैसा 
बझुाउदँा मेरो सासूले य�ो पैसा कहाबँाट �याएका हौ ँ
भनी सोधेकोमा िनजको �ीमतीले दार बेचेर �याएको 
ह� ँभ�थे खोई कहाबँाट �याए मलाई थाहा भएन भनी 
जवाफ िदएक� िथइन् । जाहेरवालाको �ीमती हराएको 
हामीले िनजको मतृ शव िमित २०६८।११।२५ गते 
भेिटएप�ात् मा� थाहा पाएका ह� । �ितवादी तलुबहादरु 
रोकाय र�सी सेवन गन�, केही काम नगन�, गाउ ँघरमा 
झगडा गरी रहने �यि� ह�न् । िमित २०६८।११।२४ 
गते िदनको १०:३० बजेको समयमा मतृक सेती 
वली र �ितवादी गफगाफ गररे बसेको देिखन ुर सोही 
समयदेिख सेती ओली हराई िमित २०६८।११।२५ गते 
मतृ अव�थामा भेिटन,ु मतृकका कान र नाकका सनुका 
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गर गहनासमेत नह�नलुगायतका कारणले �ितवादीले नै 
सेती वलीलाई कत��य गरी मारकेो िव�ास ला�छ भ�ने 
�यहोराको धनसरा भ�डारी र खली भ�डारीले गरी 
िदएको क�रब एकैिमलानको छु�ाछु�ै घटना िववरण 
कागज । 

िमित २०६८।११।२४ गते िबहान म र 
गाउमँा पिव�ा ख�ी, देवी खड्का, �पा ख�ीसमेत भई 
ट�पर मिहला सामदुाियक वनमा घासँ काट्न गएको 
अव�थामा अं.१०:३० बजेको समयमा �ितवादी 
तलुबहादरु रोकाय र सेती वली उ� जंगलको घासँ 
काट्ने फाटँभ�दा मािथ रहेको जंगलको बाटोमा बसेर 
कुराकानी ग�ररहेको हामीले ��य� देखेका ह� । हामी 
घासँ काटेर अं.१२:०० बजेको समयमा आ�नो 
घरतफ�  फिक�  आउदँा सोही जंगलको बाटोमा �ितवादी 
तलुबहादरु रोकाय ह�याङ फ�याङ गद� हतार हतार 
जगंलबाट बािहर िन�केको हामीले दखेेका िथय� । 
उ� समयमा िनजको हातम हिँसया ज�तो व�त ुपिन 
िथयो । हामीह�ले घासको डोको बोकेर िहडँीरहेको 
र िनज गाउकैँ िचनजानको �यि� भएकोले िनयालेर 
हेरने� भ�नेसमेत �यहोराको कमला ख�ी, पिव�ा ख�ी, 
देवी खड्का र �पा ख�ीसमेतले गरी िदएको क�रब एकै 
िमलानको अलग अलग घटना िववरण कागज ।

िमित २०६८।११।२४ गते म आ�नै घर 
िज�ला बिद�या गलु�रया नगरपािलका वडा नं. ६ ि�थत 
बालापरुमा िथए ँ । �ितवादी तलुबहादरु रोकायलाई म 
रा�ोसगँ िच�दछु । िनज �ाय: सधै ँर�सी सेवन ग�ररहने 
�यि� ह�न् । िमित २०६८ सालको मंिसर मिहनामा 
काठ िद�छु भनी मसगँ ४,७००।- लगेकोमा सोही 
मिहनामा परुाना खावँालगायतका काठह� िदएका िथए 
भ�नेसमेत �यहोराको ज�तरबहादरु था�को घटना 
िववरण कागज ।

�ितवादी तलुबहादरु रोकायलाई 
िच�दछु । िनज किहले काही ँर�सी सेवन गरी म काम 
गन� सोहेलवाको इ�ा भ�ामा आउने गद�छन् । इ�ा 

भ�ामा म लेखापालको समेत काम गद� आइरहेकोले 
मािनसह�ले दाउरा काठ िब�� गन� �याउदँा म आफँैले 
जोखेर पैसा िदने गरकेो छु । �ितवादी तलुबहादरु 
रोकायले हा�ो इ�ँा भ�ामा काठ दाउरा हालस�म बे�न 
�याएका छैनन् र िनजलाई एक पैसा पिन िदइएको छैन 
भ�नेसमेत �यहोराको कोटही इ�ा उ�ोगका स�चालक 
राम�साद यादवले गरी िदएको घटना िववरण कागज ।

मेरी �ीमती सेती वली ह�या ह�नअुगािड 
कानमा आठ आनाको सनुको �रङ र नाकमा २३ 
लालको सनुको फुली लगाएको उ� सनुको म�ुय 
अं. �. २८,०००।– बराबरको रहेको भनी मतृकको 
�ीमान्  खड्गबहादरु वलीले गरकेो कागज ।

िमित २०६८।११।२४ गते म आ�नो कामले 
बवुा शंकर शाहीसगँ ट�पर मिहला सामदुाियक जंगलको 
बाटो ह�दैँ गलु�रया बजारतफ�  गइरहेको अव�थामा 
�ितवादी तलुबहादरु रोकाय र जाहेरवालाको �ीमती 
सेती वली सोही जंगलको बाटोमा बसेर कुराकानी गरकेो 
देखेको ह� ँ । िमित २०६८।११।१५ गते िबहान सेती 
वलीको उ� जगंलमा रहेको वनमाराको झारीिभ� मतृ 
अव�थामा लास फेला परपे�ात् घटनाको बारमेा थाहा 
पाएको ह� ँ। िनज �ितवादी तलुबहादरु रोकायले मतृक 
सेती वलीको नाक, कानमा रहेका सनुको �रङ र फुली 
िलने खाने िनयतले धा�रलो हितयार �योग गरी घाटँी 
काटी मारकेोमा मलाई पूण� िव�ास ला�छ भ�नेसमेत 
�यहोराको गगन शाहीले गरकेो घटना िववरण कागज ।

िमित २०६८।११।२५ गते िज�ला बिद�या 
गलु�रया नगरपािलका वडा नं. ५ ि�थत ट�पर मिहला 
सामदुाियक वनमा �ितवादी तलुबहादरु रोकायले सेती 
वलीलाई धा�रलो हितयार �योग गरी घाटँी रटेी कत��य 
गरी मारी वनमारा झारले लास छोपी राखी मलुकु� ऐन, 
�यानस�ब�धी महलको १ र १३(१) नं. बमोिजमको 
कसरु अपराध गरकेो ह�दँा िनजलाई ऐ. �यानस�ब�धी 
महलको १३(१)बमोिजम सजाय गरी िनज �ितवादीले 
मतृक सेती वलीले लगाएको आठ आनाको सनुको 
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�रङ्ग र सनुको फुलीसमेत लटुी लगेकोले मलुकु� 
ऐन, चोरीको महलबमोिजम सजाय गरी ऐ. १० र २१ 
नं.बमोिजम �ितवादीबाट जाहेरवालालाई िबगोसमेत 
िदलाई भराई पाउ ँभ�ने �यहोराको अिभयोग प� ।

मैले मतृक सेती वलीलाई मारी सनुका 
गहनासमेत िलएको हैन । मैले कुनै कसरु नगरकेाले 
आ�नै घरमा बसेको िथए ँ। पिछ सबै गाउलेँह� िमली 
मलाई फसाउने उ�े�यले जाहेरी हा�न लगाई कारवाही 
चलाएका ह�न् । मैले अिभयोग दाबीबमोिजमको कुनै 
कसरु नगरकेो ह�दँा दाबीबाट फुस�द पाउ ँ भ�नेसमेत 
�यहोराको �ितवादी तलुबहादरु रोकायले अदालतमा 
गरकेो बयान ।

सेती वलीले सनुका गहना लगाएक� 
िथइन् । ितनै सनुका गहना िलने खाने उ�े�यबाट 
�ितवादीले ह�या गरकेो ह�नपुद�छ भ�नेसमेत �यहोराको 
आदेशानसुार बिुझएका शंकर शाहीले गरकेो बकप� ।

�ितवादी तलुबहादरुको आय �ोत केही 
नभएकोले िनजले सेती वलीलाई कत��य गरी मारी 
िनजले लगाएका गरगहना बेचेको कुरामा मलाई िव�ास 
ला�छ भ�नेसमेत �यहोराको बिुझएका �पा ख�ीले 
गरकेो बकप� ।

सेती वलीको कत��यबाट म�ृय ु भएको हो । 
को कसले मार े मलाई थाहा छैन । म भ�न सि�दन 
भ�नेसमेत �यहोराको बिुझएक� खली भ�डारीले गरकेो 
बकप� ।

िमिसल संल�न �माण कागजातह�बाट 
�ितवादी तलुबहादरु रोकायाले मतृकको गहना चोरी 
गरी खाने मनसायले सेती ओलीको ह�या गरकेो 
देिखन आएको र ह�याप�ात् गहना लगी िब�� गरी 
खली भ�डारीको ऋण ितरकेोसमेत देिखदँा �ितवादी 
तलुबहादरु रोकायले अिभयोग दाबीबमोिजम सेती 
वलीको िनम�म त�रकाले घाटँी रटेी ह�या गरकेोले 
�यानस�ब�धीको महलको १३(१) नं. बमोिजम 
सव��वसिहत ज�मकैद ह�ने ठहछ�  । चोरीतफ�  �. 

२८,०००।- को धनमाल चोरी गरी खाएकोले चोरीको 
१४(३) नं.बमोिजम ६ वष� तीन मिहना कैद सजाय 
गरी चोरी गरी खाएको धनमालको िबगो �ितवादीबाट 
जाहेरवालाले भरी पाउने ठहछ�  भ�नेसमेत �यहोराको 
बिद�या िज�ला अदालतको िमित २०६९।३।२० को 
फैसला । 

मैले मतृकलाई मान� योजना बनाएको 
छैन । मान� मनसाय राखी कुनै काय� गरकेो वा मतृक 
तथा उसको प�रवारसगँ �रसइवी राखेको पिन छैन । 
सोहीअन�ुप वारदात घटाएको भ�ने कुरा कही ँकतैबाट 
पिु� ह�न सकेको छैन । मैले आ�नो ज�गा र सामदुाियक 
वनबाट काठ चोरी गरी िब�� गरकेो रकमबाट खली 
भ�डारीलाई ऋण बझुाएको ह� ँ । �पैयाँकँो �ोत 
नखलेुको भनी कत��य �यान ज�तो संिगन फौजदारी 
अिभयोगमा कसरुदार ठहर ्याई गरकेो फैसला �िुटपूण� 
ह�दँा बदर गरी अिभयोग दाबीबाट फुस�द पाउ ँ भ�ने 
�ितवादी तलुबहादरु रोकायको पनुरावेदन प� । 

�ितवादीले कसरु गरकेोमा इ�कार रही बयान 
गरकेो र ��य� �माणको अभावमा �ितवादीलाई कसरु 
ठहर गरी भएको स�ु बिद�या िज�ला अदालतको 
फैसला �माण मू�याङ्कनको रोहमा फरक पन� 
सिकने देिखदँा छलफलको लािग अ.बं. २०२ नं. 
तथा पनुरावेदन अदालत, िनयमावली, २०४८ को 
िनयम ४७ को �योजनाथ� पनुरावेदन सरकारी विकल 
काया�लय, नेपालग�जलाई पेसीको जानकारी गराई 
िनयमानसुार पेस गनु�  भ�ने िमित २०७०।१।२९ मा 
भएको आदेश ।

 �ितवादी तलुबहादरु रोकायले 
मतृक सेती वलीले लगाएका गहना िलने खाने 
िनयतबाट िमित २०६८।११।२४ गते िज�ला विद�या 
गलुरीया नगरपािलका वडा नं. ८ ि�थत ट�पर मिहला 
सामदुाियक वनमा धारीलो हितयारले घाटँी रटेी 
कत��य गरी मारी िनजले लगाएका सनुका गहनासमेत 
लटुी लगेको त�य िमिसल संल�न शव परी�ण 



1875

�ितवेदन तथा वारदात िमितमा यी �ितवादी मतृकको 
साथमै रहेको दे�ने �यि�ह�को बकप�लगायतका 
�माण कागजातह�बाट पिु� ह�न आएको दिेखएको 
र िनज अ�य� रहेको भ�ने त�य पिु� ह�न सकेको 
नदेिखदँा �ितवादी तलुबहादरु रोकायलाई मलुकु� 
ऐन, �यानस�ब�धी महलको १३(३) नं. बमोिजम 
सव��वसिहत ज�मकैदको सजाय ह�ने र मतृकले 
लगाएको �.२८०००।– को गहनासमेत चोरी गरकेो 
देिखदँा ऐ. चोरीको १४(३) नं.बमोिजम ६ वष� ३ 
मिहना २० िदन कैद ह�ने र चोरीको िबगो �ितवादीबाट 
जाहेरवालाले भरी पाउने ठहर ्याई भएको स�ु 
बिद�या िज�ला अदालतको िमित २०६९।३।२० को 
फैसला िमलेकै देिखदँा सदर ह�ने ठहछ�  भ�नेसमेत 
�यहोराको पनुरावेदन अदालत, नेपालग�जको िमित 
२०७०।८।२३ को फैसला ।

�ितवादी तलुबहादरु रोकायलाई बिद�या 
िज�ला अदालतबाट सव��वसिहत ज�मकैद गन� 
गरकेो फैसला सदर गरकेो पनुरावेदन अदालत, 
नेपालग�जको िमित २०७०।८।२३ को फैसलाउपर 
�ितवादीका नाउमँा जारी भएको पनुरावेदनको �याद 
िमित २०७१।१२।१० मा तामेल भएकोमा कानूनका 
�यादिभ� िनजको यस अदालतमा पनुरावेदन नपरी 
साधकको रोहमा पेस ह�न आएको दिेखयो ।

२. िनण�यतफ�  िवचार गदा�  िमित 
२०६८।११।२४ गते बिद�या िज�लाको गलु�रया 
नगरपािलका वडा नं. ५ ि�थत ट�पर मिहला 
सामदुाियक वनमा �ितवादी तलुबहादरु रोकायले सेती 
वलीलाई धा�रलो हितयार �हार गरी कत��य गरी मारी 
मलुकु� ऐन, �यानस�ब�धी महलको १ र १३(१) नं. 
बमोिजमको कसरु अपराध गरकेो ह�दँा िनजलाई ऐ. 
१३(१) नं. बमोिजम सजाय गरी मतृक सेती वलीले 
लगाएको सनुको �रङ र फुलीसमेत चोरी गरकेो ह�दँा 
चोरीमा समेत सजाय गरी िबगो भराई पाउ ँ भनी 
अिभयोगप� पेस भएको देिख�छ ।

३. िमित २०६८।११।२४ गते मतृक सेती 
वली ट�पर मिहला सामदुाियक वनको रखेदेख गन� 
गएक� तर बेलकु�स�म फक� नआएकोले जगंलमा 
खोजतलास गद� जाने �ममा िमित २०६८।११।२५ 
गते िबहान घाटँी रटेेर मारकेो अव�थामा �ीमती सेती 
वलीको लास भेिटएकोले कानूनबमोिजम कारवाही 
ग�रपाउ ँभनी िमित २०६८।११।२६ मा ह�लीया जाहेरी 
परकेो देिख�छ । िमित २०६८।१२।७ गते अक� जाहेरी 
िददँै मतृकले नाकमा लगाएको फुली र कानमा लगाएको 
सनुको �रङसमेत लगी सेती वलीलाई घाटँीमा धा�रलो 
हितयार �योग गरी कत��य गरी मारकेो अव�थामा 
लास फेला परकेो र िमित २०६८।११।२४ गते िबहान 
१०:३० बजे मतृक सेती वली र �ितवादी तलुबहादरु 
रोकाय मतृकको लास भएको ठाउकँो निजक एकसाथ 
बसेको भनी शंकर शाहीले बताएको ह�दँा सेती वलीलाई 
सनुका गहना लटेुर खाने िनयतले तलुबहादरु रोकायले 
धा�रलो हितयार �हार गरी कत��य गरी मारकेो ह�दँा 
सजाय ग�रपाउ ँ भनी �ितवादीउपर िकटानी जाहेरी 
िदएको देिख�छ ।

४. मतृक सेती वलीको घाटँी धा�रलो 
हितयारले �वास नलीसमेत कािटने गरी ६ इ�च 
ल�बाई, ५ से.मी. गिहराइको घाउ चोट रहेको भ�ने 
िमित २०६८।११।२५ मा घटना�थल लासजाचँ 
मचु�ुका र Cause of Death “Most Probably due 
to hemorrhagic shock and asphyxia due to 
cut trachea” भ�ने शव परी�ण �ितवेदनबाट देिखदँा 
मतृक सेती वलीको म�ृय ु�वभािवक नभई कत��यबाट 
भएको त�यमा िववाद रहेन । 

५. अब को कसको कत��यबाट सेती वलीको 
म�ृय ुभएको रहेछ भनी संकिलत सबतु �माणह�को 
िव�ेषण गरी हेदा� �ितवादी तलुबहादरु रोकाय िव�� 
िकटानी जाहेरी परकेो देिख�छ । तर, िनज आरोिपत 
कसरुमा इ�कार रहेको देिख�छ । घटना ह�दँाको बखत 
वारदात द�ेने च�मिदद गवाह ��ततु म�ुामा कोही 



नेपाल कानून पि�का, २०७३, माघ

1876

देिखदँैन । तथािप, मतृकसगँ साझँ जंगल छेउमा 
�ितवादी गफ गररे बिसरहेको दे�ने गगन शाही र 
शंकर शाही गवाह रहेको दिेख�छ । िनजले बकप�को 
�ममा आफू गलु�रया बजार जादँै गदा� ट�पर मिहला 
सामदुाियक वनमा सेती वली र तलुबहादरु रोकाय गफ 
गरी बिसरहेका िथए । मलाई देखेपिछ सेती वलीले 
नम�कार गरके� िथइन् । तलुबहादरु फटाहा खालको 
मािनस भएकोले आिथ�क �लोभनको कारण सेती 
वलीको ह�या गरी िनजले लगाएको गहना ब�दक� राखी 
खली भ�डारीलाई �.१०,०००/- ऋण ितरकेो दिेखदँा 
िनजैले सेती वलीलाई ह�या गरकेोमा िव�ास ला�दछ 
भनी शंकर शाहीले आ�नो �यहोरा लेखाएको पाइ�छ ।

६. �ितवादी तलुबहादरु रोकायाले 
अनसु�धान र अदालतमा समेत बयान गदा� िमित 
२०६८।११।२४ गते िबहान भा�जी मनकुमारी 
चौधरीको घरमा ट�पर मिहला सामदुाियक वनको बाटो 
भएर गएको िथए ँ। रानी थ�नीसगँ बाटोमा भेट भएको 
िथयो । �यसपिछ बालापरुि�थत भा�जी मनकुमारी 
चौधरीको घरमा गई सोझै घर फिक� एको ह� ँ । साझँ ५ 
बजे �ीमतीसमेत भई खली भ�डारीको �.१०,०००/- 
�पैयाँ ँितररे आएका ह� । उ� िदन मतृक सेती वलीसगँ 
भेट भएको छैन । मैले खली भ�डारीलाई िदएको 
�पैयाँ ँमेर ैघरको र सामदुाियक वनको काठ चोरी गरी 
िब�� गरी �याएको �पैयाँ ँ हो । �.४,०००/- ज�तर 
था�सगँ िमित २०६८।११।१८ मा र �.६,०००/- 
सोहेल बाको इ�ँाभ�ाबाट फा�गनुमा िलएको िथए ँ
भनी आरोिपत कसरुमा इ�कार रही बयान गरकेो 
देिख�छ । �ितवादी तलुबहादरुले रानी थ�नीसगँ 
बाटोमा भेट भएको र कुराकानी गरकेो भनेका छन्, तर 
रानी थ�नीलाई ब�ुदा उनले �ितवादीलाई नभेटेको र 
िच�दा पिन निचनेको भनी कागज गरी िदएको दिेख�छ । 
�यसैगरी �ितवादीले िनगरुो िट�न गएका �यि�ह�लाई 
देखेको भनी बयान �यहोरा लेखाएकोमा कसैले पिन 
�ितवादीलाई दखेेको भनेर भ�दैनन् । अिपत ुआफूह� 

िनगरुो िट�न नै नगएको �यहोरा लेखाई िदएको 
देिख�छ । यसरी �ितवादीले आफू अ�य� जादँा देखेको 
गफ गरकेो भनेका �यि�ह�ले नै उ� कुरा खि�डत 
ग�रिदएको यस अव�थामा िनज वारदात समयमा 
अ�य� िथए भ�न िमलेन ।

७. यसरी वारदात�थलमा उ� िदन 
िनजको उपि�थित रहेको त�य शंकर शाहीसमेतका 
�यि�ह�को बकप�बाटबाट पिु� भएको दिेख�छ । 
सोही िदनको १० बजे �ितवादी मतृक सेती वलीसगँ 
बातिचत गरकेो आफूह�ले देखेको र सोही िदन १२:०० 
बजे यी �ितवादी हातमा हिँसया बोक� ह�याङ फ�याङ 
गरी जंगलबाट बाटोतफ�  िन�केको दखेेको भनी पिव�ा 
ख�ी, �पा ख�ीसमेतका �यि�ह�ले घटना िववरण 
कागज गरी खलुाएका र सोही �यहोरालाई समथ�न गरी 
बकप�समेत ग�रिदएको देिख�छ ।

८. मतृकले लगाएका गहनाह� िनजको 
लाससगँ नरहन ु र �ितवादीको आकि�मक आिथ�क 
गितिविधले पिन ��ततु वारदातमा यी �ितवादीको 
सलं�नता थप पिु� ह�न गएको पाइ�छ ।

९. मतृक सेती वली वनमा गएको अव�थामा 
िनजले लगाएको सनुको गहनाह� िलने खाने िनयतले 
�ितवादीले धा�रलो हितयारले घाटँी काटी कत��य 
गरी मारी िनजले लगाएको गहना िलई गएको र सोही 
िदन िनजले �.१०,०००/- खली भ�डारीलाई 
िदएको त�यसमेत ख�ुन आएको छ । �ितवादीले उ� 
�पैयाँकँो �ोत देखाउन सकेको दिेखदैँन । आ�नो 
बारीमा रहेका �ख काटी िब�� गरकेो भनी �ितवादीले 
िजिकर िलएपिन िमिसल सलं�न सज�िमन मचु�ुकामा 
िनजको बारीमा �ख कािटएका ठूटाह� नदिेखएको र 
काठ िक�ने �यि�ह�लाई ब�ुदा �ितवादीले उ�लेख 
गरकेो िमितमा कुनै काठ ख�रद िब�� नभएको भनी 
मचु�ुका भई आएकाले �ितवादीको उ� िजिकर 
खि�डत ह�न आएको देिख�छ ।

१०. वारदात िमितमा यी �ितवादी 
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मनकुमारीको घरमा िदउसो २:०० बजे मा� पगेुको 
र २:१५ मा �यहाबँाट िहडेँको भनी मनकुमारीले 
लेखाएको �यहोरासगँ �ितवादीले बयान गदा� खलुाएको 
िववरण फरक पन� गएको देिख�छ । यी �ितवादीले 
आफूले खाएको ऋण रकम ितन� बझुाउन जादँा कसैलाई 
नभ�न ुभनी अनरुोधसमेत गरकेो िमिसल संल�न खली 
भ�डारीको कागजसमेतबाट देिख�छ । यसरी आफूले 
खाएको ऋण च�ुा गरपेिछ गो�य रा�नकुो कारण 
�ितवादीले खलुाउन सकेको देिखदैँन ।

११. यसरी �ितवादीले गरकेो इ�कारी 
बयानका आधार र कारणह� एकपिछ अक� खि�डत 
तथा झ�ुा र बनावटी देिखन आएको छ भने वारदात 
िमितमा �ितवादी वारदात�थलमा रहेको द�ेने 
सा�ीको बकप� एवं िनजले सोही िमितमा ऋण च�ुा 
गरकेो िववरण गो�य रा�न गरकेो अनरुोध गरकेो 
र लाससगँ रहेका गहनाह� हराएको त�यह�बाट  
�ितवादी तलुबहादरु रोकायले सेती वलीले लगाएका 
गहना िलने खाने मनसायबाट िनजलाई कत��य गरी 
मारी गहनाह�समेत िलइ गएको त�य िमिसल संल�न 
कागज �माणह�बाट शंकारिहत �पमा पिु� भइरहेको 
देिख�छ । 

१२. अपराध ह�दँाह�दैँको अव�था द�ेने 
च�मिदद गवाह म�ुामा नह�न पिन स�दछ । च�मिदद 
गवाह नभएको अव�थामा पिन अपराधी यही नै हो भनी 
ठ�याउन व�तिुन� र प�रि�थितज�य �माणबाट पिन 
सिक�छ । घिटत अपराधको �कृित अपराध ह�नअुिघ र 
पिछका घटना र �ितवादीको हाउभाउसिहतको �यवहार 
आिद सबैतफ� बाट अपराधी को हो भनी देखाई रहेको 
अव�था च�मिदद गवाह छैन वा अदालतमा अपराधमा 
इ�कारी बयान गरकैे कारणले मा� सफाइ िदन ु
�यायोिचत ह�दँनै । मतृकको म�ृय ुपूव� यी �ितवादीसगँ 
जगंल छेउमा गफ गरी बसेको दे�ने �यि�ह� छन् । 
जगंलबाट हिँसया िलई ह�याङ फ�याङ गरी �ितवादी 

आइरहेको दे�ने मािनसह� पिन छन् । �ितवादीले 
आफू अ�य� रहेको दाबी िलदँा िनजले बाटोमा कुरा 
गरकेा भिनएका मािनसह� �यो होइन भनी आ�नो 
�यहोरा लेखाएका छन् । मतृकको गहना लासमा 
छैन । �ितवादीसगँ अ�वभािवक तवरबाट बढी रकम 
रहेको त�य �मािणत छ । िनजले काठ बेचेर �याएको 
भने तापिन िनजको छेउछाउ कतै �ख काटेका ठुटाह� 
नभएको भनी सज�िमन मचु�ुका भएको छ । यी त�यको 
रोहबाट िनज �ितवादीलाई मलुकु� ऐन, �यानस�ब�धी 
महलको १३(१) नं.बमोिजम सव��वसिहत ज�मकैद 
गरकेो स�ु बिद�या िज�ला अदालतको फैसला 
सदर गरी पनुरावेदन अदालत, नेपालग�जबाट िमित 
२०७०।८।२३ मा भएको फैसला िमलेकै देिखदँा 
साधक सदर ह�ने ठहछ�  । 

१३. �ितवादीउपर चोरीको १ र ५ 
नं.बमोिजमको कसरुमा सोही महलको १४(३) नं. 
बमोिजम सजाय ह�न र ऐ. १० र २१ नं. बमोिजम 
िबगोसमेत भराई पाउन दाबी िलई अिभयोग पेस भएको 
स�दभ�मा िवचार गदा� िमिसल संल�न कागजातह�बाट 
सेती वलीको म�ृय ु ह�नका कारण नै िनजले लगाएका 
सनुका गहना िलने खाने मनसायले भएको पिु� 
भइरहेको र िनजले लगाएका गहनाह� लासको 
साथमा रहे भएको नदेिखएको, सोही वारदातको िदन 
यी �ितवादीले खली भ�डारीको बाकँ� �.१०,०००/- 
भ�ुानी गरकेो, सोको �ोत खलुाउन नसकेकोसमेतका 
आधार �माणह�बाट अिभयोग दाबीबमोिजम 
�ितवादी तलुबहादरु रोकायले कसरु गरकेो पिु� ह�न 
आएकोले िनजबाट िबगो भराई रहजनी चोरीतफ�  
मलुकु� ऐन चोरीको १४(३) नं.बमोिजम ६ वष� ३ 
मिहना २० िदन कैद ह�ने ठहर गरकेो फैसला अ�यथा 
देिखदँनै । तर �ितवादीलाई मलुकु� ऐन �यानस�ब�धी 
महलको १३(१) नंबमोिजम सव��वसिहत ज�मकैदको 
सजायसमेत ठहर भएको ह�दँा द�ड सजायका ४१ नं. 
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बमोिजम चोरीको महलबमोिजमको थप सजाय ह�न 
स�ने दिेखएन । ��ततु म�ुाको दायरीको लगत क�ा 
गरी िमिसल िनयमानसुार गरी बझुाइिदनू ।

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

इजलास अिधकृत (शा.अ.): तीथ�राज भ�राई
इित संवत् २०७२ साल चैत २८ गते रोज १ शभुम् ।

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

माननीय �यायाधीश �ी चोले�� शमशेर ज.ब.रा.
फैसला िमित : २०७२।१२।२४

०७०-CR-१६८२

म�ुाः लाग ुऔषध खैरो हेरोइन

पनुरावेदक / वादी : �हरी नायब िनरी�क �ी कृ�ण 
मान�धरसमेतको �ितवेदनले जाहेरीले नेपाल 
सरकार 

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

उप.म.न.पा.वडा नं.११ सौगल तथा झापा 

िज�ला मेची नगरपािलका वडा नं.३ समेत 
घर भई हाल का.िज.कपन गा.िव.स.वडा नं.३ 
आकाशे धारा डेरा गरी ब�ने िकरण �भात 
नेपालीसमेत

 § अनुमानकै आधारमा सवारी धनी तथा 
ऋणीले जानी बुझीकन उ� सवारी 
साधन लागु औषधको कारोबारका लािग 
�ितवादीह�लाई �योग गन� िदएको भ�न 
�यायोिचत नह�न े।

(�करण नं. ६)
 § अिभयोगमा लागु औषधको कारोबारमा 

सङ्गिठत�पमा सलं�न देखाइएका 
�यि�ह�को बैङ्क खाताको कारोबारको 
िववरणमा �ितवादीको संल�नता पुि� 
नभएको अव�थामा शङ्का र अनमुानका 
आधारमा बैङ्क खातामा रहकेो स�पूण� 
रकम लाग ु औषधको कारोबारबाट ज�मा 
गरकेा रहछेन ् भनी अथ� गन� �यायोिचत 
नह�ने ।

(�करण नं. ७)

पनुरावेदक / वादीका तफ� बाट : उप�यायािधव�ा 
च��कुमार पोखरले

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

 § लाग ुऔषध िनय��ण ऐन, २०३३

स�ु फैसला गन�ः 
 माननीय �यायाधीश �ी महेश �साद पडुासैनी
पनुरावेदन तहमा फैसला गन�ः 
 मा. �यायाधीश �ी �ा�रकामान जोशी
 मा. �यायाधीश �ी सहदेव�साद बा�तोला

�नण�य नं. ९६९२

&
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फैसला
�या. बै�नाथ उपा�याय : �याय �शासन 

ऐन, २०४८ को दफा ९बमोिजम पनुरावेदन अदालत, 
पाटनको फैसलाउपर वादी नेपाल सरकारका तफ� बाट 
पनुरावेदन पन� आएको ��ततु म�ुाको सिं�� त�य र 
ठहर यस�कार छः-

का.िज.का.म.न.पा.वडा नं.११ ि�परु�ेरि�थत 
दशरथ रङ्गशालाको मूल गेटको अगािड साव�जिनक 
सडक िकनारमा बा.२२.प.८४६२ नं. को रातो रङ्गको 
TVS अपाचे मोटर साइकलमा शङ्का�पद अव�थामा 
िकरण �भात नेपाली भ�ने �यि� बिसरहेको अव�थामा 
फेला परकेोले िनजलाई िनय��णमा िलई िनजको शरीर 
कानूनबमोिजम खानतलासी िलदँा िनज िकरण �भात 
नेपालीले लगाएको कालो रङ्गको �याकेटको दािहने 
ख�तीमा सेतो नरम �लाि�टकह�मा �याक गरी लाग ु
औषध खैरो हेरोइन लकुाई िछपाई राखेको अव�थामा 
६ �याकेट फेला परकेोले �लाि�टक हटाई लाग ुऔषध 
खैरो हेरोइन मा� तौल गदा� २६ �ाम भएको । िनजसगँ 
VERSACE  भनी लेिखएको पस� १ थान, हजार 
दरको नोट १९ थान, पाचँ सय दरको नोट १ थान, एक 
सय दरको नोट २५ थान गरी रहेको । माछाप�ु�े बैङ्क 
िलिमटेडको एिसटी काड� १ थान, नेपाल इ�भे�टमे�ट 
बैङ्कको िभसा काड� थान ३, यातायात �यव�था 
काया�लय बागमतीबाट जारी भएको िवमला �े�ीको 
नाउमँा दता� रहेको बा.३२.प. ८४४६२ नं. को मोटर 
साइकलको सवारी दता� �माण प� १ थान, यातायात 
�यव�था काया�लय मेचीबाट िकरण �भात नेपालीको 
नाउमँा जारी भएको सवारी चालक अनमुित प� १ 
थान, �यािसस नं. MD६२४ HE ३४६२ F १९१८६ 
इि�जन नं. OE३ f ६२०१८९१७ को रातो रङ्गको 
बा.२२.प.८४६ नं. को मोटर साइकल १ थान, रातो 
रङ्गको हेलमेट १ थान, F१४ लेिखएको कालो 
रङ्गको २.१ Megapixel भनी लेिखएको मोबाइल र 
मेरो मोबाइलको ८९९७७०२०५०००३३०४१४ र 

नं. ८९९७७०२०७०००५४४६२४ लेिखएको िसम 
काड� थान २ �योग भएको थान १ सिहत िनज िकरण 
�भात नेपालीलाई �हरीले प�ाउ गरकेो ठीक साचँो 
हो भ�नेसमेत �यहोराको खानतलासी तथा बरामदी 
मचु�ुका । 

तपाइहँ�ले �योग गन� गरकेो का.िज.
कपन गा.िव.स.वडा नं.३ मा रहेको डेरा कोठा र 
को.१ च.३३९३ नं. को कारसमेत कानूनबमोिजम 
खानतलासी िलनपुन� भएको ह�दँा खानतलासी गन� िदन ु
होला भनी िकरण �भात नेपाली र आदश� जोशीलाई 
लेिखएको खानतलासी पजु� । 

का.िज. कपन गा.िव.स.वडा नं.३ मा आकाशे 
धारामा रहेको �ानबहादरु �े�को घरको भुईँ तलामा 
रहेको १ ��याट िकरण �भात नेपालीले भाडामा िलई 
ब�दै आएको, सो कोठाह�म�येको िकचन �ममा 
रहेको काठको दराजको पूव�तफ�  परुानो कपडाह� 
रहेको �थानमा २ थान �रभ�भर रहेको, सोम�ये 
१ थान �रभ�भरमा ४ राउ�ड गोली लोड भएको 
अव�थामा रहेको, सो �रभ�भर रहेको निजक खाली 
�यागिजन १ थान रहेको, आदश� जोशीले समेत �योग 
गन� गरकेो कोठामा रहेको िट.िभ. रहेको र ्याक मनुी 
कालो �लाि�टकको झोला १ थान रहेको, सो झोला 
खोली हेदा� सोिभ� सेतो नरम �लाि�टकिभ� ९ पोका 
लाग ु औषध खैरो हेरोइन फेला परकेोले �लाि�टक 
हटाई लाग ु औषध मा� तौल गदा� ��येक पोकामा 
१०० �ामको दरले ९ पोकामा ज�मा ९०० �ाम लाग ु
औषध खैरो हेरोइन भएको । सोही कोठामा रहेका 
आदश� जोशीको शरीर कानूनको �रतपूव�क तलासी 
िलदँा िनजले लगाएको कालो रङ्गको पाइ�टको 
पछािडको ख�तीमा दािहनेतफ�  िनजको नाउकँो चालक 
अनमुित प� १ थान, िभसा काड� २ थान, नगद नेपाली 
�.२४,०००।- भा.�.५,८००।- आदश� जोशीको 
नाउमँा रकम ज�मा गरकेो भौचर १५ थान फेला 
परकेो, िनज जोशीको दािहने हातमा सोनी इ�र�सन 
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मोबाइल थान १ रहेको । िकरण �भात नेपालीको बेड 
�ममा रहेको दराजको सेफिभ� �.१,५०,०००।- 
र भा.�.१२,५००।- पलङको िसरानतफ�  रहेको 
र ्याकमा नोिकया मोबाइल १ थान यिुटएल मोबाइल 
१ समेत २ थान फेला परकेो । सोही �थानमा नेपाल 
इ�भे�टमे�ट बैङ्क िल.को चेक बकु १ थान, माछाप�ु�े 
बैङ्क िलिमटेडको चेक बकु १ थानसमेत रहेको । सोही 
पलङको घरा�मा िकरण �भात नेपाली नामको राहदानी 
१ थान, मतदाता प�रचय प� १, को.१.च.३३९३ 
नं. को कारको सवारी दता� �माण प� रहेको, सोही 
ठाउमँा मा�ती लेिखएको साचँो १ थान, िशव भबुाली 
राउतको नाममा रकम ज�मा गरकेो भौचर ६ थान, 
मेथाडोन ज�तो देिखने सानो िससीमा रािखएको रातो 
तरल पदाथ�समेत रहेको, िकरण �भात नेपालीले �योग 
गन� गरकेो को.१.च.३३९३ नं. को कार घरको मूल 
ढोकानिजक पािक� ङ गरी राखेको अव�थामा रहेकोले 
सो कारको खानतलासी िलदँा कारको चालक ब�ने 
िसट मनुी सेतो नरम �लाि�टकमा पोका पारी सोिभ� 
अ�य स-साना पोका पारकेो अव�थामा २० पोका लाग ु
औषध खैरो हेरोइन फेला परकेोले �लाि�टक हटाई 
लाग ुऔषध मा� तौल गदा� १०० �ाम लाग ुऔषध खैरो 
हेरोइन भएको । सो कारको ड्यासबोड�निजक तौल गन� 
िडिजटल तराज ु १ थान फेला परकेोले िनय��णमा 
िलएका िकरण �भात नेपाली र आदश� जोशीलाई 
प�ाउ गरी फेला परकेो लाग ुऔषधसिहतको सामान 
�हरीले बरामद गरकेो ठीक साचँो हो भ�नेसमेतको 
खानतलासी बरामदी मचु�ुका । 

झापा िज�ला मेचीनगर नगरपािलका वडा 
नं.३ घर भएका िकरण �भात नेपालीले लाग ुऔषध 
खैरो हेरोइन सङ्कलन गरी �याई काठमाड�ंमा 
िब��समेतको कारोबार गद� आएका छन् भ�ने िवशेष 
सरुाक�ारा जानकारी �ा� भएकोले िवशेष सरुाक लगाई 
िनजको खोजतलास गद� जादँा िमित ०६५/६/९ गते 
िदउसो १५.३० बजेको समयमा का.िज.का.म.न.पा.

वडा नं.११ ि�परु�ेर दशरथ रङ्गशालाको मूल गेट 
अगािड सडक िकनारामा बा.२२.प.८४६२ नं. को 
मोटरसाइकलमा शङ्का�पद अव�थामा िनय��णमा 
िलई िनजको शरीर कानूनबमोिजम खानतलासी 
िलदँा अवैध लाग ुऔषध हेरोइन २६ �ामसिहत अ�य 
सामानह� समेत फेला परकेोले बरामद गरी िनजलाई 
साथमा नै िलई िनज िकरण �भात नेपाली ब�ने गद� 
आएको का.िज.कपन गा.िव.स.वडा नं.३ आकाशे 
धाराि�थत रहेको डेरा कोठा र िनजले �योग गन� 
गरकेो को १ च ३९३ नं. को कार खानतलासी िलदँा 
िनज ब�ने कोठाको दराजमा हातहितयार खरखजाना 
�रभ�भर-२ थान, गोली ४ राउ�ड र �यागिजन १ थान 
तथा  िनजको बेड रहेको कोठामा भएको िट.िभ. र ्याक 
मनुी ९०० �ाम लाग ुऔषध खैरो हेरोइन र को १ च 
३३९३ नं. को कारमा समेत १०० �ाम लाग ुऔषध खैरो 
हेरोइनसिहतको िडिजटल तराज ु १ थानलगायतका 
िचज व�तहु� फेला परकेोले कानूनबमोिजम बरामद 
गरी िनय��णमा िलएका िकरण �भात नेपाली र 
आदश� जोशीलाई आव�यक कानूनी कारवाहीको लािग 
दािखला गराएका छ� भ�नेसमेत �यहोराको �.ना.नी. 
�ीकृ�ण मान�धरसमेतको �ितवेदन । 

केही वष�अगािड काठमाड�ं बाने�रमा डेरा 
गरी ब�दा सगैँ बसेका हाल जेलमा रहेको िनराज राज 
प�तबाट लाग ुऔषध खैरो हेरोइनको बारमेा सबै कुरा 
जानकारी भएको हो । लाग ु औषधको कारोबार गर े
आिथ�क फाइदा ह�ने थाहा पाई कारोबार गन� िसलिसलामा 
वीरग�जमा भेट ह�ने केस टु भ�ने �यि�सगँ स�पक�  
भयो ।  िनजमाफ� त स�तोष यादवबाट लाग ुऔषध खैरो 
हेरोइन ख�रद गरी कारोबार गद� आएको िथए ँ।  क�रब 
११ मिहना अगािड मोटर साइकल दघु�टनामा परी म 
घाइते भएपिछ मेरो कारोबारमा सहयोग गन�को लािग 
मेरो डेरा कोठामा लाग ुऔषध खैरो हेरोइन ख�रद तथा 
िब�� गन�को लािग आदश� जोशी राखेको िथए ँ। िवगत 
५/६ मिहना अगािडदेिख आदश� जोशी र म दवैुले लाग ु
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औषध खैरो हेरोइन ख�रद तथा िब�� गन� गद� आएका 
िथयौ ँ। महेश अिधकारीसगँ िचनजान भई मैले नै लाग ु
औषध खैरो हेरोइन िनजलाई िब�� िवतरण गद� आएको 
िथए ँ । िमित २०६५/६/९ गतेका िदनमा म प�ाउमा 
पदा� मेरो साथबाट र डेरा कोठा घरबाट फेला परी 
बरामद भएको १०२६ �ाम लाग ुऔषध खैरो हेरोइन 
पिन स�तोष यादवबाट ख�रद गरकेो ह� ँ । लाग ुऔषध 
खैरो हेरोइन ख�रद गदा� किहले स�बि�धत �यि�लाई 
नै पैसा पठाउने गरकेो र किहले काही ँ िशव भबुाली 
राउतको नाउमँा बैङ्कमा रकम ज�मा गन� गरकेो 
िथए ँ । िनज स�तोष यादवबाट �ा� गरी कोठामा एव ं
कारमा सरुि�त स�चय गरी राखेको लाग ुऔषध हेरोइन 
िब�� गन� �ममा का.िज.का.म.न.पा.वडा नं.११ 
ि�परु�ेरमा लाग ुऔषध खैरो हेरोइन ख�रद गन� मािनस 
आउछुँ भनी भनेकोले मैले लाग ुऔषध २६ �ाम िब�� 
गन� कुरी रहेको िथए ँ । �यहा ँ प�ाउ परी �यसप�ात् 
मेरो डेराको खानतलास गदा� ९०० �ाम लाग ुऔषध 
खैरो हेरोइन, को१च ३३९३ नं. को कारबाट १०० 
�ाम लाग ुऔषध खैरो हेरोइनसमेतका सामान बरामद 
भई कोठामा रहेको आदश� जोशीलाई समेत �हरीले 
प�ाउ गरकेो हो भ�ने �यहोरासमेतको प�ाउमा 
परकेा �ितवादी िकरण �भात नेपालीले अिधकार�ा� 
अिधकारीसम� गरकेो बयान कागज । 

क�रब १ वष� अगािड मेरो पिहलादेिखको 
िचनजानका साथी िकरण �भात नेपालीको का.िज.
कपन गा.िव.स.वडा नं.३ मा रहेको डेरा कोठामा 
ब�द ैआएको छु । िनज िकरण �भात नेपालीले लाग ु
औषध खैरो हेरोइन ख�रद गरी �याई डेरा कोठामा 
स�चय गरी  िब�� िवतरण गन� रहेछन् ।  िनजले गन� 
गरकेो कारोबारमा मलाई सहयोग गर ितमीलाई पिन 
फाइदा ह��छ । ितमीलाई आव�यक खच� �यव�था म 
ग�ँला । खाने ब�ने �यव�था पिन मेरो डेरा कोठामा 
ग�ँला भनेको र �यसको केही िदनपिछ िकरण �भात 
नेपालीको ख�ुा भािँचएकोले िहड्ँडुल गन� नस�ने 

अव�थामा पगेु । �यसपिछ िनजले भनेअनसुारको 
मािनससगँ स�पक�  गरी लाग ुऔषध खैरो हेरोइन िब�� 
एवं ओसार पसारसमेतको काय� गन� गरकेो र िनज 
िहडँडुल गन� स�ने भएपिछ िनजसमेत भई लाग ुऔषध 
खैरो हेरोइनको कारोबारमा सहयोग गद� आएको छु । 
िमित २०६५/६/९ गते िकरण �भात नेपाली २६ �ाम 
लाग ुऔषध खैरो हेरोइन िब�� गन� गएको अव�थामा 
लाग ु औषधसिहत प�ाउमा परकेो, सोही िदनको 
साझँ �हरीले िकरण �भात नेपालीको डेरा कोठा 
खानतलासी िलदँा म स�ुने गरकेो कोठाको िट.िभ. 
या�क मिुनबाट लाग ु औषध खैरो हेरोइन ९०० �ाम, 
सोही डेरा कोठाको क�पाउ�डमा पाक�  गरी राखेको 
बा.१.च.३३९३ नं. कारबाट १०० �ाम बरामद भएको 
र मलाईसमेत �हरीले प�ाउ गरकेो हो । मैले लाग ु
औषध िब�� िवतरण गदा� महेश अिधकारीसमेतका 
�ितवादीह�लाई िब�� िवतरण गन� गरकेो िथए ँ
भ�नेसमेतको प�ाउ �ितवादी आदश� जोशीले 
अिधकार�ा� अिधकारीसम� गरेको बयान कागज । 

िशव भबुाली राउतको नेपाली नाग�रकता एवं 
नेपाल इ�भे�टमे�ट बैङ्क िलिमटेडको फाराममा टासँ 
गरकेो फोटोसमेत देखाउदँा देखी पाए ँ। मलाई देखाएको 
फोटो भएको �यि� नै मलाई लाग ुऔषध खैरो हेरोइन 
िब�� िवतरण गन� स�तोष यादव नाउकँा �यि� ह�न् । 
िनज स�तोष यादवले आ�नो नाउ ँिशव भबुाली राउत 
भनी बताएका िथएनन् । तर, िशव भबुाली राउतको 
नाउमँा बैङ्कमा पैसा आएपिछ मैले पाउछुँ भनेका 
िथए । िनजले वतन भ�दा र�सौल बताए । तर, िनज िशव 
भबुाली राउतको नाग�रकतामा बारा िज�ला भोडाहा 
गा.िव.स.वडा नं.३ उ�लेख रहेछ । स�तोष यादव 
भ�ने िशव भबुाली राउतको फोटो िचनी सनाखतसमेत 
गरी िदए ँ । उ� फोटो भएको �यि� नै स�तोष यादव 
भिनएका िशव भबुाली राउत ह�न् भ�ने �यहोराको 
�ितवादी िकरण �भात नेपालीले गरी िदएको सनाखत 
कागज । 
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प�ाउ परकेा िकरण �भात नेपाली र 
आदश� जोशी दवैु जना मेरा नाता स�ब�धका �यि� 
होइनन् । ५ मिहना अगािड मािसक �.३,५००।- िदने 
गरी मेरो घरको त�लो ��याट भाडँामा िलई ब�द ै
आएका िथए । िकरण �भात नेपालीको �ीमती पिन 
ब�ने गरके� िथइन् । दवैु जना किहले कारमा किहले 
मोटरसाइकलमा आवतजावत गद�थे । म साह�को गाडी 
चलाउने कामले िबहानदेिख साझँस�म �य�त ह�ने ह�दँा 
िनजह� कहा ँ जा�छन्, के गछ�न् चासो िलने गरकेो 
िथइनँ । िमित २०६५।६।९ गते ि�परु�ेरबाट िकरण 
�भात नेपालीलाई लाग ु औषधसिहत �हरीले प�ाउ 
गरकेो रहेछ । िनजह�को डेरा कोठा खानतलासी गदा� 
९०० �ाम हेरोइनसिहतका दशीका सामान, कार, 
मोटरसाइकलसिहत िनजह� प�ाउ परकेो साझँ घरमा 
गएपिछ थाहा पाए ँ। म र मेरो प�रवारको कुनै संल�नता 
छैन भ�नेसमेत �यहोराको घरधनी �ानबहादरु �े�ले 
अनसु�धान अिधकारीसगँ गरकेो कागज । 

�ितवादी िकरण �भात नेपालीको सगँसाथ र 
डेरा कोठा गाडीसमेतबाट बरामद भएको लाग ुऔषध 
खैरो हेरोइन १०२६ �ामम�येबाट कानूनबमोिजम 
िनकािलएको नमनुाह� परी�ण गदा� नमनुामा लाग ु
औषध हेरोइन पाइयो भ�ने �यहोरासमेतको राि��य 
िविध िव�ान �योगशाला लिलतपरुको परी�ण 
�ितवेदन । 

�ितवादी िकरण �भात नेपालीसमेत भएको 
लाग ुऔषध खैरो हेरोइन म�ुामा �ितवादी िकरण �भात 
नेपालीको डेरा कोठाबाट फेला परी बरामद भएको 
मेथाडोन ज�तो देिखने तरल पदाथ� परी�ण गन�को 
लािग पठाउदँा उ� परी�ण नमनुामा लाग ु औषध 
मेथाडोन पाइयो भ�ने �यहोरासमेतको राि��य िविध 
िव�ान �योगशाला लिलतपरुको परी�ण �ितवेदन । 

�ितवादी िकरण �भात नेपालीसमेत भएको 
लाग ु औषध खैरो हेरोइन म�ुामा वारदातमा संल�न 
फरार रहेको �ितवादीह� स�तोष यादव भ�ने िशव 

भबुाली राउत, केश टु भ�ने, असलम, असरफ, रमेश 
घले, माइला, गोपाल भ�ने �यि�ह�लाई खोजतलास 
गदा� हालस�म फेला नपरेको भ�नेसमेत �.ना.नी. �ी 
कृ�ण �े�को �ितवेदन । 

�ितवादीह�को काय� लाग ुऔषध (िनय��ण) 
ऐन, २०३३ को दफा ४ को (घ) (ङ) र (च)बमोिजमको 
िनषेिधत कसरु अपराध ह�दँा िनज �ितवादीह� स�तोष 
यादव भ�ने िशव भबुाली राउत, िकरण �भात नेपाली, 
आदश� जोशीउपर सोही ऐनको दफा १४(१)(छ)
(३) बमोिजम सजाय गरी बरामद भई आएको सवारी 
साधन बा२२प ८४६३ नं. को मोटरसाइकल, को १ 
च ३३९३ नं. को कार, हेलमेट, तराज,ु ऐ. ऐनको दफा 
१८ बमोिजम जफत एवं बरामद भई आएको नगद र 
�ितवादीह�को नाममा माछाप�ु�े बैङ्क िलिमटेड, 
पतुलीसडक, वीरग�ज शाखा र नेपाल इ�भे�टमे�ट 
बैङ्क प�ुचोक शाखामा रहेका खाताह�मा मौ�दात 
रहेको रकमसमेत ऐ. ऐनको दफा १८क बमोिजम 
जफत ग�रपाउ ँभ�नेसमेत �यहोराको अिभयोग प� । 

मैले �ितवादी िकरण �भातसगँ िमली लाग ु
औषध िहरोइनको कारोबार गरकेो छैन िकन मेरो 
नामसमेत पोल गरकेो हो भ�न सि�दन । िनजको 
बयान झ�ुा हो । मैले सेवनस�म गन� हो । मलाई माग 
दाबीबमोिजम सजाय गनु�पन� होइन । सफाइ पाउ ँ
भ�नेसमेत �यहोराको �ितवादी आदश� जोशीले 
अदालतमा गरकेो बयान ।

महेश अिधकारी, आदश� जोशी, िशव भबुाली 
राउतसमेतलाई िचि�दन । बरामदी मचु�ुकाको �यहोरा 
सनुे ँ । मलाई बरामदी मचु�ुका र �हरी �ितवेदनमा 
लेिखएबमोिजम दशरथ रङ्गशाला अगािडबाट प�ाउ 
गरकेो होइन, नरदेवी चोकबाट प�ाउ गरकेो हो । �हरीले 
२६ �ाम लाग ुऔषध बरामद भएको भनी झ�ुो �यहोरा 
लेखी सही गराएको हो । बरामदीमा उ�लेख भएका पस� 
नगद �.२७,०००।-, िभसा काड�, लाइसे�स, िसमकाड� 
र मोबाइल सेट मेरो आ�नै हो । मैले �ानबहादरु �े�को 
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घरमा कोठा िलएको होइन । आदश� जोशीले िलएका 
ह�न् होइनन् म भ�न सि�दन । मलाई प�ाउ गरी �यहा ँ
लगेको होइन । �यहोरा झ�ुा हो । मौकामा भएको मेरो 
बयान मैले भनेबमोिजम लेिखएको होइन । �हरीले 
आफँैले मलाई भुईँमा राखी �यहोरा लेखी नसनुाई सिह 
गराएको हो । मैले कसरु अपराध नगरकेो ह�दँा सजाय 
ह�नपुन� होइन भ�नेसमेत �यहोराको �ितवादी िकरण 
�भात नेपालीले अदालतमा गरकेो बयान ।

�ितवादीह� म�ुा पपु��को लािग अदालतका 
आदेश अनसुार थनुामा बसेका । 

मैले का.िज.का.म.न.पा. वडा नं.११ 
ि�परु�ेरि�थत रङ्गशालाको गेटबाट झापा िज�ला 
मेची नगरपािलका वडा नं.३ ब�ने िकरण �भात 
नेपाली बा२२प ८४६२ नं. को मोटर साइकल र अवैध 
लाग ु औषध खैरो हेरोइन २६(छ�बीस) �ामसिहत 
प�ाउ गरकेो हो । तत् प�ात् िनज िकरण �भात 
नेपालीसमेतको डेरामा ९०० (नौ सय) �ाम अवैध 
लाग ुऔषध खैरो हेरोइन बरामद भएको हो । लिलतपरु 
िज�ला ल.उ.म.न.पा. स�ुधारा ब�ने आदश� जोशी पिन 
कोठाबाट प�ाउ परकेा ह�न् । �यसपिछ िनजह�कै 
डेरा कोठाको गेट अगािडबाट को १ च ३३९३ को 
कारबाट अवैध लाग ुऔषध खैरो हेरोइन १०० (एक 
सय) �ाम बरामद भएको िथयो । िनजह�को डेरा कोठा 
खान तलासी गन� �ममा २ (दईु) थान पे�तोल, ऐ. 
को गोली राउ�ड ४ (चार) र खाली �याि�जन १ (एक) 
थान बरामद भएको हो । िनजह�को डेरा कोठा का.िज. 
कपन गा.िव.स. वडा नं.३ मा रहेको िथयो भ�नेसमेत 
�यहोराको �ितवेदक �हरी नायब िनरी�क �ीकृ�ण 
मान�धरको बकप� ।

िमित २०६५।६।९ गतेका िदन िवशेष 
सरुाकको आधारमा खोज तलास गद� जादँा का.िज.
का.म.न.पा. वडा नं.११ ि�परु�ेर रङ्गशाला गेट 
अगािड सडक िकनारा छेउ बा२२प ८४६२ नं. को 
मोटरसाइकल मािथ कसैको �ित�ा गरी बसेको 

अव�थामा �. िकरण �भात नेपालीलाई फेला पारी 
त�काल आ�नो प�रचय िदई �थानीय भ�भलाद ्मी 
भेला ज�मा गराई िनजको शरीरमा एक एक गरी खान 
तलासी गदा� लाग ुऔषध खैरो हेरोइन २६ (छ�बीस) 
�ाम फेला परकेो हो । िनजलाई त�कालै सोधपछु गदा� 
िनजले बाकँ� अ� मेरो कोठामा लाग ु औषध खैरो 
हेरोइन छ भनेको हो । मसमेतको �हरी टोली का.िज. 
कपन गा.िव.स. वडा नं.३ आकाशे धाराि�थत भाडामा 
बसेको �ानबहादरु �े�को घरमा �रतपूव�क �वेश गरी 
खान तलासी गदा� लाग ु औषध खैरो हेरोइन ९०० 
�ाम फेला परकेो र िनजकै डेरा कोठामा बसी रहेका 
आदश� जोशीलाई पिन �यही कोठामा फेला पारकेो 
हो । उ� कोठामा २ थान �रभ�भर, ऐ. को गोली 
राउ�ड ४(चार) थान, �याि�जन थान १ (एक), गाडीको 
चाबी थान १ (एक) फेला परकेो र िनजको डेरा मूल गेट 
अगािड को १ च ३३९३ नं. को गाडी फेला परकेो । सो 
गाडीलाई �रतपूव�क खानतलासी गदा� १०० (एक सय) 
�ाम खैरो हेरोइन फेला परकेो हो । िनजले �योग गद� 
आएको को १ च ३३९३ नं. को गाडीसिहत आव�यक 
कारवाहीको लािग िकरण �भात नेपाली र आदश� 
जोशीलाई बझुाइएको हो भ�नेसमेत �यहोराको बरामदी 
मचु�ुकाका सा�ी झपुलाल खड्काले गरकेो बकप� ।

मैले िकरण �भात नेपालीलाई िवगत ८/९ 
वष�देिख िच�दै आएको छु । िनज कुनै गैरकानूनी काय� 
गन� गराउने �यि� होइनन् । िनज �याकेटह� बािहरबाट 
�याउने र िब�� गन� तथा �यवसाियक�पमा �याउ 
खेती गद� आएका �यि� ह�न् । बरामद व�तहु� िनजको 
डेरामा भएको ज�तो ला�दनै । िनज काठमाड�ंको 
नरदेवीिभ� डेरा गरी ब�दथे । िनजले लाग ु औषध 
सेवन गन� कुरा िनजका आफ�तह�ले िनजलाई Re-
habitation Center मा राखेपिछ थाहा भएको हो 
भ�नेसमेत �यहोराको �ितवादी �भात िकरण नेपालीका 
सा�ी नीलह�र का�लेले गरकेो बकप� ।

गो�य सरुाक�को आधारमा �ितवादी �भात 
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िकरण नेपालीलाई खोजतलास गन� �ममा िमित 
२०६५।६।९ गते ि�परु�ेरमा भेटाई िनजको साथबाट 
२६ (छ�बीस) �ाम लाग ुऔषध र मोटरसाइकलसमेत 
बरामद गरी िनजले बताएको डेरा कोठामा गई 
खानतलासी गदा� ९०० �ाम अवैध लाग ु औषध, 
कारबाट १०० �ाम लाग ु औषध र गोलीग�ासमेत 
बरामद गरी कारवाहीको लािग बझुाएको हो भ�नेसमेत 
�यहोराको बरामदी मचु�ुकाका सा�ी बाबकुाजी िगरीले 
गरकेो बकप� ।

�भात िकरण नेपालीलाई नरदेवीबाट प�ाउ 
गरकेो हो । कुनै �कारको लाग ुऔषध िनजको साथबाट 
बरामद भएको होइन । िनजलाई Re-habitation 
Center मा ३ मिहना रािखएको िथयो भ�नेसमेत 
�यहोराको �ितवादी �भात िकरण नेपालीका सा�ी 
गणेश �धानले गरकेो बकप� ।

आदश� जोशी पिहला कलेज पढ्थे । केही 
वष� अगािड उनले लाग ु पदाथ� सेवन गरकेो कारण 
प�रवारका सद�यह�ले Re-habitation Center मा 
राखेका िथए । उनले लाग ु औषधको कारोबार गछ� न् 
भ�ने मलाई िव�ास ला�दैन भ�नेसमेत �यहोराको 
�ितवादी आदश� जोशीका सा�ी �पे�� जोशीले गरकेो 
बकप� ।

मेरो अगािड बरामद भएको हैन । कपनमा 
बरामद भएको हो भनी मचु�ुकामा  गौशाला �हरीमा 
सही गराएको हो । कसको साथबाट के के बरामद 
भयो मलाई थाहा छैन भ�नेसमेत �यहोराको बरामदी 
मचु�ुकाका सा�ी रि�जत �े�ले गरकेो बकप� ।

िकरण �भात नेपालीबाट लाग ु औषध 
बरामद भएको होइन । िनजले सेवन चाही ँगद�थे । कुन 
ठाउमँा बरामद भएको हो मलाई थाहा भएन । �हरीले 
मचु�ुकामा सही गर भनेकोले मचु�ुकामा सही गरी 
िदएको हो भ�नेसमेत �यहोराको बरामदी मचु�ुकाका 
सा�ी िटकाराम अिधकारीले गरकेो बकप� ।

नमनुा परी�ण गदा� लाग ु औषध हेरोइन 

भेिटएको हो । जाचँ भएको लाग ु औषध अनसु�धान 
अिधकारीले प��ारा अनरुोध गरबेमोिजम लाग ुऔषध 
भए नभएको िवषयमा परी�ण गरी �ितवेदन पठाएको 
हो भ�नेसमेत �यहोराको लाग ु औषध परी�ण गन� 
िवशेष� राजकुमार गभुाजूले गरेको बकप� । 

�ितवादी िकरण �भात नेपालीलाई 
ि�परु�ेरमा ख�रद गन� मािनस कुरी बसेको शङ्का�पद 
अव�थामा प�ाउ गरी खानतलासी िलदँा िनजको 
साथबाट २६ �ाम, कारबाट १०० �ाम, डेरा 
कोठाबाट ९०० �ाम र िडिजटल तराजसुमेत िमित 
२०६५/६/९ मा बरामद भएको र सोही िदन भएको 
बरामदी मचु�ुकामा िनज �ितवादी िकरण �भात 
नेपाली र आदश� जोशी  रोहबरमा रहेको अव�था छ । 
वादीका सा�ीले अदालतमा बकप� गदा� सो कुरा पिु� 
ह�ने गरी बकप� ग�रिदएको र िमित २०६५/६/३० को 
परी�ण �ितवेदनबाट लाग ु औषध (हेरोइन) हो भनी 
उ�लेख ग�रएकोसमेतका आधार, �माणबाट अिभयोग 
दाबीअनसुार कसरुदार देिखन आएकोले �ितवादी 
िकरण �भात नेपालीलाई लाग ु औषध (िनय��ण) 
ऐन, २०३३ को दफा १४(१)(छ)(३) अनसुार 
१५(प��) वष� १ (एक) मिहना कैद तथा ५ लाख ५ 
हजार ज�रवाना ह��छ । �ितवादी आदश� जोशी मौकामा 
सािबत भए पिन िनजले स�तोष यादवलाई निच�ने, 
िकरण �भात नेपालीले कहाबँाट र कोसगँ लाग ुऔषध 
ख�रद िब�� ओसार पसार के कितका दरले ख�रद 
िब�� गद�छन् भनी कारोबार स�ब�धमा मलाई थाहा 
छैन भनी अदालतमा इ�कार रहेको देिखएको । बरामदी 
मचु�ुकामा रोहबरमा रहेको, परी�णबाट लाग ु औषध 
(हेरोइन) पाइएकोसमेतका आधार �माणबाट िकरण 
�भात नेपालीसरह समक�ी अव�था नभई मितयार 
देिखदँा �ितवादी आदश� जोशीलाई लाग ु औषध 
(िनय��ण) ऐन, २०३३ को दफा १४(१)(छ)(३) ले 
ह�ने सजायको आधा दफा १७ अनसुार कैद ७ वष� ६ 
मिहना १५ िदन तथा ज�रवाना �.२,५२,५५०।- (दईु 
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लाख बाउ�न हजार पाचँ सय पचास �पैयाँ)ँ ह��छ । 
बरामद भई आएको एक तराज ुर बरामद भएको नगद 
बरामद ह�ने, बरामद सवारी साधनको अक�  �यि� ऋणी 
र धनी बैङ्क तथा िव�ीय सं�था भएको, िनजह�ले 
जानी बझुीकन लाग ु औषधको कारोबारमा �योग 
गन� िदएको भ�न निम�ने ह�दँा कार र मोटरसाइकल 
जफततफ�  वादी दाबी प�ुन स�दैन भ�नेसमेतको िमित 
२०६७/१०/१९ गते काठमाड�ं िज�ला अदालतले 
गरकेो फैसला ।

�ितवादी िकरण �भात नेपालीले लाग ुऔषध 
खैरो हेरोइन कारोबार, ख�रद िब��, ओसार पसार गन� 
आदश� जोशीलाई मेरो डेरा कोठामा राखेको ह� ँ भनी 
मौकामा कागज गरकेो, बरामद मचु�ुकामा �ितवादी 
आदश� जोशी रोहबरमा रहेको, �ितवादी आदश� 
जोशीले मौकामा बयान कागज गदा� सो कारोबार, 
ख�रद िब��, ओसारपसारमा पूण�तः संल�न रहेको 
भनी उ�लेख गरकेोले मितयार मानी सजाय गरकेो र 
�ितवादी िकरण �भात नेपालीको घर क�पाउ�डमा 
रहेको िनजले �योग गन� को १ च. ३३९३ नं. को कार 
र �ितवादी िकरण �भात नेपालीले नै �योग गरकेो 
बा.२२.प.८४६२ नं. को मोटरसाइकलबाट लाग ु
पदाथ� (खैरो हेरोइन) बरामद भएको अव�था िव�मान 
ह�दँा ह�दँै सो लाग ुऔषध कारोबारमा �योग गन� सवारी 
साधन जफत नगन� गरी भएको फैसला सो हदस�म 
बदर गरी माग दाबीबमोिजम जफत ग�रपाउ ँभ�ने वादी 
नेपाल सरकारको पनुरावेदन िजिकर ।

यसै लगाउको ०६८-CS-११२० को 
म�ुामा दोहोरो पनुरावेदन परी अ.बं.२०२ नं. बमोिजम 
एकापसमा सनुाउने �योजनाथ� आदशे भएको र ��ततु 
म�ुासमेत अ�तर �भावी ह�दँा �ितवादी िकरण �भात 
नेपाली र आदश� जोशीलाई िझकाई िनयमानसुार 
पेस गनु�  भ�ने पनुरावेदन अदालत, पाटनको िमित 
२०६९/१२/२७ को आदशे । 

िकरण �भात नेपालीलाई लाग ु औषध 

(िनय��ण) ऐन, २०३३ को दफा १४(१)(छ)
(३) अनसुार १५(प��) वष� १ (एक) मिहना कैद 
तथा ५ लाख ५ हजार ज�रवाना र �ितवादी आदश� 
जोशीलाई लाग ु औषध (िनय��ण) ऐन, २०३३ को 
दफा १४(१)(छ)(३) ले ह�ने सजायको आधा दफा १७ 
अनसुार कैद ७ वष� ६ मिहना १५ िदन तथा ज�रवाना 
�.२,५२,५५०।- (दईु लाख बाउ�न हजार पाचँ सय 
पचास �पैयाँ)ँ एवं डीिजटल तराज ुर बरामद रकमस�म 
जफत ह�ने भनी स�ु अदालतबाट भएको फैसला सदर 
ह�ने र  बैङ्कमा भएको रकम कित िथयो, सो स�ब�धमा 
अनसु�धान गरी यित रकम जफत ह�न ुपछ�  भनी दाबी 
नगरी सम�ुचा सबै खाताको रकम जफत ह�न िलएको 
माग दाबी तथा अक�  �यि� ऋिण धिन भएको सवारी 
साधन जफत नह�ने ठहर ्याई स�ु काठमाड�ं िज�ला 
अदालतले िमित २०६७/१०/१९ मा गरकेो फैसला 
िमलेकै देिखदँा सदर ह�ने ठहछ�  । वादीको पनुरावेदन 
िजिकर प�ुन स�दैन भ�नेसमेत �यहोराको पनुरावेदन 
अदालत, पाटनबाट िमित २०७०।६।१ मा भएको 
फैसला ।

िकरण �भात नेपालीसगैँ �ितवादी आदश� 
जोशी ब�ने गरकेोमा िववाद छैन । कारोबारमा सहयोग 
गन� �ितवादी आदश� जोशीलाई राखेको ह� ँभनी �ितवादी 
िकरण �भातले अनसु�धानको �ममा खलुाएको 
छ । �ितवादी िकरण �भातको डेरा कोठा खानतलासी 
गदा�को मचु�ुकामा समेत �ितवादी आदश� जोशी रहेको 
अव�थामा िनजलाई कारोबार कता�म�येको �यि� 
होइनन् भनी िन�य�ल िनकाली मितयारसरह ठहर 
गरी भएको फैसलामा िमिसल संल�न त�यको उिचत 
मू�याङ्कन भएको छैन । सवारी साधन सवारी दता� 
�माणप�साथ भेिटएको अव�था छ । लाग ु औषध 
कारोबारमा संल�न �यि�ले िनता�त िनजी �योजनका 
लािग घर क�पाउ�डमा लाग ुऔषध साथै रहेको कार 
बरामद भई आएकोमा अ�यथा अथ� गन� उिचत ह�दैँन । 
िनज �ितवादीह�को बैङ्क खातामा रहेको रकम लाग ु



नेपाल कानून पि�का, २०७३, माघ

1886

औषधको कारोबारबाट �ा� गरकेो होइन भ�ने �माण 
�ितवादीह�ले पेस गन� नसकेको अव�थामा बैङ्क 
खातामा रहेको रकमसमेतका स�ब�धमा अनसु�धान 
नभएको भनी सवारी तथा बैङ्क खाताको रकम जफत 
नगन� र �ितवादी आदश� जोशीको हकमा कम सजाय 
गन� गरी भएको फैसला �िुटपूण� ह�दँा बदर गरी  अिभयोग 
माग दाबीबमोिजम सजाय गरी सवारी तथा बैङ्क 
खाताको रकम जफतसमेत ग�रपाउ ँभ�ने वादी नेपाल 
सरकारको पनुरावेदन प� ।

िनयमबमोिजम आजको पेसी सूचीमा चढी पेस 
भएको ��ततु पनुरावेदन संल�न िमिसल अ�ययन गरी 
पनुरावेदक वादी नेपाल सरकारको तफ� बाट उपि�थत 
िव�ान्  उप�यायािधव�ा �ी च��कुमार पोखरलेले 
�ितवादी आदश� जोशीले दाबीबमोिजम अिभयोग ठहर 
भएका �ितवादी �भात नेपालीसगँ १ वष� अगािडदेिख 
सगैँ डेरा कोठामा बसेको भनी अनसु�धानका �ममा 
बयान गदा� �वीकार गरकेो छ । िकरण �भात नेपालीको 
डेरा कोठाबाट लाग ु औषध खैरो (हेरोइन) ९०० 
�ामसमेत बरामद भएको छ । बरामदी मचु�ुकामा आदश� 
जोशीको सिहछाप परकेो छ । �ितवादी िकरण �भातले 
�योग गरकेो बा.२२प ८४६२ नं. मोटरसाइकल र 
को १ च ३३९३ नं. को कारसमेत िनज बसेको घर 
क�पाउ�डबाट लाग ुऔषधसिहत बरामद भई आएको 
छ । िनजह�ले बैङ्क खातामा ज�मा भएको रकम लाग ु
औषधको कारोबारबाट �ा� गरकेो होइन भनी �मािणत 
गन� सकेका छैनन् । �ितवादी िकरण �भातसगँ िमली 
कारोबार गन� �ितवादी आदश� जोशीलाई मितयार 
मा� ठहर गरी बरामद सवारी साधन र बैङ्क खाताको 
रकम जफत नगन� गरी पनुरावेदन अदालतबाट भएको 
फैसला निमलेको ह�दँा त�काल छलफलका लािग 
��यथ� िझकाउने आदेश ग�रपाउ ँभनी गनु�भएको बहस 
सिुनयो ।

२. िनण�यतफ�  िवचार गदा� �ितवादीह� िकरण 
�भात नेपाली, आदश� जोशी र स�तोष यादव भ�ने 

िशव भबुाली राउतसमेतले लाग ुऔषध िनय��ण ऐन, 
२०३३ को दफा ४ को ख�ड (घ)(ङ)(च) िवपरीतको 
कसरु गरकेो ह�दँा िनजह�लाई ऐ. ऐनको दफा १४(१) 
को ख�ड (छ)(३) बमोिजम सजाय ह�न र बरामद 
भई आएको सवारी साधन बा २२ प ८४६३ नं. को 
मोटरसाइकल, को १ च ३३९३ नं. को कार, हेलमेट, 
तराज,ु ऐ. ऐनको दफा १८ बमोिजम जफत ग�रपाउन 
र बरामद भई आएको नगद र �ितवादीह�को नाममा 
माछाप�ु�े बैङ्क िलिमटेड, पतुलीसडक, िवरग�ज 
शाखा र नेपाल इ�भे�टमे�ट बैङ्क प�ुचोक शाखामा 
रहेका खाताह�मा रहेको मौ�दात रकमसमेत ऐ. 
ऐनको दफा १८कबमोिजम जफत ग�रपाउ ँ भनी 
अिभयोगप�मा दाबी िलएको पाइ�छ ।

३. फरार �ितवादी स�तोष यादव भ�ने 
िशव भबुाली राउतको हकमा मलुतबीमा राखी 
िदने, �ितवादी िकरण �भात नेपालीलाई अिभयोग 
दाबीबमोिजम लाग ु औषध (िनय��ण) ऐन, २०३३ 
को दफा १४(१)(छ)(३) अनसुार प�� वष� एक मिहना 
कैद �.५,०५,०००।- ज�रवाना ह�ने, �ितवादी आदश� 
जोशीको कसरु मितयारसरहको कायम गरी ऐ. ऐनको 
दफा १४(१)(छ)(३) ले ह�ने सजायको आधारले ऐ. 
ऐनको दफा १७ अनसुार ७ वष� ६ मिहना १५ िदन 
कैद र �.२,५२,५५०।- ह�ने, बरामद भई आएको 
एक तराज ुर बरामद भएको नगद जफत ह�ने, बरामद 
सवारी साधनको अक�  �यि� ऋणी र धनी बैङ्क तथा 
िव�ीय सं�था भएको, िनजह�ले जानी बझुीकन लाग ु
औषधको कारोबारमा �योग गन� िदएको भ�न निम�ने 
ह�दँा जफततफ�  वादी दाबी प�ुन स�दैन भनी काठमाड�ं 
िज�ला अदालतबाट फैसला भएको देिख�छ । उ� 
फैसला पनुरावेदन अदालतबाट सदर ह�ने गरी फैसला 
भएकोमा �ितवादी आदश� जोशीलाई अिभयोग दाबी 
अन�ुप सजाय नगरकेो र बैङ्कको खातामा रहेको 
रकम र सवारी साधन जफत नगरकेो पनुरावेदन 
अदालतको फैसला िमलेन भनी वादीको पनुरावेदन 
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परकेो देिखयो ।
४. िव�ान्  उप�यायािधव�ाको बहस एव ं

पनुरावेदन िजिकरसमेतलाई �ि�गत गरी स�ु तथा 
पनुरावेदन अदालतको फैसला िमलेको छ, छैन 
भनी िवचार गदा� �ितवादी िकरण �भात नेपालीलाई 
अिभयोग दाबीबमोिजम लाग ु औषध (िनय��ण) ऐन, 
२०३३ को दफा १४(१)(छ)(३)बमोिजम र �ितवादी 
आदश� जोशीलाई ऐ. दफा र ऐ. ऐनको दफा १७ 
समेत बमोिजम सजाय गरी बरामद भएको नगद र 
तराज ुजफत गरकेो स�ु फैसला सदर गरी पनुरावेदन 
अदालतबाट भएको फैसलाउपर �ितवादीह�को 
पनुरावेदन नपरबेाट सोतफ�  िववेचना ग�ररहन 
परने । तर, अिभयोग दाबीबमोिजम �ितवादी आदश� 
जोशीलाई सजाय नगरकेो एव ंबरामदी मोटरसाइकल 
र कार तथा बैङ्क खातामा उ�लेख भएका रकमसमेत 
जफत नह�ने गरी िज�ला तथा पनुरावेदन अदालतबाट 
भएको फैसलाउपर नेपाल सरकारको पनुरावेदन परकेो 
ह�दँा सो हदमा उ� फैसलाह� िमलेको छ, छैन । 
अिभयोग दाबी र पनुरावेदन िजिकरअन�ुप �ितवादी 
आदश� जोशीलाई सजाय गरी बैकँ खाताको रकम र 
सवारी साधन जफत गनु�पन� हो, होइन भ�ने स�ब�धमा 
िनण�य गनु�पन� ह�न आयो ।

५. ��यथ� �ितवादी आदश� जोशीलाई 
अिभयोग दाबी अन�ुप सजाय नगरी मितयार ठहर 
गरी आधा सजाय गरकेो िमलेन भ�ने पनुरावेदन 
िजिकरतफ�  िवचार गदा� िकरण �भात नेपालीले 
भाडामा िलएको ��याटमा आदश� जोशीले रखेदेख 
गद� आएको, िनज आदश� जोशीसमेतले �योग गन� 
कोठामा ९ पोका लाग ुऔषध खैरो हेरोइन र रकमसमेत 
बरामद भएको बरामदी मचु�ुकामा उ�लेख भएको 
देिख�छ । �ितवादी आदश� जोशी सहयोगीको �पमा 
रहेका छन् । बरामद भएको रकम कारोबार गररे बाकँ� 
रहेको ह�नपुछ�  । अ�य भौचरबाट ज�मा गरकेा रकम 
िवदशेबाट पठाएको भनी िनजले भनेका िथए भनी 

कसरुमा सािबत ह�ने �. िकरण �भात नेपालीले अिधकार 
�ा� अिधकारीसम�को बयानमा आदश� जोशीलाई 
पोल गरकेो पाइ�छ । �ितवादी आदश� जोशीले अवैध 
लाग ुऔषधको कारोबारलाई �वीकार गरी अिधकार�ा� 
अिधकारीसम� बयान गरपेिन अदालतमा �ितवादी 
िकरणलाई पिहला िचनेको िथइन प�ाउ गरपेिछ मा� 
देखेको ह� ँ। मलाई �यरुोडबाट प�ाउ गरकेो हो । मसगँ 
मोबाइल र नगद मा� बरामद गरकेो हो भनी लाग ुऔषध 
बरामद र कारोबारलाई अ�वीकार गरी बयान गरकेो 
पाइ�छ । �ितवादी आदश� जोशी अदालतमा कसरुमा 
इ�कार रहे पिन िकरण �भातको डेरा कोठाबाट अवैध 
लाग ु औषध बरामद ह�दँा रोहबरमा बसेको दिेख�छ । 
उ� त�य अनसु�धानका �ममा बरामदी मचु�ुकामा 
ब�ने सा�ी झपुलाल खड्का, �ितवेदक �.ना.नी. �ी 
कृ�ण मान�धरसमेतको अदालतमा भएको बकप�बाट 
पिु� भएको पाइ�छ । आदश� जोशी �ितवादी िकरण 
�भात नेपालीको दैिनक काममा सघाउने �यि� दिेखए 
पिन िनज िकरण �भात नेपालीसगैँ समान�पमा अवैध 
लाग ु औषधको कारोबारमा संल�न भएको पाइदँैन । 
�ितवादी आदश�को शरीरबाट लाग ु औषध बरामद 
भएको पिन छैन । �. िकरण �भातले लाग ुऔषध को 
कसलाई के कित दरमा िब�� गन�, सोको जानकारी 
पिन िनजलाई रहेको देिखदँैन । िमिसल संल�न त�यको 
रोहमा यी �ितवादीको कसरु अिभयोगअन�ुपको 
कसरु ठहर भएका �ितवादी िकरण �भात नेपाली 
सरह समान रहेको नह�दँा �ितवादी आदश� जोशीलाई 
मितयार सरहको कसरुदार कायम गरी लाग ु औषध 
(िनय��ण) ऐन, २०३३ को दफा १४(१)(छ)(३) र 
दफा १७ अनसुार ७ वष� ६ मिहना १५ िदन कैद र 
ज�रवाना �.२,५२,२५०।- ह�ने ठहर गरकेो पनुरावेदन 
अदालतको फैसला िमलेको देिखन आयो ।

६. अब बरामद बा२२प ८४६३ नं. को 
मोटरसाइकल, को १ च ३३९३ नं. को कार जफत 
नगरकेो िमलेन भ�ने पनुरावेदनतफ�  िवचार गदा� बरामद 
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कारसमेतका सवारी साधन र बैङ्क खातामा रहेको 
रकम लाग ुऔषध कारोबारका लािग �योग गन� राखेको 
भनी �ितवादी िकरण �भात नेपालीले अिधकार�ा� 
अिधकारीसम� बयान गदा� �वीकार गरकेो 
पाइ�छ । तर, अदालतमा भने नगद, पासपोट� मतदाता 
प�रचयप� मा� मबाट बरामद भएको हो भनी बयान 
गरकेो दिेख�छ । �ितवादी आदश� जोशीले अिधकार�ा� 
अिधकारीसम� कार मोटरसाइकलसमेतका व�तहु� 
बरामद भएको त�यमा सािबत रही अदालतमा भने 
कार मोटरसाइकलसमेतका सवारी साधन बरामद 
भएको त�यलाई अ�वीकार गरी नगद, सवारी चालक 
अनमुितप� र मोबाइल मा� बरामद गरकेो भनी बयान 
गरकेो पाइ�छ । यातायात �यव�था काया�लयको 
प�बाट बरामद भएको उ� कार बैङ्क अफ काठमाड�ं 
िलिमटेड, िवराटनगरको नाउमँा दता� रही ऋणी ल�मी 
गणेश रहेको र बा२२प ८४६२ नं. को मोटरसाइकल 
धनी यनुाइटेड फाइना�स र ऋणीमा िवमला �े�ी रहेको 
देिखएको छ । सवारीका ऋणी र �ितवादीह�को लाग ु
औषध कारोबारमा सलं�नता रहेको अनसु�धानबाट 
खलुाउन सकेको देिखदँैन । अनमुानकै आधारमा 
सवारीधनी तथा ऋणीले जानी बझुीकन उ� 
सवारी साधन लाग ु औषधको कारोबारका लािग 
�ितवादीह�लाई �योग गन� िदएको भ�न �यायोिचत 
ह�दँनै । तसथ�, ठोस सबतु �माणको अभावमा उ� 
कार र मोटरसाइकल जफत नह�ने गरी पनुरावेदन 
अदालतबाट भएको फैसला िमलेको देिखयो ।

७. �ितवादीह�को बैङ्क खातामा रहेको 
रकम जफत ह�ने, नह�ने भ�नेतफ�  हेदा� अिभयोजन प�ले 
त�काल जफत ह�न दाबी ग�रएका खाता र सो खातामा 
भएको रकम रो�का राखी रकमसमेत यिकन गरी 
अिभयोगमा दाबी िलन सकेको पाइदैँन । अदालतबाट 
रो�का राखी बैकँ खातका िववरणह� िझकाई हेदा� 
अिभयोगमा नाम थर ख�ुन नसकेका भिनएका रमेश, 
माइला, गोपाल, असलम र असरफ भ�ने फरार 

�यि�ह� र �ितवादी स�तोष यादव भ�ने िशव भबुाली 
रावतले ज�मा ग�रिदएको एवं िनजका नाममा ज�मा 
भएको देिखन आउदैँन । अिभयोगमा लाग ु औषधको 
कारोबारमा सङ्गिठत�पमा संल�न देखाइएका 
�यि�ह�को बैङ्क खाताको कारोबारको िववरणमा 
�ितवादीको सलं�नता पिु� नभएको अव�थामा शङ्का 
र अनमुानका आधारमा बैङ्क खातामा रहेको स�पूण� 
रकम लाग ुऔषधको कारोबारबाट ज�मा गरकेा रहेछन 
भनी अथ� गन� �यायोिचत ह�ने दिेखदँैन । यसरी िमिसल 
सलं�न त�यले पिु� ह�न नसकेको बैङ्क खाताको रकम 
जफत नह�ने गरी िज�ला तथा पनुरावेदन अदालतबाट 
भएको फैसला �यायोिचत नै रहेको देिखयो ।

८. तसथ�, मािथ उि�लिखत आधार र 
कारणबाट �ितवादी आदश� जोशीलाई लाग ु औषध 
(िनय��ण) ऐन, २०३३ को दफा १४(१)(छ)(३) 
र ऐ. ऐनको दफा १७ अनसुार ७ वष� ६ मिहना १५ 
िदन कैद र �.२,५२,५५०।- ज�रवाना ह�ने र बैकँ 
खातामा रहेको रकम र सवारी साधन जफत नह�ने 
ठहरी स�ु काठमाड�ं िज�ला अदालतबाट भएको 
फैसला सदर ठहर ्याई पनुरावेदन अदालत, पाटनबाट 
िमित २०७०।६।१ मा भएको फैसला िमलेको ह�दँा 
सदर ह�ने ठहछ�  । वादी नेपाल सरकारको पनुरावेदन 
िजिकर प�ुन स�दैन । दायरीको लगत क�ा गरी िमिसल 
िनयमानसुार गरी बझुाई िदनू ।

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

इजलास अिधकृतः  किपलमिण गौतम
इित संवत् २०७२ साल चै� २४ गते रोज ४ शभुम् 

&
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सव��च अदालत सयं�ु इजलास
माननीय �यायाधीश �ी गोपाल पराजलुी

माननीय �यायाधीश �ी गोिव�दकुमार उपा�याय
फैसला िमित : २०७२।११।२७

०७०-CR-०८७५

म�ुा : गौवध

पनुरावेदक/वादी : पव�त िज�ला रानीपानी गा.िव.स. 
वडा नं. ३ ब�ने खोवनाथ �वालीसमेतको 
जाहेरीले नेपाल सरकार  

िव��
��यथ�/�ितवादी : िज�ला पव�त रानीपानी गा.िव.स. 

