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सव��च अदालतसव��च अदालत    
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स�पादकस�पादक  : : �ी �ी राम�साद राम�साद पौडेलपौडेल  
  

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

शाखा अिधकृत �ी िनलक�ठ बरालशाखा अिधकृत �ी िनलक�ठ बराल  
शाखा अिधकृत �ी िमनबहादरु कँुवरशाखा अिधकृत �ी िमनबहादरु कँुवर  
क��यटुर अिधकृत �ी क��यटुर अिधकृत �ी िबिब�म �धान�म �धान  
ना.स.ु ना.स.ु �ी प�ुपराज शमा��ी प�ुपराज शमा�   
ना.स.ु �ी अजु�नबाब ुसापकोटाना.स.ु �ी अजु�नबाब ुसापकोटा  
िस.कं.िस.कं.  �ी �वु सापकोटा�ी �वु सापकोटा  
क��यटुर अपरटेर �ी िवजय खड्काक��यटुर अपरटेर �ी िवजय खड्का  
क��यटुर अपरटेर �ी अजु�न सवेुदीक��यटुर अपरटेर �ी अजु�न सवेुदी  
काया�लय सहयोगी �ी काया�लय सहयोगी �ी राजेश ितमि�सनाराजेश ितमि�सना  

  

भाषािवद् : भाषािवद् : �ी रामच�� फुयाल�ी रामच�� फुयाल  
  
िबिब�� शाखामा काय�र�� शाखामा काय�रत् त्   कम�चारीकम�चारी  

िड.�ी नरबहादरु ख�ीिड.�ी नरबहादरु ख�ी  

म�ुण शाखामा काय�रत कम�चारीह�म�ुण शाखामा काय�रत कम�चारीह�    
सपुरभाइजर �ी सपुरभाइजर �ी का�छा �े�का�छा �े�  
म�ुण अिधकृत �ी आन�द�काश नेपालम�ुण अिधकृत �ी आन�द�काश नेपाल  
िसिनयर हे�पर �ी तलुसीनारायण महज�निसिनयर हे�पर �ी तलुसीनारायण महज�न  
िसिनयर �ेस�यान �ी नर�े�मिुन ब�ाचाय�िसिनयर �ेस�यान �ी नर�े�मिुन ब�ाचाय�   
िसिनयर �ेस�यान �ी िसिनयर �ेस�यान �ी योग�साद पोखरलेयोग�साद पोखरले  
िसिनयर मेकािन�स �ी िनम�ल बयलकोटीिसिनयर मेकािन�स �ी िनम�ल बयलकोटी  
सहायक िडजायनर �ी रसना ब�ाचाय�सहायक िडजायनर �ी रसना ब�ाचाय�   
िसिनयर बुकबाइ�डर �ी रमेश बासकुलािसिनयर बुकबाइ�डर �ी रमेश बासकुला  
िसिनयर बुकबाइ�डर �ी िव�ान�द पोखरलेिसिनयर बुकबाइ�डर �ी िव�ान�द पोखरले  
बकुबाइ�डर �ी यमनारायण भडेलबकुबाइ�डर �ी यमनारायण भडेल  
बकुबाइ�डर �ी मीरा वा�लेबकुबाइ�डर �ी मीरा वा�ले  
क�पोिजटर �ी क�पोिजटर �ी �िमलाकुमारी लािमछाने�िमलाकुमारी लािमछाने  
�ेस�यान �ी केशवबहादरु िसटौला�ेस�यान �ी केशवबहादरु िसटौला  
बकुबाइ�डर �ी अ�यतु�साद सवेुदीबकुबाइ�डर �ी अ�यतु�साद सवेुदी  
  

  
  
  

�कािशत सङ् �या : २५०० �ित 
  

  

 
 

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

  

माननीय �यायाधीशमाननीय �यायाधीश  �ी�ी  ह�रकृ�ण काक�ह�रकृ�ण काक�,,  सव��च अदालतसव��च अदालत        --  अ�य�अ�य�  
मु�य रिज��ार �ी मु�य रिज��ार �ी राजन�साद भ�राईराजन�साद भ�राई            --  सद�यसद�य  
नायनायबब  महा�यायािधव�ा �ी महा�यायािधव�ा �ी िकरण पौडेलिकरण पौडेल,,  �ितिनिध�ितिनिध,,  महा�यायािधव�ाको काया�लयमहा�यायािधव�ाको काया�लय  --  सद�यसद�य  
रिज��ार �ी मह�े�नाथ उपा�यायरिज��ार �ी मह�े�नाथ उपा�याय            --  सद�यसद�य  
अिधव�ा �ी ख�मबहादुर खातीअिधव�ा �ी ख�मबहादुर खाती,,  महासिचवमहासिचव,,  नेपाल बार एसोिसएसननेपाल बार एसोिसएसन      --  सद�यसद�य  
व�र� व�र� अिधव�ा �ी अिधव�ा �ी खगे���साद अिधकारीखगे���साद अिधकारी,,  अ�य�अ�य�,,  सव��च अदालत बार एसोिसएसनसव��च अदालत बार एसोिसएसन--  सद�यसद�य  
�ा.डा.तारा�साद सापकोटा�ा.डा.तारा�साद सापकोटा,,  िडनिडन,,  ि�भूवन िव�िव�ालयि�भूवन िव�िव�ालय,,  कानून सकंायकानून सकंाय    --  सद�यसद�य  
सहरिज��ार �ी सहरिज��ार �ी भ�काली पोखरलेभ�काली पोखरले, , सव��च अदालतसव��च अदालत            --  सद�य सिचवसद�य सिचव  

  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

    
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
  
  
  
  

 
 

  

नपेाल कानून पि�काको उ�रण गनु� पदा�  
िन�नानसुार गनु� पन�छ :  

 

नेकाप, २०७५... ... ... ... , िन.नं. ………, पृ� ... 
…… साल …….. मिहना ……..  

उदाहरणाथ� : नेकाप, २०७५, साउन, िन.नं.९९८५, प�ृ ६१९ 

सव��च अदालत बलेुिटनको उ�रण गनु� पदा�  
िन�नानसुार गनु� पन�छ :  

  

सअ बुलेिटन, २०७५, ... ... ... १ वा २, प�ृ ...  
…… साल ……… मिहना …….  

उदाहरणाथ� : सअ बुलेिटन, २०७५, साउन – १, प�ृ १ 



  

  
म�ूय �.म�ूय �.४४००।।--    

  

  

म�ुकम�ुक  ::  सव��च अदालत सव��च अदालत छापाखानाछापाखाना  

नेपाल कानून पि�का तथा सव��च अदालत बुलिेटननेपाल कानून पि�का तथा सव��च अदालत बुलिेटन    
अब हा�ो वेभसाइटमा उपल�ध छन ्अब हा�ो वेभसाइटमा उपल�ध छन ्    

  

ठेगानाठेगाना  
wwwwww..ssuupprreemmeeccoouurrtt..ggoovv..nnpp  

  

  यो वेभसाइट खोलेपिछ यो वेभसाइट खोलेपिछ दादायाँयाँतफ�  तफ�  ��काशनह�काशनह�  मा ि�लक गनु�होस् मा ि�लक गनु�होस् 

�यसमा �यसमा नपेाल नपेाल कानून पि�का कानून पि�का तथातथा  सव��च अदालत सव��च अदालत 
बलेुिटनबलेुिटन  देिख�छ �यसमादेिख�छ �यसमा  ि�लक गनु�होस ्।ि�लक गनु�होस ्।  

  २०६५ २०६५ साल वैशाखदेिखका यी पि�कामा समािव� िनण�यह� पढ्न र साल वैशाखदेिखका यी पि�कामा समािव� िनण�यह� पढ्न र 

हाल िनहाल िन::श�ुक डाउनलोड गन� सिकनेछ ।श�ुक डाउनलोड गन� सिकनेछ ।  

नपेाल कानून पि�का  
मा �कािशत भएका फैसलाह� (२०१५ सालदेिख हालस�म) 

हेन�, पढ्न तथा सुरि�त गन�  
www.nkp.gov.np मा जानहुोला ।  

खो�न ेत�रका 
सव��थम www.nkp.gov.np लगइन गरपे�ात् गहृप�ृमा दिेखने श�दबाट फैसला 
खो�नहुोस ्भ�ने �थानमा आफूले खो�न चाहेअनसुारको कुनै श�द नेपाली यिुनकोड फ�टमा 
टाइप गनु�होस् । यसबाट खोजेअनसुारको फैसला �ा� गन� नसकेमा वेभसाइटको दो�ो 
शीष�कमा रहेको वृहत् खोज खोलेर िविभ�न िकिसमले फैसला खो�न सिकनेछ । �यस 
अित�र� नकेाप ��यके वष� र हा�ो बारमेा समेत हेन� स�नहु�नेछ । 
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िवषय सूची 

�.
स. 

िन.न.ं/इजलास/ 
िववरण 

प� / िवप� िवषयको सारसङ् �पे पृ� 

1=  

९९८५ 
 

बृहत् पूण� 
 

परमादशे 
 

अिधव�ा 
माधवकुमार ब�नते 

िव�� 
अ�य�, �याय 

प�रषद ् सिचवालय, 
कुप�डोल, 

लिलतपुरसमते 

 सवैंधािनक परी�णको मा�यम�ारा सिंवधान 
�ितकूल बनकेा कानूनलाई अमा�य र बदर 
घोिषत गरी नाग�रकको मौिलक हकको 
सरं�ण गन�, सिंवधानवादको मा�यतालाई 
�थािपत गन�, कानूनको शासन कायम गन� र 
शासक�य स�ुयव�था, िनय��ण र स�तुलन 
कायम गन� मह�वपूण� अिधकार र िज�मवेारी 
सवैंधािनक इजलासमा रहकेो ह�दँा यसको 
अिवि�छ�न िनर�तरता र ि�याशीलता 
वा�छनीय दिेख�छ । इजलास नै गठन 
नभएको वा िनर�तर �पमा ि�याशील ह�न 
नस�न े ि�थित दिेखनु उिचत होइन । 
िन:स�दहे यो ग�भीर िवषय हो । नपेालको 
सिंवधानले य�तो शू�यताको ि�थितको 
प�रक�पना गरकेो नदिेखने । 

 �धान�यायाधीशले सवैंधािनक इजलासका 
लािग चार जना �यायाधीश तो�ने 
�विववेकािधकार �योगको अव�था कायम 
रा�नका लािग �याय प�रषद ्बाट चार 
जनाभ�दा बढी �यायाधीशको नाम िसफा�रस 
गरी सवैंधािनक इजलासका लािग 
�यायाधीशको समूह (Panel) खडा गन� 
सिकन े।  

६१९ 

2=  

९९८६ 
 

पूण� 
 

उ��षेण / परमादशे 

सान ु��ेसमते 
िव�� 

नपेाल सरकार, 
�धानम��ी तथा 
मि��प�रषद ्को 

काया�लय, 
िसहंदरबार, 

काठमाड�समते 

 सडकको सीमा तो�दैमा ज�गाधनीको हक, 
�वािम�व समा� ह�न स�दैन र सरकारको 
उ� स�पि�मा हक �थापना भई 
भोगािधकार �ा� ह�न स�न े र अिधकारको 
सजृना गरी क�जा गन� िवशषे प�रि�थितमा 
बाहके स�न े दिेखँदैन । नाग�रकको िनजी 
स�पि�मािथ रा�यल े अिधकार सजृना 
गन�का लािग ज�गा �ाि�स�ब�धी �चिलत 
कानून ज�गा �ाि� ऐन, २०३४ अन�ुपको 
काय� अिनवाय� �पमा गनु�पन� । 

 वाता��ारा ज�गा �ा� गदा� ज�गा �ाि� ऐनले 
तोकेका अ�य �ि�याह� पूरा नगरी 

६२८ 



 

ii

सरकारले ज�गामा हक �थािपत गन� स�नकुा 
साथै नपेाल सरकारले �ा� गन� चाहकेो 
ज�गालाई वाता�को मा�यम�ारा �वे�छापूव�क 
�यि�लाई आ�नो हक �वािम�व छोडाई 
सरकारको हक �वािम�व �थापना गन� स�ने 
अिधकार अ��य� �पमा �दान गरकेो छ । 
य�तो अपवादको अव�थामा बाहके अ�य 
अव�थामा ज�गा �ाि� ऐनले तोकेका स�पूण� 
पूव� सत�ह� पालना भएप�ात् मा� 
नाग�रकको िनजी स�पि�मािथ ह�त�पे गन� 
स�न े।  

3=  

९९८७ 
 

पूण� 
 

उ��षेण / परमादशे 

बसदुवेी 
त�डुकारसमते 

िव�� 
मालपोत काया�लय, 

चाविहल, 
काठमाड�समते 

 परापूव�कालदिेख घरबास गरी आएको मोही 
हकको ज�गा िब�� गन� वा अ�य �कारले हक 
छाडी िदन सिकन े अव�थामा मोहीका 
अंिशयारह� बीच अंशब�डा ह�न स�ैन भ� न ु
मनािसब नदिेखने ।  

 मोहीले भोग गरी आएको घर र सो घरले 
चच�को ज�गा ब�डा भए पिन गठुीको 
�वािम� ववालालाई ज�गाधनीको हैिसयतमा 
�ा� ह�न ेहकमा असर पन� अव�था दिेखँदैन । 
भोगािधकारको हैिसयतस�म �वाभािवक 
�पमा केही प�रवत�नको ि�थित रह े पिन 
�वािम�वको िवषयमा कुनै प�रवत�न ह�न े
नदिेखएको र मोही रहकेो आधारमा मोहीका 
प�रवारह�का बीच सगोलमा िनमा�ण भएको 
घर ब�डा गन� पाउन ेहकलाई िन��योजन वा 
सकुंिचत ह�न े गरी अथ� लगाई अंशब�डा 
िलखत नै पा�रत गन� अ�वीकार गनु� 
�यायोिचत नह�न े। 

६५५ 

4=  

९९८८ 
 

पूण� 
 

ब�डा बदर अंश 
दता� 

राजेशकुमार िसहं 
िव�� 

तेजनारायण 
िसहंसमते 

 मूल पुखा�मा वा मूल पुखा�का कुनै हागँातफ� का 
स�तानमा पैतृक वा अचल स�पि� ह�न ु र 
अक� हागँातफ� को स�तानमा पैतृक वा अ�य 
कुनै पिन �ोतको स�पि� नभई उनीह� 
स�पि�को भोग र भागबाट कुनै पिन कारणल े
वि�चत ह�नपुन� अव�था परकेो भए �य�तो 
स�तानलाई पन� गएको अ�याय र मका�को 
हदस�म यस अदालतले �माण, �चलन, 
िविध �यवहारसमतेको मू�याङ्कन एव ं
�या�या�ारा केलाएर �याय िन�पण गनु�पन� । 

६६५ 



 

iii

 वादी र �ितवादीबीच अिंशयार नातामा 
िववाद नरहकेो अव�था भए पिन वादीका 
िजजु बाजे, बाजे, िपता र वादीको नाममा 
नपेालमा कुनै अचल स�पि� नदेिखएको र 
दता�, भोग, ितरो एव ंिब�� �यवहारबाट पिन 
वादी �ितवादीबाट अलग भएको पुि� ह�न 
नसकेको भ�न े पर�परागत शैलीका 
आधारमा वादीले सबै स�पि�मा पूण��पमा 
नै अशं भाग पाउन े आधार �थािपत ह�न 
जा�छ भनी भ�न िम�न ेपिन नह�न े। 

5=  

९९८९ 
 

सयंु� 
 

�ितपूित� 

यित एयरलाइ�स 
�ा.िल. 
िव�� 

घमराज लुइँटेल 

 हवाई सवेा �दान गन� �कृितको स�ंथाले 
आ�नो �ािविधक किठनाई उ�लेख गरी 
काबुबािहरको प�रि�थित पन� गई भएका 
िढलाई स�ब�धमा उपभो�ालाई यथाश�य 
चाडँो सूचना गरकेो अव�थामा �य�तो 
प�रि�थितलाई अ�यथा भ�न सिकन ेह�दैँन । 
तर सवेा �दायक स�ंथाले लापरवाहीपूव�क 
उडान तािलका प�रवत�न गरी उडानको 
िनधा��रत तािलकािवपरीत उडान गदा� 
�यसको प�रणाम उपभो�ालाई �ित पु�न 
गएको अव�थामा पिन िटकटको सत� देखाई 
आ�नो कुनै पिन दािय�व नै नभएको भनी 
पि�छन निम�न े। 

६९१ 

6=  

९९९० 
 

सयंु� 
 

उ��षेण / 
परमादेश 

अशोक 
त�डुकारसमेत 

िव�� 
�धानम��ी तथा 
मि��प�रषद ्को 

काया�लय, 
िसहंदरबार, 

काठमाड�समेत 

 ऐितहािसक मह�वका व�तुको सरं�ण गनु� 
एउटा गौरवपूण� िवषय पिन हो । सरकारल े
नै ज�गाको लेनदेन गराउन,े िब�� िवतरण 
गन�, भाडामा िदन े ज�ता काय� गरी 
पुराताि�वक मह�वका �थान, स�पदा वा 
व�तुको �यापार गनु� ह�दैँन । वा�तवमा 
सरकार साव�जिनक स�पदा वा स�पि�को 
मािलक मा� नभएर �यसको �यासधारी 
सरं�क पिन हो । यो दािय�व पूरा गन� 
कुरामा कुनै कमी कमजोरी रहन िदन   
नह�न े। 

६९९ 



 

iv

7=  

९९९१ 
 

सयंु� 
 

परमादशे 

डुमर ेकामीसमते 
िव�� 

नपेाल सरकार, 
�धानम��ी तथा 
मि��प�रषद ्को 

काया�लय, 
िसहंदरबार, 

काठमाड�समते 

 सिंवधान मूलतः अिधकारह�को द�तावेज 
हो । हकह�को घोषणा मा� होइन 
उपभोगसमतेको सिुनि�तता गनु� सिंवधानको 
सा�य हो । यो सा�यको �ाि�तफ�  सबैको 
�यास रहन ु पछ� । हकह�को सहज�पमा 
�चलन ह�दँा मा�ै जनताले �यायको अनभूुित 
गन� स�छन ् । सिंवधान�द� हकह�को 
�चलनमाफ� त जनतालाई �यायको अनभूुित 
गराउन ु नै अदालतको �मखु कत��य हो । 
अदालतको फैसलामाफ� त �थािपत 
अिधकारह�को काया��वयन ह�दँा नै समाजमा 
�याय सिुनि�त ह�न े। 

 ए�काइस� शता�दीमा पिन �था पर�परा 
�चलन वा अ�य कुनै आधारमा मािनसको 
शोषण ह��छ, च�वृि� �याज वा ज�गा िदएको 
भ� न ेबहानामा पु�त� पु�ता हिलयाको �पमा 
रािख�छन ् । उनीह�ले पेटभरी खान 
पाउँदैनन,् उनीह�का स�तानह�ले िश�ा र 
�वा��य ज�तो आधारभूत हकबाट वि�चत 
ग�र�छ भ� न े कुरा नपेाल रा�� र नपेाली 
समाजलाई सहुाउने कुरा होइन । यसो ह��छ 
भ�नसु�म पिन राि��य ल�जाको िवषय ह��छ 
र य�तो कुरा समतामलूक समाजको 
सवैंधािनक प�रक�पनासगँ निम�न े।  

७०९ 

8=  

९९९२ 
 

सयंु� 
 

उ��षेण / 
परमादशे 

ताजुि�न हलवाई 
िव�� 

पुनरावेदन अदालत, 
नपेालग�जसमते 

 मतृकका दैयादारले अ.बं. ६२(३) न.ं को 
�याद ३५ िदनिभ� अ.बं. ७० न.ं बमोिजम 
म�ुा सकार गराउन आउन ेसामा�य �यव�था 
हो । सो �याद नाघरे म�ुामा िनर�तर 
तारखेमा रहकेा मतृकको दैयादार छोराले 
अ.बं. ५९ न.ंको सिुवधा िलई आ�नो म�ुा 
सकार गराई पाउँ भनी िनवेदनसमते िदएको 
अव�थामा अ.बं. ६२ न.ं को सकुंिचत 
�या�या गरी म�ुा सकार गन� निदन ेहो भनी 
अ.बं. ५९ न.ं ले प�लाई िदएको कानूनी 
अिधकारबाट वि� चत ह�न े अव�था आउँछ । 
यस स�दभ�मा अ.बं. ६२ न.ं र ५९ न.ं लाई 
एकसाथ ह�ेरन ु�यायसङ्गत ह�न जाने । 

७२२ 



 

v

9=  

९९९३ 
 

सयंु� 
 

उ��षेण / 
परमादशे 

रामबहादरु राउत 
िव�� 

िवनोद िसहंसमते 

 नाग�रकता नपेाल सरकारले जारी गरकेो 
नपेाली नाग�रकलाई पिहचान गन� 
आिधका�रक �माण हो र यसमा उ�लेख 
भएको ठेगाना अ�यथा �मािणत नभएस�म 
स�बि�धत �यि�को आिधका�रक ठेगाना 
मािन�छ । िनवेदकको नाग�रकतामा उ�लेख 
भएको बाराहा गा.िव.स. मा िनजको नामको 
सूचना तामले नभई बशाहा गा.िव.स. मा 
तामले भएको दिेखएकोले उ� सूचना मलुुक� 
ऐन, अ.बं. ११० नं. को रीत पु� याई तामले 
भएको मा�न निम�ने । 

७२८ 

10=  

९९९४ 
 

सयंु� 
 

िलखत बदर दता� 
बदर दता� कायम 

न�दीलाल 
म�डलसमते 

िव�� 
बह�रीदवेी थ�नी 

 वादीको एकसगोलको स�पि� आ�नै 
नाताका �यि�ले तहतह िब�� गरकेो कुरामा 
मरेोसमते अंशहक ला�न े ज�गा बेचिबखन 
गरकेो भ�न े िवषयको िववादमा ज�गा 
पजनीको १७ न.ं, ज�गा िम�नकेो १८ 
न.ंआकिष�त ह�न े नभई मलुकु� ऐन, लेनदने 
�यवहारको १० न.ंको �यव�था आकिष�त  
ह�न े। 

७३६ 

11=  

९९९५ 
 

सयंु� 
 

उ��षेण / 
परमादशे 

�च�ेा राणा 
िव�� 

काठमाड� िज�ला 
अदालत, बबरमहल, 

काठमाड�समते 

 िनवेदकको हकमा जालसाजी म�ुाको रोहमा 
सरं�कको भूिमकामा अ�य कुनै उनाउ �यि� 
रहकेो नभई िनजको एकाघरमा रिहरहके� 
आ�नै आमाले िनवेदकको हकमा सरं�क 
भई एवं आ�नो हकमा समते दायर गरकेो 
उ� म�ुा िफता� िलँदाको �ि�यामा 
त�कालीन अव�थामा सरंि�त रहके� यी �रट 
िनवेदक नाबालकको हकमा समते �वतः म�ुा 
िफता� ह�न जान े नै ह��छ । �यसरी दायर 
भएका म�ुामा वादी दाबी िफता� वा खारजे 
ग�रिददँा सरंि�त नाबालकको हकको िफराद 
दाबीलाई मा� बाकँ� रािखरा�न पन� 
बा�या�मक कानूनी �यव�थासमते रहकेो 
दिेखएको छैन । य�तो अव�थामा 
नाबालकको हकमा दायर रहकेो म�ुामा सोही 
सरं�कले मलुुक� ऐन, अदालती ब�दोब�तको 
९२ न.ंबमोिजम िफता� िलन नस�न े भ� ने 
अथ� गन� िम�ने नदिेखने । 

७४३ 



 

vi

12=  

९९९६ 
 

सयंु� 
 

उ��षेण / 
परमादशे 

ल�मी साह कान ु
िव�� 

राम�योित कनइुन 

 कुनै ज�गाको ज�गाधनीले सो ज�गाको मोही 
लगत क�ा ग�रपाउँ भनी िदएको िनवेदनमा 
िनण�य गन� अिधकार�ा� िनकाय वा 
अिधकारीले िनण�य गनु�पूव� सो ज�गाको मोही 
वा िनजको हकवालालाई सनुवुाइ र �ितवाद 
गन� मौका िदई दवैु प�का कुरा सनुी िनण�य 
गनु�पद�छ । मोही वा िनजको हकवालालाई 
सनुवुाइको मौका निदई केबल ज�गाधनीको 
िनवेदनको आधारमा मा� एक प�ीय�पमा 
मोही लगत क�ा ह�न े गरी भूिमसधुार 
काया�लयल े गरकेो िनण�यबाट मोहीको 
मोहीयानी हकमा �ितकूल असर पन� ह�दँा 
�य�तो िनण�य �ाकृितक �यायको 
िस�ा�तिवपरीत भई बदरभागी ह�न े। 

७५५ 

13=  

९९९७ 
 

सयंु� 
 

उ��षेण / 
परमादशे 

अिधव�ा दलबहादरु 
धामीसमते 

िव�� 
नपेाल सरकार, 

�धानम��ी तथा 
मि��प�रषद ्को 

काया�लय, 
िसहंदरबार, 

काठमाड�समते 

 �वा��य सवेा ज�तो मािनसको बा�ँन पाउन े
हक (Right to Life) सगँ ��य� �पमा 
जोिडएको सवेालाई रा�यल े सवंेदनशील 
�पमा िलई यसको िवतरण गदा� पया�� 
सावधानी अपनाउनु पछ� । �यसैगरी औषधी 
र खोपको िवतरण गदा� तथा अ�य उपचारको 
िविधह� अपनाउँदा उपचारमा सलं�न 
िचिक�सकले पिन पया�� सावधानी (Due 
Diligence) अपनाउन ु पछ� । �भावकारी 
उपचारको लािग सही औषधी, सही मा�ामा, 
सही त�रकाले, सही अविधिभ�, सही 
मू�यमा सवेन / �योग गन� आव�यक ह�न े।  

 मानवीय �ुिटको कारण वा वातावरण �दूिषत 
भएको कारणले खोपको भाइल �दूिषत 
भएकोले बालबािलकाको म�ृयु भएको भ�ने 
भनाइबाट रा�यले उ�मिु� पाउन स�न े 
ह�दैँन । कुनै अमकु कारणले खोप �दूिषत 
भएको कारण दखेाउँदैमा आफूले िवतरण 
गरकेो खोपले पारकेो नकारा�मक �भावको 
कारण सिृजत दािय�वबाट रा�यले उ�मिु� 
पाउन नस�न े। 

७५९ 



 

vii
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९९९८ 
 

सयंु� 
 

ब�दी��य�ीकरण / 
परमादशे 

नर�वज ग�ुङ 
िव�� 

उ�च अदालत 
पोखरासमते 

  कारागार िनयमावली, २०२० को िनयम 
२९(२क) मा उि�लिखत “असल चालचलन 
भएका” र “स�री वष� उमरे पुगकेा” 
कैदीह�को हकमा उ� िनयम २९(१क) मा 
उ�लेख भएबमोिजम नकारा�मक सूचीमा 
परकेा म�ुामा नै कैद परकेो भएपिन िनयम 
२९(२क) बमोिजमको कैद छुट पाउन स�न े।  

 कानूनबमोिजम आफूले गनु�पन� िनण�य नै 
नगरी ब�न े र प�रणामतः ऐनले गरकेो 
�यव�थालाई िन��भावी तु�याउन े छुट कुनै 
साव�जिनक अिधकारीलाई ह�न स�ैन । जे� 
नाग�रकलाई सजायमा छुट िदन े स�ब�धमा 
उिचत समयमा नै त�यसङ्गत िनण�य गनु� 
स�बि�धत अिधकारीको कानूनी कत��य 
दिेखने । 

७७४ 

15=  

९९९९ 
 

सयंु� 
 

स�ब�ध िव�छेद 

�ीमती िकरण राणा 
िव�� 

पुरण शमशरे 
ज.ब.रा. 

 आमा, छोरा, छोरी र �ीमतीको र�ा-
िश�ाको िज�मवेारीबाट उ�क� घरै छोडी 
िहड्ँन े लो�नलेे आ�नी �ीमतीसगँ िनजको 
म�जुरी नह�दँा नह�दैँ पिन स�ब�ध िव�छेद गन� 
पाउँछ भ�न े मनसाय मलुुक� ऐन, लो�ने 
�वा�नीको महलको १ न.ंको दहेाय १ को 
कानूनी �यव�थाको नभई �ीमतील े
�ीमान् को म�जुरीबेगर घर छाडी अलग 
बसकेो हकमा मा� आकिष�त ह�न े ह�दँा उ� 
कानूनी �यव�थाले ��यथ� वादीलाई स�ब�ध 
िव�छेद गन� छुट िदएको भ�न निम�ने । 

७८२ 

16=  

१०००० 
 

सयंु� 
 

उ��षेण / 
परमादशे 

अिनतबहादरु 
��ेसमते 
िव�� 

नपेाल ब�क िलिमटेड, 
�धान 

काया�लयसमते 

 िनवृि�भरण कम�चारीलाई िदइन े दान वा 
कम�चारीमािथ ग�रएको दया होइन, लोक 
क�याणकारी रा�यमा मानव अिधकारको 
मू�य र मा�यतालगायत सामािजक 
�यायअनसुार �यवहार ह�न ुवा�छनीय ह��छ । 
उनीह�लाई अवकाशप�ात् सामािजक वा 
पा�रवा�रक बिह�करण भएको ज�तो 
अनभूुित ह�न िदइन ु ह�दैँन । य�ता अवकाश 
�ा� त वा वृ�ह��ित ग�रने स� मान, �यवहार 
तथा �य� ह�न ेधारणाले �यस अवकाश�ा� 
�यि�ह�को बाकँ� जीवनकालमा िवशषे 
मह�व रा�न े। 

 य�ता सिुवधा उपल�ध गराउन े भ� न े सवेा 

७८८ 
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सत�को �यव�थाले कम�चारी एक छु�ै वग�को 
हो भनी पुि� ट गद�छ, �य�तो वग� स�ंथाको 
लािग दािय�व मा� हो भ� न े धारणा राखी 
अवकाशप� चात् को सिुवधामा कटौती ह�नपुछ� 
भ� न ेभावना रा� न ुह�दैँन । उनीह�को बाकँ� 
जीवन स�मािनत तथा सखुकर रा� न ेकाय�मा 
योगदान िदन ु र ियनीह�लाई सवेा 
सत�अन�ुप नै केही मा�ामा आिथ�क �पमा 
सरु�ा �दान गन� काय�लाई सामािजक 
उ�रदािय�वका �पमा िवकिसत गनु� पिन 
आव�यक ह�न े। 

17=  

१०००१ 
 

सयंु� 
 

परमादशे 

अिधव�ा 
अ�युत�साद खरले 

िव�� 
�धानम��ी तथा 
मि��प�रषद ्को 

काया�लय, 
िसहंदरबार, 

काठमाड�समते 

 पीिडत मिहलास�ब�धी समाचार �काशन 
गदा� �काशन ह�न े िवषयबाट पन�स�न े
�भावको स�ुम�पमा ��यके पाटोको 
मू�याङ्कन गनु�पन� दािय�व स�बि�धत 
प�कार र आम स�चार गृहको हो । 
प�पि�का तथा छापाखानाको अिधकारको 
मह�व �काशन गहृ तथा आम 
नाग�रकसमतेलाई भएपिन उ� अिधकारमा 
कसैको पिन मया�दा तथा आ�मस�मानमा 
�ितकूल नह�न े गरी गोपनीयताको अिधकार 
अ�तरिनिहत ह�न े। 

 प�का�रता तथा आम स�चारको स�दभ�मा 
वत�मान ��र��ेयमा िवकिसत िविभ�न मू�य 
मा�यताह� तथा ऐन कानूनसमेतले �ितव�ध 
लगाएको अव�थामा दशेको मह�वपूण� 
राि��य दैिनक पि�काबाट यसरी वादी 
समूहको एक �भािवत पीिडतको नाम र 
त�वीर तथा पेसा नै �काशन ह�नलुे �भािवत 
पीिडतलाई हौसला �दान गन� उ�े�यल े
समाचार �काशन भएको भनी भ�न िम�ने 
अव�था नह�न े। 

७९७ 

 

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. ९९८५

सव��च अदालत, बहृत् पूण� इजलास
माननीय �यायाधीश �ी जगदीश शमा� पौडेल
माननीय �यायाधीश �ी केदार�साद चािलसे
माननीय �यायाधीश �ी ई�र�साद खितवडा
माननीय �यायाधीश �ी अिनलकुमार िस�हा 
माननीय �यायाधीश �ी सपना �धान म�ल

फैसला िमित : २०७३।१२।१०
०७३-WF-००२०

िवषयः परमादेश

िनवेदक : भ�परु िज�ला, म�यपरु िठमी नगरपािलका 
वडा नं. १६ ब�ने अिधव�ा माधवकुमार ब�नेत

िव��
िवप�ी : अ�य�, �याय प�रषद ् सिचवालय, कुप�डोल, 

लिलतपरुसमेत

 § मौिलक हकको �चलनका लािग सवैंधािनक 
उपचारको हकसमेत सिंवधानको धारा ४६ 
ले �दान गरकेो छ । उि�लिखत हकह�म�ये 
सिंवधानको धारा १३३(१) बमोिजम 
उपचार �दान गन�का लािग सवैंधािनक 
इजलास कायम रहनु आव�यक र अिनवाय� 
छ । �याियक उपचार �दान गन� सयं��को 
अभावमा मौिलक हकको �चलन स�भव 
ह�दैँन । सवैंधािनक इजलासको �यव�था 
नाग�रकको मौिलक हक �चलनसगँ 
अ�यो�याि�त�पमा जोिडएको िवषय हो । 
यो �वयंमा मौिलक हकको िवषय पिन ह�ने । 
 § सवैंधािनक परी�णको मा�यम�ारा 

सिंवधान �ितकूल बनेका कानूनलाई 

अमा�य र बदर घोिषत गरी नाग�रकको 
मौिलक हकको सरं�ण गन�, 
सिंवधानवादको मा�यतालाई �थािपत गन�, 
कानूनको शासन कायम गन� र शासक�य 
सु�यव�था, िनय��ण र स�तुलन कायम 
गन� मह�वपूण� अिधकार र िज�मेवारी 
सवैंधािनक इजलासमा रहकेो ह�दँा यसको 
अिवि�छ�न िनर�तरता र ि�याशीलता 
वा�छनीय देिख�छ । इजलास नै गठन 
नभएको वा िनर�तर �पमा ि�याशील 
ह�न नस�ने ि�थित देिखन ुउिचत होइन । 
िन:स�देह यो ग�भीर िवषय हो । नेपालको 
सिंवधानले य�तो शू�यताको ि�थितको 
प�रक�पना गरकेो नदेिखन े।

(�करण नं.६)
 § सवैंधािनक �ावधानह�को काया��वयनका 

लािग किह�यै कुनै अव�थामा पिन 
सवैंधािनक इजलास अपूण� रहनु 
ह�दैँन । सदैव, िनर�तर र अिवि�छ�न �पमा 
सवैंधािनक इजलास कायम र ि�याशील 
रहने �ब�ध िमलाउनु अ�याव�यक    
देिखने ।

(�करण नं.७)
 § नपेालको सिंवधानको धारा १३७(१) 

मा रहकेो �यव�था, �याियक 
काय� स�पादनस�ब�धी मा�यता र 
�यावहा�रकतासमेतलाई �ि�गत गदा� 
चार जनाभ�दा बढी स�ंयामा सवैंधािनक 
इजलासका लािग �याय प�रषद ्बाट 
�यायाधीशको नाम िसफा�रस गन� सिकन े।
 § �धान�यायाधीशले सवैंधािनक 

इजलासका लािग चार जना �यायाधीश 
तो�ने �विववेकािधकार �योगको अव�था 
कायम रा�नका लािग �याय प�रषद ्बाट 
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चार जनाभ�दा बढी �यायाधीशको नाम 
िसफा�रस गरी सवैंधािनक इजलासका 
लािग �यायाधीशको समूह (Panel) खडा 
गन� सिकने । 
 § िन:स�देह �यावहा�रकताको नाउँमा 

सिंवधान, कानून एव ं �यायका मा�य 
िस�ा�त �ितकूलका काम कारबाही 
�वीकाय� ह�दैँनन ् । तर सिंवधान, कानून 
एव ं �यायका मा�य िस�ा�तअनुकूल ह�न े
अव�थामा �याियक काम कारबाहीलाई 
�यवहार-सुलभ र सहज तु�याउन ु
औिच�यपूण� नै ह�ने ।

(�करण नं.८)

िनवेदकका तफ� बाट : िव�ान्  अिधव�ा �ी माधवकुमार 
ब�नेत

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

अवलि�बत निजर :
स�ब� कानून :
 § नेपालको संिवधानको धारा १३३, १३७
 § सव��च अदालत (सवंैधािनक इजलास 

स�चालन) िनयमावली, २०७२

आदेश
�या.ई�र�साद खितवडा : नेपालको 

संिवधानको धारा ४६ र १३३(२) र (३) बमोिजम 
दायर ह�न आएको ��ततु �रट िनवेदनको संि�� त�य 
र आदेश यस�कार छ:-

�रट िनवेदन बेहोरा
िवप�ी �याय प�रषद्को �यव�था नेपाल 

अिधरा�यको संिवधान, २०४७ िनमा�णको समयमा 
�यायपािलकाको �वत��ता र स�मता कायम रहोस ्

भ�ने पिव� उ�े�यले ग�रएको िथयो । यसको गठन र 
काम, कत��य र अिधकारह�मा केही हेरफेर भए पिन 
२०४७ सालदेिख हालस�म यसको अि�त�वको 
िनर�तरता कायमै रहेको छ । िवप�ीका सािबकदेिखका 
काम, कत��य र अिधकारह�को अित�र� सवंैधािनक 
इजलासको लािग ४ जना �यायाधीश िसफा�रस गन� थप 
कत��य नेपालको सिंवधानको धारा १३७(१) ले तोकेको 
छ । �यसअनसुार क�याण �े� �धान�यायाधीश भएको 
बेलामा एक पटक िसफा�रस गरदेेिख बाहेक आज १० 
मिहना भइस�दा पिन िसफा�रस गरकेो छैन । वत�मान 
सिंवधानले सबैभ�दा जिटल र ग�भीर सवंैधािनक 
�� भएका म�ुाह� संवैधािनक इजलासबाट हेन� 
�यव�था गरकेो छ । �यायअपे�ीह�का दज�न� म�ुाह� 
दता� भइसकेका छन् भने संवैधािनक इजलास गठन 
ह�नभु�दा अिघ अथा�त्  नेपालको अ�त�रम सिंवधान, 
२०६३ को धारा १०७(१) अ�तग�त सनुवुाइ ह�न बाकँ� 
रहेका पिन दज�न� म�ुाह� सनुवुाइ ह�न नसक� �यसै 
थि�कएर रहेका छन् भने कितपय आधा बहस भएका 
म�ुाह� समेत �यितकै थि�कएर रहेका छन् ।

नेपालको संिवधान लागू भएपिछ उ� 
सिंवधानको धारा १३३(१) अनसुार संिवधान�ारा 
�द� मौिलक हकउपर अनिुचत ब�देज लगाइएको 
आिद कारणले कुनै नेपाल कानून संिवधानसगँ 
बािझएको, �दशे सभाले बनाएको कानून संघीय 
ससंद ्ले बनाएको कानूनसगँ बािझएको, नगर वा 
गाउसँभाले बनाएको कानून संघीय संसद ्ले बनाएको 
कानून वा �देश सभाले बनाएको कानूनसगँ बािझएको 
भ�ने िववाद आएको अव�थामा �यसको वैधािनकता 
परी�ण गन�, संघ र �देश, �देश र �देश, �देश र 
�थानीय तह तथा �थानीय तहह�बीचको अिधकार 
�े�को बारमेा भएको िववाद, संघीय संसद ् वा �देश सभा 
सद�यको िनवा�चनस�ब�धी िववाद र संघीय ससंद ्का 
सद�य वा �देश सभाका सद�यको अयो�यतास�ब�धी 
िववाद र ग�भीर सवंैधािनक �या�याको �� रहेको 
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देिखई �धान�यायाधीशबाट सवंैधािनक इजलासबाट 
हेन� गरी तोकेका म�ुा संवैधािनक इजलासले सनुवुाइ 
गन� �यव�था नेपालको संिवधानको धारा १३७ ले 
गरकेो छ । धारा १३७(१) ले संवैधािनक इजलासको 
गठनस�ब�धी �यव�था गरकेो छ र �यसअनसुार 
�धान�यायाधीशको अित�र� िवप�ी �याय प�रषदक्ो 
िसफा�रसमा �धान�यायाधीशले तोकेका अ�य ४ जना 
�यायाधीश रहने �यव�था रहेको छ ।

�याय प�रषद ् ऐन, २०४७ को दफा 
१३(१) बमोिजम �याय प�रषद्को बैठक बोलाउने 
�ाथिमक कत��य अ�य�मा राखेको िथयो र यो ऐन 
�याय प�रषद ् ऐन, २०७३ ले िमित २०७३।६।३ 
देिख िव�थापन नग��जेलस�म लागू रहेको िथयो । 
�यित�जेलस�म संवैधािनक इजलास गठन नभएको ६ 
मिहना भइसकेको िथयो । �याय प�रषद ् ऐन, २०७३ 
लागू भएपिछ यसको दफा ३५(१) परुानो ऐनको दफा 
१३(१) को भ�दा िवप�ी अ�य�लाई थप अिधकार 
�दान गद� आव�यकतानसुार अ�य�ले तोकेको िमित, 
समय र ठाउमँा बैठक ब�नेछ भनी अिधकार िदइएको 
छ । तर िवप�ी अ�य�ले िवगत १० मिहनादेिख 
संवैधािनक इजलास गठन गन� त�परता देखाउन ुभएको 
छैन । �यसले िनवेदकलगायतका अ�य �यायको लािग 
अदालतमा �वेश गन�ले �ारि�भक सनुवुाइकै लािग पिन 
वष�भ�र तारखे धाउदँा पिन सनुवुाइ भएको छैन । 

�याय कुनै िनकाय वा पदािधकारीको कृपाको 
िवषय होइन, जनताको अिधकार हो । �याय कुनै 
पदािधकारी वा िनकायको इ�छाधीन िवषय होइन । 
संिवधान र कानूनले जनु िनकाय र पदािधकारीलाई 
कुनै काम गन� तोकेको ह��छ �यो काय� गनु�  ितनीह�को 
कत��य हो । कुनै िनकाय वा पदािधकारीले तोिकएको 
कत��य नगनु�  भनेको कत��यिवमखु ह�न ु हो । यस 
स�दभ�मा िवप�ीह� कत��यिवमखु भएको उि�लिखत 
त�यबाट नै �थािपत छ । जब रा�यका कुनै िनकाय 
वा पदािधकारीले तोिकएको कत��यको पालना गद�नन् 

भने �य�ता िनकाय वा पदािधकारीलाई कत��य 
पालना गराउन आदशे िदने यस अदालतको पिन 
सवंैधािनक कत��य हो । �यसैले स�मािनत अदालतले 
िवप�ीह�लाई त�काल संवैधािनक अदालत गठन 
गन�को लािग धारा १३७(१) बमोिजम �यायाधीश 
िसफा�रस गन� परमादेशको आदेश जारी ग�रयोस् । 
�यायपािलकाले िछटो छ�रतो �याय, सबैका लािग 
�याय भ�ने मूल नारा िलएको छ । �यायपािलकाको 
य�तो ल�यलाई सफल बनाउन अहोरा� काय�रत् रहन ु
पन� िवप�ीले पटकपटक बैठक ब�दा पिन जनताको 
समयमै �याय पाउने अिधकारलाई बेवा�ता गरी 
सवंैधािनक इजलास गठनको लािग िसफा�रस गनु�पन� 
काय�चािह ँ नगरकेो अव�था छ । िवप�ीह�को य�तो 
अकाय� (omission) संिवधान काया��वयनमा नै 
अवरोध खडा ग�ररहेको �मािणत छ ।

िवप�ीह�को पिहलो कत��य 
�यायपािलकालाई आ�नो सवंैधािनक कत��य 
पूरा गन� आव�यक सहयोग गनु�  हो । तर आ�नो 
अि�त�वको आधार नै भलेुको कारणले आज १० 
मिहना िबितस�दा पिन संवैधािनक इजलासको लािग 
�यायाधीश िसफा�रस गरकेा छैनन् । यस कारणले 
�यायपािलकाकै जनआ�थामा नै नकारा�मक भावना 
सजृना गराई ते�ो प�चवष�य रणनीितक योजनालाई 
नै असफल गराउनेतफ�  उ�त रहेकोसमेत �मािणत ह�दैँ 
गएको छ । िमित २०७२।९।१४ दिेख सव��च अदालत 
(संवैधािनक इजलास स�चालन िनयमावली, २०७२) 
लागू भएपिछ पिहलो �रट िनवेदन िमित २०७२।९।२९ 
मा दता� भएको दिेख�छ र िनवेदककै पिन ०७२-
WC-०००५ र ०७२-WC-०००६ का िनवेदनह� 
�मश: िमित २०७२।११।२ र २०७२।११।३ मा 
दता� भएका छन् । ती िनवेदनह�को �ारि�भक (कारण 
देखाउ) आदेशकै लािग हालस�म १७ वटा पेसी तारखे 
सनुवुाइ ह�न नसक� रोिकएका छन् भने १८ औ ंपेसी 
तारखे िमित २०७३।१०।२८ मा तोिकएको भए पिन 
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िवप�ीको कारणले �यस तारखेमा पिन सनुवुाइ ह�न 
नस�ने स�भावना अ�य�त �वल छ । िनवेदकले दता� 
गरकेा दवुै िनवेदनमा अ�त�रम आदशेको माग रहेको 
छ । अ�त�रम आदेशको माग भएका िनवेदनह� 
�वभावले नै ग�भीर �कृित र चाडैँ सनुवुाइ ह�नपुन� 
�कृितका ह��छन् र समयमै सनुवुाइ ह�न नसके �रट 
िनवेदन नै िन�फल ह��छन् । �यसैले सैवंधािनक 
इजलास गठन ह�न ुअ�य�त आव�यक छ । जनतालाई 
�याय िदने र ग�भीरतम् संवैधािनक ��ह� रहेको 
म�ुाह� भने िवप�ीह�को कत��यिवमखुताको कारणले 
�यितकै थि�कएर रहेका छन् । सािबकमा हाल बहाल 
रहेकाभ�दा कम �यायाधीशह� भएको अव�थामा 
पिन सवंैधािनक इजलास गठन गरी म�ुाह� सनुवुाइ 
ग�रएको िथयो । तर हाल धेर ै �यायाधीशह� ह�दँा 
पिन सवंैधािनक इजलास गठन नगनु�  िवप�ीह�को 
बदिनयतको पराका�ा हो भ�ने �वतः िस�त�य 
हो । जनताको �यायको अिधकार कसैको इ�छा वा 
अिन�छामा आधा�रत ह�न स�दैन । 

�याय �शासनलाई िछटो छ�रतो, सव�सलुभ, 
िमत�ययी, िन�प�, �भावकारी र जनउ�रदायी 
बनाउने रा�यको नीित रहेको र धारा १२६(१) मा 
नेपालको �यायस�ब�धी अिधकार यो संिवधान, 
अ�य कानून र �यायका मा�य िस�ा�तबमोिजम 
अदालत र �याियक िनकायबाट �योग ग�रने ज�ता 
संिवधानमा सश� �यव�थालाई काया��वयन र पालना 
गनु�पन� संिवधानअ�तग�तकै िनकाय �याय प�रषद्ले 
बेवा�ता ग�ररहेको छ । संिवधानको धारा १३३(१) 
ले िवधाियकाले आ�नो कानून बनाउने अिधकार 
द�ुपयोग गरी वा अधीन�थ िवधाियक�य अिधकारको 
द�ुपयोग गरी काय�पािलकाले कुनै कानून बनाई 
कानूनी आवरणमा जनताका मौिलक हक अिधकार 
अित�मण गर ेजनताले �यस उपधाराअ�तग�त उपचार 
िलन सकुन् भनी ग�रएको �यव�था नै काया��वयन 
ह�नसकेको छैन । यो संिवधानको पालना गनु�  ��येक 

�यि�को कत��य ह�नेछ भ�ने संिवधानको धारा १ 
को उपधारा (२) को पालना गनु�पन�मा सवंैधािनक 
िनकायबाट नै पालना भएको नदेिखदँा सवंैधािनक 
इजलासका लािग �यायाधीश िसफा�रस गन� त�ु�त 
बैठक बोलाई आव�यक ४ जना �यायाधीश िसफा�रस 
गनु�  भनी परमादेश जारी ग�रपाउ ँ र ��ततु िवषय 
नाग�रक हकसगँ मा� सीिमत नरही संिवधानको 
काया��वयन, कानूनको शासन, संवैधािनक कत��य पूरा 
गनु�पन� पदािधकारी तथा िनकायले सवंैधािनक कत��य 
पूरा नगरकेोलगायतका िवषयसगँ स�बि�धत सवा�िधक 
मह�वको िवषय भएकोले अि�तम सनुवुाइको िमितसमेत 
�ारि�भक सनुवुाइमै तोिकपाउ ँ भ�ने बेहोराको �रट 
िनवेदन ।

कारण देखाउ आदेश
यसमा के कसो भएको हो? िनवेदकको 

मागबमोिजमको आदेश िकन जारी ह�न ुनपन� हो? आदेश 
जारी ह�न नपन� भए आधार कारणसिहत २०७३।११।९ 
गतेिभ� महा�यायािधव�ाको काया�लयमाफ� त िलिखत 
जवाफ पेस गनु�  भनी यो आदेश  र �रट िनवेदनको 
�ितिलिप साथै राखी िवप�ीह�का नाममा �याद 
सूचना पठाई सोको बोधाथ� महा�यायािधव�ाको 
काया�लयलाई िदनू । साथै मह�वपूण� साव�जिनक 
सरोकारको संवैधािनक �� समावेश भएको िवषयमा 
��ततु �रट िनवेदन परकेो ह�दँा स�भव भएस�म 
िछटो सनुवुाइ गन� आव�यक र मनािसब देिखएकोले 
िमित २०७३।११।११ गतेको पेसी तोक� तदनसुार 
सनुवुाइका लािग िनयमानसुार पेस गन� सव��च 
अदालत िनयमावली, २०४९ को ५क. बमोिजम आदेश 
ग�रिदएको छ । सो पेसीको जनाउ महा�यायािधव�ाको 
काया�लयलाई िदई िनयमानसुार पेस गनु�  भ�ने यस 
अदालतको िमित २०७३।१०।२५ को आदशे । 

िलिखत जवाफ बेहोरा
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नेपालको संिवधानको धारा १३७ बमोिजम 
संवैधािनक इजलासमा िमित २०७२।८।२२ मा 
माननीय �यायाधीश �ी िगरीश च�� लाल, �ी सशुीला 
काक�, �ी वै�नाथ उपा�याय, �ी गोपाल पराजलुीलाई 
तो�न िसफा�रस ग�रएको िथयो । माननीय �यायाधीश 
�ी िगरीश च�� लाल उमेर हदका कारण अवकाश 
भएप�ात् िमित २०७२।९।२२ मा संवैधािनक 
इजलासमा माननीय �यायाधीश �ी ओम�काश 
िम�लाई तो�न िसफा�रस ग�रएको िथयो । यसपिछ 
�र� ह�न आएका पदमा िसफा�रस गन�समेतका िवषयमा 
िमित २०७३।१०।२४ गते �याय प�रषदक्ो बैठक बसी 
छलफल भएको हो । उ� िवषय अ�ािप छलफलको 
�ममा नै रहेकोले यथा समयमा िसफा�रस ग�रने नै ह�दँा 
�रट िनवेदन खारजे ग�रपाउ ँभ�नेसमेत एकै बेहोराको 
िवप�ी �याय प�रषद ् र �याय प�रषद ् अ�य�को तफ� बाट 
पन� आएको छु�ाछु�ै िलिखत जवाफ ।

पूण� इजलासमा पेस गन� आदेश
यसमा संवैधािनक इजलासका लािग 

�यायाधीश तो�ने िवषय समावेश भएको र यसरी 
तोिकने �यायाधीशको सं�यास�ब�धी िवषयमा समेत 
एउटा ��ट �याियक �ि�कोण िनमा�ण ह�न ुआव�यक 
देिखएको स�दभ�मा समावेश भएको कानूनी ��को 
जिटलता र मह�वको �ि�ले ��ततु िनवेदनउपर पूण� 
इजलासबाट सनुवुाइ ह�न मनािसब देिखएकोले सव��च 
अदालत िनयमावली, २०४९ को िनयम ३ (१) (च) 
को �योजनाथ� स�माननीय �धान�यायाधीश�यूसम� 
पेस गनु�  भ�ने सयं�ु इजलासको आदेशानसुार  पूण� 
इजलाससम� पेस ह�न आएको रहेछ ।

कानून �यवसायीको बहस
िनयमबमोिजम दैिनक पेसी सूचीमा चढी पेस 

ह�न आएको ��ततु िववादमा िनवेदकतफ� बाट िनवेदक 
�वयं िव�ान्  अिधव�ा �ी माधवकुमार ब�नेतले 

नेपालको सिंवधानको धारा १३७(१) बमोिजम रहने 
सवंैधािनक इजलास गठन नह�दँा हाल १८९ म�ुा 
सनुवुाइ ह�न नसक� रहेका र ४५ भ�दा बढी म�ुा कारण 
देखाउ आदेश नै नभई रिहरहेको अव�था छ । लामो 
समयस�म संवैधािनक इजलासका लािग �यायाधीश 
तो�ने िवषयमा �यायप�रषद्को बैठक पिन नबोलाउने 
काय�ले संवैधािनक दािय�व पूरा गनु�पन� िनकायले 
पूरा नगरकेो अव�था छ । सवंैधािनक इजलासबाट 
हे�रने म�ुामा �ारि�भक आदशे गन�समेत ५ जनाकै 
इजलास ला�न ुपन� �यव�थासमेतलाई पनुिव�चार ग�रन ु
पद�छ । िवप�ीह�को िलिखत जवाफमा सवंैधािनक 
इजलासमा �यायाधीश तो�ने स�ब�धमा बैठक बसी 
छलफल भएको भ�ने मा� देिखएको र लामो समयस�म 
सवंैधािनक इजलासका लािग �यायाधीश िसफा�रस 
गन� काय� पिन नभएको अव�था छ । संिवधानअन�ुप 
िवप�ीह�ले काय� नगरी कत��यिवमखु भएकोले िदन 
िकटान गरी संवैधािनक इजलासको �यायाधीश तो�ने 
गरी परमादशे जारी ह�नपुद�छ भनी बहस गनु�भयो ।

िवप�ीह�तफ� बाट उपि�थत िव�ान्  
सह�यायािधव�ा �ी �यामकुमार भ�राईले नेपालको 
सिंवधानको धारा १३७(१) बमोिजम सवंैधािनक 
इजलासका लािग �यायाधीश िसफा�रस गन�का 
लािग �याय प�रषदक्ो बैठक बसी उपय�ु समयमा 
िसफा�रस गन� भ�ने �ितब�ता �य� ग�रएको 
अव�था छ । संवैधािनक इजलासको लामो समयको 
�र�ता संिवधानले प�रक�पना गरकेो िवषय नभएको 
र संवैधािनक इजलासको गठन ह�नपुन� भएकोले यस 
स�ब�धमा यथास�भव चाडैँ स�बोधन ह�ने नै ह�दँा �रट 
िनवेदन खारजे ह�नपुद�छ भ�ने बहस िजिकर गनु�भयो । 

िनण�य गनु�पन� ��
�रट िनवेदन तथा िलिखत जवाफ बेहोरा 

तथा िव�ान्  अिधव�ा तथा िव�ान्  सह�यायािधव�ाले 
गनु�भएको बहस िजिकरसमेतलाई म�यनजर राखी 
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हेदा� अब यसमा िनवेदकको मागबमोिजम संवैधािनक 
इजलासका लािग �यायाधीश िसफा�रस गनु�  भनी 
िवप�ीका नाउमँा परमादेशको आदशे जारी गनु�पन� हो 
वा होइन ? भ�ने ��मा िनण�य िदनपुन� दिेखन आयो ।

अदालतको िनण�यादेश
२. िनण�यतफ�  िवचार गदा� सव��थम 

संवैधािनक इजलास गठन तथा काय� स�चालन 
स�ब�धमा सिंवधान एवं कानूनमा रहेका �ावधान 
स�ब�धमा �ि� िदन ुसा�दिभ�क देिख�छ । संवैधािनक 
इजलासका स�ब�धमा नेपालको सिंवधानको धारा 
१३७ मा िन�नानसुारको �यव�था रहेको छः

 "सवैंधािनक इजलासको गठनः (१) 
सव��च अदालतमा एक सवैंधािनक 
इजलास रहनेछ । �य�तो इजलासमा 
�धान�यायाधीश र �याय प�रषद ्को 
िसफा�रसमा �धान�यायाधीशले तोकेका 
अ�य चार जना �यायाधीश रहने छन् ।

(२) उपधारा (१) बमोिजमको इजलासले धारा 
१३३ को उपधारा (१) बमोिजम परकेा 
िनवेदनको अित�र� देहायका म�ुाको स�ु 
कारबाही र िकनारा गन�छः-
(क) सघं र �देश, �देश र �देश, �देश 

र �थानीय तह तथा �थानीय 
तहह�बीचको अिधकार �े�को बारमेा 
भएको िववादस�ब�धी,

(ख) सघंीय ससंद ् वा �देश सभा सद�यको 
िनवा�चनस�ब�धी िववाद र सघंीय 
ससंद् का सद�य वा �देश सभाका 
सद�यको अयो�यतास�ब�धी ।

(३) धारा १३३ मा जुनसुकै कुरा लेिखएको भए 
तापिन सव��च अदालतमा िवचाराधीन 
कुनै म�ुामा ग�भीर सवैंधािनक �या�याको 
�� समावेश भएको देिखएमा �य�तो म�ुा 

उपधारा (१) बमोिजमको इजलासबाट हने� 
गरी �धान�यायाधीशले तो�न स�नेछ ।

(४) सवैंधािनक इजलासको स�चालनस�ब�धी 
अ�य �यव�था सव��च अदालतले िनधा�रण 
गरबेमोिजम ह�नछे ।"

३. मािथ उ�लेख भएअनसुारको नेपालको 
सिंवधानको धारा १३३ को उपधारा (१) मा 
देहायबमोिजमको �ावधान रहेको देिख�छः

"यस सिंवधान�ारा �द� मौिलक हकउपर 
अनुिचत ब�देज लगाइएको वा अ�य कुनै 
कारणले कुनै कानून यो सिंवधानसगँ 
बािझएको ह�दँा �य�तो कानून वा �यसको 
कुनै भाग वा �देश सभाले बनाएको कुनै 
कानून सघंीय ससंद ्ले बनाएको कुनै 
कानूनसगँ बािझएको वा नगर सभा वा गाउँ 
सभाले बनाएको कुनै कानून संघीय ससंद ् 
वा �देश सभाले बनाएको कुनै कानूनसगँ 
बािझएको ह�दँा �य�तो कानून वा �यसको 
कुनै भाग बदर घोिषत ग�रपाउँ भनी कुनै 
पिन नेपाली नाग�रकले सव��च अदालतमा 
िनवेदन िदन स�नेछ र सोअनुसार कुनै 
कानून बािझएको देिखएमा सो कानूनलाई 
�ार�भदेिख नै वा िनण�य भएको िमितदेिख 
अमा�य र बदर घोिषत गन� असाधारण 
अिधकार सव��च अदालतलाई ह�नेछ ।"

४. नेपालको संिवधानको उि�लिखत धारा 
१३७(४) बमोिजम सव��च अदालत (सवंैधािनक 
इजलास स�चालन) िनयमावली, २०७२ बनेको 
देिख�छ र िमित २०७२।९।१४ को नेपाल राजप�मा 
�काशन भएपिछ उ� िनयमावली काया��वयनमा 
आएको छ । यस िनयमावलीको िनयम ३ मा सवंैधािनक 
इजलासबाट हे�रने िवषय तोिकएको देिख�छ । िनयम 
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३ को उपिनयम (२) मा "यो िनयमावली �ार�भ ह�दँाका 
बखत सव��च अदालत िवशेष इजलासमा िवचाराधीन 
रहेको म�ुा यो िनयमावली �ार�भ भएपिछ संवैधािनक 
इजलासबाट हे�रनेछ" भ�ने �यव�थासमेत रहेको 
देिख�छ । िनयम ४(१) अनसुार "संवैधािनक इजलासको 
अिधकार �े�को �योग �धान�यायाधीशसिहत 
इजलासका सबै �यायाधीशह�बाट सामूिहक�पमा 
ग�रनेछ" भ�ने �ावधान रहेको छ । 

५. मािथ उि�लिखत नेपालको सिंवधानको 
धारा १३७ तथा सव��च अदालत (संवैधािनक 
इजलास स�चालन) िनयमावली, २०७२ मा रहेको 
�यव�थाको अ�ययनबाट संवैधािनक इजलास 
स�चालनका लािग यसले पूण�ता �ा� गनु�  अिनवाय� 
देिख�छ । संिवधानको धारा १३७ को उपधारा (२) 
मा उ�लेख भएअनसुारका सबै िववादको कारबाही र 
िकनारा गन� �े�ािधकार केबल संवैधािनक इजलासलाई 
�दान भएको अव�था छ । धारा १३७(२) बमोिजमका 
िववादको िन�पण संवैधािनक इजलासबाहेक अ�य 
इजलासबाट ह�नस�ने देिखदैँन । यसका अित�र� 
"ग�भीर सवंैधािनक �या�याको �� समावेश भएको" 
भ�ने आधारमा �धान�यायाधीशले तोकेका अ�य 
म�ुासमेत संवैधािनक इजलासबाट हे�रने �यव�था 
नेपालको संिवधानको धारा १३७(३) मा रहेको 
पाइ�छ । उि�लिखत संवैधािनक एव ंकानूनी �ावधानको 
काया��वयनका लािग संवैधािनक इजलास िनर�तर र 
अिवि�छ�न�पमा ि�याशील रहन ुअिनवाय� देिख�छ ।

६. नेपालको संिवधानको भाग ३ मा मौिलक 
हकस�ब�धी �यव�था रहेको छ । मौिलक हकको 
�चलनका लािग संवैधािनक उपचारको हकसमेत 
संिवधानको धारा ४६ ले �दान गरकेो छ । उि�लिखत 
हकह�म�ये सिंवधानको धारा १३३(१) बमोिजम 
उपचार �दान गन�का लािग संवैधािनक इजलास कायम 
रहन ुआव�यक र अिनवाय� छ । �याियक उपचार �दान 
गन� संय��को अभावमा मौिलक हकको �चलन स�भव 

ह�दैँन । संवैधािनक इजलासको �यव�था नाग�रकको 
मौिलक हक �चलनसगँ अ�यो�याि�त�पमा 
जोिडएको िवषय हो । यो �वयमंा मौिलक हकको 
िवषय पिन हो । सवंैधािनक परी�णको मा�यम�ारा 
सिंवधान �ितकूल बनेका कानूनलाई अमा�य र बदर 
घोिषत गरी नाग�रकको मौिलक हकको सरं�ण गन�, 
सिंवधानवादको मा�यतालाई �थािपत गन�, कानूनको 
शासन कायम गन� र शासक�य स�ुयव�था, िनय��ण र 
स�तलुन कायम गन� मह�वपूण� अिधकार र िज�मेवारी 
सवंैधािनक इजलासमा रहेको ह�दँा यसको अिवि�छ�न 
िनर�तरता र ि�याशीलता वा�छनीय देिख�छ । 
इजलास नै गठन नभएको वा िनर�तर�पमा ि�याशील 
ह�न नस�ने ि�थित दिेखन ु उिचत होइन । िन:स�देह 
यो ग�भीर िवषय हो । नेपालको संिवधानले य�तो 
शू�यताको ि�थितको प�रक�पना गरकेो छैन ।

७. �रट िनवेदकले सवंैधािनक 
इजलासस�ब�धी केही त�यह� समेत ��ततु 
गनु�भएको छ । िवगत १० मिहनादेिख सवंैधािनक 
इजलासले पूण�ता नपाएको, संवैधािनक इजलासबाट 
हे�रने १८९ थान िववाद सनुवुाइको पखा�इमा रहेको, 
क�रब ४५ थान म�ुामा �ारि�भक सनुवुाइस�म 
पिन ह�न नसकेको, पटकपटक पेसी तोिकने तर 
सनुवुाइ नह�ने अव�था रहेको तथा त�काल सनुवुाइ 
गरी अ�त�रम आदेशसमेतको मा�यम�ारा �याियक 
उपचार �दान गनु�पन� ि�थितका ग�भीर सवंैधािनक 
मह�वका �� समावेश भएका िववादह� पिन �यितकै 
थाती रहेको त�य �रट िनवेदकले उ�लेख गनु�भएको 
देिख�छ । अिहले ��ततु िनवेदनउपर सनुवुाइ गदा�का 
अव�थास�म पिन संवैधािनक इजलास गठन भएको 
ि�थित देिखन आएन । िन�य नै यो ि�थित कायम 
रहन ु उिचत होइन । संवैधािनक �ावधानह�को 
काया��वयनका लािग किह�यै कुनै अव�थामा पिन 
सवंैधािनक इजलास अपूण� रहन ुह�दँैन । सदैव, िनर�तर 
र अिवि�छ�न�पमा सवंैधािनक इजलास कायम 

९९८५ - अिधव�ा माधवकुमार ब�नेत िव. अ�य�, �याय प�रषद ् सिचवालय कुप�डोल, लिलतपरुसमेत
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र ि�याशील रहने �ब�ध िमलाउन ु अ�याव�यक 
देिख�छ ।

८. �रट िनवेदकले सवंैधािनक इजलासका 
लािग ४ जना �यायाधीश िसफा�रस गनु�पद�छ भनी 
िजिकर गनु�भएको देिख�छ । नेपालको सिंवधानको 
धारा १३७(१) बमोिजम संवैधािनक इजलासमा 
"�धान�यायाधीश र �याय प�रषद् को िसफा�रसमा 
�धान�यायाधीशले तोकेका अ�य चार जना �यायाधीश 
रहने" �यव�था भएबाट इजलास गठन ह�नका लािग 
�धान�यायाधीश बाहेक अ�य चार जना �यायाधीश 
रहन ुअिनवाय� दिेख�छ । यस �सङ्गमा �याय प�रषद् ले 
िसफा�रस गदा� केबल चार जना �यायाधीशको नाम 
मा� िसफा�रस गनु�पन� हो वा सोभ�दा बढी स�ंयामा 
पिन �यायाधीशको नाम िसफा�रस गन� सिक�छ भ�ने 
��उपर िवचार गन� आव�यक छ । यस स�दभ�मा 
नेपालको संिवधानको धारा १३७(१) मा रहेको 
�यव�था, �याियक काय� स�पादनस�ब�धी मा�यता र 
�यावहा�रकतासमेतलाई �ि�गत गदा� चार जनाभ�दा 
बढी सं�यामा संवैधािनक इजलासका लािग �याय 
प�रषद ्बाट �यायाधीशको नाम िसफा�रस गन� सिकने 
देिखयो । यसो गन� सिकने र गनु�पन� केही कारणह� 
छन्: 

पिहलो कारणः संिवधानको धारा १३७(१) मा 
"�याय प�रषद ्को िसफा�रसमा �धान�यायाधीशले 
तोकेको अ�य चार जना �यायाधीश रहने" भनी 
उ�लेख भएको देिख�छ । �याय प�रषद ्बाट यिद 
चार जना मा� �यायाधीशको नाम संवैधािनक 
इजलासका लािग िसफा�रस ग�रने हो भने 
�धान�यायाधीशले "तोकेका अ�य चार जना" 
भ�ने वा�यांशको अथ� संकुिचत ह�न जा�छ । उ� 
अिभ�यि�बाट �धान�यायाधीशमा संवैधािनक 
इजलासका लािग �यायाधीश तो�ने (छनौट 
गन�) केही �विववेकािधकार रहेको छ भ�ने 

देिख�छ । �याय प�रषद् बाट केबल चार जना मा� 
�यायाधीशको नाम िसफा�रस ग�रएको अव�थामा 
�धान�यायाधीशले �यायाधीश तो�ने िवक�प नै 
बाकँ� रहने देिखदँैन । िसफा�रस ग�रएका सबै चार ै
जना �यायाधीश �वतः संवैधािनक इजलासमा 
रहने अव�था रह�छ । तसथ� �धान�यायाधीशले 
सवंैधािनक इजलासका लािग चार जना �यायाधीश 
तो�ने �विववेकािधकार �योगको अव�था कायम 
रा�नका लािग �याय प�रषद ्बाट चार जनाभ�दा 
बढी �यायाधीशको नाम िसफा�रस गरी सवंैधािनक 
इजलासका लािग �यायाधीशको समूह (Panel) 
खडा गन� सिकने देिख�छ । 
दो�ो कारणः मलुकु� ऐन, अ.बं. ३० नं., 
�यायाधीशको आचार संिहता, २०६५ तथा 
आ�नो �वाथ� जोिडएको िवषयमा आफँै िनण�य गन� 
नह�ने भ�ने �ाकृितक �यायको िस�ा�तसमेतका 
�ि�ले िवचार गदा� सवंैधािनक इजलासबाट 
हे�रन ु पन� कितपय िववाद सो इजलासका लािग 
तोिकएको कुनै �यायाधीशले हेन� र िछ�न नह�ने 
अव�थासमेत आई पन� स�छ । �चिलत कानून 
एवं �यायका मा�य िस�ा�तअनसुार �यायाधीशले 
आ�नो �वाथ� जोिडएको िववाद िन�पण गन�बाट 
अलग रहन ु (Recusal) गनु�  पद�छ । यसका 
अित�र� आफँैले पिहले गरकेो िनण�यउपर समेत 
सवंैधािनक �� खडा भई सवंैधािनक इजलासबाट 
िववादको िन�पण गनु�पन� अव�थासमेत आई 
पन� स�दछ । यस अव�थामा यिद सवंैधािनक 
इजलास गठन गन� �यायाधीश छनौट गन� 
िवक�प कायम नरािखने हो भने �यायाधीशको 
�यि�गत �वाथ� जोिडएका िववाद िन�पण 
गन� ि�थित रहदैँन । �य�ता िववाद अिनण�यको 
अव�थामा रहन प�ुदछन् अथवा �चिलत कानून, 
�यायाधीशको आचार संिहता तथा �यायको मा�य 
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िस�ा�त �ितकूल ह�ने गरी िववादको िन�पण 
गनु�पन� ि�थित रह�छ । उि�लिखत दवैु ि�थित 
वाि�छत ह�दँैनन् । अतः संवैधािनक इजलासबाट 
अनवरत�पमा �वाभािवक तवरबाट िववादको 
िन�पण ह�ने अव�था सिुनि�त गन�का लािग पिन 
�याय प�रषद ्बाट चार जनाभ�दा बढी स�ंयामा 
संवैधािनक इजलासका लािग �यायाधीशको नाम 
िसफा�रस गरी सोम�येबाट �धान�यायाधीश र 
अ�य चार जना �यायाधीश रहेको इजलास गठन 
गनु�  आव�यक र मनािसब देिख�छ । 
ते�ो कारणः �यावहा�रकताको प� पिन िवचारणीय 
छ । िन:स�देह �यावहा�रकताको नाउमँा संिवधान, 
कानून एवं �यायका मा�य िस�ा�त �ितकूलका 
काम कारबाही �वीकाय� ह�दँैनन् । तर संिवधान, 
कानून एवं �यायका मा�य िस�ा�तअनकूुल ह�ने 
अव�थामा �याियक काम कारबाहीलाई �यवहार-
सलुभ र सहज त�ुयाउन ुऔिच�यपूण� नै ह��छ । 
नेपालको संिवधान जारी भएको िवगत क�रब 
डेढ वष�को अविधमा िमित २०७२।८।२२ देिख 
२०७२ चै� मसा�तस�म संवैधािनक इजलास 
गठन भई ि�याशील रहेको र बाकँ� अविधमा 
उ� इजलास नै गठन नभएको (पूण�ता नपाएको) 
ि�थित देिख�छ । �याय प�रषद ्बाट उिचत समयमा 
िसफा�रस नग�रएको कारणबाट नै यो ि�थित देखा 
परकेो हो । नेपाल अिधरा�यको सिंवधान, २०४७ 
जारी भएपिछ खडा भएको �याय प�रषद ्बाट िवगत 
२५ वष�को अविधबीच भएका काम कारबाहीतफ�  
िवचार गदा� पटकपटक यो प�रषद् ले अिनण�यको 
पीडा भोगेको र भोगाएको पाइ�छ । उिचत 
समयमा िछटो छ�रतो �पमा िनण�य (िसफा�रस) 
गन� नस�न ु एक �कारको िनयित बनेको 
देिख�छ । िवगत २५ वष�दिेखको िनयित अबका 
िदनमा बेहोन�  नपला� भनी िनि��त ह�न सिकने 
पया�� आधारह� दिेखदँैन । यस प�र�े�यमा िवचार 

गदा� सवंैधािनक इजलासका लािग िसफा�रस 
ग�रएका �यायाधीशह� सेवा िनव�ृ भएमा वा 
अ�य कुनै कारणले पद �र� रहन पगेुमा त�कालै 
अका� �यायाधीशको नाम िसफा�रस नभएमा पनुः 
अिहलेकै ि�थितको पनुराविृ� ह�न जाने भएबाट 
सवंैधािनक इजलासको िनर�तरता अिवि�छ�न 
�पमा सिुनि�त गन�का लािग पिन चार जनाभ�दा 
यथास�भव बढी सं�यामा �यायाधीशको नाम 
िसफा�रस गरी समूह (Panel) खडा गनु�  र सो 
समूहम�येका चार जनालाई �धान�यायाधीशले 
सवंैधािनक इजलासका लािग तो�ने गनु�  मनािसब 
देिख�छ । यसरी चार जनाभ�दा बढी �यायाधीशको 
नाम िसफा�रस गन� संिवधान एवं कानूनका �ि�ले 
कुनै बाधा पन� देिखदँैन ।

९. अतः संवैधािनक इजलास गठन भई 
िनर�तर अिवि�छ�न �पमा स�चालनमा रहन ु
अिनवाय� देिखएको र िवगत लामो समयदिेख सो 
इजलासका लािग आव�यक सं�यामा �यायाधीश 
तो�ने काय� नग�रएको कारणबाट नाग�रकको मौिलक 
हक �चलनस�ब�धी नेपालको सिंवधानको धारा 
१३३(१) बमोिजम परकेा अनेक� िववादको िन�पण 
ह�न नसक� �याय स�पादन �ि�या नै अव�� भएको 
देिखन आएको र आगामी िदनमा समेत संिवधानले 
आ�मसात् गरकेो मा�यता, िस�ा�त, उ�े�य र 
मनसायको �भावकारी काया��वयनको माग�मा अवरोध 
पैदा नहोस् भ�नेतफ�  पया�� संवेदनशीलता अपनाउन 
वा�छनीय दिेखदँा मािथका �करणह�मा िववेिचत 
कुराह�लाई समेत �ि�गत गरी सव��च अदालतमा 
रहेको संवैधािनक इजलासका लािग पया�� (यथे�) 
स�ंयामा �यायाधीश िसफा�रस गन� काय� यो आदेशको 
जानकारी �ा� भएका िमितले बढीमा प�� िदनिभ� 
गनु�  गराउन ु भनी िवप�ी �याय प�रषद ्का नाउमँा 
परमादेश जारी ह�ने ठहछ�  । दायरीको लगत क�ा गरी यो 

९९८५ - अिधव�ा माधवकुमार ब�नेत िव. अ�य�, �याय प�रषद ् सिचवालय कुप�डोल, लिलतपरुसमेत



नेपाल कानून पि�का, २०७५, साउन

628

आदेशको जानकारी महा�यायािधव�ा काया�लयमाफ� त 
िवप�ी �याय प�रषद ् सिचवालयसमेतमा पठाई िमिसल 
िनयमानसुार बझुाई िदनू ।

उ� रायमा हामी सहमत छ� ।
�या. जगदीश शमा� पौडेल
�या. केदार�साद चािलसे
�या. अिनलकुमार िस�हा
�या. सपना �धान म�ल

इजलास अिधकृतः इ�री�साद भ�डारी 
इित संवत् २०७३ साल  चैत १० गते रोज ५ शभुम् ।

सव��च अदालत, पूण� इजलास 
माननीय �यायाधीश �ी केदार�साद चािलसे

माननीय �यायाधीश �ी ह�रकृ�ण काक�
माननीय �यायाधीश �ी प�ुषो�म भ�डारी

आदेश िमित : २०७४।६।२ 
०७३-WF-०००३

 िवषयः उ��ेषण / परमादशे

िनवेदक / प� : का.िज. महादेव�थान गा.िव.स. वडा 
नं.१ (हाल च��ािगरी न.पा. वडा नं.८) ब�ने 
सान ु�े�समेत

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

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

 
 § स�पि�को अिधकारस�ब�धी िविधशा�ीय 

मा�यतामा साव�जिनक िहतका लािग 
राि��य स�पि�उपर रा�यको पिहलो 
हक (Eminent domain) रा�यमा 
अ�तिन�िहत रहने र स�पि� �ा� गन� 
स�दभ�मा रा�यलाई उ� िस�ा�तअ�तग�त 
�यि�को स�पि� बृह�र राि��य िहतका 
लािग रा�यले िनय��ण, िनयमन र अकुंश 
लगाउन स�ने ।

(�करण नं.३)
 § रा�यलाई साव�जिनक िहतका लािग 

नाग�रकको स�पि� आव�यक परी 
अिध�हण गनु�पन� भएमा कानूनले िनधा�रण 
गरकेो �ि�या पु�याएर मा�ै अिध�हण गन� 
सिकने ।

(�करण नं.४)
 § सडकको सीमा तो�दैमा ज�गाधनीको हक, 

�वािम�व समा� ह�न स�दैन र सरकारको 
उ� स�पि�मा हक �थापना भई 
भोगािधकार �ा� ह�न स�ने र अिधकारको 
सृजना गरी क�जा गन� िवशेष प�रि�थितमा 
बाहके स�ने देिखँदैन । नाग�रकको िनजी 
स�पि�मािथ रा�यले अिधकार सजृना 
गन�का लािग ज�गा �ाि�स�ब�धी �चिलत 
कानून ज�गा �ाि� ऐन, २०३४ अनु�पको 
काय� अिनवाय� �पमा गनु�पन� ।

(�करण नं.९)
 § िनयिमत काय�को �पमा स�प�न गनु�पन� 

िवकास िनमा�ण र सोको पूवा�धारको 

�नण�य नं. ९९८६

&
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िनमा�णको लािग ज�गा �ा� नगरी 
सरकारको अिधकार सृजना ह�ने वा 
�ा� ज�गाको मआु�जा िदनु नपन� भ�न े
क�पनास�म पिन गन� स�न े अव�था 
नरहन े। 
 § स�पि�को सुर�ा ��याभूत गन� 

सवैंधािनक र कानूनी �यव�थाको �ितकूल 
काय� गन� सिक�छ भनी मा�यता �दान 
गन� हो भने सरकार र मातहत िनकाय 
वा पदािधकारीको इ�छा र चाहनाले 
कानूनमािथ शासन गन� पु�दछ जो सव�था 
कानूनी शासनको िस�ा�तको �ितकूल 
ह�न जाने ।

(�करण नं.११)
 § वाता��ारा ज�गा �ा� गदा� ज�गा �ाि� 

ऐनले तोकेका अ�य �ि�याह� पूरा नगरी 
सरकारले ज�गामा हक �थािपत गन� 
स�नुका साथै नपेाल सरकारले �ा� गन� 
चाहकेो ज�गालाई वाता�को मा�यम�ारा 
�वे�छापूव�क �यि�लाई आ�नो हक 
�वािम�व छोडाई सरकारको हक �वािम�व 
�थापना गन� स�ने अिधकार अ��य� 
�पमा �दान गरकेो छ । य�तो अपवादको 
अव�थामा बाहके अ�य अव�थामा ज�गा 
�ाि� ऐनले तोकेका स�पूण� पूव� सत�ह� 
पालना भएप�ात् मा� नाग�रकको िनजी 
स�पि�मािथ ह�त�ेप गन� स�ने । 

(�करण नं.१२)
 § स�पि� आज�न गन�, भोग गन�, बेचिबखन 

गन� र अ�य कारोबार गन� हक �दान 
गरी सोअन�ुप कानूनबमोिजम आिज�त 
र सि�चत स�पि�को सुर�णको 
लािग �ितपूित� �दान गरी नाग�रकको 
स�पि�को हकको सिुनि�तता �दान 

गन� मौिलक हकको �ावधान राखेको 
सिंवधान र सोअ�तग�त िनिम�त कानूनको 
अ�र, भावना र मम�लाई आ�मसात ् गरी 
�ितपादन भएका िस�ा�तलाई अनुशरण 
गनु�पन� । 

(�करण नं.१५)
 § िनण�य काया��वयन �ि�यामा मािथ�लो 

तहबाट भएको िनण�यलाई असल 
िनयतपूव�क त�लो तहबाट काया��वयन 
गनु�पन�मा सो नगरी मािथ�लो तहबाट 
भएको िनण�यिवपरीत मआु�जा निदई 
सडक िव�तार गन� गरी सिचव �तरबाट 
भएको िनण�य कानूनबमोिजम नदेिखन े। 

(�करण नं.१७)
 § कलकं� थानकोट सडक िव�तार स�ब�धमा 

नपेाल सरकारले िमित २०३०।९।९ 
मा अिध�हण गनु�पन� ज�गाको िव�तृत 
सूचना नेपाल राजप�मा �कािशत गरी 
मआु�जा िवतरण ग�रएको ज�गा िमित 
२०५२।८।२२ मा सूचना �कािशत गरी 
कलकं� थानकोट �े�को दाया ँ बायाँ 
८/८ िमटर सडक िव�तार भएको कुरा 
राजप�मा �कािशत सूचनाबाट देिखँदा 
पिहले सोही सडक िव�तार गदा� �ितपूित� 
िदएको देिखएको हाल सोही ��ेको सडक 
िव�तार गन�का लािग �ा� गनु�पन� थप ३/३ 
िमटर ज�गाको �ितपूित� िदनु नपन� भ�ने 
नपेाल सरकारको िनण�य समानताको 
िस�ा�तिवपरीत देिखन े।

(�करण नं.१८)

िनवेदकका तफ� बाट : िव�ान्  व�र� अिधव�ाह� 
�ी ह�रहर दाहाल, �ी श�भ ु थापा, िव�ान्  
अिधव�ाह� �ी िजते�� ब�ाचाय�, डा. �ी 

९९८६ - सान ु�े�समेत िव. नेपाल सरकार, �धानम��ी तथा मि��प�रषद ्को काया�लय, िसंहदरबारसमेत
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च��का�त �वाली, �ी शंकर िल�बू, �ी 
पूण��साद राजवशंी, �ी िवर�े� महज�न, �ी 
पदमबहादरु �े�, �ी िवमल �े�

िवप�ीका तफ� बाट : िव�ान्  सह�यायािधव�ाह� 
�ी खेमराज �वाली, �ी रमा पराजलुी, �ी 
उ�व पडुासैनी, िव�ान्  अिधव�ाह� �ी 
हररेाम ितवारी, �ी �भकृु�ण कोइराला, �ी 
शैले��कुमार दाहाल, �ी दामोदर खड्का, �ी 
ब�ीराज भ�

अवलि�बत निजर :
 § नेकाप २०५८, अंक १, २, िन.नं.६९७०
 § नेकाप २०५८, िन.नं.७०४०, प.ृ५९१
 § नेकाप २०६२, िन.नं.७५४४, अंक ५, 

प.ृ६१८
 § नेकाप २०७०, अंक १, िन.नं.८९४२
§ नेकाप २०७२, अंक १२, ९५०८
§ स.अ.ब.ु२०६६, अकं १३, प.ृ११
§ स.अ.ब.ु२०७०, अकं ९, प.ृ३

स�ब� कानून :
 § नेपाल अिधरा�यको सिंवधान, २०४७
 § नगर िवकास ऐन, २०४५
 § काठमाड� उप�यका िवकास �ािधकरण ऐन, 

२०४५
 § ज�गा �ाि� ऐन, २०३४

आदेश
�या. ह�रकृ�ण काक� : नेपालको सिंवधानको 

धारा ४६ र १३३(२)(३) बमोिजम यसै अदालतको 
अिधकार �े�िभ� पन� भई सव��च अदालत 
िनयमावली, २०४९ को िनयम ३(१)(घ) बमोिजम पूण� 
इजलाससम� पेस ह�नआएको ��ततु �रट िनवेदनको 
संि��त त�य र आदेश यस�कार छ:-

�रट िनवेदनको बेहोरा
हामी �रट िनवेदकह� कलंक�देिख 

नागढंुगास�मका सडक ख�डका दाया ँ बाया ँ घरबास 
गरी बसेका �थायी बािस�दा ह� । िनवेदकह�म�ये 
प�ुत� प�ुता आ�ना िपतापखुा�देिख बसोबास गरी 
आएका छ� । केही कानूनबमोिजम घरज�गा ख�रद गरी 
आ�ना नाममा ज�गाधनी �माण पजुा� भएको आ�ना 
िनजी �वािम�वका घर ज�गामा घर िनमा�ण गरी बसोबास 
गरी आएका छ� । िनवेदकह�म�येका म िवमल �े�का 
नाममा का.िज. बल�ब ु वडा नं.४(ख) िक.नं.११९ 
�े�फल ०-३-०-० मा घरज�गा रहेको छ । िनवेदक म 
सान ु�े�को नाममा का.िज. महादेव�थान वडा नं.१(ख) 
िक.नं.३३६ �े�फल ०-४-२-२ घरज�गा रहेको । 
�यसैगरी �मश: िनवेदकह� पदमबहादरु ख�ीको 
नाममा का.िज. थानकोट वडा नं.९(ख) िक.नं.१३८ 
�े�फल ०-५-२-०, नेमकृ�ण मान�धरको नाममा 
का.िज. नया ँ नैकाप गा.िव.स. वडा नं.२ िक.नं.४२० 
�े�फल ०-०-३-०, ई��मान गोपालीको नाममा 
का.िज. थानकोट गा.िव.स. वडा नं.९(ग) िक.नं.१ 
�े�फल ०-४-१-०, रोशनी �े�को नाममा का.िज. 
सतुंगल गा.िव.स. वडा नं.९(क) िक.नं.९०६ र ९०९ 
�े�फल �मश: ०-८-२-० र ०-१-१-१, ब�ी नारायण 
�े�को नाममा का.िज. थानकोट गा.िव.स. वडा नं.७ 
िक.नं. २१५,२१६ र २१७ �े�फल �मश ०-५-०-
०, ०-५-०-० र ०-५-०-०, महाल�मी �े�को नाममा 
का.िज. ितनथाना गा.िव.स. वडा नं. ८ िक.नं.३३२ 
�े�फल �मश: ०-१-१-०, च�बहादरु गोपालीको 
नाममा का.िज. थानकोट गा.िव.स. वडा नं.७ िक.नं.८१ 
�े�फल २८५ ब.िमटर पूण�दवेी �े�को नाममा का.िज. 
नया ँनैकाप गा.िव.स. वडा नं.२ िक.नं.५०६ र ५०८ 
�े�फल �मश: ०-८-३-० र ०-३-०-२, गणेशबहादरु 
�े�को नाममा का.िज. नया ँ नैकाप गा.िव.स. वडा 
नं.२ िक.नं.५०५ र ५०२ �े�फल �मश: ०-८-३-
० र ०-३-०-२, शकंर मान�धरको नाममा का.िज. 
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थानकोट गा.िव.स. वडा नं.९(ख) िक.नं.४१३ �े�फल 
०-३-१-०, ब�ु र�न मान�धरको नाममा का.िज.
थानकोट गा.िव.स. वडा नं.९ िक.नं.४११ �े�फल 
०-४-२-०, सर�वती मान�धरको नाममा का.िज. 
थानकोट गा.िव.स. वडा नं.९ िक.नं.४१२ �े�फल 
०-४-२-०, राजमान �े�को नाममा का.िज. थानकोट 
गा.िव.स. वडा नं. ८(ग) िक.नं.३४० �े�फल ०-४-
३-२, हष�बहादरु गोपालीको नाममा का.िज. थानकोट 
गा.िव.स. वडा नं.६(ख) िक.नं.१४५ र १२३ �े�फल 
�मश: ०-३-२-० र ०-२-२-२, र�नबहादरु गोपालीको 
नाममा का.िज. थानकोट गा.िव.स. वडा नं. ६ख िक.नं. 
�े�फल ०-४-०-०, मैया ँमान�धरको नाममा का.िज. 
महादेव�थान वडा नं.१ िक.नं.३८२ �े�फल ०-१-२-
०, का�छा �े�को नाममा का.िज. महादेव�थान वडा 
नं.२(ख) िक.नं.३९४ �े�फल ०-२-२-०, भ� �े�को 
नाममा का.िज. महादेव�थान वडा नं.५ िक.नं.३४८ 
र ७०९ �े�फल १-४-१ र ०-२-३-२, ब�चरुाम 
िघिमरकेो नाममा का.िज.महादेव�थान वडा नं.२(ख) 
िक.नं.३१२ र ३१३, िकशोरकुमार मान�धरको 
नाममा का.िज.महादेव�थान वडा नं.५ िक.नं.६२० 
�े�फल ०-३-०-०, सभु�ा �े�को नाममा का.िज. 
महादेव�थान वडा नं.५ िक.नं.३५८ �े�फल ०-२-३-
३, पणु�लाल �े�को नाममा का.िज. महादवे�थान वडा 
नं.७ िक.नं. १७० �े�फल ०-१-०-०, िहराबहादरु 
महज�नको नाममा का.िज. महादवे�थान वडा नं.१(ख) 
ज�गा श�ुमा �े�को नाममा का.िज. महादवे�थान वडा 
नं.१(क) िक.नं.८१७ र ८१९ �े�फल ०-४-०-१ 
र ०-०-३-०, िचर�जीवी महज�नको नाममा का.िज. 
महादेव�थान वडा नं.५ िक.नं.४४८ �े�फल ०-५-०-
०, भवुने�री �े�को नाममा का.िज. सतुंगल गा.िव.स. 
वडा नं.८(ख) िक.नं.१३८ �े�फल �मश: ०-३-२-
०, ब�ु कुमारी मान�धरको नाममा का.िज. सतुंगल 
गा.िव.स. वडा नं.८(ख) िक.नं.१३७ �े�फल ०-४-२-
०, हरी महज�नको नाममा का.िज. सतुंगल गा.िव.स. 