वडा नं. ३ ब�ने �ेमबहादरु खड्का �े�ीसमेत

 § समान �तरका �ितवादीह�म�ये कुनैको 
सजाय उि�टएको अव�थामा अक� 
�ितवादीलाई समेत अ�याय नपरोस भनी 
य�तो �यव�था राखेको देिख�छ । कानूनले 
सु�प��पमा पुनरावेदन नगन� �ितवादीको 
हकमा समते पुनरावेदन िदने सरह 
उ�टाई िदनुपछ� भनी तोकेको अव�थामा 
पुनरावेदन अदालतबाट पुनरावेदन नगन� 
�ितवादीह�को हकमा समेत सजाय 
घटाएको फैसलालाई अ�यथा भ�न 
नसिकन े।

(�करण नं. ३)

पनुरावेदक वादीका तफ� बाट : िव�ान्  सह�यायािधव�ा 
�यामकुमार भ�राई

��यथ� �ितवादीका तफ� बाट : 

अवलि�बत निजर :
स�ब� कानून :

स�ु फैसला गन�:- 
 माननीय �यायाधीश �ी सदुश�नराज पा�डे
पनुरावेदन फैसला गन�:- 
 माननीय �यायाधीश �ी सारदा �साद िघिमरे
 माननीय �यायाधीश �ी लेखनाथ िघिमरे

फैसला
�या. गोपाल पराजुली : �याय �शासन 

ऐन, २०४८ को दफा ९ अ�तग�त पनुरावेदन दता� भई 
िनण�याथ� पेस भएको ��ततु म�ुाको संि�� त�य एवं 
ठहर यस�कार रहेको छ :-

िमित २०६८।५।३१ गते रातको अं. ९:०० 
बजेको समयमा िज�ला पव�त रानीपानी ३ ब�ने �ेम 
बहादरु खड्का, रमन खड्का, ऐ. वडा नं. ४ ब�ने 
राजन प�रयार, िवकास प�रयार, ऐ. वडा नं. २ ब�ने 
माइकल भ�ने यामबहादरु प�रयार, ऐ. बरा�चौर ५ ब�ने 
जयलाल पराजलुी, गणेश पराजलुी, ऐ. शािल�ाम ७ 
घर भई रानीपानी ३ ब�ने पटहाडे भ�ने यामबहादरु 
दज�समेत ८ जना िमली �ितवादीम�ये �ितवादी 
जयलाल पराजलुीले पालेको गाई �ितवादी पटडाडे 
भ�ने यामबहादरु दज�को घरमा लगी काटी खाएको ह�दँा 
�ितवादीह�लाई मलुकु� ऐन, चौपायाको महल नं. ११ 
बमोिजम हदसै�म कारवाही ग�रपाउ ँ भ�ने �यहोराको 
खोवनाथ �वालीसमेत ३ जनाको जाहेरी दरखा�त ।

िज�ला पव�त रानीपानी ३ कँुडादीि�थत 
पूव�मा खोलबहादरु दज�को घर, पि�ममा िनजकै घर 
र गोरटेो बाटो, उ�रमा िटकाराम पराजलुीको पाखो 
बारी, दि�णमा �ेमबहादरु खड्का र मनबहादरु खड्का 
�े�ीको घर रहेको चार िक�लािभ� खोलबहादरु 
दज�को घरको कसा�मा ३.५ िफट ल�बाई र २ िफट 
चौडाई मडा�रएको जिमनको भागमा माटोमा रातो 

�नण�य नं. ९६९३
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रगत ज�तो पदाथ� लागी पानीले पखािलएको ज�तो 
रहेको, उ� �थानबाट ३० िमटर पि�ममा खनेको नया ँ
माटो रहेको, उ� �थानमा खाडल खनी हेदा� दगु� ि�धत 
अव�थामा छालासमेतको मास ु रहेको, उ� �थानमा 
िमित २०६८।५।३१ गते रातको समयमा जयलाल 
पराजलुीसमेतले गाई काटी खाएको, घटना�थलबाट 
गाई मान� �योग भएको काठको िबडँसिहतको कोदालो 
थान १ र छालाको टु�ा बरामद भएको भ�ने �यहोराको 
घटना�थल मचु�ुका ।

िमित २०६८।५।३१ गते बेलकु� म िवकास 
प�रयारको घरमा गएकोमा रातको अं. ११:०० बजेको 
समयमा जय पराजलुीले िबकासको मोबाइलमा फोन 
गरी डाकेपिछ िनज िबकास प�रयारले पटडाडे भ�ने 
यामबहादरु प�रयारकोमा मास ु काटेका छन् खाउलँा 
भनेपिछ मसमेत िनज पटडाडेको घरमा प�ुदा िनज 
पटटाडे भ�ने यामबहादरु प�रयार, जयलाल पराजलुी, 
�ेम खड्का, रमन खड्का, गणेश पराजलुी, राजन 
प�रयार ज�मा भएका र जयलाल पराजलुीले आ�नो 
गाई पटडाडेको घरमा �याई बाधँेका रहेछन् । रातको 
अं. ११।३० बजेको समयमा गाई घरको कसा�मा लगी 
पटडाडेले गाईलाई कोदालोले टाउकोमा हानी मारी 
जयलाल पराजलुी, गणेश पराजलुी, रमन खड्का, 
�ेम खड्का, राजन प�रयार, िवकास प�रयारले खकुुरी 
हिसया �याई काटी भाग िवलो लगाई सोही घरको 
आगनमा च�ुहो बनाई केही मास ुपकाई सबै जना िमली 
खाई हाडखरु, आ��ा, भुडँी, छाला निजकै खाडल 
खनी गाडीिदएका ह� । अ�यले मास ुलगे मैले लिगन, 
फरार �ितवादीह� गणेश पराजलुी, जयलाल पराजलुी, 
पटडाडे भ�ने यामबहादरु दज�, राजन प�रयार कहा ँछन् 
यिकन भएन भ�ने �यहोराको �ितवादी माइकल भ�ने 
यामबहादरु प�रयारले अनसु�धान अिधकारीसम� 
गरकेो बयान ।

िमित २०६८।५।३१ गते साझँ पोखराचौर 
ि�थत बाटोमा जय पराजलुी, राजन प�रयार, 

यामबहादरु प�रयारसमेतसगँ भेट भई जय पराजलुीले 
मेरो गाई �याउ भनी मलाई र यामबहादरु प�रयारलाई 
अ�ाएप�ात् म र यामबहादरु प�रयार गई गाई �याई 
पटडाडे भ�ने यामबहादरु प�रयारको घरमा बाधँी 
घर गई सतेुकोमा रातको अं. १०:३० बजेको 
समयमा राजन प�रयार, रमन खड्का, माइकल 
भ�ने यामबहादरु प�रयार, िवकास प�रयार, गणेश 
प�रयार, जय पराजलुीसमेत जना ८ िमली पटडाडे 
भ�ने यामबहादरु प�रयार ब�दै आएको खोलबहादरु 
प�रयारको कसा�मा लगी पटडाडे भ�ने यामबहादरु 
प�रयारले गाईलाई कोदालोले टाउकोमा हानी मारी सबै 
जना िमली कास ुकाटी आ��ा, भुडँी, छाला, टाउको, 
ख�ुा िनज यामबहादरु प�रयारको शौचालय पछाडी 
खा�डो खनी गाडी सबै जना िमली िनज यामबहादरु 
प�रयारको घर आगँनमा च�ुहो बनाई िनजकै डे�चीमा 
मास ु पकाई खाएका ह� । अ�यले मास ु लगे मैले 
लिगन । फरार �ितवादीह� हाल कहा ँछन् यिकन भएन 
भ�ने �यहोराको �ेमबहादरु खड्का �े�ीले अनसु�धान 
अिधकारीसम� गरकेो बयान ।

िमित २०६८।५।३१ गते रातको अं. ९:३० 
बजेको समयमा जय पराजलुी र राजन प�रयारले मलाई 
फोन गरी यमेको घरमा मास ुखान भनी बोलाएको र 
माइकल भ�ने यामबहादरु प�रयार मेरो घरमा आई 
पटडाडे भ�ने यामबहादरु प�रयारको घरमा जाउ ँ
भनेपिछ यामबहादरु प�रयारको घरमा जादँा �ेमबहादरु 
खड्का, रमन खड्का, राजन प�रयार, माइकल भ�ने 
यामबहादरु प�रयार, जय पराजलुी, गणेश पराजलुी 
ज�मा भई गाईलाई घरको कसा�मा लगी पटडाडे भ�ने 
यामबहादरु प�रयारले गाईलाई कोदालोले टाउकोमा 
हानी मारी सबै जना िमली काटी सोही घरको आगँनमा 
च�ुहो बनाई आगो बाली मास ुपकाई र�सी �याई सबै 
जना िमली र�सी र मास ु खाएका ह� । बाकँ� मास ु
राजन प�रयार र यामबहादरु दज�ले लगेका ह�न् । 
वारदातप�ात् भागी फरार रहेका गणेश पराजलुी, जय 
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पराजलुी, राजन प�रयार, पटडाडे भ�ने यामबहादरु 
प�रयार हाल कहा ँ छन् थाहा भएन भ�ने �यहोराको 
िवकास प�रयारले अनसु�धान अिधकारीसम� गरकेो 
बयान ।

िमित २०६८।५।३१ गते रातको अं.११:३० 
बजेको समयमा म सिुतरहेको अव�थामा रानीपानी ३ 
ब�ने यामबहादरु प�रयार र ऐ. ४ ब�ने राजन प�रयार 
मेरो घरमा आई यामबहादरु प�रयारले हा�ो घरमा 
मास ुछ खान जाऔ ंभनेपिछ म िनजह� सगैँ माइकल 
भ�ने यामबहादरु प�रयार, िवकास प�रयार, �ेमबहादरु 
खड्का, गणेश पराजलुी, जय पराजलुीसमेत ज�मा भई 
राजन प�रयार, यामबहादरु प�रयार, जय पराजलुीसमेत 
िमली गाईलाई कोदालोले हानी मारी घरको आगँनमा 
आगो फुक� मास ु पकाई सबैजना िमली मास ु खाई 
बाकँ� मास ुयामबहादरु प�रयार, राजन प�रयार र जय 
पराजलुीले लगेका ह�न् । मासबुाहेकको बाकँ� अशं 
घरको उ�रतफ�  ट्वाइलेट पछािडको जिमनमा गाडेका 
ह� भ�ने �यहोराको रमनबहादरु �े�ीले अनसु�धान 
अिधकारीसम� गरकेो बयान ।

िमित २०६८।५।३१ गते रातको समयमा 
िज�ला पव�त रानीपानी ३ ि�थत पटडाडे भ�ने 
यामबहादरु प�रयारको घर कसा�मा �ितवादी जय 
पराजलुीको गाई काटी पटडाडे भ�ने यामबहादरु 
प�रयार, जय पराजलुी, गणेश पराजलुी, िवकास 
पराजलुी, राजन प�रयार, रमन खड्का, यामबहादरु 
प�रयारसमेत जना ८ िमली खाएका ह� भ�ने कुरा 
�ितवादीह�बाट नै िमित २०६८।६।७ गते सनुी 
थाहा पाएको ह� ँ �ितवादीह�लाई कानूनबमोिजम 
कारवाही ह�न ु पद�छ भनी यामनारायण �वाली, 
ओम�साद पराजलुी, दगुा�बहादरु �े�ीले गरकेो छु�ाछु�ै 
कागज । 

�ितवादीह� जयलाल पराजलुी, गणेश 
पराजलुी, रमन खड्का, �ेमबहादरु खड्का, पटडाडे 
भ�ने यामबहादरु प�रयार, माइकल भ�ने यामबहादरु 

प�रयार, राजन प�रयार, िवकास प�रयार समेत ८ जना 
िमली िमित २०६८।५।३१ गते �ितवादी जयलाल 
पराजलुीको गाई पटडाडे भ�ने यामबहादरु प�रयारको 
घरमा लगी सबै �ितवादीह�को िमलेमतोमा गाईलाई 
कोदालोको पासोले हानी मारी काटी खाएको भ�ने 
कुरा गाउ ँ समाजका �यि�ह�ले भनेपिछ िमित 
२०६८।६।८ गते थाहा पाएको ह� ँ । �ितवादीह�लाई 
कानूनबमोिजम कारवाही ह�नपुछ�  भ�नेसमेत �यहोराको 
िकसानबहादरु �े�ीसमेत जना ३ ले गरकेो व�तुि�थित 
िववरण कागज ।

�ितवादीह� िमली िजउदँो गाई मारी काटी 
खाएको ह�दँा िनज �ितवादीह�लाई कानूनबमोिजम 
कारवाही र सजाय ग�रपाउ ँभ�नेसमेत �यहोराको पव�त 
िज�ला रानीपानी गा.िव.स. वडा नं. २, ३ र ४ का ७२ 
जनाको िनवेदनसमेत िमिसल संल�न रहेको ।

�ितवादीह� �ेमबहादरु खड्का �े�ी, 
रमनबहादरु खड्का �े�ी, पटडाडे भ�ने यामबहादरु 
दज�, माइकल भ�ने यामबहादरु प�रयार दज�, जयलाल 
पराजलुी भ�ने जय पराजलुी, गणेश पराजलुी, राजन 
प�रयार, िवकास प�रयारले िमित २०६८।५।३१ गते 
रातको समयमा आठै जना �ितवादीह�ले मारी काटी 
मास ुखाई मलुकु� ऐन, चौपायाको महलको १ नं. ले 
िनषेध गरकेो कसरु अपराध गरेको ह�दँा �ितवादीह� 
जना ८ लाई मलुकु� ऐन, चौपायाको महलको ११ 
नं. बमोिजम सजाय ग�रपाउ ँ भ�नेसमेत �यहोराको 
अिभयोग प� ।

िमित २०६८।५।३१ गते साझँ ८/९ बजेको 
समयमा म मेर ैघरमा भएको ह�दँा जयलाल पराजलुीले 
लालन पालन गद� आएको गाई काट्ने काय�मा सलं�न 
छैन । को कसले काटे मारे यसै भ�न सि�दन । उ� िमित 
र समयमा घरबाट झन� �ममा गाई मरकेो अव�थामा 
देखेको ह� ँ । जाहेरवालाह� कां�ेस, एमालेका भएका 
र म माओवादी काय�कता� भएको ह�नाले राजनीितक 
�ितशोधका कारण मलाई झठुा आरोप लगाइएको 
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हो । अनसु�धानको �ममा मलाई नाम, थर, ठेगाना 
मा� सोिधएको हो । अ� कुरा �हरीह�ले आफँै 
लेखेका ह�न् । उ� बयानमा मैले भनेबमोिजम लेखेको 
नह�दँा बयान �यहोरा झठुा हो । मैले आज �वत��पूव�क 
स�ु अदालतमा गरकेो बयान साचँो हो । अिभयोग 
मागदाबीबमोिजमको गाई काट्ने काय�मा सहभागी 
नभएको ह�दँा सजाय ह�नपुन� होइन, सफाइ पाउन ुपद�छ 
भ�नेसमेत �यहोराको �ितवादी �ेमबहादरु खड्का 
�े�ीले स�ु अदालतमा गरकेो बयान ।

िमित २०६८।५।३१ गते म रानीपानी 
गा.िव.स. वडा नं. ३ मा �यारमबोड� खे�न घरतफ�  
फक� ने �ममा शािल�ाम गा.िव.स. वडा नं. ३ ि�थत 
कँुडादीचौरमा गाई मरकेो अव�थामा दखेेको र 
�यसपिछ म घरतफ�  गएको ह� ँ । गाई कसले मारकेो 
र को कोले काटेर खाए भ�ने थाहा भएन । म गाउमँा 
माओवादी पाट�मा लागेर िहंड्ने ह�दँा सोही �रसइवीले 
गदा� िकटानी जाहेरी िदएका होलान् । अनसु�धानका 
�ममा भएको बयान पढी बाची सनुाएको होइन सही 
गर भनी डर, धाक, ध�क� िदएकोले सही गरकेो ह� ँ । 
सहीछाप मेरो हो । मैले गाई मा� देखेको ह�दँा बाउसो 
कसरी बरामद भयो मलाई थाहा छैन । मैले मरकेो गाई 
मा� देखेको, गाईको ह�या नगरकेो, मास ुपिन नखाएको 
ह�दँा मलाई अिभयोग दाबीबमोिजम सजाय ह�ने होइन, 
सफाइ पाउनपुद�छ भ�नेसमेत �यहोराको �ितवादी 
रमनबहादरु खड्का �े�ीले स�ु अदालतमा गरकेो 
बयान ।

िमित २०६८।५।३१ गते लंगपे�ट िसलाउन 
भनी �. राजनको दोकानमा गएको र लंगपे�ट िसलाई 
साझँ ५:३० ितर राजन, माइकल भ�ने यामबहादरु र 
मसमेत घरतफ�  आउदँै गदा� यामबहादरु दज�ले बोलाई 
गाई मरकेो रहेछ, यसलाई गाड्नपुय� भ�न ु भएकोले 
मसमेत चार जना िमली खा�डो खिनयो । �यसपिछ 
िभना यामबहादरुले गाईको मास ुखान पिन ह��छ खाउ 
भ�न ुभएकोले यामबहादरुले काट्नभुयो, हामीले िपस 

बनाय� । राजन प�रयार, यामबहादरु प�रयार, माइकल 
भ�ने यामबहादरु दज� र मसमेतले भटेुर खाएका 
ह� । अ� �यही गाडेर छाडेका ह� । जाहेरवालाह�सगँ 
चनुावदेिख नै राजनीितक �रसइवी भएको ह�दँा सोही 
कारणले जाहेरी िदएका ह�न् । अनसु�धानको �ममा 
भएको बयान �यहोरा होइन सहीछाप मेरो हो । मैले 
गाई मारकेो नभई मरकेो गाई खाएको ह� ँ । अिभयोग 
मागदाबीबमोिजम सजाय ह�नपुन� होइन सफाइ 
पाउनपुद�छ भ�नेसमेत �यहोराको �ितवादी िवकास 
प�रयारले स�ु अदालतमा गरकेो बयान ।

िमित २०६८।५।३१ मा म िदनभरी रानीपानी 
गा.िव.स. वडा नं. ३ ि�थत आ�नै पसलमा िथए ँ। साझँ 
७:०० बजेितर पसल ब�द गरी झन� �ममा बाटोमा 
साथीह� िवकास, माइकल र पटडाडे यामबहादरु 
भेिटन ुभयो । तल झद� गदा� बाटोमा रानीपानी वडा नं. 
३ ि�थत पोखराचौरको खो�सामा एउटा मरेको गाई 
देिखयो । गाई देखेपिछ हामी चार ै जनाको स�लाह 
अनसुार हा�ो खाने जात पिन भएकोले औषिध पिन 
ह��छ भनी चारजैना िमली काटेर खाएको ह� । मास ु
काटी खाई बाकँ� रहेको शेषह� खनी परुी िदएका ह� । 
उ� गाई कसको हो, कहाबँाट आयो, कसरी मय� थाहा 
भएन । जाहेरवालाले चनुावको बेलामा झ�डा �यानरह� 
िसलाउन भ�थे । मैले भनेको समयमा िसलाउन नस�ने 
ह�दँा सोही �रसइवीले जाहेरी िदएको ह�नपुद�छ । हामीले 
िजउदँो गाई मारी, काटी खाएको नभई मरकेो गाई काटी 
खाएको ह�दँा अिभयोग दाबीबाट सफाइ पाउनपुद�छ 
भ�नेसमेत �यहोराको �ितवादी राजन प�रयार भ�ने 
भ�बहादरु प�रयारले स�ु अदालतमा गरकेो बयान ।

िमित २०६८।५।३१ गतेका िदन राित अं. 
९:०० बजेको समयमा �ितवादीह� ८ जना िमली 
खोलबहादरु दज�को घर करसेामा गाई काटी मास ु
खाएपिछ पटडाडे भ�ने यामबहादरुको �ीमती र 
अ�य �ितवादीह� बीच मनमटुाव ह�दँा पोल खोिलन 
आएकोले के रहेछ भनी ब�ुदा यी �ितवादीह�ले 
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यमबहादरु ग�ुङको घरबाट गाई �याई हानी मारी 
काटी, खान निम�ने छाला, आ��ा, खोलबहादरु 
दज�को गोठ छेउमा गाडेको कुरा ख�ुन आई खनी 
हेदा� सबदु देिखए पिछ गौमातालाई काटी मारी खान 
नह�ने भनी जाहेर गरकेो ह� ँ । िमित २०६८।६।१२ मा 
िदएको जाहेरी दरखा�तको �यहोरा मेरो हो भ�नेसमेत 
�यहोराको जाहेरवाला खोवनाथ �वालीले स�ु 
अदालतमा गरकेो बकप� ।

�ितवादी राजन प�रयारको सा�ी यामबहादरु 
प�रयार, वादी नेपाल सरकारका सा�ी एव ंजाहेरवाला 
�काश पराजलुी र गणेश पराजलुीले स�ु अदालतमा 
गरकेो बकप� िमिसल सामेल रहेको ।

�ितवादीह� जयलाल भ�ने जय पराजलुी, 
गणेश पराजलुी र पटडाडे भ�ने यामबहादरु दज�को 
हकमा िनजह� हालस�म पिन प�ाउ परी वा आफँै 
स�ु अदालतमा हािजर ह�न नआएकोले िनजह�को 
हकमा अ.बं. १९० नं.बमोिजम म�ुा मलुतबीमा 
रा�नपुन� ठहछ�  । �ितवादीह� िवकास प�रयार, 
माइकल भ�ने यामबहादरु दज�, �ेमबहादरु खड्का 
�े�ी, रमनबहादरु खड्का �े�ी र यी �ितवादी राजन 
प�रयारसमेत भई आरोिपत कसरु गरकेो देिखएकोले 
िनज �ितवादीह�लाई अिभयोग प� मागबमोिजम 
चौपायाको महलको १ नं. िवपरीतको कसरुमा सोही 
महलको ११ नं. बमोिजम १२ वष� कैद सजाय ह�ने ठहछ�  
भ�नेसमेत �यहोराको स�ु पव�त िज�ला अदालतको 
िमित २०६९।२।२९ को फैसला ।

जाहेरीमा वारदात दे�ने मािनस को को 
िथए ? उ�लेख ग�रएको छैन । बकप� गदा� वादी 
प�का सा�ीले िजउदँो गाई काट्दा वा मादा� दखेेका 
भनी कसैले भ�न सकेका छैनन् । म पनुरावेदकले 
स�ु अदालतमा बयान गदा� मैले िजउदँो गाई काटी 
मारी खाएको नभई मरकेो गाई काटी खाएको भनी 
बयान गरकेो छु भने मेरो इ�कारी बयानलाई मेरो सा�ी 
यामबहादरु प�रयारको बकप�ले समिथ�त भएको छ । 

�य�तै जाहेरवाला �काश पराजलुीले गाई जयलाल 
पराजलुीको हो, िनजले नै पालताल गरकेा ह�न्, गाई 
काटी खाएको आ�नै आखँाले दखेेको होइन । �ितवादी 
पटडाडे भ�ने यामबहादरुले गाईलाई हानेको हो भ�ने 
थाहा पाएको ह� ँभ�ने बकप� गनु�भएको छ भने वादीको 
सा�ीले अनमुान र शंकामा बकप� तथा जाहेरी 
िदएको कुरा ��ट छ । मैले गाईलाई काटे मारकेो भनी 
मौकामा प�ाउ परकेा सह�ितवादीह�ले मौकामा तथा 
अदालतको बयानमा समेत लेखाए भनेको अव�था 
छैन । चौपायाको १ नं. बमोिजम गाई मान�लाई मा� 
सोही ऐनको दफा ११ बमोिजम १२ वष� कैद गन� 
�ावधान हो । अिभयोग दाबीमा आठै �ितवादीले 
िजउदँो गाई मारकेो भ�ने छ । गाई मान� कोदालो �योग 
गरकेो भ�दै एउटा कोदालो बरामद ग�रएको छ । एकै 
पटक ८ जना �ितवादीले कोदालो हानेर मारकेो हो 
वा पटक पटक हानेको हो, अिभयोग दाबी �प� छैन । 
जसबाट �वयम्  अिभयोग दाबी िब�ास�द छैन । तसथ� 
जात पर�पराअनसुार खाने जातले मरकेो गाईको मास ु
खाएको गौबध नगरकेोमा मलाई सजाय गन� गरी भएको 
फैसला �िुटपूण� ह�दँा बदर गरी झठुा अिभयोग दाबीबाट 
सफाइ िदलाई �याय पाउ ँ भ�नेसमेत �यहोराको 
�ितवादी भ�बहादरु प�रयारको पनुरावेदन अदालतमा 
परकेो पनुरावेदन प� ।

�ितवादीह�ले अनसु�धान अिधकारी 
तथा अदालतसम� गरकेो बयान, जाहेरवालाको 
अदालतसम�को बकप�, वादी नेपाल सरकार 
तथा पनुरावेदक �ितवादीह�का सा�ीह�को 
बकप�समेतका सम� �माणलाई मू�याङ्कन गदा� 
स�ु पव�त िज�ला अदालतको िमित २०६९।२।२९ 
को राजन भ�ने भ�बहादरु प�रयारलाई अिभयोग माग 
दाबीबमोिजम सजाय गन� गरी भएको स�ु फैसला कानून 
�या�याको रोहमा फरक पन� स�ने देिखएको ह�नाले 
मलुकु� ऐन, अ.बं. २०२ नं. तथा पनुरावेदन अदालत, 
िनयमावली, २०४८ को िनयम ४७ बमोिजम ��यथ� 
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वादी नेपाल सरकारलाई छलफलका लािग िझकाई 
आए वा अविध �यितत भएपिछ िनयमानसुार गरी पेस 
गनु�  भ�नेसमेत �यहोराको पनुरावेदन अदालतको िमित 
२०७०।४।२२ को आदशे ।

�ितवादीह�ले मौकामा गरकेो बयानमा फरारी 
�ितवादी पटडाडे भ�ने यामबहादरु दज�ले कोदालोले 
हानी िजउदँो गाई मारकेो घटना�थलमा िनजको 
सहयोगी मितयार बनी उपि�थत रही िमलेमतोमा 
मा�रएको गाईको मास ुखाएको तथा लगेको त�यलाई 
�वीकार गरकेा छन् । जाहेरवालाको अदालतमा 
भएको बकप�समेतले �ितवादीह�को मौकाको 
भनाइ समिथ�त भई �ितवादी राजन भ�ने भ�बहादरु 
प�रयारसरह समान �तरका कसरुदार ह�न भनी पिु� 
भएको छ । स�ुले गरकेो फैसलाउपर पनुरावेदन गन� 
�ितवादी राजन भ�ने भ�बहादरु प�रयारको हकमा 
स�ुको फैसला केही उ�टी भई चौपायाको महलको 
१३ नं.बमोिजम ६ वष� कैद सजाय ह�ने ठहर फैसला 
भएको स�दभ�मा यी �ितवादीह�को हकमा समेत १२ 
वष� कैद सजाय गरकेो उ� फैसला कायम रहन स�ने 
अव�था रहेन । अतः पनुरावेदन नगन� �ितवादीह� 
�ेमबहादरु खड्का �े�ी, रमनबहादरु खड्का �े�ी, 
िवकास प�रयार तथा माइकल भ�ने यामबहादरु दज�को 
हकमा समेत अ.बं. २०५ को रोहमा स�ु फैसला 
केही उ�टी भई ऐ. १३ नं.बमोिजम जनही कैद वष� ६ 
ह�ने ठहछ�  भ�ने िमित २०७०।५।१७ को पनुरावेदन 
अदालत, बागलङुको फैसला ।

�ितवादीह�ले िमित २०६८।५।३१ गते राित 
९ बजेको समयमा गाईलाई कोदालोको पासोसमेतले 
�हार गरी मारी काटी मास ुखाएको त�यलाई खोवानाथ 
�वालीको िकटानी जाहेरी दरखा�त, घटना�थल तथा 
बरामदी मचु�ुका, अिधकार �ा� अिधकारीसम� गरकेो 
�ितवादी िवकास प�रयारसमेतको सािबती बयान र 
जाहेरवाला तथा बिुझएका �यि� नवराज पराजलुी र 
�काश पराजलुीसमेतको अदालतमा गरकेो िकटानी 

बकप�बाट पिु� भइरहेको छ । �ितवादीम�येका 
िवकास प�रयारले अिधकार�ा� अिधकारीसम� गरकेो 
बयानमा राजन प�रयारसमेतका ८ जना �ितवादीह� 
घटना�थलमा ज�मा भएको, राजन प�रयार, जय 
पराजलुी, यामबहादरु दज�ले गाई मान�को लािग िनज 
यामबहादरुको घरको कसा�मा लगेको र यामबहादरु 
दज�ले गाई मान� �हार गरकेा, राजन प�रयारले गाईको 
मास ुिझकेर छु�ाएको, गणेश पराजलुीसमेतले टाउको 
र शरीर गाडेको, गाईको सा�ा रमन खड्काले र �वयम्  
िवकास प�रयारले टु�ा टु�ा पारी सबैजना िमली पकाई 
खाएको भ�नेसमेत �यहोरा उ�लेख गरेको देिख�छ । 
यसरी िवकास प�रयारसमेतका �ितवादीह� कसरुमा 
सािबत भई एक आपसमा पोल गरी हरके �यि�ले 
गरकेो आपरािधक काय�को उ�लेख गरी बयान गरकेो 
देिखएको र उ� त�यलाई जाहेरवाला तथा बिुझएका 
�यि�समेतका �ितवादीह�को संल�नताबाट उ� 
िजउदँो गाई मारी काटी खाएको पिु� भइरहेको छ । 
पनुरावेदन नगन� �ेमबहादरु खड्का �े�ी, रमनबहादरु 
खड्का �े�ी, िवकास प�रयार तथा माइकल भ�ने 
यामबहादरु दज�को हकमा मलुकु� ऐन, अदालती 
ब�दोब�तको २०५ नं. बमोिजम पनुरावेदन नगन�को 
हकमा समेत पनुरावेदन उजरु िदएसरह केही उ�टी 
गरी पनुरावेदन अदालत, बागलङुबाट फैसला गरकेो 
स�ब�धमा हेदा� िनज �ितवादीह�ले अदालतमा बयान 
गदा� मरकेो गाई काटी खाएको भ�ने बयान �यहोरा 
पिु� ह�न नसक� िजउदँो गाई नै काटी खाएको त�य 
�थािपत भइरहेको र �ितवादी िवकास प�रयारसमेतका 
�ितवादीह�ले गरकेो काय� तथा कसरुको िव�ेषण नै 
नगरी ग�रएको फैसला �याियक मू�य र मा�यता िवपरीत 
फैसला भएकोले बदरभागी ह�दँा अिभयोग दाबीबमोिजम 
ग�रपाउ ँभ�ने नेपाल सरकारको पनुरावेदन प� ।

िनयमबमोिजम इजलाससम� पेस ह�न 
आएको ��ततु म�ुामा पनुरावेदकतफ� बाट उपि�थत 
िव�ान्  सह�यायािधव�ा �ी �यामकुमार भ�राईले 
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�ितवादीह�ले अदालतमा बयान गदा� मरकेो गाई 
काटी खाएको भ�ने बयान �यहोरा पिु� ह�न नसक� 
िजउदँो गाई नै काटी खाएको त�य �थािपत भइरहेको 
छ । िकटानी जाहेरी दरखा�त, घटना�थल तथा 
बरामदी मचु�ुका, अिधकार�ा� अिधकारीसम� गरकेो 
�ितवादी िवकास प�रयारसमेतको सािबती बयान र 
जाहेरवाला तथा बिुझएका �यि� नवराज पराजलुी र 
�काश पराजलुीसमेतको अदालतमा गरकेो िकटानी 
बकप�बाट पिु� भइरहेको अव�थामा पनुरावेदन गन�को 
हकमा अिभयोग दाबीभ�दा घटी सजाय र पनुरावेदन 
नगन� �ितवादीको हकमा हकमा मलुकु� ऐन अ.बं. २०५ 
नं. बमोिजम गरी अिभयोग दाबीभ�दा घटी सजाय ह�ने 
गरी भएको पनुरावेदन अदालतको फैसला सो हदस�म 
निमलेको ह�दँा अिभयोग माग दाबीबमोिजम ह�नपुद�छ 
भनी बहस गनु�भयो ।

�ितवादीह� �ेमबहादरु खड्का �े�ी, 
रमनबहादरु खड्का �े�ी, पटडाडे भ�ने यामबहादरु 
दज�, माइकल भ�ने यामबहादरु प�रयार दज�, जयलाल 
पराजलुी भ�ने जय पराजलुी, गणेश पराजलुी, राजन 
प�रयार, िवकास प�रयारले िमित २०६८।५।३१ गते 
रातको समयमा आठै जना �ितवादीह�ले गाई मारी 
काटी मास ुखाई मलुकु� ऐन, चौपायाको महलको १ नं. 
ले िनषेध गरकेो कसरु अपराध गरकेो ह�दँा �ितवादीह� 
जना ८ लाई मलुकु� ऐन, चौपायाको महलको ११ 
नं. बमोिजम सजाय ग�रपाउ ँभ�नेसमेत अिभयोग प� 
भएकोमा �ितवादीह� जयलाल भ�ने जय पराजलुी, 
गणेश पराजलुी र पटडाडे भ�ने यामबहादरु दज�को 
हकमा िनजह� हालस�म पिन प�ाउ परी वा आफँै 
स�ु अदालतमा हािजर ह�न नआएकोले िनजह�को 
हकमा अ.ब.ं १९० नं.बमोिजम म�ुा मलुतबीमा राखी 
�ितवादीह� िवकास प�रयार, माइकल भ�ने यामबहादरु 
दज�, �ेमबहादरु खड्का �े�ी, रमनबहादरु खड्का �े�ी 
र �ितवादी राजन प�रयारसमेत भई आरोिपत कसरु 
गरकेो दिेखएकोले िनज �ितवादीह�लाई अिभयोग 

प� मागबमोिजम चौपायाको महलको १ नं. िवपरीतको 
कसरुमा सोही महलको ११ नं. बमोिजम १२ वष� 
कैद सजाय ह�ने ठहराई फैसला गरकेोमा पनुरावेदन 
अदालतबाट स�ुले गरकेो फैसलाउपर पनुरावेदन गन� 
�ितवादी राजन भ�ने भ�बहादरु प�रयारको हकमा 
स�ुको फैसला केही उ�टी भई चौपायाको महलको 
१३ नं. बमोिजम ६ वष� कैद सजाय ह�ने ठहर फैसला 
भएको स�दभ�मा यी �ितवादीह�को हकमा समेत 
१२ वष� कैद सजाय गरकेो उ� फैसला कायम रहन 
स�ने अव�था नह�दँा पनुरावेदन नगन� �ितवादीह� 
�ेमबहादरु खड्का �े�ी, रमनबहादरु खड्का �े�ी, 
िवकास प�रयार तथा माइकल भ�ने यामबहादरु दज�को 
हकमा समेत अ.बं. २०५ को रोहमा स�ु फैसला केही 
उि�ट भई ऐ. १३ नं. बमोिजम जनही कैद वष� ६ ह�ने 
गरी गरकेो फैसलाउपर नेपाल सरकारको पनुरावेदन 
परकेो दिेखयो ।

२. िनण�यतफ�  िवचार गदा�, ��ततु म�ुामा 
�ितवादी राजन प�रयारले अदालतमा बयान गदा� 
आफूसमेत भई मरकेो गाईको मास ु काटी खाएको 
भनी बयान गरकेो, मौकामा कागज गन�ह� तथा 
जाहेरवालासमेतले िकटानीसाथ उ�लेख गरकेो, 
जाहेरवाला तथा मौकामा कागज गन� �यि�ह�ले 
अदालतमा आई बकप� गदा�समेत �ितवादीह�ले 
कसरु गरकेो कुराको उ�लेख गरकेो दिेख�छ । �य�तै 
�ितवादी िवकास प�रयारसमेतले िजउदँो गाईलाई 
आफूसमेतका �ितवादीह�को स�लाहमा कोदालोको 
िबडँले हानी मारकेो र मास ुखाएको कुराको उ�लेख 
गरकेो र सो काय�लाई घटना�थल मचु�ुकासमेतले पिु� 
गरकेो देिखदँा �ितवादीह�ले गरकेो काय� कानूनले 
प�रभािषत कसरुअ�तग�तको दिेखयो । �ितवादीले 
खाएको गाईको मास ुमरकेो हो भनी भने पिन िजउदँो 
गाई मारी काटी खाएको कुरा पिु� ह�न आएको छ । जनु 
कुरा स�ब� �माणह�बाट पिु� भएको छ । िजउदँो 
गाई मारी काटी गाईको मास ु खाएको तथा लगेको 
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वारदातमा �ितवादीह�को संल�नता रहेको त�य 
�थािपत भइसकेकोले सोस�ब�धमा थप िववेचनाको 
आव�यकता देिखदैँन ।

३. समान सजाय भएका �ितवादीम�ये 
राजन भ�ने भ�बहादरु प�रयारको हकमा पनुरावेदन 
अदालतले स�ुको फैसला केही उ�टी गरी ६ वष� 
मा� कैद सजाय ह�ने ठहर गरी पनुरावेदन नगरी ब�ने 
अ�य �ितवादीह�को हकमा समेत सजाय घटाएतफ�  
पनुरावेदक वादी नेपाल सरकारको पनुरावेदन परकेो 
देिख�छ । यस स�दभ�मा भएको मलुकु� ऐनको कानूनी 
�यव�थालाई हेदा� एकै म�ुामा हान� झगिडयाम�ये 
कसैको पनुरावेदन उजरु परकेोबाट जािँचदा इ�साफ 
वा सजाय उि�टने भई सो इ�साफ सजाय उ�टाई 
फैसला गदा� पनुरावेदन उजरु निदने झगिडयाका हकमा 
समेत इ�साफ सजाय उि�टन जाने भयो भने �य�तोमा 
पनुरावेदन उजरु परकेो छैन भनी सदर गरी िदन 
ह�दँनै । पनुरावेदन उजरु निदनेका हकमा समेत पनुरावेदन 
उजरु िदनेसरह उ�टाई िछनी िदनपुछ�  भनी अ.बं. २०५ 
नं. मा �यव�था रहेको देिख�छ । यसरी एउटै म�ुाको 
स�दभ�मा पनुरावेदन नगन� �ितवादीह�को तफ� बाट पिन 
�यायको जाचँ गन� अि�तयारी अ.बं. २०५ ले िदएको 
देिख�छ । समान �तरका �ितवादीह�म�ये कुनैको 
सजाय उि�टएको अव�थामा अक� �ितवादीलाईसमेत 
अ�याय नपरोस ् भनी य�तो �यव�था राखेको 
देिख�छ । कानूनले स�ुप��पमा पनुरावेदन नगन� 
�ितवादीको हकमा समेत पनुरावेदन िदनेसरह 
उ�टाई िदनपुछ�  भनी तोकेको अव�थामा पनुरावेदन 
अदालतबाट पनुरावेदन नगन� �ितवादीह�को हकमा 
समेत सजाय घटाएको फैसलालाई अ�यथा भ�न 
सिकएन । पनुरावेदन नगन� �ितवादीह� �ेमबहादरु 
खड्का �े�ी, रमनबहादरु खड्का �े�ी, िवकास प�रयार 
तथा माइकल भ�ने यामबहादरु दज�को हकमा समेत 
अ.बं. २०५ को रोहमा ऐ.१३ नं. बमोिजम जनही कैद 
वष� ६ ह�ने ठहराई गरकेो पनुरावेदन अदालतको फैसला 

मनािसब देिखदँा पनुरावेदकको िजिकरसगँ सहमत ह�न 
सिकएन ।

४. तसथ� मािथ िववेिचत आधार 
कारणह�बाट पनुरावेदन अदालत, बागलङुको िमित 
२०७०।५।१७ को फैसला िमलेको देिखदँा सदर 
ह�ने ठहछ�  । पनुरावेदकको पनुरावेदन िजिकर प�ुन 
स�दनै । ��ततु म�ुाको दायरीको लगत काटी िमिसल 
िनयमानसुार गरी बझुाई िदनू ।

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

इजलास अिधकृतः राम�साद पौडेल
इित संवत् २०७२ साल फागनु २७ गते रोज ५ शभुम्

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

माननीय �यायाधीश �ी गोिव�द कुमार उपा�याय
िमित : २०७२।०९।२२

म�ुा :- ज�गा हक कायम िखचोला मेटाई चलन चलाई 
पाऊँ

०६६-CI-११८६ 
पनुरावेदक/�ितवादी : का�क� िज�ला पोखरा 

उपमहानगरपािलका वडा नं.५ ब�ने गंगा 
के.सी.समेत

िव��
��यथ�/वादी : का�क� िज�ला पोखरा 

उपमहानगरपािलका वडा नं.५ ब�ने राज के.सी

�नण�य नं. ९६९४

&
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०६७-CI-०५४५ 
पनुरावेदक/�ितवादी : का�क� िज�ला पोखरा 

उपमहानगरपािलका वडा नं.५ ब�ने तेजबहादरु 
के.सी. 

िव��
��यथ�/वादी : का�क� िज�ला पोखरा 

उपमहानगरपािलका वडा नं.५ ब�ने राज के.सी

०६७-CI-०५४९ 
पनुरावेदक/�ितवादी : का�क� िज�ला पोखरा 

उपमहानगरपािलका वडा नं.४ ब�ने 
कृ�णबहादरु कोइराला 

िव��
��यथ�/वादी : का�क� िज�ला पोखरा 

उपमहानगरपािलका वडा नं.५ ब�ने राज के.सी
०६७-CI-०६८६

पनुरावेदक/�ितवादी : का�क� िज�ला पोखरा 
उपमहानगरपािलका वडा नं.४ ब�ने न�दकुमारी 
कोइरालासमेत

िव��
��यथ�/वादी : का�क� िज�ला पोखरा 

उपमहानगरपािलका वडा नं.५ ब�ने राज के.सी

 § कुनै पिन ज�गामा �यि�को हक हो होइन 
भ�ने कुरालाई हने� मापद�ड भनेको 
सािबकको हकको �ोत, जसमा पहाडतफ�  
भए पाखो ज�गामा मिुखयामाफ� त ितरो 
बुझाएको, खेत भए िज�मावाल�ारा ितरो 
बुझाएको र तराइतफ�  िजमदार�ारा ितरो 
बुझाएको देिखनु पछ� । कुनै पिन ज�गाको 
सािबकको माटो मरुी, कोदाले, लगत दता� 
पोता, ितरो बुझाएको लगत रहकेो देिखन ु
पन� ।

(�करण नं. ४)

 § अदालतले वादी �ितवादीभ�दा बािहर गई 
वा वादी दाबीभ�दा बढीमा गई इ�साफ 
गन� िम�दैन भ�न ेकानूनी िस�ा�त कायम 
गदा� साव�जिनक िहत र साव�जिनक पत�का 
स�ब�धमा उ�लेख गरकेा कानूनी िस�ा�त 
नभई मखु िमलेको वा निमलेको िवषयमा 
वादी �ितवादीमा िसिमत रही �याय �दान 
गन� �ितपािदत कानूनी िस�ा�तलाई 
इ�कार गन� अव�था नपर े पिन जसको 
नाममा िफ�डबुकमा द�रएको छ सो प�लाई 
�ितवादी नै नबनाई वादी �ितवादी बनी 
नपेाल सरकारका नाममा िफ�डबुकमा 
उि�लिखत ज�गालाई तेरो मेरो भनी 
नालेस िलन े स�ुने र �यसैबमोिजमको 
�ािविधक िनण�य गद� जाँदा �य�ता 
साव�जिनक �कारका ज�गाह��ित उपे�ा 
भई साव�जिनक िहतमा �योग ह�ने ज�गामा 
�यि�को दोहन ह�न जाने देिख�छ । सव��च 
अदालत �यायको अि�तम िनकासा िदने 
नपेालको सिंवधानको धारा १२८ ले 
तोकेको धारा १३३बमोिजम �याय �दान 
गन� सवैंधािनक िज�मवेारी बहन गन� �थलो 
पिन भएका कारण याि��क �यायमा मा� 
िसिमत ह�न नस�ने ।

(�करण नं. ४)
 § िफ�डबुकमा कुनै ज�गा कुनै िनकाय वा 

नपेाल सरकारकै नाममा दता� भए पिन 
�यि�को �यस ज�गामा हक �ोत �माण रह े
भएमा नेपाल सरकार वा कुनै िनकायलाई 
िवप�ी बनाई आ�नो हक कायम गराउन 
स�नुपन� ।

 § ते�ो प� वा िफ�डबुकबाट नेपाल 
सरकारका नाममा द�रएको वा सव� नापीको 
िफ�डबुकको दता�लाई अनदेखा गरी िवप�ी 
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बनाउन पन� िफ�डबुक दता�वालालाई 
िवप�ी नै नबनाई केवल हक बेहकमा 
सुनाएको भ�ने मा� कारणले िफराद 
�ितउ�र गन� र �यसको प�रिधिभ� रहरे 
फैसला वा िनण�य गन� काय�लाई मनुािसब 
भ�न निम�ने ।

 § वादी �ितवादीले जबस�म िफ�डबुकमा 
भरकेो �यहोरालाई बदर गराउन �यस 
प�लाई समेत िवप�ी बनाइ िफराद गन� 
स�दैनन् तबस�म ते�ो प�लाई अनदेखा 
गरी �याय स�पादन गन� नसिकन े।

 § ते�ो प�को उपि�थित �यि� वादी 
�ितवादी ब�न े अव�थामा अ.बं.१३९ 
न.ं बमोिजम बु�न सिक�छ तर अ.ब.ं 
१३९ न.ंबमोिजम �ितवादी कायम गरी 
नेपाल सरकारलाई िझकाइ बयान गराउन े
काय� यस मु�ाबाट ह�न स�दैन । मूल प� 
जसलाई �ितवादी बनाउनुपन� हो सोलाई 
छुटाई अ�लाई िदएको नालेसबाट �याय 
स�पादन गन� निम�ने । 

(�करण नं. ५)

पनुरावेदक / �ितवादीका तफ� बाट : िव�ान् व�र� 
अिधव�ा �य बालकृ�ण नेउपाने, �याम�साद 
खरले, मिु� नारायण �धान, महादेव�साद 
यादव र िव�ान् अिधव�ा नर�े� के.सी.

��यथ�/वादीका तफ� बाट : िव�ान व�र� अिधव�ा श�भ ु
थापा, िव�ान अिधव�ा पूण��साद राजवंशी

अवलि�बत निजर :
 § नेकाप २०४७, प.ृ५१२

स�ब� कानून :
 § मालपोत ऐन, २०३४
 § भूिमस�ब�धी ऐन, २०२१

स�ु फैसला गन�:-
 मा. िज. �यायाधीश �ी िवर�े�कुमार बटाजु
पनुरावेदन तहमा फैसला गन�:- 
 माननीय �यायाधीश �ी ओम�साद सवेुदी
 माननीय �यायाधीश �ी खेमराज शमा�

फैसला
�या. गोपाल पराजुली : �याय �शासन ऐन, 

२०४८ को दफा १२ बमोिजम म�ुा दोहोर ्याई पाउ ँ
भनी पन� आएको िनवेदनमा यस अदालतबाट िमित 
२०६७।२।२६ मा म�ुा दोहोर ्याई हेन� िन�सा �दान 
भई पनुरावेदनको रोहमा दता� ह�न आएको ��ततु 
म�ुाको संि�� त�य एव ंठहर यस �कार रहेको छ:-

१९९१ सालको जाचँमा �.नं.९६ मा िपता 
टेकबहादरु ख�ीको नाउमँा िबजमाना lll५ लािग दता� 
भएको पखा�लदेिख पूव�को पाखाबारी भ�ने दता�मा 
उ�लेख भएको ज�गा सव� नापीको समय पो.उ.म.न.पा. 
वडा नं.५ अ�तग�त िक.नं.९५९ मा �े�फल १५-८-
२-३ कायम भई उ� िक�ािभ� सािबक हा�ो उ� 
�.नं.९६ को िबजमाना lll५ को ज�गासमेत घसुी 
नापी भएको रहेछ । उ� िक.नं.९५९ को न�सामा 
पन� गएको केही ज�गा र यसै हामीह�को दता�को 
आडमा रहेको १९९१ सालको जाचँमा घले ख�ी 
भ�ने दवेराज ख�ीको नाउमँा दता� भएको ज�गा तथा 
अ�य मोहीसमेतको ज�गा उ� िक.नं.९५९ मा नापी 
भएप�ात् घले ख�ी भ�ने देवराज ख�ीको नाउमँा दता� 
भएको सािबक दता�को आधारमा िनज देवराज ख�ीको 
अंिशयार भोजबहादरु के.सी. ले उ� िक.नं.९५९ 
म�येको ज�गा दता� मागबमोिजम उ� िक.नं.९५९ को 
�े�फल १५-८-२-३ लाई फोड गरी िक.नं.५६५२, 
५६५३, ५६५४ बनेकोमा िक.नं.५६५३ मा �े�फल 
०-०-२-० ज�गा नहरमा पन� गएको र िक.नं.५६५२ 
मा �े�फल ६-६-३-२ भोजबहादरु के.सी.का नाउमँा 
कायम भएको र िक.नं.५६५४ मा �े�फल ९-१-२-
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० ज�गा बाकँ� नै रहेको अव�था रहेछ । म िफरादीका 
िपता टेकबहादरु ख�ीका नाउमँा दता� भएको उ� 
�.नं.९६ को िबजमाना lll५ को ज�गामा दता�वाला 
िपताको शेषपिछ िनज दता�वालाका २ भाइ छोरा 
ह�दँा आधा ज�गामा दाज ु अजु�न के.सी. को र आधा 
ज�गामा मेरो हक भएकोमा सोहीबमोिजम ज�गामा 
बाली लगाई ज�गासमेत भोग गरी आएका िथय� । 
िपता टेकबहादरुको म�ृयपु�ात् ज�गामा हामीले भाग 
शाि�त हक भोग गरी आएको भए तापिन सबै ज�गाको 
तीरो दाज ु अजु�न के.सी.को नाउबँाट चलाई आएको 
अव�था िथयो । उ� ज�गा दता�तफ�  कारवाही चलाउने 
�ममा दाजलेु कारवाही चलाउने र दता� भएका 
बखत लागेको खच� मैलेसमेत �यहोरी ज�गा बाडँफाडँ 
गन� मौिखक सहमती भएबमोिजम दाजलेु कारवाही 
चलाउन ुभएको होला भ�ने िव�ासमा बसी आएकोमा 
दाजलेु आफूले हकभोग गरकेो ज�गा मा� दता�तफ�  
कारवाही चलाएका र सो ज�गा भोजबहादरुको नाउमँा 
दता� भएमा म�जरु छ भनी सनाखत ग�रिदन ु भएको 
रहेछ । मैले हकभोग गरी आएको मेरो हक िह�साको 
ज�गा भोजबहादरुले दता� गराएको िक.नं.५६५२ भ�दा 
उ�रतफ�  रहेको िक.नं.५६५४ को �े�फल ९-१-
२-० म�ये दि�णतफ�  �े�फल ३-०-०-० ज�गा मेरो 
हकभोगिभ�को र िपता टेकबहादरु दता�म�येको िवज 
lll५ म�ये lll२१/२ को ज�गा ह�दँा दता� ग�रपाउ ँभनी 
ह�लाकमाफ� त िमित २०६०।१०।२८ मा िनवेदन 
िदएकोमा िनवेदन तामेलीमा राखी िदने आदशे भए 
तापिन िवप�ीह�लाई हक कायम गराई �याउन ुभनी 
सनुाएको िनण�यको �ितिलिप िमित २०६१।१।२ मा 
सारी जानकारी पाएको ह�दँा ज.िम. को १८ र ज.प. को 
१७ नं. को हद�यादिभ� िफराद गन� आएको छु । अतः 
उ� मेरो हक र दता�िभ�को ज�गामा िवप�ीह�को दाबी 
मेटाई िववािदत िक.नं.५६५४ को �े�फल ९-१-२-० 
म�ये दि�णतफ� बाट �े�फल ३-०-०-० ज�गामा मेरो 
हककायम गरी मेरो नाउमँा दता� गरी चलनसमेत चलाई 

पाउ ँभ�नेसमेत �यहोराको राज के.सी.को िफरादप� ।
उ� ज�गामा िवप�ीको किह�यै भोग 

नभएकोमा पिन मेरो भोग छ भ�दै िवप�ीको दाबीको 
दता�को ज�गा िवप�ीकै दाज ुअजु�न के.सी.ले भोजबहादरु 
के.सी. लाई छाडी िदई सोहीअनसुार दता�समेत भई 
गइसकेउपर कुनै दाबी निलई मेरो दाबी िजिकरको 
ज�गालाई िवना आधार �माण िदएको िवप�ीको झ�ुा 
िफराद दाबीले उि�लिखत ज�गा िवप�ीको नाउमँा दता� 
हक कायम ह�ने नभई उि�लिखत िक.नं.५६५४ रो. 
९-१-२-० म�ये उ�रतफ� बाट रो- ५-८-२-० को ज�गा 
मेरो हक भोग �माण ितरो िसफा�रससमेतका आधारमा 
िवप�ीको िखचोला मेटाई मेरो हक कायम गराई दता� 
गरी चलन चलाई िवप�ीको िफराद दाबीबाट अलग 
फुस�द गराई पाउ ँ भ�नेसमेत �यहोराको कृ�णबहादरु 
कोइरालाको �ितउ�र प� ।

१९९१ सालको मोठमा मौजे सराङ्गकोट 
८२ नं. िज.म.ु केशौ पा�या हाल होमनाथ िज�मा मा.पो.
का. मा ितरो गन� �.नं.९६ रही दता� भएको िबजमठुी 
lll५ को प�या�ङ्ग पाखोबारी भ�ने ज�गा िक�ा १ र सो 
सालमै ऐ. िज.म.ु िज�माको काका टकेबहादरुका नाउमँा 
दता� भएको कही ँ�.नं.९६ र कही ँ७६ भनी लेिखएको 
िबजमठुी lll५ को िक�ा १ समेतका २ िक�ा ज�गामा 
पिह�यै काका टेकबहादरुबाट हा�ो हकमा आई दवुै 
िक�ा उ� िबजमाना ll१ को ज�गा हामीले नै सपुथ 
भोग गरी मौसमअनसुारको घैया कोदो आिद लगाउने 
घासँ काट्ने गरी आएका िथय� । दाज ुभाइ िभ�न ह�दँा 
अंश ब�डामा नरम करम िमलाउदँा िबजमाना ll१ म�ये 
िबजमठुी lll६ को ज�गा मेरो अंशमा र िबजमठुी lll४ 
को ज�गा दाज ु भोजबहादरुको अशंमा परकेोमा सव� 
नापीका बखत नापी दता� गराउन छुट भई दवैु भाइको 
अंश एकै िक�ा िक.नं.९५९ �े�फल १५-८-३१/२ 
कायम भई नापी भएको दता�  छुट भएको िथयो । उ� 
ज�गाको भू.स.ु ७ नं. फाराम म तेजबहादरुका नाउमँा 
भ�रएको र ितरो दवुै भाइको भाग शाि�त ितरी आएका 
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िथय� । �यसै गरी छुट ज�गा दता�मा पूर ैिक�ा ज�गामा 
दाज ुभोजबहादरुले कारवाही चलाएका िथए । वादीका 
एकाघरका दाज ु अजु�न के.सी. ले िक.नं. ९५९ को 
ज�गामा दाबी छाडी िमित २०५०।२।५ मा कागज 
ग�रिदएका छन् । यी वादी राज के.सी. २०५५।७।१२ 
स�म आ�नी आमा िवषणमुाया, दाज ु अजु�न के.सी. 
परलोक भएकोमा भाउज ु च�� ख�ी एकसगोलमा 
छन् । यी ३ अंिशयारबीच िमित २०५५।७।१२ मा 
ब�डाप� पा�रत भएको छ । पिह�यै दाबी छाडेको 
��ततु म�ुाको ज�गामा दाबी गन� हक मलुकु� ऐन, अ.ब.ं
को ८२ नं.ले यी वादीलाई नरहने ह�दँा झ�ुा िफराद 
दाबीबाट अलग फुस�द गराई पाउ ँभ�नेसमेत �यहोराको 
तेजबहादरु के.सी.को �ितउ�र प� ।

िवप�ीले १९९१ सालको �.नं.९६ मा िपता 
टेकबहादरुका नाउमँा दता�  भएको भनी दाबी िलएको 
पाइ�छ । �.नं.९६ को ज�गा िवप�ीका िपताका नाउकँो 
नभई हा�ो िपताको नाउकँो दता� हो । िवप�ीले आ�नो 
दता� नै पिहचान नभएको ��ततु िफराद खारजेभागी 
छ । िवप�ीका दाज ु अजु�नबहादरु के.सी.ले 
२०४१।१२।७ मा छुट ज�गा दता� ग�रपाउ ँभनी िदएको 
िनवेदनमा �.नं.९६ मा िपता टेकबहादरुका नाउमँा 
दता� भएको भनी दाबी िलई िनवेदन िदएको देिख�छ 
भने उिह िपताको नाउकँो दोहोरो दता� ह�न स�दैन साथै 
िवप�ीको िफराद लेखमा िपताको शेषपिछ दाजकुो 
नाउमँा ितरो चलेको भनी िजिकर िलएको अव�थाबाट 
समेत िवप�ीले गलत बाटो अवल�बन गरी आएको 
��ट छ । साथै २०५०।२।५ मा िवप�ीका दाज ु
अजु�नबहादरुले सो ज�गा भोजबहादरुका नाउमँा दता� 
गरमेा म�जरु छ भनी ज�गामा स�पूण� दाबी छाडी कागज 
ग�रिदएको छन । सो कागजउपर िवप�ी वादीले कुनै 
उजर िदएका छैनन् भने त�कािलन अव�थामा िवप�ी 
वादी र अजु�नबहादरु वादीका दाज ुएकाघरका सगोलमा 
रही बसेको अव�थामा हक छाडी िदएको सनाखत 
कागजबाट िवप�ी वादीको हक सरुि�त रही रह�छ 

भ�न िम�दैन । साथै २०५५।५।२७ मा िवप�ीका 
दाज ुअजु�नको म�ृय ुभएप�ात् मा� २०५५।७।१२ मा 
िवप�ीसमेतको ब�डाप� भएको छ । जनु ब�डाप�मा 
उ� ज�गास�ब�धी कुनै �यहोरा उ�लेख गरकेो 
पाइदँैन । िवप�ीले दाबी िलएको ज�गा िवप�ीका 
िपताको दता�िभ�को नभई उ� �.नं.९६ को ज�गा 
िपता देवराज ख�ीको दता�को ह�दँा र ��ततु िफराद 
प� हद�यादिभ�को समेत नह�दँा �थमत: िफराद दाबी 
खारजेभागी ह�दँा खारजे ग�रपाउ,ँ खारजे नभई इ�साफ 
नै भएको ख�डमा पिन हा�ो िपताका नाउकँो दता�को 
ज�गा हा�ा नाउमँा दता� कायम गरी वादीको झ�ुा 
दाबीबाट अलग फुस�द गराई पाउ ँभ�नेसमेत �यहोराको 
बयानबहादरु के.सी.१, गगंा के.सी.१ र वेदबहादरु 
के.सी.१ समेत जना ३ को सयं�ु �ितउ�र प� ।

िवप�ीलाई ��तुत म�ुाको नालेस गन� हकदैया 
छैन । हामी �ितवादीह�ले आ-आ�नो हकभोगको �ोत 
देखाई दता�मा दाबी िलएको ज�गाको बारमेा मालपोत 
काया�लय, का�क�ले िमित २०६०।८।२९ मा गरकेो 
हक बेहकको िनण�यको हवाला िदई सोही ज�गा बारमेा 
िवप�ीले िमित २०६०।११।३ मा ह�लाकमाफ� त िदएको 
िनवेदन तामेलीमा राखी िदएको भ�ने कुरालाई आधार 
बनाई हामी िनवेदकसमेतले दता� दाबी गरी िदएको 
िनवेदनका स�दभ�मा भएको िनण�यको न�कल सारी 
थाहा पाएको भ�ने �यहोरालाई िसरान हाली हद�याद 
टेकाई दायर भएको ��ततु म�ुाबाट इ�साफ ह�नस�ने 
अव�था नह�दँा िवप�ीको िफराद दाबी �ार�भमा 
नै खारजेभागी छ । हा�ा बाजे तथा बाजेससरुा 
लालबहादरु कोइराला र स�ाप�ाबाट हक ह�न आएको 
रधंोज ख�ीका नाउमँा १९९१ सालमा दता� भएको �.
नं.९६ िबजमाना ll२ र lll५ को प�या�ङको बेलखोर 
भ�ने पाखोबारीको ितरो सापासमेत �. ।१९।३ र 
– ।८ लागेको ज�गा नै यो िववािदत िक.नं.९५९ बाट 
फोड भई आएको िक.नं.५६५४ को उ�रपूव� तफ� को 
ज.रो. ४-९-०-० ज�गा सािबकबमोिजम हा�ो हक 
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भोगमा रही हामीले संय�ु भोग आवाद गरी आएकोले 
सो ज�गामा िखचोला मेटाई पाउ ँ भ�ने िवप�ीको 
िफराद दाबी हकदयैािवहीन र हद�यादसमेत िवपरीत 
भएकाले िवप�ीको झ�ुा दाबीबाट अलग फुस�द िदलाई 
पाउ ँ भ�नेसमेत �यहोराको न�दकुमारी कोइराला, 
गोमा कोइराला, �पकुमारी कोइराला र य�ुबहादरु 
कोइरालासमेतको संय�ु �ितउ�र प� ।

िववािदत िक.नं.५६५४ को �े�फल ९-१-
२-० ज�गाम�ये दि�णतफ� को न.नं.१७, २१ र 
२२ मा देिखएको �े�फल ३-०-०-० ज�गामा वादी 
दाबीबमोिजम वादीको हक कायम भई उ� ज�गामा 
�ितवादीह�को िखचोला मेटाई वादीका नाउमँा दता� 
भई वादीले चलनसमेत चलाई िलन पाउने ठहछ�  
भ�नेसमेत �यहोराको स�ु का�क� िज�ला अदालतको 
िमित २०६४।१।६ को फैसला ।

�.नं.९६ को ज�गा िवप�ीका िपता 
टेकबहादरुका नाउमँा नभई हा�ा िपता देवराजका 
नाउमँा दता� भई हामीह�को बराबर अशं ला�ने ज�गा 
भएकोमा �माणको म�ुयाङ्कन नै नगरी ग�रएको 
उ� का�क� िज�ला अदालतको िमित २०६४।१।६ 
को फैसला �िुटपूण� ह�दँा बदर गरी हा�ो �ितउ�र 
िजिकरबमोिजम ग�रपाउ ँ भ�नेसमेत �यहोराको 
�ितवादी गंगा के.सी., बयानबहादरु के.सी. र वेदबहादरु 
के.सी. को पनुरावेदन प� ।

िववािदत ज�गा हा�ो सािबकदेिखको हक 
भोग भइरहेको ज�गालाई �माणको म�ुयाङ्कनमा �िुट 
गरी हा�ो हक कायम गनु�पन�मा नगरकेो स�ु का�क� 
िज�ला अदालतको िमित २०६४।१।६ को फैसला 
बदर गरी हा�ा �ितउ�र िजिकरबमोिजम ग�रपाउ ँ
भ�नेसमेत �यहोराको �ितवादी न�दकुमारी कोइराला, 
गोमा कोइराला, �पकुमारी कोइराला, य�ुबहादरु 
कोइरालाको पनुरावेदन प� ।

वादी र अजु�न के.सी. एकाघर सगोलका 
अंिशयार भएको र अजु�नबहादरु के.सी.ले हक छाडी 

सनाखत कागजमा सही गरी सकेपिछ पनुः हक सरुि�त 
नरही मेरा नाउमँा िनिव�वाद हक ह�न आएकोमा मेरो हक 
नप�ुने गरी गरकेो स�ु का�क� िज�ला अदालतको 
िमित २०६४।१।६ को फैसला �िुटपूण� ह�दँा बदर गरी 
मेरो माग दाबीबमोिजम ग�रपाउ ँभ�नेसमेत �यहोराको 
�ितवादी कृ�णबहादरु कोइरालाको पनुरावेदन प� ।

िवप�ी वादी राज के.सी.को िफराद खारजे 
गरी मेरा �ितउ�र िजिकरबमोिजम मेरा नाउमँा दता� 
गन� िनण�य गनु�पन� ज�गालाई सोबमोिजम नगरकेो 
स�ुको फैसला �िुटपूण� ह�दँा बदर गरी मेरा �ितउ�र 
िजिकरबमोिजम ग�रपाउ ँ भ�नेसमेत �यहोराको 
�ितवादी तेजबहादरु के.सी.को पनुरावेदन प� ।

यसमा सािबक दता� ितरोका आधारमा 
हक कायम गदा� सबै हकदारह�को हकतफ�  पिन 
िववेचना ह�नपुन� देिखदँा छलफलको लािग मलुकु� ऐन, 
अ.बं.२०२ नं.बमोिजम ��यथ� िझकाई पेस गनु�  भ�ने 
पनुरावेदन अदालत, पोखराको िमित २०६५।१।३१ 
को आदशे ।

यसमा वादीले आ�ना िपता टेकबहादरु 
ख�ीका नाउमँा दता� भएको भनेको िबजमठुी lll५ 
को ज�गा का�क� पोखरा उपहानगरपािलका वडा 
नं.५ अ�तग�त िक.नं.९५९ मा �े�फल रो. १५-८-
२-३ कायम भई नापी भएको सोबाट भोजबहादरु 
के.सी.ले िक.फो. गरी �े�फल रो. ६-६-३-२ ज�गा 
िक.नं.५६५२ कायम भई दता� गरी िलएको र बाकँ� 
�े�फल ९-१-२-० िक.नं.५६५४ कायम भइरहेकोमा 
�ितवादी तेजबहादरु के.सी. समेतले �ितवाद गदा� 
टेकबहादरु दता�को अि�त�वलाई �वीकार गरी समथ�न 
जनाएको, भोजबहादरु के.सी. ले र अजु�न के.सी. ले 
समेत दता� माग गरी िनवेदन िदएको २०५०।२।५ मा 
सनाखत गदा� आ�नो हक अंश भोजबहादरुका नाउमँा 
दता� भएका म�जरु छ भनी अजु�नबहादरुले सनाखत 
ग�रिदएको दिेखए पिन समान अशं हक पाउने वादी 
राज के.सी. को अशं हक सरुि�त नै रहेको देिख�छ । 
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वादीले उ� ज�गाको हक छािडसकेका छन् भ�ने �माण 
�ितवादीह�ले पेस दािखला गन� सकेको िमिसलबाट 
देिखदँैन । �य�तै वादीले दाबी िलएको ज�गा िमित 
२०६२।८।२० मा िज�ला डोरबाट भई आएको न�सा 
मचु�ुकामा न.नं.१७,२१,२२ मा रहेको भनी दाबी 
गरकेो र उ� िक.नं. ५६५४ सगँ िभडेको देिख�छ । 
वादी दाबीको ज�गा न.नं. १७,२१,२२ मा देखाई  
िक.नं. ५६५४ सगँ िभडेको देिखएका अव�थामा स�ु 
िज�ला अदालतले िमित २०६४।१।६ मा फैसला गदा� 
का�क� पो.उ.म.न.पा.वडा नं.५ को िक.नं.५६५४ 
�े�फल ९-१-२-० ज�गाम�ये न.नं.१७, २१, २२ मा 
देिखएको दि�णतफ� को ३-०-०-० ज�गा वादीको हक 
कायम भई �ितवादीह�को िखचोला मेटाई दता� भई 
चलनसमेत पाउने ठहछ�  भनी गरकेो फैसला िमलेको 
देिखदँा सदर ह�ने भ�ने पनुरावेदन अदालत, पोखराको 
िमित २०६६।१।१५ को फैसला ।

िववािदत ज�गा दता�को लािग िनवेदन 
गरपे�ात् मालपोत काया�लयबाट जारी भएको ३५ 
िदने हकदाबीको सूचनामा वादीले कुनै हकदाबी गरकेो 
छैन । मालपोत काया�लयले धेर ैजनाको हकदाबी परकेो 
आधारमा हक कायम गराई �याउन सनुाएकोमा हामीले 
का�क� िज�ला अदालतमा िफराद िदए पिछ िवप�ीले 
��ततु म�ुा दायर गरकेा ह�न । �यसैगरी राजप�मा 
�कािशत सूचनाको �याद नाघेपिछ मा� ��ततु 
िफराद परकेो आधारमा मालपोत काया�लयले िनजको 
िनवेदन तामेलीमा रािखिदए पिछ िनजले अदालतमा 
िफराद िदन उ� तामेली आदशे बदर नगराई स�भव 
ह�दँनै । य�तो अव�थामा िनजको िफराद िलई िनजकै 
नाउमँा हककायम ग�रिदएको फैसला अ.बं.८२ नं. 
समेतको �िुट गरी भएको ह�दँा बदर ह�नपुद�छ । वादी 
दाबीको द.नं.९६ को ज�गा िनजका िपता टेकबहदरु 
दता�को ज�गा नभई दवेराज ख�ीका नाउमँा द.नं.९६ 
मा १९९० सालको मोठदता�को ज�गा हो । सो कुरा 
मालपोत काया�लयले द.नं.९६ को ज�गाबाट िबजमठुी 

lll४ दाज ु भोजबहादरुका नाउमँा दता� गरबेाट पिु� 
ह��छ । िवप�ीका सगोलको अंिशयार अजु�नबहादरु 
के.सी.ले िनजकै िपता टेकबहादरु के.सी. नाउकँो 
द.नं.७६ को १९९० सालको मोठमा िबजमठुी lll५ 
ला�ने ज�गा २०५०।२।५ मा दाज ु भोजबहादरुको 
नाउमँा दता� गन�को लािग छोडप� ग�रिदएका छन् । 
उ� छोडप� िक.नं.९५९ को स�पूण� ज�गा छोडप� 
गरकेो हो । यसरी हक ह�न आएको ज�मा २ िक�ाको 
िबजमाना १।१ म�ये िबजमाना lll४ को िक.नं.५६५२ 
ज.रो. ६-६-१-१/२ ज�गा िमित २०५५।११।१३ मा 
दाज ुभोजबहादरुले दता� गराएको र बाकँ� िबजमठुी lll६ 
को ९-१-२-० दता� ह�न बाकँ� नै रहेको छ ।

तेजबहादरुले हा�ा िपताको द.नं.९६ लाई 
िवप�ीसमेतको हकको भनी �वीकार गरकेो नभई 
टेकबहादरुको द.नं.७६ को अि�त�व �वीकार गरकेो 
हो । उ� �वीकारोि�ले हा�ो हकमा कुनै असर गन� 
होइन । िवप�ीका दाज ुसगोलको अंिशयार अजु�नबहादरु 
के.सी.ले िमित २०५०।२।५ मा छोडप� गरकेो कुरामा 
िच� नबझेुको भए सोउपर उजरु गनु�पन�मा सोसमेत 
गरकेो देिखदँनै । िवप�ीको अंश भाग बाकँ� नै रहेको भए 
िक.नं.९५९ लाई िक�ाफोर गरी बाकँ� िक.नं.५६५४ 
मा हामीले दाबी गदा� िवप�ीले हद�यादिभ� दाबी गन� 
नआएको र वादी र वादीका दाज ु अजु�नबहादरुक� 
�ीमतीबीच िमित २०५५।७।१२ मा िविधवत�पमा 
अंशब�डा ह�दँासमेत िववािदत ज�गालाई आ�नो हो 
भनी कहीकँतै देखाएका छैनन् । यसथ� िववािदत ज�गामा 
िवप�ी वादीको कुनै हक कायम छैन भ�ने ��ट छ । 
अत िवप�ीको हक कायम गरी दता� गन� ठहराएको स�ु 
इ�साफ सदर गरकेो पनुरावेदन अदालत, पोखराको 
िमित २०६६।१।१५ को फैसला �िुटपूण� ह�दँा बदर 
गरी िववािदत ज�गामा हा�ो हक कायम गराई पाउ ँभ�ने 
गंगा के.सी., वेदबहादरु के.सी. र बयान बहादरु के.सी.
ले िमित २०६६।३।१० मा यस अदालतमा िमित 
२०६६।३।१० मा िदएको िनवेदन प� ।
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हामी पनुरावेदकको संय�ु भोगमा रहेको ज�गा 
२०३२ सालमा नापी ह�दँा िज�ला का�क� पोखरा 
उपमहानगरपािलका वडा नं.५ िक.नं.९५९ को ज.रो. 
१५-८-३-१/३ िभ� घसुाई नापन�सा भएको रहेछ । 
उ� ज�गाम�ये पूव�तफ� को ६-६-१-१/२ भोजबहादरु 
ख�ीले यसअिघ नै दता�  गराएको र बाकँ� ज�गाम�ये 
िक.नं.५६५३ को ज�गा साव�जिनक कूलोमा प�रणत 
भएको र बाकँ� रहेको िक.नं.५६५४ ज.रो. ९-१-२-
० ज�गा बाकँ� रहेको छ । सोम�ये उ�र पूव�को ४-९-
०-० ज�गा हा�ो हक भोगको हो । एकै अिंशयारम�ये 
दाज ुभोजबहादरुले ज�गा द.नं.९६ को िबजमठुी lll५ 
को ज�गा दता� गराएपिछ सोही दता�को आधारमा तेज 
बहादरु के.सी.ले बाकँ� ज�गा अथा�त्  िक.नं.५६५४ 
को पूण� िक�ामा दाबी िलई िमित २०५९।७।१३ 
मा मालपोत काया�लयमा िनवेदन िदएको रहेछ । सो 
िनवेदनमा ३५ िदने हकदाबीको सूचना जारी भएपिछ 
हामीलगायतका अ�य �यि�ह�ले समेत दाबी िलई 
िनवेदन गरबेाट हकबेहकमा का�क� िज�ला अदालतमा 
तेजबहादरु ख�ीउपर िफराद दायर ग�रसकेका 
छ� । दाज ुभोजबहादरुले दता� गरकेो िक.नं.५६५२ को 
ज.रो.६-६-३-२ बाट अजु�बहादरुको �ीमतीले �े.फ.०-
१२-२-० राजीनामा गरी िलएको र िफरादी राज के.सी.
ले पिन सोही िक.नं.५६५२ बाट ज.रो. ०-१२-२-० 
राजीनामा गरी िलएबाट भोजबहादरुले गराएको दता� 
�वीकार गरकेो अव�था छ । यसरी िक.नं.९५९ को 
ज�गाम�ये ज.रो.६-६-३-२ ज�गा दता� ग�रपाउन 
िदएको भोजबहादरुको िनवेदनको स�ब�धमा �थलगत 
सरजिमन ह�दँा य�ुबहादरुले उ�रपूव�को ४-९-०-
० ज�गाको ज�गावाल तथा सिँधयारा भनी �यहोरा 
लेखाएका र सो कागजमा भोजबहादरुले पिन सिहछाप 
गरी सोही आधारमा भएको दता�म�येको ज�गाबाट 
राजीनामाबाट आ-आ�नो हक कायम गराई िलएका 
छन । यसरी प�का बीचमा िलिखत सहमित भइसकेका 
िवषयमा अदालतले नया ँ �� उठाई वादी दाबीको 

पूरा ज�गा रहेछ भनी भ�न निम�ने ह�दँा िक.नं.९५९ 
बाट िक�ाफोर भई कायम भएको िक.नं.५६५४ को 
ज.रो. ४-९-०-० ज�गा हा�ो हक भोगमा रही संय�ु 
भोगचलन गरी आएको ह�दँा सो ज�गाको िखचोला 
मेटाई पाउ ँभ�ने िवप�ीको दाबी हकदैया र हद�याद 
िवहीन ह�दँा झ�ुा दाबीबाट अलग फुस�द गराई पाउ ँ
भ�ने �ितवादीह� न�दकुमारी, गोमा, �पकुमारी र 
य�ुबहादरु कोइरालाको यस अदालतमा परकेो िमित 
२०६६।३।२२ को संय�ु िनवेदन प� ।

िववािदत ज�गा २००० सालितर िपता 
देवराज र काका टेकबहादरुले अंश गरी अलग 
ह�दँा बाजे रनधोज दता�को द.नं.९६ को अंश िलई 
आ�नो द.नं.९६ को ज�गा िपता देवराजलाई छाडी 
अंशब�डा भएको हो । िपता देवराजका ४ जना छोरा 
र १ छोरीबीचमा २०३० सालमा ब�डा भएको र नरम 
करम िमलाई ब�डा ह�दँा द.नं.९६ मा दता� भएका िबज 
माना ll१ का ज�गाम�ये िबजमठुी lll५ भोजबहादरुका 
नाउमँा र िबजमठुी lll६ म िनवेदकका भागमा परी भोग 
ग�रआएको हो । दाज ुभोजबहादरुले उपयु�� द.नं.९६ 
को ज�गा पोखरा उपमहानगरपािलका वडा नं.५ को 
िक.नं.९५९ ज.रो.१५-८-३-१/२ ज�गा छुट दता�को 
लािग िनवेदन िदनभुएको िथयो । सो पूव� हामी दाजभुाइ 
बीच रा�ो स�ब�ध रहेको र सो ज�गाको ितरो ितदा� 
अजु�नबहादरुका नाउबँाट ितरकेा कारण लाभ उठाउन 
मालपोत काया�लयमा छुट दता�मा िनवेदन िदएको 
भए तापिन सो मा कुनै दाबी नगन� भनी सनाखत 
सिहछापसमेत गरी अजु�नबहादरुले िमित २०५०।२।५ 
मा का�क� िज�ला अदालतमा कागज गरी दाबी िफता� 
िलएको अव�था छ । सो छोडप�बाट अजु�नबहादरुको 
हकमा मा� लागू ह�ने राज के.सी. को हकमा लागू 
नह�ने भ�ने तक�  कानूनस�मत छैन । यी एकासगोलका 
दाजभुाइ भएको र दाजकुो िमित २०५५।५।२७ मा 
म�ृय ु भएप�ात् भाउजूका नाउमँा गएका ज�गाबाट 
नै राज के.सी. ले अंश बझुी िलएकोबाट ��ट 
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ह��छ । सगोलको स�पि�मा हक छाडेकोमा म�जरु नभए 
लेनदने �यवहारको १० नं. को �याद १ वष� र थाहा 
पाएको ३५ िदनिभ� उजरु गरी बदर गराउन सकेको 
पिन दिेखदँैन । मालपोत काया�लयबाट हकदाबीका 
लािग जारी भएको सूचनामा ३५ िदनिभ� उजरु नगरी 
�याद नाघी पठाएको भनी मालपोत काया�लयले िमित 
२०६०।११।३ मा तामेलीमा रा�ने आदेश गरकेो 
कारण िवप�ी राज के.सी. हक कायमका नाउमँा िफराद 
िलई अदालत �वेश गरकेो ह�दँा िनजको िफरादप� 
िदने हद�याद र हकदैयाको अभाव रहेको छ । अतः 
छुट ज�गा दता�को िनवेदन साथ आ�नो हकभोगको 
�माण साथै राखी िदनपुन�मा सो कुनै �माण नराखेको 
अव�थामा कानूनिवपरीत िववािदत ज�गाम�ये ३-०-
०-० ज�गा राज के.सी.का नाउमँा हक कायम ह�ने 
फैसला �िुटपूण� ह�दँा बदर गरी मेरा �ितउ�र िजिकर 
पनुरावेदन िजिकर तथा ��ततु िनवेदन मागबमोिजम 
िक.नं.५६५४ को ज�गामा मेरो हक कायम ग�रपाउ ँ
भ�ने �ितवादी तेजबहादरु के.सी.को यस अदालतमा 
परकेो िमित २०६६।३।१ को िनवेदन ।

िवप�ीले िनजको िपताबाट अशं 
िलएको भिनएको िववािदत ज�गामा अंशबाट 
�ा� भएको कुनै �माण पेस गन� सकेको अव�था 
देिखदँैन । िवप�ीका दाज ु अजु�नबहादरु के.सी.
ले िमित २०४१।१२।७ मा छुट ज�गा दता�को लािग 
िदएको िनवेदनमा द.नं.७६ मा िपता टेकबहादरुका 
नाउमँा दता� भएको भनी दाबी िलई िनवेदन िदएको 
देिख�छ भने हाल उही िपताका छोरा राज के.सी. ले 
द.नं.९६ िपताको नाउकँो दता� ज�गा भनी िफराद िलई 
आएका छन् । उही िपताका नाउकँो दोहोरो दता� ह�न 
स�दैन । �यसैगरी िववािदत ज�गा भोजबहादरुका 
नाउमँा दता� गन� म�जरु गरी एकासगोलका दाज ुअजु�न 
के.सी.ले कागजसमेत ग�रसकेपिछ सहोदर भाइ राज 
के.सी.ले पनु दाबी िलन पाउने होइन । दाज ु अजु�न 
के.सी.ले दता� गराएको ज�गाबाट यी िवप�ीले आ�नो 

हक िह�सा िलई अ�य� िब��समेत गरकेो कुरालाई 
स�ु तथा पनुरावेदन अदालतले नजरअ�दाज गरकेो 
छ । ज�गा दता�को �ममा मालपोत काया�लयले  
िनकालेको ३५ िदने सूचनामा उजरु नगरी �याद 
नाघेपिछ उजरु गरकेोमा िनजको उजरुी िनवेदन 
तामेलीमा गएपिछ सोउपर कानूनत: स�बि�धत 
िनकायमा पनुरावेदनको रोहमा जानपुन�मा िफराद साथ 
िज�ला अदालतमा जान पाउने होइन । यसरी िमिसलको 
वा�तिवक त�य लकुाई आ�नो हकभोगसमेत नभएको 
ज�गामा दाबीबमोिजम हक कायम ह�ने ठहर गरी 
गरकेो स�ु इ�साफ सदर ह�ने ठहर ्याएको पनुरावेदन 
अदालत, पोखराको िमित  २०६६।१।१५ को फैसला 
बदर गरी िवप�ीको झ�ुा दाबीबाट फुस�द गराई पाउ ँ
भ�ने कृ�णबहादरु कोइरालाको िमित २०६६।४।२२ 
मा यस अदालतमा परकेो िनवेदन प� ।

यसमा िनववेदक �ितवादीह� पिन 
वादीसरह कै हकदारिभ�को भएकोमा िववाद नभएको 
र िनजह�को पिन िववािदत ज�गामा हक कायमतफ�  
मौकामा िनवेदन पिन गरकेो पाइ�छ । स�पि�मा 
िनजह�को हक टुटेको भ�ने िजिकर र �माणको अभाव 
भएको ि�थितमा स�पि�मा िनजह�को दाबी नप�ुने 
भनी स�ुको फैसला सदर गन� गरी पनुरावेदन अदालत, 
पोखराबाट भएको िनण�यमा �माण ऐन,२०३१ को 
दफा ३,५४, अ.ब.ं १८४ क नं. को  �िुट भई फरक पन� 
ह�दँा �याय �शासन ऐन, २०४८ को दफा १२(१)(क) 
अनसुार म�ुा दोहोर ्याई हेन� िन�सा �दान ग�रिदएको 
छ भ�नेसमेत यस अदालतको २०६७।२।२६ को 
आदशे । 

यसमा यसै लगाउको ज�गा हक कायम 
िखचोला म�ुामा म�ुा दोहोर ्याई हेन� िन�सा �दान 
भएकोले ��ततु म�ुा पिन सोही म�ुासगँ अ�तर�भावी 
भएकोले �याय �शासन ऐन २०४८ को दफा 
१२(१)(क) बमोिजम म�ुा दोहोर ्याई हेन� िन�सा 
�दान ग�रिदएको छ भ�ने यस अदालतको िमित 
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२०६७।२।२६ को आदेश ।
िनयमबमोिजम आजको दिैनक म�ुा पेसी 

सूचीमा चढी पेस ह�न आएको ��ततु म�ुाको पनुरावेदन 
प�ह� सिहतको िमिसल अ�ययन ग�रयो ।

पनुरावेदक �ितवादी य�ुबहादरु 
कोइरालासमेतको तफ� बाट उपि�थत िव�ान्  
व�र� अिधव�ा �ी बालकृ�ण नेउपानेले �ितवादी 
य�ुबहादरुसमेतको संय�ु हकभोगमा  रहेको ज�गा 
२०३२ सालमा नापी ह�दँा िक.नं. ९५९ िभ� घसुाई नाप 
न�सा भएको रहेछ । उ� ज�गाम�ये पूव�तफ� को ६-६-
१-१/२ ज�गा भोज बहादरु ख�ीले दता� गराई बाकँ� 
रहेको िक.नं. ५६५४ को ९-१-२-० म�ये उ�र पूव�को 
४-९-०-० ज�गा मेरो प�को हक भोगको हो । िफरादी 
राज के.सी.ले २०६०।११।३ मा ह�लाकमाफ� त िदएको 
िनवेदन मालपोत काया�लयले तामेलीमा रािखिदएको 
भ�ने कुरालाई आधार बनाई मेरो प�समेतले दता� 
दाबी ग�रिदएको िनवेदनका स�दभ�मा भएको िनण�यको 
न�कल सारी हद�याद कायम गरी दायर गरकेो िफराद 
खारजेभागी छ । झठुा दाबीबाट फुस�द िदलाई पाउ ँभनी 
बहस गनु�भयो । �य�तै पनुरावेदक �ितवादी कृ�णबहादरु 
कोइरालाको तफ� बाट उपि�थत िव�ान्  अिधव�ा �ी 
नर�े� के.सी. ले ��ततु म�ुाका िफरादी राज के.सी.
का दाज ुअजु�न बहादरु के.सी.ले िमित २०४१।१२।७ 
मा छुट ज�गा दता�को लािग िदएको िनवेदनमा द.नं. 
७६ मा िपता टेक बहादरुका नाममा दता� भएको भनी 
दाबी िलई िनवेदन िदएको दिेख�छ भने हाल उही 
टेकबहादरुका छोरा यी िफरादी राज के.सी.ले द.नं. ९६ 
िपताका नामको दता�  ज�गा भनी िफराद दायर गरकेा 
छन् । तसथ� उही िपताका नामको दोहोरो दता� ह�न 
स�दैन । यी वादीले मालपोत काया�लयले िनकालेको 
३५ िदने सूचनाअनसुार कुनै उजरु गरकेा छैनन् । 
वादीको हकभोग नै नभएको ज�गामा हक कायम ह�ने 
ठहर ्याएको फैसला �िुटपूण� ह�दँा बदर ह�नपुछ�  भनी 
बहस गनु�भयो ।

पनुरावेदक �ितवादी तेज बहादरु के.सी.
को तफ� बाट उपि�थत िव�ान्  व�र� अिधव�ा�य 
�ी �याम�साद खरले र �ी मिु� नारायण �धानले 
द.नं. ९६ मा दता� भएका िवजमाना ll१ का ज�गाम�ये 
िबजमठुी lll५ भोजबहादरुका नाममा र िबजमठुी lll६ 
तेज बहादरुका भागमा परी भोग गरी आएका छन् । 
िवप�ी राज के.सी. का दाज ुअजु�नबहादरुले छुट दता�मा 
िनवेदन िदएको भएपिन दाबी िफता� िलएको अव�था 
छ । यी िफरादी राज के.सी. र अजु�नबहादरु एकासगोलका 
दाजभुाइ भई राज के.सी.ले अजु�नबहादरुको �ीमतीबाट 
अंश बझेुका छन् । अजु�नबहादरुले गरकेो छोडप� राज 
के.सी.का हकमा लागू नह�ने भ�न िम�दनै । �य�तै 
यी िफरादी राज के.सी.ले मालपोत काया�लयबाट 
हकदाबीका लािग जारी भएको सूचना �यादिभ� उजरु 
गरकेा पिन छैनन् । तसथ� िवना आधार �माण िववािदत 
िक.नं. ५६५४ को ज�गाम�ये ३-०-०-० ज�गा राज 
के.सी. का नाममा हक कायम गन� गरी भएको फैसला 
�िुटपूण� भएकोले बदर गरी मेरो प�को �ितउ�र एवं 
पनुरावेदन िजिकरबमोिजम �याय िदलाई पाउ ँ भनी 
बहस गनु�भयो ।

पनुरावेदक �ितवादी बयान ब. के.सी.
समेतको तफ� बाट उपि�थत िव�ान्  व�र� अिधव�ा 
�ी महादेव�साद यादवले िववािदत िक.नं. ५६५४ 
को ज�गामा यी िफरादी राज के.सी.ले मालपोत 
काया�लयबाट हकदाबीस�ब�धी सूचना �कािशत 
गरकेोमा कुनै दाबी उजरु गरकेा छैनन् । यी िफरादीका 
दाज ु अजु�नबहादरु के.सी.ले सगोलमै रहेका अव�था 
दाबी िफता� िलएको अव�था छ । िनज अजु�नबहादरुक� 
�ीमतीसगँ अशंब�डा गदा� यी िफरादी राज के.सी.ले 
िववादको िक.नं. ५६५४ को ज�गालाई आ�नो हो भनी 
किह कतै उ�लेख गरकेा छैनन् । तसथ� िववािदत ज�गामा 
यी िफरादीको हकै नभएको अव�थामा हक कायम गरी 
दता� गन� ठहराएको फैसला �िुटपूण� ह�दँा बदर गरी मेरो 
प�को �ितउ�र एवं पनुरावेदन िजिकरअनसुार �याय 
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िदलाई पाउ ँभनी बहस गनु�भयो । 
��यथ� वादी राज के.सी.का तफ� बाट 

उपि�थत िव�ान्  व�र� अिधव�ा �ी श�भ ुथापा एव ं
िव�ान्  अिधव�ा �ी पूण��साद राजवंशीले िफरादीका 
िपता टेकबहादरु ख�ीका  नाम दता�को द.नं. ९६ को 
िवजमाना lll५ को ज�गा िपताको शेषपिछ िफरादी 
राज के.सी. र िनजका दाज ु अजु�नबहादरुले आधा-
आधा भोग गरी आएका ह�न् । उ� ज�गाको दता�को 
कारवाही अजु�नबहादरुले आफूले भोग गरकेो ज�गाको 
मा� चलाएकामा पिछ भोजबहादरुका नाममा दता� भए 
म�जरु छु भनी सनाखत गरकेा रहेछन् । वादी राज 
के.सी.को भागको ज�गाको स�ब�धमा अजु�नबहादरुले 
दता�को कारवाही चलाएको र हक छोडप� गरकेो 
होइन । वादी राज के.सी.ले आ�नो हक भोगको ज�गा 
दता� ग�रपाउ ँभनी ह�लाकमाफ� त िमित २०६०।१०।२८ 
मा िनवेदन िदएकोमा मा.पो.का. ले तामेलीमा रा�ने 
आदेश गरेपिन िवप�ीह�लाई हक कायम गराई 
�याउन सनुाएको िनण�यको �ितिलिप सारी जानकारी 
पाई िफराद गरकेो अव�था छ । तसथ� िववािदत िक.नं. 
५६५४ को ज�गाम�ये दि�णतफ�  �े.फ.३-०-०-० 
ज�गा वादी राज के.सी.का नाममा हक कामय दता� ह�ने 
ठहर ्याएको फैसला �यायोिचत ह�दँा सदर ह�नपुछ�  भनी 
बहस गनु�भयो ।

यसमा का�क� िज�ला पोखरा 
उपमहानगरपािलका वडा नं. ५ अ�तग�तको िक.नं. 
९५९ को �े.फ.१५-८-२-३ म�ये िक�ाफोर गरी 
�े.फ.६-६-३-२ ज�गा भोजबहादरु के.सी.का नाममा 
िक.नं. ५६५२ बाट दता� भई बाकँ� रहेको िक.नं. 
५६५४ �े.फ.९-१-२-० म�ये दि�णतफ�  �े.फ. ३-०-
०-० ज�गा मेरो अशं हकिभ�को ह�दँा दता�  ग�रपाउ ँ
भ�ने वादी दाबी र उ� िक.नं. ५६५४ को ज�गामा यी 
वादीको कुनै हक भोग नरहेकोले िफराद दाबी खारजे 
ग�रपाउ ँ भ�नेसमेत �यहोराको �ितवादीह�को छु�ा 
छु�ै �ितउ�र िजिकर रहेको ��ततु म�ुामा स�ु 

िज�ला अदालतले िक.नं. ५६५४ को �े.फ.९-१-२-
० ज�गाम�ये दि�णतफ� को �े.फ. ३-०-०-० ज�गामा 
वादीको हक कायम भई �ितवादीह�को िखचोला मेटाई 
दता� भई चलनसमेत पाउने ठहर ्याई गरकेो फैसलाउपर 
�ितवादीह�को तफ� बाट पनुरावेदन अदालत, पोखरामा 
पनुरावेदन परकेोमा पनुरावेदन अदालतबाट स�ुको 
फैसला सदर ह�ने ठहर ्याएको फैसलामा िच� नबझुी 
�ितवादीह�को तफ� बाट म�ुा दोहोर ्याई हेरी पाउ ँभनी 
यस अदालतमा िनवेदन परी यस अदालतबाट िमित 
२०६७।२।२६ मा म�ुा दोहोर ्याई हेन� िन�सा �दान 
भई ��ततु म�ुा पनुरावेदनको रोहमा दता� भई पेस ह�न 
आएको देिखयो ।

यसमा पनुरावेदन अदालत, पोखराले गरकेो 
फैसला िमलेको छ, छैन ? पनुरावेदक �ितवादीह�को 
पनुरावेदन िजिकर प�ुन स�छ स�दैन भ�ने िवषयमा 
िनण�य गनु�पन� देिखयो ।