वडा नं.८ िक.नं.३५२, २८० �े�फल �मश: ०-१३-
२-० र ०-७-०-०, कृ�ण�साद �े�को नाममा का.िज. 
सतुंगल गा.िव.स. वडा नं.९(क) िक.नं.३२१ �े�फल 
०-१४-३-१, सानबुाब ु महज�नको नाममा का.िज. 
सतुंगल गा.िव.स. वडा नं.९ िक.नं.३५३, २८२ 
�े�फल �मश: ०-१३-२-० र ०-७-०-०, तयु ु�े�को 
नाममा का.िज. सतुंगल गा.िव.स. वडा नं.८ िक.नं.२० 
�े�फल ०-५-०-०, ई�वरी बलामीको नाममा का.िज. 
महादेव�थान वडा नं.५ िक.नं.४५९ र ४५० �े�फल 
०-२-३-० र ०-१३-३-०, ह�रबहादरु ट�डनको 
महादेव�थान वडा नं.५ िक.नं.६१९ �े�फल ०-३-
१-०, �यामलाल बलामीको महादवे�थान वडा नं.५ 
िक.नं.१२१, ४४२, ७८० र ८३९ �े�फल ०-१-०-
०, १-१-०-०, ०-३-०-० र ०-९-३-०, र�न �े�को 
का.िज. महादेव�थान वडा नं.७ िक.नं.३४४ �े�फल 
०-७-२-२, रामभ� �े�को का.िज. महादेव�थान 
वडा नं.७ िक.नं.१५२ �े�फल ०-९-०-०, रामच�� 
खड्काको का.िज. ितनथाना गा.िव.स. वडा नं.९ 
िक.नं.७२७ �े�फल ०-६-०-०, ह�र�साद आचाय�को 
का.िज. ितनथाना गा.िव.स. वडा नं.७ िक.नं.१०० 
�े�फल ०-६-०-०, िव�णहुरी थापाको का.िज. 
ितनथाना गा.िव.स. वडा नं.९ िक.नं.७१ �े�फल 
०-१०-२-०, रामकुमारी मान�धरको का.िज. नया ँ
नैकाप गा.िव.स. वडा नं.२ िक.नं.४१० र ४२६ 
�े�फल ०-२-३-१ र ०-०-३-० समेतका घरज�गा 
रहेका छन् । �माण यसै िनवेदनसाथ ज.ध.�माण पजुा�, 
हालस�म ितरो ितरेको रिसद तथा घरको कर ितरकेो 
�माणप�समेत यसैसाथ पेस गरकेा छ� । हामी बसेको 
उि�लिखत ज�गा भएको �थान हाल मा� २०७१ 
सालमा च��ािगरी नगरपािलका कायम भएको छ । 
नगरपािलका कायम ह�नअुगािड गा.िव.स.मा न�सा 
पास गन� �चलन नरहेकोले पास गरकेो न�सा नभए 
पिन हाल उ� ज�गाह�मा हामी िनवेदकह�को घरबास 
रहेको छ । िवप�ी ��यथ�ह�बाट कानूनबमोिजमको 

९९८६ - सान ु�े�समेत िव. नेपाल सरकार, �धानम��ी तथा मि��प�रषद ्को काया�लय, िसंहदरबारसमेत
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ज�गा �ा� नगरी मआु�जा निदई बल जोरजबरज�ती 
सडक िव�तार गरेमा िनवेदकह�को उि�लिखत ज�गा 
तथा �यसमा रहेका घरह� भि�कने र सडकमा पन� 
जाने अव�था रहेको छ । 

िमित २०७२।१०।७ मा एकाएक �हरीको 
सरु�ा घेरा बनाई केही �यि�ह�ले उ� सडक के�� 
रखेाबाट ११/११ िमटर अथा�त्  ज�मा २२ िमटरको 
बाटो बनाउने भनी हामीह�को घरघरमा िच� लगाउदँ ै
िहडेँकोले �यसबार ेसोधखोज गदा� सडक िव�तार गन� 
भ�नेस�म कुरा गरी अ�य िव�ततृ�पमा कुनै िकिसमको 
जानकारी गराइएन । हामी िनवेदकह�को घरबास 
रहेको �यि�गत घरज�गा एकाएक सडक िव�तार गन� 
लािगएको हो भनी सोधीखोजी गद� ��यथ�ह� काठमाड� 
उप�यका सडक िव�तार आयोजना, सडक िवभाग 
तथा भौितक पूवा�धार तथा यातायात म��ालयसम� 
माग गदा� ��यथ� म��ालयबाट िमित २०७१।८।१५ 
मा नेपाल सरकार (सिचव�तर) को िनण�य भएको 
छ भनी सोको छाया�ँितस�म उपल�ध गराइएकोले 
िट�पणी सदर ग�रएको सो िट�पणी आदेश तथा सो 
िट�पणी आदेश काया��वयनको लािग सडक िवभागमा 
पठाइएको िमित २०७१।०८।२६ च.नं.५९० को प� 
यसैसाथ पेस गरकेा छ� । स�कल ��यथ�ह�बाटै 
िझकाई बिुझपाऊँ । िवकास  िनमा�णको लािग हामी 
िनवेदक बाधक ब�दनै� । साव�जिनक िहतको लािग 
सडक िव�तारको कुरामा �यसरी बाधक ब�ने हामी 
िनवेदकको इ�छा पिन होइन । अिधकरण गन� लागेको 
ज�गाको उिचत मआु�जा िदई ज�गा अिध�हण गन� 
कानूनी �ि�याको अवल�बन नै नगरी नेपाल सरकार 
(सिचव�तर) को एउटा िट�पणी आदशेले बलात �पमा 
िनवेदकह�को घरटहरा भ�काई सडक िव�तार गन� 
काय�ले कानूनी राजको उपहास भएको छ । 

२०३० साल पौष ९ गते राजप�मा 
सूचना �कािशत गरी कािलमाटी कलंक��थानदेिख 
थानकोटस�म के��रखेादेिख दाया ँ बाया ँ ८/८ 

िमटर गरी ज�मा १६ िमटर सडक फरािकलो पान� 
ज�गाधनीह�लाई िविधवत्  मआु�जा िवतरण गरी 
अिध�हण गरी भएकोमा हामीले सडक के�� रखेाबाट 
८/८ िमटर ज�गा छाडी घर िनमा�ण गरी बसोबास 
गरी आएका िथय� । त�कालीन �ी ५ को सरकार 
िनमा�ण तथा यातायात म��ालय, सडक िवभाग, 
िडिभजन सडक काया�लय नं. २ काठमाड�बाट िमित 
२०५२।८।२२ मा ज�गा �ाि� ऐन, २०१८ को दफा 
७(१) ले िदएको अिधकार �योग गरी �ी ५ को 
सरकारले अिध�हण गरी िलएको िमित २०३०।९।९ 
को राजप�मा �कािशत ज�गामा सडक चौडा गरी 
िनमा�ण काय� ह�दँा कािलमाटी–थानकोट सडकको 
(कलंक� �यचुाटारतफ�  जाने बाटोबाट थानकोटस�म) 
सडकको १६ िमटरको चौडाइिभ� िनमा�ण ग�रएका घर, 
टहरा, क�पाउ�डवाल हटाउन सूचना �कािशत भएको 
िथयो । सडकको के��रखेाबाट ८/८ िमटर यसअिघ 
नै हामी �थानीय बािस�दाबाट छािडसकेको अव�था 
छ । िमित २०६५।११।१७ को गोरखाप�मा 
साव�जिनक सूचना �कािशत गरी सो�टीमोड–कलंक�–
नागढंुगा सडक िव�तार काय�को लािग हाललाई सडक 
के��िव�ददुेिख दाया ँ बाया ँ ११/११ िमटरिभ� पन� 
सरोकारवालाह�को �वािम�वमा रहेको घर तथा 
टहराह� हटाई ज�गा �ाि� ऐन, २०३४ को दफा (५) 
अनसुार ज�गा �ा� गरी सडक िव�तार गन� भिनएकामा 
कुनै कारबाही नगरी हाल आएर सडक िवभाग तथा 
भौितक पूवा�धार तथा यातायात म��ालयबाट िमित 
२०७१।८।१५ मा नेपाल सरकार (सिचव�तर) को 
िनण�य भएको छ भनी िमित २०७२।१०।७ मा एकाएक 
�हरीको सरु�ा घेरा बनाई केही �यि�ह�ले उ� 
सडक के�� रखेाबाट ११/११ िमटर अथा�त्  ज�मा २२ 
िमटरको बाटो बनाउने भनी हामीह�को घरघरमा िच� 
लगाउदैँ िहडेंकोले हामीह�को हक भोगको स�पि�मा 
अित�मण ह�ने भएकाले स�मािनत अदालतमा 
उपि�थत भएका छ� ।
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साव�जिनक सडक ऐन, २०३१ को दफा ४ ले 
कुनै पिन सडक िनमा�ण, िव�तार वा सधुार गन�का लािग 
�चिलत कानूनबमोिजम ज�गा �ा� गनु�पन� �ावधान 
छ । ज�गा �ा� गन� �चिलत कानून भनेको ज�गा �ाि� 
ऐन, २०३४ नै हो । यसका अलावा त�कालीन नगर 
िवकास ऐन, २०४५ को दफा १६ तथा काठमाड� 
उप�यका िवकास �ािधकरण ऐन, २०४५ को दफा 
११ ले पिन �चिलत नेपाल कानूनबमोिजम ज�गा 
�ा� गनु�पन� �ावधान छ । हामी िनवेदकह�को के 
कित ज�गा सडक िव�तारका लािग िलन खोिजएको 
हो, कुन कुन िक�ा न�बरबाट के कित �े�फल ज�गा, 
पखा�ल, घर, टहरा वा �थायी संरचना �ा� गन� हो, नाप 
न�सा गरी स�पूण� िववरण खलुाई राजप�मा िविधवत्  
सूचना �कािशत गनु�पन�मा सो ग�रएको छैन । �यसैगरी 
हामी घरज�गाधनीले के कुन िहसाबमा मआु�जा, 
के कित रकम �ितपूित� पाउने हो यिकन ग�रन ु
पद�छ । यस स�ब�धमा ��यथ�बाट सडक िव�तार 
गन�का लािग ज�गा �ाि� ऐनमा उि�लिखत कुनैपिन 
�ि�या अवल�बन नगरी िमित २०६५।११।१७ को 
गोरखाप�मा �कािशत सूचनाकै आधारमा पिन ज�गा 
�ा� गन� �ारि�भक �ि�या स�ु गन� भनी ��यथ� 
नेपाल सरकार (म��ी�तर) को िमित २०६५।११।२ 
को िनण�यअनसुार हामी िनवेदकह�लाई मआु�जा 
उपल�ध गराई िविधवत्  ज�गा �ा� गररे मा�ै सडक 
िव�तार गन� स�ने अव�था िनिव�वाद देिख�छ । 

कलंक� नागढंुगा सडक िमित २०२३।११।२२ 
को राजप�मा �कािशत सूचनाअनसुार िव�णमुित 
पलुदेिख रिवभवन मोडस�मको १३० फुटिभ�को ज�गा 
�ा� गदा� पिन मआु�जा िदई कानूनबमोिजम नै ज�गा 
�ा� गरकेो र राजप�को सूचनामा पिन कािलमाटीको 
िव�णमुती पलुदेिख रिवभवनको मोडस�मको सडक 
भनी उ�लेख भएको देिख�छ । िमित २०३०।९।९ 
र २०३०।९।११ को राजप�मा �कािशत सूचनामा 
कािलमाटी थानकोट सडक फरािकलो गन� सािबक 

न�सामा भएकोबाट दाया ँ बाया ँ८/८ िमटर गरी १६ 
िमटर चौडाइिभ�को ज�गा अिध�हण गरी ज�गा �ा� 
गदा� कािलमाटी थानकोट सडक फरािकलो गन� भनी 
सूचना �कािशत भई िव�ता�रत सडकिभ� पन� घर 
ज�गा र �े�फलअनसुारको मआु�जा िदइएको अव�था 
छ । �यसबाहेक हाल िव�तार गन� खोिजएको सडकको 
िविधवत्  मआु�जा उपल�ध गराई ज�गा �ा� गन� भनी 
��यथ� नेपाल सरकारबाट हालस�म कुनै �ि�या 
अवल�बन ग�रएको छैन ।

साव�जिनक सडक ऐन, २०३१ को ��तावनामै 
सडकको वग�करण गरी ितनीह�को िनमा�ण, स�भार, 
िव�तार वा सधुार गन� आव�यक पन� ज�गा �ा� गन� र 
�यसको लािग मनुािसब मािफकको मआु�जा िवतरण 
गन� भनी ��तावनामै उ�लेख भएबाट र रा�यले ज�गा 
�ाि� तथा पनुवा�स नीित, २०७१ पा�रत गरी जनताका 
िनजी स�पि� �ा� गदा� �चिलत चलन च�तीको मोल 
िदनपुन�, �ासक�ी गन� नपाइने, िव�थािपतलाई अ�य� 
पनुवा�स ग�रन ुपन�, वैकि�पक उपाय अवल�बन गनु�पन� 
नीित पा�रत भइसकेको अव�था छ । िनवेदकह�को 
हकमा कलंक�–थानकोट सडक िव�तारको �ममा 
यी उि�लिखत कुनैपिन ऐन कानून नीित िनयमलाई 
��यथ� सरकारी िनकायह�बाट अनशुरण ग�रएको 
छैन । हामी िनवेदकलाई मआु�जा उपल�ध नगराई घर 
टहरा भ�काई घरबासिवहीन बनाउने ��यथ�ह�को 
गैरकानूनी काम कारबाहीको िव�� मागबमोिजमको 
�रट आदेश जारी ह�नपुन� िनिव�वाद रहेको छ । 

नेपालको संिवधानको धारा २५ ले ��येक 
नाग�रकलाई कानूनको अधीनमा रही स�पि� आज�न 
गन�, भोग गन�, बेचिबखन गन�, �यावसाियक लाभ �ा� 
गन� र स�पि�को अ�य कारोबार गन� हक ��याभूित 
गद� स�पि�स�ब�धी अिधकार संिवधानको भाग ३ मा 
मौिलक हकको �पमा ��याभूत गरकेो छ । �यसैगरी 
धारा १६(१) स�मानपूव�क बा�ँन पाउने हक, धारा 
१७(२)(ङ)(च) �वत��पूव�क बसोबास गन�, पेसा 

९९८६ - सान ु�े�समेत िव. नेपाल सरकार, �धानम��ी तथा मि��प�रषद ्को काया�लय, िसंहदरबारसमेत
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�यवसाय तथा रोजगार गन� पाउने हक ��याभूित गरकेो 
छ भने धारा १८(१)(२) ले कानूनको अगािड समान 
र कानूनको समान संर�णबाट कसैलाई वि�चत नगन� 
समानताको हक ��याभूित ग�रएकोमा सो हकसमेत 
��यथ�बाट कुि�ठत गन� अव�था सजृना भएको छ । 
धारा ३७ ले नाग�रकको आवासको हकको �यार�ेटी 
गरकेोमा �यसलाई पूण�तया ल�याउने काम भएको छ । 
संिवधानको धारा २५(२)(३) मा रा�यले नाग�रकको 
स�पि� साव�जिनक िहतकै लािग अिध�हण गर े पिन 
िविधवत्  �ितपूित�  उपल�ध गराएर मा�ै गन� स�ने 
मौिलक हक ��याभूत गरकेो छ । संिवधानले ��याभूत 
गरकेा स�पूण� स�पि�स�ब�धी हकलगायतका मौिलक 
हकमािथ ठाडै आघात प�ुयाई सो हकको �चलन गन� 
पाउनबाट िनवेदकह�लाई वि�चत ग�रएकोले यो �रट 
िनवेदन दायर गन� आएका छ� । 

ज�गा �ाि� ऐन, २०३४ को दफा ५ बमोिजम 
�ारि�भक काय� स�ु गन� नेपाल सरकारले दफा ३ वा ४ 
बमोिजम िविधवत्  �ा� गन� िनण�य ग�रएको ज�गामा मा�ै 
िम�छ । �यसको लािग स�बि�धत िनकायको काया�लय 
�मखुले के कुन ठाउबँाट के कित ज�गा �ा� गनु�पन� 
हो सोको यिकन गन�लाई �ारि�भक कारबाही चलाउने 
�यव�था गरकेोले ��यथ� नेपाल सरकार (म��ी�तर) 
को िमित २०६५।११।२ को िनण�यबाट दफा ५ 
बमोिजमको �ारि�भक कारबाही चलाउने भनेकोमा सो 
भनेकै दफा ३ वा ४ बमोिजम िविधवत्  मआु�जा िदएर 
मा�ै ज�गा �ा� गन� िम�ने हो । 

(झ) स�मािनत सव��च अदालतबाट 
समेत कुनैपिन जनताको िनजी �वािम�वका घरज�गा 
कानूनबमोिजम उिचत मआु�जा, �ितपूित� �दान नगरी 
नाग�रकको ई�छा िव�� हकभोग �वािम�वको िनजी 
घर र ज�गा रा�यले जबरज�ती सडक िव�तारका 
नाममा िलन स�दैन निम�ने भनी मापद�डमा नै 
उि�लिखत कितपय सडक िकनाराका बािस�दाले 
समेत �ितपूित�  मआु�जा पाउने फैसला भएको छ । 

यस स�ब�धमा ब�ी�साद शमा� िव. �ी ५ को सरकार 
मि��प�रषद ् सिचवालयसमेत (ने.का.प.२०५८, 
िन.नं. ७०४०, प�ृ ५९१) कृ�णराज पा�डे िव. 
काठमाड� महानगरपािलकासमेत (ने.का.प. २०६२, 
िन.नं. ७५४४, अंक ५, प.ृ ६१८), भीमबहादरु 
�े�समेत िव. पि�मा�चल सडक िडिभजन काया�लय 
५ नं. िशवपरुसमेत (स.अ.ब.ु २०६६, अंक १३, प.ृ 
११) उप�यका नगर िवकास सिमित िव. सनुकेशरी 
जोशीसमेत (स.अ.ब.ु २०७०, अंक ९, प.ृ ३), 
िव�णदु� भ� िव. िज.िव.स. कैलालीसमेत (स.अ.ब.ु 
२०६८, अंक ८, प.ृ ३५), गणेशबहादरु बोहरासमेत 
िव. �धानम��ी तथा मि��प�रषद ् काया�लयसमेत 
(स.अ.ब.ु२०६८ अंक २० प.ृ३) का म�ुामा �रट आदेश 
जारी गरी िस�ा�त �ितपादन गरकेो अव�था छ । हामी 
िनवेदकको हकमा उि�लिखत निजर िस�ा�तह�को 
समेत �ितकूल ��यथ�ह�को काम काय� रहेकोले 
मागबमोिजमको �रट आदेश जारी गरी �याय पाऊँ । 

(ञ) हामी िनवेदकह�को नाम दता�मा रही 
घरबाससमेत रहेको उ� उि�लिखत घरज�गा िविधवत्  
मआु�जा िदई अिध�हण नै नगरी एकतफ��पमा 
बलज�ती सडक िव�तारको नाममा घर टहरा 
भ�काउने ग�रएको ��यथ�ह�को काम कारबाहीबाट 
हामी िनवेदकह�लाई नेपालको संिवधानको धारा 
१६(१), १७(२)(ङ)(च), १८(१)(२), २५(१)(२)
(३), ३७, ज�गा �ाि� ऐन, २०३४ को दफा ३, ४, ५, 
साव�जिनक सडक ऐन, २०३१ को दफा ४, काठमाड� 
उप�यका िवकास �ािधकरण ऐन, २०४५ को दफा 
११ समेत �ारा ��याभूत मौिलक तथा कानूनी हक 
अिधकारको �चलनमा बाधा सजृना ग�रएकोले अ�य 
वैकि�पक उपचारको अभावमा संिवधानको धारा ४६, 
१३३(२)(३) बमोिजम स�मािनत अदालतसम� यो 
�रट िनवेदन दायर गन� आएका छ� । िनवेदकह�लाई 
कानूनबमोिजम मआु�जा उपल�ध नगराई सडक 
िव�तार गन� भनी िट�पणी उठाई सदर ग�रएको नेपाल 
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सरकार (सिचव�तर) िमित २०७१।८।२५ को िनण�य 
तथा सो िनण�य काया��वयनको लािग पठाइएको िमित 
२०७१।०८।२६ च.नं.५९० को प�लगायत सो 
स�ब�धमा ��यथ�ह�बाट भए गरकेा अ�य स�पूण� 
िनण�य, िट�पणी, आदेश, िचठीप�  संिवधानको धारा 
१३३(२)(३) बमोिजम उ��ेषणको आदेशबाट बदर 
गरी िनवेदकह�लाई िविधवत्  मआु�जा उपल�ध नगराई 
गैरकानूनी�पमा स�पि�को हक कुि�ठत गरी घरटहरा 
भ�काई सडक िव�तार गन� काय� नगनु�  नगराउन ुभनी 
�ितषेधको आदेश तथा साव�जिनक िहत र िवकासको 
लािग सडक िव�तार गन� िनवेदकह�को ज�गा 
आव�यक परकेो भए िनवेदकह�लाई ज�गा �ाि� ऐन, 
२०३४ को दफा ३, ४, ५ तथा साव�जिनक सडक ऐन, 
२०३१ को दफा ४ समेतका कानूनी �यव�थाबमोिजम 
िविधवत्  मआु�जा उपल�ध गराई ज�गा अिध�हण 
गरी मा�ै सडक िव�तारको काय� गनु�  गराउन ु भनी 
िवप�ी ��यथ�ह�को नाममा परमादेशसमेतको जो 
चािहने उपय�ु आ�ा आदेश वा पजु� जारी गरी पूण� 
�याय पाऊँ । ��ततु �रट िनवेदनउपर अि�तम िकनारा 
नलागेस�म िनवेदकह�को घर टहरा भ�काई सडक 
िव�तार गन� काय� नगनु�  नगराउन ुभनी सव��च अदालत 
िनयमावली, २०४९ को िनयम ४१(१) बमोिजम 
अ�त�रम आदेशसमेत जारी गरी सनुवुाइमा अ�ािधकार 
�दान गरी हे�रपाउ ँभ�नेसमेत बेहोराको सान ु�े�समेत 
४७ जनाको िनवेदन । 

 यसमा के कसो भएको हो, िनवेदन 
िजिकरबमोिजम आदशे जारी गनु�  नपन� भए कारणसिहत 
बाटाका �यादबाहेक १५ िदनिभ� िवप�ीह�म�येका 
नं. १, २, ३, ४, ५, ६, ७, १०, १२, १३ र १४ का 
हकमा महा�यायािधव�ाको काया�लयमाफ� त र अ�य 
िवप�ीह�को हकमा आफँै वा आ�नो कानूनबमोिजमको 
�ितिनिधमाफ� त िलिखत जवाफ पेस गनु�  भनी आदेश 
र िनवेदनको �ितिलिपसमेत साथै राखी िवप�ीह�का 
नाममा �याद सूचना जारी गरी िलिखत जवाफ पर ेवा 

अविध नाघेपिछ िनयमानसुार गरी पेस गनू� । अ�त�रम 
आदशेको हकमा अक� प�को िजिकर सनेुर मा� 
आदशे गन� उपय�ु ह�ने ह�दँा त�स�ब�धी छलफलको 
लािग िमित २०७२।११।२७ को तारखे तोक� 
स�बि�धत प�ह�लाई सोको जानकारीसमेत गराई 
कानूनबमोिजम गरी पेस गनु�  भ�ने यस अदालतबाट 
भएको आदेश । 

िवप�ी �रट िनवेदकह�ले �रट िनवेदनमा 
िलएको िवषय स�ब�धमा ि�परु�ेरदेिख कािलमाटी 
कंलक� नागढंुगा सडक िव�तारको �ममा ठे�का 
�यव�थापन भई िनमा�ण काय� स�ु भइसकेको 
िव�मान अव�थामा कंलक� नागढंुगा सडक ख�डमा 
आयोजनाका �ािविधकह� तथा िनमा�ण �यवसायीबाट 
काम गन� �ममा �थानीय बािस�दाह�बाट उ� काय�मा 
अवरोध िसज�ना गन� पखा�ल िनमाण�को लािग लगाइएको 
िकला उखे�ने ज�ता काय�बाट िनमा�ण काय�मा बाधा 
अवरोध भएको ह�दँा िनमाण� काय�लाई सहज�पमा 
बढाउन आव�यक सरु�ा �यव�था िमलाई िदन ुभनी 
काठमाड� उप�यका सडक िव�तार आयोजनाको 
च.न.५०५ िमित २०७२।१०।१५ गतेको िज�ला 
�शासन काया�लय काठमाड�लाई लेिखएको प� िज�ला 
�शासन काया�लय काठमाड�को च.न.२६१४ िमित 
२०७२।१०।१९ गतेको प�साथ यस काया�लयमा 
शाि�त सरु�ा स�ब�धमा लेखी आएको ह�दँा उि�लिखत 
प� स�ब�धमा आव�यक शाि�त सरु�ा �यव�था 
िमलाउन ु ह�न भनी यस काया�लयको च.न.२३८२ 
िमित २०७२।१०।१८ गतेको प��ारा महानगरीय 
�हरी व�ृ कािलमाटी थानकोटसमेतलाई प�ाचार 
ग�रएकोस�म हो । सोदेिख बाहेक �रट िनवेदनमा 
िलएको िजिकरअनसुारको काय� यस प�रसरबाट 
नभएको नग�रएको अव�थामा कपोलकि�पत झ�ुा 
बेहोरा उ�लेख गरी यस प�रसरसमेतलाई िवप�ी बनाई 
स�मािनत अदालतसम� िदएको �रट िनवेदन खारजे 
ग�रपाउ ँ भ�ने बेहोराको महानगरीय �हरी प�रसर 

९९८६ - सान ु�े�समेत िव. नेपाल सरकार, �धानम��ी तथा मि��प�रषद ्को काया�लय, िसंहदरबारसमेत
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काठमाड�को तफ� बाट पेस भएको िलिखत जवाफ ।
िनवेदकह�ले ि�भवुन राजपथ कहाबँाट स�ु 

ह�ने हो भनी अ�प� रहेको भनी िनराधार िववाद सजृना 
गनु�भएको छ । ि�भवुन राजपथ काठमाड� ि�परु�ेरको 
ि�भवुनको सािलकदेिख स�ु भई र�सौलस�म पद�छ । 
सोको ल�बाई ज�मा १६९ िक.िम. पद�छ । र�सौलदेिख 
ना�दा पिन ि�भवुन राजपथ ि�परु�ेरको ि�भवुनको 
सािलकस�म पद�छ । सो कुरामा िवप�ी िद��िमत 
ह�नपुन� अव�था छैन । जहासँ�म िवकास िवरोधी होइन�, 
मआु�जा �ितपूित� िवना घर टहरा भ�काउन िददँनै� भ�ने 
स�ब�धमा जनु दाबी छ सोमा घर टहरा जित पद�छ 
सोको �ितपूित� आ�नो �माण प�ुयाई माग गनु�भएको 
ख�डमा पाई नै हा�न ु ह�नेछ । िवप�ीह� हालस�म 
�ितपूित�  पाउ ँभनी माग गन� आउन ुभएको छैन होइन । 
यस राजमाग� ह�दैँ उप�यकाबािहर र उप�यकािभ� �वेश 
गन� म�ुय सडक भएको सो सडक रा�यको मे�द�डको 
�पमा रहेको ह�दँा उ� सडक अित नै साघँरुो भई घ�ट� 
जाम ह�ने गरकेो कुरामा सबै िनकाय तथा �यस भेगका 
जनता सा�ा�कार ह�नहु��छ रा��को मे�द�डको �पमा 
रहेको सडक िव�तार काय�लाई िनर�तरता िदनपुन� ह�दँा 
िवप�ीको �रट िनवेदन खारजे भागी छ । 

िवप�ीह�ले आ�नो िनवेदनमा सरकारको 
नीित िनद�शनबमोिजम सडकको ज�गा छाडी घर बनाई 
बसोबास गरी आएको भनी उ�लेख गनु�भएको छ । 
तर किहलेदेिख न�सा पास गरी घर बनाई बसोबास 
गनु�भएको हो, सो कुरा िनवेदनमा किहकँतै उ�लेख गन� 
स�नभुएको छैन । सोबाट पिन िवप�ीको �रट िनवेदन 
दाबी झ�ुा हो, खारजे ग�रपाऊँ । साथै िवप�ीह�ले 
आ�नो �रट िनवेदनमा सडकको के��िव�द ु ८-८ 
िमटर छाडी घर िनमा�ण गरकेो उ�लेख गनु�भएकोमा 
साव�जिनक सडक ऐन, २०३१ को दफा ३ को ख�ड 
क मा उ� सडक राजमाग� भनी उ�लेख भएको र 
राजमाग�को मापद�ड सडक के��देिख दवैुतफ�  बराबर 
२५/२५ िमटर गरी ज�मा ५० िमटर चौडा ह�ने बेहोरा 

अनरुोध छ । सो स�ब�धमा नेपाल सरकारबाट पिन 
२०३४।३।२० को राजप�मा उ�लेख भएको छ । सो 
राजप�मा िनकािलएको सूचनालाई �वीकार गरी बसी 
हाल आएर मापद�डको स�ब�धमा िववाद सजृना गन� 
िवप�ीलाई हकदैया छैन । 

��ततु राजमाग�को मापद�ड सडक के��बाट 
दाया ँबाया ँ२५/२५ िमटर भए तापिन हाललाई नेपाल 
सरकारको िनद�शनबमोिजम केही सहज गराउन 
मौजदुा सडकको के��िव�दबुाट दवुैतफ� ११/११ िमटर 
गरी ज�मा २२ िमटर चौडाइको सडक ह�ने गरी िच� 
लगाई सो ११ /११ िमटरिभ� बनेका भौितक संरचना 
हटाउन िज�ला आय�ुको काया�लय काठमाड�ले 
अनरुोधस�म ग�रएको ह�दँा िवप�ीले �रट िनवेदनमा 
उ�लेख गरजे�तो �ेत आतंक म�चाउने ज�तो काय� 
यस िनद�शनालयबाट नग�रएको र यस िनद�शनालयले 
म��ालय तथा िवभागको नीित िनद�शनबमोिजम 
काय� गरी आएको र िवप�ीह�को कुनै सवंैधािनक 
एवं कानूनी हकमा आघात प�ुने गरी कुनै काय� नगरी 
भएको ह�दँा िवप�ीको झ�ुा �रट िनवेदन खारजेभागी 
छ, खारजे ग�रपाउ ँ भ�ने बेहोराको नेपाल सरकार 
सडक िवभाग म�यमा�चल �े�ीय सडक िनद�शनालय 
बबरमहल काठमाड�को िलिखत जवाफ । 

��ततु �रट िनवेदनका स�ब�धमा सडक 
िव�तारको िवषय यस काया�लयको �े�ािधकारिभ� 
पद�न । साव�जिनक उपयोगका लािग ज�गा �ाि� गन� 
नगन� / मआु�जा उपल�ध गराउन ु पन� नपन� भ�ने 
िवषय नेपाल सरकारको नीितगत िनण�यको िवषय 
हो । नेपाल सरकारबाट मआु�जा उपल�ध गराउने गरी 
िनण�य भएको अव�थामा ज�गा �ाि� ऐन, २०३४ को 
दफा १३ बमोिजम गिठत सिमितमा �मखु िज�ला 
अिधकारीसमेत रहने �ावधान रहेको छ । ऐजन दफा 
३८ मा यस ऐनबमोिजम कुनै काम गन� अिधकार पाएको 
कुनै अिधकारीले आफूले गनु�पन� कामको िसलिसलामा 
�मखु िज�ला अिधकारीको म�त माग गन� स�ने र 
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�यसरी म�त मािगएकोमा �मखु िज�ला अिधकारीले 
म�त िदनपुन� �यव�था छ । मआु�जा उपल�ध गराउन ु
नपन� गरी नेपाल सरकारबाट िनण�य भएको अव�थामा 
ज�गा अिध�हण र मआु�जा स�ब�धमा �मखु िज�ला 
अिधकारीको कुनै भूिमका रहदँैन । सरकारको नीित 
तथा िनण�य काया��वयन गनु� , सरकारी स�पि�को 
संर�ण गनु�  र शाि�त सरु�ा कायम गनु�  �मखु 
िज�ला अिधकारीको कत��य हो । सोही आधारमा नै 
उि�लिखत सडक िव�तारको िसलिसलामा आव�यक 
सरु�ा �यव�था िमलाइएको हो । िनवेदकह�ले यस 
काया�लयलाई िवप�ी बनाउन ु पन� कुनै कारण नै 
छैन । तसथ� िवकास �ि�यामा अवरोध गन� िनयतले 
दायर ��ततु �रट िनवेदन यस काया�लयको हकमा 
खारजे ग�रपाउ ँ भ�ने बेहोराको  िज�ला �शासन 
काया�लय काठमाड�को िलिखत जवाफ ।

सरु�ा �यव�था िमलाउन ह�न भ�ने 
महानगरीय �हरी व�ृ, थानकोटको च.नं.१५४७ िमित 
२०७२।१०।१८ को आदेशानसुार सडक िव�तारको 
�ममा सरु�ा �यव�था िमलाइएको हो । सरु�ा 
�यव�थाबाहेक अ�य काय� यस �भागबाट भएको नह�दँा 
झठुा बेहोरा उ�लेख गरी दायर भएको �रट िनवेदन 
खारजे ग�रपाउ ँ भ�ने बेहोराको महानगरीय �हरी 
�भाग, बल�बकुो तफ� बाट पेस भएको िलिखत जवाफ । 

कलंक� नागढंुगा सडक िव�तारको �ममा 
सरु�ा �यव�था िमलाउन ह�न भ�ने महानगरीय 
�हरी प�रसर काठमाड�को च.नं.२३८२ िमित 
२०७२।१०।१८ को प�ानसुार सडक िव�तारको 
�ममा सरु�ा �यव�था िमलाइएको हो । सरु�ाका 
अलावा अ�य िवषय यस काया�लयसगँ स�बि�धत 
नरहेकाले �रट िनवेदन खारजे ग�रपाउ ँभ�ने बेहोराको 
महानगरीय �हरी व�ृ थानकोटको तफ� बाट पेस भएको 
िलिखत जवाफ । 

 नेपाल सरकारको िनण�यले च��ािगरी 
नगरपािलका २०७१ मा �थािपत भएको र न.पा. 

�थापना ह�नअुगािड न�सा पासको �चलन नरहेको 
कुरा िनवेदकले �वीकार गनु�भएको छ । �रट िनवेदन 
माग सडक िव�तारसगँ रहेको ह�दँा यस नगरपािलकाको 
�े�ािधकारअ�तग�त नपन� र सो माग स�ब�धमा नेपाल 
सरकार, म��ालय तथा सडक िव�तारअ�तग�त रहेका 
िनकायले गरकेो िनण�यबमोिजम नगरपािलकाले गनु�पन� 
ह�दँा �रट िनवेदन खारेज ग�रपाउ ँ भ�ने बेहोराको 
च��ािगरी नगरपािलकाको तफ� बाट पेस भएको िलिखत 
जवाफ । 

साव�जिनक सडकह�को वग�करण गरी 
ितनीह�को िनमा�ण, मम�त, स�भार, सधुार र सोको लािग 
आव�यक पन� ज�गा �ा� गन� र �यसको लािग मनुािसब 
मािफकको मआु�जा िवतरण गन� साव�जिनक सडक 
ऐन, २०३१ जारी भएको छ । साव�जिनक सडकलाई 
नेपाल सरकारले राजमाग�, सहायक माग�, िज�ला 
माग� र सहरी माग�मा वग�करण गरी �य�तो सडकको 
के�� रखेाबाट दाया ँ बाया ँ दवैुितर एकतीस िमटरमा 
नबढाई सडक सीमा तो�ने �यव�था साव�जिनक 
सडक ऐन, २०३१ को दफा ३ मा गरकेो छ । यसरी 
सडक सीमा तोिकएकोमा सडक सीमाको र सडक 
सीमा नतोिकएकोमा साव�जिनक सडकको िकनारबाट 
६/६ िमटरमा नबढ्ने गरी तोकेको फासलािभ� 
पखा�लबाहेक अ�य कुनै िकिसमको �थायी संरचना वा 
भवन िनमा�ण गन� नपाउने गरी िनषेध गन� स�ने र नगर 
िवकासस�ब�धी योजना लागू भएको �े�मा त�स�ब�धी 
�चिलत कानूनबमोिजम ह�ने �यव�था सोही ऐनको 
दफा ३क. मा ग�रएको छ । नगर िवकास योजना 
लागू भएको �े�मा नगर िवकास सिमितले बनाएको 
िनमा�णस�ब�धी मापद�डबमोिजम भौितक संरचनाको 
िनमा�ण गनु�पन� र कसैले मापद�डिवपरीत तथा सडक 
सीमा अित�मण गरी िनमा�ण काय� गरमेा �यसरी 
बनाइएका कुनैपिन भौितक संरचनाह� हटाउन, 
भ�काउन र िनषेध गन� स�ने कानूनी �यव�था रहेको 
छ । काठमाड� उप�यका िवकास �ािधकरणले बनाएको 

९९८६ - सान ु�े�समेत िव. नेपाल सरकार, �धानम��ी तथा मि��प�रषद ्को काया�लय, िसंहदरबारसमेत
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िनमा�णस�ब�धी मापद�ड काठमाड� उप�यकािभ�का 
नगरपािलका र नगरो�मखु गा.िव.स. का बािस�दाह� 
सबैले पूण��पमा पालना गनु�पन� �यव�था गरकेो छ । 
�यसरी मापद�डिवपरीत सडकको सीमा अित�मण 
गरी िनमा�ण ग�रएका भौितक सरंचनाह� उ� 
�ािधकरणबाट हटाइएको ि�परु�ेर-कािलमाटी-
कलंक� ख�डको िव�तार तथा �तरो�नित गन� िमित 
२०७१।८।२५ मा िनण�य भएकोले �रट िनवेदन 
औिच�यपूण� (Reasonableness) नदेिखएको ह�दँा 
खारजेभागी छ, खारजे ग�रपाउ ँभ�ने बेहोराको भौितक 
पूवा�धार तथा यातायात �यव�था म��ालयको िलिखत 
जवाफ ।

 िवप�ीह�ले आ�नो िनवेदनमा सरकारको 
नीित िनद�शनबमोिजम सडकको ज�गा छाडी घर 
बनाई बसोबास गरी आएको उ�लेख गनु�भएको 
रहेछ । किहलेदेिख घर बनाई बसोबास गनु�भएको हो 
िनवेदकह�को िनवेदनमा उ�लेख गन� स�नभुएको 
छैन । तर िवप�ीले िववाद गनु�भएको सडक राजमाग� 
(ि�भवुन राजपथ) हो । िनवेदनमा सडकको 
के��िव�दबुाट ८/८ िमटर छाडी घर बनाएको उ�लेख 
गनु�भएको सडक साव�जिनक सडक ऐन, २०३१ को 
दफा ३ को ख�ड (क) मा राजमाग� भनी उ�लेख भएको 
र राजमाग� सडकको के�� रखेादेिख दवुैतफ�  बराबर 
२५/२५ िम. गरी ५० िमटर चौडाइको सडक हो । 
सो स�ब�धमा नेपाल सरकारबाट २०३४।३।२० को 
राजप�मा उ�लेख भएकामा सो स�ब�धमा िनवेदनमा 
िववाद नगरी �वीकार ग�रएको र नेपाल सरकारबाट 
काठमाड� उप�यकािभ�का नगरपािलका र नगरो�मखु 
गा.िव.स. ह�मा ग�रने िनमा�णस�ब�धी मापद�डमा 
पिन सो मापद�डको प�ृ ४० मा सडकको �यव�था 
गरी देहाय (ख) मा राजमाग� भनी सडक िवभागबाट 
राजमाग� तोिकएकोमा के�� रखेादेिख २५ िमटर दवैुतफ�  
�थायी खालका िनमा�ण काय� गन� निदने र यसअ�तग�त 
अरिनको राजमाग� ि�भवुन राजपथ उ�लेख भएबाट 

नै िवप�ीह�ले िववाद गन� पाउने होइन । जहासँ�म 
ि�भवुन राजपथ काठमाड�को कहाबँाट स�ु ह�ने भनी 
अ�प� रहेको िनराधार िववाद सजृना गनु�भएको छ 
सो सरासर गलत छ । ि�भवुन राजपथ ि�परु�ेरको 
ि�भवुनको सािलकदेिख स�ु ह�नेमा िनवेदकह� 
िद��िमत ह�नपुन� अव�था नै छैन । जहासँ�म िवकास 
िवरोधी होइन� मआु�जा पाउनपुछ�  भ�ने िनवेदन 
दाबी छ सो स�ब�धमा नेपाल सरकारको स�बि�धत 
िनकायबाट �प� ह�ने नै छ । यस �ािधकरणले काठमाड� 
उप�यका िवकास �ािधकरण ऐन, २०४५ को दफा 
२६ बमोिजम नेपाल सरकारको नीित िनद�शनबमोिजम 
काय� गन� िनकाय भएको ह�दँा हाललाई ि�भवुन राजपथ 
२५/२५ िमटर गरी ५० िमटर भए तापिन हाललाई 
नेपाल सरकारको िनद�शनबमोिजम केही सहज गराउन 
मौजदुा सडकको के��िव�दबुाट दवैुतफ�  ११/११ िमटर 
गरी २२ िमटर चौडाइको सडक ह�ने गरी  िच� लगाई 
सो ११/११ िमटरिभ� बनेको भौितक संरचना हटाउन 
लगाइएको बेहोरा अनरुोध छ भ�ने बेहोराको काठमाड� 
उप�यका िवकास �ािधकरण र ऐ. िज�ला आय�ुको 
िलिखत जवाफ ।

ज�गा �ाि� ऐन, २०३४ को दफा ३ 
मा नेपाल सरकारको कुनै साव�जिनक कामको 
िनिम� कुनै ज�गा �ा� गन� आव�यक ठहराएमा यस 
ऐनबमोिजमको मआु�जा िदने गरी नेपाल सरकारको 
जनुसकैु ठाउकँा जितसकैु ज�गा �ा� गन� स�नेछ भ�ने 
तथा दफा ५(१) मा दफा ३ वा ४ को �योजनको 
लािग ज�गा �ा� गन� गरी नेपाल सरकारले िनण�य 
गरपेिछ जनु काया�लयको िनिम� ज�गा �ा� ग�रने 
हो सो काया�लयको क�तीमा राजप�ाङ्िकत ततृीय 
�ेणीको कम�चारी वा राजप�ाङ्िकत कम�चारी नभएमा 
काया�लय �मखुले र कुनै प�रयोजनाको लािग भए 
स�बि�धत प�रयोजना �मखुले कुन ठाउमँा के कित 
ज�गा �ा� गनु�पन� हो सो यिकन गन�को लािग �ारि�भक 
कारबाही चलाउन स�नेछ भ�ने �यव�थाबमोिजम 
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नेपाल सरकार (सिचव�तर) बाट साव�जिनक 
िहतको लािग सडक िव�तार गन� िनण�य भएको र 
सोको काया��वयनको लािग सडक िवभागमा लेखी 
पठाएको । साव�जिनक िहतको लािग सडक िव�तार 
गन� ज�तो पिव� काय�मा िनवेदकह�बाट सरकारलाई 
सहयोग गनु�पन�मा बाधकको �पमा खडा भएको दिेखदँा 
गलत मनसाय िलई दायर भएको �रट िनवेदन बदरभागी 
छ, बदर ग�रपाउ ँभ�ने बेहोराको नेपाल सरकार, गहृ 
म��ालयको िलिखत जवाफ । 

यस काया�लयले साइड ि�लयर भएपिछ मा� 
आ�नो �े�ािधकारिभ�को सडक िनमा�ण गन� काय� 
गद�छ । िवप�ीले �रटमा उ�लेख गनु�भएको सडक 
ि�भवुन राजपथ यस िडिभजन सडक काया�लयको 
�े�ािधकारिभ� पन� सडकसमेत होइन । आ�नो 
�े�ािधकारिभ� नपन� सडकमा यस काया�लयसमेतको 
उपि�थितमा �रटमा उ�लेख गर े ज�तो िवप�ीह� 
बसी आएको घरज�गामा जबरज�ती�पमा �वेश गरी 
सडक िव�तारको नाममा डोजर लगाई �ेत आतंक 
म�चाउने, िवप�ीह�को स�पि�मािथ ठाडो ह�त�ेप 
गन� र िनजी स�पि� ह�याउने काय� यस काया�लयबाट 
भए गरकेो होइन । सबै सरकारी िनकायले आ-आ�नो 
�े�ािधकारिभ� रहेर �े�ािधकारिभ�को सडकस�म 
िनमा�ण तथा िव�तार गन� हो । तसथ� िवप�ीले 
�रट िनवेदनको िविभ�न �करणमा लगाउन ु भएको 
आरोप िम�या, झ�ुा तथा कपोलकि�पत ह�न् । �रट 
िनवेदनमा उ�लेख गरकेो आरोप ज�ता कुनैपिन 
काय� यस काया�लयबाट केही नग�रएको ह�दँा तथा 
�े�ािधकारभ�दा बािहरको सडकमा कुनै िकिसमको 
कतैबाट पिन सलं�न नभएको काया�लयलाई के कुन 
कारणले िवप�ी बनाउन ु भएको हो सो कुरा �रटको 
कुनै हरफमा ले�न स�नभुएको नह�दँा िवप�ीको �रट 
िनवेदन खारजे ग�रपाउ ँभ�ने बेहोराको नेपाल सरकार 
सडक िवभाग िडिभजन सडक काया�लको िलिखत 
जवाफ ।

 सव�साधारण जनताको सिुवधा तथा आिथ�क 
िहत कायम रा�नको लािग सबै िकिसमको साव�जिनक 
सडकह�को वग�करण गरी ितनीह�को िनमा�ण, 
स�भार, िव�तार वा सधुार गन� आव�यक पन� ज�गा 
�ा� गन� र �यसको लािग मनुािसब मािफकको मआु�जा 
िवतरण गन� साव�जिनक सडक ऐन, २०३१ जारी भएको 
पाइ�छ । उ� ऐनमा साव�जिनक सडकको वग�करण, 
िनमा�ण, स�भार, िव�तार वा सधुारस�ब�धी िव�ततृ 
�यव�था रहेको छ । साव�जिनक सडक अित�मण गरी 
घर, टहरा वा अ�य भौितक संरचना िनमा�ण गन� वा अ�य 
उपयोग गन� कारणले गदा� साव�जिनक सडकमा सवारी 
साधन आवतजावत गन� र पैदल या�हु� िहड्ँडुल 
गन�समेत अ�य�त किठन ह�न गई साव�जिनक जीवन 
नै असरुि�त ह�दँै गएको कारणले गदा� सवारी साधन 
एवं पैदल या�हु�लाई िहड्ँडुल गन� सहज बनाउने 
र साव�जिनक जीवनको सरु�ा गन�समेत उ�े�यले 
नेपाल सरकारले हालैका िदनह�मा अित�िमत 
साव�जिनक सडक खाली गराउने एवं सडक िव�तार 
गन� काय�लाई �ाथिमकता �दान गरी सोहीअन�ुप 
काय� गद� आएको छ । राजधानीलाई �व�छ, सफा तथा 
हराभरा बनाई सवारी साधनलगायत नाग�रकलाई 
सहज र सरल�पमा आवागमन गन�स�ने वातावरण 
सजृना गन� एव ं नगर िवकास सिमितले लागू गरकेो 
भौितक संरचनास�ब�धी मापद�डिवपरीत साव�जिनक 
सडक तथा ज�गा अित�मण रो�ने उ�े�यले नै 
सडक िनमा�ण तथा िव�तारस�ब�धी काय� भएको 
हो । कानूनी रा�यमा सरकारका सबै काम, कारबाही, 
िनण�य, गितिविध र ि�याकलाप कानूनमा आधा�रत 
रहनपुन� भ�ने अवधारणालाई आ�मसात् गररे ै�चिलत 
कानूनबमोिजम उ� काय�ह� ह�दँ ैआएको छ । जहासँ�म 
ज�गाको मआु�जास�ब�धी िवषय छ, त�स�ब�धमा 
उ� काय� गन� अि�तयारी �ा� िनकायको िलिखत 
जवाफबाट �प� ह�ने नै ह�दँा सो काय�सगँ अस�बि�धत 
यस काया�लयको हकमा िनवेदन खारजे ग�रपाउ ँभ�ने 

९९८६ - सान ु�े�समेत िव. नेपाल सरकार, �धानम��ी तथा मि��प�रषद ्को काया�लय, िसंहदरबारसमेत
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बेहोराको नेपाल सरकार, �धानम��ी तथा मि��प�रषद ्
काया�लयको िलिखत जवाफ । 

ि�भवुन राजपथ काठमाड� ि�परु�ेरको 
ि�भवुनको सािलकदेिख स�ु भई र�सौलस�म 
पद�छ । सोको ल�बाई ज�मा १६९ िक.मी. पद�छ । 
सो कुरामा िवप�ी िद��िमत ह�नपुन� अव�था छैन । 
जहासँ�म िवकास िवरोधी होइन�, मआु�जा �ितिवना 
घर टहरा भ�काउन िददैँनौ भ�ने स�ब�धमा जनु दाबी 
छ सोमा घर टहरा जित पद�छ सोको �ितपूित�  आ�नो 
�माण प�ुयाई माग गनु�भएको ख�डमा पाई नै हा�न ु
ह�नेछ । िवप�ीह� हालस�म �ितपूित� पाउ ँभनी माग गन� 
आउन ुभएको छैन । यस राजमाग� ह�दँ ैउप�यकाबािहर र 
उप�यकािभ� �वेश गन� म�ुय सडक भएको सो सडक 
रा�यको मे�द�डको �पमा रहेको ह�दँा उ� सडक 
अित नै साघँरुो भई घ�ट� जाम ह�ने गरकेो कुरामा सबै 
िनकाय तथा �यस भेगका जनता सा�ा�कार ह�नहु��छ । 
िव�तार नगरी नह�ने रा��को मे�द�डको �पमा रहेको 
सडक िव�तार काय�लाई िनर�तरता िदनपुन� ह�दँा 
िव�तार काय�को थालनी भएको हो ।

िवप�ीह�ले िनवेदनमा सरकारको नीित 
िनद�शनबमोिजम सडकको ज�गा छाडी घर बनाई 
बसोबास गरी आएको भनी उ�लेख गर ेपिन किहलेदेिख 
न�सा पास गरी घर बनाई बसोबास गनु�भएको हो, सो 
कुरा िनवेदनमा किहकँतै उ�लेख गन� स�नभुएको 
छैन । िनवेदनमा सडकको के��िव�द ु८-८ िमटर छाडी 
घर िनमा�ण गरकेो उ�लेख गनु�भएकोमा साव�जिनक 
सडक ऐन, २०३१ को दफा ३ को ख�ड क मा उ� 
सडक राजमाग� भनी उ�लेख भएको र राजमाग�को 
मापद�ड सडक के��देिख दवुैतफ�  बराबर २५।२५ 
िमटर गरी ज�मा ५० िमटर चौडा ह�ने स�ब�धमा नेपाल 
सरकारबाट पिन २०३४।३।२० को राजप�मा उ�लेख 
भएको छ । सो राजप�मा िनकािलएको सूचनालाई 
�वीकार गरी बसी हाल आएर मापद�डको स�ब�धमा 
िववाद सजृना गन� िवप�ीह�ले पाउने होइन । नेपाल 

सरकार सडक िवभागबाट समय समयमा राजमाग�िभ� 
पन� तथा अ�य सडकह�मा समेत सडक मापद�डिभ� 
�थायी खालका िनमा�ण काय� नगनु�  नगराउन ु भनी 
सूचना जारी ग�रएको र ��ततु राजमाग�को मापद�ड 
सडक के��बाट दाया ँबाया ँ२५/२५ िमटर भए तापिन 
हाललाई नेपाल सरकारको िनद�शनबमोिजम केही 
सहज गराउन मौजदुा सडकको के��िव�दबुाट दवुैतफ�  
११/११ िमटर गरी ज�मा २२ िमटर चौडाइको सडक 
ह�ने गरी िच� लगाई सो ११/११ िमटरिभ� बनेका 
भौितक संरचना हटाउन अनरुोधस�म ग�रएको ह�दँा 
िवप�ीले �रट िनवेदनमा उ�लेख गरजे�तो �ेत आतंक 
म�चाउने ज�तो काय� यस आयोजनाबाट भएको 
छैन । यस िनद�शनालयले म��ालय तथा िवभागको नीित 
िनद�शनबमोिजम काय� गरी आएको र िवप�ीह�को कुनै 
सवंैधािनक एवं कानूनी हकमा आघात प�ुने गरी कुनै 
काय� नग�रएको ह�दँा िवप�ीको झ�ुा �रट िनवेदन खारजे 
ग�रपाउ ँभ�ने बेहोराको नेपाल सरकार, सडक िवभाग 
उप�यका सडक िव�तार आयोजना काठमाड�को 
िलिखत जवाफ ।

िवप�ी �रट िनवेदकह�ले कलंक�देिख 
नागढंुगास�मको सडक ख�डको दाया ँ बाया ँ घर, 
टहरा िनमा�ण गरी बसेको भनी �रट िनवेदनमा �वीकार 
गनु�भएको छ । काठमाड�को ि�परु�ेरमा रहेको ि�भवुनको 
शािलकदेिख नै ि�भवुन राजपथ स�ु ह�ने भएकोले 
य�ता राजमाग� के��िव�दबुाट दवुैतफ�  २५/२५ िमटर 
गरी कुल ५० िमटरस�म कुनै पिन घर टहरालगायतका 
सरंचना िनमा�ण नगरी िवकासको गितिविधलाई 
सचुा� बनाउन ु��येक नाग�रकको कत��य हो । यसरी 
राजमाग� सडकको के��िव�दबुाट दाया ँबाया ँ२५/२५ 
िमटरस�म कुनैपिन संरचना नबनाई रा�यले गन� सडक 
िव�तारलगायतको िवकास गितिविधलाई नाग�रकले 
सघाउन ु पन�मा उ�टै घर टहरालगायतका संरचना 
बनाई बसेकोले �रट िनवेदकह�ले मआु�जा पाउनपुछ�  
भनी दाबी गन� िम�ने होइन । साथै सडक चौडा गन� 
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�ममा कानूनबमोिजमको िनण�यानसुार भएको काम 
कारबाही बदर ह�नपुन� होइन, ��ततु �रट िनवेदन 
खारजेभागी छ, खारजे ग�रपाउ ँभ�ने बेहोराको सहरी 
िवकास म��ालयको िलिखत जवाफ । 

िनवेदकह�ले सरकारको नीित 
िनद�शनबमोिजम सडकलाई आव�यक पन� ज�गा छाडी 
घर िनमा�ण गरकेो भने पिन किहले र कुन िनकायको 
�वीकृित िलई घर िनमा�ण गरकेो हो, सो कुरा किहकँतै 
�प��पमा उ�लेख गन� नसकेको देिखएकोले पिन 
िवप�ीको �रट िनवेदन झ�ुा र िनराधार रहेको भ�ने 
�प� ह��छ । राजमाग� (िनमा�ण �यव�था) ऐन, २०२१ 
को दफा ३ बमोिजम �कािशत िमित २०२१।११।११ 
को राजप�ले उ� सडकको सडक सीमा २५/२५ 
गज र साव�जिनक सडक ऐन, २०३१ को दफा ३ 
बमोिजम �कािशत िमित २०३४।३।२० को राजप�ले 
उ� सडकको सडक सीमा के�� रखेादेिख दाया ँ
बाया ँ २५/२५ िमटर सडक सीमा िनधा�रण ग�रएको 
अव�थामा उ� राजप�मा �कािशत सूचनालाई 
�वीकार गरी हाल आएर सडक मापद�डको िवषयलाई 
िलएर िववाद सजृना गनु�  कानूनस�मत छैन । िमित 
२०२१।११।११ र िमित २०३४।३।२० मा नेपाल 
राजप�मा �कािशत सूचनाबमोिजम नेपालका िविभ�न 
सडकह�लाई राजमाग�को �पमा घोषणा गरी �य�ता 
सडकको सडक सीमासमेत �प��पमा िनधा�रण गरकेो 
छ । िमित २०२१।११।११ को राजप�ले राजमाग�को 
सडक सीमा सडक के�� रेखाबाट दाया ँबाया ँदवैुितर 
२५/२५ गज र िमित २०३४।३।२० को राजप�ले 
२५/२५ िमटर सडक सीमा कायम गरकेो िवषयमा 
स�मािनत �ी सव��च अदालतबाट �रट िनवेदक 
लोकनाथ �े� िव. मि��प�रषदक्ो सिचवालयसमेत 
भएको (२०५३ सालको �रट नं. ३१७२) उ��ेषण 
म�ुामा िमित २०२१।११।११ र २०२५।११।३० 
को नेपाल राजप�मा सूचना �कािशत गरी तोिकएको 
राजमाग�को के�� रखेादेिख दाया ँ बाया ँ २५/२५ 

गज राजमाग� �े�भ�दा बढी २०३४।३।२० को 
नेपाल राजप�मा �कािशत सूचनाबमोिजम सडक 
के�� रखेादेिख दाया ँ बाया ँ २५/२५ िमटरिभ�को 
ज�गा आव�यक पन� भए कानूनबमोिजम गरी लगत 
क�ा गन�समेतको काय� गनु�  भनी आदेश भई उ� 
आदशेानसुार कितपय ठाउमँा मआु�जा िदई सिकएको 
छ भने बाकँ� रहेको ठाउमँा समेत �िमक �पमा 
मआु�जा िवतरण गन� �ि�यामा रहेको ह�दँा �रट िनवेदन 
खारजेभागी छ, खारजे ग�रपाउ ँभ�ने बेहोराको नेपाल 
सरकार, भौितक पूवा�धार तथा यातायात म��ालय 
सडक िवभाग लिलतपरुको िलिखत जवाफ ।  

यसमा कलंक�देिख नागढंुगा ख�डको सडक 
िव�तारको लािग आ�नो घर ज�गा कानूनी �ि�या 
पूरा नगरी �योग गन� थािलयो भ�ने िनवेदकह�को 
िनवेदन िजिकर रहेको र िव�तार गन� लािगएको 
सडकमा िनवेदकह�म�ये केहीको घरबाससिहतको 
सरंचनासमेत रहेको भने रहेकोले िनवेदनमा उठाइएको 
िवषयको टुङ्गो नलागी सडक िव�तार ग�रएमा 
िनवेदकह�लाई अपूरणीय �ित पन� जाने र यसै 
िववादको िवषयमा यस अदालतबाट गोपालकृ�ण 
नकम�को िनवेदन (०७२-WO-०७१९) मा िमित 
२०७३।१।१४ र िव�ण�ुसाद �े�को िनवेदन (०७२-
WO-०८३५) मा िमित २०७३।१।२० मा अ�त�रम 
आदशे भएकोसमेत पाइएकोले सिुवधा स�तलुनलाई 
�ि�गत गरी ��ततु िनवेदनको अि�तम टुङ्गो 
नलागेस�म िनवेदकह�को घरज�गालाई �ित प�ुने 
गरी  िव�तार गन� काय� नगनु�  भनी िवप�ीह�को नाउमँा 
सव��च अदालत िनयमावली, २०४९ को िनयम 
४१(१) बमोिजम अ�त�रम आदेश जारी ग�रएको 
छ । आदशेको जानकारी िवप�ीह�लाई िदनू । साथै 
ि�भवुन राजपथ िव�तारको िवषय राि��य सरोकारको 
िवषय ह�दँा यो िवषयको िछटो टुङ्गो ला�न ुआव�यक 
ह�दँा मािथ उि�लिखत िनवेदनह� समेत साथै राखी 
��ततु िनवेदनलाई अ�ािधकार िदई पेस गनु�  भ�ने यस 

९९८६ - सान ु�े�समेत िव. नेपाल सरकार, �धानम��ी तथा मि��प�रषद ्को काया�लय, िसंहदरबारसमेत
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अदालतको िमित २०७३।४।२३ को आदशे । 
यसमा १० िदनिभ� बहसनोट माग गरी १५ 

िदनिभ� पेस गन� गरी पेसी �यव�थापन गनु�  गराउन ु
भ�ने यस अदालतको िमित २०७३।७।४ को आदेश 
बमोिजम बहस नोट पेस भई िमिसल संल�न रहेछ ।

नेपालको सिंवधानको धारा २५ ले ��येक 
नाग�रकलाई स�पि�स�ब�धी हक ��याभूत गद� 
साव�जिनक िहतको लािग �यि�को स�पि� अिध�हण 
गदा� �ितपूित� िदनपुन�, सो �ितपूित�को आधार 
र काय��णाली ऐनबमोिजम ह�ने �यव�था गरकेो 
पाइ�छ । संिवधानको यो �यव�थाको स�दभ�मा 
साव�जिनक सडक ऐन, २०३१ को दफा ३, ३(क) 
वा दफा ४ को �या�या कसरी गन�, एकपटक सडक 
सीमा तोिकएको वा सडक सीमाको लािग ज�गा �ा� 
गनु�पन� ि�थितमा वा सडक िव�तारको लािग ज�गा 
उपयोग गनु�पन� ि�थितमा कानूनबमोिजम ज�गा �ा� 
नगरी सडक िव�तार गन� िम�छ वा िम�दनै, �यसैगरी 
काठमाड� उप�यका िवकास �ािधकरण ऐन, २०४५ को 
दफा ११ मा भौितक िवकास योजना गन� आव�यक पन� 
ज�गा �चिलत कानूनबमोिजम �ा� गरी �ािधकरणलाई 
उपल�ध गराइने छ भ�ने उ�लेख भएको ि�थितमा 
ज�गा �ा� नै नगरी भौितक िवकास योजना स�चालन 
ह�नस�छ वा स�दैन र सोही ऐनको दफा २६ बमोिजम 
सरकारको नीित िनद�शनबमोिजम च�ने िनकाय हो 
भ�ने आधारमा ज�गा �ा� नै नगरी स�पि�को हक 
अित�मण ह�ने गरी काय� गन� िम�छ वा िम�दैन, �य�तै 
गरी �थानीय �वाय� शासन ऐन, २०५५ को दफा 
२५८ को �यव�थाको िवपरीत ग�रएका काय�ह�मा 
�थानीय िनकायको सलं�नता ह�नस�छ वा स�दैन 
भ�ने ��नह� ��ततु र लगाउका म�ुाह�मा उ�प�न 
भएको छ ।

मलुकुको सवा�ङ्गीण िवकासको िनि�त 
सडक, रले, नहर, जलाशयय�ु आयोजना, िव�त्ु, 
खानेपानी, औ�ोिगक �े�लगायतका साव�जिनक 

िहतका �े�मा िनमा�ण र िव�तार आव�यक ह��छ । 
तर िवकास िनमा�णको काय� र नाग�रकको संिवधान 
�द� हकबीच के क�तो स�तलुन आव�यक ह��छ । 
के क�तो सत�मा के कुन �ि�या�ारा स�पि�को हकमा 
सकुंचन ह�नस�छ भ�ने कुरा �याय िन�पणको �ममा 
साव�जिनक मह�वको ��न ब�न गएको छ । संिवधानमा 
स�पि�स�ब�धी हकको ��याभूित नेपालको अ�त�रम 
सिंवधान, २०६३ को धारा १९ र वत�मान नेपालको 
सिंवधानको धारा २५ मा ग�रएको र ज�गा �ा� गन� 
िवषयका कानूनह� सोपूव� िनमा�ण भएको अव�था 
छ । तसथ� संिवधानको �यव�थाह�का प�र�े�यमा 
मािथ उि�लिखत ऐनह�को साम�ज�यपूण� �या�या 
ह�न ज�री देिख�छ । य�ता िवषयह�मा सव�कालीन र 
सव�जनीन �या�या ह�न स�यो भने सरकारलाई उपय�ु 
िनद�शन ह�ने र एकै �कृितका िवषयमा पटकपटक 
अदालतमा �रट िनवेदन दता� गनु�पन� अव�थाको अ��य 
ह�ने ह��छ । 

यस अदालत संय�ु इजलासबाट ब�ी�साद 
शमा�समेत िव. मि��प�रषदस्मेत (ने.का.प.२०५८, 
िन.नं.७०४० प.ृ५९१), िनवेदक कृ�णराज पा�डे 
िव. काठमाड� महानगरपािलकासमेत (२०६१ �रट 
नं.३६२०), मह�तलाल �े�समेत िव. नेपाल सरकार 
मि��प�रषदस्मेत (०७१-WO-०८०८) का �रट 
िनवेदकह�मा साव�जिनक िहतको लािग ज�गा �ाि�को 
अव�थामा �ितपूित� �ा� गन� हक �थािपत भएको 
छ । �यसैगरी भाइकाजी ितवारी िव. चतभुु�ज भ�समेत 
भएको �रट िनवेदन (ने.का.प. २०७२, िन.नं.९५०८, 
प.ृ२१४५) मा यस अदालतबाट सडक िव�तारको 
स�ब�धमा ११ बुदँाको िनद�शनसमेत जारी भएको 
छ । तर सडक िव�तारकै �ममा सडक ऐन, २०३१ 
अ�तग�त सडक सीमा तोिकएको आधारमा गोकुलमान 
त�डुकारसमेत िव. �धानम��ी तथा मि��प�रषदक्ो 
काया�लयसमेत भएको �रट िनवेदन (ने.का.प. २०७०, 
िन.नं.८९६६, प.ृ२६३) मा �रट िनवेदन खारजे 



643

भएको अव�था पिन छ । साव�जिनक िहतको लािग 
ज�गा �ा� गरकेो ि�थितमा �ितपूित�को आधार के 
ह�ने, ज�गा �ा� गन� िनण�य गदा�को अव�थाको मू�य 
ह�ने वा वा�तिवक �ितपूित� ितदा�को अव�थाको मू�य 
ह�ने, �ितपूित� िनधा�रण गदा� घर वा ज�गाको के कित 
िह�सा वा �ितशत �ा� ह�न गएको छ, ज�गा �ा� गरकेो 
कारणबाट �यि�को बसोबास र स�पि�को आिथ�क 
मू�य (Economic Value) बढ्ने वा घट्ने ि�थित के 
रहेको छ, पूवा�धारको िनमा�णबाट �य�तो �यि�लाई 
फाइदा वा नो�सान के ह�ने ि�थित छ, सरकारबाट 
ह�ता�तरण भएका र समदुायले �यव�थापन गरकेा 
सामदुाियक वा कबिुलयत वन आिद समदुायको अधरुो 
हक (Inchoate Right) भएका �ोतह� �ा� गरकेो 
अव�थामा ज�गा �ाि� ऐन, २०३४ आकिष�त ह�ने वा 
नह�ने, �ितपूित�  ितनु�पन� वा नपन�, ितनु�पन� हो भने सोको 
आधार के ह�ने ज�ता ��नह�को पिन यस अदालतबाट 
रा�ोसगँ िन�पण भई नसकेको अव�था छ । सम�मा 
हेदा�, संिवधान�ारा ��याभूत स�पि�स�ब�धी हकमा 
आघात परकेो वा पन� सम� अव�थाह�लाई हेरी 
सो हकमा िनय��ण वा सकुंचन ह�न स�ने अव�था 
�ितपूित�  र सोको आधारबार े �यायपूण� र सव�कालीन 
एवं सव�जनीन �ि�कोणको िवकास ह�न अझै बाकँ� 
रहेको देिखयो । 

यस अदालतमा परकेो ��ततु �रट 
िनवेदनह�म�ये कुनैमा अ�त�रम आदशे भएको 
र कुनैमा अ�त�रम आदशे नभई अि�तम िनण�य 
ह�दँा बोिलने भ�ने �ि�कोण िलइएको दिेखयो । तर 
अदालतमा िवचाराधीन िवषयमा फैसला ह�नअुिघ नै 
घर पखा�ल भ�काइने र ज�गा सडक िव�तारमा मािसने 
ि�थित ब�न जादँा नाग�रकह�को स�पि�स�ब�धी 
हक र आवासस�ब�धी हकसमेतको सरु�ा कसरी ह�न 
स�छ, ज�गा �ाि� वा �ितपूित� िवषयमा कुनै िनण�यस�म 
पिन नगरी बलज�ती सडक िव�तार गन� िम�ने हो वा 
होइन भ�ने ��नह� यहा ँउ�प�न भएको छ । �यायको 

िनि�त अदालत आएका प�ह�को सरु�ा �याय नमन� 
गरी कसरी ह�न स�छ? िवकास िनमा�ण र �यि�गत हक 
अिधकारबीच उपय�ु स�तलुन कसरी ह�न स�छ? यी 
��नह�को जवाफ इजलाससम� पेस भएका यी �रट 
िनवेदनह�को स�दभ�मा �यायपूण� ढङ्गले खोिजन ु
आव�यक देिख�छ । 

अतः मािथ उि�लिखत सयं�ु इजलासबाट 
भएका फैसलाह�मा सवा�ङ्गीण �ि�कोण निलइएको 
र यहा ँउठाइएका सम�त ��नह�को �थायी िन�पण 
पूण� इजलासबाट ह�नपुन� देिखदँा सव��च अदालत 
िनयमावली, २०४९ को िनयम ३(१)(घ) बमोिजम 
��ततु �रट िनवेदन पूण� इजलासमा पेस गनू� । 
िवषयव�तकुो गा�भीय�लाई हेरी सव��च अदालत 
िनयमावली, २०४९ को िनयम ६३(३) बमोिजम ��ततु 
�रट िनवेदनह�लाई अ�ािधकारसमेत �दान ग�रएको 
छ भ�ने यस अदालतको िमित २०७३।९।२५ को 
आदशेानसुार ��तुत �रट िनवेदन पूण� इजलाससम� 
पेस भएको रहेछ ।

िनयमबमोिजम पेसी सूचीमा चढी पेस ह�न 
आएको ��ततु �रट िनवेदनको िमिसल अ�ययन 
ग�रयो । िनवेदकह� तफ� बाट उपि�थत िव�ान्  व�र� 
अिधव�ाह� �ी ह�रहर दाहाल, �ी श�भ ु थापा, 
िव�ान्  अिधव�ाह� �ी िजते�� ब�ाचाय�, डा. �ी 
च��का�त �वाली, �ी शंकर िल�बू, �ी पूण��साद 
राजवंशी, �ी िवर�े� महज�न, �ी पदमबहादरु �े�, �ी 
िवमल �े�ले सरकारले सडक सीमा तो�दमैा �यि� 
िवशेषको हक भोगको घर तथा ज�गा �वतः सरकारको 
�वािम�वमा जादँनै । घर तथा ज�गाको उिचत मआु�जा, 
�ितपूित� िदनपुन� र कानूनस�मत त�रकाबाट ज�गा 
अिध�हण गनु�पन� �यव�था ज�गा �ाि� ऐन, २०३४ 
ले गरकेो स�दभ�मा सडक िव�तारका लािग यी 
िनवेदकह�को घर, ज�गा कानूनबमोिजम अिध�हण 
गरी �ितपूित� िदएर मा�ै िव�तार गनु�पन�मा सो नगरी 
सडक िव�तारका लािग घर भ�काउने भनी नाग�रकको 

९९८६ - सान ु�े�समेत िव. नेपाल सरकार, �धानम��ी तथा मि��प�रषद ्को काया�लय, िसंहदरबारसमेत
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सा�पि�क हक कुि�ठत ह�ने गरी भएको िनण�य बदर 
गरी िविधवत् ज�गाको मआु�जा उपल�ध गराई सडक 
िव�तारको काय� गनु�  गराउन ुभ�ने परमादशेको आदेश 
ग�रपाउ ँभनी बहस ��ततु गनु�भयो । 

िवप�ी नेपाल सरकार, मि��प�रषद ्
काया�लयसमेतका तफ� बाट उपि�थत िव�ान्  
सह�यायािधव�ाह� �ी खेमराज �वाली, �ी रमा 
पराजलुी, �ी उ�व पडुासैनीले ि�भवुन राजपथ 
काठमाड� ि�परु�ेरदेिख िसिस�या बोडरस�म भएको 
न�सा र िविभ�न द�तावेजबाट �मािणत भएको 
र पिहला नै सीमा तोकेको सडक िव�तार गदा� 
�ितपूित�  आकिष�त नह�ने ह�दँा �रट िनवेदन खारजे 
ह�नपुद�छ भनी बहस ��ततु गनु�भयो । िवप�ी 
काठमाड� उप�यका िवकास �ािधकरणका तफ� बाट 
उपि�थत िव�ान्  अिधव�ाह� �ी हररेाम ितवारी, 
�ी �भकृु�ण कोइराला, �ी शैले��कुमार दाहाल, 
काठमाड� महानगरपािलकाको तफ� बाट उपि�थत 
िव�ान्  अिधव�ा �ी दामोदर खड्का, च��ािगरी 
नगरपािलकाको तफ� बाट उपि�थत िव�ान्  अिधव�ा 
�ी ब�ीराज भ�ले सडक िव�तार स�ब�धमा पिहले नै 
िसमाना यिकन भएको र हाल काया��वयनका �ममा 
पनुः अिध�हण गरी �ितपूित� िदइरहन ुपन� नह�दँा �रट 
िनवेदन खारजे ह�नपुद�छ भनी बहस ��ततु गनु�भयो । 

 �रट िनवेदनको बेहोरा, िमिसल संल�न 
�माण कागज र िव�ान् ह�को बहससमेत सनुी िव�ान्  
व�र� अिधव�ाह� र अिधव�ाह�बाट पेस भएका 
िलिखत बहसनोटसमेत अ�ययन गरी िनण�य सनुाउने 
�योजनाथ� आज पेस भएको ��ततु �रट िनवेदनमा 
िनवेदकह� काठमाड� कलंक�देिख नागढंुगास�म 
सडकको दाया ँबाया ँ �े�मा बसोबास गरेका बािस�दा 
भएका र सडक िव�तारका �ममा सडक सीमामा 
ज�गा, घर परकेो कारण ज�गाको �वािम�व गमुाउन 
पन� ह�दँा सडक िव�तारमा परकेो ज�गाको �चिलत 
मू�यबमोिजम �ितपूित� िदई ज�गा अिध�हण गररे मा� 

सडक िव�तार गनु�  गराउन ुभ�ने आदेश ग�रपाउ ँभनी 
��ततु �रट िनवेदन िदएको दिेख�छ । िवप�ीह�ले 
सडक सीमा स�ब�धमा काठमाड� कलंक�देिख 
नागढंुगास�मको सडक राजमाग� भनी साव�जिनक 
सडक ऐन, २०३१ ले उ�लेख गरी नेपाल सरकारबाट 
िमित २०३४।३।२० मा �य�तो राजमाग� सडकको 
के�� िव�दबुाट दाया ँ बाया ँ २५/२५ िमटर कायम 
ग�रसकेको भए पिन हाललाई नेपाल सरकारको 
िनण�यबमोिजम सडक के�� िव�दबुाट दाया ँबाया ँगरी 
११/११ िमटर कायम गरी सडक सीमा िव�तार गन� 
िच� लगाइएको र िनवेदकह�ले सडक ऐन, २०३१ 
लागू भएपिछ के किहले घर बनाउन ुभएको हो न�सा 
पास गरी घर बनाएको भनी �माण पेस गन� सकेको 
नदिेखदँा सडक िव�तार गन� काय�मा अवरोध गन� िम�ने 
होइन �रट िनवेदन खारजेभागी छ भ�ने िलिखत जवाफ 
रहेकामा पूण� इजलाससम� पेस गन� भनी यस अदालत 
सयं�ु इजलासबाट उठाइएका ��नह�को िन�पणका 
साथै देहायका ��नह�मा िनण�य गनु�पन� देिखन आयो ।

१. सडक िव�तारका लािग अिध�हण गरकेो 
स�पि�को मआु�जा (�ितपूित�) िदनपुन� हो?  
होइन ? 

२. िनवेदन मागबमोिजम आदेश जारी ह�नपुन� 
हो? होइन ? 

२. यी िनवेदकह� कलंक�देिख 
नागढंुगास�मको �थायी बािस�दा रहेका िनजह�को 
�वािम�वमा रहेका ज�गा र घरह� सडक िव�तारको 
�ममा परी ११/११ िमटर सडकको के�� िव�दबुाट 
दाया ँ बाया ँ िच� लगाई भ�काउनका लािग िमित 
२०७१।८।२५ मा साव�जिनक सूचना जारी भएपिछ 
ज�गा कानूनबमोिजम अिध�हण नगरी घर भ�काउन र 
ज�गा अिध�हण गन� पाउने होइन । सडक िव�तारमा 
आ�नो ज�गा पन� अव�था भएमा अिध�हण गनु�पन� 
ज�गाको �चिलत मू�यबमोिजम �ितपूित� िदएर मा�ै 
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अिध�हण गरी िव�तार गनु�पन� र आफूह� िवकास 
िवरोधी नभएको भनी िनवेदन दाबी िलनभुएको 
पाइ�छ । कलंक� नागढंुगा सडक िव�तारका �ममा 
सडकको के�� िव�दबुाट दाया ँबाया ँ११/११ िमटरको 
सडक िव�तार गन� काय� साव�जिनक सडक ऐन, २०३१ 
लागू भएपिछ नेपाल सरकारले िमित २०३४।३।२० 
को राजप�मा �कािशत सूचनाबमोिजम ि�भवुन 
राजमाग� (काठमाड�-र�सौल) भनी नामाकरण गरी 
सडकको चौडाई �े�फल खलुाई सूचना �कािशत गरी 
हाल काया��वयनको �ममा लिगएको हो । अिध�हणको 
िवषय होइन । िमित २०३४।३।२० को सूचनामा 
ि�भवुन राजमाग�को सडकको चौडाई सडकको 
के��बाट २५/२५ िमटर फरािकलो ह�ने उ�लेख ग�रए 
पिन हाललाई नेपाल सरकारको िनद�शनबमोिजम 
सडक िव�तारमा केही सहज गराउन मौजदुा सडकको 
के��िव�दबुाट दवुैतफ�  ११/११ िमटर गरी ज�मा २२ 
िमटर फरािकलो सडक ह�ने उ�लेख गरी भौितक 
संरचना हटाउन अनरुोध ग�रएको कुरा िलिखत 
जवाफबाट देिख�छ ।

३. साव�जिनक िहतका लािग सरकारले 
�यि�को िनजी स�पि� िलन स�ने हो होइन भ�ने 
स�ब�धमा भएको हा�ो संवैधािनक िवकास�म र 
�चिलत कानूनी �यव�था हेदा� नेपालको सिंवधान 
२०१९ मा स�पि�को हकलाई मौिलक हकमा राखी 
स�पि�को हकस�ब�धी धारा १५ मा कानूनबमोिजम 
बाहके कुनै पिन �यि�को स�पि� अपहरण ह�न े
छैन । �य�तै नेपाल अिधरा�यको सिंवधान, २०४७ 
को मौिलक हकअ�तग�त धारा १७ मा साव�जिनक 
िहतका लािगबाहके रा�यले कुनै �यि�को स�पि� 
अिध�हण वा �ा� गन� वा �य�तो स�पि�उपर 
अ� कुनै अिधकारको सृजना गन� छैन । साव�जिनक 
िहतका लािग रा�यले कुनै �यि�को स�पि� 
अिध�हण गदा� िदनपुन� �ितपूित� कानून�ारा 
िनधा��रत भएबमोिजम ह�नछे । भ�ने र नेपालको 

अ�त�रम संिवधान, २०६३ को धारा १९ स�पि�को 
हकअ�तग�त साव�जिनक िहतका लािग रा�यले 
कुनै �यि�को स�पि� अिध�हण वा �ा� गन� वा 
�य�तो स�पि�उपर कुनै अिधकारको सृजना गदा� 
कानूनबमोिजम �ितपूित� िदइनेछ । भ�ने र वत�मान 
नेपालको संिवधानको धारा २५(२) मा साव�जिनक 
िहतका लािगबाहके रा�यले कुनै �यि�को स�पि� 
अिध�हण गन�, �ा� गन� वा �य�तो स�पि�उपर 
अ� कुनै �कारले कुनै �कारको अिधकार सजृना 
गन� छैन भनी र धारा २५(३) मा उपधारा २ बमोिजम 
साव�जिनक िहतका लािग रा�यले कुनैपिन �यि�को 
स�पि� अिध�हण गदा� �ितपूित�को आधार र काय� 
�णाली ऐनबमोिजम ह�नछे भनी स�पि�को हकलाई 
��येक संिवधानले �यार�ेटी �दान गरकेो छ । ज�गा 
अिध�हण गन� स�ब�धमा �चलनमा रहेको ज�गा �ाि� 
ऐन, २०३४ को ��तावनामा ज�गा �ा� गन�स�ब�धी 
�चिलत नेपाल कानूनमा सशंोधन र एक�करण गन� 
वा�छनीय भएको भ�ने उ�लेख भई जारी भएको उ� 
ऐनको दफा ३ मा नेपाल सरकारले कुनै साव�जिनक 
कामको िनिम� कुनै ज�गा �ा� गन� आव�यक 
ठहराएमा यस ऐनबमोिजमको मआु�जा िदने गरी 
नपेाल सरकारले जुनसुकै ठाउँको जितसुकै ज�गा 
�ा� गन� स�नेछ भ�ने उ�लेख भएको देिख�छ । 
स�पि�को अिधकारस�ब�धी िविधशा�ीय मा�यतामा 
साव�जिनक िहतका लािग राि��य स�पि�उपर 
रा�यको पिहलो हक (Eminent domain) रा�यमा 
अ�तिन�िहत रहने र स�पि� �ा� गन� स�दभ�मा 
रा�यलाई उ� िस�ा�तअ�तग�त �यि�को स�पि� 
बहृ�र राि��य िहतका लािग रा�यले िनय��ण, िनयमन 
र अकुंश लगाउन स�ने दिेखयो । यस स�ब�धमा 
िनवेदकह�ले चनुौती िदएको नदिेखदँा थप िववेचना 
गनु�पन� आव�यकता रहेन ।

४. उपयु�� सवंैधािनक र कानूनी �यव�थाको 
सम� सार भनेको काय�पािलकाको �वे�छाचारी 

९९८६ - सान ु�े�समेत िव. नेपाल सरकार, �धानम��ी तथा मि��प�रषद ्को काया�लय, िसंहदरबारसमेत
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अित�मणबाट कसैको स�पि�को अपहरण नहोस ्
भनी �यि�को स�पि� संर�णका लािग रा�यले 
गरकेो �ितब�ता हो । रा�यलाई साव�जिनक िहतका 
लािग नाग�रकको स�पि� आव�यक परी अिध�हण 
गनु�पन� भएमा कानूनले िनधा�रण गरकेो �ि�या प�ुयाएर 
मा�ै अिध�हण गन� सिकने गरी नेपालको संिवधान र 
�चिलत कानूनले �यव�था गरकेो दिेखन आयो ।

५. सडक िव�तारका लािग �चिलत 
कानूनको अधीनमा रही रा�यले �यि�का स�पि� 
अिध�हण गन� स�ने भएबाट �य�तो स�पि� अिध�हण 
गदा� (मआु�जा) �ितपूित� िदनपुन� हो ? होइन ? भ�ने 
��नतफ�  हेदा� यी िनवेदकह�ले आ�नो बास�थानका 
घरह� भ�काउने गरी सडक िव�तार गन� िनकायह�ले 
११/११ िमटर िसमानािभ�को घरको र ज�गासमेतको 
मआु�जा माग गरकेो देिख�छ । िवकास िनमा�णमा 
आफूह� बाधक नरहेको तर नेपाल सरकारको 
नीितबमोिजम सडक िव�तारका लािग पिहले ज�गा 
�ाि� ऐन, २०३४ बमोिजम आव�यक पन� घर, ज�गा 
अिध�हण गरी मआु�जा िदएर मा�ै सडक िव�तार 
गनु�पन� भ�ने िनवेदन दाबी रहेकोमा रा�यले सडक 
िव�तारलगायत साव�जिनक उपभोगका काय� गदा� 
ज�गा �ाि� गररे मा�ै िव�तार गन� पाउने हो वा िलिखत 
जवाफमा उ�लेख भएबमोिजम िमित २०३४।३।२० 
मा नेपाल सरकारबाट राजप�मा सूचना �कािशत गरी 
ि�भवुन राजपथ २५/२५ िमटरको ह�ने उ�लेख भएको 
सूचनाको आधारमा हाल सडक िव�तार गन� ज�गा 
अिध�हण गरी �ितपूित�  िदन ुनपन� हो भ�ने स�दभ�मा 
हेदा� साव�जिनक सडक ऐन, २०३१ ले राजमाग�ह�को 
वग�करण गरकेो नेपाल सरकारले िमित २०३४।३।२० 
मा नेपाल राजप�मा सूचना �कािशत गरी ि�भवुन 
राजपथ (काठमाड�-र�सौल) सडक के�� िव�दबुाट 
२५/२५ िमटर ह�ने भनी सीमा तोिकएको देिख�छ । 
यसरी िमित २०३४।३।२० मा सीमाना कायम गरकेो 
सडकको चौडाई िव�तार गन� नेपाल सरकारले स�ु 

गरकेो र हाललाई २५ िमटरको स�ा सडक के�� 
िव�दबुाट ११/११ िमटर �े�फल कायम गन� गरी 
िनण�य गरकेो देिख�छ ।

६. सहरीकरणलाई �यवि�थत गन� स�ब�धमा 
जारी ग�रएका नगर िवकास ऐन, २०४५ र काठमाड� 
उप�यका िवकास �ािधकरण ऐन, २०४५ लाई 
पिन ��ततु �रट िनवेदनको स�दभ�मा हेनु�पन� देिखन 
आयो । बढ्दो जनसं�या तथा सहरीकरणको 
प�र�े�यमा भइरहेको नगरह�को पनुः िनमा�ण िव�तार 
र िवकासको साथै नया ँ नगरह�को िनमा�ण गरी 
नगरवासीह�लाई आव�यक सेवा र सिुवधा प�ुयाउन 
तथा सव�साधारण जनताको सेवा सिुवधा र आिथ�क 
िहत कायम रा�ने उ�े�यले जारी भएको नगर िवकास 
ऐन, २०४५ ले िनद�िशत ज�गा िवकास काय��म 
स�चालन गदा� पिन ज�गाधनीह�को सहभािगता जटुाई 
काय��म स�चालन गनु�पन� साथै सोही ऐनको दफा 
१६ ले नपेाल सरकारले नगर योजना काया��वयन 
गन� आव�यक पन� ज�गा �चिलत कानूनबमोिजम 
�ा� गरी सिमितलाई उपल�ध गराउन स�नेछ 
भ�ने र काठमाड� उप�यकामा बढ्दो जनसं�या र 
सहरीकरणको प�र�े�यमा भइरहेको नगरह�को पनुः 
िनमा�ण िव�तार र िवकासको साथै योजनाब� �पमा 
भौितक िवकास र जनसाधारणलाई आव�यक सेवा 
सिुवधा प�ुयाउने उ�े�यले जारी भएको काठमाड� 
उप�यका िवकास �ािधकरण ऐन, २०४५ को दफा 
११ मा नेपाल सरकारले भौितक िवकास योजना 
काया��वयन गन� आव�यक पन� ज�गा �चिलत नेपाल 
कानूनबमोिजम �ा� गरी �ािधकरणलाई उपल�ध 
गराई िदन स�नेछ  भ�ने देिख�छ । 

७. उपयु�� नगर िवकास ऐन, २०४५ र 
काठमाड� उप�यका िवकास �ािधकरण ऐन, २०४५ 
समेतले ज�गाधनीको सहमित भएको अव�थामा बाहेक 
�यि�को ज�गा �ा� गन� �चिलत नेपाल कानूनबमोिजम 
ज�गा अिध�हण गनु�पन� र सो काय� नेपाल सरकारले 
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गरी ज�गा उपल�ध गराउन ुपन� भनी �चिलत नेपाल 
कानून ज�गा �ाि� ऐन, २०३४ को �ि�यालाई 
अिनवाय� �पमा पालना गन�तफ�  िनद�िशत गरकेो दिेखन 
आयो । उ� कानूनको �या�या सोअन�ुप भएमा नै 
�यि�को िनजी स�पि� �ा� गदा� �ितपूित�  िदनपुछ�  
भ�ने सवंैधािनक �यव�थाअनकूुल ह��छ र कानूनको 
�या�या गदा�  संिवधानको अ�र र भावनाअन�ुप ह�ने 
गररे नै गनु�  पद�छ ।

८. अब िनवेदन मागबमोिजम आ�नो ज�गा 
सडक िव�तारमा पन� भए ज�गा �ाि� ऐन, २०३४ 
बमोिजम मआु�जा िवतरण गरी ज�गा �ा� गरपेिछ 
मा�ै सडक िव�तार गनु�  गराउन ु भनी परमादेश 
माग ग�रएकामा िनवेदकको हक भोग �वािम�वका 
उि�लिखत ज�गाको �वािम�व यी िनवेदकह�मा 
रहेको दिेख�छ । िव�तार गन� लािगएको सडकको दाया ँ
बायातँफ�  बनाएका घरह� सडकको के�� िव�दबुाट 
८/८ िमटर छाडी घर बनाई बसेको भ�ने �वयं िनवेदककै 
भनाई साव�जिनक सडक ऐन, २०३१ को दफा ३ 
ख�ड (क) मा सडक राजमाग� भनी उ�लेख भएको र 
नेपाल सरकारबाट िमित २०३४।३।२० मा �कािशत 
भएको राजप�मा सडक राजमाग�को चौडाई २५/२५ 
िमटर ह�ने भनी उ�लेख भए पिन नेपाल सरकारको 
िनद�शनबमोिजम हाललाई ११/११ िमटर कायम 
ग�रएकोले �ितपूित� िदनपुन� होइन भ�ने नेपाल सरकार, 
सडक िवभाग उप�यका सडक िव�तार आयोजनाको 
िलिखत जवाफ रहेको र उ� िलिखत जवाफमा घर 
टहराको �ितपूित�  मा�न आएका बखत िनवेदकह�ले 
पाई हा�न ु ह�नेछ भ�ने उ�लेख गरी पिहले सडकको 
सीमा िनधा�रण भइसकेको ह�दँा ज�गा अिध�हण गरी 
मआु�जा िदनपुन� होइन भ�ने िवप�ीह�को िलिखत 
जवाफ र िव�ान् ह�को बहसबाट देिखन आयो । सो 
स�ब�धमा हेदा� साव�जिनक सडक ऐन, २०३१ को 
कानूनी �यव�थाको िववेचना गनु�पन� दिेखन आयो । 
साव�जिनक सडक ऐनको ��तावनामा सव�साधारण 

जनताको सुिवधा तथा आिथ�क िहत कायम रा�नको 
लािग सबै िकिसमको साव�जिनक सडकह�को 
वग�करण गरी ितनीह�को िनमा�ण, स�भार, 
िव�तार वा सुधार गन� आव�यक पन� ज�गा �ा� 
गन� र �यसको लािग मनुािसब मािफकको मआु�जा 
िवतरण गन� साव�जिनक सडकबाट लाभाि�वत 
ह�ने सडक छेउका ज�गावालाह�बाट िवकास कर 
असलु गन� �यव�था समेत गन� वा�छनीय भएको 
भ�ने र दफा ३ मा साव�जिनक सडकह�को वग�करण 
तथा ितनको सडक सीमा नेपाल सरकारले नेपाल 
राजप�मा सूचना �कािशत गरी साव�जिनक सडकलाई 
देहायबमोिजम वग�करण गरी �य�तो सडकको के�� 
रखेादिेख दाया ँबाया ँदवुैितर एकतीस िमटरमा नबढाई 
सडक सीमा तो�नेछ । तर एकै िकिसमको सडकको 
स�पूण� ल�बाईमा पिन भौगोिलक ि�थित (टोपो�ाफ�) 
र ब�तीको कारण �य�तो सडक सीमा कम वेग गन� 
वा पलु तथा पलुको वरपर नदीको तटब�ध सरु�ाको 
लािग चार िक�लासमेत खोली आव�यक सीमा तो�न 
स�नेछ ।

(क) राजमाग�,
(ख) सहायक माग�,
(ग) िज�ला माग� र
(घ) सहरी माग� ।
३क. तोिकएको फासलािभ� भवन आिद बनाउन 
िनषेध गन� सिकनेः (१) दफा ३ बमोिजम सडक 
सीमा तोिकएकोमा सडक सीमाको र सडक 
सीमा नतोिकएकोमा साव�जिनक सडकको 
िकनाराबाट ६/६ िमटरमा नबढ्ने गरी नेपाल 
सरकारले नेपाल राजप�मा सूचना �कािशत 
गरी तोकेको फासलािभ� पखा�लबाहेक अ�य 
कुनै िकिसमको �थायी बनौट (���चर) वा 
भवन कसैले िनमा�ण गन� नपाउने गरी िनषेध 
गन� स�नेछ । तर नगर िवकासस�ब�धी योजना 
लागू भएको �े�मा त�स�ब�धी �चिलत 
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नेपाल कानूनमा �यव�था भएबमोिजम 
ह�नेछ । (२) उपदफा (१) बमोिजम िनषेध ग�रएको 
फासलािभ� कसैले कुनै िकिसमको �थायी बनौट 
वा भवन िनमा�ण गरमेा �य�तो बनौट वा भवन 
सडक िवभागको आदेशले भ�काउन सिकनेछ । 
सडक िवभागले �य�तो बनौट वा भवन भ�काउदँा 
लागेको खच�समेत स�बि�धत �यि�बाट भराउन 
स�नेछ । �य�तै दफा ४ अनसुार साव�जिनक 
सडक र सडक सीमाको िनिम� ज�गा �ा� 
गन� सिकन े - साव�जिनक सडकको िनमा�ण, 
िव�तार वा सधुार गन� वा सडक सीमाको िनिम� 
कुनै ज�गा �ा� गनु�  परमेा नेपाल सरकारले ज�गा 
�ाि�स�ब�धी �चिलत कानूनबमोिजम ज�गा �ा� 
गन� स�नेछ भनी �यव�था ग�रएको छ । 

९. उ� कानूनी �यव�थालाई हेदा� सडकको 
सीमा तो�दैमा ज�गाधनीको हक, �वािम�व समा� ह�न 
स�दैन र सरकारको उ� स�पि�मा हक �थापना 
भई भोगािधकार �ा� ह�न स�ने र अिधकारको सजृना 
गरी क�जा गन� िवशेष प�रि�थितमा बाहेक स�ने 
देिखदँैन । नाग�रकको िनजी स�पि�मािथ रा�यले 
अिधकार सजृना गन�का लािग ज�गा �ाि�स�ब�धी 
�चिलत कानून ज�गा �ाि� ऐन, २०३४ अन�ुपको 
काय� अिनवाय��पमा गनु�पन� दिेख�छ । 

१०. ज�गा �ाि� ऐन, २०३४ को दफा 
३ मा नेपाल सरकारले कुनै साव�जिनक कामको 
िनिम� कुनै ज�गा �ा� गन� आव�यक ठहराएमा यस 
ऐनबमोिजमको मआु�जा िदने गरी नपेाल सरकारले 
जुनसुकै ठाउँको जितसकैु ज�गा �ा� गन� स�नछे 
भ�ने देिख�छ । दफा १३ मा मआु�जाको िकिसम, 
िनधा�रण गन� सिमित, मआु�जाको दर िनधा�रणस�ब�धी 
�यव�था गरकेो छ । दफा १४ ले ज�गा स�ामा िदने 
�यव�था गरकेो छ भने दफा १६ मा मआु�जा िनधा�रण 
गदा� िवचार रा�न ु पन� कुराह�को �यव�था गरकेो 

पाइ�छ । दफा १८ मा मआु�जा पाउनेको नामावली 
र �यसउपरको उजरुीस�ब�धी �यव�था गरकेो छ । यी 
सम� कानूनी �यव�थाह�को अ�ययनबाट साव�जिनक 
कामको लािग सरकारले ज�गा �ा� गन� स�छ तर 
मआु�जा िनधा�रण गरी मआु�जा (�ितपूित�) िदएर 
मा� भ�ने सहज िन�कष� िन�क�छ । दफा २५ को 
�यव�थाले यसलाई अझ बढी उजागर गरकेो छ । उ� 
कानूनी �यव�था हेदा�  दफा २५. िवशेष प�रि�थितमा 
ज�गा �ा� गन� स�न े िवशेष अिधकारः (१) नदीले 
एकाएक धार बदलेको वा कुनै दैवी परकेो कारणले 
यातायात वा स�चारको साधनलाई यथावत् चाल ु
रा�न वा धनजनको �यापक �ितबाट बचावट गन� वा 
अ�य कुनै साव�जिनक स�पि�को संर�णको िनिम� वा 
अ�य कुनै असाधारण अव�था परी नेपाल सरकारले 
कुनै ज�गा त�कालै �ा� गनु�  परमेा यस ऐनमा अ�य� 
जनुसकैु कुरा लेिखएको भए तापिन सो स�ब�धमा 
नेपाल सरकारले िनण�य गरी �य�तो ज�गा �ा� गन�तफ�  
कारबाही चलाउन �थानीय अिधकारीलाई आदेश िदन 
स�नेछ ।

(२) उपदफा (१) बमोिजमको कामको िनिम� 
�ा� गनु�पन� ज�गाको स�ब�धमा दफा ९ को 
उपदफा (१) मा उि�लिखत कुराह�म�ये 
उपल�ध भएस�मका कुराह� खलुाई 
सरोकारवाला �यि�ह�को जानकारीको 
लािग सूचना जारी गन�छ र �य�तो सूचना 
जारी गदा�  सरोकारवाला �यि�ह�ले 
शी�ितशी� जानकारी पाउन स�ने भनी 
�थानीय अिधकारीले उपय�ु ठहराएको 
त�रकाबाट जारी गन� सिकनेछ ।

(३) उपदफा (२) बमोिजमको सूचना टासँ भएपिछ 
जनुसकैु बखत �थानीय अिधकारीले ज�गा 
क�जामा िलन स�नेछ र �यसरी क�जामा 
िलएकै िमितदेिख �य�तो ज�गामा नेपाल 
सरकारको �वािम�व कायम ह�न जानेछ ।
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(४) यस दफाबमोिजम ज�गा �ा� गदा� �य�तो 
ज�गामा लागेको बाली तथा �ख र �यसमा 
बनेको घर, पखा�ल आिदसमेत �ा� ग�रने 
भएमा �यसबापत सरोकारवाला �यि�ले 
�ितपूित�  पाउनेछ ।

(५) यस दफाबमोिजम �ा� ग�रने ज�गाको 
मआु�जाको िनधा�रण दफा १३ बमोिजमको 
मआु�जा िनधा�रण सिमितले गन�छ ।

(६) यस दफाबमोिजम �ा� ग�रएको ज�गाको 
मआु�जा वा �ितपूित�को रकममा िच� 
नबझेुकोमा बाहेक ज�गा �ा� ग�रन ु नपन� 
भ�ने िवषयमा उजरु ला�ने छैन ।

(७) �ितपूित�  वा मआु�जामा िच� नब�ुने �यि�ले 
�ितपूित�  वा मआु�जा िनधा�रण भएको सूचना 
जारी भएको िमितले प�� िदनिभ� नेपाल 
सरकार, गहृ म��ालयसम� उजरु गन� स�नेछ 
र �य�तोमा नेपाल सरकार, गहृ म��ालयको 
िनण�य अि�तम ह�नेछ ।

(८) यस दफाबमोिजम �ा� ग�रएको ज�गाको 
मालपोतको लगत क�ा गन� स�ब�धमा 
दफा २३ को काय�िविध अपनाई �थानीय 
अिधकारीले कारबाही चलाउनेछ र �य�तो 
ज�गाको स�ब�धमा दफा २४ को कुरा पिन 
लागू ह�नेछ ।

११. उ� कानूनी �यव�थामा नदीले एकाएक 
धार बदलेको वा कुनै दवैी परकेो कारणबाट उ�प�न 
प�रि�थितमा यातायात वा स�चारको साधनलाई 
यथावत् चाल ु रा�नका लािग र धनजनको �यापक 
�ितबाट बचाउन वा अ�य कुनै साव�जिनक स�पि�को 
संर�ण गनु�पन� प�रक�पना गरकेो पाइ�छ । यसबाहेक 
अ�य असाधारण अव�था पन� स�नेसमेत प�रक�पना 
गरी सो अव�थामा कानूनका स�पूण� �ि�या पालना 
गनु�  अस�भव �ायः ह��छ । य�तो अव�थामा �ित ह�न 

निदन वा �ितलाई �यूनीकरण गन�का लािग त�कालै 
ज�गा �ा� गन� स�ने अिधकार कानूनले सरकारलाई 
�दान गरकेो छ । ज�गा �ा� गरी त�कालै क�जा गन� 
स�ने अिधकार पिन साथसाथै �दान गरकेो छ । 
य�तो असाधारण र िवशेष प�रि�थित परी �ा� गरकेा 
ज�गाको पिन मआु�जा र �ितपूित� िदनै पन� अिनवाय� 
र बा�या�मक �यव�था गरकेो छ । यस अव�थामा 
िनयिमत काय�को �पमा स�प�न गनु�पन� िवकास 
िनमा�ण र सोको पूवा�धारको िनमा�णको लािग ज�गा 
�ा� नगरी सरकारको अिधकार सजृना ह�ने वा �ा� 
ज�गाको मआु�जा िदन ुनपन� भ�ने क�पनास�म पिन 
गन� स�ने अव�था रहदँैन । स�पि�को सरु�ा ��याभूत 
गन� संवैधािनक र कानूनी �यव�थाको �ितकूल काय� 
गन� सिक�छ भनी मा�यता �दान गन� हो भने सरकार 
र मातहत िनकाय वा पदािधकारीको इ�छा र चाहनाले 
कानूनमािथ शासन गन� प�ुदछ जो सव�था कानूनी 
शासनको िस�ा�तको �ितकूल ह�न जा�छ । 

१२. सोही ऐनको दफा २७ मा वाता��ारा 
ज�गा �ा� गन� सिकनःे यस ऐनमा अ�य� जुनसुकै 
कुरा लेिखएको भए तापिन नेपाल सरकारले 
साव�जिनक कामको लािग कुनै ज�गा स�बि�धत 
ज�गावालािसत वाता��ारा �ा� गन� स�नेछ र �यसरी 
वाता��ारा ज�गा �ा� गदा� यस ऐनमा लेिखएको अ�य 
रीत पु�याई रहन ु पन� छैन भ�ने कानूनी �यव�था 
भएको देिख�छ । यसरी वाता��ारा ज�गा �ा� गदा� 
ज�गा �ाि� ऐनले तोकेका अ�य �ि�याह� पूरा नगरी 
सरकारले ज�गामा हक �थािपत गन� स�नकुा साथै 
नेपाल सरकारले �ा� गन� चाहेको ज�गालाई वाता�को 
मा�यम�ारा �वे�छापूव�क �यि�लाई आ�नो हक 
�वािम�व छोडाई सरकारको हक �वािम�व �थापना 
गन� स�ने अिधकार अ��य� �पमा �दान गरकेो 
छ । य�तो अपवादको अव�थामा बाहेक अ�य 
अव�थामा ज�गा �ाि� ऐनले तोकेका स�पूण� पूव� 
सत�ह� पालना भएप�ात् मा� नाग�रकको िनजी 

९९८६ - सान ु�े�समेत िव. नेपाल सरकार, �धानम��ी तथा मि��प�रषद ्को काया�लय, िसंहदरबारसमेत
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स�पि�मािथ ह�त�ेप गन� स�ने देिखयो ।  
१३. रा�यले �यि�को स�पि� अिध�हण 

गदा� कानूनले तोकेको �ि�या पूरा गररे गनु�पन� र 
�ितपूित�  अिनवाय� सत�को �पमा रहने भनी यस 
अदालतबाट भएका िविभ�न िनण�यसमेत ��ततु 
म�ुामा सा�दिभ�क भई िववेचना गनु�पन� दिेखन 
आयो । नपेाल अिधरा�यको सिंवधान, २०४७ को 
धारा १७(३) अनुसार साव�जिनक िहतको लािग 
रा�यले कुनै �यि�को स�पि� अिध�हण वा �ा� 
गदा� वा �य�तो स�पि�उपर कुनै अिधकारको 
सृजना गदा� िदनुपन� �ितपूित� �यसको आधार र काय� 
�णाली कानून�ारा िनधा��रत गररे िदनपुन� �ावधान 
तोकेको भएपिछ सोअनुसार भएको छ गरकेो छ 
भनी देखाउन स�नुपन�मा सो देखाउन बताउन 
सकेको पाइँदैन । �ितपूित� निदई कसैको स�पि� 
अिध�हण वा �ा� गन� सिकने अव�था नदेिखएको 
भनी सव��च अदालत पूण� इजलासबाट िनण�य 
भई (ने.का.प. २०५८ अकं १, २ िन.न.ं६९७० मा)  
िस�ा�त �ितपादन भएको छ ।

१४. कुनै योजना वा काय�को िनिम� �यि�ले 
आ�नो ज�गा �वे�छाले �दान गनु� �वेि�छक काय� 
हो । य�तो अव�थामा �ितपूित� वा मआु�जाको ��न 
आउँदैन । तर कसैको ज�गा िनजको इ�छा िव�� 
�योग गन� सिकने �यव�था सिंवधानले प�रक�पना 
गरकेो देिखन आउँदैन । िनवेदकह� आ�नो 
ज�गाबाट सडक बनाउन िदन म�जुर नरहकेो भ�न े
िनजह�कै िनवेदनबाट देिखएको ह�दँा िनजह�को 
ज�गाबाट िनजह�को म�जुरीबेगर कानूनबमोिजम 
�ितपूित� निदई सडक बनाउन सिकने अव�था 
नआएबाट आयोजनाबमोिजम सडकमा परकेो 
ज�गाको मआु�जा िदनु । साव�जिनक आयोजनाका 
लािग �यि�को स�पि� �चिलत कानूनबमोिजम 
अिध�हण नगरी गराएका काय�ले मा�यता नपाउन े
ज�गा �ाि� ऐन, २०३४ को बा�या�मक कानूनी 

�यव�थाको अवल�बन गरी ज�गा �ाि� ग�रसकेपिछ 
मा�ै सडक िव�तार लगायतका आयोजनाको काय� 
गनू� । भनी यसै अदालतबाट ब�ी�साद शमा� िव. �ी 
५ को सरकार, मि��प�रषद्  सिचवालयसमेत (ने.
का.प.२०५८, िन.न.ं७०४०, पृ� ५९१) आदेश 
भएको देिख�छ । 

१५. सडक िव�तार गनु� परमेा कानूनको 
अि�तयारबमोिजम िनण�य गरी �चिलत 
कानूनबमोिजम ज�गा अिधकरण गरी मआु�जा 
िदई गरमेा आ�नो सहमित भएको भ�ने कुरा 
िनवेदन बेहोरामा उ�लेख भएको अव�था देिखँदा 
र िवकास काय��मको अप�रहाय�ता र जन�वा��य 
एव ं वातावरण स�तुलनसमेतका कुरालाई य�ता 
काम कारबाही िव�तार गन� �ममा यथोिचत �यान 
पु�याउन नसके नेपाल अिधरा�यको सिंवधान, 
२०४७ को भाग ४ �ारा िनद�िशत नीित एव ं
िस�ा�तसमेत साथ�क रहन नस�ने ।  सडक िव�तार 
गनु�पन� भए �ि�या पूरा गरी �चिलत कानूनबमोिजम 
ज�गा �ा� गरी काय� गनु� भ�न ेपरमादेशको आदेश 
जारी ह�ने भनी कृ�णराज पा�डे िव. काठमाड� 
महानगरपािलकासमेत (ने.का.प. २०६२, िन.न.ं 
७५४४, अंक ५, पृ� ६१८), य�तै िवषय समावेश 
भएको िनवेदनमा ने.का.प.२०७० अकं १ िन.न.ं 
८९४२, रामकुमार आचाय� िव�� नेपाल सरकार 
भएको �रट िनवेदनमा ��तािवत आयोजनाको स�ा 
अ�य कुनै िवक�प छ र यस िवक�पको अनशुरण गदा� 
वातावरणीय नो�सानीलाई बचाउन सिकने ि�थित 
छ भने िवक�पले नै सवा�िधक �ाथिमकता पाउन ुपन� 
र सडक अ�याव�यक नै भए वातावरण सरं�ण ऐन, 
२०५३ को दफा ६(४) र ५ समेतमा उि�लिखत 
स�पूण� कानूनी �ि�याह� पूरा गरी सरोकारवाला 
िवप�ी वन तथा भू-संर�ण म��ालय र राि��य 
िनकु�ज तथा व�यज�त ु संर�ण िवभागसमेतको 
सलं�नतामा स�पूण� िवक�पह�को िव�ेषण गरी 
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बिद�या राि��य िनकु�जमा कमभ�दा कम �ित ह�ने 
तथा �ित �यूनीकरण गन� सिकने उपय�ु िवक�पको 
पिहचान र छनौट गरी �ितवेदन �वीकृत गन� िनण�य 
गनु�  गराउन ु भनी िवप�ीह�को नाममा परमादेशको 
आदेश जारी ह�ने ठहछ�  भनी आदेश भएको पाइ�छ । 
�य�तै भाइकाजी ितवारी िव. चतुभु�ज भ�समते 
भएको उ��षेण / परमादेश (ने.का.प.२०७२ अकं 
१२ िन.न.ं९५०८) �रट िनवेदनमा एक पटक �चिलत 
कानूनबमोिजम घर िनमा�णको लािग इजाजत 
िलई िवप�ी िनवेदकह�को बसोबासको लािग 
घर िनमा�ण भइसकेपिछ �य�तो घर रहकेो ज�गा 
नेपाल सरकार वा �यसको कुनै िनकायले फरािकलो 
पान� �योजनको लािग वा अ�य कुनै साव�जिनक 
�योजनका लािग िलनुपन� भएमा �चिलत 
कानूनबमोिजम कारबाही चलाई िनवेदकह�लाई 
उिचत र िविधस�मत �पमा �ितपूित� िदई �ा� 
गनु�पन� भ�ने आदेश भएको देिख�छ । भीमबहादरु 
�े�समेत िव. पि�मा�चल सडक िडिभजन काया�लय 
५ नं. िशवपरुसमेत (स.अ.ब.ु २०६६, अकं १३, प�ृ 
११) उप�यका नगर िवकास सिमित िव. सनुकेशरी 
जोशीसमेत (स.अ.ब.ु२०७०, अंक ९, प�ृ ३) मा 
सडक िनमा�ण गदा� वा िनमा�ण भइसकेको सडक 
साघुँरो भई िव�तार गनु�पदा� सो सडकले िव�थािपत 
गरकेो ज�गा घर टहरा पखा�ललगायतको अचल 
स�पि�को �वािम�ववालालाई कानूनबमोिजम 
मआु�जा वा �ितपूित� िदनुपन� ह��छ भ�ने आदेश 
जारी भई िस�ा�त �ितपादन भएको अव�था छ । 
सव��च अदालतबाट �ितपािदत यी िस�ा�तह�ले 
नाग�रकको िनजी स�पि� िनजह�को �वे�छाले 
बाहेक सरकारले �ा� गदा� ज�गा �ाि� ऐनले तोकेको 
�ि�या पूरा गरी मआु�जा र �ितपूित� �दान गनु�पन� 
भ�ने कानूनको अिनवाय� सत� हो भ�ने िस�ा�तलाई 
अंगीकार गरकेो पाइ�छ । स�पि� आज�न गन�, भोग 
गन�, बेचिबखन गन� र अ�य कारोबार गन� हक �दान 