२. िनण�यतफ�  िवचार गदा�  यसमा सव� नापीको 
समयमा कायम भएको िक.नं. ९५९ को �े.फ.१५-
८-२-३ ज�गाम�ये भोजबहादरु के.सी.ले ज�गा दता� 
माग गरबेमोिजम मालपोत काया�लय, का�क�को िमित 
२०५५।११।१३ को िनण�यानसुार उ� िक.नं. ९५९ 
�े.फ.१५-८-२-३ को ज�गा िक�ाफोड भई िक.नं. 
५६५२, ५६५३ र ५६५४ बनेकोमा िक.नं. ५६५३ 
को �े.फ. ०-०-२-० ज�गा नहरमा पन� गएको र िक.नं. 
५६५२ को �े.फ.६-६-३-२ ज�गा िनज भोजबहादरु 
के.सी.को नाममा दता� भएको देिखयो । िववािदत 
ज�गाको सािबकको िफ�डबकुमा ज�गाधनीको 
महलमा सरकारी पत� भनी जिनएको पाइयो । उ� 
िववािदत िक.नं. ५६५४ को ज�गालाई आ�नो हक 
भोगको भनी ��ततु म�ुाका वादी �ितवादीह�ले 
मा.पो.का. का�क�मा छु�ाछु�ै िनवेदन दता� गराएको 
देिख�छ । वादी राज के.सी. को िनवेदन तामेलीमा 
राखेको र �ितवादी तेजबहादरु के.सी.ले ज�गादता�का 
लािग िदएको िनवेदनअनसुार हकदाबीको सूचना 
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�कािशत भएकोमा अ�य �ितवादीह�ले पिन दाबी 
िवरोध गरी उ� ज�गा आ-आ�नो नाउमँा ज�गा दता� 
ग�रपाउन िनवेदन िदएको पाइयो । यसरी िववािदत 
ज�गामा तेरो मेरोको �� उ�प�न भई हक बेहकमा 
िनण�य गनु�पन� अव�था देिखएबाट मा.पो.का का�क�ले 
िमित २०६०।८।२९ मा अदालतबाट हक कायम गराई 
�याउन सनुाई िदने भनी िनण�य गरकेो दिेखयो । मा.पो.
का. को उ� िनण�यको आधारमा वादी �ितवादीह�ले 
उ� िववािदत िक.नं. ५६५४ को ज�गामा हक कायम 
गरी िखचोला मेटाई चलन चलाई पाउ ँ भनी एक 
अका�का िव��मा िफराद दायर गरकेो दिेखयो ।

३. कुनै पिन ज�गामा �माणको म�ुयाङ्कन, 
हकबेहक र तेरो मेरोको �� उपि�थत भएको अव�थामा 
हक कायम अदालतबाट गराई �याउन ुभनी मालपोत, 
नापी काया�लयले सनुाउने �यव�था ज�गा नाप जाचँ 
ऐन, २०१९ को दफा ६(७), मालपोत ऐन, ०३४ को 
दफा ७ ले गरकेो देिख�छ । हक बेहकको �� उपि�थत 
ह�न आएकोमा मालपोत ऐन, २०३४ ले िनण�य 
गन� अिधकार मालपोत काया�लयलाई �दान गरकेो 
छैन । अदालतबाट िनण�य गराई �याउन ुभनी सनुाउन ु
पछ�  भनी सव��च अदालतबाट ने.का.प. २०४७, प.ृ 
५१२ (रामकुमार भ�ने सरु�े� थापा िव�� म.�े.अ. 
समेत) मा िस�ा�त �ितपादन भएको देिख�छ । �यसरी 
नै अदालतबाट भएका िमलाप�बमोिजम ज�गा दता� 
गन� जाने प�ले आ�ना सािबकका �ोत र �माणको 
अभावमा ज�गा दता�  गन� नह�ने �या�या पिन उ� 
मालपोत ऐन, २०३४ ले गरकेो देिख�छ । ��ततु 
म�ुामा िववािदत िक.नं. ५६५४ को ज�गामा �माणको 
म�ुयाङ्कन र हक बेहकतफ�  अदालतबाट हक कायम 
गराई �याउन भनी मा.पो.का. का�क�को िमित 
२०६०।८।२९ को िनण�यमा उ�लेख भएको देिख�छ ।  

४. मालपोत ऐन, २०३४ को दफा ७ ले 
गरकेो �यव�था र ��ततु म�ुाका स�ब�धमा िवचार गदा� 
मा.पो.का.को िमित २०६०।८।२९को िनण�यले हक 

कायम िखचोलातफ�  वादी �ितवादी बनी स�ु िज�ला 
अदालतमा म�ुा परी तहतह ह�दैँ यस अदालतसम� 
म�ुा दोहोर ्याई हेन� िन�सा �ा� गरी पेस ह�न आएको 
म�ुाको त�यलाई हेदा� �ितवादीम�येको तेजबहादरु 
के.सी. समेतको दाज ु भोजबहादरु के.सी.ले िमित 
२०५५।११।१३ मा दता� गरी बाकँ� रहेको उ� िक.नं. 
५६५४ को ज�गामा आ�नो िपता टेकबहादरुको हकको 
सािबक माटो मरुी lll५ म�येको lll२ को ज�गा दता� गरी 
मा�न आएको देिख�छ । िववािदत ज�गाको सािबकको 
िफ�डबकु हेदा�  सरकारी चौर भ�ने देिख�छ । सािबक 
पत� सरकारीम�येबाट �. भोजबहादरुले ज�गा दता� 
गरी लगेपिछ बाकँ� रहेको ज�गा �यि� िवशेषको नभई 
सरकारी पत� नै रहन जानेमा िववाद देिखदँैन । नेपाल 
सरकारको सरकारी पत� ज�गामा मेरो हक छ भ�ने 
प�ले नेपाल सरकारलाई िवप�ी नै नबनाई �यि� 
िवशेषले िखचोला गरकेो भ�ने म�ुामा उठान गरी हक 
बेहक गराइ �याउन भनी सनुाउने काय�लाई वैधता िददैँ 
जाने हो भने कुनै पिन सरकारी पत� ज�गामा �यि� 
�यि� वादी �ितवादी ब�ने, हक बेहक नालेस गन� अनी 
सो ज�गामा िमलाप� गन� वा अदालतले सतही�पमा 
प� िवप�म�ये अमकु फलानाको देिखयो भनी िनण�य 
गद� जाने हो भने कुनै पिन साव�जिनक पत� ज�गाह�को 
अि�त�व लोप ह�न जाने देिख�छ भने जसका नाममा 
ज�गा छ िफ�डबकुमा साव�जिनक पत� भ�ने उ�लेख 
भएको छ सो �यहोरा जो जहाबँाट उ�त भएर आएको छ 
सो प�लाई िवप�ी नै नबनाई सरकारी ज�गा �यि�का 
नाममा दता� ह�ने डर ला�दो अव�थाको िसज�ना ह�न 
जाने ह��छ । यस म�ुाको �कृित, म�ुाको उठान, वादी 
�ितवादी बनी िदइएको िफराद �ितउ�रलाई हेदा� िमित 
२०६०।८।२९ को मा.पो.का. का�क�को िनण�यमा 
िनवेदक तेजबहादरु के.सी. र िवप�ी वेदबहादरु के.सी. 
समेतका �यि�ह� बीच तेरो मेरोमा िववाद उठेकोले 
अदालतबाट हक कायम गराई �याउन ुभनी सनुाइिदने 
भ�ने उ�लेख भएको दिेख�छ । उ� िववािदत िक.नं. 
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५६५४ को ज�गा म�ये दि�णतफ�  �े.फ. ३-०-०-० 
ज�गा दता� ग�रपाउ ँभनी यी वादी राज के.सी.ले पिन 
िनवेदन िदएकोमा मा.पो.का.ले उ� िनवेदन तामेलीमा 
रािखिदने आदेश गरकेोमा यी वादीले िवप�ीह�लाई 
हक बेहकमा अदालत जान भनी मा.पो.का.ले सनुाएको 
िनण�यकै आधारमा वादी बनी उ� िववािदत ज�गामा 
हक कायम गराइ मा�न आएको दिेखयो । �थमतः कुनै 
पिन ज�गामा �यि�को हक हो होइन भ�ने कुरालाई 
हेन� मापद�ड भनेको सािबकको हकको �ोत, जसमा 
पहाडतफ�  भए पाखो ज�गामा मिुखयामाफ� त ितरो 
बझुाएको, खेत भए िज�मावाल�ारा ितरो बझुाएको र 
तराइतफ�  िजमदार�ारा ितरो बझुाएको देिखन ुपछ�  । कुनै 
पिन ज�गाको सािबकको माटो मरुी, कोदाले, लगत दता� 
पोता, ितरो बझुाएको लगत रहेको देिखन ुपछ�  । सािबक 
मरुी पाथी माना भ�नेलाई ०२१ सालपिछ भूिमस�ब�धी 
ऐन, २०२१ बमोिजम ७ नं.फाटँवारी भरकेो, सव� भएको 
ठाउमँा नापीको िफ�डबकुमा आ�ना हकको �ोतसमेत 
देिखने गरी दता�  गराइएको देिखनपुछ�  । �यसरी तराइ 
तफ�  मधेस मालसवालबमोिजम र पहाडतफ�  सािबकको 
कानूनबमोिजम आ-आ�नो ज�गाको लगत रािखएको 
देिखन ुपछ�  । यस म�ुामा वादी �ितवादीले दखेाएको 
माटो मरुी िवजमाना lll५ भनेको हकको �ोतको पिु� 
ह�ने भूिम �शासन वा भूिम सधुार लागू भएपिछको 
ितरो लगत ७ नं. फाटँवारी भरी िफ�डबकुमा आ�नो 
दता� गराएको देिखदँनै । २०३२ सालमा सव� नापीले 
साव�जिनक पत� कायम गरकेो ज�गा वादी �ितवादीको 
नाममा कायम गन� �य�ता �माणह� पिन िभिडएको 
ह�नपुछ�  ।

५. अदालतले वादी �ितवादीभ�दा बािहर 
गई वा वादी दाबीभ�दा बढीमा गई इ�साफ गन� िम�दैन 
भ�ने कानूनी िस�ा�त कायम गदा� साव�जिनक िहत र 
साव�जिनक पत�का स�ब�धमा उ�लेख गरकेा कानूनी 
िस�ा�त नभई मखु िमलेको वा निमलेको िवषयमा वादी 
�ितवादीमा िसिमत रही �याय �दान गन� �ितपािदत 

कानूनी िस�ा�तलाई इ�कार गन� अव�था नपर े पिन 
जसको नाममा िफ�डबकुमा द�रएको छ सो प�लाई 
�ितवादी नै नबनाई वादी �ितवादी बनी नेपाल 
सरकारका नाममा िफ�डबकुमा उि�लिखत ज�गालाई 
तेरो मेरो भनी नालेस िलने स�ुने र �यसैबमोिजमको 
�ािविधक िनण�य गद� जादँा �य�ता साव�जिनक 
�कारका ज�गाह��ित उपे�ा भई साव�जिनक 
िहतमा �योग ह�ने ज�गामा �यि�को दोहन ह�न जाने 
देिख�छ । सव��च अदालत �यायको अि�तम िनकासा 
िदने नेपालको संिवधानको धारा १२८ ले तोकेको 
धारा १३३बमोिजम �याय �दान गन� सवंैधािनक 
िज�मेवारी बहन गन� �थलो पिन भएका कारण याि��क 
�यायमा मा� िसिमत ह�न स�दैन । िफ�डबकुमा कुनै 
ज�गा कुनै िनकाय वा नेपाल सरकारकै नाममा दता� 
भए पिन �यि�को �यस ज�गामा हक �ोत �माण रहे 
भएमा नेपाल सरकार वा कुनै िनकायलाई िवप�ी बनाई 
आ�नो हक कायम गराउन स�नपुन� ह��छ । ��ततु 
म�ुामा ते�ो प� वा िफ�डबकुबाट नेपाल सरकारका 
नाममा द�रएको वा सव� नापीको िफ�डबकुको 
दता�लाई अनदेखा गरी िवप�ी बनाउन पन� िफ�डबकु 
दता�वालालाई िवप�ी नै नबनाई केवल हक बेहकमा 
सनुाएको भ�ने मा� कारणले िफराद �ितउ�र गन� 
र �यसको प�रिधिभ� रहेर फैसला वा िनण�य गन� 
काय�लाई मनुािसब भ�न िम�दैन । यस म�ुाका वादी 
�ितवादीले जबस�म िफ�डबकुमा भरकेो �यहोरालाई 
बदर गराउन �यस प�लाई समेत िवप�ी बनाइ िफराद 
गन� स�दैनन् तबस�म ते�ो प�लाई अनदखेा गरी 
�याय स�पादन गन� सिकँदनै । ते�ो प�को उपि�थित 
�यि� वादी �ितवादी ब�ने अव�थामा अ.बं.१३९ 
नं.बमोिजम ब�ुन सिक�छ तर अ.बं. १३९ नं.बमोिजम 
�ितवादी कायम गरी नेपाल सरकारलाई िझकाइ 
बयान गराउने काय� यस म�ुाबाट ह�न स�दैन । मूल 
प� जसलाई �ितवादी बनाउनपुन� हो सोलाई छुटाइ 
अ�लाई िदएको नालेसबाट �याय स�पादन गन� 
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निम�ने देिखदँा िमित २०६०।८।२९ को मा.पो.का. 
का�क�ले वादी �ितवादीलाई हक बेहकमा नालेस गन� 
जान ुभनी सनुाउने गरी भएको िनण�य दूिषत �कृितको 
देिखएको र नेपाल सरकारलाई �ितवादी पिन बनाएको 
नदेिखदँा उ� िनण�यसमेत कायम रहन नस�ने भई 
िववािदत ज�गामा वादी �ितवादी कसैको पिन हकै ह�न 
नस�ने भई िफराद दाबी नै खारजे गनु�पन�मा म�ुाको 
औिच�यिभ� �वेश गरी वादी �ितवादीह�को हक 
कायम गरी गरेको स�ु का�क� िज�ला अदालतको 
िमित २०६४।१।६ र पनुरावेदन अदालत, पोखराको 
िमित २०६६।१।१५ को फैसलासमेत उ�टी भई 
िववािदत ज�गामा वादी �ितवादीको कसैको पिन हक 
रहेको नदेिखदँा हक बेहकमा सनुाउने गरी भएको 
मालपोत काया�लयको िनण�य तथा स�ु र पनुरावेदन 
अदालतसमेत दवैु तहको अदालतको फैसलासमेत 
बदर ह�ने ठहछ�  । �ितवादीह�को पनुरावेदन िजिकर 
प�ुन स�दैन ।अ�मा तपिसलबमोिजम गनू� ।

तपिसल
मािथ ठहर ख�डमा लेिखएबमोिजम स�ु का�क� 
िज�ला अदालतको फैसला सदर गरकेो पनुरावेदन 
अदालत, पोखराको फैसला उ�टी भई बदर ह�ने 
ठहरकेोले स�ु फैसलाको तपिसल ख�डको लगत 
कायम नरहने ह�दँा उ� लगत क�ा ग�रिदन ुभनी स�ु 
िज�ला अदालतमा लेिख पठाइ िदनू ....................१
��ततु म�ुाको दायरीको लगत क�ा गरी िमिसल 
िनयमानसुार गरी बझुाइ िदनू ..............................२

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

इजलास अिधकृत: ताराद� बडू
इित संवत् २०७२ साल पसु २२ गते रोज ४ शभुम् ।

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

माननीय �यायाधीश चोले�� शमशेर ज.ब.रा.
आदेश िमित : २०७२।१२।४

०७१-WO-१०७१

म�ुाः- उ��ेषण / परमादेश

िनवेदक : बारा िज�ला िलपिनमाल गा.िव.स. वडा नं. 
४ ब�ने �का�ती यादवसमेत

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

मि��प�रषद ्को काया�लय, काठमाड�समेत

 § कुनै स�पि�को धारक वा भोगवालालाई 
नबुझी आ�नो कुरा भ�ने मौका निदई 
सो स�पि�को स�ब�धमा धारक वा 
भोगवालाको हक �ितकूल ह�ने गरी कुनै 
िनण�य गन� िम�न ेह�दैँन । �व�छ सुनुवाईको 
मौका निदई गरकेो िनण�य �ाकृितक 
�यायको िस�ा�तिवपरीत ह��छ । �ाकृितक 
�यायको िस�ा�त (Principle of Natural 
justice) लाई नेपालको �याय �णालीले 
�ाथिमक र मूलभूत िस�ा�तको �पमा 
अगंीकार गरकेो छ र �याय िन�पणको 
स�दभ�मा सवा�िधक मह�व िदई आएको 
छ । �ाकृितक �यायको िस�ा�तबमोिजम 
जसको िव��मा िनण�य ग�र�छ सो 
�यि�लाई बु�दै नबुझी एकप�ीय�पमा 
गरकेो िनण�य दूिषत र �िुटपूण� ह�न जाने 
ह�दँा �शासिनक वा �याियक िनण�य गदा� 

�नण�य नं. ९६९५

&
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स�बि�धत सरोकारवाला सबैलाई बुझी 
िनण�य गरकेो ह�नुपन� ।

(�करण नं. ८)
 § �यि� िवशेषको नामबाट नेपाल सरकारको 

नाममा ज�गाको �वािम�व प�रवत�न गन� 
गरी िनण�य गदा� तालुक काया�लयको प�को 
आधारमा िनण�य गन� िम�दैन । आव�यक 
�ि�याको पिन पालना गनु� पद�छ । �यस 
स�ब�धमा �यसअिघ कुनै अदालत र 
सािधकार िनकायबाट कुनै िनण�य भएको 
छ छैन भ�ने कुरालाई पिन ह�ेरनुपन� ।

(�करण नं. ९)

िनवेदकका तफ� बाट : िव�ान्  व�र� अिधव�ा 
�याम�साद खरले र िव�ान्   अिधव�ा केदार 
दाहाल

िवप�ीका तफ� बाट : िव�ान्  उप�यायािधव�ा भरतलाल 
शमा�

अवलि�बत निजर :
 § नेकाप २०५४, जेठ, िन.नं.६३१७, प.ृ९८
 § नेकाप २०६८, मङ्िसर, िन.नं.८६६३, 

प.ृ१२७६
स�ब� कानून :

 § मालपोत ऐन, २०३४

आदेश
�या. गोपाल पराजुली : नेपालको अ�त�रम 

संिवधान, २०६३ को धारा १०७ को उपधारा (२) 
बमोिजम यस अदालतमा दायर भएको ��ततु �रट 
िनवेदनको संि�� त�य र आदेश यस�कार छः-

बजै सव�ती माडवारीले २०१९।३।७ मा 
मालपोत काया�लय बाराबाट राजीनामा पा�रत गरी 
िलन ुभई �वग�य ह�न ुभएपिछ ०२१ सालको िज�दारी 
�े�तामा म राधाकृ�णको आमा सर�वती माडवारीले 

दा.खा. गराई साल बसाल ितरो ितरी भोग चलन गरी 
आएको ज�गा सव� नापी न�सा ह�दँा िज�ला बारा 
रामपरु टोकनी गा.िव.स वडा नं ३, िक.न. २ बाट 
१-३-१५ �े�फल कायम भई मोही महलमा पत�, 
ज�गाधनी महल खाली र कैिफयतमा आबादलायक 
भनी जिनएको रहेछ । चार िक�लासमेत खलेुको िमित 
२०१९।३।७ मा पा�रत राजीनामा तथा िज�दारीमा 
ितरो ितरकेो २ नं. रिसदसमेत पेस गरी दता� गन� 
कारवाही चलाई भूिम �शासन काया�लय, बाराको िमित 
२०२९।१०।२९ को िनण�यानसुार आमा सर�वती 
देवीका नाममा दता� मै ज�गाधनी �माण पूजा� पाई 
भोग चलन गरी आएकोमा आमा �वग�य ह�न ुभएपिछ 
िमित २०५४।९।२३ को मालपोत काया�लय बाराको 
िनण�यानसुार िपता स�यनारायण माडवारीको नाममा 
नामसारी दा.खा. दता� भई िपता स�यनारायण पिन 
�वग�य ह�न ुभएपिछ िनवेदक म राधाकृ�ण माडवारीका 
नाममा िमित २०६८।६।१२ को िनण�यानसुार नामसारी 
दा.खा. दता� भई भोग चलन गरी आएको ज�गा म 
राधाकृ�णबाट िमित २०६८।१०।९ मा िनवेदक 
�काि�त देवीले पा�रत गरी िलएबमोिजम म �काि�त 
देवीले भोग चलन गरी आएक� छु । यसै ज�गामा अिघ 
केही �यि�ले घर टहरा बनाई ट�टा िखचोला गदा� म 
िनवेदक राधाकृ�णको िपता स�यनारायणले कािलका 
महरा चमारसमेतका उपर िदएको म�ुामा केहीसगँ 
िमलाप� र बाकँ�का हकमा बारा िज�ला अदालतबाट 
िमित २०४६।५।२६ मा घर टहरा हटाई चलन चलाई 
पाउने ठहर ्याई फैसला भएको िथयो । 

म �काि�त देवीले पा�रत गरी िलएपिछ 
ज�गामा माटो भरी पखा�ल लगाई भोग चलन गन� ला�दा 
केही �यि�ह�ले च�दा मागेका र च�दा निदएकाले 
पखा�ल भ�काई ज�गा क�जा गन� आशंका भएबाट 
पनुरावेदन अदालत, हेट�डामा िनषेधा�ाको िनवेदन 
िदई अ�त�रम आदेशसमेत जारी भएको अव�थामा 
पिछ सो ज�गाको दता� नै बदर भइसकेको छ भनेबाट 
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मालपोत काया�लय बाराबाट िमित २०७२।२।३ 
मा िनण�यको न�कल सारी हेदा� �धानम��ी तथा 
मि��प�रषद ्को काया�लयबाट प�ाचार भएको १० 
िदनिभ�ै हामीह�को दता� बदर गरी नेपाल सरकारको 
नाममा दता�  गन� गरी िवप�ी मालपोत काया�लय बाराले 
िमित २०७२।१।३० मा िट�पणी सदर िनण�य गरकेो 
रहेछ । उ� िनण�य गदा� ज�गाधनीलाई ब�ुद ै नबझुी 
गरकेो िनण�य �ाकृितक �यायको िस�ा�तिवपरीत छ । 

िट�पणी आदेशमा िवप�ी �धानम��ी तथा 
मि��प�रषदक्ो काया�लयबाट दूिषत दता� गरी िमित 
२०६८।१०।९ मा रिज��ेसन पा�रत गरकेाले छानिबन 
गरी दूिषत दता� खारजे गन� र दोषीलाई कारवाही 
गरी सोको जानकारी गराउन भनी लेखी आएको 
रहेछ । मालपोत ऐन, २०३४ को दफा २४ आकिष�त 
ह�ने भए सोबमोिजम कारवाही गरी जानकारी पठाउन 
भनी िवप�ी भूिम सधुार तथा �यव�थापन िवभागबाट 
िमित २०७२।१।२० मा लेखी आएको िफ�डबकुबाट 
पत� देिख�छ । िमित २०२९।१०।२९ को िनण�यानसुार 
सर�वती दवेी माडवारीका नाममा दता� भएको 
�थलगत सज�िमन गदा� उ� ज�गामा २०२५ सालदेिख 
हनमुानजीको मि�दर �थापना गरी पूजा आजा गरी 
आएको मि�दरदेिख पि�म उ�र कुनामा �मसान घाट 
सािबकमा रहेको मि�दरदिेख उ�र तारा कुमारीले घर 
बनाई बिसरहेको । घरको पि�मतफ� को पखा�ल भ�केको 
उ�रको घर पूण��पले भ�केको, िविभ�न जातका 
�खह� रहेको सािबक पत� हाल साव�जिनक�पमा 
रहेको दूिषत दता� बदर गरी िदएमा फरक छैन भ�ने 
सज�िमन मचु�ुका पेस भएको भ�ने भोगको अव�था 
साव�जिनक भएको र दूिषत दता� देिखएको साथै दूिषत 
दता� भएको भए छानिबन गरी मालपोत ऐन, २०३४ को 
दफा २४ आकिष�त ह�ने भए बदरतफ�  कारवाही गनु�  भनी 
भूिम सधुार तथा �यव�थापन िवभागको च. नं. २७२५, 
िमित २०७२।१।२० को प�बाट लेखी आएको दिेखदँा 
मालपोत ऐन, २०३४ को दफा २४(२)बमोिजम दूिषत 

दता� बदर गरी नेपाल सरकारको नाममा दता�  कायम 
गरी सोको जानकारी �काि�त देवीलाई िदने भनी िमित 
२०७२।१।२९ मा िट�पणी उठाई िमित २०७२।१।३० 
मा सदर ह�ने भनी िनण�य भएको रहेछ । ने.का.प. 
२०६१, असोज, िनण�य नं. ७३९१, प�ृ ६९९ मा 
�कािशत निजरअनसुार मालपोत ऐन, २०३४ को 
दफा २४(२) अ�तग�त ग�रएको िनण�यउपर पनुरावेदन 
नला�ने �रट �े� बाटै नै हे�रने भ�ने िस�ा�त �ितपादन 
भएको छ । यसरी मलाई नबझुी गरकेो िनण�यउपर अ�य 
साधारण उपचारको बाटो नभएको र सो िनण�यबाट हा�ो 
सवंैधािनक एवं कानूनी हकमा समेत आघात पगेुकोले 
बा�य भई नेपालको अ�त�रम संिवधान, २०६३ को 
धारा ३२ एवं १०७(२) बमोिजम असाधारण अिधकार 
�े�बाट हक �चलन गराई पाउन आएका छ� । 

म राधाकृ�णले ज�गा िब�� ग�रसकेको भए 
पिन िब�ेतामािथ िब��पूव� उ� स�पि�उपर �वािम�व 
रहे भएको �थािपत गराउने अिभभारा िनिहत रहने 
भएबाट म राधाकृ�णको प�रवारले सािबकदेिखको दता� 
आवादीको तह तह पा�रत ह�दैँ आएका ज�गा ख�रद गरी 
त�काल र हाल �चिलत नेपाल कानूनअन�ुप दता� गरी 
नामसारी दता� हक ह�ता�तरण गरकेो ज�गा सरकारी वा 
साव�जिनक ठहर गरकेो िनण�यले हामी िनवेदकह�को 
सा�पि�क हकमा असर पगेुको छ । 

िमित २०७२।१।३० को िवप�ी मालपोत 
काया�लय, बाराको िट�पणी सदर िनण�यमा भूिम 
�शासन काया�लय, बाराको िमित २०२९।१०।२९ को 
िनण�यबाट उ� िक.न. २ को ज�गा दता�  भएको र सो 
िनण�य गदा� िमित २०१९।३।७ को पा�रत राजीनामा 
गा.प.ं रामपरुको िसफा�रस तथा उ� ज�गाको 
मौजाको िज�दार ब�ुदा पा�रत राजीनामाबमोिजम 
दता� दािखल भई चलन पूज�समेत पाएसमेतका 
कागजह�का आधारमा सर�वती देवीका नाममा दता� 
गन� गरकेो िनण�य र तहतह नामसारी भई अ�ततः म 
�काि�त दवेीका नाममा पा�रत भएको द�ेने िवप�ी 
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मालपोत काया�लयले िमित २०१९।३।७ मा पा�रत 
फाछा�प�ले २०१६ सालमा पा�रत िलखतलाई समेत 
स�बोधन गनु�का अित�र� ज�गाको ४ िक�लासमेत 
खलेुको नदे�ने कुर ै ह�दैँन । िवप�ी �धानम��ी तथा 
मि��प�रषदक्ो काया�लयसमेतबाट हा�ो दता�का 
स�ब�धमा छानिबन गन� लेखी आएको भ�ना साथ 
हामीलाई ब�ुनै नपन� सािबक दता� �े�ताको वैधतालाई 
हा�ो अनपुि�थितमा भएको एक प�ीय �थलगत 
सज�िमनको आधारमा मालपोत ऐन, २०३४ को दफा 
२४(२) बमोिजम बदर गनु�  पन� दे�ने अिधकृतको काम 
कारवाही काय��मताको अभावय�ु भई िवभागीय 
कारवाहीसमेत ग�रन ुपन� ि�थितको छ । 

बारा िज�लामा मालपोत ऐन, २०३४ िमित 
२०३५।१।१ दिेख लागू भएको हो । उ� ऐनको दफा 
२४(२) मा यो दफा �ार�भ ह�नभु�दा अिघ वा पिछ 
कुनै सरकारी वा साव�जिनक ज�गा �यि� िवशेषका 
नाममा दता� गरी आबाद गरकेो ह�नपुन� �यव�था गरकेो 
छ । तर िववादको ज�गा सािबक िज�दारीको समयदेिख 
नै दता�मा रहेको दे�दादे�दै पिन िमित २०५४।८।२६ 
को संशोधनले थप गरकेो दफा २ (ख२) बमोिजम 
सरकारी ज�गा ठहर ्याई हा�ो दता�लाई �थलगत 
सज�िमनले मि�दर रहेको, �यि�को घर रहेको, घर 
भ�केको हाल �मसान नरहेको भ�ने ज�ता एकतफ� 
सज�िमनको आधारमा बदर गरकेो दिेख�छ । मालपोत 
काया�लयले मलाई बझेुको भए सो मि�दर क�ले 
बनाएको, �याहँा रहेको भ�केको घरसमेतको ि�थित 
र उ� घरह� अदालतको फैसलाबाट भ�काउने ठहर 
भएको देखाउने नै िथय� । �यित मा� नभई उ� म�ुामा 
िमित २०४६।५।६ मा भएको न�सा सज�िमनमा तद 
अव�था कुनै िकिसमको मि�दर एवं �मसान घाटसमेत 
नभए नरहेको देिखने नै िथयो । मालपोत काया�लय 
बाराको िमित २०७२।१।३० को िनण�यले िमित 
२०२९।१०।२९ मा गरकेो िनण�य िन�कृय भएको 
छ । आ�नो िनण�य आफँैले बदर गन� ने.का.प २०५६, 

�ावण, िनण�य नं. ६६९६, प�ृ २४५, ने.का.प. 
२०६६, काित�क, िनण�य नं. ८१९७, प�ृ १८०७ मा 
�कािशत िस�ा�तले िम�दैन । 

�रट िनवेदनमा उि�लिखत ज�गालाई िज�ला 
पसा� गा.िव.स. चोन� वडा नं. ५ मा ब�ने कािलका 
महरा चमारक� छोरी तारा कुमारी रामसमेतले बारा 
िज�ला अदालतमा िमित २०७१।१२।२९ गते CP-
०९४५ को दूिषत �े�ता दता� बदर साव�जिनक दता� 
कायम ग�रपाउ ँ भ�नेसमेतका िविभ�न म�ुाह� म 
राधाकृ�णसमेत उपर गरकेो कुरा हाल �याद तामेल 
ह�दँा थाहा जानकारी ह�न आएकोले सोतफ�  �ितवाद 
गन� नै छ� । हालको ि�थितमा उ� िक.नं. २ को ज�गा 
स�ब�धमा स�म अदालतमा म�ुा परी म�ुा िवचाराधीन 
अव�थामा रहेको देिखदँा जसरी पिन हामीलाई दःुख 
िदन खोजेको ��ट छ । 

कुनै पिन ज�गा नापीमा पत� जिनदैँमा सरकारी 
ह�दैँन । िववािदत ज�गाको िफ�डबकुको कैिफयतमा 
आबादलायक भनी लेखेकै रहेछ । खेतीको िसजन 
नभएको अव�थामा नापी ह�दँा ज�गा पत� बाझँो ह�ने नै 
ह�दँा ने.का.प २०५४, वैशाख, िनण�य नं. ६३१७, प�ृ 
९८ मा िफ�डबकुमा पत� लेिखदँमैा नेपाल सरकारको 
नह�ने �यि�को देिखए दता� गरी िदनपुन� भनी िस�ा�त 
�ितपादन भएको छ । सोबमोिजम पा�रत िलखतह� 
िनि��य ह�ने गरी मालपोत ऐन, २०३४ को दफा 
२४(२) को �योग ह�न स�दैन । �यसैगरी �धानम��ी 
तथा मि��प�रषद ् र भूिम सधुार �यव�थापन 
म��ालयको प�ले पिन बदर ह�न स�दैन । िववािदत 
ज�गा यो य�तो सरकारी लगत �े�ताबाट सरकारी 
ज�गा देिखयो भ�न सिकएको समेत छैन । केवल पत� 
लेिखएको भरमा ज�गाको आकृित �कृित हेरी सरकारी 
कायम गन� स�ने कुनै पिन कानून छैन । 

अत: िवप�ी मालपोत काया�लयको िमित 
२०७२।१।३० को िनण�यले हामीह�को संिवधान 
�द� समानता र सा�पि�क हकमा असर पगुी 
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यसअिघ भूिम �शासन काया�लय, बाराले िमित 
२०२९।१०।२९ मा गरकेो िनण�य िनि��य भई 
सव��च अदालतबाट ने.का.प. २०५४, जेठ, िनण�य 
नं ६३१७, प�ृ ९८, ने.का.प. २०६१, असोज, 
िनण�य नं. ६३९१, प�ृ ६९९ मा �कािशत िस�ा�त 
र �ाकृितक �यायको िस�ा�तको िवपरीत ह�दँा िवप�ी 
मालपोत काया�लय, बाराको िमित २०७२।१।३० को 
िनण�य नेपालको अ�त�रम संिवधान, २०६३ को धारा 
१०७(२) बमोिजम उ��ेषणको आदशेले बदर गरी 
उ� िक.न. २ को ज�गाको हा�ो नामको दता�  �े�ता 
यथावत्  कायम रा�न ु भनी िवप�ीह�को नाममा 
परमादशेको आदेश जारी ग�रपाऊँ । साथै उ� ज�गा 
िवप�ी मालपोत काया�लयले साव�जिनक कायम गरकेो 
आधारमा जबरज�ती साव�जिनक�पमा �योग गन� 
ज�ता गैरकानूनी ि�याकलाप ह�न स�ने स�भावना 
रहेको ह�दँा सो ज�गा कसैलाई पिन निदन ुनिदलाउन ु
भनी िवप�ीह�को नाममा अ�त�रम आदेश जारी 
ग�रपाउ ँ भ�ने �यहोराले िनवेदकले यस अदालतमा 
दायर गरकेो �रट िनवेदन ।

यसमा िवप�ीह�बाट िलिखत जवाफ 
मगाउनू । िववािदत ज�गा िमित २०२९।१०।२९ को 
भूिम �शासन काया�लय, बाराको िनण�यले सर�वती 
देवीका नाममा दता� भई ज�गाधनी �माण पजुा� 
पाई िनजको शेषपिछ िमित २०५४।९।२३, िमित 
२०६८।६।१२ को मालपोत काया�लय, बाराको 
िनण�यबाट �मशः स�यनारायण माडवारी र िनवेदक 
राधाकृ�ण माडवारीको नाममा नामसारी दा.खा. भएको 
देिखदँा सिुवधा र स�तलुनको �ि�बाट सािबक िक.नं. 
२ को १-३-१५ ज�गा कुनै �यहोराबाट अ� कसैलाई 
ह�ता�तरण, �योग गन� निदई यथाि�थितमा रा�न ु
भनी िवप�ीह�को नाममा अ�त�रम आदेश जारी गरी 
िदएको छ भ�नेसमेत �यहोराको यस अदालतको िमित 
२०७२।३।३० को आदशे । 

िववािदत ज�गा िनवेदक राधाकृ�ण 

माडवारीको नामबाट िलखत पा�रत गरी िनवेदक 
�काि�त देवी यादवको नाममा �े�ता कायम गरकेो 
�े�ताको अिभलेखबाट देिखए भए तापिन उ� ज�गा 
दूिषत दता� गरी रिज��ेसनसमेत पा�रत भएकाले 
छानिबन गरी दूिषत दता�  खारजे गन� र दोषीलाई 
कारवाही गरी जानकारी गराउन ुभनी �धानम��ी तथा 
मि��प�रषद ्को काया�लयबाट लेखी आएकोले मालपोत 
ऐन, २०३४ को दफा २४ आकिष�त ह�ने भए सोबमोिजम 
कारवाही गरी भूिम सधुार तथा �यव�थापन िवभागमा 
पठाउन ु भनी च.नं. २७२५, िमित २०७२।१।२० 
को प� �ा� भएकोले यस काया�लयबाट �थलगत 
सज�िमन ब�ुदा सो ज�गामा हनमुानजीको मि�दर 
सािबक �मसान घाट, तारादेवीको घर, िविभ�न 
जातका �खह� भएको, सािबकमा पत� रही हाल पिन 
साव�जिनक �पमा रहेको ह�दँा दूिषत दता� बदर गरी िदन ु
भनी सज�िमन मचु�ुका पेस भई िफ�डबकुमा नै पत� 
उ�लेख भएको ऐलानी�ित श�दले नै ज�गा साव�जिनक 
�कृितको दिेखदँा जो जसको नाममा रहेको भए तापिन 
मालपोत ऐन, २०३४ को दफा २४ बमोिजम बदर 
ह�ने नै ह�दँा यस काया�लयबाट िमित २०७२।१।३० 
मा भएको िनण�यमा कुनै कानूनको �िुट नह�दँा ��ततु 
िनवेदन खारजे गरी पाउँ भ�नेसमेत िवप�ी मालपोत 
काया�लयको तफ� बाट पेस भएको िलिखत जवाफ । 

�धानम��ी तथा मि��प�रषदको काया�लय 
(सदाचार �व��न तथा ��ाचार िनगरानी शाखा) 
बाट िमित २०७२।१।६ मा लेखी आएबमोिजम 
गरी गराई जानकारी िदन ु ह�न भनी भूिम सधुार 
तथा �यव�था म��ालयबाट लेखी आएकोले लेखी 
आएबमोिजम गरी काया��यनका लािग यस िवभागबाट 
िमित २०७२।१।२० मा मालपोत काया�लय, बारामा 
प�ाचार भएको ह�दँा ��ततु �रट िनवेदन खारजे 
ग�रपाउ ँभ�नेसमेत �यहोराले िवप�ी भूिम सधुार तथा 
�यव�थापन िवभागको तफ� बाट पेस भएको िलिखत 
जवाफ । 
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मालपोत ऐन, २०३४ को दफा २४(१) ले 
साव�जिनक ज�गा �यि� िवशेषको नाममा दता� गन� 
नह�ने र उपदफा (२) ले कसैले सरकारी वा साव�जिनक 
ज�गा �यि� िवशेषको नाममा दता� गरी आवाद गरमेा 
�वतः दता� बदर ह�ने �यव�था गरकेो छ । ��ततु 
िनवेदनमा िमित २०६८।१०।९ मा रिज��ेसन पास 
भएको उ� ज�गा दूिषत दता� भएको भ�ने बिुझएकोले 
वा�तिवकता छानिबन गरी �य�तो दूिषत दता� खारजे 
गन� र संल�न दोषीलाई कारवाही गरी सो को जानकारी 
पठाउन िमित २०७२।१।६ मा भूिम सधुार तथा 
�यव�था म��ालयलाई लेखेको प�बाट िनवेदकको 
संवैधािनक एव ं कानूनी हकमा आघात नप�ुने ह�दँा 
��ततु िनवेदन खारजे ग�रपाउ ँभ�नेसमेत �यहोराको 
िवप�ी �धानम��ी तथा मि��प�रषद्को काया�लयको 
तफ� बाट पेस भएको िलिखत जवाफ । 

यसमा मालपोत काया�लय, बाराबाट िमित 
२०७२।१।३० मा भएको िनण�य र भूिम �शासन 
काया�लय, बाराबाट िमित २०२९।१०।२९ मा भएको 
िनण�यसिहतको स�कल फाईल महा�यायािधव�ाको 
काया�लयमाफ� त िझकाई पेस गनु�  भ�नेसमेत �यहोराको 
यस अदालतको िमित २०७२।८।१६ को आदशे । 

िनयमबमोिजम दैिनक पेसी सूचीमा चढी पेस 
ह�न आएको ��ततु �रट िनवेदकको िमिसल संल�न 
ए�कल कागजातह�को अ�ययन गरी िनवेदकका 
तफ� बाट उपि�थत िव�ान्  व�र� अिधव�ा �ी 
�याम�साद खरले र िव�ान्   अिधव�ा �ी केदार 
दाहालले िववािदत ज�गा मालपोत काया�लय, बाराबाट 
आएको स�कल अिभलेखबाट तह तह पा�रत ह�दँ ै
आएको देिख�छ । भूिम �शासन काया�लय, बाराको 
िमित २०२९।१०।२९ को िनण�यले सर�वती 
देवीको नाममा र िमित २०५४।९।२३ को िनण�यले 
स�यनारायण माडवारीको नाममा नामसारी भएप�ात् 
स�यनारायण माडवारीको नामबाट िनवेदक राधाकृ�ण 
माडवारीको नाममा नामसारी भई दा.खा. दता� भई 

भोगचलनमा रहेको देिख�छ । िनवेदक दाता राधाकृ�ण 
माडवारीले प�ुय�ली पा�रवा�रक�पमा आ�नो हक 
भोगमा रहेको ज�गा िनवेदक �काि�त दवेी यादवलाई 
िमित २०६८।१०।९ मा पा�रत गरी िदएप�ात् िनवेदक 
�काि�त यादवको भोग चलनमा रहेको छ । हक भोगमा 
कही ँकतै िववाद आएको छैन । बीचमा सो ज�गामा अ� 
�यि�ह�ले घर टहरा बनाई ट�टा िखचोला गरकेोले 
परकेो म�ुामा केही म�ुामा िमलाप� भएपिन केही म�ुामा 
बारा िज�ला अदालतबाट िमित २०४६।५।२६ मा घर 
टहरा हटाई चलन चलाउने ठहर ्याई स�यनारायण 
माडवारीको कायम ह�ने गरी फैसला भएबाट ज�गा 
�यि� िवशेषको हो भ�ने कुरा �प� ह��छ । 

िवप�ी मालपोत काया�लय, बाराको िलिखत 
जवाफ हेदा� भूिमसधुार तथा �यव�थापन िवभागको 
िमित २०७२।१।२० को प�को आधारमा नेपाल 
सरकारको ह�ने भनी िनण�य भएको देिख�छ । �थमतः 
�यि� िवशेषको ज�गा नेपाल सरकारको ह�न स�दनै, 
ि��ीयतः �यि� िवशेषको ज�गा नेपाल सरकारको 
ह�नेस�मको  अव�था आएपिन स�बि�धत स�पि�को 
धारकलाई बझुी िववादको िवषयमा �ितवाद गन� मौका 
िदई �ाकृितक �यायको िस�ा�तस�मत िनण�य गनु�पन� 
ह��छ । ��ततु िववादमा हक भोग र �वािम�वसमेतमा 
िववाद नभएको अव�थामा मालपोत काया�लय, बाराले 
िनवेदक �काि�त दवेी यादवको स�पि�स�ब�धी 
हक मेट्ने गरी िमित २०७२।१।३० मा गरकेो िनण�य 
स�पि�स�ब�धी �द� संवैधािनक हक, मालपोत ऐन 
�द� कानूनी हकमा र यस अदालतबाट �ितपािदत 
िस�ा�तिवपरीत ह�दँा िनवेदन मागबमोिजम आदेश ह�न ु
पद�छ भ�नेसमेत �यहोराले बहस ��ततु गनु�भयो । 

िवप�ीह�को तफ� बाट उपि�थत िव�ान्  
उप�यायािधव�ा �ी भरतलाल शमा�ले िनवेदकले 
िववािदत भनेको ज�गा गाउ ँसज�िमनका मािनसह�ले 
सािबकमा पत� रही हाल पिन साव�जिनक �पमा 
रही ज�गामा हनमुानजीको मि�दर, �मसान घाट, 
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तारादेवीको घरसमेत भएको भनी मचु�ुका गरी पठाएको 
कुरालाई आधार मानी मालपोत ऐन, २०३४ को दफा 
२४(२) बमोिजम नेपाल सरकारको नाममा कायम 
गन� गरी िमित २०७१।१।३० मा िनण�य भएको हो । 
मालपोत ऐन, २०३४ को दफा २४(२) ले सरकारी 
वा साव�जिनक ज�गा �यि� िवशेषको नाममा दता� गरी 
आवाद गरमेा बदर गन� बाधा पद�न । तसथ� मालपोत 
काया�लयले िववािदत ज�गा िमित २०७२।१।३० मा 
नेपाल सरकारको नाममा दता� गन� गरी गरकेो िनण�य 
कानूनस�मत ह�दँा �रट िनवेदन खारजे ग�रपाउ ँ
भ�नेसमेत �यहोराले बहस ��ततु गनु�भयो । 

उपयु��बमोिजमको बहस सनुी िनवेदन 
माग दाबीबमोिजम मालपोत काया�लय बाराको िमित 
२०७२।१।३० को िनण�य उ��ेषणको आदेशले बदर 
ह�नपुन� हो होइन भ�ने स�ब�धमा िनण�य िदनपुन� 
देिखयो । 

२. िनण�यतफ�  िवचार गदा� िनवेदक राधाकृ�ण 
माडवारीले बारा िज�ला रामपरु टोकनी गा.िव.स. 
वडा नं. ३ अ�तगत�को िक. नं. २, १-३-१५ िवगाहा 
ज�गा िमित २०१९।३।७ गते बजै सव�ती माडवारीले 
राजीनामा पा�रत गरी िलएको ज�गा हो । उ� ज�गा 
२०२१ सालमा सव� नापी ह�दँा मोही महलमा पत�, 
ज�गाधनी महलमा खाली जिनई कैिफयत महलमा 
आबादीलायक भनी जिनएको भए तापिन ितरो ितरकेो 
२ नं. रिसदसमेतका �माणका आधारमा भूिम �शासन 
काया�लय, बाराको िमित २०२९।१०।२९ को िनण�यले 
आमा सर�वती देवीको नाममा दता� भई भोगचलनमा 
रहेको ज�गा आमाको म�ृयपु�ात िमित २०५४।९।२३ 
मा बबुा स�यनारायण माडवारीको नाममा दता� भई 
िनजको पिन म�ृयपु�ात् मेरो नाममा नामसारी भई 
भोगमा रहेको ज�गा मैले िमित २०६८।१०।९ मा 
िनवेदक �काि�त दवेी यादवलाई हक ह�ता�तरण 
गरकेो र �काि�त देवी यादवले राधाकृ�ण माडवारीबाट 
उ� िमितमा िलएप�ात् आफूले भोग चलन गरी 

आएको िनिव�वािदत ज�गा हामी िनवेदकह�लाई ब�ुदै 
नबझुी �ितवाद गन� मौकासमेत निदई िवप�ी मालपोत 
काया�लयले िमित २०७२।१।३० मा नेपाल सरकारको 
नाममा कायम गरकेो ह�दँा उ� िनण�य �ाकृितक 
�यायको िस�ा�त र ने.का.प. २०५४, जेठ, िनण�य नं. 
६३१७, प�ृ ९८ मा �कािशत िस�ा�तिवपरीत भएको 
ह�दँा सो िनण�य नेपालको अ�त�रम संिवधान, २०६३ 
को धारा १०७ को उपधारा (२) बमोिजम बदर गरी 
ज�गा सािबक दता�बमोिजम कायम गनु�  गराउन ु भनी 
िवप�ीह�को नाममा परमादेशको आदशेसमेत जारी 
ग�रपाउ ँ भ�नेसमेत �यहोराले िनवेदकह�ले यस 
अदालतमा िनवेदन िदएको देिख�छ । 

३. िवप�ीह�को िलिखत जवाफबाट 
िववािदत ज�गाको दता� दूिषत दिेखएको, गाउ ँसज�िमन 
मचु�ुकासमेतबाट साव�जिनक देिखई �मासान घाट र 
मािनसह�को घरसमेत देिखएबाट साव�जिनक ह�ने भई 
मालपोत ऐन, २०३४ को दफा २४ बमोिजम दता�  बदर 
गरी नेपाल सरकारको नाममा कायम गन� गरी गरकेो 
िमित २०७२।१।३० को िनण�यमा कुनै �िुट नभएको 
ह�दँा खारजे ग�रपाउ ँ भ�नेसमेतका �यहोरा उ�लेख 
भएको देिख�छ । 

४. िमिसल सलं�न रहेको िमित २०६८।१०।९ 
को पा�रत रिज��ेसन नं. ६२०८ को राजीनामाको 
�ितिलिपमा बारा िज�ला रामपरु टोकनी वडा नं. ३ 
अ�तग�तको १-३-१५ िवगाहा ज�गा िनवेदकम�येका 
राधाकृ�ण माडवारीले िनवेदक �काि�त यादवलाई 
राजीनामा पा�रत गरी िदएको देिख�छ । भूिम �शासन 
काया�लय, बाराको िमित २०२९।१०।२९ गतेको 
िनण�यमा उ� �े�फलको ज�गा ऐलानी �े�ताबाट 
क�ा गरी सर�वती माडवारीको नाममा दता� गरी िदने 
भनी िनण�य भएको देिख�छ । िमित २०२९।१०।२९ 
गते सर�वती दवेीको नाममा आएको ज�गामा िनवेदक 
राधाकृ�ण माडवारीको बबुा स�यनारायण माडवारीले 
आफू वादी भई स�रक िमयासँमेतलाई �ितवादी बनाई 
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घर हटाई ट�टा िखचोला मेटाइ चलन चलाई पाउ ँभ�ने 
म�ुा बारा िज�ला अदालतबाट िमित २०४६।५।२६ 
मा �ितवादी तमु�जाि�नले दाबी छोडी िमलाप� गरकेो 
ह�दँा सो मा इ�साफ गनु�  परने । अ�य हकमा �ितवादीले 
वादीको ज�गा िखचोला गरकेो ह�दँा घर खाली गरी घर 
हटाइ चलनसमेत चलाई िदने ठहछ�  भ�नेसमेत �यहोरा 
उ�लेख भएको दिेखदँा िववािदत ज�गामा िनवेदक 
राधाकृ�णको बवुा स�यनारायण माडवारीको हक भोग 
र �वािम�व भएको देिखयो । सो ज�गा स�यनारायणको 
म�ृयपु�ात् िनवेदक राधाकृ�णको नाममा आएको 
देिख�छ । राधाकृ�णको नामको उ� ज�गा िनवेदक 
�काि�त देवी यादवलाई पा�रत गरी िदएको दिेखएको 
र भूिम �शासन काया�लयको िनण�यबाट ऐलानी 
�े�ताबाट क�ा भएको दिेख�छ ।

५. मालपोत ऐन, २०३४ को दफा २४ को 
उपदफा (२) मा कसैले यो दफा �ार�भ ह�नभु�दा अिघ 
वा पिछ कुनै सरकारी वा साव�जिनक ज�गा �यि� 
िवशेषको नाममा दता� गरी आबाद गरकेोमा य�तो दता� 
�वतः बदर ह�नेछ । �य�तो ज�गाको �यि� िवशेषका 
नाममा रहेको दता� लगतसमेत मालपोत काया�लय वा 
नेपाल सरकारले तोकेको अिधकारीले क�ा गन� छ 
भ�ने र उपदफा (३) मा सरकारी ज�गा र साव�जिनक 
ज�गा स�बि�धत मालपोत काया�लयले दता� गरी 
तोिकएबमोिजमको अिभलेख अ�याविधक रा�न ु
पन� छ भ�नेसमेत �यहोराको कानूनी �यव�था भएको 
देिख�छ । 

६. उ� कानूनी �यव�थाबमोिजम साव�जिनक 
र सरकारी ज�गासमेतको अिभलेख अ�याविधक 
गन� काय� स�बि�धत मालपोत काया�लयको हो । 
िवप�ी मालपोत काया�लयबाट िववािदत िक.नं.२ 
को ज�गा िमित २०६८।१०।९ स�म �यि� िवशेषको 
नामबाट नामसारी दािखल खारजेसमेत भई सोही 
िमितमा िनवेदक �काि�त देवी यादवको नाममा 
हक ह�ता�तरण भएको त�यमा िववाद छैन । 

िवप�ीह�को िलिखत जवाफबाट िवप�ी �धानम��ी 
तथा मि��प�रषदक्ो िमित २०७२।१।६ मा भूिम 
सधुार तथा �यव�था म��ालयलाई प�ाचार गरकेो 
देिख�छ । सो म��ालयले िवप�ी भूिम सधुार 
तथा �यव�थापन िवभागलाई �धानम��ी तथा 
मि��प�रषदक्ो काया�लयले लेखेको उ� प� �यहोरा 
उ�लेख गरी िवप�ी मालपोत काय�लयलाई िमित 
२०७२।१।२० मा गरकेो प�ाचारको आधारमा सो 
िवप�ी मालपोत काया�लयले दाबीको ज�गा िमित 
२०७२।१।३० मा नेपाल सरकारको नाममा कायम 
गन� गरी िनण�य गरकेो पाइयो । 

७. िमित २०७२।१।३० को मालपोत 
काया�लय, बाराको िनण�यमा िफ�डबकुमा उ�लेख 
भएको ऐलानी पत� श�दले नै मालपोत ऐन, २०३४ 
को दफा २(ख२) आकिष�त भएको, िज�ला �शासन 
काया�लयबाट गठन ग�रएको छानिबन टोलीको 
�ितवेदन तथा यस काया�लयबाट बझुेको �थलगत 
सज�िमनसमेतको आधारमा िज�ला बारा रामपरु 
टोकनी गा.िव.स वडा नं. ३ को िक.नं.२, १-३-
१५ िवगाहा ज�गा  मालपोत ऐन, २०३४ को दफा 
२४(२) बमोिजम ज-जसको नाममा गएको भएपिन 
सो ज�गाको दता� लगत समेत बदर ह�ने र नेपाल 
सरकारको नाममा कायम गन� उ�लेख भएको पाईयो । 
िवप�ी मालपोत काया�लयले उपयु�� �यहोराले िनण�य 
गरपे�ात् िनवेदकह� उ� िनण�य �ाकृितक �यायको 
िस�ा�तसमेतको िवपरीत भ�ने कुरालाई आधार िलई 
अदालत �वेश गरकेो देिख�छ । 

८. कुनै स�पि�को धारक वा भोगवालालाई 
नबझुी आ�नो कुरा भ�ने मौका निदई सो स�पि�को 
स�ब�धमा धारक वा भोगवालाको हक �ितकूल ह�ने गरी 
कुनै िनण�य गन� िम�ने ह�दँैन । �व�छ सनुवुाईको मौका 
निदई गरकेो िनण�य �ाकृितक �यायको िस�ा�तिवपरीत 
ह��छ । �ाकृितक �यायको िस�ा�त (Principle of 
Natural justice) लाई नेपालको �याय �णालीले 



1917

�ाथिमक र मूलभूत िस�ा�तको �पमा अंगीकार गरकेो 
छ र �याय िन�पणको स�दभ�मा सवा�िधक मह�व िदई 
आएको छ । �ाकृितक �यायको िस�ा�तबमोिजम 
जसको िव��मा िनण�य ग�र�छ सो �यि�लाई ब�ुद ै
नबुझी एकप�ीय �पमा गरकेो िनण�य दूिषत र �िुटपूण� 
ह�न जाने ह�दँा �शासिनक वा �याियक िनण�य गदा� 
स�बि�धत सरोकारवाला सबैलाई बझुी िनण�य गरकेो 
ह�न ुपद�छ । सनुवुाईको लािग उिचत अवसर तथा मौका 
निदई गरकेो िनण�य �ाकृितक �यायको िस�ा�तिवपरीत 
ह�ने भनी यस अदालतबाट धेर ैम�ुामा उ�लेख भएको 
देिख�छ । पिछ�लो समयमा सािधकार िनकायसमेतले 
�ाकृितक �यायको िस�ा�त पालना नगरी िनण�य गरमेा 
�य�तो िनण�यले �याियक �ि�यामा वैधािनकता �ा� 
गन� स�दैन भ�ने स�ब�धमा यस अदालतको पाचँ 
सद�यीय पूण� इजलासबाट िनवेदक वीरबहादरु अिहर 
राउत िव�� नेपाल सरकार, गहृ म��ालय भएको 
उ��ेषणसमेत िवषयको �रट िनवेदनमा (ने.का.प. 
२०६८, मंिसर, िनण�य नं. ८६६३ प�ृ १२७६) मा 
िस�ा�त �ितपादन भएको देिख�छ । 

९. िनवेदक �का�ती यादवले उ� ज�गा िमित 
२०६८।१०।९ मा िनवेदक राधाकृ�ण माडवारीबाट 
राजीनामा पा�रत गरी िलएको त�यमा िववाद 
छैन । मालपोत काया�लय बाराले िमित २०६८।१०।९ 
मा �यि� िवशेषको नामबाट �यि� िवशेषको नाममा 
नै नामसारी गरी हक ह�ता�तरण गरकेो अव�थामा 
�यि� िवशेषको स�पि�स�ब�धी हकमा असर प�ुने 
गरी िवप�ी भूिम सधुार तथा �यव�थापन िवभागको 
प� र �थलगत सज�िमनलाई मा� आधार मानी 
िनण�य गरकेो दिेख�छ । सो िवभागले िवप�ी मालपोत 
काया�लय, बारालाई िमित २०७२।१।२० मा लेखेको 
च.न. २७२५ को प�मा सो िक�ा ज�गाको स�ब�धमा 
मालपोत ऐन, २०३४ को दफा २४ आकिष�त ह�ने भए 
सोबमोिजमको कारवाही िकनारा गनु�  भ�ने कुरा उ�लेख 
भएको देिख�छ भने �थलगत सज�िमन मचु�ुकामा 

िववािदत ज�गा सािबकमा पिन पत� रही हाल पिन 
साव�जिनक�पमा रहेको छ भ�ने कुरा उ�लेख भएको 
भनी िवप�ी मालपोत काया�लयको िलिखत जवाफबाट 
देिख�छ ।  �यि� िवशेषको नामबाट नेपाल सरकारको 
नाममा ज�गाको �वािम�व प�रवत�न गन� गरी िनण�य 
गदा� तालकु काया�लयको प�को आधारमा िनण�य गन� 
िम�दैन । आव�यक �ि�याको पिन पालना गनु�  पद�छ । 
�यस स�ब�धमा �यसअिघ कुनै अदालत र सािधकार 
िनकायबाट कुनै िनण�य भएको छ छैन भ�ने कुरालाई 
पिन हे�रन ुपद�छ । सो ज�गाको स�ब�धमा बारा िज�ला 
अदालत र भूिम �शासन काया�लय बाराबाट िनण�य 
भएको देिख�छ । उि�लिखत फैसला एवं िनण�यले 
िनवेदकह�को हक भोग र �वािम�व देखाएको 
छ । य�तो अव�थामा िनवेदकह�लाई ब�ुदै नबझुी 
ज�गा नेपाल सरकारको नाममा जाने भनी िनण�य 
गदा� िमित २०४६।५।२६ मा भएको फैसला र भूिम 
�शासन काया�लय, बाराको िमित २०२९।१०।२९ को 
िनण�यसमेतलाई �ितकूल असर पन� देिख�छ । 

१०. अ� कसैको हक, भोग र �वािम�वको 
ज�गा तथा स�पि� अ�य कुनै िनकाय वा सं�थाले 
आफँैले िनण�य गरी हक र �वािम�व प�रवत�न गन� 
गरकेो िनण�य तथा प�ाचार एवं सोसगँ स�बि�धत 
काम कारवाही �ाकृितक �यायको िस�ा�तको समेत 
�ितकूल (Contrary to the Principle of Natural 
justice) ह�दँा िवप�ी मालपोत काया�लय, बाराको 
िमित २०७२।१।३० को िनण�य �िुटपूण� देिखन 
आयो । य�तो अव�थामा सािधकार िनकाय िवप�ी 
मालपोत काया�लयले उ� �ितपािदत िस�ा�तसमेतको 
आधारमा िनण�य गनु�पन� कुरा वा�छिनय ह�न आउछँ । 

११. अतः मािथ िववेचना ग�रएबमोिजम 
मालपोत काया�लय, बाराको िमित २०७२।१।३० को 
िनण�य एव ंकाम कारवाही यस अदालतबाट �ितपािदत 
ने.का.प. २०६८, मंिसर, िनण�य नं. ८६६३, प�ृ 
१२७६ मा �ितपािदत िस�ा�तसमेत �ितकूल रहेको र 
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िवप�ीह�को सो िनण�य र काय�ह�बाट स�पि� धारक 
िनवेदक �काि�त यादवको स�पि�स�ब�धी हकमा 
आघात पगेुको देिखएकोले िनवेदन दाबीको ज�गा नेपाल 
सरकारको नाममा कायम गन� गरी िवप�ी मालपोत 
काया�लय, बाराबाट भएको िमित २०७२।१।३० को 
िनण�य अ�त�रम संिवधान, २०६३ को धारा १०७(२) 
र नेपालको सिंवधानको धारा १३३ को उपधारा (२), 
(३) बमोिजम उ��ेषणको आदेश�ारा बदर ग�रिदएको 
छ । 

१२. अब ��ततु िववादमा िववािदत िक.नं. 
२ को ज�गा �यि�को नाममा दता� गन� नह�ने �कृितको 
भए के कित कारणले दता� गन� नह�ने हो सोसमेत ��ट 
उ�लेख गरी िनवेदकह�लाई सनुवुाईको मौका िदई 
अ�य �माण ब�ुनपुन� भए बझुी भूिम �शासन काया�लय, 
बाराको िमित २०२९।१०।२९ को िनण�य र िमित 
२०४६।५।२६ मा भएको फैसलालाई उ�लेख गरी 
पनुः िनण�य गनु�  भनी िवप�ीह�को नाममा परमादेशको 
आदेश जारी ह�ने ठहछ�  । सोबमोिजम गनु�  गराउन ुभनी 
��ततु आदशेको जानकारी महा�यायािधव�ाको 
काया�लयमाफ� त िवप�ीह�लाई िदई दायरीको लगत 
क�ा गरी िमिसल िनयमानसुार गरी अिभलेख शाखामा 
बझुाई िदनू । 

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

इजलास अिधकृतः भीमबहादरु िनरौला
इित संवत् २०७२ साल चैत ४ गते रोज ५ शभुम् ।

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

माननीय �यायाधीश �ी चोले�� शमशेर ज.ब.रा.
फैसला िमित : २०७२।११।०४

०७०-CR-०३६६

म�ुाः जबरज�ती करणी

पनुरावेदक/�ितवादी : का�ेपला�चोक िज�ला, 
धिुलखेल न.पा. वडा नं. २ ब�ने जनक �े� 

िव��
��यथ�/वादी : का�ेपला�चोक िज�ला, िशखर 

आमबोटे गा.िव.स. वडा नं. १ घर भई हाल ऐ. 
धिुलखेल न.पा. वडा नं. ३ मा डेरा गरी ब�ने 
सिुनता मगरको जाहेरीले नेपाल सरकार 

 § लामो समयदेिख जाहरेवालीलाई 
जबरज�ती करणी गद� आई रहकेो भ�ने 
�ृखंलाव� कसरु अपराधको कडीको 
�पमा रहकेो र ��येक पटकको उ� 
आपरािधक काय� द�डनीय ह��छ । सो 
वारदात कानूनको हद�यादिभ� �याियक 
�ि�यामा आउन स�ने नै ह�दँा पिछ�लो 
पटकको िमित २०६५।१।२९ को आरोिपत 
कसुर अपराधमा दायर भएको ��तुत 
म�ुालाई हद�याद नाघी दायर भएको भ�न 
निम�ने ।

 § िमिसल सलं�न रहकेो ज�म दता�को 
�माणप�को फोटोकपीबाट पीिडतको 
ज�म िमित २०५०।२।३१ मा भएको भ�ने 
देिखँदा वारदात िमितमा िनजको उमेर 

�नण�य नं. ९६९६

&
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गणना गदा� १४ वष�को ह��छ । पीिडतले 
ज�माएक� ब�चीको बाबु �ितवादी होइनन ्
भनी िड.एन.ए. परी�णले देखाएको 
कारणले आरोिपत जबरज�ती करणीको 
कसुर िनज �ितवादीबाट ह�नै स�दैन भनी 
अथ� गन� िम�दैन । जि�मएक� बािलकाको 
जैिवक बाबु को हो भ�ने कुरा ��तुत 
म�ुाबाट िन�पण ह�ने िवषयव�तु नभई 
िब�कुलै पृथक �� हो र �यो छु�ै �याियक 
�ि�याको िवषयव�तु ब�न स�ने ।

(�करण नं. ५)
 § म�ुामा पीिडत �वयम ्ले �ितवादीउपर 

जबरज�ती करणी गरकेो भनी िकटानी 
जाहरेी दरखा�त िदएको र िनजले 
अदालतमा समेत उपि�थत भई जाहरेी 
�यहोरालाई समथ�न गरी बकप� गरकेो 
देिख�छ । पीिडतको शारी�रक परी�ण गदा� 
Hymen �याितएको समतेले सो कुराको 
पुि� गद�छ । पीिडत नाबािलकाको भनाई 
अ�यथा �मािणत नभएको अव�थामा 
�माण ऐन, २०३१ को दफा १० बमोिजम 
�माणमा �हण गनु�पन� ह�न आउँछ । 
मलुुक� ऐन जबरज�ती करणीको १ न.ं ले 
१६ वष�भ�दा कम उमेरक� बािलकालाई 
िनजको सहमितमा करणी िलनुिदन ुगरमेा 
पिन जबरज�ती करणीको वारदात पुि� 
ह�ने भ�ने हा�ो कानूनी �यव�था रहकेो 
छ । तसथ� उ� कानूनी �यव�थासमेतले 
�ितवादीले पीिडतलाई जबरज�ती करणी 
गरकेो भ�ने पुि� ह��छ । �ितवादीको 
इ�कारी बयानकै आधारमा मा� िनजलाई 
अिभयोगदाबीबाट सफाइ िदने आधार ब�न 
नस�ने ।

(�करण नं. ६)

पनुरावेदक �ितवादीको तफ� बाट : िव�ान्  अिधव�ा  
िकशोरकुमार िब�

��यथ�/वादीका तफ� बाट :
अवलि�बत निजर :

 § नेकाप २०६७, अंक ९, िन.नं.८४६९, 
प.ृ१६१०

स�ब� कानून :
 § �माण ऐन, २०३१ को दफा १०

स�ु तहमा फैसला गन�ः  
 माननीय �यायाधीश �ी राजेशकुमार का�ले
पनुरावेदन तहमा फैसला गन�ः 
 माननीय �यायाधीश �ी टीकाबहादरु हमाल
 माननीय �यायाधीश �ी िव�णदुेव पौडेल

फैसला
�या. दीपकराज जोशी  : पनुरावेदन अदालत, 

पाटनको िमित २०६९।०६।०७ को फैसलाउपर �याय 
�शासन ऐन, २०४८ को दफा ९(१)(ग) बमोिजम 
पनुरावेदन पन� आएको ��ततु म�ुाको संि�� त�य एवं 
ठहर यस�कार रहेको छः

का�ेपला�चोक िज�ला, धिुलखेल न.पा. 
वडा नं. २ ब�ने जनक �े�ले आफूलाई ललाई फकाई 
िवगत ७ मिहनादेिख जबरज�ती करणी गद� आएको र 
जबरज�ती करणी गरकेो कुरा कसैलाई भनेमा �यान 
जा�छ भनी डर �ासमा पारी पनुः पिछ�लो पटक 
िमित २०६५।१।२९ गते धिुलखेल न.पा. वडा नं. २ 
ि�थत िपकिनक �पोट�मिुन जंगलमा जबरज�ती करणी 
गरकेो ह�दँा आव�यक कारवाही ग�रपाउ ँभ�ने जाहेरी 
दरखा�त । 

का�ेपला�चोक िज�ला, धिुलखेल न.पा. 
वडा नं. २ ि�थत पूव�मा िज�ला पश ुसेवा काया�लय, 
पि�ममा ���वज गण, उ�रमा िपकिनक �पोट� र 
दि�णमा क�ची सडक यित चार िक�लािभ� िपकिनक 
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�पोट�को चौरभ�दा मिुन पतकरह� रहेको, उ� 
�थानमा केही मडा�रएको ज�तो देिखएको �थानमा 
जनक �े�ले सिुनता मगरलाई पिछ�लो पटक 
जबरज�ती करणी गरकेो हो भनी िनज सिुनता मगरले 
देखाएको घटना�थल चार िक�लासिहतको िववरण 
भएको घटना�थल मचु�ुका । 

सिुनता मगरलाई जबरज�ती करणी गरकेो 
स�ब�धमा सबै कुरा म स�मािनत का�ेपला�चोक 
िज�ला अदालतमा गई बयान कागज गन�छु भ�नेसमेत 
�यहोराको �ितवादी जनक �े�ले गरकेो बयान । 

िमित २०६५।१।९ गते बिहनीलाई बनेपा 
अ�पतालमा लगी चेकजाचँ गराउदँा िनजको पेटमा 
७ मिहनाको गभ� रहेको कुरा डा�टरले भनेपिछ 
बिहनीलाई कोठामा �याई सो�दा �ितवादीले ललाई 
फकाई पटकपटक जबरज�ती करणी गरकेो र सो 
कुरा कसैलाई भनेमा मारी िद�छु भनी अनेक डर �ास 
देखाएको कारणले नभनेको भनी बिहनीले बताएक� 
िथइन् । य�तैमा पनुः वारदात िमितमा �ितवादीले 
बिहनीलाई ललाई फकाई वारदात�थलमा पिछ�लो 
पटक जबरज�ती करणी गरकेो ह�दँा िनज �ितवादीलाई 
कानूनबमोिजम कारवाही ग�रपाउ ँभ�नेसमेत �यहोराको 
च�बहादरु मगरले गरकेो कागज । 

जाहेरवाली सिुनता मगरलाई �ितवादी जनक 
�े�ले िमित २०६५।१।२९ गते साझँ धिुलखेल न.पा. 
वडा नं. २ िपकिनक �े�मिुन पाखोमा जबरज�ती 
करणी गरकेो भ�ने कुरा पीिडतको दाइले भनी थाहा 
पाएको ह� ँ । मैले दखेेको होइन । िनज �ितवादीले 
६,७ मिहना अिघबाट जाहेरवालीलाई ललाई फकाई 
अनेक डर �ासमा पारी जबरज�ती करणी गरकेोमा 
हाल आएर िनज गभ�वतीसमेत भएक� िछन् भ�नेसमेत 
�यहोराको एक कृ�ण �यौपानेसमेत जना ३ ले लेखी 
लेखाई िदएको एकै िमलानको व�तिु�थित मचु�ुका । 

�ितवादी जनक �े�ले का�ेपला�चोक 
िज�ला, िशखरआ�वोटे गा.िव.स. वडा नं. १ घर भई 

हाल का�ेपला�चोक िज�ला, धिुलखेल न.पा. वडा 
नं. ३ डेरा गरी ब�ने वष� १४ क� सिुनता मगरलाई 
आ�नो पसलबाट िविभ�न पो�काड� तथा किहलेकाही ँ
१०, १५ �पैयाँसँमेत िदई िविभ�न लोभ लालच 
देखाई क�रब सात मिहना अिघदेिख पटकपटक 
करणी गरी सो करणीबाट जाहेरवाली सिुनता मगरको 
३० ह�ाको गभ�समेत रहेको र पिछ�लो पटक िमित 
२०६५।१।२९ गते साझँपख का�ेपला�चोक िज�ला, 
धिुलखेल न.पा. वडा नं. २ ि�थत रहेको धिुलखेल 
िपकिनक �पोट� मिुन जगंलमा लगी कसैलाई नभ�न ु
भनेमा �यानस�म जान स�छ भनी डर �ास देखाई 
करणी गरकेो कुरा पीिडत �वयम् ले िदएको जाहेरी, 
बिुझएका च�बहादरु मगरको कागज तथा पीिडतको 
�वा��य परी�ण �रपोट�समेतबाट पिु� भएको र िनज 
�ितवादीले अनसु�धानका �ममा अिधकार�ा� 
अिधकारीसम�को बयानमा समेत आ�नो कुरा नराखी 
अनसु�धान काय�लाई असहयोग गरकेो ह�दँा �ितवादी 
जनक �े�ले जाहेरवाली सिुनता मगरलाई जबरज�ती 
करणी गरकेो वारदात पिु� ह�न आएकोले िनजले गरकेो 
उ� काय� मलुकु� ऐन, जबरज�ती करणी महलको १ 
नं. िवपरीतको कसरु भएकोले िनज �ितवादीलाई ऐ.ऐ. 
को ३(३) नं.बमोिजम सजाय ग�रपाउनँ र �ितवादीको 
त�काल ख�ुन आएको ब�कको खातामा भएको रकम 
ज�गाको लगत �े�ता उतारसमेतको अशंको फाटँवारी 
िमिसल सामेल पेस ग�रएकोले अड्डैबाट रो�का गरी 
ऐ.ऐ. को १० नं. बमोिजम �ितवादीबाट पीिडतलाई 
कसरुको ग�भीय�तासमेत िवचार गरी उिचत �ितपूित� 
िदलाई भराई पाउ ँ भ�नेसमेत �यहोराको अिभयोग 
मागदाबी । 

िमित २०६५।१।२९ गतेमा अिफस धिुलखेल 
न.पा.मा १०-५ काय�रत रही �यसपिछ म आ�नो िससा 
पसलमा िथए ँ । मैले सिुनता मगरलाई ललाई फकाई 
जबरज�ती करणी गरकेो छैन । म िनजलाई िचि�दन । 
िनजले ममािथ के कुन कारणले यो झ�ुा आरोप लगाइन् 
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मलाई थाहा भएन । म उ� वारदात भएको िमितमा मेरो 
आ�नो पसलमा नै भएकोले को कसले करणी गर ेथाहा 
भएन । िनजको गभ� रहे नरहेको मलाई थाहा भएन । 
मेरा िव��मा को कसले के के कुरा लेखाए �यो मलाई 
थाहा भएन । िनजह�को भनाई सबै झ�ुा हो । मैले 
िनज सिुनता मगरलाई जबरज�ती करणी नगरकेो ह�दँा 
अिभयोग दाबीबाट सफाइ पाउ ँभ�नेसमेत �यहोराको 
�ितवादी जनक �े�ले अदालतमा गरकेो बयान । 

िमित २०६५।०१।३१ मा िदएको जाहेरी 
दरखा�त, सोमा लेिखएको �यहोरा, सिहछाप मेरो नै 
हो । पिढ बाची सनुाउदँा सनेु ँ । मलाई यी �ितवादीले 
िविभ�न िमितमा पटकपटक करणी गरकेा ह�न् । अ�लाई 
भनेमा माछु� , िपट्छु भनेकाले मैले उजरु नगरकेो ह� ँ । 
हाल मेरो पेटमा रहेको ब�चा �ितवादी जनक �े�कै 
हो । पिछ�लो पटक िमित २०६५।१।२९ गते आइतबार 
बेलकु� ६ बजेको समयमा धिुलखेल टुँिडखेल वनमा 
लगी करणी गरकेा ह�न् भ�नेसमेत �यहोराको जाहेरवाला 
सिुनता मगरले गरेको बकप� । 

�ितवादी जनक �े�ले प�रवार िनयोजन 
गरकेा छन् । यी �ितवादीले जाहेरवाली सिुनता 
मगरलाई जबरज�ती करणी गर े गरनेन् मलाई थाहा 
भएन भ�नेसमेत �यहोराको सर�वती अिधकारी, सरुशे 
अिधकारीसमेतले गरकेो बकप� । 

�ितवादीले जाहेरवालालाई करणी गरकेो 
कुरा िचया पसलमा मािनसह�ले कुरा गरकेाले थाहा 
पाएको हो भ�नेसमेत �यहोराको बिुझएका एककृ�ण 
�यौपाने, ह�रबहादरु रानाभाटसमेतले गरकेो बकप� । 

बािहर बजारमा ह�ला सनेुपिछ बिहनीलाई 
मेिडकल चेक गदा� बिहनीको पेटमा ब�चा छ भनेपिछ 
मैले �ितवादीले जाहेरवाली मेरो बिहनीलाई करणी 
गरकेो कुरा मलाई थाहा भएको हो भ�नेसमेत �यहोराको 
बिुझएका च��बहादरु मगरले गरकेो बकप� । 

िमित २०६५।१।२९ गतेमा भएको 
घटना�थल मचु�ुका पिढबाची सनुाउदँा सनेु ँ । सोमा 

भएको सिहछाप मेरो नै हो । वारदात�थलमा पतकर 
मडा�रएको िथयो भ�नेसमेत �यहोराको घटना�थल 
मचु�ुकाका मािनस ह�रबहादरु रानाभाट र धावा 
लामासमेत गरकेो बकप� । 

िमित २०६५।०२।०३ को �वा��य परी�ण 
�ितवेदन मैले नै िदएको हो । सो �ितवेदनमा भएको 
�यहोरा सिहछाप मेरो नै हो भ�नेसमेत �यहोराको डा. 
केसरी ब�ाचाय�ले काठमाड� िज�ला अदालतमाफ� त 
गरकेो ब�द सवाल । 

िववािदत ब�ची सचेतना, आमा सिुनता मगर 
र दाबी ग�रएका बाब ु जनकलाल �े�को िड.एन.ए. 
�ोफाइल तलुना गरी हेदा� आमा सिुनता मगरबाट 
ज�मेक� ब�ची सचेतनाको जैिवक बाब ुजनकलाल �े� 
होइन भ�ने पाइयो भ�नेसमेत �यहोराको राि��य िविध 
िव�ान �योगशालाको िड.एन.ए. परी�ण �ितवेदन । 

जैिवक बाबआुमा प�ा लगाउन ु िड.एन.ए. 
परी�ण ग�र�छ । उ� िड.एन.ए. परी�ण �ितवेदन 
मसमेत भई तयार गरकेो िठक हो भ�नेसमेत �यहोराको 
िड.एन.ए. परी�ण गरी �रपोट�  िदने िवशेष� डा. 
जीवन�साद �रजाल, िदनेशकुमार झासमेतले गरकेो 
बकप� ।

�ितवादी जनक �े�को �यासे�टोमी 
िमित २०४९।०८।१६ मा भएको भनी जन�वा��य 
काया�लयबाट स�कल �ितवेदन �ा� भएकाले सो 
रकेड�लाई अदालतले अ�यथा भ�न स�ने अव�था 
रहेन । िववादा�पद, अ�प�ता र िवरोधाभाषपूण� 
�माणको आधारमा कसैलाई दोषी िस� गन� िम�दैन । 
शकंाको आधारमा �ितवादीलाई कसरुदार ठहर ्याउन 
िम�दैन । वादीबाट अिभयोग मागदाबी �मािणत गन� 
�वत���पमा पेस ह�न नआएको, जाहेरी दरखा�त 
मलुकु� ऐन जबरज�ती करणीको ११ नं. को 
हद�याद नाघी साढे सात मिहनाको गभ�धारणपिछ 
परकेो उजरुीलाई आधार मानी अनसु�धान भई पेस 
भएको अिभयोगदाबी र भएका �याियक कारवाहीले 
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अिभयोग दाबी पिु� गन� नसकेको ह�दँा �ितवादी 
जनक �े�ले अिभयोग दाबीबाट सफाइ पाउने ठहछ�  
भ�ने स�ु का�ेपला�चोक िज�ला अदालतको िमित 
२०६८।०३।२७ को फैसला ।

जबरज�ती करणीको वारदातलाई अ�य�त 
ह�का ढंगले पीिडत १४ वष�क� नाबािलक भएक� 
र िनजलाई �ितवादीले डर धाक ध�क� र अनिुचत 
�भावमा पारी पटकपटक करणी गरकेो काय�लाई 
म�ुामा ठहर गनु�पन� कुराभ�दा अनाव�यक �माण �हण 
गरी पीिडतको जाहेरी एव ंबकप�समेतलाई पूण��पले 
बेवा�ता गद� म�ुाको िवषयव�तभु�दा बािहर गई सात 
मिहना अगािडको गभ� र सो गभ�को स�ब�धमा भएको 
डी.एन.ए. परी�ण ज�तो असा�दिभ�क िवषयलाई मूल 
�माणको �पमा �हण गरी �ितवादीलाई अिभयोग 
दाबीबाट सफाइ िदएको स�ुको फैसला �िुटपूण� ह�दँा 
सो फैसला उ�टी गरी अिभयोग दाबीबमोिजम सजाय 
ग�रपाउ ँ भ�ने वादी नेपाल सरकारले पनुरावेदन 
अदालत, पाटनमा गरकेो पनुरावेदन प� । 

हद�याद नघाई अिभयोग प�  परकेो भ�ने 
फैसलामा एकाितर उ�लेख ग�रएको छ भने अक�तफ�  
�माण मू�याङ्कनका आधारमा �ितवादीलाई सफाइ 
िदने गरी का�ेपला�चोक िज�ला अदालतबाट िमित 
२०६८।३।२७ मा भएको फैसला फरक पन�स�ने 
देिखदँा अ.बं. २०२ नं. बमोिजम ��यथ� िझकाउन ु
भ�ने पनुरावेदन अदालतको िमित २०६८।११।२१ 
को आदेश ।

यसमा िमिसल संल�न आधार कारणह�बाट 
स�ु का�ेपला�चोक िज�ला अदालतले �ितवादी 
जनक �े�लाई अिभयोग दाबीबाट सफाइ िदने 
ठहर ्याई िमित २०६८।३।२७ मा गरकेो फैसला 
िमलेको नदेिखदँा उ� फैसला उ�टी गरी �ितवादी 
जनक �े�लाई वष� १४ क� पीिडत सिुनता मगरलाई 
जबरज�ती करणी गरकेाले िनज �ितवादी जनक 
�े�लाई मलुकु� ऐन जबरज�ती करणीको महलको १ 

नं. र ऐ.ऐ. को ३(३) नं. को कसरु अपराध गरकेाले 
ऐ. को ३(३) नं.बमोिजम ८ (आठ) वष� कैद सजाय 
ह�ने र ऐ. महलको १० नं.बमोिजम �ितपूित�बापत 
�. ५०,०००।– (पचास हजार �पैयाँ)ँ �ितवादीबाट 
जाहेरवालीलाई भराई िदने ठहछ�  भनी पनुरावेदन 
अदालत, पाटनले िमित २०६९।०६।०७ मा गरकेो 
फैसला ।

पनुरावेदन अदालत, पाटनको फैसलामा िच� 
बझेुन । जाहेरी दरखा�त शंका�पद छ । जाहेरवालीको 
जाहेरी �यहोरा र िनजले अदालतमा गरकेो बकप� 
�माणको िनिम� केवल �ा� (Admissible) स�म 
ह�ने हो । अ�य �वत�� �माणले समिथ�त नगरसे�म सो 
आफंँैमा िन�या�मक �माण (Conclusive evidence) 
ह�नै स�दैन । मैले अिधकार�ा� अिधकारीसम� बयान 
गदा�का �ममा भएको यातनापूण� �यवहारका कारण 
आफूले बयान गन� नसकेको यथाथ� �यहोरा दशा�इ 
अदालतसम� गरकेो बयान ��ततु म�ुामा िनिव�वाद 
�पमा �थािपत भइरहेको अव�था छ । स�ब� एवं 
िनिव�वाद �माणका स�ब�धमा कुनै िववेचना गन� नसक� 
किथत वारदात िमितको प�रक�पनामा आधा�रत 
जाहेरी दरखा�तबाट ��ततु म�ुाको उठान भएको 
मानी हद�याद ज�तो �ािविधक ��लाई गौण गराई 
मलाई कसरुदार ठहर गरी भएको पनुरावेदन अदालत, 
पाटनको िमित २०६९।६।७ को फैसला मलुकु� ऐन 
जबरज�ती करणीको महलको ११ नं. को हद�यादको 
िवपरीत रहेको छ । यसथ� पनुरावेदन अदालत, पाटनको 
फैसला मलुकु� ऐन, जबरज�ती करणीको महलको १, 
३(३) र ११ नं. तथा �माण ऐन, २०३१ को दफा ३ 
र ५४ को प�रवेशमा �िुटपूण� ह�दँा सो फैसला उ�टी 
गरी अिभयोग मागदाबीबाट सफाइ पाउ ँभनी �ितवादी 
जनक �े�ले यस अदालतमा गरकेो पनुरावेदनप� ।

िनयमबमोिजम पेसी सूचीमा चढी िनणा�याथ� 
यस इजलाससम� पेस ह�न आएको ��ततु 
पनुरावेदनसिहतको म�ुाको िमिसल अ�ययन गरी 
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िन�नअनसुारको बहस सिुनयो ।
पनुरावदेक �ितवादीको तफ� बाट िव�ान्  

अिधव�ा �ी िकशोरकुमार िव�ले िड.एन.ए. 
परी�णबाट सिुनता मगरले ज�माएक� ब�ची मेरो 
प� �ितवादीको छोरी होइन भ�ने �मािणत भएको 
छ । िनजको िमित २०४९।८।१६ मा �या�सेटोमी 
भएको भ�ने िज�ला जन�वा��य काया�लयको प�बाट 
देिखएको छ । मेरो प� स�ुदेिख नै कसरुमा इ�कार 
रही बयान गरकेो, कानूनले तोकेको हद�याद नघाई 
परकेो जाहेरीको आधारमा र वादीप�बाट त�यय�ु 
आधार �माण�ारा कसरु �थािपत गराउन नसकेको 
ह�दँा �ितवादीलाई सफाइ िदएको स�ु का�ेपला�चोक 
िज�ला अदालतको फैसला सदर कायम होस भनी 
बहस ��ततु गनु�भयो ।

उपरो�ानसुारको त�य एव ं बहस िजिकर 
रहेको ��ततु म�ुामा �ितवादीको पनुरावेदन िजिकर 
प�ुन स�ने हो होइन र पनुरावेदन अदालत, पाटनले 
गरकेो फैसला िमलेको छ, छैन? भ�ने स�ब�धमा िनण�य 
िदनपुन� दिेखयो ।

यसमा �ितवादी जनक �े�ले १४ वष�क� 
नाबािलका सिुनता मगरलाई क�रब सात मिहना 
अिघबाटै पटकपटक जबरज�ती करणी गद� आएकोमा 
पिछ�लो पटक िमित २०६५।१।२९ गते जबरज�ती 
करणी गरकेो ह�दँा िनज �ितवादीलाई जबरज�ती 
करणीको महलको १ नं. िवपरीतको कसरु अपराधमा 
ऐ. महलको ३(३) नं. बमोिजम सजाय ह�नको लािग 
अिभयोग मागदाबी भएकोमा स�ु का�ेपला�चोक 
िज�ला अदालतले �ितवादीलाई अिभयोगदाबीबाट 
सफाइ िदई िमित २०६८।३।२७ मा फैसला गरकेो 
देिख�छ । उ� फैसलामा िच� नबझुाई वादी नेपाल 
सरकारले पनुरावेदन अदालत, पाटनमा पनुरावेदन 
गरकेोमा स�ु का�ेपला�चोक िज�ला अदालतले 
अिभयोग दाबीबाट सफाइ िदने गरकेो फैसला उ�टी 
गरी �ितवादी जनक �े�लाई जबरज�ती करणीको १ 

र ३(३) नं. को कसरुमा जबरज�ती करणीको ३(३) 
नं.बमोिजम ८ वष� कैद र ऐ. महलको १० नं. बमोिजम 
�. ५०,०००।- �ितवादीबाट पीिडतलाई भराउने 
भनी फैसला भएको देिखयो । सो फैसलामा �ितवादीले 
िच� नबझुाई अिभयोग दाबीबाट सफाइ पाउ ँभनी यस 
अदालतमा पनुरावेदन गरकेो दिेखयो ।

२. िनण�यतफ�  िवचार गदा�, �ितवादीले 
जाहेरवाली सिुनतालाई ललाई फकाई िवगत सात 
मिहनादेिख जबरज�ती करणी गद� आएकोमा िमित 
२०६५।१।२९ मा डर �ासमा पारी जगंलमा लगी 
जबरज�ती करणी गरकेो हो भ�ने जाहेरवाली सिुनता 
मगरको िकटानी जाहेरी परकेो दिेख�छ । जाहेरवालीले 
िनजलाई �ितवादीले जबरज�ती करणी गरकेो भनी 
देखाएको घटना�थलमा केही मडा�रएको ज�तो 
अव�थाको देिखएको भ�ने िमित २०६५।१।३१ को 
घटना�थल मचु�ुका भएको देिख�छ । �ितवादीले 
मौकामा अनसु�धानको �ममा �हरीसम� बयान गन� 
िसलिसलामा जबरज�ती करणीको आरोिपत कसरुका 
स�ब�धमा अदालतमा गई बयान गन� छु भनी बयान 
गरकेो र अदालतसम� बयान गदा� आरोिपत कसरुमा 
इ�कार रहेको देिखयो । जाहेरवालीको �वा��य 
परी�ण गदा� िनजको क�याजाली �याितएको छ । 
िनज ३० ह�ाको गभ�वती िछन् भ�ने उ�लेख भएको 
र सोही �यहोराअनसुारको बकप� िवशेष� डा. केसरी 
ब�ाचाय�को ब�द सवालबाट देिख�छ । जाहेरवालीले 
अदालतसम� उपि�थत भई जाहेरीलाई समथ�न गद� 
िनजको पेटमा रहेको ब�चा �ितवादीको हो भनी बकप� 
गरकेो अव�था छ । मौकामा कागज गन� जाहेरवालीको 
दाज ु च�बहादरु मगरले बिहनीलाई �ितवादीले 
कसैलाई हामीबीच भएको घटनाको कुरा भनेमा मारी 
िद�छु भनी डर �ासमा पारी पटकपटक जबरज�ती 
करणी गरकेो भनी बताएक� िथइन् भनी बकप� गरकेो 
देिख�छ । 

३. अदालतको आदेशानसुार गराइएको 
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राि��य िविधिव�ान �योगशालाको िड.एन.ए. परी�ण 
�ितवेदनबाट सिुनता मगरले ज�माएक� ब�ची 
सचेतनाको जैिवक बाब ु जनकलाल �े� होइन भ�ने 
पाइएको भ�ने उ�लेख भई आएको र सोहीबमोिजमको 
�यहोराको िवशेष� डा. जीवन�साद �रजाल र 
िदनेशकुमार झाले बकप� गरकेो दिेख�छ । िज�ला 
जन�वा��य काया�लय का�ेपला�चोकको िमित 
२०६८।२।३१ को प�बाट जनकलाल �े�ले िमित 
२०४९।८।१६ मा �यासे�टोमी गरकेो भनी लेखी 
आएको देिखयो । 

४. उि�लिखत त�यह� भएको ��ततु 
म�ुामा स�ु का�ेपला�चोक िज�ला अदालतले 
जाहेरवालीलाई सात मिहनादेिख �ितवादीले पटकपटक 
करणी गन� गरकेो भिनएकोमा �वा��य परी�ण गदा� 
३० ह�ाको गभ� रहेको दिेखएकोले जाहेरवालीको 
भनाई परी�ण �ितवेदनसगँ सािम�यता नदेिखएको, 
पिछ�लो पटक िमित २०६५।१।२९ मा करणी गरकेो 
�यादलाई जबरज�ती करणीको महलको ११ नं. को 
हद�यादिभ� पा�रएकोले अनसु�धान अिधकारीले 
कानूनको सही �या�या गरी म�ुा दायर गरकेो मा�न 
नसिकने, साढे सात मिहनाको गभ� धारण गरी परकेो 
उजरुीलाई वारदात भएको ३५ िदनिभ�को मा�न 
निम�ने र जबरज�ती करणीको ११ नं. को हद�याद 
नघाई आएको अिभयोगदाबीबमोिजम �ितवादीलाई 
कसरु कायम गन� अव�था नरहने, िड.एन.ए परी�णबाट 
सिुनता मगरबाट ज�मेक� ब�चीको जैिवक बाब ु�ितवादी 
होइन भ�ने देिखएको र पीिडतले आफूलाई �ितवादीले 
७ मिहनादेिख एक दईु िदन िबराएर पटकपटक 
धिुलखेल ज�तो साव�जिनक�थलमा करणी गरकेो भनी 
गरकेो बकप� जाहेरीसगँ बािझएकोसमेतबाट अिभयोग 
मागदाबी पिु� नभएको भ�ने आधारमा �ितवादीलाई 
स�ु का�ेपला�चोक िज�ला अदालतले सफाइ िदएको 
देिख�छ । 

५. �ितवादीले पीिडत जाहेरवालीलाई 

पिछ�लो पटक िमित २०६५।१।२९ मा जबरज�ती 
करणी गरकेो भनी जाहेरी परपेिछ उ� िमितबाट ३५ 
िदनको कानूनी हद�यादिभ�ै िमित २०६५।२।२२ मा 
��ततु म�ुा दायर भएको दिेख�छ । लामो समयदेिख 
जाहेरवालीलाई जबरज�ती करणी गद� आइरहेको भ�ने 
�खृलाब� कसरु अपराधको कडीको �पमा रहेको 
र ��येक पटकको उ� आपरािधक काय� द�डनीय 
ह��छ । सो वारदात कानूनको हद�यादिभ� �याियक 
�ि�यामा आउन स�ने नै ह�दँा पिछ�लो पटकको 
िमित २०६५।१।२९ को आरोिपत कसरु अपराधमा 
दायर भएको ��ततु म�ुालाई हद�याद नाघी दायर 
भएको भ�न िम�दैन । िमिसल संल�न रहेको ज�म 
दता�को �माणप�को फोटोकपीबाट पीिडतको ज�म 
िमित २०५०।२।३१ मा भएको भ�ने देिखदँा वारदात 
िमितमा िनजको उमेर गणना गदा� १४ वष�को ह��छ । 
पीिडतले ज�माएक� ब�चीको बाब ु �ितवादी होइनन् 
भनी िड.एन.ए. परी�णले देखाएको कारणले आरोिपत 
जबरज�ती करणीको कसरु िनज �ितवादीबाट ह�नै 
स�दनै भनी अथ� गन� िम�दनै । जि�मएक� बािलकाको 
जैिवक बाब ुको हो भ�ने कुरा ��ततु म�ुाबाट िन�पण 
ह�ने िवषयव�त ुनभई िब�कुलै पथृक �� हो र �यो छु�ै 
�याियक �ि�याको िवषयव�त ुब�न स�छ । 

६. �ितवादीले आरोिपत कसरुको वारदात 
ह�नभु�दा पिहले नै �यासे�टोमी अपरशेन गराई 
सकेको भ�ने कुराले समेत ��ततु वारदातसगँ कुनै 
ताद�यता रा�दैन । यहा ँ अदालतले िन�पण गनु�पन� 
�� भनेको अिभयोग दाबीबमोिजम �ितवादीले पीिडत 
जाहेरवालीलाई जबरज�ती करणी गरकेो हो होइन ? र 
िनजलाई सो कसरु गरेमा सजाय ह�ने हो होइन भ�ने मा� 
हो । िड.एन.ए. परी�णले पीिडतबाट ज�मेक� ब�चीको 
जैिवक बाब ु�ितवादी होइन भ�ने देिखएको र िनजले 
वारदात ह�नभु�दा पिहले नै �यासे�टोमी अपरशेन 
गराई सकेको भनी अ�पतालबाट लेखी आएको 
ह�दैँमा िनज �ितवादीले पीिडतलाई जबरज�ती करणी 
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नगरकेो भ�ने िजिकरलाई �मािणत गद�न । जबरज�ती 
करणीको कसरु �यस कुराले पिु� वा ख�डन गद�छ जनु 
स�ब� �माणह�बाट भएको ह�न ु पद�छ । जबरज�ती 
करणीको कसरुमा पीिडतको भनाई अ�य�त सा�दिभ�क 
ह�न आउछँ । पीिडत जाहेरवालीले मौकामा िदएको 
जाहेरी दरखा�त र िनजले अदालतसम� गरकेो 
बकप� हेदा�  �ितवादी जनक �े�ले पो�काड�, प�ुकारी 
र �. १०, १५ िदई ललाईफकाई �लोभनमा पारी 
पटकपटक आफूलाई यौन स�पक�  रा�ने गरकेो 
र कसैलाई भनेमा �यान जा�छ भनी डर �ासमा 
पारकेो भ�नेसमेतको घटना िववरण खलुाई लेखाएको 
देिख�छ । यसरी पीिडत नाबािलका जाहेरवालीले 
आफूलाई �ितवादीले पटकपटक जबरज�ती करणी 
गरकेो भनी िदएको जाहेरी र िनजले गरकेो बकप� 
पर�पर समिथ�त रहे भएको िनज पीिडतको भनाइलाई 
िव�ास नगनु�  पन� कुनै आधार कारण दिेखदैँन । यसै 
स�दभ�मा यस अदालतबाट पनुरावेदक / वादी नेपाल 
सरकार िव�� सरोज िहङमाङसमेत भएको जबरज�ती 
करणी म�ुा (ने.का.प. २०६७ अकं ९ प�ृ १६१० 
िन.नं. ८४६९) मा जबरज�ती करणीको वारदातको 
�माणको पिहलो कडी भनेकै �वयम्  पीिडत हो भने 
अक� कडी पीिडतको शारी�रक परी�णलाई मा�नपुन� 
भ�ने िस�ा�त �ितपादन भएको छ । यस म�ुामा पीिडत 
�वयम् ले �ितवादीउपर जबरज�ती करणी गरकेो भनी 
िकटानी जाहेरी दरखा�त िदएको र िनजले अदालतमा 
समेत उपि�थत भई जाहेरी �यहोरालाई समथ�न गरी 
बकप� गरकेो देिख�छ । पीिडतको शारी�रक परी�ण 
गदा� Hymen �याितएकोसमेतले सो कुराको पिु� 
गद�छ । पीिडत नाबािलकाको भनाई अ�यथा �मािणत 
नभएको अव�थामा �माण ऐन, २०३१ को दफा १० 
बमोिजम �माणमा �हण गनु�पन� ह�न आउछँ । मलुकु� 
ऐन, जबरज�ती करणीको १ नं. ले १६ वष�भ�दा 
कम उमेरक� बािलकालाई िनजको सहमतीमा करणी 
िलनिुदन ु गरमेा पिन जबरज�ती करणीको वारदात 

पिु� ह�ने भ�ने हा�ो कानूनी �यव�था रहेको छ । 
तसथ� उ� कानूनी �यव�थासमेतले �ितवादीले 
पीिडतलाई जबरज�ती करणी गरकेो भ�ने पिु� ह��छ । 
�ितवादीको इ�कारी बयानकै आधारमा मा� िनजलाई 
अिभयोगदाबीबाट सफाइ िदने आधार ब�न स�दैन । 
�यसकारण पनुरावेदन अदालत, पाटनले �ितवादी 
जनक �े�ललाई अिभयोग दाबीबमोिजम सजाय गन� 
गरकेो फैसला िमलेको नै दिेखन आयो । �ितवादीले 
अिभयोग दाबीबाट सफाइ पाउनपुछ�  भ�ने पनुरावेदन 
िजिकरसगँ सहमत ह�न सिकएन । 

७. तसथ� मािथ उि�लिखत कानूनी �यव�था, 
िस�ा�त र त�यगत आधार कारणह�समेतबाट स�ु 
का�ेपला�चोक िज�ला अदालतले �ितवादी जनक 
�े�लाई अिभयोग दाबीबाट सफाइ िदने ठहर ्याई 
िमित २०६८।३।२७ मा गरकेो फैसलालाई उ�टी 
गरी �ितवादी जनक �े�लाई वष� १४ क� पीिडत 
सिुनता मगरलाई जबरज�ती करणी गरकेो ठहर गरी 
िनज �ितवादी जनक �े�लाई मलुकु� ऐन, जबरज�ती 
करणीको महलको १ नं. र ऐ.ऐ. को ३(३) नं. को 
कसरुमा ऐ. को ३(३) नं.बमोिजम ८ वष� कैद सजाय 
ह�ने र ऐ. महलको १० नं.बमोिजम �ितपूित�बापत 
�. ५०,०००।– (पचासहजार �पैयाँ)ँ �ितवादीबाट 
जाहेरवाली सिुनता मगरलाई भराइिदने ठहर ्याई 
पनुरावेदन अदालत, पाटनले िमित २०६९।०६।०७ 
मा गरकेो फैसला िमलेको दिेखदँा सदर ह�ने ठहछ�  । 
�ितवादीको पनुरावेदन िजिकर प�ुन स�दैन ।

८. साथै ��ततु म�ुाक� पीिडत सिुनता मगरले 
�ितवादी जनक �े�बाट भराई पाउने ठहर भएको �. 
५०,०००।– (पचासहजार �पैयाँ)ँ �ितपूित�को रकम 
मलुकु� ऐन, जबरज�ती करणीको महलको १०ग 
नं.बमोिजम नेपाल सरकार मिहला तथा बालबािलका 
काया�लय का�ेपला�चोकबाट त�काल उपल�ध गराई 
सो रकम �ितवादीबाट सरकारी िबगोसरह असलुउपर 
गनु�  । अ�मा तपिसलबमोिजम गनू� । 
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तपिसल
पनुरावेदन अदालत, पाटनको फैसलाको तपिसल 
ख�डमा पीिडतलाई �ितवादी जनक �े�बाट �. 
५०,०००।- (पचास हजार �पैयाँ)ँ �ितपूित� �व�प 
भराई िदने गरी लगत किसएकोमा मािथ ठहर ख�डमा 
लेिखएबमोिजम पीिडतले नेपाल सरकार मिहला तथा 
बालबािलका काया�लय, का�ेपला�चोक काया�लयबाट 
सो �ितपूित�को रकम पाउने ठहर भएकोले उ� 
�ितपूित�को रकम �.५०,०००।- (पचास हजार 
�पैयाँ)ँ नेपाल सरकार मिहला तथा बालबािलका 
काया�लय का�ेपला�चोकबाट पीिडत सिुनता मगरलाई 
त�काल उपल�ध गराउनू र सो रकम �ितवादी जनक 
�े�बाट सरकारी िबगो सरह असलुउपर गन� गरी लगत 
रा�न ु भनी स�ु का�ेपला�चोक िज�ला अदालतमा 
लेखी पठाउनू ----------------------------------------१
फैसलाको �मािणत �ितिलिपसिहत फैसलाको 
जानकारी महा�यायािधव�ाको काया�लय, कैदमा 
रहेका �ितवादी जनक �े�लाई स�बि�धत कारागार 
काया�लयमाफ� त र फैसलाबमोिजम पीिडतलाई 
�ितपूित�को रकम उपल�ध गराउनको लािग मिहला 
तथा बालबािलका काया�लय का�ेपला�चोकलाई 
जानकारी िदनू ---------------------------------------२
��ततु म�ुाको दायरीको लगत क�ा गरी िमिसल 
िनयमानसुार गरी बझुाई िदनू -------------------------३

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

इजलास अिधकृत: �ेम खड्का
इित संवत् २०७२ साल फागनु ४ गते रोज ३ शभुम् ।

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

फैसला िमित : २०७३।०२।०५
०६७-CI-०३६५

म�ुाः अशं भरपाई िलखत बदर दता� बदर अंश 
फाटँसमेत

पनुरावेदक/�ितवादी : िज�ला उदयपरु स�ुदरपरु गाउ ँ
िवकास सिमित वडा नं ६ ब�ने भोलानाथ 
चौधरीसमेत

िव�� 
��यथ�/वादी : ऐ ऐ वडा नं ७ ब�ने साध ुदास चौधरी

 § एकाघरसगँका अंिशयारह�म�ये जुनसुकै 
अिंशयारका नाममा रहकेो स�पि� 
सगोलको स�पि� हो भनी अदालतले 
अनुमान गन� छ भ�न े कानूनी �यव�था 
�माण ऐन, २०३१ को दफा ६(क) मा भएको 
पाइ�छ । अिंशयारह� जहासँुकै रहबेसे 
पिन ती अंिशयारह� िविधवत ् छु��िभ�न 
भएका ह�न,् होइनन ्र ितिनह�का नाममा 
रहकेो स�पि� सगोलको स�पि� हो 
होइन भ�ने त�यगत िव�ेशणबाट िन�कष� 
िनका�नु पन� ह��छ । अलग अलग घर 
ह�नुलाई नै छु��िभ�न भएका ह�न ्भनी अथ� 
गन� निम�न े।

(�करण नं. ३)

पनुरावेदक �ितवादका तफ� बाट : िव�ान्  अिधव�ा�य 

�नण�य नं. ९६९७

&
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�याम�साद पा�डे, सरु�े� थापा र �वणकुमार 
चौधरी

��यथ� वादीका तफ� बाट : अिधव�ा ओम�काश 
चौधरी

अवलि�बत निजर :
स�ब� कानून :

 § मलुकु� ऐन, अंशब�डाको महलको ३० नं.
 § �माण ऐन, २०३१ को दफा ६(क)

स�ु तहमा फैसला गन�: 
 माननीय �यायाधीश �ी िशव�साद पराजलुी
पनुरावेदन तहमा फैसला गन�ः 
 माननीय �यायाधीश �ी जगदीश शमा�  पौडेल
 माननीय �यायाधीश �ी िशवनारायण यादव 

फैसला
�या. ओम�काश िम� : �याय �शासन 

ऐन, २०४८ को दफा ९(१) बमोिजम यस अदालतमा 
दायर ह�न आएको ��ततु म�ुाको संि�� त�य र ठहर 
यस�कार छ ।

हा�ो मूल पखुा� लोदरको छोरा मोहनलाल, 
मोहनलालको छोरा जेठो नथ�, माइलो िवप�ीम�येको 
तेजनारायण र का�छो म िफरादी साध ु दास 
ह� । िपता मोहनलाल र आमाको पिहले नै कालवस 
परलोक भएको, जेठो नथ� बाब ु आमा जीिवत छँद ै
आफूले पाउन अंशको स�पि� बझुी आआ�नो खित 
उपती बेहोरी २०१५ सालमै छु�� िभ�न भएको र म 
िफरादी तथा िवप�ी तेजनारायण एकासगोलमै बसी 
आएकोमा प�रवार स�ंया ठूलो भई �यवहार गन� गा�ो 
परकेोले छु�� िभ�न ह� भनी बार�बार अनरुोध गदा� 
ह��छ भ�दै टाद� आएको र स�पूण� चल अचल स�पि� 
िवप�ी तेजनारायण कै िज�मा रहेको ह�दँा २०६० 
साल फा�गणु १६ गतेका िदन समाज राखीभ�दा म 
तलँाई अंश िद�न, मेरो नामको स�पि� मैले आ�ना 

छोराह�लाई ब�डा लगाई िदई सकँे, तैले ँअब मबाट 
अंश पाउदँैनस् भनी भनेकाले मालपोत काया�लय, 
उदयपरुमा आई हेदा� म मूल अिंशयारलाई कुनै थाहा 
जानकारी नै निदई िवप�ी तेजनारायणले आ�ना 
छोराह� मेरा भितजा िवप�ीह� भोलानाथ, िशवनाथ 
र िवशे�रलाई र.नं. १२६६ िमित २०६०।१०।१९ मा 
जालसाजी तवरबाट मेरो भाग नै नराखी आफूह�लाई 
फाइदा र मलाई घाटा ह�ने गरी अंश बझेुको भरपाई 
िलखत खडा गरी स�पि� पा�रत गरी िदन ु िलन ुगरी 
मलाई अ�याय गरकेाले िवप�ी तेजनारायण चौधरी 
िज�माको स�पूण� चल अचल स�पि�मा मेरो आधा अंश 
हक ला�ने ह�दँा िवप�ीह�ले जालसाजी �ि�याबाट 
पा�रत गराएको उ� िमित २०६०।१०।१९ को 
र.नं. १२६६ को अंश भरपाई िलखत बदर गरी उ� 
िलखतबाट भएका िवप�ीह� भोलानाथ, िशवनाथ र 
िवशे�र चौधरीका नामको ज�गा दता� बदर गरी बाकँ� 
चल अचल स�पि�को समेत तायदाती फाटँवारी िलई 
मेरो अंशमा पन� २ ख�डको १ ख�ड मलाई िदलाई 
अचल स�पि� दता�समेत ग�रपाउ ँ भ�ने �यहोराको 
िमित २०६०।११।२८ को िफराद दाबी । 

िपता मोहनलाल र आमाको २००७ 
सालभ�दा अगािड नै परलोक भएकोले २०१५ 
सालमा बाबबुाट जेठो दाज ु नथ�ले आ�नो अंश 
भागको स�पि� िलई छु�� िभ�न भएका ह� । हामी 
�ितवादीह�ले झोरा ज�गा फँडानी गरी भोग कायम 
गरकेाले पनुवा�स िवभाग र सकुु�बासी सम�या समाधान 
आयोगबाट समेत हक भोगको आधारमा ज�गाको 
�माण प� �ा� गरकेाले हामी �ितवादीह�सगँ अिहले 
�श�त ज�गा भएको ह�दँा सो ज�गा ह�याउन सिक�छ 
िक भनी यो झ�ुा िफराद िदएको हो । अदालत �वेश 
गदा� िवप�ी आफू स�ुदरपरु ब�ने र हामी �ितवादी 
बसाहा ब�ने भनी लेखाई आएबाट वतन फरक परकेो 
देिखएको कुरासमेतबाट सो कुराको पिु� ह��छ । अतः 
एक पटक अशं िदइसकेको िफरादीलाई फेरी अंश िदन ु
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नपन� ह�दँा झ�ुा िफराददाबी खारजे भागी ह�दँा खारजे 
ग�रपाऊँ । खारजे नभई म�ुाको कारवाही ह�ने भए यो 
�ितउ�र वादीको िफरादसगँ जोडी �याियक इ�साफ 
पाउ ँभ�ने �यहोराको �ितउ�र िजिकर । 

ससरुा मोहनको ितन भाइ छोरामा जेठा नथ� 
मािहला तेजनारायण र का�छा मेरा पित साध ु दास 
ह�न । तीन जनाको अंशब�डा भएका थाहा छैन । 
अंशब�डा भएको नह�दँा अंशब�डा ह�नपुन� हो । मेरो 
नाउमँा दता� भएको ज�गा मैले ख�रद गरकेो ह� ँ सो 
ज�गा अंशब�डाको ज�गा होइन भ�ने �यहोराको अ.ब.ं 
१३९ नं. बमोिजम बिुझएका अनपुादेवी चौधरीले स�ु 
अदालतमा गरकेो बयान । 

अ.बं १३९ नं. बमोिजम बिुझएका �यि� 
�ीमती हसनवित चौधरीका नाउकँो ७ िदने �याद 
िमित २०६२।५।३० मा तामेल भएकोमा �यादै गजुारी 
बसेको ।

वादी �ितवादीह� तीन अंिशयार ह�न् । 
ितिनह�म�ये एक अंिशयार छु��ई सकेको छन् । 
ितिनह�बीच अंशब�डा भएको छैन । साधदुासलाई 
कुनै अशं िदई अंशब�डा गरी िदएको छैन । बसोबासबाट 
�ा� गरकेो ज�गाबाट अंश पाउने हो । िलखत बदर दता� 
बदर ह�ने हो भ�ने वादीका सा�ी बालकृ�ण चौधरीले 
अदालतमा गरकेो बकप� । 

२०१५ सालमा नै ियनीह�बीच अशंब�डा 
भएको हो । वादी �ितवादी ३ अिंशयार ह�न् । जेठा 
नथ� चौधरीको म�ृयपुिछ उसको छोराको पिन म�ृय ु
भई उनको �ीमतीको नाममा ज�गा छ । उ� ज�गा 
स�ुदरपरुमा छ । बसोबासबाट �ा� ज�गा वादीको अशं 
हक ला�ने होइन र वादीले पाउने अंश २०१५ सालमा 
नै भाग ब�डा भएको हो भ�नेसमेत �ितवादीका सा�ी 
िडकबहादरु काक�ले स�ु अदालतमा गरकेो बकप� । 

वादी र �ितवादीम�येका तेजनारायण 
चौधरीसमेतको बीचमा अशंब�डाको ३० नं. अनसुार 
ब�डाप� खडा नगरी घरसारमा नरम गरम िमलाई 

अचल अंशब�डा गरी छु��ई बेगल बसी आआ�नो 
िहसाब भागशाि�तबमोिजम िलई पाई दता�समेत गराई 
सकेको र ब�डाबमोिजम छु�ा छु�ै भोगसमेत गरकेो 
भई �यवहार �माणबाट अशंब�डा भइसकेको कुराको 
पिु� भएको ह�दँा २०६०।१०।१९ को अंश भरपाई 
िलखत र दता� बदर गरी तायदाती फाटँवारीसमेत िलई 
२ ख�डको १ ख�ड अंश िदलाई दता�समेत ग�रपाउ ँ
भ�नेसमेत वादीको दाबी प�ुन नस�ने ठहछ�  भ�ने 
�यहोराको स�ु उदयपरु िज�ला अदालतको िमित 
२०६३।१।२१ को फैसला ।

अंिशयारमा िववाद नभएको, अंशब�डा 
भएकोमा पिन मखु िमलेको, म वादीको �ीमतीको 
नाउमँा ०-९-१३ र तेजनारायण नाउमँा ०-१०-७ 
ज�गा रहनबुाट �यवहार �माणबाट अलग अलग रहेको 
अथ� गन� िमलेन । अंिशयारको नाउमँा ज�गा रहदँमैा 
�माण ऐन, २०३१ को दफा ६(क) बमोिजम िभ�न 
भएको भ�न िम�दैन । अंशब�डाको ३० नं को गलत 
�या�या गरी �िुटपूण� �या�या भएको ह�दँा अंशब�डाको 
िलखत नै अंशब�डा भएको मा�न निम�ने ह�दँा स�ु 
उदयपरु िज�ला अदालतको फैसला उ�टी गरी वादी 
दाबी ठहर ग�रपाउ ँभ�ने �यहोराको वादीले पनुरावेदन 
अदालत, राजिवराजमा िदएको पनुरावेदन प� ।

यसमा अिंशयारह�को नाममा छु�ा छु�ै ज�गा 
दता� भएको कारणले मा� अंशब�डा भएको भनी स�ु 
उदयपरु िज�ला अदालतबाट भएको फैसलामा फरक 
पन� स�ने देिखदँा छलफलको लािग अ.बं २०२ नं. 
बमोिजम ��यथ� िझकाई आएपिछ िनयमानसुार पेस 
गनु�  भ�ने िमित ०६३।८।२१ को पनुरावेदन अदालत, 
राजिवराजको आदेश । 

वादी मेरो पित नै हो । कानूनबमोिजम 
अंशब�डा भएकै छैन । वादी दाबीबमोिजम अशं िदन म 
तयार नै छु भ�ने अनपुादेवीको िलिखत जवाफ । 

िभ�न भएको कुराको िलिखत नभए पिन 
अंशब�डाको ३० नं. को �या�या गरी �यवहार 
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�माणबाट िभ�न भएको �मािणत गरी भएको स�ु 
उदयपरु िज�ला अदालतको फैसला िमलेकै दिेखदँा 
उ�टी गनु�  परने भ�ने �यहोराको ��यथ�को िलिखत 
जवाफ ।   

यसमा स�बि�धत िमिसल अ�ययन गदा� 
दवुै प�बीच अंशब�डाको िलखत खडा भएको 
देिखदँैन । आआ�नो भागको अचल छ�ाछु�ै भोग िब�� 
�यवहार पिन भएको देिखदँैन । अंशको अचल स�पि� 
दािखल खारजे भएको पिन पाइदँैन । य�तो अव�थामा 
अंशब�डा महलको ३० नं. बमोिजम �यवहार �माणबाट 
दवुै प�बीच अशंब�डा भएको देिखन नआई दवुै प� 
सगोलकै अंिशयार भएको देिखन आउदँा िफराद परकेो 
अिघ�लो िदनलाई मानो छु��एको िमित कायम गरी सो 
िमितस�मको ब�डा गनु�पन� चल अचल �ीस�पि�को 
फाटँवारी अशंब�डाको २०, २१, २२ र २३ नं. 
बमोिजम दवुै प�बाट िलई फाटँवारीमा उि�लिखत 
ज�गाको दता� बझुी नपगु कोट� फ�समेत वादी प�बाट 
दािखला गराई पेस गनु�  भ�ने िमित ०६४।२।२७ को 
पनुरावेदन अदालत, राजिवराजको आदशे ।

वादी �ितवादी प�बाट तायदाती फाटँवारी 
पेस ह�न आएको । दवुै प�ले पेस गरकेो तायदाती 
फाटँावारीमा उ�लेख गरकेा ज�गा िब�� भएका छन् 
छैनन्, िब�� भएको भए के कित िब�� भए र हाल के 
कित ज�गा बाकँ� रहेका छन सोको �ोतसमेत खलुाई 
अ.बं १३३ नं. बमोिजम दवैु प�को कागज गराई ज�गा 
िब�� भएको भए िब�� भएर बाकँ� रहेको ज�गाको 
�मािणत �ितिलिप दवुै प�बाट पेस गन� लगाई लगाउको 
जालसाज म�ुा साथै पेस गनु�  भ�ने िमित ०६६।९।१६ 
को पनुरावेदन अदालत, राजिवराजको आदशे । 

मालपोत काया�लयको िमित ०६४।८।१९ को 
प�मा �े�ता कायम रहेको ज�गाम�येको ज�गासमेत 
मालपोत काया�लय उदयपरुको च.नं १६५२ िमित 
०६६।२।१ को प�बाट मािथ उि�लिखत भोलानाथ 
चौधरी नाम दता�मा िक.नं. ३०९ र िशवनाथ चौधरी 

नाम दता�को िक.नं. ३०७ ज�गा अ�य� गइसकेको 
भ�ने �यहोरा उ�लेख भएको देिखएकोले उ� िक�ा 
ज�गासमेत ब�डा गन� िम�ने अव�था देिखन आएन । 

तायदाती फाटँवारीमा उि�लिखत ज�गाम�ये 
�व. तेजनारायण चौधरी नाम दता�को िक.नं. १७२, 
१७३ भोलानाथ चौधरी नाम दता�को िक.नं. ३०६ 
फोड भई कायम िक.नं. ३९४ िशवनाथ नाउ ँदता�को 
िक.नं. ३०३ अनपुादवेी नाउ ँ दता�को िक.नं. १२० 
साध ु दास नाम दता�को िक.नं. २८९ पनुरावेदक 
वादी र ��यथ� �ितवादीको बीचमा अंशब�डा ला�ने 
स�पि� दिेखएकोमा उ� स�पि� ��यथ� �ितवादी 
तेजनारायण चौधरीले िमित ०६०।१०।१९ मा आ�नो 
छोरा भोलानाथसमेतको अशं भरपाई पास ग�रिदएको 
देिखदँा वादी दाबीबमोिजम उ� िमित ०६०।१०।१९ 
को अंश भरपाई बदर दता�  बदर गरी पनुरावेदक वादीले 
२ भागको १ भाग अशं िदलाई िदनपुन�मा वादी दाबी 
नप�ुने गरी भएको उदयपरु िज�ला अदालतको िमित 
०६३।१।२१ को फैसला िमलेको नदेिखदँा उ�टी 
भई वादी दाबीबमोिजम ��यथ� �ितवादीह�ले एक 
आपसमा ज�गा ितन भाग गरी िमित ०६०।१०।१९ 
मा गरकेो अशं भरपाई िलखत बदर भई सोअन�ुपको 
दता�समेत बदर भई वादी �ितवादीको नाउमँा हाल 
कायम रहेको तायदातीमा उ�लेख ज�गाह�म�येबाट 
पनुरावेदक वादीले िफराद दाबीबमोिजम २ भागको १ 
भाग अंश पाई उ� स�पि� दता�समेत ह�ने ठहछ�  भ�ने 
िमित २०६६।६।२१ मा भएको पनुरावेदन अदालत, 
राजिवराजको फैसला ।

पैतकृ स�पि�को हकमा हा�ा िपता तेज 
नारायण चौधरी अंश भागमा परकेो स�ुदरपरु वडा नं. 
६(ख) िक.नं. १७२ को ०-१-७ र िक.नं. १७३ को 
०-९-० ज�गा भूिमसधुार लागू ह�दँा छु�ै ७ नं. फाटँवारी 
२०२८ सालको सव� नापीमा छु�ै नापी दता� भयो । 
�य�तै बाकँ� स�पूण� स�पि� िवप�ी साधदुासको 
भागमा परी सो स�पि� २०२८ सालको सव� नापी 
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ह�दँा िवप�ी वादीको एकासगोलको प�नी अनपुादेवी 
चौधरीको नाउमँा स�ुदरपरु ८(छ) िक.नं. १५१ को 
�े�फल ०-९-१३ ज�गा नापी दता�  भई छु�ाछु�ै ितरो 
भोग गरी आई रहेकोमा पिछ स�ुदरपरु ७(क) िक.नं. 
२८७ को ०-१-० ७(ख) िक.नं. १८९ को ०-१-०, 
ऐ. ८(घ) िक.नं. १७१ को ०-२-४ ज�गा साधदुास 
चौधरीको ख�रद भई िविभ�न �यि�लाई िब��समेत 
ग�रसकेको छ । �य�तै ऐ. िक.नं. ९ को ०-११-१४, 
ऐ. िक.नं. २२ को ०-६-६१/२ , ऐ. िक.नं. १२० 
को ०-०-११ र ऐ. ८(घ) िक.नं. १५१ को ०-९-१३ 
ज�गा साधदुास चौधरीको सगोलको प�नी अनपुादेवी 
चौधरी नाउमँा ख�रद गरी िविभ�न �यि�ह�लाई 
िब��समेत गरी �यवहार गद� आइरहेको छ र हामी पिन 
छु�ाछु�ै�पमा भोग �यवहार गद� आएका छ� । 

यस�कार हामी धेर ै पिहले नै छु�� िभ�न 
भएको र भोग िब�� �यवहार छु�ा छु�ै गद� आएको कुनै 
िववाद छैन । साधदुास चौधरी आ�नो नाम दता�को 
स�ुदरपरु वडा नं. ७(ख) िक.नं. २८७ को ०-१-० 
ज�गा र.नं. ३४१ बाट लोकबहादरु राई लाई िब�� 
गरकेो । स�ुदरपरु ७(क) िक.नं. २२२ को ज.िव ०-६-
३१/२ ज�गा अनपुादवेीबाट हाल सद� लोकबहादरु 
राईमा गएको, �य�तै ऐ. ७(क) िक.नं. ९ को ०-११-
१४ ज�गा अनपुादवेीले गोिव�द थापाबाट शभुकुमारी 
राईमा सद� गएको साथै अनपुादेवीले आ�नो नाम 
दता�को स�ुदरपरु ८(छ) िक.नं. १५१ को ०-९-१३ 
ज�गा र.नं. ३७६९ बाट अनजुा राईलाई िब�� गरकेो 
��ट छ सो �माणह� यसै साथ छ ।

यस�कार भूिम सधुार लागू ह�दँा र २०२८ 
सालको सव� नापीमा छु�ाछु�ै नापी दता� गराई छु�ाछु�ै 
गाउ ँिवकास सिमितमा बसोबास गरी छु�ाछु�ै भोग िब�� 
�यवहारसमेत गरकेाबाट �यवहार �माणबाट अशंब�डा 
भइसकेको कुरा �थािपत ह�दँाह�दँ ै�माण ऐन, २०३१ 
को दफा ५४ िवपरीत ब�ुन ुपन� �माण नबझुी नब�ुने 
�माण बझुी अंशब�डाको ३० नं. को गलत �या�या 

गरी पनुरावेदन अदालतले गरकेो फैसला �िुटपूण� 
रहेको ��ट छ । मलुकु� ऐन, अंशब�डा महलको ३० 
नं. मा “यो ऐन �ार�भ ह�दँास�ममा ब�डा प� खडा गरी 
वा नगरी घरसारमा नरम गरम िमलाई अचल अंशब�डा 
गरी छु��ई आ�नो आ�नो िहसाब भागशाि�तबमोिजम 
िलई पाई दािखल खारजेसमेत गराई सकेको वा ब�डा 
भइसकेको ठहरमेा पिछ ब�डाप� र रिज��ेसन भएको 
छैन वा ब�डा घटीबढी असल कमसल भयो भ�न 
पाउदैँन । रिज��ेसन नभए पिन ब�डा भएको सदर 
ह��छ” भनी ��ट �यव�था रहेको छ ।

�यवहार �माणबाट पखु�ली स�पि� ब�डा 
िलई छु��एको ठहछ�  भनी नेकाप २०५०, अंक १०, 
प�ृ ६०८, िन.नं ४८०८ प�ुय�साद खनाल िव�� 
भवानी शंकर खनाल भएको म�ुामा निजर रहेको छ । 
�य�तै आआ�नो नाउमँा सव� नापीमा दता� गरी ितरो 
भरो गरी भोग आएकोमा �यवहार �माण अंशब�डा 
देिखन आएमा �य�ता ब�डाप� अशंब�डाको ३० नं. ले 
रिज��ेसन पा�रत ग�रन ुपन� अिनवाय�ता देिखदैँन भनी 
नेकाप २०४१, अंक ५, प�ृ ४७७, िन.नं. २००५ 
भवानी राई िव�� हजारमाया राईसमेत भएको म�ुामा 
िस�ा�त कायम भएको छ । �य�तै िविधवत् अंशब�डा 
नभएको भ�ने िजिकर िलए पिन नापीमा आआ�नो 
नाममा ज�गा दता� �मािणत भई आआ�नो भोग िब�� 
�यवहारसमेत गरी आएको िमिसल संल�न िलिखत 
�माणह� समेतबाट �मािणत भइरहेको देिखदँा 
अंशब�डाको िलखत कै अभावको कारणले मा� वादी 
�ितवादीबीच अशंब�डा नभएको भनी मा�न निम�ने 
भनी नेकाप २०६२, अंक ४, प�ृ ४७९, िन.नं ७५२९ 
ल�मीमाया मिहरनी िव�� देवक� अिहरनीसमेत 
भएको अंशदता� म�ुामा �ितपािदत िस�ा�त समेतलाई 
ल�याई �याियक मनको अभावमा भएको फैसला 
बदरभागी छ । तसथ� वादी र हामी पनुरावेदक ०१३ 
सालमै अलग िभ�न भई २०२८ सालमा छ�ाछु�ै नापी 
दता� गराई ितरो भोग िब�� �यवहार गरी अंशब�डाको 
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३० नं. बमोिजम �यवहारबाट �माणबाट अशंब�डा 
भइसकेको कुरा पिु� भइरहेको अव�थामा �चिलत 
कानून एवं �ितपािदत िस�ा�तिवपरीत गर े भएको 
पनुरावेदन अदालत, राजिवराजको फैसला उ�टी गरी 
स�ु उदयपरु िज�ला अदालतको फैसला सदर कायम 
गरी �याय िनसाफ ग�रपाउ ँभ�ने �यहोराको �ितवादी 
भोलानाथ चौधरीसमेतले यस अदालतमा िदएको 
पनुरावेदन प� ।

यसमा वादीक� �ीमती अनपुा चौधरीको 
नाममा �े�फल ०-९-१३ ज�गा रही �ितवादीम�येका 
तेजनारायणका नाममा �े�फल ०-१०-७ ज�गा दता� 
रही लगभग बराबर ज�गा दता� रहेको देिखनकुा अित�र� 
अलग अलग घर बसोबास तथा वादी �ितवादीबीच 
आआ�नो भोग दता� �यवहार �माणबाट दिेखएको 
ि�थितमा अंशब�डाको ३० नं. बमोिजम ब�डा भएको 
ठहर ्याउन ुपन�मा सोतफ�  िवचार नगरी स�ुको फैसला 
उ�टी ह�ने गरी पनुरावेदन अदालत, राजिवराजबाट 
भएको िमित २०६६।६।२१ को फैसला फरक पन� 
स�ने देिखदँा अ.बं २०२ नं. बमोिजम ��यथ� िझकाई 
आए वा अविध नाघेपिछ िनयमानसुार गरी पेस गनु�  
भ�ने िमित २०७०।१०।८ मा भएको यस अदालतको 
आदेश । 

अंशब�डाको ३० नं. बमोिजम अशंब�डा 
गदा� सा�ी राखी कानूनबमोिजम छुट्याई ब�डाप�को 
कागज गरी िलने िदनेको र सा�ीको समेत सिहछाप गरी 
रिज��ेसन गनु�पन�मा सो गरी रा�नपुछ�  । सोबमोिजम 
नभएको ब�डा सदर ह�दैँन । पनुरावेदकले िलएको 
िजिकर सरासर �िमत झ�ुा हो हामी अंिशयारह�को 
बीचमा अंशब�डा भएको छैन । मेरो अंश हक ला�ने 
ज�गा पनुरावेदककै नाममा रहेको ह�दँा पनुरावेदकह�ले 
म िफरादीको अशंहक मान� अंिशयारह�ले आपसमा 
अंश भरपाई गरी िलए िदएको हो । ��ततु म�ुामा 
अंश मान�लाई �ितवादी तेज नारायण चौधरीले 
िमित २०६०।१०।१९ मा आ�ना छोराह� िवप�ी 

�ितवादीह�लाई ग�रिदएको अंश भरपाई पूण��पले 
असा�दिभ�क भए गरकेो ��ट छ । पनुरावेदन अदालत, 
राजिवराजबाट भएको फैसला सदर गरी वादी 
दाबीबमोिजम �याय इ�साफ ग�रपाऊँ । 

म वादीको नाममा ज�गा दता� नभई मेरा 
�ीमती अनपुा चौधरीको नाममा �े�फल ०-९-१३ 
ज�गा रही �ितवादीम�येका तेजनारायण नाममा 
�े�फल ०-१०-७ ज�गा दता� रही लगभग बराबर 
ज�गा दता� रहेको देिखनकुा अित�र� अलग अलग घर 
बसोबास तथा वादी �ितवादीबीच आआ�नो भोग दता� 
�यवहार �माणबाट देिखएको ि�थितमा अंशब�डाको 
३० नं. बमोिजम ब�डा भएको ठहर ्याउन ुपन� आधार 
िलई गरकेो झ.िझ.को आदेश िब�कुलै कानूनसङ्गत 
देिखएको अव�था छैन । अशंब�डाको ३० नं. बमोिजम 
�यवहार �माणबाट अंश िलई अलग िभ�न ह�नको 
लािग आपसमा लेनदने, ज�गा ख�रद िब�� ज�ता 
घरायसी �यवहार भएको ह�न ु पद�छ । ��ततु म�ुामा 
अंिशयारह�बीच �य�तो िकिसमको काम कुरा भए 
गरकेो छैन । वादी �ितवादीको घर अलग गाउ ँिवकास 
सिमित ह�दैँमा नापीको बखत आआ�नो नाउमँा 
दता� गराउदँमैा �यवहार �माणबाट अलग छ भनी 
अंशब�डाको ३० नं. को गलत आधार िलई भए गरकेो 
झ.िझ.को आदशे �िुटपूण� ह�दँा िफराद दाबीबमोिजम 
ग�रपाऊँ । 

�माण ऐन, २०३१ को ६(क) बमोिजम 
एकासगोलमा रहेको अंिशयारको नाममा दता� रहेको 
स�पि� सगोलकै ह�ने भ�ने कुरा अदालतले अनमुान 
गन� िवषयअ�तग�त पद�छ । पैतकृ स�पि� होइन, मेरो 
िनजी आज�नको अंश नला�ने स�पि� हो भ�ने जसले 
दाबी िल�छ �माण ऐनको दफा २७ बमोिजम सो िजिकर 
�मािणत गन� भार पिन सोही प�मा नै िनिहत ह��छ । 
िनज िवप�ीले सकुु�बासी आयोगबाट ज�गा �ा� गरकेो 
कुरा कुनै पिन िलखत कागजबाट �मािणत गन� सकेको 
अव�था छैन । यिद वादी �ितवादीबीच अंशब�डा 
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भएको भए सोको िन�य�ल अदालतले िमिसल संल�न 
�माणको आधारमा गनु�पछ�  । अलग अलग ब�द ै
गरकेो भरमा मा� छु�� िभ�न भएको भनी अनमुान 
गनु�  �यायोिचत ह�दँैन । कुलदीप राई िव�� डु�डुराज 
राई (नेकाप २०५१, अंक १, िन.नं ४८५१, प.ृ ३९); 
म.ुस. गन� दःुखराम था�समेत िव�� भरु ेथा� (नेकाप 
२०५१, अकं ३, िन.नं ४८७९, प.ृ१७५); िझ�मी 
पलवर िव� िव�� म.ुस. गन� कसा�ङ लावाङ (नेकाप 
२०६७, िन.नं ८३५९, प.ृ ६६७) भएको म�ुामा 
कुनै घरायसी िलखतको काया��वयन भए नभएको 
िन�य�ल गनु�पदा� अदालत अित सवंेदनशील ह�नपुद�छ । 
अकाट्य ठोस �माणको अभावमा अनमुानको आडमा 
अंशब�डाको ३० नं. �योग गरी ब�डा भइसकेको 
िन�कष� िनका�न िम�दैन । घर �यवहारबाट छु�� िभ�न 
भएको �थािपत ह�न िलखतबमोिजम ब�डामा परकेो 
स�पि� ब�डा पाउने �यि�ह�को नाममा नरम गरम 
िमलेको ह�नकुा अित�र� नामसारी दाखेल खारजे िब�� 
�यवहार भएको ह�नपुन� । आफूबाहेक अ� हकवालाको 
स�पि� हकलाई िनजह�को म�जरुी िबना ितला�जिल 
िदने अिधकार प�रवारको म�ुयलाई पिन ह�दँनै । 
म�ुयले नै स�पि� छाडेपिछ िनजको हकवालाको 
पिन हक गएको अथ� िनका�न �यायोिचत नह�ने भएको 
�ितपािदत िस�ा�तसमेतको िवपरीत भएको ह�दँा वादी 
दाबीबमोिजम अंश भरपाई िलखत बदर दता� बदर अशं 
फाटँ गराई दता�समेत गरी �याय इ�साफ ग�रपाउ ँभ�ने 
�यहोराको साधदुासको म.ुस. गन� नन�ुसाद चौधरीले 
यस अदालतमा िदएको िलिखत जवाफ ।

िनयमबमोिजम सा�ािहक तथा दिैनक 
पेसी सूचीमा चढी पेस ह�न आएको ��ततु म�ुामा 
पनुरावेदनसिहतको िमिसल अ�ययन ग�रयो ।

�ितवादी पनुरावेदकतफ� बाट उपि�थत 
िव�ान्  अिधव�ा�य �ी �याम�साद पा�डे, �ी सरु�े� 
थापा र �ी �वणकुमार चौधरीले वादी र �ितवादीम�ये 
तेजनारायण ०१३ साल मै अलग िभ�न भई बसेका; 

२०२८ सालमा छ�ाछु�ै नापी दता�  गराई ितरो भोग 
िब�� �यवहार गरी आएका; घरबास नै अलगै रहेको; 
नथ�को नामको ज�गा िनजको छोराको नाममा नामसारी 
भएको; वादी साधदुासले िविभ�न ज�गा िब�� गरकेो 
ह�दँा अशंब�डाको ३० नं. बमोिजम �यवहार �माणबाट 
अंशब�डा भइसकेको कुरा पिु� भइरहेको अव�थामा 
�चिलत कानून एव ं�ितपािदत िस�ा�तिवपरीत भएको 
पनुरावेदन अदालत, राजिवराजको फैसला उ�टी गरी 
स�ु उदयपरु िज�ला अदालतको फैसला सदर ग�रपाउ ँ
भनी र ��यथ� वादीतफ� बाट उपि�थत अिधव�ा �ी 
ओम�काश चौधरीले अंशब�डाको एक मा� आधार 
पारीत िलखत हो । िलखत नभएको अव�थामा स�ु 
उदयपरु िज�ला अदालतको �िुटपूण� फैसला उ�टी 
गरी भएको पनुरावेदन अदालत, राजिवराजको फैसला 
िमलेकै ह�दँा सदर होस् भनी गनु�भएको तक� पूण� बहस 
सिुनयो ।

अब पनुरावेदन अदालत, राजिवराजको 
फैसला िमलेको छ छैन र पनुरावेदकह�को पनुरावेदन 
िजिकर प�ुन स�ने हो होइन भ�ने स�ब�धमा िनण�य 
िदनपुन� देिखयो ।

िवप�ी तेजनारायण चौधरी िज�माको स�पूण� 
चल अचल स�पि�मा मेरो आधा अशं हक ला�ने ह�दँा 
िवप�ीह�ले जालसाजी �ि�याबाट पा�रत गराएको 
िमित २०६०।१०।१९ र.नं. १२६६ को अंश भरपाई 
िलखत बदर गरी उ� िलखतबाट भएको िवप�ीह� 
भोलानाथ, िशवनाथ र िवशे�र चौधरीका नामको 
ज�गा दता� बदर गरी बाकँ� चल अचल स�पि�को 
समेत तायदाती फाटँवारी िलई मेरो अशंमा पन� २ 
ख�डको १ ख�ड िदलाई अचल स�पि� दता�समेत 
ग�रपाउ ँ भ�ने िफराद दाबी रहेकोमा वादी दाबी प�ुन 
नस�ने ठहर ्याई स�ु उदयपरु िज�ला अदालतबाट 
फैसला भएको देिख�छ । सोउपर वादीले पनुरावेदन 
गदा� स�ुको फैसला उ�टी भई वादी दाबीबमोिजम 
िमित ०६०।१०।१९ मा गरकेो अशं भरपाई िलखत 
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बदर भई वादी �ितवादीको नाउमँा हाल कायम रहेको 
तायदातीमा उि�लिखत ज�गाह�म�येबाट वादीले २ 
भागको १ भाग अंश पाई दता�समेत ह�ने भनी भएको 
पनुरावेदन अदालत, राजिवराजको फैसलाउपर 
�ितवादीह�ले उ� फैसलामा िच� नबझुाई यस 
अदालतमा पनुरावेदन गरकेो देिख�छ ।

२. यसमा िनण�यतफ�  िवचार गदा� अशंब�डाको 
महलको ३० नं. मा अशंब�डा गदा� सा�ी राखी 
कानूनबमोिजम ब�डा छुट्याई ब�डाप�को कागज 
खडा गरी िलने िदनेको र सा�ीको समेत सहीछाप गरी 
रिज��ेसन गनु�पन�मा सो गरी रा�नपुछ�  । सोबमोिजम 
नभएको ब�डा सदर ह�दँनै । ... भ�ने �ावधान रहेको 
छ । ��ततु म�ुामा वादी �ितवादीह� छु��िभ�न भएको 
भ�ने त�य समिथ�त ह�ने पारीत िलखतको अभाव 
देिख�छ । �यवहार �माणबाट अंशब�डा भइसकेको 
कुरा पिु� भइरहेको अव�थामा यसै नं. को �यव�थाले 
पारीत िलखत नभए पिन अशंब�डा भएको मा�यता 
पाउनपुछ�  भ�ने �ितवादीप�को िजिकरसगँ सहमत ह�न 
सिकएन । 

३. वादी �ितवादीह�को अलग अलग 
घरबास भएकोले छु��िभ�न भएको त�य समिथ�त 
भएको भनी �ितवादीप�ले िजिकर िलएकोमा �यसतफ�  
िवचार गदा� एकाघरसगँका अंिशयारह�म�ये जनुसकैु 
अंिशयारका नाममा रहेको स�पि� सगोलको स�पि� 
हो भनी अदालतले अनमुान गन� छ भ�ने कानूनी 
�यव�था �माण ऐन, २०३१ को दफा ६(क) मा भएको 
पाइ�छ । अंिशयारह� जहासँकैु रहेबसे पिन ती 
अंिशयारह� िविधवत् छु��िभ�न भएका ह�न् होइनन् र 
ितिनह�का नाममा रहेको स�पि� सगोलको स�पि� 
हो होइन भ�ने त�यगत िव�ेषणबाट िन�कष� िनका�न ु
पन� ह��छ । अलग अलग घर ह�नलुाई नै छु��िभ�न 
भएका ह�न् भनी अथ� गन� िम�दनै । 

४. हा�ो नाममा झोडा फाडँी र सकुु�बासी 
आयोगबाट �ा� आफूखशु गन� पाउनेसमेतका ज�गा 

भएको भनी �ितवादीह�ले िजिकर िलए पिन सो 
को कुनै त�यगत सबतु �माण �ितवादी प�ले 
गजुान� सकेको िमिसलबाट नदिेखदँा उ� भनाई पिन 
�िततलायक छैन । 

५. यसरी वादी �ितवादीबीच अंशब�डाको 
महलको ३० नं. बमोिजम पारीत अशंब�डाको िलखत 
नभएको र वादीले अंश पाएको कुनै आधारभूत �माण 
�ितवादी प�को तफ� बाट पेस नभएको ि�थितमा 
अंशब�डा भएको िन�कष�मा प�ुन ुकानून र �यायस�मत 
नभएकोले वादीले �ितवादीबाट अशं पाउने ठहर 
गरकेो पनुरावेदन अदालतको फैसला �माण र त�यमा 
आधा�रत रहेको देिखयो ।   

६. अतः तायदाती फाटँवारीमा उि�लिखत 
ज�गाम�ये �व. तेजनारायण चौधरी नाम दता�को 
िक.नं. १७२, १७३; भोलानाथ चौधरी नाम दता�को 
िक.नं. ३०६ फोड भई कायम िक.नं. ३९४; िशवनाथ 
नाउ ँ दता�को िक.नं. ३०३; अनपुादेवी नाउ ँ दता�को 
िक.नं. १२०; साधदुास नाम दता�को िक.नं. २८९ 
का ज�गाह� वादी र �ितवादीको बीचमा अंशब�डा 
ला�ने स�पि� देिखयो । उ� ज�गाह� �ितवादी 
तेजनारायण चौधरीले िमित ०६०।१०।१९ मा आ�नो 
छोरा भोलानाथसमेतको अंश भरपाई पास गरी िदएको 
देिखदँा वादी दाबीबमोिजम उ� िमित ०६०।१०।१९ 
को अंश भरपाई बदर दता� बदर गरी वादीले २ भागको 
१ भाग अंश िदलाई िदनपुन�मा वादी दाबी नप�ुने गरी 
भएको स�ु उदयपरु िज�ला अदालतको फैसला 
िमलेको नदिेखदँा उ�टी भई वादी दाबीबमोिजम 
�ितवादीह�ले एक आपसमा ज�गा तीन भाग गरी िमित 
०६०।१०।१९ मा गरकेो अशं भरपाई िलखत बदर भई 
सोअन�ुपको दता�समेत बदर भई वादी �ितवादीको 
नाउमँा हाल कायम रहेको तायदातीमा उ�लेख 
ज�गाह�म�येबाट वादीले िफराद दाबीबमोिजम २ 
भागको १ भाग अंश पाई उ� ज�गाह� दता�समेत ह�ने 
ठहर ्याई भएको िमित २०६६।६।२१ को पनुरावेदन 



नेपाल कानून पि�का, २०७३, माघ

1934

अदालत, राजिवराजको फैसला िमलेकै देिखदँा सदर 
ह�ने ठहछ�  । िमित २०७०।१०।८ मा यस अदालतबाट 
अ.बं २०२ नं. बमोिजम िवप�ी िझकाउदँा िलएको 
आधार �माण मू�याङ्कनको रोहमा िमलेको 
देिखएन । पनुरावेदक �ितवादीह�को पनुरावेदन 
िजिकर प�ुन स�दनै । दायरीको लगत क�ा गरी िमिसल 
िनयमानसुार गरी बझुाई िदनू ।

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

इजलास अिधकृत: इ��कुमार खड्का
इित संवत् २०७३ साल जे� ५ गते रोज ४ शभुम् 

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

माननीय �यायाधीश �ी  सपना �धान म�ल
फैसला िमित : २०७३।०५।१४

०७२-CR-०१६३

म�ुाः अङ्ग भङ्ग

पनुरावेदक/�ितवादी : झापा िज�ला, दमक 
नगरपािलका वडा नं. १४ घर भई हाल कारागार 
काया�लय, झापामा कैदमा रहेको रामकृ�ण राई 

िव��
िवप�ी/वादी : िनशा भ�ने च��कला राईको जाहेरीले 

नेपाल सरकार 

 § जाहरेवालीको बा�या�मक कारणले 
प�रवित�त बयानलाई �वत���पमा 
ख�डन गनु�पन� अव�था रह�छ । आफँै 
पितबाट अङ्गभङ्ग भएक� पीिडत 
जाहरेवाली आ�नै िहत िव�� िकन बकप� 
ग�रन ्होला, कुन सामािजक, सां�कृितक र 
आिथ�क कारणले वा के कारणले पीिडत 
एकाएक प�रवत�न भइन सो�नुपन� ह��छ । 
पीिडतले आफँै अ�ँयारोलाई िकन �वीकानु� 
पर् यो होला �यो पिन आखँा ज�तो शरीरको 
लािग सवा�िधक नभई नह�न े �य�तो 
शरीरको अगं जसिबना जीवन अ�य�त 
चुनौितपूण� ब�न पुगेको छ । �वयम ्लाई 
परािजत गन� प�रक�पना �यायमा गरकेो 
ह�दैँन । �यायकता�ले �ितकूल बयानको 
बा�या�मक प�रि�थितलाई म�यनजर 
रा�नु पद�छ । �ितकूल बयानलाई �यायको 
कसीमा हने� आव�यक ह�ने ।

(�करण नं. ६)
 § फौजदारी कानून र �यायको एउटा 

मह�वपूण� उ�े�य भनेको कसुरदारलाई 
सजाय गनु�को साथै अपराधको रोकथाम र 
िनय��ण गरी समाजमा शाि�त र �यव�था 
कायम गनु� पिन हो । कसरुदारलाई सजाय 
तो�दा द�ड गरजे�तो मा� देिखनु ह�दैँन । 
कसुरको मा�ा र गा�भीय�ताअनुसार द�ड 
पाएको अनुभूित गरी प�ातापको वातावरण 
पिन िसज�ना ह�ने िकिसमले द�ड गनु�पन� ।

(�करण नं. ७)

पनुरावेदक �ितवादीका तफ� बाट : िव�ान्  अिधव�ा 
िवकाश दाहाल

��यथ� / वादीका तफ� बाट :

�नण�य नं. ९६९८

&
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अवलि�बत निजर :
स�ब� कानून :

 § मलुकु� ऐन, कुटिपटको महलको २ नं.

स�ु तहमा फैसला गन� :
 मा.िज�ला �यायाधीश �ी रमेशराज पोखरले
पनुरावेदन तहमा फैसला गन� :
 माननीय �यायाधीश �ी गणुराज ढुङ्गेल
 माननीय �यायाधीश �ी �मोदकुमार �े� वै�

फैसला
�या. सपना �धान म�ल : पनुरावेदन 

अदालत, इलामको िमित २०७०।१२।२६ को 
फैसलाउपर यस अदालतमा �याय �शासन ऐन, 
२०४८ को दफा १२(१) (क) बमोिजम म�ुा दोहोर ्याई 
हेन� िन�सा �दान भई सोही ऐनको दफा ९(१) बमोिजम 
दायर ह�न आएको ��ततु म�ुाको सिं�� त�य र िनण�य 
यस�कार छः-

िज�ला झापा दमक न.पा.वा.नं.१४ ि�थत 
पूव�मा दशे ु िनरौलाको घर, पि�ममा सीता थापाको 
घर, उ�रमा �याम कुमालको खाली ज�गा, दि�णमा 
मानबहादरु राईको घर यित चार िक�लािभ� उ�र 
मोहडा भएको िटनको छाना, बासँको टाटी भएको 
�ितवादी रामकृ�ण राईको घर, सो घर बर�डामा 
बिसरहेक� च��कला राईलाई �ितवादीले बि�सङ 
�हार गरी आखँा फुटाई िदएको, सो �थान वरपर 
रगतको टाटा रहेको र घाइते च��कला राईलाई 
उपचाराथ� लगेको हो भ�नेसमेत �यहोराको िमित 
२०६९।२।८ को घटना�थल मचु�ुका ।

�ितवादी रामकृ�ण राई म जाहेरवालाको 
�ीमान्  ह�न् । िनजले मलाई िववाह गरी घरमा �याएको 
केही मिहना अगािडदेिख कुटिपट गन� तथा हेलािहंसा 
गन� गनु�  भएको भए तापिन सहेर ैबसेक� िथए ँ। िनजले 
मादकपदाथ� सेवन गरी आई तेरो दाया ँ आखँा फुटेर 

अ�धी छस ्अब बाया ँआखँा फुटाई िद�छु भनी ध�क� 
िदने गरकेोमा िमित २०६९।२।८ गते िबहान ५.०० 
बजेको समयमा म दलानमा बिसरहेको अव�थामा मेरो 
कपालमा समाती �ितवादी रामकृ�ण राईले बि�सङ 
�हार गरकेो र म �न कराउन था�दा मेरो बाया ँ
आखँामा �हार गदा� बेहास भई िछमेक�को सहायताले 
िव.िप.कोइराला �वा��य िव�ान �ित�ान, धरानमा 
उपचार गराई रहेको छु । मेरो दाया ँआखँा ज�मजात 
अ�धो रहेको र बाया ँआखँा िवप�ीले बि�सङ �हार गरी 
फुटाई िदएको ह�दँा िनजलाई प�ाउ गरी कानूनबमोिजम 
कारवाही ग�रपाउ ँ भ�नेसमेत �यहोराको च��कला 
राईको जाहेरी दरखा�त ।

जाहेरवाला च��कला राईको पिहलेदेिख 
दाया ँआखँा अ�धो भएको र बाया ँआखँा सामा�य दे�ने 
भएकोले आखँा अ�पताल िबता�मोडमा उपचार भई 
सधुार भइरहेको िथयो ।  य�तैमा िमित २०६९।२।८ 
गते िबहान अ�दाजी ५ बजेको समयमा मेरी �ीमती 
आ�नै घरको दलानमा बसी रहेक� र घर �यवहारको 
कुरा गरी स�झाई बझुाई गदा� मलाई गालीगलौज गरके�ले 
मैले एक झापड हा�दा बाया ँआखँामा ला�न गएकोले 
िनजलाई त�काल िव.िप. कोइराला �वा��य िव�ान 
�ित�ान, धरानमा उपचार गन� लगेको र िचिक�सकले 
अब आखँा ठीक नह�ने सझुाब िदएकाले िनजलाई घरमा 
�याई राखेको हो । मैले जानीजानी अ�धी होस ्भनी 
कुटिपट गरकेो होइन भ�नेसमेत �यहोराको �ितवादी 
रामकृ�ण राईले अिधकार�ा� अिधकारीसम� गरकेो 
बयान ।

घाइते च��कला राईको पिहलेदिेख दाया ँ
आखँा द�ेन नस�ने (अ�धी) भएक� िथइन् । �ितवादीले  
बाया ँआखँा फुटाई िद�छु भनी ह�ला गद�थे । य�तैमा 
िमित २०६९।२।८ गते �ितवादीले  रामकृ�ण राईले 
जाहेरवालीलाई बि�सङ �हार गरी बाया ँ आखँा 
फुटाई िदएको ह�दँा िनजलाई त�काल ए�बलेु�स 
बोलाई िव.िप कोइराला �वा��य िव�ान �ित�ान, 
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धरानमा उपचार गन� पठाएको हो । िचिक�सकले आखँा 
िबि�यो भनी घाइतेलाई िड�चाज� गरकेो हो । �ितवादी 
रामकृ�ण राईले जानीजानी बि�सङ �हार गरी 
जाहेरवालीको बाया ँ आखँा फुटाई अङ्गभङ्ग गरकेो 
ह�दँा कानूनबमोिजम कारवाही ग�रपाउ ँ भ�नेसमेत 
�यहोराको �पा राईसमेतले लेखाई िदएको �ायः एकै 
िमलानको व�तिु�थित मचु�ुका ।

मेरो बिहनी जाहेरवाली च��कला राईलाई 
�ितवादी रामकृ�ण राईले पिहलादिेख नै कुटिपट 
गन� र तेरो आखँा फुटाई िद�छु भनी ध�काउने गथ� । 
िमित २०६९।२।८ गते मेरो बिहनी च��कला राईलाई 
बि�सङ �हार गरी आखँा घाइते बनाएकोले धरानमा 
उपचार गराएको र िचिक�सकले आखँा िबि�यो भनेको 
हो । �ितवादीले आखँा फुटाई अ�धी बनाई अङ्गभङ्ग 
बनाएको ह�दँा कानूनबमोिजम सजाय होस् भ�नेसमेत 
�यहोराको जीतबहादरु राईले लेखाई िदएको घटना 
िववरण कागज ।

�ितवादी रामकृ�ण राईलाई आ�नी �ीमतीको 
एउटा आखँा पिहलादेिख नै अ�धो छ भ�ने जा�दाजा�द ै
पटकपटक तेरो अक� आखँा फोरी अ�धो पारी िद�छु 
भ�दै आएकोमा वारदातको िमित समयमा पीिडत 
च��कला राईलाई कुटिपट गरी बाया ँ आखँासमेत 
फोरी पूण��पमा अ�धो बनाई िदएकाले िनज �ितवादी 
रामकृ�ण राईलाई मलुकु� ऐन, कुटिपटको महलको 
२ (१) नं.को कसरु अपराधमा सोही महलको ६ 
नं.बमोिजम सजाय ग�रपाउ ँभ�नेसमेत �यहोराको वादी 
नेपाल सरकारको अिभयोग प� ।

मेरो �ीमतीको दाया ँआखँा मैले िववाह गनु�  
अगािड नै ब�द िथयो । जलिव�द ुभएको कारण ब�द 
भएको भ�दथे । बाया ँ आखँा पिन कमजोर िथयो । 
बार�बार आखँाको उपचार गन� लिगरहेको िथए ँ । 
घरायसी सामा�य कुरामा मेरो भाइलाई स�झाई देउ, 
ितमीले भनेको मा�दछक� भनी �ीमतीलाई भनेकोमा 
मेरो �ीमती अली झक� र तपाइकँो भाइ तपाइलेँ 

भनेको त मा�दैनन् मैले भ�दा के मा�छन् भ�दै झक� 
रहेको िथइन । मैले बािहर नकराउ घरिभ� जाउ भ�दै 
सामा�य झापड हानेको िथए ँ । �यही बेला उनी पिन 
मितर फिक� छन् र मैले मखुमा हानेको तर आखँामा 
पन� गएको हो । िनजको आखँा पिन कमजोर भएकाले 
डा�टरकोमा औषिध गदा� पिन आखँा दे�न नसकेको 
हो । अिहले मेरो �ीमती दवैु आखँा दे�न सि�दनन् । 
सगैँ िमलेर बसेको �ीमतीको आखँा फुटाई िदउ ँभनेर 
हानेको त िथइन, स�जोगवश य�तो घटना ह�न पगेुको 
हो । अचानक �य�तो दघु�टना ह�न पगेुको हो भ�नेसमेत 
�यहोराको �ितवादी रामकृ�ण राईले स�ु अदालतमा 
गरकेो बयान । 

पिछ �माण ब�ुद ैजादँा ठहरबेमोिजम ह�ने नै 
ह�दँा हाल �ितवादी रामकृ�ण राईलाई अ.ब.ं११८(२) 
नं. बमोिजम थुनामा राखी म�ुाको पपु�� गनु�  र �ितवादी 
च�ुा ह�दँा बादी �ितवादीका सा�ीसमेत बझुी पेस गनु�  
भ�नेसमेत �यहोराको स�ु अदालतको आदेश ।

जाहेरवाली र �ितवादी �ीमान्  �ीमती 
ह�न् । उनीह� बीचमा सामा�य िववाद भएको ह�दँा 
�ितवादी घर बािहर िन�कँदा कहा ँगएको िकन घरबाट 
बािहर िन�केको भनी �ीमान् लाई फका�उन घरबािहर 
िन�कँदा ढोकाको छेउमा ठोिकन पगुी जाहेरवालीको 
आखँा फुटेको ह�नपुछ�  । जाहेरवालीको एउटा आखँा 
पिहलादेिख ड्यामेज िथयो । अक� आखँा पिन एकदमै 
कमजोर िथयो । घटना ह�नभु�दा केही समयअगािड मेरो 
जाहेरवालीसगँ भेट भई गफ ह�दँा मेरो त अक� आखँा 
पिन एकदमै दे�न छाडी सके अली अली दे�छु, किहले 
रा�ो देि�दन भि�थन । बढुाबढुीको झगडा त एउटा िनह� ँ
मा� हो । �ितवादीले गरकेो कारणबाट जाहेरवालीको 
आखँा फुटेको होइन भ�नेसमेत �यहोराको �ितवादीका 
सा�ी नमकुमार चे�जोङले स�ु अदालतमा गरकेो 
बकप� ।

जाहेरी दरखा�तको �यहोरा मैले �रसको 
झोकमा हालेको हो । यो मैले लगाएको आरोप झ�ुा 
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हो । दािहने आखँा पिहलेदेिख नै ब�द िथयो । दे�े आखँा 
पिन जलिब�द ुभएको डा�टरले भनेको िथयो । आखँा 
कमजोर भई औषिध गद� िथए ँ। भ�परुबाट काठमाड�को 
अ�पतालमा गएर दवैु आखँा फेनु�पछ�  भनेको िथयो । 
घरमा मेरो �ीमान् सगँ सामा�य िववाद ह�दँा मेरो �ीमान्  
मलाई दङ्गाएर राित बािहर िन�कन खो�नभुयो । 
मैले राित कहा ँ जान ु ह��छ भनी समाउन जादँ ै िथए,ँ 
�ीमान्  केही पर प�ुन ुभएको रहेछ । अ�ँयारो भएकाले 
म ठोि�कएर ह�ि�न गई मेरो घरको टाटी बेराको 
िकलाछेउमा लड्न प�ुदा िकलामा मेरो आखँा पन� गई 
आखँा फुटेको हो भ�नेसमेत �यहोराको जाहेरवाली 
िनशा भ�ने च��कला राईले स�ु अदालतमा गरकेो 
बकप� ।

�ितवादीले अिधकार�ा� अिधकारीसम� 
बयान गदा� जाहेरवाली च��कला राईलाई घर 
�यवहारको िवषयमा स�झाई बझुाई गदा� िनजले 
मलाई मखु फका�ई गालीगलौज गरपेिछ मैले ह�ला 
नगर भनी एक झापड आखँामा हािनिदएको हो । मैले 
हानेको झापड बाया ँआखँामा ला�न गई बाया ँआखँाको 
नानी फुटेर अ�धी भएक� ह�न् भनी लेखाएको देिख�छ 
भने अदालतमा समेत आफूले हानेको झापडबाट 
जाहेरवालीको बाया ँ आखँा फुटेको हो भनी सािबत 
रही बयान गरकेो देिख�छ । िनजको उ� सािबती 
बयानलाई मौकाको जाहेरी दरखा�त, मौकामा 
कागज गन� जीतबहादरु राईले लेखाइिदएको कागज, 
व�तिु�थित मचु�ुकाका मािनसह�को भनाइसमेतले 
पिु� गरकेो ह�दँा जाहेरवालीले अदालतमा उपि�थत 
भई �ितवादीले कुटेर मेरो आखँा फुटेको होइन भनी 
गरकेो बकप�सगँ यो इजलास सहमत ह�न सकेन । 
तसथ� �ितवादीले जाहेरवालीलाई हानेको झापडले 
जाहेरवालीको बाया ँ आखँा फुटी अङ्गभङ्ग भएको 
भ�ने पिु� ह�दँा �ितवादी रामकृ�ण राईलाई मलुकु� ऐन, 
कुटिपटको महलको ६ नं. बमोिजम ८ (आठ) वष� कैद 
र १०,०००।– (दशहजार) ज�रवाना ह�ने ठहछ�  भ�ने 

झापा िज�ला अदालतबाट भएको फैसला । 
मैले जाहेरवालीलाई मनसायपूव�क आखँा 

फुट्ने गरी झापड हानेको होइन, स�झाउन, तसा�उनमा� 
खोजेको हो भनी अिधकार�ा� अिधकारीसम� 
बयान गरकेोमा सोलाई बढाई चढाई गरी लेिखएको, 
जाहेरवालीको पिहलादेिख नै एउटा आखँा नद�ेने गरी 
अ�धो भएको र दो�ो आखँा पिन कमजोर भएकोले 
औषिध गद� गरकेो भएपिन आखँा दे�न नसकेको 
हो । मैले हानेको झापडले आखँा फुटी अ�धो नभएको, 
जाहेरवालीले अदालतमा बकप� गदा� मलाई कुटेको 
कारण अ�धो नभई म दैलोबाट बािहर िन�कने �ममा 
लडेर िक�लामा आखँा पन� गई फुटेको हो भनी बकप� 
गरकेो र मेरो सा�ीसमेतले जाहेरवालीको एउटा आखँा 
पिहलेदिेख नै अ�धो भएको र एउटा आखँा दलैोमा 
लडेर फुटेको भनी बकप� गरकेोमा सोतफ�  �यान 
नै निदई स�ु अदालतले मलाई सजाय गन� गरकेो 
फैसला �िुटपूण� ह�दँा सो फैसला उ�टाई सफाइ पाउ ँ
भ�नेसमेतको �यहोराको �ितवादी रामकृ�ण राईको 
पनुरावेदन प� ।

यसमा �ितवादी रामकृ�ण राईको �हारबाट 
पीिडत च��कला राईको बायापँ��को एउटा आखँामा� 
फुटी अङ्गभङ्ग भएको स�दभ�मा िनज �ितवादी 
रामकृ�ण राईलाई कुटिपटको ६ नं. बमोिजम ८ (आठ) 
वष� कैद र दशहजार �पैयाँ ँज�रवाना सजाय गरकेो स�ु 
झापा िज�ला अदालतको िमित २०६९।१०।१७।४ 
को फैसला फरक पन� स�ने देिखदँा मलुकु� ऐन, 
अ.बं.२०२ नं. तथा पनुरावेदन अदालत, िनयमावली, 
२०४८ को िनयम ४७ बमोिजम छलफलका लािग 
पनुरावेदन सरकारी विकल काया�लय, इलामलाई 
पेसीको सूचना िदई िनयमानसुार गरी पेस गनु�  भ�ने 
पनुरावेदन अदालत, इलामबाट भएको आदेश ।

एउटा अङ्ग बेक�मा भइरहेको अव�थामा 
�ितवादीले अक� अङ्ग पिन काम नला�ने बनाइिदने 
काय�ले उ� अङ्ग पूण��पमा काम नला�ने भई सो 
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अङ्गको पूण� �पमा अङ्गभङ्गका �पमा रहन जाने 
अव�था भएबाट आखँा नदे�ने गरी आखँा फुटाली 
िदएको देिखन गएकाले स�ु झापा िज�ला अदालतको 
िमित २०६९।१०।१७ को फैसला िमलेकै देिखदँा स�ु 
सदर ह�ने ठहछ�  । �ितवादीको पनुरावेदन िजिकर प�ुन 
नस�ने भ�नेसमेत �यहोराको पनुरावेदन अदालत, 
इलामको फैसला ।

पनुरावेदन अदालत, इलामले फैसला गदा� 
िमिसल संल�न कागज �माणको िव�ेषण नगरी भएको 
फैसलामा िच� बझुेको छैन । मैले वारदातपूव� किह�यै 
आखँा फो�रिद�छु भनेको िथइन । जाहेरवालीलाई 
मनसायपूव�क आखँा फुट्ने गरी झापड हानेको होइन, 
स�झाउन, तसा�उनमा� खोजेको हो भनी अिधकार�ा� 
अिधकारीसम� बयान गरकेोमा सोलाई बढाई चढाई गरी 
लेिखएको, जाहेरवालीको पिहलादेिख नै एउटा आखँा 
नदे�ने गरी अ�धो भएको र दो�ो आखँा पिन कमजोर 
भएकोले औषिध गद� आएको हो । मैले हानेको झापडले 
आखँा फुटी अ�धो भएको होइन । अ�ानता पूव�क उ� 
घटना ह�न गएकोमा �ीमतीको बाच�ुजेल �यारससुार 
गन� पाउ ँबालक छोरीह�को पिन िबजोग भएको छ भनी 
प�ताप गरकेो छु । पनुरावेदन अदालतले कुटिपटको 
६ नं. को (एउटै िकिसमको काम िलने एउटाभ�दा बढी 
अंग ह�नेमा सोम�ये एउटा अगं मा� बेक�बा पारी िदएको 
भए मलाई भएको सजायमा आधा सजाय गनु�पछ� ) 
गलत �या�या भएको छ । सोतफ�  �यान नै निदई स�ु 
अदालतले मलाई सजाय गन� गरकेो फैसला सदर 
गरकेो पनुरावेदन अदालत, इलामको फैसला �िुटपूण� 
ह�दँा सो फैसला उ�टाई सफाइ पाउनँ �याय �शासन 
ऐन, २०४८ को दफा १२(१) (क) बमोिजम म�ुा 
दोहोर ्याई हेन� िन�सा �दान ग�रपाउ ँ भ�नेसमेतको 
�यहोराको �ितवादी रामकृ�ण राईको यस अदालतमा 
दता� ह�न आएको िनवेदन प� ।

यसमा पीिडत जाहेरवाली �वयम् ले 
अदालतमा आई बकप� गदा� लडेर िकलामा आ�नो 

आखँा परी फुटेको भनी बकप� गरकेोमा सोलाई 
�माणमा �हण नगरी �ितवादी रामकृ�ण राईलाई 
कसरुदार ठहर गरी सजाय गरेको पनुरावेदन अदालत, 
इलामको िमित २०७०।१२।२६ को फैसलामा �माण 
ऐन, २०३१ को दफा ३ र ५४ तथा मलुकु� ऐन, अ.बं. 
१८४क र १८५ नं. को �िुट दिेखदँा �याय �शासन ऐन, 
२०४८ को दफा १२ को उपदफा (१) को ख�ड (क) 
बमोिजम म�ुा दोहोर ्याई हेन� िन�सा �दान ग�रिदएको 
छ भ�ने िमित २०७२।०२।२१ को यस अदालतको 
आदशे ।  

िनयमबमोिजम दिैनक पेसी सूचीमा चढी 
िनण�याथ� इजलाससम� पेस भएको ��ततु म�ुामा 
पनुरावेदक �ितवादीका तफ� बाट उपि�थत िव�ान्  
अिधव�ा �ी िवकाश दाहालले जाहेरवाली पीिडत र 
�ितवादी लो�ने �वा�नी ह�न,  दवैु प�बीच िववाद ह�दँा 
भिवत�य भई आखँामा ला�न गएको हो । जाहेरवालाले 
अदालतमा बकप� गदा� िकटानी साथ आफँै लडी आखँा 
फुटेको भनेक� छन । समान काम गन� २ अङ्गम�ये 
एउटा अङ्गभङ्ग भएमा आधा मा� सजाय गनु�पछ�  
भ�ने कानूनी �यव�था छ, जलिब�दलेु गदा� एउटा 
आखँा िब�ेको हो, िववादका �ममा मा� भिवत�य पन� 
गएको हो भनी गनु�भएको बहस सिुनयो । 

उि�लिखत बहस िजिकर, पनुरावेदनसिहतको 
िमिसल सलं�न �माण कागजातसमेत अ�ययन गरी 
हेदा�  यी पनुरावेदक �ितवादीले पीिडत जाहेरवालीलाई 
कुटिपट गरी दाया ँ आखँा ज�मजात अ�धो रहेकोमा 
बाया ँ आखँा �ितवादीले बि�सङ �हार गरी 
फुटाइिदएकोले िनज �ितवादीलाई कारवाही ग�रपाउ ँ
भ�ने जाहेरी दरखा�तसमेतको आधारमा �ितवादीलाई 
मलुकु� ऐन, कुटिपटको महलको २(१) नं. को कसरुमा 
सोही महलको ६ नं.बमोिजम सजायसमेतका लािग 
अिभयोगप� पेस भएकोमा �ितवादीलाई ८ वष� कैद 
�. १०,०००।- ज�रवाना ह�ने ठहछ�  भनी स�ु झापा 
िज�ला अदालतबाट भएको फैसला सदर गरकेो 
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पनुरावेदन अदालत, इलामको फैसलाउपर पनुरावेदक 
रामकृ�ण राईले िच� नबझुाई म�ुा दोहोर ्याई पाउ ँ
भ�ने िनवेदन दता� भई पनुरावेदनको िन�सा �दान गन� 
आदेश भई पनुरावेदन दता� ह�न आएको दिेखयो । 

यसमा पनुरावेदन अदालत, इलामले गरकेो 
फैसला िमलेको छ, छैन् र पनुरावेदक �ितवादीको 
पनुरावेदन िजिकर प�ुन स�ने हो, होइन भ�ने स�ब�धमा 
िनण�य िदनपुन� दिेखयो । 

२. िनण�यतफ�  िवचार गरी हेदा� �ितवादी 
रामकृ�ण राईले गरकेो म�ुका �हारबाट जाहेरवाला 
च��कला राईको आखँा फुटेको कुरामा कुनै िववाद 
देिखदँैन । िज�ला झापा दमक न.पा.वा.नं.१४ ि�थत 
पूव�मा दशे ु िनरौलाको घर, पि�ममा सीता थापाको 
घर, उ�रमा �याम कुमालको खाली ज�गा, दि�णमा 
मानबहादरु राईको घर यित चार िक�लािभ� उ�र 
मोहडा भएको िटनको छाना, बासँको टाटी भएको 
�ितवादी रामकृ�ण राईको घर, सो घर बर�डामा 
बिसरहेक� च��कला राईलाई �ितवादीले बि�सङ 
�हार गरी आखँा फुटाइिदएको, सो �थान वरपर रगतको 
टाटा रहेको र घाइते च��कला राईलाई उपचाराथ� 
लगेको हो भ�नेसमेत �यहोराको िमित २०६९।२।८ को 
घटना�थल मचु�ुका देिख�छ । पीिडत िनशा राईलाई 
उपचारको लािग २१/०५/२०१२ मा B.P.Koirala 
Institute Of Health Sciences, Ghopa, Dharan  
मा भना� गरकेो उ� अ�पतालको Emergency Lab 
Report बाट देिख�छ । िनशा भ�ने च��कला राईको 
बाया ँ आखँा अङ्गभङ्ग भएको भनी B.P.Koirala 
Institute Of Health Sciences,  Dharan को 
च.न. ४७७५ िमित २०६९।०३।०८ को प�साथ 
�ा� घा जाचँ �ितवेदनसमेतबाट दिेखदँा जाहेरवाला 
िनशा भ�ने च��कला राईको बाया ँआखँा त�कािलन 
चोटबाट अङ्गभङ्ग भएको पिु� ह�न आयो ।  

३. अब यी �ितवादी रामकृ�ण राईको म�ुका 

�हारबाट जाहेरवालाको बाया ँ आखँा अङ्गभङ्ग 
भएको हो वा होइन भ�ने स�ब�धमा िवचार गदा�  मेरा 
पित �ितवादी रामकृ�ण राईले मलाई िववाह गरी घरमा 
�याएको केही मिहनादिेख कुटिपट गन� तथा हेलािहसंा 
गन� गरकेो भए तापिन सहेर ै बसेक� िथए ँ । िनजले 
मादकपदाथ� सेवन गरी आई तेरो दाया ँ आखँा फुटेर 
अ�धी छस ्अब बाया ँआखँा फुटाई िद�छु भनी ध�क� 
िदने गरकेोमा िमित २०६९।२।८ गते िबहान ५.०० 
बजेको समयमा म दलानमा बिसरहेको अव�थामा 
मेरो कपालमा समाती बि�सङ �हार गरकेो र म 
�न कराउन था�दा मेरो बाया ँ आखँामा �हार गदा� 
बेहोस भई िछमेक�को सहायताले िव.िप. कोइराला 
�वा��य िव�ान �ित�ान, धरानमा उपचार गराइरहेको 
छु । मेरो दाया ँआखँा ज�मजात अ�धो रहेको र बाया ँ
आखँा िवप�ीले बि�सङ �हार गरी फुटाइिदएको ह�दँा 
िनजलाई कानूनबमोिजम कारवाही ग�रपाउ ँभ�नेसमेत 
�यहोराको �वयम्  पीिडत च��कला राईको िकटानी 
जाहेरी दरखा�तबाट ��ततु म�ुाको उठान भएको 
पाइ�छ ।

४. पनुरावेदक / �ितवादीले अिधकार�ा� 
अिधकारी तथा अदालतसम� बयान गदा� जाहेरवाला 
च��कला राईको पिहलेदिेख दाया ँआखँा अ�धो भएको 
र बाया ँ आखँासमेत सामा�य दे�ने भएकोले आखँा 
अ�पताल िबता�मोडमा उपचार भई सधुार भइरहेको 
िथयो ।  य�तैमा िमित २०६९।२।८ गते िबहान अ�दाजी 
५ बजेको समयमा मेरी �ीमती आ�नै घरको दलानमा 
बसी रहेक� र घर �यवहारको कुरा गरी स�झाई बझुाई 
गदा� मलाई गालीगलौज गरेक�ले मैले एक झापड हा�दा 
बाया ँआखँामा ला�न गएकोले िनजलाई त�काल िव.िप. 
कोइराला �वा��य िव�ान �ित�ान, धरानमा उपचार 
गन� लगेको र िचिक�सकले अब आखँा ठीक नह�ने 
सझुाब िदएकाले िनजलाई घरमा �याई राखेको हो । 
मैले जानीजानी अ�धी होस ्भनी कुटिपट गरकेो होइन 
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भने तापिन आ�नो म�ुका �हारबाट आखँा फुटेको 
कुरामा सािबत भई बयान गरकेो देिखयो ।

५. आ�नो म�ुका �हारबाट आखँा फुटेको 
कुरालाई �ितवादीले �वीकार ै गरी केवल आखँा 
फुटाउने गरी हानेको होइन भ�नेस�म िजिकर िलएको 
देिख�छ । यसरी �ितवादीको �हारबाट आखँा फुटेको 
कुरामा िववाद भएन । अब िनयतबश �हार गरकेो होइन 
भ�ने कुरा र एउटामा� आखँा फुटाएको ह�दँा सजाय 
ह�ने भएको ख�डमा के कित सजाय ह�नपुन� हो भ�ने 
पनुरावेदन िजिकर स�ब�धमा िवचार गदा� जाहेरवाली 
पीिडतले जाहेरीमा नै �ितवादीले तेरो दाया ँआखँा फुटेर 
अ�धी छस् अब बाया ँआखँा फुटाई िद�छु भनी ध�क� 
िदने गरकेो भ�ने �यहोरा उ�लेख गरकेो देिख�छ । यसरी 
िनजले आखँा फुटाई िद�छु भनी वारदात घटनाभ�दा 
पिहलेदेिख नै बारबार ध�क� िददैँ आउन,ु �हार पिन 
आखँामा नै ह�न ुर आखँा फुटने गरी नै �हार गनु�लाई 
संयोगमा� मा�न नसक� �ितवादीले िनद�यताका साथ 
आखँा फुटाउने नै सिुनयोिजत तवरबाट �हार गरकेो 
देिख�छ । आखँा फुटाउने तवरले �हार गरकेो नभई 
सामा�य�पमा �हार गरकेो भ�ने �ितवादीको बयान 
एवं पनुरावेदन िजिकर हेदा� सामा�य�पमा �हार गरकेो 
भए आखँाबाहेक शरीरको अनहुारको अ�य� भागमा 
ला�न ुपन�मा अ�य� लागेको नभई केवल आखँामा नै 
ताक� �हार गरकेो म�ुकाले आखँा फुटेको कुरा जाहेरी 
दरखा�त, �ितवादीको अदालत तथा अिधकार�ा� 
अिधकारीसम�को बयान, घा जाचँ �ितवेदनसमेतका 
�माण कागजातले समेत एक अक�मा समिथ�त गरकेो 
देिखदँा �ितवादीले म�ुका �हार गरी आखँा फुटाई 
िदएको �मािणत ह�न आयो । 

६. जहासँ�म पीिडत जाहेरवाली �वयम् ले 
अदालतमा आई बकप� गदा� लडेर िकलामा आ�नो 
आखँा परी फुटेको भनी बकप� गरकेोमा सोलाई �माणमा 
�हण नगरी �ितवादी रामकृ�ण राईलाई कसरुदार ठहर 

गरी सजाय गरकेो भ�ने आधारमा िन�सा िदइएको छ 
सोतफ�  िवचार गदा� जाहेरवालीको बा�या�मक कारणले 
प�रवित�त बयानलाई �वत���पमा ख�डन गनु�पन� 
अव�था रह�छ । आफँै पितबाट अङ्गभङ्ग भएक� 
पीिडत जाहेरवाली आ�नै िहत िव�� िकन बकप� 
ग�रन् होला, कुन सामािजक, सां�कृितक र आिथ�क 
कारणले वा के कारणले पीिडत एकाएक प�रवत�न भइन 
सो�नपन� ह��छ । पीिडतले आफँै अ�यारोलाई िकन 
�वीकानु�  पय� होला �यो पिन आखँा ज�तो शरीरको 
लािग सवा�िधक नभई नह�ने �य�तो शरीरको अगं 
जसिबना जीवन अ�य�त चनुौितपूण� ब�न पगेुको छ । 
�वयमलाई परािजत गन� प�रक�पना �यायमा गरकेो 
ह�दैँन । �यायकता�ले �ितकूल बयानको बा�या�मक 
प�रि�थितलाई म�यनजर रा�न ु पद�छ । �ितकूल 
बयानलाई �यायको कसीमा हेन� आव�यक छ । �ितवादी 
रामकृ�ण राई �वयम् ले पीिडतलाई िहका�एको कुरामा 
�वीकारोि� रहेको छ । साथै स�पूण� व�तगुत �माणले 
�ितवादीले िहका�एको कुरालाई �थािपत गरकेो छ । 
व�तगुत �माणलाई खि�डत गन� नसकेको अव�थामा 
यस अदालतबाट म�ुा दोहोर ्याई हेन� िन�सा �दान 
गरकेो िमित २०७२।०२।२१ को आदशेमा िन�सामा 
िदइएको कारणसगँ सहमत ह�न सिकएन ।  

७. �ितवादीलाई के कित सजाय ह�ने 
भ�नेस�ब�धमा िवचार गदा� अब एउटास�म आखँा 
फुटाएकोमा एउटै काम गन� दईु अङ्गम�ये एक 
अङ्गभङ्ग गराएको मानी सो अन�ुप सजाय िनधा�रण 
गनु�पन� हो वा एउटा आखँा पिहले नै काम नला�ने 
भएका कारण अङ्गभङ्गबापतको परु ैसजाय गनु�पन� 
हो सोस�ब�धमा िवचार गनु�पन� देिखयो । फौजदारी 
कानून र �यायको एउटा मह�वपूण� उ�े�य भनेको 
कसरुदारलाई सजाय गनु�को साथै अपराधको रोकथाम 
र िनय��ण गरी समाजमा शाि�त र �यव�था कायम गनु�  
पिन हो । कसरुदारलाई सजाय तो�दा द�ड गर ेज�तो 
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मा� दिेखन ुह�दैँन । कसरुको मा�ा र गा�भीय�ताअनसुार 
द�ड पाएको अनभूुित गरी प�ातापको वातावरण पिन 
िसज�ना ह�ने िकिसमले द�ड गनु�पन� ह��छ । यी पनुरावेदक 
र पीिडत पितप�नी नाताका भई सगैँ बसोबास गरकेो 
त�यमा िववाद छैन । पितप�नीको स�ब�ध पूण�त माया, 
िव�ास र स�मानमा अडेको ह��छ र यसमा एउटाले 
अका�को िव��मा कुनै आपरािधक घटना घटाउन 
स�ने प�रक�पनासमेत गरकेो ह�दँनै । प�नीसगँ कुनै 
कारणले बेमेल ह�दँैमा संवेदनशील अङ्ग आखँामा 
�हार गनु�पन� अव�था र कारण ह�दैँन । समानता तथा 
आ�म स�मानका साथ बा�ँन पाउने मािनसको नैसिग�क 
अिधकार हो । कुनै पिन बहानाबाजी, कारण, अव�था 
वा प�रि�थितले पिन सो अिधकार हनन् ह�न ु ह�दँनै । 
आ�नो संर�क�वमा रहेक�, आफूले सदैव र�ा गनु�पन� 
प�नीलाई अ�धो बनाएको अव�थामा िनजलाई कम 
सजाय गरी सजाय घटाउने अव�था र कारण ह�दैँन । 
घर र पित जसबाट जहा ँआफू बढी सरुि�त अनभूुित 
गद�छन् िक सोही ठाउमँा र �यि�बाट िहिंसत ह�न ु
बढी डर ला�दो अव�था हो । य�तोमा लो�ने पीडक 
भएकै आधारमा सजाय घटाउदँा �यायोिचत नह�नकुा 
साथै घरले ुिहंसा िनय��ण र रोकथाममा बाधकसमेत 
ह�न स�दछ । नाताले अपराधबाट उ�मिु� वा  
Concession पाउन स�दनै । 