गरी सोअन�ुप कानूनबमोिजम आिज�त र सि�चत 
स�पि�को सरु�णको लािग �ितपूित�  �दान गरी 
नाग�रकको स�पि�को हकको सिुनि�तता �दान गन� 
मौिलक हकको �ावधान राखेको संिवधान र सोअ�तग�त 
िनिम�त कानूनको अ�र, भावना र मम�लाई आ�मसात् 
गरी �ितपादन भएका िस�ा�तलाई अनशुरण गनु�पन� 
देिखयो ।

१६. ��तुत सडक िव�तार स�ब�धमा 
काठमाड� उप�यका सडक िव�तार आयोजनाले 
घर टहरा हटाई ज�गा �ा� गन� भनी िमित 
२०६५।१०।२१ मा काठमाड� उप�यका सडक 
िव�तार आयोजनाअ�तग�त सो�टी मोड, कलंक�, 
नागढंुगा �े�को सडक िव�तार गन� �ममा मआु�जा 
िदई सडक िव�तार गनु�पन� भएको र ज�गा �ाि� ऐन, 
२०३४ को दफा ५ को उपदफा (१) बमोिजम योजना 
�मखु �ी सूय�बहादरु भाटलाई �ारि�भक कारबाही 
चलाउने अिधकार तो�न सिकने राय पेस भई माननीय 
म��ी�तरबाट सदर भएको देिख�छ । यसरी �ारि�भक 
कारबाही चलाउने अिधकार तोिकएपिछ सो अिधकारीले 
अिध�हण गनु�पन�स�मको िववरण खलुाई �ितवेदन 
�थानीय अिधकारीसम� िदनपुन� र �यसरी �ितवेदन 
पठाउदँा िनधा��रत �ितपूित�को रकम र नो�सानीको 
स�पूण� िववरणसमेत उ�लेख गनु�पन� �यव�था ज�गा 
�ाि� ऐन, २०३४ को दफा ७ मा देिख�छ । यसरी 
�ारि�भक अिधकारी तोिकनकुो उ�े�य भनेको सडक 
११/११ िमटर चौडा पारी िव�तार गदा� ह�ने �ितको 
आकलन र मआु�जा िनधा�रण गनु�पन� भए गरी ज�गा 
अिध�हण गरी सडक िव�तारका लािग कारबाही 
चलाउन �ारि�भक अिधकारी तोिकएको हो भ�ने 
ब�ुन ु पन� देिखन आएकोमा उ� सूचनाप�ात् ज�गा 
�ाि� ऐन, २०३४ को दफा (५) अनसुारको �ारि�भक 
कारबाही चलाउने अिधकार �ा� अिधकारीले सूचना 
�काशन गन� काय�स�म गरकेो, सोबाहेक उ� ऐनको 
दफा ६, ७ र ८ ले तोकेको कुनै काय�ह� भएको र 

९९८६ - सान ु�े�समेत िव. नेपाल सरकार, �धानम��ी तथा मि��प�रषद ्को काया�लय, िसंहदरबारसमेत
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�ारि�भक कारबाहीको काय� स�प�न भएप�ात् 
उ� ऐनको दफा ९ भ�दा पिछ ज�गा �ाि�का लािग 
गनु�पन� कुनैपिन काय� भएको भ�ने िलिखत जवाफबाट 
आउनसकेको देिखएन । काठमाड� उप�यका सडक 
िव�तार आयोजनाको सडक िव�तार काय�मा ह�न स�ने 
स�भािवत अि�य घटनाह�लाई म�यनजर राखी 
सरु�ा �ब�ध ग�रएको भनी महानगरीय �हरी �भाग 
बल�ब,ु काठमाड�को तफ� बाट �हरी िनरी�कबाट पेस 
भएको िलिखत जवाफमा उ�लेख भएबाट शि�को 
�योग गरी संरचनाह� भ�काउन गएको पिु� ह��छ । 
यस�कार ज�गा �ाि� नै नगरी बल �योग गनु�  �यि�गत 
स�पि�मािथको ह�त�ेप ह��छ जो कानूनी रा�यको 
िस�ा�त र मा�यतािवपरीत ह��छ ।

१७. नेपाल सरकार, मि���तरीय 
�ारि�भक कारबाही गन� अिधकारी तोिकएपिछ िमित 
२०६५।११।१७ मा घर टहरा हटाई ज�गा �ाि� 
गन� बारकेो सूचना �कािशत भएकोमा अ�य �ि�या 
अगािड नबढाई पनुः िमित २०७१।८।१६ मा सोही 
सडक िव�तारका लािग �ि�या अगािड बढाइएको र 
िमित २०७१।८।२५ मा मआु�जा उपल�ध नगराई 
सडक िव�तार गन� भनी िट�पणी उठाई सिचव�तरबाट 
सदर ग�रएको देिखन आयो । िमित २०६५।१०।२१ 
मा म��ी�तरबाट भएको ज�गा अिध�हणका  लािग  
�ारि�भक  कारबाही  चलाउने  गरी  भएको  िनण�यबमोिजम 
काय� स�प�न नगरी उ� िनण�यबमोिजमको काय� भएको 
देिखएन । सोही सडक िव�तारमा पिहले म��ी�तरबाट 
भएको िनण�यको िवपरीत मआु�जा उपल�ध नगराई 
सडक िव�तार गन� गरी  नेपाल सरकार सिचव�तरबाट 
िमित २०७१।८।२५ मा भएको िनण�य �वतः कानून र 
वैधताको िस�ा�तिवपरीत देिखयो । िनण�य काया��वयन 
�ि�यामा मािथ�लो तहबाट भएको िनण�यलाई असल 
िनयतपूव�क त�लो तहबाट काया��वयन गनु�पन�मा सो 
नगरी मािथ�लो तहबाट भएको िनण�यिवपरीत मआु�जा 
निदई सडक िव�तार गन� गरी सिचव �तरबाट भएको 

िनण�य कानूनबमोिजम दिेखएन । 
१८. सोही �थानको ज�गा अिध�हण 

गन�लगायतका काय� गन� भनी िमित २०६५।१०।२१ 
मा नेपाल सरकार म��ी�तरबाट भएको िनण�यलाई 
िन�तेज ह�ने गरी हाल आएर �ितपूित�  निदई 
िनवेदकह�का ज�गाह� र सडक के��िव�दबुाट 
११/११ िमटर �े�फलिभ�का घर टहरा हटाउने िनण�य 
गदा� िनवेदकह�को �वािम�वमा रहेको स�पि�मा 
अनिधकृत ह�त�ेप ह�न जाने देिखयो । नेपालको 
सिंवधानको धारा २५ को उपधारा (२) (३) र ज�गा 
�ाि� ऐन, २०३४ को दफा ३ ले साव�जिनक िहतको 
लािग रा�यले �यि�को ज�गा अिध�हण गन�स�ने 
सोबापत �ितपूित� / मआु�जा िदनपुन� भ�ने सवंैधािनक र 
कानूनी �यव�थाको पालना नेपाल सरकारले गनु�पन�मा 
सो नगरी िमित २०७१।८।२५ को नेपाल सरकार 
सिचव �तरीय िनण�यले सरकारले िव�तार गन� लागेको 
कलंक�, थानकोट नागढंुगा सडकको दाया ँबाया ँपन� यी 
िनवेदकह�को ज�गाको �ितपूित� सडक सीमा िनधा�रण 
गदा�का बखत तथा हालस�म पिन िदएको देिखन 
आएन । कलंक� थानकोट सडक िव�तार स�ब�धमा 
नेपाल सरकारले िमित २०३०।९।९ मा अिध�हण 
गनु�पन� ज�गाको िव�ततृ सूचना नेपाल राजप�मा 
�कािशत गरी मआु�जा िवतरण ग�रएको ज�गा िमित 
२०५२।८।२२ मा सूचना �कािशत गरी कलंक� 
थानकोट �े�को दाया ँबाया ँ८/८ िमटर सडक िव�तार 
भएको कुरा राजप�मा �कािशत सूचनाबाट देिखदँा 
पिहले सोही सडक िव�तार गदा� �ितपूित�  िदएको 
देिखएको हाल सोही �े�को सडक िव�तार गन�का 
लािग �ा� गनु�पन� थप ३/३ िमटर ज�गाको �ितपूित� 
िदन ुनपन� भ�ने नेपाल सरकारको िनण�य समानताको 
िस�ा�तिवपरीत देिखयो । सडक िव�तार गदा� ज�गा 
�ाि� ऐन, २०३४ को कानूनी �यव�थाबमोिजम 
मआु�जा  िनधा�रण  गरी ज�गा  अिध�हण गरेर मा�ै  
सडक  िव�तार गनु�पन�  देिखयो । साथै  रीतपूव�क न�सा 
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पास भएका घरको मा� �ितपूित� िदइने भ�ने िलिखत 
जवाफ र िवप�ीतफ� बाट बहसको �ममा उ�लेख भई 
िनवेदकह�म�ये केहीले घरको �ितपूित� बिुझसकेको 
भ�ने देिखदँा घर िनमा�ण गदा�का अव�थामा न�सा 
पास गनु�पन� कानूनी �यव�था नभई घर िनमा�ण 
भएको दिेखएमा घर बनेको वष� र घर कर ितरकेो 
�माणसमेतलाई आधार मानी �ितपूित� िनधा�रण 
गनु�पन� देिखयो । 

१९. अब िनवेदन मागबमोिजम आदेश 
जारी ह�नपुन� हो, होइन? भनी िवचार गदा� मािथ 
िववेिचत संवैधािनक र कानूनी �यव�था तथा सव��च 
अदालतबाट �ितपािदत िस�ा�तसमेतका आधार र 
कारणबाट िनवेदकह�को ि�भवुन राजपथ कलंक�, 
नागढंुगा सडकको के�� िव�दबुाट ११/११ िमटरको 
�े�मा पन� घर टहरा हटाई सडक िव�तारका लािग 
सूचना �कािशत गन�लगायतका काय� गदा� साव�जिनक 
सडक ऐन, २०३१, नगर िवकास ऐन, २०४५, 
काठमाड� उप�यका िवकास �ािधकरण ऐन, २०४५ 
र ज�गा �ाि� ऐन, २०३४ बमोिजम ज�गा �ा� गरकेो 
र िनवेदकह�लाई मआु�जा र �ितपूित� कानूनी 
�ि�या प�ुयाएर िदएको नदेिखदँा यी िनवेदकह�को 
हकमा नेपाल सरकार, भौितक पूवा�धार तथा 
यातायात म��ालयबाट िमित २०७१।८।२५ मा 
भएको सिचव�तरीय िनण�य, सोबमोिजम �कािशत 
सूचना र भए ग�रएका प�ाचारह� समेत उ��ेषणको 
आदेशबाट बदर ग�रिदएको छ । अब िनवेदकह�को 
ज�गासमेत पन� गरी सािबकमा रहेको के��रखेाबाट 
८/८ िमटरको बाटो िव�तार गरी ११/११ िमटरको 
बनाउने भनी िमित २०७१।८।२५ को सिचव�त�रय 
िनण�यअन�ुप �कािशत सूचनाका आधारमा ३/३ 
िमटर ज�गाको स�ब�धमा ज�गा �ाि� ऐन, २०३४ का 
िवक�पह�म�येबाट ज�गाको मआु�जा र �ितपूित�को 
िवषय टुङ्गो लगाउन ु र ��ततु सडकको अिधकांश 
भागमा सडक िव�तार भइरहेको र सीिमत �े�मा 

सडक िव�तारको काय� रोिकन गई सडक िव�तारले 
पूण�ता नपाउदँा साव�जिनक यातायातमा अवरोध 
प�ुन गई िवकास िनमा�णको काय�मा समेत असर पन� 
र सो �े�को पया�वरणमा समेत �ितकूल असर पन� 
देिखएकाले मआु�जा / �ितपूित�  उपल�ध गराउने 
काय�को साथसाथै सडक िव�तारको काय� स�प�न गनु�  
भ�ने परमादेशसमेत जारी ह�ने ठहछ�  ।

२०. स�पि� आज�न गन�, भोग गन�, बेचिबखन 
गन� र कानूनको प�रिधिभ� अ�य उपय�ु तवरबाट 
�यव�थापन गन� अिधकार �दान गरी नाग�रकको 
स�पि�, कानूनबमोिजम बाहेक अहरणीय ह�ने ��याभूित 
सिंवधानले �दान गरकेो अिधकारको स�दभ�मा िविभ�न 
समयमा िविभ�न म�ुाह�मा िस�ा�त �ितपादन गरी 
नाग�रक अिधकारको संर�णमा अिभभावक�य भूिमका 
सव��च अदालतले िनवा�ह ग�ररहेको छ । सव��च 
अदालतमा आएका म�ुाह�को िन�पणका लािग 
��ततु िवषयको आलोकमा सव��च अदालतले िवकास 
िनमा�णको सरकारको दािय�व र नाग�रक अिधकारको 
बीचमा स�तलुन कायम गनु�पन� आव�यकतालाई 
पिन औ�ंयाएको छ । �यसैगरी िवकास िनमा�ण गदा� 
वातावरण संर�ण�ितको अ�तरा�ि��य �ितब�तालाई 
समेत �यानमा राखी वातावरणमा �ितकूल असर नपन� 
गरी गनु�पन� त�यलाई पिन सश� ढंगबाट नै उठाएको 
छ । संिवधानको धारा ३६ को आवासको हकलाई 
स�मान गनु�पन�तफ�  इंिगत गरकेो छ । लोकताि��क 
मू�य र मा�यतामा आधा�रत कानूनी काम�ित �ितब� 
सिंवधानअ�तग�त िनिम�त सरकार, िविभ�न िनकाय 
र पदािधकारीले शि�को आडमा बलपूव�क िनजी 
स�पि�मािथ ह�त�ेप ग�रन ुअनपेि�त ह�ने त�यलाई 
पिन आ�ना िस�ा�तह�मा �ितिवि�बत गरकेो छ ।

२१. सव��च अदालतबाट �ितपािदत भई 
िवकिसत र �थािपत िस�ा�तको �पमा रिहरहदँा पिन 
सव��च अदालतले �ितपादन गरकेा िस�ा�तअन�ुप 
काय� नभई नाग�रक हक अपह�रत भएका, वातावरणमा 

९९८६ - सान ु�े�समेत िव. नेपाल सरकार, �धानम��ी तथा मि��प�रषद ्को काया�लय, िसंहदरबारसमेत
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�ितकूल असर परकेो, परुाताि�वक मह�वका सामा�ी 
वा �थलमा �ितकूल असर परकेा ज�ता िवषयह� 
उठान भई सव��च अदालत र उ�च अदालतमा 
म�ुाह� परी िवचाराधीन रहेका, य�ता म�ुाह� पन� 
�म जारी रहेकोतफ�  �यानाकष�ण भई ियनै िवषयह� 
स�बोधन गन� आव�यक ठहर गद� यस अदालतको 
संय�ु इजलासबाट ��ततु म�ुा पूण� इजलासमा 
पठाएको पाइ�छ । यी िवषयह�का साथै स�पि�को 
अिधकारमािथको हकबाट वि�चत ह�दँा संिवधान�ारा 
��याभूत अ�य हकह� ज�तै नेपालको कुनै पिन 
भागमा आवतजावत र बसोबास गन�, पेसा रोजगार 
गन�, उ�ोग, �यापार �यवसायको �थापना स�चालन 
गन� �वत��ताको हक धारा १७(ङ) र (च), �व�छ 
वातावरणको हक धारा ३०, आवासको हक धारा 
३७ समेतमा ��य��पमा असर प�ुने देिखएको छ 
भने अझ �यापकतामा जादँा िश�ास�ब�धी हक धारा 
३१, धािम�क �वत��ताको हक धारा २६, भाषा तथा 
सं�कृितको हक धारा ३२ पिन �भािवत ह�ने देिख�छ । 
यसबाट आम �पमा आिथ�क �पमा िवप�न समदुायका 
नाग�रकह� अ�यायमा पन� देिख�छ । 

२२. संिवधान र सोको अधीनमा रही 
�चलनमा रहेका कानूनह�को पूण� पालना र सव��च 
अदालतबाट �ितपािदत िस�ा�तह�को अनशुरण गरी 
िवकास िनमा�णस�ब�धी आयोजनाह� स�चालन भएमा 
संिवधानको धारा ४२(२) मा �द� आिथ�क िवप�न 
समदुायले �ा� गरकेो हकसमेत संरि�त ह�ने र िवकास 
िनमा�णमा सरोकारवाला नाग�रकह�को सहभािगता 
अिभविृ� भई िवकास आयोजनामा सरोकारवालाको 
अपन�व कायम भई लि�त िवकास आयोजनाह� 
समयमा नै स�प�न भई िवकासको �ितफल सबै 
नाग�रकले उपभोग गन� र िवकास आयोजनामा भएको 
िढलाईका कारण बढ्ने लागत पिन कम ह�ने �प� ै
देिखएको ह�दँा अब ज�गा �ा� गदा� िन�नानसुार गन� 

िनद�शना�मक आदशे जारी ग�रिदएको छ ।
(१) साव�जिनक सडक ऐन, २०३१ को दफा ४ 

ले सडक सीमाको िनि�त ज�गा �ा� गनु�पन� 
�यव�था गरकेो ह�दँा कानूनबमोिजम ज�गा 
�ा� गररे मा� सडक सीमा तो�नू ।

(२) आवासको हकबाट वि�चत गन� काय�लाई 
अ�य�तै संवेदनशील ढंगले �हण गरी 
िवक�पहीन अव�थामा बाहेक आवासको 
सरु�ालाई �ितकूल असर पन� गरी काय� नगनु�  
नगराउनू ।  

(३) आवास �े�बाट सडक िनमा�ण गनु�पन� 
अव�था उ�प�न भएमा बालबािलकाको 
िश�ाको हकलाई समेत आ�मसात् गरी 
उपय�ु िवक�पको �यव�था गरी ला�ने 
यथोिचत समय �दान गरी �ितकूल असर 
नपन� गरी �यव�थापन गनू�  ।

(४) सहज, सरल, �भावकारी र िनिव�वाद �पमा 
ज�गा �ाि� गन� मा�यम वाता� भएको ह�दँा 
िव� समूहबाट सरोकारवालासगँ वाता� गरी 
ज�गा �ा� गन� काय�लाई उ�च �ाथिमकतामा  
रा�नू ।

(५) ज�गा �ाि� गदा� स�पूण� ज�गा आयोजनामा 
परी वा अिधक ज�गा परी केही ज�गा मा� 
बाकँ� रही उपयोिगतािवहीन भई िव�थािपत 
ह�ने, सो ठाउमँा भएको िनमा�णबाट अिधकतम 
लाभ वा लाभ �ा� गन� वग�मा िवभािजत 
गरी िव�थािपत ह�नेह�को पनुवा�स र 
पनु�था�पनाको हकसमेत स�बोधन ह�ने 
गरी सम�याियक आधारमा ज�गा �ाि� ऐन, 
२०३४ को दफा १३, १६ र ज�गा �ाि� 
िनयमावली, २०२६ को �यव�थाअन�ुप 
मआु�जा र �ितपूित� िनधा�रण गनू� । 

(६) वातावरण संर�ण र परुाताि�वक मह�व रा�ने 
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�थलह�को संर�णलाई के�� िव�दमुा राखेर 
िवकास आयोजना स�चालन र िनमा�ण गनू� । 

       
 उ� रायमा हामी सहमत छ� ।
�या. केदार�साद चािलसे
�या. प�ुषो�म भ�डारी

इजलास अिधकृत : ई�री�साद भ�डारी
इित सवंत् २०७४ साल असोज २ गते रोज २ शभुम् ।

सव��च अदालत, पूण� इजलास
माननीय �यायाधीश �ी केदार�साद चािलसे

माननीय �यायाधीश �ी �काशमान िसंह राउत
माननीय �यायाधीश �ी प�ुषो�म भ�डारी

आदशे िमित : २०७४।५।१५
०७४-WF-०००२

म�ुा : उ��ेषण / परमादेश

िनवेदक : �वारा त�डुकारको बहुारी का�छा त�डुकारको 
�ीमती काठमाड� िज�ला, काठमाड� 
महानगरपािलका वडा नं.७ घर नं. १३८ ब�ने 
बसदुेवी त�डुकारसमेत

िव��
िवप�ी : काठमाड�  िज�ला, काठमाड� महानगरपािलका 

वडा नं. ७ ि�थत �ी मालपोत काया�लय, 
चाविहल, काठमाड�समेत

 § मोही हक ख�रद िब�� ह�दँाको अव�थामा 
िक�ाकाट ह�न े अव�था �वभावत: ह�ने 
ह�दँा कानूनी �यव�थाले नै �प� रोक 
लगाएकोमा बाहके मोही ख�रद िब��को 
बखत िक�ाकाट गन� काय� िनयिमत काय� 
नै मा�नु पन� ।

(�करण नं.८)
 § परापूव�कालदेिख घरबास गरी आएको 

मोही हकको ज�गा िब�� गन� वा अ�य 
�कारले हक छाडी िदन सिकने अव�थामा 
मोहीका अंिशयारह� बीच अंशब�डा ह�न 
स�ैन भ�नु मनािसब नदेिखने । 
 § मोहीले भोग गरी आएको घर र सो 

घरले चच�को ज�गा ब�डा भए पिन 
गुठीको �वािम�ववालालाई ज�गाधनीको 
हैिसयतमा �ा� ह�ने हकमा असर पन� 
अव�था देिखँदैन । भोगािधकारको 
हैिसयतस�म �वाभािवक�पमा केही 
प�रवत�नको ि�थित रह े पिन �वािम�वको 
िवषयमा कुनै प�रवत�न ह�न े नदेिखएको 
र मोही रहकेो आधारमा मोहीका 
प�रवारह�का बीच सगोलमा िनमा�ण 
भएको घर ब�डा गन� पाउने हकलाई 
िन��योजन वा सकुंिचत ह�ने गरी अथ� 
लगाई अशंब�डा िलखत नै पा�रत गन� 
अ�वीकार गनु� �यायोिचत नह�ने ।

(�करण नं.९)

िनवेदकका तफ� बाट : िव�ान्  व�र� अिधव�ा �ी ह�रहर 
दाहाल र िव�ान्  अिधव�ा �ी नारायण�साद 
भ�राई

िवप�ीका तफ� बाट : 

९९८७ - बसदुवेी त�डुकारसमते िव. मालपोत काया�लय, चाविहल, काठमाड�समेत

�नण�य नं. ९९८७

&
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अवलि�बत निजर :
 § नेकाप २०६७, िन.नं.८३१६
 § नेकाप २०६४, अंक १०, िन.नं.७८८५, 

प.ृ१२७५
स�ब� कानून :
 § भूिमस�ब�धी ऐन, २०२१
 § गठुी सं�थान ऐन, २०३३

यस अदालतको सयंु� इजलासमा फैसला गन�ः 
मा. �यायाधीश �ी इ��र�साद खितवडा
मा. �यायाधीश �ी आन�दमोहन भ�राइ�

आदेश
�या.केदार�साद चािलस े: सव��च अदालत 

िनयमावली, २०४९ को िनयम ३ को ख�ड (क) 
बमोिजम पेस ह�न आएको ��ततु म�ुाको संि�� त�य 
र ठहर यस�कार छः- 

काठमाड� िज�ला, का.म.न.पा. वडा नं. ९ 
बि�सपतुली ि�थत �ीरामच�� िनजी गठुीको मोही 
हा�ा पित / बाब ुका�छा त�डुकार भएको, काठमाड� 
िज�ला, का.म.न.पा. वडा नं. ७ िसट नं. १०२-
११०६-०५, िक.नं. ६ को १-५-२-० ज�गा पित 
/ बाबकुो २०३५ सालमा आ�नो कालगितले म�ृय ु
भएकोले िनजको शेषपिछ िनवेदकम�येक� म बसदेुवी  
त�डुकारका नाममा नामसारी भई आएको िथयो । 
सडक िव�तारको �ममा िक�ाकाट भई िक.नं. ६० 
सडकमा परी बाकँ� िक.नं. ६१ को १-१-१-२ ज�गा 
िनवेदकम�येक� म बसदुेवी  त�डुकारको नाममा कायम 
भएको िथयो । उ� िक�ा ज�गामा हा�ा पित बाब ु�व. 
का�छा त�डुकारको पालामा भूिमस�ब�धी ऐन, २०२१ 
�ार�भ ह�नअिघदेिख नै ज�गाधनी गठुीको सहमितबाट 
२ वटा घर बनाई बसोबास गरी उ� ज�गाधनी गठुीलाई 
सालसालै कुतबाली बझुाई आएको हा�ो मोिहयानी 
हकको घरबारीको स�पि� हो । 

हा�ो प�रवार सं�या ठूलो भई एकासगोलमा 
बसी �यवहार गन� किठन भएकोले हामी अंिशयारह�बीच 
छु�ी िभ�न भई ब�ने गरी ब�डाप�को कागज रिज��ेसन 
पा�रत ग�रपाउ ँभनी ज�गाधनी रामच�� िनजी गठुीको 
िसफा�रससाथ िवप�ी मालपोत काया�लय चाविहलमा 
िमित २०७२।४।२० मा िनवेदन गरकेो िथय� । उ� 
िक.नं. ६१ को १-१-१-२ ज�गा र सोमा बनेको घरम�ये 
पि�चमतफ� बाट ०-९-०-३ ज�गामा पन� घर िक�ा-
१ हामी िनवेदकम�ये अंिशयार बसदुेवी त�डुकार-१, 
स�ुी रामकुमारी त�डुकार-१ र सूय� त�डुकार-१ समेत 
जना ३ को अंशभागबापतको घरज�गा अिंशयार सूय� 
त�डुकारको अंश भागमा, �यसैगरी उ� िक.नं. ६१ 
म�ये बीचबाट ०-२-२-३ ज�गा र सोमा बनेको घरसमेत 
अंिशयारम�येका च��राज त�डुकारको अशं भागमा र 
सोही िक�ा नं. को घरज�गाम�ये पूव�तफ� बाट ०-५-
२-० ज�गा र सोमा बनेको घरसमेत अंिशयारम�येको 
िवजयराज त�डुकारको अंशभागमा कायम गन� गरी 
कानूनस�मत त�रकाले िलखत तयार ग�रएको िथयो । 

मालपोत काया�लयले ज.ध. रामच�� गठुीको 
�वािम�व यथावत् कायम राखी मोिहयानी हकको उ� 
घरबारी िक�ाकाट गरी अंशब�डा ग�रिदनपुन�मा नगरी 
िक�ाकाट गरी अंशब�डा गदा� गठुीको �वािम�वमा 
प�रवत�न भई स�मािनत सव��च अदालतको 
फैसलािवपरीत ह�ने ह�दँा भ�नेसमेतको बेहोरा उ�लेख 
गरी ब�डाप�को िलखत दरिपठ गन� गरी िमित 
२०७२।४।२० मा आदेश भयो । उ� आदशेउपर अ.बं. 
१७ नं. बमोिजम पनुरावेदन अदालत पाटनमा िनवेदन 
ग�रएकोमा सो अदालतबाट िमित २०७२।८।४ मा 
िनवेदन मालपोत काया�लय चाविहलमा िफता� गन� गरी 
आदशे भयो । िवप�ी मालपोत काया�लयलाई मालपोत 
ऐन, २०३४ को दफा ८ ले सिु�पएको रिज��ेसन 
नामसारी दा.खा. गनु�पन�समेतको िज�मेवारीभ�दा 
बािहर गई भूिमस�ब�धी ऐन, २०२१ को दफा २६(क) 
को �ितब�धा�मक वा�यांशसमेतको िवपरीत पनुः 
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२०७२।८।१७ मा सोही िमित २०७२।४।२० को 
दरिपठ आदेशको पनुराविृ� गरी आदेश भयो । उ� 
आदेशउपर पनुः अ.ब.ं १७ नं. बमोिजमको िनवेदन 
पनुरावेदन अदालत पाटनमा ग�रएको उ� अदालतबाट 
िमित २०७२।१२।१२ मा िनवेदनको िवषयव�त ुम�ुाको 
काम कारबाहीको स�दभ�को नदेिखई अशंब�डाको 
िलखत रिज��ेसन गन�स�ब�धी भएको देिखदँा अ.ब.ं 
१७ नं. अ�तग�तको िनवेदनका मा�यमबाट आदेश जारी 
गन� निम�ने दिेखएको भनी केही ग�ररहन परने भनी 
आदेश भयो । यसरी का�पिनक आधारमा हा�ो िलखत 
पा�रत नगरी �चिलत कानूनिवपरीत दरिपठ गन� गरी 
िमित २०७२।४।२० र पनुः २०७२।८।१७ मा भएको 
ग�भीर कानूनी �िुटपूण� आदेश र उ� दरिपठ आदेशको 
स�ब�धमा केही बोली रहन परने भ�ने पनुरावेदन 
अदालत पाटनको िमित २०७२।१२।१२ को 
आदेश उ��ेषणको आदेश�ारा बदर गरी हामीबीचको 
अंशब�डाको िलखत रिज��ेसनको १ नं. बमोिजम 
पा�रत ग�रिदन ुभनी िवप�ीह�को नाममा परामादेशको 
आदेश जारी ग�रपाउ ँभ�नेसमेत बेहोराको िनवेदनप� । 

यसमा के कसो भएको हो? िनवेदकह�को 
मागबमोिजमको आदेश िकन जारी ह�न ु नपन� हो? 
सोको आधार र कारण भए सोसमेत खलुाई यो आदेश 
�ा� भएको िमितले बाटाका �यादबाहेक १५ िदनिभ� 
िवप�ीह�लाई िलिखत जवाफ पेस गनु�  भनी यो आदेश 
र �रट िनवेदनको न�कल साथै राखी िवप�ीह�का 
नाममा �याद सूचना जारी गरी िलिखत जवाफ परपेिछ 
वा अविध नाघेपिछ िनयमबमोिजम पेस गनू� । 

िनवेदकले अ�ािधकार माग गरकेो स�ब�धमा 
हेदा� िनवेदक म�ये बसदेुवी  त�डुकार ९४ वष�को व�ृ 
तथा शारी�रक �पमा कमजोर मिहला भएको भ�ने 
िनवेदनबाट देिखएको र ��ततु िनवेदन अशंब�डा 
ज�तो �यि�को नैसिग�क हकािधकारसगँ स�बि�धत 
भएकाले ��ततु �रट िनवेदनलाई अ�ािधकार िदई 
िनयमानसुार पेस गनू� भ�ने िमित २०७३।१।२२ मा 

यस अदालतबाट भएको आदेश ।   
मातहत कम�चारीबाट भए गरकेो आदशेउपर 

१५ िदनिभ� काया�लय �मखुसम� उजरुी गरी 
िनण�यकता�  काया�लय �मखुबाट भएको आदेशअन�ुप 
गनु�पन� र सो आदेशमा िच� नबझेु मा� यस अदालतमा 
िनवेदन िदनपुन�मा सो नगरी मातहत कम�चारीकै 
आदशेउपर ��ततु िनवेदन पन� आएको अव�थामा यस 
अदालतबाट सो आदेश स�ब�धमा त�काल बोिलरहन 
परने । ��ततु िनवेदन मालपोत काया�लय चाविहलका 
�मखु मालपोत अिधकृतसम� पेस गरी भएको 
आदशेबमोिजम गन� र सो आदेशमा िच� नबझुाउने 
प�को यस अदालतमा िनवेदन पन� आए सोही बखत 
िनण�य ह�ने नै ह�दँा ��ततु िनवेदन मालपोत काया�लयमा 
पठाई िदन ु भ�ने आदशे कानूनस�मत भएकोले 
िवप�ीको �रट िनवेदन खारजे ग�रपाउ ँ भ�नेसमेत 
बेहोराको िवप�ी पनुरावेदन अदालत पाटनको िलिखत 
जवाफ । 

पेस ह�न आएको अंशब�डा िलखत पा�रत ह�दँा 
िक�ाकाट भई गठुीको ज�गाको �वािम�वमा प�रवत�न 
भई स�मािनत सव��च अदालतको फैसलािवपरीत ह�ने 
भनी यस काया�लयबाट िमित २०७२।८।१७ मा भएको 
दरिपठको आदेश स�मािनत पनुरावेदन अदालत 
पाटनले िनवेदनका मा�यमबाट आदेश जारी गन� िम�ने 
नदिेखएकोले यस काया�लयको िमित २०७२।८।१७ 
को आदेश स�ब�धमा केही बोिलरहन परने भनी आदेश 
जारी ग�रसकेको ह�दँा यस काया�लयबाट भएको दरिपठ 
आदशे कानूनस�मत भएकोले ��ततु �रट िनवेदन 
खारजे ग�रपाउ ँभ�नेसमेत बेहोराको िवप�ी मालपोत 
काया�लय, चाविहलको िलिखत जवाफ ।

िववािदत घर िनवेदकह�को बसोबास 
रही आएको परापूव�देिखको घर हो भ�ने त�यमा 
िववाद देिखदँनै । यस�कारको परापूव�देिख घर बनाई 
बसोबास गरी आएको घरसिहत घरबारीको ज�गा 
भूिमस�ब�धी ऐन, २०२१ को दफा २६क. बमोिजम 

९९८७ - बसदुवेी त�डुकारसमते िव. मालपोत काया�लय, चाविहल, काठमाड�समेत
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िब�� ब�दोब�त ह�न स�ने नै ह��छ । परापूव�कालदेिख 
घरबास गरी आएको मोही हकको ज�गा िब�� गन� 
वा अ�य �कारले हक छाडी िदन सिकने अव�थामा 
मोहीका अंिशयारह�बीच अंशब�डा ह�न स�ैन भ�न ु
मनािसब दिेखदँैन । मोहीले भोग गरी आएको घर र 
सो घरले चच�को ज�गा ब�डा ला�ने भएपिन गठुीको 
�वािम�ववाला �ीरामच�� गठुीलाई ज�गाधनीको 
हैिसयतमा �ा� ह�ने हकमा असर पन� अव�था 
देिखदँैन । भोगािधकारको हैिसयतस�म �वाभािवक 
�पमा केही प�रवत�नको ि�थित रह�छ । मोही भ�ने 
आधारमा मोहीका प�रवारह�का बीच सगोलमा िनमा�ण 
भएको घर ब�डा गन� पाउने हकलाई िन��योजन वा 
संकुिचत ह�ने गरी अथ� लगाई अंशब�डा िलखत नै 
पा�रत गन� अ�वीकार गनु�  मनािसब ह�दैँन । अशंब�डाको 
िलखत पा�रत भएको कारणबाट अंिशयारह�मा नरहेको 
हक �थािपत ह�ने वा अ� कसैको कुनै स�पि�मा 
�थािपत हक समा� ह�ने पिन होइन । अशंब�डाको 
िलखतको मा�यमबाट अिंशयारह�को बीच रहेको 
स�पि�को हक र भोगािधकार भागब�डा ग�रने 
ह��छ । यस�कारको ब�डाप� िलखत पा�रत गन� ई�कार 
गनु�  मनािसब देिखदँैन । यसो गदा� अंिशयारह�को 
अंशब�डा गन� पाउने नैसिग�क हकमा आघात प�ुने जाने 
अव�थासमेतबाट िनवेदकको मागबमोिजम �याियक 
उपचार �दान गन� ई�कार गनु�  मनािसब देिखएन । 
अतः अशंब�डाको िलखत पा�रत नगरी दरिपठ गरकेो 
मालपोत काया�लयको िमित २०७२।८।१७ को आदेश 
र पनुरावेदन अदालत पाटनको िमित २०७२।१२।१२ 
को आदशे उ��ेषणको आदेश�ारा बदर ह��छ । 
साथै अ�य कुराको रीत पगेुको भए िनवेदकले ब�डा 
लगाउने भनी उ�लेख गरेको िववािदत घर र सोले 
चच�को ज�गा उ�लेख गरी ब�डाप� पा�रत गरी मा�न 
आएमा कानूनबमोिजम ब�डाप�को िलखत पा�रत 
गरी िदन ुभनी मालपोत काया�लय चाविहलका नाउमँा 
परमादशेको आदशेसमेत जारी ह�ने ठहछ�  भ�ने यस 

अदालतका माननीय �यायाधीश �ी इ��र�साद 
खितवडाको रायबाझी आदेश ।

�रट िनवेदकबाट िक.नं. ६१ को घरज�गा 
िविभ�न अंिशयारका नाउमँा ब�डा गन� काय�लाई 
रिज��ेसन ग�रन ु पन� भनी ग�रएको अनरुोधलाई 
अ�वीकार गन� गरी मालपोत काया�लय चाविहलको 
२०७२।४।२०, पनुः २०७२।८।१७ को आदशे र 
अ.बं.१७ नं. अ�तग�त पनुरावेदन अदालत पाटनबाट 
िमित २०७२।१२।१२ मा भएको आदेश संिवधान 
र कानूनको �यव�था र सव��च अदालतबाट िमित 
२०६४।१०।१० मा भएको (िन.नं. ७८८५ को) 
िनण�यको मूल भावनाअनकूुल नै देिख�छ । आफूले 
गरकेो फैसलाको मूल भावनािवपरीत ब�न जाने 
प�रि�थितलाई िन��सािहत गनु�  पिन यस अदालतको 
कत��य ह�न आउछँ । गठुीको भावनािवपरीत ख�ुला 
ज�गा नािसने, ख�डीकरण र िनजीकरण ह�न गई 
�कारा�तरले धम�लोप ह�न जाने ि�थित ब�न जान ु
�यायको रोहमा उपय�ु पिन ह�दँैन । साथै िनवेदक 
सफा हात िलई अदालत �वेश गरकेोसमेत नपाइएबाट 
िनवेदन मागबमोिजमको आदेश जारी गनु�  उिचत र 
आव�यक देिखएन । तसथ� ��ततु �रट िनवेदन खारजे 
ह�ने ठहछ�  भ�ने यस अदालतका माननीय �यायाधीश 
�ी आन�दमोहन भ�राइ�को रायबाझी आदेश ।

माननीय �यायाधीशह�बीच रायमा मतै�यता 
ह�न नसक� सव��च अदालत िनयमावली, २०४९ को 
िनयम ३(१)(क) बमोिजम पूण� इजलासमा पेस गन� दता� 
भएको देिखयो । 

िनयमबमोिजम दैिनक पेसी सूचीमा चढी पेस 
ह�न आएको ��ततु म�ुामा िनवेदनसिहतको िमिसल 
कागजात अ�ययन ग�रयो । 

िनवेदकको तफ� बाट उपि�थत िव�ान्  व�र� 
अिधव�ा �ी ह�रहर दाहाल र िव�ान्  अिधव�ा �ी 
नारायण�साद भ�राईले दाबीका ज�गामा घरसमेत 
समावेश भएको िनजी गठुीको भ�नेमा िववाद छैन । 
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घरबास भएको मोही लगतको ज�गा स�ु� िब�� गन� 
पाउने भूिमस�ब�धी ऐन, २०२१ को दफा २६क. ले 
�प� �यव�था गरकेो छ । दाबीको िलखतमा घरसमेत 
पन� गरी ब�डा गन� भनी िलिखतमा उ�लेख भएको 
अव�था छ । परापूव�कालदिेख घरबास गरी आएको 
मोही हकको ज�गा िब�� गन� वा अ�य �कारले हक 
छाडी िदन सिकने अव�थामा मोहीको अंिशयाराबीच 
ब�डा ह�न स�ैन भ�न ुमनािसब देिखदैँन । घर ब�डा गन� 
िनवेदकको हकलाइ� िन��योजन वा संकुिचत ह�ने गरी 
अंशब�डा िलखत नै पा�रत गन� अ�वीकार गनु�  मनािसब 
नभएकोले ब�डाप�को िलखतलाई दरिपठ गन� िवप�ी 
मालपोत काया�लयको िमित २०७२।८।१७ को आदेश 
र पनुरावेदन अदालत पाटनको िमित २०७२।१२।१२ 
को आदेश �िुटपूण� रहेको ��ट ह�दँा यसै अदालतको 
िडिभजन बे�चका माननीय �यायाधीश �ी इ��र�साद 
खितवडाको राय सदर ग�रपाउ ँभनी गनु�भएको बहस 
सिुनयो । 

उपयु�� बहस िजिकर सनुी िनवेदकको 
मागबमोिजमको अंशब�डाको िलखत पा�रत नगरी 
दरिपठ गन� गरकेो मालपोत काया�लय चाविहलको 
िमित २०७२।४।२० र पनु: िमित २०७२।८।१७ 
को आदशे तथा पनुरावेदन अदालत पाटनको िमित 
२०७२।१२।१२ को आदेश �िुटपूण� रहेको भ�ने 
िनवेदन िजिकरमा संय�ु इजलासमा माननीय 
�यायाधीशह�बीच रायमा मैत�यता ह�न नसक� फरक 
फरक राय �य� भई सव��च अदालत िनयमावली, 
२०४९ को िनयम ३(१)(क) बमोिजम यस इजलासमा 
पेस ह�न आएको ��ततु म�ुामा देहायका ��ह�को 
िन�पण गनु�पन� दिेखयो ।

· दाबीको गठुी ज�गामा िनवेदकह�को मोही 
हकको हकािधकार छ वा छैन ?

· गठुीको ज�गाको मोही हक ब�डा ह�न स�ने हो 
वा होइन ?

· िनवेदन मागबमोिजमको आदेश जारी ह�ने हो, 

होइन ? भनी िनण�य िदनपुन� दिेखन आयो । 

२. उि�लिखत िनणा�यक िवषयमा �वेश 
गनु� पूव� ��ततु म�ुाको त�यगत िवषयलाई िसंहावलोकन 
गनु�  सा�दिभ�क देिखयो । िनवेदकको घरसमेत भएको 
मोही लागेको िनजी गठुीको ज�गालाई अंिशयारबीच 
ब�डा गन� गरी भएको िलखतलाई दरिपठ गन� गरकेो 
मालपोत काया�लयको िमित २०७२।४।२० र पनु: 
िमित २०७२।८।१७ को आदेश र उ� आदेशको उपर 
परकेो िनवेदनमा केही बोली रहन ुपरने भ�ने पनुरावेदन 
अदालत पाटनको िमित २०७२।१२।१२ को आदेश 
पेस गरी उ� आदेशह� ��य� कानूनी �िुट रहेको 
भनी उ��ेषणको आदेश�ारा बदर गरी मोही हक ब�डा 
गरी िदन ुभनी परमादेशसमेतको माग गरी िनवेदन दाबी 
िलएको दिेखयो । �ीरामच�� िनजी गठुीको नाममा 
मालपोत काया�लय चाविहल काठमाड�मा दता� �े�ता 
कायम रही बासदुवेी त�डुकारको नाममा मोिहयानी 
दता� कायम भएको का.िज., का.म.न.पा. ७, िसट नं. 
१०२-११०६-०५ को िक.नं. ६१ को १-१-१-२ घर 
ज�गाम�ये पि�चमबाट िक�ाकाट गरी ०-९-०-३ घर 
ज�गा बसदुवेी  त�डुकार, स�ुी रामकुमारी त�डुकार र 
सूय� त�डुकारसमेत ३ जनाको अशंभागमा रहने, उ� 
घरज�गाको बीच भागबाट ०-२-२-३ घरज�गा च��राज 
त�डुकारको अशंभागमा रहने र पूव�तफ� बाट ०-५-२-
० घरज�गा िवजयराज त�डुकारको अशंभागमा रहने 
गरी अशंब�डाको िलखत तयार भएको िमिसल सलं�न 
�ितिलिपबाट देिखयो । उ� िलखतको स�ब�धमा 
िवप�ी काया�लयबाट भएको दरिपठ आदेश हेदा� 
िनवेदकसमेतका अिंशयारह�ले २०७२।४।२० मा 
िनवेदनसाथ पा�रत ग�रपाउ ँभ�ने अशंब�डा िलखतमा 
ज.ध. �ीरामच�� िनजी गठुी मोही बसदेुवी  त�डुकार 
कायम भएको िक.नं. ६१ को ज�गाको िक�ाकाट 
गदा� ज�गाको �वािम�व प�रवत�न भई अदालतको 
फैसलािवपरीत ह�ने ह�दँा मोहीह�बीच िक�ाकाट गरी 
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अंशब�डा गन� नसिकने ह�दँा अ.बं. २७ नं. बमोिजम 
भनी दरिपठ ग�रएको देिखयो । सोहीबमोिजमको 
दरिपठ मालपोत काया�लय चाविहलले पनु: िमित 
२०७२।८।१७ मा समेत गरकेो देिखयो । उ� 
आदेशउपर अ.बं.१७ नं. बमोिजम परकेो िनवेदनउपर 
सनुवुाइ गदा� म�ुाको कारबाहीको स�ब�धमा आदेश 
भएको नदेिखदँा मालपोत काया�लयको िमित 
२०७२।८।१७ मा भएको आदेश स�ब�धमा केही 
बोली रहन नपन� भनी पनुरावेदन अदालत पाटनबाट 
िमित २०७२।१२।१२ मा आदेश भएको पाइ�छ । उ� 
िक.नं.६१ को �े.फ.१-१-१-२ को ज�गामा ज�गावाला 
रामच�� गठुी जिनइ� बसदुेवी  त�डुकारलाइ�  मोिहयानी 
हकको �माण प� भूिमसधुार काया�लय काठमाड�ले 
िदएको देिख�छ । उ� ज�गामा बसदुवेी त�डुकारको 
नामको घर भएको र मूल पीच सडक रहेको भनी 
काठमाड� महानगरपािलका काया�लयले घरबाटो 
�मािणत गरकेो देिखएको छ । 

३. उपयु�� िनवेदन दाबी तथा िमिसल 
कागज अवलोकनप�ात् पिहलो ��तफ�  िवचार गदा� 
यसै म�ुामा सयं�ु इजलासमा माननीय �यायाधीश 
डा.�ी आन�दमोहन भ�राइ�ले राय �य� गन� �ममा 
िक.नं. ६१ को ज�गा रामच�� गठुीको भनेपिछ रामच�� 
मि�दरसगँ स�बि�धत गठुी रहेछ भ�ने ब�ुन ु पन� । 
बि�सपतुली थ�ुकोमा अवि�थत सो गठुी कमाि�डङ 
कण�ल सनकिसंह ट�डन �े�ीले िव.सं. १९२८ मा 
�थापना गरकेो, सनकिसंहले �ी रामच��समेतको 
�थापना गरी प�चामतृसिहत िन�य पूजा आजा, ��ा, 
मि�दरको सरं�ण र �यव�थापनसमेतको लािग आ�ना 
िकनवुा िबता� ३२७ र सरकारबाट �रझमा पाएको 
४६ रोपनीसमेत ३७३ रोपनी ज�गा र सोही �थानमा 
उनक� छोरी महाकुमारीले �ी महा कुमार�ेरसमेतका 
�थापना गरी २५ रोपनी गठुी राखेको, �यसैगरी सोही 
�थानमा मि�दर �थापना गरी २५ रोपनी गठुी राखेको, 
�यसैगरी सोही �थानमा मि�दर �थापना गरी िनल�वज 

वमा�ले िमित १९८१ सालमा पाचँ रोपनी गठुी 
राखेको भनी ऐितहािसक �ोत अिभलेखको उ�रण 
(Citation) गरी स�दभ� त�यको िव�ेषण गनु�भएको 
पाइ�छ । उपयु�� त�यह� समेतका िमिसल सलं�न 
कुनै पिन कागजातबाट व�तिुन� �माणबाट दाबीको 
ज�गा राजगठुी वा गठुी स�ंथान अधीन�थ ज�गा 
रहेको पिु� भएको पाइदैँन । ��ततु िनवेदनमा दाबीको 
ज�गालाइ� िनवेदकले रामच�� िनजी गठुी हो भनेकोमा 
यसै �कृितका अ�य िक�ाको स�ब�धमा िववाद 
उठेकोमा रामच�� गठुीको ज�गालाइ� िनजी गठुी भनी 
बोिलएको पाइ�छ । दाबीको ज�गालाइ�  रामच�� िनजी 
गठुीको भ�ने िनवेदन िजिकर भएकोमा िवप�ीतफ� बाट 
राजगठुीको हो भनी �ित िजिकर निलएको अव�थामा 
अदालत �वयंले �� उठाइ� िववाद सजृना गन� िम�ने 
अव�थासमेत ह�दँनै ।

४. ��ततु म�ुामा िनवेदकले िमित 
२०५८।५।१८को िनण�यले का�छा त�डुकारका 
नाउबँाट बसदुवेी त�डुकारका नाउमँा नामसारी 
भइ� कायम ह�न आएको भ�ने भूिमसधुार काया�लय 
काठमाड�बाट �दान ग�रएको मोही हकको �माण 
प� नै पेस गरकेो देिखएबाट अ�यथा पिु� नभएस�म 
िनजी गठुी भ�ने िनवेदन दाबीलाइ� अ�यथा भ�न िम�ने 
देिखएन । मोही लागेको गठुी ज�गा देिखदँा जोतकमोत 
वा कुनै भोगका मा�यमबाट गठुीको उ�े�यलाइ�  
िनर�तरता िदने भनी ब�ुन ु पन� ह�दँा जोत भोग गन� 
निम�ने दिेखदैँन । गठुीको ज�गा जोतकमोत गरकेो 
कारण समेतबाट गठुीमा मोही हक �ा� ह�ने ह�दँा �य�तो 
ज�गा कमाउने मोहीको पखुा�ले नै गठुी राखेको पिु� 
ह�न अिनवाय�ता छ भ�न िम�दैन । साथै गठुी सं�थान 
ऐन, २०३३ को दफा १९क बमोिजम िनजी गिुठयारले 
गठुीको लगत तोिकएको ढाचँामा स�ंथानमा िदनपुन�छ 
भ�ने कानूनी �यव�था भए पिन यी िनवेदकह� गिुठयार 
नभएको र गिुठयारले �य�तो लगत िदए निदएको �� 
��ततु म�ुामा उठेको पाइदँैन । �यसरी िववाद उठी 
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िन�पण गनु�पन� नदेिखएको र मोहीको हैिसयतका यी 
िनवेदकलाइ� �य�तो लगत िदनपुन� गरी अिनवाय�ता 
नभएको तथा सो लगत निदएको कारणले मा� मोही 
हकमा असर प�ुने अव�था पिन देिखदँनै ।

५. भूिमस�ब�धी ऐन, २०२१ को दफा 
२५(३)(ख) ले गठुी स�ंथान अधीन�थ ज�गा 
कमाउने �यि�लाइ� मोहीको हक �ा� नह�ने �यव�था 
गरकेो देिख�छ । गठुी स�ंथान ऐन, २०२९को दफा 
२६(ग) को �ितब�धा�मक �यव�थाको (१) मा यो 
ऐन वा भूिमस�ब�धी ऐन, २०२१ वा अ�य �चिलत 
नेपाल कानूनमा जनुसकैु कुरा लेिखएको भए तापिन 
गठुी तैनाथी ज�गामा स�ंथानले िलिखत म�जरुी 
गरी मोिहयानी �दान गरकेोमा बाहेक २०३० साल 
चै� मसा�तस�म �य�ता ज�गामा कसैले मोिहयानी 
हक �ा� गन� छैन र सो अविधिभ� सं�थानले आफँै 
खेती, वागवानी वा पशपुालन गन� चाहेमा �चिलत 
कानूनबमोिजम मोही पजनी गन� स�ने याम समयमा 
ज�गा िझ�न स�नेछ भ�ने �यव�था भएबाट २०३० 
साल चै� मसा�तअिघ गठुी तैनाथी ज�गामा केबल 
कमाइ� गरकेो आधारबाट मोही कायम ह�न स�ने 
देिखदँैन । उपयु�� अव�था र िववादसमेत ��ततु 
म�ुामा दिेखएको पाइदँनै । साथै गठुी सं�थान ऐन, 
२०३३ को दफा २६ र २७ बमोिजम खास जोताहा 
िकसानले मोिहयानी हक पाउने नै देिखएको छ । गठुी 
सं�थान ऐन, २०३३ को दफा २६(७) मा “यस 
दफामा जुनसुकै कुरा लेिखएको भए तापिन कुनै 
गुठी अधीन�थ ज�गामा कसैले कानूनबमोिजम 
अिधकार पाइ� घरबारी बनाइ� बसोबास गरी आएको 
भए �चिलत नपेाल कानूनबमोिजम घरबारीबापत 
रा�न पाउने ज�गाको हदस�म ज�गा सोही 
�यि�को नाममा मोिहयानी दता� ह�नेछ” भ�ने 
कानूनी �यव�थासमेतबाट राजगठुी र िनजी गठुी दवुै 
�कृितको गठुीमा मोही ला�ने देिखएकोमा िनवेदन 
बेहोरासमेतबाट ज�गा रामच�� गठुीको देिखइ� बसदेुवी 

त�डुकार मोही देिखदँा उ� ज�गा मोही लागेको ज�गा 
र मोहीको घरबाससमेत रहेको भ�ने देिखन आएकोले 
िनवेदकह� दाबीको गठुी ज�गाको मोही रहेको देिखदँा 
मोही हकािधकार रहेको देिखन आयो ।

६. गठुीको ज�गाको मोही हक ब�डा ह�न स�ने 
हो वा होइन ? भ�ने दो�ो ��तफ�   हेदा� , गठुी सं�थान 
ऐन, २०३३ को दफा २(ग) मा “गठुी भ�नाले कुनै 
मठ वा देवी देवताको पव�, पूजा वा जा�ा चलाउन 
वा कुनै धािम�क वा परोपकारी कामको लािग कुनै 
मि�दर, देव�थल, धम�शाला, पाटी-पौवा, इनार, 
पोखरी तलाउ धारा, िपयाउ, बाटो, घाट, पुल 
चौतारा, गौचरण बाग, बग�चा, जगंल, पु�तकालय, 
पाठशाला, औषधालय, िचिक�सालय घर, इमारत 
वा स�ंथा बनाउन वा �यसको सरं�ण गन� कुनै 
दाताले आ�नो चल अचल स�पि� वा आय�ता 
आउने अ� कुनै रकममा कुनै हकछाडी राखेको 
गुठीसमेतलाइ� स�झन ु पछ� ।” भनी प�रभाषा गरकेो 
देिख�छ । उपयु�� प�रभाषासमेतबाट गठुी भनेको 
धािम�क, सां�कृितक परोपकारी आिद पर�परा, मा�यता, 
�चलन �थालाई स�चालन र कायम रा�न, �यसको 
िवकास गराउनसमेतको िहतकारी उ�े�यको लािग 
�थािपत भएको सं�था, गिुठयारको योगदान र गठुीको 
स�पि�समेतलाइ� ब�ुन ु पन� ह��छ । “गुठी रा�नेले 
आ�नो इ�छाप�माफ� त �य� इ�छालाई नमािसने 
गरी जोगाई िनर�तरता (Perpetual continuity) 
�दान गनु� रा�य वा रा�यको अङ्गका �पमा रहकेा 
सबै िनकायह�को कानूनी कत��य ह�न े।” भनी यसै 
अदालतबाट िस�ा�त (िनवेदक मनोजमान जोशीसमेत 
िव�� भूिमसधुार काया�लय, बाने�रसमेत ने.का.प. 
२०६७ िन.नं.८३१६) �ितपादन भएको पाइ�छ । 
दाताले आ�नो चल अचल स�पि� वा आय�ता वा 
स�पि�मा आ�नो हक छाडी समूह, स��दाय वा 
साव�जिनक िहतका लािग समप�ण गन� ह�दँा �य�तो 
गठुीको स�पि�बाट नै कुनै सामािजक वा धािम�क 

९९८७ - बसदुवेी त�डुकारसमेत िव. मालपोत काया�लय, चाविहल, काठमाड�समेत



नेपाल कानून पि�का, २०७५, साउन

662

काय� िनर�तर गन� उ�े�य अ�तिन�िहत ह�ने भएकोले 
गठुी रा�नेको इ�छा र गठुीको उ�े�यलाई नमािसने 
गरी जोगाई िनर�तरता (Perpetual Continuity) 
�दान गनु�पन� तथा गठुी सामािजक, धािम�क र 
सां�कृितक पर�पराको एक अिभ�न अंग भएकोले 
गठुीको �भावकारी उपयोग गरी द�ुपयोग वा धम�लोप 
ह�न निदने गरी गठुी स�पदाको सिुनि�तता ह�नपुन�मा 
समेत िववाद ह�न स�ैन । तथािप गठुीको दानप� 
िशलालेखसमेतको िलखतबमोिजमको काम चलाउने 
दािय�व मूलत: गिुठयारह�मा ह�ने भए पिन अव�था, 
प�रि�थित र कानूनी �यव�थाअनसुार �यस िकिसमका 
स�चालन र �यव�थापनस�ब�धी दािय�वसमेत 
गिुठयारबाहेकका मोही वा गठुीको सरोकार दिेखएका 
�यि�ह�मा समेत पन� स�छ । साथै गठुीको 
उ�े�यअन�ुपको �य�तो दािय�वको वहन गठुीको 
स�पि�को �ोतबाट नै उपाज�न गरी गनु�पन� ह�दँा सोही 
�ोत नै प�रचालन गरी गठुी स�चालनको िनयिमत काय� 
गनु�पन� र गठुीको अिविछ�नताको लािग भैपरी काय� वा 
समय प�रि�थितअनसुार सधुार ग�रने काय� गनु�पन� 
ह��छ । �य�तो काय� गदा�समेत गठुीको िनर�तरता र 
जीव�तता (Continuity and existence) लाइ� असर 
नपन� गरी गनु�पन� ह��छ । उपयु��ानसुार सम� अव�था 
प�रि�थित, ऐितहािसक अव�था र घटना�म, गठुीको 
स�पि�को अवि�थित, कानूनी �यव�थासमेतका 
सम� िव�ेषणबाट नै गठुीको िनर�तरता र जीव�तता 
(Continuity and existence) लाइ�  असर पर े
नपरकेो िन�य�ल गनु�पन� दिेखएको छ । ��ततु म�ुाको 
िवषयव�त ु हेदा�  मोहीले गठुीको ज�गा कमाएबापत 
गठुीको मोही हक �ा� गरकेो र लामो समयदेिख घर 
बनाइ� बसोबास गरकेोमा कुनै िववाद देिखदैँन । यसरी 
�रट िनवेदकम�येका वसदेुवी त�डुकार मोही कायम 
भइरहेकोले जोतकमोत वा भोग गन� िम�ने �कृितको 
गठुी ज�गा देिखएको र �य�तो गठुीको ज�गाको मोही 
हकस�म ह�ता�तरणको काय� आफँैमा गठुीको 

िनर�तरता र जीव�तता (Continuity & existence) 
तथा गठुी स�पि�को पिव�ता (Sanctity of trust 
property) िव�� असर पन� कुनै अव�था पिु� ह�न 
आउदैँन । उपयु��ानसुार िववादको प�रि�थित र 
स�दभ� (circumstances & contextually) ले 
िववािदत नदेिखए पिन मोहीको हकवालालाइ� �ा� 
हक ह�ता�तरण गन� काय� र मोही हक बाडँफाडँले 
गठुीको िनर�तरता र जीव�तता (Continuity and 
existence) लाइ� असर पन� नपन� स�दभ�को िववािदत 
िवषय कानूनी िववाद देिखन आएको छ ।

७. ��ततु म�ुामा उठेको कानूनी 
िववादको स�ब�धमा स�ब� कानूनी �यव�था र 
�ितपािदत निजर िस�ा�तसमेतको अवलोकन गरी 
हेदा� “परापूव�कालदेिख िविभ�न उ�े�य राखी 
दाताह�बाट रािखएका गुठी ज�गाह� िविभ�न 
�ि�याबाट रैतान न�बरीमा प�रणत ह�दैँ जाने 
अव�थाको िसज�ना भएको पाइएको ह�दँा सं�कृितको 
सरं�ण र स�वध�न तथा धािम�क�थल र धािम�क 
गुठीको स�चालन र सरं�ण गन� सिंवधान �द� 
हकमा नै आघात पु�न जाने अव�था देिखएको 
छ । �य�तो अव�था िसज�ना ह�न निदई सं�कृितको 
सरं�ण र स�वध�न तथा धािम�क�थल र धािम�क 
गुठीको स�चालन र सरं�णको सवैंधािनक 
हकको सिुनि�तताका लािग गुठी स�ंथान ऐन, 
२०३३ को दफा २५ को उपदफा (२) को ख�ड 
(ग) र ऐ. दफा ३६ नेपालको अ�त�रम सिंवधान, 
२०६३ को धारा १०७ को उपधारा (१) बमोिजम 
आजैका िमितदेिख लागू ह�ने गरी अमा�य र बदर 
ह�ने ।  ऐन�ारा समिथ�त नरहकेा र सं�कृितको 
सरं�ण र स�वध�न तथा धािम�क�थल र धािम�क 
गुठीको स�चालन र सरं�णका लािग ग�रएको 
सवैंधािनक हकसमतेको �ितकूल रहकेा िनण�यह� 
र �यसका आधारमा भए गरकेा प�रप�ह� समेत 
उ��षेणको आदेश�ारा बदर ह�न े ।”  भनी यसै 
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अदालतबाट ने.का.प. २०६४, अकं १० िन.नं. ७८८५ 
प�ृ १२७५ �रट िनवेदक �काशमणी शमा�समेत िव�� 
मि��प�रषदस्मेत भएको संवत् २०५८ सालको �रट 
नं. ७७ मा िस�ा�त �ितपादन भई गठुीलाई िनर�तरता 
िदनपुन� र जीव�तता रा�न ु पन� स�ब�धको र गठुी 
ज�गा रतैान न�बरीमा प�रणत गन� नसिकने िवषयको 
देिखएकोले उ� निजर िस�ा�त गठुी �वािम�वमा नै 
असर पर े िव�� जारी भएको देिखएको छ । ��ततु 
म�ुामा उठेको िवषय रामच�� िनजी गठुी तथा 
ज�गाधनी यथावत् कायम रहने देिखएकोले �वािम�व 
प�रवत�नसगँ कुनै स�ब�ध देिखदँैन । ब� मोही हकसगँ 
स�बि�धत रहेको देिखएकोले ने.का.प. २०६४, िन.नं. 
७८८५, प.ृ१२७५ मा �कािशत  उि�लिखत निजर 
िस�ा�त फरक त�यका स�दभ�मा �ितपादन भएको 
देिखयो । 

८. गठुी स�ंथान ऐन, २०३३ को दफा ३० 
मा “मोिहयानी हक ख�रद िब�� गन� सिकने िवशेष 
�यव�था: भूिमस�ब�धी ऐन, २०२१ तथा अ�य 
�चिलत कानूनमा जुनसुकै कुरा लेिखएको भए 
तापिन यस ऐनबमोिजम मोिहयानी कमाइ� आएको 
ज�गाको मोिहयानी हक ख�रद िब�� ह�नस�नेछ” 
भ�ने देिखदँा मोही हक ह�ता�तरणले गठुीको 
िनर�तरता र जीव�तता (Continuity & existence) 
तथा गठुी स�पि�को पिव�ता (Sanctity of trust 
property) मा असर नपन� आधारमा नै िवधाियकाले 
उपयु�� कानूनी �यव�था गरकेो मा�न ु पन� ह��छ । 
मोही हक ख�रद िब�� ह�दँाको अव�थामा िक�ाकाट 
ह�ने अव�था �वभावत: ह�ने ह�दँा कानूनी �यव�थाले 
नै �प� रोक लगाएकोमा बाहेक मोही ख�रद िब��को 
बखत िक�ाकाट गन� काय� िनयिमत काय� नै मा�न ुपन� 
देिखदँा मोही हकको ह�ता�तरण, िक�ाकाटसमेत गन� 
निम�ने कानूनी आधार देिखएन । गठुीको �वािम�वमा 
प�रवत�न नगरी िनर�तरता िदइ� यथावत् �पमा जोगाइ� 
रा�न ु गठुीको अवधारणा, उ�े�यसमेतबाट �थायी 

�कृित (Static or immutable nature) भएकोले 
गठुीको िनर�तरता र जीव�ततामा असर पन� िकिसमको 
कुनै पिन िकिसमका �वािम�वको प�रवत�न गठुीको 
अवधारणा तथा उ�े�यबाटै �वीकाय� ह�न स�ैन । 
तर गठुीको आ�दानी �व�पको कुनै ज�गा जिमन 
घर कसैले �योग भोग गन� िम�ने अव�थाको भएमा 
�य�तो भोगज�य आ�दानीबाट गठुीको िनर�तरता 
र जीव�ततालाई नै सघाउ परु ्याउने ह�दँा सो गठुीको 
उ�े�यअन�ुप नै ह�ने ह��छ । 

९. भूिमस�ब�धी ऐन, २०२१ को दफा २६क. 
मा “�चिलत नेपाल कानूनमा जेसकैु लेिखएको भए 
तापिन मोिहयानी हक ख�रद गन� वा दान दात�यको 
�पमा वा अ� िकिसमले हक छोडाई िलन पाइने 
छैन र सरकारी वा गैर सरकारी िबगो वा सजायमा 
िललाम िब�� ह�नछैेन । तर यो ऐन �ार�भ ह�नभु�दा 
अगावै कुनै मोहीले ज�गावालाको �वीकृित िलई 
वा परापूव�देिख प�क� घर बनाएको रहछे भन े सो 
घरवारीको ज�गा िब�� गन� वा अ�य कुनै �कारले 
हक छोडी िदन स�नेछ र �य�तो ज�गाका हकमा 
दफा ८ को अिधकतम हदस�ब�धी कुरा लागु ह�ने 
छैन” भ�ने उ�लेख भएको दिेखयो । िववािदत घर 
िनवेदकह�को बसोबास रही आएको परापूव�देिखको 
घर हो भ�ने त�यमा िववाद देिखदँैन । यस�कारको 
परापूव�देिख घर बनाई बसोबास गरी आएको घरसिहत 
घरबारीको ज�गा भूिमस�ब�धी ऐन, २०२१ को 
दफा २६क. बमोिजम िब�� ब�दोब�त ह�न स�ने नै 
देिखयो । परापूव�कालदेिख घरबास गरी आएको मोही 
हकको ज�गा िब�� गन� वा अ�य �कारले हक छाडी िदन 
सिकने अव�थामा मोहीका अंिशयारह�बीच अंशब�डा 
ह�न स�ैन भ�न ुमनािसब देिखएन । मोहीले भोग गरी 
आएको घर र सो घरले चच�को ज�गा ब�डा भए पिन 
गठुीको �वािम�ववाला �ीरामच�� गठुीलाई ज�गाधनीको 
हैिसयतमा �ा� ह�ने हकमा असर पन� अव�था 
देिखएन । भोगािधकारको हैिसयतस�म �वाभािवक 

९९८७ - बसदुवेी त�डुकारसमते िव. मालपोत काया�लय, चाविहल, काठमाड�समेत
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�पमा केही प�रवत�नको ि�थित रहे पिन �वािम�वको 
िवषयमा कुनै प�रवत�न ह�ने नदेिखएको र मोही रहेको 
आधारमा मोहीका प�रवारह�का बीच सगोलमा िनमा�ण 
भएको घर ब�डा गन� पाउने हकलाई िन��योजन वा 
संकुिचत ह�ने गरी अथ� लगाई अंशब�डा िलखत नै पा�रत 
गन� अ�वीकार गनु�  �यायोिचत ह�दैँन । अशंब�डाको 
िलखत पा�रत भएको कारणबाट अंिशयारह�मा 
नरहेको हक �थािपत ह�ने वा अ� कसैको कुनै 
स�पि�मा �थािपत हक समा� ह�ने पिन होइन । 
अंशब�डाको िलखतको मा�यमबाट अंिशयारह�को 
बीच रहेको स�पि�को हक र भोगािधकार भागब�डा 
गन� िम�ने नै देिखएकोमा यस�कारको ब�डाप� 
िलखत पा�रत गन� ई�कार गनु�  मनािसब देिखदैँन । 
मूलत: गठुीको ज�गाको मोही हक ह�ता�तरण ह�ने 
नै दिेखएकोले �य�तो मोही हक अंिशयारह�बीच 
अंशब�डा गनु�  पिन हक ह�ता�तरणकै एक �व�प ह�दँा 
�य�तो अंशब�डामा रोक लगाउन ुनैसिग�क सा�पि�क 
हक र कानून �द� हकमा आघात प�ुन जाने  दिेखएको 
छ । मोहीका प�रवारले परापूव�दिेख भोग गरी आएको 
घर ब�डा लगाएकै कारणबाट गठुीको अिभ�ाय परा�त 
ह��छ वा �यसबाट कुनै �कारको धािम�क वा सा�ँकृितक 
कुरामा असर पद�छ भनी मा�न सिकने कुनै उिचत 
कारणसमेत नदेिखदँा गठुीको मोही हक ब�डासमेत गरी 
हक ह�ता�तरण गन� िम�ने देिखयो । 

१०. अब, िनवेदन मागबमोिजम आदेश 
जारी ह�ने हो, होइन ? भ�ने ते�ो ��तफ�  हेदा� 
िववेिचत आधार �माणसमेतबाट दाबीको गठुी ज�गामा 
िनवेदकको मोहीयानी हक कायम रहेको देिखएको र 
मोिहयानी घर ज�गा ब�डा गन� स�ने नै देिखएकोले 
अंिशयारले ब�डाप�बमोिजम मोही हक ब�डा गन� 
िलखत पेस ग�रसकेप�ात् ब�डा ग�रिदनपुन�मा 
अंशब�डाको िलखत पा�रत नगरी दरिपठ गरकेो 
मालपोत काया�लयको िमित २०७२।४।२० र पनु: 
िमित २०७२।८।१७ को आदशे तथा पनुरावेदन 

अदालत पाटनको िमित २०७२।१२।१२ को 
आदशे �िुटपूण� देिखदँा उ��ेषणको आदेश�ारा बदर 
ग�रिदएको छ । अ�य कुराको रीत पगेुको भए िनवेदकले 
ब�डा लगाउने भनी उ�लेख गरकेो िववािदत घर र 
सोले चच�को ज�गा उ�लेख गरी ब�डाप� पा�रत गरी 
मा�न आएमा कानूनबमोिजम ब�डाप�को िलखत 
पा�रत ग�रिदन ु भनी मालपोत काया�लय चाविहलका 
नाउमँा परमादेशको आदेशसमेत जारी ह�ने ठहछ�  । �रट 
िनवेदन खारजे ह�ने ठहर गरकेो माननीय �यायाधीश 
डा. �ी आन�दमोहन भ�राईको रायसगँ सहमत ह�न 
नसिकएकोले िनवेदकको मागबमोिजमको आदेश जारी 
ह�ने ठहरकेोले माननीय �यायाधीश �ी ई�वर�साद 
खितवडाको राय सदर ह�ने ठहछ�  । दायरीको लगत क�ा 
गरी िमिसल िनयमानसुार बझुाइ�  िदनू । 

उ� रायमा हामी सहमत छ� ।
�या. �काशमान िसंह राउत
�या. प�ुषो�म भ�डारी

इजलास अिधकृत: हक� बहादरु �े�ी
इित संवत् २०७४ साल भदौ १५ गते रोज ५ शभुम् ।

&
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सव��च अदालत, पूण� इजलास
माननीय �यायाधीश �ी तेजबहादरु के.सी.
माननीय �यायाधीश �ी प�ुषो�म भ�डारी

माननीय �यायाधीश �ी बमकुमार �े�
फैसला िमित : २०७४।११।१६

०७३-NF-००३४

म�ुाः ब�डा बदर अंश दता�

पनुरावेदक / वादी : जग�नाथ�साद िसंहको म.ुस. गन� 
महो�री िज�ला धमौरा गा.िव.स. वडा नं. ८ 
ब�ने राजेशकुमार िसंह 

िव��
��यथ� / �ितवादी : िज�ला महो�री धमौरा गा.िव.स. 

वडा नं.८ मा ब�ने वीरबहादरु िसंहको छोरा 
तेजनारायण िसंहसमेत 

 § भूिमस�ब�धी ऐन, २०२१ को �योजनको 
लािग भ�रन े स�पि�को ७ न.ंफाँटवारी 
सािबकमा अंिशयारह� अलग भइसकेको 
र नभएको भ�ने दुवै त�यलाई �प� पान� 
�ामािणक मह�वको काय� गद�छ । यसरी 
भ�रएको ७ न.ं फाँटवारीबमोिजमका 
स�पि� आआ�ना नाममा दता� भइसकेका 
छन ्र सो दता� एक �कारले समानुपाितक 
एव ं �यायोिचत�पमा िमलेको र िब�� 
�यवहारको ि�यासमेत भइसकेको देिख�छ 
भन े �यसले अिंशयारह� एकआपसमा 
अलग भइसकेको भ�ने त�यलाई पुि� 
गद�छ भने फाँटवारीअनसुार ज�गाको दता� 
िनजका नाउँमा भएको छैन र दता� भएपिन 

सो �यायोिचत एवं समानुपाितक�पमा 
भएको र िमलेको देिखँदैन भने �यसबाट 
अिंशयारह� सािबकमै अलग भइसकेका 
रहछेन ्भनी भ�न निम�न े। 

(�करण नं.१५)
 § मूल पुखा�मा वा मलू पुखा�का कुनै 

हाँगातफ� का स�तानमा पैतृक वा अचल 
स�पि� ह�न ुर अक� हाँगातफ� को स�तानमा 
पैतृक वा अ�य कुनै पिन �ोतको स�पि� 
नभई उनीह� स�पि�को भोग र भागबाट 
कुनै पिन कारणले वि�चत ह�नुपन� अव�था 
परकेो भए �य�तो स�तानलाई पन� गएको 
अ�याय र मका�को हदस�म यस अदालतले 
�माण, �चलन, िविध �यवहारसमेतको 
मू�याङ्कन एव ं �या�या�ारा केलाएर 
�याय िन�पण गनु�पन� ।

(�करण नं.१६)
 § वादी र �ितवादीबीच अंिशयार नातामा 

िववाद नरहकेो अव�था भए पिन वादीका 
िजजु बाजे, बाजे, िपता र वादीको नाममा 
नपेालमा कुनै अचल स�पि� नदेिखएको 
र दता�, भोग, ितरो एवं िब�� �यवहारबाट 
पिन वादी �ितवादीबाट अलग भएको पुि� 
ह�न नसकेको भ�ने पर�परागत शैलीका 
आधारमा वादीले सबै स�पि�मा पूण��पमा 
नै अंश भाग पाउने आधार �थािपत ह�न 
जा�छ भनी भ�न िम�ने पिन नह�ने ।

(�करण नं.१७)
 § नपेालमा रहकेो स�पि�को हकमा िवदेश 

वा भारतमा ब�दै आएका अंिशयारबीच 
समते ब�डा गदा� भारत वा अ�य मुलुकमा 
�य�ता अंिशयारसगँ रहकेो स�पि�लाई 
पिन �यानमा राखेर नेपालमा पैतृक वा 
अ�य स�पि�को सरं�ण र जगेना� गद� 
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ब�दै आएका अंिशयारलाई पिन �याय 
ह�ने िहसाबले नेपालमा रहकेो स�पि�मा 
अशंब�डा गन� गरी म�ुा िवशेषको पृ�भूिमको 
आधारमा हा�ो �याियक अ�यासलाई 
अगािड बढाउँदै जानु पन� ।

(�करण नं.२०)

वादीका तफ� बाट : िव�ान्  व�र� अिधव�ाह� �ी 
ह�रहर दाहाल, �ी ल�मीबहादरु िनराला, 
िव�ान्  अिधव�ा �ी वै�नाथ झा

�ितवादीका तफ� बाट : िव�ान्  व�र� अिधव�ाह� �ी 
महादेव�साद यादव, �ी लभकुमार मैनाली र 
िव�ान्  अिधव�ा �ी जयनारायण पौडेल

अवलि�बत निजर :
 § नेकाप २०४२, अंक १२, िन.नं.२५५३, 

प.ृ१०४४
 § नेकाप २०६३, अंक ७, िन.नं.७७३७

स�ब� कानून : 
 § �याय �शासन ऐन, २०४८

स�ु फैसला गन�ः
माननीय �यायाधीश �ी �काश च�� गजरुले
महो�री िज�ला अदालत

पनुरावेदन तहमा फैसला गन�ः 
माननीय �यायाधीश �ी िटकाबहादरु हमाल
माननीय �यायाधीश �ी िमिहरकुमार ठाकुर
पनुरावेदन अदालत जनकपरु

यस अदालतमा फैसला गन�ः
माननीय �यायाधीश �ी गोपाल पराजलुी
मा. �यायाधीश �ी चोले�� शमशेर ज.ब.रा.

फैसला
�या. तेजबहादुर के.सी.: यस अदालतको 

िमित २०७१।९।२५ को फैसलाउपर त�काल �चिलत 

�याय �शासन ऐन, २०४८ र हाल �चिलत �याय 
�शासन ऐन, २०७३ को दफा ११ को उपदफा (२) 
को ख�ड (ख) बमोिजम म�ुा पनुरावलोकन गरी हेन� 
अनमुित �ा� भई दता� ह�न आएको ��ततु म�ुाको 
सिं�� त�य र ठहर यस�कार छः-

मूल प�ुष �वग�य दिुखत भ�ने दखुी िसहंका 
तीन छोराह�मा जेठा म िफरादीका हजरुबबुा �व. 
हेमराज िसंह, मािहला �व. भेगराज िसंह र का�छा �व. 
जोगा िसहं ह�नहु���यो । जोगा िसहं िनस�तान �वग�य 
ह�नभुएकोले िनजको अंश अपतुाली खाने कोही पिन 
छैन । �व. भेगराज िसहंका चार भाइ छोरामा जेठा �व. 
राजे���साद िसहं, मािहला �व. इनरदेव िसंह, सािहलँा 
�व. राम उदार िसंह र का�छा �व. चेत ुिसंह भएकामा 
जेठा र का�छा �मश: राजे���साद र चेत ुिनस�तान 
�वग�य ह�न ुभएकोले िनजह�को पिन अपतुाली खाने 
कोही छैनन् । मािहला �व. इनरदेव िसंहका छोरा 
�वग�य वीरबहादरु र वीरबहादरुको छोरा �ितवादी 
नगनारायण िसंह, तेजनारायण िसंह र िव�नारायण 
िसंह दाजभुाइ ह�नहु���यो । सािहलँा �व. राम उदार 
िसंहका छोराह� �व. राम�प िसंह र राम �व�प 
िसंह २ दाजभुाइ ह�नहु���यो । �व. राम�पको छोराह� 
�ितवादी कामे�र�साद िसंह र �ितवादी सरुशे�साद 
िसंह ह�नहु��छ भने �वग�य राम�व�प िसंहका २ भाइ 
छोरा �ितवादी िवजयकुमार िसंह उफ�  ब�चा िसंह र 
अजयकुमार िसंह उफ�  ववन िसहं ह�नहु��छ । यस�कार 
�ितवादीह� नातामा म वादीका भितजा र नाित 
पनु�ह��छ । हजरुबबुा प�ुताका जोगा िसंह िनस�तान 
�वग� ह�न ु भएकाले अंशब�डाको �योजनको लािग 
�ितवादीह� र म िफरादी आधा आधाका अंिशयार 
ह� । �ितवादी र म िफरादीका बीच अंशब�डा भएको 
छैन । २०४२ साल फा�गणु मिहनामा घरसारमा 
च�ुहोमानोस�म छु��एको हो । म वादी २०१८ 
सालदेिख भारत सरकारको सेवामा काय�रत रहेकोमा 
इ.स. १९९६।२।१ मा अवकाश पाए । �ितवादीह� 
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तेजनारायण िसंह, राजकुमारी िसहं र सरुशे�साद 
िसंहसमेत �ितवादी र �ितवादी तेजनारायण िसंहको 
छोराह� अभयकुमार िसंह र अिजतकुमार िसंह वादी 
भई २०५८ सालको द.ेनं. १९३९ को अशं म�ुा दता� 
गरी फैसलासमेत भएको कुरा मेरो छोरा राजेशकुमार 
िसंहमाफ� त स�बि�धत कागजको न�कल िमित 
२०६२।११।२८ मा िलदँा थाहा ह�न आएको छ । 
सो म�ुाको िफरादप�मा �ितवादी तेजनारायणका 
बबुा �व. वीरबहादरु र �ितवादी तेजनारायण िसंह र 
कामे�र�साद िसंहका बीच िमित २०२०।४।२९ मा 
मालपोत काया�लय महो�रीबाट अशंब�डाको िलखत 
पा�रत भएको बेहोरा उ�लेख भएको छ । �यसमा म 
वादीको अशं नै लोप गरी अंशब�डा भएको कुरा थाहा 
पाएको छु । अतः म वादीको अशं भाग लोप ह�ने गरी 
भएको िमित २०२०।४।२९ को पा�रत अशंब�डाको 
िलखत र सो िलखतबमोिजम �ितवादीका नाममा 
भएको दता�समेत बदर गरी �ितवादीसगँ स�पूण� अचल 
स�पि�को तायदाती फाटँवारी िलई २ ख�डको १ 
ख�ड अशं िदलाई मेरो नाममा दता�समेत ग�रपाउ ँ
भ�नेसमेत बेहोराले वादीले महो�री िज�ला अदालतमा 
पेस गरकेो िफराद प� ।

वादी हा�ो अंिशयार होइनन् । वादी हा�ो अंशी 
नरहेपिछ अमकु िमितमा मानो छु��एको भ�ने कथनको 
कुनै अथ� ह�दँैन । हा�ो प�ुतावलीको अ�ययनबाट 
लगभग २ सय वष�स�म सगोलमा बिसरहने अव�था नै 
ह�न स�दनै । कारण हा�ा पर बाजे ससरुा �व. भेगराज 
िसंह नै ३ दाजभुाइ ह�नहु���यो । ती ३ दाजभुाइको 
स�पि� पिन सगोलमै िथयो भ�ने कुराको चचा� 
वादीको िफरादप�मा ग�रएको छैन । हा�ो परबाजे तथा 
परबाजे ससरुाह� आ�नै पालामा छु�ी ब�न ु भएको 
िथयो । यसथ� �थम प�ुता नै छु��सकेको अव�थामा 
हामी ते�ो वा चौथो प�ुताका �यि� सगोलमा बसेका 
छैन� । सगोलमा बिसरहने अव�था आउदँैन र �यसो 

ह�न स�दैन भ�नेसमेत बेहोराले �ितवादी तेजनारायण 
िसंह र राजकुमारी देवीसमेतले संय�ु�पमा पेस गरकेो 
�ितउ�र प� ।

�व हेमराज िसहं, भेगराज िसहं र जोगा 
िसंहबीच एकसय वष�अिघ नै छु�ी िभ�न ह�नभुएको 
त�यलाई लकुाई तथाकिथत �पमा २०४२ साल 
फा�गणु मिहनामा च�ुहोमानोस�म छु��एको भ�ने 
िफराद बेहोरा सव�था झ�ुा हो । हेमराजका स�तान 
भारतको प�ुय�ली िवहार रा�यमा नै फिक� न ु भयो । 
भेगराजका स�तान नेपालमा ब�न ु भएको हो । हा�ा 
बाजे प�ुता पिन पिहले नै छु��न ुभएको िथयो । २०२२ 
सालमा संय�ु नाममा ज�गा दता� छ भनी वादीले 
�वीकार गरबेाट सगोल प�रवारका सद�यह�को संय�ु 
नाममा ज�गा छ भ�न िम�दैन । छु�ी िभ�न भएका 
�यि�ह�का मा� संय�ु नाममा ज�गा ह�ने ह�दँा २०२२ 
सालभ�दा अिघ वादीका पखुा� छु�ी िभ�न भएको 
पिु� गद�छ । दे.नं. १९३९ को म�ुा महो�री िज�ला 
अदालतबाट फैसला भई अि�तम भएर बसेको छ । उ� 
फैसला वादीले बदर नगराएबाट सो फैसलालाई वादीले 
�वीकार नै गरेको दिेखएबाट समेत वादीले हामीबाट 
अंश पाउने होइन भ�ने बेहोराको �ितवादी सरुशे�साद 
िसंह र कामे�र�साद िसहंले संय�ु�पमा पेस गरकेो 
�ितउ�र प� ।

वादीले उ�लेख गरकेो पा�रवा�रक तािलका 
साचँो हो । हा�ो पखुा�को घर भारतमा िथयो, पिछ 
पा�रवा�रक सं�या बढ्न गई स�पि� आज�न गन�लाई 
नेपालमा आई बसेका ह�न् । प�रवारका केही सद�य 
भारतमा नै ब�नभुयो र केही सद�य नेपालमा आई 
स�पि� आज�न गन� काय�मा लागेअनसुार नेपालमा 
आय आज�न गन�मा हा�ो प�रवारह�को सहयोग �ा� 
भएकोमा कुनै दईुमत छैन । यसरी नेपालको महो�री 
िज�लामा जे जित स�पि� छ, सबै सगोलको नै 
हो । मैले गरकेो अंश म�ुाबाट मैले अंश पाउन नसकेको 
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भए पिन वादीलाई अंश िदलाई िदएमा मेरो म�जरु छ 
भ�नेसमेत बेहोराले �ितवादी िव�ानारायणको तफ� बाट 
पेस भएको �ितउ�र ।

स�ु अदालतबाट �ितवादी नगनारायण, 
�ितवादी िवजयकुमार उफ�  ब�चा िसंह र �ितवादी 
अजयकुमार िसंहका नाममा जारी भएको �याद िमित 
२०६३।३।२९ मा तामेल भई िनजह�ले �ितउ�र 
निफराई �यादै गजुारी बसेको ।

स�पूण� स�पि�बाट आधा स�पि� वादीले 
पाउन ु पन� हो भ�नेसमेत बेहोराले �ितवादीका 
िव�ानारायणका सा�ी निजर कवारी, जमसेद 
कवारीसमेतले गरकेो बकप� ।

�ितवादी कामे�र�साद र सरुशे�साद 
िसंहका बीच २३ वष� पिहले अंशब�डा भइसकेको छ 
भ�नेसमेत बेहोराको �ितवादी कामे�र�साद िसंहका 
सा�ी राम सागर यादवले गरकेो बकप� ।

वादी �ितवादी १००-१५० वष� पिहलादेिख 
िभ�न भई अलग अलग छन् । �ितवादी तेजनारायण 
िसंहसमेतबाट वादीले अशं पाउने होइन भ�नेसमेत 
बेहोराले �ितवादी तेजनारायण िसंह र राजकुमारी 
देवीका सा�ी महे��कुमार म�डलले गरकेो बकप� ।

�ितवादी सरुशे�साद िसहंको नाममा महो�री 
िज�ला धमौरा भवानीपरु गा.िव.स. वडा नं. ९(क) 
अ�तग�तका िक.नं. ९९, १३९, ४३, ४७, १६७, 
१६९, वडा नं. ९(ख) अ�तग�तका िक.नं. ६४, २१६, 
२२१, अंजनीकुमार िसहंको नाममा ऐ. वडा नं. ५(क) 
िक.नं. २, रािजवकुमार िसहंको नाममा ऐ. वडा नं. 
९(क) िक.नं. २१८, रािजवकुमार िसंह र अंजनीकुमार 
िसंहको सयं�ु नाममा ऐ. वडा नं. ९(ख) िक.नं. १२९, 
४३६, कामे�र�साद िसंह नामको ऐ. वडा नं. ५(क) 
िक.नं.४६, ऐ. वडा नं. ९(क) अ�तग�त िक.नं. १३७, 
३३, १८, ९८, वडा नं. ९(ख) अ�तग�तका िक.नं. 
१७०, ३४०, २२३, ऐ. वडा नं. ८ ि�थत �. १ लाख 

मू�य पन� २ कोठा र फुसको घर, �ितवादी राजकुमारी 
देवीको नाममा ऐ. वडा नं. ९(ख) अ�तग�तका िक.नं. 
२८६, ३७९, २१९, ५२१, वडा नं. ९(क) को िक.नं. 
१९७, �ितवादी तेजनारायण िसंह नाममा ऐ. वडा 
नं. ५(क) अ�तग�त िक.नं. ६०, ६१, १४८, १४९, 
१५०, ऐ. वडा नं. ५(घ) को िक.नं. २, वडा नं. ९ 
(क) को िक.नं. २११, २००, ऐ. वडा नं. ९(ख) को 
िक.नं. ६६८, ६६६, ६७०, ७१२, िक.नं. २२१ को 
ज�गा अजयकुमार िसंहको िनजी हो, वडा नं. ५(क) 
को िक.नं. २३० को ज�गा तेजनारायण बहुारीको 
िनजी हो, वडा नं. ९(ख) को िक.नं. ६५४ को ज�गा 
ओममूत� रािजवकुमार िसंहको नाममा भएको अित�र� 
तेजनारायण िसंहले िविभ�न �यि�बाट गरी ज�मा 
�.३,२५,०००।–ऋण िलएको भ�नेसमेत बेहोराको 
तायदाती फाटँवारी िमिसल सामेल रहेको दिेख�छ ।

मानो छु��एको िमितमा दवैु प�को मखु 
निमलेकोले िफराद परकेो अिघ�लो िदनलाई 
मानो छु��एको िमित कायम भइसकेको र वादीको 
अंशहक लोप गरी �ितवादीह�का बीच भएको िमित 
२०२०।४।२९ को ब�डाप� वादीले पाउने अंश 
भागस�ममा बदर भई वादीले �ितवादीबाट अंश 
पाउने देिखदँा तायदाती फाटँवारीमा उि�लिखत दता� 
�े�तासगँ िभडेका हकभोगको �माण भएका ज�गाबाट 
२ भागको १ भाग अंश छु�याई वादीले दता� गराई िलन 
पाउने ठहछ�  भ�नेसमेत बेहोराको महो�री िज�ला 
अदालतको िमित २०६५।३।१९ को फैसला । 

उ� फैसला िमलेको छैन । िकनभने िमित 
२०२०।४।२९ मा भएको ब�डाप� पिछस�म िजउदैँ 
रहन ुभएका यी वादीका बबुा आमाले �यो ब�डाउपर 
उजरु गन� नसकेपिछ अब यी वादीलाई उजरु गन� हक 
नै नरहेको ह�दँाह�दैँ पिन सो कुरालाई नजरअ�दाज 
गरी भएको स�ु अदालतको िमित २०६५।३।१९ को 
फैसला बदर गरी पनुरावेदन िजिकरबमोिजम ग�रपाउ ँ
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भ�नेसमेत बेहोराले �ितवादी तेजनारायण िसंह र 
राजकुमारी देवीले संय�ु �पमा पनुरावेदन अदालत 
जनकपरुमा पेस गरकेो पनुरावेदन प� ।

वादीको दाबी हामीउपर ला�न स�दनै । 
िव�ानारायण िसहंले हामीसमेत उपर अशं म�ुा र 
िलखत बदर म�ुा िदनभुएकोमा अंश म�ुामा वादीले 
तारखे गजुारी बसेको ह�दँा मलुकु� ऐन अशंब�डाको 
महलको २२ र २७ नं. बमोिजम म�ुा तामेलीमा 
रािखिदने ठहरी िमित २०६१।१।२७ मा फैसला 
भएको छ । सो फैसलालाई स�ु अदालतले �माणमा 
�हण गरकेो देिखदँनै । साथै सो फैसला वादीले बदर 
गराउन स�नभुएको छैन । यसथ� ब�ुन ु पन� �माण 
नबझुी भएको स�ु फैसला �माण ऐन, २०३१ को  
दफा ३, ५४ र मलुकु� ऐन अ.बं. १८४क नं. समेतको 
िवपरीत ह�दँा बदर गरी पनुरावेदन िजिकरबमोिजम 
ग�रपाउ ँ भ�नेसमेत बेहोराले �ितवादी सरुशे�साद 
िसंह र कामे�र�साद िसहंले संय�ु �पमा पनुरावेदन 
अदालत जनकपरुमा पेस गरकेो पनुरावेदन प� ।

यसमा द.ेप.ुनं. ३३१० को म�ुामा �यवहार 
�माणबाट अंश पाउन बाकँ� रहेको नदिेखएको 
अव�थामा पिन वादीले अंश पाउने ठहर गरकेो महो�री 
िज�ला अदालतको िमित २०६५।३।१९ को फैसलामा 
�माण मू�याङ्कनको ��मा �िुट गरकेो भई इ�साफ 
फरक पन� स�ने देिखएकोले मलुकु� ऐन अ.बं. २०२ 
नं. बमोिजम ��यथ� िझकाउन ु भ�नेसमेत बेहोराको 
पनुरावेदन अदालत जनकपरुको िमित २०६७।६।३ 
को आदेश । साथै सोही िमितमा दे.प.ुनं. ३३०९ को 
म�ुासगँ अ�तर�भावी भएकोले छलफलका िनिम� 
��यथ� िझकाउन ुभ�ने बेहोराले भएको आदेश िमिसल 
सामेल रहेको देिखयो । 

वादीले खलुाएको नाता र प�ुतावारीलाई 
�ितवादीह�ले �वीकार गरेको देिख�छ । वादीका 
बाब ुबाजेले पिहले अशं िलई छु�ी िभ�न भएको भनी 

�ितवादीह�ले िजिकर िलएको भएपिन सो िजिकरलाई 
�माणबाट पिु� गन� सकेको पाइदैँन । �माणमा आएको 
२०५८ सालको दे.नं. १९३९ को वादी अिजतकुमार 
िसंहसमेत र �ितवादी ियनै तेजनारायण िसंहसमेत 
भएको अंश दता� म�ुामा �ितवादी जेतनारायण िसहंको 
�ितउ�र प�को �करण ४ मा धमौरा भवानीपरु 
गा.िव.स. वडा नं. ९(क) िक.नं. २०, ९९, १३९, ४३, 
४७, १६७ र १६९ तथा ऐ. वडा नं. ९(ख) को िक.नं. 
६४, २१७ र २२१ गरी ज�मा १० िक�ाको १०-
१८-१८ �े�फल ज�गा �ितवादी म तेजनारायण िसंह, 
�ितवादी सरुशे�साद िसंह र हा�ा काका जग�नाथ 
िसंहसमेत ३ जनाको साझा हक भोगअ�तग�तको हो 
भनी उ�लेख गरी वादी एकासगोलमा रहेको त�यलाई 
�वीकार गरेको ह�दँा वादी अंिशयार रहेको कुरामा �माण 
ऐन, २०३१ को दफा ३४ बमोिजम �ितवादीह� 
िवबि�धत भएको देिखयो । २०२२ सालमा भरकेो 
७ नं. फाटँवारीमा यी वादी जग�नाथसमेतको संय�ु 
स�पि� भनी फाटँवारी पेस भएकोसमेतबाट यी 
वादी �ितवादीह� एकै सगोलका अंिशयार रहेको 
देिख�छ । �ितवादीह�का बीचमा चलेको अशं म�ुामा 
भएको फैसलाले वादीको अशंहक जान स�दैन । 
वादीले अंश पाइसकेको भ�ने �माणबाट नदेिखएकोले 
�ितवादीह�ले िमित २०२०।४।२९ मा पा�रत 
ब�डाप�मा वादीको अंशहक लोप गराएको देिखन 
आएको ह�दँा उ� ब�डाप� वादीको हकस�म बदर 
भई वादीले अंश पाउने नै देिखन आएकाले महो�री 
िज�ला अदालतको िमित २०६५।३।१९ को फैसला 
िमलेकै देिखदँा सदर ह�ने ठहछ�  भ�नेसमेत बेहोराको 
पनुरावेदन अदालत जनकपरुको िमित २०६८।१।२८ 
को फैसला ।

उ� फैसला िमलेको छैन । िमित 
२०२०।४।२९ मा पा�रत ब�डा प� बदर गराउन 
वादीले िमित २०२०।५।१ गतेबाट लागू भएको नया ँ

९९८८ - राजेशकुमार िसंह िव. तेजनारायण िसंहसमेत
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मलुकु� ऐनको ज�गा िम�नेको महलको १८ नं. लाई 
बनाएको आधार �हण गरी ��ततु म�ुामा फैसला 
भएको छ । �यो �िुटपूण� छ । िकनभने पिछ�लो संशोिधत 
मलुकु� ऐन लागू ह�नभु�दा अिघ िमित २०२०।४।२९ 
मा भएको पा�रत ब�डा प�को िलखत पिछ बनेको 
कानूनको आधारमा बदर ह�न स�दैन । यसरी िमित 
२०२०।४।२९ को पा�रत ब�डा प�लाई िमित 
२०२०।५।१ बाट लागू भएको कानूनले बदर नह�ने 
�प� ह�दँाह�दँै पनुरावेदन अदालतबाट वादी दाबी प�ुने 
गरी भएको फैसलामा �माण ऐन, २०३१ को दफा ५४ 
तथा अ.बं. १८४(क) समेतको �िुट छ, नया ँ मलुकु� 
ऐनको ज�गा िम�नेको महलको १८ नं. मा िलखत 
भएको िमितले २ वष�िभ� बदर गराउन ुपन� बा�या�मक 
कानूनी �यव�था िथयो । सो हद�याद पिन �यितत गरी 
मलुकु� ऐन सात� संशोधन (िमित २०३४।९।२७) 
�ारा थप भएको �यव�था अवल�बन गरी दता� भएको 
म�ुाको िफराद प� हद�यादिवहीन भएको ��ट ह�दँाह�दँ ै
�यसलाई िववेचना नगरी भएको पनुरावेदन अदालतको 
फैसलामा मलुकु� ऐन ज�गा िम�नेको महलको १८ नं. 
को �िुट छ ।

िमित २०२०।४।२९ मा ब�डा प� पा�रत ह�दँा 
वादीका बबुा आमा जीिवतै ह�नहु���यो । वादीका बाब ु
आमा जीिवत रहदँाकै अव�थामा सो ब�डा प� बदर 
गराउन अ.बं. ८२ नं. बमोिजम हकदैया दखेाएर आउन ु
भएन । अ.बं. ८२ नं. बमोिजम िमित २०२०।४।२९ 
मा ब�डा पा�रत ह�दँा जीिवत रहेका वादीका बबुा 
आमाले नालेस नगरी िनजह�को म�ृयपु�ात् यी वादी 
जग�नाथ िसंहले नालेस िदन नपाउने ह�दँा पनुरावेदन 
अदालतबाट भएको फैसलामा अ.बं. ८२ नं. को �िुट 
छ । झ�डै २०० वष�को लामो प�ुतावलीले आजस�मका 
प�ुताह� एकासगोलमा बसेको होला भ�ने कुरालाई 
आ�मसात् गद�न । वादी ते�ो प�ुताका ह�नहु��छ, 
अंशब�डाको महलको १, ३ र ५ नं. ले िनधा�रण गरकेो 

प�ुतािभ� वादी परकेो देिखदँैन, हामीले प�ुतावलीस�म 
�वीकार ग�य�, अिंशयार भनेर हामीले �वीकारकेा छैन�, 
प�ुतावली �वीकानु�  र अंिशयार �वीकानु�  अलग-अलग 
कुरा ह�न् । िमित २०२०।४।२९ मा सगोलमा रहेका 
�यि�ह� बीच ब�डा भएको िथयो । �यस समयमा यी 
वादी सगोलका िथएनन् । २०२२ सालमा तीन जनाको 
नाम उ�लेख भई ब�डा प�बाहेकका ज�गा दखेाई साझा 
भनी ७ नं. फाटँवारी भ�रएकोबाट सगोलको भ�न 
िम�दैन । स�पि�को �वामी जित जना पिन ह�नस�ने 
कुरालाई नकान� िम�दैन ।

िव�ानारायण िसंह वादी र तेजनारायण 
िसंहसमेत �ितवादी भएको २०५३ सालको दे.नं. 
१५१६ को म�ुा र दे.नं. १९३९ को अशं म�ुामा िमित 
२०२०।४।२९ को ब�डाप�लाई आधार मानी फैसला 
भएको छ । उ� दवैु फैसलाह� अि�तम भएर रहेको छ । 
यसथ� उ� फैसलालाई �हण गररे फैसला गनु�पन�मा सो 
नगरी भएको पनुरावेदन अदालतको फैसलामा �माण 
ऐन, २०३१ को दफा ३ र ५४ को �िुट छ । साथै 
वादीले ��ततु म�ुाको िफरादको �करण (३) मा मेरो 
अंशको ज�गाको आय�ता सालसालै मलाई �ितवादी 
तेजनारायणले बझुाउने गरकेो �माण मसगँ छ भनी 
उ�लेख गनु�भएको छ । �यसरी उ�लेख भएपिछ वादीले 
अंशमा दाबी गनु�  गलत ह��छ, अंश भइसकेको भ�ने 
कुरामा वादी िवबि�धत रहेको अव�थामा �यसलाई 
�माणमा निलई भएको फैसलामा �माण ऐन, २०३१ 
को दफा ३४ को पिन �िुट ह�दँा पनुरावेदन अदालत 
जनकपरुबाट भएको फैसलामा �याय �शासन ऐन, 
२०४८ को दफा १२ को उपदफा (१) को ख�ड (क) 
र (ख) को आधारमा म�ुा दोहो�याई हेन� िन�सा �दान 
ग�रपाउ ँ भ�नेसमेत बेहोराले �ितवादी तेजनारायण 
िसंह, राजकुमारी देवी, सरु�े��साद र कामे�र�साद 
िसंहको म.ुस. गन� अजंनीकुमार िसंहले यस अदालतमा 
िदएको िनवेदन ।
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यसमा िमित २०२०।४।२९ मा मालपोत 
काया�लय महो�रीबाट पा�रत अंशब�डाको िलखतको 
स�ब�धमा िमित २०६२।१२।१३ मा मा� वादीले 
िफराद दायर गरकेो, वादीका बाब ुआमा जीिवतै ह�दँा 
सोलाई बदर गराउन नसकेको अव�थामा कानून 
तथा �माणको समिुचत मू�याङ्कन नगरी महो�री 
िज�ला अदालतबाट भएको फैसलालाई सदर गन� गरी 
पनुरावेदन अदालत जनकपरुबाट िमित २०६८।१।२८ 
मा भएको फैसलामा मलुकु� ऐन अशंब�डाको महलको 
१, ३२, ३५ नं.,अ.बं. १८४ (क) नं. र �माण ऐन, 
२०३१ को दफा ३ तथा ५४ को �िुट िव�मान रहेको 
देिखदँा �याय �शासन ऐन, २०४८ को दफा १२ 
को उपदफा (१) को ख�ड (क) र (ख) बमोिजम म�ुा 
दोहो�याई हेन� िन�सा �दान ग�रएको छ भ�ने बेहोराको 
यस अदालतको िमित २०७०।३।१६ को आदशे ।

वादीका बाबकुो २०३० सालमा र आमाको 
२०५० सालमा म�ृय ु भएको भ�ने �ितवादीह�को 
िजिकरलाई वादीले होइन भनी �ितवाद गन�सकेको 
अव�थासमेत देिखदँनै ।२०२२ सालमा भरकेो ७ 
नं. फाटँवारीमा आ-आ�नो नामका ज�गाह� आ�नै 
िववरणमा र संय�ु नामको ज�गाको िववरणमा मा� 
तीन जनाको नाम उ�लेख भएको भ�ने त�यलाई वादी 
�वयंले �वीकार गरकेो र ७ नं. फाटँवारी िववरणमा 
नाम उ�लेख भएको कारणले मा� वादी �ितवादीह� 
सगोलका अंिशयार ह�न् भ�न िम�ने देिखदैँन । 

�ितवादीह� बीचमा िफराद पनु� पूव� नै 
अंशब�डा भइसकेको दिेखएको र �ितवादी तेजनारायण 
िसंहले आफूलाई वािष�क�पमा बालीको आय�ता 
बझुाउने गरकेो भ�ने वादीको भनाइबाट छु�ी िभ�न 
नभएका अंिशयारले अका� सगोलका अंिशयारलाई 
बालीको आय�ता बझुाउने गरकेो भ�ने तक� ले वादीलाई 
म�त गन� स�ने देिखदँैन । वादी �ितवादीह�बाट 
फरक फरक �पमा पेस भएका तायदाती फाटँवारीमा 

देखाइएका ज�गाह� �ितवादीतफ� का अंिशयारह�का 
नाममा दता� �े�ता, हक भोगमा रहेका ज�गाह�को 
िववरण मा� उ�लेख भएका र �ितवादीह� बीचमा 
ज�गा ख�रद िब��समेत भएको देिखएको र २०५३ 
सालको द.ेनं.१५१६, २०५८ सालको दे.नं.१९३९ 
समेतका अशं म�ुाह� एकाितर महो�री िज�ला 
अदालतबाट फैसला भई अि�तम भएकोले अि�तम 
भएको फैसलाअनसुार वादी �ितवादीह� बीचमा 
“�यवहार �माणबाट” अशंब�डा भइसकेको त�य 
�थािपत ह�न आएको छ भने अक�तफ�  वादीका बबुा 
आमाले २०२० सालमा पा�रत भएको अंशब�डालाई 
�वीकार गरी बसेको अव�थामा यी वादीलाई सो 
ब�डाप� बदर गराउन पाउने हकदयैा अ.बं. ८२ नं. ले 
�दान गरकेो पिन देिखदँैन । 

वादीले दाबी िलएको ज�गा िम�नेको महलको 
१८ नं. को कानूनी �यव�था ज�गा िखचोलासमेतका 
िवषयमा मा� �योग ह�नेमा ��ततु अंश म�ुामा सो 
कानूनी �यव�था �योग गरकेो िमलेको देिखएन । 
�ितवादीह� बीचमा ब�डाप� भएको ४२ वष�पिछ 
यी वादीलाई सो दता� बदर गराई पाउन माग दाबी 
िलन हद�यादले सिुवधा �दान गरकेो छैन । २०२० 
मा पा�रत अशंब�डाको िलखतबमोिजम भएको 
दता� बदर गराउन त�काल िव�मान रहेको कानूनी 
�यव�थाअनसुार २ वष�िभ�मा नािलस ग�रस�न ु
पन�मा �ितवादीह� बीचमा िमित २०२०।४।२९ मा 
अंशब�डा भएको कुरा पिछ थाहा पाई वादीले िमित 
२०६२।१२।१३ मा िफराद गरकेो भ�ने दाबी म�ुा दायर 
गनु�पन� कारण सजृना भएको समयमा िव�मान रहेको 
हद�याद स�ब�धी कानूनी �यव�थाअनकूुल देिखन 
आएन । मलुकु� ऐन सात� संशोधनपूव�को �यवहारमा 
�यसपिछ िमित २०३४।९।२७ मा भएको संशोिधत 
हद�यादको �यव�था ला�न स�दैन । त�काल �चिलत 
ऐनले तोकेको हद�यादिभ�ै नालेस िलई आउन ुपछ� , 

९९८८ - राजेशकुमार िसंह िव. तेजनारायण िसंहसमेत
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हद�याद नाघी परकेो िफरादको आधारमा त�यिभ� 
�वेश गरी इ�साफ गन� िम�दनै भ�ने स�ब�धमा यस 
अदालतबाट ने.का.प.२०६३, अङ्क ७, िनण�य नं. 
७७३७ मा िस�ा�त �ितपादन भएको दिेखदँासमेत 
हाल िव�मान मलुकु� ऐन ज�गा िम�नेको महलमा 
भएको कानूनी �यव�थाबाट �ितवादीह� बीचको 
अंशब�डाको आधारमा भएको दता� बदर गरकेो काय� 
हद�यादिवहीन दिेखयो । 

अतः वादी दाबीबमोिजम �ितवादीका बीच 
भएको िमित २०२०।४।२९ को ब�डाप� वादीले पाउने 
अंश भागस�म बदर गरी २ भागको १ भाग अशं छु�याई 
वादीले दता� गराई िलन पाउने ठहर गरी महो�री 
िज�ला अदालतबाट िमित २०६५।३।१९ मा भएको 
फैसला सदर गन� पनुरावेदन अदालत जनकपरुको 
िमित २०६८।१।२८ को फैसला उ�टी भई वादी दाबी 
प�ुन नस�ने ठहछ�  भ�नेसमेत बेहोराको यस अदालतको 
संय�ु इजलासको िमित २०७१।९।२५ को फैसला ।

उ� फैसला िमलेको छैन । िकनभने यस 
अदालतको संय�ु इजलासको फैसलामा २०३४ 
सालमा संशोिधत ज�गा िम�नेको महलको १८ नं. र सो 
१८ नं. को �या�या भएको भिनएको ने.का.प.२०६३, 
अङ्क ७, िनण�य नं. ७७३७ मा �ितपािदत 
िस�ा�तलाई �योग ग�रएको छ । जबक� उ� िस�ा�त 
ब�डा बदर गरी अशं पाउ ँ भ�ने िववादमा �ितपादन 
भएको होइन । िमित २०२३।११।२३ को दता� बदर 
गनु�परकेो िफरादको स�दभ�मा िमित २०३४।९।२७ मा 
संशोिधत ज�गा िम�नेको १८ नं. अनसुार हद�यादको 
अभावमा खारजे ह�ने भनी िस�ा�त �ितपादन भएको 
ह�दँा सो निजर यस िववादमा आकिष�त ह�न स�दैन । मैले 
अंश पाएको वा नपाएको स�ब�धमा यस अदालतको 
फैसलामा िववेचना भएको छैन । अंश पाइसकेको भ�ने 
त�य �मािणत नभएको अव�थामा ��हादजंग थापा 
िव�� उमािद�ये�री थापासमेत भएको ने.का.प. 