८. यी पीिडतको एउटा अङ्ग पिहले नै पूण� 
�पमा काम निदने छ । सो कुराको �ितवादीलाई पूण� 
जानकारी  छ । �य�तो एउटा अङ्ग बेक�मा भइरहेको 
अव�थामा अक� अङ्ग पिन काम नला�ने बनाई िदने 
काय�ले उ� अङ्ग पूण��पमा काम नला�ने भई सो 
अङ्गको पूण� �पमा अङ्गभङ्गका �पमा रहन जाने 
अव�था ह��छ । जसको प�रणाम �व�प एउटै काम 
िदने दईु अङ्गम�ये एक अङ्गमा� अङ्गभङ्ग भएको 
भ�ने अव�था ��ततु म�ुाको पीिडतको अव�था रहेको 
छैन् । सो भएबाट आखँा नद�ेने गरी आखँा फुटाली 

शि�हीन ग�रिदएको दिेखन गई सोही मतुािबक सजाय 
िनधा�रण ह�ने दिेखयो ।

९. मलुकु� ऐन, कुटिपटको महलको २ नं. मा 
आखँाको हेन� शि� हीन गरी वा आखँा फोरी �ि�िवहीन 
बनाइिदएमा अङ्गभङ्गको खत ठहछ�  भ�ने कानूनी 
�यव�था रहेको छ । �यसै गरी सोही महलको ६ नं. 
मा �ि�िवहीन बनाएको खतमा सो गन�लाई ३ लाख 
ज�रवाना गरी ८ वष� कैद गनु�पछ�  भ�ने कानूनी �यव�था 
ह�दँा एउटा अङ्ग बेक�मा भइरहेको अव�थामा अक� 
अङ्ग पिन काम नला�ने बनाई िदने काय�ले आखँा 
ज�तो शरीरको मह�वपूण� अङ्ग पूण��पमा काम नला�ने 
भई सो अङ्गको पूण��पमा अङ्गभङ्गका �पमा रहन 
जाने अव�था ह�दँा यी �ितवादीले आ�नी �ीमतीलाई 
पूण��पमा दवैु आखँा नदे�ने गरी �ि�िवहीन बनाएको 
�मािणत ह�न आयो ।

१०. अतः मािथ उि�लिखत आधार, कारण 
�माणको िववेचनाबाट �ितवादी रामकृ�ण राईले दाया ँ
आखँा नदे�ने पीिडत जाहेरवाला िनशा भ�ने च��कला 
राईलाई कुटिपट गरी िनजको बाया ँ आखँा फोरी 
�ि�िवहीन बनाई मलुकु� ऐन, कुटिपटको महलको २ नं. 
अ�तग�तको कसरु गरकेो िनिव�वाद�पमा पिु� भएकोले 
कुटिपटको महलको ६ नं. बमोिजम �ितवादी रामकृ�ण 
राईलाई ८ (आठ) वष� कैद र �.१०,०००।– (दश 
हजार) ज�रवानाको सजाय ह�ने ठहर ्याई स�ु झापा 
िज�ला अदालतले िमित २०६९।१०।१७ मा गरकेो 
फैसला सदर गरकेो पनुरावेदन अदालत, इलामको 
िमित २०७०।१२।२६ को फैसला िमलेकै देिखदँा यस 
अदालतबाट िमित २०७२।०२।२१ मा �दान ग�रएको 
िन�सासगँ सहमत ह�न सिकएन । झापा िज�ला 
अदालतको फैसला सदर गन� गरी भएको पनुरावेदन 
अदालत, इलामको िमित २०७०।१२।२६ को फैसला  
सदर ह�ने ठहछ�  । �ितवादीको पनुरावेदन िजिकर प�ुन 
स�दनै । ��ततु म�ुाको फैसलाको जानकारी थनुामा 
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रहेका �ितवादीलाई िदई दायरीको लगत क�ा गरी 
िनयमानसुार िमिसल अिभलेख शाखामा बझुाई िदनू ।

उ� रायमा सहमत छु ।
�या. ओम�काश िम�

इजलास अिधकृत: कोशले�र �वाली
इित संवत् २०७३ साल भदौ १४ गते रोज ३ शभुम् ।

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

माननीय �यायाधीश �ी केदार�साद चािलसे
आदेश िमित : २०७३।०४।२५

०६८-WO-०८५९

िवषय:- उ��ेषण

िनवेदक : िज�ला स�री िवसहरीया गा.िव.स. वडा नं.८ 
ब�ने मदोदरलाल देवको छोरा घन�याम देव

िव��
िवप�ी : नेपाल सरकार, भौितक योजना तथा िनमा�ण 

म��ालय, िसहंदरबार, काठमाड�ंसमेत

 § िनवेदकको क�पनीको कम�चारी सवेा 
सत� िनयमावली, २०३९ को िनयम ६.२ 
अ�तग�तको अनुसूची १४ मा नेपाल 
सरकारका कम�चारीले पाएसरहको जीवन 
िबमा सुिवधा उपल�ध गराइनेछ भ�नुको 
ता�पय� िबमा �ा� गन�को लािग पिन 
सोही आधार र सत�को पालना ग�रएको 

ह�नुपछ� भ�न े हो । सरकारी कम�चारीले 
ज�तो िबमा कोषमा योगदान नगन� तर 
सरकारी कम�चारीसरह उपल�ध गराइनेछ 
भ�ने �यव�था लेिखएकै आधारमा जीवन 
िबमाको सुिवधाको दाबी गन� िम�दैन । 
िनवेदकको हकमा हदेा� क�पनीमा िबमा 
कोष खडा गन� तथा कम�चारीह�ले उ� 
कोषमा मािसक�पमा िनि�त रकम 
योगदान गन� �यव�था रहकेो देिखएन । 
यसरी कुनै पिन योगदान िबना िबमा रकम 
सुिवधा पाउनुपन� भ�ने िनवेदनको मागसगँ 
सहमत ह�न नसिकन े।

(�करण नं. ३)
 § िबमास�ब�धी अवधारणा योगदान 

(Insurance Premium) मा आधा�रत 
रहकेो ह��छ । िबमा गदा� िबमकले 
िबिमतलाई िबमासिुवधा उपल�ध गराउँछ 
भने �यसको �ितफल(Consideration) 
�व�प िबिमतले पिन िनि�त रकम 
योगदानको �पमा  िबमकलाई उपल�ध 
गराउँछ । िबमास�ब�धी यो आधारभूत 
अवधारणा हो । योगदान (Insurance 
Premium) िबना िबमा ह�न स�दैन । 
��तुत िनवेदनमा िनवेदकलाई िबिमत 
तथा क�पनीलाई िबमक मानी हदेा� 
िनवेदकले कुनै योगदान नगरकेो अव�थामा 
क�पनीबाट िबमाबापतको सुिवधाको दाबी 
गनु� िबमास�ब�धी आधारभूत अवधारणाको 
समते िवपरीत रहकेो देिखन े।

(�करण नं. ४)

�रट िनवेदकको तफ� बाट : िव�ान्  व�र� अिधव�ा 
सिवता बराल र िव�ान्  अिधव�ा डालकुमार 
खड्का

�नण�य नं. ९६९९

&
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िवप�ीका तफ� बाट : िव�ान् उप�यायािधव�ा 
अजु�न�साद कोइराला

अवलि�बत निजर :
स�ब� कानून :

 § कम�चारी सेवा शत� िनयमावली, २०३९
 § िनजामती सेवा ऐन, २०४९

आदेश
�या. दीपककुमार काक�  : नेपालको 

अ�त�रम सिंवधान, २०६३ को धारा १०७(२) 
बमोिजम यसै अदालतको अिधकार�े�िभ� पन� ��ततु 
�रट िनवेदनको सिं�� त�य र ठहर यस�कार छ ।

म िनवेदकले िवप�ी क�पनीमा िमित 
२०३२।१।२६ मा िनय�ु� िलई सपुरभाइजर पदमा 
५८ वष�स�म काम गरी िमित २०६६।११।२८ को 
प�ले िमित २०६६।१२।१५ देिख पाचँ� तहबाट 
अिनवाय� अवकाश पाई सेवाबाट अलग भएको 
ह� ँ । म िनवेदकले अिनवाय� अवकाश िलदँा िवप�ी 
नेशनल क�स��सन क�पनीको कम�चारी सेवा सत� 
िनयमावली,२०३९ को िनयम ६.२ अ�तग�तको 
अनसूुची १४ मा �यव�था भएबमोिजम �ा� गन� 
िबमालगायतका स�पूण� सिुवधाह� �ा� गरी अवकाश 
जीवन �यितत ग�रआएकोमा िवप�ी क�पनीबाट 
िमित २०६८।११।२२ को एक प� �ा� गरी हेदा� 
मैले अिनवाय� अवकाश �ा� गदा� िवप�ी क�पनीबाट 
उि�लिखत िनयमबमोिजम बझुेको िबमाबापतको 
रकम िवप�ी अि�तयार द�ुपयोग अनसु�धान 
आयोगको िमित २०६८।११।१७ को प�अनसुारको  
िनद�शनबमोिजम क�पनीमा अिवल�ब िफता� गनु�  भनी 
माग ग�रएको रहेछ । म िनवेदकलाई िवप�ी क�पनीले 
अिनवाय� अवकाशको समयमा उपल�ध गराएको 
िबमाबापतको रकम नेशनल क�स��सन क�पनीको 
कम�चारी सेवा सत� िनयमावली,२०३९ को िनयम ६.२ 
मा २०४४ सालमा पिहलोपटक संशोधन गरी सोको 

अनसूुची १४ बमोिजमको �यव�थाअनसुार म तथा 
म ज�ता िवप�ीका अ�य कम�चारीह�लाई उपल�ध 
ग�रएको हो । 

यसरी म िनवेदकलाई िवप�ी क�पनीको 
स�चालक सिमितले नेशनल क�स��सन क�पनी 
नेपाल िलिमटेडको कम�चारी सेवा सत� िनयमावली, 
२०३९ बमोिजम िविधवत िनण�य गरी िबमाबापत 
िदएको रकम िफता� गनु�  भनी मलाई गरकेो प�ाचारले 
मलाई कानूनको अगािड समान �यवहार गन� र 
मेरो स�पि�स�ब�धी संवैधािनक अिधकार मािथ 
��य��पमा आघात परु ्याउने काय� भएको छ । 
िवप�ी क�पनीले िबमा रकम िफता�  गनु�  भनी मलाई 
�ेिषत गरकेो प�सगँ सलं�न रहेको िवप�ी अि�तयार 
द�ुपयोग अनसु�धान आयोगको प� हेदा� मैले िवप�ी 
क�पनीसगँ �ा� गरकेो िबमा रकम अनसु�धानको �ममा 
िनयमिवपरीत भ�ुानी ग�रएको ह�नाले मसमेतबाट सो 
रकम िफता� गन� लगाउने भ�ने मा� उ�लेख भएको तर 
कुन ऐन िनयमको िखलाफमा मैले िवप�ी क�पनीबाट 
िबमाबापतको रकम बझेुको हो भ�ने स�ब�धमा �प� 
केही उ�लेख नगरी मनोगत�पमा गरकेो अनसु�धान 
र सोको प�रणामसमेत मनोगत भएको अव�थामा 
�य�तो प�को भरमा �चिलत कानूनबमोिजम तालकु 
म��ालयह�को समेत सहमितमा मैले �ा� गरकेो िबमा 
रकम िफता� गनु�पन� भ�नको लािग िवप�ीह�ले कुनै 
कानूनी आधार िलन नसकेबाट िवप�ीह�को उ� प� 
मनोगत एवं गैरकानूनी रहेको छ ।

अतः िवप�ीह�को उ� काम कारवाहीबाट 
म िनवेदकलाई नेपालको अ�त�रम संिवधान, २०६३ 
को धारा १२, १३ र १९ तथा २३ �ारा �ा� मौिलक 
हकको उपयोग गन�बाट वि�चत गरकेो ह�दँा िवप�ीह�को 
उि�लिखत िमितको गैरकानूनी प� एव ं सो प�मा 
उि�लिखत रकम िफता� गराउने िवषयसगँ स�बि�धत 
िनण�यह�लाई आदेश�ारा बदर गरी िनवेदकलाई 
िदएको िबमाबापतको रकम िफता� नगनु�  नगराउन ुभनी 
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िवप�ीको नाममा परमादेशलगायत अ�य उपय�ु आ�ा 
आदेश जारी ग�रपाउ ँ साथै �रट िनवेदनको अि�तम 
टुङ्गो नला�दास�म िमित २०६८।११।२२ को प� 
काया��वयन नगनु�  नगराउन ुभनी अ�त�रम आदशेसमेत 
जारी ग�रपाउ ँभ�ने �यहोराको �रट िनवेदन । 

िनवेदकको मागबमोिजम आदेश जारी गनु�  नपन� 
कारण भएमा १५ िदनिभ� आफंँै वा कानूनबमोिजमको 
�ितिनिधमाफ� त िलिखत जवाफ पेस गनु�  तथा अक� 
आदेश नभएस�म उ� प� काया��वयन नगनु�  नगराउन ु
भनी यस अदालतबाट भएको िमित २०६८।१२।१४ 
को आदेश । 

िवप�ी �रट िनवेदकले यस म��ालयको के 
क�तो काम कारवाहीबाट िवप�ीलाई असर पगेुको हो 
सो कुराको िजिकर आ�नो �रट िनवेदनमा कहीकँतै पिन 
उ�लेख नै नगरी अस�बि�धत यस म��ालयसमेतलाई 
िवप�ी बनाई िदएको �रट िनवेदन खारजेभागी छ, 
खारजे ग�रपाउ ँभ�नेसमेत �यहोराको अथ� म��ालयको 
यस अदालतमा परकेो िलिखत जवाफ ।

यस म��ालयको के क�तो काम कारवाहीले 
िवप�ीको सवंैधािनक तथा कानूनी हकह�मा �ितकूल 
असर पगेुको हो सो कुरा िनवेदकले उ�लेख गन� नसक� 
केवल यस म��ालयको नाम िवप�ी महलमा मा� 
उ�लेख गरकेो र यस म��ालयबाट �रट िनवेदकको 
संवैधािनक तथा कानून हकअिधकारमा असर प�ुने 
गरी कुनै काम कारवाही नग�रएको �यहोरा स�मािनत 
अदालतसम� अनरुोध गद�छु । �रट िनवेदकले �ा� 
गरकेो िबमा रकम क�पनीलाई िफता�  गनु�  नपन�मा 
सोिवपरीत िफता� गनु�  भनी िमित २०६८।१२।२ मा 
जारी गरकेो प�को स�ब�धमा यस म��ालयलाई 
िवप�ी बनाउन ुपन� नै होइन । यस म��ालयलाई िवप�ी 
बनाई दायर गरकेो ��ततु िनवेदन िनरथ�क र िनराधार 
भएकोले खारजे ग�रपाउ ँभ�नेसमेत �यहोराको भौितक 
योजना तथा िनमा�ण म��ालयको यस अदालतमा 
परकेो िलिखत जवाफ ।

नेशनल क����सन क�पनी नेपाल 
िलिमटेडको कम�चारी सेवा सत� िनयमावली अनसूुची 
१४ को (१) मा क�पनीका �थायी कम�चारीह�लाई 
नेपाल सरकारका कम�चारीले पाएसरहको जीवन िबमा 
सिुवधा उपल�ध गराइनेछ भ�ने उ�लेख भएको र 
नेपाल सरकारका िनजामती कम�चारीह�को हकमा 
िनजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा ४० क (२) मा 
भएको िबमा सिुवधास�ब�धी �यव�था हेदा�, नेपाल 
सरकारले साविधक जीवन िबमा कोष �थापना गन� र 
��येक कम�चारीको मािसक तलबबाट दईुसय �पैयाँ ँ
क�ा गरी सो कोषमा ज�मा गन� र �यित नै रकम नेपाल 
सरकारले थपगरी सेवा िनव�ृ भएका कम�चारीलाई 
िबमाङ्क रकम र बोनस भ�ुानी िदने भ�ने उ�लेख 
भएकोमा सोहीबमोिजम नेशनल क����सन क�पनी 
नेपाल िलिमटेडले आ�ना कम�चारीलाई िबमा सिुवधा 
उपल�ध गराउन स�ने कुरामा िववाद दिेखदँैन तर 
उपरो�ानसुारको िबमा सिुवधा उपल�ध गराउन 
कम�चारीको पिन योगदान ह�नपुन�मा उ� क�पनीको 
कम�चारीको योगदान िबना नै िबमाकोष खडा गरी िबमा 
सिुवधा उपल�ध गराएको भ�ने देिखदँा उ� िबमा 
सिुवधा उपल�ध गराउने काय� गैरकानूनी देिखएकोमा 
िववाद रहेन । कम�चारीको योगदान िवना नै क�पनीको 
आ�नै �ोतबाट खडा ग�रएको िबमाकोषबाट मा� 
िबमा सिुवधा उपल�ध गराउने गरी ग�रएको िनण�य र 
सोअनसुार ग�रएको भ�ुानी �िुटपूण� ह�दँा सोअनसुार 
उपल�ध गराइएको िबमा रकम िफता� गराउन आयोगबाट 
िनद�शन जारी ग�रएको हो । िफता� गनु�पन� होइन भ�ने 
िनवेदन िजिकर �िुटपूण� ह�दँा खारजे ग�रपाउ ँभ�नेसमेत 
�यहोराको अि�तयार द�ुपयोग अनसु�धान आयोगको 
यस अदालतमा परकेो िलिखत जवाफ ।

िवप�ीको म�ुय िजिकर भनेको िमित 
२०६८।११।२२ गतेको यस क�पनीको प�लाई बदर 
ग�रपाउ ँ भ�ने रहेको छ । जनु प� यस क�पनीको 
�वे�छाले लेिखएको नभई अि�तयार द�ुपयोग 
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अनसु�धान आयोगको िमित २०६८।११।१७ 
च.नं.८६८ को आधारबाट लेिखएको हो । िनज 
िनवेदकलगायत २८ जनाम�ये केही पूव� कम�चारीले 
िबमाबापतको रकम िफता� ग�रसकेको र केहीको हकमा 
यस क�पनीबाट पाउने अ�य सिुवधाबापतको रकम 
िलन बाकँ� रहेकोले सो रकमम�ये िबमाबापतको रकम 
रो�का राखी बाकँ� रकम भ�ुानी भइसकेको छ । िनज 
िनवेदक एवं ल�मण�साद उपा�यायबाट िबमाबापतको 
रकम िफता� गराई जानकारी गराउन ुभनी उ�लेख भई 
आएको ह�दँा अ.द.ुअ.आ.लाई िव�� ख�डमा स�म 
उ�लेख गरकेो तर िनजको िनण�यलाई बदर गराउने 
माग नगरकेो ह�दँा िलिखत जवाफवाला क�पनीको 
प�ले मा�ै िनवेदकको संवैधािनक तथा कानूनी हकमा 
आघात प�ुन नगएको ह�दँा �रट िनवदने खारजेभागी 
छ खारजे ग�रपाउ ँ भ�नेसमेत �यहोराको नेशनल 
क����सन क�पनी नेपाल िलिमटेड तथा ऐ. को 
महा�ब�धक तथा ऐ. को स�चालक सिमितसमेतको 
संय�ु िलिखत जवाफ । 

िनयमबमोिजम दिैनक तथा सा�ािहक पेसी 
सूचीमा चढी िनण�यको लािग यस इजलाससम� 
पेस ह�न आएको ��ततु �रट िनवेदनमा िनवेदकको 
तफ� बाट उपि�थत िव�ान्  व�र� अिधव�ा �ी 
सिवता बराल र िव�ान्  अिधव�ा �ी डालकुमार 
खड्काले िनवेदकले लामो समयस�म क�पनीमा 
सेवा परु ्याएप�ात् क�पनीको कम�चारी सेवा सत� 
िनयमावली, २०३९ को िनयम ६.२ अ�तग�तको 
अनसूुची १४ बमोिजमको �यव�थाअनसुार िबमा 
रकम �ा� गरकेो हो । िनयमबमोिजम �ा� ग�रसकेको 
िबमा रकम िफता� गन� लगाउदँा िनवेदकको संवैधािनक 
र कानूनी हकमा आघात पगेुको कारणले िनवेदन 
मागबमोिजमको आदशे जारी ह�नपुछ�  भनी बहस 
गनु�भयो । �यसैगरी िवप�ीह�को तफ� बाट उपि�थत 
िव�ान्  उप�यायािधव�ा �ी अजु�न�साद कोइरालाले 
िनवेदकले �ा� गरकेो िबमाबापतको रकमलाई 

िनजामती सेवा ऐन,२०४९ को दफा ४०(२) (ख) को 
�यव�थासगँ तलुना गन� िम�दैन । उ� ऐनबमोिजमको 
िबमा रकम नेपाल सरकारका कम�चारीले �ा� गन� हो 
जसको लािग मािसक २०० �पैयाँ ँ िबमाबापत क�ी 
ग�रएको ह��छ । िनवेदन खारजे ह�नपुछ�  भनी बहस 
गनु�भयो । 

उपयु�� बहस िजिकर सनुी िनवेदनसाथ 
सलं�न िमिसलको अ�ययन गरी हेदा� िनवेदकको 
मागबमोिजमको आदशे जारी गनु�पन� हो, होइन ? 
सोस�ब�धमा िनण�य गनु�पन� देिखयो ।

२. िनण�यतफ�  िवचार गदा� यसमा िनवेदकले 
नेशनल क�स��सन क�पनी िलिमटेडमा काम गरी 
अिनवाय� अवकाश पाउदँा उ� क�पनीको कम�चारी 
सेवा सत� िनयमावली, २०३९ को िनयम ६.२ 
अ�तग�तको अनसूची १४ बमोिजम िबमालगायतका 
सिुवधाह� �ा� गरकेोमा सो िबमाबापतको 
रकम िफता�  गराउन ु भनी अि�तयार द�ुपयोग 
अनसु�धान आयोगको िमित २०६८।११।१७ को 
प� तथा सोबमोिजम िबमाबापतको रकम दािखला 
गराउनेस�ब�धी क�पनीको िमित २०६८।११।२२ 
को प�को वैधािनकतालाई चनुौती िददँै बदर गराई 
पाउ ँभनी ��ततु �रट िनवेदन दायर गरकेो देिखयो । 
िवप�ीह�ले पेस गरकेो िलिखत जवाफको अ�ययन 
गदा� िबमाबापतको रकम �ा� गन�को लािग कम�चारीको 
समेत योगदान ह�नपुन�मा क�पनीले कम�चारीको 
योगदान िबना नै िबमा कोष खडा गरी िबमा सिुवधा 
उपल�ध गराउने काय� गैरकानूनी भएकोले िनवेदन 
खारजे ह�नपुछ�  भ�ने िजिकर िलइएको रहेछ । 

३. िनवेदकले आ�नो िजिकरमा म�ुयतः 
क�पनीको कम�चारी सेवा सत� िनयमावली,२०३९ 
को िनयम ६.२ अ�तग�तको अनसूुची १४ बमोिजम 
आफूले िबमा रकम �ा� गरकेो भ�ने िजिकर िलएको 
देिख�छ । उ� िनयमावलीको उि�लिखत अनसूुचीको 
�यव�था हेदा� अनसूुची १४ को (१) मा क�पनीका 
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�थायी कम�चारीह�लाई नेपाल सरकारका कम�चारीले 
पाएसरहको जीवन िबमा सिुवधा उपल�ध गराइनेछ 
भ�ने उ�लेख भएको देिखयो । यसरी नेपाल सरकारका 
कम�चारीले जनु सत� र आधार िबमाबापतको सिुवधा 
�ा� गद�छन् सोही आधार र सत�मा सो सरहको सिुवधा 
उ� क�पनीका कम�चारीले �ा� गन�छन् भ�ने नै उ� 
िनयमावलीको उि�लिखत �यव�थाको मनसाय रहेको 
देिखयो । सरकारी कम�चारीले �ा� गन� िबमा सिुवधाको 
स�ब�धमा िनजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा 
४० क(२) मा �यव�था ग�रएको छ । जसमा नेपाल 
सरकाले साविधक जीवन िबमा कोष �थापना गन� र 
��येक कम�चा�रको मािसक तलबबाट दईुसय �पैयाँ ँ
क�ा गरी सो कोषमा ज�मा गन� र �यती नै रकम नेपाल 
सरकाले थप गरी सेवा िनव�ृ भएका कम�चारीलाई 
िबमाङ्क रकम र बोनस भ�ुानी िदने भ�ने उ�लेख 
भएको छ । यसरी िनजामती सेवा ऐनको उि�लिखत 
�यव�थाले िबमा सिुवधाको लािग िनि�त आधार र 
सत� िनधा�रण गरकेो छ । जसअनसुार नेपाल सरकारले 
िबमा कोष खडा गद�छ र हरके कम�चा�रले मािसक दईु 
सयका दरले उ� कोषमा योगदान गद�छन् र �यित नै 
रकम नेपाल सरकारले उ� कम�चारीको नाममा थप 
ग�रिद�छ । यसरी िनजामती सेवा ऐनले �दान गरकेो 
िबमा सिुवधामा कम�चा�रको योगदान रहेको ह��छ र 
सोही योगदानको आधारमा कम�चारीले िबमाको सिुवधा 
�ा� गद�छन् । िनवेदकको क�पनीको कम�चारी सेवा 
सत� िनयमावली,२०३९ को िनयम ६.२ अ�तग�तको 
अनसूुची १४ मा नेपाल सरकारका कम�चारीले पाए 
सरहको जीवन िबमा सिुवधा उपल�ध गराइनेछ 
भ�नकुो ता�पय� िबमा �ा� गन�को लािग पिन सोही 
आधार र सत�को पालना ग�रएको ह�नपुछ�  भ�ने हो । 
सरकारी कम�चारीले ज�तो िबमा कोषमा योगदान नगन� 
तर सरकारी कम�चारी सरह उपल�ध गराइनेछ भ�ने 
�यव�था लेिखएकै आधारमा जीवन िबमाको सिुवधाको 

दाबी गन� िम�दैन । िनवेदकको हकमा हेदा�  क�पनीमा 
िबमा कोष खडा गन� तथा कम�चरीह�ले उ� कोषमा 
मािसक�पमा िनि�त रकम योगदान गन� �यव�था 
रहेको देिखएन । यसरी कुनै पिन योगदान िबना िबमा 
रकम सिुवधा पाउनपुन� भ�ने िनवेदनको मागसगँ 
सहमत ह�न सिकएन ।

४. िबमास�ब�धी अवधारणा योगदान ( 
Insurance Premium) मा आधा�रत रहेको ह��छ । 
िबमा गदा� िबमकले िबिमतलाई िबमासिुवधा उपल�ध 
गराउछँ भने �यसको �ितफल (Consideration) 
�व�प िबिमतले पिन िनि�त रकम योगदानको 
�पमा  िबमकलाई उपल�ध गराउछँ । िबमास�ब�धी 
यो आधारभूत अवधारणा हो । योगदान (Insurance 
Premium) िबना िबमा ह�न स�दनै । ��ततु िनवेदनमा 
िनवेदकलाई िबिमत तथा क�पनीलाई िबमक मानी हेदा� 
िनवेदकले कुनै योगदान नगरकेो अव�थामा क�पनीबाट 
िबमाबापतको सिुवधाको दाबी गनु�  िबमास�ब�धी 
आधारभूत अवधारणाको समेत िवपरीत रहेको 
देिख�छ ।

५. जहासँ�म  अि�तयार द�ुपयोग 
अनसु�धान आयोगले कुनै कानूनी आधार नै नदेखाई 
रकम िफता� गन� प� िदइएको भ�ने �रट िनवेदन 
िजिकरका हकमा हेदा�  सोस�ब�धमा अि�तयार 
द�ुपयोग अनसु�धान आयोगले कुनै प� ले�यो लेखेन 
सो �मखु िवषय नै होइन । िनयम अनसुारको िबमा 
सिुवधा पाउन स�ने नस�ने भ�ने हो । िनयमले नै 
�य�तो सिुवधा पाउन नस�ने अव�थामा िनवेदकको 
सो िजिकरको कुनै �योजन दिेखएन भने �य�तो रकम 
ब�ुने अिधकांशले िफता� ग�र सकेको अव�था पिन 
देिखयो ।

६. अतः मािथ उि�लिखत आधार र 
कारणह�को आधारमा िनवेदकको िनवेदन िजिकरसगँ 
सहमत ह�न सिकएन । ��ततु �रट िनवेदन खारजे ह�ने 
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ठहछ�  । यस आदेशको जानकारी िवप�ीह�लाई िदई 
दायरीको लगत क�ा गरी िमिसल िनयमानसुार गरी 
बझुाई िदनू । 

उ� रायमा सहमत छु । 
�या. केदार�साद चािलसे

इजलास अिधकृत:- स�दशे �े�
इित संवत् २०७३ साल साउन २५ गते रोज ३ शभुम्  ।

सव��च अदालत, संय�ु इजलास
माननीय �यायाधीश �ी सारदा �साद िघिमर े
माननीय �यायाधीश �ी  िव��भर�साद �े� 

फैसला िमित : २०७३।०५।१५
०७०-CI-०५६०

म�ुाः अंश दता�  ।

पनुरावेदक/वादी : िवहारी साह तेलीक� प�नी  िज�ला 
पसा�  गाउ ँिवकास सिमित लखनपरु वडा नं.२ 
ब�ने हसंरिजयादवेी तेिलन

िव��
��यथ�/�ितवादी : �व.शािलक साहक� प�नी िज�ला 

पसा�  गाउ ँ िवकास सिमित लखनपरु घर भई 
हाल ऐ. गाउ ँ िवकास सिमित नगरदाहा वडा 
नं.२ ब�ने िशवदलुारी तेिलनसमेत

 § एकपु�ता मिुनका �यि�ले अशं म�ुा 
दायर गद�मा मूल अिंशयारका बीचमा 
अशं म�ुा च�न नस�न ेभ�ने ह�दैँन । अशं 
म�ुाको कारवाहीयु� अव�था नराखी 
लामो समयस�म तामेली राखी म�ुामा 
अ�झाई रा�न े काय�स�म ह�न गएको 
छ । एक अिंशयारले अशं मु�ा दायर गरी 
तामेलीमा राखी बिसरहने अव�थामा 
पिछ दायर भएका मूल अिंशयारह�को 
बीचको अशं म�ुामा कानूनी �ि�या 
बढाई कानूनबमोिजम फैसला एव ं फैसला 
काया��वयन गन� ज�ता काय� गन� कुनै 
कानूनले बाधा पुर् याएको देिखँदैन । 
अदालतमा उपि�थत रिह आ�नो हक �ित 
जाग�क रहने �यि�ह�को बीचमा परकेो 
अशं ज�तो म�ुामा िछटो कारवाही िकनारा 
गनु� अदालतको कत��य पिन ह�न े।

(�करण नं. ८)

स�ु तहमा फैसला गन�ः
 मा. िज�ला �यायाधीश �ी लेखनाथ िघिमरे
पनुरावेदन तहमा फैसला गन� :
 मा.का.म.ु म�ुय �या. �ी जगदीश शमा� पौडेल
 माननीय �यायाधीश �ी  सरोज�साद गौतम

पनुरावेदक/वादीको तफ� बाट : अिधव�ा �स�न कृ�ण 
दासले

��यथ�/�ितवादीको तफ� बाट : अिधव�ा कृ�ण�साद 
पा�डे

अवलि�बत निजर :
स�ब� कानून :

फैसला
�या. िव��भर�साद �े� : पनुरावेदन 

अदालत, हेट�डाको िमित २०७०।५।३ को फैसलाउपर 

�नण�य नं. ९७००

&
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यस अदालतमा �याय �शासन ऐन, २०४८ को दफा 
९(१) बमोिजम दायर ह�न आएको ��ततु म�ुाको 
संि�� त�य र िनण�य यस�कार छः-

ससरुा �व.शािलक साहक� प�नी िवप�ी 
िशवदलुारीदेवी तेिलन भई िनजह�को दा�प�य 
जीवनबाट एकमा� छोरा िवप�ी िवहारी साह तेलीको 
जायज�म भएको छ । �ितवादी िवहारी साहको 
प�नी म िफरादी ह� ँ । िवप�ी पित िवहारी साह तथा 
म िफरादीको दा�प�य जीवनबाट छोरीह� �मशः 
िगताकुमारी तथा अिनताकुमारीको जायज�म भएको 
छ । िनजह�को िववाह भइसकेको छ । हामी स�पूण� 
प�रवार एकसाथ सगोलमा बसी आउदँा िवप�ीह�ले 
मतफ�  कुनै छोरा स�तानको जायज�म नभएको भ�द ै
२०५५ साल वैशाखदेिख नै मलाई हेला गन�गरकेो 
र मलाई  खानलाउनमा समेत दःुख तकिलफ 
िदनेगरकेो तथा घरबाट समेत िनकाला गरकेोले िमित 
२०६२।१।४ गते गाउघँरका प�चभलाद ्मीलाई बसाई 
इ�जत आमदअनसुार खानलाउन िदनपुर ्यो होइन 
िक मेरो अंशहक छुट्याई िदनपुय� भनी िवप�ीह�लाई 
भ�दा िवप�ीह�ले सो कुरा नमानी मेरो अशंहक 
छुट्याई िदनबाट इ�कार गरकेोले हा�ो बीचमा मानो 
छुटेको कुनै िलखत �माण नभएकोले िफराद परकेो 
अिघ�लो िदनलाई मानो छुटेको िमित कायम गरी सो 
िमितस�मको स�पूण� चलअचल स�पि�को तायदाती 
फाटँवारी िवप�ीह�सगँ माग गरी सो स�पूण� चलअचल 
स�पि�को २ ख�डको १ ख�डम�ये २ ख�डको १ 
ख�ड मेरो अंश छुट्याई मेरो नाउमँा दता�  गरी लागेको 
कोट�फ� तथा अ�य द�तरुसमेत िवप�ीह�बाट िदलाई 
भराई पाउ ँभ�नेसमेत �यहोराको िफरादप� ।

वादी दाबीबमोिजम अशंहक ह�नपुन� होइन 
छैन । वादी दाबी झ�ुा हो । �ितवादीले आ�नो अशंहक 
नै माग गरकेो छैन । िवप�ीले आ�नो िफरादप�मा 
उ�लेख गनु�भएको प�ुतेवारी नै गलत छ । हा�ो 
प�ुतेवारी यस�कार छ । म �ितवादीको बाजे नकछेद 

साह तेली भई उहाकँो दा�प�य जीवनबाट एकमा� 
छोरा म �ितवादीको िपता शािलक साह ह�न् । िपता 
शािलक साह तेली र आमा िशवदलुारीदेवी तेिलनको 
दा�प�य जीवनबाट एकमा� छोरा म �ितवादी िवहारी 
साह तेलीको जायज�म भएको छ । म �ितवादीको 
दईु प�नीमा जेठी प�नी िवप�ी हंसरिजयादेवी भई 
हामीह�को दा�प�य जीवनबाट २ छोरीह� �मशः 
िगतादेवी र अिनतादेवीको जायज�म भएको छ । 
िनजह�को िववाहसमेत भइसकेको छ । म �ितवादीको 
का�छी प�नी का�तीदेवी भई हामीह�को दा�प�य 
जीवनबाट एक मा� छोरा ओमशकंर साह तेली र 
तीन छोरीह� �मशः भागमतीदेवी, सनैचनाकुमारी र 
सिुनताकुमारीको जायज�म भएको छ । छोरीह�म�ये 
भागमती र सनैचनाकुमारीको िववाह भइसकेको र 
सिुनताकुमारीको िववाह गन� बाकँ� छ । बाजे नकछेद 
साह तेली र िपता शािलक साह तेली आ-आ�नो 
कालगितले अिघपिछ गरी परलोक भइस�नभुएको 
छ । स�पूण� स�पि�को २ ख�डको १ ख�डम�ये २ 
ख�डको १ ख�ड अशंहक िवप�ीले पाउनपुन� अव�था 
नै छैन । स�पूण� स�पि�को २ ख�डको १ ख�ड गरी 
१ ख�डलाई ६ ख�ड गरी सो ६ ख�डको १ ख�ड 
अंश िवप�ीले �ा� गन�स�नेस�मको अव�था रहेकोमा 
िवप�ीले छलकपटपूण� त�रकाले दायर गरकेो ��ततु 
िफराद खारजेभागी छ भ�नेसमेत �यहोराको �ितवादी 
िवहारी साह तेलीको �ितउ�र प� । 

िवप�ीको पित िवहारी साह तेलीले म 
�ितवादीको अशंहक निदएको ह�दँा यसै स�मािनत 
अदालतमा िनजउपर दे.नं.९७० को अंशदता� म�ुा 
दायर गरके� छु । सो म�ुासमेतबाट िवप�ीलाई म 
�ितवादीले अंशहक िदनपुन� होइन । िवप�ीले आ�नो 
िफरादप�मा उ�लेख गनु�भएको प�ुतेवारी नै गलत 
छ । मेरो प�ुतेवारी यस�कार छ । म �ितवादीको ससरुा 
नकछेद साह तेली भई उहाकँो दा�प�य जीवनबाट 
एकमा� छोरा म �ितवादीको पित शािलक साह 
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ह�न् । म �ितवादी र पित शािलक साहको दा�प�य 
जीवनबाट एकमा� छोरा �ितवादी िवहारी साह 
तेलीको जायज�म भएको छ । छोरा िवहारी साहको 
दईु प�नीमा जेठी प�नी िवप�ी हंसरिजयादेवी तेिलन 
ह�न् । िवप�ी हंसरिजयादेवीको कोखबाट २ छोरीह� 
�मशः िगतादेवी र अिनतादवेीको जायज�म भएको छ 
र िनजह�को िववाहसमेत भइसकेको छ । छोरा िवहारी 
साहको का�छी प�नी का�तीदेवी भई उनीह�को 
दा�प�य जीवनबाट एकमा� छोरा ओमशंकर साह तेली 
र तीन छोरीह� �मशः भागमतीदेवी, सनैचनाकुमारी र 
सिुनताकुमारीको जायज�म भएको छ । छोरीह�म�ये 
भागमती र सनैचनाकुमारीको िववाह भइसकेको र 
सिुनताकुमारीको िववाह गन� बाकँ� छ । म �ितवादीको 
ससरुा नकछेद साह तेली र पित शािलक साह तेली 
आ-आ�नो कालगितले अिघपिछ गरी परलोक 
भइस�नभुएको छ । स�पूण� स�पि�को २ ख�डको 
१ ख�ड गरी सो १ ख�डलाई ६ ख�ड गरी सो ६ 
ख�डको १ ख�ड अंश िवप�ीले �ा� गन�स�ने स�मको 
अव�था रहेकोमा िवप�ीले छलकपटपूण� त�रकाबाट 
दायर गरकेो ��ततु िफराद खारजेभागी छ भ�नेसमेत 
�यहोराको �ितवादी िशवदलुारी तेिलनको �ितउ�र 
प� । 

��ततु म�ुामा वादीले िमित २०६२।११।१८ 
गतेको तारखे तोक� पाएकोमा सो तारखेमा हािजर 
नभई �यादै गजुारी था�ने थमाउने �यादसमेत �यितत 
भइसकेकोले ��ततु म�ुा िमित २०६३।१।११ मा 
तामेलीमा रही स�ु पसा� िज�ला अदालतको िमित 
२०६५।११।२५ को आदशेानसुार तामेलीबाट जागी 
पनुः दायर भएको ।

सासू बहुारीको नाता पछ� , सगोलका अिंशयार 
ह�न्, �व.शािलक साह र िशवदलुारीको दा�प�य 
जीवनबाट एक छोरा िवहारी साहको ज�म भएकोमा 
िनजको २ जना �ीमतीमा जेठी हसंरिजया र का�छी 
का�तीदेवी ह�न् । हसंरिजयाबाट २ जना छोरीको ज�म 

भई िववाह भइसकेको छ भने का�तीदेवीबाट तीनजना 
छोरी र एकजना छोराको जायज�म भएकोमा २ जना 
छोरीको िववाह भइसकेको छ भने एक जना छोरा र 
एकजना छोरीको िववाह ह�न बाकँ� छ भ�ने �यहोराको 
�ितवादी वारसे ओमशंकर साहले स�ु पसा� िज�ला 
अदालतमा अ.बं.८० नं. बमोिजम नातामा गरकेो 
बयान ।

�ीमान्  र �ीमतीको नाता पछ� , सगोलका 
अंिशयार हो, �व.शािलक साह र िनजको प�नी 
िशवदलुारी तेिलन भई िनजको दा�प�य जीवनबाट 
एकमा� छोरा म िवहारी साहको ज�म भई मेरो २ जना 
�ीमतीमा जेठी वादी हंसरिजया र का�छी �ीमती 
का�तीदवेी भई हंसरिजयाबाट २ जना छोरीको 
जायज�म भई िनजह�को िववाह भइसकेको छ भने 
का�तीदवेीको तफ� बाट १ जना छोरा र तीनजना 
छोरीको जायज�म भई २ जना छोरीको िववाह 
भइसकेको छ भने एक छोरा र एक छोरीको िववाह ह�न 
बाकँ� छ, िपता शािलक साह परलोक भइस�नभुएको 
छ भ�ने �यहोराको �ितवादी िवहारी साहले स�ु पसा� 
िज�ला अदालतमा अ.बं. ८० नं. बमोिजम नातामा 
गरकेो बयान ।

�ितवादी िशवदलुारी मेरो सासू र �ितवादी 
िवहारी साह मेरो �ीमान्  ह�न्, हामी अिंशयार ह�, हा�ो 
बीचमा अंशब�डा भएको छैन, �व.ससरुा शािलक साह 
तथा िनजको प�नी िशवदलुारीको दा�प�य जीवनबाट 
एकमा� छोरा िवप�ी पित िवहारी साह तेली हो, िनजको 
�ीमती म वादी हंसरिजयादेवी ह�,ँ का�तीदवेीको बारमेा 
थाहा छैन, २०५५ सालदिेख नै मलाई �ितवादीह�ले 
खानलाउन नै निदई घरबाट िनकाला गरकेोले मलाई 
केही पिन थाहा जानकारी छैन, सज�िमन बझुी पाउ ँ
भ�ने �यहोराको वादी हसंरिजयादेवी तेिलनले स�ु 
पसा� िज�ला अदालतमा नातातफ�  गरकेो बयान ।

एकासगोलका अंिशयार ह�न्, ३ ख�डको १ 
ख�ड अंश पाउनपुन� हो भ�नेसमेत �यहोराको वादीका 
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सा�ी लालबाब ुसाहले स�ु पसा� िज�ला अदालतमा 
गरकेो बकप� ।

िवहारी साहको २ जना �ीमती ह�न्, जेठी 
हंसरिजया र का�छीको नाम का�तीदवेी हो, वादी 
दाबीअनसुार अंश पाउनपुन� होइन, ५ ख�डको १ 
ख�ड अशं ला�नपुन� हो भ�नेसमेत �यहोराको �ितवादी 
िवहारी साह तेलीका सा�ी िशव�साद पंिडतले स�ु 
पसा� िज�ला अदालतमा गरकेो बकप� ।

म र वादी  अंिशयार ह�,ँ िनयम कानूनबमोिजम 
पाउनपुन� जित पाउनपुन� हो भ�नेसमेत �यहोराको 
अ.बं.१३९ नं.बमोिजम बिुझएक� सिुनताकुमारीले स�ु 
पसा� िज�ला अदालतमा गरकेो बयान ।

वादीले �ितवादीम�येका िवहारीसगँ मा� अशं 
पाउनपुन� हो र हामीले पिन िवहारीसगँ अशं पाउनपुन� हो, 
५ ख�डको १ ख�ड मैले पिन िवहारीसगँ अंश पाउनपुन� 
हो, अंशब�डा भएको छैन भ�नेसमेत �यहोराको 
अ.बं.१३९ नं.बमोिजम बिुझएक� का�तीदेवीको वारसे 
भई आ�नो हकमा समेत ओमशकंर�साद साहले स�ु 
पसा� िज�ला अदालतमा गरकेो बयान ।

स�ु पसा� िज�ला अदालतको आदेशानसुार 
वादी �ितवादीह�ले पेस गरकेो तायदाती फाटँवारी 
िमिसल संल�न रहेको । 

�ितवादीम�येका िवहारी साह तेलीले पेस 
गरकेो तायदाती फाटँवारीमा उि�लिखत तथा िनजले 
बकसप�बाट पाएकोसमेतको स�पूण� स�पि� ५ 
भाग लगाई सोको १ भाग अंश वादीले पाई िनजको 
नाउमँा दता�समेत ह�ने ठहछ�  । अ�यथा िलएको वादी 
दाबी सो हदस�म प�ुन स�दैन भ�ने स�ु पसा� िज�ला 
अदालतको फैसला । 

�ितवादीम�येका िशवदलुारी सगोलको 
सासूआमा भई िनजसगँ मेरो अंशब�डा भएको छैन । 
��यथ�ह�ले एकआपसमा िमलोमतो गरी दे.नं.९७० 
को अंशदता� म�ुा िदई िदलाई फैसला गराई असल तथा 
बढी मोल जाने घडेरी ज�गाह� छानीछानी आफूले 

िलई कमसल तथा सरहेका धानखेती ज�गा छाडी 
ब�डा छुट्याई �ितवादी िशवदलुारीले आ�नो नाउमँा 
दािखल खारजे दता� गराई असल र घडेरी ज�गाबाट 
मेरो अंशहक मान�को लािग जालसाजी तवरबाट उ� 
ज�गाह� हक ह�ता�तरणसमेत ग�रसकेक�मा स�पूण� 
कुरा दशा�ई अ�य म�ुाह� िदएकोमा सो स�पूण� म�ुा 
समेतउपर कुनै िवचार नगरी गनु�भएको फैसला 
बदरभागी छ भ�नेसमेत �यहोराको वादीको पनुरावेदन 
प� । 

िज�ला पसा�  गा.िव.स.लखनपरु वडा नं.२ 
िक.नं.९ र ऐ. िक.नं.५० को ज�गाको �े�ता मेरो 
नाउमँा भए तापिन दे.नं.९७० को अंश म�ुामा भएको 
फैसलाअनसुार िमित २०६७।५।२४ मा छु�ाइएको 
ब�डाअनसुार आमा िशवदलुारीदेवीको अशंभागमा 
परकेो ज�गा हो भनी फाटँवारीमा उ�लेख गरकेोमा 
अका�को अंशमा परकेो ज�गा समेत र िक.नं.२६६ को 
ज�गा बकसप�बाट �ा� गरकेोमा सो ज�गासमेत ब�डा 
ला�नेगरी भएको फैसला �िुटपूण� ह�दँा बदर ग�रपाउ ँ
भ�नेसमेत �यहोराको �ितवादी िवहारी साह तेलीको 
पनुरावेदन प� । 

हामी बीच चलेको द.ेनं.९७० को अंश म�ुाको 
फैसलाअनसुार िमित २०६७।५।२४ मा ब�डा छुट्याई 
ब�डा मचु�ुकाअनसुार िक.नं.९ र ५० को ज�गा म 
िशवदलुारीदवेीको अशंभागमा परकेो ज�गासमेतबाट 
िवप�ीले अंश पाउने गरी भएको फैसला सो हदस�म 
उि�ट ग�रपाउ ँ भ�नेसमेत �यहोराको �ितवादी 
िशवदलुारी तेिलन र ओमशकंर�साद साहको संय�ु 
पनुरावेदन प� ।

यसमा िमित २०६७।५।२४ को ब�डामचु�ुका 
अनसुार िज�ला पसा�  गा.िव.स. लखनपरु वडा नं.२ 
िक.नं.९ र ऐ. िक.नं.५० को ज�गा िशवदलुारीको 
भागमा परकेो ज�गासमेत ��ततु म�ुामा ब�डा ला�नेगरी 
स�ु अदालतबाट भएको फैसला िवचारणीय देिखएको 
र दवैु प�को पनुरावेदन परकेो स�दभ�मा स�ु फैसला 
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फरक पन�स�ने देिखदँा मलुकु� ऐन, अ.बं.२०२ नं. 
तथा पनुरावेदन अदालत, िनयमावली‚ २०४८ को 
िनयम ४७ को �योजनाथ� पनुरावेदन गन� प�ह�लाई 
एकअका�को पनुरावेदन सनुाई पनुरावेदन नगन� प�का 
नाउमँा छलफलको लािग �याद जारी गरी �यादिभ� 
उपि�थत भए वा अविध �यितत भएपिछ लगाउका म�ुा 
साथै राखी िनयमानसुार गरी पेस गनू� भ�ने पनुरावेदन 
अदालत, हेट�डाको आदेश ।

�ितवादी िशवदलुारीतफ� को वादी दाबी 
खारजे ह�ने र पनुरावेदक हसंरिजयादेवी र �ितवादी 
िवहारी साह तेलीका हकमा स�पि�बाट ५ भागको १ 
भाग अशं पाउने ठहर गरी भएको फैसला सो हदस�म 
िमलेको देिखए तापिन पनुरावेदक �ितवादी िशवदलुारी 
तेिलन र पनुरावेदक �ितवादी िवहारी साह तेलीको 
बीचमा चलेको सा.दे.नं.९७० को अशं म�ुाबाट 
पनुरावेदक िशवदलुारी तेिलनले २ भागको १ भाग अशं 
पाउने ठहरी िमित २०६३।६।३० मा फैसला भई िमित 
२०६७।५।२४ मा ब�डा छुट्याउदँा लखनपरु वडा नं.२ 
िक.नं.९ को ज.िव.०-०-१५ र िक.नं.५० को ज.िव.०-
१-४ ज�गा पनुरावेदक िशवदलुारी तेिलनको अंशभागमा 
परकेो दिेखएकोमा उ� ज�गासमेतबाट पनुरावेदक 
हंसरिजयादवेी तेिलनले अशं पाउने ठहराएको हकमा 
पसा� िज�ला अदालतको िमित २०६८।१०।१७ को 
फैसला िमलेको नदिेखदँा केही उ�टी ह��छ । पनुरावेदक 
�ितवादी िवहारी साह तेलीले िक.नं.२६६ को �े�फल 
०-०-१० ज�गा हालैको बकसप�बाट �ा� गरकेो ह�दँा 
ब�डा ह�न ु नपन� भनी दाबी गर े पिन यी पनुरावेदक 
िफरादी हंसरिजयादेवी िनजको �ीमती ह�दँा लो�नेको 
नाउकँो उ� ज�गा िनजको पैतकृ स�पि�सरहको 
ह�दँा सो िक.नं.२६६ बाट समेत वादीको अंश ला�ने 
देिखदँा पनुरावेदक �ितवादी िवहारी साह तेलीले पेस 
गरकेो तायदाती फाटँवारीमा देखाएको स�पि�म�ये 
पनुरावेदक िशवदलुारी तेिलनको अंशभागमा परकेो 
िक.नं.९ र ५० को ज�गाबाहेक गरी िनज िवहारी साह 

तेलीले बकसप� पाएकोसमेतको स�पूण� स�पि�बाट 
पनुरावेदक वादी हसंरिजयादेवी तेिलनले ५ भागको 
१ भाग अंश पाई िनजका नाउमँा दता�समेत ह�ने ठहछ�  
भ�नेसमेतको पनुरावेदन अदालत, हेट�डाको फैसला ।

�ितवादीम�येका िशवदलुारी सगोलको 
सासू आमा भई िनजसगँ मेरो अंशब�डा भएको छैन 
। हामीह� बीच चलेको िवप�ी िवहारी साह तथा 
िशवदलुारी तेिलन बीच चलेको देवानी न�बर ९७० 
को अंश दता� म�ुाको फैसला गराई असल तथा बढी 
मोल जाने रा�ा घडेरी ज�गाह� छानीछानी आफूले 
िमित २०६७।५।२४ मा भएको ब�डा मचु�ुकाबमोिजम 
िलएकोमा िववाद छैन । यसरी िशवदलुारीका नाउमा 
असल ज�गाम�येको लखनपरु वडा नं. २ िक.नं. 
५० को ज�गा िवप�ी िवहारी साहले सौतेनी छोरा 
ओमशंकर साहको नाउमँा दता� गराई विवतादेवी 
साहलाई हालैको बकसप� दता�बदर दता�  म�ुासमेत 
साथमा रहेकोमा �यसको वा�तिवक त�य अवलोकन 
नै नगरी हचवुाको आधारमा �िुटपूण� फैसला भएको छ । 
अतः म पनुरावेदकले पिहले नै दता� गराएको अंश दता� 
म�ुाको मानो छु��एको िमितबाट तायदाती िझकाई सो 
बमोिजम २ ख�डको १ ख�ड आधी स�पि� अशंबापत 
ब�डा ग�रिदनपुन�मा सोको �माण मू�याङ्कन नगरी 
हचवुाको भरमा भएको पनुरावेदन अदालतको फैसला 
बदर गरी िफराद दाबीबमोिजम अंश हक छु�ाई पाउ ँ
भ�नेसमेत �यहोराको पनुरावेदक वादी हसंरिजयादेवी 
तेिलनको यस अदालतमा परकेो पनुरावेदन प� ।

यसमा िवहारी साहक� प�नी हसंरिजयाले 
सासू िशवदलुारी तेिलन र पित िवहारी साहउपर 
िमित २०६२।२।२९ मा द.ेनं. ६९६ को अंश 
म�ुा दायर ग�रसकेपिछ िशवदलुारी तेिलनले छोरा 
िवहारी साहउपर िमित २०६२।५।६ मा दायर गरकेो 
दे.नं. ९७० को अंश म�ुाको आधारमा िशवदलुारी 
देवीले पाएको अंश भागबाट ��ततु म�ुाको वादी 
हंसरिजयाले दायर गरके� अशं म�ुामा िशवदलुारीले 
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दे.नं. ९७० बाट अंश पाएको भिनएको भागलाई 
सगोलको नमानी हसंरिजयाले आ�नो लो�नेबाट मा� 
अंश पाउने ठहराएको पनुरावेदन अदालत, हेट�डाको 
िमित २०७०।५।३ को फैसला फरक पन� स�ने 
देिखदँा मलुकु� ऐन, अदालती ब�दोब�तको २०२ नं. 
बमोिजम ��यथ� िझकाई आएपिछ वा अविध नाघेपिछ 
िनयमानसुार पेस गनु�  भ�ने िमित २०७२।५।४ मा 
भएको यस अदालतको आदेश ।

िनयमबमोिजम सा�ािहक तथा दैिनक पेसी 
सूचीमा चढी यस इजलाससम� पेस ह�न आएको ��ततु 
म�ुामा पनुरावेदक वादी हंसरिजयादेवी तेिलनको 
तफ� बाट उपि�थत िव�ान्  अिधव�ा �ी �स�न कृ�ण 
दासले �ितवादीह� आपसमा िमिल असल र घडेरी 
ज�गा अ�य अंिशयारह�को अंश भागमा पन� गरी 
अंशब�डा गरकेा छन । वादी दाबीको िक.नं. ९ र ५० 
को ज�गामा समेत यी वादीको अंश हक ला�ने ज�गाह� 
भएकोले उ� ज�गाबाट समेत वादीले अंश पाउन ु
पद�छ । अ�य म�ुाह� समेत िदएकोमा उ� म�ुाह�को 
उिचत मू�याकङ्न नगरी पनुरावेदन अदालतबाट 
भएको फैसला �िुटपूण� ह�दँा बदर गरी �याय इ�साफ 
ग�रपाउ ँभनी बहस ��ततु गनु�भयो । �ितवादीह�का 
तफ� बाट उपि�थत िव�ान्  अिधव�ा �ी कृ�ण�साद 
पा�डेले पनुरावेदक वादीले आ�नो पितको भागबाट 
अंश पाउने हो । दाबीको िक.न. ९ र ५० को ज�गामा यी 
वादीको अशं हक ला�ने होइन । पनुरावेदन अदालतबाट 
भएको फैसलाबमोिजम वादीले अशं पाउने नै ह�दँा 
उ� फैसला सदर ह�नपुछ�  भनी गनु�भएको बहससमेत 
सिुनयो ।

उि�लिखत कानून �यवसायीह�को बहस 
िजिकर र पनुरावेदनसिहतको िमिसल कागजातह� 
अ�यन गरी हेदा� िवप�ीह�ले खानलाउन निदएकाले 
मेरो अंशहक छुट्याई िदनपुय� भनी िवप�ीह�लाई 
भ�दा सो कुरा नमानी मेरो अंशहक छुट्याई िदनबाट 
इ�कार गरकेोले हा�ोबीचमा मानो छुटेको कुनै िलखत 

�माण नभएकोले िफराद परकेो अिघ�लो िदनलाई 
मानो छुटेको िमित कायम गरी सो िमितस�मको 
स�पूण� चलअचल स�पि�को तायदाती फाटँवारी 
िवप�ीह�सगँ माग गरी सो स�पूण� चलअचल स�पि�को 
२ ख�डको १ ख�डम�ये २ ख�डको १ ख�ड मेरो अंश 
छुट्याई मेरो नाउमँा दता� गरी लागेको कोट�फ� तथा 
अ�य द�तरुसमेत िवप�ीह�बाट िदलाई भराई पाउ ँ
भ�नेसमेत �यहोराको वादी दाबी, स�पूण� स�पि�को २ 
ख�डको १ ख�डम�ये २ ख�डको १ ख�ड अंशहक 
िवप�ीले पाउनपुन� अव�था नै छैन । स�पूण� स�पि�को 
२ ख�डको १ ख�ड गरी १ ख�डलाई ६ ख�ड गरी 
सो ६ ख�डको १ ख�ड अंश िवप�ीले �ा� गन� 
स�नेस�मको अव�था रहेकोमा िवप�ीले छलकपटपूण� 
त�रकाले दायर गरकेो ��ततु िफराद खारजेभागी छ 
भ�नेसमेत �यहोराको �ितवादी िवहारी साह तेलीको 
समेतको �ितउ�रप� िजिकर भएकोमा तायदाती 
फाटँवारीमा उि�लिखत तथा िनजले बकसप�बाट 
पाएकोसमेतको स�पूण� स�पि� ५ भाग लगाई सोको 
१ भाग अशं वादीले पाई िनजको नाउमँा दता�समेत ह�ने 
ठहछ�  भनी स�ु िज�ला अदालतबाट भएको फैसला 
केही उ�टी भई दाबीको िक.नं.९ र ५० को ज�गाबाहेक 
गरी िनज िवहारी साह तेलीले बकसप� पाएकोसमेतको 
स�पूण� स�पि�बाट पनुरावेदक वादी हसंरिजयादेवी 
तेिलनले ५ भागको १ भाग अशं पाई िनजका नाउमँा 
दता�समेत ह�ने ठहछ�  भ�नेसमेत �यहोराको पनुरावेदन 
अदालत, हेट�डाको फैसलाउपर वादी हसंरिजयादेवी 
तेिलनले िच� नबझुाई सो फैसलाउपर पनुरावेदन दता� 
ह�न आएको देिखयो ।

यसमा पनुरावेदन अदालत, नेपालग�जको 
फैसला िमलेको छ छैन ? पनुरावेदक वादीको 
पनुरावेदन िजिकर प�ुन स�छ स�दैन ? सोस�ब�धमा 
िनण�य िदनपुन� देिखन आयो ।

२. िनण�यतफ�  िवचार गदा� पनुरावेदक 
हंसरिजयादेवी तेिलनले सासू िशवदलुारी तेिलन र 
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पित िवहारी साहउपर िमित २०६२।२।२९ मा दे.नं. 
६९६ को अंश म�ुा दायर गरकेो देिखयो । सो अंश म�ुा 
िनज वादी हंसरिजयाले िमित २०६२।११।१८ को 
तारखे गजुारी था�ने थमाउने अविधसमेत नभएकोले 
बाकँ� कारवाही ग�रपाउ ँ भनी भ�न आएका बखत 
जगाई कारवाही गन� गरी तामेलीमा राखी िदने गरी 
स�ु पसा� िज�ला अदालतबाट िमित २०६३।१।११ 
मा आदशे भएको रहेछ । वादी हंसिजयाले ��ततु म�ुा 
तामेलीबाट जगाई पाउ ँभनी िनवेदन िदई पसा� िज�ला 
अदालतको िमित २०६५।११।२५ को आदेशानसुार 
जागी कारवाही स�ु भएको पाइ�छ । 

३. �ितवादीम�ये सासू िशवदलुारी र िनजका 
छोरा िवहारी साह तेलीको बीचमा दे.नं. ९७० को अशं 
म�ुा परी सासू िशव दलुारीले २ भागको १ भाग अशं 
पाउने ठहरी िमित २०६३।६।३० मा फैसला भई िमित 
०६७।५।२४ मा ब�डा मचु�ुकासमेत भई अशं छुट्याई 
अलग बसेको भ�ने सो दे.न. ९७० को �माणको 
िमिसलबाट देिखन आएको छ । 

४. �ितवादी िशव दलुारीले अंश म�ुा गरी 
अंश छुट्याई अलग रहेको ह�दँा िनज �ितवादीबाट 
��ततु म�ुामा तायदाती फाटँवारी मा�न परने वादीका 
पित िवहारी साह तेलीबाट फाटँवारी मा�ने गरी पसा� 
िज�ला अदालतबाट िमित २०६८।६।५ मा आदेश 
भएको देिख�छ । 

५. ��ततु अशं म�ुा वादी हंसरिजया दवेीले 
िमित ०६२।२।२९ मा दता� गरपेिछ सासू िशव दलुारीले 
छोरा िवहारी साहउपर िमित २०६२।५।६ मा अशं 
म�ुा दता� गराएको त�य रहेको छ । उ� त�यह�बाट 
यी वादी हसंरिजया देवीले िमित २०६२।२।२९ 
मा ��ततु अशं म�ुा दता� गराए तापिन िनज वादीले 
िमित २०६२।११।१८ मा तारखे गजुारी ��ततु 
म�ुा तामेलीमा रही िमित ०६५।११।२५ मा मा� 
जागी कारवाही भएको रहेछ । वादी हंसरिजया दवेीले 
०६२।२।२९ मा अशं म�ुा िदए तापिन िनज वादी 

�वयम् ले आफूले िदएको म�ुामा चासो निदई उदािसन 
भई लामो समयस�म वसी रहेको देिखदँा यो अंश 
म�ुामा तायदाती फाटँवारी िमित २०६८।६।५ र 
िमित २०६८।८।२५ मा मा� माग गन� आदशे भएको  
देिख�छ । अंश म�ुा दायर ग�रसकेपिछ तायदाती 
फाटँवारी माग नगद� वादीले तारखे गजुारी बसेको 
अव�था छ । तायदाती फाटँवारी नै माग नभएको ह�दँा 
केवल अशं म�ुा दायर गरकेो आधारले मूल अंिशयार 
आमा र छोराको बीचमा अशं ब�डा नभई सगोलमा 
रहेको भनी मा�न सिकँदनै । 

६. आ�नो अशं हकतफ�  जाग�क रही 
अदालतमा दायर गरकेो म�ुामा चासो िच�ता देखाई 
आ�नो हक �ा� गन�तफ�  वादी कै िज�मेवारी र दािय�व 
पिन हो । िनज वादीले अशं म�ुा दायर ग�ररहेकोमा सो 
अंश म�ुामा अिंशयार सं�या र तायदाती फाटँवारी 
मा�ने यिकन ह�ने काय� नै नभई तामेलीमा रहेको छ । सो 
अंश म�ुा दायर ह�दैँमा अ� अंिशयारह�को बीचमा अंश 
म�ुा ला�नै नस�ने भ�ने पिन ह�दँैन । मूल अंिशयारह� 
सासू िशवदलुारी र िनजका छोरा िवहारी साह रहेको 
भ�ने त�यमा िववाद छैन । वादी हंसरिजयादेवीले 
आ�नो पित िवहारी साहबाट अंश पाउने हो ।

७. बहुारी हशंरिजया देवी एकप�ुता मिुनका 
�यि� भएको र िनजले अिघ अशं म�ुा दायर गरकेो 
भएपिन सो म�ुा कारवाहीय�ु अव�थामा नरही लामो 
समयस�म Pending रिहरहेको ि�थित छ । य�तो 
ि�थितमा मूल अंिशयारका बीचमा अंश म�ुा परी 
फैसला भई फैसलाअनसुार ब�डा मचु�ुकासमेत भई 
फैसला काया��वयनको काय�समेत स�प�न भइसकेको 
देिख�छ । अदालतबाट मूल अिंशयारको बीचमा 
उ�अनसुारको स�पूण� काय� स�प�न भइसकेपिछ मा� 
��ततु म�ुामा तायदाती फाटँवारी माग गन� काय� भएको 
देिख�छ । 

८. एकप�ुता मिुनका �यि�ले अशं म�ुा दायर 
गद�मा मूल अंिशयारका बीचमा अशं म�ुा च�न नस�ने 
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भ�ने ह�दँैन । अशं म�ुाको कारवाहीय�ु अव�था नराखी 
लामो समयस�म तामेली राखी म�ुामा अ�झाई रा�ने 
काय�स�म ह�न गएको छ । एक अंिशयारले अंश म�ुा 
दायर गरी तामेलीमा राखी बिसरहने अव�थामा पिछ 
दायर भएका मूल अिंशयारह�को बीचको अशं म�ुामा 
कानूनी �ि�या बढाई कानूनबमोिजम फैसला एव ं
फैसला काया��वयन गन� ज�ता काय� गन� कुनै कानूनले 
बाधा परु ्याएको देिखदँैन । अदालतमा उपि�थत रिह 
आ�नो हक �ित जाग�क रहने �यि�ह�को बीचमा 
परकेो अशं ज�तो म�ुामा िछटो कारवाही िकनारा गनु�  
अदालतको कत��य पिन हो । 

९. ��ततु अशं म�ुाको प�ुतेवारी हेदा� मूल 
प�ुष �व. सािलक साहको प�नी िशवदलुारी साह 
िनजको एक मा� छोरा िवहारी साह भई िनजका दईु 
�ीमतीह�मा जेठी हंसरिजयादेवी र का�छी का�तीदेवी 
भएकोमा का�तीदवेीतफ� का छोरा ओमशंकर�साद एव ं
छोरी सिुनताकुमारी रहेभएकोमा प�ुतावारीमा िववाद 
भएन ।

१०. िशवदलुारी र िनजका छोरा िवहारी साह 
मूल अिंशयार रहेको देिख�छ । िवहारी साहका दईु प�नी 
जेठी वादी हंसरिजया देवी र का�छी प�नी का�तीदेवी 
रहेको भ�ने देिख�छ । का�छी प�नी का�तीदवेीबाट 
एकछोरा ओमशंकर �साद र छोरी सनुीता कुमारीको 
जायज�म भएको दिेख�छ । मूल अंिशयार आमा 
िशवदलुारी र छोरा िवहारी साह दईु जना रहेको 
पाइयो । व�ततुः मूल अंिशयार दईु जनाको  एकभाग 
ब�डा भएर वादीका पित िवहारी साहले �ा� गन� एक 
भागबाट वादीका सौता, सौतेनी छोरा छोरीसमेत पाचँ 
भागम�ये एक भाग अंश �ा� गन� देिख�छ ।

११. वादीका पित िवहारीबाट स�म वादीले 
अंश हक पाउने ह�न आउछँ । मूल अंिशयारका 
बीचमा अशंब�डाको अशंहक छुट्याई अिनमा� 
वादीले अंश हक पाउने हो । मूल अंिशयारह�को 
बीचमा िमित २०६३।६।३० को फैसला अनसुार 

िमित २०६७।५।२४ मा ब�डा मचु�ुका भएकोमा सो 
ब�डा मचु�ुका हेदा� तायदाती देखाइएको स�पि�बाट 
�े�फलको िहसाबले अ�यायपूण� ह�ने गरी �याद ै ठूलो 
कम बेसी रहेको भ�ने देिखन आउदँनै । 

१२. ��ततु म�ुामा आएको तायदाती 
फाटँवारीम�ये पसा� लखनपरु वडा नं. २ िक.नं. 
९ को �े.फ. ०-०-१५ र ऐ. ऐ. को िक.नं. ५० को 
�े.फ. ०-१-४ ज�गा मूल अंिशयारह�को बीचमा 
िमित २०६७।५।२४ मा भएको ब�डा मचु�ुकामा 
िशवदलुारी दवेीको अंश भागमा परकेो देिख�छ । वादी 
हंसरिजयादेवीका पित िवहारी साहका नाउमँा दता� 
रहेको िक.नं. २६५ समेतको १२ िक�ा ज�गाबाट 
वादीले अंश पाउने अव�था रहेकै छ । वादीले आ�नो 
अंश हकबाट वि�चत ह�ने अव�था रहेको छैन । 

१३. �ितवादी िवहारी साहले ��ततु म�ुामा 
िमित २०६८।६।३० मा तायदाती फाटँवारी पेस गदा� 
उ� पसा� लखनपरु वडा नं. २ िक.नं. ९ र ५० को ज�गा 
मेरो नाउमँा कायम भए तापिन िमित २०६७।५।२४ को 
ब�डा मचु�ुकाबमोिजम आमा िशव दलुारीको भागमा 
परी रो�का रहेकोले दा.खा. ह�न बाकँ� रहेको भनी 
खलुाई िदएको पाइ�छ । उि�लिखत िक.नं. ९ र ५० 
को ज�गा फुकुवा भइसकेकोले िमित २०६७।५।२४ 
को ब�डा मचु�ुकाले िशवदलुारी तेिलनको अंश 
मागमा परकेोले िनज िशवदलुारीको नाउमँा दा.खा. 
ह�नेगरी मालपोत काया�लय, पसा� वीरग�जबाट िमित 
२०६८।१०।१३ मा दा.खा.  िनण�य पचा�समेत भएको 
देिख�छ । सो दा.खा. िनण�य पचा� भएपिछ ��ततु म�ुा 
पसा� िज�ला अदालतबाट िमित ०६८।१०।१७ मा 
फैसला ह�दँा िशवदलुारीको अंश भागमा परकेो ब�डा 
नला�ने भनी तायदातीमा उ�लेख भएको उ� िक.नं. 
९ र ५० को ज�गासमेत ब�डा ला�ने भई फैसला भएको 
देिख�छ । 

१४. तसथ� फैसलाबमोिजम भएको ब�डा 
मचु�ुकाबाट उ� िक.नं. ९ र ५० को ज�गा िशवदलुारीको 
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अंशभागमा परकेो �प� छ । सो ज�गाह� रो�का 
रहेका कारणबाट त�काल दा.खा. ह�न नसकेको भ�ने 
देिख�छ । तायदाती फाटँवारीमा सो ज�गाह� 
अदालतबाट भएको ब�डा मचु�ुकाअनसुार आमा 
िशवदलुारीको अंशभागमा परकेो भनी उ�लेख छ । 
साथै ज�गा फुकुवा भई पसा� िज�ला अदालतबाट यो 
म�ुामा फैसला ह�नभु�दा अिघ नै ब�डा मचु�ुकाअनसुार 
िशवदलुारीको नाउमँा दा.खा. ह�ने गरी मालपोत 
काया�लय, पसा�बाट िनण�यसमेत भइसकेको पिन 
देिखयो । 

१५. व�ततुः उ� िक.नं. ९ र ५० को ज�गा 
�ितवादी िवहारी साह तेलीको नाउमँा जाने र दता� ह�ने 
अव�था नै नरहेको ह�दँा र सो ज�गाह� छु�ी िभ�न 
भइसकेको िशवदलुारीको नाउमँा दा.खा. भइसकेकोले 
उि�लिखत २ िक�ा ज�गाबाट पनुरावेदक वादीले अशं 
पाउने देिखन आएन । 

१६. अतः उपयु�� िववेिचत आधार 
�माणह�बाट �ितवादी िशवदलुारी अदालतको 
फैसला र ब�डा मचु�ुकाबाट छु�ी िभ�न भइसकेको 
देिखयो । िनज िशवदलुारी र वादी हसंरिजया देवी 
सगोलको अंिशयार रहेको पाइएन । वादी हसंरिजया 
देवीले �ितवादी पित िवहारी साहबाट स�म अंश पाउने 
देिखन आयो । उ� िक.नं. ९ र ५० को ज�गा िशवदलुारी 
देवीको अंश हकमा परकेो देिखदँा सो ज�गासमेतबाट 
वादी हंसरिजया दवेी तेिलनले अशं पाउने ठहर ्याएको 
पसा� िज�ला अदालतको िमित २०६८।१०।१७ को 
फैसला सो हदस�म िमलेको नदेिखदँा केही उ�टी ह�ने 
अ� तायदाती फाटँवारीमा उि�लिखत �ी स�पि�बाट 
वादीले ५ भागको १ भाग अशं पाउने ठहर ्याई 
पनुरावेदन अदालत, हेट�डाबाट िमित २०७०।५।३ मा 
भएको फैसला िमलेकै दिेखदँा यस अदालतबाट िमित 
२०७२।५।४ मा भएको झगिडया िझकाउने आदेशसगँ 
सहमत ह�न सिकएन । पनुरावेदन अदालत, हेट�डाको 
िमित २०७०।५।३ को फैसला सदर ह�ने ठहछ�  । 

पनुरावेदक वादीको पनुरावेदन िजिकर प�ुन स�दनै ।   
तपिसल

मािथ इ�साफ ख�डमा लेिखएबमोिजम पनुरावेदन 
अदालत, हेट�डाको फैसला सदर ह�ने ठहरी फैसला 
भएकोले पनुरावेदक वादीले पनुरावेदन दता�  गदा� 
राखेको कोट�फ� � ३५०।– जफत ह�ने ह�दँा केही गनु�  
परने --------------------------------------------------१
��ततु म�ुाको दायरीको लगत क�ा गरी िमिसल 
िनयमानसुार अिभलेख शाखामा बझुाई िदनू ---------२

उ� रायमा सहमत छु ।
�या. सारदा�साद िघिमरे 

इजलास अिधकृत: कोशले�र �वाली
इित संवत् २०७३ साल भदौ १५ गते रोज ४ शभुम् ।

सव��च अदालत, संय�ु इजलास 
माननीय �यायाधीश �ी सारदा�साद िघिमरे
माननीय �यायाधीश �ी ई�र�साद खितवडा

आदेश िमित : २०७३।०५।२४
०६७-WO-०२४६

म�ुा: उ��ेषण

िनवेदक : काठमाड�ं िज�ला काठमाड�ं महानगरपािलका 
वडा नं. १० टोल शंखमलु ब�ने िनलम�साद 
गौतम

�नण�य नं. ९७०१

&



नेपाल कानून पि�का, २०७३, माघ

1956

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

आयोग, टंगालसमेत

 § िववािदत िक.न.ं ९८ को २-१५-०-
१ ज�गा रावल आयोगको प�ानुसार 
रो�का रहकेो िथयो भ�ने त�यमा िववाद 
देिखएन । साव�जिनक ज�गा हो भ�न े
मा�यताका आधारमा रावल आयोगले 
रो�का राखेको भ�ने कुरा िमिसल 
कागजातबाट देिख�छ । तथािप उ� 
ज�गा साव�जिनक ज�गा हो भ�नेतफ�  कुनै 
औपचा�रक िनण�य भइसकेको अव�था 
भन े देिखन आएन । कुनै पिन ज�गाको 
�वािम�व कसको हो ? भ�ने कुरा कानूनी 
तवरबाट यिकन�पमा िन�पण ग�रन ु
वा�छनीय ह�ने ।

 § �यि�को, स�ंथाको, साव�जिनक वा 
सरकारी आिद क�तो �कृितको ज�गा 
हो भ�ने कुराको पिहचान गरी तदनुसार 
ज�गाको दता�, लगत, �े�ता आिद कायम 
गनु� भूिम �यव�थास�ब�धी �शासन 
हने� रा�यका िनकायको कत��य ब�दछ । 
यसरी ज�गाको यिकन पिहचान नै नगरी 
अिनि�तकाल स�म केवल रो�का रा�न े
काय� गनु� मनािसब नह�न े।

 § कुनै खास काय�, घटना वा अव�थास�म 
खास �योजनका लािग ज�गा रो�का 
रा�न े ि�थित आई पद�छ । तर अिनि�त 
कालस�म िबना कुनै वैध �योजन रो�का 
रा�नकुो औिच�य देिखन आउँदैन । 
यस अथ�मा हदेा� िवप�ीह�बाट रो�का 
फुकुवा गरकेोस�मको काम कारवाहीलाई 
बेरीतको, अनुिचत वा गैरकानूनी काय� 

भनी मा�न िमलेन । प�रणामतः िनवेदकको 
मागबमोिजम रो�का फुकुवा गन� स�ब�धमा 
भएका िनण�यह� उ��ेषणको आदेश�ारा 
बदर गरी रहनु परने । ज�गा यिद साव�जिनक 
हो भने केवल रो�का फुकुवा ग�रएको 
कारणबाट नै �य�तो ज�गामा �यि�को 
हक िसज�ना ह�ने पिन होइन ।

(�करण नं. ३)
 § �चिलत म�ूयका �ि�ले करोड� �पैया ँपन� 

मू�यवान ्िववािदत उ� स�पि� साव�जिनक 
स�पि� हो वा होइन भ�ने कुराको िनधा�रण 
�ाथिमकता र िज�मेवारीबोधका साथ 
ग�रन ुवा�छनीय छ । यिद �यस �कारबाट 
साव�जिनक �योगमा आएको साव�जिनक 
�कृितको नदी उकाश ज�गा हो भने सो 
ज�गालाई �वभावतः साव�जिनक नै कायम 
ग�रन ु पद�छ । यस कुराको िन�पण त�य 
र �माणको आधारमा व�तुगत तवरबाट 
ग�रन ुपन� ।

 § साव�जिनक ज�गा कुनै �यि�का नाउँमा 
दता� ह�न पुगकैे रहछे भने पिन �य�तो 
दता� मालपोत ऐन, २०३४ को दफा 
२४ बमोिजम बदर गनु�पन� ह��छ । ज�गा 
दता� गन� बाकँ� नै रहकेो छ भने �य�ता 
साव�जिनक ज�गा �यि�का नाउँमा दता� 
गन� ह�दैँन । �यि�का नाउँमा दता� गन� 
नह�ने साव�जिनक वा सरकारी ज�गा यिद 
�यि�को नाउँमा दता� ग�रयो भने �यस 
कुराको जवाफदेिहता दता�स�ब�धी िनण�य 
गन� अिधकारीले बहन गनु�पन� ।

(�करण नं. ४)

िनवेदकका तफ� बाट :
िवप�ीका तफ� बाट : िव�ान् सह�यायािधव�ा खेमराज 
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�वाली, िव�ान् अिधव�ा यदनुाथ खनाल, 
बलदवे चौधरी र मधरु पाठक

अवलि�बत निजर :
स�ब� कानून :

 § मालपोत ऐन, २०३४

आदेश 
�या. ई�र�साद खितवडा : नेपालको 

अ�त�रम सिंवधान, २०६३ को धारा ३२ र १०७ (२) 
बमोिजम पन� आएको ��ततु �रट िनवेदनको संि�� 
त�य र ठहर यस�कार रहेको छ:-

िनवेदक नेपाली नाग�रकका नाताले देशका 
साव�जिनक स�पि�ह�मा ��येक नाग�रकह�को 
हक ह�दँा �य�ता िवषय व�तहु�को सबै नाग�रकह� 
िमलेर संर�ण र स�व��न गद� रा��को उ�थान र 
िवकास ह��छ भ�ने कुरामा िव�वास रा�ने नाग�रक 
ह� ँ । ��येक नेपालीले देशको कुनै पिन भाग वा 
साव�जिनक�थलमा आवत जावत गन� तथा साव�जिनक 
�थल �योग गन� पाउने अिधकारलाई नेपालको 
अ�त�रम संिवधान,२०६३ ले सरं�ण ग�रिदएकै 
छ । काठमाड�ं िज�ला काठमाड�ं महानगरपािलका 
वडा नं. १० िसट नं. ११८६-१२ िक�ा न�वर ९८ 
�े�फल २-१५-०-१ ज�गा वागमती नदीले छोडेको 
ज�गामा �रट िनवेदकलगायतका का.म.न.पा. १० का 
बािस�दाह�ले पर�परादेिख नै �थािनय जा�ा िनका�ने 
�थल, ज�गाको छेउमा लास जलाउने, साव�जिनक 
�योगमा आएको, ख�ुला चउर ब�चाह�ले खे�ने तथा 
व�ृह�ले घाम ता�ने गरकेो साव�जिनक �योगका �पमा 
उपभोग भई आएको साव�जिनक हक िहतको ज�गा 
हो । उ� ज�गा साव�जिनक �योगमा आइरहेकोमा िमित 
२०६७।५।२१ दिेख साव�जिनक �योग गन� िवप�ीह� 
गंगा �े�ी महज�न, केदार महज�न, ह�र महज�न र 
जजुभुाइ महज�नसमेतका �यि�ह�ले ब�देज लगाएको 
ह�दँा के, कसो भएको हो भनी मालपोत काया�लय, 

िड�लीबजारमा ब�ुन जादँा यो ज�गा मालपोत 
काया�लयबाट िमित २०६६।१२।१२ मा िवप�ीह� 
गंगा �े�ी महज�न, केदार महज�न, ह�र महज�न, जजुभुाइ 
महज�नसमेत जना ४ का नाममा दता� फुकुवा भएको 
जानकारी पाई सो दता�को �ितिलिप माग गदा�समेत 
िनवेदननै दता� नगरकेो र नेपालको अ�त�रम संिवधानले 
��याभूत गरकेो धािम�क हक, वातावरणस�ब�धी हक, 
तथा आवत जावत गन� हकबाट ��य��पमा वि�चत 
गरकेो ह�दँा ��ततु िनवेदन िलएर उपि�थत भएको छु । 
िवप�ी मालपोत काया�लयलाई मालपोत ऐन, २०३४ 
को दफा २४ ले सरकारी तथा साव�जिनक ज�गा 
सरं�ण गन� अि�तयारी सिु�पएको ह�दँा ह�दँ ै �य�तो 
साव�जिनक ज�गा �यि� िवशेषका नाममा दता� फुकुवा 
गन� कदािप िम�ने होइन । उ� ज�गा धािम�क मह�वको 
ह�दँा सरकारी तथा साव�जिनक ज�गा छानिबन एवं 
सरं�णस�ब�धी उ�च�तरीय आयोग (रावल आयोग) 
को �ितवेदन, २०५२ ले रो�का रहेकोमा सोसमेतलाई 
�यान निदई उपयु�� िवप�ीम�ये अि�तयार द�ुपयोग 
अनसु�धान आयोगले आदेश िदई िमलोमतोमा उ� 
ज�गा फुकुवा गरी दता� गन� गरी मालपोत काया�लय, 
िड�लीबजारबाट िमित २०६६।१२।१२ मा भएको 
िनण�य नेपालको अ�त�रम संिवधान, २०६३ को धारा 
१२ को उपधारा (१), (२), (३) (ङ), १६, १७(३), 
१९(२), २३ र २७ को मौिलक हकिवपरीत ह�दँा 
�य�ता हक �चलनका लािग धारा १०७(२) बमोिजम 
उ��ेषणको आदेश जारी गरी बदर ग�रपाउ ँभ�नेसमेत 
�यहोराको िनलम�साद गौतमको �रट िनवेदन । 

यसमा के, कसो भएको हो ? िनवेदकको 
मागबमोिजमको आदेश िकन जारी ह�न ुनपन� हो? यो 
आदशे �ा� भएका िमितले बाटाका �यादबाहेक १५ 
िदनिभ� िलिखत जवाफ िलई उपि�थत ह�न ु भनी 
सूचना पठाई िलिखत जवाफ आएपिछ वा अविध 
नाघेपिछ िनयमबमोिजम पेस गनु�  भ�नेसमेत �यहोराको 
िमित २०६७।६।११ गतेको आदेश ।
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लिलतपरु उपमहानगरपािलका वडा नं. २२ 
ब�ने केदार महज�नसमेतको नाममा दता� कायम गरकेो 
काठमाड�ं िज�ला, काठमाड�ं महानगरपािलका वडा 
नं. १० िक. नं. ९८ को �े�फल २-१५-०-१ को 
घर ज�गाको सरकारी ज�गा सरं�णसगँ स�बि�धत 
रामबहादरु रावल आयोगबाट रो�का रहेकोमा 
अि�तयार द�ुपयोग अनसु�धान आयोगको प.स.ं 
१ भूिम ।३७७। ०६६।०६७ च.नं. १२९१ िमित 
२०६६।१२।१२ को िनद�शना�मक प�बमोिजम 
मानवीय भूलवश रो�का रहेको ज�गा यस काया�लयबाट 
फुकुवास�म गन� काय� भएको हो । यस काया�लयलाई 
िवप�ी बनाउन ुपन� कुनै आधार नभएकोले िनवेदकको 
झ�ुा �रट िनवेदन खारजे ग�रपाउ ँभ�नेसमेत �यहोराको 
मालपोत काया�लय, िड�लीबजारको �मखु मालपोत 
अिधकृत �ेमबहादरु खापङुको िलिखत जवाफ ।

काठमाड�ं िज�ला, काठमाड�ं 
महानगरपािलका वडा नं. १० को िक. नं. ९८ को 
�े�फल २-१५-०-१ ज�गा आ�ना नाममा नामसारी 
भई ज�गाधनी �माण पूजा�समेत �ा� भइसकेकोमा 
मानवीय भूलवश मालपोत काया�लयबाट रावल 
आयोगको रो�का लेिखन गएको भ�नेसमेत �यहोराको 
यस आयोगसम� पन� आएको उजरुी उपर कारवाही 
ह�दँा यस आयोगबाट िमित २०६६।१२।१० मा 
"यसमा िनवेदकले पेस गरकेो कागजातह� अ�ययन 
गरी सेवा�ाहीह�लाई मका�  नपन� गरी सेवा �दान 
गन� मालपोत काया�लय, िड�लीबजारलाई स�बि�धत 
फाइलसिहत �े�ता फुकुवाको कारवाहीको लािग लेखी 
पठाउने" भनी िनण�य भएकोले सोहीअनसुार लेखी 
पठाइएको हो । िवप�ीको िनवेदन मागबमोिजमको 
आदेश जारी ह�नपुन� होइन, �रट िनवेदन खरजे ग�रपाउ ँ
भ�नेसमेत �यहोराको अि�तयार द�ुपयोग अनसु�धान 
आयोगका सिचव भगवतीकुमार का�लेको िलिखत 
जवाफ ।

काठमाड�ं िज�ला, काठमाड�ं महानगरपािलका 
वडा नं. १० सािबक िक.नं. १८ को �े�फल ४-९-१-
३ ज�गा हामीह�को सािबक लगतिभ�को भई िमित 
२०४४।१०।१३ मा सव� नापी दता� ह�दँा हा�ी सौतेनी 
िददी तथा आमा िदलमाया महज�नको नाममा नापी 
दता� भएको ज�गा हो । सव� नापी दता� ह�दँा वा नापीको 
समयमा हामीह�को दाबीको उ� िक.नं. १८ को 
ज�गाको ज�गाधनी �माणपजुा� िलन घरायसी कारणले 
सकेका िथएन� । पिछ ३ नं. नापी टोलीको िमित 
२०४८।३।१२ को तोक आदशेबमोिजम िक.नं. १८ 
बदर भई िक.नं. ९४, ९५, ९६, ९७, र ९८ कायम भई 
िक. नं. ९८ को २-१५-०-१ ज�गा हा�ो सौतेनी िददी 
तथा आमा िदलमाया महज�नको नाममा कायम ह�न 
आएको अव�था हो । यसरी सािबकदिेख नै हामीह�को 
हक भोग चलनमा रही घर टहरा तारबार गरी आएकोमा 
िवप�ीले िनवेदनमा उ�लेख गरअेनसुारको साव�जिनक 
खलुा चउर, लास जलाउने ज�गा होइन । उ� िक.नं. 
९८ को ज�गा मानवीय भूलवस रावल आयोगले 
रो�का भनी लेिखन गएको कारणबाट कसैलाई हक 
ह�ता�तरण गन�बाट वि�चत भएकोले मानवीय भलुवस 
रो�का रहन गएको ज�गा फुकुवा ग�रपाउ ँभनी मालपोत 
काया�लय एवं अि�तयार द�ुपयोग अनसु�धान 
आयोगमा समेत िनवेदन गरकेा िथय� । हामीह�को 
िनवेदनउपर कारवाही ह�दँा अि�तयार द�ुपयोग 
अनसु�धान आयोगबाट लेखापढी ह�दँा �े�तामा रावल 
आयोगबाट रो�का भनी लेिखएको भ�ने जवाफ �ा� 
भएको र नापी काया�लय, िड�लीबजारबाट िक. नं. 
९८ को ज�गाका स�ब�धमा उ� िक. नं. काठमाड�ं  
िज�ला र लिलतपरु िज�लाको िसमा मािज�नमा परकेो 
उ� दवैु ितर न�साको मािज�न एक आपसमा निभडेको 
भनी उ�लेख गरकेो देिखएको ह�दँा हामीले पेस गरकेो 
िनवेदनसमेतका स�पूण� कागज �माणह�को यथोिचत 
म�ुयाङ्कन गरी सेवा�ाहीलाई मका�  नपन� गरी �े�ता 
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फुकुवाको कारवाही गनु�ह�न भनी अि�तयार द�ुपयोग 
अनसु�धान आयोगबाट िमित २०६६।१२।१० मा 
िनण�य भएकोमा आयोगको प�ानसुार पेस भएबमोिजम 
ह�ने गरी सदर भनी मालपोत काया�लय, िड�लीबजारबाट 
फुकुवाका लािग िमित २०६६।१२।१२ मा िनण�य भई 
फुकुवा भएको ह�दँा उ� िनण�य कुनै पिन हालतमा 
बदर ह�न नस�ने भएकोले िवप�ीको औिच�यहीन �रट 
िनवेदन खारजे गरी झ�ुा िनवेदन मागदाबीबाट फुस�द 
िदलाई पाउ ँ भ�नेसमेत �यहोराको गंगा �े�ी महज�न, 
केदार महज�न, हरी महज�न र जजुभुाइ महज�नसमेत 
जना ४ को िलिखत जवाफ ।  

िनवेदन दाबीको ज�गा साव�जिनक हो भ�ने 
देिखने िफ�डबकु वा अ�य �माण भए िनवेदकबाट 
दािखल गराई िनयमबमोिजम पेस गनु�  भ�नेसमेत 
�यहोराको यस अदालतको एक �यायाधीशको 
इजलासको  िमित २०६७।६।७ गतेको आदेश ।

अि�तयार द�ुपयोग अनसु�धान 
आयोगले िमित २०६६।१२।१० को ज�गा 
फुकुवा गन� कारवाहीको लािग मालपोत काया�लय, 
िड�लीबजारमा लेखी पठाएको स�बि�धत िनण�य 
फाइल महा�यायािधव�ाको काया�लयमाफ� त पेसीको 
िदन देखाई िफता�  लाने गरी िझकाई कानूनबमोिजम 
पेस गनु�  भ�नेसमेत �यहोराको यस अदालतको संय�ु 
इजलासको िमित २०७२।१२।२ गतेको आदशे । 

िनयमबमोिजम पेसी सूचीमा चढी 
इजलाससम� पेस ह�न आएको ��ततु िनवेदनका 
स�दभ�मा नेपाल सरकारको तफ� बाट उपि�थत िव�ान्  
सह�यायािधव�ा �ी खेमराज �वालीले मालपोत 
काया�लय रा�यको िनकाय भएको र रा�यले सरकारी 
तथा साव�जिनक स�पि�को संर�ण गनु�  पद�छ । अतः 
साव�जिनक स�पि�को सरं�ण ह�ने गरी आदेश ग�रपाउ ँ
भनी तथा िवप�ी गंगा �े�ीका तफ� बाट उपि�थत 
िव�ान्  अिधव�ा �ी यदनुाथ खनाल तथा केदार 

महज�नका तफ� बाट उपि�थत िव�ान्  अिधव�ाह� 
�ी बलदेव चौधरी र �ी मधरु पाठकले सािबकमा 
आमा / िददी िदलमाया महज�नको नाउमँा नापी दता� 
भएको िक.नं. १८ कै ज�गा पिछ नापी टोलीको िमित 
२०४८।३।१२ को आदशेबमोिजम िविभ�न िक�ा 
न�बरह� कायम भएकोमा िक.नं. ९८ को २-१५-
०-१ ज�गा सोही मूल िक�ाबाट कायम भई गंगा �े�ी 
महज�नसमेतका िवप�ह�ले भोग चलन गरी आएको 
ज�गा हो । यसरी �यि�को ज�गालाई रावल आयोगले 
रो�का राखेकोमा सो को छानिबन गरी भलुवश 
रो�का रहेको कारण अि�तयार द�ुपयोग अनसु�धान 
आयोगले िमित २०६६।१२।१० मा िनण�य गरी 
फुकुवा ग�रिदन मालपोत काया�लयलाई प� लेखेको र 
मालपोत काया�लयले �रतपूव�कको देखी फुकुवा गरकेो 
ह�दँा �रट िनवेदन खारजे ह�नपुछ�  भनी गनु�भएको बहस 
सनुी िमिसलसमेत अ�ययन ग�रयो । 

अब यसमा अि�तयार द�ुपयोग अनसु�धान 
आयोगको िमित २०६६।१२।१० को िनण�य र 
सोबमोिजम मालपोत काया�लयबाट भएको काम 
कारवाहीसमेत बदर ह�ने हो वा होइन ? िनवेदकको 
मागबमोिजम �रट आदेश जारी ह�ने नह�ने के हो ? भ�ने 
��मा िनण�य िदनपुन� देिखन आयो ।

२. काठमाड�ं िज�ला काठमाड�ं 
महानगरपािलका वडा नं. १० िसट नं. ११८६-१२ 
िक.नं. ९८ को �े�फल २-१५-०-१ बागमती नदीले 
छाडेको ज�गा हो । उ� ज�गा जा�ा िनका�ने, ज�गा 
छेउमा लास जलाउने, खलुा चौर व�ृह�ले घाम ता�ने, 
बालबािलकाले खे�ने साव�जिनक ज�गा हो । उ� 
ज�गा साव�जिनक कायम ग�रपाउ ँभ�ने �यहोराको �रट 
िनवेदन रहेको देिख�छ । िवप�ीह� गंगा �े�ी महज�न, 
केदार महज�न, ह�र महज�न र जजुभुाइ महज�नको 
िलिखतजवाफ हेदा� उ� ज�गा आ�नो हक भोगको 
हो, गलत �पमा रहेको रो�कास�म फुकुवा गन� गरी 
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मालपोत काया�लयबाट िनण�य भएको हो, उ� िनण�य 
�रतपूव�ककै छ भनी उ�लेख गरकेो देिखयो । िववािदत 
िक.नं. ९८ को ज�गा काठमाड�ं उप�यकाको सरकारी 
तथा साव�जिनक ज�गा छानिबनस�ब�धी उ�च�तरीय 
आयोग (रावल आयोग) �ारा रो�का रहेको देिखयो । 
सो रो�का फुकुवा गन� स�ब�धमा अि�तयार द�ुपयोग 
अनसु�धान आयोगले िमित २०६६।१२।१० मा 
िनण�य गरी मालपोत काया�लयमा प� पठाएको र सोही 
आधारमा मालपोत काया�लय, काठमाड�ंबाट फुकुवा 
गन� गरी आदेश भएको देिखन आयो ।

३. िववािदत िक.नं. ९८ को २-१५-०-१ 
ज�गा रावल आयोगको प�ानसुार रो�का रहेको िथयो 
भ�ने त�यमा िववाद दिेखएन । साव�जिनक ज�गा हो 
भ�ने मा�यताका आधारमा रावल आयोगले रो�का 
राखेको भ�ने कुरा िमिसल कागजातबाट देिख�छ । 
तथािप उ� ज�गा साव�जिनक ज�गा हो भ�नेतफ�  कुनै 
औपचा�रक िनण�य भइसकेको अव�था भने दिेखन 
आएन । कुनै पिन ज�गाको �वािम�व कसको हो ? भ�ने 
कुरा कानूनी तवरबाट यिकन�पमा िन�पण ग�रन ु
वा�छनीय ह��छ । �यि�को, स�ंथाको, साव�जिनक वा 
सरकारी आिद क�तो �कृितको ज�गा हो भ�ने कुराको 
पिहचान गरी तदनसुार ज�गाको दता�, लगत, �े�ता 
आिद कायम गनु�  भूिम �यव�थास�ब�धी �शासन हेन� 
रा�यका िनकायको कत��य ब�दछ । यसरी ज�गाको 
यिकन पिहचान नै नगरी अिनि�तकालस�म केवल 
रो�का रा�ने काय� गनु�  मनािसब ह�दँैन । कुनै खास 
काय�, घटना वा अव�थास�म खास �योजनका 
लािग ज�गा रो�का रा�ने ि�थित आई पद�छ । तर 
अिनि�त कालस�म िबना कुनै वैध �योजन रो�का 
रा�नकुो औिच�य दिेखन आउदँनै । यस अथ�मा 
हेदा� िवप�ीह�बाट रो�का फुकुवा गरकेोस�मको 
काम कारवाहीलाई बेरीतको, अनिुचत वा गैरकानूनी 
काय� भनी मा�न िमलेन । प�रणामतः िनवेदकको 

मागबमोिजम रो�का फुकुवा गन� स�ब�धमा भएका 
िनण�यह� उ��ेषणको आदेश�ारा बदर गरी रहन ु
परने । ज�गा यिद साव�जिनक हो भने केवल रो�का 
फुकुवा ग�रएको कारणबाट नै �य�तो ज�गामा �यि�को 
हक िसज�ना ह�ने पिन होइन । 

४. �रट िनवेदकले िववािदत िक.नं. ९८ को 
२-१५-०-१ ज�गा साव�जिनक ज�गा हो, साव�जिनक नै 
कायम रहनपुद�छ भनी िलन ुभएको िजिकर स�वेदनशील 
र िवचारणीय देिख�छ । ज�गाको भौितक अवि�थितका 
�ि�ले हेदा� उ� ज�गा बागमती नदीको िकनारामा रहेको 
देिख�छ । यो ज�गा नदी उकाश भएको साव�जिनक 
ज�गा हो भनी �रट िनवेदनमा उ�लेख भएको पाइयो । 
नदी उकाश उ� ज�गामा जा�ा िनका�ने, ज�गा छेउमा 
लास जलाउने, ख�ुला चौरमा व�ृह�ले घाम ता�ने, 
बालबािलकाह� खे�ने गरकेो साव�जिनक �कृितको 
ज�गा हो भ�ने पिन िनवेदन िजिकर रहेको छ । यस 
�कारको िजिकर िन�य नै स�वेदनशील र िवचारणीय 
छ । �चिलत मू�यका �ि�ले करोड� �पैया ँपन� मू�यवान 
उ� स�पि� साव�जिनक स�पि� हो वा होइन भ�ने 
कुराको िनधा�रण �ाथिमकता र िज�मेवारीबोधका साथ 
ग�रन ुवा�छनीय छ । यिद �यस�कारबाट साव�जिनक 
�योगमा आएको साव�जिनक �कृितको नदी उकाश 
ज�गा हो भने सो ज�गालाई �वभावतः साव�जिनक नै 
कायम ग�रन ु पद�छ । यस कुराको िन�पण त�य र 
�माणको आधारमा व�तगुत तवरबाट ग�रन ुपन� ह��छ । 
साव�जिनक ज�गा कुनै �यि�का नाउमँा दता�  ह�न पगेुकै 
रहेछ भने पिन �य�तो दता�  मालपोत ऐन, २०३४ 
को दफा २४ बमोिजम बदर गनु�पन� ह��छ । ज�गा दता� 
गन� बाकँ� नै रहेको छ भने �य�ता साव�जिनक ज�गा 
�यि�का नाउमँा दता� गन� ह�दँैन । �यि�का नाउमँा दता� 
गन� नह�ने साव�जिनक वा सरकारी ज�गा यिद �यि�को 
नाउमँा दता� ग�रयो भने �यस कुराको जवाफदेिहता 
दता�स�ब�धी िनण�य गन� अिधकारीले बहन गनु�  
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पद�छ । यस प�मा पिन पया�� हे�का रा�न ुवा�छनीय 
देिख�छ ।

५. िववािदत िक.नं. ९८ को ज�गा सािबक 
िक.नं. १८ बाट िक�ाकाट भई आएका ज�गाम�येको 
हो भ�ने िवप�ीह�को िजिकर रहेको पाइयो । सािबक 
िक.नं. १८ मा रहेको ज�गाको दता� �े�ताको ि�थित 
के हो ? यसबाट िक�ाकाट भई क कसको नाउमँा 
कित कित ज�गा दता� ह�न पगेुको छ ? आिद प�मा 
पिन त�यपरक�पमा मू�याङ्कन ग�रन ु आव�यक 
देिख�छ । एउटा �े�ता (सािबक कुनै �ोत) का 
आधारमा िविभ�न ठाउमँा ज�गा दता�  गन�, नरबढी 
भ�ने नाउमँा व�रपरीका साव�जिनक ज�गा हड�ने 
ज�ता िवकृत �विृतह� ठाउ-ँठाउमँा देखा पन� गरकेा 
व�ततु�यतफ�  पिन समिुचत �ि� प�ुन वा�छनीय छ । 
कुनै न कुनै बहानामा साव�जिनक स�पि�लाई िनजी 
कायम गराउने �विृ�को कारणबाट समाज �भािवत 
ह�दँ ै आएको र साव�जिनक ज�गाको िनयमन तथा 
�यव�थापनमा �भावका�रता कायम गन�मा िविवध 
किठनाई दखेा परकेो वत�मान यथाथ��ित रा�यका भूिम 
�यव�थापनस�ब�धी संय��ह� सचे� ह�न आव�यक 
देिख�छ ।

६. अतः मािथ उ�लेख ग�रएका िविवध 
प�तफ�  समिुचत �ि� िदई �रट िनवेदकले उ�लेख गरकेो 
िक.नं. ९८ को ज�गा सरकारी वा साव�जिनक ज�गा हो, 
होइन? स�बि�धत �े�ता, अिभलेख हेरी, साथै ज�गाको 
�थलगत अ�ययन गरी �रट िनवेदकलगायतका अ� 
मािनस, कागज, �माण जे जो ब�ुन ुपछ�  बझुी, छानिबन 
गरी उि�लिखत ज�गा सरकारी वा साव�जिनक दिेखन 
आएमा मालपोत ऐन, २०३४ को दफा २४ समेतको 
कानूनबमोिजम आव�यक कारवाही एव ंिनण�य गन� काय� 
अिवल�ब स�प�न गनु�  भनी िवप�ीम�येको मालपोत 
काया�लय, काठमाड�ंका नाउमँा परमादेशको आदेश 
जारी ह�ने ठहछ�  । िवप�ीह�को जानकारीका लािग यो 
आदेशको �ितिलिप महा�यायािधव�ाको काया�लयमा 

पठाई िदनू । साथै दायरीको लगत क�ा गरी िमिसल 
अिभलेख शाखामा बझुाइिदनू । 

उ� रायमा सहमत छु ।
�या. सारदा�साद िघिमरे

इजलास अिधकृतः समुन कुमार �यौपाने
इित संवत् २०७३ साल भदौ २४ गते रोज ६ शभुम् ।

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

माननीय �यायाधीश �ी ई�र�साद खितवडा
आदेश िमित : २०७३।४।१८

०७०-WO-०८९५

म�ुाः उ��ेषण

�रट िनवेदक : �ी क�पनी रिज��ारको काया�लय, 
ि�परु�ेरमा िमित २०६९।७।१४ मा �ा.िल. दता� 
नं. १०६९६६/०६९/०७० रही दता� रहेको 
काठमाड�ं िज�ला, काठमाड�ं महानगरपािलका 
वडा नं. १३ ि�थत माजोङ इ�टरटे�मे�ट �ा.
िल. अ�तग�त संचािलत �यािसनो माजोङका 
अ.�ा. �ब�ध स�चालक िवनोद �े�

िव��
िवप�ी : �म अदालत, अनामनगर, काठमाड�ंसमेत

 § कितपय क�पनीह� नया�ँपमा िनमा�ण 
ग�रएका ह��छन भने कितपय क�पनीह� 
पुराना क�पनीलाई पुनस�रचना गरी 

�नण�य नं. ९७०२

&
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आधारभूत�पमा पूव�वत� क�पनीलाई नै 
िनर�तरता िदने गरी नयाँ नामाकरण सिहत 
स�ंथािपत ग�र�छन । कुनै क�पनी नया ँ
�पमा िनमा�ण ग�रएको मािननका लािग 
पुरानो क�पनीको अि�त�व स�पूण��पमा 
समा� भएको त�य देिखनु आव�यक 
ह��छ । नामको लािग मा� नयाँ क�पनी 
खडा गरी पुरानो क�पनीको स�पि� र 
�ोतमा स�चालन भएको क�पनीलाई 
छु�ै नया ँअि�त�व वा हैिसयतको क�पनी 
भनी मा�न िम�दैन । क�पनी कानूनको 
वृहद् अवधारणातफ�  �ि�गत गदा� नाम 
र �यव�थापनमा ग�रएको सामा�य 
प�रवत�न कै कारणबाट पूव�वत� क�पनीको 
दािय�वबाट नयाँ नाम िदइएको क�पनीले 
छुट पाउने अव�था रह�छ भ�नु �यायोिचत 
ह�नेसमेत नदेिखन े।

(�करण नं. २)
 § �रट िनवेदक क�पनीले सो�टी होटलसगँ 

स�झौता गरी �यािसनो नेपाल रहकैे 
�थानमा नया ँ �यािसनो स�चालन गदा� 
ब�द भएको �यािसनो स�चालनकै अचल 
स�पि� र �ािविधक सामा�ीह�को �योग 
गरी �यािसनो माजोङ्गको नामबाट नया ँ
�यािसनो स�चालन गरकेो देिख�छ । 
होटल सो�टीको �यािसनो स�चालन 
अनमुित �हण गदा�का बखत �यािसनो 
माजोङ्ग र सो�टी होटलबीच भएको 
िमित २०६९।७।२४ को स�झौतामा 
पूव� �यािसनो स�चालन ह�दँा बाकँ� 
रहकेो ब�यौता कर र अ�य दािय�व 
�यािसनो माजोङ्गको ह�ने भनी उ�लेख 
गरकेो देिखँदा �यािसनो माजोङ्ग नया ँ
क�पनीको �पमा खडा भएपिन पूव�वत� 

क�पनीको दािय�व �यहोन� नपन� गरी 
�वत�� रहकेो भनी मा�न सिकएन । उ� 
िमित २०६९।७।२४ को स�झौताको 
बुदँा न ं८.२ अनसुार �यािसनो नेपालका 
कम�चारी स�बि�धत दािय�व िनवेदक 
�यािसनो माजोङ्गले �वीकार गरकेो 
देिखँदा नयाँ नामको क�पनी दता� भएको 
स�मको कारणबाट उ� दािय�व बहन गन� 
नपन� ि�थित देिखन नआउन े।

(�करण नं. ३)
 § “�पमा" नया ँक�पनी दता� गरी �यािसनो 

माजोङ्ग स�चालन गरकेो देिखए पिन 
"सारमा" पूव� क�पनीलाई नै नाम प�रवत�न 
गरी पून�जीवन िदएको भ�ने देिखन 
आउँछ । सारभूत�पमा पूव� क�पनी 
�यािसनो नेपालसगँको स�ब�ध समा� 
भएको नदेिखएको अव�थामा नयाँ 
क�पनी दता� भई नया ँनाम �ा� गरकेो र 
सोही आधारमा नया ँ �व�पमा क�पनी 
स�चालन भएको आधारमा मा� �रट 
िनवेदक �यािसनो माजोङ्ग उपर पूव�वत� 
�यािसनो नेपालको दािय�व सरकेो छैन 
भनी मा�न निम�ने ।

(�करण नं. ५)

�रट िनवेदकका तफ� बाट : िव�ान्  व�र� अिधव�ा 
ब�ीबहादरु काक�, िव�ान्  अिधव�ाह� 
िटकाराम भ�राई, गगंा�साद पोखरले र ��वल 
ओझा

िवप�ीका तफ� बाट : िव�ान्  सह�यायािधव�ा 
िगता�साद िति�सना, िव�ान्  व�र� अिधव�ा 
बालकृ�ण �यौपाने, िव�ान्  अिधव�ाह� 
�योित बािँनया, तलुसीराम का�ले, रमेश 
कुमार ब�नेत, अमतृ खरले
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अवलि�बत निजर :
स�ब� कानून :

 § �म ऐन, २०४८ 

आदेश
�या. ई�र�साद खितवडा : नेपालको 

अ�त�रम संिवधान, २०६३ को धारा ३२ र १०७(२)
बमोिजम यस अदालतमा दायर भई पेस ह�न आएको 
��ततु �रट िनवेदनको संि�� त�य र आदेश यस 
�कार रहेको छ:

�रट िनवेदनको सिं�� �यहोरा : 
िवप�ी �म अदालतबाट �माण ऐन, २०३१ 

को दफा ३ तथा ५४ बमोिजम ब�ुनपुन� �माण नबझुी 
र नब�ुन ु पन� �माण बझुी िनवेदकको िहत �ितकूल 
फैसला ह�न पगेुको छ । �म अदालतले फरक फरक 
अि�त�वका दईु क�पनीह� �यािसनो नेपाल र 
�यािसनो माजोङ दवैु एउटै क�पनी हो भ�ने गलत 
अथ� लगाई फैसला गरकेो कारण नेपालको अ�त�रम 
संिवधान २०६३ को धारा १२(३)(च), धारा १३(१), 
धारा १८(१), धारा १९(१), २९(१) धारा ३०(१), 
क�पनी ऐन, २०६३ को दफा २(ख), ७ तथा १७७, 
�म ऐनको दफा २(घ)(च) दफा २२, २५ र दफा ८ 
समेतको �ितकूल रहेकोले िवप�ी नं. १ को फैसला 
�िुटपूण� ह�दँा बदर ग�रपाउ ँ भनी नेपालको अ�त�रम 
संिवधान २०६३ को धारा ३२ तथा १०७(२) तथा 
सव��च अदालत िनयमावली २०४९ (स.ं सिहतको) 
बमोिजम यो �रट िनवेदन िलई उपि�थत भएको छु । 
देहायबमोिजमका िजिकरका आधारमा आदशे जारी 
गरी इ�साफ ग�रपाऊँ ।

�रट िनवेदक माजोङ इ�टरटे�मे�ट �ा.िल. 
क�पनी ऐन, २०६३ अ�तग�त िमित २०६९।७।१५ 
मा ऐनको दफा २(ख) बमोिजम क�पनी रिज��ारको 
काया�लयबाट दता� भएको �वत�� क�पनी हो । यो 

क�पनी नेपालमा रहेको कुनै क�पनी वा सं�थाको 
नाम प�रवत�न भएर �थापना भएको क�पनी होइन । यो 
क�पनी �थापना ह�नपूुव� अ�य क�पनी वा सं�थाले गरकेो 
काय��ित यो क�पनीको कुनै सरोकार वा िज�मेवारी 
रहदैन । क�पनीको नाम प�रवत�न तथा क�पनीको 
�वािम�व प�रवत�न गन� िनयमानसुार सािबकमा दता� 
कायम रहेको क�पनीका सेयर सद�यह�ले सेयर िब�� 
गनु�पन� तथा नाम प�रवत�न स�ब�धमा सािबककै क�पनी 
दता� �माणप�मा क�पनीको नाम प�रवत�न भएको 
�यहोरा उ�लेख भई क�पनी रिज��ारको काया�लयमा 
नै अिभलेख ह�ने ह�दँा यस िनवेदक क�पनीको कुनै पिन 
�पमा स�ब�ध नरहेको नेपाल �रि�एसन �ा.िल. को 
नाम प�रवत�न गरी हाल माजोङ इ�टरटे�मे�ट �ा.िल. 
रहेको भ�ने िवप�ी �म अदालतको फैसलाले कानूनी 
प�रिधको सामा�य �ि�यालाई समेत अवल�बन गन� 
सकेको छैन ।

�म अदालतले फैसला गदा� हद�याद नघाई 
पनुरावेदन गरकेो भ�ने आधार पूण�त: गलत छ । िमित 
२०६९।११।११ मा �म काया�लयबाट भएको िनण�यमा 
�यािसनो नेपालले दािय�व �यहोन� पन� गरी िनण�य भएको 
ह�दँा �यसमा िनवेदक क�पनीले पनुरावेदन गन� अव�था 
नै आउदँैन । पिहला �यािसनो नेपाल बसेको �थानमा 
नै होटल सो�टीबाट िनवेदकले बहालमा ब�ने अनमुित 
िलएपिछ �यािसनो नेपालको प� पिन हामी िनवेदकको 
काया�लय प�रसरमा टासँ ग�रएको मा� हो । िवप�ी 
मकुु�द राज खरलेसमेतका �यि�ह�ले ह�ल ह��जत 
गरकेो ह�दँा हामीले �म काया�लयलाई २०७०।१।२६ 
मा सो स�ब�धमा आ�नो सरोकार नभएको िवषयमा 
जानकारी गराएको मा� हो । तसथ� �यािसनो नेपालका 
स�ब�धमा फैसला भएको िमितबाट िनवेदकको पिन 
पनुरावेदन गन� �याद स�ु भएको भ�ने �म अदालतको 
िमित २०७१।१।२५ को फैसला पूण�त: त�यहीन र 
गैरकानूनी भई बदरभागी छ ।

�म अदालतबाट फैसला ह�दँा हामीह�को 
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पनुरावेदन गन� �याद �म काया�लयले िमित 
२०७०।३।२ र िमित २०७०।३।३ का िदन पठाएको 
प�को िमितबाटै स�ु ह�ने भनी िलएको िनण�याधार 
गैरकानूनी छ । �वत�� अि�त�व भएको क�पनीलाई 
अक� जीिवत क�पनीको दािय�व गैरकानूनी�पमा 
�माणिबना जबरज�तीपूण� �पमा िनवा�ह गनु�पछ�  भ�न ु
गैरकानूनी, गैर संवैधािनक र �चिलत ऐन कानूनको 
िवपरीत भएकोले �म काया�लयको उ� िनण�य र �म 
अदालतको फैसला �िुटपूण� ह�दँा बदरभागी छ । िनवेदक 
क�पनीले सो�टी होटल िल. सगँ िमित २०६९।७।२४ 
मा दईु प�ीय स�झौता गरी �यािसनो स�चालन गरकेो 
िथयो । य�तैमा िवप�ी नं. २ ले िमित २०७०।६।११ 
का िदन यो क�पनीलाई िनण�य काया��वयन स�ब�धमा 
भनी च.नं. ५४८ को प.स. २०७०/०७१ को प� 
पठाउदँा यो क�पनी �थापना वा स�चालन ह�नपूुव� 
नेपाल �रि�एसन से�टरअ�तग�त �यािसनो नेपालमा 
काय�रत मकुु�दराज खरले सिहत ४९ जनाले िमित 
२०६८।३।२ गते िवप�ी काया�लयबाट भएको 
िनण�यबमोिजम �ा� गनु�पन� ब�यौता रकम नपाएको 
र हालस�मको तलब भ�ा स�चयकोषलगायतको 
सिुवधासिहतको रकम र सािबक सेवामा बहाली गराई 
पाउ ँ भनी �म काया�लयमा दता�  भएको िनवेदनह� 
उपर कारवाही ह�दँा िमित २०६९।११।११ र िमित 
२०७०।१।३० गते �म काया�लयबाट भएको िनण�य 
काया��वयन गनु�  भनी िनवेदक क�पनीको प�रसरमा 
�याई जानकारी गराएको र उ� �यहोरा यो क�पनीसगँ 
स�ब� नभएको ह�दँा अ�य �ित�ानको कामदार 
कम�चारी र सो �ित�ानको �यव�थापनबीचको 
िववादमा भएको िनण�य काया��वयन गन� गराउन हामी 
िनवेदक क�पनी असमथ� भएको ह�दँा सािधकार िनकाय 
�म अदालतमा पनुरावेदन प� दायर गरकेो हो ।

�म काया�लयले िमित २०७०।३।२ र िमित 
२०७०।३।३ का िदन िनण�य काया��वयन गनु�पन� हो 
वा होइन ? यिद नभए सो स�ब�धमा �म काया�लयमा 

छलफलको लािग ५ जना �ितिनिधसमेत पठाउन ुभनी 
िनवेदक क�पनीलाई �पि�करण सोिधएकोमा �यसको 
जवाफ िनवेदक क�पनीले िमित २०७०।३।९ का िदन 
�म काया�लयलाई िदई िनवेदक क�पनीको तफ� बाट 
५ जना �ितिनिधह� �म काया�लयमा उपि�थत 
भई िनवेदक क�पनीले �म काया�लयको उपयु�� 
िमितह�को िनण�य काया��वयन गनु�  नपन� स�ब�धमा 
यथाथ� कुराह� रािखएको िथयो ।

होटल सो�टी र िनवेदक क�पनीबीचको िलज 
स�झौताको ४.२ मा SHL (Soltee Hotel ltd) may 
permit the operator to use its own name and 
trade name or trademarks and logo during 
the tenure of this agreement. The operator 
may change the present brand name of the 
casino to a suitable international name as it 
may decide. However, such proposed name 
of the casino shall not include the registered 
trade name of SHL. यसको अथ� �यािसनो 
नेपालको नाम प�रवत�न भई माजोङ इ�टरटे�मे�ट 
�ा.िल. बनेको भ�ने ह�दैँन । यस बुदँामा उि�लिखत 
�यहोराबाट म िनवेदकले आफूले िज�मा िलएपिछको 
अव�थालाई उ�लेख ग�रएको हो । अगािडको नाम 
प�रवत�न गन� भनी उ�लेख भएको होइन । यिह 
�यव�थाबमोिजम नै माजोङ इ�टरटे�मे�टले �ेडनेमको 
�पमा �यािसनो माजोङ भनी �योग गरकेो हो ।

अतः मािथ उि�लिखत त�य, कानून तथा 
सवंैधािनक आधारमा �म काया�लयको िमित २०७० 
असोज ११ को िनण�य र �म अदालतबाट िमित 
२०७१।१।२५ गते हद�याद नाघी दायर ह�न आएको 
देिखदँा त�यिभ� �वेश गन� निमली खारजे ह�ने ठहछ�  
भनी भएको फैसला �म ऐनको दफा २(घ), (च) ८ 
दफा २२, २५ क�पनी ऐन, २०६३ को दफा ७ र 
१७७ दफाह� तथा नेपालो अ�त�रम संिवधानको 
धारा १२(३)(च) धारा १३(१), १८(१), १९(१), 
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२९(१), ३०(१), ३२ तथा धारा १०७ बाट 
�द� हकमा �ितकूल असर परकेो तथा स�मािनत 
सव��च अदालतबाट �ितपािदत निजर, �चिलत ऐन 
कानूनको िवपरीत भएकोले �म काया�लयको िमित 
२०७०।६।११ को िनण�य, िमित २०७१।१।२५ को 
�म अदालतको फैसला, िविभ�न िमितह�मा �म 
अदालत तथा �म अदालतबाट पठाइएको प�रप� एव ं
�म काया�लयको च.नं. २०६२ िमित २०७१।३।१ को 
फैसला काया��वयन गन� बार े यस क�पनीको नाममा 
पठाइएको प� उ��ेषणको आदशेले बदर गरी यस 
िनवेदक क�पनीले िवप�ीह�लाई ितनु�  बझुाउन ु पन� 
कुनै दािय�व नभएकोले िवप�ी ��यथ�ह�को स�पूण� 
दाबीबाट उ�मिु� पाउने गरी िवप�ीह�को नाममा 
परमादशेलगायतका जो चािहने �यहोराको उपय�ु 
आ�ा आदशे जारी ग�रपाउ ँ भ�नेसमेत �यहोराको 
�यािसनो माजोङ्गको तफ� बाट यस अदालतमा दायर 
भएको �रट िनवेदन ।

यस अदालतबाट भएको आदेशको �यहोरा :
यसमा के कसो भएको हो ? िनवेदकको 

मागबमोिजमको आदशे िकन जारी ह�न नपन� हो ? यो 
आदेश �ा� भएको िमितले बाटाका �यादबाहेक १५ 
िदनिभ� ��यथ� नं. १ र २ ले महा�यायािधव�ाको 
काया�लयमाफ� त तथा अ�य ��यथ�ह�ले आफंँै 
वा आ�नो कानूनबमोिजमको �ितिनिधमाफ� त 
िलिखतजवाफ पठाउन ुभनी ��ततु आदेश तथा �रट 
िनवेदनको एक�ित न�कलसाथ िवप�ीह�का नाममा 
�याद सूचना जारी गरी �यादिभ� िलिखतजवाफ 
आए वा अविध नाघेपिछ िनयमबमोिजम पेस गनु�  
साथै अ�त�रम आदशेस�ब�धी छलफलस�मका 
लािग �म काया�लयको २०७०।६।११ को िनण�य, 
�म अदालतको २०७१।१।२५ को फैसला र सो 
फैसला काया��वयन गन�स�ब�धी �म काया�लयको 
२०७१।३।१ को प�समेत काया��वयन नगनु�  नगराउन ु

भनी यसअदालतबाट भएको अ�त�रम आदेश ।

िवप�ीह�का तफ� बाट पेस भएको िलिखत जवाफको 
सिं�� �यहोरा :

बागमती अ�चल �म काया�लयले िमित 
२०६९।११।११ मा िनण�य गरी सो को जानकारी 
�यािसनो नेपाललाई सोही िमितमा नै पठाएको 
िथयो । उ� प�मा �प�तः िनवेदकह�लाई 
तपिसलबमोिजमको रकम �. ३,१४,२०,५१७।– र 
िनवेदकम�येका ��बहादरु िथङको �. ५,४०,७११।– 
समेत होटल सो�टी ि�थत �यािसनो नेपालबाट 
एकम�ु भ�ुानी गरी �म ऐन, २०४८ (सं.स.) को दफा 
२५(३) र �यािसनो नेपाल स�चालन गन� अ�य कुनै 
स�चालकले िज�मा िलई काम गन� गराउने अव�थामा 
िवगतमा िनवेदक कामदार कम�चारीले खाईपाई आएको 
सेवा सिुवधा नघट्ने गरी सािबकबमोिजमको काममा 
लगाउन ुपन� गरी �म ऐन, २०४८ (सं.स.) को दफा 
७३(५) अनसुार िमित २०६९।११।११ गते यस 
काया�लयबाट िनण�य ठहर भएको ह�दँा िनण�यअनसुार 
गनु�  गराउन ु ह�न जानकारी गराइ�छ भ�ने प� �ेिषत 
ग�रएको िथयो । िवप�ी र सो�टी होटल िलिमटेडबीच 
िमित २०६९।७।२४ मा Lease Agreement भई 
िवप�ीले �यािसनो स�चालन गरी रहेको र उ� कुरा 
�म काया�लयको िमित २०६९।११।११ को फैसलामै 
उ�लेख भएको छ । उ� फैसला अि�तम भएर रहेको 
छ । यस अव�थामा हामीह�को तलब भ�ा र 
सिुवधाको �पैया ँ िदने दािय�व िवप�ीमािथ नै रहेको 
छ । यस�कार िमित २०६९।११।११ को फैसलाले 
िवप�ीको संवैधािनक तथा कानूनी अिधकारमा 
�ितकूल असर परकेो नह�दँा िवप�ीले उ� फैसला 
बा�या�मक�पमा पालना गनु�पन� �प� छ ।

िवप�ीले िदएको पनुरावेदनप�मा ऐनको 
दफा २५(३) र २५(४) को अव�था िव�मान 
िथएन । �यितमा� होइन �म काया�लयले ठहर िनण�य 
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गरी, िनण�य काया��वयन गन�को लािग लेखेको प�उपर 
पनुरावेदन ला�ने कानूनी �यव�था छैन । तसथ� 
िवप�ीको पनुरावेदन प� �म ऐन २०४८ को दफा 
२६ एवं स�मािनत अदालतबाट ने.का.प. २०६९ 
अंक १ िन.नं. ८७४४ प�ृ १ को पूण�तः िवपरीत 
रहेको ह�दँा �म अदालतले िवप�ीको पनुरावेदन प� 
िमित २०७१।१।२५ मा खारजे गरी फैसला गरकेो 
हो । यस अव�थामा उपयु�� िमितमा फैसला तथा 
िनण�यह�को काया��वयनको लािग लेिखएका प�ह� 
नेपालको अ�त�रम संिवधान २०६३ को धारा १२(३)
(च), १३(१), १८(१), १९(१), २९(१), ३०(१) 
को �ितकूल नरहेको ह�दँा स�मािनत अदालतको 
असाधारण अिधकार�े� आकिष�त ह�न स�ने अव�था 
छैन ।

िमित २०६९।७।२४ मा सो�टी होटल 
िल. र िवप�ीका बीच भएको स�झौताप�को बुदँा नं. 
८.२ मा सो�टी होटल ि�थत �यािसनोको िवगतको 
कर, �थानीय कर, सरकारी राज�व इ�यािद ितन� 
बझुाउने दािय�व िवप�ीको ह�ने उ�लेख छ । �यसैगरी, 
िमित २०६९।८।२९ मा �यािसनो नेपालका मजदरु 
�ितिनिध र िवप�ीका बीच भएको स�झौता प�ले 
ऐनको दफा ८ को कानूनी �ावधानबमोिजम िवप�ीको 
दािय�व िसज�ना भएको छ । सोही आधारमा िवप�ीको 
पनुरावेदन प� खारजे गन� �म अदालतको फैसला 
कानूनस�मत रहेको ��ट ह�दँा मािथ उि�लिखत आधार 
तथा कारणह�बाट िनवेदन मागदाबीबमोिजमको आदेश 
जारी ह�न स�ने अव�था छैन, िमित २०७१।३।१३ मा 
जारी भएको अ�त�रम आदेश खारजे गरी िवप�ीको 
�रट िनवेदन खारजे ग�रपाउ ँ भ�नेसमेत �यहोराको 
िवप�ी �ताप राना मगरसमेतका जना ६ को तफ� बाट 
पेस भएको संय�ु िलिखत जवाफ ।

�म काया�लय, काठमाड�ंले िमित २०६८।३।२ 
को िनण�यबमोिजमको रकम र �यसपिछको थप 
समयाविधको ब�यौता रकमसमेत सो�टी होटलि�थत 

�यािसनो नेपालबाट एकम�ु �.३,१४,२०,५१७।– 
िवप�ी मकुु�दराज खरलेसमेतका िनवेदकह�ले 
भ�रपाउने ठहरी िमित २०६९।११।११ मा िनण�य भएको 
पाइ�छ । सो िनण�यको जानकारी �म काया�लयले िमित 
२०६९।११।११ मा नै होटल सो�टीि�थत �यािसनो 
नेपालका �यव�थापकलाई स�बोधन गरी पठाएको 
देिख�छ । त�प�ात् �म काया�लय, काठमाड�ंले िमित 
२०७०।१।१९, २०७०।३।२, २०७०।६।११ मा 
समेत िनण�य काया��वयन गन� स�ब�धमा पनुरावेदक 
क�पनीलाई स�बोधन गरी प�ाचार गरकेो देिख�छ 
भने िनण�यको काया��वयनकै स�ब�धमा छलफलमा 
उपि�थत ह�न पटकपटक प�ाचार भएको र �म 
काया�लयको रोहवरमा मकुु�दराज खरलेसमेतका 
िवप�ीह� र �यािसनो माजोङका �ितिनिधह� 
बीच िमित २०७०।४।१४ मा छलफलसमेत भएको 
देिख�छ । �य�तै पनुरावेदक �यािसनो माजोङले 
िनण�यको जानकारी िमित २०७०।१।१६ मा 
�ा� भएको भनी िमित २०७०।१।२६ मा आ�नो 
जवाफदेिहता नरहेको भनी िलिखतजवाफ पठाएको �म 
काया�लयबाट �ा� िमिसलबाट देिखन आउछँ । त�प�ात् 
�म काया�लय काठमाड�ंबाट िमित २०७०।३।३ मा 
िनण�य काया��वयन स�ब�धमा भ�ने �यहोरा उ�लेख 
गरी �यािसनो माजोङ सो�टी �ाउन �लाजाका 
�य�थापकलाई स�बोधन गरी प� पठाएकोमा उ� 
प�समेतको जानकारी िमित २०७०।३।१४ मा पाएको 
भनी िमित २०७०।३।१६ मा िनण�य बदर ग�रपाउ ँभनी 
�म काया�लय काठमाड�ंलाई पनुरावेदक �यािसनो 
भएका फैसलाह� अि�तम भई बसेको र ती फैसलाह� 
काया��वयनका स�ब�धमा िमित २०७०।६।११ को 
प� �ा� गनु� पूव� नै पनुरावेदक �यािसनो माजोङलाई 
जानकारी भएको देिखन आएकोले जानकारी �ा� 
ह�नासाथै सोही िमितले �म ऐन, २०४८ को दफा २६ 
बमोिजम कानूनका �यादिभ� पनुरावेदन दता� गनु�पन�मा 
िमित २०७०।६।११ मा मा� जानकारी पाएको भनी 
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सोही िमितलाई आधार मानी �म ऐन, २०४८ को दफा 
२६ बमोिजमको �यादिभ�ै पनुरावेदन दायर गरकेो छु 
भ�ने �यहोरा उ�लेख गरी दता� ह�न आएको पनुरावेदन 
हद�याद नाघी दायर ह�न आएको देिखदँा ��ततु 
पनुरावेदनको त�यिभ� �वेश गन� निमली खारजे ह�ने 
ठहछ�  भनी अदालतबाट फैसला भएको र उ� िमित 
२०७१।१।२५ को फैसला �म कानून तथा �यायका 
मा�य िस�ा�त एव ंसंिवधानको भावनाअन�ुप रहेकोले 
सो फैसलाबाट �रट िनवेदकको कानूनी एवं संवैधािनक 
हकमा आघात पगेुको अव�थासमेत नह�दँा �रट िनवेदन 
खारजे ग�रपाउ ँ भ�नेसमेत �यहोराको �म अदालतऽ 
काठमाड�ंको तफ� बाट पेस भएको िलिखत जवाफ ।

�म काया�लयबाट िमित २०६८।३।२ को 
िनण�यबमोिजमको रकम र सो िनण�यप�ात् थप िमित 
२०६९।८।१५ गतेस�मको तलa भ�ा एकम�ु िदलाई 
िवगतदेिख खाई पाई आएको सेवा सिुवधा नघटाई 
सेवामा िनर�तर गराई पाउ ँभनी िमित २०६९।८।२७ गते 
िनवेदन दता� ह�न आएको िनवेदनमा कारवाही भई िनज 
िनवेदकह�लाई ज�मा रकम �. ३,१४,२०,५१७।– 
होटल सो�टीि�थत �यािसनो नेपालबाट एकम�ु 
भ�ुानी गन� गरी �म ऐन, २०४८ (सं.स.) को दफा 
२५(३) अनसुार िमित २०६९।११।११ गते यस 
काया�लयबाट िनण�य भएको हो । सोही �ित�ानमा काम 
गन� ��बहादरु िथङसमेत ३ जनाको हकमा समेत 
िनवेदकह�लाई �. १८,१६,०४४।– भ�ुानी गनु�पन� 
भनी िमित २०७०।१।३० मा यस काया�लयबाट िनण�य 
भएको िथयो । उपयु�� िनण�यह� काया��वयन नभएको 
भनी िनवेदकह�बाट बार�बार यस काया�लयमा 
िनवेदन ताकेता गरपे�ात उ� िनण�य काया��वयन 
गनु� , यिद काया��वयन नगरमेा �म ऐन, २०४८ को 
दफा २५(५) अनसुार कारवाही भई जाने भनी यस 
काया�लयबाट च.नं. ५४८ िमित २०७०।६।११ मा प� 
िवप�ीलाई पठाइएको िथयो । सो िनण�यउपर िवप�ीह� 
�म अदालतमा पनुरावेदन गन� जान ु भएकोमा �म 

अदालतबाट समेत यस काया�लयको िनण�यको Merit 
मा �वेश गरी िनण�य भएको छैन । नेपाल �रि�एसन 
से�टर र �यािसनो नेपालको घर ज�गा �योग गरी िनज 
िनवेदकह� बाहेक अ�य कामदार कम�चारीह�लाई 
समावेश गरी रहेको अव�थामा अका�को स�पि� 
भोगचलन गदा� सो को दािय�व पिन िलनपुन� नै ह��छ । 
कामदार कम�चारीह�लाई भ�ुानी गनु�पन� रकम एकम�ु 
भ�ुानी नभएस�म उ� �यािसनो नेपालका नाममा 
रहेको चल अचल स�पि� �म ऐन, २०४८ (स.ंस.) 
को दफा २५(५) अनसुार रो�का गन� गरी िनण�य भएको 
िथयो । तर हाल उ� �यािसनो नेपालको चल अचल 
स�पि� रो�का नै रहेको अव�थामा �यािसनो माजोङ 
नामक सं�था स�चालन रहेको दिेखएको अव�थामा 
�यािसनोमा काय�रत कामदार कम�चारीको �यायको 
लािग कानूनबमोिजम ग�रएको िनण�यबाट िनवेदकलाई 
असर पन� अव�था नह�दँा �रट िनवेदन खारजे ग�रपाउ ँ
भ�नेसमेत �यहोराको �म काया�लय, बागमतीको 
तफ� बाट पेस भएको िलिखत जवाफ ।

सो�टी होटल िल. ि�थत �यािसनोमा 
िवगत लामो समयदेिख काय�रत हामी िलिखतजवाफ 
��ततुकता� कामदार कम�चारीह�ले पाउनपुन� तलब, 
भ�ा, स�चय कोषलगायतका रकमह� ब�यौता 
रहन गएकै अव�थामा सो�टी होटल िल. सगं 
िमित २०६९।७।२४ गते िलज स�झौता गरी सो 
�यािसनोको �वािम�व �हण गररे नया ँ�यव�थापनका 
�पमा आएको िवप�ी �रट िनवेदक �ब�ध िनद�शक 
रहन ु भएको माजोङ इ�टरटे�मे�ट �ा.िल. ले हामीले 
पाउनपुन� स�पूण� ब�यौता रकम ितन� अ�वीकार गरी 
ब�यौताम�ये केही रकम मा�ै िदने र सेवा सिुवधा 
घटाई काममा लगाउने भनेपिछ �म काया�लय, बागमती 
अ�चल टेकु काठमाड�ंमा हामीले २०६९।८।२७ 
गते �म ऐनको दफा २५ अनसुार िनवेदन िदएका 
िथय� । सो िनवेदनउपर कारवाही ह�दँा िमित २०६८।३।२ 
को िनण�यबमोिजमको रकम र सो अविधपिछको 
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स�पूण� ब�यौता रकम एवं सािबक सेवाको िनर�तरता 
होटल सो�टीि�थत �यािसनो स�चालकबाट हामीले 
एकम�ु भ�रपाउने गरी िमित २०६९।११।११ गते �म 
काया�लय, बागमतीले िनण�य गरकेो छ । सो िनण�यको 
जानकारी िमित २०७०।१।१६ गते नै थाहा पाएको भनी 
िवप�ी �रट िनवेदक �वयम् ले २०७०।१।२६ गते �म 
काया�लयमा दता�  गराएको द.नं. ३४९१ रहेको प�मा 
उ�लेख ग�रएको छ । �म काया�लयको सो िनण�यउपर 
�म ऐनले िदएको हद�याद िभ� िवप�ीले पनुरावेदन 
नगरपेिछ अि�तम भई बसेको �म काया�लयको 
२०६९।११।११ को िनण�यको काया��वयनको चरणमा 
आएर िवप�ी �रट िनवेदकले सो िनण�यउपर �म 
ऐनको दफा २६ बमोिजम स�मािनत �म अदालतमा 
पनुरावेदन गरकेोमा कानूनको �यादिभ� दता� नभएको 
हद�यादिवहीन पनुरावेदन खारजे गन� गरी स�मािनत 
�म अदालतबाट िमित २०७१।१।२५ गते फैसला 
भएको र उ� फैसलाले िवप�ीलाई गैरकानूनी असर 
गरकेो छैन । 

�यािसनो नेपालकै नाम प�रवत�न गरी 
�यािसनो माजोङ बनाएको िवप�ी �रट िनवेदकले 
अक� छु�ै �यािसनो नेपाल छ भने कुन चािह ँपाचँतार े
होटलमा स�चािलत छ त भ�ने खलुाउन सकेको छैन । 
�यािसनो नेपालको �वािम�व िलई �यही �यािसनोको 
स�पि�, �थान, जवुा खेलाउने साधन, कम�चारीह� 
�हण गरी �यािसनो माजोङ चलाएपिछ िवप�ी �रट 
िनवेदकको क�पनीले सािबकको �यािसनो नेपालका 
केही कामदार कम�चारीह�लाई उनीह�को सेवा 
अविधसमेत गणना गरी उपदानलगायत आंिशक 
ब�यौता रकम भ�ुानी िदई अवकाश िदइसकेको छ । 
�यािसनो नेपालमा काम गदा�को अव�थाको ब�यौता 
रकम �ा� गन� बाकँ� रहेको भनी �म काया�लय बा�मती 
अ�चलले िमित २०६८।३।२ गते गरकेो िनण�यमा 
नाम, काय�रत पद र �ा� गनु�पन� रकमको िववरणसमेत 
उ�लेख ग�रएका केही कामदार कम�चारीह�लाई २० 

वष�भ�दा बढी काम गरकेो, १० वष�भ�दा बढी काम 
गरकेो तथा १० वष�भ�दा कम सेवा अविध रहेको 
भनी वग�करण गरी ब�यौता रकमम�येको आंिशक 
रकम भ�ुानी िदई पनुरावेदकले स�चालन ग�ररहेको 
�यािसनो माजोङले अवकास िदएको हो । िवप�ी 
�रट िनवेदकले अवकास िदएका �यािसनो नेपालका 
कम�चारीह�ले रकम बिुझिलएको भरपाईको कागजबाट 
िवप�ी पनुरावेदकले सािबकको �यािसनो नेपालका 
कम�चारीह�लाई ब�यौता रकम म�ये आंिशक रकम 
तथा अवकास िदएको �प� ह��छ । अतः सो�टी होटल 
िल. ि�थत �यािसनोको दािय�व िवप�ी �रट िनवेदकको 
क�पनीले �यहोनु�  पन� गरी भएको �म काया�लयको 
िनण�य र सोउपरको िवप�ीको पनुरावेदन िजिकर प�ुन 
नस�ने गरी �म अदालतबाट भएको फैसलाले िवप�ी 
�रट िनवेदकको संिवधान �द� कुनै पिन मौिलक हक 
र अ�य कानूनी हकलाई आघात नपरु ्याएको ��ट छ ।

�म काया�लय बा�मती, काठमाड�ंबाट िमित 
२०६८।३।२ गते िमित २०६९।११।११ गते र िमित 
२०७०।१।३० गते भएका िनण�यह� उपर दायर 
भएको पनुरावेदन �म ऐन, २०४८ (सं.स.) को 
दफा २६ को �यादिभ� नभएकाले हद�याद िवहीन 
पनुरावेदन खारजे गन� गरी स�मािनत �म अदालतबाट 
िमित २०७१।१।२५ को फैसलाले नेपालको अ�त�रम 
सिंवधान २०६३, �चिलत कानून, स�मािनत सव��च 
अदालतबाट �ितपािदत िस�ा�तह� एवं �चिलत 
�ावधानअन�ुप नै भएको ह�दँा िवप�ीको �रट िनवेदनमा 
उ�लेख गनु�  भए झ� �यसबाट वहाकँो कुनै हक हनन 
नभएको ह�दँा िवप�ीको �रट िनवेदन खारजे ग�रपाउ ँ
भ�नेसमेत �यहोराको मकुु�दराज खरलेसमेतका जना 
४१ को तफ� बाट पेस भएको सयं�ु िलिखत जवाफ ।

यस अदालतबाट भएको आदेशको �यहोरा :
यसमा, �म अदालतबाट िमित 

२०७१।१।२५ गते भएको फैसला र �म काया�लयबाट 
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�यािसनो नेपालको िव�� िमित २०६९।११।११ र 
२०७०।१।३० मा भएको िनण�यसिहतको िमिसलह� 
स�बि�धत अदालत र काया�लयबाट िझकाई आएपिछ 
िनयमानसुार पेस गनु�   भ�ने यस अदालतको िमित 
२०७२।२।१२ को आदेश ।

अि�तम आदशे ख�ड :
िनयमबमोिजम सा�ािहक तथा दैिनक म�ुा 

पेसी सूचीमा चढी िनण�याथ� पेस ह�न आएको ��ततु 
�रट िनवेदनमा िनवेदकका तफ� बाट उपि�थत िव�ान्  
व�र� अिधव�ा �ी ब�ी बहादरु काक�, िव�ान्  
अिधव�ाह� �ी िटकाराम भ�राई, �ी गंगा�साद 
पोखरले र �ी ��वल ओझाले नेपाल �यािसनो 
र माजोङ्ग इ�टरनेशनल एउटै सं�था/िनकाय 
होइनन् िवप�ी �म काया�लय बागमतीबाट िनवेदक 
माजोङ्गको िव��मा कुनै िनण�य भएको अव�था 
छैन । माजोङ्ग इ�टरनेशनल अि�त�वमा आउन ु
अगािडको िवषयलाई िलएर जबरज�ती माजोङ्गलाई 
दािय�व पूरा गन� लगाउन िम�दनै । �म काया�लय र 
�म अदालतको संगिठत सं�थाको �कृितका िवषयमा 
रहेको गलत बझुाईबाट माजोङ्गलाई दािय�व थोपन� 
िम�दैन । अिघ�लो क�पनीको दािय�व बहन गन� 
पिछ�लो क�पनीले िलिखत�पमा �वीकार नगरकेो 
अव�थामा क�पनी कानूनको मा�यताअनसुार पिन 
माजोङ्ग इ�टरनेशनल पूव�वत� क�पनीको दािय�व 
बहन गन� बा�य छैन । माजोङ्ग इ�टरनेशनलको कुनै 
पिन कागजातमा पूव�वत� क�पनी �यािसनो नेपालको 
स�पि� र दािय�व बहन गन� उ�लेख भएको नदिेखदँा 
फरक कानूनी हैिसयतको नया ँक�पनीले दािय�व बहन 
गनु�पन� अव�था ह�दैँन । त�कालीन �यािसनो नेपालसगँ 
भएको स�झौताअनसुारको �ा� गनु�पन� सेवा सिुवधा 
उ� �यािसनो स�चालनमा रहेको �थानमा नै स�चालन 
भएको आधारमा मा� नया ँ क�पनीलाई पूव�वत� 

क�पनीको िनर�तरता रहेको भनी मा�न सिकँदैन । िमित 
२०७०।६।११ मा �म काया�लय बागमतीले माजोङ्ग 
इ�टरनेशनललाई प�ाचार गरपे�ात मा� माजोङ्ग 
इ�टरनेशनलको िविधवत�पमा हद�याद कायम ह�ने 
ह�दँा ऐनको �यादिभ� नै माजोङ्ग इ�टरनेशनल िवप�ी 
�म अदालत काठमाड�ंमा पनुरावेदनप� िलई �वेश 
गरकेो ह�दँा हद�याद नघाई �वेश गरकेो भनी म�ुाको 
त�यमा �वेश नगरी भएको �म अदालतको फैसला 
िमलेको नह�दँा बदर गरी मागबमोिजम आदेश जारी 
ह�नपुद�छ भनी बहस ��ततु गनु�भयो ।

�यसैगरी िवप�ी �म अदालत तथा 
�म काया�लयको तफ� बाट उपि�थत िव�ान्  
सह�यायािधव�ा �ी िगता�साद िति�सनाले िमित 
२०६९।११।११ को �म काया�लयको िनण�य 
माजोङ्गलाई िदइएको ह�दँा समयमा नै �म काया�लयको 
िनण�य माजोङ्गलाई थाहा जानकारी ह�न गएको 
अव�था छ । �रट िनवेदकले �म अदालतमा गरकेो 
पनुरावेदन हद�याद नाघी परकेो ह�दँा त�यिभ� �वेश 
नभई खारजे भएको हो भनी बहस गनु�भयो । िवप�ी 
कामदार कम�चारी मकुु�दराज खरलेसमेतको तफ� बाट 
उपि�थत िव�ान्  व�र� अिधव�ा �ी बालकृ�ण 
�यौपाने, िव�ान्  अिधव�ाह� �ी �योित बािँनया, 
�ी तलुसीराम का�ले, �ी रमेश कुमार ब�नेत, �ी 
अमतृ खरलेले नेपाल �यािसनोको सेिटङ्गमा नै 
�यािसनो माजोङ्ग दता� भएको हो । पूव� �यािसनोको 
स�पि�मा नै �यािसनो माजोङ्ग स�चालन भएको ह�दँा 
यसले आ�नो अलग अि�त�व दाबी गन� िम�दैन । पूव� 
�यािसनो नेपालको स�पूण� दािय�व �वीकार गन� गरी 
�यािसनो माजोङ्गले स�झौता गरी सकेको अव�था 
छ । िवप�ी �रट िनवेदकले मूल िनण�य �वीकार गरी 
िनण�य काया��वयनको लािग लेखेको प� मा� बदर 
गराउन खोजेको ह�दँा कानूनतः �यसो गन� िम�दनै । 
�म ऐनको दफा ८ मा �ित�ानमा भएको �वािम�व 
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प�रवत�नले कम�चारीको हकमा कुनै असर पन� अव�था 
नह�दँा नया ँ �यव�थापनले �यािसनोको दािय�वबाट 
मिु� पाउने अव�था छैन । िमित २०६९।११।११ 
को िनण�यउपर िनवेदकको पनुरावेदन परकेो नदिेखदँा 
िनण�य �वीकार गरी बसेको मा�न ु पद�छ । �यािसनो 
माजोङ्गले नया ँ�थानमा �यािसनो स�चालन गरकेो 
नभई �यािसनो नेपालले �यािसनो चलाएको �थानमा 
नै स�चालन गरकेो ह�दँा lease agreement को 
आधारमा �यािसनो नेपाल र �यािसनो माजोङ्गका 
बीचको कानूनी स�ब�धमा िनर�तरता भएको मा�न ु
पछ�  । �यािसनो नेपालको हक �वािम�व वा�तबमा 
�यािसनो माजोङ्गमा �पा�तरण भई आएको हो । 
यो �म िविधशा�बाट िनद�िशत ह�ने िवषय हो । पूव� 
क�पनीले �यवहा�रक�पमा के क�तो �वािम�व �हण 
गरकेो छ, स�ुम�पमा िव�ेषण ह�नपुद�छ भनी गनु�भएको 
बहससमेत सिुनयो ।

यसमा �रट िनवेदन, पेस भएको िलिखत 
जवाफ तथा िव�ान्  कानून �यवसायीले ��ततु 
गनु�भएको बहस िजिकरसमेत सनुी िनण�यतफ�  िवचार 
गदा� देहायका ��ह�को िन�पण ह�नपुन� देिखयो :-

क. �यािसनो माजोङ्ग पूण��पमा  नया ँक�पनी 
हो वा पूव�वत� �यािसनो नेपालको िनर�तरता 
हो ?

ख. �म काया�लय बागमतीबाट भएको िनण�यको 
जानकारी �यािसनो माजोङ्गलाई �ा� 
भएको छ वा छैन ? िनण�यको जानकारी �ा� 
भएको अव�थामा िनवेदकले �म अदालतमा 
के कित समयमा पनुरावेदन गनु�  पन� हो ?

ग. �रट िनवेदकको मागदाबीअनसुार आदेश 
जारी ह�ने हो वा होइन ?

२. पिहलो ��तफ�  िवचार गदा� क�पनी 
�थापनाका त�रका स�ब�धमा �ि� िदन ु आव�यक 

देिख�छ । कितपय क�पनीह� नया�ँपमा िनमा�ण 
ग�रएका ह��छन भने कितपय क�पनीह� परुाना 
क�पनीलाई पनुस�रचना गरी आधारभूत�पमा 
पूव�वत� क�पनीलाई नै िनर�तरता िदने गरी नया ँ
नामाकरणसिहत सं�थािपत ग�र�छन । कुनै क�पनी 
नया�ँपमा िनमा�ण ग�रएको मािननका लािग परुानो 
क�पनीको अि�त�व स�पूण��पमा समा� भएको 
त�य देिखन ु आव�यक ह��छ । नामको लािग मा� 
नया ँ क�पनी खडा गरी परुानो क�पनीको स�पि� 
र �ोतमा स�चालन भएको क�पनीलाई छु�ै 
नया ँ अि�त�व वा हैिसयतको क�पनी भनी मा�न 
िम�दैन । क�पनी कानूनको वहृद ् अवधारणातफ�  
�ि�गत गदा� नाम र �यव�थापनमा ग�रएको सामा�य 
प�रवत�न कै कारणबाट पूव�वत� क�पनीको दािय�वबाट 
नया ँनाम िदइएको क�पनीले छुट पाउने अव�था रह�छ 
भ�न ु�यायोिचत ह�नेसमेत दिेखदैँन ।

३. �रट िनवेदक �यािसनो माजोङ्गले 
आ�नो क�पनीको �थापना िमित २०६९।७।१५ मा 
क�पनी ऐनअनसुार नया ँ क�पनीको �पमा भएको 
ह�दँा क�पनी �थापना ह�न ुपूव�को कुनैपिन दािय�वबाट 
आफू बि�धत नह�ने भनी िजिकर िलएको देिख�छ । 
िवप�ी मकुु�दराज खरलेसमेतका �यि�ह�को सेवा 
सिुवधाबापतको भ�ुानी बाकँ� सो�टी होटलि�थत 
�यािसनो नेपाल नामक क�पनीको रहेकोमा िववाद 
देिखदँनै । उ� क�पनीले आफूउपरको िविभ�न दािय�व 
बाकँ� राखी �यसका स�चालकह� स�पक� िवहीन 
भएको अव�थामा सो क�पनीसगँ सरोकार रा�ने 
�यि�ह�ले �म काया�लयमा गरकेो िनवेदनको कारण 
उ� क�पनीको �वािम�वमा रहेको सबै चल अचल 
स�पि� �म काया�लयको आदेशबाट रो�का रहेको 
देिख�छ । �रट िनवेदक क�पनीले सो�टी होटलसगँ 
स�झौता गरी �यािसनो नेपाल रहेकै �थानमा नया ँ
�यािसनो स�चालन गदा�  ब�द भएको �यािसनो 
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स�चालनकै अचल स�पि� र �ािविधक सामा�ीह�को 
�योग गरी �यािसनो माजोङ्गको नामबाट नया ँ
�यािसनो स�चालन गरकेो दिेख�छ । होटल सो�टीको 
�यािसनो स�चालन अनमुित �हण गदा�का बखत 
�यािसनो माजोङ्ग र सो�टी होटलबीच भएको 
िमित २०६९।७।२४ को स�झौतामा पूव� �यािसनो 
स�चालन ह�दँा बाकँ� रहेको ब�यौता कर र अ�य 
दािय�व �यािसनो माजोङ्गको ह�ने भनी उ�लेख गरकेो 
देिखदँा �यािसनो माजोङ्ग नया ँ क�पनीको �पमा 
खडा भएपिन पूव�वत� क�पनीको दािय�व �यहोन� नपन� 
गरी �वत�� रहेको भनी मा�न सिकएन । उ� िमित 
२०६९।७।२४ को स�झौताको बुदँा नं. ८.२ अनसुार 
�यािसनो नेपालका कम�चारी स�बि�धत दािय�व 
िनवेदक �यािसनो माजोङ्गले �वीकार गरकेो दिेखदँा 
नया ँ नामको क�पनी दता� भएकोस�मको कारणबाट 
उ� दािय�व बहन गन� नपन� ि�थित दिेखन आएन ।  

४. �रट िनवेदक �यािसनो माजोङ्गले 
�म काया�लय, काठमाड�ंको िनण�यप�ात �यािसनो 
नेपालमा काय�रत रहेका केही कामदार कम�चारीह�लाई 
�यािसनो नेपालमा काम गरबेापत बाकँ� रहेको ब�यौता 
रकमम�ये आंिशक रकम भ�ुानी गरकेो िमिसल संल�न 
कागजातह�बाट दिेख�छ । �यािसनो माजोङ्गले 
�यािसनो नेपालसगँ आ�नो कुनै स�ब�ध नरहेको दाबी 
गरपेिन सोही �यािसनो स�चालन रहेको �थान, जवुा 
खेलाउने साधन र केही परुानै कम�चारीसमेत �योग गरकेो 
देिखदँा �यािसनो माजोङ्ग पूण� �वायतः नया ँक�पनी 
भ�ने दाबी त�यय�ु देिखन आएन । पूव� �यािसनोको 
कितपय दािय�व आंिशक �पमा �वीकार ग�रसकेको 
र �यािसनो नेपालको नाममा �ा� �म काया�लयको 
प�का स�ब�धमा छलफल गन� पटक पटक िविभ�न 
िनकाय र प�सगँ �यािसनो माजोङ्गका �ितिनिधह� 
उपि�थत भएको देिखएबाट क�पनी नया ँ �व�पमा 
�थापना भएपिन परुानो क�पनीको दािय�व �यहोन� 

कुरालाई �यािसनो माजोङ्गले �यवहा�रक�पमा 
�वीकार गरकेो देिख�छ । यसरी "�पमा" नया ँक�पनी 
दता� गरी �यािसनो माजोङ्ग स�चालन गरकेो दिेखए 
पिन "सारमा" पूव� क�पनीलाई नै नाम प�रवत�न गरी 
पनुज�वन िदएको भ�ने दिेखन आउछँ । सारभूत�पमा 
पूव� क�पनी �यािसनो नेपालसगँको स�ब�ध समा� 
भएको नदेिखएको अव�थामा नया ँ क�पनी दता� भई 
नया ँनाम �ा� गरकेो र सोही आधारमा नया ँ�व�पमा 
क�पनी स�चालन भएको आधारमा मा� �रट िनवेदक 
�यािसनो माजोङ्गउपर पूव�वत� �यािसनो नेपालको 
दािय�व सरकेो छैन भनी मा�न िमलेन । 

५. अब दो�ो ��का स�ब�धमा िवचार गदा� 
�म काया�लय, काठमाड�ंले िमित २०६९।११।११ 
मा िनवेदक मकुु�दराज खरले समेतका �यि�ह�ले 
�यािसनो नेपालबाट भ�रपाउने रकम भराइिदन 
ठहर गरी गरकेो िनण�य सोही िमितमा नै होटल 
सो�टीि�थत �यािसनो नेपालका �यव�थापकलाई 
िनण�यको जानकारीसिहत प�ाचार गरकेो 
देिख�छ । सो प�ाचारको स�ब�धमा �यािसनो 
माजोङ्गको �यव�थापकले आ�नो क�पनीको 
दािय�व नरहेको भनी त�काल कानूनी उपचारको 
खोजी गरकेो देिखदँैन । सो को स�ा २०७०।४।१४ 
मा उ� २०६९।११।११ को िनण�यको अ�तरव�तमुा 
आपसी सौदाबाजीका लािग मकुु�दराज खरले समेतका 
�यि�ह�सगँ �यािसनो माजोङ्गका �ितिनिधले वाता� 
छलफल गरकेो देिख�छ । मकुु�दराज खरलेसमेतका 
िनवेदकको िनवेदनउपर �म काया�लयबाट "िमित 
२०६९।११।११ मा भएको िनण�यको जानकारी िमित 
२०७०।१।१६ मा पाएको भनी �रट िनवेदकले िमित 
२०७०।१।२६ मा �म काया�लय, बागमतीका काया�लय 
�मखुलाई स�बोधन गरी जवाफदेिहता नरहेको 
स�ब�धमा गरकेो प�ाचारबाट �म काया�लयको उ� 
िनण�यको जानकारी िनवेदकलाई िमित २०७०।१।१६ 
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मा" नै �ा� भएको देिखन आयो । �यसैगरी ियनै �रट 
िनवेदकलाई िवप�ी बनाई ह�रश भ�डारीसमेतका 
िनवेदकले पेस गरकेो भ�ुानी िदलाई पाउँ भ�ने अक� 
िनवेदनका स�ब�धमा �म काया�लय, काठमाड�ंबाट 
िमित २०७०।१।३० मा भएको िनण�यको जानकारी 
गराउदँा होटल सो�टीि�थत �यािसनो नेपाल (हाल 
�यािसनो माजोङ्ग इ�टरटेनमे�ट) भ�ने श�द उ�लेख 
गरी प�ाचार गरकेो देिखयो । उ� प�को जानकारी 
िमित २०७०।३।१४ मा �ा� गरकेो भ�ने कुरा 
िनवेदकले िमित २०७०।३।१६ मा िनण�य बदरका 
लािग �म काया�लयलाई लेखेको िनवेदनबाट �प� ह�न 
आउछँ । यस अव�थामा आफूलाई २०७०।६।११ 
भ�दा अगािड �म काया�लय, काठमाड�ंबाट भएका 
िनण�यका स�ब�धमा कुनै जानकारी �ा� नै नभएको 
भ�ने िनवेदकको दाबीलाई उिचत मा�न सिकएन । 
िविभ�न चरणको वाता�  र छलफलबाट िववाद समाधान 
ह�न नसकेप�ात् लेिखएको �म काया�लयको िमित 
२०७०।६।११ को प�लाई आधार मानेर िनण�यको 
जानकारी पिहले नै पाइसकेको कुरालाई अनदेखा गनु�  
मनािसब देिखदँनै । 

६. आफू िव��मा भएको िनण�यमा 
िच� नबझेुमा कानूनअनसुार तोिकएको िनकायमा 
पनुरावेदन गन� हक िववादका स�बि�धत प�मा सरुि�त 
रहेको देिख�छ । �म ऐन २०४८ को दफा २६ मा 
"दफा २५ को उपदफा (३)  र (४) अ�तग�त िदइएको 
आदेशमा िच� नब�ुने प�ले आदशेको जानकारी 
पाएको िमितले प�तीस िदनिभ� �य�तो आदेशउपर 
�म अदालतमा पनुरावेदन गन� स�नेछ …" भ�ने 
�यव�था रहेको देिख�छ । यस �ावधानअनसुार �म 
काया�लयको िनण�यउपर चनुौती िदन �य�तो िनण�यको 
जानकारी पाएको िमितले ३५ िदनिभ� �म अदालतमा 
पनुरावेदन प� दता� गराउन ुपन� देिख�छ । मकुु�दराज 
खरलेसमेतका िनवेदनको िनवेदनका स�ब�धमा 

�म काया�लयबाट भएको िमित २०६९।११।११ को 
िनण�यको जानकारी िमित २०७०।१।१६ मा र ह�रश 
भ�डारीसमेतका िनवेदकको िनवेदनका स�ब�धमा 
भएको �म काया�लयको िमित २०७०।१।३० को 
अक� िनण�यको जानकारी २०७०।३।१४ मा पाएको 
भनी �रट िनवेदकले नै प�को पेटबोलीमा �वीकार 
गरकेोमा दवैु िनण�यको जानकारी �ा� गरकेो िमितले 
३५ िदनिभ� �रट िनवेदक पनुरावेदन िलई �म 
अदालतमा पनुरावेदन गन� जानपुन�मा सो �यादिभ� 
पनुरावेदन गरकेो देिखन आएन । �म काया�लयको 
िनण�यउपर िनवेदकले �म अदालत काठमाड�ंमा 
िमित २०७०।६।१५ मा पनुरावेदन-प� दता� गरकेो 
पाइयो । अत: ऐन�ारा िनधा��रत ग�रएको ३५ िदनको 
पनुरावेदनको �यादिभ� पनुरावेदन नगरी �याद नघाई 
पनुरावेदन गरकेो देिखदँा पनुरावेदन प� खारजे गन� 
�म अदालतको िनण�यमा कानूनी �िुट रहेको देिखन 
आएन ।

७. तसथ� मािथ िववेिचत आधार र कारणबाट 
�यािसनो माजोङ्गले पूव�वत� �यािसनो नेपालको  
दािय�व पूरा गनु�पन� अव�था दिेखएको र �म काया�लय 
काठमाड�ंबाट दािय�व िनवा�ह गन� स�ब�धमा भएको 
िमित २०६९।११।११ को िनण�यको जानकारी सोही 
िमितको प�बाट पठाएको र सो को जानकारी िनवेदक 
क�पनीले िमित २०७०।१।१६ मा �ा� गरकेो कुरा 
िमिसल संल�न २०७०।१।२६ मा िनवेदक क�पनीले 
�म काया�लयलाई लेखेको प�बाट नै दिेखन आएको 
ह�दँा िमित २०७०।६।१५ मा परकेो पनुरावेदनलाई 
�म ऐन, २०४८ को दफा २६ बमोिजम ३५ िदनको 
�यादिभ� पनुरावेदन परकेो मा�न िमलेन । अत: 
िनवेदकको पनुरावेदन खारजे गन� �म अदालतको 
िमित २०७१।१।२५ को फैसलामा कुनै कानूनी �िुट 
नदिेखदँा मागबमोिजम उ��ेषणलगायतका �रट आदेश 
जारी गरी रहन परेन । �रट िनवेदन खारजे ह�ने ठहछ�  । 
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��ततु िनवेदनको दायरीको लगत क�ा गरी िमिसल 
िनयमानसुार अिभलेख शाखामा बझुाई िदनू ।

उ� रायमा सहमत छु ।
�या. ह�रकृ�ण काक�    

इजलास अिधकृत : च���काश ितवारी
इित संवत् २०७३ साल साउन १८ गते रोज ३ शभुम्  ।

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

माननीय �यायाधीश �ी �काशमान िसंह राउत
आदेश िमित : २०७३।०५।२७

०७२-WO-०८२०

म�ुाः उ��ेषण

िनवेदक/प� : काठमाड�ं िज�ला काठमाड�ं 
महानगरपािलका वडा नं. ७ ब�ने �पक 
�यौपानेसमेत

िव��
��यथ�/िवप�ी : �धानम��ी तथा मि��प�रषद ्को 

काया�लय, िसंहदरबार काठमाड�समेत

 § कुनै कानूनले कुनै पेसा वा �यवसाय 
स�चालन गन�मा कुनै िकिसमको रोक 

वा �ितब�ध नलगाएको ि�थितमा िबना 
कानूनी आधार काय�कारी िनण�य आदेशको 
आधारमा नाग�रकलाई सिंवधान र 
कानूनले �दान गरकेो पेसा वा �यवसाय 
स�चालन गन� पाउने हकमा रोक लगाउन 
िम�न ेनदेिखने ।

(�करण नं. ७)
 § पेसा, �यवसाय स�चालन गन� पाउने 

नाग�रकको मौिलक हकलाई जनशि�को 
�यव�थापन ह�न नसकेको कारण देखाई 
अिनि�त समयस�म रो�नु मनािसब 
ह�न स�ैन । नाग�रकले कानूनबमोिजम 
पेसा, �यवसाय स�चालन गन� अनुमित 
माग गरमेा �यसका लािग आव�यक पन� 
जनशि�लगायतका �यव�थापक�य 
�ब�ध िमलाई सहजीकरण गनु� रा�यको 
दािय�व हो । ��तुत स�दभ�मा अनगुमन 
गन� जनशि�को अभाव रहकेो भ�ने 
कारण देखाई नाग�रकको पेसा �यवसाय 
गन� पाउने सवैंधािनक एव ं कानूनी हक 
अिधकारको �योगमा अन�त र अिनि�त 
कालस�म रोक लगाउने काय�लाई कानून 
एव ं�यायसङ्गत मा�न नसिकने ।

(�करण नं. १०)

�रट िनवेदकका तफ� बाट : अिधव�ा राजाराम भ�राई
��यथ�/वादीका तफ� बाट :
अवलि�बत निजर :
स�ब� कानून :

 § वैदेिशक रोजगार ऐन, २०६४

आदेश
�या. ह�रकृ�ण काक� : नेपालको संिवधानको 

धारा १३३(२) र (३) बमोिजम दायर भएको ��ततु 

�नण�य नं. ९७०३

&
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�रट िनवेदनको सिं�� त�य एवं आदेश यस�कार छ ।
देशमा ित� गितमा बढद ैगएको यवुा बेरोजगारी 

सम�यालाई केही हदस�म भए पिन किम �याउन 
सिक�छ भनी वैदेिशक रोजगारमा जान चाहने यवुालाई 
वैदेिशक रोजगार िदलाउने उ�े�यका साथ हामी 
िनवेदकह�लाई वैदेिशक रोजगार �यवसाय स�चालन 
गन� �वल इ�छा भएको ह�दँा �चिलत कानूनबमोिजम 
�यवसाय स�चालन गनु�  अगािड स�बि�धत िनकायबाट 
इजाजतप� िलनपुन� कानूनी �यव�थाअन�ुप हामी 
िनवेदकह� �मशः सर�वती दाहालले सम�ृ ह् यमुन 
�रसोस� �ा.िल., �पक �यौपानेले �पक ओभरिसज 
क�पनी �ा.िल., सवुास कुइकेँलले �िस�ी ओभरिसज 
क�पनी �ा.िल., िकशोर अया�लले िस.िड. ह् यमुन �रसोस� 
�ा.िल. र  पजुन शमा�ले पजुन एस.आर.सिभ�सेज �ा.
िल. नाम ��ताव गरी क�पनी रिज��ारको काया�लय 
ि�परु�ेर काठमाड�ंमा िमित २०७३ साल वैशाख ८ 
गतेको िदन क�पनी दता� गन�को लािग अनलाइनमाफ� त 
आव�यक कागजातह�, �ब�धप� तथा िनयमावली र 
नाग�रकताको �माण प�सिहत िनवेदन दता�  गराएका 
िथयौ ।

क�पनी रिज��ार काया�लय, ि�परु�ेर 
काठमाड�का सहायक रिज��ारले तपाइहँ�ले दता� 
गन� �याउन ुभएको ��तािवत नाम भएको क�पनीह� 
�मसगँ स�बि�धत भएको ह�दँा वैदेिशक रोजगार िवभाग 
काठमाड�को इजाजत वा ि�वकृतीिबना ��तािवत 
क�पनी दता� गन� नसिकने भएको �यहोरा उ�लेख गरी 
वैदेिशक रोजगार िवभाग काठमाड�ंको नाउमँा आव�यक 
राय �िति�यासिहत �ब�धप� तथा िनयमावलीसमेत 
िफता� पठाई सहयोग गरी िदनका लािग अनरुोधसिहत 
िमित २०७३।१।९ मा च.नं ८८६, ८८७, ८८८, ८८९ 
र ८९० समेतका प�माफ� त वैदेिशक रोजगार िवभाग, 
काठमाड�ंमा प�ाचार गरकेो िथयो । जवाफमा �धानम��ी 
तथा मि��प�रषदको काया�लयको प.सं.२०६८।०६९ 
सा.िव.च.नं. १४६ िमित २०६८।६।१५ को प�ानसुार 

िमित २०६८।६।१३ को िनण�यको बदुा नं. ४ मा 
वैदेिशक रोजगार िवभागबाट वैदेिशक रोजगार �यवसाय 
स�चालनका लािग अनमुित िलने सं�थाको सं�या 
र ितनको शाखा काया�लयको अनगुमन गन� पया�� 
जनशि�को �यव�था ह�न नसकेकोले हाललाई नया ँ
अनमुित िदने काय� रो�ने �यव�था (वैदिेशक रोजगार 
ऐन, २०६४ को दफा ८२ बमोिजम) �म तथा यातायात 
�यव�था म��ालयले िमलाउने भ�ने उ�लेख भएकोले 
सोहीअनसुार जानकारीको लािग अनरुोध ग�रएको छ 
भनी वैदेिशक रोजगार िवभागबाट िमित २०७३।१।१० 
गतेका िदन च.नं. २२६६, २२६७, २२६८, २२६९ 
र २२७० माफ� त क�पनी रिज��ारको काय�लयको 
नाउमँा राय �िति�या लेिखएको प�को बोधाथ� 
हामी िनवेदकह�लाई थमाई हाललाई तपाइहँ�को 
मागबमोिजम वैदेिशक रोजगारको इजाजतप� िदन 
नसिकने भनी मौिखक जानकारी गराइयो । सोहीअनसुार 
वैदेिशक रोजगार िवभागबाट �ेिषत राय �िति�याको 
�यहोराकै आधारमा क�पनी रिज��ारको काया�लयको 
च.नं. ९०२ िमित २०७३।१।१२ को जानकारी 
स�ब�धमा लेिखएको प�मा �धानम��ी काया�लयको 
प.स.ं २०६८।०६९ को सा.िव.च.न १४६ िमित 
२०६८।६।१५ को प�अनसुार हाल वैदिेशक रोजगार 
�यवसाय स�चालन गन� नया ँ अनमुित िदने काय� 
रोिकएको �यहोरा उ�ृत गरी क�पनी दता� गन�समेत 
ई�कार गरकेो �यहोरा स�मािनत अदालतसम� रा�न 
चाह�छौ । 

यसरी लामो समयस�म वैदेिशक रोजगार 
�यवसाय स�चालनको इजाजतप� िदने काम ब�द गरी 
हामी �रट िनवेदकको पेसा रोजगार गन� पाउने सवंैधािनक 
हकमा आघात पगेुको ह�दँा स�मािनत अदालतमा यो 
िनवेदन िलई उपि�थत भएका छौ । य�तो अव�थामा 
लामो समयस�म वैदेिशक रोजगार �यवसाय स�चालन 
गन�को लािग अनमुित िलने सं�थाको स�ंया र ितनको 
शाखा काया�लयको अनगुमन गन� पया�� जनशि�को 
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�यव�था ह�न नसकेको कारण देखाई इजाजतप� िदन 
रो�का रा�नाले रा�यमा हाल दता� रहेको वैदेिशक 
रोजगार �यवसायीह�ले एकलौटी�पमा वैदेिशक 
रोजगारमा जान चाहने सव�साधारण जनतासगँ 
अनाव�यक दःुख हैरानी िदई अ�यािधक�पमा रकम 
उठाई रहेको पाइ�छ । स�बि�धत िनकायले सधुार गन� 
नाउमँा ग�रएको य�तो िनण�य र काय�ले असल िनयतले 
�यवसाय गन� चाहने नाग�रकको सवंैधािनक हकमा 
समेत आघात पगेुको अव�था छ । 

वैदेिशक रोजगार ऐन, २०६४ को दफा ११ 
ले वैदिेशक रोजगार �यवसाय स�चालन गन� चाहने 
सं�थाले तोिकएको �ि�या परुागरी इजाजतको लािग 
वैदेिशक रोजगार िवभागमा िनवेदन िदन ु पन� कानूनी 
�यव�थाअन�ुप हामी िनवेदकले ��तािवत क�पनी 
दता� गन� मागसिहत क�पनी रिज��ारको काया�लयमा 
िनवेदन माग गरकेा ह� । तोिकएको �ि�या िनवेदकले 
परुा गर े नगरकेो छानिबन गरी �ि�या पूरा नगरकेो 
अव�थामा मा� इजाजतप� िदन रोक लगाउन िम�ने 
हो । सोस�ब�धी �ि�यामा �वेश नै नगरी हामी 
िनवेदकलाई इजाजतप� िदन िम�दैन भनी िनण�य 
गन� अिधकार िवप�ी िवभागलाई कुनै कानूनले 
�दान गरकेो छैन । वैदेिशक रोजगार ऐन, २०६४ 
को दफा ८२ को �यव�था इजाजत िदने िवषयसगँ 
स�बि�धत होइन । उ� ऐनमा उ�लेख नभएको कुनै 
िवषयमा िनण�य नगरी नह�ने अव�था आएमा सो ऐनको 
भावना�ितकूल नह�ने गरी ऐनलाई काया��वयन गन� 
सिजलो बनाउन बाधा अड्काउ फुकाउनेस�मको हो । 
ऐनको दफा ११ को उ�े�यिवपरीत इजाजतप� रो�न 
िम�ने होइन । वैदेिशक रोजगार �यवसाय स�चालन 
गन� क�पनी धेर ैभएमा �ित�पधा� भई स�तो र सलुभ 
त�रकाले नेपालीह�ले वैदेिशक रोजगारमा जाने 
अवसर पाउने िथए । हाल कारोबार ग�रआएका सीिमत 
क�पनीह�को अनूिचत �भावको कारणले गदा� िवप�ी 
िवभागले हामी िनवेदकलाई इजाजत िदन ई�कार गरकेो 

हो । हामी िनवेदकलाई वैदिेशक रोजगार �यवसाय गन� 
रोक लगाउने िवप�ी नेपाल सरकार �धानम��ी तथा 
मि��प�रषद ्को सा.िव.च.नं १४६ िमित ०६८।६।१५ 
को प�ानसुार िमित २०६८।६।१३ को िनण�यको 
बदुा नं. ४ को आधार देखाई िवप�ी िवभागले हामी 
िनवेदकह�लाई गरकेो उि�लिखत काय� संिवधान 
�द� मौिलक हकको िवपरीत भई बदरभागी छ । 

वैदेिशक रोजगार ऐन, २०६४ को दफा ७० 
अनसुार वैदेिशक रोजगार �यवसाय गन� इजाजत िलई 
सो ऐनिवपरीत कारोबार गरी अदालतबाट कुनै सजाय 
पाएका �यि�लाई मा� इजाजत िदन रोक लगाउने 
अिधकार िवप�ी िवभागलाई छ । हामी िनवेदकह�ले 
यसस�ब�धी कारोबार गरी कुनै सजाय नपाएको ह�दँा 
िनवेदकह�लाई इजाजतप� िदन िम�दनै भनी िनण�य गन� 
अिधकार िवप�ी िवभागलाई छैन । िवप�ी �धानम��ी 
तथा मि��प�रषद ् काया�लयको िमित २०६८।६।१३ 
को िनण�यको देहाय ६ मा वैदिेशक रोजगार �यवसायी 
र ितनको िज�ला ि�थत शाखा काया�लयको अनगुमन 
गन� ��येक िज�लाका �.िज.अ.ह�लाई ऐनको दफा 
८१ बमोिजम अिधकार ��यायोजन ग�रएको प�र�े�मा 
यसस�ब�धी कारोबार गन� बढीभ�दा बढी क�पनीलाई 
�ो�साहन गरी इजाजतप� िदनपुन�मा यसस�ब�धी 
कारोबार गन� सं�थाह�को सं�या बढी भएको भ�ने 
मनगढ�ते आधारमा हामी िनवेदकह�लाई नया ँसं�था 
दता� गरी इजाजत िदन िम�दनै भ�ने िवप�ीको काम 
कारवाही एवं िनण�यह� वैदेिशक रोजगार ऐन, २०६४ 
को मा�यतािवपरीत छ । िवप�ी िनकायले वैदेिशक 
रोजगारमा समेत िस�डीकेट �था स�ु गरकेो छ । 

मािथ उि�लिखत त�य एवं कानूनका 
आधारमा हामी िनवेदकह� �मशः सर�वती दाहालले 
सम�ृ ह् यमुन �रसोस� �ा.िल, �पक �यौपानेले �पक 
ओभरिसज क�पनी �ा.िल, सवुास कुईकेलले �िस�ी 
ओभरिसज क�पनी �ा.िल, िकशोर अया�लले िस.िड. 
ह् यमुन �रसोस� �ा.िल र पजुन शमा�ले पजुन एस.आर.
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सिभ�सेज �ा.िल. ��तािवत नाम भएको �ाइभेट क�पनी 
सं�थालाई वैदेिशक रोजगार �यवसाय गन� इजाजत 
निदने भ�ने िवप�ी �धानम��ी तथा मि��प�रषद ्
काया�लयको िमित २०६८।६।१३ को िनण�य बुदँा 
नं ४ र िमित २०६८।६।१५ च.नं. १४६ प�बाट 
उ�लेख गरी िवप�ी वैदेिशक रोजगार िवभागबाट िमित 
२०७३।१।१० गतेका िदन च.नं. २२६६, २२६७, 
२२६८, २२६९ र २२७० का प� तथा क�पनी 
रिज��ारको काया�लयको िमित २०७३।१।१२ च.नं. 
९०२ �ारा हामी िनवेदकको �यापार �यवसाय गन� 
पाउने कानूनी हकमा नेपालको सिंवधानको भाग ३ 
मौिलक हक र कत��यअ�तग�तको धारा २५, धारा ३३ 
को (१) र (२) �ारा �द� मौिलक हकउपर अनूिचत 
ब�देज लगाइएको छ । स�मािनत सव��च अदालतबाट 
य�तै �कृितको �रट नं. ०६९-WO-०१४३ को 
�रटमा उ��ेषणसिहत परमादेशको आदेशसमेत जारी 
भएको अव�था छ । िवप�ीह�को गैरकानूनी काम 
कारवाही एव ंिनण�यह� बदर गराउने अ�य �भावकारी 
कानूनी उपचारको बाटोसमेत िव�मान नभएकोले 
नेपालको सिंवधान, २०७२ धारा १३३(१)(२)(३)
बमोिजम उ��ेषणसिहतको परमादशेको आदेश�ारा 
िवप�ीह�को उि�लिखत काम कारवाही एवं िनण�यह� 
बदर गरी हामी िनवेदकह�लाई कानूनबमोिजम वैदेिशक 
रोजगार �यवसाय स�चालन गन� इजाजतप� िदन ुभनी 
िवप�ीह�को नाउमँा उ��ेषणय�ु परमादेशलगायत 
अ�य जो चािहने आ�ा आदेश वा पजु� जारी ग�रपाउ ँ
भ�ने �यहोराको �रट िनवेदन । 

यसमा के कसो भएको हो िनवेदकको 
मागबमोिजमको आदशे िकन जारी ह�न नपन� हो 
आदेश जारी ह�न ु नपन� आधार कारणसिहत यो 
आदेश �ा� भएका िमितले बाटाका �यादबाहेक १५ 
िदनिभ� िवप�ीह�का नाउमँा महा�यायािधव�ाको 
काया�लयमाफ� त िलिखत जवाफ पेस गनु�  भनी 
िवप�ीह�का नाउमँा यो आदेश र �रट िनवेदनको 

�ितिलिप साथै राखी �याद सूचना पठाई �यादिभ� 
िलिखतजवाफ पर े वा अविध नाघेपिछ िनयमानसुार 
पेस गनू� । पेसा �यवसायसगँ स�बि�धत िवषय भएकोले 
सव��च अदालत िनयमावली, २०४९ को िनयम 
६३(३)(च५) बमोिजम ��ततु �रट िनवेदनलाई 
अ�ािधकार िदन ुभ�ने िमित २०७३।१।१५ मा भएको 
यस अदालतको आदेश ।