२०४२, अकं १२, िनण�य नं. २५५३, प�ृ १०४४ मा 
�ितपादन भएको िस�ा�त लागू ह��छ । अशं पाइसकेको 
भ�ने त�य �मािणत ह�नको लािग पिहले ब�डाप� 
िविधवत्  �पमा रिज��ेसन पा�रत भएको ह�नपुछ�  भने 
दो�ो कुरा अंशब�डाको ३० नं. बमोिजम छु�ाछु�ै 
भोग िब�� �यवहारको आधारमा अंिशयारह� पर�पर 
�पमा िभ�न भएको �मािणत ह�नपुद�छ । 

�ितवादीह� बीचमा भएको भिनएको िमित 
२०२०।४।२९ को ब�डाप�मा मेरो बबुा वा बाजेको 
सलं�नता गराइएको छैन । �यसैगरी हामी वादी 
�ितवादीबीच ब�डा भएको भ�ने कुरा िस� ह�ने भोग 
र िब�� �यवहार देिखने कुनै आधार र �माण िव�मान 
छैन । मेरो िपता वा बाजेबाट कुनै ज�गाको बेचिबखन 
वा हक ह�ता�तरण भएको छैन । पखुा� दिुखत िसहंका 
हेमराज, भेगराज र जोगा िसंह गरी ३ छोराह� भएकामा 
हेमराजतफ� को स�तान म वादी ह� ँ । �ितवादीह�बीच 
भएको िमित २०२०।४।२९ को ब�डाप�मा भेगराज 
िसंहका स�तान �ितवादीह�ले मा� ज�गा पाएका 
छन् । ब�डाप�मा हेमराजतफ� का स�तान कोही कसैको 
सलं�नता नरहेको ह�दँा मेरो अंशहक जान स�दैन । 
मेरोसमेत अंश भागको ज�गा �ितवादीह�ले ब�डा 
गरकेो भ�ने कुरा �ितवादीह� आफँैले २०२२ सालमा 
भरकेो ७ नं. फाटँवारीमा ब�डाप�मा समावेश भएका 
ज�गा मेरो बबुा जग�नाथ�साद िसंहसमेतको भनी 
मालपोत काया�लयमा पेस गरबेाट ��ट भएको छ । 
मालपोत काया�लयको िमित २०५९।५।२ को प�बाट 
पिन मेरो बबुासमेतको सयं�ु नाममा ज�गा भएको कुरा 
��ट भएको छ । 

�ितवादीह�ले भरकेो ७ नं. फाटँवारी र 
मालपोत काया�लयको प�मा ज�गा संय�ु नाममा 
रहेको भ�ने देिखदँा हा�ो प�रवार एकासगोलमा रहेको 
�मािणत ह��छ । �माणको �पमा पेस भएको सवंत् 
२०५८ सालको द.ेन. १९३९ को अंश दता� म�ुामा 
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�ितवादी तेजनारायण िसंहले पेस गरकेो �ितउ�र 
प�को �करण नं. (४) मा धमौरा भवानीपरु गा.िव.स. 
वडा नं. ९ (क) िक.नं. २०, ९९, १३९, ४३, ४७, 
१६७, १६९ ऐ.९ (ख) िक.नं. ६४, २१७ र २२१ 
समेतका १० िक�ा ज�गामा िनजको काका अथा�त्  
मेरो बबुा जग�नाथसमेतको भोग अ�तरिनिहत रहेको 
उ�लेख भएको छ । सोही म�ुामा महो�री िज�ला 
अदालतबाट तायदाती फाटँवारी मगाउने भनी गरकेो 
आदेशउपर अभयकुमार िसंह र ओममूित� भ�ने 
अिजतकुमार िसंहले अ.बं. १७ नं. बमोिजम पनुरावेदन 
अदालत जनकपरुमा पेस गरकेो िनवेदनको �करण 
नं. ३ (ग) र (ङ) मा ७ नं. फाटवारीबमोिजमका ज�गा 
जग�नाथ िसंहसमेतको संय�ु स�पि� हो भनी �वीकार 
गरबेाट �माण ऐन, २०३१ को दफा ३४ अनसुार 
�ितवादीह� िवबि�धत छन । 

मलुकु� ऐन, २०२०।५।१ मा लागू ह�नपूुव�को 
ब�डाप� बदर गराउन २०२० सालको सो मलुकु� 
ऐनको �यव�था आकिष�त ह�दँनै भ�ने यस अदालतको 
संय�ु इजलासको फैसला कानूनस�मत छैन । जिहले 
पिन वहाल रहेको कानूनको आधारमा नै िफराद ग�रने 
हो । २०२० सालको ब�डा प�प�ात् २०२२ सालमा 
भ�रएको ७ नं. फाटँवारी र द.ेनं. १९३९ को म�ुामा 
स�पि�ह� हा�ा बाजेसमेतको नाममा संय�ु�पमा 
रहेको त�यलाई �वीकार गरपे�ात् २०२० सालको 
ब�डाप� �वतः िनि��य भएको छ । यस अव�थामा 
मलुकु� ऐन अशंब�डाको महलको १ नं. बमोिजम 
दायर भएको िफरादप� कानूनस�मत छ । �यसैले ७ 
नं. फाटँवारी भरकेो भ�ने आधारमा वादी �ितवादी 
सगोलका अंिशयार ह�न स�दैनन् भनी उ�तृ ग�रएको 
ने.का.प. २०५६, िनण�य नं. ६७११, प�ृ ३०७ मा 
�ितपािदत िस�ा�त पिन यस म�ुामा आकृ� ह�न 
स�दैन । अतः मलुकु� ऐन अंशब�डाको महलको १, 
३० को कानूनी �यव�था, ने.का.प. २०४२, अंक 

१२,  िनण�य नं. २५५३, प�ृ १०४४, ने.का.प. 
२०५२, अंक २, िनण�य नं. ५०४७, प�ृ ११४ मा 
�ितपािदत िस�ा�त, द.ेन. १९३९ को म�ुामा उ�लेख 
भएको आधार र कारणसमेतबाट यस अदालतको 
िमित २०७१।९।२५ को फैसलामा �िुट रहेको ह�दँा 
�याय �शासन ऐन, २०४८ को दफा ११ को उपदफा 
(२) को ख�ड (ख) बमोिजम म�ुा पनुरावलोकन गरी 
हेन� अनमुित पाउ ँ भ�नेसमेत बेहोराले वादीले यस 
अदालतमा पेस गरकेो िनवेदन प� । 

यसमा पनुरावेदन अदालत जनकपरुको 
फैसलाको ठहर ख�डमा उि�लिखत संवत् २०५८ 
सालको दे.नं. १९३९ को म�ुामा वादीका बाजे 
जग�नाथ िसंहसमेत सगोलको भ�ने �वीकार गरी 
�ितउ�र प� िदएको र िमित २०२०।४।२९ मा पा�रत 
भएको ब�डाप�मा यी वादीको हागँातफ� का कोही सलं�न 
भएको नदेिखएको अव�थामा अशंब�डा नह�ने गरी यस 
अदालतको संय�ु इजलासबाट िमित २०७१।९।२५ 
मा भएको फैसलामा मलुकु� ऐन अंशब�डाको महलको 
१, ३० नं., �माण ऐन, २०३१ को दफा ५४ समेतको 
स�दभ�मा र ने.का.प.२०४२, अकं १२, िनण�य नं. 
२५५३, प�ृ १०४४, ने.का.प. २०५२, अकं २, 
िनण�य नं. ५०४७, प�ृ ११४ मा �ितपािदत कानूनी 
िस�ा�तसमेतको �ितकूल भएकोले सािबक �याय 
�शासन ऐन, २०४८ र हाल �चिलत �याय �शासन 
ऐन, २०७३ को दफा ११ को उपदफा (२) को 
ख�ड (ख) बमोिजम पनुरावलोकनको अनमुित �दान 
ग�रिदएको छ भ�ने बेहोराको यस अदालतको िमित 
२०७४।१।८ को आदेश । 

िनयमबमोिजम दिैनक पेसी सूचीमा चढी 
िनण�याथ� पेस ह�न आएको ��ततु म�ुामा पनुरावेदक 
वादीको तफ� बाट उपि�थत िव�ान्  व�र� अिधव�ाह� 
�ी ह�रहर दाहाल, �ी ल�मीबहादरु िनराला, िव�ान्  
अिधव�ा �ी वै�नाथ झाले यस िववादमा ��यथ� 

९९८८ - राजेशकुमार िसंह िव. तेजनारायण िसंहसमेत
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�ितवादीह�बाट पनुरावेदन अदालतबाट भएको 
फैसलाउपर म�ुा दोहो�याई हेरी पाउन िनवेदन परी 
यस अदालतबाट िन�सा भई दोहो�याई हेरी भएको 
िनण�यउपर पनुः पनुरावलोकनको अनमुितबाट हेन� 
निम�ने भनी िजिकर िलएको देिख�छ । �यस स�ब�धमा 
िवचार गदा� हा�ो प�ले हाल लागू भएको �याय �शासन 
ऐन, २०७३ लागू ह�नभु�दा पिहला नै िनवेदन िदएकोले 
सािबक �याय �शासन ऐन, २०४८ को दफा ११ को 
उपदफा (१) को ख�ड (ख) अ�तग�त दायर भएको ह�दँा 
िनवेदनमा हालको �याय �शासन ऐनको �यव�था लागू 
ह�दँनै । बहसनोटमा ��यथ� �ितवादीह�का कानून 
�यवसायीले ने.का.प. २०५९, अंक ३/४, िनण�य 
नं. ७०७० मा �ितपािदत िस�ा�तिवपरीत भनी 
िजिकर िलएको भए पिन उ� िस�ा�त एउटै म�ुामा 
कुनै �ितवादीलाई १० वष�भ�दा बढी कैद सजाय 
भएर पनुरावेदन गन� पाउने र कुनै �ितवादीलाई १० 
वष�भ�दा कम कैद सजाय भएमा उसले पनुरावेदन 
अदालतको फैसलाउपर म�ुा दोहो�याई पाउमँा आउन ु
पन� भएकाले १० वष�भ�दा बढी कैद सजाय भएको 
म�ुामा पनुरावेदनको रोहमा नै आउन उिचत ह�ने गरी 
�ितपादन भएको हो । यस म�ुामा कैद सजाय भएको 
पिन छैन र कसैले पनुरावेदन, कसैले म�ुा दोहो�याई 
पाउमँा आएको नदिेखएको र यस िववादसगँ स�बि�धत 
भई �या�या पिन नभएको ह�दँा सो िस�ा�त आकिष�त 
ह�न स�दैन । तसथ� त�यमा �वेश गरी हे�रन ुपद�छ ।

त�यमा �वेश गरी हेदा� हा�ो प� वादी र 
�ितवादीह� बीचमा िविधवत्  �पमा अंशब�डा भएको 
आधार �माण बेगर वादीको अंशहक लोप गन� गरी 
�ितवादीह� बीचमा िमित २०२०।४।२९ मा भएको 
ब�डाप� अ�यायपूण� छ । वादी �ितवादीको प�ुतेवारीमा 
िववाद पिन देिखएको छैन । केबल वादीले अशं पाउने 
होइन भ�ने मा� उ�लेख छ । वादी जािगरको �ममा 
भारतमा काय�रत रहदँाकै अव�थामा �ितवादीह�ले 

िमलेमतो गरी झ�ुा बेहोराले िमित २०२०।४।२९ मा 
ब�डा गरकेोले सो कुरा सोही समयमा वादीलाई थाहा 
जानकारी ह�न स�ने िवषय होइन । िविधवत्  �पमा 
िनजलाई थाहा जानकारी भएपिछ कानूनका �यादिभ�ै 
��ततु िफरादप� दायर भएको छ । �ितवादीह�ले 
भरकेो ७ नं. फाटँवारी र मालपोत काया�लयको प�मा 
ज�गा संय�ु नाममा रहेको भ�ने दिेखदँा वादी �ितवादी 
एकासगोलमा रहेको �मािणत ह��छ । �ितवादी 
अिजतकुमार िसंहसमेत वादी र �ितवादी तेजनारायण 
िसंह �ितवादी भएको संवत् २०५८ सालको दे.न. 
१९३९ को अंश दता� म�ुामा �ितवादी तेजनारायण 
िसंहले पेस गरकेो �ितउ�र प�को �करण नं. (४) मा 
धमौरा भवानीपरु गा.िव.स. वडा नं. ९ (क) िक.नं. २०, 
९९, १३९, ४३, ४७, १६७, १६९ ऐ.९ (ख) िक.नं. 
६४, २१७ र २२१ समेतका १० िक�ा ज�गामा 
तेजनारायण िसंहको काका अथा�त्  हा�ो प�को बबुा 
जग�नाथ िसंहसमेतको भोग अ�तरिनिहत रहेको कुरा 
उ�लेख भएको छ । �यसरी हा�ो प�लाई एकासगोलको 
देखाउने �ितवादीले यस म�ुाको �ितउ�रप�मा वादी 
प�ुतावलीिभ�का ह�न्, अिंशयार होइनन् भ�ने उ�लेख 
गरकेो बेहोरा त�यगत�पमा िमलेको छैन । �यसै गरी 
तेजनारायणले वादीलाई आय�ता बझुाएको भ�ने 
कुराको �माण पिन पेस भएको छैन । म�ुामा उठान 
भएका िवषयव�तलेु वादी अंिशयार देिखएकोमा 
मौिखक भनाई �माण �ा� ह�न स�दनै । 

वादी र �ितवादीको प�ुतावलीअनसुार पखुा� 
दिुखत िसंहका हेमराज, भेगराज र जोगा िसंह गरी ३ 
छोराह� भएकामा हेमराजतफ� को स�तान वादी ह�न् । 
जोगा िनस�तान �वग� ह�नभुएको छ । �ितवादीह�बीच 
भएको िमित २०२०।४।२९ को ब�डाप�मा भेगराज 
िसंहका स�तान �ितवादीह�ले मा� ज�गा पाएका 
छन् । जोगा िसंह िनस�तान भएपिछ हेमराज र भेगराजका 
स�तानले आधा-आधा अशं पाउने कुरामा िववाद ह�न 
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स�दैन । ब�डाप�मा हेमराजतफ� का स�तान कोही 
कसैको संल�नता नरहेको ह�दँा वादीको अंशहक लोप 
ह�न स�दैन । वादी �ितवादीबीच ब�डा भएको भ�ने कुरा 
िस� ह�ने भोग र िब�� �यवहार देिखने कुनै आधार र 
�माण िव�मान छैन । भोग िब�� �यवहार देिखने �माण 
नभएको ह�दँाह�दँै पिन वादीले अशं नपाउने गरी भएको 
फैसला यस अदालतको पूण� इजलासबाट ने.का.प. 
२०५२, अंक २, िनण�य नं. ५०४७ मा �ितपािदत 
िस�ा�तको िवपरीत छ । तर यस अदालतको संय�ु 
इजलासले वादी �ितवादीबीच �यवहार �माण िस� 
भएको उ�लेख गरकेो छ । िववािदत ज�गामा वादीको 
हक, भोग र �यवहार �माण भएको भए वादीको िपता 
वा बाजेबाट ज�गाको बेचिबखन वा हक ह�ता�तरण 
ह�नसकेको छैन । यस अव�थामा वादीले अंश नपाउने 
गरी यस अदालतको सयं�ु इजलासबाट िमित 
२०७१।९।२५ मा भएको फैसला �िुटपूण� ह�दँा िमित 
२०७४।१।८ मा म�ुा पनुरावलोकन गरी हेन� �दान 
भएको अनमुितमा उ�लेख भएको कानूनी �यव�था 
र �ितपािदत िस�ा�तसमेतको आधारमा संय�ु 
इजलासको िमित २०७१।९।२५ को फैसला बदर भई 
पनुरावेदन अदालत जनकपरुको फैसला सदर ह�नपुद�छ 
भ�नेसमेत बेहोराले बहस ��ततु गनु�भयो ।

��यथ� �ितवादीह� तेजनारायण 
िसंहसमेतको तफ� बाट उपि�थत िव�ान्  व�र� 
अिधव�ाह� �ी महादेव�साद यादव, �ी लभकुमार 
मैनाली र िव�ान्  अिधव�ा �ी जयनारायण पौडेलले 
यस िववादमा म�ुय�पमा िन�पण ह�नपुन� िवषय 
कानूनी �� छ । हा�ो प�ले पनुरावेदन अदालतबाट 
भएको फैसलाउपर म�ुा दोहो�याई हेरी पाउन िनवेदन 
गरी यस अदालतबाट िन�सा भई �याय िन�पणको 
�ममा यस अदालतको संय�ु इजलासबाट िमित 
२०७१।९।२५ मा वादी दाबी नप�ुने ठहरी फैसला 
भएको त�यमा िववाद छैन । यस अदालतबाट एक पटक 

म�ुा दोहो�याई हे�रसकेपिछ सो फैसला पनुरावलोकन 
गरी हेन� �याय �शासन ऐन, २०७३ को दफा ११ को 
उपदफा (३) को ख�ड (घ) ले अनमुित िदएको छैन । तर 
पिन वादीले िदएको िनवेदनमा यस अदालतबाट म�ुा 
पनुरावलोकन गरी हेन� अनमुित िदएको छ । पनुरावेदन 
अदालतको फैसलाउपर म�ुा दोहो�याई हे�रसकेपिछ 
म�ुा पनुरावलोकन गरी हेन� िम�दैन । �याय �शासन 
ऐन, २०४८ को दफा ११ (२) ले पिन सम� म�ुालाई 
इङ्िगत गरकेो ह�दँा पनुरावलोकनको मा�यमबाट अब 
�वेश गन� नपाइने ह�दँासमेत त�यमा �वेश गरी िनण�य 
गन� मनािसब ह�दैँन ।

तथािप त�यमा नै �वेश गरी हेनु�पन� भएको 
अव�थामा वादी �ितवादीह�को प�ुतावली हेदा� 
क�रब १००-१५० वष�अगािडको देिखएको र लामो 
अविधस�म िनजह� सगोलमै बसी अंशब�डा नभएको 
भ�ने वादीको िफराद दाबी तक� सगंत एवम् �वाभािवक 
मा�न सिकने अव�था छैन । वादी �ितवादीका पिहलो 
प�ुतादेिख नै िभ�न भई आ-आ�नो �यवहार गद� आएको 
देिख�छ । �ितवादीम�येका तेजनारायण िसंह र िनजका 
बाब ु बीरबहादरु िसंह बीचमा िमित २०२०।४।२९ मै 
ब�डाप� पा�रत भई आएको िमिसल संल�न �माणबाट 
देिखएको र सोही ब�डाप�लाई आधार िलई महो�री 
िज�ला अदालतबाट भएका िविभ�न फैसलाह� 
अि�तम भएका छन । अि�तम भएको फैसला काया��वयन 
नगरी अमकु िवषयमा फरक फैसला गन� िम�दैन । 
यो फैसला अि�तमताको िस�ा�त हो । �यसैगरी 
वादीका बाब ुआमा जीिवत नै रहेको अव�थामा भएको 
िववािदत भिनएको उ� २०२० सालको ब�डाप�लाई 
िनजह�ले अ�यथा भ�न नसकेको अव�थामा यित 
लामो समयाविधपिछ मा� वादीले दायर गरकेो ��ततु 
म�ुा हकदैयािवहीन छ । यस कुरालाई यस अदालतको 
िमित २०७१।९।२५ को फैसलाले पिन �वीकार गरकेो 
छ । मलुकु� ऐन, २०२० आउनपूुव�को �यवहारलाई 
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पिछ बनेको कानूनले िनद�िशत गन� स�दैन र म�ुा दायर 
गन� हद�याद स�ब�धमा पिन ज�गा िम�नेको महलको 
१८ नं. को �यव�था यस िववादमा आकिष�त ह�न 
स�दैन ।

७ नं. फाटँवारीमा उ�लेख भएका ज�गाको हक 
िह�सा क�को के कित हो भनी यस म�ुाबाट छु�्याउन 
िम�ने िवषय होइन । ७ नं. फाटँवारी अशं सगोलमा 
रहेको वा छु�ी िभ�न भएको भ�ने आधार र कारण 
जनाउने िलखत ह�न स�दनै । यदाकता अंिशयाराह� 
बीच अ.बं. ३० नं. को �योजनाथ� छु�ी िभ�न भएको 
जनाउने एउटा प�रि�थितज�य �माणको सजृना गन� 
�य�तो ७ नं. फाटँवारीलाई �माणमा िलइदँै आएको 
कुरा यस अदालतबाट �ितपािदत िस�ा�तबाट देिखए 
पिन �य�तो कागज यी वादी �ितवादीह�को हकमा 
�माणमा िलन ुपन� देिखदँैन । ७ नं. फाटँवारीमा विण�त 
ज�गा प�रवित�त भई िविभ�न िक�ा कायम भएपिछ सो 
७ नं. फाटँवारीको ज�गामा आ�नो हक िह�सा खो�न 
नगई छु�ी िभ�न भइसकेको �यि�ह�का िव�� म�ुा 
िदने हक वादीमा रहन स�दैन । अंशहक नैसिग�क हक 
हो, तर अंश छु��सकेपिछ पिन �यो नैसिग�क हक रही 
रह�छ भ�न िम�दैन ।

िमित २०२०।४।२९ मा ब�डाप�को िलखत 
पा�रत भएपिछ �ितवादीम�येका तेजनारायण िसहंले 
बाब ु वीरबहादरु िसंहबाट िविभ�न िक�ा ज�गाह� 
ख�रद गरकेा ह�न्, २०५३ सालको दे.नं.१५१६ र 
२०५८ सालको दे.नं.१९३९ समेतका अशं म�ुाह�मा 
महो�री िज�ला अदालतबाट फैसला भई ती फैसला 
अि�तम भएबाट वादी �ितवादीह� बीचमा “�यवहार 
�माणबाट” अशंब�डा भइसकेको त�य �थािपत ह�न 
आएको छ । वादीले िफरादमा २०४२ साल फा�गणुमा 
च�ुहो मानो छु��एको भने पिन �ितउ�रमा िनजको 
प�रवार भारतमै गएर बसेको देिख�छ । �यस कुरालाई 
आज पेस गरकेो रिसदबाट पिन पिु� ह��छ । भलै 

भारतको ज�गाको स�ब�धमा भारतको कानूनबमोिजम 
ह�ने भए पिन नेपालको स�पि�मा नेपालकै कानून लागू 
ह�ने ह��छ । यस अदालतबाट म�ुा पनुरावलोकन गरी 
हेन� अनमुित �दान गदा�को आदशेमा उ�लेख भएको 
बेहोरा सा�दिभ�क छैन । तसथ� यस अदालतको संय�ु 
इजलासको िमित २०७१।९।२५ को फैसला सदर 
ह�नपुद�छ भ�नेसमेत बेहोराको बहस ��ततु गनु�भयो । 
साथै दवैुतफ� बाट पेस भएका िलिखत बहसनोटको पिन 
अ�ययन ग�रयो । 

उपयु��बमोिजम दवैु तफ� बाट उपि�थत 
िव�ान्  कानून �यवसायीह�ले गनु�भएको बहस, िफराद, 
�ितउ�र प� र पेस भएको िलिखत बहसनोटसिहतको 
िमिसल अ�ययन गरी हेदा� िन�न ��को िववेचना गरी 
�याय िन�पण गनु�पन� देिखन आयो । 

(१) पनुरावेदन अदालत जनकपरुको फैसलाउपर 
यस अदालतबाट म�ुा दोहो�याई हेन�  िन�सा 
�दान भई फैसला भएप�ात् यस अदालतबाट 
पनु पनुरावलोकनको अनमुित भएपिछ 
पनुरावलोकनको रोहमा �याय िन�पण गन� 
िम�छ, िम�दैन?

(२) वादीको िफराद हद�यादिभ�को हो, होइन ?
(३) यस अदालतको संय�ु इजलासको िमित 

२०७१।९।२५ को फैसला िमलेको छ, छैन 
र वादीको पनुरावेदन िजिकर प�ुन स�ने हो, 
होइन?

 
वादीले मूल प�ुष दिुखत भ�ने दखुी िसहंका 

तीन छोराह�मा जेठा म िफरादीको हजरुबबुा हेमराज 
िसंह, मािहला भेगराज िसहं र का�छा जोगा िसंह 
रहेकोमा जेठा हेमराजका एक मा� छोरा पनुा िसंह उफ�  
राम पनु�मण िसंह, िनजका पिन एक मा� छोरा वादी 
जग�नाथ�साद िसहं र िनजको पिन एक मा� छोरा 
राजे���साद िसंह रहेका छन् । जोगा िसहं िनस�तान 
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रहेकोले िनजको अशं अपतुाली खाने हकदार कोही 
नभएको, मािहला भेगराज िसंहका चार छोरामा जेठा 
राजे���साद िसंह, मािहला इनरदेव िसंह, सािहला 
राम उदार िसंह र का�छा चेतनारायण िसंहम�ये जेठा 
राजे���साद र का�छा चेतनारायण िसंह िनस�तान 
रहेका, इनरदवे िसंहका एकमा� छोरा वीरबहादरु िसहं र 
वीरबहादरुका छोराह� नगनारायण िसंह, तेजनारायण 
िसंह र िव�ानारायण िसंह ३ दाजभुाइ, सािहला रामउदार 
िसंहका छोराह� राम�प िसंह र राम�व�प िसंह भई 
राम�प िसंहका छोराह� �ितवादी कामे�र�साद िसंह 
र सरुशे�साद िसंह तथा राम�व�प िसंहका छोराह� 
िवप�ी िवजयकुमार िसंह उफ�  ब�चािसंह र अजयकुमार 
िसंह उफ�  ववन िसहँ ह�न ुभई �ितवादीह� मेरो भितजा 
र नाित नातामा पनु�  ह��छ । हामी वादी �ितवादीमा 
िविधवत्  �पमा अशंब�डा भएको छैन । २०४२ साल 
फा�गणुमा घरसारमा च�ुहोमानोस�म छु��एको हो । म 
२०१८ सालदेिख भारत सरकारको सेवामा काय�रत 
रही इ.स. १९९६।२।१ मा अवकाश �ा� भएको ह�,ँ 
तेजनारायण िसंहका छोराह� अभयकुमार िसंह र 
अिजतकुमार िसंह वादी, �ितवादीह� तेजनारायण 
िसंह, राजकुमारी िसहं, ओममूित� अिनलकुमार िसंह र 
सरुशे�साद िसंह �ितवादी भई २०५८ सालमा चलेको 
दे.नं. १९३९ को अशं म�ुामा फैसला भएको कुरा मेरा 
छोरा राजेशकुमार िसहंमाफ� त िमित २०६२।११।२८ 
मा न�कल िलई थाहा पाए, सो म�ुामा �ितवादी 
तेजनारायणका बाबु वीरबहादुर, �ितवादीह� 
तेजनारायण र कामे�र�साद िसहंका बीचमा िमित 
२०२०।४।२९ मा अंशब�डाको िलखत पा�रत भएको 
उ�लेख भएको छ । तर सो अंशब�डाको िलखतमा मेरो 
अंशभागको बारमेा केही उ�लेख नभएको ह�दँा िमित 
२०२०।४।२९ को पा�रत अंशब�डाको िलखत र सो 
िलखतबमोिजम �ितवादीको नाममा भएको दता�समेत 
बदर गरी तायदाती फाटँवारी िलई २ ख�डको १ ख�ड 

अंश िदलाई पाउ ँ भ�ने िफराद रहेकोमा वादी हा�ो 
अंिशयार होइनन्, लगभग २०० वष�स�म सगोलमा 
बसी रहने अव�था ह�न स�दैन, हा�ो बाजे तथा परबाजे 
ससरुाह� आ�ना पालामा छु�ी ब�न ुभएको हो, हामी 
ते�ो वा चौथो प�ुताका �यि� सगोलमा बसेका छैनौ 
भ�ने बेहोराको �ितवादी िव�ानारायण िसंहबाहेकका 
अ�य �ितवादीह�को �ितउ�र िजिकर रहेको  
देिख�छ ।

उपयु�� बेहोराको िफरादप� र �ितउ�रप� 
भएको ��ततु म�ुामा महो�री िज�ला अदालतबाट 
वादीले पाउने अशं भागस�ममा िमित २०२०।४।२९ 
को ब�डाप� बदर भई पनुरावेदक वादीले ��यथ� 
�ितवादीबाट २ भागको १ भाग अंश पाउने देिखदँा 
तायँदाती फाटँवारीमा उि�लिखत दता� �े�तासगँ 
िभडेका हक भोगको �माण भएका ज�गाबाट नरम 
करम िमलाई २ भागको १ भाग अशं छु�याई वादीले 
दता� गराई िलन पाउने ठहर गरी भएको फैसलाउपर 
�ितवादीह�को तफ� बाट परकेो पनुरावेदनमा 
पनुरावेदन अदालत जनकपरुले िमित २०६८।१।२८ 
मा स�ु फैसला सदर गरकेो देिख�छ । �यसउपर पिन 
�ितवादीह�कै तफ� बाट म�ुा दोहो�याई हेरी पाउन यस 
अदालतमा दायर भएको िनवेदनमा �याय �शासन 
ऐन, २०४८ को दफा १२ को उपदफा (१) को ख�ड 
(क) र (ख) बमोिजम म�ुा दोहो�याई हेन� िन�सा 
�दान भई िमित २०७१।९।२५ मा यस अदालतको 
सयं�ु इजलासबाट पनुरावेदन अदालत जनकपरुको 
फैसला उ�टी भई वादी दाबी नप�ुने गरी फैसला भएको 
देिख�छ । सो फैसलाउपर वादीले म�ुा पनुरावलोकन 
गरी हेरी पाउन िदएको िनवेदनमा यस अदालतबाट 
पनुरावलोकनको अनमुित पाई सनुवुाइ सिकई ��ततु 
म�ुा आज िनण�य सनुाउने तारखे तोिकएको दिेखयो ।

२. अब उपयु�� त�यसमेतको आधारमा 
िन�पण ग�रन ु पन� पिहलो ��तफ�  िवचार गदा� यस 
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अदालतबाट िमित २०७४।१।८ मा �याय �शासन ऐन, 
२०७३ को दफा ११ को उपदफा (२) को ख�ड (ख) 
बमोिजम म�ुा पनुरावलोकन गरी हेन� अनमुित �दान 
भएको स�दभ�मा ��यथ� �ितवादीबाट उपि�थत िव�ान्  
कानून �यवसायीले पनुरावेदन अदालतको फैसलाउपर 
यस अदालतबाट एक पटक म�ुा दोहो�याई हेन� िन�सा 
भई म�ुा फैसला भएप�ात् पनुः म�ुा पनुरावलोकन 
ग�रपाउ ँभ�ने िनवेदन नला�नेमा पिन अनमुित भएकोले 
म�ुाको त�यमा �वेश गन� िम�दैन भ�ने बेहोराले बहस 
िजिकर िलनभुएको छ ।

३. �याय �शासन ऐन, २०४८ को दफा 
११ को उपदफा (२) को ख�ड (ख) मा सव��च 
अदालतबाट �थािपत निजर वा कानूनी िस�ा�तको 
�ितकूल फैसला वा अि�तम आदेश भएको देिखएमा 
यस अदालतबाट पनुरावलोकन गन� स�ने �यव�था 
भएको देिख�छ । सोही ऐनको दफा११ को उपदफा 
(३) को ख�ड (घ) मा यो ऐन �ार�भ ह�नअुिघ �चिलत 
कानूनबमोिजम म�ुा दोहो�याई फैसला भएकोमा 
सव��च अदालतले आ�नो फैसला वा अि�तम 
आदेशको पनुरावलोकन गन� छैन भ�ने �यव�था गरकेो 
देिख�छ । ��ततु िववादमा पनुरावेदन अदालत 
जनकपरुको फैसलाउपर �ितवादीह�को तफ� बाट 
परकेो म�ुा दोहो�याई हे�रपाउ ँ भ�ने िनवेदनमा यस 
अदालतबाट म�ुा दोहो�याई हेन� िन�सा भई िमित 
२०७१।९।२५ मा फैसला भएको त�यमा िववाद छैन । 
उ� फैसलाउपर वादीको तफ� बाट म�ुा पनुरावलोकन 
गरी पाउन यस अदालतमा िमित २०७३।२।११ मा 
िनवेदन परकेो दिेख�छ । िमित २०७३।२।११ मा 
�याय �शासन ऐन, २०४८ बहाल रहेकोमा उ� ऐनको 
दफा ११ को उपदफा (१) को ख�ड (ख) मा सव��च 
अदालतबाट �थािपत निजर वा कानूनी िस�ा�तको 
�ितकूल िनण�य भएको देिखएमा सव��च अदालतले 
आ�नो फैसला वा अि�तम आदेशको पनुरावलोकन 

गन� स�ने छ भ�ने �यव�था भई �याय �शासन ऐन, 
२०४८ को दफा ११ को उपदफा (१) को ख�ड 
(ख) र �याय �शासन ऐन, २०७३ को दफा ११ को 
उपदफा (२) को ख�ड (ख) मा म�ुा पनुरावलोकन गरी 
हेन� स�ब�धमा समान �यव�था भएको देिख�छ । 

४. वादीले म�ुा पनुरावलोकन ग�रपाउ ँभनी 
िमित २०७३।२।११ मा यस अदालतमा िनवेदन िदएको 
समयमा �याय �शासन ऐन, २०७३ �ार�भ भएको 
देिखदँनै । सो ऐन �ार�भ भएप�ात् िमित २०७४।१।८ 
मा म�ुा पनुरावलोकन गरी हेन� अनमुित �दान भएको 
देिख�छ । �याय �शासन ऐन, २०७३ को दफा ११ को 
उपदफा (३) को ख�ड (घ) ले यो ऐन �ार�भ ह�नअुिघ 
�चिलत कानूनबमोिजम म�ुा दोहो�याई फैसला 
भएकोमा पनुरावलोकन गरी हेन� निम�ने सीमा र सत� 
राखेको भए पिन सािबक ऐनअनसुार दता� भएको म�ुा 
वा िनवेदनमा पिछ�लो ऐन �ार�भ भएको समयस�म 
सािबकमा दता� भएको म�ुा वा िनवेदनमा उठान भएका 
िववाद िन�पण नभएमा ती म�ुाको हैिसयत के ह�ने 
भ�ने स�ब�धमा �याय �शासन ऐन, २०७३ मा ��ट 
�यव�था भएको दिेखदैँन । �यसमा हाल लागू भएको 
ऐनको दफा ११ को उपदफा (२) को ख�ड (ख) 
मा सव��च अदालतबाट �थािपत निजर वा कानूनी 
िस�ा�तको �ितकूल फैसला वा अि�तम आदेश 
भएको देिखएमा यस अदालतबाट पनुरावलोकन गन� 
स�ने �यव�था भएको देिखएको र यस अदालतबाट 
पनुरावलोकनको अनमुित �दान गदा� यस अदालतबाट 
भएको फैसला �ितपािदत िस�ा�तको �ितकूल भनी 
औ�ंयाएको देिख�छ । यसरी सािबक ऐनअनसुार दता� 
भएको म�ुा वा िनवेदनमा पिछ�लो ऐन अथा�त्  कानूनी 
�यव�थाले के ह�ने भ�ने ��ट गरकेो छैन । 

५. �याय �शासन ऐन, २०४८ को दफा 
११ को उपदफा (२) को ख�ड (ग) मा यो ऐन �ार�भ 
ह�नअुिघ �चिलत कानूनबमोिजम म�ुा दोहो�याई 
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िनण�य भइसकेको वा ऐ. को ख�ड (घ) मा दफा १२ 
बमोिजम दोहो�रएको म�ुामा पनुरावेदन अदालतको 
इ�साफ सदर भएमा पनुरावलोकन गरी हेन� निम�ने 
बा�या�मक �यव�था गरकेो देिख�छ । उपयु��बमोिजम 
�याय �शासन ऐन, २०४८ को दफा ११ को उपदफा 
(२) को ख�ड (ग) को �यव�था २०४८ सालभ�दा 
पिहलेको म�ुामा लागू ह�ने देिखदँा यहा ँ िववेचना गरी 
रहन ुपन� देिखएन । 

६. ख�ड (घ) मा दफा १२ बमोिजम 
दोहो�रएको म�ुामा पनुरावेदन अदालतको फैसला 
यस अदालतबाट सदर भएमा पनुरावलोकनको म�ुा 
नला�ने कुरा िनद�श भएको दिेख�छ । हाल लागू भएको 
�याय �शासन ऐन, २०७३ को दफा ११ को उपदफा 
(३) को ख�ड (ङ) ले म�ुा दोहो�याई हेन� िदएको 
िन�साअनसुार यस अदालतबाट उ�च अदालतको 
फैसला सदर भएमा वा दोहो�याई हेन� िन�सा �दान 
नभएको अव�थामा म�ुा पनुरावलोकन गरी हेन� निम�ने 
देिख�छ । यस िववादमा �याय �शासन ऐन, २०४८ को 
दफा ११ को उपदफा (२) को ख�ड (ङ) मा उ�लेख 
भएको कानूनी �यव�थाअनसुार पनुरावेदन अदालत 
जनकपरुको फैसला उ�टी भई वादीले अंश नपाउने 
ठहर भएको छ । यसरी पनुरावेदन अदालत जनकपरुको 
फैसला सदर नभई उ�टी भएको अव�थामा मािथ 

९९८८ - राजेशकुमार िसंह िव. तेजनारायण िसंहसमेत

उ�लेख भएका कानूनी �यव�थाअनसुार वादीको 
म�ुा पनुरावलोकनको अनमुितबाट �याय िन�पण गन� 
निम�ने भ�न �यायोिचत ह�ने देिखएन । �ितवादीह�को 
तफ� बाट उपि�थत िव�ान्  कानून �यवसायीले बहसको 
�ममा म�ुा पनुरावलोकन गरी हेन� निम�ने कुराको 
यिु�य�ु आधार र कारण देखाउन पिन सकेको 
पाइदँैन । म�ुा पनुरावलोकन गरी हेन�  ने.का.प. २०५९, 
अंक ३/४, िनण�य नं. ७०७० मा �ितपािदत िस�ा�त 
यस िववादमा आकिष�त ह�ने देिखएन । यस�कार 
��यथ� / �ितवादीह�को तफ� बाट उपि�थत िव�ान्  
कानून �यवसायीले गरकेो बहस केबल यस अदालतको 
िमित २०७१।९।२५ को फैसला अ��य� �पमा 
यथावत् रहोस् भ�ने आशयले मा� म�ुामा उ� 
कानूनी ��को अवरोध दखेाएको ज�तो देिखदँा 
�ितवादीह�का कानून �यवसायीले त�यमा �वेश गरी 
हेन� निम�ने भनी गनु�भएको बहस िजिकरसगँ सहमत ह�न 
सिकएन । यसरी कानूनी �� असा�दिभ�क भएको 
अव�थामा म�ुाको िनण�यमा प�ुन त�यमा नै �वेश 
गरी हेनु�  पन� देिखयो । अब म�ुाको त�यमा �वेश गन� 
सव��थम वादी �ितवादीको मूल पखुा� र प�ुतेवारी 
हेन� ब�ुन आव�यक देिखदँा सो देहायको तािलकामा 
उ�लेख ग�रएको छः
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�व. दखुीत िसंह (मूल प�ुष)

�व. हेमराज (जेठो छोरा)

पनुा िसंह उफ�  राम पनु�मण िसंह 
(२०३० सालमा म�ृय)ु (�ीमती 

२०५० सालमा म�ृय)ु

�व. जग�नाथ �. िसंह 
(वादी) (२०६६ सालमा 

म�ृय)ु

राजेश कु. िसंह 
(म.ुस.गन�)

राकेश कु. िसंह 
(�व.)

मकेुश कु. िसंह 
(का�छा)

िवजय िसंह 
भ�ने ब�चा िसंह 

(�ितवादी)

अजय कुमार 
भ�ने बबन िसंह 

(�ितवादी)

राजे�� �. िसंह 
(जेठा)(िनस�तान)

नारायण िसंह 
(�ितवादी)

�ीमती राज कुमारी 
देवी (�ितवादी)

कामे�र �. िसहं 
(�ितवादी)(२०६७ 

मा म�ृय)ु

सरुशे �. िसंह 
(�ितवादी)

�काश कु. िसहं

अंजनी कु. िसंहरािजव कु. िसंह

ऊँ मिुत�  अभय कु. िसंह

सिचदान�द िसंह

ि�यरजंन िसहं च�दन कु. िसंह िनरज कु. िसंह राह�ल िसंह रोशन िसंह

ऊँ मिुत�  अिजत कु. िसहं ऊँ मिुत�  अिन कु. िसंह

ग�ृद मोहन िसंह अतलु िसंह

तेजनारायण िसंह 
(�ितवादी)

िव�ानारायण िसंह 
(�ितवादी)

�व. इनरदेव िसहं 
(मािहला)

�व. राम उदार 
िसंह (सािहला)

�व. राम�प िसंहिवरबहादरु िसंह �व. राम�व�प िसंह

चेत ना. िसंह 
(का�छा)(िनस�तान)

�व. भोगराज िसंह (मािहला छोरा) �व. जोगा िसहं (का�छा छोरा) िनस�तान
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७. उपयु�� तािलका र िफराद प�मा उ�लेख 
भएअनसुार वादी �ितवादीको प�ुतावलीमा मूल 
प�ुष �वग�य दिुखत िसंहका तीन छोराह�मा जेठा 
िफरादीका हजरुबबुा �व. हेमराज िसंह, मािहला �व. 
भेगराज िसंह र का�छा �व. जोगा िसंह भई जोगा िसंह 
िनस�तान �वग� भएप�ात् जेठा हेमराजबाट एकमा� 
छोरा पनुा िसंह उफ�  राम पनु�मण िसहं र िनजबाट पिन 
एक मा� छोरा वादी जग�नाथ�साद िसंह र िनजका 
पिन छोरा वादीको म�ुा सकार गन� जेठा छोरा राजेश र 
अ�य राकेशकुमार र मकेुशकुमार िसंह रहेका र मािहला 
भेगराजको तफ� बाट ज�मेका चार भाइ छोराह�मा जेठा 
�व. राजे���साद िसंह, मािहला �व. इनरदेव िसंह, 
सािहला �व. राम उदार िसंह र का�छा �व. चेत ुिसंहको 
ज�म भएको देिख�छ । भेगराजको ४ भाइ छोराम�ये 
जेठा र का�छा �मश: राजे�� र चेत ु िनस�तान 
�वग�य भई मािहला �व. इनरदेव िसंहका एक मा� 
छोरा �वग�य वीरबहादरु र वीरबहादरुका तीन भाइ 
छोराह�मा ��ततु म�ुाका �ितवादी नगनारायण िसंह, 
तेजनारायण िसंह र िव�ानारायण र साथै सािहला �व. 
राम उदार िसंहका दईु भाइ छोराह�मा �व. राम�प 
िसंह र राम�व�प िसंह रहेकोमा जेठा राम�पबाट 
दईु भाइ छोराह� �मश: �ितवादी कामे�र�साद 
र सरुशे�साद िसहं रहेका छन् । का�छा राम�व�प 
िसंहबाट �ितवादी िवजयकुमार िसंह उफ�  ब�चा िसंह र 
अजयकुमार िसंह उफ�  ववन िसहंको जाय ज�म भएको 
देिखएकोमा �ितवादीह�ले पिन �ितउ�रप�मा उ� 
प�ुतावली �वीकार गरकेो देिखयो । 

८. िन�पण ग�रन ु पन� दो�ो �� वादीको 
िफराद हद�यादिभ�को हो होइन ? भ�ने स�ब�धमा 
िवचार गदा�, मूल पखुा� दिुखत िसंहका तीन छोरा 
जेठा हेमराज, मािहला भेगराज र का�छा जोगा 
िसंहम�ये मािहला छोरा भेगराजका चार छोराम�ये 
मािहला इनरदेवका नाित वीरबहादरुका मािहला 
छोरा यस म�ुाका �ितवादी तेजनारायण िसंहले िमित 

९९८८ - राजेशकुमार िसंह िव. तेजनारायण िसंहसमेत

२०२०।४।२९ मा आ�नो िपता वीरबहादरु िसंहबाट 
पैतकृ स�पि�स�म आ�नो िह�सा भाग अंशब�डा 
पा�रत गरी िलएको दिेख�छ । उ� पा�रत अंशब�डामा 
वादी ज�गनाथ �साद िसंह (म.ुस. गन� राजेशकुमार 
िसंह) र वादीका बबुा राम पनु�मण िसंहको अंश 
भागबार े केही पिन उ�लेख भएको देिखदँनै । मलुकु� 
ऐन अंशब�डाको महलको ३२ नं. मा अंशब�डा गदा� 
ऐनबमोिजम ग�रिदनपुछ� , घटी बढी गनु�  ह�दँैन । अशंमा 
िच� नब�ुने सो� वष� नाघेकोले ब�डाप�को कागज 
भएको िमितले र सो� वष� मिुनकाले सो�वष� नाघेका 
िमितले तीन मिहनािभ� नािलस नगर े ला�न स�दनै 
भनी उ�लेख भएकोले अंशब�डामा िच� नब�ुनेले सो 
अंशब�डा भएको िमितले तीन मिहनािभ� र सो� वष� 
मनुीकाले सो� वष� नाघेका िमितले तीन मिहनािभ� 
नािलस नगर े ला�न नस�ने भनी �यव�था भएकोले 
यो नं. को �योजनको लािग अंशब�डाप�को िलखत 
खडा भएको ह�नपुछ� , अंशब�डा नभई यो ऐनअ�तग�त 
नािलस गन� �� उठ्न स�दैन । पैतकृ स�पि�मा 
अंिशयारबीच िजयिजयै अंश भाग लगाएको अव�था 
भए मा� िच� नब�ुनेले यो ऐनको �यादिभ� नािलस 
गनु�पछ�  । तोिकएको �यादिभ� िफराद नगर े ला�न 
नस�ने �यव�था गरकेो देिख�छ । 

९. एकातफ�  वादी र वादीतफ� का िजजबुाजेसगँ 
सािबकमा नै पैतकृ स�पि� रहे भएको �प� अव�था 
देिखन आउदँनै भने अक�तफ�  ��यथ� �ितवादीह�ले 
अंशब�डाको िलखत पा�रत गरी आ�नो अशं भाग 
िलएको ४०/४२ वष�पिछ वादीले ते�ो / चौथौ 
प�ुता तलका भितजा नाित नाताका �यि� िव�� 
िफराद दायर गरकेो दिेख�छ । यस अदालतको ५ 
सद�यीय पूण� इजलासबाट ��हादजगं थापा िव�� 
उमािद�य�री थापासमेत भएको (ने.का.प. २०४२, 
अंक १२, िनण�य नं. २५५३, प�ृ १०४४) अंश म�ुामा 
"एक पटक सबै अंिशयारबीच अशंब�डा भएको 
भए सो अशंब�डाअनसुार अशंमा िच� नबु�नेले 
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तीन मिहनािभ� िफराद गनु�पन� ह��छ । मलुुक� ऐन 
अशंब�डाको महलको ३२ न.ं ले उ� �यव�था 
गरकेोमा अशंब�डा नभएको अव�थामा अशं पाउँ 
भ�ने िफराद गन� हद�याद नला�ने" भ�ने िस�ा�त 
�ितपादन भएको दिेख�छ । य�िप यस अदालतको 
संय�ु इजलासबाट ने.का.प. २०६३, अकं ७, िनण�य 
नं. ७७३७ मा वादीको िफराद हद�यादिवहीन 
भएकोले त�यमा �वेश गन� निम�न ेभ�ने िस�ा�त 
�ितपादन भए तापिन अंशब�डा नभएको अव�थामा 
अशंमा िफराद गन� हद�याद नला�ने भनी ने.का.प. 
२०४२, अंक १२, िनण�य नं. २५५३, प�ृ १०४४ मा 
�ितपािदत िस�ा�तलाई यस इजलासले अ�यथा भ�न 
िम�ने आधार देिखन आउदँनै । दुई पु�तास�मका 
अिंशयारबीच अशं मु�ा िददँा �यवहारतः �वाभािवकै 
ह�ने भए पिन ते�ो / चौथो पु�तामा पिन अशं म�ुा 
िदएको अव�थामा िलखत एवं ��य� �माणका 
आधारमा कानूनी�पमा नै वादीको अशंहकको 
ि�थित हरेरे असा�यै ग�भीरताका साथ कारबाहीलाई 
अगािड बढाउनु पन� ह��छ । �ितवादी तेजनारायण 
िसंह आ�नो िपता वीरबहादरु िसंहबाट अंश भाग िलई 
२०२२ सालमा पा�रत ब�डाप��ारा अलग भए पिन यी 
वादी जग�नाथ�साद िसंह र िनजका िपता राम पनु�मण 
िसंहको नाममा पैतकृ स�पि� आएको र भएको नदिेखदँा 
र साथै वादी जग�नाथ�साद िसंह र �ितवादी र िनजका 
िपतासमेतको संय�ु नाममा ७ नं. फाटँवारी भरकेो र 
�ितवादीले केही ज�गामा यी वादी जग�नाथ�साद 
िसंहको समेत भाग ला�ने भनी �वीकारोि� जनाएको 
ह�दँा य�तो अव�थाको प�ृभूिममा वादीले आ�नो 
पैतकृ स�पि� खोजी गनु�  कानूनी कत��य र अिधकार 
नै रहेको देिखन आउदँा वादीले �ितवादीह�सगँ अशं 
पाउ ँभनी तीन चार प�ुतापिछ िदएको िफराद प�लाई 
हद�यादिवहीन छ भनी �यायोिचत आधारमा पूण��पमा 
उपे�ा ग�रहा�न िम�ने अव�था दिेखदैँन । िफराद धेर ै
तल तीन / चार प�ुताउपर िदएको ह�दँा हद�याद िवहीन 

छ भ�ने �ितवादीह�को िजिकरसगँ पिन सहमत ह�न 
सिकने अव�था रहेन । 

१०. िन�पण ग�रन ु पन� ते�ो �� यस 
अदालतको संय�ु इजलासको िमित २०७१।९।२५ 
को फैसला िमले िमलेको छ, छैन ? र वादीको पनुरावेदन 
िजिकर प�ुन स�ने हो होइन ? भ�ने स�ब�धमा िवचार 
गदा�, मूल प�ुष दिुखत िसंहका तीन छोरा हेमराज, 
भेगराज र जोगा िसहंम�ये जोगा िसंह िनस�तान 
परलोक भई बाकँ� दईु भाइ हेमराज र भेगराज रहेकामा 
भेगराजतफ� का स�तान रहेका यी �ितवादीह�ले 
�व. वीरबहादरु िसंहको जीवनकालमा आपसमा 
२०२०।४।२९ मा ब�डाप� पा�रत गरी िलएप�ात् 
हेमराज िसंहका छोरा पनुा िसंह उफ�  रामपनु�मण िसहंको 
छोरा एवं नाित प�ुताका यी वादी जग�नाथ�साद 
िसंहले अंशमा दाबी गरी ��ततु िववादको उठान 
गरकेो देिख�छ । �ितवादीह�ले �ितउ�र प�मा अंश 
िदन िलन बाकँ� अंिशयार नभएको भने पिन महो�री 
िज�ला अदालत र पनुरावेदन अदालत जनकपरुले 
वादीले �ितवादीबाट २ भागको १ भाग अंश पाउने 
ठहर गरकेोमा यस अदालतको संय�ु इजलासबाट 
वादीले अंश नपाउने ठहर गरकेो दिेख�छ । यस 
अदालतको संय�ु इजलासबाट िमित २०७१।९।२५ 
मा पनुरावेदन अदालत जनकपरुको फैसला उ�टी 
गदा� मूलतः २०२२ सालमा अलग अलग भरकेो ७ 
नं. फाटँवारीका ज�गा आ-आ�नो नाम वा हागँातफ� का 
स�तानह�को फाटँवारी िववरणमा उ�लेख भए पिन 
वादी जग�नाथ�साद िसंह र �ितवादीसिहत तीन 
जनाको फाटँवारी िववरणमा समेत ज�गाको िववरण 
रहे भएको भ�ने त�यलाई �ितवादीसमेतले �वीकार 
गर े पिन ७ नं. फाटँवारी िववरणमा वादीसमेतको 
सयं�ु �पमा नाम उ�लेख भएको कारणले मा� 
वादी �ितवादीह� सगोलका अंिशयार ह�न् भ�न 
िम�ने नदिेखने, �ितवादीह� बीचमा िफराद गनु� पूव� नै 
अंशब�डा भइसकेको, अशंब�डा भएका ज�गा ख�रद 



683

िब��समेत भएको दिेखएको, २०५३ सालको दे.नं. 
१५१६ र २०५८ सालको दे.नं. १९३९ समेतका 
अंश म�ुाको फैसलाअनसुार वादी �ितवादीह� 
बीचमा “�यवहार �माणबाट” अशंब�डा भइसकेको 
देिखदँा वादीलाई अ.बं. ८२ नं. ले म�ुा गन� हकदैया 
नभएको र अंश म�ुामा ज�गा िम�नेको महलको १८ 
नं. को �यव�था आकिष�त नह�ने भ�ने त�यलाई यस 
अदालतको संय�ु इजलासले आ�नो फैसलाको 
आधारको �पमा िलएको देिख�छ । 

११. उ� फैसलाउपरको पनुरावलोकनको 
िनवेदनमा िन�साको अनमुित िददँा मलुकु� ऐन 
अंशब�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 सिहछाप गरी 
रिज��ेसन गनु�पन�मा सो गरी रा�न ुपछ�  । सोबमोिजम 
नभएको ब�डा सदर ह�दँैन । तर यो ऐन �ार�भ 
ह�दँास�ममा ब�डाप� खडा गरी वा नगरी घरसारमा 
नरमगरम िमलाई अचल स�पि� अशंब�डा गरी छु�ी 
आ-आ�नो िहसाब भाग शाि�तबमोिजम िलई पाई 
दािखल खारजेसमेत गराइसकेको वा ब�डाबमोिजम 
आ-आ�नो भागको अचल छु�ाछु�ै भोग िब�� �यवहार 
गरकेोमा �यवहार �माणबाट ब�डा भइसकेको ठहरमेा 
पिछ ब�डाप� रिज��ेसन भएको छैन वा ब�डा घटीबढी 
असल कमसल भयो भ�न पाइदैँन । रिज��ेसन नभए 
पिन ब�डा भएको सदर ह��छ । पाउने अंशभ�दा घटी 
अंश िजउनी िलएकोमा र अशं छोडप� गरकेोमा भने 
रिज��ेसन भएको ह�नपुछ�  भ�ने कानूनी �यव�थाको 
आधार िलएको दिेख�छ । 

१२. यस�कार मलुकु� ऐन अशंब�डाको 
महलको ३० नं. ले दईु वा दईुभ�दा बढी 
अंिशयारह�बीचमा अंशब�डा भएको छ वा छैन भ�ने 
िववािदत त�यको िनण�य गन� एउटा िनि�त मापद�ड 
िनधा�रण गरकेो छ । िमिसलमा उ�लेख भएका 
त�य, व�तिु�थित, कानूनको �या�या र �माणको 

९९८८ - राजेशकुमार िसंह िव. तेजनारायण िसंहसमेत

मू�याङ्कनबाट मा� िववादको िन�पण ह��छ । 
अंिशयारबीच पा�रत ब�डाप�को मा�यम वा �यवहार 
�माणबाट पिन अिंशयारह�बीच अलग-अलग भई 
ब�ने �चलन रहदैँ आएको त�यलाई पिन इ�कार 
गन� सिकँदैन । उि�लिखत जनुसकैु मा�यमबाट होस् 
अंिशयारह� एकअका�बीच िभ�न भई िभ�न �यवहार 
गरी िभ�न भएको पिु� ह�ने आधार देिखएमा �यवहारमा 
भएको ब�डामा िववाद नउठोस् भ�नका लािग कानूनमा 
रिज��ेसन नभए पिन �यवहारमा भएको ब�डा सदर 
ह�ने कानूनी �यव�था रहे भएको दिेख�छ ।

१३. मािथ उ�लेख भएबमोिजम दता� , भोग, 
िब��, �यवहार र पा�रत ब�डाप�बाट वादी र �ितवादीका 
पखुा� र पखुा�का हागँाह� सगैँ बसेका र साथै अलग 
भएको ि�थित पिन देिखदँैन । िमित २०२०।४।२९ 
को ब�डाप� वादीका माइला हजरुबबुा भेगराजका 
स�तानमा नाित, पनाित र भितजा प�ुताका वीरबहादरु, 
िनजका छोरा तेजनारायण र भेगराजकै साइलँा छोरा 
राम उदर िसहंका नाित कामे�र र सरुशे�साद िसहंका 
बीच भएको देिख�छ । उ� समयकालमा वादीका 
पखुा� एकातफ�  �ितवादीका पखुा� सगँसगैँ बसेका र 
अलग भएको पिन ि�थित देिखदँनै भने अक�तफ�  िनज 
वादीका पखुा� एव ंहजरुबबुा हेमराज एवं बबुा पनुा िसंह 
उफ�  राम पनु�मण िसहंको नाममा पिन पैतकृलगायत 
अ�य कुनै पिन स�पि� आएको र रहे भएको 
देिखदँनै । साथै २०२० सालको ब�डाप�मा पिन 
िनजका पखुा� एव ंयी वादीको नामसमेत उ�लेख नभएको 
प� पिन िवचारणीय दिेखन आउछँ । यो अव�थाका 
वादीका मूल प�ुष एव ं पखुा�सगँ नेपालमा पैतकृ 
स�पि� भएको नदेिखए पिन िनजले �ितवादीह�बाट 
अंश पाउने र नपाउन ुपन� दवुै अव�था िव�मान रहेको 
देिखन आउछँ । 

१४. यस अदालतको संय�ु इजलासले 
वादीका पखुा�ह� �ितवादीह�का पखुा�बाट अंशब�डाको 
महलको ३० नं. मा �य�ु भएको "�यवहार �माण" 
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अनसुार सािबकदेिख नै ितरो, भोग र िब�� �यवहारबाट 
अलग अलग भई अंशब�डा गरी ब�दै आएको िववेचना 
गरकेो देिख�छ । तर वादीका पखुा� र स�तानका नाममा 
नेपालमा के कुन ज�गा र अचल स�पि� रहेको िथयो 
भ�ने कुरा उ�लेख ह�नसकेको देिखदँैन । अशंब�डाको 
महलको ३० नं. को �योजनको लािग �यवहार 
�माण भ�नाले दता�, �े�ता, ितरो, भोग र �यवहार 
बे�लाबे�लै गरी �य�तो स�पि� �वत���पमा िब�� वा 
ह�ता�तरण गरकेो �े�ता �माणबाट समेत अशंब�डा 
गरसेरह अलग-अलग छु��एको हो भ�ने त�य दिेखन 
ज�री ह��छ । यसरी �यवहार �माणबाट अशंब�डा गरी 
छु�ी िभ�न भएको देिखने �माणबाट अदालत पिन 
स�त�ु ह�नपुद�छ । �े�ता एवं िलखत �माणह�बाट यी 
वादीका मूल प�ुष, पखुा� र प�ुताले आ�नो नाम, भोग 
र भागको अचल स�पि� छु�ै, िब��, भोग, �यवहार 
गरकेो देिखएको अव�था छैन । वादीका हजरुबबुा 
हेमराज, बबुा पनुा िसंह उफ�  राम पनु�मणको नाममा ७ 
नं. फाटँवारी र अलग ज�गा दता� रहे भएको ि�थितसमेत 
देिखन आउदँैन । यस अदालतबाट ने.का.प. २०५२, 
िनण�य नं. ५०४७ मा मलुकु� ऐन अशंब�डाको महलको 
३० नं. मा २०३४।९।२७ (सात� संशोधन) मा 
भएको सशंोधनबमोिजम उ� िमितस�ममा �यवहार 
�माणबाट छु��एको ि�थित देिखनको लािग ब�डाप� 
खडा गरी वा नगरी घरसारमा नरमगरम िमलाई अचल 
स�पि� अंशब�डा गरी छु�ी आ-आ�नो िहसाब 
भाग शाि�तबमोिजम िलई पाई दाखेल खारजेसमेत 
गराइसकेको वा ब�डाबमोिजम आ–आ�नो भागको 
अचल छु�ाछु�ै भोग िब�� �यवहार गरकेो अिनवाय� 
�पमा ह�नपुछ�  भ�ने िस�ा�तसमेत �ितपादन 
भइसकेको अव�था छ । िमित २०२०।४।२९ को 
ब�डाप�मा वादी वा वादीको बबुाको नाम समावेश 
नभएको अव�थामा वादीका पखुा� एवं वादीले नेपालको 
स�पि�मा अशं भाग नपाउने नै रहेछन् भनी भ�न 
िम�ने अव�था दिेखदैँन । िकनभने अंशहक नैसिग�क 

हक हो । य�तो हक अशं नपाउँदास�म मेिटँदैन, 
रिहरह�छ । िमित २०२०।४।२९ को ब�डाप�मा 
वादीको पखुा�ले पैतकृ स�पि�बाट अंश पाउने 
नपाउने स�ब�धमा केही पिन उ�लेख नगरकेो र साथै 
�ितवादीह�सगँको संय�ु नाममा ७ नं. फाटवारी 
भरकेो देिखदँादेिखदँै पिन यस अदालतको संय�ु 
इजलासले वादीका पखुा� एवं स�तान सािबकमै भोग, 
िब�� एवं �यवहारबाट अलग भएको भनी िलएको 
आधार पिन कानून एवं �यायस�मत देिखन आउदैँन ।

१५. यस अदालतको संय�ु इजलासले 
आ�नो फैसलामा �ितवादीह�बीच २०२० सालमा 
ब�डाप� भएपिछ २०२२ सालमा वादी जग�नाथ�साद 
िसंहले �ितवादीह� र िनजका िपतासगँको संय�ु 
नाममा ७ नं. फाटँवारी भरकेो दिेख�छ । ७ नं. फाटँवारी 
भरकेो ह�दँा वादी र वादीका िपता सािबकमा नै अलग 
भइसकेको भ�ने आधार िलएको दिेख�छ । िमिसल 
सलं�न कागजात हेदा�  वादी जग�नाथ�साद िसंह र 
�ितवादी र िनजह�का िपता वीरबहादरु, तेजनारायण, 
िव�ानारायण र सरुशे�साद िसंहसगँ संय�ु नाउमँा ७ नं. 
फाटँवारी भरकेो देिख�छ । ७ नं. फाटँवारी भूिमस�ब�धी 
ऐन, २०२१ को �योजनको लािग स�पि�को िववरण 
उ�लेख गरी भ�रने ह�दँा �यसबाट अंिशयारह� आ�नो 
भागको स�पि� अलगअलग दता� गरी सािबकमै 
छु��िभ�न भइसकेका ह�न् भ�न िम�ने ि�थित 
ह�दैँन । भूिमस�ब�धी ऐन, २०२१ को �योजनको 
लािग भ�रने स�पि�को ७ न.ं फाटँवारी सािबकमा 
अिंशयारह� अलग भइसकेको र नभएको भ�ने 
दुवै त�यलाई �प� पान� �ामािणक मह�वको काय� 
गद�छ । यसरी भ�रएको ७ नं. फाँटवारी बमोिजमका 
स�पि� आ-आ�ना नाममा दता� भइसकेका छन् र 
सो दता� एक �कारले समानपुाितक एव ं�यायोिचत 
�पमा िमलेको र िब�� �यवहारको ि�यासमेत 
भइसकेको देिख�छ भने �यसले अिंशयारह� एक-
आपसमा अलग भइसकेको भ�ने त�यलाई पुि� 
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गद�छ भने फाँटवारीअनसुार ज�गाको दता� िनजका 
नाउँमा भएको छैन र दता� भएपिन सो �यायोिचत एव ं
समानुपाितक �पमा भएको र िमलेको देिखँदैन भन े
�यसबाट अिंशयारह� सािबकमै अलग भइसकेका 
रहछेन ् भनी भ�न िम�दैन । अतः भूिमस�ब�धी 
ऐन, २०२१ ले िनिद�� गरबेमोिजम भ�रएको ७ 
न.ं फाटँवारीले सो भन� अिंशयारह� दता� ितरो 
एव ं भोगको आधारमा सािबकमै अलग भइसकेका 
रहछेन ्भनेर कानूनी �पमा नै िन�कष�मा पुगी हा�न े
अव�था ह�न स�दैन । 

१६. उपयु��ानसुार अंशब�डाको ३० नं. 
र वादीले भरकेो ७ नं. फाटँवारीको आधारमा वादी 
जग�नाथ�साद िसंह र िनजका िपताको नाममा 
सािबकदेिख नै अचल ज�गा स�पि� दता� भएको 
नदेिखई वादीले हामी अंिशयारबीच ब�डा भएको छैन 
भनी िववादको सजृना गरी अदालत �वेश गरकेो 
ह�दँा �यस कुराको िन�पण गन� कानूनी दािय�व यस 
अदालतको ह�न जा�छ । यस िववादमा मूल पखुा� दिुखत 
िसंहका मािहला छोरा भेगराजका चार छोराम�ये 
मािहला छोरा इनरदवे र िनजका छोरा वीरबहादरु िसंह र 
नाित तेजनारायण िसंह र उनकै भितजा कामे�र�साद 
िसंहबीच मा� पैतकृ स�पि�मा िमित २०२०।४।२९ 
मा ब�डाप� पा�रत गरी अंश िलनिुदन ुगरकेो कारणले 
मूल पखुा�  दिुखत िसंहका जेठा छोरा हेमराजका नाित 
अथा�त्  ते�ो / चौथो प�ुतामा रहेका यी वादीले अंशमा 
दाबी िलएको दिेख�छ । प�ुतावलीमा िववाद नभए पिन 
मूल पखुा� दिुखत िसंहका जेठा छोरा हेमराज र िनजका 
हागँातफ� का स�तान यी वादीका नाममा नेपालमा 
स�पि� रहेको, आएको र ब�डा भएकोसमेत नदिेखएको 
ि�थितले वादीले �ितवादीह�बाट अशं पाउने नपाउने 
स�ब�धमा एउटा अहं �� खडा गरकेो दिेख�छ । मूल 
पखुा�का एउटा हागँा र सोतफ� का स�तानमा अचल 
स�पि� ह�ने र अक� हागँा र सोतफ� को स�तानमा 
अचल स�पि� नह�नाको अव�था र कारणबार े पिन 

९९८८ - राजेशकुमार िसंह िव. तेजनारायण िसंहसमेत

कानूनी �पमा नै सोधखोज गन� ज�री ह��छ । यही 
सोधखोजमा मूल पुखा�मा वा मूल पुखा�का कुनै 
हाँगातफ� का स�तानमा पैतृक वा अचल स�पि� 
ह�नु र अक� हाँगातफ� को स�तानमा पैतृक वा अ�य 
कुनै पिन �ोतको स�पि� नभई उनीह� स�पि�को 
भोग र भागबाट कुनै पिन कारणले वि�चत ह�नुपन� 
अव�था परकेो भए �य�तो स�तानलाई पन� गएको 
अ�याय र मका�को हदस�म यस अदालतले �माण, 
�चलन, िविध �यवहारसमेतको मू�याङ्कन एव ं
�या�या�ारा केलाएर �याय िन�पण गनु�पन� ह��छ ।

१७. संय�ु प�रवारको प�ृभूिमबाट मूल 
पखुा�का एउटा हागँा र ितनका तीन  प�ुतास�मका 
स�तानमा एकातफ�  पैतकृलगायत कुनै पिन स�पि� 
आ�नै नाममा दता� नह�न ुर अक�तफ�  अक� हागँाको पखुा� 
र स�तानमा अचल स�पि� रहेको र �य�तो स�पि�मा 
उनीह�को स�तानबीच मा� अंशब�डा भएको ि�थितले 
हरके अंश म�ुाले एउटा आ�नै �कारका इितहास र 
त�यलाई अगँालेको ह��छ भ�ने कुरालाई िच�ण गरकेो 
देिखन आउछँ । वादी र �ितवादीबीच अंिशयार नातामा 
िववाद नरहेको अव�था भए पिन वादीका िजजु 
बाजे, बाजे, िपता र वादीको नाममा नेपालमा कुनै 
अचल स�पि� नदेिखएको र दता�, भोग, ितरो एव ं
िब�� �यवहारबाट पिन वादी �ितवादीबाट अलग 
भएको पुि� ह�न नसकेको भ�ने पर�परागत शैलीका 
आधारमा वादीले सबै स�पि�मा पूण��पमा नै अशं 
भाग पाउने आधार �थािपत ह�न जा�छ भनी भ�न 
िम�न ेपिन ह�दैँन । 

१८. वादीले अंशमा दाबी गर ेपिन �ितवादी 
तेजनारायणले वादीका हजरुबबुा सािबकदिेख नै 
भारतमा बसेका र यी �ितवादीका हजरुबबुा भेगराज 
मा� नेपाल आई स�पि� जोडेको भ�ने �ितवादीह�को 
िजिकर रहेको छ । वादीले पिन आफू भारतमै नोकरी गरी 
उतै ब�ने गरकेो भ�ने बेहोरा िफरादमा उ�लेख गरकेा 
छन् भने भारतमा आ�नो बबुा र आ�नो नाममा स�पि� 
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रहेको भनी ितरो ितरकेो रिसदह�का �ितिलिपसमेत 
बहसको �ममा इजलाससम� पेस गरकेो दिेखन 
आउछँ । भारतमा रहेको स�पि�मा यी �ितवादीह�को 
नामसमेत रहेको ितरो ितरकेो उ� रिसदका 
�ितह�बाट देिख�छ । वादीले िफरादमा उ�लेख गरकेो 
बेहोरा र पेस गरकेो भारतको स�पि�को अिभलेख 
देिखने रिसदबाट वादीका हागँातफ� का पखुा�  एवं वशंज 
हेमराज िसंह र वादीसमेत सािबकदेिख नै भारतमा ब�द ै
आएको र भारतमा वादी �ितवादीह� सबैको साझा 
स�पि� यी वादीका िपता पखुा� एवं वादीको िज�मामा 
रहेको त�यलाई पिु� गद�छ । यस कारणले नै वादीका 
हागँातफ� का वंशका नाममा नेपालमा कुनै अचल स�पि� 
नरहेको र साथै िनजह�का नाममा पैतकृ स�पि� पिन 
नामसारी एवं ब�डाप�को मा�यमबाट आउन नसकेको 
त�यसमेत पिु� ह�न आउदँछ । न� मूल पखुा�का एउटा 
हागँामा नेपालमा पैतकृ स�पि� रहेको अव�थामा तीन 
प�ुतास�म नामसारी ब�डाप� वा कुनै न कुनै मा�यम 
वा �ि�याबाट वादीका हागँातफ� का वशं र स�तानका 
नाममा पिन अचल स�पि� ह�नपुन� वा ह�ता�तरण भएर 
आउन ुपन� ह���यो, �यसो भएको देिखन आउदैँन । मूल 
प�ुष दिुखत िसंहको नाममा नै स�पि� रहेको दिेखन 
नआउदँा �य�तो स�पि� यी �ितवादी तेजनारायण 
िसंहका बढुा िजजबुाजे भेगराज िसंहको नाममा 
नामसारी भई आएको अव�थासमेत पिु� ह�नसकेको 
देिखदँैन । �ितवादीका बढुा िजजबुाजे भेगराज िसंह 
र ितनका पिन चार छोराह� �मश: राजे���साद, 
इनरदवे, रामउदार र चेतनारायणम�ये कसैका नाममा 
पिन अचल स�पि� रहेको र पैतकृ स�पि�को �पमा 
नामसारी भएर आएको अव�थासमेत िमिसल संल�न 
कागजबाट देिखन आउदैँन । एकैचोटी भेगराजका 
नाित अथा�त्  मािहला छोरा �व. वीरबहादरु िसंहका 
जीवनकालमा िमित २०२०।४।२९ गते वीरबहादरु 
र िनजका तीन छोराम�ये मािहलो तेजनारायण र 
वीरबहादरुका सािहला बबुा राम उदारका स�तानबीच 

केही अचल स�पि�मा ब�डा भएको दिेख�छ । यसरी 
मूल पखुा� दिुखत िसंहका पनाित खलक वीरबहादरु 
िसंहको प�ुतामा �यस समयकालका केही अंिशयारबीच 
मा� �यस समयमा �व. वीरबहादरु िसहंको नाममा 
रहेको स�पि�मा अंशब�डा भएको देिखए पिन �व. 
वीरबहादरुको नाममा भने पैतकृ स�पि� नै नामसारी 
ह�दैँ आएको भ�ने त�य िमिसल संल�न कुनै पिन कागज 
एवं कसैको पिन भनाईको बेहोराबाट ख�ुनसकेको 
पाइदँैन । िव.स. २०२० सालमा भएको उ� ब�डाप�मा 
वादीका मूल पखुा�का बाजे /  िजजबुाजेका स�तानको 
बसोबास एवं स�पि�को ि�थित िनजह�को नाम र अंश 
भाग उ�लेख भएको देिखदँनै । यस कारणले नै वादीका 
पखुा� नै सािबकदेिख नै नेपालमा नआई भारतमै ब�दै 
आएकाले नेपालमा िनजह�को नाममा कुनै अचल  
स�पि� दता� नह�नकुो अित�र� उ� २०२० सालको 
ब�डाप�मा वादीका पखुा�का हागँातफ� का स�तानको 
नाम उ�लेख नभएको भ�ने �ितवादीह�को िजिकर 
रहदँै आएको छ । 

१९. वादी �ितवादीका प�ुताह�बीच 
यसअिघ पिन अंश म�ुा चलेको �माण िमिसल र 
बहसको �ममा दवुै प�का िव�ान्  व�र� एव ं अ�य 
कानून �यवसायीह�ले पेस गरकेो फैसलाका �ितका 
कागजातह�बाट देिखन आउछँ । वादीले उ� २०२० 
सालको ब�डाप� र �ितवादीतफ� का पखुा�का हागँाबीच 
चलेको २०५३ सालको दे.नं. १५१६ र २०५८ 
सालको द.ेनं. १९३९ को अंश म�ुाको फैसलालाई 
पिन चनुौती िदएर बदर गराउन सकेको ि�थित देिखन 
आउदैँन । म�ुाको त�यको स�दभ�मा उ� ती सबै म�ुा 
र ितनमा भएको कारबाहीको स�दभ�लाई हेदा�  ��ततु 
म�ुामा स�ु महो�री िज�ला अदालतबाट अंशको 
फाटँवारी मा�ने भनी भएको आदेशउपर �ितवादी 
भ�ने ओमकुमार िसंह र ओम मिुत� भ�ने अिजतकुमार 
िसंहले िदएको १७ नं. िनवेदनको �करण ३ (ग) र 
(ङ) मा ७ नं. फाटँवारीबमोिजमको स�पि� हा�ा 
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िपता तेजनारायण िसंह, काका सरुशे�साद िसंह तथा 
वादीका बाब ु जग�नाथ�साद िसंहको संय�ु स�पि� 
हो भनी उ�लेख गरकेा छन् । उपयु��अनसुार एकातफ�  
�ितवादीह�ले वादीको पिन केही स�पि�मा संय�ु 
हक छ भनी �वीकारोि� जनाएका छन् भने अक�तफ�  
वादी जग�नाथ�साद िसंहले अ�य �ितवादीह� 
र िनजका िपतासगँ संय�ु �पमा ७ नं. फाटवारी 
भरकेो अव�था छ । केही �ितवादीह� बीच २०२० 
सालमा पा�रत भएको ब�डाप�पिछ उ� ब�डाप� 
गन� ितनै �ितवादीह�सगँ वादीले २०२२।०२३ 
सालितर संय�ु �पमा ७ नं. फाटँवारी भर ेपिन उ� 
फाटँवारीबमोिजमको स�पि� वादीले आ�नो नाममा 
दता� गराउन सकेको पाइदँैन भने य�ो वष�स�म उ� 
ज�गा आ�नो नाममा दता� गराउने स�ब�धमा कुनै चासो, 
सि�यता र सोध खोजसमेत गन�सकेको पाइदँैन । वादी 
र �ितवादीह�ले संय�ु �पमा भरकेो ७ नं. फाटँवारी 
र सोबमोिजमको  स�पि� िनजका नाममा दता� ह�न 
नसकेबाट वादी सािबकमा नै अलग भइसकेको भ�ने 
त�यलाई पिन पिु� गद�न । अतः  वादी जग�नाथ�साद 
िसंहले �ितवादीह�बाट केही स�पि� अंशबापत पाउन 
पन� अव�था रहेको देिखन आउछँ । 

२०. वादीले तीन चार प�ुताको अ�तरालमा 
अक� हागँातफ� का नाित पनाित प�ुतासगँ अंशको दाबी 
गरकेा र �ितवादीले वादीका बबुा, बाजे र िजजबुाजे 
सािबकदेिख नै भारतमा ब�दै आएका र भारतमा रहेको 
सबै स�पि� ियनै वादीह�कै िज�मामा रहेको िनजले 
पेस गरकेो ितरो ितरकेा रिसदका �ितह�बाट दिेखन 
आएकोले �यसबाट वादीका िजजबुाजे सािबकदेिख 
नै अलग ब�दै आएकाले अशं िदनपुन� होइन भ�ने 
िजिकर िलएका छन् । य�तो अव�थामा हा�ो कानूनी 
र �याियक �चलनमा नेपालको स�पि�मा सबै 
अिंशयारह�को हक ह�न े र भारत अथा�त ् िवदेशमा 
रहकेा स�पि�मा पिन �यहाँको कानूनबमोिजम ह�न े
भ�ने ग�रएको छ । व�तुतः य�तो �याियक अ�यासले 
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समान वा पृथकपृथक स�ँकृित र स�पि�मािथको 
हक अिधकारस�ब�धी कानूनी �यव�थाको कारणले 
भारत वा अ�य मलुुकमा रहकेो स�पि�को हकमा 
नपेालमा रहकेो अिंशयारले  आ�नो हकजित 
अशं भाग पाउन नस�ने अव�था ह�ने र नपेालमा 
रहकेो स�पि�मा भने िवदेशमा रहकेा अिंशयारले 
आ�नो अशं भाग पाउन े ह�दँा नपेालमा पैतृक 
वा अ�य स�पि�को सरं�ण र जगेना� गद� ब�दै 
आएका अिंशयारको हकमा अंिशयारह�सगँ रहकेो 
स�पि�मा समान िवतरण ह�न नसक� अ�याय पन� 
स�ने अव�था ह�न जान ेदेिख�छ । नेपालमा रहकेो 
स�पि�को हकमा िवदेश वा भारतमा ब�दै आएका 
अिंशयारबीच समते ब�डा गदा� भारत वा अ�य 
मलुुकमा �य�ता अिंशयारसगँ रहकेो स�पि�लाई 
पिन �यानमा राखेर नपेालमा पैतृक वा अ�य 
स�पि�को सरं�ण र जगेना� गद� ब�दै आएका 
अिंशयारलाई पिन �याय ह�ने िहसाबले नपेालमा 
रहकेो स�पि�मा अशंब�डा गन� गरी म�ुा िवशेषको 
पृ�भूिमको आधारमा हा�ो �याियक अ�यासलाई 
अगािड बढाउँदै जानु पन� ह�न जा�छ ।

२१. मािथ उि�लिखत �ितउ�र प� र १७ 
नं. को िनवेदनमा उि�लिखत बेहोराले �ितवादीम�ये 
तेजनारायण िसंहका िपता वीरबहादरु आ�नो अंश 
भाग िलई २०२० सालमा पा�रत ब�डाप��ारा अलग 
भए पिन केही ज�गा �ितवादी तेजनारायणका िपता 
वीरबहादरु, �ितवादी तेजनारायण िसंह, सरु�े��साद 
िसंह र वादी जग�नाथ�साद िसंहसमेतको बीच ब�डा 
ला�ने केही स�पि� रहेको देिखन आउछँ । पैतकृ 
स�पि� हेदा�  भेगराजका चार भाइ छोराम�ये माइला 
इनरदेव िसहंका छोरा वीरबहादरु �ितवादीम�ये 
तेजनारायणका िपता रहेका र वीरबहादरु िसंहबाट 
�ितवादी तेजनारायण िसंह २०२० सालमा पा�रत 
ब�डाप�बाट अलग भएको दिेखए पिन मूल प�ुष 
दिुखत िसंहका तीन स�तानम�ये मािहला �ितवादीका 
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िजजबुाजे भेगराज िसंहको नाममा पैतकृ स�पि� 
रहे भएको यिकन �पमा भ�न सिकने अव�था 
देिखदँैन । यी �ितवादी तेजनारायण िसंहका बाजे 
इनरदवे र िपता वीरबहादरु िसंहको नाममा पिन 
पैतकृ स�पि� नामसारी ह�दँ ैआएको भ�न िम�ने पिन 
देिखदँैन । �ितवादी तेजनारायणका बबुा वीरबहादरु 
एकजना र बाजे चार जनाम�ये २ जना जेठा 
राजे���साद र का�छा चेतनारायण िनस�तान र दईु 
जना मािहला इनरदेव र सािँहला रामउदार िसंह रहे 
पिन िनस�तान दईु बाजेले पिन आ�नो जीवनकालमा 
केही स�पि� िलएका र िब�� �यवहार गरकेो भ�ने पिन 
िमिसल संल�न कागज �माणबाट ख�ुदनै । �यसरी नै 
बाकँ� दईु बाजे �ितवादी तेजनारायण िसंहका िपता 
इनरदवे र �ितवादी सरु�े��साद िसंहका बाजे रामउदार 
िसंहबीच पिन स�पि�को बाडँफाडँ भए नभएको 
त�य �प��पमा ख�ुदैन । स�पूण� पैतकृ स�पि� यी 
�ितवादी तेजनारायणका बाजे इनरदवेमा मा� सीिमत 
रही िनजका छोरा �ितवादी तेजनारायणका िपता 
वीरबहादरु िसंहको नाममा आएको र सो स�पि� पिन 
वीरबहादरु िसंहका तीन भाइ छोराम�ये यी �ितवादी 
तेजनारायणले मा� �ा� गरकेा छन् भनी �माणका 
आधारमा भ�न सिकने �प� अव�था पिन देिखदँैन । यस 
त�यबाट पिन वादी जग�नाथ�साद िसंहले यी �ितवादी 
तेजनारायण िसहंबाट मा� अंश भाग पाउने ह�न् भनेर 
भ�न िम�ने ि�थित �प�तः दिेखदँैन । �ितवादीम�ये 
सरुशे�साद िसंहका बाजे राम उदार र राम�पका 
दईु दाजभुाइको हकमा पिन यही अव�था लागू ह�ने 
ि�थित रहेको छ । यसबाट �ितवादी तेजनारायण िसंह 
र सरुशे�साद िसंहका नाममा वादी जग�नाथ�साद 
िसंहले अंशबापत पाउने पैतकृ स�पि� मूल पखुा� बाब ु
बाजे र िजजबुाजेबाट तहतह ह�दैँ आएको भ�न सिकने 
अव�था दिेखदैँन । यसैले वादीका िपता र बाजे पिन 
�वाभािवक �पमा नै नेपालमा आएको र िनजह�ले 
पिन स�पि� आज�न गरी भोग गरी ब�द ैआएका भ�ने 

त�य �माणले पिु� नगर ेपिन िनज वादी �ितवादीका 
अंिशयार नाताका रहेका र ३/४ प�ुताबीच ��ततु अंश 
म�ुा चले पिन म�ुाको त�यले केही स�पि�बाट वादीले 
अंश पाउन ुपन� अव�था देिखन आउछँ । 

२२. यसै स�दभ�मा ��ततु म�ुामा म�ुाका दवुै 
प�को बीच समय समयमा चलेको अंश स�पि�स�ब�धी 
म�ुाह�मा भएको िनण�यलगायत हामीले गै� �यि�का 
साथै आपसमा समेत पटकपटक गरी हक ह�ता�तरण 
गरी आएको तपिसलबमोिजमको ज�गाह�को ख�रद 
िब��स�ब�धी �यवहार �माणह�लाई स�बि�धत 
िनकायबाट िभडाई हे�रएमा समेतबाट ब�ुनमा आउने 
नै छ भनी िमित २०६८ वैशाख ८ गते ग�रएको 
कागजमा र तायदातीमा उि�लिखत िक.नं. १९६, 
२१०, ४८६, २२१, २२८, ५५९, २०१, १०७, 
२३०, २२१, ३४, १३४, १३५, ४२, १२३, २५८ 
का ज�गाह� आपसमा ब�डा नला�ने, आ-आ�नै ह�ने 
भनी लेखाई िदएका छन् । यस अथ�मा पिन २०२० 
सालको ब�डाप�लाई �ितवादीह�ले �वीकार गरकेा 
र �यसपिछको �यवहारह� आ-आ�नै ह�नेछ भ�नेमा 
एकआपसमा सहमत भएका दिेख�छन् । यसरी नै 
�ितवादीम�ये तेजनारायण र तीनका स�तानले 
पिन २०५८ सालको दे.नं. १९३९ को अशं म�ुामा 
�ितउ�र िफराउदँा िक.नं. २०, ९९, १३९, ४३, 
१६७, १६९, ६४, २१७ र ३२१ को ज�गामा यी 
वादी जग�नाथ�साद िसंहसिहत तीन भाग ला�ने भनी 
उ�लेख गरकेा छन् । �ितवादी तेजनारायणको यो 
�ितवादलाई �ितवादीम�ये सरुशे�साद िसंहले �वीकार 
गरकेा छैनन् र साथै ती िक.नं. का ज�गाह� पिन ��ततु 
म�ुाका सरुशे�साद िसंहकै नाममा रहेका र तायदातीमा 
पिन चढेको र ती ज�गा ब�डा ला�ने भनी तलका 
अदालतबाट ठहरसमेत भएका छन् । वादी �ितवादीका 
अंिशयार नातामा पर े पिन वादीको हागँातफ� का मूल 
प�ुष अथा�त्  बाजे, बढुा बाजे सािबकदेिख नै नेपालमा 
आई बसोबास नगरकेो र िनजह�को नाममा पैतकृ 
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स�पि� नरहेको देिखएको अव�थामा म�ुाको प�ृभूिम 
र त�यले नेपालको स�पि�मा िनज वादीलाई पिहलो 
र दो�ो प�ुतास�मको अंिशयारसरह नै कानूनी�पमा 
�यवहार गनु�पन� अव�था देिखदँनै । मूल प�ुषका 
अक� हागँातफ� का स�तान अिंशयार एवं �ितवादी 
तेजनारायण र तीनका स�तानले यी वादीको पिन 
केही िक.नं. का ज�गाह�मा तीन भागको एक भाग 
अंश ला�छ भनी �वीकारकेो कथनको हदस�मलाई 
भने �यायोिचत �पले हेनु�  पन� नै ह�न जा�छ । यही 
त�य�ित िवचार गदा�  �ितवादी तेजनारायण िसहंसिहत 
केही �ितवादी अिंशयारह� २०२० सालमा भएको 
ब�डाप��ारा अलग भएपिछ भरकेो ७ नं. फाटँवारीबाट 
अंश भागबापत केही स�पि� िनज वादीले पाउन ुपन� 
भ�ने कुरा िनजह�कै अिभ�यि� र �यवहारबाट दिेखन 
आएको र सोसगँ स�बि�धत स�पि� िक.नं. २०, 
९९, १३९, ४३, ४७, १६७, १६९, ६४, २१७ र 
३२१ का ज�गा रहेको र सोमा �ितवादी तेजनारायण 
िसंह, सरु�े��साद िसंह र यी वादी जग�नाथ�साद 
िसंहसमेतको भाग ला�ने भनी �ितवादीम�येका 
तेजनारायण िसंहले आ�नो �ितउ�रमा उ�लेख गरकेो 
ह�दँा वादीले ितनै िक.नं. का ज�गाह�बाट मा� आ�नो 
अंश भाग पाउने अव�था यी वादी �ितवादीह�को 
पा�रवा�रक बसोबासको इितहास, प�ृभूिम र म�ुाको 
�माण कागजातह�को त�यबाट देिखन आउछँ ।

२३. वादीले ती िक.नं. का ज�गाबाट के कित 
भाग पाउने हो ? भ�ने स�ब�धमा िवचार गदा� दिुखत 
िसंहका तीन भाइ छोरा हेमराज, भेगराज र जोगा 
िसंहम�ये का�छा जोगा िसहं िनस�तान रहेको कुरा 
मािथ नै उ�लेख भइसकेको छ । जेठा हेमराज र तीनका 
स�तान भारतमै बसी खती उपती उतैितर गद� आएको 
भ�ने �ितवादी तेजनारायणसमेतको िजिकर रहेको र 
िनज र िनजका स�तानका नाममा नेपालमा कि� पिन 
स�पि� नरहेको अव�थाले पिन सो त�यलाई पिु� 
गद�छ । माइला भेगराज सािबक आ�नै समयकालदेिख 
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नै नेपालमा आई बसोबास गद� आएको ि�थित देिखन 
आउछँ । माइला भेगराजका नाित वीरबहादरुको 
पालामा मा� वीरबहादरु र िनजका भितजा सरुशे�साद 
िसंह र छोरा तेजनारायण िसंहबीच िव.सं. २०२० 
सालमा ब�डा भएको देिख�छ । मूल प�ुषको के कित 
स�पि� िथयो ? िनजका कुन हागँातफ� का कुन कुन 
स�तान र क-कसको नाममा के बेहोराबाट के कित 
स�पि� नामसारी ह�दँै आए वा आएनन् ? र का�छा 
जोगा िसंह कोसगँ ब�दै आएका र बसेका िथए ? सो 
त�यबार े िमिसल संल�न कागजातबाट केही पिन 
ख�ुदैन । एकैचोटी मूल प�ुष दिुखत िसंहका माइला 
छोरा भेगराजतफ� का वशंका स�तानह�मा चौथो प�ुता 
अथा�त्  पनाित / खलाित तहका स�तान र िनजका 
छोरा तेजनारायण र भितजा सरुशे�साद िसंहका बीच 
२०२० सालमा अंशब�डा भएको देिखन आउछँ । 
मािहला भेगराजका चार छोरामा दईु जेठा र का�छा 
िनस�तान िबतेका र माइला इनरदवेतफ� का छोरा 
वीरबहादरु र नाित यी �ितवादी तेजनारायण र साइलँा 
रामउदारतफ� का नाित �ितवादी सरुशे�सादबीच ब�डा 
भए पिन वीरबहादरु िसहंका तीन छोरा नगनारायण 
िसंह, तेजनारायण र िव�ानारायणम�ये नगनारायण र 
िव�ानारायण भेगराजका साइला छोरा रामउदार िसंह 
र िनजका जेठा छोरा राम�प िसंह र िनजका पिन दईु 
छोरा कामे�वर�साद िसंह र सरुशे�साद िसंहम�ये 
कामे�वर�साद िसंहको अंशब�डाको ि�थितबार े
िमिसल संल�न कागजबाट नखलेुको देिखदँा सोही 
आधारमा िनजह�ले भोग �यवहारबाट आ-आ�नो अंश 
भाग सािबकमा नै िलई �ा� गररे ब�दै आएको अव�था 
रहेको भनी िन�कष� िनका�न ुपन� ह�न आउछँ । यसरी 
नै वादी �ितवादीका मूल पखुा� र िनजका वंशजह�को 
प�रवारको इितहास, प�ृभूिम र म�ुाको त�यगत 
अव�थाले मूल प�ुष दिुखत िसंहका का�छा छोरा जोगा 
िसंह (िनस�तान �वग�) पिन नेपालमा रहदैँ ब�दै आए 
पिन िनजसगँ पिन अचल स�पि� रहे नरहेको अव�था 
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�प�तः देिखन आउदैँन । िनज जोगा िसहं नेपालमा 
नै ब�दै आएको त�य दिेखदँा िनज यी �ितवादीका 
िजजबुाजे भेगराजको सगँसाथमा रहेको र िनजह�बाट 
जोगा िसंहको रखेदेख र �याहार स�भार ह�दैँ र िनजको 
म�ृयपुिछ पिन काजि�यासमेत िनजबाटै भएको ह�नपुछ�  
भ�ने त�यलाई अ�यथा �मािणत नभएस�म शकंा गरी 
हा�न ुपन� अव�थासमेत दिेखन आउदैँन । जोगा िसंह 
नेपालमै भेगराजको साथ रहदँा म�ृय ुभएको र २०२० 
सालमा वीरबहादरु र िनजका छोरा तेजनारायण र 
भितजा सरुशे�साद िसहंबीच ब�डाप� भएपिछ पिन 
भेगराजका छोरा र नाित खलकबीच चलेका २०५३ 
सालको द.ेनं. १५१६ र २०५८ सालको दे.नं. 
१९३९ का अंश म�ुाको �ितउ�र प�मा िक.नं. २०, 
९९, १३९, ४३, ४७, १६७, १६९, ६४, २१७ र 
३२१  का ज�गामा तेजनारायण, सरुशे�साद िसहं र 
हेमराजका छोरा जग�नाथ�साद िसंहबीच तीन भाग 
ला�छ भनी उ�लेख भएको र सोलाई २०२० सालको 
ब�डाप�पिछ उ� िक.नं. का ज�गाको स�ब�धमा 
भ�रएको ७ नं. फाटँवारीमा जग�नाथ�साद िसहंसिहत 
यी ितनै जनाको नाम उ�लेख भएको त�यले समेत पिु� 
गरकेो देिख�छ । यी उपयु�� त�यले तीन चार पु�ता 
तलका अिंशयारबीच चलेको अशं म�ुालाई पिहलो-
पिहलो, पिहलो-दो�ो र दो�ो-दो�ो पु�ताका 
अिंशयारबीच चलेको म�ुाको अव�थासरह कानूनी 
�पमा नै हने� र �यवहार गन� त�य र �यायोिचत 
िहसाबले पिन उपयु� देिखन आउँदैन । उपय�ु 
त�यगत िव�ेषणका आधारमा उ� िक.नं. २०, 
९९, १३९, ४३, ४७, १६७, १६९, ६४, २१७ र 
३२१ का ज�गाम�ये िक.नं. २० र २१७ का ज�गा 
स�ु अदालतको फैसलामा उ�लेख छैनन् । अत: 
उपयु�� िक.नं. का ज�गाम�ये हाल दता� कायम भएको 
नदेिखएको िक.नं. २० र २१७ का ज�गाबाहेक बाकँ� 
रहेका अ�य िक.नं. ९९, १३९, ४३, ४७, १६७, 
१६९, ६४ र ३२१ का ज�गाह�मा पिन हाल सबतु 

दता� कायम रहेका िक.नं.का ज�गाम�येबाट मा� वादीले 
आ�नो अशं भाग पाउने �प�तः दिेखन आउछँ । 

२४. अतः मािथ िववेिचत आधार र 
कारणबाट वादीले �ितवादीह�बाट कि� पिन अंश 
नपाउने गरी यस अदालतको संय�ु इजलासबाट 
िमित २०७१।९।२५ मा भएको फैसला त�य, �माण 
र कानूनको रोहमा िमलेको नदेिखदँा उ� फैसला 
बदर र वादीले अंश पाउन े हदस�म स�ु महो�री 
िज�ला अदालतले िमित २०६५।३।१९ मा गरकेो 
फैसलालाई सदर गन� गरकेो पनुरावेदन अदालत 
जनकपरुको िमित २०६८।१।२८ को फैसला भने 
सदर ह�ने ठहछ�  । अब वादी (म.ुस. गन� राजेशकुमार 
िसंह) ले अंशबापत �ितवादीह�बाट के कित अशं 
भाग पाउने हो भ�ने स�ब�धमा िवचार गदा�, स�ु 
महो�री िज�ला अदालतले मूल पखुा� �व. भेगराजका 
स�तानह� यी �ितवादीह�बीच िमित २०२०।४।२९ 
को ब�डाप� र ��ततु म�ुामा माग ग�रएको तायदातीमा 
उ�लेख भएका स�पि�बाट तीन भागको एक भाग 
वादीले अंश पाउने गरी गरकेो फैसलालाई पनुरावेदन 
अदालत जनकपरुबाट िमित २०६८।१।२८ मा भएको 
फैसला सदर गरकेो अव�था छ । मूल प�ुषका तीन 
जना छोराह� हेमराज, भेगराज र जोगा िसंह रहेकोमा 
जोगा िसंह िनस�तान रहेका र िनज सािबकदेिख नै 
नेपालमा भेगराजको साथमा ब�दै आएका िनजको 
रखेदेख �याहार स�भार र म�ृयपुिछ पिन दाहस�ंकार 
र काजि�यासमेत भेगराज र िनजतफ� का स�तानबाट 
भएको र िनजसगँ कुनै अचल स�पि� रहे नरहेको 
बार े �प� नभएको भ�ने त�यगत बेहोरा मािथ नै 
उ�लेख ग�रसिकएको छ । यो अव�थाले यी वादीले 
कित भाग अंश पाउने ह�न् ? भ�ने �योजनको लािग 
जोगा िसंहलाई बे�लै अंिशयार स�ंयाको �पमा हेनु�  
पन� अव�था देिखन आउदँैन । अतः जोगा िसहंको 
म�ृय ु िनस�तानको �पमा नै भएकाले तायदातीमा 
पेस भएका स�पूण� स�पि�बाट िजयिजयैको अंश 
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गनु�पन� कानूनी �यव�थाको आधारमा मा� वादीले २ 
भागको १ भाग अशं पाउने गरी स�ु अदालतबाट िमित 
२०६५।३।१९ को फैसला सदर गन� गरी पनुरावेदन 
अदालत जनकपरुबाट भएको िमित २०६८।१।२८ 
को फैसला पिन उपयु��ानसुार िववेिचत त�य, �माण 
एवं कानूनी आधार र कारणबाट निमलेको ह�दँा उ� 
फैसलाह� सो हदस�म बदर भई �ितवादी सरुशे�साद 
िसंह र िनजका अंिशयार वा स�तानका नाममा रहेका 
वादीले अशं भाग पाउने ठह�रएका िक.नं. ९९, १३९, 
४३, ४७, १६७, १६९, ६४  र ३२१ का ज�गाह�को 
हदस�म �ितवादीह�बीच िमित २०२०।४।२९ 
मा भएको ब�डाप� बदर भई पेस भएको तायदाती 
फाटँवारीमा उि�लिखत स�पि�को िववरणम�ये िक.नं. 
९९, १३९, ४३, ४७, १६७, १६९, ६४ र ३२१ 
का ज�गाम�ये पिन दता� सबतु कायम रहेका ज�गाबाट 
मा� नरमकरम िमलाई ३ भागको १ भाग अंश छु�याई 
वादीले दता� गराई िलन पाउनेसमेत ठहछ�  । अ�य 
कुरामा तपिसलबमोिजम गनू� । 

तपिसल
मािथ इ�साफ ख�डमा लेिखएबमोिजम वादीले   
�ितवादी �ितवादीबीच िमित २०२०।४।२९ को पा�रत 
भएको ब�डाप�अनसुारको तायदाती फाटँवारीमा 
उि�लिखत स�पि�को िववरणम�ये �ितवादी 
सरुसे�साद िसहं, िनजका अंिशयार वा स�तानका 
नाममा रहेका िक.नं. ९९, १३९, ४३, ४७, १६७, 
१६९, ६४  र ३२१ म�ये पिन दता� सबतु कायम 
रहेका र दता� �े�तासगँ िभडेको ज�गाबाट मा� नरम 
करम िमलाई ३ भागको १ भाग अंश छु�्याई वादीले 
दता� गराई िलन पाउनेसमेत ठहरकेोले वादीले ऐनका 
�यादिभ� फैसला काया��वयन ग�रपाउ ँभनी दरखा�त 
िदएमा उ�लेख भए कानूनबमोिजम ३ भागको १ 
भाग वादीलाई छु�्याई िदन ु भनी महो�री िज�ला 
अदालतमा लेखी पठाउनू----------------------------१
कोट�  फ�को हकमा कानूनबमोिजम गनु�  भनी स�ु 

९९८९ - यित एयसलाइ�स �ा.िल. िव. घमराज लइुटेँल

अदालतमा लेखी पठाई ��ततु म�ुाको दायरीको लगत 
क�ा गरी िमिसल अिभलेख शाखामा बझुाई िदनू-----२ 

उ� रायमा हामी सहमत छ� ।
�या. प�ुषो�म भ�डारी
�या. बमकुमार �े�

इजलास अिधकृतः भीमबहादरु िनरौला
इित संवत् २०७४ साल फागनु १६ गते रोज ४ शभुम् ।

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

फैसला िमित : २०७२।५।३१
०६८-CI-०७१४

म�ुा : �ितपूित�

पनुरावेदक / �ितवादी : का.िज.का.म.न.पा. वडा नं. ८ 
ितलगंगाि�थत यित एयरलाइ�स �ा.िल.

िव��
��यथ� / वादी : उपभो�ा िहत संर�ण म�चको प�ले 

लिलतपरु िज�ला ल.प.ुउ.म.न.पा. वडा नं. १० 
ि�थत रिेडयो सगरमाथामा �टेसन मेनेजरको 
�पमा काय�रत घमराज लइुटेँल

�नण�य नं. ९९८९

&
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 § हवाई सेवा �दान गन� �कृितको स�ंथाले 
आ�नो �ािविधक किठनाई उ�लेख 
गरी काबुबािहरको प�रि�थित पन� गई 
भएका िढलाई स�ब�धमा उपभो�ालाई 
यथाश�य चाँडो सूचना गरकेो अव�थामा 
�य�तो प�रि�थितलाई अ�यथा भ�न 
सिकने ह�दैँन । तर सवेा �दायक स�ंथाले 
लापरवाहीपूव�क उडान तािलका प�रवत�न 
गरी उडानको िनधा��रत तािलकािवपरीत 
उडान गदा� �यसको प�रणाम उपभो�ालाई 
�ित पु�न गएको अव�थामा पिन िटकटको 
सत� देखाई आ�नो कुनै पिन दािय�व नै 
नभएको भनी पि�छन निम�ने ।

(�करण नं.७)
 § उडान तािलकामा यथास�भव हरेफेर 

गनु�ह�दैँन । प�रवत�न गनु�पन� बा�या�मक 
अव�था र काबुबािहरको प�रि�थितमा 
पिन मनािसब कारण बताउन ु
पछ� । उपभो�ालाई उडान तािलकामा 
भएको प�रवत�नको सूचना र जानकारी 
यथाश�य चाडँो गराई उपभो�ाको 
िहतलाई यथाश�य अ�भािवत रहने काम 
गनु�पछ� । सूचना �िविधको चरम िवकास 
भएको अिहलेको समयमा उ� कत��य 
िनवा�ह गरी उपभो�ालाई सूचना र 
जानकारी �दान गन� कुरा अस�भव काय� 
पिन नह�न े।

(�करण नं.१०)
 § हवाई यातायात सेवा नेपालको लािग 

आधारभूत र अ�याव�यक सवेाअ�तग�त 
पन� भएकाले य�तो सवेाको गणु�तरको 
िनधा�रण ह�न अप�रहाय� देिखएको छ । 
तोिकएको समयमा मनािसब कारणिवना 

नै उडान र� ग�रनु, उडान र� ग�रएको 
पूव�सूचना उपभो�ालाई यथासमयमा 
निदइनु ज�ता कुरा पिन हवाई यातायातको 
गुण�तरिभ� पन� ।

(�करण नं.१४)

�ितवादीका तफ� बाट : िव�ान्  व�र� अिधव�ा �ी 
सितशकृ�ण खरले

वादीका तफ� बाट : 
अवलि�बत निजर :
स�ब� कानून :
 § उपभो�ा संर�ण ऐन, २०५४

स�ु फैसला गन�ः
�ितपूित� सिमित 

पनुरावेदन तहमा फैसला गन�ः 
माननीय �यायाधीश �ी दीपकराज जोशी 
माननीय �यायाधीश �ी िव��भर�साद �े�

फैसला
�.�या.क�याण ��े : पनुरावेदन अदालत 

पाटनको िमित २०६७।५।२३ को फैसलाउपर �याय 
�शासन ऐन, २०४८ को दफा ९ बमोिजम �ितवादीको 
तफ� बाट यस अदालतमा पनुरावेदन परकेो ��ततु 
म�ुाको संि�� त�य र ठहर यस�कार छः-

म िनवेदक घमराज लइुटेँल िव�तुीय स�चार 
�े�मा काय�रत �यि� भएको ह�दँा सोही कामको 
िसलिसलामा १ माच� २००७ देिख ८ माच� २००७ 
स�मको िवराटनगरको रिेडयो काय��म स�चालनका 
लािग सोही िमितमा काठमाड�-िवराटनगर जाने र ८ 
माच� २००७ मा िवराटनगर-काठमाड� उडान भन� 
गरी यित एअर लाइ�सको िटकट ख�रद गरी आ�नो 
िटकट समयअनसुार उडान भन� १ माच� २००७ 
का िदन  िबहान ८.३० बजे ि�भवुन अ�तरा�ि��य 
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िवमान�थलमा गएकोमा िबहान ९ बजे उडान ह�नपुन� 
िवमान पिहले नै उिडसकेको र ८ माच� २००७ मा फक� 
आउदँा पिन िवराटनगरबाट काठमाड�को िदउसँो ३ 
बजेको उडान ह�नपुन�मा क�रब २ घ�टा िढलो उडानका 
कारणले १ माच�देिख ८ माच�स�मको िवराटनगरको 
काय��म र काठमाड�मा फक� सो �थानमा गन� 
सिकने काय��मसमेत �भािवत ह�न गएकाले सो 
उडानको अिनयिमत उडान तािलकाको कारणबाट म 
िनवेदकलाई आिथ�क सामािजक साख मापनमा �. १ 
लाख, िवराटनगरको काय��ममा �ा� गन� पा�र�िमक 
�. २५,०००।- र काठमाड� पगुी काम गरबेापत �ा� 
ह�ने �. १०००।- समेत गरी कूल �.१,२६,०००।- 
�ित ह�न गएकोले सो �ित रकम उपभो�ा संर�ण ऐन, 
२०५४ को दफा २४ बमोिजम �ितपूित�  िदलाई भराई 
पाउ ँ भनी �ितपूित� सिमित काठमाड�मा पेस भएको 
िनवेदन प� । 

िनवेदक घमराज लइुटेँल िवप�ी यित 
एयरलाइ�स भएको �ितपूित� म�ुा यस काया�लयमा पेस 
भएको ह�दँा सो स�ब�धमा िवप�ी यित एयरलाइ�सको 
नाममा िनवेदनको �ितिलिपसिहत �याद जारी ग�रएको 
छ भ�ने बेहोराको च.नं. ३५२ िमित २०६४।१।१३ को 
प�बाट �ितपूित�  सिमितबाट प�ाचार भएको । 

िवप�ी िनवेदकले िलएका िजिकर आधारहीन 
त�य ह�न् । सो िनवेदनसमेत हद�याद ३५ िदनिभ� दता� 
ह�न नआएको ह�दँा �वतः खारजेभागी छ । िनवेदनमा 
उ�लेख भएको समयमा उडान भन� नस�नकुो िविभ�न 
कारणम�ये मौसम, �ािविधक कारण, सरु�ालगायतका 
ह�न स�ने भएकोले सोपूव� िनधा��रत समयमा हवाई 
जहाज उडाउने �य�न गदा�  पिन अस�भव ह�न गएको 
मा� हो । तसथ� अमूत� िवषय स�दभ� देखाई िनवेदकले 
�ितपूित�  माग गनु�  अ�यावहा�रक र झ�ुा भएकोले 
उ� उजरुी खारजे गरी फुस�द िदलाई पाउ ँभ�नेसमेत 
बेहोराको ��यथ� यित एअरलाइ�स �ा.िल. को तफ� बाट 
िमित २०६६।२।६ मा पेस भएको �ितउ�र प� । 

िनवेदक काम िवशेषले १ माच� २००७ (िव.सं. 
२०६३।११।१७) मा एउटा रिेडयो काय��मको लािग 
िवराटनगर जानपुन� भई उडानको लािग जादँा उडान 
समयभ�दा आधा घ�टाअगावै जहाज उडी मलाई 
िनधा��रत समयमा िवराटनगर जान वि�चत गरकेो र 
�यसबाट �ितपूित�को बेहोरा दशा�ई �ितपूित�  दाबी गरी 
िमित २०६३।१२।२८ मा ४० िदनपिछ िनवेदन दता� 
गराएकोमा उपभो�ा संर�ण ऐन, २०५४ को दफा 
२२ बमोिजमको हद�यादिभ� उजरुी िनवेदन नपरी 
४० िदनपिछ मा� उजरुी िनवेदन परकेो देिखदँा ��ततु 
म�ुामा त�यमा �वेश ग�ररहन परने । हद�यादको कारण 
उजरुी िनवेदन खारजे ह�ने ठहछ�  भ�ने उपभो�ा संर�ण 
ऐन, २०५४ को दफा २३ बमोिजम गिठत �ितपूित� 
सिमितले िमित २०६६।३।३ मा गरकेो िनण�य बेहोरा । 

उपभो�ा संर�ण ऐन, २०५४ को दफा २२ 
मा कारण परकेो िमितले भनी उ�लेख भएको र आफूले 
यित एअर लाइ�स �ा.िल. को िवराटनगर-काठमाड� 
उडानको ८ माच� २००७ को उडानमाफ� त काठमाड� 
ि�भवुन अ�तरा�ि��य िवमान�थलमा म उजरुकता� 
नआई पगेुस�म सो ऐनको दफा २२ मा लेिखएको कुनै 
पिन कारण पन� अव�था िव�मान नह�ने एवं आकँलन 
ह�न नस�ने र सो आइपगेुपिछ (Landing) प�ात् मा� 
हािन नो�सानी भएको वा नभएको कारण �ात ह�ने 
भएकाले सोही ८ माच� २००६ को िमितले मैले ऐ. ऐनको 
दफा २२ बमोिजम �ितपूित�  दाबी गरी उजरुी गरकेोमा 
सोही ऐनको उि�लिखत दफा २२ को बमोिजम उजरुी 
हद�यादिभ� नपरकेो भ�ने आधार कारणबाट उजरुी 
िनवेदन खारजे गन� गरी �ितपूित� सिमित, काठमाड�ले 
िमित २०६६।३।३ मा गरेको िनण�य �िुटपूण� भएकोले 
सो िनण�य उ�टी गरी म पनुरावेदक उजरुीकता�को 
दाबीबमोिजम �ितपूित�  पाउने गरी ई�साफ ग�रपाउ ँ
भ�ने उपभो�ा संर�ण ऐन, २०५४ को दफा २५ 
बमोिजम पनुरावेदन अदालत पाटनमा दायर भएको 
पनुरावेदन प� । 
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यसमा १ माच� २००७ मा िवप�ी 
एअरलाइ�सको काठमाड�बाट िवराटनगरको उडान 
आधा घ�टाअगावै र ८ माच�को िवराटनगरबाट 
काठमाड�को उडान २ घ�टा िढलो भएको भ�ने 
आधारमा �ितपूित�को दाबी िलएकोमा १ माच� २००७ 
को उडानको आधारमा मा� हद�यादिभ� उजरुी 
नपरकेो भनी उजरुी िनवेदन खारजे गन� गरकेो स�ु 
िनण�य फरक पन� स�ने देिखदँा मलुकु� ऐन अ.बं. २०२ 
नं. तथा पनुरावेदन अदालत िनयमावली, २०४८ को 
िनयम ४७ बमोिजम छलफलको लािग ��यथ� िझकाई 
िनज हािजर भए वा �याद नाघेपिछ पेस गनु�  भ�ने िमित 
२०६६।११।५ को पनुरावेदन अदालत पाटनको 
आदेश । 

िनवेदकको मागबमोिजम िनजलाई 
िवराटनगरबाट काठमाड� आउनेसमेतको िमित 
२०६३।११।२४ को िटकटबाट फक� दा िवनाकारण 
िवमानको उडान समयमै नगरकेो र िढलाई भएकाले 
िनवेदकले माग गरबेमोिजमको �.१०००।- (अ��पी 
हजार मा�) िवप�ी यित एअरलाइ�सबाट पनुरावेदक 
घमराज लइुटेलले �ितपूित� पाउने िनण�य गनु�पन�मा 
हद�यादको कारण िनवेदन खारजे गन� गरकेो िज�ला 
�ितपूित�  सिमित काठमाड�को िमित २०६६।३।३ 
को िनण�य िमलेको नदेिखदँा उ�टी भई पनुरावेदकले 
�.१०००।- ��यथ� यित एअरलाइ�सबाट �ितपूित� 
भराई पाउने ठहछ�  भ�ने पनुरावेदन अदालत पाटनको 
िमित २०६७।५।२३ को फैसला । 

पनुरावेदन अदालतको फैसलामा िच� बझेुन । 
वादी आफँैले १ माच� २००७ मा िवराटनगर गएको भनी 
�वीकार गरकेोमा म�ुा गनु�पन� कारण सोही िमितबाट 
�ार�भ भएको हो । सो िमितबाट हद�याद गजुारी उजरुी 
परकेोमा �य�तो उजरुी ला�नै नस�ने हो । नेपालको 
कुनै कानूनमा उडान िढला भएको स�ब�धमा �ितपूित� 
िदनपुन� �यव�था छैन । पनुरावेदन अदालतको फैसला 
�िुटपूण� भएकाले उ�टी गरी दाबी खारजे ग�रपाउ ँभ�ने 

�ितवादीको यस अदालतमा परकेो पनुरावेदन प� । 
िनयमबमोिजम दिैनक पेसी सूचीमा चढी 

पेस ह�न आएको ��ततु म�ुाको पनुरावेदनसिहतको 
िमिसल अ�ययन ग�रयो । पनुरावेदक �ितवादीतफ� बाट 
उपि�थत िव�ान्  व�र� अिधव�ा �ी सितशकृ�ण 
खरलेले वादीले हद�याद नाघी दायर गरकेो उजरुीबाट 
इ�साफ गन� िम�ने अव�था छैन । िनज आफँैले १ 
माच� २००७ को उडानबाट िवराटनगर गएको भनी 
�वीकार गरकेो अव�था छ । �ित भएको भनी दाबी 
िलनेले ऐनका �यादिभ� दाबी िलई स�न ुपछ�  । ऐनको 
हद�याद नाघी दायर भएको उजरुीबाट इ�साफ गन� 
िम�दैन । उपभो�ा संर�ण ऐन, २०६४ को दफा ११ 
बमोिजम उडान िढलाई  ह�दँा कित �ितपूित� िदने भ�ने 
मापद�ड छैन । कानूनले �य�तो मापद�ड नतोकेको 
अव�थामा �ितपूित�  िनधा�रण गन� िम�दैन । भारतमा 
Civil Aviation Requirement (CAR) मा के 
क�तो अव�थामा एयरलाइ�सह�ले �ितपूित� ितनु�पन� 
र के क�तो अव�थामा नपन� भ�ने �यव�था रहेकोमा 
नेपालमा �य�तो कुनै कानूनी �यव�था नभएकाले 
िटकटको सत�बमोिजम कुनै हािन पगेुको अव�थामा 
बाहेक �ितपूित� दाबी गन� िम�दनै । यो अव�थामा 
वादीको उजरुी खारजे गनु�पन�मा �ितपूित� ितनु�पन� 
ठहराएको पनुरावेदन अदालतको फैसला �िुटपूण� 
भएकाले उ�टी भई वादीको उजरुी खारेज ह�नपुछ�  
भ�नेसमेत बहस गनु�भयो । 

उ� बहससमेत सनुी ��ततु म�ुामा 
पनुरावेदन अदालत पाटनको फैसला िमलेको छ 
वा छैन र पनुरावेदन िजिकर प�ुने हो वा होइन भ�ने 
स�ब�धमा िनण�य िदनपुन� देिखन आयो । 

२. िनण�यतफ�  िवचार गदा� ��यथ� वादी 
घमराज लइुटेल स�चार �े�मा काय�रत �यि� भएकोमा 
आ�नो कामको िसलिसलामा काठमाड�बाट िवराटनगर 
जान यित एयरलाइ�सको १ माच� २००७ को िबहान ९ 
बजे उडान भएको िटकट ख�रद गरकेोमा िनज िबहान 
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८.३० मा ि�भवुन अ�तरा�ि��य िवमान�थल प�ुदा 
िनधा��रत समयभ�दा पिहले नै उ� िवमान उिडसकेको 
र ८ माच� २००७ मा िवराटनगरबाट काठमाड� फक� 
आउदँा सोही एयरलाइ�सको िदउसँो ३ बजेको 
उडान ह�नपुन�मा क�रब २ घ�टा िढलो उडान गरकेाले 
िवमान क�पनीले गरकेो उडान तािलकामा भएको उ� 
प�रवत�नबाट िनजलाई �.१,२६,०००।– �ित प�ुन 
गएकोले �ितबापतको रकम �ितपूित�  िदलाई पाउन 
माग दाबी गरी �ितपूित�  सिमित काठमाड�मा िनवेदन 
गरकेो देिख�छ ।

३. सो �ितपूित� सिमितले िनवेदकले 
उपभो�ा संर�ण ऐन, २०५४ को दफा २२ 
बमोिजमको हद�यादिभ� उजरुी नगरी ४० िदनपिछ 
मा� उजरुी गरकेाले हद�यादको अभावमा दाबी 
खारजे गरकेोमा पनुरावेदन अदालत पाटनले �ितपूित� 
सिमितको िनण�य उ�टी गरी वादीले िवप�ी एयरलाइ�स 
क�पनीबाट �.१,०००।- �ितपूित�  भराई िलन पाउने 
ठहराएको िनण�यउपर �ितवादी एयरलाइ�स क�पनीको 
तफ� बाट यस अदालतमा पनुरावेदन परी िनण�याथ� यस 
इजलाससम� पेस ह�न आएको रहेछ । 

४. पनुरावेदक �ितवादीले यस अदालतमा 
पनुरावेदन गदा� उपभो�ा संर�ण ऐन, २०५४ को 
दफा २२ बमोिजमको हद�यादिभ� वादीको उजरुी 
नपरी हद�याद नघाई दायर भएको, उडानमा भएको 
िढलाईबापत �ितपूित� िदने कानूनी �यव�था नभएको र 
उजरुकता�ले िटकटको सत� पालना नगरकेा अव�थामा 
उजरुी खारजे गनु�पन�मा सो नगरी �ितपूित�  भराई 
िदने ठहराएको पनुरावेदन अदालत पाटनको फैसला 
�िुटपूण� रहेको भ�ने िजिकर िलएको पाइ�छ । 

५. यस स�ब�धमा ��ततु म�ुाको त�यगत 
अव�था हेदा� उजरुीकता� िनवेदक घमराज लइुटेलले 
पनुरावेदक यित एअरलाइ�सको िमित १ माच� 
२००७ र ८ माच� २००७ को �मश: काठमाड�बाट 
िवराटनगरको िबहान ९ बजेको िटकट तथा 

िवराटनगरबाट काठमाड�को िदउसँो ३ बजेको िटकट 
ख�रद गरकेो भ�ने कुरामा िववाद छैन । उजरुीकता�ले 
दाबी गरबेमोिजमको उडान तािलकाबमोिजमको 
िटकट ख�रद गरकेो कुरालाई पनुरावेदक क�पनीले 
समेत अ�यथा भ�न सकेको देिखदैँन । सो समय 
तािलकाबमोिजम उजरुीकता� १ माच� २००७ को 
िबहान ९ बजेको उडानको लािग िबहान ८.३० मा 
ि�भवुन अ�तरा� ि��य िवमान�थल पगेुकोमा ८.३० 
बजेभ�दाअगावै जहाज उिडसकेको भ�ने िनजको कथन 
रहेको छ । �य�तै उजरुीकता� उ� एअरलाइ�सबाट 
८ माच� २००७ मा िवराटनगरबाट काठमाड� फक� ने 
�ममा यित एअरलाइ�सले समयमा उडान नभरकेो 
कारण भएको िढलाईबाट आफूलाई �ित प�ुन गएको 
भनी उपभो�ा संर�ण ऐन, २०५४  को दफा 
२२ बमोिजम �ितपूित�को दाबी गरी उजरुी गरकेो 
देिखयो । उ� उजरुीमा ८ माच� २००७ को ३ बजेको 
समयमा िवराटनगरबाट काठमाड� उडानमाफ� त फक� न ु
पन�मा २ घ�टा िढलो काठमाड�का लािग िवमान 
उडाइएको र सो कारणले गदा� िनज उजरुीकता�को 
काठमाड�को काय��ममा िढलो पह�चँका कारणबाट 
सहभागी ह�न वि�चत भएको भ�ने उ�लेख गरकेो 
देिख�छ । 

६. ��ततु म�ुामा पनुरावेदकले यस 
अदालतमा पनुरावेदन गदा� वादीको उजरुी हद�यादिभ� 
नपरकेोले उजरुी खारजे ह�नपुन� भनी िलएको िजिकर 
स�ब�धमा िवचार गदा� उपभो�ा सरं�ण ऐन, २०५४ 
को दफा २२ मा व�त ुवा सेवा िब�� िवतरण वा �दान 
गरकेो कारणबाट कुनै उपभो�ालाई कुनै पिन िकिसमको 
हािन नो�सानी ह�न गएमा �य�तो उपभो�ा वा सं�थाले 
�ितपूित� भराई पाउ ँ भनी �ितपूित�  सिमितसम� 
३५ िदनिभ� उजरुी गनु�पन� कानूनी �यव�था गरकेो 
देिख�छ । सो कानूनी �यव�थाअनसुार कुनै 
उपभो�ालाई व�त ु तथा सेवाको उपभोगबाट कुनै 
िकिसमको हािन नो�सानी पगेुमा �ितपूित�को माग 
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दाबी िलई उजरु गन� हद�याद ३५ िदनिभ� रहेको भ�ने 
कुरामा कुनै िववाद छैन । यी उजरुकता� पनुरावेदक 
क�पनीको उडानबाट १ माच� २००७ मा िवराटनगर 
गई ८ माच� २००७ मा काठमाड� फक� ने िटकट 
ख�रद गरी सोहीअनसुार ८ माच� २००७ अथा�त्  
२०६३।११।२४ मा काठमाड� आइपगेुको भ�ने िनजको 
िजिकर रहेको छ । उजरुकता� सोही िमितमा काठमाड� 
फक� को भनी िलएको दाबीका स�ब�धमा पनुरावेदक 
क�पनीबाट पनुरावेदन प�मा अ�यथा िजिकर िलइएको 
देिखदँैन । िमिसल संल�न कागजातबाट समेत िनज सोही 
िमित २०६३।११।२४ मा नै काठमाड� फक� को भ�ने 
देिखदँा सोही फक� को िमितबाटै हद�याद �ार�भ भएको 
मा�नपुन� ह��छ । उजरुकता�ले िमित २०६३।१२।२८ 
मा ऐनको दफा २२ बमोिजम �ितपूित� सिमितसम� 
उजरुी िदएको भ�ने �ितपूित� सिमितको िनण�यमा नै 
उ�लेख भएको प�र�े�यमा �ितपूित�को उजरुी हद�याद 
नाघी दायर भएको भ�न िम�ने भएन । िमिसल संल�न 
उि�लिखत त�यको आधारमा उ� उजरुी कानूनको 
हद�यादिभ� दायर भएको देिखएको स�दभ�मा हद�याद 
नाघी दायर भएको उजरुी नै खारजे ह�नपुन� भ�ने 
पनुरावेदक क�पनीको िजिकर मनािसब देिखएन । 

७. अब उजरुकता�लाई �. एक हजार 
�ितपूित�  भराइिदने ठहराएको पनुरावेदन अदालतको 
िनण�य निमलेको भ�ने पनुरावेदन िजिकर स�ब�धमा 
िवचार गदा� उजरुीकता�ले िटकटका सत�ह� पालना 
नगरकेाले िवमान क�पनीले कुनै �ित बेहोनु�  नपन� 
भ�ने पनुरावेदन प�मा िजिकर िलएको देिख�छ । 
तर उजरुकता�ले के क�तो सत�ह� पालना नगरकेो 
भनी पनुरावेदन प�मा व�तिुन��पमा केही उ�लेख 
ग�रएको पाइदँैन । पनुरावेदक ज�ता हवाई सेवा �दान 
गन� �कृितको सं�थाले आ�नो �ािविधक किठनाई 
उ�लेख गरी काबबुािहरको प�रि�थित पन� गई भएका 
िढलाई स�ब�धमा उपभो�ालाई यथाश�य चाडँो 
सूचना गरकेो अव�थामा �य�तो प�रि�थितलाई 

अ�यथा भ�न सिकने ह�दैँन । तर सेवा �दायक सं�थाले 
लापरवाहीपूव�क उडान तािलका प�रवत�न गरी उडानको 
िनधा��रत तािलकािवपरीत उडान गदा� �यसको प�रणाम 
उपभो�ालाई �ित प�ुन गएको अव�थामा पिन िटकटको 
सत� देखाई आ�नो कुनै पिन दािय�व नै नभएको भनी 
पि�छन िम�ने ह�दँैन । उडानको पूव� िनधा��रत तािलका 
िविभ�न कारणले प�रवत�न ह�नस�छ, तर �य�तो 
प�रवत�न ग�रने आधार मनािसब ह�नपछ�  । यी उजरुीकता� 
स�चार �े�सगँ स�बि�धत �यि��व भई आ�नो �े�को 
काय�स�पादन गन� िसलिसलामा काठमाड�-िवराटनगर 
र िवराटनगर-काठमाड� या�ा गनु�पन� भई पनुरावेदक 
हवाई क�पनीको िटकट िलएकोमा पूव�िनधा��रत समय 
तािलकामा ग�रएको प�रवत�न स�ब�धमा िनजलाई कुनै 
�कारको पूव�जानकारी गराइएको भ�ने पिन देिखएको 
छैन । य�तो पूव�जानकारी गराइएको भ�ने पनुरावेदक 
क�पनीको िजिकर पिन छैन । �य�तै के कित कारणले 
र के क�तो काबबुािहरको अव�था एवम् प�रि�थित परी 
उडान तािलकामा प�रवत�न गनु�  परकेो भ�ने स�ब�धमा 
पिन पनुरावेदकले त�यय�ु आधार देखाउन सकेको  
पाइदँैन । यस अव�थामा केबल िटकटमा उ�लेख 
भएका सत�ह� दखेाई सेवा �दायक पनुरावेदक क�पनी 
आ�नो दािय�वबाट उि�कन िम�ने ह�दैँन । 

८. यी उजरुकता�को या�ाको लािग 
िनधा��रत ग�रएको समय तािलकाबमोिजम उडान 
गन� नसिकएको भ�ने कुरालाई पनुरावेदक क�पनीले 
अ�यथा भ�नसकेको देिखदँनै । �यसरी काबबुािहरको 
कुनै प�रि�थित परी उडान तािलकामा प�रवत�न 
गनु�  परकेो भए उपभो�ालाई सो कुराको सूचना 
यथासमयमा गनु�पन� दािय�वसमेत पनुरावेदक 
क�पनीको भएकोमा �य�तो सूचना यी उजरुकता�लाई 
यथासमयमा �दान गरकेो भ�ने पिन देिखएको छैन । 
यस अव�थामा उजरुकता�ले आफूलाई िवराटनगरको 
काय��म तथा काठमाड�को काय��ममा समेत उडान 
तािलकामा भएको प�रवत�नबाट �ित प�ुन गएको भनी 
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�.१,२६,०००।- को �ितपूित�को दाबी िलएकोमा 
पनुरावेदन अदालतले उजरुीकता�  काठमाड�मा आई 
काम गरबेापत �ा� ह�ने पा�र�िमकस�म �ित भएको 
देिखएको भनी पनुरावेदक क�पनीबाट उजरुकता�लाई 
�. एक हजार �ितपूित� भराई िदने ठहराएको फैसला 
मनािसबै देिखन आयो ।

९. तसथ� उि�लिखत आधार र कारणबाट 
�ितपूित�  सिमितको िनण�य उ�टी गरी यी उजरुकता�ले 
उजरु गरकेो स�पूण� �ितपूित�को दाबी नप�ुने गरी ८ माच� 
२००७ को िटकटबाट साझँ ३ बजे िवराटनगरबाट 
काठमाड� आउन ुपन�मा जहाज उडानमा िढलाई भएको 
कारणबाट िनजलाई सो िदनको पा�र�िमकबापत �. 
१,०००।- �ित भएको भनी �. १,०००।– स�म मा� 
िवप�ी यित एअरलाइ�स क�पनीबाट उजरुकता�लाई 
�ितपूित�  िदलाई िदने गरी सोको काया��वयन गरी िदन 
उपभो�ा सरं�ण ऐन, २०५४ को दफा २४ बमोिजम 
�ितपूित�  सिमित काठमाड�लाई आदेश िदने गरी भएको 
पनुरावेदन अदालत पाटनको िमित २०६७।५।२३ को 
फैसला िमलेकै देिखदँा सदर ह�ने ठहछ�  । �ितवादीको 
पनुरावेदन िजिकर प�ुन स�ैन ।

१०. हवाई सेवा �दान गन� सेवा �दायकले 
तोिकएको समयमा नै उडान गनु�पन� िनजह�को 
�ाथिमक दािय�व हो । उडान तािलकामा यथास�भव 
हेरफेर गनु�ह�दँैन । प�रवत�न गनु�पन� बा�या�मक अव�था 
र काबबुािहरको प�रि�थितमा पिन मनािसब कारण 
बताउन ुपछ�  । उपभो�ालाई �यसरी उडान तािलकामा 
भएको प�रवत�नको सूचना र जानकारी यथाश�य चाडँो 
गराई उपभो�ाको िहतलाई यथाश�य अ�भािवत 
रहने काम गनु�पछ�  । सूचना �िविधको चरम िवकास 
भएको अिहलेको समयमा उ� कत��य िनवा�ह गरी 
उपभो�ालाई सूचना र जानकारी �दान गन� कुरा 
अस�भव काय� पिन होइन । 

११. आजको यगुमा उपभो�ालाई साव�भौम 
मािन�छ । कुनै व�त ु वा सेवाको मू�य च�ुा गन�  

उपभो�ाले आफूले च�ुा गरेको मू�यबापत गणु�तरीय 
व�त,ु सेवा र �यसबाट स�तिु� �ा� गन� पाउन ु नै 
उपभो�ाको अिधकार �ाथिमक चरण हो । उपभो�ाको 
स�तिु�को कुरा गदा� गणु�तरीय व�त ु तथा सेवाको 
�वाह नै मह�वपूण� कुरा ह��छ । उपभो�ाले पाउने 
गणु�तरय�ु सेवाको कुरा गदा� अनिुचत िवल�ब पिन 
गणु�तर �भािवत ह�ने कुरािभ� पन� आउने ह��छ । 
आजको यगुको साव�भौम उपभो�ालाई सेवा �दायक 
स�ंथाले उिचत स�मान िदई गणु�तरीय व�तु तथा 
सेवा उपल�ध गराउन ुपन� अव�थामा हवाई सेवा ज�तो 
सेवा �दायक क�पनीले हवाई िटकटमा उ�लेख गरकेो 
साधारण सत�ह�कै कारणबाट सो सत�ह�लाई िनरपे� 
र अकाट्य मानी आ�नो अ� कुनै पिन दािय�व नै नह�ने 
भ�ने कुरा �यायोिचत ह�न स�ैन । आधिुनक यगुमा 
हवाई सेवा अ�याव�यक र आधारभूत आव�यकताको 
साधन भएको स�दभ�मा हवाई यातायातको गणु�तरमा 
�ास आउन स�ने वा िवना औिच�य जनुसकैु बेला पिन 
हवाई क�पनीले वेमनुािसब तवरबाट सेवा�ाहीलाई 
सूचना निदई वा िदएर पिन �य�तो सूचनाले ती �ाहक 
वग�को अिहत ह�ने िनि�त दे�दादे�दै केबल हवाई 
क�पनीको लाभका लािग एकतफ� र औिच�यिवहीन 
ढङ्गबाट उडान तािलका प�रवत�न गनु�  �य�तो सेवा 
�दायक क�पनीको अिधकार भएको मा�न सिक�न । 
आजको समयमा �ित�पधा��मक, गणु�तरीय र भरपद� 
हवाई सेवा स�चालन गनु�पन�मा हेलचे�याईसंिहत 
हवाई सेवा �दायक क�पनीले सेवा�ाही�ित �यवहार 
गन� अपे�ा पिन गन� सिकँदैन ।

१२. उपभो�ा संर�ण ऐन, २०५४ को 
दफा ६ मा उपभो�ाको अिधकारको संर�ण तथा 
स�ब��नस�ब�धी �यव�थाअ�तग�त उपदफा (१) मा 
उपभो�ाको हक िहत संर�ण गन� �योजनको िनिम� 
��येक उपभो�ालाई देहायका अिधकारह� �ा� 
ह�नेछन् भ�ने उ�लेख भएको पाइ�छ ।

(क) जीउ, �यान, �वा�य तथा स�पि�मा हािन 
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प�ुयाउने उपभो�य व�त ुतथा सेवाको िब�� 
िवतरणबाट सरुि�त ह�न पाउने अिधकार,

(ख) अनिुचत �यापा�रक ि�याकलापबाट सरुि�त 
ह�नको िनिम� उपभो�य व�त ु तथा सेवाको 
मू�य,  गणु,  प�रमाण,  श�ुता, गणु�तर 
आिदबार ेसूिचत ह�ने अिधकार,

(ग) यथास�भव �ित�पधा��मक मू�यमा उपभो�य 
व�त ुतथा सेवाको छनौट गन� पाउने अवसरमा 
िव��त ह�ने अिधकार,

(घ) उपभो�ाको हक िहत संर�णका स�ब�धमा 
उपय�ु िनकायबाट सनुवुाइ ह��छ भ�ने 
कुरामा िव��त ह�ने अिधकार,

(ङ) अनिुचत �यापा�रक ि�याकलापबाट 
उपभो�ाह�मा ह�ने शोषण तथा मका�को 
िव�� सनुवुाइ र �ितपूित�  पाउने अिधकार,  
र

(च) उपभो�ा िश�ाको अिधकार । 

१३. सोही ऐनको दफा २(क) मा उपभो�ा 
भ�नाले कुनै उपभो�य व�त ुवा सेवा उपभोग वा �योग 
गन� �यि� वा सं�था स�झन ुपछ�  भनी उपभो�ा भ�ने 
श�दावलीको प�रभाषा गरकेो पाइ�छ । �य�तै दफा 
२(ङ) मा सेवा भ�नाले कुनै कामको िनिम� कुनै पिन 
िकिसमको सेवा श�ुक वा �ितफल िलई �दान ग�रएको 
�म सिुवधा वा परामश� स�झनपुछ�  भ�ने उ�लेख 
छ ।  दफा ८ मा उपभो�य व�त ुवा सेवाको आपूित�लाई 
�यवि�थत तथा िनयि��त गन� अिधकारअ�तग�त 
उपभो�ाको िहत संर�ण गन�को िनिम� उपभो�य 
व�त ु वा सेवाको आपूित�लाई �यवि�थत, िनयि��त 
तथा िनयिमत गन� अिधकार नेपाल सरकारलाई 
�ा� भई उपभो�य व�त ु वा सेवाको गणु�तर, मू�य 
िनधा�रण र आपूित� �यव�थास�ब�धी नीित िनमा�ण 
गन� अिधकारसमेत नेपाल सरकारलाई �ा� भएको 
देिख�छ । सोही ऐनको दफा ११ को उपभो�य व�त ुवा 

सेवाको गणु�तरअ�तग�त उपदफा १ मा कुनै उपभो�य 
व�त ुवा सेवामा कुनै पदाथ�को गणु�तर वा मा�ा कुन 
प�रिधिभ�को ह�नपुन�छ भ�ने कुराको िनधा�रण भएको 
रहेछ भने नेपाल सरकारले �य�तो व�त ु वा सेवाको 
गणु�तरको िनधा�रण तोिकएबमोिजमको �ि�या पूरा 
गरी गन�छ भ�ने �यव�था रहेको छ । 

१४. उपभो�ा संर�ण ऐन, २०५४ 
मा उि�लिखत उपयु�� �यव�थाले उपभो�ाको 
अिधकारलाई कानूनी मा�यता �दान गरकेो र 
उपभो�ाले �योग गन� हरके �कारका व�त ु र 
सेवा गणु�तरीय ह�नपुन� भ�ने कुरामा िववाद ह�न 
स�ैन । �य�तै उ� कानूनी �यव�थाअनसुार 
उपभो�ाले �योग गन� हरके �कारका व�त ु र 
सेवाको गणु�तरको िनधा�रण एवम् सोस�ब�धी नीित 
िनमा�णलगायतको काय� नेपाल सरकारले गन�स�ने नै 
देिखन आयो । हवाई यातायात सेवा नेपालको लािग 
आधारभूत र अ�याव�यक सेवाअ�तग�त पन� भएकाले 
य�तो सेवाको गणु�तरको िनधा�रण ह�न अप�रहाय� 
देिखएको छ । तोिकएको समयमा मनािसब कारणिवना 
नै उडान र� ग�रन,ु उडान र� ग�रएको पूव�सूचना 
उपभो�ालाई यथासमयमा निदइन ु ज�ता कुरा पिन 
हवाई यातायातको गणु�तरिभ� पन� कुरा ह�न् । सेवाको 
मू�य च�ुा गरकेा उपभो�ालाई गणु�तरीय सेवा �ा� गन� 
सवंैधािनक र कानूनी हक पिन हो । �य�तो गणु�तरीय 
सेवा �दान नगरी लापरवाही गरी उपभो�ालाई �ित 
प�ुन गएको अव�थामा हवाई यातायात सेवा �दायक 
स�ंथाले �य�तो �ितपूित�को दािय�वसमेत वहन 
गनु�पन� �यव�था गरी �य�ता सेवा �दायक सं�थालाई 
िज�मेवार बनाउन ुआजको आव�यकता रहेको छ । तर 
स�बि�धत िनकायबाट य�तो �कारको �ितपूित�को 
रकमको िनधा�रणको मापद�ड िनमा�ण ग�रएको भ�ने 
देिखन नआएको स�दभ�मा उपयु��ानसुार �ितपूित�को 
रकम िनधा�रणका लािग उपभो�ा संर�ण ऐन, 
िनयमसमेतको आधारमा आव�यक मापद�ड िनधा�रण 
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गरी लागू गनु�  भनी नाग�रक उड्डयन म��ालयलाई 
र उपभो�ा संर�ण ऐन, २०५४ को दफा ११ को 
�योजनका लािगसमेत हवाई यातायातको गणु�तर 
िनधा�रण गनु�  भनी नेपाल सरकार मि��प�रषदक्ो 
नाउमँा िनद�शना�मक आदेश जारी ग�रिदएको छ । यो 
आदेशको काया��वनको लािग फैसलाको �ितिलिपसाथ 
राखी महा�यायािध�ाको काया�लयमाफ� त नाग�रक 
उड्डयन म��ालय र नेपाल सरकार मि��प�रषद ्मा 
फैसलाको जानकारी िदई ��ततु म�ुाको दायरी लगत 
क�ा गरी िमिसल िनयमानसुार बझुाइिदनू ।

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

इजलास अिधकृत: िव�नाथ भ�राई
इित संवत् २०७२ साल भदौ ३१ गते रोज ५ शभुम् ।

सव��च अदालत, संय�ु इजलास
स�माननीय �धान�यायाधीश �ी सशुीला काक�
माननीय �यायाधीश �ी ई�र�साद खितवडा

आदेश िमित : २०७३।६।५
०६९-WO-१४२६

िवषय : उ��ेषण / परमादेश

िनवेदक : काठमाड� िज�ला काठमाड� महानगरपािलका 
वडा नं. ११ ि�थत रातो कुमारी िवकास सेवा 
सिमितको तफ� बाट अि�तयार �ा� भई आ�नो 
हकमा समेत ऐ.का अ�य� ऐ.ऐ. ब�ने अशोक 
त�डुकारसमेत

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

िसंहदरबार, काठमाड�समेत

 § नपेाल सरकारले कम�चारी �ेड 
युिनयनह�का लािग भवन िनमा�ण गन� 
सरकार अधीन�थ रहकेो केही खाली 
ज�गाको भोगािधकारस�म उपल�ध 
गराएको र सो ज�गामा भवन िनमा�णका 
लािग सािधकार िनकायबाट िविधवत ्
�पमा न�सा पास गरी भवन िनमा�ण गरकेो 
काय�लाई कानून �ितकूल काय� मा�न 
निम�ने ।

(�करण नं.३)
 § हा�ा पुराना र ऐितहािसक धरोहरह� 

(Historical Heritage) नािसने मािसने, 
अित�मण ह�न ेवा �यि�का नाउँमा कायम  
ग�रन े ि�थित उ�प�न ह�न निदई �य�ता 

�नण�य नं. ९९९०

&
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स�पदाको सरं�ण र स�ब��न गनु� रा�यको 
कत��य ह�ने । 
 § ऐितहािसक धरोहरह� पुखा�को अम�ूय 

िनशानी र स�यताको प�रचायक व�तुह� 
ह�न ् । �यसैले य�ता स�पदाको सरं�ण 
गनु�पद�छ भ�ने कुरालाई ससंारभर 
मह�वका साथ िलने ग�रएको छ । हा�ा 
अनके स�पदासगँ पुखा�का गौरवमय गाथा 
जोिडएका छन ् । त�कालीन शासकको 
�ाथिमकता, �िच र वीरगाथा ज�ता 
कुराह�का आधारमा िभ�निभ�न 
कालख�डमा िभ�निभ�न शैलीका 
ऐितहािसक स�पदाह� िनमा�ण ह�न पुगेको 
पाइ�छ । यी सबैको सरं�ण ह�नु पन� ।
 § ऐितहािसक मह�वका व�तुको सरं�ण 

गनु� एउटा गौरवपूण� िवषय पिन हो । 
सरकारले नै ज�गाको लेनदेन गराउन,े 
िब�� िवतरण गन�, भाडामा िदने ज�ता 
काय� गरी पुराताि�वक मह�वका �थान, 
स�पदा वा व�तुको �यापार गनु� ह�दैँन । 
वा�तवमा सरकार साव�जिनक स�पदा वा 
स�पि�को मािलक मा� नभएर �यसको 
�यासधारी सरं�क पिन हो । यो दािय�व 
पूरा गन� कुरामा कुनै कमी कमजोरी रहन 
िदन नह�ने ।

(�करण नं.४)
 § भोगािधकार िदएकोस�ब�धी कुरालाई 

अन�तकालस�म कायम रहन िदन ु
उिचत देिखँदैन । िनि�त समयमा यो 
भोगािधकारको अ�त ग�रनु पन� ।

(�करण नं.५) 

िनवेदकका तफ� बाट : िव�ान्  अिधव�ा �ी भीमाजु�न 
आचाय�

िवप�ीका तफ� बाट : िव�ान्  सह�यायािधव�ा �ी 
खेमराज �वाली, िव�ान्  अिधव�ा �ी 
टीकाराम भ�राई

अवलि�बत निजर :
स�ब� कानून :

आदेश
�.�या.सुशीला काक� : नेपालको 

सिंवधानको धारा ४६ र १३३(२) र (३) बमोिजम 
दायर ह�न आएको ��ततु �रट िनवेदनको संि�� त�य 
एवं ठहर यस�कार छ :

हामी �रट िनवेदकह�म�ये म अशोक 
त�डुकार �थानीय �तरमा धम�, सं�कृित, वातावरण, 
कला, भाषा र सािह�यको उिचत संर�ण र स�ब��न गन� 
तथा �वा��य, जनसं�या, वातावरण संर�ण र �दूषण 
िनय��णलगायतका काय�ह� गन� गराउन �थािपत रातो 
कुमारी िवकास सेवा सिमितको अ�य� ह� ँ। म भाइराजा 
शा�य �थानीय समाजसेवी तथा �थानीय�तरमा मठ, 
मि�दर, िसमसार आिदको सरं�णमा �यासरत छु । म 
िह�मत िसहं लेकाली �थानीय �ोत साधनको वै�ािनक 
तरीकाले समिुचत उपभोग गरी वातावरण सधुार, 
मौसम प�रवत�न, िश�ा, �वा��य तथा सरसफाइज�ता 
सेवामूलक काय��म गरी समदुायलाई आ�मिनभ�र 
बनाउन सहयोग गन� समाजसेवी एवं नेपाली समाज र 
सां�कृितक प�ह�को स�ब��न र �ब��न गन� गराउने 
स�ंथा व�ड� िपस सोिलडारीटी नेपालको अ�य� 
ह� ँ। म �ानकुुमार ब�ाचाय� �थानीय�तरमा राजेश माग� 
टोल सधुार सिमितको अ�य� रही �ाकृितक तथा 
सां�कृितक स�पदाको संर�ण, स�ब��न र िवकासमा 
ि�याशील छु । 

हामी ब�दै आएको का.म.न.पा. वडा नं. 
११ ि�थत हालको वन िवभाग तथा भू तथा जलाधार 
सरं�ण िवभागभ�दा पछािड िल�छवी कालदेिख नै 
रातो कुमारी मि�दर अवि�थत छ । ऐितहािसक रातो 
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कुमारी मि�दर प�रसरले नागराजको �थान, पोखरी र 
िसमसार �े�समेत गरी राि��य िनकु�ज तथा व�यज�त ु
संर�ण िवभागको दि�णतफ�  क�रब ३-८-०-० ज�गा 
रहेको छ । सो �थानमा �थानीय नेवार समदुायको 
जीिवत कुलदेवीको मि�दर रहेको र पोखरीमा परापूव� 
कालदेिख दिैनक िन�य पूजाआजा ह�दँ ैआएको छ । सो 
�थानमा िव.सं. १९०३ सालदेिखको तेलीय इ�ँा छ र 
उ�खनन गर ेपरुाताि�वक मह�वका थप स�पदाह� �ा� 
ह�नस�ने दिेख�छ । य�तो �थानलाई भावी प�ुतामा 
ह�ता�तरण ह�ने गरी िचरकालपय��त सरं�ण ह�नपुद�छ 
र सरकारलाई यस काय�मा िज�मेवारी हा�ो हो ।

हालै नेपाल सरकारले यो �थललाई नेपाल 
िनजामती कम�चारी यिुनयन र नेपाल िनजामती मधेसी 
म�चसमेतलाई भोगािधकार िदएको छ । सो आधारमा 
यस �े�लाई न�सा िसट नं. १०२-११४५-१४ िक.नं. 
२४९२, २४९३, २४९४ र २४९५ समेत कायम भएको 
छ । ती चार ैिक�ा ज�गाह� ऐितहािसक र संरि�त �े� 
रहेभएकोले सो �थानमा भवन िनमा�णलगायतका काय� 
गनु�  ह�दँैन । कसैलाई भोगािधकार िदने ई�छा नेपाल 
सरकारलाई भएमा अ�य� �श�त िवक�प ह�दँाह�दँ ै
यो ऐितहािसक �थल िदन िम�दैन । परुाताि�वक 
मह�वको �े� सरकारले कसैलाई भोगािधकार िदएकै 
भरमा �य�तो �े�मा कुनै �कारको भवन िनमा�ण गन� 
निम�ने ह�दँा �थानीय �वाय� शासन ऐन, २०५५ को 
दफा १५३(क) बमोिजम यो �रट िनवेदन िलई आएका 
छ� । सो ज�गामा भवन िनमा�णको लािग न�सा पास 
नगन� भनी िवप�ी काठमाड� हामीले महानगरपािलकामा 
िनवेदन गरकेोमा हा�ो मागिवपरीत न�सा पास गरी 
भवन िनमा�ण गन� अनमुित �दान भएकोले �यायको 
लािग हामीले यो िनवेदन िलई आएका छ� ।

�थानीय �वाय� शासन ऐन, २०५५ को 
दफा ९६ बमोिजम काठमाड� नगर�े�िभ� ह�रयो �े�, 
उ�ान र मनोर�जन�थलह�को िवकास गन� र खलुा 
�थानलगायत परुाताि�वक मह�वको �थानको संर�ण 

गन� िज�मेवारी काठमाड� महानगरपािलकाको भएकोमा 
महानगरले सो िज�मेवारी पूरा नगरकेोले यो �रट िनवेदन 
गनु�परकेो हो । िसमसार �े�मा पन�स�ने �भाव कम गन� 
र लोपो�मखु अव�थामा रहेका िसमसारह�को संर�ण 
गन� सरकारको नीितिवपरीत ऐितहािसक पोखरी रहेको 
रातो कुमारी मि�दर अवि�थत प�रसरमा दैिनक िन�य 
पूजा �भािवत ह�नेगरी कसैलाई भोगािधकार िदन र 
भवन िनमा�ण गन� अनमुित िदने गरी न�सा पास गन� 
िम�दैन । हामीले समयमै यसको सूचना उजरुी काठमाड� 
महानगरपािलकालगायतका िवप�ीह�मा गरकेा 
िथय� । तथािप िवप�ीह� नेपाल िनजामती कम�चारी 
यिुनयन र नेपाली मधेसी िनजामती कम�चारी म�चसमेतले 
भोगािधकारको ज�गाधनी �माणपजुा� िवप�ी मालपोत 
काया�लय काठमाड�बाट �ा� ग�रसकेको आधारमा 
काठमाड� महानगरपािलकाका �मखु तथा काय�कारी 
अिधकृत ल�मण अया�लको इजलासबाट िमित 
२०७०।२।३१ का िदन भोगािधकारवालाह�को नाममा 
न�सा पास ग�रिदन ुभनी अ�यायपूण� फैसला भई सो 
फैसलासमेतका आधारमा िमित २०७०।३।९ मा दवुै 
भोगािधकारवालाह�को न�सा पास काय�समेत स�प�न 
भइसकेकोले �या� र �भावकारी अक� वैकि�पक 
उपचारको अभाव ह�दँा न�सा पासलगायतका काय� 
यस ऐितहािसक मह�वको �े�मा नगनु� , कुनै िनमा�ण 
काय� नगनु�  र �ाचीन मि�दर र पोखरीसमेतको संर�ण 
गनु�  गराउन ुभनी िवप�ीह�को नाममा परमादेश जारी 
ग�रपाऊँ ।

यसबाट िवप�ी नेपाल िनजामती कम�चारी 
यिुनयनको नाममा भोगािधकार �माणप� �ा� का.िज. 
का.म.न.पा. वडा नं. ११ ि�थत िक.नं. २४९२ �े�फल 
१-०-०-० र नेपाल मधेसी िनजामती कम�चारी म�चको 
नाममा भोगािधकार �माणप� �ा� िक.नं. २४९४ 
�े�फल ४७७ व.िम. जिमनसमेतको भोगािधकार 
िनण�य मालपोत ऐन, २०३४ को दफा २४ बमोिजम 
खारजेभागी छ । भू तथा जलाधार संर�ण ऐन, २०३९ 
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को दफा ४ र वातावरण सरं�ण ऐन, २०५३ को दफा 
१० बमोिजम उ� �थानमा कसैलाई भोगािधकार 
िदई भवन बनाउने इजाजत िदन िम�दैन । नेपाल 
सरकारले उपयु��बमोिजम भोगािधकार िदनका लािग 
िमित २०६८।३।१ मा मि��प�रषद् बाट िनण�य गरी 
ऐितहािसक परुाताि�वक मह�वको �थान िनधा�रण गन� 
िनकाय परुात�व िवभागसमेतको कुनै समथ�न �वीकृित 
निलई गरकेो भोगािधकार िदने िनण�य र �ाणी तथा 
वन�पितका लािग अित नै मह�वपूण� रहेको िसमसारमा 
भवन िनमा�ण गन� िदने गरी िमित २०७०।३।५ र ऐ. ९ 
मा गरकेो न�सा पासको िनण�य खारजेभागी छ ।

यसैबीच परुात�व िवभागको च.नं. २००३ 
िमित २०७०।२।१६ को स�ंकृित पय�टन तथा 
नाग�रक उड्डयन म��ालयलाई लेखेको प�मा उ� 
िवभागका �ािविधकबाट �थलगत िनरी�ण गरी पेस 
गरकेो �ितवेदनतफ�  नेपाल सरकारले �यान निदएको र 
सोअनसुार गन� गराउन अनरुोध गदा�  हामी िव�� �हरी 
प�रचालन गरी जबरज�ती भवन िनमा�ण गराउने काय� 
ह�न लागेकोले ��ततु �रट िलई उपि�थत भएका छ� ।

अतः उपयु�� आधार, कारण �माणह� 
समेतको आधारमा िवप�ी नेपाल सरकार, 
मि��प�रषदब्ाट िमित २०६८।३।१ मा िनण�य भई 
का.िज.का.म.न.पा. वडा नं. ११ ि�थत द िट�बर 
कप�रेसन अफ नेपाल िल. र वन िवभाग प�रसरिभ�को 
भनी किथत बेहोरा उ�लेख गर ेतापिन मािथ उ�लेख 
गरबेमोिजम ऐितहािसक �थल िनयिमत पूरा ह�ने रातो 
कुमारी मि�दर पोखरीलगायतको साव�जिनक मह�वको 
�थानम�ये िवप�ी नेपाल िनजामती कम�चारी यिुनयनको 
नाममा भोगािधकार �माणप� िदइएको का.िज. 
का.म.न.पा. वडा नं. ११ ि�थत िक.नं. २४९२ �े�फल 
१-०-०-० र नेपाल मधेसी िनजामती कम�चारी म�चको 
नाममा भोगािधकार �माणप� िदइएको िक.नं. २४९४ 
�े�फल ४७७ व.िम. जिमनसमेतको भोगािधकार िनण�य 
सोप�ात् िवप�ी भूिमसधुार तथा �यव�था म��ालयको 

िमित २०६८।४।१० को िनण�य, भूिमसधुार तथा 
�यव�थापन िवभागको िमित २०६८।४।११ र १२ 
गतेको भोगािधकार उपल�ध गराउने िवप�ी भूिमसधुार 
तथा �यव�था िवभागका प�ह�का साथै िवप�ी 
मालपोत काया�लय िड�लीबजारबाट उपयु��बमोिजम 
भोगािधकार ज�गाधनी �माणपजुा� उपल�ध गराउने 
िमित २०६८।४।१५ को िनण�य र िमित २०६८।४।१७ 
का उपयु�� २ ज�गाधनी �माणपजुा�ह�, काठमाड� 
महानगरपािलकाको िमित २०७०।२।३१ को िनण�य र 
सोको आधारमा ऐ. नगरपािलकाबाट िमित २०७०।३।८ 
र ९ मा उपयु�� दवैु भोगािधकार�ा� नेपाल िनजामती 
कम�चारी यिुनयन र नेपाल मधेसी िनजामती कम�चारी 
म�चको नाममा न�सा पास ि�ल�थ लेभल (िड.
िप.सी.) स�मको इजाजतप�ह� र सो स�ब�धमा भए 
गरकेा स�पूण� काम कारबाही उ��ेषणको आदशे�ारा 
बदर गरी उपयु�� साव�जिनक �थानको ऐितहािसक 
धरोहर तथा जलाधार िसमसार �े� संर�ण गनु�  
गराउन ु भनी परमादेशलगायत उपय�ु आदेश जारी 
ग�रपाऊँ । साथै नेपाल सरकारको भोगािधकार िदने 
गलत िनण�य त�काल लागू ह�दँा हामीह�लाई अपूरणीय 
�ित ह�ने भएकोले सिुवधा स�तलुनको �ि�कोणबाट 
उपयु��बमोिजम भोगािधकार�ा� �थानमा हाल कुनै 
पिन िनमा�ण नगनु�  नगराउन,ु न�सा पाससमेतका 
िनण�यह� ��ततु �रटको अि�तम िकनारा नभएस�म 
यथाि�थितमा रा�न ुभनी सव��च अदालत िनयमावली, 
२०४९ को िनयम ४१(१) बमोिजम िवप�ीह�का 
नाममा अ�त�रम आदेश जारी ग�रपाउ ँभ�ने बेहोराको 
अशोक त�डुकारसमेतको �रट िनवेदन ।

यसमा के कसो भएको हो? िनवेदकको 
मागबमोिजमको आदेश िकन जारी ह�न ुनपन� हो?  यो 
आदशे �ा� भएका िमितले बाटाका �यादबाहेक १५ 
िदनिभ� स�बि�धत िमिसल साथै राखी िलिखत जवाफ 
पेस गनु�  भनी �रट िनवेदनको १ �ित न�कलसाथै राखी 
िवप�ीह�लाई �याद सूचना पठाई िलिखत जवाफ 
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आएपिछ वा अविध नाघेपिछ िनयमबमोिजम पेस 
गनू� । साथै िनवेदकले अ�त�रम आदेशसमेत जारी 
ग�रपाउ ँ भनी माग गरकेो स�ब�धमा िवचार गदा� 
अ�त�रम आदेश ह�ने नह�ने स�ब�धमा दवैु प�ह�लाई 
राखी छलफल गराउन उपय�ु देिखएकोले िमित 
२०७०।४।२३ को पेसीको तोक� सोको सूचना 
िवप�ीह�लाई िदन ु भ�ने यस अदालतको िमित 
२०७०।४।१३ को आदशे । 

यसमा काठमाड� महानगरपािलकाले न�सा 
पास गदा� खडा गरकेो िनण�य पचा�सिहतको कागजात 
भएको फाइल काठमाड� महानगरपािलकाबाट र 
िनवेदनमा उि�लिखत परुात�व िवभागको च.नं. 
२००३ िमित २०७०।२।१६ को सं�कृित, पय�टन 
तथा नाग�रक उड्डयन म��ालयलाई लेखेको प�मा 
उ� िवभागका �ािविधकबाट �थलगत िनरी�ण गरी 
�ितवेदन पेस गरकेो भ�ने देिखदँा सो �ितवेदनसमेत 
उ� िवभागबाट िझकाई पूव�आदेशबमोिजम अ�त�रम 
आदेशमा छलफलका लािग अक� पेसी तोक� 
िनयमबमोिजम पेस गनु�  भ�ने यस अदालतको िमित 
२०७०।४।२३ को आदशे । 

यसमा �रट िनवेदनबमोिजम दाबीको 
भोगािधकारको ज�गा दता� स�ब�धमा यस िवभागबाट 
िनण�य नभएको, �रट िनवेदनमा यस िवभागबाट भएको 
िमित २०६८।४।११ र १२ को भोगािधकार उपल�ध 
गराउने प�ाचार, नेपाल सरकार मि��प�रषदक्ो 
िमित २०६८।३।१ को िनण�य काया��वयन स�ब�धमा 
च.नं. ११३ िमित २०६८।३।९ को सामा�य �शासन 
म��ालयको प� एव ं भूिमसधुार तथा �यव�था 
म��ालयको च.नं. १११ िमित २०६८।४।११ र 
च.नं. १२४ िमित २०६८।४।१२ को प�बाट लेखी 
आएबमोिजम भएको ह�दँा ��ततु िवषयमा यस 
िवभागलाई िवप�ी बनाइरहन ु पन� अव�था नह�दँा 
िबनाआधार र कारण यस िवभागलाई िवप�ी बनाई 
िदए �रट िनवेदन खारेज ग�रपाउ ँभ�ने भूिमसधुार तथा 

�यव�थापन िवभागको िलिखत जवाफ ।
यसमा काठमाड� िज�ला का.म.न.पा. वडा 

नं. ११ ि�थत िसट नं. १०२-११४५-१४ िक.नं. 
२४९२ �े�फल १-०-०-० ज�गा नेपाल िनजामती 
कम�चारी यिुनयनको नाममा तथा ऐ.ऐ. िक.नं. २४९४ 
�े�फल ४७७ वग� िफट ज�गा मधेसी िनजामती 
कम�चारी म�चको नाममा भोगािधकार िदनेलगायतका 
काय�ह�मा यस काया�लयको संल�नता नरहेकोले 
यस काया�लयको हकमा �रट िनवेदन खारजे ग�रपाउ ँ
भ�ने िज�ला �शासन काया�लय काठमाड�को िलिखत 
जवाफ ।

नेपाल िनजामती कम�चारी यिुनयन र नेपाल 
िनजामती मधेसी म�चसमेतलाई नेपाल सरकारले 
भोगािधकार िदई सो �थानमा न�सा पास गरी भवन 
िनमा�ण काय� स�ु गदा� रातो कुमारी मि�दर र सो 
आसपासको ऐितहािसक र परुाताि�वक मह�वमा असर 
परकेो तथा आफूह�ले परापूव� कालदेिख मानी आएको 
धािम�क�थल अित�मण भएको भनी उ�लेख गरकेो 
िवषयतफ�  हेदा� सरकारी ज�गाको भोगािधकार उपल�ध 
गराउनेस�ब�धी काय�नीित, २०६२ को दफा ३(ङ) मा 
भोगािधकारको �माणप� िदनेस�ब�धी �प� कानूनी 
�यव�था उ�लेख छ । साथै नेपाल सरकार सामा�य 
�शासन म��ालयको च.नं. ११३ िमित २०६८।३।९ 
को मि��प�रषदक्ो िनण�य पठाइएको िवषयस�ब�धी 
प�, वन तथा भू-संर�ण म��ालयको च.नं. १२६ िमित 
२०६८।४।१ को प� र स�बि�धत �ेड यिुनयनह�को 
मागसमेतका आधारमा भोगािधकार िदन यस 
म��ालयबट भूिमसधुार तथा �यव�थापन िवभागलाई 
ग�रएको प�ाचार कानूनस�मत भएको र भोगािधकार 
िदइएको ज�गा रातो कुमारी मि�दर  �े�को नभई नेपाल 
सरकार वन तथा भं-संर�ण म��ालयअ�तग�त राि��य 
िनकु�ज तथा व�यज�त ु संर�ण िवभागको दि�ण र 
िट.िस.एन.दिेख पूव�तफ�  नेपाल सरकारको �वािम�वमा 
रहेको ज�गा भएकोले �रट िनवेदन खारजे ग�रपाउ ँ
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भ�ने भूिमसधुार तथा �यव�था म��ालयको िलिखत   
जवाफ । 

यसमा ज�गा िदने गरी भएको मि��प�रषदक्ो 
िनण�यसगँ स�बि�धत कागजातसिहतको फाइलको 
�ितिलिप िझकाई आएपिछ िनयमानसुार पेस गनु�  भ�ने 
यस अदालतको िमित २०७०।५।९ को आदेश । 

यसमा �रट िनवेदनमा उ�लेख ग�रए ज�तो 
भोगािधकार िदइएको ज�गा कुमारी मि�दर  �े�को नभई 
नेपाल सरकार वन तथा भू-संर�ण म��ालयअ�तग�त 
राि��य िनकु�ज तथा व�यज�त ु आर�ण िवभागको 
दि�ण र िट.िस.एन. देिख पूव�तफ�  नेपाल सरकारको 
�वािम�वमा रहेको ज�गा ह�नाले वा�तिवक त�यलाई 
बङ्�याई आफूलाई अिधकार नै नभएको िवषयमा 
िवल�ब गरी दायर भएको �रट िनवेदन खारजे ग�रपाउ ँ
भ�ने नेपाल िनजामती कम�चारी यिुनयनको िलिखत 
जवाफ । 

यसमा नेपाल सरकारले िवप�ीम�येकै नेपाल 
मधेसी िनजामती कम�चारी म�चलाई भोगािधकार 
िदनकुो अथ� भोगस�म गन� �योजनका लािग िदएकोमा 
िववाद छैन । नेपाल सरकारले यसरी भोगािधकार 
िदएको ज�गामा �थानीय �वाय� शासन ऐन, २०५५ 
को प�रिधिभ� रही न�सापास स�ब�धमा िनण�य गदा� 
नेपाल सरकारले �ितवादीह�लाई भोगािधकार िदएको 
िनण�य यस काया�लयबाट अ�यथा ह�नस�ने अव�था 
नभएकोले ��तािवत �थानमा परापूव�कालदेिख 
पूजाआजा गन� मि�दर रहेको छ छैन भनी हेदा� यस 
काया�लयमा चलेको म�ुाको सनुवुाइको �ममा 
िवप�ीतफ� बाट समेत ��तािवत भवनको छेउमा मि�दर  
रहेको, सो �थानलाई सरुि�त रा�ने �ितब�ता गरकेो 
र यस काया�लयका �ािविधकले �थलगत िनरी�ण 
गरी पेस गरकेो �ितवेदनमा उ� �थानमा पोखरीको 
अि�त�व रहेको दखेाएकोले सोसमेतलाई �यानमा 
राखी पूजाआजालाई फरक नपन� सत�मा न�सा पास 
ग�रएको र यसबाट िनवेदकह�को हकमा कुनै असर 

नपरकेोले �रट िनवेदन खारजे ग�रपाउ ँभ�ने काठमाड� 
महानगरपािलकाको िलिखत जवाफ । 

यसमा यस नेपाल मधेसी िनजामती 
कम�चारी म�चलाई भोगािधकार�ा� िववािदत ज�गामा 
�ाचीनकालदिेख नै रातो कुमारी मि�दर, नागराजको 
�थानलगायत पोखरी रहेको भ�ने भनाई स�यतामा 
आधा�रत छैन । यस �ेड यिुनयनलाई भोगािधकार�ा� 
भएपिछ िवप�ीह�ले िववाद खडा गरी िविभ�न सरकारी 
िनकाय तथा �थानीय िनकायमा प�ाचार गरकेो र 
स�बि�धत सबै िनकायह�ले िववादका स�ब�धमा 
आव�यक छानिबन गरी यस �ेड यिुनयनलाई भवन 
िनमा�ण गन� अनमुित िदने आिधका�रक िनण�य गरकेा 
छन् । स�बि�धत आिधका�रक काया�लयह�का काय� 
र िनण�य गलत ह�ने र आ�नो कपोलकि�पत भनाई 
मा� स�य ह�ने भ�ने �रट िनवेदकको भनाई हा�या�पद 
छ । �रट िनवेदकले �रट िनवेदनमा उ�लेख गरकेा 
निजरह� ��ततु म�ुासगँ नभई साव�जिनक ज�गालाई 
गलत ढंगबाट �यि� िवशेषका नाममा नामसारी 
ग�रएको काय�का िव��मा भएका देिख�छन् । यस 
�ेड यिुनयनले संवैधािनक�पमा काठमाड� िज�ला 
का.म.न.पा. वडा नं. ११ िसट नं. १०२-११४५-१४ 
िक.नं. २४९४ को ज�गा वैधािनक�पमा �ा� भएकोले 
िवप�ी �रट िनवेदकको �रट िनवेदन िजिकर आधारहीन 
भएकोले खारजे ग�रपाउ ँभ�ने नेपाल मधेसी िनजामती 
कम�चारी म�च के��ीय काया�लय काठमाड�को िलिखत 
जवाफ ।

िवप�ी �रट िनवेदकह�ले यस काया�लयको 
के क�तो संल�नताबाट आफूह�को सवंैधािनक 
र कानूनी हक हनन् भएको हो भ�ने िवषयमा �प� 
खलुाएको देिखदँैन । कसैका िव�� कुनै कुराको 
दाबी िलदँा त�स�ब�धमा रहेको सलं�नता र ��यथ� 
बनाउनकुो आधार र कारण �प�सगँ उ�लेख गनु�पन�मा 
�रट िनवेदकह�ले �यसो नगरकेो ह�नाले �रट जारी 
ह�ने अव�था छैन । िमित २०६८।३।१ को िववािदत 
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९९९० - अशोक त�डुकारसमेत िव. �धानम��ी तथा मि��प�रषद ्को काया�लय, िसंहदरबारसमेत

िनण�य नेपाल सरकार मि��प�रषदब्ाट भएको हो । यस 
काया�लय र नेपाल सरकार मि��प�रषद ्दईु पथृकपथृक 
िनकाय भएकाले यस काया�लयको हकमा �रट जारी 
ह�नस�ने अव�था नह�दँा �रट िनवेदन खारजे ग�रपाउ ँ
भ�ने �धानम��ी तथा मि��प�रषदक्ो काया�लयको 
िलिखत जवाफ । 

यसमा िवभागको के कुन काम तथा िनण�य 
�ि�याबाट िवप�ी �रट िनवेदकह�लाई असर पन� 
गएको हो भ�ने बेहोरा �प� र बोधग�य�पमा उ�लेख 
नगरी िदएको �रट िनवेदन �िुटपूण� ह�दँा खारजे ग�रपाउ ँ
भ�ने वन िवभागको िलिखत जवाफ ।

ज�गा नापजाचँ ऐन, २०१९ को दफा २(ङ) 
र मालपोत ऐन, २०३४ को दफा २(ख)२ मा भएको 
प�रभाषािभ� पन� िसट नं. १०२-११४५-१४ िक.नं. 
२४९४ �े�फल ४७७ व.िम. नेपाल मधेसी िनजामती 
कम�चारी म�च, के��ीय सिमित काठमाड� र ऐ. िक.नं. 
२४९२ �े�फल १-०-०-० नेपाल िनजामती कम�चारी 
यिुनयन, के��ीय काय� सिमित काठमाड�को नाममा तत् 
तत् यिुनयनको िवधानबमोिजम दता� कायम रहेस�म 
भोगािधकार कायम रहने र �वािम�व नेपाल सरकारको 
नाममा पूव�वत् ह�ने गरी नेपाल सरकार मि��प�रषदक्ो 
िमित २०६८।३।१ को िनण�यबमोिजम िनजामती 
सेवाका राि��य�तरका �ेड यिुनयनले आफँैले भवन 
िनमा�ण गन�, िनजामती सेवा ऐनबमोिजम अि�त�व 
समा� भएमा भोगािधकार समा� भई नेपाल सरकारमै 
आउने सत�मा �चिलत कानूनबमोिजम �म तथा 
वैदेिशक रोजगार िवभागमा दता� भएका राि��य�तरका 
�ेड यिुनयनलाई भोगािधकार उपल�ध गराइएको हो । 
सरकारी �कृितको र नेपाल सरकारको नाममा दता� 
�े�ता कायम रहेको ज�गा �चिलत कानूनबमोिजम 
नेपाल सरकारले भोगािधकार उपल�ध गराएको 
हो । आिथ�क ऐन, २०६९ बमोिजम �.१०,०००।- 
भोगािधकार िदई िनयमानसुार भोगािधकार उपल�ध 
गराएको ह�दँा ��ततु �रट िनवेदन खारजे ग�रपाउ ँ

भ�ने मालपोत काया�लय, िड�लीबजार, काठमाड�को 
िलिखत जवाफ । 

यस अदालतको िमित २०७०।५।९ को 
आदशेानसुारको कागजात �ा� भएको नदेिखदँा उ� 
आदशेमा उि�लिखत मि��प�रषदक्ो काया�लयको 
स�कल िनण�यसमेत िलई अ�त�रम आदशेमा 
छलफलको िदन उपि�थत ह�न महा�यायािधव�ाको 
काया�लयलाई सूचना िदई पेस गनु�  भ�ने यस अदालतको 
िमत २०७०।७।५ को आदशे । 

यसमा िवप�ीह�को िलिखत जवाफ 
प�रसकेको देिखएकोले पूण� सनुवुाइका लािग 
िनयमानसुार पेस गनु�  भ�ने यस अदालतको िमित 
२०७०।८।९ को आदेश ।

िनयमबमोिजम दैिनक पेसी सूचीमा चढी पेस 
ह�न आएको ��ततु �रट िनवेदनमा �रट िनवेदनको 
तफ� बाट उपि�थत िव�ान्  अिधव�ा �ी भीमाजु�न 
आचाय�ले िववािदत िक.नं. २४९२ र २४९४ नं.को 
ज�गा धािम�क एव ंवातावरणीय �ि�ले मह�वपूण� ह�नकुो 
साथै �ाचीन ऐितहािसककालदेिख नै संर�ण ह�दँ ैआएको 
�े� हो । �थानीय समदुायको धािम�क मू�य मा�यतासगँ 
स�बि�धत साव�जिनक ज�गाको भोग र �वािम�व नेपाल 
सरकारले कसैलाई ह�ता�तरण गन� नपाउनेमा उपयु�� 
ज�गाह� िवप�ी �ेड यिुनयनह�लाई भोगािधकार िदई 
ती ज�गाह�मा �थायी संरचनाह� िनमा�ण गन� न�सा 
पास गन� गरी भएका काम कारबाहीबाट रातो कुमारीको 
धािम�क एवं परुाताि�वक अि�त�व लोप ह�ने अव�था 
देिखएकोले �य�तो भोगािधकार िदने र भवन िनमा�णको 
लािग न�सा पास गन�लगायतका िवप�ीह�का िनण�य 
र काम कारवाही बदर गरी िनवेदन दाबीको ज�गामा 
कसैबाट ह�त�ेप नह�नको लािग �रट जारी ह�नपुद�छ 
भनी गनु�भएको बहस सिुनयो । िवप�ी नेपाल सरकारको 
तफ� बाट उपि�थत िव�ान्  सह�यायािधव�ा �ी 
खेमराज �वालीले �चिलत कानूनको दायरामा रहेर 
नेपाल सरकारको नाममा रहेको ज�गाको भोगािधकार 
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िवप�ी �ेड यिुनयनह�लाई िदइएको र भिव�यमा ती 
यिुनयनह�को दता� कायम नरहेमा यी ज�गाह� �वतः 
नेपाल सरकारकै �वािम�व र भोगािधकारमा फिक� ने 
एवं भोगािधकार र न�सा पासस�ब�धी िनण�यबाट 
धािम�क र वातावरणीय प�को स�ब��नमा थप टेवा 
प�ुने ह�दँा �रट िनवेदन खारजे ग�रपाउ ँ भनी बहस 
गनु�भयो । िवप�ी काठमाड� महानगरपािलकाको तफ� बाट 
उपि�थत िव�ान्  अिधव�ा �ी टीकाराम भ�राईले 
यसमा भोगािधकार�ा� �ेड यिुनयनह�ले समेत 
िववािदत �थानको परुाताि�वक एवं धािम�क मह�वलाई 
�वीकार गरकेो र काठमाड� महानगरपािलकाले 
��तािवत भवनको धािम�क एवं परुाताि�वक मह�व 
�वीकार गरी मि�दर,  पूजाआजा काय� र �थानको 
सरु�ा गन� �ितब�ता �य� गरकेो ह�नाले �रट िनवेदन 
खारजे ग�रपाउ ँभनी गनु�भएको बहस सिुनयो । अब �रट 
िनवेदन मागबमोिजम आदेश जारी ह�नपुन� हो होइन 
भ�ने स�ब�धमा िनण�य िदनपुन� दिेखयो ।

२. िनण�यतफ�  िवचार गदा� रातो कुमारी�थान 
धािम�क, ऐितहािसक, परुाताि�वक र वातावरणीय 
मह�वको �थान रहेको ह�नाले यसको संर�ण ह�नपुन� 
र य�तो मह�वको �थानलाई सरकारी �वािम�वमै 
रा�नपुन�मा नेपाल िनजामती कम�चारी यिुनयन र नेपाल 
मधेसी िनजामती कम�चारी म�चलाई भोगािधकार िदने 
र सो �थानमा �चिलत कानूनी �यव�थािवपरीत भवन 
िनमा�ण गन� न�सा पास गन� गरी िमित २०७०।२।३१ 
मा भएका िनण�यलगायतका काय�ह� उ��ेषणको 
आदेशले बदर गरी सो �थानको संर�णको लािग 
परमादशे जारी ह�नपुद�छ भ�ने नै �रट िनवेदकह�को 
म�ुय िजिकर रहेको छ । अब यसमा नेपाल सरकारले 
िवप�ी कम�चारी यिुनयनह�लाई भोगािधकार िदएको 
तथा न�सा पासस�ब�धी काय� �चिलत कानूनअनसुार 
छ छैन भ�ने स�ब�धमा नै मूल�पमा िवचार गनु�पन� 
देिखयो । नेपाल सरकारले िवप�ीह�लाई भोगािधकार 
िदएको िनण�यलाई अ�यथा गन� नसिकने र िववािदत 

�थानको संर�ण गन�मा �ितब� रहेको भनाई 
काठमाड� महानगरपािलकाको रहेको छ । उ� �े�मा 
परापूव�कालदेिख पूजाआजा गन� मि�दर  रहेको र 
उ� �थानलाई सरुि�त नै रािखने भनी काठमाड� 
महानगरपािलकाले िजिकर गरकेो दिेख�छ । उ� 
�थानमा रहेको मि�दर �े�लाई सरुि�त राखी �यसमा 
अवरोध िसज�ना नह�ने गरी न�सा पास गरी भवन 
िनमा�ण गन� अनमुित िदने भनी िवप�ी महानगरले िनण�य 
गरकेो देिखन आएको छ । िववािदत �थान धािम�क, 
परुाताि�वक, ऐितहािसक र वातावरणीय मह�वको 
�थान रहेकोले सो �थानको सरं�ण र पूजाआजामा 
अवरोध नह�ने गरी िवप�ी �ेड यिुनयनह�लाई �चिलत 
कानूनी �यव�थाको अधीनमा रहेर भोगािधकारस�म 
िदइएको, �वािम�व नेपाल सरकारमै रहेको, कुनैबेला 
िवप�ी कम�चारी यिुनयनह�को दता� खारजेी भएमा 
वा ितनीह�को भोगािधकार नरहेमा �वािम�व नेपाल 
सरकारमै आउने ह�दँा नेपाल सरकारले िदएको 
भोगािधकार कानूनस�मत नै रहेको भ�ने भनाई 
मालपोत काया�लय, िड�लीबजार, काठमाड�को रहेको 
छ । पूजाआजामा अवरोध नह�ने र उ� �थानको 
सरं�ण ग�रने भ�ने नै सम�मा िवप�ीह�को भनाई 
रहेको देिख�छ । 

३. ऐितहािसक एवम् परुाताि�वक मह�वका 
स�पदाह�को सरं�ण ह�नपुद�छ भ�ने कुरामा 
िवप�ीह�बाट कुनै �कारको असहमित वा िवमित 
��ततु ह�न आएको दिेखदैँन । रातो कुमारी रहेको 
�थानको धािम�क मह�वमा कमी नआउने, पूजाआजामा 
अवरोध नह�ने र संर�ण गन� कुरालाई सबै िवप�ीह�ले 
�वीकार गरकेो र सरं�ण गन� गराउने �ितब�तासमेत 
�य� गरकेो पाइयो । िमित २०७०।२।३१ को 
काठमाड� महानगरपािलकाले िववािदत �थानमा भवन 
िनमा�ण गन�को लािग न�सा पास गन� शहरी िवकास 
िवभागमा पठाउने िनण�य गदा� ��तािवत भवनको 
छेउमा पूजाआजा गन� मि�दर रहेको, उ� �थानलाई 
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९९९० - अशोक त�डुकारसमेत िव. �धानम��ी तथा मि��प�रषद ्को काया�लय, िसंहदरबारसमेत

सरुि�त रािखने र पूजाआजामा कुनै अवरोध िसज�ना 
नह�ने भनी उ�लेख गरकेोसमेत देिख�छ । न�सा 
पास गरी भवन िनमा�ण भएपिछ पिन उ� �थान 
आसपासको �े� र मि�दरसमेतको सरं�ण गनु�पन� 
अिनवाय�ता रहेको छ । शहरी िवकास िवभागबाट न�सा 
पासको �ममा ��तािवत भवन, मि�दर र आसपासको 
ज�गाको �े�फलसमेत तोक� ती �े�ह� सरुि�त 
रा�ने कुरासमेत उ�लेख भएको दिेख�छ । रातो 
कुमारी रहेको �थानको संर�ण गन� भनी काठमाड� 
महानगरपािलका, नेपाल मधेसी िनजामती कम�चारी 
यिुनयन र नेपाल िनजामती कम�चारी यिुनयनसमेतले 
�ितब�ता जनाएको अव�था छ । उ� ऐितहािसक 
एवम् सा�ँकृितक मह�व रा�ने परुाताि�वक स�पदालाई 
ना�ने, मा�ने वा कुनै �पमा िव�थािपत गन� �यास 
भएको वा �यस�कारको अिभ�ाय िवप�ीह�ले राखेको 
देिखन आएन । यस अव�थामा नेपाल सरकारले 
कम�चारी �ेड यिुनयनह�का लािग भवन िनमा�ण 
गन� सरकार अिधन�थ रहेको केही खाली ज�गाको 
भोगािधकारस�म उपल�ध गराएको र सो ज�गामा भवन 
िनमा�णका लािग सािधकार िनकायबाट िविधवत्  �पमा 
न�सा पास गरी भवन िनमा�ण गरकेो काय�लाई कानून 
�ितकूल काय� मा�न िमलेन । तसथ� यसमा िनवेदन 
मागबमोिजम परमादेश, उ��ेषणसमेतको आदेश जारी 
गरी रहन ुपरने ।

४. िनवेदकले दाबी गरकेो �थानमा रातो 
कुमारीको िल�छवीकालीन मि�दर र पोखरी रहेको कुरा 
िवप�ीले पिन �वीकार गरकेो देिख�छ । िवप�ीह�को 
भोगािधकार कायम गरी बनाएको घरको न�सासिहतका 
कागजातबाट उ� �थानमा मि�दर र पोखरी रहेको 
पिु� ह��छ । हा�ा परुाना र ऐितहािसक धरोहरह� 
(Historical Heritage) नािसने-मािसने, अित�मण 
ह�ने वा �यि�का नाउमँा कायम  ग�रने ि�थित उ�प�न 
ह�न निदई �य�ता स�पदाको संर�ण र स�ब��न गनु�  

रा�यको कत��य हो । ऐितहािसक धरोहरह� पखुा�को 
अमू�य िनशानी र स�यताको प�रचायक व�तहु� ह�न् । 
�यसैले य�ता स�पदाको संर�ण गनु�पद�छ भ�ने कुरालाई 
ससंारभर मह�वका साथ िलने ग�रएको छ । हा�ा अनेक 
स�पदासगँ पखुा�का गौरवमय गाथा जोिडएका छन् । 
त�कालीन शासकको �ाथिमकता, �िच, र वीरगाथा 
ज�ता कुराह�का आधारमा िभ�निभ�न कालख�डमा 
िभ�न िभ�न शैलीका ऐितहािसक स�पदाह� िनमा�ण 
ह�न पगेुको पाइ�छ । यी सबैको संर�ण ह�न ुपन� हो । तर 
कितपय स�पदाह�को संर�ण ह�न नसकेका र नािसएर 
गएका ��ा�त पिन देिखएको छ । उदाहरणका लािग 
अरिनको�ारा िनिम�त कला-कृितलाई िलन सिक�छ । 
कलाकार अरिनकोले बनाएको वा�तकुलाको नमूना 
काठमाड�का घर, मठ र मि�दरमा पाउन सिक�छ । 
काठमाड� उप�यकाको तीन शहरलाई कला नै कला 
भ�रएको मि�दर ैमि�दर भएको एउटा आकष�क शहरका 
�पमा �ित�थापना गन� सिकएको िथयो । अरिनकोको 
�यागोडा शैलीको घर संसारभरी ��यात छ । नेपाली 
कलाकार अरिनकोको चीनमा त�कालीन समयमा र 
हालस�म भएको कदर गौरव गन� लायक छ र उनको 
कला िव�भरी नै ��यात छ । उनको मूित� अिहले 
पिन चीनको से��ल प�ुतकालयको छेउमा रहेको 
छ । तर हामीले उनको कलाको जगेना� वाि�छत 
हदमा गन� नसकेको अव�था छ । पखुा�ले �थािपत 
गरकेा धरोहरह� दलाल र िवचौिलयाको नाफा 
कमाउने साधन ब�न प�ुन ुदःुखद ्कुरा हो । तर हा�ा 
कितपय देवालयमािथ आिलसान भवन बनेका छन्; 
साव�जिनक मह�वका मठ, मि�दर, देवल र पोखरीका 
ज�गाह� अित�िमत भएका छन् । यो �म अझ पिन 
कायम रहेको पाइ�छ । तर यस प�मा अझ पिन 
सरकारले वाि�छत मा�ामा संवेदनशीलता अपनाएको 
देिखदँनै । िवप�ीम�येका �ेड यिुनयनह�लाई 
परुाताि�वक स�पदा रहेको ठाउ ँ छेउको ज�गा 
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भोगािधकारमा �दान गदा� सरकारले परुाताि�वक 
एवम् सा�ँकृितक स�पदाको संर�णतफ�  वाि�छत 
संवेदनशीलता नअपनाएको हो िक भ�ने पिन 
महससु भएको छ । काठमाड� उप�यकाको परुानो 
ऐितहािसक शहरमा कहा ँ कुन �े�मा के िनमा�ण गन� 
र परुाताि�वक मह�वका दरबार, मठ मि�दर, भवन, 
बग�चा र मूित�ह�को संर�ण कसरी गन� भ�ने स�दभ�मा 
दरु�ि� राखी ग�ुयोजना िनमा�ण गरी काया��वयन गनु�  
आव�यक दिेखएको छ । ऐितहािसक मह�वका व�तकुो 
संर�ण गनु�  एउटा गौरवपूण� िवषय पिन हो । सरकारले 
नै ज�गाको लेनदेन गराउने, िब�� िवतरण गन�, भाडामा 
िदने ज�ता काय� गरी परुाताि�वक मह�वका �थान, 
स�पदा वा व�तकुो �यापार गनु�  ह�दँैन । वा�तवमा 
सरकार साव�जिनक स�पदा वा स�पि�को मािलक मा� 
नभएर �यसको �यासधारी सरं�क पिन हो । यो दािय�व 
पूरा गन� कुरामा कुनै कमी कमजोरी रहन िदइन ुह�दँैन ।

५. साव�जिनक स�पि�को उपभोग तथा 
ब�दोब�ती गन�समेतका िवषय सरकारको �े�ािधकारको 
कुरा हो । तर यसको ता�पय� परुाताि�वक मह�वका मठ, 
मि�दर, पोखरी आिदको भोगािधकार नै जथाभावी 
�पमा स�ुपन ह��छ भ�ने होइन । िनजीकरण गरकेो 
ज�तो �तीत ह�ने गरी भोगािधकार िददँा भिव�यमा 
मठ, मि�दरसमेतको ज�गालाई क�जा गरी मि�दरको 
अि�त�व लोप ह�ने स�भावना रह�छ । पखुा�को पौरख 
�व�पका ऐितहािसक एवम् सा�ँकृितक धरोहर भावी 
स�तितका िनि�त उपहार पिन हो । य�ता व�त ुएवम् 
�थानको सरं�ण ह�नपुद�छ । “�ाचीन �मारकह�को 
संर�ण, परुाताि�वक व�तहु�को �यापार र �ाचीन 
�मारकह� भएका ठाउकँो खनाईसमेतमा िनय��ण 
राखी �ाचीन �मारकह� र परुात�वस�ब�धी, 
ऐितहािसक वा कला�मक व�तहु�को उपलि�ध र 
संर�णसमेत गन�” उ�े�यले जारी भएको �ाचीन �मारक 
संर�ण ऐन, २०१३ बमोिजम रातो कुमारी ज�ता 

स�पदाह�को संर�ण ह�न आव�यक देिख�छ । संय�ु 
रा�� संघको त�वावधानमा जारी भएको Convention 
Concerning the Protection of the World 
Cultural and Natural Heritage, 1972 ले पिन 
परुाताि�वक मह�व रा�ने मठ, मि�दर तथा �ाचीन 
�मारक भएका �थानको संर�ण गनु�पन� कुरामा जोड 
िदएको छ । यसरी संर�ण गन� म�ुय दािय�व रा�यमा 
नै रहेको छ । उि�लिखत महासि�धमा अिभ�य� मम� 
र भावनाअनसुार पिन रातो कुमारी ज�ता सा�ँकृितक 
धरोहरह�को सरं�ण गनु�  वा�छनीय दिेख�छ । यस 
�ि�बाट िवचार गदा�  ��ततु िववादका स�दभ�को 
भोगािधकार िदएकोस�ब�धी कुरालाई अन�तकालस�म 
कायम रहन िदन ु उिचत देिखदँैन । िनि�त समयमा 
यो भोगािधकारको अ�त ग�रन ु पद�छ । कम�चारी �ेड 
यिुनयनह�का लािग कुनै ज�गा उपल�ध गराउन ु
पन� भए ऐितहािसक र सा�ँकृितक मह�व रा�ने मठ, 
मि�दर रहेको ज�गाबाहेक अ�य�ै ठाउकँो खाली ज�गा 
उपल�ध गराउन सिकने नै ह��छ । तसथ� मठ, मि�दर, 
र पिव� पोखरी ज�ता ऐितहािसक एवम् सा�ँकृितक 
मह�वका स�पदाह�को संर�ण होस भ�ने अिभ�ायले 
िवप�ीह�म�येका नेपाल िनजामती कम�चारी यिुनयन, 
के��ीय सिमित र नेपाल मधेसी िनजामती कम�चारी 
म�च, के��ीय सिमितलाई अबको बढीमा १०(दश) 
वष�िभ� उ� �थानबाट अक� कुनै उपय�ु �थानमा 
ठाउमँा �थाना�तरण गनु�  गराउन,ु रातो कुमारीको 
मि�दरलगायत लगापात, पोखरीसमेतका ज�गाको 
सरं�ण गनु�  र सो �थानमा कम�चारी �ेड यिुनयन वा 
य�तै अ�य कुनै �योजनका लािग अब कुनै संरचना 
िनमा�ण गन� निदन,ु निदलाउन ु र हाल िव�मान 
सरंचनाह�म�ये मि�दरको सरं�ण, �यव�थापन र 
परुाताि�वक उपयोगका �ि�ले आव�यक संरचनाबाहेक 
अ�य संरचनाह� १०(दश) वष�िभ� हटाउन,ु हटाउन 
लगाउन ु भनी िवप�ीह�का नाममा िनद�शना�मक 
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आदेश जारी ह�ने ठहछ�  । आदेशको जानकारी 
िवप�ीह�लाई िदई दायरीको लगत क�ा गरी िमिसल 
िनयमानसुार अिभलेख शाखामा बझुाइिदनू ।

उ� रायमा सहमत छु ।
�या. ई�र�साद खितवडा

इजलास अिधकृतः िवदरु का�ले
इित सवंत् २०७३ साल असोज ५ गते रोज ४ शभुम् ।

सव��च अदालत, संय�ु इजलास
स.का.म.ु�धान�यायाधीश �ी दीपकराज जोशी

माननीय �यायाधीश डा. �ी आन�दमोहन भ�राई
आदेश िमित : २०७४।१२।१४

०७०-WO-०९०५

िवषय : परमादेश

िनवेदक : िज�ला डडे�धरुा, अमरगढी नगरपािलका 
के��ीय काया�लय भएको राि��य म�ु हिलया 
महासंघ र आ�नो हकमा समेत सो महासंघका 
पूव� अ�य� िज�ला डोटी, डौड गा.िव.स. वडा 
नं.६ ब�ने ड�मर िव.क. भ�ने डुमर ेकामीसमेत