वैदेिशक रोजगार ऐन, २०६४ को दफा 
११ को उपदफा (१) मा वैदेिशक रोजगार �यवसाय 
स�चालन गन� चाहने सं�थाले इजाजतप�को लािग 
तोिकएबमोिजमको िववरण खलुाई िवभागसम� 
िनवेदन िदनपुन�छ र उपदफा (२) मा उपदफा (१) 
बमोिजम पेस भएको िनवेदनउपर आव�यक जाचँबझु 
गदा� �य�तो स�ंथालाई वैदेिशक रोजगार �यवसाय 
स�चालन गन� इजाजतप� िदन उपय�ु देखेमा िवभागले 
तोिकएबमोिजमको इजाजतप� द�तरु र धरौटीबापत 
तीस लाख �पैया ँ नगदै वा सातलाख �पैया ँ नगदै 
र बाकँ� तेइस लाख �पैयाकँो ब�क �यारे�टी िलई 
िदनपुन�छ एवं सोही दफाको उपदफा (६) मा उपदफा 
(२) बमोिजम िनवेदन जाचँबझु गदा� इजाजतप� िदन 
निम�ने भएमा िवभागले कारणसिहतको जानकारी 
इजाजतप� िदन निम�ने िनण�य भएको सात िदनिभ� 
िनवेदकलाई िदनपुन�छ भ�नेसमेतको कानूनी �यव�था 
रहेको छ । यसरी वैदेिशक रोजगार �यवसाय स�चालन 
गन�को लािग इजाजतप� िदनेस�ब�धी काय� वैदेिशक 
रोजगार िवभागको कानूनी �े�ािधकारिभ�को 
िवषय देिख�छ । �धानम��ी तथा मि��प�रषद ्को 
काया�लयको प.स.ं २०६८।६९ सा.िव.च.नं. १४६, 
िमित २०६८।६।१५ को प�बाट िमित २०६८।६।१३ 
को िनण�यको बुदँा नं. ४ मा वैदिेशक रोजगार 
�यवसाय स�चालनका लािग अनमुित िदने काय� 
रो�ने �यव�था िमलाउने भ�नेसमेतको �यहोरा लेखी 
आएको आधारमा वैिदिशक रोजगार िवभागले िवप�ी 
िनवेदकह�लाई सोही �यहोराको जानकारी िमित 
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२०७३।१।१० को प�बाट गराएको देिख�छ । �म 
तथा रोजगार म��ालयको के कुन िनण�य काय�बाट 
िवप�ी िनवेदकको हक अिधकारमा अनिुचत ब�दजे 
लगाउने काय� भयो िनज िवप�ी िनवेदकले िनवेदनमा 
उ�लेख गन� स�नभुएको छैन । िवप�ी िनवेदकले यस 
म��ालयलाई िवप�ी बनाउन ुपन� होइन । उि�लिखत 
आधारमा िवप�ी िनवेदकको �रट िनवेदन खारजेभागी 
छ, खारजे ग�रपाउन स�मािनत अदालतसम� सादर 
अनरुोध गद�छु भ�ने �यहोराको नेपाल सरकार, �म 
तथा रोजगार म��ालयको िलिखत जवाफ ।

वैदेिशक रोजगार िवभागबाट वैदेिशक रोजगार 
�यवसाय स�चालनका लािग अनमुित िलने सं�थाको 
सं�या र ितनका शाखा काया�लयह� कितस�म 
आव�यकता पन� हो, ितनको अनगुमन िनय��ण गन� 
सिकने नसिकने अव�थालाई िवचार गरी िनयमनकारी 
िनकायले िन�य�ल र िनय��ण गन� िवषय भएकोले 
�यापार �यवसाय गन� पाउने नाउमँा जितपिन मेनपावर 
क�पनी खोली सव�साधारण नाग�रकबाट रकम उठाई 
िवदशे पठाई नाग�रकको जीउ धन जोिखममा प�ुन 
स�ने अव�था िसज�ना नहोस ्भनी हाल झ�डै १००० 
भ�दा बढी मेनपावर खो�न िदन ु नाग�रकको लािग 
नै जोिखम दिेखएको कारणबाट हाललाई मेनपावर 
क�पनी रो�का रा�ने गरी �धानम��ी�तरीय िनण�यबाट 
रोक लगाइएको ह�दँा िनवेदकह�को �यापार �यवसाय 
गन� हकलाई रोक लगाएको भनी गलत �या�या गन� 
िम�दैन । �धानम��ी�यूको समपुि�थितमा �धानम��ी 
तथा मि��प�रषद्को काया�लयबाट हाललाई वैदेिशक 
रोजगारको नया ँअनमुित िदने काय� रो�ने िनण�य भएको 
र सो िनण�यमा यस िवभागको कुनै भूिमका नरहेकोले 
िवप�ीले केवल आ�नो अनकूुल �या�या गरी रो�का 
गन� िनकायलाई िवप�ी नबनाई यस िवभागलाई िवप�ी 
बनाई दायर भएको �रट िनवेदन यस िवभागको हकमा 
�ारि�भक चरणबाटै खारजेभागी ह�दँा खारजे ग�रपाउ ँ
भ�ने �यहोराको वैदेिशक रोजगार िवभागको िलिखत 

जवाफ ।
क�पनी ऐन, २०६३ को दफा ४ को उपदफा 

(१) को ख�ड (ङ) अनसुार क�पनी सं�थापनको 
लािग िनवेदन िददँा �चिलत कानूनअनसुार कुनै खास 
�कारको �यवसाय वा कारोबार स�चालन गन� क�पनी 
दता� गनु�अिघ �िचिलत कानूनबमोिजम कुनै िनकायको 
पूव� �वीकृित वा इजाजत िलनपुन� �याव�था ग�रएको 
भए �य�तो �वीकृित वा इजाजत प�समेत संल�न राखी 
िनवेदन िदनपुन� �यव�था रहेको ह�दँा िनवेदकह�ले 
वैदेिशक रोजगार �यावसाय स�चालन गन� उ�े�यले 
क�पनी दता�  गन� खोजेको ह�दँा वैदिशक रोजगार 
िवभागको �वीकृित वा इजाजत िलनपुन�मा सो पेस गन� 
नसकेका कारण िनजह�ले ��ताव गरकेा क�पनी दता� 
ह�न नसकेको ह�दँा गलत त�य उ�लेख गरी दायर भएको 
�रट िनवेदन खारजेभागी छ । क�पनी ऐन, २०६३ 
को दफा ६ को उपदफा (२) बमोिजम काया�लयले 
क�पनी दता� गन� इ�कार गरकेो सूचना िदएकोमा िच� 
नब�ुनेले १५ िदनिभ� अदालतमा उजरु गन� स�ने 
�यव�था सोही दफाको उपदफा (३) मा गरकेो ह�दँा 
वैकि�पक उपचारको माग� अवल�बन नगरी असाधारण 
�े�अ�तग�त दायर ��ततु �रट िनवेदन �ार�भमै 
�िुटपूण� छ । अतः क�पनी रिज��ारको काया�लयले 
�चिलत कानूनबमोिजम नै िनवेदकह�को िनवेदनमा 
आव�यक कावा�ही गरी आ�नो िज�मेवारी र दािय�व 
पूरा गरी आएको ह�दँा �रट िनवेदकले दाबी गरजे�तो 
यस काया�लयको नाउमँा उ��ेषण परमादशेलगायत कुनै 
आदशे जारी ह�नपुन� अव�था नभएकोले �रट िनवेदन 
खारजे ग�रपाउ ँभ�ने �यहोराको क�पनी रिज��ारको 
काया�लयको िलिखत जवाफ ।

नेपाल सरकार सिंवधान तथा �चिलत 
कानूनको पालना गरी गराई कानूनी रा�यको 
अवधारणालाई साकार पान� र नाग�रकका संिवधान 
तथा कानून �द� हक, अिधकारको स�मान, संर�ण 
र संव��न गद� सोको �चलनको सिुनि�तता �दान 
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गन� कुरामा �ितव� रहेको छ । वैदेिशक रोजगारीलाई 
सरुि�त, �यवि�थत र मया�िदत बनाउन र यसमा ह�ने 
ठगी िनय��ण गन� स�ब�धमा िमित २०६८।६।१३ मा 
स�माननीय �धानम��ी�यूको समपुि�थितमा बसेको 
बैठकले देहायबमोिजमको िनण�य गरी काया��वयनको 
लािग स�बि�धत म��ालयमा लेखी पठाइएको होः
(१) �यि�गत �यासमा वैदेिशक रोजगारमा कतार, 

मलेिसया, साउदी अरब, संय�ु अरब इिमरट्ेस, 
बहराइन, इजरायल जाने कामदारले पेस गन� 
कागजातम�ये करार प� स�बि�धत देशि�थत 
नेपाली राजदूतावासबाट �मािणत गरी Access 
code माफ� त पह�चँ भएको web page मा रा�ने 
�यव�था दूतावासबाट �मािणत गरी Access 
code वैदेिशक रोजगार िवभागलाई िदने र सोको 
आधारमा मा�ै �वीकृित िदने �यव�था लागू गन� ।

(२) वैदेिशक रोजगार िवभाग�ारा िनमा�ण गरी अि�तम 
अव�थामा रहेको Upgraded Database लाई 
२०६८ काित�क १ गतेदेिख लागू गन� ।

(३) �यि�गत ठगी िनय��णस�ब�धी उजरुीह� 
वैदेिशक रोजगार ऐन, २०६४ को दफा ८१ 
बमोिजम ठगीसरह िज�ला �हरी काया�लयमा 
दता� गरी कारवाही चलाउन आव�यकताअनसुार 
अिधकार ��यायोजन गन� �यव�था �म 
म��ालयले १५ िदनिभ� िमलाउने ।

(४) वैदेिशक रोजगार िवभागबाट वैदेिशक रोजगार 
�यवसाय स�चालनका लािग अनमुित िलने 
सं�थाको सं�या र ितनका शाखा काया�लयको 
अनगुमन गन� पया�� जनशि�को �यव�था हाल 
ह�न नसकेकोले हाललाई नया ँअनमुित िदने काय� 
रो�ने �यव�था (वैदिेशक रोजगार ऐन, २०६४ को 
दफा ८२बमोिजम) �म तथा यातायात �यव�था 
म��ालयले िमलाउने ।

(५) वैदेिशक रोजगार िवभागमा दता� ह�ने ठगीस�ब�धी 
उजरुीलाई तदा�कताका साथ कारवाही गन� �ी 

महा�यायािधव�ाको काया�लयबाट रा.प.ि�. �ेणी 
एक र रा.प. अनं. �थम �तरको दईु कम�चारी 
त�काल काजमा पठाइिदन अनरुोध गन� ।

(६) वैदेिशक रोजगार �यवसायी (सं�था) र ितनका 
िज�लाि�थत शाखा काया�लयको अनगुमन गन� 
वैदेिशक रोजगार ऐन, २०६४ को दफा ८१ 
बमोिजम �मखु िज�ला अिधकारीलाई अिधकार 
��यायोजन गन� ।

(७) ि�भवुन अ�तरा�ि��य िवमान�थलको आगमन/
��थानको क��यटुर पोि�ङ अिनवाय� गन� । ��येक 
िदन पोि�ङ भए नभएको हेन� छु�ाछु�ै अनगुमन 
अिधकृत तोक� िज�मेवारी िदने । 

(८) िस�टम फेलर भई, िव�तु्  अव�� भई वा कुनै 
कारणले क��यटुर स�चालनमा अवरोध आई 
पोि�ङ नभएको अव�थामा बाहेक �रयल टाईम 
ई�फरमेसन राखी ड्यटुी अिफसरले �मािणत   
गन� ।

(९) एयरलाइ�सह�ले आ�ना ��थान काउ�टर 
िडपाच�र समयभ�दा ३० िमनट अगािड 
अिनवाय��पमा ब�द गनु�पन� र उिचत समयिभ�ै 
आ�ना या�हु�लाई अ�यागमन काउ�टरमा 
आउने �यव�था गनु�पन� र अ�यागमनले या�लुाई 
३० िमनेटिभ�ै Clearance िदने ।

(१०) ��थान काउ�टरको Space कम भएकोले 
CAAN बाट पूव�वत् अव�थामा सान� �यव�था 
िमलाउने । वैदिेशक रोजगारलाई सरुि�त, 
�यवि�थत र मया� िदत बनाउन र यसमा ह�ने ठगी 
िनय��ण गन� �योजनको लािग ग�रएको िनण�यबाट 
कसैको पिन पेसा �यवसाय गन� कानूनी तथा 
सिंवधान �द� हक हनन् ह�ने अव�था नरहेको ह�दँा 
िवप�ीको �रट खारजेभागी छ । अतः उि�लिखत 
आधारमा ��ततु �रट िनवेदन खारजे ग�रपाउन 
स�मािनत अदालतसम� सादर अनरुोध छ भ�ने 
�यहोराको नेपाल सरकार, �धानम��ी तथा 
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मि��प�रषदक्ो काया�लयको िलिखत जवाफ ।

िनयमबमोिजम सा�ािहक तथा दिैनक 
पेसी सूचीमा चढी पेस ह�न आएको ��ततु �रट 
िनवेदनसिहतको िमिसल अ�ययन ग�रयो ।

�रट िनवेदकह�का तफ� बाट उपि�थत िव�ान्  
अिधव�ा �ी राजाराम भ�राईले िवप�ी �धानम��ी 
तथा मि��प�रषद्  काया�लयको िमित २०६८।६।१३ 
को िनण�य, बुदँा नं. ४ र िमित २०६८।६।१५ च.नं. 
१४६ प�बाट उ�लेख गरी िवप�ी वैदेिशक रोजगार 
िवभागबाट िमित २०७३।१।१० मा िनवेदकह�ले 
��ताव गरकेा �ाइभेट क�पनीह� दता� नगन� गरी 
पठाएको प�का आधारमा िवप�ी क�पनी रिज��ारको 
काया�लयले ��तािवत क�पनी दता� नगरकेो काय�ले 
�यापार �यवसाय गन� पाउने संवैधािनक एवं कानूनी 
हकउपर अनिुचत ब�देज लागेको छ । स�मािनत 
सव��च अदालतबाट य�तै �कृितको �रट नं. ०६९-
WO-०१४३ को �रटमा उ��ेषणसिहत परमादेशको 
आदेशसमेत जारी भएको अव�था ह�दँा िमित 
२०६८।६।१३ को िनण�य, बदुा नं. ४ समेत उ��ेषणको 
आदेशले बदर गरी ��तािवत क�पनी दता� गनु�  भनी 
परमादशेलगायतका उपय�ु आ�ा आदेश जारी 
ग�रपाउ ँभनी गनु�भएको बहस सिुनयो ।

२. अब िनवेदकको मागबमोिजमको आदेश 
जारी ह�ने हो होइन भ�ने स�ब�धमा िवचार गदा� वैदेिशक 
रोजगार ऐन, २०६४ को दफा ११ बमोिजम वैदेिशक 
रोजगारको �यवसाय स�चालन गन�का लािग वैदेिशक 
रोजगार िवभागमा िनवेदन िदएकोमा �धानम��ी तथा 
मि��प�रषदक्ो काया�लयको िमित २०६८।६।१५ को 
प�साथ स�मानीय �धानम��ी�यूको समपुि�थितमा 
िमित २०६८।६।१३ मा बसेको बैठकबाट िनण�य 
भएअनसुार वैदिेशक रोजगार िवभागले वैदेिशक 
रोजगारको अनमुितप� िदनमा रोक लगाई िनवेदकको 
पेसा, �यवसाय गन� संवैधािनक एवं कानूनी हकमा 

आघात परु ्याएकोले �धानम��ी तथा मि��प�रषदक्ो 
काया�लयको िमित २०६८।६।१३ को िनण�यको बुदँा नं. 
४ र वैदिेशक रोजगार िवभागको िमित २०७३।१।१० को 
प�समेत बदर गरी हामी िनवेदकह�लाई कानूनबमोिजम 
वैदेिशक रोजगार �यवसाय स�चालन गन� इजाजतप� 
िदन ुभनी िवप�ीह�को नाउमँा उ��ेषणय�ु परमादेश 
लगायत अ�य जो चािहने आ�ा आदेश वा पजु� जारी 
ग�रपाउ ँभ�ने िनवेदन दाबी रहेकोमा वैदेिशक रोजगार 
ऐन, २०६४ को उ�े�यअन�ुप वैदेिशक रोजगारलाई 
�यवि�थत, मया�िदत र सरुि�त बनाउनका लािग 
सो ऐनको दफा ८२ ले िदएको अिधकार �योग गरी 
स�माननीय �धानम��ी�यूको अ�य�तामा बसेको 
बैठकबाट िनण�य भएबमोिजम वैदेिशक रोजगार 
�यवसाय स�चालन गन� अनमुितप� िदनमा हाललाई 
रोक लगाएको हो यस काय�ले िनवेदकह�को पेसा 
�यवसाय गन� हकमा अनिुचत ब�देज लागेको नह�दँा 
�रट खारजेभागी छ भ�ने िवप�ीह�को िलिखत जवाफ 
रहेको देिख�छ ।

३. �धानम��ी तथा मि��प�रषदक्ो 
काया�लयले �म तथा यातायात �यव�था म��ालयमा 
पठाएको प.सं. २०६८।६९ सा.िव.च.नं. १४६ िमित 
२०६८।६।१५ को प�साथ स�माननीय �धानम��ीको 
अ�य�तामा बसेको िमित २०६८।६।१३ को बैठकको 
िनण�यको बुदँा नं. ४ मा “वैदेिशक रोजगार िवभागबाट 
वैदेिशक रोजगार स�चालनका लािग अनमुित िलने 
स�ंथाको सं�या र ितनका शाखा काया�लयको अनगुमन 
गन� पया�� जनशि�को �यव�था हाल ह�न नसकेकोले 
हाललाई नया ँ अनमुित िदने काय� रो�ने �यव�था 
(वैदिेशक रोजगार ऐन, २०६४ को दफा ८२ बमोिजम) 
�म तथा यातायात �यव�था म��ालयले िमलाउने” 
भ�ने उ�लेख भएको पाइ�छ । िनवेदकह�ले वैदेिशक 
रोजगार �यवसाय स�चालनका लािग इजाजतप� पाउ ँ
भनी वैदेिशक रोजगार िवभागमा िनवेदन िदएकोमा सो 
िवभागले िमित २०७३।१।१० मा िनवेदकह�लाई सो 



नेपाल कानून पि�का, २०७३, माघ

1980

�यहोरा उ�लेख गरी इजाजतप� िदन निम�ने भनी 
सोही �यहोराको प� िदएको देिख�छ ।

४. नेपालको सिंवधान धारा १७(२)(च) 
ले ��येक नाग�रकलाई नेपालको कुनै पिन भागमा 
पेसा, रोजगार गन� र उ�ोग, �यापार तथा �यवसायको 
�थापना र स�चालन गन� �वत��ताको हक �दान गरकेो 
पाइ�छ । सो धाराको �ितब�धा�मक वा�यांशमा उ� 
धाराको कुनै कुराले संघीय इकाइबीचको ससु�ब�धमा 
खलल परु ्याउने काय� वा सव�साधारण जनताको 
साव�जिनक �वा��य, िश�ाचार वा नैितकताको �ितकूल 
ह�ने काय�मा रोक लगाउने वा कुनै खास उ�ोग, �यापार 
वा सेवा रा�यले मा� स�चालन गन� पाउने वा कुनै पेसा, 
रोजगार, उ�ोग, �यापार वा �यावसाय गन�का लािग कुनै 
सत� वा यो�यता तो�ने गरी ऐन बनाउन रोक लगाएको 
मािनने छैन भ�ने �यव�था पिन रहेको छ । य�तै धारा 
३३(१) मा ��येक नाग�रकलाई रोजगारीको हक ह�ने छ 
भ�ने �यव�था रहेको छ । उपयु�� संवैधािनक �यव�था 
हेदा� सव�साधारण जनताको साव�जिनक �वा��य वा 
नैितकताको �ितकूल ह�ने काय�मा रोक लगाउने गरी 
वा कुनै खास उ�ोग, �यापार वा सेवा रा�यले मा� 
स�चालन गन� गरी वा कुनै पेसा, रोजगार, उ�ोग, 
�यापार वा �यावसाय गन�का लािग कुनै सत� वा यो�यता 
तो�ने गरी कानून बनाउन सिकने भए पिन �चिलत 
कानूनले �ितब�ध नलगाएको कुनै पेसा, रोजगार, 
उ�ोग, �यापार वा �यावसाय गन� पाउने नाग�रकको 
मौिलक हकलाई िनषेध गन� वा रोक लगाउने अिधकार 
कसैलाई रहेको देिखदँनै ।

५. वैदिेशक रोजगार �यवसायलाई सरुि�त, 
�यवि�थत र मया�िदत बनाउनेसमेतको उ�े�यले जारी 
भएको वैदेिशक रोजगार ऐन, २०६४ को दफा १० 
ले यस ऐनबमोिजम इजाजतप� निलई कसैले पिन 
वैदेिशक रोजगार �यवसाय स�चालन गन� पाउने छैन 
भ�ने �यव�था गरकेो छ । य�तै दफा ११ मा इजाजत 
प�स�ब�धी �यव�था यस �कार रहेको पाइ�छः

(१) वैदेिशक रोजगार �यवसाय स�चालन 
गन� चाहने स�ंथाले इजाजतप�को 
लािग तोिकएबमोिजमको िववरण खलुाई 
िवभागसम� िनवेदन िदनपुन�छ । 

(२) उपदफा (१) बमोिजम पेस भएको िनवेदनउपर 
आव�यक जाचँबझु गदा� �य�तो सं�थालाई 
वैदेिशक रोजगार �यवसाय स�चालन गन� 
इजाजतप� िदन उपय�ु देखेमा िवभागले 
तोिकएबमोिजमको इजाजतप� द�तरु र 
धरौटीबापत तीस लाख �पैयाँ ँ नगद ै वा 
सात लाख �पैयाँ ँनगदै र बाकँ� तेइस लाख 
�पैयाँकँो बैङ्क �यार�ेटी िलई इजाजतप� 
िदन ुपन�छ । 
�प�ीकरणः यस ऐनको �योजनको लािग 

“बैङ्क �यार�ेटी” भ�नाले िवभागले माग गना�साथ 
बैङ्कले नगद भ�ुानी गनु�पन� गरी िवभागले तोकेको 
बैङ्कबाट जारी भएको बैङ्क �यार�ेटीलाई जनाउनेछ । 

(३) यो ऐन �ार�भ ह�नअुिघ इजाजतप� �ा� 
गरकेा सं�थाले यो ऐन �ार�भ भएको िमितले 
एक वष�िभ� उपदफा (२) बमोिजमको धरौटी 
ज�मा गनु�  पन�छ । 

(४) उपदफा (२) बमोिजम धरौटी राखी इजाजतप� 
�ा� ग�रसकेपिछ इजाजतप�वालाको 
कारोबारको अनपुातमा सो धरौटी अपया�� 
देिखन आएमा िवभागले आव�यकतानसुार 
थप धरौटी दािखला गन� आदेश िदनेछ । 

(५) उपदफा (४) बमोिजम दािखला ग�रने 
थप धरौटीबापत िवभागले बैङ्क �यार�ेटी 
�वीकार गन� स�नेछ । 

(६) उपदफा (२) बमोिजम िनवेदन जाचँबझु गदा� 
इजाजतप� िदन निम�ने भएमा िवभागले 
कारणसिहतको जानकारी इजाजतप� 
िदन निम�ने िनण�य भएको सात िदनिभ� 
िनवेदकलाई िदनपुन�छ । 
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(७) उपदफा (६) बमोिजम िवभागले गरकेो 
िनण�यउपर िच� नब�ुने िनवेदकले �य�तो 
जानकारी पाएको िमितले प�तीस िदनिभ� 
नेपाल सरकारसम� पनुरावेदन िदन स�नेछ 
र सो पनुरावेदनको स�ब�धमा नेपाल 
सरकारबाट भएको िनण�य अि�तम ह�नेछ । 

६. यसरी उ� कानूनी �यव�थाबमोिजम 
वैदेिशक रोजगार िवभागबाट इजाजतप� निलई कसैले 
वैदेिशक रोजगार �यवसाय स�चालन गन� पाउने 
देिखदँैन । यसका लािग तोिकएको िववरण खलुाई सो 
�यवसाय स�चालन गन� चाहने सं�थाले िनवेदन िदएमा 
वैदेिशक रोजगार िवभागले सो िनवेदनउपर आव�यक 
जाचँबझु गरी इजजातप� िदन उपय�ु देिखएमा 
उपदफा (२) ले तोकेबमोिजमको नगद वा ब�क �यार�ेटी 
िलई इजाजतप� िदनपुन� र इजाजतप� िदन निम�ने 
भए कारणसिहतको जानकारी िनवेदकलाई िदनपुन� 
ह��छ । 

७. यी �रट िनवेदकह�लाई वैदेिशक 
रोजगार िवभागले उपयु�� कानूनी �यव�थाबमोिजम 
वैदेिशक रोजगार �यवसाय स�चालन गन�का लािग 
िदएको िनवेदनमा जाचँबझु केही नगरी स�माननीय 
�धानम��ीको अ�य�तामा िमित २०६८।६।१३ 
मा बसेको बैठकको िनण�य र �धानम��ी तथा 
मि��प�रषदक्ो काया�लयले �म तथा यातायात 
�यव�था म��ालयमा पठाएको च.नं.१४६ िमित 
२०६८।६।१५ को प�को आधारमा िनवेदकह�लाई 
वैदेिशक रोजगार �यवसाय स�चालनको लािग 
इजाजतप� िदनमा रोक लगाएको दिेख�छ । वैदेिशक 
रोजगार ऐन, २०६४ को दफा ७० बमोिजम सो 
ऐनिवपरीतको काय� गरी अदालतबाट सजाय पाएको 
पाचँ वष� भ�ुान नगरकेो �यि� क�पनीको �ब�धक 
वा स�चालक रहेको भए �य�तो क�पनीलाई 
वैदेिशक रोजगार स�चालन गन� इजाजत प� निदने 

�यव�था रहेको देिख�छ । यी िनवेदकह�लाई उ� 
कानूनी �यव�थाअनसुार अनमुितप� निदएको भ�ने 
देिखदँनै । सो दफा ७० को अव�थाबाहेक अ�य 
अव�थामा वैदेिशक रोजगार �यवसाय स�चालन 
गन�का लािग अनमुितप� िदनबाट रोक लगाउने 
�यव�था उ� ऐनमा रहेको पाइदँैन । कुनै कानूनले कुनै 
पेसा वा �यवसाय स�चालन गन�मा कुनै िकिसमको रोक 
वा �ितब�ध नलगाएको ि�थितमा िबना कानूनी आधार 
काय�कारी िनण�य आदेशको आधारमा नाग�रकलाई 
सिंवधान र कानूनले �दान गरकेो पेसा वा �यवसाय 
स�चालन गन� पाउने हकमा रोक लगाउन िम�ने 
देिखदँनै ।

८. वैदिेशक रोजगार ऐन, २०६४ को दफा 
८२ मा “यस ऐनको उ�े�य काया��वयन गन� कुनै बाधा 
अड्काउ परमेा नेपाल सरकारले सो बाधा अड्काउ 
फुकाउनको लािग नेपाल राजप�मा सूचना �कािशत 
गरी आव�यक आदशे जारी गन� स�नेछ” भ�ने �यव�था 
रहेको पाइ�छ । उपयु�� कानूनी �यव�थाबमोिजम 
वैदेिशक रोजगार ऐनको उ�े�य काया��वयन गन� बाधा 
अड्काउ परमेा नेपाल सरकारले नेपाल राजप�मा 
सूचना �कािशत गरी आव�यक आदेश जारी गन�स�ने 
देिख�छ ।

९. वैदेिशक रोजगार �यवसायलाई �ब��न 
गद� सो �यवसायलाई सरुि�त, �यवि�थत र मया�िदत 
बनाउने तथा वैदेिशक रोजगारमा जाने कामदार र 
वैदेिशक रोजगार �यवसायीको हक िहतको संर�ण 
गन� उ�े�यले वैदेिशक रोजगार ऐन, २०६४ जारी 
भएको भ�ने सो ऐनको ��तावनाबाट देिखएको 
छ । स�माननीय �धानम��ीको अ�य�तामा बसेको 
बैठकले वैदेिशक रोजगार �यवसाय स�चालन गन�का 
लािग नया ँ इजाजतप� िदनमा रोक लगाउने गरी 
िमित २०६८।६।१३ मा गरकेो िनण�यमा वैदेिशक 
रोजगार ऐन, २०६४ को ��तावनामा उि�लिखत के 
कुन उ�े�य काया��वयनमा के क�तो बाधा अड्चन 
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पन� गएको भ�ने कुनै कुरा उ�लेख नभई वैदेिशक 
रोजगार �यवसाय स�चालनका लािग अनमुित िलने 
सं�था र ितनको शाखा काया�लयको अनगुमन गन� 
पया�� जनशि� नभएको कारण देखाई हाललाई नया ँ
अनमुित िदनमा रोक लगाउने भ�ने िनण�य भएको 
देिखदँा उ� िनण�य वैदेिशक रोजगार ऐन, २०६४ को 
दफा ८२ बमोिजम जारी भएको भ�ने मा�न िमलेन । 
सो िनण�यमा “हाललाई नया ँअनमुित िदने काय� रो�ने” 
भ�ने �यहोरा उ�लेख भएको तर कित अविधका लािग 
अनमुितप� िदनमा रोक लगाएको भ�ने पिन खलेुको 
देिखन आउदँैन ।

१०. पेसा, �यवसाय स�चालन गन� पाउने 
नाग�रकको मौिलक हकलाई जनशि�को �यव�थापन 
ह�न नसकेको कारण देखाई अिनि�त समयस�म रो�न ु
मनािसब ह�न स�ैन । नाग�रकले कानूनबमोिजम पेसा, 
�यवसाय स�चालन गन� अनमुित माग गरमेा �यसका 
लािग आव�यक पन� जनशि�लगायतका �यव�थापक�य 
�व�ध िमलाई सहजीकरण गनु�  रा�यको दािय�व हो । 
��ततु स�दभ�मा अनगुमन गन� जनशि�को अभाव 
रहेको भ�ने कारण देखाई नाग�रकको पेसा �यवसाय 
गन� पाउने संवैधािनक एवं कानूनी हक अिधकारको 
�योगमा अन�त र अिनि�त कालस�म रोक लगाउने 
काय�लाई कानून एव ं�यायसङ्गत मा�न सिकँदैन । 

११. यस स�ब�धमा य�तै �कृितको रोयल 
वक� फोस� �रि�यिुटङ्ग क�पनी �ा.िल.का अिधकार�ा� 
स�चालक सािलकराम दाहाल िव�� �धानम��ी तथा 
मि��प�रषदक्ो काया�लयसमेत भएको �रट नं ०६९-
WO-०१४३ मा िवप�ीह�का नाउमँा उ��ेषणय�ु 
परमादशे जारी ह�ने गरी यस अदालतको संय�ु 
इजलासबाट िमित २०७२।११।३ मा भएको फैसला 
आदेश यस त�यमा समेत आकिष�त ह�ने देिख�छ । 

१२. अतएवः मािथ िववेिचत आधार र 
कारणह�बाट �धानम��ी तथा मि��प�रषदक्ो 
काया�लयले �म तथा यातायात �यव�था म��ालयमा 

पठाएको प.सं. २०६८।६९ सा.िव.च.नं. १४६ िमित 
२०६८।६।१५ को प�साथ स�माननीय �धानम��ीको 
अ�य�तामा बसेको िमित २०६८।६।१३ को बैठकको 
िनण�यको बुदँा नं. ४ र वैदेिशक रोजगार िवभागले 
िनवेदकह�लाई समेत बोधाथ� िदएको भिनएको िमित 
२०७३।१।१० च.नं. २२६६, २२६७, २२६८, 
२२६९ र २२७० माफ� त क�पनी रिज��ारको 
काया�लयको नाउमँा राय �िति�या लेिखएको 
प�समेतबाट िनवेदकह�को पेसा, रोजगार गन� पाउने 
हकमा आघात पन� गएको देिखदँा उ� प�ह� लगायत 
सो प�सगँ स�बि�धत उ� िनण�यह� समेत उ��ेषणको 
आदशे�ारा बदर ग�रिदएको छ । अब िनवेदकह�ले 
िदएको िनवेदनबमोिजम वैिदिशक रोजगार �यवसाय 
स�चालनका लािग सम�ृ ह् यमुन �रसोस� �ा.िल., 
�पक ओभरिसज क�पनी �ा.िल., �िस�ी ओभरिसज 
क�पनी �ा.िल., िस.िड. ह् यमुन �रसोस� �ा.िल. र  
पजुन एस.आर.सिभ�सेज �ा.िल. नामका ��तािवत 
क�पनीलाई अनमुितप� िदने र दता� गन� स�ब�धमा 
कारवाही अिघ बढाउन ु भनी िवप�ीह�का नाउमँा 
परमादेशको आदेशसमेत जारी ह�ने ठहछ�  । यस 
आदशेको काया��वयनको लािग आदेशको जानकारी 
महा�यायािधव�ाको काया�लयमाफ� त िवप�ीह�लाई 
िदई ��ततु �रट िनवेदनको दायरीको लगत क�ा गरी 
िमिसल िनयमानसुार बझुाई िदनू ।

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

इजलास अिधकृत: इ��कुमार खड्का
इित संवत् २०७३ साल भदौ २७ गते रोज २ शभुम् ।

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

फैसला िमित : २०७३।५।१६

म�ुा:- लाग ुऔषध खैरो िहरोइन ।

०७०-CR-०५६३
पनुरावेदक/�ितवादी : भारत, उ�र �देश बा�वंक� 

िज�ला ठाना अस�दरा पो� िस�ौर �ाम 
िससवाई घर भई हाल कारागार काया�लय, 
(न�ख ु सधुार गहृ) लिलतपरुमा ब�दी जीवन 
िबताइरहेको मोह�मद जावेद मसुलमान

िव�� 
िवप�ी/वादी : �.ना.िन. मान िसंह एरीको जाहेरी 

�ितवेदनले नेपाल सरकार

०७०-CR-०५६७
पनुरावेदक/�ितवादी : िज�ला किवलव�त ु िशवानगर 

गा.िव.स. वडा नं. ८ घर भई हाल कागारग 
काया�लय, बिद�यामा थुनामा रहेको मह�त 
ठाकुर भ�ने �भ ुनाउँ

िव��
िवप�ी/वादी : �.ना.िन. मान िसंह एरीको जाहेरी 

�ितवेदनले नेपाल सरकार

०७०-CR-१३४८
पनुरावेदक/�ितवादी : भारत, उ�र �देश बा�वंक� 

िज�ला ठाना अस�दरा पो� िस�ौर �ाम 
िसरावाई घर भई हाल कारागार काया�लय, 

पसा�, वीरग�जमा ब�दी जीवन िबताइरहेको 
मोह�मद सफवान मसुलमान

िव��
िवप�ी/वादी : �.ना.िन. मान िसंह एरीको जाहेरी 

�ितवेदनले नेपाल सरकार

 § लागु औषध म�ुामा �माणको भार 
(Burden of Proof) �ितवादीमा 
नै रहकेो ह��छ । सामा�यतः �माणको 
भार वादीमा रहन े भए तापिन कितपय 
म�ुाह�मा िवषयगत अपराधको 
गाि�भय�तालाई िवचार गरी कानूनले िनषेध 
गरकेो व�तु �ितवादीबाट बरामद भएमा 
सो त�यलाई कसुर मा�ने कानूनी �ावधान 
भई सो आपरािधक काय� (Corpus 
Delicit) �थािपत भएपिछ िनद�िषता 
�मािणत गन� भार �ितवादीमा रा�ने गरकेो 
पाइ�छ । यसरी कुनै �ितबि�धत व�तु 
कसैको साथबाट फेला पनु� नै आपरािधक 
काय� गरकेो मािनने �कृितको अपराधलाई 
Possessory Crime भिन�छ र �यस 
�कारको आपराधमा आपरािधक काय� 
�थािपत भएपिछ िनद�िषता �मािणत गन� 
भार �ितवादीको ह�ने ।

 § मौकामा कागज गन� �यि�ह� तथा 
म�ुाका �ितवेदक �हरी कम�चारीह�समेत 
अदालतमा उपि�थत भई सु� 
अनुस�धानमा उ�लेख गरकेो �यहोरालाई 
समथ�न गरी बकप� गरकेो अव�थामा 
�ितवादीह�ले कसरु गरकेो कुरा �थािपत 
ह�न आउँछ । �माणको भार �ितवादीह�मा 
ह�ता�तरण ह�ने ��तुत म�ुामा 
�ितवादीह�ले आ�नो िनद�िषताको 
�माण ��तुत गन� स�न ुपछ� । केवल िनद�ष 

�नण�य नं. ९७०४
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ह� भ�ने कथन मा� िनद�िषता पुि� गन�को 
लािग पया�� ह�न नस�ने ।

(�करण नं. ८)

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

स�ु तहमा फैसला गन�ः-  
 मा. िज�ला �यायाधीश �ी रामकृ�ण खनाल
पनुरावेदन तहमा फैसला गन�ः- 
 मा. �यायाधीश �ी ठाकुर�साद शमा�
 मा. �यायाधीश �ी नारायण�साद दाहाल

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

ऐन, २०४८ को दफा ९(१) बमोिजम यस अदालतको 
�े�ािधकारिभ�को भई दायर ह�न आएको ��ततु 
म�ुाको सिं�� त�य एवं ठहर यस�कार छ ।

िमित २०६७।११।२९ गते १८:०० बजे 
मोहमद जावेद मसुलमान, मोहमद सफवान मसुलमान, 
बमा� भ�ने रघवुर िसंह र मह�त ठाकुर भ�ने �भ ु
नाउसँमेतको साथबाट िज�ला किपलव�त ु िशवानगर 
गा.िव.स.वडा नं. ८ ि�थत �हरीले चेकजाचँ गन�  �ममा 
१/१ पोका लाग ुऔषध खैरो हेरोइन बरामद भएको र 
सोको तौल गदा� ५०० �ाम भएकोले िनजह�लाई 
प�ाउ गरी कारवाहीको लािग पेस गरकेो छु भ�नेसमेत 
�यहोराको �.ना.िन. मानिसंह ऐरीको �हरी �ितवेदन । 

िज�ला किपलव�त ु िशवानगर गा.िव.स. 
वडा नं. ८ ि�थत पूव�मा कुकुर भकुवा जाने �ािमण 
सडक एव ंिशवानगर गा.िव.स. काया�लय भवन, पि�म 
साव�जिनक पोखरी, उ�र दि�ण कृ�णनगर–च��ौटा 
सडक यितचार िक�लािभ� शकंा�पद�पमा िहडेँका 

पिछ नाम, थर खलेुका रघिुवर िसहंले लगाएको खैरो 
रगंको पाइ�टको अगािडको दाया ँ ख�तीिभ� पहेलँो 
रगंको �लाि�कमा �याक गरकेो अव�थामा रहेको 
११५ �ाम, मोहमद जावेद मसुलमानले लगाएको िनलो 
रगंको िज�स पाइ�टको अगािडको दाया ँ ख�तीिभ� 
�लाि�किभ� �याक गरकेो अव�थामा १५० �ाम, 
मोहमद सफवानले लगाएको कालो रगंको पाइ�टको 
अगािडको बाया ँख�तीिभ� �लाि�किभ� �याक भएको 
अव�थामा ११५ �ाम र मह�त ठाकुरले लगाएको 
िनलो रगंको पाइ�टको अगािडको दाया ँ ख�तीिभ� 
�लाि�कका �याक भएको अव�थामा १२० �ाम गरी 
४ पोका तौल गदा� ५०० �ाम भएको लाग ु औषध 
(खैरो हेरोइन) बरामद भएको भ�नेसमेत �यहोराको 
िमित २०६७।११।२९ को खानतलासी तथा बरामदी 
मचु�ुका ।  

बरामद भएको लाग ु औषध परी�णसमेतको 
लािग नमूना िलई बाकँ� न� ग�रएको भ�नेसमेत 
�यहोराको मचु�ुका । 

बरामद भएको लाग ु औषध परी�णको 
लािग पठाइएको भ�नेसमेत �यहोराको िज�ला �हरी 
काया�लय, किपलव�तकुो प� । 

�ितवादी मोहमद सफवान, मोहमद जावेद 
मसुलमान, बमा� भ�ने रघिुबर िसंह, मह�त ठाकुर भ�ने 
�भ ुनाउको साथबाट बरामद भएको धलुो िचजव�त ु
परी�ण गदा� ४ वटै नमूनामा हेरोइन पाइएको भ�नेसमेत 
�यहोराको परी�ण �ितवेदन । 

क�रब ४/५ मिहना पिहला बसमा या�ाको 
�ममा भारत बा�वंक� ब�ने ईमरान मसुमालनसगँ 
िचनजान भएको र िनजले मसगँ एउटा काम छ जनु 
काम गर ्यो भने मालामाल पैसा कमाउन सिक�छ 
भने पिछ उ� काम के हो भनी भ�दा लाग ुऔषधको 
कारोबार हो भनेपिछ क�रब १५/२० िदन पछािड 
ईमराइन मसुलमानको घरमा गएको र िनजको घरमा 
पगेुपिछ मोहमद जावेद मसुलमान र मोहमद सफवान 
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मसुलमानलाई प�रचय गराउदैँ ियनीह�ले भारत 
बढनी बस अड्डास�म खैरो हेरोइन �याउछँन् ितमीले 
नेपालमा िब�� गर भनी ईमरान मसुलमानले भनेको र 
मोहमद सफवान मसुलमान, मोहमद जावेद मसुलमानले 
हामी बढनीस�म आई खैरो हेरोइन �याउछँ�, तपाइलेँ 
नेपालमा िब�� गनु�पछ�  भनेपिछ मैले म नेपालमा यस 
�कारको काम गन� मािनसको खोजी गरी िछ�ै आउछुँ 
भनी �यहाबँाट नेपाल आई पूव� प�रिचत साथी मह�त 
ठाकुर भ�ने �भ ुनाउसँगँ भेटी लाग ुऔषधको कारोबार 
गर� भनी िनजले समेत सहमित जनाएपिछ म पनुः 
भारत बा�वकं�ि�थत इमराइन मसुलमानको घरमा पगुी 
तपाइलेँ यहाबँाट लाग ुऔषध खैरो हेरोइन पठाउनहुोस ्
मैले नेपालमा िब�� गन� �यव�था िमलाएको छु । नेपाल 
बोडरस�म तपाइलेँ �याउनस्ु म �यहा ँ िलन आउछुँ 
भ�ने स�लाहअनसुार माच� १३ ता�रख २०११ अथा�त्  
२०६७।११।२९ गतेका िदन साथी मोहमद जावेद र 
मोहमद सफवान मसुलमानले भारत बा�वंक�बाट लाग ु
औषध खैरो हेरोइन िलई आएका र म तथा मह�त ठाकुर 
भ�ने �भ ुनाउ ँभई िनजह�लाई िलन भारत बढनी बस 
अड्डा बोड�रस�म गएका िथय�, िनज साथीह�बाट 
भेट भएपिछ िनजह�ले चारपोकामा ज�मा ५०० �ाम 
लाग ुऔषध खैर ेहेरोइन िलई आएका रहेछन् । सो लाग ु
औषध खैरो हेरोइन हामी ४ जनाले १।१ पोका बाडँी 
आ�नो पाइ�टको ख�तीमा राखी नेपालको िशवानगर 
चोकमा भेट ह�ने गरी २।२ जना छु�ा छु�ै अलग अलग 
बाटो गई नेपाल �वेश गरी हामी चारैजना नेपालको 
िशवानगर चोकमा भेट भई एकआपसमा सरस�लाह 
ग�ररहेको अव�थामा अचानक �हरीले हामीह�लाई 
समाती हा�ो शरीर तलासी गदा� मैले लगाएको खैरो 
रगंको पाइ�टको अगािडको दाया ँख�तीमा मैले राखेको 
पहेलो रगंको �लाि�कमा �याक भएको लाग ु औषध 
खैरो हेरोइन �हरीले फेला पारी बरामद गरकेो हो । 
मेरो साथबाट बरामद भएको लाग ु औषध तौल गदा� 
११५ �ाम िथयो । उ�  लाग ुऔषध िब�� िवतरण गन� 

उ�े�यले �याएकोमा िब�� गन� नपाउदँ ैप�ाउमा परकेो 
हो भ�नेसमेत �यहोराको �ितवादी बमा� भ�ने रघवुर 
िसंहको अनसु�धानमा गरकेो बयान । 

�ितवादी मह�त ठाकुर भ�ने �भ ुनाउकँो घर 
खानतलासी गदा� अपराधमा �माण ला�ने कुनै िचज 
व�त ुफेला नपरकेो भ�ने घर खानतलासी मचु�ुका । 

ईमरान मसुलमानसगँ बमा� भ�ने रघिुवर 
िसंहको प�रचय भई लाग ु औषधको कारोबार गन� 
सहमित भएपिछ मैले र मोहमद सफवानले भारत 
बा�वंक� ब�ने ईमरान मसुलमानले िदएको चार �याकेट 
(५०० �ाम) लाग ुऔषध खैरो हेरोइन िलई आएकोमा 
नेपाल भारत बोड�र भारत बढनी बस अड्डामा आई 
पगेुपिछ बमा� भ�ने रघिुवर िसंह र पिछ प�रिचत मह�त 
ठाकुर भ�ने �भ ु नाउसगँ भेट भई हामी चार ै जनाले 
१।१ �याकेट लाग ुऔषध खैरो हेरोइन िलई नेपालको 
िशवानगर चोकमा भेट ह�ने गरी २।२ जना छु�ाछु�ै 
बाटो भई नेपाल �वेश गरी िशवानगर चोकमा भेट भई 
िब��को लािग एक आपसमा सरस�लाह ग�ररहेको 
अव�थामा अचानक �हरीले हामीह�लाई समाती 
हा�ो शरीर तलासी गदा� मैले लगाएको िनलो रगंको 
िज�स पाइ�टको अगािडको दाया ँ ख�तीमा राखेको 
सेतो रगंको �लाि�कमा �याक भएको लाग ुऔषध खैरो 
हेरोइन �हरीले फेला पारी बरामद गरकेो हो । मेरो 
साथबाट बरामद भएको लाग ुऔषध तौल गदा� १५० 
�ाम िथयो उ� लाग ुऔषध िब�� िवतरण गन� उ�े�यले 
�याएकोमा िब�� गन� नपाउदैँ प�ाउमा परकेो हो , हामी 
चार ैजनाबाट  बरामद भएको लाग ुऔषध तौल गदा� 
५०० �ाम िथयो । उ� लाग ुऔषध िब�� भइसकेपिछ 
�ित�यि� �.१०,०००।- (दशहजार) िलने पाउने कुरा 
भएको िथयो भ�नेसमेत �यहोराको �ितवादी मोहमद 
जावेद मसुलमानले िदएको अनसु�धानको बयान । 

मैले र मोहमद जावेद मसुलमान भई भारत 
बा�वंक�बाट ईमरान मसुलमानले िदएको चार पोका 
लाग ु औषध खैरो हेरोइन २।२ पोका बोक� नेपाल 
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भारत बोड�र भारत बढनीस�म िलई आएकोमा बढनी 
बस अड्डामा बमा� भ�ने रघिुवर िसहं र मह�त ठाकुर 
भ�ने �भ ुनाउ ँ भेट भएपिछ हामी चार ैजनाले अलग 
अलग १।१ �याकेट लाग ु औषध खैरो हेरोइन िलई 
नेपालको िशवानगर चोकमा भेट ह�ने गरी २।२ जना 
छु�ाछु�ै बाटो भई नेपाल �वेश गरी िशवानगर चोकमा 
भेट भई एक आपसमा के कसरी िब�� गन� भ�ने 
िवषयमा छलफल गदा� गद� ए�कासी नेपाल �हरी आई 
हामीह�लाई प�ाउ गरी मैले लगाएको कालो रगंको 
पाइ�टको अगािडको बाया ँ ख�तीमा मैले राखेको 
पहेलँो रगंको �लाि�कमा �याक भएको लाग ु औषध 
खैरो हेरोइन �हरीले फेला पारी बरामद भएको हो । मेरो 
साथबाट बरामद भएको लाग ुऔषध तौल गदा� ११५ 
�ाम िथयो । हामी चार ैजनाबाट बरामद भएको लाग ु
औषध तौल गदा� ५०० �ाम िथयो । उ� लाग ुऔषध 
ईमरान मसुलमानले कि�तमा भा.�. ३,५०,०००।– 
(तीन लाख पचास हजार) मा िब�� गन� भनेका र िब�� 
ग�रसकेपिछ मैले भा.�. १०,०००।– (दशहजार) 
पाउने भ�ने कुरा भएको  िथयो । हामीह�ले उ� 
लाग ु औषध भा.�.५,००,०००।– (पाचँ लाख) मा 
िब�� गरी बाकँ� रकम बाडँी िलने स�लाह गरकेा 
िथय� भ�नेसमेत �यहोराको �ितवादी मोहमद सफवान 
मसुलमानले अनसु�धानमा गरकेो बयान । 

सह�ितवादी बमा� भ�ने रघिुवर िसंह �ायः 
मसगँ दा�ी कपाल बनाउन आउने गरकेो र सोही 
कारणले िनजले लाग ुऔषधको कारोबार गर� भनेकोमा 
मैले सहमित जनाएपिछ २०६७।११।२९ गते म र बमा� 
भ�ने रघिुवर िसहं भारत बढनी बस अड्डामा पगेुपिछ 
प�रिचत मोहमद जावेद मसुलमान र मोहमद सफवान 
मसुलमानलाई भेटी िनजह�ले �याएको चार पोका 
लाग ु औषध खैरो हेरोइन हामीले १।१ प�ुरया चार ै
जनाले बाडँी २।२ जना अलग अलग बाटो भई नेपालको 
िशवानगर चोकमा भेट ह�नेगरी नेपाल आएकोमा 
िशवानगर चोकमा  भेट भई उ� लाग ु औषध खैरो 

हेरोइन िब�� गन� िवषयमा छलफल ह�दँाह�दँै ए�कासी 
�हरी आई हामीलाई िनय��णमा िलई चार ैजनालाई 
तलासी गदा� मैले लगाएको िनलो रगंको कपडाको 
पाइ�टको अगािडको दाया ँ ख�तीबाट पहेलँो रगंको 
�लाि�कमा �याक भएको एक �याकेट लाग ुऔषध खैरो 
हेरोइन �हरीले बरामद गरकेो हो म बाट बरामद भएको 
लाग ुऔषध तौल गदा� १२० �ाम भएको र चार ैजनाको 
साथबाट बरामद भएको लाग ुऔषध तौल गदा� आधा 
िकलो भएको हो भ�नेसमेत �यहोराको �ितवादी मह�त 
ठाकुर भ�ने �भ ुनाउलेँ अनसु�धानमा िदएको बयान । 

घटना िमित र समयमा िशवानगर ८ पगेुकोमा 
उ� �थानमा �हरीले चारजना मािनसह�लाई 
चेकजाचँ ग�ररहेको अव�थामा देखी मसमेत सोही 
ठाउमँा पगुी हेदा� पिछ सोधपछुको �ममा नाम, थर 
खलेुका रघिुवर िसंह, मोहमद सफवान मसुलमान, 
मोहमद जावेद मसुलमान, मह�त ठाकुर भ�ने �भ ु
नाउलाई चेक जाचँ गन� �ममा िनजह�को साथबाट 
१।१ पोका लाग ुऔषध खैरो िहरोइन बरामद भएकोमा 
िनजह�समेतको रोहबरमा तौल गदा� १/२ के.जी. 
(आधा के.जी.) भएको िठक साचँो हो भ�नेसमेत 
�यहोराको पाचँ ुपासीले गरकेो कागज । 

िमित २०६७।११।२९ गते िज�ला 
किपलव�त ु िशवानगर ८ मा बमा� भ�ने रघिुवर 
िसंहसमेतका ४ जनालाई �हरीले चेक गदा� िनजको 
साथबाट १।१ पोका लाग ुऔषध खैरो हेरोइन बरामद 
भएकोमा िनजह� समेतको रोहबरमा तौल गदा� 
१/२ केजी (आधा केजी) भएको िठक साचँो हो र 
िनजह�लाई �हरीले प�ाउ गरेको हो भ�ने �यहोराको 
महेश रदैासले गरकेो   कागज । 

िमित २०६७।११।२९ गते १८:०० बजे 
बजारतफ�  गई घर फक� ने �ममा िज�ला किपलव�त ु
िशवानगर ८ मा �हरीले पिछ नाम, थर वतन खलेुका 
बमा� भ�ने रघिुवर िसंहलाई चेकजाचँ ग�रहेको देखी के 
कुन कसरु अपराध गरकेा रहेछन् के भएछ ? भनी उ� 
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�थानमा जादँा िनजह�को साथबाट �हरीले १।१ पोका 
गरी ४ पोका (१/२ के.जी.) लाग ुऔषध खैरो हेरोइन 
बरामद गरकेो िठक साचँो हो भ�नेसमेत �यहोराको 
पारसनाथ चौधरी, राजाराम पासी र दखुाराम कोरीले 
गरकेो व�तिु�थित मचु�ुका । 

यसमा िमिसल संल�न �हरी �ितवेदन, खान 
तलासी तथा बरामदी मचु�ुका, �ितवादीह� मोहमद 
जावेद, मोहमद सफवान, रघवुर िसंह र मह�त ठाकुरको 
बयान, लाग ु औषध परी�ण �ितवेदन, बिुझएका 
मािनसह�को कागज एवं व�तिु�थित मचु�ुकाका 
मािनसह�को लेखाई �यहोरासमेतका �माणह�बाट 
�ितवादीह� बमा� भ�ने रघिुवर िसंह, मोहमद जावेद 
मसुलमान, मोहमद सफवान मसुलमान, मह�त ठाकुर 
भ�ने �भ ुनाउ ँर मोह�मद इमराइन मसुलमानसमेतले 
िमित २०६७।११।२९ गते भारतबाट नेपालमा लाग ु
औषध खैरो हेरोइन ५०० �ाम आयात, ओसार पसार 
तथा स�चय गरी लाग ुऔषध (िनय��ण) ऐन, २०३३ 
को दफा ४ को ख�ड (ङ) र (च) को कसरु अपराध 
गरकेो �मािणत भएकोले िनज �ितवादीह� बमा� भ�ने 
रघिुवर िसहं, मोहमद जावेद मसुलमान, मोह�मद 
सफवान मसुलमान, मह�त ठाकुर भ�ने �भ ु नाउ र 
मोहमद इमराइन मसुलमानलाई उ� ऐनको दफा १४ 
को उपदफा (१) ख�ड (छ) को उपख�ड (३) बमोिजम 
हदसै�म सजाय ह�ने र सूचना िदने �यि�लाई उ� 
ऐनको १८(ख) बमोिजम तथा अनसु�धान काय�मा 
संल�न �हरी कम�चारीह�लाई उ� ऐनको दफा १८घ 
बमोिजम परु�कार िदलाई भराई पाउन मागदाबी िलई 
दता� ह�न आएको अिभयोग प� । 

मबाट लाग ु औषध बरामद भएको होइन । 
रघिुवरलाई २ वष�देिख िचनेको छु । मैले अनसु�धान 
अिधकारीसम� गरकेो कागज सनुाउदँा सनेु ँ �हरीले 
उ� कागज सनुाएका िथएनन् सही गर भनेको 
ह�दँा सही गरकेो हो के के लेखेका ह�न् मलाई थाहा 
भएन । आज अदालतमा बयान गदा� थाहा पाए ँ । 

�यहोरा गलत हो । रघिुवर िदसा गन� गएको समयमा 
िनजलाई �हरीले समाती म बगैचँामा बसेको ठाउमँा 
िलएर आएका ह�न् । रघिुवरलाई �हरीले समाती 
�याउदँा एउटा झोला साथमा िथयो । झोला बगैचँामा 
खोलेका िथएनन् । त�काल मलाईसमेत साथमा िलई 
�हरी काया�लय कृ�णनगरमा लगेका िथए, झोलामा के 
िथयो मलाई जानकारी गराएका िथएनन् भ�नेसमेत 
�यहोराको �ितवादी मह�त ठाकुर भ�ने �भ ु नाउले 
स�ु अदालतमा गरकेो बयान । 

मबाट कुनै लाग ुऔषध खैरो िहरोइन बरामद 
भएको होइन । खाली चोकमा कृ�णनगर जाउ ँभनी िलई 
गएका ह�न् । �हरीमा मैले �य�तो बयान गरकेो छैन । 
अनसु�धान अिधकारीसम� गरकेो बयान झठुो हो । 
बयानको �या�चे सिहछाप मेरो हो सिहछाप लगाउभ�दा 
मा� सिहछाप लगाएको ह� ँ। सह �ितवादीह�को बयान 
झठुो हो मबाट कुनै िचज व�तु बरामद नभएको ह�दँा 
सजाय ह�नपुन� होइन भ�नेसमेत �यहोराको �ितवादी 
मोह�मद जावेद मसुलमानले स�ु अदालतमा गरकेो 
बयान । 

म र �भ ुनाउ िदसा गन�का लािग कृ�णनगर 
बजारदेिख पूव� उ�र जादँा िदसा गरी फक� ने �ममा 
�हरी आई हामीसगँ कोही यता आएका िथए िक भनी 
सो�दा हामीले एउटा मिहला आई खेतमा एउटा झोला 
राखी फक� र गएको हो भनी भ�दा �हरी र हामीह� 
खेतमा गई हेदा�  एउटा झोलामा बदाम र सेतो �लाि�क 
कागजमा पाउडर िथयो । �हरीले हामीह�लाई 
तपाइहँ�को साम�ुनेमा यो सामान बरामद भएको 
हो । थानामा गई यो सामान अरहरको खेतमा बरामद 
भएको हो भनी बताई िदनहुोस ् भनी हामीलाई �हरी 
काया�लयमा �याई प�ाउ गरी सोही िदन १ देिख डेढ 
घ�टापिछ अ� �ितवादीलाई प�ाउ गरी �याएको हो 
मबाट लाग ु औषध बरामद भएको होइन भ�नेसमेत 
�यहोराको �ितवादी बमा� भ�ने रघिुवर िसंहले स�ु 
अदालतमा गरकेो बयान । 
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म घ�ुन आएको अव�थामा कृ�णनगरबाट 
�हरीले प�ाउ गरकेो हो । �हरी �ितवेदन झठुो हो 
मबाट कुनै लाग ु औषध खैरो िहरोइन बरामद भएको 
होइन । मैले लाग ु औषध बरामद भएको कुनै बयान 
गरकेो छैन । पिुलस चौक�मा सिहछाप लगाउनहुोस ्
भ�दा सिहछाप लगाएको ह� ँ । म िनद�ष छु भ�नेसमेत 
�यहोराको �ितवादी मोहमद सफवान मसुलमानले स�ु 
अदालतमा गरकेो बयान । 

�ितवादी मोहमद सफवान मसुलमान, बमा� 
भ�ने रघवुर िसंह, मोह�मद जावेद मसुलमान र मह�त 
ठाकुर भ�ने �भनुाथ स�ु अदालतका आदेशानसुार 
थुनामा रहदँ ैआएका रहेछन् । 

उ� िमित समयमा मसमेत ७।८ जना घ�ुनको 
लािग कृ�णनगर गएका िथय� । सो समयमा हामीह� 
भ�सारनिजक खाजा खान था�य� �ितवादी अगािड 
गए । �यहा ँ �हरी िथए । �हरीले िनजउपर तलासी 
िलदँा केही िचजव�त ुफेला नपरपेिछ मसमेतले छाडी 
िदनभु�दा �हरीले केही ब�ुन छ भनी लगेका ह�न् । यी 
�ितवादीसगँ लाग ुऔषध बरामद भएको भ�ने अिभयोग 
दाबी झठुा छ भ�नेसमेत �यहोराको �ितवादी सफवान 
मसुलमानका सा�ी मोह�मद अिलमले स�ु अदालतमा 
गरकेो बकप� । 

यी �ितवादी कृ�णनगरि�थत िव�तु्  
अिफसको पछािड र�सी िपएर बिसरहेका  िथए । �यसै 
बखत �यहा ँ�हरी आई िनजलाई प�ाउ गरकेा ह�न् । 
िनजको साथबाट कुनै िचजव�त ुलाग ुऔषध बरामद 
भएको होइन । ियनी िनद�ष ह�दँा सफाइ पाउन ुपद�छ 
भ�नेसमेत �यहोराको �ितवादी �भ ु नाउका सा�ी 
िचनकन नाउले स�ु अदालतमा गरकेो बकप� । 

हामी ६।७ जना भई भारतदेिख कृ�णनगर 
बजार गन� आएका िथय� । होटलमा िचया िपय� । यी 
�ितवादी गडुका खान बाटो �स ग�र गए । �यहा ँ�हरी 
िथए । िनजलाई �हरीले खोजतलास गर े। तर िनजलाई 
खानतलासी गदा� केही िचजव�त ुिमलेको िथएन तापिन 

िनजलाई �हरीले थानामा िलई गएका ह�न् भ�नेसमेत 
�यहोरा �ितवादी मोह�मद जावेद मसुलमानका सा�ी 
मोह�मद मेराजले स�ु अदालतमा गरकेो बकप� । 

साझँको बेला बहादरुगंजबाट कृ�णनगर 
घरतफ�  गइरहेको िथए ँ । िशवनगरमा पगेुपिछ 
�हरीसमेतका अ�य ४ जना मािनसह� िथए । �यहा ँ
धलुो िपठो �हरीले देखाई मलाई कागजसमेत गराएका 
िथए । अ� केही थाहा भएन । उ� धलुो �हरीले 
मलाई िहरोइन हो भनेका िथए भ�नेसमेत �यहोराको 
खानतलासी मचु�ुकाका सा�ी सलमान खानँले स�ु 
अदालतमा गरकेो बकप� । 

िमित २०६७।११।२९ गतेका िदन 
गो�य सूचनाको आधारमा चेकजाच गन� �ममा 
शकंा�पद�पमा आइरहेका �ितवादी मो. जावेदले 
लगाएको िनलो रगंको िज�स पाइ�टको अगािड प�ीको 
ख�तीबाट १५० �ाम, �ितवादी मो. सफवानले 
लगाएको कालो पाइ�टको अगािडको बाया ँख�तीबाट 
११५ �ाम, �ितवादी रघिुवर िसंहले लगाएको खैरो 
रगंको पाइ�टको अगािडको दाइने ख�तीबाट ११५ 
�ाम र �ितवादी मह�त ठाकुरले लगाएको िनलो रगंको 
पाइ�टको अगािडप�ीको दाया ँख�तीबाट १२० �ाम 
लाग ु औषध खैरो िहरोइन बरामद गरी आव�यक 
कारवाहीको लािग पेस गरकेो हो भ�नेसमेत �यहोराको 
�ितवेदन �.ना.िन. मानिसहं ऐरीले स�ु अदालतमा 
गरकेो बकप� । 

�ितवेदकको कमा�डमा मसमेत ग�ती गएका 
िथय� । ग�तीको �ममा िज�ला किपलव�त ुिशवनगर 
८ मा प�ुदा रघिुवर बमा�समेतका ४ जना �ितवादीह�का 
साथबाट बरामदी मचु�ुकामा उि�लिखत ज�मा ज�मी 
५०० �ाम लाग ु औषध खैरो िहरोइन बरामद भएको 
िथयो । �यसपिछ िनजह�लाई त�काल िनय��णमा 
िलई आव�यक कारवाहीका लािग �ितवेदकले पेस गनु�  
भएको िथयो भ�नेसमेत �यहोराको काम तामेल गन� 
�.ह. इ�रीबहादरु भ�डारीले स�ु अदालतमा गरकेो 
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बकप� । 
मैले क�था रगंको धलुो देखेको िथए ँ। �हरीमा 

कागज गरी �यहोरा लेखाई िदएको हो । �ितवादीह�को 
साथबाट बरामद भएको देिखन भ�नेसमेत �यहोराको 
बिुझएका राजाराम पासीले स�ु अदालतमा गरकेो 
बकप� । 

�हरीले ४ जनालाई प�ाउ गरी ४ �याकेट  
िहरोइन धलुो देखाएका िथए सोही कुराको कागज गन� 
भनी कागजको �यहोरा लेखाई सिहछाप ग�र िदएको 
िथए भ�नेसमेत �यहोराको मौकामा कागज गन� महेश 
रदैासले स�ु अदालतमा गरकेो बकप� । 

�.ना.िन.मानिसंह ऐरीको कमा�डमा मसमेत 
ग�ती जादँ ैगरकेो अव�थामा िशवनगर ८ मा भारतबाट 
नेपालतफ�  िहडँी आइरहेको अप�रिचत �यि�ह� 
नेपालतफ�  आउदैँ गदा� िनजह�लाई चेक जाचँ गन� 
�ममा ४ जनाबाट ५०० �ाम लाग ुऔषध खैरो िहरोइन 
३ जनाले लगाएको पाइ�टह�को दािहने गोजीबाट र 
एक जनाको बाया ँगोजीबाट फेला परकेो हो भ�नेसमेत 
�यहोराको काम तामेल गन� �.ज. बिु� लािमछानेले 
स�ु अदालतमा गरकेो बकप� । 

फरार �ितवादी मोह�मद इमराइन 
मसुलमानको हकमा अ.बं. १९० नं. बमोिजम म�ुतबीमा 
रहने ठहछ�  । बरामदी मचु�ुका, �ितवादीह�को 
अनसु�धान अिधकारीसम�को सािबती बयान, 
मौकामा कागज गन� तथा व�तिु�थित मचु�ुकाका 
मािनसह�को भनाइसमेतका िमिसल संल�न आधार 
�माणह�बाट �ितवादीह�ले लाग ु औषध िनय��ण 
ऐन, २०३३ को दफा ४ को ख�ड (ङ) र (च) को कसरु 
अपराध गरकेो देिखन आएकोले �ितवादीह� बमा� 
भ�ने रघिुवर िसंह, मोहमद जावेद मसुलमान, मोह�मद 
सफवान मसुलमान र मह�त ठाकुर भ�ने �भ ुनाउलँाई 
सोही ऐनको दफा १४ को उपदफा (१) को ख�ड 
(छ) को उपख�ड  (३) बमोिजम जनही १७ वष� कैद 
र जनही �.२१,००,०००।– ज�रवाना ह�ने, सूचना 

िदने �यि�लाई सोही ऐनको दफा १८ख बमोिजम तथा 
अनसु�धान काय�मा संल�न �हरी कम�चारीह�लाई 
सोही ऐनको दफा १८घ बमोिजम परु�कार पाउने 
ठहछ�  भ�नेसमेत �यहोराको स�ु किपलव�त ु िज�ला 
अदालतको िमित २०६८।१२।१५ को फैसला । 

स�ु िज�ला अदालतको फैसलामा िच� 
बझेुन । अनसु�धानमा भएको बयान �यहोरा हा�ो 
इ�छािवपरीत जबरज�ती गराइएको हो । अदालतसम� 
स�य साचँो �यहोरा लेखाएका छ� । हामीह�को 
साथबाट नभई खेतबाट लाग ुऔषध बरामद भएको छ । 
िनद�ष हामीह�लाई िनकै चक��पमा कैद ज�रवानाको 
सजाय ग�रएको छ । तसथ�, स�ु किपलव�त ुिज�ला 
अदालतको फैसला �माणको उिचत मू�याङ्कन िबना 
नै ग�रएको ह�दँा उ�टी गरी अिभयोग दाबीबाट सफाइ 
पाउ ँ भ�नेसमेत �यहोराको �ितवादीह� मोह�मद 
सफवान मसुलमान र मोह�मद जावेद मसुलमानको 
सयं�ु पनुरावेदन प� । 

स�ु अदालतको फैसलामा िच� बझेुन । 
अनसु�धान अिधकारीसम� ग�रएको भिनएको बयान 
हा�ो इ�छािवपरीत भएको हो । बरामदी लाग ुऔषध 
हा�ो साथबाट नभई खेतमा �यािकएको झोलाबाट 
बरामद भएको हो । सह�ितवादीह� मोह�मद जावेद 
र मोह�मद सफवानले हामीह�लाई िच�दैन� भनी 
अदालतमा बयान गरकेा छन् । हामीह�लाई कैद र 
ज�रवाना गदा� �याियक िववेकको �योग नगरी िनकै 
चक� ग�रएको छ । तसथ�, स�ु फैसला िमलेको 
नदिेखदँा उ�टी गरी  सफाइ पाउ ँभ�नेसमेत �यहोराको 
�ितवादीह� बमा� भ�ने रघिुवर िसंह र मह�त ठाकुर 
भ�ने �भ ुनाउको सयं�ु पनुरावेदन प� । 

मोह�मद सफवान मसुलमानसमेतले 
अदालतमा बयान गदा� बरामदी त�यमा �� उठाई 
�हरीसम�को बयान �वे�छाले गरकेो होइन भनी 
उ�लेख गरकेोसमेतका िमिसल सलं�न �माण 
कागजसमेतका स�दभ�मा हेदा�, �ितवादीह�लाई 
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जनही १७ वष� कैद र �. २१,००,०००।– ज�रवाना 
ह�ने ठहर गरकेो स�ु फैसला िवचारणीय देिखएकाले 
छलफलका लािग अ.बं. २०२ नं. तथा पनुरावेदन 
अदालत, िनयमावली २०४८ को िनयम ४७ बमोिजम 
��यथ� �ी पनुरावेदन सरकारी विकल काया�लय, 
बटुवललाई जानकारी िदई िनयमानसुार पेस गनु�  भ�ने 
�यहोराको पनुरावेदन अदालतको िमित २०६९।६।१४ 
को आदेश ।

�ितवादीह� चारजनाबाट लाग ु औषध 
िहरोइन ५०० �ाम बरामद भएको भ�ने कुरा 
�थािपत भएको छ । चारजैना �ितवादीले इमरान 
मसुलमानमाफ� त् लाग ुऔषध कारोबार गरेको अव�था 
देिखयो । �ितवादी रघिुवर िसंह ११५ �ाम, �ितवादी 
जावेद मसुलमानबाट १५० �ाम, �ितवादी मोहमद 
सफवानबाट ११५ �ाम तथा मह�त ठाकुर भ�ने 
�भ ुनाउबँाट १२० �ाम िहरोइन बरामद भएको छ । 
यस�कार �ित�यि� १०० �ामभ�दा बढी नै बरामद 
भएको अव�था रहेको र समूहगत�पमा कुनै �थानमा 
केही �यि�ले परु ्याएको र सो ठाउँबाट अक� �यि� 
समूहले अिघ बढाउने गरी लाग ु औषधको कारोबार 
गरकेो देिखदँा बढी सजाय भयो भ�ने पनुरावेदन 
िजिकरसगँ सहमत ह�न सिकएन अिभयोग दाबीबमोिजम 
लाग ुऔषध ऐनको दफा १४ को उपदफा (१) को ख�ड 
(छ) को उपख�ड (३) बमोिजम जनही १७ वष� कैद 
र जनही �.२१,००,०००।– ज�रवाना ह�ने गरी स�ु 
िज�ला अदालतबाट भएको फैसला िमलेकै दिेखदँा 
सदर ह�ने ठहछ�  भ�ने पनुरावेदन अदालत, बटुवलको 
िमित २०६९।७।१९ को फैसला ।

बरामदी मचु�ुका तयार गदा� कानूनी 
�िुट रहेको छ । मलाई प�रव�दमा पारी मेरो मानव 
अिधकारसमेत हनन् गरी किथत बरामदी मचु�ुकामा 
सिहछाप गन� लगाइएको हो । परी�ण ग�रएको परी�ण 
�ितवेदन के कुन नमूनामा के कित �ितशत लाग ु
पदाथ� िथयो भ�ने यिकन ह�न सकेको छैन । म बाट 

कुनै �कारको लाग ु औषध बरामद भएको होइन । 
लाग ुऔषध (िनय��ण) ऐन, २०३३ को दफा १२ ले 
जसको साथमा लाग ुऔषध बरामद भएको हो िनजले 
दािय�व वहन गन� र अ�य अव�थामा �ितवादीको लाग ु
औषधको कारोबारसगँ ि�या�मक स�ब�ध �थािपत 
भएको अव�थामा बाहेक य�तो जघ�य अपराधको 
कसरुक कायम गरी कसरुदार ठहराउन िम�दैन । मबाट 
लाग ुऔषध बरामद नभएको र लाग ुऔषध कारोबारसगँ 
ि�या�मक स�ब�ध कायम नभएको अव�थामा 
मलाई यस �कारको जघ�य अपराधमा सजाय गन� 
िम�दैन । स�ु किपलव�त ुिज�ला अदालतको फैसला 
र सो फैसलालाई बदर गन� गरी पनुरावेदन अदालतबाट 
भएको फैसलामा कानूनी �िुट भएकोले बदर गरी 
उ� म�ुाबाट सफाइ पाउ ँ भ�ने �यहोराको �ितवादी 
मोहमद सफवान मसुलमानको यस अदालतमा परकेो 
पनुरावेदन ।

�ितवेदकले आफूले गरकेो उजरुीलाई अ�य 
व�तिुन� �माणबाट पिु� गन� सकेको अव�था छैन । 
बकप� गरी समथ�न गरकेो आधारमा मा� �ितवेदकको 
उजरुी �मािणत ह�न स�दैन । म पनुरावेदक �ितवादीको 
घर खानतलासी गदा� अपराधमा �माण ला�ने कुनै 
िचज व�तसुमेत बरामद ह�न सकेको अव�था छैन । म 
पनुरावेदकको उ� काय�मा संल�न नरहेको अव�थामा 
म बगैचँामा बसेको �यि�लाई समेत �हरीस�म जाउ ँ
झोलामा के छ हेरी �यसमा भएको कुरामा तपाइ ँसा�ी 
बिसिदन ुहोला भनी िव�ास िदलाई लगेर अ�य �यि�ह� 
सरह मलाई पिन �ितवादी कायम गरी फसाउने 
उ�े�यबाट ग�रएको काय�लाई समेत वेवा�ता गरी स�ु 
किपलव�त ु िज�ला अदालतबाट भएको फैसलालाई 
सदर गन� गरी पनुरावेदन अदालत, बटुवलबाट भएको 
फैसला �िुटपूण� रहेको ह�दँा बदर गरी इ�साफ पाउ ँ
भ�नेसमेत �होराको �ितवादी मह�त ठाकुर भ�ने �भलेु 
यस अदालतमा दायर गरकेो पनुरावेदन प� ।

बरामदी मचु�ुका कानूनी�पमा �िुटपूण� रहेको 
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छ । किथत बरामदी मचु�ुकामा उ�लेख गरजे�तो लाग ु
औषध मबाट बरामद भएको होइन । मलाई प�रब�धमा 
पारी बरामदी मचु�ुकामा सिहछाप गराइएको 
हो । िमिसल संल�न खडा भएको खान तलासी तथा 
बरामदी मचु�ुकामा पिन मबाट कुनै �कारको धनराशी 
उ�लेख नह�न,ु ख�रद कता�को उपि�थत नभएको तथा 
लाग ु औषध मापन गन� कुनै ढक तराज ुय�� बरामद 
नभएको अव�थामा मउपर लगाइएको आरोप �मािणत 
ह�न स�दैन । स�ु किपलव�त ु िज�ला अदालतबाट 
भएको फैसलालाई सदर गन� गरी पनुरावेदन अदालत, 
बटुवलबाट भएको फैसला �िुटपूण� रहेको ह�दँा बदर गरी 
इ�साफ पाउ ँभ�नेसमेत �यहोराको �ितवादी मोह�मद 
जावेद मसुलमानले यस अदालतमा दायर गरकेो 
पनुरावेदन प� ।

िनयमबमोिजम पेसी सूचीमा चढी िनण�यको 
लािग यस इजलाससम� पेस ह�न आएको ��ततु 
म�ुाको िमिसल अ�ययन गरी हेदा� स�ु किपलव�त ु
िज�ला अदालतको फैसला सदर गन� गरी पनुरावेदन 
अदालत, बटुवलले गरकेो फैसला िमलेको छ वा छैन 
सोही स�ब�धमा िनण�य गनु�पन� देिखयो ।

२. िनण�यतफ�  िवचार गदा�  िमित 
२०६७/११/२९ गते किपलव�त ु िज�ला िशवानगर 
गा.िव.स. वडा नं ९ मा मोह�मद जावेद मसुलमान, 
मोहमद सफवान मसुलमान, मह�त ठाकुर भ�ने �भ ुर 
बमा� भ�ने रघिुवरिसंहसमेतको साथबाट �हरी चेकजाचँ 
गन� �ममा ५०० �ाम लाग ुऔषध खैरो हेरोइन फेला 
परकेो ह�दँा लाग ुऔषधसिहत िनजह�लाई कारवाहीको 
लागी पेस गरकेो छु भ�ने �हरी नायब िन�र�क मानिसंह 
ऐरीको �ितवेदन र रघिुवरिसंहको साथबाट ११५ �ाम, 
मोह�मद जावेद मसुलमानको साथबाट १५० �ाम, 
मोहमद सफवान मसुलमानबाट ११५ �ाम र मह�त 
ठाकुरबाट १२० �ाम गरी ज�मा ४ पोका तौल गदा� 
५०० �ाम लाग ुऔषध खैरो हेरोइन बरामद भएको भ�ने 
खानतलासी तथा बरामदी मचु�ुकाबाट ��ततु म�ुाको 

अनसु�धान एव ंतहिककात �ार�भ भएको दिख�छ । 
यसरी �ितवादीह�को साथबाट बरामद भएको धलुो 
िचजव�त ुपरी�ण गदा� ४ वटै नमनुामा हेरोइन पाइएको 
भ�ने �यहोरा परी�ण �ितवेदनमा उ�लेख भएको 
देिख�छ भने चार ै जना �ितवािदह�ले आफूह�को 
साथबाट उि�लिखत प�रमाणको लाग ुऔषध बरामद 
भएको कुरालाई �वीकार गरी भारतमा रहेका इमराइन 
मसुलमानसगँ स�पक�  राखी सो लाग ुऔषध नेपालमा 
िब�� िवतरण गन� योजना मतुािबक मोह�मद जावेद 
मसुलमान र मोहमद सफवान मसुलमानले भारतबाट 
नेपाल �याएको र अ�य दईुजना �ितवादीह� बमा� 
भ�ने रघिुवरिसंह र मह�त ठाकुर भ�ने �भ ुसगँ बढनी 
बस अड्डामा भेटी नेपालतफ�  आउदँै गदा� सो लाग ु
औषधसिहत प�ाउ परकेो हौ भनी अिधकार�ा� 
अिधकारीसम� एकै िमलानको बयान गरकेा देिख�छ ।

३. मौकामा कागज गन� पाचँ ु पासी र महेश 
रदैास तथा व�तुि�थित मचु�ुकाका पारसनाथ चौधरी 
र राजारामसमेतले उ� प�रमाणको लाग ु औषध 
यी �ितवादीह�बाटै बरामद भएको  भ�ने �यहोरा 
जनाई अदालतमा बकप� गरकेो देिख�छ भने म�ुाका 
�ितवेदक �हरी नायब िनरी�क मानिसंह ऐरी र बरामदी 
मचु�ुकाका ई�रीबहादरु भ�डारीसमेतले अदालतमा 
उपि�थत भई स�ु �यहोरालाई समथ�न गद� बकप� 
गरकेा देिख�छ । चारजैना �ितवादीले अदालतमा 
इ�कार गरी बयान गरकेो भए तापिन स�ु किपलव�त ु
िज�ला अदालतले लाग ुऔषध ऐनको दफा १४ को 
उपदफा (१) को ख�ड (छ) को उपख�ड (३) बमोिजम 
जनही १७ वष� कैद र जनही �.२१,००,०००।– 
ज�रवाना ह�ने गरी फैसला गरकेो रहेछ भने पनुरावेदन 
अदालत, बटुवलले पिन स�ु अदालतको सोही फैसला 
सदर ह�ने गरी फैसला गरकेो रहेछ । यसरी पनुरावेदन 
अदालत, बटुवलबाट भएको फैसलाउपर िच� नबझुाई 
यी पनुरावेदकह�ले यस अदालतमा ��ततु पनुरावेदन 
प� दायर गरेका रहेछन् भने �ितवादीम�येका बमा� 
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भ�ने रघिुवरिसंहले आफँैले िमित २०७०/२/२९ 
मा बझुेको पनुरावेदनको �यादिभ� पनुरावेदन नगरी 
पनुरावेदन अदालत, बटुवलको फैसलाउपर िच� 
बझुाएको दिेख�छ ।

४. पनुरावेदन प�मा उि�लिखत 
पनुरावेदनको िजिकरको अ�ययन गरी हेदा� �ितवादी 
पनुरावेदकह�ले म�ुयतः बरामदी मचु�ुका कानूनको 
�रतपूव�क तयार ग�रएको छैन । बरामदी मचु�ुकामा 
कुनै पिन �थािनय �यि�लाई रोहवरमा रािखएको 
छैन । �थािनय �यि�लाई सा�ी नरा�दाको अव�थामा 
कि�तमा �हरी सहायक िन�र�क पदका दईुजना 
�हरी कम�चारीलाई सा�ी रा�नपुन�मा सोसमेत 
रािखएको छैन । न त �थािनय जन�ितिनधी नै 
रािखएको छ । कानूनको �रतिवपरीत तयार ग�रएको 
बरामदी मचु�ुकाको आधारमा अिभयोग �थािपत ह�न 
स�दैन । हामीह� िनद�ष हौ र लाग ुऔषधको कारोबारमा 
संल�न छैन� । �हरीले जबरज�ती सिहछाप गराएको हो 
भ�ने िजिकर िलएको देिख�छ । यसरी ��तुत म�ुामा 
पनुरावेदकको िजिकर प�ुन स�छ वा स�दैन भ�ने ��को 
िन�पण गदा� बरामदी मचु�ुका कानूनबमोिजम तयार 
पा�रएको छ वा छैन र िनज पनुरावेदकह� िनद�ष ह�न् 
वा होइनन् सो स�ब�धमा िववेचना ग�रन ुपन� देिखयो ।

५. कुनै पिन अपराधको अनसु�धान र 
अिभयोजन गदा� बरामदी मचु�ुकाको मह�वपूण� भूिमका 
रह�छ । कानूनी शासनमा अपराधको अनसु�धान र 
अिभयोजनका हरके चरणमा कानूनले िनिद�� गरकेो 
�ि�याको अिनवाय� अवल�बन ग�रन ु पछ�  । बरामदी 
मचु�ुका तयार गदा� अपनाउन ुपन� �ि�या र परुा गनु�पन� 
सत�ह�को स�ब�धमा पिन िविभ�न नेपाल कानूनह�ले 
�यव�था गरकेो देिख�छ । मलुकु� ऐनको अ.ब.ं १७२ मा 
अपराधसगँ स�बि�धत व�तसुमेत रहेको घर र ठाउँको 
खानतलासी िलदँा परुा गनु�पन� िविधह�को स�ब�धमा 
�यव�था ग�रएको छ । सोबमोिजम तलासी िलदँा गाउँ 
िवकास सिमित वा नगरपािलकाको �ितिनिध वा सद�य‚ 

२ जनामा नघटाई भलाद ्मीह� ...सा�ी रा�न ुपन� भनी 
�यव�था ग�रएको छ । �यसै गरी सरकारी म�ुास�ब�धी 
ऐन‚ २०४९ को दफा ८ मा समेत तलासी िलदँा सा�ी 
रा�न ु पन� �यि�ह�को स�ब�धमा �यव�था गरकेो 
देिख�छ भने दफा १० मा तलासी िलदँा अपनाउन ुपन� 
काय�िविधको स�ब�धमा �यव�था ग�रएको छ । �यसै 
गरी लाग ुऔषध (िनय��ण) ऐन, २०३३को दफा ८ 
मा समेत िबना वार�ेट खानतलासी क�जा र िगर�तार 
गन� स�ने अिधकार तथ सा�ी रा�न ुपन� �यि�ह�को 
स�ब�धमा �यव�था ग�रएको छ । यसरी िविभ�न ऐनमा 
खानतलासी र बरामद गदा� अपनाउन ुपन� �ि�याको 
स�ब�धमा �यव�था गरकेो भए तापिन सामा�य कानून 
र िवशेष कानूनका �ावधानम�ये िवशेष कानूनले 
गरकेो �यव�था अवल�बन ग�रनपुछ�  भ�ने कानून 
�या�यास�ब�धी आधारभूत िस�ा�त हो भने मलुकु� 
ऐनको �ारि�भक कथनको दफा ४ मा पिन िवषय 
िवषयमा छु�ाछु�ै बनेका कानूनमा लेिखए जितमा 
सोही कानूनबमोिजम र सो कानूनमा नलेिखएकोमा 
यही मलुकु� ऐनबमोिजम गनु�पछ�  भ�ने उ�लेख भएको 
छ । यस अव�थामा मलुकु� ऐन र सरकारी म�ुास�ब�धी 
ऐन ��ततु म�ुाको स�दभ�मा सामा�य कानून ह�न् भने 
लाग ुऔषध (िनय��ण) ऐन िवशेष कानून हो । अतः 
��ततु म�ुामा बरामदी मचु�ुका कानूनबमोिजम छ वा 
छैन भ�ने कुराको परी�ण लाग ुऔषध (िनय��ण) ऐन‚ 
२०३३ को दफा ८ ले गरकेो �यव�थाको आधारमा 
ग�रन ुपछ�  । लाग ुऔषध (िनय��ण) ऐन‚ २०३३ को 
दफा ८ मा िन�न िलिखत �यव�था गरकेो पाइ�छ ।

 (८) िबना वार�ेट खानतलासी, क�जा र िगर�तार 
गन� अिधकार : (१) यस ऐनअ�तग�तको िबना 
वार�ेट कुनै अपराध कुनै घर, ज�गा, सवारी 
वा ठाउमँा भइराखेको छ र त�ु�तै केही 
कारवाही नगरमेा अपराधी भागी जाने वा 
अपराधको �माण गायब ह�ने स�भावना देखेमा 
औषध िनय��ण अिधकारी वा कि�तमा 
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�हरी सहायक िनरी�क दजा�स�मको �हरी 
कम�चारीले सो कुराको पचा� खडा गरी जनुसकैु 
बखत देहायका कामह� गन� स�नेछन्-
(क) �य�तो घर, ज�गा, सवारी वा अ�य 

ठाउमँा �वेश गनू�,
(ख) �यसरी �वेश गदा� कुनै बाधा िवरोध 

भएमा ढोका फोरी �वेश गन� वा �य�तो 
बाधा िवरोध हटाउन आव�यक कारवाही 
गन�,

(ग) अपराधिसत स�बि�धत लाग ु औषध र 
अ�य सामानह� तथा �माणको लागी 
काम ला�ने जनुसकैु कागजप� क�जा 
गन�, र 

(घ) अपराध गरकेो भनी शंका लागेको 
�यि�लाई रो�न, खानतलासी 
िलन र आव�यक देखेमा िनजलाई 
िगर�तारसमेत गन� ।

(२) उपदफा (१) बमोिजम कुनै, घर, ज�गा, 
सवारी वा अ�य कुनै ठाउँमा �वेश गदा� 
वा खानतलासी गदा� समयले �याएस�म 
स�बि�धत नगरपािलका वा गाउ ँ िवकास 
सिमितको सद�य वा �यस ठाउकँो एक जना 
भलाद ्मी वा कुनै अक� सरकारी काया�लयका 
एक जना कम�चारीलाई सा�ी राखी गनु�    
पन�छ ।
तर नगरपािलका वा गाउ ँिवकास सिमित वा 

वडा सिमितका सद�य वा �यस ठाउकँा भलाद ्मी वा 
कुनै अक� सरकारी काया�लयका कम�चारीको रोहवरमा 
मचु�ुका तयार गन� �यास गदा� पिन �य�ता �यि�ह� 
उपल�ध नभएको उिचत आधार भएमा कि�तमा 
दईुजना औषध अनसु�धान अिधकारी वा कि�तमा 
दईुजना �हरी सहायक िनरी�क दजा�स�मको कम�चारी 
रोहवरमा मचु�ुका तयार गन� सिकनेछ ।

६. यसरी लाग ु औषध (िनय��ण) ऐन‚ 
२०३३ को दफा ८ को �यव�था हेदा� बरामदी 
मचु�ुकामा �याएस�म स�बि�धत नगरपािलका वा गाउ ँ
िवकास सिमितको सद�य वा �यस ठाउकँो एकजना 
भलाद ्मी वा कुनै अक� सरकारी काया�लयका एकजना 
कम�चारीलाई रोहवरमा रा�नपुन� उ�लेख गरकेो 
देिख�छ । तर उपयु�� �यि�ह� उपल�ध नभएको 
अव�थामा कि�तमा दईुजना औषध अनसु�धान 
अिधकारी वा कि�तमा दईुजना �हरी सहायक 
िन�र�क दजा�स�मको कम�चारीलाई रोहवरमा मचु�ुका 
तयार गनु�पन� �यव�था गरकेो देिख�छ । ��ततु म�ुामा 
बरामदी मचु�ुकामा सोही िज�लाको सोही गा.िव.स. 
िशवानगर को िनवत�मान गा.िव.स. अ�य� ि�वेणी�साद 
चौधरीलाई रोहवरमा राखेको दिेख�छ । िवगतमा 
गा.िव.स. अ�य�को िज�मेवारी स�हािलसकेको िनज 
ि�वेणी �साद चौधरीलाई �थािनय भलाद ्मीको �पमा 
िलन सिक�छ । �ितवादीह�ले पनुरावेदन प�मा बरामदी 
मचु�ुका खडा गदा� वडा नं. ८ को �यि�लाई रोहवरमा 
नराखेको भ�ने िजिकर िलई बरामदी मचु�ुकाको 
वैधािनकतामा �� उठाएका रहेछन् । सो स�ब�धमा 
िवचार गदा� ऐनको उि�लिखत �यव�थामा सो ठाउँको 
�थािनय भलाद ्मीलाई रोहवरमा रा�न ुपन� भ�नेस�म 
�यव�था गरकेो देिख�छ । सोही वडाको ह�नपुन� भनी 
बा�या�मक �यव�था गरकेो देिखदँनै । रोहवरमा 
रािखएका ि�वेणी�साद चौधरी पिन बरामदी मचु�ुका 
तयार प�रएको िशवानगर गा.िव.स.कै �थायी िनवासी 
भएको र सो गा.िव.स. को अ�य�को िज�मेवारीसमेत 
स�हािलसकेको �यि� भएको अव�थामा िनजलाई 
�थािनय भलाद ्मीको �पमा रोहवरमा राखेको 
काय�लाई अ�यथा भ�न िम�ने देिखदैँन ।