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

मि��प�रषद् को काया�लय िसंहदरबार, 
काठमाड�समेत

 § सिंवधानका �ितब�ताह� र ��याभूत 
ग�रएका हकह� मह�वपूण� छन् । �यसैले यी 
हकह� हरके �यि� वग� र समदुायले कसरी 
उपभोग गन� पाउँछ, यो �वाभािवक�पमा 
�याियक चासोको िवषय ब�ने । 
 § सिंवधान मूलतः अिधकारह�को 

द�तावेज हो । हकह�को घोषणा मा� 
होइन उपभोगसमतेको सिुनि�तता गनु� 
सिंवधानको सा�य हो । यो सा�यको 
�ाि�तफ�  सबैको �यास रहनु पछ� । 
हकह�को सहज�पमा �चलन ह�दँा मा�ै 
जनताले �यायको अनुभूित गन� स�छन् । 
सिंवधान�द� हकह�को �चलनमाफ� त 
जनतालाई �यायको अनुभूित गराउनु नै 
अदालतको �मखु कत��य हो । अदालतको 
फैसलामाफ� त �थािपत अिधकारह�को 
काया��वयन ह�दँा नै समाजमा �याय 
सुिनि�त ह�ने ।
 § सिंवधानले प�रक�पना गरअेनु�प 

सामािजक �याय �थािपत गन�तफ�  
अदालतका �यान केि��त रहनु 
पछ� । �यसको लािग यसरी हिेपएका 
जनताह�को हक मखु�रत गन� र दिबएका 
आवाजह�लाई वाणी �दान गन� काय� 
गनु�पन� । 

(�करण नं.२)
 § सिंवधानले नै कुनै िकिसमको शोषण 

र दास�व �वीकार गद�न र ती काय�ह� 
मानव अिधकार िव��समेत छन ् भने 
�य�ता कुराह�को अ��य गनु� रा�यका 
सबै िनकायको दािय�व ब�छ । सरकारले 
हिलयाह�का �ितिनिधह�सगँ जे ज�तो 
सहमित गरकेो छ ती कुराह� सिंवधानतः 

�नण�य नं. ९९९१

&
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सरकारले बहन गनु�पन� िवषयिभ�समते 
पन� ।

(�करण नं.४)
 § ए�काइस� शता�दीमा पिन �था पर�परा 

�चलन वा अ�य कुनै आधारमा मािनसको 
शोषण ह��छ, च�वृि� �याज वा ज�गा 
िदएको भ�ने बहानामा पु�त� पु�ता 
हिलयाको �पमा रािख�छन ् । उनीह�ले 
पेटभरी खान पाउँदैनन्, उनीह�का 
स�तानह�ले िश�ा र �वा��य ज�तो 
आधारभूत हकबाट वि�चत ग�र�छ भ�न े
कुरा नेपाल रा�� र नेपाली समाजलाई 
सुहाउने कुरा होइन । यसो ह��छ भ�नसु�म 
पिन राि��य ल�जाको िवषय ह��छ र य�तो 
कुरा समतामूलक समाजको सवैंधािनक 
प�रक�पनासगँ निम�ने । 

(�करण नं.५)
 § सिंवधानले �चलनीय हक भनी ��याभूत 

ग�रसकेको अव�थामा हकह�को 
काया��वयनमा रा�यको आिथ�क �मता 
वा �ोत साधनको सीमा ह�न स�छ तर 
�ोतको उपल�ध ह�नसकेको ि�थितलाई 
देखाएर �यूनतम ्पिन काय� नगरी रा�यले 
उ�कन िम�दैन । रा�यसगँ हकह�को 
काया��वयनको योजना र काय�नीित   
ह�नैपछ� । लोकत��मा यो अपे�ा सदा 
सव�दा रहने ।

(�करण नं.६)
 § सिंवधान�ारा ��याभूत स�मान, समानता 

र िवभेदहीनता सिंवधान�ारा �द� सबै 
हकह�को जगमा रह�छन् भने शोषण 
िव��को हकको ��याभूितले िवभेदको 
अ��य गरी स�मानपूव�क बाँ�न पाउन े
अव�थाको सृजना गछ� । शोषणको अ�य 

ह�नुले �यूनतम�पमा िवभेदको अ��यलाई 
इंिगत गछ� तर िवभेदहीनताको ि�थित 
ब�न िश�ा, �वा��य, रोजगारी र राि��य 
जीवनमा सहज सहभािगता ज�ता हकह� 
सुिनि�त ग�रनु आव�यक ह�ने । 
 § सिंवधान�ारा �द� हकह�लाई सम�तामा 

िलन र एक अका�को प�रपूरकको �पमा 
बु�न र रा�य�ारा सकारा�मक कदम 
चािलन ुज�री ह��छ । हक अिधकारह�को 
सम�तामा �चलन ह�दँा सामािजक �याय 
कायम ह�ने र समावेशी लोकत��को 
अथ�पूण� �योग गन� ि�थित ब�न जाने । 
 § वत�मान सिंवधान�ारा लि�त समाजवाद 

उ�मखु समाजको �थापना गन� सव��थम 
ग�रब, िनमखुाह�को उ�ार र पुन�था�पन 
गरी उनीह� आ�नो खु�ामा उिभन स�ने 
ि�थित ब�नु पछ� । सदा उपेि�त र शोिषत 
रहकेा हिलयाह� सिंवधानतः �यसको 
�मखु दाबेदार ह�न ् भ�नेमा कुनै ि�िवधा 
नह�ने ।

(�करण नं.७)

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

आदेश
�या.डा.आन�दमोहन भ�राई : नेपालको 

अ�त�रम संिवधानको धारा ३२ तथा १०७(२) 
बमोिजम यस अदालतमा पन� आएको ��ततु िनवेदनको 
सिं�� त�य र आदेश यस�कार रहेको छ ।

नेपालको म�यपि�म र सदूुरपि�ममा 
िव�मान हिलया �थाको अ��यका लािग हिलयाह�को 



711

९९९१ - डुमरे कामीसमेत िव. नेपाल सरकार, �धानम��ी तथा मि��प�रषद ्को काया�लय, िसंहदरबारसमेत

आ�दोलनको �ममा ११ बुदँे माग पेस गरकेो र िमित 
२०६५।५।२० गते आ�दोलनकारी हिलयातफ� बाट 
म�ु हिलया महासघं र सरकारको तफ� बाट त�कालीन 
शाि�त तथा पनुिन�मा�ण म��ीबीच भएको ५ बुदँ े
सहमितको दफा २ मा राि��य हिलया महासंघको 
११ बुदँे माग अ�ययन गरी ठोस काय� गन� पीिडत 
हिलया र स�बि�धत �यि�तफ� बाट ६ जना र सरकारी 
िनकायबाट ३ जना गरी नौ सद�यीय काय�दल गठन 
गन�, उ� काय�दलले गठन भएको १५ िदनिभ� 
�ितवेदन पेस गन�, दफा ४ मा राि��य हिलया 
महासंघका ११ बुदेँ मागह��ित सकारा�मक रहदँै सबै 
मागह�को स�ब�धमा काय�दलले गरकेो िसफा�रसमा 
नेपाल सरकारले सम�या समाधानका लािग कारबाही 
अगािड बढाउने सत�मा स�झौता भई काठमाड� केि��त 
आ�दोलन िफता� भएको िथयो । 

िमित २०६५।५।२० को स�झौता मतुािबक 
नौ सद�यीय सिमित गठन भई सो सिमितको 
संयोजकमा शाि�त तथा पनुिन�मा�ण म��ालयका 
त�कालीन सहसिचव िव�ण�ुसाद नेपाल भई सो 
सिमितले १० बुदँ े िसफा�रस नेपाल सरकारलाई 
पेस गरकेो िथयो । जसको दफा २ मा ��ट�पमा 
हिलयाह�ले ब�दै आएको घरबास, भोगचलन ग�रएको 
ज�गा मािलकबाट हिलयाको नाममा दता� गराई घरबास 
िनमा�णका लािग आव�यक सामा�ीसिहत कमाई खाने 
ज�गा �ाि�तकारी भूिमसधुार लागू नह��जेलस�मका 
लािग तराईमा क�तीमा १० क�ा र पहाडमा १० 
रोपनी ज�गा स�पूण� हिलया प�रवारलाई उपल�ध 
गराउने, दफा ४ मा अल�गै कानूनको आव�यक पन� 
भएकोले म�ु हिलयाको लािग अल�गै ऐन िनमा�ण 
गन�, जाितय छुवाछुतको िवभेदलाई अ��य गन�, दफा 
६ मा सबै म�ु हिलयाको त�याङ्क सङ्कलन गरी 
उनीह�लाई सरकारले प�रचयप� �दान गन�लगायतका 
िसफा�रसह� िथए । सोअनसुार त�याङ्क सङ्कलन 
गन� काय� िवप�ी शाि�त तथा पनुिन�मा�ण म��ालयले 

ग�यो भने पनु�था�पनाको काय� िवप�ी भूिमसधुार तथा 
�यव�था म��ालयबाट भयो । �ा� त�याङ्कअनसुार 
ज�मा म�ु हिलया प�रवारको सं�था १९०५९ 
िनकािलयो । तर कितपय िज�लाह�मा हिलयाह� 
त�याङ्कबाट छुटेका छन् । एकाितर उनीह�को 
त�याङ्क सङ्कलन गनु�पन� सम�या छ भने अक�ितर 
त�याङ्कमा परेका म�ु हिलयाह�को पनु�था�पना गन� 
तथा �माणीकरण गन� काय� नभएका कारण उनीह�ले 
कुनै पनु�था�पनाको काय�बाट राहत पाएका छैनन् । 

िवप�ीम�येको पनु�था�पनाको िज�मेवारी 
िलइरहेको र कछुवाको �पमा काय� थालनी ग�ररहेको 
भूिमसधुार तथा �यव�था म��ालयले हाल पिछ�लो 
पटक म�ु हिलया पनु�था�पना तथा अनगुमनस�ब�धी 
काय�िविध, २०६९ जारी गरी सो काय�का लािग 
के��मा एक सिमित र िज�लामा िविभ�न िज�ला 
सिमितह� गठन गन� �यव�था ग�रएको िथयो 
भने सो सिमितले केही काय� थालनीस�म गरकेो 
िथयो । सोअिघ अक� िवप�ी शाि�त तथा पनुिन�मा�ण 
म��ालयले गरकेो त�याङ्कबार े सो�दा त�याङ्क 
सङ्कलन गरी भूिमसधुार तथा �यव�था म��ालयमा 
बझुाइ सकेकोले आ�नो िज�मेवारी कुनै नभएको भनी 
जवाफ िदने र भूिमसधुार तथा �यव�था म��ालयलाई 
सो�दा त�याङ्क अक� म��ालयले सङ्कलन गरकेो 
ह�नाले सङ्किलत त�याङ्कलाई आधार मानेर अिघ 
बढ्ने भनी जवाफ िदने गरकेो अव�था छ । िवप�ी 
भूिमसधुार तथा �यव�था म��ालयअ�तग�त म�ु 
कमैया महाशाखाको नामबाट म�ु हिलयाको काय� 
थालनी गरी सम� बजेट िविनयोजन गन� र �यसिभ�को 
सानो यिुनटको �पमा काय� अगािड बढाई �यून बजेट 
म�ु हिलयाको लािग िविनयोजन गन� र िविनयोिजत 
बजेट पिन �शासिनक खच�मा स�ने अिन बाकँ� रहेको 
रकम ि�ज जाने, िविभ�न �मण, गो�ीलगायतका काय� 
�गित भएको नाममा �ितवेदन मा� तयार गन� काय� 
भइरहेको छ । अिहले पिछ�लो पटक म�ुय�पमा ५ 
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बुदँ ेसहमितको एक प� राि��य म�ु हिलया महासंघ 
र सोमा आब� कितपय हिलया काय�कता� तथा म�ु 
हिलयाह� समेतलाई बाइपास गरी एकतफ��पमा उ� 
५ बुदँे स�झौता तथा १० बुदँ ेिसफा�रससमेतलाई थाती 
राखी मनपरी त�रकाले सकेस�म म�ु हिलयाह�को 
पनु�था�पनाका लािग अल�गै ऐनको आव�यकता 
नभएको, यसका लािग अल�गै काय��म, अल�गै 
�वत�� आयोगको नचािहने, सरकारी कम�चारीह� 
मा� भएको म��ीको संयोजक�वमा एक सिमित 
बनाउने, सो सिमितलाई स�चालन गन� कम�चारीह� 
मा� रहेको सिमित बनाउने अथा�त् कोर किमटी बनाउने 
अिन िज�ला सरकारी कम�चारीह�को बाह��यता मा� 
रहेको िज�ला सिमित बनाउने, म�ु हिलयाह�लाई 
सकेस�म ज�गा निदने, िदन ुपरे पिन िसिमत स�ंयामा 
एकदम �यून िदने, उनीह�लाई जिमनको हकबाट 
बेदखल गन� �कृितको गठन आदेश, २०७० जारी 
गरी काय� थालनी ग�ररहेको अव�था छ जस�ित हामी 
िनवेदकह� खासगरी राि��य म�ु हिलया महासंघ 
तथा यस आव� िविभ�न िज�ला सघंह� तथा हिलया 
अिधकारकम�ह�को ग�भीर आपि� रहेकोले सोबारमेा 
िवप�ीम�येका भूिमसधुार तथा �यव�था म��ालयलाई 
�यानाकष�ण प� िदइसकेको भए पिन स�पूण��पमा 
बेवा�ता गरी स�झौताप�को एक प�लाई बाइपास गरी 
मनपरी त�रकाले काय� गन�, म�ु हिलयाह�को हक 
िहतमा भ�दा पिन आ�नो सहजतामा पनु�था�पनाको 
काय� अिघ बिढरहेको छ ।

िमित २०६५।५।२० गते नेपाल सरकार 
र म�ु हिलया महासंघसगँ भएको ५ बुदेँ स�झौता, 
िमित २०६५।६।१० गते नेपाल सरकार, शाि�त 
तथा पनुिन�मा�ण म��ालयका सहसिचव िव�ण�ुसाद 
नेपालको सयंोजक�वमा गिठत सरकारी सिमितले 
पेस गरकेो १० बुदँ े िसफा�रससमेतका आधारमा 
पनु�था�िपत गनु�पन�मा औपचा�रक�पमा म�ु भएका 
भिनएको समयदेिख ६ वष� भइस�दा पिन सं�या�मक 

�पमा िनकै धेर ै �यून हिलयाह�को त�याङ्क 
सङ्कलन गरी उनीह�लाई पनु�था�िपत ग�रनकुो साटो 
के कसरी प�छाउन सिक�छ सो काय�ितर िवप�ीह� 
लागेका कारण आफू म�ु भई �वत�� जीवन िजउन 
आतरु कितपय म�ु ग�रएका भिनएका हिलयाह� म�ु 
भएको महससु नै नगरी म�ृयवुरण ग�रस�न ुभएको र 
अझ यो पनु�था�पनाको काय� कछुवाको गितमा अगािड 
बिढरहेको र ५ बुदेँ स�झौता र १० बुदेँ िसफा�रसलाई 
ल�याउने काय� भइरहेको छ । 

राि��य तथा अ�तरा�ि��य कानूनह�का 
आधारमा िवप�ीह�सगँ भएको ५ बुदँे स�झौता 
तथा सोही स�झौताबमोिजम गिठत उ�च �तरीय 
सिमितले पेस गरकेो १० बुदँे िसफा�रसलाई ल�याई 
एकतफ� मनपरी त�रकाले काय�विध बनाउने, गठन 
आदशे जारी गन� लगायतका काय� भइरहेको तर म�ु 
भिनएका हिलयाह�, हिलया मिहलाह� तथा हिलया 
बालबािलकाह�को पनु�था�पना नभई उनीह�को 
दैिनक गजुारी गन� नसिकने, भोकभोकै ब�नपुन�, घर 
छा�ो झनै वषा� घाममा ओत ला�ने ठाउ ँ नभएको, 
बेरोजगार भएका, िश�ाबाट वि�चतलगायतका सबै 
अिधकारबाट बेदखल पान� काय� भइरहेकोले उ� ५ 
बुदेँ सहमित तथा १० बुदेँ िसफा�रसबमोिजम काय� 
गरी उनीह�को मानव अिधकारको �यार�ेटी गन�का 
लािग नेपालको अ�त�रम संिवधान, २०६३  धारा 
३२ र १०७(२) बमोिजम िवप�ीह�का नाममा 
परमादेशलगायत जो चािहने आ�ा आदेश जारी गरी 
पाउन स�मािनत सव��च अदालतमा उपि�थत भएका 
छ� । म�ु भएको ६ वष�भ�दा बढी भइसकेको भए पिन अझै 
पनु�था�पनाको काय� स�झौता तथा िसफा�रसबमोिजम 
नभई रहेको अव�थामा सो काय� त�काल अगािड 
नबढाए म�ु भएका भिनएका हिलयाह�, हिलया 
मिहलाह�, हिलया बालबािलकाह�को अव�था हाल 
पिन िबच�ली भइरहेको तथा त�काल उनीह�को 
मानव अिधकारको सरु�ा गन� काय� नभए थप क�कर 
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९९९१ - डुमरे कामीसमेत िव. नेपाल सरकार, �धानम��ी तथा मि��प�रषद ्को काया�लय, िसंहदरबारसमेत

जीवन िजउन ु पन�, कितपय हिलयाह� पनु�था�पना 
नह�दैँ म�ृयकुो मखुमा पगेुका छन् भने थप यो अव�था 
आउने भएकोले सामा�य �ि�यामा ��ततु �रटको 
टुङ्गो ला�न समय िनकै धेर ै ला�ने ह�दँा सव��च 
अदालत िनयमावली, २०४९ को िनयम ६३(३)
(ङ) बमोिजम अ�ािधकारका साथ म�ुाको सनुवुाइ 
ग�रपाउ ँभ�ने बेहोराको िमित २०७१।०३।११ को �रट 
िनवेदन । 

यसमा के कसो भएको हो? िनवेदन 
मागबमोिजमको आदेश िकन जारी ह�न नपन� हो । 
आदेश जारी ह�न नपन� भए आधार र कारणसिहत 
िलिखत जवाफ िलई उपि�थत ह�न ुभनी िवप�ीह�का 
नाममा िनयमानसुार �याद जारी गनू� । यसमा म�ु 
हिलयाको हक अिधकारस�ब�धी ��न समावेिशत 
भएको देिखनाले सव��च अदालत िनयमावली, २०४९ 
को िनयम ६३(३)(च५) बमोिजम अ�ािधकार �दान 
ग�रिदएको छ भ�ने बेहोराको िमित २०७१।३।१७ को 
आदेश ।  

नेपाल सरकार, अथ� म��ालय रा�यको 
साधन, �ोतले �याएस�म रा�यले िलएको नीित 
काया��वयन गन� गराउन स�ब�धमा सदैव सकारा�मक 
रहेको बेहोरा स�मािनत अदालतसम� सादर 
अनरुोध गद�छु । िनवेदकह�को सिंवधान एवं कानून 
�द� हकमािथ आघात पन� गरी यस म��ालयबाट 
कुनैपिन िकिसमको काम कारबाही नभएको, नगरकेो 
र नाग�रकको हक हनन् ह�ने काम कारबाही नह�ने 
बेहोरासमेत स�मािनत अदालतसम� सादर अनरुोध 
गद�छु भ�ने बेहोराको नेपाल सरकार, अथ� म��ालयको 
िलिखत जवाफ ।

नेपाल सरकार, �धानम��ी तथा 
मि��प�रषदक्ो काया�लय संिवधान तथा �चिलत 
नेपाल कानूनको प�रपालना गरी गराई कानूनी रा�यको 
अवधारणालाई साकार पान� र नाग�रकका सिंवधान 
तथा कानून �द� हक, अिधकारह�को स�मान, 

सरं�ण र स�ब��न गद� उपभोगको सिुनि�तता �दान 
गन� कुरामा किटब� रहेको छ । रा�यको दािय�व 
र नीित काया��वयन गन� �ममा म�यपि�मा�चल 
िवकास �े�का सखु�त, जाजरकोट र ह��ला तथा 
सदूरपि�मा�चल िवकास �े�को कैलाली, क�चनपरु, 
डडे�धरुा, बैतडी, डोटी, अछाम, बझाङ, बाजरुा र 
दाचु�ला गरी १२ िज�लामा रहेको हिलया �थालाई 
अ��य गरी उनीह�को आिथ�क सामािजक अव�थामा 
सधुार �याई �यायोिचत जीवन िबताउन स�ने अवसर 
�दान गन� नेपाल सरकार, मि��प�रषदले् िमित 
२०६५।५।२१ गते सबै हिलयालाई म�ु गन� घोषणा 
ग�रसकेको छ । हिलयालाई म�ु घोषणा गरपे�ात् वा 
सोभ�दा अिघ हिलयाह�बाट भएको आ�दोलन तथा 
नेपाल सरकार र आ�दोलन प�बीच भएका सहमितको 
अनमुोदन गरी शाि�त तथा पनुः िनमा�ण म��ालयबाट 
म�ु हिलयाको लगत सङ्कलन गन�, �माणीकरण, 
वग�करण र प�रचयप� िवतरणलगायतका काय��म 
स�चालन गन� के�� र िज�ला�तरमा समेत (म�ु 
हिलया पनु�था�पना तथा अनगुमन) काय�दल गठन 
ग�रएको छ । यसरी गठन भएका काय�दलमा म�ु 
हिलयाका �ितिनिधसिहत के��मा ९ सद�यीय र 
िज�ला �मखु िज�ला अिधकारीको संयोजक�वमा ७ 
सद�यीय काय�दल गठन भएको छ । म�ु हिलयाको 
लगत �माणीकरण, आिथ�क ि�थितका आधारमा ४ 
वग�मा वग�करण गरी प�रचयप� िवतरण गन� र िज�लाको 
मागको आधारमा सीपमूलक तथा आयमूलक तािलम 
�दान गरी म�ु हिलयालाई �वरोजगार त�ुयाउने 
कामह� भइरहेको छ । आिथ�क वष� २०७१/०७२ 
को नेपाल सरकारको नीित तथा काय��मले समेत 
दिलत, भूिमहीन, सकुु�बासी म�ु कमैया तथा 
हिलया र पछािड परकेा समदुायलाई स�बोधन गरकेो 
छ । म�ु हिलया पनु�था�पना तथा अनगुमनस�ब�धी 
काय�िविध, २०६९ ले हिलयाका �े�मा ि�याशील 
�यि�ह�म�येबाट नेपाल सरकारबाट िनय�ु �यि� 
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संयोजक रहने गरी के��मा के��ीय काय�दल गठन 
गरकेो र िज�लामा �मखु िज�ला अिधकारीको 
संयोजक�वमा िज�ला�तरीय म�ु हिलया पनु�था�पना 
तथा अनगुमन काय�दलको गठन गरकेो छ । िज�लामा 
गठन ह�ने िज�ला�त�रय म�ु हिलया पनु�था�पना 
तथा अनगुमन काय�दलको सद�यह�मा िज�ला 
काय�दलको संयोजकले हिलयाको �े�मा काय�रत संघ 
/ सं�थाका पदािधकारीम�येबाट तोकेको एकजना 
मिहलासिहत तीनजना �ितिनिध सद�य रहने र के��ीय 
काय�दलमा हिलयाको �े�मा काय�रत सघं सं�थाका 
पदािधकारीम�येबाट म��ालयले तोकेको एकजना 
मिहलासिहत तीनजना �ितिनिध रहने �यव�था 
भएबाट उ� काय�दलह�मा सरकारी कम�चारीको मा� 
बाह��यता रहेको भ�न िम�दैन भ�ने बेहोराको नेपाल 
सरकार, �धानम��ी तथा मि��प�रषद्को काया�लयको 
िलिखत जवाफ ।

माननीय शाि�त तथा पनुिन�मा�ण म��ीको 
संयोजक�वमा िमित २०६७।४।१ मा भूिमसधुार 
तथा �यव�था म��ी, भूिमसधुार तथा �यव�था 
म��ालय र म��ालयका सिचवह� समेतको 
उपि�थितमा म��ालयअ�तग�त म�ु हिलया त�याङ्क 
सङ्कलन सिमित गठन भई सङ्कलन भएको 
त�याङ्क िववरणह� �शोधनलगायतका अि�म 
काय� गन� भूिमसधुार तथा �यव�था म��ालयबाट 
ह�नपुन� िवषयमा िस�ा�ततः सहमित रहेको भनी 
िनण�य भएको, �यसैगरी माननीय शाि�त तथा 
पनुिन�मा�ण म��ीको संयोजक�वमा म��ालयमा िमित 
२०६७।४।१३ मा भूिमसधुार तथा �यव�था म��ी, 
राि��य योजना आयोगका सद�य, भूिमसधुार तथा 
�यव�था म��ालय र म��ालयका सिचवह�, अथ� 
म��ालयका सहसिचवसमेतको उपि�थितमा म�ु 
हिलयाह�को संकिलत त�याङ्क �शोधन गन� 
स�ब�धमा हालस�म उपल�ध त�याङ्क िववरणको 
टेबलेुसन गन� काय� म��ालयले गरी नामावलीसिहतको 

सबै िववरण भूिमसधुार तथा �यव�था म��ालयलाई 
बझुाउने भनी िनण�य भएबमोिजम नेपाल सरकारले 
२०६५।५।२१ गते सबै हिलयाह�लाई म�ु घोषणा 
गरपे�ात् नेपालको म�यपि�म र सदूुरपि�म िवकास 
�े�का १२ िज�लामा ज�मा १९,०५९ ह�िलया 
प�रवारको त�याङ्क सङ्कलन म��ालयबाट िलएको 
लगत एवं पेस भएको काय�दलको सझुावसिहतको 
�ितवेदनलगायतका काय� भूिमसधुार तथा �यव�था 
म��ालयमा िमित २०६७।१०।१२ मा पठाइसिकएको 
रहेछ । नेपाल सरकार (मि��प�रषद)् को िमित 
२०७१।३।२ को िनण�यानसुार पनुरावेदन अदालतका 
पूव� म�ुय �यायाधीशको अ�य�तामा शाि�त तथा 
पनुिन�मा�ण म��ालय �थापनाप�ात् भएका सहमित 
स�झौता काया��वयन िसफा�रस आयोग, २०७१ गठन 
भई आयोगले काय� �ार�भ ग�रसकेको अव�थामा 
अनाव�यक दाबी िलई दायर भएको �रट िनवेदन 
खारजे ग�रपाउ ँभ�ने बेहोराको शाि�त तथा पनुिन�मा�ण 
म��ालयको िलिखत जवाफ ।

नेपालको म�यपि�मा�चल तथा 
सदूुरपि�मा�चल िवकास �े�का १२ िज�लामा रहेका 
हिलयाह�को मिु�को घोषणा नेपाल सरकारले िमित 
२०६५।५।२१ गते गरकेो हो । शाि�त तथा पनुिन�मा�ण 
म��ालयबाट म�ु हिलयाका �ितिनिधसमेत रहेको 
लगत सङ्कलन टोली गठन भई १२ िज�ला ज�मा 
१९०५९ प�रवारको लगत सङ्कलन गरी यस 
म��ालयमा िमित २०६७।१०।१२ मा ह�ता�तरण 
भएको िथयो । लगत �ा� भएपिछ िनजह�को 
�यव�थापनका लािग नेपाल सरकार (माननीय 
उप�धानम��ी तथा भूिमसधुार तथा �यव�था 
म��ी�तर) को िमित २०६८।१।१९ को िनण�यअनसुार 
त�कालीन माननीय सभासद ह�रराम �ीपाइलीको 
सयंोजक�वमा म�ु हिलया पनु�था�पना तथा अनगुमन 
काय�दल गठन भई म�ु हिलयाको लगत �माणीकरण, 
वग�करण र प�रचयप� िवतरणलगायत म�ु हिलया 
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प�रवारलाई सीपमूलक तथा आयमूलक तािलम �दान 
गन� काय� गद� आएको र २०७० पौष मसा�तस�म मा� 
काय�दलको �याद रहेको िथयो । काय�दलको तोिकएको 
िज�मेवारी पूरा गन�का लािग िमित २०६८।८।५ मा 
नेपाल सरकार (माननीय म��ी�तर) को िनण�यबाट 
�वीकृत म�ु हिलया पनु�था�पना तथा अनगुमनस�ब�धी 
काय�िविध, २०६८ लागू ग�रएको िथयो । काय�दलले 
हालस�म १०६२२ प�रवारको लगत �माणीकरण गरी 
७३६७ प�रवारलाई प�रचयप� िवतरण ग�रसकेको 
छ । म�ु हिलया �यव�थापनलाई अझ �यवि�थत र च�ुत 
बनाउने उ�े�यले “म�ु हिलया पनु�था�पना सम�या 
समाधान सिमित गठन आदेश, २०७० र काय�योजना” 
नेपाल सरकार (मि��प�रषद)् बाट िमित २०७०।१२।७ 
मा �वीकृत भई काय�योजनालाई �यावहा�रक�पमा 
काया��वयन गन� उ�े�यले चाल ुआ.व.मा २० वटा घर 
िनमा�ण, १३१ प�रवारलाई ज�गा ख�रद र १२५ वटा 
घर मम�तको काय��म ६ वटा िज�ला सखु�त, ह��ला, 
कैलाली, क�चनपरु, अछाम र दाचु�ला िज�लामा 
स�चालनमा रहेका छन् । यी काय��मह� स�चालनका 
लािग “म�ु हिलयालाई ज�गा ख�रद तथा दता� र घर 
िनमा�ण तथा मम�तस�ब�धी अनदुान उपल�ध गराउने 
काय�िविध, २०७१” माननीय म��ी�तरको िनण�यबाट 
िमित २०७१।१।२८ मा �वीकृत भई काया��वयनमा 
रहेको छ । �यसैगरी आगामी वष� २०७१/०७२ मा म�ु 
हिलयाको लािग १७१ घर िनमा�ण, १७१ घर मम�त, 
१७१ प�रवारलाई ज�गा ख�रद गन� काय��म रहेको 
छ । यसबाहेक म�ु हिलयाको मागलाई सवंोधन गरी 
बाधँा �म (िनषेध, रोकथाम र पनु�था�पन) स�ब�धमा 
िवधेयकको तजु�मा गरी स�बि�धत सरोकारवाला 
म��ालयको राय �ा� गरी कानून, �याय, सिंवधान 
सभा तथा ससंदीय मािमला म��ालयमा सहमितका 
लािग पठाउने चरणमा रहेको छ । यसरी म�ु हिलया 
पनु�था�पना काय��मलाई नेपाल सरकारले पिहलो 
�ाथिमकतामा राखी काय��म स�चालन ग�ररहेको, 

नीितगत �यव�थामाफ� त म�ु हिलयाको सम�यालाई 
सवंोधन गरी पनु�था�पनाको �याकेज उपल�ध गराउदैँ 
आएको छ । पनु�था�पनको काय�ह� स�ु भइसकेको 
अव�थामा रहेको ह�दँा िवप�ी िनवेदकले हचवुा र 
मनगढ�ते िकिसमले यस म��ालय र म�ु हिलया 
पनु�था�पन सम�या समाधान सिमितसमेतलाई िवप�ी 
बनाई दायर ग�रएको ��ततु �रट िनवेदन कानूनस�मत 
र तक� सङ्गत समेत नदेिखदँा खारजेभागी छ खारजे 
ग�रपाउ ँ भ�ने बेहोराको भूिमसधुार तथा �यव�था 
म��ालय र म�ु हिलया �यव�थापन सिमितको संय�ु 
िलिखत जवाफ ।

िनयमबमोिजम दैिनक पेसी सूचीमा चढी पेस 
ह�न आएको ��ततु �रट िनवेदनमा िनवेदकतफ� बाट 
िमित २०७४।०४।२३ गतेको तारखे गजुा�रएको 
देिखयो । यसरी साव�जिनक हक र सरोकारको िवषय 
भनी यस अदालतमा नेपालको अ�त�रम संिवधानको 
धारा १०७(२) अ�तग�त दता� ग�रएको िनवेदनमा 
िनवेदकतफ� बाट लापरवाही ह�न आएको पाइ�छ । तर 
��ततु �रट िनवेदन म�ु हिलयाको पनु�था�पनको 
िवषयसगँ स�बि�धत ह�दँा साव�जिनक हक र सरोकारको 
िवषय देिखन आयो । �यसैले िनवेदन र िलिखत 
जवाफसमेतको अ�ययन गरी ��ततु िववादमा िनण�य 
िन�कष�मा प�ुन ुपन� ह�न आयो । 

�रट िनवेदन नेपालको सदूुर पि�म र 
म�यपि�मका १२ वटा िज�लाह�मा �चलनमा 
रहेको हिलया �थाको अ��य र म�ु हिलयाह�को 
पनु�था�पनसगँ स�बि�धत देिख�छ । हिलयाह� �ायः 
आ�नो घरबास नभएका, ऋणले िथिचएका र ऋणको 
भार बो�न नस�दा बाधा वा दास ज�तो जीवन िबताउन 
बा�य पा�रएका �यि�ह� ह�न् । हिलयाह�को सम�या 
अ�ययन गन� सरकार�ारा गिठत काय�दलले िमित 
२०६५।६।१० मा शाि�त तथा पनुिन�मा�ण म��ालयमा 
बझुाएको �ितवेदनमा हिलयाह�को िवषयमा यसो 
भिनएको छः 
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"प�ुत� प�ुतादेिख जिमनको सानो टु�ामा 
वा ऋणको �याजबापत वा पर�पराको आधारमा 
जिम�दारको हलो जो�ने र लाए अ�ाएका स�पूण� 
कृिषज�यलगायतका काय�ह� गन� एक �कारको 
ब�धकारी �म गनु�  नै हिलया �था हो । हिलया �था 
एउटा दास �थाको अवशेष हो । हिलया �था मधेशमा 
हरवा, चरवा पहाडमा हिलयाका �पमा नेपालका 
सबै ठाउ ँभएपिन म�यपि�म र सदूुरपि�मका पहाडी 
िज�लामा �यापक �पमा रहेको छ । अिधकांश 
हिलयाह� दिलत छन ।

यी कृिष वधवुा कामदारह� ह�न् जो प�ुत� 
प�ुतादिेख ितन� बाकँ� ऋणको कारण जिम�दारह�कोमा 
ब�धकको �पमा काम गन� बा�य ह��छन् । सामा�यतया 
हिलयाह� तीन िकिसमका ह��छन् :

क) ऋणको �याजबापत काम गन� । 
ख) ज�गा उपभोग गरबेापत काम गन� ।  
ग) पर�परागत �पमा एउटा िनि�त रकम 

िलएर खेती लगाउनेदिेख िभ�याउनेस�मका स�पूण� 
काय�ह� गन� ।"

ब�धनकारी �मको �थाबाट मिु�को 
िनि�त २०६५ सालमा हिलयाह�ले आ�दोलन गरी 
राि��य हिलया मिु� समाज, महासंघले ११ बुदँ ेमाग 
सरकारमा पेस गर े। प�रणामतः उनीह�का अगवुाह� 
र सरकारको बीचमा िमित २०६५।५।२० मा एउटा 
स�झौता भएको देिख�छ । उ� स�झौतामा देहायका 
कुराह� उ�लेख छन् :

१.  "प�ुत� प�ुतादेिख हिलया प�रवारको नाममा 
रहेको ऋण खारजेीसिहत नेपाल सरकारले 
औपचा�रक�पमा हिलया मिु�को घोषणा 
गन�,

२. राि��य हिलया मिु� समाज, महासंघका 
११ बुदँे मागह� अ�ययन गरी ठोस काय� 
गन� पीिडत हिलया र स�बि�धत �यि�का 

तफ� बाट ६ जना र सरकारी िनकायबाट ३ 
जना गरी ९ सद�सीय काय�दल गठन गन� । 
उ� काय�दलले गठन भएको १५ िदनिभ� 
�ितवेदन पेस गन�,

३. हिलया आ�दोलनकारी तथा हिलया 
प�रवारलाई आव�यकताअनसुार सरु�ा 
�दान गन�,

४. राि��य हिलया मिु� समाज, महासघंका 
११ बुदँ ेमागह� �ित सकारा�मक रहदँ ैसबै 
मागह�को स�ब�धमा काय�दलले गरकेो 
िसफा�रसमा नेपाल सरकारले सम�या 
समाधानका लािग कारबाही अगािड बढाउने,

५. राि��य हिलया मिु� समाज, महासंघले गद� 
आएका स�पूण� आ�दोलनका काय��मह� 
आजैदेिख िफता� िलने ।"   

 
नेपाल सरकारको तफ� बाट शाि�त तथा 

पनुिन�मा�ण म��ी र राि��य हिलया मिु� समाज, 
महासघंको तफ� बाट उनीह�का ४ जना �ितिनिधह�ले 
सिहछाप गरकेो सो स�झौता हिलया आ�दोलनका 
अगवुाह�ले सरकारसम� पेस गरकेो ११ बुदेँ माग 
प�मा आधा�रत देिख�छ । उ� ११ बुदँ े मागप�मा 
अ�य कुराको अित�र� म�ु हिलयाह�को बसोबासको 
लािग तराईमा १० क�ा र पहाडमा १० रोपनी ज�गा 
उपल�ध गराउने, उनीह�को मिु� र पनु�था�पनाको 
लािग "उ�च�तरीय हिलया मिु� तथा पनु�था�पन 
आयोग" गठन गन�, अ�त�रम राहतको लािग �ित 
प�रवार �.१,००,०००।- उपल�ध गराउनकुा साथै 
रोजगार, छुवाछुत र भेदभावको अ��य र हरके तह 
�े�मा समानपुाितक �ितिनिध�वका कुराह� उ�लेख 
भएको िमिसल संल�न उ� मागह�को �ितिलिपबाट 
देिख�छ । 

नेपाल सरकार, मि��प�रषदक्ो तफ� बाट 
पेस भएको िलिखत जवाफमा उ� स�झौताप�ात् 
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िमित २०६५।५।२१ मा मि��प�रषदले् सबै 
हिलयालाई म�ु गन� घोषणा गरकेो र सोपूव� ग�रएका 
सबै सहमितको अनमुोदन ग�रएको कुरा उ�लेख 
छ । पाचँ बुदेँ सहमितबमोिजम गठन भएको काय�दलले 
हिलयाह�को पनु�था�पन पूव� उनीह�को सं�या 
आिथ�क अव�थासमेतको त�याङ्क आउन ु पन� 
भ�ने िसफा�रस गरबेमोिजम म�ु हिलयाह�को लगत 
सङ्कलन, �माणीकरण, वग�करणलगायतका काय� 
गन� के�� र िज�ला�तरमा काय�दल गठन ग�रएको, म�ु 
हिलया पनु�था�पना तथा अनगुमनस�ब�धी काय�िविध, 
२०६९ जारी ग�रएको कुरा पिन उ�लेख छ । �य�तै 
गरी शाि�त तथा पनुिन�मा�ण म��ालयको िलिखत 
जवाफमा नेपालको सदूुरपि�म र म�यपि�म िवकास 
�े�का १२ िज�लामा १९,०५९ हिलया प�रवारको 
त�याङ्क सङ्कलन ग�रएको कुरा उ�लेख छ । �य�तै 
गरी भूिमसधुार तथा �यव�थापन म��ालयको िलिखत 
जवाफमा लगतमा परकेा यी प�रवारह�म�ये केहीको 
�माणीकरण गरी प�रचयप� िवतरण ग�रएको, सानो 
सं�यामा हिलया प�रवारको िनि�त घर िनमा�ण, ज�गा 
ख�रद, घर मम�त आिद ग�रएको भ�ने उ�लेख छ । पेस 
भएका िलिखत जवाफह�को अ�ययनबाट सरकारले 
हिलयाह�ले भो�न ु परकेो सम�याको पिहचान गरी 
र उनीह�को मिु�प�ात् पनु�था�पनाको लािग केही 
काय�को �ार�भस�म गरकेो तर सम�याको पूण��पमा 
संवोधन ह�न बाकँ� नै रहेको भ�ने दिेख�छ । 

��ततु �रट िनवेदनमा म�ुय�पमा 
हिलया मिु�प�ात् उनीह�को पनु�था�पनाको 
काय� तदा�खताका साथ स�प�न ह�न नसकेको, 
सो काय�का लािग गिठत काय�दल / सिमितह�मा 
सरकारी कम�चारीह�को बाह��यता रही हिलयाह�को 
�ितिनिध�व ह�न नसकेको, �माणीकरण �िुटपूण� रहेको, 
हिलयाह�को पनु�था�पनामा �यून बजेट िविनयोजन 
ग�रएको र िविनयोिजत रकम पिन �शासिनक खच� 
र �मण गो�ी आिद र कागजी �ितवेदनमा स�ने 

काय� भएको िजिकर िलइएको छ । �धानम��ी तथा 
मि��प�रषदक्ो काया�लयबाट �ा� िलिखत जवाफमा 
म�ु हिलया पनु�था�पना तथा अनगुमनको लािग के�� 
र िज�लामा गिठत ��येक काय�दलमा हिलयाका 
�े�मा काय�रत संघ / स�ंथाका पदािधकारीह�म�ये 
बाट एकजना मिहलासिहत तीन जना �ितिनिध 
सद�य रहने �यव�था गरकेो भ�ने उ�लेख भएबाट 
पनु�था�पनस�ब�धी काय�मा हिलयाह�को �ितिनिध�व 
भएको रहेनछ भ�न सिकने अव�थाचािह ँदेिखएन । तर 
सो काय�दल हालस�म काय�रत छ वा छैन �प� ह�न 
सकेन ।

�रट िनवेदनमा सरकारको तफ� बाट 
पनु�था�पना लगायत जे जित मागह�को काया��वयनको 
कुरा उठाइएका छन् यी िवषयह� िव�मान 
कानूनको उ�लङ्घन वा �चलनको िवषयभ�दा 
पिन नया ँ कानूनको िनमा�ण एवं नीितगत �यव�था 
र �यावहा�रक र समय सा�रणीमा आव� रणनीित 
तथा काय��म बनाइन ुपन� कुराह� उ�लेख ग�रएको 
छ । संिवधान र कानून �द� हकको उ�लङ्घन 
ह�दँा उ��ेषण वा परमादशेको आदेश जारी ह�ने 
हो । सरकारसम� पेस भएका माग स�झौताका बुदँा 
वा �यसपिछ गिठत काय�दलको �ितवेदन आिद कानून 
होइनन् । यी द�तावेजको आधारमा कसैको �चलनीय 
हक ब�दैन । �यसैले यहा ँजनु सम�याको उ�लेख भएको 
छ यी कुराह�को संवोधन उ��ेषण वा परमादेशको 
आदशे�ारा भ�दा पिन एउटा िव�ततृ िकिसमको र 
�यवहारमा काया��वयन गन� सिकने आदेशमाफ� त ग�रन ु
पन� िवषय देिख�छ । के क�तो आदेश जारी गन� भ�ने 
स�दभ�मा सम�याको �कृित, सा�दिभ�क सवंैधािनक 
�यव�थाको िववेचना गरी उपय�ु उपचार िविध तय 
गनु�पन� अव�था यहा ँदिेख�छ । �यसैले उ��ेषण तथा 
परमादेशको आदशे जारी गनु�पन� भ�ने िनवेदन खारजे 
ग�रएको छ ।

२. अब के क�तो आदेश जारी गन� भ�ने 
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स�दभ�मा �ार�भमा नै �प� गरी हा�नपुन� कुरा के छ 
भने हिलयाह� यसै देशका नाग�रक ह�न ्। सरकार 
आफँैले गरकेो स�झौता र घोषणाको आधारमा हदेा� 
पिन उनीह� �प��पमा छुट्याउन सिकने एउटा 
वग�को मािनस एव ंसमदुाय  ह�न ्। �यसैले सिंवधान 
�द� हकह� उनीह�लाई �यि�गत र सामूिहक 
�पमा �ा� ह��छन ् । हिलयाह�को सम�याको 
�कृित हेदा�  ग�रबी, भूिम िवहीनता, अिश�ा, पछौटेपन 
र रोजगारीको अभाव मा� नभई दास �थाको एक 
�कारको िनर�तरता हो भ�ने दिेख�छ र उनीह�को माग 
यही दासताको अ��य गन�तफ�  सारभूत �पमा केि��त 
देिख�छ । �रट िनवेदन दता� गदा�को बखत िव�मान 
नेपालको अ�त�रम सिंवधान, २०६३ र वत�मान 
नेपालको सिंवधान दुवैले स�मानपूव�क बा�ँन पाउन े
हकको साथै �वत��ता र समानताको मा�यतालाई 
आ�मसात ्गद� जातीय, वग�य, िलङ्ग, धम� आिद 
कुनै पिन िकिसमको भेदभावलाई अ�वीकार गरकेा 
छन ् ।1 यसका साथै जातीय छुवाछुत र भेदभाव, 
धम� पर�परा, सं�कार वा अ�य कुनै पिन आधारमा 
ग�रएको शोषण, दास वा बाधा बनाउने वा इ�छा 
िव�� काममा लगाउने काय� सिंवधान�ारा िनषेिधत 
छन ् ।2 सिंवधानका यी �ितब�ताह� र ��याभूत 
ग�रएका हकह� मह�वपूण� छन ्। �यसैले यी हकह� 
हरके �यि� वग� र समदुायले कसरी उपभोग गन� 
पाउँछ, यो �वाभािवक�पमा �याियक चासोको 
िवषय ब�छ । सिंवधान मूलतः अिधकारह�को 
द�तावेज हो । हकह�को घोषणा मा� होइन 
उपभोगसमेतको सुिनि�तता गनु� सिंवधानको सा�य 
हो । यो सा�यको �ाि�तफ�  सबैको �यास रहन ु
पछ� । हकह�को सहज�पमा �चलन ह�दँा 
मा�ै जनताले �यायको अनभूुित गन� स�छन ् । 
1. नेपालको अ�त�रम सिंवधान, २०६३ को धारा १२, १३ र नेपालको 
संिवधानको धारा १६, १७, १८ 
2. नेपालको अ�त�रम संिवधान, २०६३ को धारा १४, २९ र नेपालको 
संिवधानको धारा २४, २९

सिंवधान�द� हकह�को �चलनमाफ� त जनतालाई 
�यायको अनुभूित गराउन ु नै अदालतको �मखु 
कत��य हो । अदालतको फैसलामाफ� त �थािपत 
अिधकारह�को काया��वयन ह�दँा नै समाजमा �याय 
सुिनि�त ह��छ । तसथ�ः संिवधानले प�रक�पना 
गरअेन�ुप सामािजक �याय �थािपत गन�तफ�  
अदालतका �यान केि��त रहन ुपछ�  । �यसको लािग 
यसरी हेिपएका जनताह�को हक मखु�रत गन� र 
दिबएका आवाजह�लाई वाणी �दान गन� काय� 
गनु�पछ�  ।  

३. नेपालको संिवधानको धारा ५१(ञ) 
को देहाय ख�ड (छ) मा “म�ु कमैया, क�हलरी, 
हरवा, चरवा, हिलया, भूिमहीन, सुकु�बासीह�को 
पिहचान गरी बसोबासको लािग घर घडेरी तथा 
जीिवकोपाज�नका लािग कृिषयो�य जिमन वा 
रोजगारीको �यव�था गद� पुन�था�पना गन�" 
िवषयलाई रा�यले नीितको �पमा �वीकार ग�रसकेको 
छ । य�िप संिवधानको भाग ४ मा विण�त रा�यका 
िनद�शक िस�ा�त, नीित तथा दािय�वह� काया��वयन 
भए वा नभएको स�ब�धमा अदालतमा ��न उठाउन 
िम�दैन तर वत�मान संिवधानले मौिलक हकको 
काया��वयनको लािग तीन वष�िभ� कानूनी �यव�था 
गन� �ितब�ता �य� गरकेो छ र हिलयाह�को मौिलक 
हकह�को काया��वयनको लािग रा�य नीितको मािथ 
विण�त पिहचान, बसोबास, जीिवकोपाज�न र रोजगारी 
ज�ता �यव�था सा�दिभ�क ह��छन् भने आफूसम� 
परकेा िववादह�मा “�भावकारी र जन उ�रदायी” 
�याय गनु�पन� र आफूसम� परकेा िववादमा उिचत 
उपचार �दान गनु�पन� संवैधािनक दािय�व भएको यस 
अदालतले सो िवषयमा बो�न र �याय िन�पण गन� 
निम�ने भ�ने ह�दँनै ।

४. �रट िनवेदन दता� गदा�को अव�थामा 
िव�मान अ�त�रम संिवधान र वत�मान संिवधानले 
कुनै पिन िकिसमको शोषण र दास वा बाधँा बनाउने 
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९९९१ - डुमरे कामीसमेत िव. नेपाल सरकार, �धानम��ी तथा मि��प�रषद ्को काया�लय, िसंहदरबारसमेत

काय�लाई िनषेध गरकेो त छँद ैछ नेपाल प� रहेका मानव 
अिधकारस�ब�धी महासि�धह�मा पिन बाधँा बनाउने, 
बा�यकारी �ममा लगाउने, �यालाबेगर काममा लगाउने 
आिद काय�लाई िनषेध ग�रएको छ । महासि�धह�म�ये 
दासता उ�मलुन महासि�ध, १९२६ को धारा २, ४, ५ 
मह�वपूण� छन् । �य�तैगरी नाग�रक तथा राजनीितक 
अिधकारस�ब�धी महासि�ध, १९६६ को दफा ८ ले 
दासता (Slavery, Servitude) र बा�यकारी �म 
(Compulsory Labor) लाई िनषेध गरकेो कुरा िवशेष 
�मरणीय छ । यी र अ�य महासि�धका �यव�था�ित 
सरकारको �ितब�ता रहेकै पाइ�छ । यहा ँकसैले मानव 
अिधकारस�ब�धी महासि�धका �यव�था मा�न ु पद�न 
भनेको पिन छैन । तसथ� ती �यव�थाह�बार े िव�ततृ 
िववेचना र िव�ेषण यहा ँआव�यक भएन । संिवधानले 
नै कुनै िकिसमको शोषण र दास�व �वीकार गद�न र ती 
काय�ह� मानव अिधकार िव��समेत छन् भने �य�ता 
कुराह�को अ��य गनु�  रा�यका सबै िनकायको दािय�व 
ब�छ । सरकारले हिलयाह�का �ितिनिधह�सगँ 
जे ज�तो सहमित गरेको छ ती कुराह� संिवधानतः 
सरकारले बहन गनु�पन� िवषयिभ�समेत पछ� न् । 

५. हिलया �थाकै कुरा गदा� ब�ुन ुपन� कुरा 
के छ भने कुनै का�पिनक िवषय होइन, शोिषत पीिडत 
जनताह�ले भो�न ु परकेो यथाथ� हो । ए�काइस� 
शता�दीमा पिन �था पर�परा �चलन वा अ�य 
कुनै आधारमा मािनसको शोषण ह��छ, च�वृि� 
�याज वा ज�गा िदएको भ�ने बाहनामा पु�त� पु�ता 
हिलयाको �पमा रािख�छन् । उनीह�ले पेटभरी 
खान पाउँदैनन,् उनीह�का स�तानह�ले िश�ा र 
�वा��य ज�तो आधारभूत हकबाट वि�चत ग�र�छ 
भ�ने कुरा नेपाल रा�� र नेपाली समाजलाई सुहाउन े
कुरा होइन । यसो ह��छ भ�नुस�म पिन राि��य 
ल�जाको िवषय ह��छ र य�तो कुरा समतामलूक 
समाजको सवैंधािनक प�रक�पनासगँ िम�दैन । 

६. जहासँ�म संिवधान �द� हकह�को 

कुरा छ यो स�य हो िक वत�मान सिंवधानले ��याभूत 
गरकेा कैय� हकह�ले रा�यको तफ� बाट सकारा�मक 
कदमको अपे�ा गद�छन् । तीनको काया��वयनमा 
आिथ�क �ोत र साधनको आव�यकता पिन 
पद�छ । तर यसो भनेर नाग�रक र राजनीितक �कृितका 
हकह�को काया��वयनमा सकारा�मक कदम र 
आिथ�क �ोत नचािहने भ�ने ह�दैँन । संिवधानले 
�चलनीय हक भनी ��याभूत ग�रसकेको अव�थामा 
हकह�को काया��वयनमा रा�यको आिथ�क �मता 
वा �ोत साधनको सीमा ह�नस�छ तर �ोतको 
उपल�ध ह�नसकेको ि�थितलाई देखाएर �यूनतम् 
पिन काय� नगरी रा�यले उ�कन िम�दैन । रा�यसगँ 
हकह�को काया��वयनको योजना र काय�नीित 
ह�नैपछ�  । लोकत��मा यो अपे�ा सदासव�दा रह�छ । 

७. सिंवधान�ारा ��याभूत स�मान, 
समानता र िवभेदहीनता सिंवधान�ारा �द� 
सबै हकह�को जगमा रह�छन ् भने शोषण 
िव��को हकको ��याभूितले िवभेदको अ��य 
गरी स�मानपूव�क बा�ँन पाउने अव�थाको सजृना 
गछ� । शोषणको अ�य ह�नुले �यूनतम�पमा िवभेदको 
अ��यलाई इङ्िगत गछ� तर िवभेदहीनताको ि�थित 
ब�न िश�ा, �वा��य, रोजगारी र राि��य जीवनमा 
सहज सहभािगता ज�ता हकह� सुिनि�त ग�रनु 
आव�यक ह��छ । सिंवधान�ारा �द� हकह�लाई 
सम�तामा िलन र एक अका�को प�रपूरकको �पमा 
बु�न र रा�य�ारा सकारा�मक कदम चािलनु ज�री 
ह��छ । हक अिधकारह�को सम�तामा �चलन ह�दँा 
सामािजक �याय कायम ह�ने र समावेशी लोकत��को 
अथ�पूण� �योग गन� ि�थित ब�न जा�छ । वत�मान 
सिंवधान�ारा लि�त समाजवाद उ�मखु समाजको 
�थापना गन� सव��थम ग�रब, िनमखुाह�को उ�ार 
र पुन�था�पन गरी उनीह� आ�नो खु�ामा उिभन 
स�ने ि�थित ब�नु पछ� । सदा उपेि�त र शोिषत 
रहकेा हिलयाह� सिंवधानतः �यसको �मखु 
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दाबेदार ह�न ्भ�नेमा कुनै ि�िवधा छैन ।
८. हिलयाह�को स�दभ�मा सरकारले 

�प��पमा उनीह�को पिहचान, �माणीकरण र 
वग�करण गरी पनु�था�पन गन� कुरालाई �वीकार 
ग�रसकेको छ । नपेालको सिंवधानले  हिलयासिहतका 
कमजोर र िपछिडएका वग� तथा �यि�ह�को 
पुन�था�पनलाई रा�यको दािय�व ह�ने भनी �वीकार 
ग�रसकेको अव�थामा हिलयाह�को मागको 
स�बोधन गन� कुरा अब कसैको लहडको िवषय रहन 
स�दैन । यो अब गर ेपिन ह�ने नगर ेपिन ह�ने सरकारी 
�वे�छाको िवषय ह�न स�दैन ।

९. हिलयाह�ले रा�यसम� पेस गरकेा 
मागह�को सार ऋण मिु�को घोषणा र पनु�था�पनसगँ 
स�बि�धत दिेख�छन् । पनु�था�पनको लािग उनीह�ले 
घरबास र जीवन िनवा�हका लािग केही जिमन, 
घरबासको लािग आव�यक सामा�ी, अ�त�रम राहतको 
लािग कही रकम, रोजगारी, छुवाछुतको अ��यको साथै 
राि��य जीवनका हरके �े� र तहमा समानपुाितक 
�ितिनिध�व एव ंसरु�ासमेतको माग गरकेा छन् । ती 
कुराह� सव�था संिवधानअनकूुल र रा�यले �यूनतम 
�पमा पिन पालन गनु�पन� दािय�वका िवषयह� 
देिख�छन् । नेपालको संिवधानको धारा ५१(ञ) को 
(छ) मा हिलयासमतेका सुकु�बासीह�को पिहचान 
गरी बसोबासको लािग घर घडेरी, जीिवकोपाज�नको 
लािग कृिषयो�य जिमन वा रोजगारीको �यव�था गद� 
पुन�था�पन गन� कुरालाई रा�यका िनद�शक िस�ा�त 
नीित र दािय�वको �पमा �वीकार ग�रसिकएको 
ह�दँा अबको चासो र स�दभ� सो दािय�वको कसरी 
�यावहा�रक�पमा काया��वयन गन� भ�ने ह�नपुछ�  । 
संवैधािनक �यव�थामाफ� त रा�यले हिलयाह�को 
माग काया��वयन र पनु�था�पनको दािय�व �वीकार 
ग�रसकेको छ भने यी संिवधानस�मत दािय�वह�को 
काया��वयन गनु�  नै अब अदालतसिहत रा�यका सबै 
िनकायह�को चासो र िच�ता रहनपुछ�  ।        

 १०. �रट िनवेदक र िलिखत जवाफसिहत 
िमिसल संल�न कागजातह�को अ�ययन गदा� रा�यले 
सो दािय�वको सही ढंगबाट काया��वयन गरकेो 
छैन भ�ने देिख�छ । पनु�था�पनको �ममा आिथ�क 
वष� ०७०।०७१ मा २० वटा घर िनमा�ण, १३१ 
प�रवारलाई ज�गा ख�रद र १२५ घर मम�तको काय��म 
रहेको, आिथ�क वष� ०७१/०७२ मा हिलयाको लािग 
१७१ घर िनमा�ण, १७१ घर मम�त र १७१ प�रवारलाई 
ज�गा ख�रद गन� काय��म छ भ�ने िवप�ी भूिमसधुार 
तथा �यव�था म��ालयको िलिखत जवाफ रहेको 
देिख�छ । संवत् २०६५ सालमा पनु�था�पनको 
िज�मेवारी बोकेको सरकारले आिथ�क वष� 
२०७१/०७२ स�म भइु ँ सतहमा गरकेो काय� 
�गित यि� हो, �यो पिन काय��मको �पमा । यो 
काय��मबाट भइु ँ सतहमा के कित हािसल भयो सो 
जा�न सिकने कुनै आधार िमिसलमा भेिटदँैन । िवप�ी 
भूिमसधुार तथा �यव�था म��ालयको वेभसाइट 
हेदा�  पिन हिलयाह�को पनुः �थानमा स�दभ�मा कुनै 
थप सूचना रहे भए पाइदँनै । यस ि�थितमा सरकार 
आफँैले पिहचान गरकेा १९,०५९ हिलया प�रवारको 
पनु�था�पनको स�दभ�मा कुनै गहिकलो काय� गरकेो 
भ�न सिकने अव�था देिखएन । कागजी �पमा तयार 
गरकेा काय�िविध, �ितवेदनले पनु�था�पनलाई सिुनि�त 
गद�नन् । �यसको लािग भइु ँ सतहमा नै देिखने गरी 
काय� ग�रनपुछ�  । �यसको लािग �प� आदेशसिहतको 
सरंचना, बजेट र द� जनशि� आव�यक ह��छ । सो 
जटेुको वा जटुाइएको छ भ�न सिकने ि�थित िमिसलबाट 
देिखएन । यस ि�थितमा सारभूत�पमा सम�त 
हिलयाह�को पनु�था�पन नभएस�म सरकारले 
उनीह� स�म िमित २०६५।५।२० मा गरकेो स�झौता 
र �यसको भोिलप�ट िमित २०६५।५।२१ मा गरकेो 
घोषणामा खरो उ�ेको छ भ�न सिकने अव�था  
देिखएन । 

११. सरकारले हिलया मिु�को घोषणा गरकेो 
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दश वष�भ�दा बढी भइसकेको छ । तर हिलयाह�को 
�म शोषण, िवभेद, अवहेलना र ितर�कारको 
अव�थाको अ��य ह�नसकेको छैन । संिवधान�ारा 
��याभूत उनीह�को स�मानपूव�क बा�ँन पाउने 
हकको सिुनि�तता, िवभेदपूण� अव�था, शोषण तथा 
छुवाछुतको अ��य, उनीह�को �वा��यस�ब�धी हक, 
आवासस�ब�धी हक, खा�स�ब�धी हक, सामािजक 
�यायको हक, सामािजक सरु�ाको हक र उनीह�का 
छोराछोरीको िश�ाको हक कुि�ठत भइरहेको अव�था 
छ ।3 अिधकारह�को स�मान ह�न नस�दा र रा�यले 
आफूले �य� गरकेो �ितब�ता पूरा गन� नस�दा 
संिवधान र संिवधान सिृजत रा�यका िनकायह��ित 
नै िनरासा उ�प�न ह�न जा�छ । भोका, िन�रह र 
सिदय�देिख शोिषत हिलयाह�ले िबना कुनै राहत 
आ�नै ख�ुामा उिभन स�ने अव�था अिहले छैन । 

१२. अतः उपयु�� आधार र कारणह�बाट 
समेत हिलयाह�को पनु�था�पनको लािग शी� र 
तािलकाब� एवं �यवि�थत�पबाट काय� गनु�  आव�यक 
देिखयो । यस िनि�त हिलयाह�का �ितिनिधह�को 
सहभािगतामा एउटा उ�च�तरीय आयोगमाफ� त 
उनीह�को पनु�था�पन गनु�पन� दिेखदँा सो आयोग 
�थापना गरी सो आयोगलाई �प� काया�दशे र 
काया�विधसमेत तोक� पनु�था�पनको काय�स�प�न 
गनु�पन� ह�न आयो । तसथ� हिलयाह�को संल�नतामा 
एउटा अिधकार स�प�न उ�च�तरीय हिलया 
पुन�था�पन आयोग खडा गरी सरकारले पिहचान 
गरकेा सखु�त, जाजरकोट, ह��ला, कैलाली, क�चनपरु, 
डडेलधरुा, बैतडी, डोटी, अछाम, बझाङ, बाजरुा र 
दाचु�लासमेतका िज�लाह�मा रहेका हिलयाह�को 
हक संर�णको स�दभ�मा उनीह�ले पेस गरकेा ११ 
बुदँ े मागसमेत हेरी �यसको प�ृभूिममा हिलयाह�को 
पिहचान, वग�करण, प�रचयप� िवतरण गन� स�दभ�मा 

3. नेपालको संिवधान धारा १६, १७, १८, २४, २९, ३०, ३१, ३३, ३४, 
३५,३६, ३७, ४०, ४२ र ४३

हालस�म भएका काय� पूरा गन�, साथै पनु�था�पनको 
िनि�त बसोबासको �यूनतम आव�यकता पूरा गन� 
भूक�प �ितरोधी घर, खेतीको लािग उनीह�लाई 
सिुवधा प�ुने ठाउमँा खोलो पिहरोको जोिखम नभएको 
र रा�ो उव�राशि� भएको खेतीयो�य ज�गा �दान गन�, 
आय आज�नका अवसरह� सजृना गन�, सो नभएस�म 
र ज�गाबाट उ�जनी नआएस�मको अविधको लािग 
पोषणय�ु खा�ा�न उपल�ध गराउने र �वा��यको 
सरु�ा र छोराछोरीको िश�ा दी�ाको �ब�धसमेत 
िमलाई पारदश� िहसाबले सम�त काय�ह� आदेश 
�ा� भएको िमितले तीन मिहनािभ� �ार�भ गरी तीन 
वष�िभ� स�प�न गनु�  भनी िवप�ीह�का नाउमँा यो 
िनद�शना�मक आदशे जारी ग�रएको छ । यो आदेशको 
�ितिलिप काया��वयनको लािग िवप�ीह�लाई 
पठाइिदनू र सव��च अदालतको फैसला काया��वयन 
िनद�शनालयमाफ� त अनगुमन गनु�  गराउनू । दायरीको 
लगत क�ा गरी िमिसल िनयमानसुार अिभलेख 
शाखामा बझुाई िदनू ।

उ� रायमा सहमत छु ।
का.म.ु�.�या. दीपकराज जोशी
 
इजलास अिधकृतः इ�वरमणी ओझा
इित संवत् २०७४ साल चैत १४ गते रोज ४ शभुम् ।

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

माननीय �यायाधीश �ी मीरा खड्का
फैसला िमित : २०७४।२।२८

०७२-WO-०७६०

िवषय: उ��ेषण / परमादेश 

िनवेदक : इ�ािहम हलवाईको म�ुा सकार गन� िज�ला 
बाकेँ नेपालग�ज उपमहानगरपािलका वडा नं. 
९ ब�ने ताजिु�न हलवाई

िव��
िवप�ी : पनुरावेदन अदालत, नेपालग�जसमेत

 § मतृकका दैयादारले अ.ब.ं ६२(३) न.ं 
को �याद ३५ िदनिभ� अ.बं. ७० न.ं 
बमोिजम म�ुा सकार गराउन आउन े
सामा�य �यव�था हो । सो �याद नाघेर 
म�ुामा िनर�तर तारखेमा रहकेा मतृकको 
दैयादार छोराले अ.ब.ं ५९ न.ंको सुिवधा 
िलई आ�नो मु�ा सकार गराई पाउँ भनी 
िनवेदनसमते िदएको अव�थामा अ.ब.ं ६२ 
न.ं को सकुंिचत �या�या गरी म�ुा सकार 
गन� निदन ेहो भनी अ.ब.ं ५९ न.ं ले प�लाई 
िदएको कानूनी अिधकारबाट वि�चत ह�न े
अव�था आउँछ । यस स�दभ�मा अ.ब.ं 
६२ न.ं र ५९ न.ं लाई एकसाथ ह�ेरन ु
�यायसङ्गत ह�न जाने ।

(�करण नं.३)

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

बस�तराम भ�डारी र िव�ान्  अिधव�ा �ी 
राकेशकुमार शमा�

िवप�ीका तफ� बाट : िव�ान्  अिधव�ा �ी शरदकुमार 
कोइराला

अवलि�बत निजर :
स�ब� कानून :

आदेश
�या.ओम�काश िम� : नेपालको संिवधान 

को धारा ४६ र १३३ (२) (३) बमोिजम पन� आएको 
��ततु �रट िनवेदनको सिं�� त�य र आदेश यस�कार 
रहेको छ:-

वादी इ�ािहम हलवाई �ितवादी िवप�ीह� 
�यामबहादरु के.सी. र देवीकुमारी ख�ी भई बाकेँ िज�ला 
अदालतमा दायर भएको दूिषत िलखत िसफा�रस 
िक�ला तथा दा.खा. दता� बदरसमेतको म�ुामा वादी 
इ�ािहम हलवाईले म िनवेदक ताजिु�न हलवाईलाई 
वारसे राखेकाले / मकुरर गरकेाले अदालतले 
तोकेको तारखेमा रहने �ममा िमित २०७२/१२/२८ 
गतेको तारखे िलएर बसेको छु । यसै �ममा इ�ािहम 
हलवाईको िमित २०७२/१/२९ गते म�ृय ु भएकाले 
िनजको निजकको हकदारको हैिसयतले मलुकु� ऐन 
अ.बं. ७० नं. बमोिजम उ� म�ुा सकार गरी पाउनको 
लािग बाकेँ िज�ला अदालतमा िमित २०७२/३/२४ 
गते िनवेदन दता�  गरकेो िथए ँ। वादी इ�ािहम हलवाईको 
िमित २०७२/१/२९ गते म�ृय ुभएका िमितले मलुकु� 
ऐन अ.बं. ६२(३) नं. को �याद ३५ िदनिभ� म�ुा 
सकार नगरकेोले सो म�ुा मलुकु� ऐन अ.बं. १७९ नं. 
बमोिजम िडसिमस ग�रपाउ ँभनी �यामबहादरु के.सी. 
र दवेीकुमारी ख�ीले िमित २०७२/३/२३ गते बाकेँ 
िज�ला अदालतसम� िनवेदन िदनभुएको िथयो । मैले 
अ.बं. ७० नं. बमोिजम म�ुा सकार गन�को लािग िदएको 
िनवेदनमा कारबाही ह�दँा �यादिभ� सकार ग�रपाउ ँ
भनी िनवेदन नपरकेाले म�ुा सकार गराई िदन िमलेन 

�नण�य नं. ९९९२
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भनी बाकेँ िज�ला अदालतबाट िमित २०७२/३/२४ 
गते आदेश भएको हो । उ� आदशे बदर गन�को लािग 
अ.बं. ६१ नं. बमोिजम परकेो िनवेदनमािथ कारबाही 
ह�दँा मागबमोिजम म�ुा सकार गराइिदन ुभनी माननीय 
िज�ला �यायाधीशबाट िमित २०७२/५/१० गते 
आदेश भएको हो । सो  आदेशउपर िवप�ीह�को अ.ब.ं 
१७ नं. बमोिजम परकेो िनवेदनमािथ कारबाही भई 
िमित २०७२/३/२३ गते दायर भएको िडसिमस गराई 
पाउ ँभ�ने िनवेदनमा आदशे नभई िमित २०७२/३/२४ 
गते दायर िनवेदनमा मा� आदेश भएको भनी पनुः दवुै 
िनवेदनउपर एकैसाथ आदेश गनु�  भनी पनुरावेदन 
अदालत, नेपालग�जबाट आदेश भयो । 

त�प�चात् बाबकुो म�ृयपु�चात् पिन छोराले 
अदालतबाट तोिकएको तारखे िनर�तर �पमा िलएको 
देिखएको र तोिकएको तारखे नगजुारकेाले अ.ब.ं 
६२(३) नं. बमोिजम �याद तारखे थमाउने अव�थाको 
िव�मानता नदेिखएकाले म�ुा सकार गन� इ�कार 
गरकेो �े�तेदारको िमित २०७२/३/२४ गतेको आदेश 
बदर ग�रिदएको छ भ�ने बाकेँ िज�ला अदालतको 
िमित २०७२/१०/१९ को आदशे भएको हो । सो 
आदेशउपर िवप�ीह�को १७ नं. को िनवेदन परकेोमा 
िज�ला अदालतबाट भएको िमित २०७२/१०/१९ 
गतेको आदेश बदर गन� गरी पनुरावेदन अदालतबाट 
िमित २०७२/१२/८ गते भएको आदेश कानूनअन�ुप 
रहेको छैन । 

तारखे िनर�तर रहेकाले म�ुा िडसिमस ह�न 
नस�ने भनी गरकेो बाकेँ िज�ला अदालतको िमित 
२०७२/१०/१९ गतेको आदेश कानूनस�मत रहेको 
छ । पनुरावेदन अदालतले अ.बं. ६२(३) नं. को 
स�ब�धमा आदेश गरी अ.बं. ७० नं. को स�ब�धमा 
�प�ट नह�नाले अ.ब.ं १९२ नं. को �योगमा �िुट 
रहेको देिख�छ भ�ने आदेश भएको पाइ�छ । ��ततु 
म�ुामा अ.बं. ६२(३) नं. को अव�था िव�मानता 
रहेको देिखदँनै । अ.ब.ं ६२(३) नं. को िव�मान 

ह�न तारखेमा रहनेको म�ृय ु भएको ह�नपुछ�  । तारखे 
नगजुारकेो अव�थामा था�ने थमाउने ि�थित 
रहदँैन । तारखेमा रहेको �यि�को म�ृय ुभएको अव�थामा 
आकिष�त ह�ने कानून वारसे िदने �यि� मरकेो अव�थामा 
लागू गन� गरी भएको सो आदेश कानूनस�मत रहेको 
छैन । वारसे िदनेको म�ृय ु भएमा उसको दैयादारले 
अ.बं. ७० नं. बमोिजम कित िदनिभ� सकार गन� भ�ने 
कुरामा कानूनले �प�ट गरकेो छैन । अ.बं. ६२(३) नं. 
को र ७० नं. को कानूनी �ावधानको एउटै अथ� गरी 
�या�या गन� िम�दैन । उपयु�� स�दभ�मा िवप�ीह�ले 
िमित २०७२/३/२३ गते अ.बं. १७९ नं. बमोिजम 
म�ुा िडसिमस गरी पाउन िदएको िनवेदको आधारमा 
अ.बं. ५९ र ६२(३) नं. को अविधिभ� अथा�त् तारखे 
थमाउन पाउने अविधिभ� म�ुा िडसिमस गन� पाउने 
गरी भएको आदेश कानूनस�मत रहेको छैन । उ� काय� 
अ.बं. १७९ नं. को िवपरीत हो । उ� गैरकानूनी िनण�य 
बदर गराउन अक� वैकि�पक उपचारको बाटो पया�� 
नभएकाले उ��ेषण आदेश जारी गरी पूण� �याय पाऊँ । 
साथै िवप�ीह�को नाउमँा अ�त�रम आदेशसमेत जारी 
ग�रपाउ ँभ�नेसमेत बेहोराको �रट िनवेदन । 

यसमा के कसो भएको हो ? िनवेदकको 
मागबमोिजमको आदेश िकन जारी ह�न ु नपन� हो? 
आदशे जारी ह�न ुनपन� मनािसब आधार र �माण भए 
सोसमेत खलुाई सूचना �याद �ा�त भएका िमितले 
बाटाको �यादबाहेक १५ (प��) िदनिभ� िवप�ी नं. १, 
२ र ३ लाई महा�यायािधव�ाको काया�लयमाफ� त र 
अ�य िवप�ीह�लाई आफँै वा आ�नो �ितिनिधमाफ� त 
िलिखत जवाफ पेस गनु�  भनी िनवेदनप� र यो आदेशको 
�ितिलिपसमेत साथै राखी िवप�ीह�को नाममा 
सूचना �याद जारी गरी िलिखत जवाफ पर ेवा अविध 
नाघेपिछ  िनयमानसुार पेस गनु�  र अ�त�रम आदेशको 
मागका स�ब�धमा िवचार गदा�, दवैु प�लाई छलफलमा 
राखी आदेश ह�न उपय�ु देिखएकोले अ�त�रम 
आदशेको छलफलको लािग िमित २०७३/१/१५ गते 
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पेसी तोक� िवप�ीह�लाई सोको सूचना िदनू । साथै, 
सो अविधस�म पनुरावेदन अदालत, नेपालग�जबाट 
भएको िमित २०७२/१२/१८ को आदशे काया��वयन 
नगनु�  नगराउन,ु म�ुाको काम कारबाही यथाि�थितमा 
रा�न ु भनी सव��च अदालत िनयमावली, २०४९ 
को िनयम ४१(१) बमोिजम िवप�ीह�को नाममा यो 
अ�पकालीन अ�त�रम आदशे जारी ग�रिदएको छ । 
सोको सूचना िवप�ीह�लाई िदन ुभ�ने यस अदालतको 
िमित २०७२/१२/२६ गतेको आदशे । 

वादी इ�ािहम हलवाई र �ितवादी 
�यामबहादरु के.सी. समेत भई चलेको दूिषत िलखत 
िसफा�रस िक�ला तथा दा.खा. दता� बदर म�ुामा 
वादीको िमित २०७२/१/२९ गते म�ृय ुभएप�चात् पिन 
वारसे ताजिु�न हलवाई यस अदालतबाट तोिकएको 
िविभ�न िमितको तारखे िलइरहेको र अ.बं. ७० नं. 
बमोिजम  म�ुा सकार नगरेको अव�थामा िवप�ीह� 
�यामबहादरु के.सी. समेतले अ.बं. ७० नं. बमोिजम 
�यादिभ� म�ुा सकार नगरी वारसेले तारखे िलएकाले 
वारसेको हैिसयतले िलएको तारखे अवैध घोिषत गरी 
��ततु म�ुा मलुकु� ऐन, अ.बं. १७९ नं. बमोिजम 
िडसिमस गराई पाउ ँ भनी िमित २०७२/३/२३ गते 
िदएको िनवेदन र वादीका हकदार ��ततु म�ुाका 
वारसे ताजिु�न हलवाईले अ.बं. ७० नं. बमोिजम 
म�ुा सकार गराई पाउ ँभनी िमित २०७२।३।२४ गते 
िदएको िनवेदनउपर कारबाही ह�दँा मलुकु� ऐन अ.ब.ं 
६२(३) नं. को �याद ३५ िदनिभ� �याद तारखे थामी 
म�ुा सकार नगरकेो आधार देखाई यस अदालतका 
�े�तेदारबाट िमित २०७२/३/२४ गते म�ुा सकार 
ग�रिदन इ�कार गरकेोस�म हो । सोउपर अ.बं.६१ 
नं. को िनवेदन परकेोमा यस अदालतबाट िनवेदन 
मागबमोिजम म�ुा सकार गराई तारखेमा रा�न ु भनी 
िमित २०७२/५/१० गते आदेश भएको हो । म�ुा 
सकार गराई िदने गरी भएको आदेशउपर �ितवादी 
देवीकुमारी ख�ीको िनवेदन परकेोमा बाकेँ िज�ला 

अदालतको िमित २०७२/५/१० को आदेश बदर गरी 
अ.बं. १७९ नं. बमोिजम म�ुा िडसिमस ग�रपाउ ँभनी 
िदएको िनवेदन र म�ुा सकार ग�रपाउ ँ भ�ने िनवेदन 
एकैसाथ राखी जे जो आदशे गनु�पछ�  भनी पनुरावेदन 
अदालतबाट िमित २०७२/९/२ गते आदेश भएको 
हो । त�प�चात् ताजिु�न हलवाईलाई म�ुा सकार गराई 
तारखेमा रा�ने गरी आदशे भइसकेको ह�दँा अ.बं. १७९ 
नं. बमोिजम म�ुा िडसिमस ग�रपाउ ँभ�ने िनवेदनका 
स�ब�धमा केही ग�ररहन ुपरने, कानूनबमोिजम गनु�  भनी 
िमित २०७२/१०/१९ गते बाकेँ िज�ला अदालतबाट 
आदशे भएको हो । उ� आदेशउपर पनुः अ.बं. १७ 
नं. को िनवेदन परेकोमा बाकेँ िज�ला अदालतका 
�े�तेदारबाट िमित २०७२/३/२४ गते म�ुा सकार 
नगराउने गरी भएको आदेश बदर गरकेो बाकेँ िज�ला 
अदालतको िमित  २०७२/१०/१९ गतेको आदेश 
बेरीतको देिखदँा बदर ग�रिदएको छ भ�ने पनुरावेदन 
अदालतबाट िमित  २०७२/१२/१८ गतेको आदेश 
भएबाट यस अदालतको काम कारबाहीबाट िनवेदकको 
सिंवधान �द� हक अिधकारमा कुनै आघात नपगेुकाले 
�रट िनवेदन खारजे ग�रपाउ ँभ�ने बाकेँ िज�ला अदालत 
तथा ऐ.का �े�तेदारको िलिखत जवाफ । 

यसैसगँको लगाउमा रहेको दूिषत िलखत 
िसफा�रस िक�ला बदर म�ुामा बाकेँ िज�ला 
अदालतबाट िमित २०७२/१०/१९ गते भएको 
आदशे बेरीतको देिखदँा बदर ह�ने गरी आदशे भएकाले 
��ततु िनवेदनका स�ब�धमा यस अदालतबाट िमित 
२०७२/१२/१८ गते भएको आदशे कानूनस�मत 
भएकोले �रट िनवेदन खारजे ग�रपाउ ँभ�ने पनुरावेदन 
अदालत नेपालग�जको िलिखत जवाफ । 

म�ुा गन� �यि�को म�ृय ु भएको अव�थामा 
हकवाला वा दैयादारले मलुकु� ऐन, अ.बं. ६२ (३) 
नं. को कानूनी �यव�थाबमोिजम नालेस गन�को म�ृय ु
भएका िमितले बाटाका �यादबाहेक ३५ िदनिभ� 
म�ुा सकार गनु�पन� कानूनी �यव�था रहेको छ । यसरी 
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तोिकएको कानूनी �यव�थाबमोिजम �े�तेदारले म�ुा 
सकार गन� इ�कार गरकेो आदेश कानूनस�मत रहेको 
छ । तोिकएको �याद �यितत भएको अव�थामा 
अदालतले �याद था�न स�दनै । म�ुा गन� �यि�को 
म�ृय ुभई म�ुा सकार गन� स�ब�धमा अ.बं. ७० नं. को 
�ावधान आकिष�त ह�दँनै । अ.बं. ६२ र ५९ नं. फरक 
फरक कुरा हो । उ� �यादबमोिजम म�ुा सकार गन� 
िदएको आधारमा म�ुा सकार गन� इ�कार गरकेो बाकेँ 
िज�ला अदालतका �े�तेदारको आदेश कानूनस�मत 
भएकाले �रट खारजे ग�रपाउ ँभ�ने देवीकुमारी ख�ीको 
िलिखत जवाफ । 

यसमा यस अदालतबाट िमित 
२०७२/१२/२६ मा जारी भएको अ�त�रम आदेशलाई 
िनर�तरता �दान गरी िदइएको छ । सोको जानकारी 
िवप�ीह�लाई िदई सबै िवप�ीह�को िलिखत जवाफ 
परपेिछ ��ततु �रट िनवेदनलाई अि�तम सनुवुाइको 
लािग िनयमानसुार पेस गनु�  भ�ने यस अदालतको िमित 
२०७३/१/१५ गतेको आदेश । 

िनयमबमोिजम सा�तािहक तथा दिैनक पेसी 
सूचीमा चढी पेस ह�न आएको ��ततु �रट िनवेदनमा 
िनवेदकको तफ� बाट उपि�थत िव�ान्  व�र� अिधव�ा 
�ी बस�तराम भ�डारी र िव�ान्  अिधव�ा राकेशकुमार 
शमा�ले दूिषत िलखत िसफा�रस िक�ला तथा दा.खा. 
दता� बदर म�ुाका वादी इ�ािहमको िमित २०७२/१/२९ 
गते म�ृय ु भई िनजको म�ृयपु�चात् उ� म�ुा सकार 
गन� अिधकार िनजको छोरालाई रहेको कुरामा िववाद 
छैन । िनजको म�ृयपु�चात् पिन अदालतबाट तोिकएको 
िविभ�न िमितको तारखे हकवालाको हैिसयतले 
िनजको छोराले िलएको त�यमा समेत कुनै िववाद 
रहेको पाइदँैन । यस त�यले ��ततु म�ुामा तारखे 
ग�ेुको देिखदैँन । अ.बं. ६२(३) नं. बमोिजमको �याद 
�यितत भएपिछ पिन अ.बं. ५९ नं. बमोिजम थमाउन 
नपाइने भ�ने छैन । अ.बं. ७० नं. बमोिजम िनवेदकले 
म�ुा सकार गन� पाउने नै दिेख�छ । म�ुा सकार गराउन 

िमलेन भनी आदेश गरकेो बाकेँ िज�ला अदालतका 
�े�तेदारको िमित २०७२/३/२४ गतेको आदेश बदर 
गरी िनवेदकलाई म�ुा सकार गराई तारखेमा रा�ने गरी 
भएको बाकेँ िज�ला अदालतको िमित २०७२/१०/१९ 
को आदेश कानूनस�मत रहेको छ । िज�ला अदालतको 
उ� कानूनस�मत आदेशलाई बेरीतको भनी बदर 
गरकेो पनुरावेदन अदालत, नेपालग�जको िमित  
२०७२/१२/१८ गतेको आदशेमा अ.बं. ६२(३), ७०, 
१७९ र १९२ नं. को ग�भीर �िुट भएकाले बदर गरी 
म�ुा सकार गन� आदेश गरी म�ुा पपु�� गन� पाउ ँभनी 
गनु�भएको बहस सिुनयो । 

�य�तै िवप�ी देवीकुमारी ख�ीको तफ� बाट 
उपि�थत िव�ान्  अिधव�ा �ी शरदकुमार कोइरालाले 
िमित २०७२/१/२९ गते म�ृय ुभएका वादीको वारसे 
रहेका िनजको छोराले अ.बं. ६२(३) नं. बमोिजम 
िनजको म�ृय ुभएको िमितले ३५ िदनिभ� अ.बं. ७० नं. 
बमोिजम सकार गनु�पन�मा नगरी िमित २०७२/३/२४ 
गते म�ुा सकार गन� भनी िदएको िनवेदन अ.बं. ६२(३) 
नं. को िवपरीत रहेको छ । ��ततु म�ुामा अ.बं. ५९ नं. 
लागू ह�दँैन । म�ुा सकार गन� इ�कार गरकेो बाकेँ िज�ला 
अदालतका �े�तेदारको िमित २०७२/३/२४ गतेको 
आदशे कानूनस�मत नै रहेको छ । �े�तेदारको उ� 
आदशेलाई बदर गरी म�ुा सकार गराउन ुभनी ग�रएको 
बाकेँ िज�ला अदालतको िमित २०७२/१०/१९ 
गतेको आदेश अ.बं. ६२(३) नं. को िवपरीत रहेकोले 
पनुरावेदन अदालत नेपालग�जबाट भएको िमित 
२०७२।१२।१८ गतेको आदेश कानूनस�मत 
रहेकाले सो आदेश कायम गरी यस अदालतबाट िमित  
२०७२/१२/२६ गतेको आदशे िनि��य ग�रपाउ ँभनी 
गनु�भएको बहस सिुनयो ।

अब यसमा �रट िनवेदन मागबमोिजम बाकेँ 
िज�ला अदालतबाट अ.बं. ६२(३) नं. बमोिजम म�ुा 
सकार ग�रिदने गरी भएको आदशे बदर ह�ने भनी िमित 
२०७२/१२/१८ गते त�कालीन पनुरावेदन अदालत, 
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नेपालग�जबाट भएको आदेश कानूनअनकूुल छ वा 
छैन ? उ��ेषण परमादेशको आदेश जारी ह�ने हो वा 
होइन ? सोही िवषयमा िनण�य िदनपुन� देिखन आयो ।

उपयु�� स�दभ�मा वादी इ�ािहम हलवाई र 
�ितवादी �यामबहादरु के.सी. समेत भएको बाकेँ िज�ला 
अदालतमा चलेको दूिषत िलखत िसफा�रस िक�ला 
तथा दा.खा. दता� बदर म�ुामा वादीको वारसे भई िनर�तर 
तारखे िलएकोमा िनजको िमित २०७२/१/२९ गते 
म�ृय ुभएकोले म दैयादारसमेत भएकोमा अ.बं. ७० नं. 
बमोिजम म�ुा सकार ग�रपाउ ँभनी िमित २०७२/३/२४ 
गते िनवेदन िदएकोमा सो म�ुा अ.बं. ६२(३) नं. 
बमोिजम सकार नगरउेपर िज�ला �यायाधीशसम� 
अ.बं. ६१ नं. िनवेदन िदएकोमा म�ुा सकार गराई 
िदने गरी भएको आदेशउपर िवप�ीह�को पनुरावेदन 
अदालतमा िनवेदन परकेोमा पनुरावेदन अदालतबाट 
म�ुा सकार गराउन निम�ने भनी �े�तेदारको िमित 
२०७२/३/२४ गतेको आदेश बदर गरकेो िज�ला 
�यायाधीशको िमित २०७२/१०/१९ गतेको आदेश 
गरी पनुरावेदन अदालतबाट िमित २०७२/१२/१८ मा 
आदेश भएउपर सो आदशे बदरको लािग �रट िनवेदन 
परकेो रहेछ । वादीको िमित  २०७२/१/१९ गते म�ृय ु
भएप�चात् अ.बं. ६२(३) नं. बमोिजमको �याद ३५ 
िदनिभ� अ.ब.ं ७० नं. बमोिजम म�ुा सकार गनु�पन�मा 
सो �याद नघाई परकेो िनवेदनबमोिजम म�ुा सकार 
नगराउने भनी �े�तेदारबाट िमित २०७२।३।२४ गते 
भएको आदेश बदर गरकेोमा िज�ला �यायाधीशको 
िमित २०७२।१०।१९ गतेको आदेश बदर गरी म�ुा 
सकार गन� निम�ने गरी भएको पनुरावेदन अदालतको 
िमित २०७२/१२/१८ को आदशेले िनवेदकको कुनै 
हक हनन् नभएकोले �रट िनवेदन खारजे ग�रपाउ ँभ�ने 
िलिखत जवाफ रहेको पाइयो । 

िनण�यतफ�  िवचार गदा� यसमा बाकेँ िज�ला 
अदालतका �े�तेदारबाट िमित २०७२/३/२४ गते 
६२(३) नं. बमोिजम म�ुा सकार गन� निम�ने भनी 

गरकेो आदशे बदर गरकेो िज�ला अदालतको िमित 
२०७२/१०/१९ गतेको आदशे बदर गरकेो पनुरावेदन 
अदालत, नेपालग�जको िमित २०७२/१२/१८ गतेको 
आदशे कानूनस�मत छ, छैन ? भ�ने नै िववादको 
िन�पण गन� �मखु ��न रहेको छ । 

२. दूिषत िलखत िसफा�रस िक�ला तथा 
दा.खा. दता� बदर म�ुाका वादी इ�ािहम हलवाईको 
एकाघरको छोरा ताजिु�न हलवुाईले बाबकुो वारसे भई 
िमित २०७२/२/३, २०७२/२/१०, २०७२/२/२२, 
२०७२/३/३२, २०७२/३/९ र २०७२/३/१५ 
गतेको तारखे िलएको त�यमा कुनै िववाद रहेको 
छैन । ��ततु िनवेदकको िपता तथा वादी इ�ािहमको 
िमित २०७२/१/२९ गते म�ृय ु भएप�चात् पिन बाकेँ 
िज�ला अदालतबाट तोिकएको िविभ�न िमितको 
तारखे िनर�तर �पमा िलएर बसी िमित २०७२/३/२४ 
गते मतृकको दैयादारको हैिसयतले अ.बं. ७० नं. 
बमोिजम म�ुा सकार ग�रपाउ ँ भनी िनवेदन िदएको 
देिख�छ । सो िनवेदनउपर मलुकु� ऐन अ.बं. ६२(३) 
नं. को हद�याद नाघेको कारण देखाई म�ुा सकार 
गन� बाकेँ िज�ला अदालतका �े�तेदारबाट इ�कार 
गरकेो पाइ�छ । उ� स�दभ�मा हेदा� मलुकु� ऐन अ.बं. 
६२ नं. मा दहेायका अव�थामा �याद तारखे गु�ेमा 
देहायबमोिजम गनु�पछ�  भ�ने �यव�था भएको पाइ�छ । 
उ� अ.बं. ६२(३) नं. को �यव�था हेदा�  ऐनले िबगो 
भनु� भराउनु, िदनु िदलाउनु वा स�पि� चलन चलाउनु 
िलनुपन� मु�ाका �याद ता�रखमा हािजर ह�नुपन� �यि� 
मरी वा बौलाहा वा बेप�ा भई �याद ता�रख गु�ेमा 
मरी वा बौलाहा वा बेप�ा भएका िमितले बाटाका 
�यादबाहेक प�तीस िदनिभ� िनजको दैयादारले �याद 
ता�रख थामी मु�ा सकार गन� अड्डामा हािजर भई 
िनवेदनप� िदएमा �याद ता�रख थामी िदई मु�ा सकार 
गराई िदनुपछ�  तर मरी वा बौलाहा वा बेप�ा भएको 
िमितको प�तीस िदनपिछको �याद ता�रख तोिकएको 
रहेछ भने सो तोिकएको ता�रखको िदन अड्डामा 
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हािजर भई मु�ा सकार गन�को लािग िनवेदनप� िदए 
पिन सकार गराई िदनुपछ�  भ�ने कानूनी �यव�था भएको 
पाइ�छ । उि�लिखत कानूनी �यव�थाबमोिजम म�ृय ु
भएको मािनसको हकमा ३५ िदनपिछको �याद तारखे 
तोिकएकोमा तोिकएको िदन अड्डामा हािजर भई म�ुा 
सकार गन� पाउने �यव�था भएकोमा उपयु�� ६२ नं. 
को देहाय दफा ३ मा �याद तारखे थािमिदने �यव�था 
भइरहेकोले �याद तारखे ग�ेुमा ३० िदन था�न पाउने 
भनी मलुकु� ऐन, अदालती ब�दोब�तको महलको 
५९ नं. मा �यव�था भइरहेकाले यी �रट िनवेदकले 
उ� सिुवधा नपाउने भ�न िम�ने देिखएन । कानूनको 
�या�या गदा� उदार र साथ�क प�रणाम आउने गरी ग�रन ु
पद�छ । कानूनको सकुंिचत �या�या �यायोिचत नह�ने ह�दँा 
अ.बं. ५९ नं. बमोिजमको ३० िदनको �याद था�न 
नपाउने भ�न निम�ने ह�दँा सो �यादिभ�ै अथा�त्  िमित 
२०७२।३।२४ मा म�ुा सकार गन� आएको एकाघर 
सगोलको छोरालाई �याद गजुारी सकार गन� आएको 
भ�ने अथ� गन� िम�ने देिखन आएन । �यसमा पिन वारसे 
भएको �रट िनवेदक मतृकको दैयादारसमेत भएकोले 
अ.बं. ७० नं. को �यव�थाले म�ुा सकार गन� नस�ने 
भ�न िम�ने अव�था देिखएन । 

३. इ�ािहम हलवाईको िमित २०७२/१/२९ 
गते म�ृय ु ह�नअुिघदेिख िनजको छोरा तथा उ� 
म�ुाका दैयादार वारसेले अदालतबाट तोिकएको 
तारखे िनर�तर �पमा िलई िमित २०७२/३/२४ गते 
अ.बं. ७० नं. बमोिजम म�ुा सकारको लािग िनवेदन 
िददँाको अव�थामा ५८ िदन पगेुको देिख�छ । मतृकका 
दैयादारले अ.बं. ६२(३) नं. को �याद ३५ िदनिभ� 
अ.बं. ७० नं. बमोिजम म�ुा सकार गराउन आउने 
सामा�य �यव�था हो । सो �याद नाघेर म�ुामा िनर�तर 
तारखेमा रहेका मतृकको दैयादार छोराले अ.बं. ५९ 
नं. को सिुवधा िलई आ�नो म�ुा सकार गराई पाउ ँ
भनी िनवेदनसमेत िदएको देिख�छ । य�तो अव�थामा 
अ.बं. ६२ नं. को सकुंिचत �या�या गरी म�ुा सकार 

गन� निदने हो भनी अ.बं. ५९ नं. ले प�लाई िदएको 
कानूनी अिधकारबाट वि�चत ह�ने अव�था आउछँ । 
यस स�दभ�मा अ.ब.ं ६२ नं. र ५९ नं. लाई एकसाथ 
हे�रन ु�यायसङ्गत ह�न जा�छ । यसरी हेदा� अ.बं. ५९ 
नं. ले थमाएर म�ुा सकार गन� उ� कानूनले बाधा 
िदएकोसमेत देिखदँैन । 

४. �याद तारखेमा रहन ु भनेको स�बि�धत 
म�ुाको �ितिनिध�व गरी अड्डा अदालतले गरकेो 
आदशेबमोिजमको काय� स�प�न गन� सहयोग गनु�  
हो । ग�ेुको �याद तारखे थामी म�ुामा िनर�तर �पमा 
रहदँैमा सो म�ुामा िनजको �माण बिलयो भई सो काय�ले 
िवप�ीको कुनै कानूनी तथा संवैधािनक हक हनन् ह�ने 
अव�थासमेत आइनपरकेाले ��ततु म�ुाका दैयादार 
वारसेले म�ुा सकार गरी तारखेमा ब�दैमा िवप�को 
कुनै हक अिधकारको हनन् भएकोसमेत दिेखन आएन ।   

५. पनुरावेदन अदालतले िमित 
२०७२/१२/१८ गते गरकेो आदशेमा अ.बं. ६२(३) 
नं. को �यव�थाबाट वारसेको हैिसयत समा�त 
भइसकेकोले वारसेको हैिसयतले िलएको पटक 
पटकको तारखेको औिच�य समा�त भएको भ�नेतफ�  
हेदा� , मतृक मरी िनजको दैयादारले म�ुा सकार गन� 
कुरा र म�ुाको दैयादार नै वारसे बसी अदालतबाट 
तोिकएको तारखे िनर�तर िलने अलग कुरा हो । 
��ततु �रटको िववादमा मतृकको म�ृय ु भएप�चात् 
सकार गरी िलने हकदार / दैयादार नै िनर�तर�पमा 
तारखेमा रहेको देिख�छ । यस स�दभ�मा वादी इ�ािहम 
हलवाईको िमित २०७२/१/२९ गते म�ृय ुभएप�चात् 
अ.बं. ६२(३) नं. बमोिजम ३५ िदनिभ� सकार गन� 
नसकेमा िनजले अ.बं. ५९ नं. बमोिजम था�न पाउने 
�याद ३० िदन �योग गरी अ.बं. ७० नं. बमोिजम म�ुा 
सकार गन� पाउने ६५ िदनको �यादिभ�ै मतृकको 
दैयादारले म�ुा सकार गरी तारखेमा ब�न पाउ ँ भनी 
िदएको िनवेदन अ�यथा दिेखन आएन ।  

६. तसथ�, मािथ िववेिचत त�य आधार 
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कारणको आधारमा अ.बं. ६२(३) नं. तथा अ.बं. ७० 
नं. बमोिजम �रट िनवेदकको दैयादारको हैिसयतले 
म�ुा सकार गरी तारखेमा ब�न पाउ ँ भनी िदएको 
िनवेदनबमोिजम म�ुा सकार गन� इ�कार गरकेो आदेश 
बदर गरी म�ुा सकार गराई िनवेदकलाई तारखेमा रा�न ु
भनी बाकेँ िज�ला अदालतबाट िमित २०७२/१०/१९ 
मा भएको आदेश बदर गरकेो पनुरावेदन अदालत, 
नेपालग�जको िमित २०७२/१२/१८ गतेको आदेश 
उ��ेषणको आदेश�ारा बदर ग�रिदएको छ । बाकेँ 
िज�ला अदालतको िमित २०७२/१०/१९ गतेको 
आदेशबमोिजम म�ुा सकार गराई िनवेदकलाई तारखेमा 
राखी बाकँ� म�ुाको काम कारबाही अिघ बढाउन ु
भनी बाकेँ िज�ला अदालतको नाउमँा परमादेशको 
आदेशसमेत जारी ह�ने ठहछ�  । �रट िनवेदनको दायरीको 
लगत क�ा गरी िमिसल िनयमानसुार गरी बझुाइिदनू ।

उ� रायमा सहमत छु ।
�या. मीरा खड्का

इजलास अिधकृत: दगुा��साद भ�राई
इित संवत् २०७४ साल जेठ २८ गते रोज १ शभुम् ।

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

माननीय �यायाधीश �ी मीरा खडका
आदेश िमित : २०७४।१२।३०

०६७-WO-०८४९

िवषयः उ��ेषण / परमादेश

िनवेदक : उदयपरु िज�ला बाराहा गा.िव.स. वडा नं. ७ 
ब�ने रामबहादरु राउत

िव��
िवप�ी : पूव� �े�ीय �हरी काया�लय, िवराटनगरका 

�हरी नायब महािनरी�क िवनोद िसंहसमेत

 § नाग�रकता नेपाल सरकारले जारी 
गरकेो नेपाली नाग�रकलाई पिहचान गन� 
आिधका�रक �माण हो र यसमा उ�लेख 
भएको ठेगाना अ�यथा �मािणत नभएस�म 
स�बि�धत �यि�को आिधका�रक ठेगाना 
मािन�छ । िनवेदकको नाग�रकतामा 
उ�लेख भएको बाराहा गा.िव.स. मा 
िनजको नामको सूचना तामेल नभई बशाहा 
गा.िव.स. मा तामेल भएको देिखएकोले 
उ� सूचना मलुुक� ऐन, अ.ब.ं ११० न.ं को 
रीत पु�याई तामेल भएको मा�न निम�ने ।

(�करण नं.४)
 § �हरी िनयमावली, २०४९ को िनयम 

८९(२) मा भएको �यव�था ऐ. को 
�ितब�धा�मक वा�यांशमा उि�लिखत 
अव�थामा बाहके अ�य अव�थामा 
बा�या�मक �कृितको देिख�छ । कानूनमा 

�नण�य नं. ९९९३

&
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भएको बा�या�मक �यव�था आकिष�त 
नह�न ेकुनै अपवादा�मक अव�था कानूनमा 
उ�लेख भएको रहछे भने सो अपवादा�मक 
अव�था उ�प�न नभएस�म बा�या�मक 
कानूनी �यव�थाको पालना नगरी 
भएको काम कारबाही कानूनस�मत ह�न 
स�दैन । �हरी िनयमावलीको उ� �यव�था 
�हरी कम�चारीलाई मनमानी बखा��ती 
ह�नबाट बचाउनको लािग ग�रएको भनी 
�हरी ऐन, २०१२ को दफा १० मा भएको 
�यव�थाबाट देिखन े। 
 § सफाइको मौका िदनुपन� उपयु�� कानूनी 

�यव�था रा�नुको उ�े�य �ाकृितक 
�यायको �व�छ सनुवुाइको िस�ा�तलाई 
कानूनी �पमा ��याभूत गनु� हो । कानूनमा 
उ�लेख नभए पिन सामा�यतः कानूनसरह 
नै पालना गनु�पन� यो िस�ा�तलाई पालना 
नगनु�पन� कुनै युि�यु� कारण नदेिखएको 
अव�थामा पिन यसलाई नजरअ�दाज गरी 
भएको काम कारबाही �ाकृितक �यायको 
मा�य िस�ा�तसमते िवपरीत रहकेो 
मा�नुपछ� र य�तो काम कारबाही बदरयो�य 
ह�ने । 

(�करण नं.६)

िनवेदकका तफ� बाट : िव�ान्  व�र� अिधव�ा �ी श�भ ु
थापा, अिधव�ा�य �ी शंकर सवुेदी र �ी 
ब�लभ ब�नेत

िवप�ीका तफ� बाट : िव�ान्  उप�यायािधव�ा �ी 
च��का�त खनाल

अवलि�बत निजर : 
स�ब� कानून : 
 § �हरी िनयमावली, २०४९

आदेश
�या. ओम�काश िम� : नेपालको अ�त�रम 

सिंवधान, २०६३ को धारा ३२ र १०७(२) बमोिजम 
यस अदालतमा दायर भएको ��ततु �रट िनवेदनको 
सिं��त त�य एवं आदशे यस�कार छः-

म िनवेदक नेपाल �हरीको �हरी सेवाअ�तग�त 
िज�ला �हरी काया�लय सनुसरी इन�वा मातहतको 
सीमा �हरी चौक� भ�टाबारी सनुसरीमा दरब�दी 
भई �हरी जवानको पदमा सेवा अविधमा मैले पदीय 
कत��य इमा�दारीपूव�क िनवा�ह गरकेो िथए ँ । िमित 
२०६३।४।२५ को स�वा आदेशले मलाई सीमा �हरी 
चौक� भ�टाबारी सनुसरीबाट इलाका �हरी काया�लय 
कटारी उदयपरुमा स�वा ग�रयो । सोबमोिजम िमित 
२०६३।५।६ मा रमानाप� बझुी साझँ घर आई 
बसेपिछ मलाई �घा खोक� लािग मेरो शारी�रक 
ि�थित िबि�एकोले त�कालै काय�रत ह�न भनी पठाएको 
काया�लयमा प�ुन नसक� �वा��य उपचारतफ�  �थानीय 
बाराहा उदयपरुमा �ाथिमक उपचार गरे ँ। �यहा ँउपचार 
�भावकारी ह�न नसकेपिछ राजिवराज ि�थत डा. 
ल�मण म�डलसगँ �वा��य उपचार गराउदँा िनजले 
मलाई Tuberculosis को ल�ण देिखएकोले लामो 
समयस�म उपचारमा रहनपुछ�  भनी उपचारको लािग 
Prescription गरकेोले इलाका �हरी काया�लय कटारी 
उदयपरुमा सोहीबमोिजम मेरो �वा��य ि�थितको 
बारमेा बेलाबखत मौिखक�पले जानकारी गराउदैँ 
आएको िथए ँ। 

आ�नो उपचार सकेर रमाना प� िलई 
इलाका �हरी काया�लय कटारी उदयपरुमा हािजर ह�न 
जादँा मलाई �यस काया�लयमा हािजर ह�न िदइएन । 
हािजर ह�न निदएको कारण ब�ुद ैजादँा मलाई गैरहािजर 
भएको भनी नोकरीबाट हटाउने गरी िवप�ी अ�चल 
�हरी काया�लय सगरमाथा राजिवराज स�रीबाट 
िमित २०६३।८।२६ मा मेरो िव��मा मलाई थाहा 
जानकारी निदई िनण�य ग�रएको रहेछ । उ� िनण�यउपर 
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मैले िवप�ी पूव��े�ीय �हरी काया�लय िवराटनगरसम� 
पनुरावेदन गरकेोमा िनज िवप�ीबाट स�ु सदर ह�ने गरी 
िमित २०६७।१०।२० मा िनण�य भयो । 

मलाई नोकरीबाट हटाउने िनण�य 
गनु�अगािड कुनै पिन सनुवुाइमा सफाइको मौकासमेत 
िदइएन । �हरी ऐन, २०१२ को दफा १०,११ र �हरी 
िनयमावली, २०४९ को िनयम ८९ ले िवभागीय सजाय 
गनु�अिघ सफाइको मौका िदनपुन� बा�या�मक कानूनी 
�यव�था छ । सफाइको मौका िदन मनािसब नभएमा 
सोको मनािसब आधार कारण खलुाई पचा� खडा गरी 
िमिसल सामेल रा�न ुपन� ऐजन िनयमावलीको िनयम 
८९(ग) मा ��ट कानूनी �यव�था रहेको छ । िवप�ी 
काया�लयबाट मेरो नाममा जारी भएको भिनएको �याद 
मेरो वा�तिवक ठेगानामा टासँ नगरी अ�य� टासँ 
गरकेोले सो �याद सूचनाबाट मलुकु� ऐ.अ.बं. ११० नं. 
को काय�िविध पूरा ह�न स�दैन । िवप�ी काया�लयलाई 
मेरो �प� ठेगानाको बारमेा जानकारी ह�दँाह�दैँ पिन 
उदयपरु िज�ला बशाहा गा.िव.स. वडा नं. ७ मा मेरो 
नामको �याद सूचना �वाह भएबाट मेरो हकमा कुनै 
असर पन� होइन । सो �याद सूचनाको थाहा जानकारी 
मलाई िथयो भनी अथ� गन� िम�ने होइन । बाराहा 
गा.िव.स. र बशाहा गा.िव.स. पथृक ठाउ ँ भएकोले 
यसथ� म िव�� ग�रएको कारबाहीको बारमेा मलाई 
थाहा जानकारी ह�न स�ने अव�था नभई सनुवुाइको 
मौका नपाएको ह�दँा म िव�� भए गरकेा काम कारबाही 
�वतः बदरभागी छन् । 

��यथ�को कामकारबाही तथा िनण�यमा िनयम 
८८(ङ) अनसुारको आचरण के कसरी नगरेको हो सो 
खलुाइएको छैन । आफू िबरामी भई उपचारको �ममा 
रही मनािसब�पमा इलाका �हरी काया�लय कटारी 
उदयपरुलाई मौिखक जानकारी गराई रहेको ह�दँा िनयम 
८८(झ) अनसुारको कसरु पिन पिु� ह�न स�दैन । म 
िनवेदकले य�तो िवशेष �कृितको सजायको भागीदार 
बनाउन मैले कुनै फौजदारी काय� गरकेो पिन होइन । 

िवप�ीलाई मौिखक जानकारी िददँािददँ ै पिन िट.िव. 
रोगबाट पीिडत भई उपचारको लािग िचिक�सकले 
बेडर�ेमा ब�नपुन� भनी िदएको स�लाहअनसुार हािजर 
ह�न नसकेको त�य िचिक�सकको जाचँ परी�णबाट 
�प� ह�दँाह�दँै पूवा��ह राखी सामा�य सजाय एक 
पटक पिन नभएको कम�चारीलाई एकैचोटी िवशेष 
सजायको भागीदार बनाई नोकरीबाट हटाउने भ�ने 
िनण�य �याियक मा�यता र िववेकस�मत नभएको ��ट 
ह��छ । िवप�ीह�को उ� िनण�य एव ंकाम कारबाहीले 
मलाई पेसा रोजगार गन� पाउने संवैधािनक हकबाट 
वि�चत गरकेोले अ�चल �हरी काया�लय सगरमाथाबाट 
िमित २०६३।८।२६ मा भएको िनण�य र सोसगँ 
स�बि�धत कामकारबाही तथा िवप�ी पूव� �े�ीय �हरी 
काया�लय, िवराटनगरले िमित २०६७।१०।२० मा स�ु 
सदर गन� गरकेो पनुरावेदन िनण�य पचा�लगायत यससगँ 
स�बि�धत जो भएका कामकारबाही िच�ी प�ाचार 
आिद उ��ेषणको आदेशले बदर गरी म िनवेदकलाई 
सेवाबाट हटाएको अविधको तलब भ�ा सिुवधासमेत 
पाउने गरी पूव�वत् पदमा पनुव�हाली गरी काममा लगाउन ु
भनी िवप�ीह�का नाममा परमादेशको आदेशसमेत 
ग�रपाउ ँभ�नेसमेत बेहोराको रामबहादरु राउतले यस 
अदालतमा दायर गरकेो �रट िनवेदन ।

यसमा के कसो भएको हो ? िनवेदकको 
मागबमोिजमको आदेश िकन जारी ह�न नपन� हो? 
यो आदेश �ा� भएका िमितले बाटाका �यादबाहेक 
१५ िदनिभ� स�बि�धत िमिसल साथ राखी 
महा�यायािधव�ाको काया�लयमाफ� त िलिखत जवाफ 
पठाउन ुभनी यस अदालतबाट भएको आदशे ।

िज�ला �हरी काया�लय सनुसरीबाट यस 
इलाका �हरी काया�लय कटारीमा स�वा भई आएका 
�.ज. रामबहादरु राउतको ठेगाना िज�ला उदयपरु 
वसाहा गा.िव.स. वडा नं. ७ भएको कुरा िज.�.
का. सनुसरीबाट �ा� अिभलेखबाट देिख�छ । िनज 
रामबहादरु राउत यस काया�लयको �.ज. पदमा स�वा 
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भई रमाना प�समेत बिुझसकेपिछ िनयमानसुार  हािजर 
ह�न आउनपुन�मा िलिखत तथा मौिखक जानकारी 
नगराई लामो समयस�म काया�लयमा हािजर नभई 
�हरी ज�तो सवंेदनशील पदको कुनै वा�ता नगरी 
गैरहािजर रहेका िथए । िनवेदक रामबहादरु राउतलाई 
नोकरीबाट हटाउने अिधकार यस काया�लयलाई 
नभएको र िनजलाई नोकरीबाट हटाउदँा अ�चल �हरी 
काया�लय राजिवराजबाट अपनाइएको काय�िविधका 
स�ब�धमा यस काया�लयलाई कुनै जानकारी नह�ने 
भएकोले िनजले यस काया�लयसमेतलाई िवप�ी 
बनाई िदएको �रट िनवेदन खारजे ग�रपाउ ँभ�नेसमेत 
बेहोराको इलाका �हरी काया�लय कटारीको यस 
अदालतमा परकेो िलिखत जवाफ ।

आफू िबरामी भई उपचारमा संल�न रहेको 
भनी जानकारी नगराई िवना इजाजत लामो समयस�म 
गैरहािजर रही स�पक�  �थािपत गन� �यास गदा�  स�पक�  
�थािपत गन� अस�भव भएको �हरी कम�चारीलाई 
सफाइको मौका िदइरहन नपन� भनी �हरी िनयमावली, 
२०४९ (संशोधतसिहत) को िनयम ८९ को २(क) मा 
�यव�था रहेको छ । मौिखक जानकारी गराएको भनी 
िनजले ��ततु गरकेो �ितवेदनमा उ�लेख भएबाट 
िनज स�बि�धत काया�लयमा हािजर ह�न नगएको 
प�्ुयाई ं ह�न आएको ह�दँा िनजले सफाइ पेस गन� मौका 
पाइन भनी िलएको िजिकरसमेत िनराधार छ । िनज 
११२(एक सय बा�) िदन गैरहािजर रहेप�चात् �हरी 
िनयमावलीबमोिजम िनजले गरकेो कसरुअनसुार 
नोकरीबाट हटाएको र सोही िनण�य सजायलाई सदर 
ग�रएको यस काया�लयको िनण�यसमेत �हरी ऐन तथा 
िनयमावलीको िनिद�� �ावधानबमोिजम भएको हो । 
िनजले कानूनले िनषेध गरकेो काय� गरी अदालतमा �म 
पान� गरी झ�ुा बेहोरा बनाई िदएको �रट िनवेदन खारजे 
ग�रपाउ ँभ�नेसमेत बेहोराको िवप�ी पूव� �े�ीय �हरी 
काया�लय रानी िवराटनगर र ऐ.काया�लयका �हरी 
नायब महािनरी�कको तफ� बाट परकेो िलिखत जवाफ ।

िनवेदक िज�ला �हरी काया�लय सनुसरीबाट 
िमित २०६३।०५।०६ मा रमाना बझुी िज�ला �हरी 
काया�लय उदयपरु हािजर ह�न िहडेँका त�कालीन 
�.ज. रामबहादरु राउत समयमा काया�लयमा हािजर 
ह�न नआई गैरहािजर रहेकोले अ.व.नं. ११० बमोिजम 
बाटो �यादबाहेक २४ घ�टे �याद सूचना िनजको 
घर वतनमा टासँ भई सो �यादसमेत गजुारी ११२ 
िदनस�म स�पक� िवहीन भई पदीय िज�मेवारी बहन 
नगरी उदािसन रहेकोले त�काल �हरी िनयमावली, 
२०४९ को िनयम ८८ को (झ) अनसुारको कसरुमा 
ऐ. िनयमावलीको ९३ को २(ख) ले िदएको अिधकार 
�योग गरी ऐ. िनयमवालीको िनयम ८४(छ) बमोिजम 
नोकरीबाट हटाउने भनी िमित २०६३।८।२६ 
मा िनण�य भएको दिेख�छ । उ� िमितमा भएको 
यस काया�लयको िनण�यउपर िनवेदकले �े�ीय 
�हरी काया�लय िवराटनगरमा िदएको पनुरावेदनमा 
पनुरावेदन �तरबाट िमित २०६७।१०।२० मा िनण�य 
भएको रहेछ । िनवेदक काया�लयमा हािजर ह�ने �ममा 
�वा��यको कारण नै िढलो ह�ने भए उपयु�� िनण�य 
ह�नपूुव� राजिवराज ि�थत डा. ल�मण म�डलले 
िसफा�रस गरकेो उ� Prescription कागतसिहत 
निजकै रहेको यस तालकु अ�चल �हरी काया�लयमा 
िबदा �वीकृत तथा थप उपचारको लािग अनरुोध नगरी 
िनवेदकले ए�कासी पनुरावेदन गन� बेलामा मा� िमित 
२०६३।०५।०६ मा एकपटक चेकअप गराएको अधरुो 
�माण िलई उपि�थत भएका छन् । लामो समयस�म 
स�पक� िवहीन रहेकोले हािजर ह�न जाने बेहोराको 
अ.बं. ११० बमोिजम २४ घ�टे �याद सूचना िनजको 
घर दैलोमा िमित २०६३।७।३० मा टासँ भई उ� 
�यादसमेत गजुारी स�पक�  �थािपत गन� नआउने 
कम�चारीलाई सफाइको मौका िदइरहन ु नपन� भनी 
�हरी िनयमावली, २०४९ (सशंोधनसिहत) िनयम 
८९ को २(ग) मा �प� �यव�था रहेको छ । ११२ 
िदन गैरहािजर रहेप�चात् यस काया�लयबाट िमित 
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२०६३।८।२६ गते भएको िनण�य पूव� र तत् प�चात् 
पिन आ�नो पेसा रोजगारी�ित ता�पय�ता नदेखाउने 
�हरी कम�चारीलाई सगंठनको अनशुासनमा नरही 
�हरी आचरणिवपरीत काय� गरकेोसमेतको आधारमा 
भएको उपयु�� कारबाही �हरी ऐन िनयमावलीबमोिजम 
र मनािसब छ । यस काया�लयबाट भएको उ� िनण�य 
कानूनबमोिजम भएको र िनवेदकको हक अिधकारमा 
कुनै बाधा नपरकेो ह�दँा �रट िनवेदन खारजे ग�रपाउ ँ
भ�नेसमेत बेहोराको िवप�ी अ�चल �हरी काया�लय 
सगरमाथा राजिवराजका त�कालीन �हरी उपरी�कका 
तफ� बाट ऐ.काया�लयका �हरी व�र� उपरी�क 
केशरीराज िघिमरकेो यस अदालतमा परकेो िलिखत 
जवाफ ।

िनयमबमोिजम दैिनक पेसी सूचीमा चढी 
इजलाससम� पेस ह�न आएको ��ततु �रट िनवेदनको 
िमिसल संल�न स�पूण� कागज अ�ययन ग�रयो । 
िनवेदकका तफ� बाट उपि�थत िव�ान्  व�र� अिधव�ा 
�ी श�भ ुथापा, अिधव�ा�य �ी शंकर सवुेदी र �ी 
ब�लभ ब�नेतले िनवेदक नेपाल �हरीको �हरी 
जवान पदमा काय�रत रहेकोमा िनजलाई नोकरीबाट 
हटाउदँा िनजलाई आ�नो कुरा रा�न, सफाइ पेस गन� 
मौका िदनपुन� वा निदए �यसको कारण खलुाउन ुपन� 
बा�या�मक कानूनी �यव�था भए पिन सो �यव�था 
�ितकूल िनवेदकलाई सो िनण�यको स�ब�धमा कुनै 
जानकारी िदइएन । िवप�ीह�ले िनवेदकको वा�तिवक 
ठेगानामा �याद टासँ नगरी अ�य� �याद टासँ गरकेोले 
िनवेदकलाई सनुवुाइको मौका �ा� भएको मा�न 
िम�दैन । िनवेदकलाई जािगरबाट हटाउनपूुव� िनजसगँ 
�प�ीकरण सो�नपुन�मा सोसमेत सोिधएको छैन । 
यसका अित�र� नोकरीबाट हटाउने िनण�य भएको 
िमितभ�दा अगािडको िमितदिेख नै िनवेदकलाई 
हटाउने गरी भूतल�यी िनण�य भएको रहेछ । जबिक 
कानून �प��पमा अि�तयार निदएकोमा बाहेक 
भूतल�यी िनण�य गन� पाइदैँन । यसथ� िनवेदकलाई 

नोकरीबाट हटाउने गरी भएको िनण�य र �यसलाई सदर 
गरकेो पनुरावेदन िनण�य �ाकृितक �यायको िस�ा�त 
एवं �चिलत कानूनिवपरीत रहेकोले �यसबाट संिवधान 
�द� िनवेदकको मौिलक हक हनन भएको ह�दँा उ� 
िनण�यह� उ��ेषणको आदशेले बदर गरी िनवेदकलाई 
पूव�वत् पदमा बहाली गनु�  भनी िवप�ीह�को नाममा 
परमादेश जारी होस् भनी बहस ��ततु गनु�भयो ।

िवप�ीको तफ� बाट उपि�थत िव�ान्  
उप�यायािधव�ा �ी च��का�त खनालले िनवेदक आफू 
काय�रत रहेको �हरी चौक�बाट िनजको स�वा भएको 
इलाका �हरी काया�लयमा कानूनबमोिजमको समयिभ� 
हािजर ह�न जानपुन�मा ११२ िदनस�म अनपुि�थत भई 
स�पक� समेत गरकेा िथएनन् । िनजलाई नोकरीबाट 
हटाउदँा काया�लयको रकेड�मा रहेको िनजको ठेगानामा 
सफाइको मौका सिहतको �याद तामेल भए पिन 
िनवेदक आ�नो कुरा रा�न काया�लयसम� उपि�थत 
भएका िथएनन् । िनज काया�लयमा अनपुि�थत रहेकोले 
अनपुि�थत भएको िमितदिेख नोकरीबाट हटाउने गरी 
भएको िनण�य भूतल�यी नभएको र कानूनको रीत 
प�ुयाई नोकरीबाट हटाउने िनण�य भएकोले िनवेदन 
मागबमोिजमको आदशे जारी ह�ने अव�था नह�दँा �रट 
िनवेदन खारजे ह�नपुद�छ भनी बहस ��तुत गनु�भयो ।

उपयु��बमोिजमको त�य एवं बहस 
िजिकर रहेको ��ततु �रट िनवेदनमा िनवेदकको 
मागबमोिजमको आदेश जारी ह�नपुन� हो वा होइन? 
सोही स�ब�धमा िनण�य िदनपुन� देिखन आयो ।

२. िनण�यतफ�  िवचार गदा� , म िनवेदकलाई 
सफाइको मौकासमेत निदई भिव�यमा सरकारी 
नोकरीको लािग समा�यतः अयो�य नह�ने गरी नेपाल 
�हरीको �हरी जवान पदबाट हटाएको काय� कानून 
िवपरीत भएकोले �यसबाट संिवधान �द� मेरो 
मौिलक हक हनन भएको ह�दँा उ� िनण�य उ��ेषणको 
आदशेले बदर गरी िनवेदकलाई पूव�वत् काममा लगाउन ु
भनी परमादेश जारी ग�रपाउ ँ भ�ने िनवेदन मागदाबी 
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र िनवेदक लामो समयस�म िनज स�वा भएको 
काया�लयमा हािजर नभई बेप�ा भएकोले िनजको 
नाममा हािजर ह�न आउन ुभनी जारी भएको �यादिभ� 
िनज उपि�थत ह�न नआएकोले कानूनको रीत प�ुयाई 
नोकरीबाट हटाएको ह�दँा िनवेदन मागबमोिजमको 
आदेश जारी ह�नहु�दँनै भनी िवप�ीह�को िलिखत 
जवाफ रहेको छ ।

३. �रट िनवेदक रामबहादरु राउत नेपाल 
�हरीको �हरी जवान पदमा काय�रत रही सीमा �हरी 
चौक� भ�टावारी सनुसरीबाट इलाका �हरी काया�लय 
कटारी उदयपरुमा स�वा ह�दँा िनज िमित २०६३।५।६ 
का िदन िज�ला �हरी काया�लय सनुसरीबाट रमानाप� 
बझुी ११२ िदन स�म िनज स�वा भएको काया�लयमा 
गैरहािजर रहेकोले िमित २०६३।८।२६ का िदन 
िनजलाई �हरी िनयमावली, २०४९ (सशंोधनसिहत) 
को िनयम ८८ को देहाय (ङ), (झ) को कसरुमा ऐ. 
िनयम ८४ को देहाय (छ) बमोिजम भिव�यमा सरकारी 
नोकरीको लािग सामा�यतः अयो�य नठह�रने गरी िनज 
गैरहािजर रहेको िमित २०६३।५।६ बाट नै लागू ह�ने 
गरी नोकरीबाट हटाउने िनण�य भएको िमिसल संल�न 
अ�चल �हरी काया�लय सगरमाथाको सोही िमितको 
प�को �ितिलिपबाट दिेख�छ । िनवेदक रामबहादरु 
राउतले ११२ िदन काया�लयमा गैरहािजर रहेको 
कुरा �रट िनवेदनमा ख�डन नगरकेो ह�दँा सो त�यमा 
िववाद रहेन । िनवेदक काया�लयमा �यित लामो 
समयस�म अनपुि�थत रहेको र खोजतलास गदा� 
फेला नपरकेोले बाटाका �यादबाहेक २४ घ�टािभ� 
स�बि�धत काया�लयमा हािजर ह�न जानहुोला नभए 
�हरी िनयमावली, २०४९ बमोिजम सेवाबाट हटाइने 
वा बखा��त गन� तफ�  कारबाही भई जाने बेहोराको 
मलुकु� ऐन, अ.बं. ११० नं. बमोिजमको सूचना 
उदयपरु िज�ला बशाहा गा.िव.स. वडा नं. ७ मा िमित 
२०६३।७।३० मा टासँ भएको देिख�छ ।

४. यी िनवेदकले यस अदालतमा िनवेदन िददँा 

उ� सूचना िनजको ठेगानामा टासँ नभई अ�य� टासँ 
भएकोले मलुकु� ऐन, अ.ब.ं ११० नं. को काय�िविध पूरा 
नभएको भनी दाबी िलएका छन् । सोतफ�  हेदा�  रामबहादरु 
राउतले यस अदालतमा ��ततु �रट िनवेदन दायर गदा� 
सोसगैँ पेस गरकेो िनजको नाग�रकताको �ितिलिपबाट 
िनजको ठेगाना सगरमाथा अ�चल उदयपरु िज�ला 
बाराहा गा.िव.स. वडा नं. ७ रहेको देिखन आउछँ । 
तर मलुकु� ऐन अ.बं. ११० नं. बमोिजम िनजको 
नाममा जारी भएको सूचना उदयपरु िज�ला बशाहा 
गा.िव.स. वडा नं. ७ मा टासँ भएको िमिसल साथ 
रहेको सूचनाको स�कल �ितबाट दिेख�छ । मलुकु� 
ऐन अ.ब.ं ११० नं. मा "समा�ान, इतलायनामा, 
�याद, सूचना तामले गन� पठाउँदा स�बि�धत �यि� 
जहा ँफेला पर ेिनजलाई बुझाउन ह��छ । स�बि�धत 
�यि� फेला नपर ेवा निचन े िनजको ठेगानामा गई 
बुझी घर डेरा प�ा लगाई स�बि�धत �यि� भेट भए 
िनजैलाई, िनज भेट नभए उमेर पुगकेा एकाघरका 
कुनै �यि�लाई िदई र िनजह� पिन भेट भएन वा 
बुझी िलएन भने �यस घर डेराको ढोकामा सबैले 
दे�ने गरी टाँ�नुपन�" भ�ने कानूनी �यव�था रहेको 
छ । उ� कानूनी �यव�थाअनसुार जसको नाउमँा 
�याद सूचना जारी भएको हो िनज जहा ँफेला पर े�यही ँ
बझुाइ िदन वा फेला नपर ेिनजको ठेगानामा िनजलाई 
वा िनजको एकाघरका कुनै सद�यलाई िदनपुन� कोही 
भेट नभएको अव�थामा घर वा डेराको ढोकामा टा�ँन ु
पन� देिख�छ । तामेल भएको भिनएको �याद सूचना हेदा� 
यी िनवेदकले वा िनजको एकाघरका कुनै �यि�ले सो 
�याद सूचना बझुेको दिेखदँैन । िनजको घरको ढोकामा 
टासँ भएको भिनए पिन िनवेदकको नाग�रकताको 
�माणप�को �ितिलिपमा उ�लेख भएको ठेगाना 
र िनजको नाममा जारी भएको सूचनामा उ�लेख 
भएको ठेगानामा गा.िव.स. को नाम नै फरक परकेो 
देिख�छ । नाग�रकता नेपाल सरकारले जारी गरकेो 
नेपाली नाग�रकलाई पिहचान गन� आिधका�रक �माण 
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हो र यसमा उ�लेख भएको ठेगाना अ�यथा �मािणत 
नभएस�म स�बि�धत �यि�को आिधका�रक ठेगाना 
मािन�छ । िनवेदकको नाग�रकतामा उ�लेख भएको 
बाराहा गा.िव.स. मा िनजको नामको सूचना तामेल 
नभई बशाहा गा.िव.स. मा तामेल भएको देिखएकोले 
उ� सूचना मलुकु� ऐन, अ.बं. ११० नं. को रीत प�ुयाई 
तामेल भएको मा�न िमलेन ।

५. �हरी िनयमावली, २०४९ को िनयम 
८९ को उपिनयम (२) मा "�हरी कम�चारीलाई 
सजायको आदेश िदनुअिघ कारबाही गन� लािगएको 
उ�लेख गरी ह�न स�न ेसजायसमते खुलाई सूचना 
िदई िनजलाई आ�नो सफाइ पेस गन� मौका 
िदनपुन�छ । �य�तो सूचना िदँदा लगाइएको आरोप 
�प� �पले िकिटएको ह�नुपद�छ र ��येक आरोप 
कुन कुरा र कारणमा आधा�रत छ सोसमेत खुलाउन ु
पन�छ । �यसपिछ �य�तो �हरी कम�चारीले सजाय 
गन� अिधकारीले तोिकिदएको �यादिभ� आ�नो 
सफाइको र ��तािवत सजायको स�ब�धमा िलिखत 
�प�ीकरण पेस गनु�पन�छ" भ�ने कानूनी �यव�था 
रहेको छ । िनयमावलीको उ� �यव�थाअनसुार �हरी 
सेवाबाट कसैलाई हटाउन ला�दा िनजले गरकेो कसरु 
र सो कसरुलाई �मािणत गन� �माणह� र िनजलाई 
ह�न स�ने सजायसमेत �प� �पमा खलुाई िनजलाई 
आ�नो सफाइ पेस गन� मनािसब समय िदएर आ�नो 
कुरा रा�न मौका िदनपुद�छ । िनयमावलीको उ� 
�यव�था बा�या�मक रहेको देिखए पिन यसको केही 
अपवाद पिन रहेको देिख�छ । सोही िनयम ८९(२) 
को (क) मा "भागी प�ा नलागेको वा अ� कुनै 
कारणले स�पक�  �थािपत गन� अस�भव भएको 
�हरी कम�चारीको स�ब�धमा यस िनयमबमोिजमको 
काय�िविधको रीत पु�याउन ुपन� छैन", (ख) "नैितक 
पतन देिखन े फौजदारी अिभयोगमा अदालतबाट 
अपराधी �मािणत भइसकेको आधारमा कुनै �हरी 
कम�चारीलाई सजाय िदनुपन� भएमा सजाय गन� 

अिधकारीले िनजलाई गन� लागेको सजायको बारमेा 
सूचनास�म िदनुपन�छ", (ग) "सफाइ पेस गन� मौका 
िदँदा मनािसब नपन� भएमा सो कुराको पचा� खडा गरी 
�य�तो �हरी कम�चारीलाई यस उपिनयमबमोिजम 
सफाइ पेस गन� मौका िदनुपन� छैन" भ�ने कानूनी 
�यव�था रहेको छ । िनवेदकको घरमा �याद टासँ 
गरकेो हो भनी िवप�ीह�ले िजिकर िलएको देिखएबाट 
िनज भागी बेप�ा भएको मा�न िमलेन, िनजउपर कुनै 
फौजदारी अिभयोग लािग अदालतबाट सजाय भएको 
अव�था पिन दिेखदँैन वा िनजलाई सफाइको मौका 
िदन ुनपन� कुनै मनािसब कारणसमेत िनण�यमा उ�लेख 
भएको नदेिखएको ह�दँा सफाइको मौका िदनपुन� 
भनी िनयमावलीको �यव�थाको अपवादको अव�था 
िनवेदकको हकमा �योग ग�रएको छैन र �योग ह�ने 
अव�था पिन िमिसल सामेल कागजबाट देिखदैँन ।

६. िज�ला �हरी काया�लय उदयपरुबाट 
जारी भएको िमित २०६३।७।३० को सूचनामा 
�हरी िनयमावली, २०४९ बमोिजम सेवाबाट हटाइने 
वा बखा��त ग�रने तफ�  कारबाही भई जाने बेहोरा 
उ�लेख भए पिन �हरी ऐन, िनयमको कुन �ावधान 
अनसुार के क�तो कसरुमा के क�तो कारबाही ह�ने 
हो भ�ने कुरा खलुाएको पाइदँैन । �हरी िनयमावली, 
२०४९ को िनयम ८९(२) मा भएको �यव�था ऐ. को 
�ितब�धा�मक वा�यांशमा उि�लिखत अव�थामा 
बाहेक अ�य अव�थामा बा�या�मक �कृितको 
देिख�छ । कानूनमा भएको बा�या�मक �यव�था 
आकिष�त नह�ने कुनै अपवादा�मक अव�था कानूनमा 
उ�लेख भएको रहेछ भने सो अपवादा�मक अव�था 
उ�प�न नभएस�म बा�या�मक कानूनी �यव�थाको 
पालना नगरी भएको काम कारबाही कानूनस�मत ह�न 
स�दनै । �हरी िनयमावलीको उ� �यव�था �हरी 
कम�चारीलाई मनमानी बखा��ती ह�नबाट बचाउनको 
लािग ग�रएको भनी �हरी ऐन, २०१२ को दफा १० 
मा भएको �यव�थाबाट देिख�छ । सफाइको मौका 
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िदनपुन� उपयु�� कानूनी �यव�था रा�नकुो उ�े�य 
�ाकृितक �यायको �व�छ सनुवुाइको िस�ा�तलाई 
कानूनी �पमा ��याभूत गनु�  हो । कानूनमा उ�लेख 
नभए पिन सामा�यतः कानूनसरह नै पालना गनु�पन� 
यो िस�ा�तलाई पालना नगनु�पन� कुनै यिु�य�ु कारण 
नदेिखएको अव�थामा पिन यसलाई नजरअ�दाज 
गरी भएको काम कारबाही �ाकृितक �यायको मा�य 
िस�ा�तसमेत िवपरीत रहेको मा�नपुछ�  र य�तो काम 
कारबाही बदरयो�य ह��छ । अतः िमित २०६३।७।३० मा 
िज�ला �हरी काया�लय उदयपरुले जारी गरकेो सूचना 
आफँैमा �प� नभएको, उ� सूचनाबाट िनवेदकलाई 
कुन कानूनबमोिजमको के कसरुमा के क�तो कारबाही 
ह�ने भ�ने नखलेुको र सो सूचना कानूनको रीत प�ुयाई 
िनवेदकको कानूनबमोिजमको ठेगानामा तामेल भएको 
नदेिखएको ह�दँा यसलाई िवभागीय कारबाहीको �पमा 
सोिधएको �प�ीकरण मा�न सिकएन ।

७. कानूनले कुनै िनण�य गन� अि�तयार 
िदएको कुनै पदािधकारीले सो कानूनको �योग गरी 
कुनै िनण�य गद�छ भने सो िनण�य गनु�पन� आधार र 
कारणसमेत खलुाई िनण�य गनु�पद�छ भनी �ाकृितक 
�यायको िस�ा�तले िनण�यकता�सगँ अपे�ा राखेको 
ह��छ । आधार र कारण खोली भएको िनण�यबाट सो 
िनण�यमा �व�छता, िन�प�ता, औिच�यता दिेखनकुा 
साथै सोबाट असर प�ुने �यि�ह�ले समेत आ�नो िच� 
बझुाउने मौका �ा� गद�छन् । यी िनवेदकउपर कारबाही 
गदा� �हरी िनयमावली, २०४९ को िनयम ८९(२)(क) 
बमोिजम �प�ीकरण निलने अव�था िथयो भने सो कुरा 
िनण�य पचा�मा उ�लेख गनु�प�य� । तर सो कुरा िनण�य 
पचा�मा समेत उ�लेख भएको नपाइएकोले िनवेदकलाई 
�हरी सेवाबाट हटाउने गरी िमित २०६३।८।२६ मा 
अ�चल �हरी काया�लय राजिवराज स�रीबाट भएको 
िनण�यलाई सदर गरकेो पूव� �े�ीय �हरी काया�लय 
रानी िवराटनगरको िमित २०६७।१०।२० को िनण�य 
�चिलत कानूनअनकूुल भएको मा�न िमलेन ।

८. अतः मािथ िववेिचत आधार कारणबाट 
अ�चल �हरी काया�लय सगरमाथा राजिवराजले 
िनवेदकलाई भिव�यमा सरकारी नोकरीको लािग 
सामा�यतः अयो�य नठह�रने गरी नोकरीबाट हटाउने 
गरी िमित २०६३।८।२६ मा गरकेो िनण�यलाई सदर 
गरकेो पूव� �े�ीय �हरी काया�लय रानी िवराटनगरको 
िमित २०६७।१०।२० को िनण�य �ाकृितक �यायको 
िस�ा�त एवं �चिलत ऐन िनयममा भएको कानूनी 
�यव�थालाई उ�लङ्घन गरी भएकोले कायम रहन 
नस�ने ह�दँा उ� दवुै िनण�य उ��ेषणको आदशेले बदर 
ग�रिदएको छ । अब िनवेदक रामबहादरु राउतलाई 
पूव�वत सेवामा बहाल गरी िनजलाई नोकरीबाट 
हटाइएको िमित २०६३।५।६ देिखको तलब 
भ�ासमेत उपल�ध गराउन ुभनी िवप�ीह�को नाममा 
परमादेश जारी ह�ने ठहछ�  । यस आदेशको जानकारी 
िवप�ीह�लाई िदई ��ततु �रट िनवेदनको दायरीको 
लगत क�ा गरी िमिसल िनयमानसुार यस अदालतको 
अिभलेख शाखामा बझुाइिदनू ।

उ� रायमा सहमत छु ।
�या. मीरा खड्का

इजलास अिधकृतः राम ुशमा�
इित संवत् २०७४ साल चैत ३० गते रोज ६ शभुम् ।

&
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सव��च अदालत, संय�ु इजलास
माननीय �यायाधीश �ी चोले�� शमशेर ज.ब.रा.
माननीय �यायाधीश �ी �काशमान िसंह राउत

फैसला िमित : २०७३।८।५
०६७-CI-०८३६

म�ुाः िलखत बदर दता� बदर दता� कायम

पनुरावेदक / �ितवादी : िज�ला स�री गा.िव.स. 
क�याणपरु वडा नं. ३ ब�ने न�दीलाल 
म�डलसमेत

िव��
��यथ� / वादी : िज�ला स�री गा.िव.स. मै�हासह�वाह� 

वडा नं.१ ब�ने बह�रीदेवी थ�नी

 § वादीको एकसगोलको स�पि� आ�नै 
नाताका �यि�ले तहतह िब�� गरकेो 
कुरामा मेरोसमेत अशंहक ला�न े ज�गा 
बेचिबखन गरकेो भ�ने िवषयको िववादमा 
ज�गा पजनीको १७ न.ं, ज�गा िम�नेको 
१८ न.ंआकिष�त ह�ने नभई मुलुक� ऐन, 
लेनदेन �यवहारको १० न.ंको �यव�था 
आकिष�त ह�न े।

(�करण नं.९)

�ितवादीका तफ� बाट : िव�ान् अिधव�ा �ी रामच�� 
सवेुदी

वादीका तफ� बाट :
अवलि�बत निजर :
 § नेकाप २०७३, अकं १, िन.नं.९५३३, 

प.ृ८५२

स�ब� कानून :

सु� तहमा फैसला गन�ः
 माननीय �यायाधीश �ी राम�साद ओली
 स�री िज�ला अदालत
पुनरावेदन तहमा फैसला गन�ः
 माननीय �यायाधीश �ी अिल अकवर िमकरानी
 माननीय �यायाधीश �ी श�भबुहादरु खड्का
 पनुरावेदन अदालत, राजिवराज

फैसला
�या.�काशमान िसहं राउत : �याय �शासन 

ऐन, २०४८ को दफा ९(१) बमोिजम यस अदालतको 
�े�ािधकार अ�तग�तको भई दायर ह�न आएको ��ततु 
म�ुाको त�य एव ंठहर यस�कार छः-

मूल पखुा�  �यार ेचौधरीको तीन छोरामा जेठा 
�व.जद ुमािहला �व.रौदी र का�छा �व. नाथु रहेकोमा 
जेठा जद ु िनस�तान भएको मािहला रौदीको दईु 
छोरामा जेठा मसुाई र का�छा िचचाई चौधरी ह�न मसुाइ 
चौधरीको तीन छोरामा जेठा �व. डोमी चौधरी मािहला 
मेरो पित �व. कानन चौधरी र मबाट कुनै स�तानको 
ज�म नभई कानन चौधरी �वग� ह�न भएकोले म एक 
मा� हकदार रहेको दवेर सखैुर चौधरी आजभ�दा १५, 
१६ वष� पिहले बािहर गई हालस�म फक� आएका 
छैनन् । �य�तै िचचाइ चौधरीको एक मा� छोरा अ�त ु
चौधरी धेर ैवष� पिहले छु�� िभ�न भई मोरङ गएका नाथ ु
चौधरीको २ छोरामा जेठा िमठु र का�छा िवप�ी ल�मी 
रहेको िमठुको स�तान छोरा छोरी कोही पिन नरहेको 
यस अव�थामा िवप�ी ल�मी चौधरीले मेरो अंशहक 
मान�को लािग िमित २०४९ सालमा मलाई अंिशयार 
हकदार नदेखाई डोमी चौधरीलाई मा� �ितवादी 
बनाई आफू वादी बनी ज�मा दइुमा� अंिशयार रहेको 
बेहोरा उ�लेख गरी िज�ला अदालत स�रीमा दायर 
गरकेो २०४९ सालको दे.नं. ३१०२ को अंश म�ुामा 

�नण�य नं. ९९९४



737

९९९४ - न�दीलाल म�डलसमेत िव. बह�रीदवेी थ�नी

अंशब�डा ह�ने स�पूण� सगोलको स�पि�समेत नदेखाई 
दइु अशं भाग लगाई िदने गरी िमित २०४९।१।१७ मा 
अंश म�ुा िमलाप� गरकेो कुरा िमित २०५९।१०।६ मा 
गाउघँरमा सनुी थाहा पाई िवप�ी ल�मी चौधरीउपर 
मैले यसै स�री िज�ला अदालतमा दायर गरकेो िमित 
२०५९ सालको दे.नं. २४९२ को िमलाप� बदर अशं 
कायम म�ुामा दाबी प�ुने गरी िमित २०६१।४।१८ 
मा फैसला भएकोमा िवप�ी ल�मी चौधरी तथा डोमी 
चौधरीले िमित २०४९।१।१७ को िमलाप�बाट �ा� 
�ितवादी ल�मी चौधरीले आ�नो नाउ ँदता�को स�तरी 
िज�ला, क�याणपरु गा.िव.स. वडानं.७ िक.नं. ६५१को 
०-१०-० ज�गा र.नं. ३८९५ िमित २०४९/११/१० 
को हालैको बकसप� िलखत पा�रत गरी आ�नो 
�ीमती �ितवादी राधादवेी चौधरीलाई िदएको र 
िनजबाट र.नं. ५९५० िमित २०५०/०१/२०, र.नं. 
८४९७ िमित २०५५/०३/०८ र र.नं. ८४९८ 
िमित २०५५/०३/०९ गतेसमेतमा �मश: �ितवादी 
न�दीलाल म�डल, �ितवादी रोिजया कुज�नी, �ितवादी 
अिसयादेवीलाई मेरो अंशहक ला�ने स�पि� मेरो 
म�जरुी िवना िलखत पा�रत गरी िदएको ह�दँा अथा�त् 
२ ख�डको १ ख�ड ज�गा िलखत दता�समेत बदर गरी 
मेरो नाउमँा दता�समेत ग�रपाउ ँभ�ने वादी बह�री देवीको 
िमित २०६१।५।४ को िफराद प� ।

िमित २०४९।१।१७ गते ल�मी चौधरी र 
डोमी चौधरीबीच भएको िमलाप�बमोिजमका ज�गाम�ये 
सा. िक.नं. ४० र ल�मी चौधरीका नाउमँा दा.खा. ह�दँा 
िक�ा फोड भई कायम भएको िक.नं. ६५१ को ०-१०-
० ज�गालाई दाबी गदा� सािबक ज�गाधनी �व. मसुाई 
चौधरीको नाउ दा.खा. भएको स�ब�धमा िवप�ीको 
�वीकारोि� नै देिख�छ । ��ततु िफराद दाबी झठुा 
हो । यिद िवप�ी वादी अंशहक ला�ने अंिशयार भएको 
भए लेनदेन �यवहारको १० नं. र िकत� कागजको १८ 
नं. को हद�यादिभ� नालेस गनु�पन� हो । �यो नभएर 
क�रब ११ वष�पिछ  आकिष�त नै नह�ने मलुकु� ऐन, 

ज�गा पजनीको नं. २, २(क) १७ नं. र ज�गा िम�नेको 
१८ नं. को कानूनलाई आधार बनाई दायर ग�रएको 
��ततु िफराद दाबी �वतः खारजे भागी छ । िमित 
२०५९ सालको सा.द.ेनं. २४९० को िमलाप� बदर 
अंश कायम म�ुालाई �मखु आधार बनाई ��ततु 
िफराद दायर भएको दिेख�छ । उ� म�ुाको फैसलाले 
िवप�ीले तायदातीमा उि�लिखत ज�गाबाट अंश पाउने 
गरी फैसला भएको छ । अंश म�ुा पनु�भ�दा अगावै  नै 
भएका काम कारबाहीबाट अथा�त्  हामी �ितवादीह�का 
नाउमँा दता� रहेको ज�गाबाट िवप�ी वादीले अंश �ा� 
पाउने भ�ने फैसला भएको छैन । हामी �ितवादीह�ले 
राधादेवीबाट अलग िमितमा रीतपूव�कको राजीनामा 
िलखत पा�रत गरी िलएको ज�गामा वादीको अंशहक 
ला�ने होइन । हद�यादिवहीन िफराद दाबी खारजे ह�ने 
गरी इ�साफ ग�रपाउ ँभ�नेसमेत �ितवादी न�दीलाल 
म�डल, अिसयादवेी, रोिजया कुज�नी, गलुाब िमया ँ
समेतको सयं�ु �ितउ�र िजिकर ।

�ितवादी ल�मी चौधरी र �ितवादी राधादेवी 
चौधरी नाउकँो �याद िमित २०६१/०५/१७ मा तामेल 
भई िनजह�ले उ�र निफराई स�ु �याद ैगजुारी बसेको 
िमिसल सामेल रहेको छ ।

िमित २०६१/१२/१४ को आदेशानसुारको 
मालपोत काया�लय स�तरीबाट �ा�त र.नं. ५९५०, 
३८९५, ७५९०, ८४९७ र ८४९८ माफ� त पा�रत 
िलखतह�को �े�ता िमिसल सामेल रहेको छ ।

वादीको अशंहकसमेतको ज�गा कुनै 
�कारले हक ह�ता�तरण गदा� िनजको म�जरुी 
िलनपुन�मा निलई वादीको अशंहक ला�ने िवप�ी 
�ितवादी ल�मी चौधरीले आ�नो नाउ ँ दता�को 
स�तरी िज�ला, क�याणपरु गा.िव.स. वडा नं. ७ 
िक.नं. ६५१ को ०-१०-० ज�गा र.नं.३८९५ िमित 
२०४९/११/१० को हालैको बकसप� िलखत पा�रत 
गरी आ�नो �ीमती �ितवादी राधादेवीलाई िदएको 
िनजबाट र.नं. ५९५० िमित २०५०/०१/२०, र.नं. 
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८४९७ िमित २०५५/०३/०८ र र.नं. ८४९८ 
िमित २०५५/०३/०९ गतेसमेतमा �मश: �ितवादी 
न�दीलाल म�डल, �ितवादी रोिजया कुज�नी, �ितवादी 
गलुाव िमया ँ र �ितवादी अिसयादेवीलाई िलखत 
पा�रत गरी िदएको देिखदँा वादी दाबीबमोिजम वादीको 
अंशहकसमेतको उ� िलखतह�को २ भागको १ भाग 
िलखत दता�समेत बदर भई वादीको नाममा दता�समेत 
ह�ने ठहछ�  भ�ने समेत बेहोराको स�ु स�तरी िज�ला 
अदालतबाट िमित २०६३/०२/०९ को फैसला ।

��ततु म�ुामा हामीह�को नाउकँो ज�गाको 
िलखत बदर ह�ने ठहर गरी फैसला ह�दँा उ� सा.द.े
नं. २४९२ को म�ुालाई म�ुय िनण�याधार बनाई 
फैसला ह�दँा लेनदेन �यवहारको १० नं. को कानूनी 
�यव�थालाई प�छाएर भएको फैसला �िुटपूण� छ । 
िवप�ीले अंश म�ुा दायर ग�रसकेपिछ िफराद परकेो 
िदनदेिख वा अिघ�लो िदनदेिख अ� अंिशयारसगँ मानो 
छु��एको मा�न ुपन� ह��छ । एकसगोलमा रहेको िवप�ीले 
एकासगोलको ज�गा िब�� �यवहार गदा� म�जरुी नभए 
ऐनको �यादिभ� आ�नो हक सरुि�त रा�न अड्डामा 
िफराद गन� जान ु पन�मा �यसो गरकेो अव�था छैन । 
स�ु फैसलाले िवप�ी वादीको म�जरुी िवना भएको 
�यवहार ह�दँा भनी कुनै कानूनी आधार निदई र.नं. 
३८९५ िमित २०४९/११/१०, र.नं. ५९५० िमित 
२०५०/०१/२०, र.नं. ८४९७ िमित २०५५/०३/०९ 
लगायतका िलखतह� र दता�ह� बदर ह�ने भनी ठहर 
ग�रएको छ । �यसमा स�ु �ितउ�र िजिकरमा उ�लेख 
ग�रएको हद�याद स�ब�धमा कतै उ�लेख ग�रएको 
छैन । िवप�ीलाई हामी �ितवादी पनुरावेदकह�ले अशं 
िदनपुन� पिन होइन । हामीह�ले िवप�ीका अंिशयारबाट 
ख�रद गरकेो ज�गामा जिहले पिन नािलस लािग बदर 
ह�न स�ने भ�ने कानूनी �यव�था पिन छैन । साल 
२०५९ को  सा.दे.नं. २४९२ को िवप�ी र ल�मी 
चौधरीबीच चलेको िमलाप� बदर अंश कायम म�ुामा 
हामी पनुरावेदकह�को दता�का ज�गामा िवप�ीको हक 

कायम ह�ने भनी उ�लेख ग�रएको पिन छैन । िवप�ीले 
फैसलामा उ�लेख भएको स�पि�बाट अंश पाउने 
हो । फैसलाले नबोलेको कुरामा िवप�ीले आ�नो 
अिशयारबीच मेलवुा िकिसमले चलाएको म�ुाले अंश 
म�ुा पानु�भ�दा ६/७ वष�अगािड भएको �यवहार अथा�त्  
िलखतह� बदर ह�ने अव�था छैन । स�ु फैसलाले कुनै 
कानूनी आधार निदई एकप�ीय �पमा हामीह�को 
ज�गामा िलखत बदर, दता�  बदर ठहरी भएको फैसला 
बदर गरी स�ु �ितउ�र िजिकरबमोिजम इ�साफ 
पाउ ँ भ�नेसमेत बेहोराको अिसयादवेी ख�वेनीसमेत 
४ जनाको पनुरावेदन अदालत राजिवराजमा परकेो 
सयं�ु पनुरावेदन प� ।

कानूनको हद�यादिभ� िफराद नपरकेो 
बेहोरा दसा�ई �ितउ�र परकेोमा सोतफ�  केही नबोली 
दाबीअनसुार िलखत बदर ह�ने ठह�याई भएको स�ु 
िज�ला अदालतको फैसला �िुटपूण� भई फरक 
पन� स�ने दिेखदँा मलुकु� ऐन, अ.बं.२०२ नं. तथा 
पनुरावेदन अदालत िनयमावली, २०४८ को दफा ४७ 
बमोिजम छलफलका लािग ��यथ� िझकाई लगाउको 
जालसाजी म�ुा साथै राखी िनयमानसुार पेस गनु�  
भ�ने िमित २०६३/०८/२७ को पनुरावेदन अदालत 
राजिवराजको आदेश ।

�ितवादी ल�मी चौधरीले म वादीको 
अंशहकलाई दरिकनारा गरी डोमी चौधरीसगँ िमली 
स�री िज�ला अदालतमा सा.दे.नं. ३१०२ को अशंदता� 
म�ुा िमित २०५९।१।१७ मा िमलाप� गरी गैरकानूनी 
गरकेो ��ट छ । अब गैरकानूनी �पले ल�मी चौधरीको 
नाउमँा कायम ह�न आएको दाबीको ज�गाह� फ�ा फ�ी 
�ितवादीह�का नाउमँा पा�रत गद� गएको अव�थामा म 
वादीले मलुकु� ऐन, ज�गा पजनीको १७ नं. बमोिजम 
एकाको हकको ज�गा अ�ले दता� गराएमा थाहा पाएको 
छ मिहनामा नािलस गनु�पन� रहेको कानूनी �यव�थाको 
आधारमा �याय गहुान� अदालत �वेश गरकेो ह� ँ। तर सो 
त�यलाई बङ्�याई िवप�ीले लेनदेन �यवहारको १० 
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नं. बमोिजम नालेस गनु�पन� भनी िलइएको पनुरावेदन 
िजिकर एवं �ितउ�र िजिकरलाई �हण नगरी ज�गा 
पजनीको १७ नं. बमोिजम हद�यादय�ु िफराद दाबी 
ठह�याएको स�ु फैसला �यायसङ्गत रहेको सदर 
ग�रपाऊँ । तर ��ततु िवषय व�तमुा कुनै अंिशयारलाई 
दरिकनारा गरी िमलाप�बाट आ�नो हक सजृना गराई 
मा� बेचिबखन �यवहार गरमेा य�तो अव�थामा लेनदेन 
�यवहारको १० नं. आकिष�त ह�ने नभई ज�गा पजनीको 
१७ नं. र ज�गा िम�नेको १८ नं. आकिष�त ह��छ । म 
वादीको अंशहकको ज�गा गैरकानूनी�पले िवप�ीह�ले 
आ-आ�नो नाउमँा पा�रत गराई िलन पाउने होइन । 
िवप�ी लेनदने �यवहारको १० नं. बमोिजम नालेस 
गनु�पन� भनी िलइएको पनुरावेदन िजिकर एवं �ितउ�र 
िजिकरलाई �हण नगरी ज�गा पजनीको १७ नं. तथा 
ज�गा िम�नेको १८ नं. बमोिजम हद�यादिभ�को 
िफराद दाबी ठह�याएको स�ु फैसला �यायसङ्गत 
रहेकोले सदर कायम ग�रपाउ ँ भ�नेसमेत बेहोराको 
बह�रीदेवी थ�नीको िलिखत �ितवाद ।

�यार े चौधरीको छोरा रौदी चौधरी, रौदी 
चौधरीको छोरा मसुाई चौधरीको तीन छोराम�ये डोमी 
चौधरी र �यार े चौधरीकै छोरा नाथ ु चौधरी र नाथ ु
चौधरीको छोरा ल�मी चौधरीको बीचमा िमलाप� 
भएको देिख�छ । मसुई चौधरीको हागँा दईु अिंशयार 
डोमी र काननको �ीमती यी वादी बह�री देवी भएको 
अव�थामा ल�मीको एक भाग र डोमी र बह�री देवीको 
एक भागम�ये आधा वादीको हकको दिेखदा ४ ख�डको 
एक ख�डको मा� िलखत बदर गनु�पन�मा दईु ख�डको 
एक ख�डको िलखत दता�  बदर दता� कायम गरी स�ु 
स�री िज�ला अदालतबाट िमित २०६३।२।९।३ मा 
भएको फैसला सो हदस�म निमलेको हद केही उ�टी 
भई चार ख�डको एक ख�डको िलखत बदर दता� बदर 
भई वादीको नाममा दता�समेत ह�ने ठहछ�  भनी िमित 
२०६६।३।३ मा पनुरावेदन अदालत राजिवराजबाट 
भएको फैसला ।

िवप�ीले िफराद दाबीमा उि�लिखत 
िवप�ीको अंशी ल�मी चौधरीबीच अंशब�डाको ��को 
हकमा अदालतमा अशंब�डातफ�  नालेस परेपिछ परकेो 
िमितलाई नै मानो छु��एको  िमित कायम गनु�पन� र 
�यस आधारमा लेनदेन �यवहारको १० नं. हद�याद 
र अ ं ब.ं ७२ नं. का कुरा अवल�बन गनु�पन� भनी 
�ितउ�र  गरेका िथय� । हामी �ितवादीह�ले ख�रद 
गरकेो ज�गा ��येक ख�रद गन� मािनसह� छु�ाछु�ै 
पन� गरी ख�रद िब�� गन� मािनसमािथ छु�ाछु�ै िफराद 
गनु�पन�मा सो नगरी सबै ख�रद गन�ह� एकै ठाउ ँ पन� 
गरी सबै �ितवादीह� मािथ एउटै िफराद गरकेोमा सोझै 
वादी दाबीअनसुारको आधी िलखत दता� बदर ह�ने 
गरी स�री िज�ला अदालतबाट भएको फैसलाउपर 
पनुरावेदन अदालत राजिवराजमा पनुरावेदन गरकेोमा 
पनुरावेदन अदालत राजिवराजले ४ ख�डको १ 
ख�ड िलखत बदर ह�ने ठह�याई भएको फैसला अ.बं. 
७२ नं. को �ितकूल र (ने.का.प. प�ृ ५१६ िन.नं. 
२०२३) को निजरसमेतको आधारमा खारजेयो�य ह�दँा 
पनुरावेदन अदालतको फैसला बदर गरी िवप�ीको 
िफराद दाबीअनसुार नगरी �ितउ�रबमोिजम इ�साफ 
पाउ ँ भ�नेसमेत बेहोराको िमित २०६७।८।५ गतेको 
न�दीलाल म�डलको पनुरावेदन प� ।

यसमा अंश म�ुा र िमलाप� म�ुा दता� ह�न 
भ�दा क�रब ४ वष�अिघ नै िब�� ग�रसकेको स�पि�मा 
जालसाजी ठह�याई िलखत बदर ह�ने गरकेो पनुरावेदन 
अदालत राजिवराजको फैसलामा हद�यादको �� 
उपि�थत भई फरक पन� स�ने दिेखदँा अ.ब.ं २०२ नं. 
बमोिजम ��यथ� िझकाउने िमित २०७२।८।२ गतेको 
यस अदालतको आदेश ।

म वादीको अंशहकबाट हटाई �ितवादी 
ल�मी चौधरीले डोमी चौधरीसगँ िमली स�री िज�ला 
अदालतमा सा.दे.नं. ३१०२ को अंशदता� म�ुामा 
िमित २०४९।१।१७ मा िमलाप� गरकेोले म वादीले 
स�री िज�ला अदालतमा गरकेो २०५९ साल सा. दे. 



नेपाल कानून पि�का, २०७५, साउन

740

नं. २४९२ को िमलाप� बदर अंशहक कायम म�ुामा 
दाबी ठहरी िमित २०६१।४।१८ गते फैसला भएको 
छ । जनु आधारले िवप�ी ल�मी चौधरीले दाबीको 
ज�गा �ा� गरकेो छ । सो ज�गाह�को िमलाप� नै 
कायम रहन नसकेको अव�थामा सोही दाबीको 
ज�गाह� गैरकानूनी�पले �ितवादीको नाउमँा कायम 
भएको दाबीको ज�गाह� अ�य �ितवादीह�को नाउमँा 
पा�रत गद� आएको अव�थामा म वादीले मलुकु� ऐन, 
ज�गा पजनीको १७ नं. बमोिजम एकाको हकको ज�गा 
अ�ले दता� गराएमा थाहा पाएको ६ मिहनामा नालेस 
गनु�पन� रहेको कानूनी �यव�थाको आधारमा अदालत 
�वेश गरकेो ह� ँ । तर सो त�यलाई बङ्�याई िवप�ीले 
लेनदने �यवहारको १० नं. बमोिजम नालेस गनु�पन� भनी 
िलइएको पनुरावेदन िजिकर  एवं �ितउ�र िजिकरलाई 
�हण नगरी ज�गा पजनीको १७ नं. बमोिजम हद�याद 
य�ु िफराद दाबी ठह�याएको स�ु फैसला �यायसङ्गत 
रहेकोले पनुरावेदन अदालत राजिवराजले केही 
हदस�म उ�टी गन� गरी गरकेो फैसला ग�भीर कानूनी 
�िुट भई बदर उ�टी गरी स�ुको फैसलालाई सदर 
कायम ग�रपाऊँ । ��ततु म�ुामा मलुकु� ऐन अशंब�डा 
महलको १ र २ नं. को कानूनी �यव�थाबमोिजम 
िजयिजयै अंशीको अंशहक ला�ने ह��छ । सो सगोलमा 
बसेको अंिशयारले ज�गा िब�� �यवहार गरमेा मा� 
लेनदने �यवहारको १० नं. आकिष�त ह��छ । तर ��ततु 
िवषयमा कुनै अिंशयारलाई दरिकनारा गरी िमलाप�बाट 
आ�नो हक सजृना गराई मा� बेचिबखन �यवहार गरमेा 
य�तो अव�थामा लेनदने �यवहारको १० नं. आकिष�त 
ह�ने नभई मलुकु� ऐन, ज�गा पजनीको १७ नं. र ज�गा 
िम�नेको १८ नं. आकिष�त ह�ने ह�दँा ��ततु म�ुामा 
पनुरावेदन अदालत राजिवराजको िमित २०६६।३।३ 
गते स�ु फैसलालाई केही हदस�म उ�टी गरी चार 
ख�डको एक ख�ड ज�गाको िलखत बदर दता� बदर 
ह�ने गरी भएको फैसला पूण� �िुट रहेकोले बदर उ�टी 
गरी स�री िज�ला अदालतको फैसला सदर कायम 

ग�रपाउ ँ बेहोराको वादीको िमित २०७२।१२।२२ 
गतेको िलिखत �ितवाद ।

िनयमानसुार दैिनक म�ुा पेसी सूचीमा 
चढी पेस ह�न आएको ��ततु म�ुामा िमिसल सलं�न 
कागजातह� अ�ययन गरी पनुरावेदक �ितवादीको 
तफ� बाट रहनभुएका िव�ान् अिधव�ा �ी रामच�� 
सवुेदीले वादीको अंशहक ला�ने ज�गा होइन । मलुकु� 
ऐन, लेनदने �यवहारको १० नं. को �यादिभ� िफराद 
नपरकेो ह�दँा स�ु अदालत र पनुरावेदन अदालत 
राजिवराजले गरकेो फैसला हद�याद र ने.का.प. 
२०४१  िन.नं. २०३२ प�ृ ५१६ को निजरसमेतको 
आधारमा िफराद खारजे गरी मेरो प�लाई �याय िदलाई 
पाउ ँभनी गनु�भएको बहससमेत सिुनयो ।

��ततु म�ुामा िव�ान्  कानून �यवसायीको 
बहस सनुी िमिसल अ�ययन गरी हेदा� पनुरावेदन 
अदालतको जनकपरुको फैसला िमलेको छ वा छैन ? 
र पनुरावेदक �ितवादीह�को पनुरावेदन िजिकर प�ुने 
हो वा होइन? भ�ने िवषयमा िनण�य िदनपुन� दिेखयो ।

यसमा �ितवादी ल�मी चौधरीले िमलाप�बाट 
�ा� स�तरी िज�ला, क�याणपरु गा.िव.स. वडा नं.७ 
को िक.नं. ६५१ को ०-१०-० िमित २०४९।११।१० 
गते बकसप� िलखत पा�रत गरी आ�नो �ीमती 
राधादेवी चौधरीलाई िदएको सोही ज�गालाई िनजबाट 
राजीनामा पा�रत ह�दँ ै �मश: �ितवादी न�दीलाल 
म�डल ख�वे, �ितवादी रोिजया कुजन�, �ितवादी 
गलुाब िमयालँाई िदएको र न�दीलालले �ितवादी 
अिसया दवेीलाई हालैको बकसप� पा�रत ग�रिदएको 
र सो िलखतह�लाई लगाउको जालसाज म�ुा 
समेतबाट जालसाज ठहर गरी िलखत दता�समेत बदर 
गरी मेरो नाउमँा दता�समेत ग�रपाउ ँ भ�ने वादीको 
िफराद दाबी रहेको पाइयो । वादीको िफराद पनु�भ�दा 
अगािड �ितवादीह�ले राधादेवीबाट राजीनामा पा�रत 
गरी िदएको ज�गामा वादीको अंशहक ला�ने होइन । 
हद�यादिभ� नपरी िदएको िफराद खारजे ग�रपाउ ँभ�ने 
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�ितवादीको �ितउ�र िजिकर रहेको पाइयो । ��ततु 
म�ुामा स�ु िज�ला अदालतबाट वादी दाबीबमोिजम 
उ� िलखतह�को ज�गाबाट २ भागको १ भाग िलखत 
दता�समेत बदर भई वादीको नाममा दता�समेत ह�ने 
ठह�याई भएको फैसलाउपर िच� नबझुाई पनुरावेदन 
अदालत राजिवराजमा �ितवादीह�ले पनुरावेदन 
गरकेोमा स�ु िज�ला अदालतको फैसलामा केही 
उ�टी ह�ने ठहरी चार ख�डको एक ख�डको मा� िलखत 
दता� बदर दता� कायम ह�ने ठह�याई भएको पनुरावेदन 
अदालतको फैसलाउपर �ितवादीह�को पनुरावेदन 
परकेो पाइयो । ��ततु िवषयमा कुनै अंिशयारलाई 
दर िकनारा गरी िमलाप�बाट आ�नो हक सजृना 
गराई मा� बेचिबखन �यवहार गरमेा य�तो अव�थामा 
लेनदने �यवहारको १० नं. आकिष�त ह�ने नभई मलुकु� 
ऐन, ज�गा पजनीको १७ नं. र ज�गा िम�नेको १८ नं. 
आकिष�त ह�ने ह�दँा ��ततु म�ुामा पनुरावेदन अदालत 
राजिवराजको िमित २०६६।३।३ गते स�ु फैसलालाई 
केही हदस�म उ�टी गरी चार ख�डको एक ख�ड 
ज�गाको िलखत बदर दता� बदर ह�ने गरी भएको फैसला 
पूण� �िुट रहेकोले बदर उ�टी गरी स�री िज�ला 
अदालतको फैसला सदर कायम ग�रपाउ ँ बेहोराको 
वादीको िलिखत िजिकर रहेको पाइयो ।

२. िनण�यतफ�  िवचार गदा�, ��ततु म�ुामा यी 
वादी र �ितवादीह� बीच नाता स�ब�ध रहेको कुरामा 
िववाद देिखदँैन । वादी दाबीको उि�लिखत िक�ाका 
ज�गाह� �ितवादी ल�मी चौधरीले स�तरी िज�ला, 
क�याणपरु गा.िव.स. वडा नं.७ िक.नं. ६५१ को 
०-१०-० ज�गा िमित २०४९।११।१० गते हालैको 
बकसप� िलखत पा�रत गरी आ�नो �ीमती राधादेवी 
चौधरीलाई िदएको िमिसल सामेल रहेको राजीनामा 
बकसप� िलखतबाट देिख�छ भने िनज राधदेवी 
चौधरीले सोही िक�ा नं. को ज�गाबाट दि�णप��बाट 
िक.नं. ६५४ को ०-४-० ज�गा न�दीलाल म�डललाई 
िमित २०५०।१।२० मा र िक.नं. ६५५ को ०-६-० 

म�येबाट िक.नं. ७५५ को ०-४-० ज�गा उ�रबाट 
िविव रोिजया कुजन�लाई िमित २०५५।३।९ मा र 
िक.नं. ६५५ को ०-६-० म�येबाट दि�णितरबाट 
िक.नं. ७५४ को ०-२-० ज�गा गलुाब िमयालाई िमित 
२०५५।३।८ मा रिज��ेसन पास गरी िदएको कुरा 
िमिसल सामेल रहेको मालपोत काया�लय स�रीबाट 
�ा� रिज��ेसन िलखतबाट देिख�छ । �ितवादी 
न�दीलालले हालैको बकसप� र.नं. ७५९० को 
आिसया देवी ख�वेनी िक.नं. ६५४ को ०-४-० ज�गा 
िमित २०५१।२।३१ मा िलखत पा�रत गरी िदएको 
िमिसल सामेल रहेको मालपोत काया�लय स�रीबाट 
पा�रत रिज��ेसन िलखतबाट देिखन आयो ।

३. यसरी वादी दाबी उ� िक�ाह� 
िमित २०४९।११।१०, िमित २०५०।१।२०, 
िमित २०५५।३।८, िमित २०५५।३।९ र िमित 
२०५१।२।३१ मा �ितवादीह�ले िलिखत राजीनामा 
पा�रत गरी िलएको िमिसल सामेल रहेको मालपोत 
काया�लय स�तरीबाट �ा�त र.नं. ५९५०, ३८९५, 
७५९०, ८४९७ र ८४९८ का िलखतह� िमिसल 
सामेल रहेको देिख�छ ।

४. उ� उि�लिखत िक�ा ज�गाह� 
�ितवादीह�ले जालसाजपूण� काम कारबाहीबाट 
िलिखत राजीनामा पा�रत गरकेो भनी वादीले िमित 
२०६१।५।।४ िलखत दता�  बदर गरी मेरो नाउमँा दता� 
गराई पाउ ँभनी िफराद गरकेो दिेख�छ ।

५. ��ततु म�ुामा उ� िक�ा नं. का ज�गाह� 
िमित २०४९।११।१०, िमित २०५०।१।२०, 
िमित २०५५।३।८, िमित २०५५।३।९ र िमित 
२०५१।२।३१ मा �ितवादीह�ले िलिखत राजीनामा 
पा�रत गरी िलन ु िदन ु गरकेो कुरा िमिसलबाट ��ट 
देिखएको छ । उ� ज�गा िलखत राजीनामा पा�रत गरी 
िलएको कुरा वादीले िमित २०६१।५।३ मा न�कल 
सारी थाहा पाएकोले िमित २०६१।५।४ मा िफराद 
गरकेो भ�ने देिख�छ ।
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६. अब हद�यादस�ब�धी कानूनी �यव�था 
हेदा� मलुकु� ऐन, लेनदेन �यवहारको १० नं. मा "अशं 
नभएको अंिशयारले सगोलको अचल स�पि� बेचिबखन 
गदा� वा कुनै िकिसमले हकछाडी िददँा ऐनले आफूखसुी 
गन� पाउने अ�को म�जरुी िलन नपन� बाहेक अ�मा 
एकासगोलको अिंशयार सा�ी बसेको वा िनजह�को 
म�जरुीको िलखत भएमा मा� प�का ठहछ�  । सा�ी पिन 
नबसेको र म�जरुीको िलखत पिन नभए म�जरु नह�नेले 
एकवष� स�ममा थाहा पाएको िमितले प�तीस िदनिभ� 
उजरु ग�यो र िनजको म�जरुी ठह�रएन भने िनजको हक 
जित िफता� गराइ िदनपुछ� " भ�ने �यव�था रहेको छ ।

७. उ� लेनदने �यवहारको १० नं. 
को हद�यादको �यव�थाबमोिजम उ� िववािदत 
ज�गाह�को राजीनामा िलखतमा म�जरुी नभए वादीले 
१ वष�स�ममा थाहा पाएको ३५ िदनिभ�मा िफराद 
िलई अदालत �वेश गरकेो देिखदँैन ।

८. वादीले मलुकु� ऐन, ज�गा पजनीको १७ 
नं. र  ज�गा िम�नेको १८ नं. समेतको आधारमा िफराद 
िदएको भ�ने देिख�छ । मलुकु� ऐन, ज�गा पजनीको 
१७ नं. मा "तालकुदारले खापी खाएकाबाहेक एकको 
हकको ज�गा अक�ले दता� गराएकोमा थाहा पाएको 
िमितले छ मिहनािभ� र अ� कुरामा भए गरकेो िमितले 
दईु वष�िभ� नालेस निदए ला�न स�दैन" भ�ने �यव�था 
छ भने ज�गा िम�नेको १८ नं. मा "रो�का भएको ज�गा 
िलए िदएको र ज�गा दपोट वा ितरो दपोट गरकेो कुरामा 
बाहेक अ� ज�गाको कुरामा थाहा पाएको िमितले 
छ मिहनािभ� कूत बालीको कुरामा तीन वष�िभ�  र 
ज�गाको झगडा परकेो  बालीको हकमा ज�गाको हक 
छु��ई अि�तम िकनारा भएको िमितले एक वष�िभ� 
नालेस निदए ला�न स�दैन" भ�ने �यव�था रहेको छ ।

९. वादीको एकसगोलको स�पि� आ�नै 
नाताका �यि�ले तह-तह िब�� गरकेो कुरामा 
मेरोसमेत अशंहक ला�ने ज�गा बेचिबखन गरकेो भ�ने 
िवषयको ��ततु िववादमा ज�गा पजनीको १७ नं. ज�गा 

िम�नेको १८ नं. आकिष�त ह�ने नभै मलुकु� ऐन, लेनदने 
�यवहारको १० नं. को �यव�था आकिष�त ह��छ ।

१०. उ� िववािदत ज�गा पिहला नै �ितवादी 
ल�मी चौधरी र डोमी चौधरीबीच िज�ला अदालत 
स�रीमा चलेको २०४९ सालको दे.नं. ३१०२ को 
अंश म�ुामा िमित २०४९।१।१७ मा अंश म�ुा िमलाप� 
गरकेो कुरा ियनै वादीले िमित २०५९।१०।६ मा  नै 
गाउ ँघरमा सनुी थाहा पाई िवप�ी ल�मी चौधरीउपर 
स�री िज�ला अदालतमा िमित २०५९ सालको 
दे.नं. २४९२ को िमलाप� बदर अशं म�ुामा वादी 
दाबी प�ुने गरी िमित २०६१।४।१८ मा फैसलासमेत 
भएको अव�था देिखदँा िववािदत ज�गाह� िमित 
२०४९।११।१० देिख २०५५।३।९ स�म तह-
तह िब�� गरी राजीनामा िलखत भएको कुरा िमित 
२०६१।५।३ मा मा� न�कल सारी थाहा पाई सोउपर 
िमित २०६१।५।४ मा िफराद गरकेो भ�ने कुरा िमलेको 
देिखएन ।

११. मलुकु� ऐन, लेनदेन �यवहारको १० नं. 
ले एकासगोलको अंिशयारको म�जरुी निलई िलखत 
रािजनामा ग�रिदएको रहेछ भने म�जरुी नह�नेले एक 
वष�स�ममा थाहा पाएको िमितले ३५ िदनिभ� उजरुी 
गनु�पन� �यव�थाबमोिजम उि�लिखत िक�ाका ज�गाह� 
िमित २०४९।११।१० देिख २०५५।३।९ गतेस�म 
तह-तह िब�� गरउेपर वादीको िमित २०६१।५।४ 
मा ऐनले तोकेको हद�याद नघाई िफराद पन� आएको 
देिखयो । कानूनले जसको हक हनन् भएको हो िनज 
आ�नो हक�ित सचेत रही कानूनले िनधा�रण गरकेो 
हद�यादमा उपचार खो�न ु पद�छ । मािथ उि�लिखत 
मलुकु� ऐन लेनदेन �यवहारको १० नं. ले िनधा�रण 
गरकेो हद�यादिभ� िफराद पन� आएको देिखएन । (ने.
का.प.२०७३, अंक१, िन.नं.९५३३, प�ृ ८५२) को 
दशनलाल चौधरी िव�� राधादवेी चौधरीसमेत भएको 
िलखत बदर म�ुामा "लेनदने �यवहारको १० नं. को उ� 
कानूनी  �यव�थाअनसुार �य�तो िलखत बदर गराई 
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पाउन १ वष�स�ममा ३५ िदनिभ� म�ुा दायर गरी स�न ु
पन� देिख�छ भने १ वष�को अविध नघाई जिहले सकैु 
म�ुा दायर गन� स�ने देिखदँैन । आ�नोसमेत हकला�ने 
ज�गा सगोलका हकवालाले िब�� गरकेोमा तहतह िब�� 
भइसकेपिछ नालेस गन� उि�लिखत हद�याद नाघेपिछ 
मा� न�कल सारी थाहा पाएको भ�ने आधारमा जिहले 
सकैु उि�लिखत ज�गाह�को िलखत बदर गराई मा�न 
पाउने हक यी वादीलाई कानूनले सरुि�त गरकेो दिेखन 
आउदँैन" भ�ने िस�ा�त �ितपादन भई �या�यासमेत 
भएको देिख�छ ।

१२. यी वादीले एकासगोल ज�गा तह तह 
िब�� ह�दैँ िलखत भएको लामो समयपिछ मा� न�कल 
सारी थाहा पाएको भनी िफराद गरकेो देिखदँा उ� 
लेनदने �यवहारको १० नं. को  कानूनी �यव�थाले यी 
वादीको हकलाई सरुि�त गरकेो दिेखएन ।

१३. तसथ� स�ु स�री िज�ला अदालतले 
िवप�ी ल�मी चौधरीउपर िमित २०५९ सालको 
दे.नं. २४९२ को िमलाप� बदर अंश म�ुमा िमित 
२०६१।४।१८ भएको फैसलाको न�कल सारी थाहा 
पाएको िमितलाई र  ��ततु म�ुामा आकिष�त नै नह�ने 
मलुकु� ऐन, ज�गा पजनीको १७ नं. ज�गा िम�नेको १८ 
नं. लाई आधार मानी  गरकेो िफराद िलई स�ु स�री 
िज�ला अदालत र पनुरावेदन अदालत राजिवराजले 
गरकेो फैसला िमलेको देिखन आएन ।

१४. तसथ�: मािथ उि�लिखत आधार र 
�माणबाट लेनदेन �यवहारको १० नं.  बमोिजम  
रिज��ेसन भएको १ वष�िभ� थाहा पाएको िमितले 
३५ िदनिभ� िफराद दायर गनु�पन�मा सो हद�याद 
नघाई पन� आएको िफराद िलई स�ु स�री िज�ला 
अदालतले २ भागको १ भाग िलखत बदर गरकेो 
फैसला र सो फैसलामा ४ ख�डको १ ख�डमा� 
िलखत बदर गनु�पन�मा २ ख�डको १ ख�ड िलखत 
बदर गरकेो फैसला केही उ�टी गरकेो पनुरावेदन 
अदालत राजिवराजको िमित २०६६।३।३ को 

फैसलासमेत िमलेको नदेिखदँा उ�टी भई हद�यादको 
आधारमा ��ततु िफराद खारजे ह�ने ठहछ�  । ��ततु 
म�ुाको दायरीका लगत क�ा गरी िमिसल िनयमानसुार 
अिभलेख शाखामा बझुाई िदनू ।

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

इजलास अिधकृत : मनकुमारी िज.एम. िवक.
इित संवत् २०७३ साल मंिसर ५ गते रोज १ शभुम् ।

सव��च अदालत, संय�ु इजलास
माननीय �यायाधीश �ी दीपककुमार काक�
माननीय �यायाधीश �ी सपना �धान म�ल

आदेश िमित : २०७४।५।१२
०६८-wo-०६३३

म�ुाः उ��ेषण / परमादेश

िनवेदक : काठमाड� िज�ला, काठमाड� 
महानगरपािलका वडा नं. ३४ बाने�र सगंम 
चोक माग� ब�ने �चे�ा राणा

िव��
िवप�ी : काठमाड� िज�ला अदालत, बबरमहल, 

काठमाड�समेत

 § िनवेदकको हकमा जालसाजी मु�ाको 
रोहमा सरं�कको भूिमकामा अ�य 
कुनै उनाउ �यि� रहकेो नभई िनजको 

�नण�य नं. ९९९५

&
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एकाघरमा रिहरहके� आ�नै आमाले 
िनवेदकको हकमा सरं�क भई एव ंआ�नो 
हकमा समते दायर गरकेो उ� म�ुा िफता� 
िलँदाको �ि�यामा त�कालीन अव�थामा 
सरंि�त रहके� यी �रट िनवेदक नाबालकको 
हकमा समेत �वतः म�ुा िफता� ह�न जाने नै 
ह��छ । �यसरी दायर भएका म�ुामा वादी 
दाबी िफता� वा खारजे ग�रिदँदा सरंि�त 
नाबालकको हकको िफराद दाबीलाई मा� 
बाँक� रािखरा�न पन� बा�या�मक कानूनी 
�यव�थासमते रहकेो देिखएको छैन । 
य�तो अव�थामा नाबालकको हकमा दायर 
रहकेो म�ुामा सोही सरं�कले मलुुक� ऐन, 
अदालती ब�दोब�तको ९२ न.ंबमोिजम 
िफता� िलन नस�न े भ�ने अथ� गन� िम�न े
नदेिखने ।

(�करण नं.६)
 § आ�नै आमा ज�ले आ�नी छोरीको 

सरं�ण ग�ररहके� छन् उसैले छोरीको िहत 
�ितकूल काय� गछ� भ�ने सो�न सिकन े
िवषय होइन । �प� कारणको अभावमा 
आमाले छोरीको िहत �ितकूल काय� गरकेो 
भनी िन�कष� िनका�न निम�न े।

(�करण नं.८)

िनवेदकका तफ� बाट : िव�ान्  व�र� अिधव�ा �ी 
लोकभ� राणा र िव�ान्  अिधव�ा �ी ह�र��� 
सवेुदी

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

आदेश
�या.दीपककुमार काक� : त�कालीन 

नेपालको अ�त�रम संिवधान, २०६३ को धारा 
१०७(२) बमोिजम यस अदालतको �े�ािधकारअ�तग�त 
दायर ह�न आएको ��ततु �रट िनवेदनको संि��त त�य 
एवं ठहर यस�कार रहेको छ:-

िवप�ीम�ये िपता मदनजंग राणा, आमा 
काहानी राणा र उहाकँो कोखबाट िवप�ी दाज ु�यासजगं 
राणा, �स�नजगं राणा र म िनवेिदकाको जायज�म भएको 
हो । म िनवेिदका यही २०६८ साल असोज २२ गते 
१६ वष� उमेर पूरा गरी नेपाल कानूनअनसुार साबािलक 
भएको छु । म िनवेिदकालगायत अ�य छोराछोरीलाई 
िवप�ी िपताले २०६४ सालदेिख नै खाने लाउने उिचत 
िश�ामा �यान निदएकोले हा�ो भिव�यसमेत अ�धकार 
ह�ने भएको र म िनवेिदका नाबािलका भएकोले िवप�ी 
आमाले नै मलाई पालनपोषण तथा िश�ादी�ा गराई 
हाल भाडाको घरमा जीिवकोपाज�न ग�ररहेका छ� । 
िवप�ी आमालाई हा�ो पैतकृ स�पि� खोई, हामी 
काठमाड�मा धनी प�रवार राणाका छोराछोरी िकन 
भाडाको घरमा बसेको भ�दा हा�ो स�पूण� स�पि� 
िपता मदनजगं राणाले िब�� गरी हामीलाई पाटीको 
बास बनाउन ुभयो । िवप�ी िपताले हा�ो पैतकृ स�पि� 
काठमाड� िज�ला, काठमाड� महानगरपािलका वडा 
नं.१० को िक.नं. ४०० को �े�फल ०-१५-३-२ ज�गा 
र सो ज�गामा बनेको घरसमेत भएकोमा सो स�पूण� 
िब�� गरकेोले सोउपर काठमाड� िज�ला अदालतमा 
जालसाजी म�ुा दता� गरकेोमा िवप�ी िपतालगायत घर 
ज�गा ख�रद गन� िवप�ीह�ले सो म�ुा ग�ररहेकोमा म�ुा 
िफता� निलएमा िवप�ी आमालाई समेत मान� ध�क� 
िदएकोले म अवला नारीले बा�य भई म�ुा छाडी िदए ँ
भनी िवप�ी आमा काहानी राणाले भनेकोले वा�तिवक 
कुरा के रहेछ भनी िवप�ी काठमाड� िज�ला अदालतमा 
गई कागजातको न�कल िमित २०६८।९।१३ मा सारी 
हेदा� , िवप�ीम�ये काहानी राणाले म िनवेिदकाको 
सरं�क बनी अंश चलन १ तथा जालसाजी २ थान 
म�ुा दता� गरी अंश चलन म�ुामा तारखे छाडी िदई 
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तामेलीमा गएकोले मलुकु� ऐन, अशंब�डाको महलको 
३२ नं. बमोिजम म�ुा िडसिमस नह�ने भएकोले तामेली 
जगाई मेरो अंश पाउने हक सरुि�त छ ।

म िनवेिदकाको सरं�क बनी िवप�ी काहानी 
राणाले दायर गरकेो थान २ जालसाजी म�ुाम�ये िमित 
२०६१।१०।२८ को र.नं. १०९६० को राजीनामाको 
िलखत जालसाजी ठहराई पाउन दायर गरकेो िफराद 
मलुकु� ऐन, अ.बं. ९२ नं. बमोिजम म�ुा िफता� िलई 
म�ुालाई फैसला गन� निदई िमित २०६५।१२।३० मा 
म�ुाको अ��य ग�रएको रहेछ । म िनवेिदका त�काल 
नाबािलका रहेको, मेरो संर�क िहतको लािग अथा�त् 
मेरो अंशहक बचाउनको लािग म�ुा गन�स�म अ.ब.ं 
८३(१) नं.बमोिजम िवप�ीलाई िवप�ी काठमाड� 
िज�ला अदालतले अनमुित िदएकोमा मेरो हकमा 
�ितकूल असर पन� गरी िमित २०६५।१२।३ मा म�ुा 
िफता� िलन अनमुित िदई मेरो अशंहक मान� काम गरी 
म�ुा अ��य ग�रएको रहेछ । िवप�ीह�को िमलेमतोमा 
मेरो अंशहक मान� अथा�त् सिंवधानको धारा १२(३) 
बमोिजम मेरो स�पि�मािथको शोषणसमेत भएको 
र म िनवेिदका िमित २०६८।६।२२ मा साबािलक 
भएकोले आ�नो हक सरु�ाको लािग स�मािनत 
अदालतमा �यायको लािग उपि�थत भएको छु । मेरो 
पैतकृ स�पि�मा िक.नं. ४०० को घर ज�गा रहेको 
सो स�पि�समेत िब�� गरकेो िलखतउपर दायर 
भएको म�ुा म नाबािलक ह�दँै अड्डाको अनमुित 
िलई म�ुा दता� गन� िदएको अनमुितलाई िवप�ीह�ले 
द�ुपयोग गरी म�ुा िफता� िलने गरकेो काय� तथा िवप�ी 
काठमाड� िज�ला अदालतको िमित २०६५।१२।३० 
को आदशेले म िनवेिदकाको संिवधानको धारा १२(३) 
(ङ)(च), १३, १९, २२ मलुकु� ऐन, अ.बं. ८३(१) नं. 
समेत�ारा �द� संवैधािनक तथा कानूनी हक हनन् 
भएकोले सो आदेश बदर गराउने अ�य �भावकारी 
उपचारको बाटो नभएकोले संिवधानको धारा ३२ 
तथा १०७(२) ले यस स�मािनत अदालतलाई �दान 

गरकेो असाधारण अिधकार�े� गहुान� आएको छु । म 
िनवेिदकाको संवैधािनक तथा कानूनी हक जाने गरी 
िमित २०६५।१२।३० मा म�ुा िफता� िलने आदेश 
उ��ेषणको आदेशले बदर गरी सो जालसाजी म�ुा 
दता� गरी कानूनबमोिजम �याय िन�पण गनु�  भ�ने 
परमादेशको आदेश िवप�ी िनकायका नाममा जारी 
ह�नपुन� अव�था िव�मान छ भनी िन�निलिखत िनवेदन 
गद�छु ।

मलुकु� ऐन, अ.बं. ८३(१) नं. भनेको उमेर 
नपगेुको नाबालकको हक अड्डाको अनमुित िलई 
सरं�कले संर�ण गन� कानून हो । िवप�ीलाई अदालतले 
मेरो हक संर�ण गन� िदएको अि�तयारीलाई द�ुपयोग 
गरी मेरो हक मान�, मेरो हक जाने गरी म�ुा िफता� िलने 
काय� अ.बं. ८३(१) नं. को िवपरीत छ ।

सरं�कले जिहले पिन नाबालकको िहतको 
लािग काय� गनु�पद�छ सो कुरा करार ऐन, २०५६ को 
दफा ३(३) ले करार स�ब�धमा संर�ण गरकेो छ र 
स�मािनत अदालतले समेत धेर ै म�ुामा संर�कले 
नाबालकको िहतिवपरीत गरकेो काय� मा�य नह�ने, 
दूिषत ह�ने भनी िस�ा�तसमेत �ितपादन गरकेो छ । 
िवप�ीह� िमली मेरो अंशहक जाने गरी म�ुा नै िफता� 
िलने गरकेो काय� �वतः बदरभागी छ ।

िवप�ी काठमाड� िज�ला अदालतमा अंश 
चलन म�ुासमेत िवचाराधीन भएको अव�थामा 
लगाउमा रहेको जालसाजी म�ुा अ.बं. ९२ नं. बमोिजम 
म�ुा िफता� िलनपुन� कुनै कारण छैन । िवप�ीह�को 
िमलेमतोमा मेरो अंशहक मान� मा�ै उ�े�य हो । 
जालसाजी म�ुा िफता� िलएपिछ अशंचलन म�ुाको कुनै 
�योजन छैन । िकनिक ब�डा गनु�पन� �ी स�पि� भनेको 
नै िक.नं. ४०० को घर ज�गा हो । यसरी मेरो अंशहक नै 
मान� उ�े�यले म�ुा िफता� िलने काय� सिंवधानको धारा 
१९ को िवपरीत छ । अदालतले समेत म�ुा िफता� गन� 
अनमुित िददँा नाबालकको हक संर�ण भएको छ छैन 
भनी हेन� दािय�व हो । म�ुा िफता� गदा� म िनवेिदकाको 
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अंशहक संर�ण भएको छैन भ�ने कुरा दिेखराखेको 
अव�थामा म�ुा िफता� िलन िदएको आदशे �वतः 
बदरभागी छ ।

म िनवेिदका हाल साबािलक ह�दँा हामीबीच 
अंशब�डा गन� कुनै पिन स�पि� बाकँ� छैन । भएको 
एउटा स�पि� पिन िब�� गन� र सो िब��उपर काठमाड� 
िज�ला अदालतमा दायर गरकेो जालसाजी म�ुासमेत 
िवप�ीह� िमली म नाबािलकाको हक जाने गरी म�ुा 
िफता� िलने काय� दूिषत काय� हो । य�तो दूिषत काय�ले 
कदािप पिन कानूनी मा�यता पाउदँैन ।

नाबालकलाई सरं�कको मा�यमबाट 
नाबालकको हक �थािपत गराउन अथा�त् हक संर�ण 
गन� कानूनले �यव�था गरेको हो । िकनिक नाबालकले 
Better Judgement गन� स�ैन तर संर�कले 
नाबालकको लािग Better Judgement गन� स�छ 
भ�ने हो । िवप�ी काहानी राणाले म िनवेिदकाको 
अंशहक सरुि�त गन� िकत� कागजको ३ नं. बमोिजम 
दायर गरकेो म�ुामा मेरो अशंहक संर�ण नगरी मेरो 
अिहत ह�ने गरी िफराद दाबी �मािणत गन� नस�ने भनी 
म�ुा िफता� िलने काय� पूण�तः त�काल म नाबालकको 
अिहतमा छ र म�ुा िफता� िलने काय� म िफरादीको लािग 
मैले कुनै िकिसमको हक �ा� नगरी म�ुा िफता�  िलने 
काय� कदािप पिन Better Judgement होइन । य�तो 
काय� �वतः शू�य छ ।

अतः मािथ उि�लिखत त�य तथा 
कानूनका आधारमा िवप�ीह�को काम कारबाहीले 
म िनवेिदकाको सिंवधानको धारा १२(३) (ङ) 
(च), १३, १९, २२ र मलुकु� ऐन, अ.बं. ८३(१) 
नं. समेत�ारा �द� संवैधािनक तथा कानूनी हक 
हनन् भएकोले िवप�ी काठमाड� िज�ला अदालतमा 
िवप�ीह�ले अ.बं. ९२ नं. बमोिजम म�ुा िफता� िलन 
िदएको िनवेदन तथा काठमाड� िज�ला अदालतले 
िमित २०६५।१२।३० मा म�ुा िफता� िलने िदने गरकेो 
आदेश तथा सो आदेशका आधारमा भएका स�पूण� 

काम कारबाही संिवधानको धारा १०७(२) बमोिजम 
उ��ेषणको आदेशले बदर गरी सो जालसाजी म�ुा 
दता� गरी म िनवेिदकालाई म�ुामा तारखेमा राखी 
कानूनबमोिजम �याय िन�पण गनु�  भनी िवप�ी 
काठमाड� िज�ला अदालतका नाममा परमादेशसमेत 
जारी ग�रपाउ ँ भ�ने िनवेदक �चे�ा राणाको तफ� बाट 
िमित २०६८।१०।०६ मा यस अदालतमा दायर 
भएको �रट िनवेदन ।

यसमा के कसो भएको हो ? िनवेदकको 
मागबमोिजमको आदेश िकन जारी ह�न नपन� हो ? 
यो आदेश �ा� भएका िमितले बाटाका �यादबाहेक 
१५ िदनिभ� महा�यायािधव�ाको काया�लयमाफ� त 
िलिखत जवाफ पठाउन ुभनी �रट िनवेदनको एक�ित 
न�कल साथै राखी िवप�ी नं.१ लाई सूचना पठाई 
�यसको बोधाथ� महा�यायािधव�ाको काया�लयमा 
िदनू । िनवेदकको मागबमोिजमको आदेश िकन जारी 
ह�न नपन� हो ? यो आदेश �ा� भएका िमितले बाटाका 
�यादबाहेक १५ िदनिभ� िलिखत जवाफ िलई 
आफँै वा आ�नो �ितिनिध�ारा उपि�थत ह�न ु भनी 
�रट िनवेदनको एक�ित न�कल साथै राखी अ�य 
िवप�ीह�लाई स�बि�धत िज�ला अदालतमाफ� त 
सूचना पठाई िलिखत जवाफ आएपिछ वा अविध 
नाघेपिछ िनयमबमोिजम पेस गनु�  भ�नेसमेत बेहोराको 
यस अदालतबाट िमित २०६८।१०।८ मा भएको 
आदशे ।

िववािदत काठमाड� िज�ला, काठमाड� 
महानगरपािलका वडा नं. १० को िक.नं. ४०० को 
�े�फल ०-१५-३-२ ज�गा र सोमा बनेको तीनतले 
घरसमेत हामी िफरादी अंिशयारको हक मान� 
िनयतले िमित २०६१।१०।२८ गते र.नं.१०९६० 
बाट राजीनामाको रिज��ेसन िलखत जालसाजी 
त�रकाबाट िवप�ी �ितवादीह�ले एक आपसमा 
राजीनामा पास गरी िलन िदन गरकेो राजीनामाको 
रिज��ेसन िलखत कानूनिवपरीत भएको ह�दँा हामी 
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िफरादीको हकमा पन� ५ भागको ४ भाग ह�ने भएकोले 
उ� रिज��ेसन राजीनामा िलखतलाई ५ भाग लगाई 
४ भाग जालसाजी घोिषत गरी हा�ो नाउमँा ग�रपाउ ँ
भ�नेसमेत बेहोराको िमित २०६५।७।११ को िफराद 
प� ।

जालसाजी म�ुाबाट जालसाजी गरकेो 
ठहरकेो अव�थामा जालसाजी गन�लाई सजायस�म ह�ने 
हो । ऐनका �यादिभ� िलखत बदर दता� बदरको म�ुा 
निदएपिछ जालसाजी म�ुाबाट कानूनबमोिजम पा�रत 
भएको िलखत र सोको आधारमा भएको दता� कदािप 
बदर ह�न स�दैन । य�िप मेरा दाताले पा�रत गराई 
िलएको िलखत र दाता शंकरबहादरुबाट मैले पा�रत 
गराई िलएको िलखत जालसाजी होइन भ�नेसमेत 
बेहोराको िमित २०६५।१०।१७ को �ितउ�र 
िजिकर । हामीले िलएको दाबी हामीह�ले �मािणत गन� 
नस�ने भएकोले हामी वादी भई चिलरहेको जालसाजी 
म�ुामा िलएको स�पूण� दाबी खारजे गरी िवप�ीको 
नाउमँा भएको िलखत सदर होस् भनी अ.ब.ं९२ 
नं.बमोिजम स�पूण� वादी दाबी िफता�पाउ ँभनी वादीले 
िमित २०६५।१२।३० मा िदएको िनवेदन प� । वादीको 
िनवेदनअनसुार अ.बं.९२ नं.बमोिजम म�ुा िफता� गरी 
िदएको छ भ�नेसमेत बेहोराको यस अदालतबाट िमित 
२०६५।१२।३० मा भएको आदेश ।

अतः यसरी यस अदालतबाट भएका 
उि�लिखत कारबाहीह� कानूनस�मत�पमा भए 
गरकेो ह�दँा िनवेदकको मागबमोिजम उ��ेषण परमादेश 
जारी ह�नपुन� होइन । यस अदालतको हकमा �रट 
िनवेदन खारजेभागी छ खारजे ग�रपाउ ँ भ�नेसमेत 
बेहोराको िवप�ीम�येको काठमाड� िज�ला अदालतले 
िमित २०६८।०२।२२ मा यस अदालतमा िदएको 
िलिखत जवाफ ।

मदनजंग राणा र म काहानी राणाबाट िवप�ी 
िनवेिदकाको जायज�म भएको हो । िवप�ी नाबालक 
भएकोले मैले नै आमाको हैिसयतले पालनपोषण 

गरी आएको िथए ँ । हा�ो पैतकृ स�पि�को नाउमँा 
काठमाड� िज�ला, काठमाड� महानगरपािलका वडा 
नं. १० को िक.नं. ४०० को �े�फल ०-१५-३-२ 
ज�गा र सो ज�गामा बनेको घर पित मदनजगं राणाको 
नाउमँा दता� कायम भई भोगचलन गरी आई सोही 
घरज�गाको भाडा आय�ताले हा�ो घर �यवहार चली 
आएको िथयो । यसै म�ुाका िवप�ी मदनजंग राणा 
लो�नेले मलाई र अ�य अंिशयारको समेत म�जरुी 
नै निलई िमित २०५९।१०।२ को र.नं. ८२१०क 
राजीनामाको िलखतबाट शंकरबहादरु के.सी.लाई 
�.१,५०,००,०००।- (एक करोड पचास लाख) 
मा स�पूण� िब�� गरकेो रहेछ । �यसप�चात् पनुः 
शकंरबहादरु के.सी.ले िमित २०६१।१०।२८मा र.नं. 
१०९६० को राजीनामाको िलखत गरी सिुजता शाही 
(खड्गी) लाई िब�� गरकेो कुरा थाहा पाई म काहानी 
राणाले नाबालकको हकमा सरं�क भई लो�नेलाई र 
अ�य ख�रदकता�लाई समेत िवप�ी बनाई काठमाड� 
िज�ला अदालतमा २ थान जालसाजी र अशं चलन 
म�ुा दायर गरी कारबाही चिलरहेकोमा िवप�ीह�उपर 
दाबी िजिकर गरी दता� भएको म�ुाको �माण प�ुयाउन 
नस�ने भएकोले मैले म�ुा अ.बं. ९२ बमोिजम िफता� 
िलन नै िठक ठानी िमित २०६१।१०।२८ को र.नं. 
१०९६० को राजीनामाको िलखत जालसाजी ठहराई 
पाउन दायर गरकेो िफराद मलुकु� ऐन अ.बं. ९२ नं. 
बमोिजम नाबालकको संर�क र साबालकको हकमा 
िमलाप� गन� म�जरुी िलई म�ुा िफता� िलन िनवेदन दता� 
गरी िमित २०६५।१२।३० मा म�ुा िफता� िलएको हो । 
�यस अव�थामा मलाई म�ुा िफता� िलन नै उिचत ठानी 
िफता� िलएको हो । साथै म �यासजंग राणाको हकमा 
आमाले नै वा�रस िलई म�ुा गरकेो र हामीलाई आमा 
काहानी राणाले नै पालनपोषण गरकेोले िनज आमाले 
जे गनु�भयो �यसमा सहमित जनाएको हो ।

अतः मािथ उि�लिखत त�य तथा कानूनका 
आधारमा संिवधानको धारा १२(३) (ङ) (च), १३, 
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१९, २२ र मलुकु� ऐन, अ.ब.ं ८३(१) नं. समेत�ारा 
�द� संवैधािनक तथा कानूनी हक हनन नभएकोले 
काठमाड� िज�ला अदालतमा िवप�ीह�ले अ.ब.ं ९२ 
नं. बमोिजम म�ुा िफता� िलन िदएको िनवेदन तथा 
काठमाड� िज�ला अदालतले िमित २०६५।१२।३० 
मा म�ुा िफता� िलने िदने गरकेो आदेश तथा सो 
आदेशका आधारमा भएका स�पूण� काम कारबाही 
संिवधानबमोिजम भएकोले िवप�ीको �रट िनवेदन 
खारजे ग�रपाउ ँ भ�नेसमेत बेहोराको िवप�ीम�येका 
�यासजगं राणा र काहानी राणाले िदएको िलिखत 
जवाफ ।

म मदनजंग राणा र काहानी राणाबाट िवप�ी 
िनवेिदकाको जायज�म भएको हो । काठमाड� िज�ला, 
काठमाड� महानगरपािलका वडा नं.१० को िक.नं.४०० 
को �े�फल ०-१५-३-२ ज�गा र सो ज�गामा बनेको 
घरसमेत म ��यथ� मदनजंग राणाको नाउमँा दता� 
कायम भई भोगचलन गरी आई सोही घरज�गाको भाडा 
आय�ताले हा�ो घर �यवहार चिलआएको िथयो । 
य�तो अव�थामा मलाई घर खच� गन�को लािग रकमको 
आव�यकता परकेोले िमित २०५९।१०।२ को 
र.नं.८२१० को राजीनामाको िलखतबाट शंकरबहादरु 
के.सी.लाई �.१,५०,००,०००।- (एक करोड पचास 
लाख) मा स�पूण� िब�� गरी घर खच� गरकेो हो । म 
घरको मूली भएकोले उ� घर ज�गा िब�� गदा�  िवप�ी 
नाबालक र अ�य अंिशयारलाई म�जरुी िलनपुन� 
होइन यसरी मैले िब�� गरकेो ज�गामा िवप�ीको 
कुनै हक ला�ने अव�था नै छैन । उ� घरज�गा मैले 
िब�� गरी सकेपिछ पनुः शकंरबहादरु के.सी.ले िमित 
२०६१।१०।२८ को र.नं. १०९६० को राजीनामाको 
िलखत गरी सिुजता शाही (खड्गी) लाई िब�� गरकेो 
उपरमा िवप�ीको संर�क बनी िवप�ी काहानी राणाले 
मलाई समेत िवप�ी बनाई म�ुा काठमाड� िज�ला 
अदालतमा थान २ जालसाजी म�ुा दायर गरकेा 
छन् । यस िवषयमा वा�तिवक कुरा िवप�ी शंकरबहादरु 

के.सी.लाई र पवन काक�को माफ� तबाट िचनजान भई 
कुरा गदा� िनजले मेरो घर �यवहार स�चालन गन�को 
लािग �.१,५०,००,०००।- (एक करोड पचास 
लाख) िदने सहमित भएकोले त�कालको समयमा मोल 
�.७,००,००,०००।- (सात करोड) पन� घर ज�गा भए 
तापिन िनजलाई घर �यवहार चलाउन र मेरो उ� घर 
मम�तसमेत गन�को लािग �ि�ब�धक�को �पमा िदने 
भ�ने सहमित भएकोमा शंकरबहादरु के.सी.ले पनुः 
मलाई भेटी राजीनामाको िलखत गरी िदने भएमा मा� 
तपाइलँाई म रकम िदनस�छु अ�यथा िदनस�ने अव�था 
छैन साथै िलखत ग�रिदनभुएमा सो िमितले ३ वष�मा 
उ� रकम िफता� िलई तपाइकँो घर ज�गा तपाइलँाई नै 
िफता� गरी िदने छु भनी भनेको कारणले मेरो घर ज�गा 
िफता� ह�ने िव�वासमा िनजलाई �यवहार अक�  भए पिन 
राजीनामाको िलखत गरी िदई �.१,५०,००,०००।- 
(एक करोड पचास लाख) िलएको हो । िनजले 
भाखािभ� उ� रकम बझुाई घर ज�गा िफता�  गन� करार 
स�झौता बनाई िद�छु । �यसमा िच�ता गनु�  पद�न भ�दै 
आएको तर सो मौिखक भनाइबमोिजम करार कागज 
बनाएका िथएनन् । य�तैमा िनज शंकरबहादरु के.सी.ले 
मेरो अमे�रका जाने िड.िभ. िभसा परकेोले म अमे�रका 
जादैँछु �यसैले मलाई मेरो रकम िफता� गनु�पछ�  भनेकोमा 
मसगँ त�काल रकम नभएकोले िनजलाई नै लगानी गन� 
मािनस तपाइलेँ खो�नहुोस् तपाइकँो नाउबँाट उसको 
नाउमँा सारी �यवहार िमलाउन म सहमित छु भनेकोले 
रकम लगानी �यि�को �पमा सिुजता शाही भए हो भनी 
िनजले ��ताव राखेपिछ िनजसगँ िचनजान भई कुरा 
गदा� शंकरबहादरु के.सी.लाई िदन बाकँ� रहेको रकम 
बराबरको र �यसमा �याजसमेत जोडी एकम�ु �पमा 
िलखतमा रकम उ�लेख ग�रिदने शकंरबहादरु के.सी. 
र िलने सिुजता शाही भई िमित २०६१।१०।२८ र.नं. 
१०९६० बाट राजीनामा पा�रत भएको हो । िनज 
सिुजता शाहीलाई समेत मेरो घर ज�गा िफता� गन� 
स�ब�धमा दोहोरी कागज बनाउन ु पछ�  भ�दा मलाई 
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िव�वास गनु�होस ्म तपाइकँो घरज�गा राजीनामा गरी 
िलएको भए पिन हा�ो �यवहार यो ज�गा धरौटीको 
�पमा राखेको ह�दँा तपाइलेँ ३ वष�िभ� जिहले रकम 
�याएमा पिन िफता� गन� िज�मा मेरो भयो भनी सिुजता 
शाहीले नै भनेको कारणले िव�ासमा परकेो िथए ँतर 
िनजलाई िफता� गनु�पन� रकम तयार गरी अब घरज�गा 
मलाई पास ग�रिदनहुोस् भ�दा आलटाल गद� आएका 
िथए । यसरी िमित २०६१।१०।२८ को र.नं. १०९६० 
को राजीनामाको िलखत जालसाजी ठहराई पाउन 
दायर गरकेो िफराद मलुकु� ऐन, अ.बं. ९२ नं. बमोिजम 
नाबालकको संर�क बनी म�ुा िफता� िलई म�ुालाई 
फैसला गन� निदई िमित २०६५।१२।३० मा म�ुाको 
अ��य ग�रएको रहेछ । कानूनतः िवप�ीको आमा 
नै संर�क कानूनबमोिजम बनी जालसाजी म�ुामा 
�माण प�ुयाउन नस�ने भनी िदएको िनवेदनउपरमा नै 
कारबाही म�ुा िफता� भई अि�तम भएकोले सोउपर हाल 
आएर �रट दता� गन� िम�दैन । अतः मेरो हकमा �ितकूल 
असर पन� गरी िमित २०६५।१२।३ मा म�ुा िफता� िलन 
अनमुित िदई मेरो अशंहक मान� काम गरी म�ुा अ��य 
ग�रएको रहेछ भ�ने दाबी गलत हो ।

अतः मािथ उि�लिखत त�य तथा कानूनका 
आधारमा संिवधानको धारा १२(३)(ङ)(च), १३, 
१९, २२ र मलुकु� ऐन, अ.ब.ं ८३(१) नं. समेत�ारा 
�द� संवैधािनक तथा कानूनी हक हनन् नभएकोले 
काठमाड� िज�ला अदालतमा अ.बं. ९२ नं. बमोिजम 
म�ुा िफता� िलन िदएको िनवेदन तथा काठमाड� िज�ला 
अदालतले िमित २०६५।१२।३० मा म�ुा िफता� िलने 
िदने गरकेो आदेश तथा सो आदशेका आधारमा भएका 
स�पूण� काम कारबाही सिंवधानबमोिजम भएकोले 
िवप�ीको �रट खारजे ग�रपाउ ँ भ�नेसमेत बेहोराको 
िवप�ीम�येका मदनजंग राणाको तफ� बाट िमित 
२०६९।०१।३१ मा यस अदालतमा परकेो िलिखत 
जवाफ ।

म िलिखत जवाफ ��ततुकता� शंकर के.सी.