७.   �ितवादीह�ले बरामदी मचु�ुकामा दईु 
जना �हरी सहायक िनरी�क पदका कम�चारीलाई 
रोहवरमा रा�नपुन�मा नराखेको भनी समेत िजिकर 
िलएको पाइ�छ । सो स�ब�धमा हेदा� ऐनको दफा ८ 
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को उपयु�� �यव�थाअनसुार पिहलो �ाथिमकतामा 
स�बि�धत नगरपािलका वा गाउ ँ िवकास सिमितको 
सद�य वा �यस ठाउकँो एकजना भलाद ्मी वा कुनै 
अक� सरकारी काया�लयका एकजना कम�चारीलाई 
रा�न ुपन� र सो नह�दँा औषध अनसु�धान अिधकारी वा 
कि�तमा दइुजना �हरी सहायक िन�र�क दजा�स�मको 
कम�चारीलाई रा�न ुपन� भनी �ितब�धा�मक वा�यांशमा 
उ�लेख गरकेो देिख�छ । �थािनय भलाद ्मीको �पमा  
पूव� गा.िव.स. अ�य� ि�वेणी�साद चौधरीलाई 
रािखसकेको अव�थामा �ितवािदह�ले िजिकर 
िलएज�तो �हरी सहायक कम�चारीलाई रोहवरमा 
रा�नपुन� आव�यकता नै परने । बरामदी मचु�ुका 
कानूनबमोिजम नै रहेको पाइयो ।

८. ��ततु म�ुामा �ितवादी पनुरावेदकह� 
मोहमद सफवान मसुलमान,मह�त ठाकुर भ�ने �भ ुर 
मोह�मद जावेद मसुलमानले आफूह� िनद�ष भएको र 
आफूह�बाट लाग ुऔषध बरामद नभएको तर �हरीले 
जबरज�ती सिहछाप गन� लगाएको भ�नेसमेत िजिकर 
िलएको देिख�छ । पनुरावेदक �ितवादीह�ले स�ु 
िज�ला अदालतमा पिन सोही �यहोराको बयान गरकेो 
देिख�छ । य�पी िनजह�ले सो िजिकरलाई शंकारिहत 
तवरमा व�तिुन� �वत�� �माणको आधारमा पिु� 
गन� सकेको देिखदँनै । लाग ु औषध म�ुामा �माणको 
भार (Burden of Proof) �ितवादीमा नै रहेको 
ह��छ । सामा�यतः �माणको भार वादीमा रहने भए 
तापिन कितपय म�ुाह�मा िवषयगत अपराधको 
गाि�भय�तालाई िवचार गरी कानूनले िनषेध गरकेो व�त ु
�ितवादीबाट बरामद भएमा सो त�यलाई कसरु मा�ने 
कानूनी �ावधान भई सो आपरािधक काय� (Corpus 
Delicit) �थािपत भएपिछ िनद�िषता �मािणत गन� भार 
�ितवादीमा रा�ने गरकेो पाइ�छ । यसरी कुनै �ितबि�धत 
व�त ुकसैको साथबाट फेला पनु�  नै आपरािधक काय� 
गरकेो मािनने �कृितको अपराधलाई Possessory 
Crime भिन�छ र �यस�कारको आपराधमा 

आपरािधक काय� �थािपत भएपिछ िनद�िषता �मािणत 
गन� भार �ितवादीको ह��छ । लाग ुऔषध (िनय��ण) 
ऐन‚ २०३३ को दफा १२ ले पिन कसैबाट लाग ुऔषध 
बरामद भएको अव�थामा कानूनबमोिजम �ा� गरकेो 
वा राखेको हो भ�ने �मािणत गन� भार िनजमा रहने 
र सो �मािणत गन� नसके यस ऐनबमोिजम सजाय 
पाउने काय� गरकेो मािनने भ�ने �प�ट �यव�था 
गरी �माणको भार �ितवादीमा ह�ता�तरण गरकेो 
छ । यस अव�थामा मािथ नै िववेचना भई बरामदी 
मचु�ुका कानूनबमोिजम नै तयार भएको भ�ने �मािणत 
भइसकेको अव�थामा �ितवादीह�को साथबाट लाग ु
औषध बरामद भएको भ�ने कुरामा िववाद रहेन । सो 
त�यलाई िनज �ितवादीह�ले समेत अिधकार�ा� 
अिधकारीसम� �वीकार गरकेो अव�था छ भने 
�ितवादीबाट बरामद भएको धलुो िचजव�त ु हेरोइन 
हो भनी केि��य िविध िव�ान �योगशालाको च.नं. 
२२२५ िमित २०६७।१२।९ को प�साथ �ा� ह�न 
आएको �ितवेदनबाट देिख�छ । मौकामा कागज गन� 
�यि�ह� तथा म�ुाका �ितवेदक �हरी कम�चारीह� 
समेत अदालतमा उपि�थत भई स�ु अनसु�धानमा 
उ�लेख गरकेो �यहोरालाई समथ�न गरी बकप� 
गरकेो अव�थामा �ितवादीह�ले कसरु गरकेो कुरा 
�थािपत ह�न आउछँ । �माणको भार �ितवादीह�मा 
ह�ता�तरण ह�ने ��ततु म�ुामा �ितवादीह�ले आ�नो 
िनद�िषताको �माण ��ततु गन� स�न ु पछ�  । केवल 
िनद�ष हौ भ�ने कथन मा� िनद�िषता पिु� गन�को लािग 
पया�� ह�न स�दैन ।

९. अतः मािथ उ�लेखत आधारमा लाग ु
औषधको �कृित, बरामद भएको प�रमाण तथा 
भारतबाट �याई नेपालमा िब�� िवतरण गन� उ�े�यले 
सगंिठत भई ४ जनाको समूह बनाई योजनाब��पमा 
गरकेो कसरुको मा�ाह�लाई  िवचार गरी ऐनको दफा 
१४ को उपदफा (१) को ख�ड (छ) को उपख�ड 
(३) बमोिजम पनुरावेदक �ितवादीह�लाई जनही 
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१७ वष� कैद र जनही �.२१,००,०००।– ज�रवाना 
ह�ने ठहराई स�ु किपलव�त ु िज�ला अदालतले 
गरकेो िमित २०६८।१२।१५ को फैसलालाई सदर 
गन� गरी गरकेो पनुरावेदन अदालत, बटुवलको िमित 
२०६९।७।१९ को फैसला िमलेकै ह�दँा सदर ह�ने 
ठहछ�  । पनुरावेदक �ितवादीह�को पनुरावेदन िजिकर 
प�ुन स�दैन । ��ततु म�ुाको दायरीको लगत क�ा गरी 
िमिसल िनयमबमोिजम अिभलेख शाखामा बझुाई िदनू । 

 
उ� रायमा सहमत छु । 
�या. सपना �धान म�ल

इजलास अिधकृत: स�देश �े�
इित संवत् २०७३ साल भदौ १६ गते रोज ५ शभुम् ।

सव��च अदालत, संय�ु इजलास
माननीय �यायाधीश �ी ई�र�साद खितवडा 
माननीय �यायाधीश डा. आन�दमोहन भ�राई

फैसला िमित : २०७३।०५।०१
०७०-WO-०६१६

िवषयः- उ��ेषण / परमादेश

िनवेदक : काठमाड�ं िज�ला, काठमाड�ं 
महानगरपािलका वडा नं. १० घर भई हाल वडा 
नं. ३५ ब�ने �ीमती स�रता के.सी.समेत

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

काठमाड�ंसमेत

 § २०४५ सालमा ज�गाको नाप न�सा 
भई नया ँ ��ेता खडा भएको अव�थामा 
सोभ�दा पिहलेको (२०२२ सालको) 
न�सा एवम ् �े�ता कायम रहने नदेिखँदा 
सो २०२२ सालको न�सा र �े�तालाई 
अिहले यथावत ् �पमा काया��वयनमा 
�याइनु पद�छ भ�नु मनािसब ह�दैँन । उ� 
दफा ८क मा भएको �ावधानअनुसार 
२०४५ सालमा भएको नापीअनुसारको 
न�सा एवम ् ज�गाको �े�ताले २०२२ 
सालको नापी न�सा र �े�तालाई 
िव�थािपत गरकेो देिख�छ । तसथ� िवप�ी 
अि�तयार दु�पयोग अनुस�धान आयोगले 
२०२२ सालको नापी न�सा र �े�तालाई 
आधार मानी बाटो कायम गन� भनी िनण�य 
गरी िदएको िनद�शन �प�तः ज�गा (नाप 
जाँच) ऐन, २०१९ को दफा ८क को 
�ितकूल देिखने ।

(�करण नं. ३)
 § िनण�यपूव� त�यको पिहचान गरी सद् िववेक 

�योग गररे �यायोिचत िन�कष�मा पु�नु 
साव�जिनक जवाफदेिहता रहकेा िनकाय 
वा पदािधकारीको कानूनी कत��य तथा 
दािय�वसमेत ब�ने ।

(�करण नं. ५)

िनवेदकको तफ� बाट : िव�ान्  व�र� अिधव�ा ब�ीबहादरु 
काक�, अिधव�ा मकुु�द शमा� पौडेल

िवप�ीका तफ� बाट : िव�ान्  उप�यायिधव�ा प�ुकर 
सापकोटा, िव�ान् अिधव�ा हररेाम ितवारी, 

�नण�य नं. ९७०५

&
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ह�रहर दाहाल, बालकृ�ण �यौपाने तथा 
अिधव�ाह� शरणशंकर पौडेल, लेखनाथ 
ल�साल

अवलि�बत निजर :
स�ब� कानून :

फैसला
�या. ई�र�साद खितवडा : नेपालको 

अ�त�रम संिवधान, २०६३ को धारा ३२ र १०७ 
अ�तग�त पन� आएको ��ततु �रट िनवेदनको संि�� 
त�य एवम्  आदेश यस�कार छ :

सािबक न�सामा ४ िफटको बाटो रहेको 
उ� बाटो हामी िनवेदकह� कै पहलमा १४ िफटस�म 
कायम ह�दैँ आएको यसै बाटोलाई ८ िमटर चौडाइ गन� 
िवप�ी काठमाड�ं उप�यका नगर िवकास �ािधकरणले 
�ि�या अगािड बढाएको काठमाड�ं उप�यका नगर 
िवकास �ािधकरणले तोकेअन�ुप हामी िनवेदकह�ले 
बाटोलाई छोड्नपुन� ज�गा छोडी बाटो िव�तारमा 
सहयोग गरकेा छ� । िवप�ी अि�तयार द�ुपयोग 
अनसु�धान आयोगले आ�नो �े�ािधकारभ�दा 
बािहरको िवषयव�तकुो असा�दिभ�क िनवेदन �हण 
गरी िव�थािपत भइसकेको २०२२ सालको सव� नापी 
न�साको आधारमा बाटो िव�तार गनु�  भनी िवप�ी 
अ�य काया�लयका नाममा प�ाचारसमेत गरकेो छ । 
िवप�ी अ�य काया�लयह�ले सोहीअन�ुप काय�योजना 
बनाउन लागेको ह�दँा िवप�ीह�को य�तो गैरकानूनी 
काम कारवाहीबाट हामी िनवेदकह�को नेपालको 
अ�त�रम संिवधान, २०६३ को धारा १९ �ारा �द� 
स�पि�स�ब�धी हकमा आघात पन� गएकोले ऐ. को 
धारा ३२ र १०७ अ�तग�त असाधारण अिधकार 
�े� गहुान� आएका छ� । िवप�ी अि�तयार द�ुपयोग 
अनसु�धान आयोगको िमित २०७०।११।११ को 
िनण�य र सो िनण�यको आधारमा ह�न गइरहेको िवप�ी 
नापी काया�लय काठमाड�ं एवं िवप�ी काठमाड�ं 

उप�यका नगर िवकास �ािधकरणको काम कारवाही 
बदर गरी २०४५ सालको सव� नापीको न�सामा 
अंिकत बाटोलाई आधारमानी िव�तार गन� काय�योजना 
काया��वयन गन� गराउन ु भनी िवप�ीह�को नाममा 
अ�त�रम आदेशसिहत जो चािहने आदशे जारी ग�रपाउ ँ
भ�नेसमेत �यहोराको पूण�बहादरु के.सी. समेतको 
िनवेदन प� ।

िनवेदकह�को मागबमोिजमको 
आदशे जारी गन� नपन� कुनै आधार र कारण भए 
महा�यायािधव�ाको काया�लयमाफ� त िलिखत जवाफ 
पेस गनू� । िमित २०७०।११।२९ गतेको िदन तोक� 
अ�त�रम आदेशस�ब�धी छलफलको लािग िवप�ीह� 
समेतलाई सूचना िदई िनयमानसुार पेस गनु�  भ�ने िमित 
२०७०।११।२१ मा यस अदालतबाट भएको आदशे ।

अि�तयार द�ुपयोग अनसु�धान आयोगको 
िमित २०७०।११।११ को िनण�यसिहतको फाइल 
महा�यायािधव�ाको काया�लयमाफ� त र पनुरावेदन 
अदालत, पाटनबाट िमित २०६९।८।१३ मा भएको 
आदशे (फैसला) ०६८-WO-०५७५, िनषेधा�ाय�ु 
परमादेश म�ुाको िमिसल िझकाउने िमित 
२०७०।११।२९ को आदेश ।

काठमाड�ं उप�यका नगर िवकास 
�ािधकरण िव�� दता� भएको उ.द.नं. ६३४४, िमित 
२०७०।११।११ उजरुी मागदाबीअनसुार सािबक 
नापी न�सा (२०२२ साल) मा भएको बाटोलाई 
आधार मानी दवैुतफ� बाट बराबर ह�ने गरी बाटो कायम 
गन� अनरुोध गरकेो र बाटो कायम रहेको ज�गालाई 
�यि� िवशेषले आ�नो घर क�पाउ�डमा पारकेो 
िजिकरसमेत छ । यस स�ब�धमा सािबक २०२२ 
सालको नापी न�सा तथा िफ�डबकुसमेत िभडाई 
त�कािलन अव�थामा बाटो कायम रहेको बाटोलाई 
के��िब�द ु मानी दवैुतफ� बाट बराबर ह�ने सीमाङ्कन 
गरी बाटो कायम गन� नापी काया�लय, िड�लीबजार, 
काठमाड�ं उप�यका नगर िवकास �ािधकरण िज�ला 
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आय�ुको काया�लय, काठमाड�ंलाई संय�ु �पमा 
प�ाचार गन� भनी िमित २०७०।११।११ मा िनण�य भई 
प�ाचारस�म गरकेो हो । उ.द.नं. ६३४४ को उजरुीमा 
उ�लेख भएकै सामदुाियक माग�को बाटो िव�तार 
स�ब�धमा उ.द.नं. ५८५२ िमित २०७०।१०।२१, 
उ.द.नं. ७१२० िमित २०७०।११।२९ र उ.द.नं. 
११२८१ िमित २०७०।११।१६ समेतको उजरुी 
िनवेदन यस आयोगमा दता� भएको र सो स�ब�धमा 
यस आयोगबाट िव�ततृ अनसु�धान जारी रहेको छ । 
��ततु �रट िनवेदन आयोगले गरकेो प�ाचारलाई गलत 
र अि�तम ज�तो अथ� लगाई आएको छ । अि�तयार 
द�ुपयोग अनसु�धान आयोग ऐन, २०४८ को दफा 
२(ङ) अनसुार काठमाड�ं उप�यका नगर िवकास 
�ािधकरण र नापी काया�लय साव�जिनक सं�थाको 
प�रभाषािभ� पन� ह�दँा उि�लिखत काया�लयह�लाई 
प�ाचार ग�रएको िवषयलाई �े�ािधकार बािहर गएर 
िनण�य गरकेो भ�न िम�ने अव�था नरहेको ह�दँा �रट 
िनवेदन खारजेभागी छ भ�नेसमेत �यहोराको अि�तयार 
द�ुपयोग अनसु�धान आयोगको िलिखत जवाफ ।

मापद�डबमोिजम बाटो िव�तार भइरहेको 
अव�थामा िमित २०७०।११।१२ च.नं. २६६ को 
अि�तयार द�ुपयोग अनसु�धान आयोगको सािबक 
नापी न�सा तथा िफ�डबकुसमेत िभडाई बाटो कायम 
गन� भ�ने िवषयको प� र सािबक २०२२ सालको 
नापी न�सा (कोटे�र ८क अ�तग�त च�वत� ल 
कलेजदेिख �विवका �टोस�स�म) तथा िफ�डबकुसमेत 
िभडाई त�कािलन अव�थामा कायम भएको बाटोलाई 
के��िव�द ुमानी दवुै तफ� बाट बराबर ह�ने गरी िसमाङ्कन 
गरी बाटो कायम गन� तथा सोको �गित िववरण १५ 
िदनिभ� पठाउन भनी �ा� भएकोले बाटो िव�तार काय� 
रोिकएको हो । यो सडक मौजदुा मापद�ड, २०६४ 
बमोिजम िव�तार गदा� कोिह कसैलाई िव�थािपत नगरी 
�चिलत ऐन, कानून र मापद�डअनसुार काम कारवाही 
अगािड बढाउन लािगएको मा� हो । अतः िवप�ीले 

लगाएको आरोप झ�ुा भएकाले �ािधकरणको हकमा 
�रट िनवेदन खारजे ग�रपाउ ँ भ�नेसमेत �यहोराको 
िवप�ी काठमाड�ं उप�यका िवकास �ािधकरण, 
अनामनगरको िलिखत जवाफ ।

िमित २०४८।६।२१ मा िनि��य ह�ने भनी 
नेपाल राजप�मा सूचना �कािशत भएको सव� नापी 
न�साको आधारले नाप न�सा गरी बाटो िव�तार 
गनु�  भनी िवप�ी अि�तयार द�ुपयोग अनसु�धान 
आयोगबाट िमित २०७०।११।११ मा िनण�य भएको 
र सो िनण�यको आधारमा िवप�ी िज�ला नापी 
काया�लय, काठमाड�ं र िवप�ी काठमाड�ं उप�यका 
िवकास �ािधकरणका नाममा प�ाचारसमेत गरकेोले 
सो िनण�यउपर यस अदालतमा हामी िनवेदकह�को 
िमित २०७०।११।१९ मा �रट िनवेदन दता� गरकेा 
िथय� । उ� िनवेदनमा अ�त�रम आदेशको छलफलको 
लािग िवप�ीह�लाई िझकाउने आदेश भई छलफल 
ह�दँा यससगँ स�बि�धत िवषयमा पनुरावेदन अदालत, 
पाटनमा परकेो िनषेधा�ा म�ुाको फाइल र अि�तयार 
द�ुपयोग अनसु�धान आयोगको फाइल िझकाई 
आएपिछ पेस गनु�  भ�ने आदेश भएको िथयो । उ� 
फाइलम�ये पनुरावेदन अदालत, पाटनबाट फाइल 
आइसकेको भए तापिन िवप�ी अि�तयार द�ुपयोग 
अनसु�धान आयोगबाट िनण�यको फाइल आउन बाकँ� 
रहेको छ । यसरी म�ुा परी िवचाराधीन भइरहेको 
अव�थामा िवप�ी अि�तयार द�ुपयोग अनसु�धान 
आयोगबाट िमित २०७१।१।४ मा सरु�ा िनकायसगँ 
सम�वय गरी काम स�प�न गरी पठाउन अ�य 
िनकायलाई प�ाचार गरकेो र अ�य िनकायह�बाट 
िनि��य�पमा रहेको २०२२ सालको सव� न�साको 
आधारमा नाप न�सा भएको भनी िव�ता�रत स�पूण� 
बाटो हामी िनवेदकह�को �े�मा पारी बसोबास 
ग�ररहेको घर भ�काउने नया ँअव�था िसज�ना भएको 
छ । अि�तयारको िनण�य फाइल नआएकै कारणले 
कारवाही रोिकएको अव�थासमेत ह�दँा पेसीका िदन वा 



नेपाल कानून पि�का, २०७३, माघ

1998

सो अगािड नै उ� फाइल यस अदालतमा �याउने गरी 
अ�त�रम आदेश छलफल स�ब�धमा िवप�ीह�लाई 
समेत जानकारी गराई छलफलको लािग पेसी तारखे 
तोक� पाउ ँ भ�नेसमेत �यहोराको िनवेदक पूण�बहादरु 
के.सी.को पूरक िनवेदन प� ।

हामी िनवेिदकाह�को घरज�गासगँ जोिडएको 
बाटोको उ�रतफ� बाट पूण�बहादरु के.सी. को �ीमती 
स�रता के.सी.समेत ५ जना ज�गाधनीह�ले अि�तयार 
द�ुपयोग अनसु�धान आयोगसमेतलाई िवप�ी बनाई 
िमित २०७०।११।१९ मा �रट नं. ०७०-WO-०६१६ 
माफ� त दता� भएको उ��ेषणय�ु परमादेशसमेतको �रट 
िनवेदन सनुवुाइको �ममा रहेको र उ� �रट िनवेदनमा 
बाटोदेिख दि�णतफ� का हामी िनवेिदका ज�गाधनीह�ले 
ज�गा नछाडी अवरोध गरकेो भ�नेसमेतको �रट िनवेदन 
�यहोरा रहेको भ�ने थाहा जानकारी ह�न आएको छ । 
सो �रट िनवेदनमािथ यस अदालतबाट ह�ने आदशे, 
िनण�यबाट हामी िनवेिदकाह�को हकमा असर पन�, 
पीिडत सरोकारवाला प�समेत भएको ह�दँा यस म�ुामा 
हामी िनवेदकह� ��यथ� नभए तापिन हामीह�को 
हकमा असर पन� ह�दँा स�मािनत अदालतसम� 
उपि�थत भई हामीह�को तफ� बाट बहस पैरवी एव ं
कानूनी�पमा �ितर�ा गन� स�रक ह�न अनमुित पाउ ँ
भ�नेसमेत �यहोराको बाल कुमारी �यौपानेसमेतको 
िनवेदन प� ।

यसमा िज.एल.डी. न�साबमोिजम िव�तार 
गन� लािगएको काठमाड�ं महानगरपािलका वडा नं. 
३५ को तीनकुने सामदुाियक माग�ि�थत च�वत� ल 
कलेजदेिख �विवका �टोरस�मको २०२२ सालको 
नापी न�साबमोिजमको बाटो र २०४५ सालको सव� 
नाप न�साबमोिजम कायम भएको बाटोको िक�ा 
�ेसको स�ब�धमा ब�ुन आव�यक ह�दँा आव�यक 
कागजातसिहत स�बि�धत िवषयका िव� एक जना 
इि�जिनयरलाई खटाई पठाउन काठमाड�ं उप�यका 
नगर िवकास �ािधकरणलाई लेखी पठाउन ुभ�ने िमित 

२०७१।१।२८ को आदशे ।
िनवेदनमा उि�लिखत िवषयमा नापी 

काया�लय, िड�लीबजारले िलिखत जवाफ निदई बसेको 
तर िववादसगँ स�बि�धत िवषयमा नापी काया�लयको 
जवाफ सा�दािभ�क ह�ने देिखएकोले िलिखत जवाफ 
निदनकुो कारणसिहत िववािदत िवषयमा २०२२ 
सालमा नापी उ�ा�त अ�ाविधक�पमा जो भएको 
नापी न�सासिहत उ� काया�लयका काया�लय 
�मखुलाई उपि�थत ह�न िदन तोक� पठाई उ� िदन 
अ�त�रम आदेशस�ब�धी छलफलको लािग पेस गनु�  
भनी िमित २०७१।२।१८ को आदेश ।

 िनवेदकले माग गरकेो अ�त�रम 
आदशेस�ब�धमा िवचार गदा�, िमित २०७०।११।१२ 
को अि�तयार द�ुपयोग अनसु�धान आयोगको प�मा 
िवप�ी काठमाड�ं उप�यका नगर िवकास �ािधकरणलाई 
लेखेको प��ारा सािबक २०२२ सालको नापी न�सा 
(कोटे�र ८क अ�तग�त च�वत� ल कलेजदेिख �विवका 
�टोस�स�म) तथा िफ�डबकुसमेत िभडाई त�कालीन 
अव�थामा कायम भएको बाटोलाई के��िब�द ुमानी दवुै 
तफ� बाट बराबर ह�ने गरी िसमाङ्कन गरी बाटो कायम 
गन� तथा सोको �गित िववरण १५ िदनिभ� पठाउन 
लेखी पठाउन भनी िमित २०७०।११।११ मा िनण�य 
भएको �यहोरा उ�लेख भएको देिख�छ । आयोगले 
यसरी िनण�य गदा� कुन िनकाय वा पदािधकारीले के 
कुन अनिुचत काय� गरकेो हो वा सरकारी वा साव�जिनक 
स�पि�को के क�तो रीतले हानी नो�सानी ह�ने काय� 
भएको भ�ने कुनै कुरा उ�लेख नगरी तथा आयोगसगँ 
�द� अि�तयारी एवं आदेश जारी गनु�पन� आधार 
र कानूनसमेत उ�लेख नगरी काय�कारी �कृितको 
आदशे गरकेो दिेखएको तथा �चिलत कानूनले अ�य 
िनकायको अिधकार �े� एवं उपचारको �यव�था गरकेो 
कुरामा ह�त�ेप गरी बा�या�मक िहसाबले आदेश 
गरकेो भ�ने उ� प� एवं आदेशबाटै देिखन आएकोले 
यस म�ुाको अि�तम िनण�य नभएस�म आयोगको िमित 
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२०७०।११।१२ को उ� प� एवं आदेशको काया��वयन 
नगनु�  नगराउन ु भनी िवप�ी अि�तयार द�ुपयोग 
अनसु�धान आयोगसमेतको नाममा अ�त�रम आदेश 
जारी ग�रिदएको छ, सोको जानकारी िवप�ीह�लाई 
िदन ु भ�नेसमेत �यहोराको िमित २०७१।३।२२ को 
आदेश ।

िनयमबमोिजम पेस ह�न आएको ��ततु 
�रट िनवेदन अ�ययन गरी िनवेदक स�रता के.सी. 
समेतको तफ� बाट उपि�थत िव�ान्  व�र� अिधव�ा 
�ी ब�ीबहादरु काक�, अिधव�ा �ी मकुु�द शमा� 
पौडेलले १४ िफटस�म कायम ह�दैँ आएको बाटोलाई 
८ िमटर चौडाइ गन� िवप�ी काठमाड�ं उप�यका नगर 
िवकास �ािधकरणले तोकेअन�ुप बाटोलाई ज�गा 
छोडी बाटो िव�तारमा सहयोग ग�ररहेकोमा िवप�ी 
अि�तयार द�ुपयोग अनसु�धान आयोगले आ�नो 
�े�ािधकारभ�दा बािहर असा�दिभ�क िनवेदन �हण 
गरी िव�थािपत भइसकेको २०२२ सालको सव� नापी 
न�साको आधारमा बाटो िव�तार गनु�  भनी प�ाचारसमेत 
गरकेो र सोहीअन�ुप स�बि�धत कया�लयह�ले 
काय�योजना बनाउन लागेको ह�दँा िवप�ीह�को 
य�तो गैरकानूनी काम कारवाहीबाट संिवधान �द� 
स�पि�स�ब�धी हकमा आघात पन� गएको छ । िवप�ी 
अि�तयार द�ुपयोग अनसु�धान आयोगको िमित 
२०७०।११।११ को िनण�य र सो िनण�यको आधारमा 
ह�न गइरहेको िवप�ी नापी काया�लय, काठमाड�ं एव ं
काठमाड�ं उप�यका नगर िवकास �ािधकरणको काम 
कारवाही बदर गरी २०४५ सालको सव� नापीको 
न�सामा अंिकत बाटोलाई आधार मानी िव�तार गन� 
काय�योजना काया��वयन गन� गराउन जो चािहने आदेश 
जारी ग�रपाउ ँभनी बहस गनु�भयो । 

अि�तयार द�ुपयोग अनसु�धान आयोगको 
तफ� बाट उपि�थत िव�ान्  उप�यायिधव�ा �ी 
प�ुकर सापकोटाले अि�तयार द�ुपयोग अनसु�धान 
आयोग ऐन, २०४८ को दफा १२ अनसुार अनिुचत 

काय� भएको देिखएको अव�थामा कारवाहीका लािग 
प�ाचार गन� स�ने अिधकार आयोगलाई छ । आयोगमा 
काठमाड�ं उप�यका नगर िवकास �ािधकरण िव�� पन� 
आएको उजरुी मागदाबीअनसुार सोस�ब�धमा सािबक 
२०२२ सालको नापी न�सा तथा िफ�डबकुसमेत 
िभडाई त�कालीन अव�थामा कायम रहेको बाटोलाई 
के��िव�द ु मानी दवुैतफ� बाट बराबर ह�ने सीमाङ्कन 
गरी बाटो कायम गन� नापी काया�लय, िड�लीबजार, 
काठमाड�ं उप�यका नगर िवकास �ािधकरण िज�ला 
आय�ुको काया�लय, काठमाड�ंलाई सयं�ु�पमा 
प�ाचार गन� भनी िमित २०७०।११।११ मा िनण�य भई 
प�ाचारस�म गरकेो हो । साथै सो स�ब�धमा आयोगबाट 
िव�ततृ अनसु�धानसमेत जारी रहेको अव�थामा 
आयोगले गरकेो प�ाचारलाई गलत र अि�तम ज�तो 
अथ� लगाई आएको ��ततु �रट िनवेदन खारजे ग�रपाउ ँ
भनी बहस गनु�भयो ।

काठमाड� उप�यका िवकास �ािधकरणको 
तफ� बाट िव�ान्   अिधव�ा �ी हररेाम ितवारीले मौजदुा 
मापद�ड, २०६४ बमोिजम सडक िव�तार �चिलत 
ऐन, कानून र मापद�डअनसुार काम कारवाही अगािड 
बढाउन लािगएको हो । मापद�डबमोिजम बाटो िव�तार 
भइरहेको अव�थामा अि�तयार द�ुपयोग अनसु�धान 
आयोगबाट सािबक नापी न�सा तथा िफ�डबकुसमेत 
िभडाई बाटो कायम गन� भ�ने िवषयको प� र सािबक 
२०२२ सालको नापी न�सा (कोटे�र ८ क अ�तग�त 
च�वत� ल कलेजदिेख �विवका �टोस�स�म) तथा 
िफ�डबकुसमेत िभडाई त�कािलन अव�थामा कायम 
भएको बाटोलाई के��िव�द ुमानी दवुै तफ� बाट बराबर 
ह�ने गरी िसमाङ्कन गरी बाटो कायम गन� तथा सोको 
�गित िववरण १५ िदनिभ� पठाउन भनी �ा� भएकोले 
बाटो िव�तार काय� रोिकएकोस�म हो भनी बहस 
गनु�भयो । 

अनमुित िलएका सरोकारवाला बालकुमारी 
�यौपानेसमेतको तफ� बाट व�र� अिधव�ा�य �ी ह�रहर 
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दाहाल, �ी बालकृ�ण �यौपाने तथा अिधव�ाह� �ी 
शरण शंकर पौडेल, �ी लेखनाथ ल�सालले गनु�भएको 
बहससमेत सिुनयो ।

अब यसमा अि�तयार द�ुपयोग अनसु�धान 
आयोगको िमित २०७०।११।११ को िनण�य र 
सोबमोिजम लेिखएको प� कानूनस�मत छ छैन? 
काठमाड� उप�यका नगर िवकास �ािधकरणले बाटो 
चौडा गरकेो काय�बाट �रट िनवेदककह�को हकमा 
आघात पगेुको छ छैन?  िनवेदकको मागबमोिजम 
आदेश जारी ह�न पन� हो होइन ? भ�ने ��मा िनण�य 
िदनपुन� दिेखयो ।

२. िनण�यतफ�  िवचार गदा� सािबक न�सामा 
४ िफटको बाटो रहेकोमा िनवेदकह�कै पहलमा १४ 
िफटस�म कायम रहेको उ� बाटोलाई ८ िमटर चौडाई 
गन� काठमाड� उप�यका नगर िवकास �ािधकरणले 
तोकेअन�ुप बाटो िव�तारमा सहयोग परु ्याइ रहेकोमा 
िवप�ी अि�तयार द�ुपयोग अनसु�धान आयोगले 
आ�नो �े�ािधकारभ�दा बािहरको असा�दिभ�क 
िवषयव�तकुो िनवेदन �हण गरी िव�थािपत भइसकेको 
२०२२ सालको सव� नापी न�साको आधारमा बाटो 
िव�तार गनु�  भनी िमित २०७०।११।११ मा िनण�य गरी 
अ�य काया�लयह�का नाममा प�ाचारसमेत गरकेो र सो 
िनण�यको आधारमा भएको नापी काया�लय, काठमाड� 
एवं काठमाड� उप�यका नगर िवकास  �ािधकारणको 
काम कारवाही बदर गरी २०४५ सालको सव� नापीको 
न�सामा अिंकत बाटोलाई आधार मानी काया��वयन 
गराई पाउ ँ भ�नेसमेत �यहोराको �रट िनवेदन माग 
रहेको देिख�छ । िवप�ी अि�तयार द�ुपयोग 
अनसु�धान आयोगले आयोगमा पन� आएको उजरुीको 
आधारमा सािबक २०२२ सालको नापी न�सा तथा 
िफ�डबकुसमेत िभडाई त�कािलन अव�थामा कायम 
रहेको बाटोलाई के��िव�द ु मानी दवैुतफ� बाट बराबर 
ह�ने िसमाङ्कन गरी बाटो कायम गन� नापी काया�लय, 
िड�लीबजार, काठमाड� उप�यका नगर िवकास 

�ािधकरण िज�ला आय�ुको काया�लयले प�ाचारस�म 
गरकेो हो । नापी काया�लय िड�लीबजार तथा काठमाड� 
उप�यका नगर िवकास �ािधकरण साव�जिनक सं�थाको 
प�रभाषािभ� पन� ह�दँा उि�लिखत काया�लयह�लाई 
ग�रएको प�चारह� �े�ािधकारिभ�कै हो भ�नेसमेत 
�यहोराको िलिखत जवाफ रहेको पाइ�छ । िव�ता�रत 
िववािदत सडक मौजदुा मापद�डबमोिजम िव�तार गदा� 
कोही कसैलाई िव�थािपत नगरी �चिलत ऐन कानून 
र मापद�डअनसुार काम कारवाही अगािड बढाउन 
लािगएको मा� हो भ�नेसमेत �यहोराको काठमाड� 
उप�यका नगर िवकास �ािधकारणको िलिखत जवाफ 
देिख�छ ।

३. अि�तयार द�ुपयोग अनसु�धान 
आयोगबाट िमित २०७०।११।११ मा भएको िववािदत 
िनण�य र सोबमोिजम ग�रएको प�ाचारको स�ब�धमा 
हेदा�  २०२२ सालको सव� नापीको न�सालाई 
आधार मानी बाटो कायम गनु�  भनी िवप�ी आयोगले 
नापी काया�लय र काठमाड� उप�यका नगर िवकास 
�ािधकरणलाई िनद�िशत गरी पठाएको दिेख�छ । 
सो स�ब�धमा पिहले भएको नापीप�ात पनुः अक� 
सव� नापी ग�रएको र न�सा तयार भएको अव�थामा 
पिहलेको नापी �े�ताको कानूनी अि�त�व के ह��छ 
भ�ने कुरातफ�  �ि� िदन ुआव�यक देिखयो । ज�गा (नाप 
जाचँ) ऐन, २०१९ को दफा ८क मा "स�बि�धत नापी 
गो�ारा वा नापी काया�लयले ज�गाधनी दता�  �माणपूजा� 
िवतरण भएको िमितले एक सय बीस िदनिभ� नाप 
जाचँस�ब�धी िववरण स�बि�धत मालपोत काया�लयमा 
बझुाउन ुपन�छ र �य�तो िववरण �ा� भएपिछ सािबकको 
नाप जाचँस�ब�धी दता� �े�ता �वतः खारजे ह�नेछ" 
भ�ने �ावधान रहेको छ । उ� कानूनी �ावधानअनसुार 
२०४५ सालमा ज�गाको नाप न�सा भई नया ँ�े�ता 
खडा भएको अव�थामा सोभ�दा पिहलेको (२०२२ 
सालको) न�सा एवम् �े�ता कायम रहने नदेिखदँा सो 
२०२२ सालको न�सा र �े�तालाई अिहले यथावत्  
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�पमा काया��वयनमा �याइन ु पद�छ भ�न ु मनािसब 
ह�दँनै । उ� दफा ८क मा भएको �ावधानअनसुार 
२०४५ सालमा भएको नापीअनसुारको न�सा एवम् 
ज�गाको �े�ताले २०२२ सालको नापी न�सा र 
�े�तालाई िव�थािपत गरकेो देिख�छ । तसथ� िवप�ी 
अि�तयार द�ुपयोग अनसु�धान आयोगले २०२२ 
सालको नापी न�सा र �े�तालाई आधार मानी बाटो 
कायम गन� भनी िनण�य गरी िदएको िनद�शन �प�तः 
ज�गा (नाप जाचँ)ऐन, २०१९ को दफा ८क को 
�ितकूल दिेख�छ । 

४. ज�गाको नापी गन�, दता� �े�ता खडा 
गन� र भू-�वािम�वको िनधा�रण गन�स�ब�धी िवषय 
ज�गास�ब�धी �शासन हेन� मालपोत काया�लय, 
नापी काया�लय तथा अव�थानसुार भूिमसधुार 
काया�लय र तत् स�ब�धी िवभाग एवम् म��ालयले 
ज�गा जिमनस�ब�धी कानूनह�बमोिजम िनयमन र 
�यव�थापन ग�रने िवषय ह�न् । यस �कारको काम 
कुरामा ���ाचार वा अिनयिमत काम कारवाही 
भए ग�रएको अव�थामा िवप�ी आयोगले स�ब� 
पदािधकारीह� उपर कानूनबमोिजम तहिककात वा 
छानिबन गन� पाउने ह��छ । तर छानिबनकै नाउमँा 
हचवुा वा �वे�छाचारी तवरबाट यो न�सा �े�ता कायम 
रा�न,ु �यो बदर गनु�  भनी कानूनी �ावधान �ितकूल 
ह�ने गरी िवप�ी अि�तयार द�ुपयोग अनसु�धान 
आयोगले �याियक �कृितको आदेश जारी गन� पाउने 
देिखदँैन । यस अथ�मा हेदा�समेत िवप�ी 
अि�तयार द�ुपयोग अनसु�धान आयोगको िमित 
२०७०।११।११ को िनण�य र सोबमोिजम ग�रएको 
प�ाचार �े�ािधकारभ�दा बािहर गई गरकेो दिेखन 
आयो ।

५. यसका अित�र� २०२२ सालको 
न�सालाई आधार मानेर बाटो कायम ग�रपाउ ँ भनी 
केही �यि�को िनवेदन (उजरुी) िमित २०७०।११।११ 
मा िवप�ी अि�तयार द�ुपयोग अनसु�धान आयोगमा 

परकेो र सोही ठाडो उजरुीका आधारमा उसै िदन 
िनण�य गरी भोली प�ट अथा�त्  २०७०।११।१२ 
मा प�ाचार गरकेो देिखयो । यसबीच कुनै �माण 
बझेुको, छानिबन गरकेोसमेत देिखन आएन । यसबाट 
�वे�छाचारी तवरले हचवुा र मनोमानी�पमा आदेश 
वा िनद�शन िदएको देिखन आउदँछ । िनण�यपूव� 
त�यको पिहचान गरी सदिववेक �योग गररे �यायोिचत 
िन�कष�मा प�ुन ुसाव�जिनक जवाफदेिहता रहेका िनकाय 
वा पदािधकारीको कानूनी कत��य तथा दािय�वसमेत 
ब�दछ । त�य, �माण, कारण, औिच�य आिद कुनै 
कुराको वा�ता नगरी हचवुा र �वे�छाचारी तवरबाट 
कानून �ितकूल ह�ने गरी आ�नो �े�ािधकारभ�दा बािहर 
गई �याियक �कृितको आदेश जारी गन� िवप�ीम�येको 
अि�तयार द�ुपयोग अनसु�धान आयोगलाई �चिलत 
कानूनले छुट िदएको छैन । यस �ि�ले िवचार गदा� 
पिन िमित २०७०।११।११ को अि�तयार द�ुपयोग 
अनसु�धान आयोगको िववािदत िनण�य र सोबमोिजम 
भएको प�ाचार कानूनअनकूुल देिखन आएन ।

६. अब २०४५ सालमा भएको सव� न�सालाई 
आधार मानेर बाटो िनमा�ण गन� आदेश जारी होस् भनी 
िनवेदन माग रहेको स�दभ�मा िवचार गदा� काठमाड� 
उप�यका नगर िवकास �ािधकरणले २०४५ सालको 
सव� न�सामा अंिकत उ� सामदुाियक माग� िज.एल.िड. 
(GLD) मापद�डअनसुार ८ िमटर चौडा सडक कायम 
गन� काय�योजना अनसुार नै नाप जाचँलगायतका 
काम सक� िडमाक� सन गरी िनमा�ण काय� गरकेो भनी 
िलिखत जवाफ ��ततु गरकेो पाइयो । उ� िनमा�ण 
काय�को स�ब�धमा पनुरावेदन अदालत, पाटनमा 
परकेो िनवेदनका स�दभ�मा िमित २०६९।८।१३ मा 
काठमाड� उप�यका नगर िवकास �ािधकारणले GLD 
मापद�डअनसुार बाटो िनमा�ण गरकेो काय�मा रोक 
लगाउन पन� अव�था नदेिखएले िनषेधा�ाको �रट 
िनवेदन खारजे ह�ने भनी आदशे गरकेोसमेत देिखयो । 
यसरी GLD न�सांकन अनसुार नै िनमा�ण काय�समेत 
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स�प�न भइसकेको अव�थामा २०४५ सालको सव� 
न�साअनसुार गनु�  भनी आदेश जारी गनु�पन� �योजन 
देिखदँैन । 

७. बाटोमा परकेो साव�जिनक ज�गा �यि�ले 
िनजी बनाई भोग गरकेो भनी केही सरोकारवालाह�ले 
उठाएको ��को स�ब�धमा िवचार गदा� मालपोत 
ऐन, २०३४ को दफा २४(२) मा “कुनै सरकारी वा 
साव�जिनक ज�गा �यि� िवशेषको नाउमँा दता�  गरी 
आवाद गरकेोमा �य�तो दता� �वतः बदर ह�नेछ । 
�य�तो ज�गाको �यि� िवशेषका नाउमँा रहेको दता� 
लगतसमेत मालपोत काया�लय वा नेपाल सरकारले 
तोकेको अिधकारीले क�ा गन�छ” भ�ने कानूनी 
�यव�था रहेको दिेख�छ । तसथ� साव�जिनक बाटोको 
ज�गा कुनै �यि�ले दता� वा भोग गरकेो भएमा �य�तो 
ज�गाको दता� वदर भई साव�जिनक कायम ह�न स�ने नै 
देिख�छ । ��ततु �रट िनवेदनका स�दभ�मा �माण बझुी 
साव�जिनक ज�गा के कित हो भनी यिकन गनु�  उिचत र 
�रटस�ब�धी अवधारणा अनकूुल ह�नेसमेत देिखएन ।
८. अतः मािथ िववेिचत आधार र कारणबाट 
अि�तयार द�ुपयोग अनसु�धान आयोगले आ�नो 
�े�ािधकार भ�दा बािहर गई िमित २०७०।११।११ 
मा गरकेो िनण�य र सोबमोिजम गरकेो प�ाचारसमेत 
उ��ेषणको आदेशले बदर ह�ने ठहछ�  । िवप�ीम�येको 
काठमाड� उप�यका नगर िवकास �ािधकारणको 
िलिखत जवाफसमेतबाट GLD मापद�डअनसुार 
८ िमटर सडक िव�तार तथा िनमा�ण काय� स�प�न 
ग�रसकेको भ�ने दिेखएको, कानूनबमोिजम िनधा� �रत 
मापद�डअनसुार सडक िनमा�णको काय� गन� िवप�ी 
�ािधकरणले पाउने नै भएको र सरकारी वा साव�जिनक 
ज�गा कुनै �यि�ले दता� गरी वा नगरी भोग गरकेो 
भएमा मालपोत ऐन, २०३४ को दफा २४ समेतका 
�चिलत कानूनबमोिजम स�बि�धत िनकायले �य�तो 
ज�गालाई साव�जिनक कायम गन� स�ने नै भएको ह�दँा 
सो स�ब�धमा परमादशेलगायतको अ�य कुनै �कारको 

आदशे जारी गरी रहन परने । ��ततु �रट िनवेदनको 
दायरीको लगत क�ा गरी िमिसल िनयमानसुार बझुाई 
िदनू ।

उ� रायमा सहमत छु ।
�या.डा. आन�दमोहन भ�राई

इजलास अिधकृत:- गीता �े� 
इित संवत् २०७३ साल भदौ १ गते रोज ४ शभुम् ।

सव��च अदालत, संय�ु इजलास
माननीय �यायाधीश डा. आन�दमोहन भ�राई 
माननीय �यायाधीश �ी अिनलकुमार िसंहा

आदेश िमित : २०७३।४।२५
०७१-W०-०२८६

म�ुा :- उ��ेषण

िनवेदक : िस�धपुा�चोक िज�ला, ठूलोपाखर गाउ ँ
िवकास सिमित, वडा नं. ३ ि�थत �ी ककिलङ्ग 
ह�रिसि� उ�च मा�यािमक िव�ालय 
�यव�थापन सिमितका अ�य� िस�धपुा�चोक 
िज�ला, ठूलोपाखर गाउ ँिवकास सिमित, वडा 
नं. ३ ब�ने ला�पा तामाङ

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

टंगाल, काठमाड�ंसमेत

�नण�य नं. ९७०६

&
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 § नैितक पतन देिखने अपराधमा सजाय 
पाएको �यि� िव�ालय �यव�थापन 
सिमितको अ�य� ह�न नस�ने गरी िश�ा 
िनयमावली, २०५९ को िनयम २९(ङ) ले 
�ितब�ध लगाएको देिख�छ । �यान म�ुामा 
अदालतबाट भएको फैसलाले ला�पा 
तामाङ िव�ालय �यव�थापन सिमितको 
अ�य� ह�न नपाउन ेअयो�यताको िनधा�रण 
ग�रएको मा�नु पन� ह�न आउने ।

(�करण नं. २)
 § कत��य गरी कसैको �यान मान�, मािनसको 

बा�न पाउने नैसिग�क र आधारभूत 
अिधकारको हनन ् गरी कसैको जीवन 
समा� पान� काय� गरकेो कुरालाई नैितक 
�पमा सदाचारमा रही काय� गरकेो 
भ�न सिकन े ि�थित ह�दैँन । य�ता 
�यि�ह� िव�ालयमा पु�न ु मा�ले पिन 
बालबािलकामा �ासको ि�थित िसज�ना 
गन� स�छ । �य�तो �ासको ि�थितमा 
अ�ययन गन� कुरा मनोवै�ािनक�पले 
वाि�छत ह�दैँन । तसथ� िव�ाथ�ह�लाई 
भययु� वातावरणमा अ�ययनको अवसर 
�दान गनु� सबैको कत��य ब�ने ।

 § िव�ालय ज�तो पिव� र किलला 
बालबािलकाह�को भा�य र भिव�य 
िनधा�रण गन� स�ंथाको �यव�थापक�य 
�मखुको च�र� र नैितकता उ�च रहमेा� 
िनजबाट िव�ालयको �यव�थापन 
�भावकारी र सदाचारपूण��पमा ह�न 
स�छ । �यसैले िव�ालय �यव�थापन 
सिमितको अ�य� ज�तो ग�रमामय पदमा 
काय� गन� �यि� कसैको �यानमान� काय� गरी 
सजाय पाएको �यि� ह�नुह�दैँन भ�ने उ�े�य 
िश�ा िनयमावलीको िनयम २९(ङ) ले 
राखेको भ�न ेसहजै अनुमान गन� सिक�छ । 
सव��च अदालतबाट समेत अि�तम फैसला 

भई कत��य �यानमा कसुरदार ठहरी कैद 
सजाय भु�ान ग�रसकेको अव�थामा 
िनवेदकलाई उ� पदमा काय� गन� यो�य छ 
भ�नु कानूनतः निम�ने ।

(�करण नं. ३)

िनवेदकका तफ� बाट : िव�ान्  अिधव�ाह� मिु� �धान 
र तलुसीराम ितिम�सीना

िवप�ीका तफ� बाट : िव�ान्  उप�यायािधव�ा 
च��कुमार पो�ेल

अवलि�बत निजर :
 § नेकाप २०६०, िन.नं.७२१५, प.ृ३६८
 § नेकाप २०३०, िन.नं.७७४, प.ृ२८९
 § नेकाप २०६०, िन.नं.७२१५, ३६८

स�ब� कानून :

आदेश
�या.डा. आन�द मोहन भ�राई  : नेपालको 

अ�त�रम संिवधान, २०६३ को धारा १०७(२) 
बमोिजम यसै अदालतको अिधकार�े�िभ� पन� ��ततु 
�रट िनवेदनको संि�� त�य यस�कार छ ।

म िनवेदक िस�धपुा�चोक िज�ला, 
ठूलोपाखरि�थत �ी ककिलङ्ग उ�च मा�यिमक 
िव�ालय �यव�थापन सिमितको िनवा�िचत अ�य� ह� ँ। 
िश�ा ऐन, २०२८ को दफा १२ �ारा िनिद�� िव�ालय 
�यव�थापन सिमितको िश�ा िनयमावली, २०५९ को 
िनयम २३(१) (२) ले तोकेको �ि�याबमोिजम सोही 
िनयम २३(३) �ारा िनिद�� �यव�थापन सिमितको 
पदािधकारी तथा सद�यह�को छनौट सहयोग 
सिमितले ऐ. िनयम २३(४) बमोिजम िनवा�चन�ारा 
छनौट गन� �ि�या अवल�बन गरकेोमा िव�ालय 
�यव�थापन सिमितको िमित २०७०/२/२७ मा 
गो�य मतदान�ारा स�प�न िनवा�चनमा म िनवेदकले 
िव�ालय �यव�थापन सिमितको अ�य� पदमा अ�य 
��यासीह�को भ�दा बढी १७५ मत �ा� गरी िवजय 
भएको िथए ँ। िव�ालय �यव�थापन सिमितको अ�य� 
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घोिषत गरी छनौट सहयोग सिमितले िविधवत् �पमा 
अ�य� पदमा िवजय भएको �माणप� �दान गरी म 
िनवेदकले िव�ालय �यव�थापन सिमितको अ�य�को 
हैिसयतले वहन गनु�पन� िज�मेवारी र दािय�व तथा 
िश�ा ऐन, २०२८ को दफा १२(६) तथा िश�ा 
िनयमावली, २०५९ को िनयम २५ ले सामदुाियक 
िव�ालयको �यव�थापन सिमितलाई तोिकएको काम 
कत��य अिधकारलाई िज�मेवारीपूव�क वहन गराउदँ ै
आएको िथए ँ। सोस�ब�धमा कुनै िववाद िथएन । 

म िनवेदकलाई िव�ालय �यव�थापन 
सिमितको अ�य� पदमा िनर�तरता िदन कानूनतः 
निम�ने ह�दँा �यव�थापन सिमितको अ�य� ब�न स�ने 
�यि�लाई अ�य� बनाउने �यव�था गनु�  भनी ��यथ� 
अि�तयार द�ुपयोग अनसु�धान आयोगले िमित 
२०७१/४/२८ मा गरकेो िनण�य तथा सो िनण�यको 
आधारमा ��यथ� िज�ला िश�ा काया�लयलाई 
प� पठाएको र सो प�ानसुार ��यथ� �ोत �यि� 
�यामकुमार लामा ठूलोपाखर �ोत के��लाई लेिखएको 
प� गैरकानूनी, अिधकार�े� िवहीन तथा िश�ा ऐन, 
२०२८ तथा िश�ा िनयमावली, २०५९ ले िनिद�� 
गरकेो िव�ालय �यव�थापन सिमितको अ�य� छनौट 
तथा अयो�यतास�ब�धी �ावधान िवपरीत छ । िश�ा 
ऐन, २०२८ को दफा १२ ले िव�ालय �यव�थापन 
सिमितको �यव�था गरकेो र उ� �यव�थापन 
सिमितको अ�य� स�ब�धमा सोही दफा १२(क) 
ले अिभभावकह�ले आफूम�येबाट छानी पठाएको 
�यि� अ�य� ह�ने अ�य िनिद�� सं�यामा ७ जना 
सद�य र िव�ालयको �धाना�यापक पदेन सद�य 
सिचव रहने �यव�था गरकेो छ । िश�ा िनयमावली, 
२०५९ को िनयम २३(१) (२) (४) ले िव�ालय 
�यव�थापन सिमितको छनौटस�ब�धी काय�िविध 
तोकेको र सोही िनयम २४ ले अिभभावक ह�न स�ने 
�यि�ह� तोकेको र सोही िनयम २८ ले �यव�थापन 
सिमित िवघटन ह�न स�ने अव�था र सोही िनयम 
२९ ले �यव�थापन सिमितको अ�य� र सद�य ह�न 
नस�ने अयो�यता िनधा�रण गरकेो देिख�छ । म िनवेदक 

अदालतबाट नैितक पतन ह�ने फौजदारी कसरुमा 
सजया पाएको �यि� होइन । मबाट नैितक पतन 
ह�ने फौजदारी अपराध गरकेो कसरु र सजाय पाएको 
छैन । स�मािनत सव��च अदालतबाट मलाई 
नैितक पतन ह�ने फौजदारी अिभयोगमा कुनै सजाय 
भएकोसमेत छैन । िहरालाल तामाङको जाहेरीले वादी 
त�कािलन �ी ५ को सरकार �ितवादी म िनवेदकसमेत 
भएको कत��य �यान म�ुामा मतृक जोगलाल 
तामाङलाई २०४३/६/२० मा म िनवेदकसमेतले 
कत��य गरी मारकेो भ�ने कसरु आरोिपत गरी मसमेत 
उपर मलुकु� ऐन, �यानस�ब�धीको १३(१) को सजाय 
माग दाबी गरी त�कािलन �ी ५ को सरकारले �हरी 
�ितवेदन दायर गरकेोमा स�मािनत िस�धपुा�चोक 
िज�ला अदालतबाट उ� म�ुा िमित २०४४/५/१६ 
मा मलुतबी आदशे गरकेो रहेछ । म िनवेदक अदालतमा 
उपि�थत भई बयान गरपे�ात िमित २०४९/९/१ मा 
थनुामा राखी म�ुाको पपु�� गराउने थनुछेकको आदेश 
भई िमित २०४७/१०/२ मा फैसला ह�दँा मलुकु� 
ऐन, �यानस�ब�धीको महलको १३(३) नं. बमोिजम 
ज�मकैदको फैसला भएको र सो फैसलामा िच� नबझुी 
स�मािनत पनुरावेदन अदालत, पाटनमा पनुरावेदनप� 
��ततु गरकेोमा �यानस�ब�धीको १३(३) �योग 
गरी ज�मकैद गनु�पन�मा १३(१) �योग गरकेो िमलेन 
सजायको हकमा स�ुको फैसला सदर गरी िमित 
२०४९/५/९ मा फैसला भएकोले सो फैसलाउपर 
स�मािनत सव��च अदालतमा पनुरावेदन ��ततु 
गरकेोमा िज�ला अदालत र पनुरावेदन अदालतले 
ज�मकैद ठहर गरेको फैसलालाई सदर गरी िमित 
२०५०/१०/३ मा फैसला भई सो फैसलाबमोिजम 
मैले कैद भ�ुान गरी जेलम�ु भएको िथए ँ । म 
उपरको सजायको माग दाबी गन� त�कालीन �ी ५ को 
सरकारको तफ� बाट दायर भएको �हरी �ितवेदन तथा 
ज�मकैदको सजाय गन� गरी स�ु िज�ला अदालत तथा 
पनुरावेदन अदालत र स�मािनत सव��च अदालतबाट 
भएको फैसलाह�मा म िनवेदकले नैितक पतन ह�ने 
फौजदारी कसरु गरकेो भ�ने कतै उ�लेख भएको छैन । 
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तर ��यथ� अि�तयार द�ुपयोग अनसु�धान आयोगले 
अदालतबाट ठहर नै नगरकेो िवषयव�त ुर आधार �हण 
गरी िश�ा िनयमावली, २०५९ को िनयम २९(ङ) ले 
तोकेको नैितक पतन ह�ने फौजदारी कसरु गरकेो भ�ने 
आधार �हण गरी िव�ालय �यव�थापन सिमितको 
अ�य� पदको लािग म िनवेदक अयो�य घोिषत 
गरी उ� पदमा िनर�तरता िदन निम�ने भनी िमित 
२०७१/४/२८ मा गरकेो िनण�य �वई�छारी, मनोगत 
र िश�ा िनयमावली, २०५९ को िनयम २९(ङ) लाई 
अनािधकृत�पमा �हण गरकेो ��ट छ ।

अि�तयार द�ुपयोग अनसु�धान आयोग ऐन, 
२०४८ को दफा २८ (क) (ख) (ग) अ�तग�तको िवषयमा 
पिन आयोगले स�बि�धत िनकायलाई सझुावस�म 
िदन पाउने अिधकार देिख�छ । तर म िनवेदकलाई 
िव�ालय �यव�थापन सिमितको अ�य�को लागी 
अयो�य घोिषत गरी पदम�ु गन� र अ�य अ�य� ह�न 
स�ने �यि�लाई अ�य� बनाउने भनी ग�रएको ��यथ� 
अि�तयार द�ुपयोग अनसु�धान आयोगको िमित 
२०७१/४/२८ को िनण�य, अनािधकृत, अिधकार 
�े�िवहीन एवं मलुकु� ऐन, अ.बं. ३५ नं. तथा यस 
स�मािनत सव��च अदालतबाट अि�तयार द�ुपयोग 
अनसु�धान आयोगको अिधकार�े� स�ब�धमा 
�ितपादीत िस�ा�तिवपरीत भई सव�मा�य �ाकृितक 
�यायको िस�ा�तको �ितकूल छ भ�नेसमेत ला�पा 
तामाङको िनवेदन ।  

यसमा के कसो भएको हो ? िनवेदकको 
मागबमोिजमको आदेश िकन जारी ह�न नपन� हो ? 
आदेश जारी ह�न नपन� आधार र कारण भए यो आदेश 
�ा� भएको िमितले बाटाको �यादबाहेक १५ िदनिभ� 
िलिखत जवाफ पेस गनु�  भनी यो आदेश र िनवेदनको 
�ितिलिप साथै राखी िवप�ीह�का नाउमँा �याद 
सूचना जारी गरी यसको वोधाथ� महा�यायािधव�ाको 
काया�लयलाई िदई �यादिभ� िलिखत जवाफ �ा� भए 
वा अविध नाघेपिछ िनयमानसुार पेस गनू� ।

साथै अ�त�रम आदेशको स�ब�धमा िवचार 
गदा� िनवेदक ककिलङ्ग उ�च मा�यािमक िव�ालय, 

िस�धपुा�चोकको स�चालक सिमितको अ�य� 
पदमा िविधवत िनवा�िचत भएको दिेखएको र िवप�ी 
अि�तयार द�ुपयोग अनसु�धान आयोगले िनज 
िनवेदक कत��य �यान म�ुामा सजाय पाएको �यि� 
भएकोले िश�ा िनयमावली, २०५९ को िनयम २९(ङ)
बमोिजम िनजलाई काम गन� रो�न लगाएको देिखएको 
छ । उ� िनयम २९(ङ) मा “नैितक पतन देिखने 
फौजदारी अिभयोगमा सजाय पाएको �यि�” भ�ने 
उ�लेख रहेको प�र�े�यमा कत��य �यान म�ुामा सजाय 
पाएको िवषय नैितक पतन देिखने फौजदारी कसरु हो 
होइन भ�ने िवषयमा पिछ �रट िनवेदनको टुङ्गो लागेको 
अव�थामा िवचार ह�ने ह�दँा अि�तयार द�ुपयोग 
अनसु�धान आयोगको िमित २०७१/४/२८ को िनण�य 
काया��वयन भएमा िनवेदकलाई अपूरणीय �ित प�ुन 
जाने दिेखएकोले ��ततु �रटको टुङ्गो नलागेस�म 
अि�तयार द�ुपयोग अनसु�धान आयोगको िमित 
२०७१/४/२८ को िनण�य र सो िनण�यका आधारमा 
जारी गरकेो िमित २०७१/४/२९ को प� समेत 
काया��वयन नगनु�  नगराउन,ु िनजलाई अ�य� पदमा 
यथावत्  काम गन� िदन ु भनी िवप�ीह�का नाउमँा 
सव��च अदालत िनयमावली, २०४९ को िनयम 
४१(१) बमोिजम अ�त�रम आदेश जारी गरी िदएको छ 
भ�ने िमित २०७१/७/४ मा यस अदालतबाट भएको 
आदशे ।

�रट िनवेदक ला�पा तामाङसमेतले िमित 
२०४३/६/२० गते जोगलाल तामाङलाई धा�रलो 
हितयारले हानी काटी मारकेो कसरुमा �ी सव��च 
अदालतबाट िमित २०५०/१०/३ गते मलुकु� ऐन, 
�यानस�ब�धी महलको १३(१) नं. बमोिजम िनजलाई 
ज�मकैदको सजाय भएको र उ� सजाय भ�ुान भएपिछ 
िनज �ी ककिलङ्ग उ�च मा�यिमक िव�ालयको 
�यव�थापन सिमितका अ�य� पदमा छनौट भएकोमा 
िववाद छैन । �यि� बा�ँन पाउने अिधकार सबैभ�दा 
ठूलो र अप�रहाय� अिधकार हो । �यि�को बा�ँन पाउने 
अिधकार नै समा� ग�रएमा अ�य अिधकारह�को कुनै 
अथ� रहदैँन । मािनसको जीवन एक पटक समा� भएमा 
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कुनै पिन अव�थामा पनु�था�पना ह�न स�दैन । कुनैपिन 
�यि�को जीवनलाई मनसायपूव�क समा� गन� काय� 
कुनै पिन �ि�कोणबाट नैितक काय� ह�न स�दैन । मानव 
अिधकारको िव��यापी घोषणा-प� १९४८ को धारा 
३ ले ��येक �यि�लाई जीवन �वत��ता र सरु�ाको 
अिधकारको ��यभूित गरकेो छ । यसैगरी नेपालको 
अ�त�रम संिवधान, २०६३ को धारा १२ ले ��येक 
�यि�लाई स�मान पूव�क बा�ँन पाउने हक �दान गरकेो 
छ र म�ृयदु�ड सजाय ह�ने कुनैपिन कानून बनाइने छैन 
भ�ने ��याभूित गरकेोबाट �यि�को जीवन र बा�ँन पाउने 
अिधकारको मह�व उजागर ह��छ । अतः मािनसलाई 
मनसायपूव�क मान� काय� नैितक काय� ह�न स�दैन । सो 
काय� नैितक पतन देिखने फौजदारी अपराध हो । यी 
�रट िनवेदक ला�पा तामाङ �ितवादी भएको कत��य 
�यान म�ुामा हात हितयार �योग गरी मािनस मारकेो 
कसरुमा �यानस�ब�धी महलको १३(१) नं.बमोिजम 
ज�मकैदको सजाय भएको अव�था छ । िनवेदक 
संल�न रहेको वारदातमा आपरािधक मनसायको 
िव�मानता छ । िनवेदनमा िजिकर िलएको निजरको 
म�ुाको त�य नै फरक छ । उ� निजरमा मनसाय �े�रत 
ह�या नैितक पतन दिेखने फौजदारी कसरु हो वा होइन 
भनी �या�या भएको छैन । उ� निजर मनसायरिहतका 
कत��य �यानका वारदातका स�दभ�मा मा� �या�या 
भएको ह�दँा ��ततु �रट िनवेदनमा आकिष�त ह�ने 
होइन । आकिष�त नह�ने निजरलाई िजिकर िलई दायर 
भएको ��ततु �रट िनवेदन �थम �ि�मै खारजे भागी छ 
भ�नेसमेत �यहोराको अि�तयार द�ुपयोग अनसु�धान 
आयोगको िलिखत जवाफ ।

िश�ा ऐन, २०२८ को दफा १२ को 
उपदफा (१) को ख�ड (क) को (ख) बमोिजम 
सामदुाियक िव�ालयको �यव�थापन सिमित अ�य� 
र सद�यको छनौट गन� स�ब�धमा िश�ा िनयमावली, 
२०५९ को िनयम २३ मा सामदुाियक िव�ालयको 
�यव�थापन सिमितको अ�य� र सद�यह�को छनौट 
�यव�था ग�रएको र सो �यव�थाअनसुार सामदुाियक 
िव�ालयको �यव�थापन सिमितको अ�य� र 

सद�यह�का छनौटका लािग �धाना�यापकले शैि�क 
स� स�ु भएको तीस िदनिभ� क�तीमा सात िदनको 
सूचना िदई अिभभावकको भेला गराउन ुपन�, अ�य� र 
सद�यको छनौट गन� िवषयमा अिभभावकलाई सहयोग 
गन�को लािग स�बि�धत िनरी�क वा िनज उपल�ध 
नभएकोमा िज�ला िश�ा काया�लयले खटाएको 
अिधकृतको संयोजक�वमा �धाना�यापक, �ोत 
�यि� र �नाथीय िनकायको �ितिनिध रहेको चार 
सद�यीय छनौट सहयोग सिमित गठन गन� �यव�था 
रहेको र �यव�थापन सिमितको अ�य� र सद�य 
छनौटस�ब�धी अ�य �ि�या िज�ला िश�ा सिमितले 
तोकेअनसुार ह�ने �ावधान रहेको छ । 

�रट िनवेदकले िमित २०७०/२/२७ मा 
उि�लिखत �ावधानअनसुार आफू उ� िव�ालयको 
�यव�थापन सिमितको अ�य� पदमा छनौट भएको 
उ�लेख गद� अि�तयार द�ुपयोग अनसु�धान 
आयोगबाट फौजदारी अिभयोगमा कसरु ठहरी सजाय 
पाएको �यि� भएकोले िश�ा िनमयावली, २०५९ 
को ख�ड (ङ) बमोिजम सामदुाियक िव�ालयको 
अ�य� पदमा िनर�तरता िदन निम�ने भनी िमित 
२०७१/४/२८ मा भएको िनण�य काया��वयन नगन� माग 
दाबी िलनभुएको िवषय �े� यस म��ालयको काय�सगँ 
स�बि�धत नरहेको �यहोरा सादर िनवेदन गद�छु । 
िश�ा ऐन, तथा िनयमावली, उि�लिखत �यव�थाका 
आधारमा िस�धपुा�चोक िज�लाको ठूलो पोखर गाउ ँ
िवकास सिमित ि�थत �ी ककिलङ्ग ह�रिस� उ�च 
मा.िव. �यव�थापन सिमितको अ�य� र सद�यह�को 
छनौट भएको ह�नाले सो छनौट �ि�यामा यस 
म��ालयको कुनै भूिमका नरहने भएकोले यस 
म��ालयलाई िबना कारण र आधार हचवुाको भरमा 
िवप�ी बनाई दायर भएको �रट िनवेदनप� खारजे 
ग�रपाउन सादर िनवेदन गद�छु भ�नेसमेत �यहोराको 
नेपाल सरकार, िश�ा म��ालय िसंहदरबारको िलिखत 
जवाफ ।

िव�ालय किलला बालबािलकालाई िश�ा 
�दान गन� सं�था भएको कारण िव�ालयका िश�क, 
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कम�चारी तथा �यव�थापन सिमितका पदािधकारी 
समेत इमा�दार, रा�ो च�र� को तथा उ�च नैितकताको 
ह�न ु आव�यक ह��छ भ�ने मा�यताको साथ िश�ा 
िनयमावलीले िव�ालय �यव�थापन सिमितको अ�य� 
र सद�य ह�नको लािग नैितक िहसावले उ�च नैितकता 
र िव�ालयको िश�क तथा िव�ाथ�समेतको लािग 
अनकुरणीय च�र�  भएको �यि� ह�नपुन� मा�यतालाई 
आ�मसाथ गरी िनयम २९(ङ) को �यव�था गरकेो 
भ�ने सहजै अनमुान गन� सिक�छ । नेपालको अ�त�रम 
संिवधान, २०६३ ले ज�तोसकैु अपराध गरकेो 
अव�थामा समेत कुनै पिन �यि�लाई म�ृयदु�ड सजाय 
ह�ने गरी कुनैपिन कानून नबनाइने �यव�था गरी �यि�को 
जीवन बा�ँन पाउने अिधकारलाई अहरणीय र मौिलक 
अिधकारको �पमा �थािपत गरकेो स�दभ�मा कत��य 
गरी कसैको �यान मान�, मािनसको बा�ँन पाउने नैसिग�क 
र आधारभूत अिधकारको हनन गरी कसैको जीवन 
समा� पान� काय� गरकेो कुरा नैितक�पमा सदाचारमा 
रही काय� गरकेो भ�न सिकने अव�था देिखदँैन । 
िव�ालय ज�तो पिव� र किललो बालबािलकाह�को 
भा�य र भिव�य िनधा�रण गन� सं�थाको �यव�थापक�य 
�मखुको च�र� र नैितकता उ�च रहेमा� िनजबाट 
िव�ालयको �यव�थापन �भावकारी र सदाचारपूण� 
�पमा गन� स�छ भ�ने मा�यता रा�न ु पन� ह��छ । 
िव�ालय �यव�थापन सिमितको अ�य� ज�तो 
ग�रमामय पदमा काय� गन� �यि� कसैको �यानमान� 
काय� गरी सजाय पाएको �यि� ह�नहु�दँैन भ�ने उ�े�य 
िश�ा िनमयावलीको िनयम २९(ङ) ले राखेको भ�ने 
सहजै अनमुान गन� सिक�छ । अि�तयार द�ुपयोग 
अनसु�धान आयोगको प�बाट िश�ा िनयमावलीको 
िनयम २९ को देहाय (ङ) बमोिजम सव��च अदालतबाट 
कत��य �यानमा कसरुदार ठहरी कैद सजाय भ�ुान 
ग�रसकेको अव�थामा िनजलाई उ� पदमा िनर�तरता 
िदन कानूनतः निम�ने भएको ह�नाले िश�ा िनयमावली, 
२०५९ बमोिजम �यव�थापन सिमितको अ�य� ब�न 
स�ने �यि�बाट अ�य� बनाउने �यव�था ह�न भनी 
भएको िनण�य तथा सो िनण�यको आधारमा िज�ला 

िश�ा काया�लय, िस�धपुा�चोकले लेखेको प� 
समेत नेपालको अ�त�रम सिंवधान, २०६३, िश�ा 
िनयमावली, २०५९, �चिलत नेपाल कानून तथा 
कानूनी मा�य िस�ा�तअनकुुल भएको कारण �रट 
िनवेदकको मागअनसुार �रट जारी ह�नपुन� अव�था 
छैन । तसथ� ��तुत �रट िनवेदनप� खारजे ग�रपाउन 
सादर अनरुोध गद�छु भ�नेसमेत �यहोराको िश�ा 
िवभागको िलिखत जवाफ ।

ककिलङ्ग ह�रिस� उ�च मा�यिमक 
िव�ालय ठूलोपाखर-३ को िव�ालय �यव�थापन 
सिमित अ�य� �ी ला�पा तामाङ कत��य �यान म�ुामा 
स�मािनत �ी सव��च अदालतबाट कसरुदार ठहरी 
कैद सजाय भ�ुान ग�रसकेको अव�था देिखएकोले 
िश�ा िनयमावली, २०५९ को िनयम २९(ङ) बमोिजम 
िनजलाई उ� पदमा िनर�तरता िदन कानूनन निम�ने 
र िश�ा िनयमावली, २०५९ बमोिजम िव�ालय 
�यव�थापन सिमितको अ�य� ब�न स�ने �यि�बाट 
अ�य� बनाउने �यव�था ह�न भनी आयोगबाट िमित 
२०७१/४/२८ मा िनण�य भएको भनी लेखी आएको 
छ । िमित २०७१//४/२८ को िनण�यानसुार ह�न 
िज�ला िश�ा काया�लय, िस�धपुा�चोकमा अनरुोध भई 
आएको अव�थामा अि�तयार द�ुपयोग अनसु�धान 
आयोगको प�बाट भएको अनरुोधलाई िज�ला िश�ा 
काया�लय िस�धपुा�चोकले स�बि�धत �ोतके��माफ� त 
िनद�शन काया��वयन गन� भनी स�बि�धत �ोत�यि� 
�ी �यामकुमार थापालाई लेखी पठाएकोस�म हो । यस 
काया�लयको हकमा �रट खारजे ग�रपाउ ँ भ�नेसमेत 
�यहोराको िज�ला िश�ा काया�लय, िस�धपुा�चोकको 
िलिखत जवाफ ।

िनयमबमोिजम पेसी सूचीमा चढी पेस ह�न 
आएको ��तुत �रट िनवेदनमा िनवेदकतफ� बाट 
उपि�थत िव�ान्  अिधव�ाह� �ी मिु� �धान र 
तलुसीराम ितिमि�सनाले हा�ो प�लाई कत��य �यान 
म�ुामा सजाय पाई कैदम�ु भइसकेको छ । िनजलाई 
लागेको कत��य �यान म�ुा नैितक पतन देिखने 
फौजदारी म�ुा होइन । कुनै पिन फौजदारी कसरुलाई 
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नैितक पतन दिेखने हो होइन भ�ने छुट्याउने कुनै 
कानूनी �यव�था छैन । िनजलाई सजाय भएको 
कत��य �यान म�ुाको फैसलामा नैितक पतन दिेखने 
म�ुा भ�ने उ�लेख भएको छैन । फैसलामा उ�लेख 
नभएको िवषयमा अि�तयार द�ुपयोग अनसु�धान 
आयोगलाई िव�ालय �यव�थापन सिमितको अ�य� 
रा�न ह�ने नह�ने िवषयमा िनण�य गन� �े�ािधकार नै 
छैन । तसथ� िनवेदकलाई िव�ालय �यव�थापन 
सिमतको अ�य�को पदबाट हटाउने भनी अि�तयार 
द�ुपयोग अनसु�धान आयोगबाट भएको िमित 
२०७१/४/२८ को िनण�य उ��ेषणको आदशेले बदर 
गरी िव�ालय �यव�थापन सिमितको अ�य� पदबाट 
नहटाउन ु भनी परमादेश आदेश जारी ग�रपाउ ँ भनी 
बहस गनु�भयो ।

िवप�ी तफ� बाट उपि�थत िव�ान्  
उप�यायािधव�ा �ी च��कुमार पो�ेलले अि�तयार 
द�ुपयोग अनसु�धान आयोग ऐन, २०४८ को दफा 
२(ङ) ले साव�जिनक स�ंथाको प�रभाषािभ� नेपाल 
सरकारको लगानी वा साव�जिनक अिधकारी जोसकैु 
पन� भएकोले साव�जिनक िव�ालयको काम कारवाहीमा 
अि�तयार द�ुपयोग अनसु�धान आयोगले िनण�य गन� 
िम�छ । अदालतबाट कत��य �यान म�ुामा सजाय 
पाइसकेको �यि� िव�ालयको अ�य�को िज�मेवारी 
वहन गन� िम�दनै । य�तो िज�मेवारी वहन गन� िनकायको 
नेत�ृव उ�च नैितकता भएको ह�नपुन� ह�दँा ��ततु �रट 
िनवेदन खारजे ग�रपाउ ँभ�ने बहस गनु�भयो ।   

पेस ह�न आएको ��ततु म�ुामा िव�ान्  
अिधव�ाह�को बहससमेत सनुी िवचार गदा� यसमा 
म�ुयतः िन�न िलिखत ��ह�को िनण�य गनु�पन� 
देिखन आयो । 

(१) िश�ा िनयमावली, २०५९ को िनयम २९ 
(ङ) मा उि�लिखत नैितक पतन दिेखने 
फौजदारी अपराधिभ� कत��य �यान म�ुामा 
अदालतबाट कसरुदार ठहराएको िवषय पछ�  
वा पद�न? 

(२) िनवेदन मागबमोिजम �रट जारी ह�ने हो वा 
होइन?

२. सो स�दभ�मा पिहलो �� तफ�  हेदा� ��ततु 
िनवेदनमा िनवेदक िमित २०७०/२/२७ मा िव�ालय 
स�चालक सिमितको अ�य� पदमा तीन वष�को लािग 
िनवा�िचत भएको कुरा िनवेदनमा नै �वीकार गरकेो र 
सो तीन वष�को अविध िमित २०७३/२/२६ मा समा� 
भइसकेको पाइएको ह�दँा िनवेदकको मागबमोिजमको 
आदशे जारी ह�न स�ने अव�था छैन । तर िनवेदनमा 
िव�ालय स�चालन तथा िव�ाथ�को हकको 
पठन पाठनसगँ स�बि�धत अ�य�त ग�भीर िवषय 
उठाइएकोबाट िश�ा िनयमावली, २०५९ को िनयम 
२९(ङ) ले नैितक पतन दिेखने अपराधमा सजाय 
पाएको �यि�लाई जनु िव�ालय स�चालक सिमितको 
अ�य� ह�नबाट रोकेको छ सोिभ� �यान म�ुामा सजाय 
पाएको िवषय पछ�  वा पद�न सो हेनु�पन� ह�न आयो । 

३. सो कुरा यिकन गन�को लािग सव��थम 
नैितकता िव��को अपराध भ�ने िवषय नै के हो सो 
बारमेा �प� ह�नपुन� ह�न आयो । सो स�दभ�मा हेदा� 
नैितकताको िवषय सामािजक मा�यता र सोच तथा 
�यायसगँ जोिडएको िवषय देिख�छ । अथा�त् ् समाजले 
के कुरालाई असल, स�ाच�र� मा�छ र के कुरालाई 
खराब काय� भनी ितर�कार गछ�  सो हे�रन ुपन� ह��छ । 
चलन च�तीको अथ�मा नैितक पतन भ�नाले �व�छ र 
असल नैितक च�र�को िवपरीत ह�न,ु इमा�दा�रतारिहत 
सामािजक अि�मता िव��को च�र� ह�न ु ज�तो 
कुरालाई जनाउछँ । (ने.का.प. २०६०, िन.नं. ७२१५, 
प�ृ ३६८) नैितक पतनको अथ� नैितकताको सतहबाट 
िगनु�  ह��छ । कुनै नीच, च�र�हीन वा दरुाचारपूण� काय� 
गनु�  नैितकता िव�� ह��छ । नैितक पतन देिखने काय� 
समाजको आिथ�क, सामािजक शैि�क �तर, धािम�क 
एवं सामािजक मा�यतासगँ स�बि�धत दिेखदँा यी य�ता 
काय�ह� नैितक पतन देिखने काय� ह�न् भनी प�रभाषा गन� 
त सिकँदैन तर सामा�यतः हेदा� समाजले ग�भीर एव ं�ूर 
मानेका सामािजक स�ब�ध, सौहाद�ता एवं सद ्भावलाई 
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�ितकूल असर पान� र मनसायपूव�क ग�रएका ह�या, 
जबरज�ती करणी, मानव बेचिबखन, लाग ु औषधको 
कारोबार, िकत� जालसाजी, ठगी, ��ाचार, अपहरण, 
जबरज�ती च�दा असलुी, डाकँा चोरी, खोटा चलन, 
कर छली, अदालती काय�मा ह�त�ेप, नाबालक एव ं
आि�त िव��का कसरु, बह�िववाह ज�ता कसरुमा 
नैितकताका ��ह� सि�निहत ह��छन् र अपराध 
गदा�को प�रि�थित, मनि�थित, कसरुदारको �यवहार 
र पीिडत एवं समाजउपर परकेो असर हेरी सोही म�ुा 
वा अ�य म�ुाको प�र�े�यमा नैितक पतन दिेखने 
अपराध हो वा होइन भनी यिकन गन� सिकने ह��छ । 
यो कुरा अव�य हो िक फौजदारी अपराध र “नैितक 
पतन देिखने फौजदारी अपराध” गरी नेपाल कानूनले 
फौजदारी कसरुलाई दईु वग�मा बाडँी नैितक पतन 
देिखने कसरुलाई अ� ग�भीर अपराध मानेको छ । तर 
कानूनमा यी अपराधह� नैितक पतन देिखने अपराध 
नभिनएबाट िक त सोही म�ुाको िन�पणको �ममा 
वा पिछ स�दभ� उठेको अव�थामा अमकु अपराध 
नैितक पतन देिखने अपराध हो वा होइन भनी िन�पण 
गनु�पन� ह�न आउछँ । यस �ि�बाट हेदा� यस अदालतले 
अमरबहादरु पा�डे (ने.का.प. २०३०, िन.नं. ७७४, 
प�ृ २८९) वा राम एकवाल साह (ने.का.प. २०६०, 
िन.नं. ७२१५, प�ृ ३६८) मा म�ुाको नामबाट मा� 
होइन म�ुाको िवशेष प�रि�थित हेररे मा� नैितक पतन 
देिखने अपराध हो वा होइन भनी यिकन गनु�पन� ह��छ 
भनी �या�या गरकेो पिन छ । यस अदालतबाट भएको 
सो �या�यालाई अ�यथा भ�न ुपन� अव�था देिखदँैन । 
उ� िनण�यह�को सार यितमा� हो िक मािथ उ�लेख 
ग�रएका म�ुाह� नैितक पतन देिखने म�ुाह�मा पन� 
स�छन् तर अमकु म�ुा नैितक पतन दिेखने म�ुा हो 
वा होइन भ�ने कुरा म�ुा िवशेषको रोहमा मा� भ�न 
सिकने ह��छ । 

४. नैितक पतन देिखने म�ुाको बारमेा 
यित कुरा भनेर अब ��ततु िनवेदनसगँ स�बि�धत 
िवषयतफ�  हेदा� िनवेदक िव�� �यान म�ुा चलेको र 
सव��च अदालतसमेतबाट िनजलाई �यानस�ब�धीको 

१३(३) नं.बमोिजम सजाय भएको भ�ने कुरामा िववाद 
भएन । उ� �यान म�ुाको फैसला हेदा� यी िनवेदक 
समेतले २०४३।६।२० गते िदनको ५:०० बजे दश�को 
समान िलन डाडँा पाखर बजार गई घर फक� न लागेको 
जोगलाल तामाङलाई घर आउने बाटो ढुक� खकुुरी 
र लाठा �हार गरी मारकेो भ�ने दिेख�छ । �य�तो 
मनसाय �े�रत र �ूरतापूव�क घटाइएको �यानको 
अपराध सामािजक नैितकताको िव��को अपराध 
हो भ�ने कुरामा कुनै िववाद नै ह�न स�ने दिेखदैँन । 
यस ि�थितमा ला�पा तामाङले गरकेो अपराधलाई 
नैितक पतन देिखने फौजदारी अपराध नै मा�न ुपन� ह�न 
आउछँ ।

५. ��ततु िनवेदनको स�दभ�मा हेदा� 
नैितक पतन देिखने अपराधमा सजाय पाएको �यि� 
िव�ालय �यव�थापन सिमितको अ�य� ह�न नस�ने 
गरी िश�ा िनयमावली, २०५९ को िनयम २९(ङ) 
ले �ितब�ध लगाएको देिख�छ । उ� �यान म�ुामा 
अदालतबाट भएको उ� फैसलाले ला�पा तामाङ 
िव�ालय �यव�थापन सिमितको अ�य� ह�न नपाउने 
अयो�यताको िनधा�रण ग�रएको मा�न ुपन� ह�न आयो । 
यो कुरालाई िनवेदकले िलएको िज�मेदारीको स�दभ�मा 
समेत िवशेष सतक� तापूव�क हेनु�पन� ह�न आयो । िव�ालय 
किलला बालबािलकालाई िश�ा �दान गन� स�ंथा भएको 
कारण िव�ालयका िश�क, कम�चारी तथा �यव�थापन 
सिमितका पदािधकारीसमेत इमा�दार, रा�ो च�र�को 
तथा उ�च नैितकताको ह�न ु अिनवाय� ह��छ । िश�ा 
िनयमावलीले िव�ालय �यव�थापन सिमितको अ�य� 
र सद�य ह�नको लािग नैितक िहसाबले उ�च नैितकता 
र िव�ालयको िश�क तथा िव�ाथ�समेतको लािग 
अनकुरणीय च�र�  भएको �यि� ह�नपुन� मा�यतालाई 
आ�मसाथ गरी िनयम २९(ङ) को �यव�था गरकेो 
रहेछ भ�ने सहजै अनमुान गन� सिक�छ । कत��य गरी 
कसैको �यान मान�, मािनसको बा�न पाउने नैसिग�क र 
आधारभूत अिधकारको हनन् गरी कसैको जीवन समा� 
पान� काय� गरकेो कुरालाई नैितक�पमा सदाचारमा रही 
काय� गरकेो भ�न सिकने ि�थित ह�दैँन । य�ता �यि�ह� 
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िव�ालयमा प�ुन ु मा�ले पिन बालबािलकामा �ासको 
ि�थित िसज�ना गन� स�छ । �य�तो �ासको ि�थितमा 
अ�ययन गन� कुरा मनोवै�ािनक�पले वाि�छत 
ह�दँनै । तसथ� िव�ाथ�ह�लाई भयय�ु वातावरणमा 
अ�ययनको अवसर �दान गनु�  सबैको कत��य ब�दछ । 
िव�ालय ज�तो पिव� र किलला बालबािलकाह�को 
भा�य र भिव�य िनधा�रण गन� सं�थाको �यव�थापक�य 
�मखुको च�र� र नैितकता उ�च रहेमा� िनजबाट 
िव�ालयको �यव�थापन �भावकारी र सदाचारपूण� 
�पमा ह�न स�छ । �यसैले िव�ालय �यव�थापन 
सिमितको अ�य� ज�तो ग�रमामय पदमा काय� गन� 
�यि� कसैको �यानमान� काय� गरी सजाय पाएको 
�यि� ह�नहु�दँनै भ�ने उ�े�य िश�ा िनयमावलीको 
िनयम २९(ङ) ले राखेको भ�ने सहजै अनमुान गन� 
सिक�छ । सव��च अदालतबाट समेत अि�तम फैसला 
भई कत��य �यानमा कसरुदार ठहरी कैद सजाय 
भ�ुान ग�रसकेको अव�थामा िनवेदकलाई उ� पदमा 
काय� गन� यो�य छ भ�न ुकानूनतः निम�ने ह��छ ।

६. अब िनवेदकको मागबमोिजमको आदेश 
जारी गनु�पन� हो वा होइन भ�ने दो�ो ��तफ�  हेदा� 
सव��च अदालतबाट समेत अि�तम फैसला भई कत��य 
�यानमा कसरुदार ठहरी कैद सजाय भ�ुान ग�रसकेको 
अव�था रहेको र ह�या मनसाय एवं �ूरतापूव�क 
ग�रएको पाइदँा सो अपराधलाई नैितक पतन दिेखने 

कसरु मा�नपुन� दिेखयो । �य�तो अपराधमा सजाय 
पाएको �यि�ले िव�ालय �यव�थापन सिमितको 
अ�य� ह�न नपाउने गरी िश�ा िनयमावली, २०५९ को 
िनयम २९(ङ) ले �ितब�ध लगाएको रहेछ भनी मा�न ु
पन� ह�न आयो । उ� �यान म�ुामा अदालतबाट भएको 
उ� फैसलाले ला�पा तामाङ िव�ालय �यव�थापन 
सिमितको अ�य� ह�न नपाउने अयो�यताको िनधा�रण 
गराएको पाइदँा अि�तयार द�ुपयोग अनसु�धान 
आयोगबाट िमित २०७१/४/२८ मा भएको िनण�य 
कानूनअनकूुल नै देिखएको र िनवेदकले िव�ालय 
�यव�थापन सिमितको अ�य�को हैिसयतले काय� 
गन� अविधसमेत समा� भइसकेको पाइएकोले 
मागबमोिजम �रट जारी गन� िम�ने अव�था 
देिखएन । ��ततु �रट िनवेदन खारजे ह�ने ठहछ�  । 
प�रणामतः िमित २०७१।७।४ मा यस अदालतबाट 
जारी भएको अ�त�रम आदेश िनि��य ग�रिदएको 
छ । आदेशको जानकारी िवप�ीह�लाई िदनू । दायरीको 
लगत क�ा गरी िमिसल िनयमानसुार बझुाई िदनू ।

उ� रायमा सहमत छु ।
�या. अिनलकुमार िसंहा
  
इजलास अिधकृत : जगतबहादरु पौडेल
इित संवत् २०७३ साल साउन २५ गते रोज ३ शभुम्  ।
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