लाई ��यथ�म�येका मदनजगं राणाले मेरो घर ज�गा 
ब�कमा िधतो रहेको र ब�कको सावँा �याजसमेत ितन� 
बझुाउन नसकेकाले मेरो घर ज�गा कौडीको भाउमा 
िललाम ह�न लागेको छ तपाइलेँ उ� घरज�गा ख�रद 
गनु�ह��छ भने म िब�� गद�छु भनी भनेकाले मैले िमित 
२०५९।१०।२ गते काठमाड� िज�ला, काठमाड� 
महानगरपािलका, वडा नं.१० को िक.नं. ४०० को 
�े�फल ०-१५-३-२ को ज�गा र घरसमेत राजीनामा 
पास गरी ख�रद गरी िलएको हो ।

मैले उ� घर ज�गा ख�रद गरी िलएपिछ मलाई 
पिन रकम आव�यक परेको ह�दँा मैले उ� घरज�गा 
िमित २०६१।१०।२८ गते सिुजता शाही (खड्गी) 
लाई िब�� िवतरण ग�रसकेपिछ मेरा दाता मदनजगं 
राणाले आ�नो �ीमती काहानी राणा र छोरीसमेतलाई 
आ�नो घर �यवहार चलाउनका लािग २०५९ सालमा 
िब�� गरकेो िलखतउपर २०६५ सालमा जालसाजी र 
अंशब�डाको म�ुा दायर गन� लगाएका ह�न् । िनजह�ले 
आफूले िब�� गरकेो घर ज�गालाई प�र�थितवश भाउ 
बढेको देखी कानूनी दाउपेच लगाउन सिक�छ िक भ�ने 
उ�े�यकासाथ म�ुा दता� गन� लगाएका ह�न् । उ� ज�गा 
२०६५ सालमा नै राजे�� �े�लाई िब�� भइसकेको 
छ । आफँैले ज�गा िब�� गन� अिन आफँै म�ुा दता�  गन� 
लगाउने काय� कदािप कानूनस�मत छैन ।

िवप�ी ��यथ�को आमाले मलुकु� ऐन, 
अदालती ब�दोब�तको ८३नं.बमोिजम सरं�क 
ब�न स�मािनत अदालतको अनमुित िलएर म�ुा 
दता� गनु�भएको हो । कुनै पिन स�तानको आमाभ�दा 
निजकको संर�क अ�य कोही कदािप ह�न स�दैन । 
आमाले आ�नो स�तानको बारमेा अिहत कदािप 
गन� काय� गिद�नन् । एकासगोलका पित िपताले िमित 
२०५९।१०।२ मा िब�� गरकेो िलखत जनु िलखत 
मालपोत काया�लयबाट पा�रत भएको छ उ� िलखत 
जालसाजी ठह�याउन नस�ने र हद�याद समेत नह�ने, 
लेनदेन �यवहारको १० नं. बमोिजमको हद�यादिभ� 
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िलखत बदरमा दाबीसमेत िलन नसककेको आधारले 
उ� जालसाजीको दाबी पिु� गन� सि�दन भनी म�ुा 
िफता� िलने काय� भएको हो । स�मािनत िज�ला 
अदालतले अ.बं.९२ नं.बमोिजमको कानूनी �ि�या 
पूरा गरी �.२५।- ज�रवाना गराई म�ुा िफता� िलने 
आदेश गरकेो हो । उ� आदेशमा कुन �ि�यामा �िुट 
भयो भनी िवप�ीले िजिकरसमेत िलन सकेका छैनन् । 
�ि�यागत �िुट पिन छैन र कानूनी �िुट पिन नरहेको 
अव�थामा कदािप �रट �े� आकिष�त ह�न नस�ने 
भएकाले िवप�ीको �रट िनवेदन खारजेभागी छ, खारजे 
ग�रपाऊँ ।

िमित २०६६।१।३१ गते माननीय िज�ला 
�यायाधीश�यूबाट भएको आदेशमा िवप�ीको िच� 
नबझेुको भए अ.बं. १७ नं. बमोिजमको �ि�या 
अपनाउन स�ने वैकि�पक कानूनी उपचारको अव�था 
ह�दँाह�दँै सो अवल�बन नगरी हद�याद नभएको म�ुालाई 
�रट �े�मा �वेश गराई हद�याद सजृना गन� सिक�छ िक 
भ�ने आसयले मा�ै दायर गरकेो �रट िनवेदन खारजे 
भागी छ, खारजे ग�रपाऊँ ।

अतः उपयु�� �करणह�मा विण�त ग�रएका 
त�य एवम् कानूनह�को आधारमा िवप�ीले हद�याद 
समा� भइसकेको म�ुालाई अ�य वैकि�पक उपचारको 
माग� ह�दँाह�दैँ सो माग� अवल�बन नगरी कानूनी दाउपेच 
लगाउन खोजी स�पूण� �यि�ह� िमली दायर गरकेो 
िवप�ीको �रट िनवेदन खारजे गरी अलग फुस�द ग�रपाउ ँ
भ�नेसमेत बेहोराको िवप�ीम�येका शंकरबहादरु 
के.सी.को तफ� बाट िमित २०६९।०३।२७ मा परकेो 
िलिखत जवाफ ।

िवप�ीम�येका मेरा पित मदनजंग राणाको 
िमित २०७३।०१।२८ गतेका िदन परलोक भएकोले 
िनजको हकमा अ.बं.६२(३) नं.बमोिजम म�ुा सकार 
ग�रपाउ ँ भनी िवप�ीम�येकै कहानी राणाले िमित 
२०७३।०४।०३ मा िदएको िनवेदनमा यसमा िवप�ी 
मदनजंग राणाको िमित २०७३।०१।२८ गते म�ृय ु

भएको भ�ने म�ृयदुता� �माणप� र नाता स�ब�धको 
�माणप�को �ितिलिपसमेत साथै देिखदँा िनजको 
हकमा म�ुा पपु�� गन� अ.बं. ६२(३)नं. अनसुार 
िनजको �ीमती िनवेदकलाई सकार ग�रिदन ुभ�नेसमेत 
बेहोराको यस अदालतबाट िमित २०७३।०४।२३ मा 
भएको आदेश ।

िनयमबमोिजम आजको दैिनक पेसी सूचीमा 
चढी िनण�याथ� इजलाससम� पेस ह�न आएको ��ततु 
िनवेदनमा िनवेदकको तफ� बाट उपि�थत ह�न ु भएका 
िव�ान्  व�र� अिधव�ा �ी लोकभ� राणा र िव�ान्  
अिधव�ा �ी ह�र��� सवुेदीले िनवेदकसमेतको 
अंशहक िनिहत रहेको पैतकृ स�पि�को िनजका िपता 
मदनजगं राणाले अंिशयार प�रवारका सद�यको म�जरुी 
निलई िब�� �यवहार गरकेोले सो स�ब�धमा नालेस 
उजरु गन�को लािग िनवेदक त�कालीन अव�थामा 
नाबालक रहेका कारण िनज नाबालकको हकमा 
सरं�क रहनभुएक� िनजक� आमा िवप�ी काहानी 
राणाले िवप�ी काठमाड� िज�ला अदालतमा अंश तथा 
जालसाजी म�ुाको िफराद दायर गन� कानूनबमोिजम 
अनमुित िलई म�ुा दता� गरी म�ुाको पपु�� ह�दँाकै 
अव�थामा िवप�ी आमाले उ� म�ुाह�म�ये अंश 
चलन म�ुामा तारखे छाडी िदई तामेलीमा गएकोले 
उ� म�ुा मलुकु� ऐन, अंशब�डाको महलको ३२ नं. 
बमोिजम िडसिमस नह�ने भई तामेलीमा रहेकोले सो 
म�ुाको हकमा तामेली जगाई पाउने हक सरुि�त रहे 
तापिन िनवेिदकाको संर�क बनी िवप�ी काहानी 
राणाले दायर गरकेो थान २ जालसाजी म�ुाम�ये िमित 
२०६१।१०।२८ को र.नं. १०९६० को राजीनामाको 
िलखत जालसाजी ठहराई पाउन दायर भएको िफराद 
मलुकु� ऐन, अ.ब.ं ९२ नं. बमोिजम िफता�  पाउ ँभनी 
िवप�ीले िनवेदन गदा� त�काल नाबालकको हक 
सरं�ण ह�ने गरी म�ुा िफता� िलनपुन�मा नाबालकको 
हकमा केही बो�दै नबोली म�ुा िफता� गन� िनवेदन 
िदएको र सोहीअनसुार म�ुा िफता� ग�रएको देिखएको 
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छ । कानूनतः �यस �कृितका म�ुामा नाबालकको हक 
सरुि�त र सरंि�त नगरी म�ुा िफता�  िलन तथा �य�ता 
िनवेदन िलई म�ुा िफता� ग�रिदनसमेत निम�नेमा उ� 
म�ुा िफता� िलने र िदने गरी िमित २०६५।१२।३० मा 
म�ुाको अ��य ग�रएको छ । त�कालीन समयमा नाबालक 
रहेक� िनवेदकले आ�नो हकमा कानूनबमोिजम िमित 
२०६८।०६।२२ मा १६ वष� उमेर पगेुको ह�दँा सो 
उमेर पगेुका �यादिभ�ै सो गैरकानूनी काय�ले िनजका 
हकमा आघात पगेुको सो म�ुा िफता� भएको काय�समेत 
बदर गरी पाउन अ�य कुनै वैकि�पक बाटो बाकँ� 
रहेको अव�थासमेत छैन । सोही कारणले िनवेदकबाट 
आ�नो उमेर पगेुको िमितले �यादिभ�ै ��ततु �रट 
िनवेदन दायर भएको छ । सामा�यतः नाबालकको 
हकमा संर�क रहेर िफराद दायर गदा� नै अनमुित 
िलनपुन� अ.ब.ं८३ नं.को �ावधानले नाबालकको 
हकिहतलाई भरपरु संर�ण कायम गन� सिकयोस ्
भ�ने नै उ� नं.को उ�े�य हो । सरं�कले अनमुित 
िलएर दायर भएको म�ुामा सोबमोिजमको कानूनी 
उ�े�य पूरा ह�न स�यो सकेन भ�ने कुरा अ.बं.९२ नं. 
बमोिजमको �ि�यामा प�ुदासमेत अवल�बन ह�न पन� 
ह��छ । नाबालकको हक िहत सरोकार रहेको म�ुामा 
उ� ८३ नं.को म�सदअनसुारको उ�े�यसमेत जोडेर 
हे�रने िवषय होइन वा ह�न नस�ने भनी संकुिचत 
अथ�मा हेन� िम�ने होइन । नाबालकको संर�क भई 
दायर भएको म�ुामा संरि�तको हक िहत संर�ण भयो 
वा भएन भनेर �य�ता म�ुामा सू�म�पले हे�रनपुन� 
ह��छ । नाबालकको संर�ण भएको भ�ने िव�ास 
�दान नगरी �य�ता म�ुा मलुकु� ऐन, अ.बं. ९२ नं. 
बमोिजम िफता� ह�न ु र िदनलेु सो स�दभ�मा अ.ब.ं८३ 
नं. को �या�यामा ग�भीर �िुट ह�न जाने ह��छ । तसथ� 
यी िनवेदक नाबालक रहेका अव�थामा नाबालकको 
हकमा अनमुित िलई दायर भएको िनवेदन दाबीमा 
उि�लिखत म�ुामा िवप�ीह�बाट िनज िनवेदकको 
हकिहत संर�णको कुनै ��याभूित नै नगरी िनजको 

हकमा �ितकूल असर पन� गरी िमित २०६५।१२।३० 
म�ुा िफता� िलने र िदने गरी भएका काय�बाट िनजको 
हकमा दायर भएको उ� जालसाजी म�ुाह�को 
दायरीको लगत क�ासमेत भएकोले सो स�पूण� काय� 
उ��ेषणको आदेश�ारा बदर गरी उ� म�ुा िनवेदकको 
हकमा पनु दायर गरी कारबाहीय�ु अव�थामा 
रा�न ु भनी िवप�ीह�का नाउमँा परमादेश जारी 
ह�नपुद�छ भ�नेसमेतको बहस िजिकरसमेत सनुी 
�रट िनवेदनसिहतको िमिसल अ�ययन गरी हेदा�, 
िनवेदकको िनवेदन मागबमोिजमको आदेश जारी ह�ने 
हो, होइन भ�ने स�ब�धमा नै िनण�य िदनपुन� दिेखयो ।

२. िनण�यतफ�  िवचार गदा�, िवप�ीम�ये िपता 
मदनजगं राणा र आमा काहानी राणाको कोखबाट 
िवप�ी दाज ु �यास जंग राणा, �स�नजंग राणा र म 
िनवेिदकाको जायज�म भएको हो । म िनवेिदका यही 
२०६८ साल असोज २२ गते १६ वष� उमेर पूरा गरी 
नेपाल कानूनअनसुार साबािलक भएको छु । िवप�ी 
िपताले हा�ो पैतकृ स�पि� काठमाड� िज�ला, 
काठमाड� महानगरपािलका वडा नं. १० को िक.नं. 
४०० को �े�फल ०-१५-३-२ ज�गा र सो ज�गामा 
बनेको घरसमेत स�पूण� िब�� गरउेपर म िनवेिदकाको 
सरं�क बनी िवप�ी काहानी राणाले काठमाड� िज�ला 
अदालतमा दायर गरकेो थान २ जालसाजी म�ुाम�ये 
िमित २०६१।१०।२८ को र.नं.१०९६० को 
राजीनामाको िलखतलाई जालसाजी ठहराई पाउ ँभनी 
दायर गरकेो िफराद मलुकु� ऐन, अ.ब.ं ९२ नं. बमोिजम 
िनज काहानी राणाले म�ुा िफता� िलई म�ुालाई फैसला 
गन� निदई िमित २०६५।१२।३० मा म�ुाको अ��य 
ग�रएको रहेछ । म िनवेिदका त�काल नाबािलक 
रहेको, मेरो हकिहत सरं�णको लािग अथा�त् मेरो 
अंशहक बचाउनको लािग म�ुा गन�स�म अ.बं. ८३(१) 
नं. बमोिजम िवप�ीलाई िवप�ी काठमाड� िज�ला 
अदालतले अनमुित िदएकोमा मेरो हकमा �ितकूल 
असर पन� गरी िमित २०६५।१२।३० मा म�ुा िफता� 
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िलन अनमुित िदई मेरो अंशहक मान� काम गरी म�ुा 
अ��य ग�रएको रहेछ । िवप�ीह�को िमलेमतोमा मेरो 
अंशहक मान� काय�ले मेरो स�पि�मािथको शोषणसमेत 
भएको र म िनवेिदका िमित २०६८।६।२२ मा साबािलक 
भएकोले मेरो पैतकृ स�पि�को �पमा रहेको िक.नं. 
४०० को घरज�गासमेत िब�� गरकेो िलखतउपर 
दायर भएको म�ुा म नाबािलक ह�दँ ैअड्डाको अनमुित 
िलई म�ुा दता� गन� िदएको अनमुितलाई िवप�ीह�ले 
द�ुपयोग गरी म�ुा िफता� िलने गरकेो काय� तथा िवप�ी 
काठमाड� िज�ला अदालतको िमित २०६५।१२।३० 
को आदशेले म िनवेिदकाको संिवधानको धारा १२(३) 
(ङ)(च), १३, १९, २२ मलुकु� ऐन, अ.बं. ८३(१) नं. 
समेत�ारा �द� संवैधािनक तथा कानूनी हक हनन् 
भएकोले म िनवेिदकाको संवैधािनक तथा कानूनी हक 
जाने गरी िमित २०६५।१२।३० मा म�ुा िफता� िलने 
िदने गरी भएको आदेश उ��ेषणको आदेशले बदर गरी 
सो जालसाजी म�ुा दता� गरी म िनवेिदकालाई म�ुामा 
तारखेमा राखी कानूनबमोिजम �याय िन�पण गनु�  
भनी िवप�ी काठमाड� िज�ला अदालतका नाममा 
परमादशेसमेत जारी ग�रपाउ ँभ�ने नै िनवेदकको म�ुय 
िनवेदन िजिकर रहेकोमा िवप�ी िनवेदकको आमा 
काहानी राणाले मलुकु� ऐन, अदालती ब�दोब�तको 
८३ नं. बमोिजम संर�क ब�न स�मािनत अदालतको 
अनमुित िलएर म�ुा दता� गनु�भएको हो । कुनै पिन 
स�तानको आमाभ�दा निजकको संर�क अ�य कोही 
ह�नै स�दैन । िवप�ी िनवेदकको एकासगोलका पित 
िपताले िमित २०५९।१०।२ मा िब�� गरकेो िलखत 
मालपोत काया�लयबाट पा�रत भएको छ । उ� िलखत 
जालसाजी ठह�याउन नस�ने र हद�यादसमेत 
नह�ने तथा लेनदेन �यवहारको १० नं. बमोिजमको 
हद�यादिभ� िलखत बदरमा दाबीसमेत िलन 
नसककेको आधारले उ� जालसाजीको दाबी प�ु 
गन� सि�दन भनी त�काल उ� म�ुा िफता� िलने काय� 
भएको हो । िज�ला अदालतले अ.बं.९२ नं.बमोिजमको 

कानूनी �ि�या पूरा गरी गराई म�ुा िफता�  िलने आदेश 
गरकेो हो । उ� आदेशमा �ि�यागत �िुट पिन छैन र 
कानूनी �िुट पिन नरहेको अव�थामा �रट �े� आकिष�त 
ह�न नस�ने भएकाले िवप�ीको �रट िनवेदन खारजे 
भागी छ, खारजे ग�रपाउ ँभ�ने िवप�ीह�को तफ� बाट 
िलिखत जवाफ रहेको दिेखयो । 

३. �रट िनवेदक िमित २०६८।०६।२२ 
मा मा� १६ वष� पूरा भएको देिखएकोले उ� िमित 
अगािडस�मका िनवेदकका हकमा आघात पन� गरी भए 
गरकेा कामकारबाहीह� उपर कानूनबमोिजम नालेस 
उजरु गन� उ� िमितस�म िनवेदक �वयंलाई कानूनले 
हक �दान गन� नसकेकै आधारमा िनजका हकमा 
िमित २०६१।१०।२८ मा मालपोत काया�लयबाट 
पा�रत भएको र.नं. १०९६० को िलखत जालसाजी 
घोिषत ग�रपाउ ँ भनी िफराद दायर गन�को िनिम� 
िवप�ीम�येक� कहानी राणाले आफूसमेतका हकमा 
र िनवेदकको हकमा सबैभ�दा निजकको सरं�क 
आमाको हैिसयतले िनज िवप�ीम�येक� कहानी राणाले 
मलुकु� ऐन, अदालती ब�दोब�तको ८३ नं.बमोिजम 
अनमुित िलई काठमाड� िज�ला अदालतमा िमित 
२०६५।०७।११ मा अशं चलन तथा जालसाजी 
म�ुाह�को िफराद दायर गरकेो देिखयो । 

४. कानूनबमोिजम नाबालकको हकमा 
िफराद दायर गन� अनमुित िलई उ� काठमाड� 
िज�ला अदालतमा दायर ग�रएका उ� म�ुाह�म�ये 
द.ुफौ.नं.१७२३ को जालसाजी म�ुा तथा द.ुफौ.
नं.१७२४ को जालसाजी म�ुामा वादीह�ले िमित 
२०६५।१२।३० मा काठमाड� िज�ला अदालतसम� 
उपि�थत भई िदएको िनवेदनमा "हामी वादीह� र 
िवप�ी �ितवादीह�को बीचमा एकआपसमा यस 
स�मािनत अदालतमा मािथ उि�लिखत िलखतलाई 
जालसाजी घोिषत ग�रपाउ ँ भ�ने िवषयको िववादमा 
चलेको म�ुामा हामीले वादी प�मा िलएको दाबी 
हामीह�ले �मािणत गन� नस�ने भएकोले हामी वादी 
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भई चिलरहेको जालसाजी म�ुाको स�पूण� दाबी खारजे 
गरी िवप�ीको नाउमँा भएको िलखत सदर होस् भनी 
अ.बं.९२ नं. बमोिजम स�पूण� वादी दाबी िफता� ग�रपाउ"ँ 
भ�नेसमेतको बेहोरा उ�लेख गरी उ� जालसाजी 
म�ुामा कायम रहेका वादीह� कहानी राणा, �यासजंग 
राणा र �स�नजंग बहादरु राणासमेतले संय�ु िनवेदन 
िदएको देिख�छ । उ� म�ुा िफता�को िनवेदनमा 
काठमाड� िज�ला अदालतबाट आदेश ह�दँा "यसमा यो 
म�ुा िफता� ग�रपाउ ँभ�ने िनवेदन दता� गन� वादीह�लाई 
िनवेदन बेहोरा इजलासबाट देखाई पढीबाची मतलब र 
प�रणामसमेत स�झाउदँा बझुाउदँा बेहोरा िठक छ भनी 
म�ुा िफता� गन� म�जरु गरी वादीह�ले सिहछापसमेत 
गरकेाले अ.बं.९२नं.बमोिजम म�ुा िफता� ग�रिदएको छ" 
भ�नेसमेत बेहोरा उ�लेख गरी उ� म�ुाको दायरीको 
लगत क�ा ग�रिदने भ�ने आदेश भएको देिखएबाट यी 
िनवेदकको हकमा समेत उ� म�ुा  िफता� ह�न गएको 
देिखयो । 

५. मलुकु� ऐन, अदालती ब�दोब�तको उ� 
८३ नं.मा भएको �यव�था हेदा�, उ� नं.को देहाय १ मा 
"सो� वष� नपुगकेा नाबालक वा उमेर पुगेको भएपिन 
वृ�ाव�था वा कुनै िकिसमको कडा रोगले गदा� होस 
ठेगानमा नभएको वा बौलाएको वा दुवै आखँा नदे�न े
अ�धाअ�धी वा ब�क लाटालाटी मािनसह�को र 
िवदेशमा गई फक� आउने ठेगान नभएका मािनसको 
हक पु�न े जुनसुकै कुरामा नािलस, �ितउ�र, 
पुनरावेदन, िनवेदन िदन वा म�ुा मािमलास�ब�धी 
अ�य कुनै काम कारबाही गनु�पन� भएमा अड्डाको 
अनमुित िलई ती मािनसह�को एकाघरसगँ बसकेा 
सो� वष� नाघेको हकवालाले हद�यादिभ� गन� 
पाउनेछ" भ�ने उ�लेख भएको र सोही नं.को देहाय-
२ मा "मािथ दफा १ मा लेिखएबमोिजम एकाघरका 
हकवाला नभएमा सोही दफामा लेिखएको �यि�को 
हकमा िनजलाई रखेदेख वा सरं�ण गन� �यि�ले 
अड्डाको अनुमित िलई सो �यि�को तफ� बाट 

नािलस, �ितउ�र, पुनरावेदन, िनवेदन िदन वा 
म�ुा मािमलास�ब�धी अ�य कुनै काम कारबाही गन� 
पाउनछे" भ�ने उ�लेख भएको देिखएबाट उ� नं.ले 
सरं�क रहन ुपन� भनी उि�लिखत �यि�ह�को हकमा 
नालेस उजरु गन�लगायतका कामकारबाहीको िनिम� 
अड्डाको अनमुित िलन ु पन� भ�ने �यव�था गरकेो 
देिखएको छ । 

६. उ� म�ुा दता� ह�दँाका बखत िनवेदक 
नाबालक रहेकोले नै िनजको हकमा संर�कको 
�पमा िनजको एकासगोलमा रहेक� आमा ियनै 
िवप�ीम�येक� कहानी राणाले सरं�कको हैिसयतले र 
आ�नो हकमा समेत िफरादप� दायर गरकेो देिखएको 
छ । उ� म�ुामा िफराद गन� अ�य वादीह� समेत ियनै 
िनवेदकको एकाघर प�रवारका साखै दाजहु� रहेको 
देिखएको छ । िनजह�ले उ� म�ुाको दाबी िफता� गरी 
िलदँा यी िनवेदकको हकमा िनजको कुनै सा�पि�क 
हक�ित उदािसन रहेको वा बदिनयत राखेको वा 
िनज नाबालकलाई �ा� ह�न आउने कुनै स�पि��ित 
बेवा�ता गरी छाडी िदने गरी म�ुा िफता� गरी िलएिदएको 
अव�थासमेत दिेखएन । िनवेदकको हकमा उ� म�ुाको 
रोहमा सरं�कको भूिमकामा अ�य कुनै उनाउ �यि� 
रहेको नभई िनजको एकाघरमा रिहरहेक� आ�नै 
आमाले िनवेदकको हकमा सरं�क भई एव ं आ�नो 
हकमा समेत दायर गरकेो उ� म�ुा िफता� िलदँाको 
�ि�यामा त�कालीन अव�थामा संरि�त रहेक� यी �रट 
िनवेदक नाबालकको हकमा समेत �वतः म�ुा िफता� 
ह�न जाने नै ह��छ । �यसरी दायर भएका म�ुामा वादी 
दाबी िफता� वा खारजे ग�रिददँा संरि�त नाबालकको 
हकको िफराद दाबीलाई मा� बाकँ� रािखरा�न पन� 
बा�या�मक कानूनी �यव�थासमेत रहेको देिखएको 
छैन । य�तो अव�थामा नाबालकको हकमा दायर 
रहेको म�ुामा सोही संर�कले मलुकु� ऐन, अदालती 
ब�दोब�तको ९२ नं. बमोिजम िफता� िलन नस�ने 
भ�ने अथ� गन� िम�ने देिखदैँन । 
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७. अ.ब.ं ८३ नं. अनसुार नाबालकको हकमा 
अड्डाको अनमुित िलई िफराद दायर गनु�  भनेको 
िनज नाबालकको हक िहत संर�णाथ� नै हो । आमाले 
छोरीको हकमा समेत म�ुा दायर गरकेोमा आ�नो र 
छोरीको हकमा समेत म�ुा िफता� िलएको अव�था 
छ । �यसरी दायर भएको म�ुा िफता� गन� नै नसिकने 
भ�ने कुनै कानूनी ब�देज पिन छैन । �यसरी म�ुा 
िफता� िलदँा आमाले नाबािलकको हक िहतमा ग�भीर 
आघात प�ुयाउने उ�े�यले नै म�ुा िफता� िलएको भ�ने 
�प� �पमा पिु� भएको ह�नपुछ�  । म�ुा िफता�  िलएको 
मा� आधारमा आमाले नाबािलकाको िहत �ितकूल 
म�ुा िफता� िलएको भनी िन�कष�मा प�ुन �यायोिचत   
देिखएन ।

८. आ�नै आमा जसले आ�नी छोरीको 
संर�ण ग�ररहेक� छन् उसैले छोरीको िहत�ितकूल काय� 
गछ�  भ�ने सो�न सिकने िवषय होइन । �प� कारणको 
अभावमा आमाले छोरीको िहत �ितकूल काय� गरकेो 
भनी िन�कष� िनका�न िम�दैन । जालसाज म�ुा िफता� 
िलएकोमा आमासमेत उपर ��ततु �रट िनवेदन परकेो 
देिख�छ तर सोही जालसाजी म�ुा िदने अ�य वादीले 
सो स�ब�धमा कुनै िववाद �याएको देिखएको छैन ।

९. �रट िनवेदकको हकमा दायर अशं 
म�ुा िज�ला अदालतमा तामेलीमा रहेको अव�था 
छ । सो अंश म�ुा तामेलीबाट जगाई कारवाही अिघ 
बढाउन सिकने अव�था पिन िनवेिदकालाई रहेकै 
देिख�छ । य�तो अव�थामा आ�नी आमाले म�ुा 
िफता� िलएकोलाई छोरीको िहत�ितकूल काय� भयो 
भनी िवनाआधार, िवना �माण मा�न सिकने ि�थित  
देिखएन ।

१०. यसरी त�कालीन अव�थामा 
नाबालक रहेक� यी �रट िनवेदकको हकमा िनजको 
संर�क आमाले नै दायर गरकेो उ� म�ुाबाट िनज 
नाबालकको हक मा�ने वा असरुि�त गरी िनजको कुनै 
स�पि�मा संर�कले बदिनयत राखी उ� म�ुा िफता� 

गरी िलए िदएको अव�थासमेत देिखन नआएकोले 
कानूनबमोिजम म�ुा िफता� िलने िदने गरी िमित 
२०६५।१२।३० मा भए ग�रएका उपयु�� काय�ह�बाट 
िनवेदकको कुनै कानूनी तथा संवैधािनक हकमा असर 
प�ुन गएको भनी मा�न िम�नेसमेत देिखएन । 

११. तसथ�, काठमाड� िज�ला अदालतमा 
िवप�ीह�ले अ.बं. ९२ नं. बमोिजम म�ुा िफता� िलन 
िदएको िनवेदन तथा काठमाड� िज�ला अदालतले 
िमित २०६५।१२।३० मा म�ुा िफता� िलने िदने 
गरकेो आदेश तथा सो आदेशका आधारमा भएका 
स�पूण� काम कारबाही उ��ेषणको आदेशले बदर गरी 
सो जालसाजी म�ुा दता� गरी म िनवेिदकालाई म�ुामा 
तारखेमा राखी कानूनबमोिजम �याय िन�पण गनु�  
भनी िवप�ी काठमाड� िज�ला अदालतका नाममा 
परमादेशसमेत जारी ग�रपाउ ँभ�ने ��ततु �रट िनवेदन 
खारजे ह�ने ठहछ�  । ��ततु �रट दता�को दायरी लगत 
क�ा गरी िमिसल अिभलेख शाखामा बझुाइिदनू । 

उ� रायमा सहमत छु ।
�या. सपना �धान म�ल

इजलास अिधकृत : सरुथ�साद ितम�सेना
इित संवत् २०७४ साल भदौ १२ गते रोज २ शभुम् ।

&
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९९९६ - ल�मी साह कान ुिव. राम�योित कनइुन

सव��च अदालत, संय�ु इजलास
माननीय �यायाधीश �ी मीरा खड्का

माननीय �यायाधीश �ी तेजबहादरु के.सी.
फैसला िमित : २०७४।११।३०

०६९-CI-१०७१

म�ुा: उ��ेषण / परमादेश

पनुरावेदक / िवप�ी : पसा� िज�ला, अलौ गा.िव.स. 
वडा नं. २ ब�ने ल�मी साह कानु

िव��
��यथ� / �रट िनवेदक : पसा� िज�ला, अलौ गा.िव.स. 

वडा नं. २ ब�ने राम�योित कनइुन

 § कुनै ज�गाको ज�गाधनीले सो ज�गाको 
मोही लगत क�ा ग�रपाउँ भनी िदएको 
िनवेदनमा िनण�य गन� अिधकार�ा� िनकाय 
वा अिधकारीले िनण�य गनु�पूव� सो ज�गाको 
मोही वा िनजको हकवालालाई सुनुवाइ र 
�ितवाद गन� मौका िदई दुवै प�का कुरा 
सुनी िनण�य गनु�पद�छ । मोही वा िनजको 
हकवालालाई सुनुवाइको मौका निदई केबल 
ज�गाधनीको िनवेदनको आधारमा मा� 
एक प�ीय�पमा मोही लगत क�ा ह�न ेगरी 
भूिमसुधार काया�लयले गरकेो िनण�यबाट 
मोहीको मोहीयानी हकमा �ितकूल असर 
पन� ह�दँा �य�तो िनण�य �ाकृितक �यायको 
िस�ा�तिवपरीत भई बदरभागी ह�ने ।

(�करण नं.८)

पनुरावेदकका तफ� बाट : 

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

स�ु तहमा फैसला गन� :
मा. �यायाधीश डा.�ी आन�दमोहन भ�राई
मा. �यायाधीश �ी स�यमोहन जोशी था�
पनुरावेदन अदालत हेट�डा

आदेश
�या. मीरा खड्का : त�कालीन �याय 

�शासन ऐन, २०४८ को दफा ९ बमोिजम यस 
अदालतमा पनुरावेदन पन� आएको ��ततु म�ुाको 
सिं�� त�य र ठहर यस�कार छः-

कृ�णा कुमारीको नाउमँा सव� नापी दता� 
रहेको िक.नं. ४४ को ज.िव. १-१-० को दता�वाला 
िविधवत्  मोही म िनवेदकको �व.ससरुा बली साह 
ह�नभुई वहालेँ जोतभोग गरी मोहीको १ नं. लगत भरी 
३ नं. �माणप�समेत �ा�त गरी भोगचलन गद� आउन ु
भएको िथयो । ससरुाको २०३१ सालमा म�ृय ुभयो भने 
वहाकँ� प�नीको सोअगावै म�ृय ुभएको िथयो । ससरुा 
बली साहको म�ृयपु�चात् वहाकँा ४ भाइ छोराह�ले 
घरसारमा चलुो मानो अलग गरी भएको पैतकृ स�पि� 
र मोही हकको ज�गा जिमनसमेत मौिखक �पमा ब�डा 
लगाई भोगचलन गरकेा िथय� । उि�लिखत िक.नं. 
४४ बाट िक�ाकाट भई िवप�ी ल�मी साहको नाउमँा 
कायम भएको िक.नं. २३८ को ०-१०-० ज�गा म 
िनवेदकका पितले मोहीको हैिसयतले जोतभोग गन� 
र मोही हकसमेत मेरा पितले नै नामसारी गराउने 
सहमित भएकोले सोहीबमोिजम म िनवेदकसमेतले 
भोगचलन गरी आउने �ममा पित मग� साह 
कानकुो २०४१।७।१० मा िनधन भयो । उ� ज�गा 
म िनवेदकले आजस�म मोहीको हैिसयतले भोगचलन 
गरी कुत बालीसमेत बझुाउदँ ै आएकोमा िवप�ी 

�नण�य नं. ९९९६
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भूिमसधुार काया�लय पसा�बाट िमित २०६८।१२।२१ 
मा सनुवुाइको मौका निदई मोही लगत क�ा गन� गरी 
भएको िनण�य �ाकृितक �यायको िस�ा�तिवपरीत 
ह�दँा उ� िनण�य बदर गरी मोहीयानी हक यथावत् 
रा�न ु भनी िवप�ीह�का नाउमँा उ��ेषणलगायत 
परमादशेको आदेश जारी ग�रपाउ ँ भ�ने राम�योती 
कनइुनको िनवेदनप� ।

यसमा के कसो भएको हो ? िनवेदकको 
मागबमोिजमको आदशे िकन जारी गनु�  नपन� हो ? 
आदेश जारी गनु�  नपन� कुनै आधार �माण र कारण 
भए साथै राखी बाटोको �यादबाहेक १५ िदनिभ� 
पनुरावेदन सरकारी विकल काया�लय नेपालग�जमाफ� त 
िलिखत जवाफ पेस गनु�  भनी आदेश र िनवेदन प�को 
�ितिलिप साथै राखी िवप�ीह�का नाममा �याद 
सूचना जारी गरी िलिखत जवाफ परपेिछ वा अविध 
�यितत भएपिछ िनयमानसुार पेस गनू� । िनवेदकले 
अ�त�रम आदेशसमेतको माग गरकेो स�ब�धमा िवचार 
गदा� दवुै प�लाई राखी छलफल गराउन उपय�ु 
देिखदँा िमित २०६९।५।५ गते छलफलको िदन तोक� 
िवप�ीह�लाई सूचना िदई िनयमानसुार पेस गनु�  भ�ने 
पनुरावेदन अदालत हेट�डाको िमित २०६९।४।२९ 
को आदेश ।  

िनवेदकले दाबी िलएको सािबक िक.नं. ४४ 
को मोही िनवेदकको �व.ससरुा बली साह भएको 
मोिहयानी हकको �माण प�बाट दिेखएको छ । 
सोही ज�गा िक�ाकाट भई िक.नं. २३८ को जगामा 
िनवेदकले मोहीको हैिसयतमा जोतपोत, भोगचलन गन� 
ह�त�ेप नगनु�  भनी पनुरावेदन अदालत िनयमावली, 
२०४८ को िनयम ३३क(१) बमोिजम ��यथ� ल�मी 
साह कानूको नाउमँा अ�त�रम आदेश जारी ग�रिदएको 
छ । सोको जानकारी िवप�ी ल�मी साहलाई िदई 
िनयमानसुार पेस गनु�  भ�ने पनुरावेदन अदालत 
हेट�डाको िमित २०६९।५।५ को आदेश ।

सनुर साह, ह�र साह, बली साह र न�द ुसाह 

सगोलमा रहदँाको अव�थामा २०२३।११।४ का िदन 
दाबीको ज�गा कृ�णकुमारीबाट ख�रद गरकेो र उ� 
ज�गामा बली साह मोही ह�नभुएको ह�दँा ४ अंिशयार 
सगोलमा नै रहेको ह�दँा भूिमसधुार काया�लय, पसा�बाट 
�माणसमेतको मू�याङ्कन गरी मोही लगत क�ा ह�ने 
गरी िनण�य भएको छ । िवप�ी राम�योतीसमेतको 
नाउमँा दता� रहेको िज�ला पसा� गा.िव.स. अलौ वडा 
नं. ३ िक.नं. ४३ को ज.िव. १-१-० ज�गाको मोही बली 
साहका भाइ न�द ुसाह कानू ह�नभुएकोमा िवप�ीह�ले 
�ी भूिमसधुार काया�लय, पसा�मा सगोलको मोही 
लगत क�ा ग�रपाउ ँभनी िदएको िनवेदनको आधारमा 
िमित २०६८।९।२७ मा न�द ु साहको नाउकँो मोही 
लगत क�ा ह�ने िनण�य भइसकेको छ । स�य कुरा लोप 
गरी दायर गरकेो िनवेदन खारजे ग�रपाउ ँ भ�नेसमेत 
बेहोराको ल�मी साह कानूनको िलिखत जवाफ ।

िनवेदकले दाबी िलन ु भएको ल�मी साह 
कानूको नाममा दता� कायम रहेको िज�ला पसा� गा.िव.स. 
अलौ वडा नं. ३ िक.नं. २३८ को ज.िव. ०-१०-० 
ज�गाको मोही बली साह कानूको नाम भूिमसधुार 
काया�लय, पसा�को च.नं. ७३५ िमित २०६८।१२।२१ 
को प�ानसुार मोहीको नाउ ँक�ास�म गन� काय� यस 
काया�लयबाट भए गरकेो हो । �रट िनवेदन खारजे 
ग�रपाउ ँ भ�नेसमेत बेहोराको मालपोत काया�लय, 
पसा�को िलिखत जवाफ ।

भूिमसधुार काया�लय, पसा�को नाउमँा जारी 
भएको सूचना �याद िमित २०६९।४।३२ मा तामेल 
भएकोमा िलिखत जवाफ परकेो नदेिखएको ।

बली साह र राधा साहको बाब ु ह�र साह 
दाजभुाइ भई िववािदत िक.नं. २३८ को ज�गाधनी 
हक �ा�त ह�दँा सगोलमा रहेको भ�ने कुरा �थािपत गन� 
सबदु �माण पेस गन� नसकेको ि�थितमा बली साह वा 
िनजको हक खाने िनवेिदकालगायतका हकवालाह� 
कसैलाई नबझुी िनजह�लाई आ�नो कुरा भ�ने मौका 
निदई मोही लगत क�ा गन� गरी भूिमसधुार काया�लय 
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९९९६ - ल�मी साह कान ुिव. राम�योित कनइुन

पसा�बाट भएको िमित २०६८।१२।२१ को िट�पणी 
आदेश �ाकृितक �यायको िस�ा�तिवपरीत दिेखदँा 
उ��ेषणको आदेश जारी भई बदर ह�ने ठहछ�  । भूिमसधुार 
काया�लयको उ� िनण�य बदर ह�ने ठहरकेाले िक.नं. 
२३८ को मोिहयानी हक यथावत् कायम ग�रिदन ुभनी 
िवप�ी भूिमसधुार काया�लयका नाउमँा परमादेशको 
आदेशसमेत जारी ग�रिदएको छ भ�ने पनुरावेदन 
अदालत हेट�डाको िमित २०६९।८।१३ को आदशे ।

न�छेद साह कानूको ४ छोरा  सनुर साह, ह�र 
साह, बिल साह र न�द ुसाह भएकोमा ह�र साहको छोरा 
राधा साह र राधा साहको छोरा म पनुरावेदक ल�मी 
साह कान ुह� ँर िवप�ी राम�योती कनूईन बली साहका 
छोरा मगर साहक� प�नी ह�न् । सािबक ज�गाधनी �व. 
कृ�णकुमारीका नाउको िक नं. ४३ र िक न ४४ ज�गा 
हा�ो बाजेह� सगोलमा रहदँाको अव�थामा प�रवारको 
संय�ु �मले जोती कमाई आएकोमा भूिमस�ब�धी 
ऐन, २०२१ को दफा २(क) बमोिजम िक नं ४४ मा 
िवप�ीका ससरुा बली साह र िक नं. ४३ मा का�छा 
बाजे न�द ुसाह मोही भएकोमा  िमित २०२३।११।४ 
मा िक.नं. ४४ को ज�गा कृ�णकुमारीबाट म 
पनुरावेदकको िपता राधा साह कानूले ख�रद गरी 
िक�ाकाट ह�दँा िक.नं. २३८ कायम भएको हो । उ� 
िक.नं. २३८ को ज�गाको मोही िवप�ीको ससरुा बली 
साह र पित मग� साहको समेत म�ृय ु भइसकेको र 
िवप�ीले मोही नामसारी  नगराएको तथा सगोलको 
अंिशयार भएकोले �माणसमेतको मू�याङ्कन गरी 
कानूनबमोिजम भूिमसधुार काया�लय पसा�बाट मोही 
लगत क�ा ह�ने गरी िमित २०६८।१२।७ मा िनण�य 
भएको अव�था ह�दँा पनुरावेदन अदालत हेट�डाबाट 
भएको फैसला एकासगोलको प�रवार मोही ह�दँैन भनी 
सव��च अदालतबाट �ितपािदत िस�ा�तसमेतको 
िवपरीत ह�दँा बदर ग�रपाउ ँभ�ने बेहोराको ल�मी साह 
कानूको िमित २०६९।१२।१८ मा यस अदालतमा 
परकेो पनुरावेदन प� ।

यसमा भूिमसधुार काया�लय, पसा�बाट भएको 
िमित२०६८।१२।२१ को िट�पणी आदेश बदर भएको 
अव�थामा पनुरावेदकलाई �ितवादको मौका िदई 
पनुः िनण�याथ� पठाउन ुपन�मा मोहीयानी हक यथावत 
कायम ग�रिदन ुभनी परमादेशको आदेश जारी भएको 
पनुरावेदन अदालत हेट�डाको िमित २०६९।८।१३ 
को आदशे फरक पन�स�ने देिखदँा अ.बं. २०२ नं. 
बमोिजम िवप�ीलाई िझकाई िनयमानसुार पेस गनु�  
भ�ने िमित २०७३।५।२६ को यस अदालतको 
आदशे ।

िनयमबमोिजम दिैनक पेसी सूचीमा चढी 
िनण�याथ� यस इजलाससम� पेस ह�न आएको ��ततु 
म�ुामा पनुरावेदन प�सिहतको स�पूण� िमिसल अ�ययन 
गरी ��ततु म�ुामा पनुरावेदन अदालत हेट�डाबाट �रट 
जारी गन� गरी भएको िमित २०६९।८।१३  को आदेश 
िमलेको छ, छैन ? पनुरावेदकको पनुरावेदन िजिकर 
प�ुनस�छ, स�दैन ? सोही िवषयमा िनण�य िदनपुन� 
देिखन आयो ।

२. िनण�यतफ�  िवचार गदा� कृ�णा कुमारीको 
नाउमँा सव� नापी दता� रहेको िक.नं. ४४ को ज.िव. 
१-१-० को दता�वाला िविधवत्  मोही म िनवेदकको 
�व.ससरुा बली साह ह�न ु भई वहालेँ जोतभोग गरी 
मोहीको १ नं. लगत भरी ३ नं. �माण प�समेत �ा�त 
गरी भोगचलन गद� आउन ुभएको िथयो । िक.नं. ४४ 
बाट िक�ाकाट भई िवप�ी ल�मी साहको नाउमँा 
कायम भएको िक.नं. २३८ को ०-१०-० ज�गा म 
िनवेदकका पितले मोहीको हैिसयतले जोतभोग गन� 
र मोही हकसमेत मेरा पितले नै नामसारी गराउने 
सहमित भएकोमा सनुवुाइको मौका निदई भूिमसधुार 
काया�लय पसा�बाट िमित २०६८।१२।२१ मा मोही 
लगत क�ा गन� गरी भएको िनण�य �ाकृितक �यायको 
िस�ा�तिवपरीत ह�दँा उ� िनण�य बदर गरी मोहीयानी 
हक यथावत् रा�न ु भनी िवप�ीह�का नाउमँा 
उ��ेषणलगायत परमादशेको आदेश�ारा जारी ग�रपाउ ँ
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भ�ने िनवेदन दाबी रहेको देिखयो ।
३. सनुर साह, ह�र साह, बिल साह र न�द ुसाह 

सगोलमा रहदँाको अव�थामा िमित २०२३।११।४ मा 
कृ�णकुमारीबाट ख�रद गरकेो दाबीको ज�गाको मोही 
एकासगोलको अंिशयार िवप�ीको ससरुा बिल साह 
भएको र एकासगोल अंिशयार मोही ह�न नस�ने ह�दँा 
�माणको मू�याङ्कन गरी मोही लगत क�ा भएकोले 
�रट िनवेदन खारजे ग�रपाउ ँभ�ने िलिखत जवाफ रहेको 
��ततु म�ुामा िनवेदन मागबमोिजम उ��ेषणलगायत 
परमादशेको आदेश जारी ह�ने ठह�याएको पनुरावेदन 
अदालत हेट�डाको आदेशउपर िवप�ी ल�मी साह 
कानूको िच� नबझुी ��ततु पनुरावेदन पन� आएको 
रहेछ ।

४. पनुरावेदन प�मा ��ततु म�ुामा िववािदत 
िक नं २३८ को मोही िवप�ी राम�योती कनूईनका 
ससुरुा बली साह एकासगोलको अंिशयार भएको 
र एकासगोलको प�रवार मोही ह�दँैन भनी सव��च 
अदालतबाट �ितपािदत िस�ा�तसमेतको िवपरीत 
ह�दँा बदर ग�रपाउ ँभनी म�ुय िजिकर िलएको दिेख�छ ।

५. पनुरावेदन प�को बेहोराबाट न�छेद साह 
कानूको ४ छोरा सनुर साह, ह�र साह, बिल साह र 
न�द ु साह भएकोमा ह�र साहको छोरा राधा साह र 
राधा साहको छोरा यी पनुरावेदक ल�मी साह कानू 
र ��यथ� राम�योती कनूईन बली साहका छोरा मगर 
साहक� प�नी ह�न् भ�ने देिख�छ । कृ�णकुमारीका 
नाउमँा दता� रहेको सािबक िक.नं ४४ को मोही ��यथ� 
/ �रट िनवेदकका ससरुा बली साह भएको र िनजले 
मोहीयानी हकको �माण प�समेत �ा� गरकेो कुरामा 
िववाद देिखदँनै । 

६. िमिसल संल�न भूिमसधुार काया�लय, 
पसा�को िमित २०६८।१२।२१ को िट�पणी आदेशको 
�ितिलिपबाट कृ�णकुमारीका नाउमँा दता�  रहेको 
सािबक िक.नं ४४ बाट िक�ाकाट गरी िक.नं २३८ 
यी पनुरावेदकका िपता राधा साह कानूले िमित 

२०२३।११।०४ ख�रद गरी िलएको र उ� ज�गाको 
मोही बली साह नै रहेको भ�ने त�य यी पनुरावेदकले 
िलिखत जवाफमा समेत �वीकार गरकेो दिेखयो ।

७. पनुरावेदकका िपता राधा साह कानूले 
िक.नं २३८ को ज�गा ख�रद गरपेिछ यी पनुरावेदकले 
उ� ज�गाको मोही सगोलको अंिशयार भएकोले मोही 
लगत क�ा ग�रपाउ ँ भनी िमित २०६८।१२।७ मा 
भूिमसधुार काया�लय, पसा�मा िनवेदन िदएको र सो 
िनवेदनको आधारमा िमित २०६८।१२।२१ मा मोही 
महलमा रहेको बली साहको नामको  मोही लगत क�ा 
गन� िनण�य गरकेो देिख�छ । यसरी िक नं २३८ को 
मोही बली साहको नाउकँो मोही लगत क�ा गन� िनण�य 
गनु�अिघ भूिमसधुार काया�लयले मोही बली साहका हक 
खाने छोरा बहुारीलाई सनुवुाइको मौका िदएकोसमेत 
देिखदँनै ।

८. कुनै ज�गाको ज�गाधनीले सो ज�गाको 
मोही लगत क�ा ग�रपाउ ँभनी िदएको िनवेदनमा िनण�य 
गन� अिधकार �ा� िनकाय वा अिधकारीले िनण�य 
गनु� पूव� सो ज�गाको मोही वा िनजको हकवालालाई 
सनुवुाइ र �ितवाद गन� मौका िदई दवुै प�का कुरा 
सनुी िनण�य गनु�पद�छ । मोही वा िनजको हकवालालाई 
सनुवुाइको मौका निदई केबल ज�गाधनीको िनवेदनको 
आधारमा मा� एक प�ीय �पमा मोही लगत क�ा 
ह�ने गरी भूिमसधुार काया�लयले गरकेो िनण�यबाट 
मोहीको मोहीयानी हकमा �ितकूल असर पन� ह�दँा 
�य�तो िनण�य �ाकृितक �यायको िस�ा�तिवपरीत भई 
बदरभागी ह��छ । 

९. ��ततु म�ुामा बली साहको हक खाने 
छोरा बहुारी �रट िनवेिदकालगायतका हकवालालाई 
नबझुी िनजह�लाई सनुवुाइको मौका निदई बली 
साहको नामको मोही लगत क�ा गन� गरी भूिमसधुार 
काया�लय, पसा�बाट भएको िमित २०६८।१२।२१ 
को िनण�य �ाकृितक �यायको िस�ा�तिवपरीत देिखन 
आएकोले पनुरावेदन अदालत हेट�डाबाट उ��ेषण र 
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परमादशेको आदेश जारी गन� गरी भएको फैसलालाई 
अ�यथा भ�न िम�ने नदेिखदँा पनुरावेदकको पनुरावेदन 
िजिकरसगँ सहमत ह�न सिकएन ।

१०. अतः मािथ िववेिचत त�य, आधार 
र �माणबाट पनुरावेदन अदालत हेट�डाबाट िमित 
२०६९।८।१३ मा भएको आदशे िमलेको देिखदँा सदर 
ह�ने ठहछ�  । पनुरावेदक ल�मी साह कानूको पनुरावेदन 
िजिकर प�ुन स�दनै । ��ततु म�ुाको दायरीको लगत 
क�ा गरी िमिसल िनयमानसुार गरी बझुाई िदनू ।

उ� रायमा सहमत छु ।
�या. तेजबहादरु के.सी.

इजलास अिधकृतः भगवती शमा� ढुङ्गाना
इित संवत् २०७४ साल फागनु ३० गते रोज ४ शभुम् ।

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

माननीय �यायाधीश डा.�ी आन�दमोहन भ�राई
आदशे िमित : २०७५।३।१४

०६९-WO-०२०२

िवषयः उ��ेषण / परमादेश

िनवेदक : िज�ला बझाङ मौलाली गा.िव.स. वडा 
नं.४ रकैल �थायी घर भई हाल काठमाड� 
िज�ला काठमाड� महानगरपािलका वडा 
नं.११ बबरमहल ब�ने अिधव�ा दलबहादरु 
धामीसमेत

िव��
िवप�ी : नेपाल सरकार �धानम��ी तथा मि��प�रषद ् 

सिचवालय, िसहंदरबार, काठमाड�समेत

 § �वा��यस�ब�धी अिधकार आिथ�क, 
सामािजक तथा सा�ँकृितक 
अिधकारअ�तग�त पन� अिधकार हो । यी 
अिधकारको काया��वयनको लािग रा�यले 
उपल�ध �ोत साधनह�को अिधकतम 
उपयोग गद� �गितशील �पमा �ा� 
गद� जानको लािग आव�यक उपायह� 
अपनाउनुपछ� तर मानव जीवनको 
आधारभूत आव�यकतासगँ जोिडएका 
िवषयह� ज�तै खा�ा�न, आवास, 
आधारभूत िश�ा तथा �वा��यलगायतका 
अिधकारह� रा�यको Core minimum 
obligation अ�तग�त पन� भएकोले 
यी अिधकारह�को काया��वयनको 
लािग देशको आिथ�क अव�था तथा 
�ोत साधनको उपल�धतालगायतका 
िवषयह� असा�दिभ�क ह��छन ् र रा�यले 
यी अिधकारह�को काया��वयनको लािग 
त�काल कदमह� चा�नुपन� ।

(�करण नं.९)
 § रा�यले नाग�रकलाई औषधी / 

खोपलगायतका �वा��य सवेाह� 
उपल�ध गराउन ुमा�ै पया�� ह�दैँन र यसो 
गद�मा नाग�रकह�को �वा��यस�ब�धी 
अिधकार ��याभूत भएको भनी मा�न 
िम�दैन । रा�यले उपल�ध गराएका 
यस�कारका सवेाह� कुन गुण�तरका छन ्
र ितनले लि�त वग�को �वा��यस�ब�धी 
सम�या समाधान गन� स�छन ्वा स�दैनन ्
भ�ने सवाल पिन उि�कै मह�वपूण� 

�नण�य नं. ९९९७

&
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ह��छ । गुण�तरीय सेवा पाउनु नाग�रकको 
हक हो भने गुण�तरीय सवेा उपल�ध 
गराउन ुरा�यको कत��य ह�ने । 
 § िबरामीलाई खोप िदई उपचार गन� काय� 

उपभो�ा सरं�ण ऐनको �योजनको लािग 
‘सेवा’ िभ� पन� भएकोले उपभो�ालाई 
िवतरण ग�रन ेव�तु तथा सवेामा गणु�तर 
कायम गन� दािय�व रा�यमा रहकेो ह�ने ।
 § �वा��य सेवा ज�तो मािनसको बाँ�न 

पाउने हक (Right to Life) सगँ ��य� 
�पमा जोिडएको सेवालाई रा�यले 
सवेंदनशील �पमा िलई यसको िवतरण 
गदा� पया�� सावधानी अपनाउनु पछ� । 
�यसैगरी औषधी र खोपको िवतरण गदा� 
तथा अ�य उपचारको िविधह� अपनाउँदा 
उपचारमा सलं�न िचिक�सकले पिन पया�� 
सावधानी (Due Diligence) अपनाउन ु
पछ� । �भावकारी उपचारको लािग सही 
औषधी, सही मा�ामा, सही त�रकाले, सही 
अविधिभ�, सही मू�यमा सेवन / �योग गन� 
आव�यक ह�ने । 

(�करण नं.११)
 § रा�यले नाग�रकलाई खोप तथा औषधी 

िवतरण गनु� कोरा औपचा�रकताको िवषय 
होइन । यो नाग�रकको �वा��यस�ब�धी 
सम�या समाधान गरी नाग�रकको 
�वा��यस�ब�धी अिधकारको ��याभूत 
गन�को लािग रा�यले गनु�पन� अहम ्
दािय�वको िवषय हो । तसथ� औषधी 
/ खोपको �तर क�तो छ र �यसले 
�योगकता� नाग�रकह�लाई नकारा�मक 
असर गछ� वा गद�न भ�ने स�ब�धमा रा�यले 
पया�� गहृकाय� गनु�पछ� र कुनै �कारको 
नकारा�मक असर वा हािन पु�न गएको 

अव�थामा अपनाउनपुन� उपायह�को 
स�ब�धमा समेत रा�य सजग र तयार 
रहनुपन� ।

(�करण नं.१२)
 § मानवीय �ुिटको कारण वा वातावरण 

�दूिषत भएको कारणले खोपको भाइल 
�दूिषत भएकोले बालबािलकाको म�ृयु 
भएको भ�ने भनाइबाट रा�यले उ�मिु� 
पाउन स�ने ह�दैँन । कुनै अमकु कारणले 
खोप �दूिषत भएको कारण देखाउँदैमा 
आफूले िवतरण गरकेो खोपले पारकेो 
नकारा�मक �भावको कारण सृिजत 
दािय�वबाट रा�यले उ�मुि� पाउन 
नस�ने ।

(�करण नं.१५)

िनवेदकका तफ� बाट : 
िवप�ीका तफ� बाट : िव�ान् सह�यायिधव�ा �ी 

�यामकुमार भ�राई
अवलि�बत निजर :
स�ब� कानून :
 § नेपालको अ�त�रम संिवधान, २०६३

आदेश
�या. िव��भर�साद ��े : नेपालको 

अ�त�रम संिवधान, २०६३ को धारा ३२ तथा 
१०७(२) बमोिजम दता�  ह�न आएको ��ततु िनवेदनको 
सिं�� त�य र आदेश यस�कार रहेको छः

�रट िनवेदनको बेहोरा
हामी िनवेदकह� सि�य कानून �यवसाय 

पेसा गद� आएको �यि� ह� साथै मानव अिधकारको 
�े�मा पिन काम गद� आएको अिधकारकम� पिन ह� । 
िवप�ी नेपाल सरकारले दादरुा िव��को खोप लगाउने 



761

९९९७ - अिधव�ा दलबहादरु धामीसमेत िव. नेपाल सरकारसमेत

योजनाअन�ुप डोटी िज�लाको काडामाड� गा.िव.स. 
लगायतका बालबािलकाह�लाई दादरुा िव��को 
खोप लगाउने �ममा चार जना बालबािलकाको म�ृय ु
भएको, सोही कारणबाट कय� बालबािलकाह� िबरामी 
भएको समाचार बािहर आएको िथयो । यस घटनाको 
बारमेा �ारि�भक छानिबनबाट दादरुाको खोपकै 
कारणले म�ृयभुएको भिनएको छ भने यसबारमेा िवप�ी 
�वा��य म��ालयको बाल िवशेष�समेतको टोलीले 
घटना�थलको अ�ययन गरी स�यत�य �ितवेदन 
साव�जिनक गन� िज�मा िलएकोमा अझै �ितवेदन बािहर 
�याएको छैन । तर िवप�ीह�ले य�तो ग�भीर खालको 
घटना भई अनाहकमा चार जना बालबािलकाले �यान 
गमुाइस�दासमेत सो काय��मलाई त�काल रो�नकुो 
साटो खोप लगाउने काय� जारी राखेकोले डडे�धरुाको 
गणेशपरु ७ का बालकको म�ृय ु भयो । यसरी पटक 
पटक बालबािलकाह�को म�ृय ुतथा िबरामी भइरहेको 
अव�थामा पिन िवप�ीह�ले फेरी पिन खोप काय��म 
जारी राखेकोले उ� खोप त�काल ब�द नगर े अ� 
िनद�ष बालबािलकाह�को म�ृय ु ह�ने स�भावना 
भएकोले यस घटनाको स�ब�धमा छानिबन गन� 
उ�च�तरीय छानिबन गठन गरी पीिडत प�रवारलाई 
�ितपूित�का साथ अब उ�ा�त मानवको िजउन पाउने 
हकमािथ नै खेलवाड गद� िविभ�न खोप तथा औषधीको 
नाममा हेलचे�याई नगरी खोप परी�ण गन�का लािग 
िनि�चत �ि�या अपनाई मानव जीवनको �यार�ेटी 
गररे मा� खोप लगाउने �यव�था गन� उ��ेषणय�ु 
परमादशेलगायत जो चािहने आ�ा आदेश जारी गरी 
पाउन नेपालको अ�त�रम संिवधान, २०६३ को 
धारा ३२ र १०७(२) बमोिजम स�मािनत सव��च 
अदालतमा उपि�थत भएका छ� ।

मौिलक हकअ�तग�त नेपालको अ�त�रम 
संिवधान, २०६३ को धार १२ ले ��येक �यि�लाई 
स�मानपूव�क बा�ँन पाउने हक ह�नेछ भ�ने �यव�था 
गरकेो छ । �यसैगरी धारा १६ ले वातावरण तथा 

�वा��यस�ब�धी हक तथा धारा २२ले बालबािलकाको 
हकको �यार�ेटी गरकेो छ । नेपालले आिथ�क, समािजक 
तथा सां�कृितक अिधकारस�ब�धी अिभसि�ध, 
१९६६, मिहला िव��का सबै �कारका भेदभाव 
उ�मलुन गन�स�ब�धी महासि�ध, १९७९, बाल 
अिधकारस�ब�धी महासि�ध, १९८९ समेतका धेर ै
मानव अिधकारस�ब�धी अ�तरा�ि��य कानूनह�लाई 
अनमुोदन ग�रसकेको छ । बाल अिधकारस�ब�धी 
महासि�ध, १९८९ को धारा ६ ले बा�ँन पाउने हक 
��येक बालबािलकाको ज�मिस� अिधकार हो भनी 
प� रा�� �वीकार गछ�न् भिनएको छ भने धारा १४ 
मा �वा��यको अिधकारको �यार�ेटी गरकेो छ । 
बालबािलकास�ब�धी ऐन, २०४८ को ��तावनामा 
बालबािलकाको हक, िहतको सरं�ण गरी ितनीह�को 
शारी�रक, मानिसक र बौि�क िवकास गन� तथा दफा 
४ मा �वा��यको अिधकारको �यार�ेटी ग�रएको छ । 
अ�तरा�ि��य कानूनह�लाई अनमुोदन ग�रसकेपिछ 
सोअनसुार राि��य कानूनह� िनमा�ण गनु�पन� ह��छ । 
नेपाल सि�ध ऐन, २०४७ को दफा ९ ले अ�तरा�ि��य 
महासि�ध अिभसि�धह�लाई अनमुोदन ग�रसकेपिछ 
राि��य कानूनसरह लागू ग�रनपुन� कानूनी �यव�था 
गरकेो छ ।

िवप�ी नेपाल सरकार तथा �वा��य तथा 
जनसं�या म��ालयले यसअिघ पिन पटकपटक 
सव�साधारण  जनताको �वा��यमा खेलबाड गरी 
िविभ�न औषधी परी�ण गन� गरकेो समाचार बािहर 
आइरहेका िथए । नेपालमा बालबािलकाह�को 
�वा��य ि�थित एकदम कमजोर रहेको अव�था 
�यसैमा सदुरुपि�चममा यो �म अझ �यून रहेको छ । 
दादरुा िव��को खोप लगाउने काय� आफँैमा नरा�ो 
होइन, तर सो खोपको सकारा�मक नकारा�मक असर 
के पछ�  सोबारमेा अ�ययन नै नगरी, असर परी हालेमा 
सोको उपचार कसरी गन� सोबारमेा कुनै पूव�योजना नै 
नगरी बालबािलकाको जीउन पाउने हकमा कुठाराघात 
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पान� गरी थालनी गरकेो र सोही सईुको कारणले 
बालबािलकाको म�ृय ु भएको भनी िज�ला �वा��य 
काया�लयका अिधकृतले साव�जिनक ग�रसकेका तथा 
डोटी िज�ला अ�पतालका डा�टरसमेतले यसै सईुका 
कारणले बालबािलकाको म�ृय ुभएको ह�नस�ने भनाई 
साव�जिनक ग�रसकेपिछ पिन काय��मलाई �थिगत 
नगन� भनाई साव�जिनक गद� सोही कारणले डडे�धरुा 
गणेशपरुका बालकको म�ृय ु भएको साव�जिनक ह�न ु
िवप�ीह�को म�ुय कारणले िनद�ष बालबािलकाको 
म�ृय ु भएको यथाथ�ता हो । अझ यसै कारणले कित 
बालबािलकाको �यान खतरामा छ सोको कुनै 
त�याङ्क छैन । डोटीमा मा� कय� बालबािलकाह� 
अझै अ�पतालमा भना� गरी उपचार भइरहेको समाचार 
बािहर आइरहेका छन् ।

तसथ� यसरी हचवुाको भरमा  कुनै पिन खोप 
काय��म स�चालन गदा� खोपको बारमेा गिहरो अ�ययन 
गरी सोबाट आउनस�ने नकारा�मक प�रणामलाई 
रोकथाम गन�का लािग िव�ततृ पूव�तयारी गररे मा� 
खोप स�चालन गन�, सबै नाग�रकको बा�ँन पाउने हक 
अिधकार सिुनि�चत गरी थप बालबािलकाह� अझै 
बढी सवंेदनशील र कमजोर ह�ने भएकाले उनीह�ले 
बा�ँन पाउने अिधकार, �वा��य अिधकारमा �यान 
िदएर मा� काय��म स�चालन गन� साथै मतृक 
बालबािलकाह�को सबै अिभभावकलाई उिचत 
�ितपूित�  िदलाई अ�य िबरामी बालबािलकाह�को 
हकमा िन:श�ुक उपचार तथा उनीह�ले बेहोनु�  
परकेो हैरानीको उिचत थप �ितपूित�समेतका लािग 
िवप�ीह�को नाममा उ��ेषणय�ु परमादेश जारी 
ग�रपाऊँ । 

��ततु �रट िनवेदनको टुङ्गो ला�न 
समय ला�ने भएको तर िवप�ीह�ले दादरुा खोप 
काय��म हालस�म नरोक� �थानीय गाउ ँ गाउमँा 
खोप काय��मह� जारी राखेको अव�था रहेको तथा 
�थानीयह�ले आ�ना बालबािलकाह�लाई यो खोप 

नलगाउने भने पिन जबरज�ती गन� तथा सो सईुबाट 
कुनै पिन असर पद�न भ�द ै �थानीय �वा��यका 
कम�चारीह� माफ� त खोप लगाउने �म जारी रहेकोले 
ठूलो सं�यामा बालबािलकाह� जोिखममा पन� 
स�भावना भएकोले म�ुाको टुङ्गो नलागेस�मका 
लािग उ� खोप काय��म �थिगत गनु�  गराउन ु
भ�ने िवप�ीह�को नाममा अ�त�रम आदेश जारी 
ग�रपाऊँ । साथै बालबािलकाको �यान तथा �वा��य 
ज�तो सवंेदनशील िवषय भएको र यसलाई िढलो गदा� 
अझ थप असर पन� स�भावना भएकोले सव��च अदालत 
िनयमावली, २०४८ को िनयम ६३(३) बमोिजम 
अ�ािधकार िदई म�ुाको सनुवुाइ ह�ने �यव�थासमेत 
ग�रपाउ ँभ�नेसमेत बेहोराको �रट िनवेदन प� ।

कारण देखाउ आदेश
यसमा के कसो भएको हो? िनवेदकह�को 

िनवेदन मागबमोिजमको आदेश िकन जारी ह�न 
नपन� हो? यो आदेश �ा�त भएको िमितले बाटाका 
�यादबाहेक १५ िदनिभ� महा�यायािधव�ाको 
काया�लयमाफ� त िलिखत जवाफ पठाउन ु भनी �रट 
िनवेदनको एक�ित न�कल साथै राखी िवप�ीह�लाई 
सूचना पठाई �यसको बोधाथ� महा�यायािधव�ाको 
काया�लयमा पठाई िदन ुर िलिखत जवाफ परपेिछ वा 
अविध नाघेपिछ िनयमानसुार पेस गनु�  ।

िनवेदकले अ�त�रम आदेशसमेतको माग 
गरकेो दिेखदँा सो स�ब�धमा दवैु प� राखी छलफल 
गरी आदेश गनु�  उपय�ु ह�ने देिखएकोले सोको लािग 
िमित २०६९।५।२७ को पेसी तोक� छलफलमा भाग 
िलन �ितर�ीह�को नाउमँा सूचना पठाई िनयमानसुार 
पेस गनू� । साथै ��ततु िनवेदन जनसाधारणको 
�वा��यसगँ ��य� स�बि�धत रहेको देिखदँा सव��च 
अदालत िनयमावली, २०४९ को िनयम ६३(३)
(च५) बमोिजम अ�ािधकार �दान ग�रिदएको छ भ�ने 
बेहोराको िमित २०६९।५।१८ मा यस अदालतबाट 
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भएको आदशे ।

िज�ला �वा��य काया�लय, डोटीको िलिखत जवाफ
डोटी िज�लाको काडामाड� गा.िव.स. 

लगायतमा बालबािलकालाई दादरुा िव��को खोप 
लगाउने �ममा खोपकै कारण म�ृय ु भएको भिनएको 
छ, �यो एकदमै िनराधार छ । डोटी िज�लाको 
काडामाड� गा.िव.स. खोप काय��मअ�तग�त पिहलो 
चरणको सानागाउ ँ इलाका �वा��य चौक�िभ� 
पद�छ । उपयु�� पिहलो चरणमा काडामाड� गा.िव.स. 
लगायत १० गा.िव.स. र िसंगो नगरपािलकामा एकैसाथ 
खोप काय��म स�चालन भएको ह��छ । �यसरी 
खोप लगाइदँा िमित २०६९।५।३ गते काडामाड� 
गा.िव.स.मा कुल १९ जना बालबािलकालाई खोप 
लगाइएकोमा दादरुाको खोप लगाइएका ६ जना 
बालबािलकाम�ये ४ जनाको िनधन भयो भ�ने 
खबर िमित २०६९।५।४ गते साझँ ६ बजे िज�ला 
�वा��य काया�लय डोटीलाई �ा�त भएपिछ िमित 
२०६९।५।५ गते िबहान डा.सि�दप �े�को नेत�ृवमा 
िज�ला �वा��य काया�लय डोटीका खोप फाटँ �मखु, 
सानागाउ ँ�वा��य चौक�का �मखु र प�कारसिहतको 
टोली घटना�थलतफ�  गई �थलगत अवलोकन र 
अ�ययन गरी टोलीले िदएको जानकारीका आधारमा 
दादरुाको खोप लगाइएका काडामाड� गा.िव.स. वडा 
नं.६ धानकुाडा ब�ने १२ मिहनाको बालक िमलन 
नेपालीले िमित २०६९।५।३ गते िबहान ११ बजे 
खोप लगाएकोमा िनजलाई साझँ ६ बजे High grade 
fever with rigors देिखई िमित २०६९।५।४ गते 
िबहान ५ बजे िनधन भएको, ऐ.ऐ.वडा नं.७ थापागाउ ँ
ब�ने ८ मिहनाको बािलका सजुाता नेपालीले िमित 
२०६९।५।३ गते िबहान ९:३० बजे खोप लगाएकोमा 
िनजलाई साझँ ६ बजे High grade fever with 
rigors देिखई िमित २०६९।५।४ गते िबहान ५ बजे 
िनधन भएको, ऐ.ऐ. वडा नं.७ थापागाउ ँ ब�ने १९ 

मिहनाक� बािलका गौरी िचरालले िमित २०६९।५।३ 
गते िबहान १० बजे खोप लगाएकोमा िनजलाई साझँ 
६ बजे Vomiting loose stool, fever with rigors 
देिखई िमित २०६९।५।४ गते िबहान ३:३० बजे 
िनधन भएको र पोखरी गा.िव.स. वडा नं.९ घर भई 
काडामाड� गा.िव.स. मामाघरमा रहेक� ९ मिहनाक� 
अ�ज ु िव.क.ले िमित २०६९।५।३ गते िबहान ११ 
बजे खोप लगाइएकोमा िनजलाई Vomiting & loose 
stool, fever with rigors देिखई िमित २०६९।५।४ 
गते िबहान ५ बजे िनधन भएको र मतृक ४ जना 
बालबािलकाह�लाई िनजह�का आफ�तह�ले 
�वा��य सं�थामा कुनै जानकारी नगराई दाहस�ंकार 
ग�रएको पाइयो । खोप लगाइएका अका� बालक 
काडामाड� गा.िव.स. वडा नं.५ धानकुाडाका ११ 
मिहनाका रतन धानकुले िमित २०६९।५।३ मा 
िदउसँो १२ बजे खोप लगाएकोमा िनजलाई साझँ ६ 
बजे Fever with rigors followed by vomiting 
२ episodes & loose watery stool overnight 
देिखई िनज बालकलाई िमित २०६९।५।४ गते िदउसँो 
२ बजे �थानीय ि�लिनकमा उपचार गन� �याइदँा 
�यहाबँाट �रफर गरी िमित २०६९।५।५ गते साझँ 
७:३० बजे डोटी िज�ला अ�पतालमा �याई उपचार 
गदा� िनजको अव�थामा सधुार आई हाल िनजको 
अव�था सामा�य रहेको छ भने सोही िमितमा खोप 
लगाइएका अका� ७ मिहनाका बालक भजन धानकुलाई 
सामा�य �वरो आई पिछ िनजको अव�था सामा�य 
रहेको भ�ने थाहा ह�न गएको । यसथ�, ब�चाह�लाई 
खोप िदइसकेपिछ िनजह�लाई कामेर �वरो आई 
पखाला लािग बा�तासमेत भएकोमा त�काल उपचार 
नपाएका कारण 

िज�मेवारी पालना गद� आएको ह�दँा ��ततु 
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�रट िनवेदनको औिच�य समा�त भएकोले िनवेदन 
खारजेी भागी छ भ�ने बेहोराको िज�ला �वा��य 
काया�लय, डोटीका तफ� बाट ऐ.का िनिम� काया�लय 
�मखु राम�वाथ� यादवको िलिखत जवाफ ।

िज�ला �वा��य काया�लय, डडे�धुराको िलिखत 
जवाफ

�वा��यमा खोपले मह�वपूण� भूिमका 
खेलेको छ । संसारका अ�य मलुकुह�मा पिन खोप 
काय��म स�चालन छ । िवफर संसारबाट उ�मलुन 
भयो । पोिलयो उ�मलुन ह�ने �ममा छ । नेपाल 
सरकार �वा��य तथा जनस�ंया म��ालयबाट नै 
खोप काय��म नेपाल रा�यभर स�चालनमा छ । 
हाल नेपालमा खोपबाट आठवटा रोगह�को रोग 
दरमा कमी तथा बाल म�ृयदुरमा समेत कमी आएको 
छ । सन् २००१ मा बाल म�ृयदुर �ित हजार ६४ 
बाट घटेर सन् २०११ मा �ित हजार ५४ पगेुको छ 
र बालबािलकाह�को खोप पाउने मौिलक अिधकार 
भएको र रा�यले उपल�ध गराएको सेवा पाउन ु
बालबािलकाह�को ज�मिस� अिधकार भएकोले 
खोप ब�द गदा� झन रोगह�बाट ब�चाह�को म�ृयदुर 
बढने भएकोले र अनसु�धानका �ममा �याि�सनमा 
खराबी नदिेखएकोले खोप काय��म ब�द गन� िम�दैन । 
यस डडे�धरुा िज�लामा दादरुा खोपले ब�चाको म�ृय ु
भएको होइन । िव.िस.िज. खोपले भएको भ�ने कुरा 
समाचार मा�यममा आए तापिन सो समाचार स��ेषण 
गदा� �योग ग�रएको खोपको गणु�तर एवं उपादेयताका 
स�ब�धमा कुनै �वा��य िव�को िन�कष� नै समावेश 
नगरी स��ेषण ग�रएको तथा अनसु�धानबाट समेत 
िनराधार भएको पिु� भएकोले �रट िनवेदन डडे�धरुाको 
हकमा कपोकि�पत र आधारहीन भएकोले खारजे 
ग�रपाउ ँ भ�न बेहोराको िज�ला �वा��य काया�लय 
डडे�धरुाको तफ� बाट िनिम� काया�लय �मखु डा.दगुा�  
ढुङ्गानाको िलिखत जवाफ ।

�धानम��ी तथा मि��प�रषद् को काया�लयको 
िलिखत जवाफ

नेपाल सरकार संिवधान तथा कानून �द� 
नाग�रकका मौिलक एवं कानूनी हक, अिधकारको 
सरं�ण एवं संव��न गद� उपभोगको सिुनि�चतता �दान 
गन� कुरामा �ितब� रहेको छ । यसै स�दभ�मा दादरुाज�य 
रोगबाट बालबािलकाह�लाई सरुि�त गरी सबल र 
�व�थ नाग�रक िनमा�ण गन� पिुनत उ�े�य िलई नेपाल 
सरकारबाट बालबािलकालाई दादरुा िव��को खोप 
स�चालन गरकेोमा िववाद छैन । दादरुा िव��को खोप 
काय��म स�चालन भएकै समयमा िवप�ी िनवेदकले 
दाबी िलन ुभएज�तो केही िज�लामा बालबािलकाको 
म�ृय ुभएको भ�ने कुरा सिुनन आएको स�य हो । यस 
स�ब�धमा अ�ययन गरी स�यत�य �ितवेदन पेस गन� 
नेपाल सरकार, �वा��य तथा जनसं�या म��ालयबाट 
बाल िवशेष�सिहतको टोली गठन ग�रएको र हालस�म 
सो टोलीले त�स�ब�धमा �ितवेदन नबझुाएको भनी 
िवप�ी �वयंले आ�नो िनवेदनमा उ�लेख गनु�भएको 
छ । यस अव�थामा नेपाल सरकारबाट स�चािलत दादरुा 
िव��को खोप काय��मकै कारण बालबािलकाको 
म�ृय ु भएको हो भ�ने िन�कष� िनका�न मनािसब 
ह�दैँन । िवप�ीका अ�य दाबीका हकमा स�बि�धत 
िनकायको िलिखत जवाफबाट �प� ह�नै नै छ । अतः 
उपयु�� आधार र कारणसमेतबाट यस काया�लयलाई 
िवप�ी कायम गरकेो हकमा स�म �रट िनवेदन खारजे 
भागी ह�दँा खारजे ग�रपाउ ँभ�नेसमेत बेहोराको नेपाल 
सरकार, �धानम��ी तथा मि��प�रषद ्को काया�लयको 
िलिखत जवाफ ।

�वा��य सेवा िवभागको िलिखत जवाफ
उ� घटनाको अनगुमन तथा अनसु�धान 

गन� �वत�� सिमित (AEFI Committee) ले गरकेो 
िनण�य तथा िसफा�रसअनसुार ती बालबािलकाह�लाई 
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Toxic shock syndrome भएको जनु �थानीय�पमा 
उ� �याि�सन भाइल �दूिषत (Contaminated) 
भएको कारणले ह�नस�ने उ�लेख भएको उ� भाइल 
�योग भइसकेपिछ िनयिमत �ि�याअनसुार नै न� गरी 
सिकएको, भाइल दूिषत ह�नमुा �वा��यकम� �वयं सजग 
ह�दँाह�दँै पिन सेवा �दान गन� �ममा मानवीय �िुटका 
कारण वा �थानीय �तरमा वातावरण �दूिषत भएको 
कारणले वा सरसफाइमा भएको कमीका कारणले पिन 
ह�न स�ने अव�था देिखएकोले ती बालबािलकाको म�ृय ु
खोप �याि�सनको कारणले नभएको बेहोरा स�बि�धत 
सबैमा अनरुोध ग�रएको साथै य�तो घटना दोहो�रने 
निदन अनगुमन तथा अनसु�धान गन� �वत�� सिमित 
(AEFI Committee) ले िदएको सझुावह�लाई 
कडाइका साथ लागू गन� म��ालयले मातहतका 
िनकायह�लाई िनद�शन िदएको र सो घटना खोप 
�याि�सनको कारणले नभएको ह�नाले ��ततु �रट 
िनवेदन खारजे ग�रपाउ ँ भ�नेसमेत बेहोराको नेपाल 
सरकार �वा��य तथा जनस�ंया म��ालय, �वा��य 
सेवा िवभागका िन. महािनद�शक डा.िमङमार गे�जेन 
शेपा�को िलिखत जवाफ ।

�वा��य तथा जनस�ंया म��ालयको िलिखत 
जवाफ

उि�लिखत घटनाको अनगुमन तथा 
अनसु�धान गन� �वत�� सिमित (AEFI Committee) 
ले गरकेो िनण�य तथा िसफा�रसअनसुार म�ृय ुभएका 
बालबािलकाह�लाई Toxic shock syndrome 
भएको, जनु �थानीय�पमा उ� �याि�सन भाइल 
�दूिषत (Contaminated) भएको उ� भाइल �योग 
भइसकेपिछ िनयिमत �ि�याबाट नै न� गरी सिकएको, 
भाइल दूिषत ह�नमुा �वा��यकम� �वयं सजग ह�दँाह�दँ ै
पिन सेवा �दान गन� �ममा मानवीय �िुटका कारण वा 
�थानीय �तरमा वातावरण �दूिषत भएको कारणले वा 
सरसफाइमा भएको कमीका कारणले पिन ह�नस�ने 

अव�था भएकोले ती बालबािलकाको म�ृय ु खोपको 
कारणले नभएको तथा अगामी िदनमा य�ता घटना 
दोहो�रन निदन अनगुमन तथा अनसु�धान गन� 
�वत�� सिमितले िदएका सझुावलाई कडाइका साथ 
लागू गन� म��ालयले मातहतका िनकायलाई िनद�शन 
िदइसकेको ह�दँा ��ततु �रट िनवेदन खारजे भागी छ, 
खारजे ग�रपाउ ँ भ�नेसमेत बेहोराको नेपाल सरकार 
�वा��य तथा जनसं�या म��ालय, रामशाहपथ, 
काठमाड�को तफ� बाट ऐ.का िनिम� सिचव डा. 
तीथ�राज बलुा�कोटीको िलिखत जवाफ ।

�े�ीय �वा��य िनद�शनालयको िलिखत जवाफ
डडे�धरुा िज�लाको गणेशपरु गा.िव.स. 

वडा नं.७ मा २१ िदनको एक बालकको िब.िस.
जी.खोपबाट िमित २०६९।५।६ गते म�ृय ुभयो भ�ने 
खबर िमित २०६९।५।९ गते साझँ ४:०० बजे िज�ला 
जन�वा��य काया�लयमा जानकारी आएकोमा िमित 
२०६९।५।११ गते �वा��य अनसु�धान टोलीले 
अनसु�धान गदा� िमित २०६९।५।६ गते िदउसँो 
११:३० बजे एउटै भायलबाट ४ जना ब�चाह�ले 
खोप पाएकोमा अ� ब�चाह�लाई केही पिन नभएको, 
उ� २१ िदनको ब�चा खोप पाएपिछ घर लगेर आमाले 
ब�चालाई दूध खवुाएको ब�चाले दूध खाएपिछ ब�चा 
सतेुको र साझँ ७:०० बजे ओठ िनलो तथा पेट 
सिु�नएर म�ृय ु भएकोमा अनसु�धान फाराम “ग” 
बुदँामा िब.िस.जी.खोपबाट नभई �ास��ास रोगबाट 
ह�नस�ने िन�कष� तथा �वा��य सेवा िवभागको 
िवशेष� टोलीको बैठकको िनण�यबाट पिन खोपबाट 
नभई अ�य कारणबाट ह�नस�ने िन�कष� तथा �वा��य 
सेवा िवभागको िवशेष� टोलीको बैठकको िनण�यबाट 
पिन खोपबाट नभई अ�य कारणबाट ह�नस�ने पिु� 
भएकोले �रट िनवेदकले खोपबाट भएको भ�ने कुरा 
आधारहीन भएको पिु� ह��छ भ�नेसमेत बेहोराको 
सदुरुपि�चमा�चल �े�ीय �वा��य िनद�शनालय 



नेपाल कानून पि�का, २०७५, साउन

766

िदपायल, डोटीको तफ� बाट ऐ.का का.म.ु�े�ीय िनद�शक 
डा.िवकास लािमछानेको िलिखत जवाफ ।

कानून �यवसायीह�को बहस िजिकर
िनयमबमोिजम पेसी सूचीमा चढी िनण�यको 

लािग यस इजलासमा पेस ह�न आएको ��ततु �रट 
िनवेदनमा िनवेदकको तफ� बाट बहस िनिम� कोही 
पिन उपि�थत ह�नभुएन । िवप�ीह�को तफ� बाट 
उपि�थत िव�ान् सह�यायािधव�ा �ी �यामकुमार 
भ�राईले नाग�रकको �वा��यस�ब�धी अिधकार तथा 
बा�ँन पाउने अिधकारको संर�ण गन� सरकार ग�भीर 
छ । खोप लगाउने काय� िव��यापी�पमा नै छ । खोप 
चरणब��पमा िवकास ह�दँ ैआएको छ । खोप उ�पादन 
कता�ले खोप उ�पादन गरपेिछ WHO ले �मािणत 
गररे िठक छ भनेपिछ मा� बजारमा आउने हो । खोप 
लगाउनअुगािड हरके तहमा परी�ण ग�र�छ र िठक 
भएपिछ मा� खोप लगाइ�छ । सेवा �दान गन� �ममा 
मानवीय �िुटको कारण वा �थानीय �तरमा वातावरण 
�दूिषत भएको कारणले बालबािलकाको म�ृय ुभएको 
ह�नस�छ । दादरुाको खोपको कारणले बालबािलकाको 
म�ृय ु भएको होइन । उ� घटनाको अनगुमन 
तथा अनसु�धान गन� �वत�� सिमितले िदएको 
सझुावह�लाई कडाइको साथ पालना गन� �वा��य 
म��ालयले मातहतका िनकायह�लाई िनद�शन िदएको 
र सो घटना खोपको �याि�सनको कारणले नभएको 
ह�नाले ��ततु �रट िनवेदन खारजे ह�नपुछ�  भनी बहस 
गनु�भयो ।

अदालतको िनण�यादेश ठहर
�रट िनवेदन, िलिखत जवाफ तथा 

िलिखत बहसनोटको अ�ययन गरी तथा िव�ान् 
सह�यायािधव�ाको बहस िजिकर सनुी िनण�यतफ�  
िवचार गदा� ��ततु �रट िनवेदनमा दहेायको ��ह�मा 
केि��त रही िनण�य गनु�पन� दिेखयो ।

(१) �वा��यस�ब�धी अिधकार क�तो �कारको 
अिधकार हो र नाग�रकलाई यो अिधकारको 
��याभूत गन�को लािग रा�यको के क�तो 
दािय�व रहेको ह��छ?

(२) रा�यले औषधी तथा खोपको िवतरण गदा� 
के क�ता उपाय र सावधानीह� अपनाउन ु
पछ�  र सदुरुपि�म �े�मा स�चालन गरकेो 
खोप िवतरण काय��ममा उ� सावधानी 
अपनाइएको िथयो वा िथएन?

(३) िनवेदकको मागबमोिजमको आदेश जारी 
गनु�पन� हो, होइन?

२. िनण�यतफ�  िवचार गदा� िवप�ीह�ले 
सदुरुपि�म �े�मा दादरुा िव��को खोप लगाउने 
काय��म स�चालन गरकेोमा उ� खोपको कारणबाट 
बालबािलकाको म�ृय ु भएकोले त�काल उ� खोप 
काय��म ब�द गरी कुनै पिन खोप काय��म स�चालन 
गदा� खोपको बारमेा गिहरो अ�ययन गरी सोबाट 
आउनस�ने नकारा�मक प�रणामलाई रोकथाम गन�का 
लािग िव�ततृ पूव�तयारी गररे मा� खोप स�चालन गन�, 
सबै नाग�रकको बा�ँन पाउने हक अिधकार सिुनि�चत 
गरी बालबािलकाह�को बा�ँन पाउने अिधकार, 
�वा��य अिधकारमा �यान िदएर मा� काय��म 
स�चालन गन� साथै मतृक बालबािलकाह�को 
सबै अिभभावकलाई उिचत �ितपूित�  िदलाई अ�य 
िबरामी बालबािलकाह�को हकमा िन:श�ुक उपचार 
तथा उनीह�ले बेहोनु�  परकेो हैरानीको लािग उिचत 
�ितपूित�समेतका लािग िवप�ीह�को नाममा 
उ��ेषणय�ु परमादशे जारी ग�रपाउ ँभ�ने िनवेदन माग 
रहेको देिख�छ ।

३. सरकारले दादरुाको खोप लगाउने काय� 
आफँैमा नरा�ो नभए तापिन उ� खोप लगाउदँा सो 
खोपको सकारा�मक र नकारा�मक असर के पछ�  भ�ने 
स�ब�धमा अ�ययन नै नगरी तथा असर परी हालेको 
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अव�थामा सोको उपचार कसरी गन� भ�ने बारमेा कुनै 
पूव�योजना िवप�ीह�ले नबनाएकोले उ� खोपबाट 
�भािवत भई बालबािलकाको म�ृय ु भएको भ�ने 
िनवेदकह�को दाबी रहेको छ । यसअगािड पिन िवप�ी 
नेपाल सरकार, �वा��य तथा जनसं�या म��ालयले 
जनसाधारणको �वा��यमा खेलबाड गरी िविभ�न 
औषधीह�को परी�ण गरकेो समाचार बािहर आएको 
भनी समेत िनवेदकले िनवेदनमा उ�लेख गरकेो 
देिख�छ । यसरी ��ततु �रट िनवेदनमा िनवेदकले 
सरकारले पूव�योजना र तयारी नग�रकन परी�ण गन�को 
लािग औषधी तथा खोपको िवतरण गरकेो कारणले 
नाग�रकह�को म�ृय ुभई नाग�रकह�को बा�ँन पाउने 
हक र �वा��यस�ब�धी हकको हनन् ह�न गएको भ�ने 
ग�भीर �� उठाएको दिेख�छ । 

४. अब �वा��यस�ब�धी अिधकार क�तो 
�कारको अिधकार हो र नाग�रकलाई यो अिधकारको 
��याभूत गन�को लािग रा�यको के क�तो दािय�व रहेको 
ह��छ भ�ने पिहलो ��को स�ब�धमा िवचार गदा� �व�थ 
रहन पाउन ु मािनसको आधारभूत मानव अिधकार 
हो । नेपालको स�दभ�मा हेदा� �वा��यस�ब�धी 
अिधकारलाई संिवधानले नै मौिलक हकको �पमा 
�यव�था गरकेो छ । ��ततु �रट िनवेदन दायर ह�दँाको 
समयमा िव�मान नेपालको अ�त�रम संिवधान, २०६३ 
को धारा १६(२) ले ��येक नाग�रकलाई रा�यबाट 
कानूनमा �यव�था भएबमोिजम आधारभूत �वा��य 
सेवा िनःश�ुक �पमा पाउने हक ह�नेछ भनी �यव�था 
गरकेो िथयो भने हाल िव�मान नेपालको संिवधानले 
यस स�ब�धमा िव�ततृ �पमा थप �यव�था गद� धारा  
३५ मा िन�न �यव�था गरकेो छ ।

३५. �वा��यस�ब�धी हक : (१) ��येक 
नाग�रकलाई रा�यबाट आधारभूत �वा��य सवेा 
िनशु�क �ा� गन� हक ह�नेछ र कसैलाई पिन 
आकि�मक �वा��य सवेाबाट वि�चत ग�रने छैन ।
(२) ��येक �यि�लाई आ�नो �वा��य उपचारको 

स�ब�धमा जानकारी पाउने हक ह�नेछ ।
(३) ��येक नाग�रकलाई �वा��य सवेामा समान 

पह�चँको हक ह�नेछ ।
(४) ��येक नाग�रकलाई �व�छ खानेपानी तथा 

सरसफाइमा पह�चँको हक ह�नेछ ।

५. �वा��यस�ब�धी अिधकारलाई िविभ�न 
अ�तरा�ि��य द�तावेजह�ले आधारभूत मानव 
अिधकारको �पमा �यव�था गरकेा छन् । मानव 
अिधकारस�ब�धी िव��यापी घोषणाप�, १९४८ 
ले �वा��यस�ब�धी अिधकारको स�ब�धमा अलग 
�यव�था नगरकेो भए तापिन धारा २५(१) मा ��येक 
�यि�लाई आ�नो प�रवारको �वा��य र क�याणको 
लािग खा�ा�न, कपडा, आवास र औषधोपचारको 
सुिवधा र आव�यक सामािजक सेवाह� �ा� गन� 
अिधकार रहेको ह��छ भ�ने �यव�था गरकेो छ भने 
आिथ�क,सामािजक तथा सा�ँकृितक अिधकारस�ब�धी 
अ�तरा�ि��य महासि�ध, १९६६ मा यस स�ब�धमा 
केही िव�ततृ �यव�था गद� धारा १२(१) मा ��तुत 
महासि�धका प� रा��ह� ��येक �यि�को शारी�रक र 
मानिसक �वा��यको उ�चतम् �ा�य �तरको उपभोग 
गन� अिधकार �वीकार गद�छन् भनी उ�लेख ग�रएको 
छ । �यसैगरी बाल अिधकारस�ब�धी महासि�ध,१९८९ 
को धारा २४ मा बालबािलकाको �वा��यस�ब�धी 
अिधकारको स�ब�धमा िवशेष �यव�था गद� प� 
रा��ह�ले बालबािलकाको �वा��यको उ�चतम 
�ा�य �तरको उपभोग तथा रोगको उपचार गन� 
पाउने र �वा��यको पुनला�भ गन� पाउने सुिवधाको 
अिधकारलाई �वीकार गछ� न् । कुनै पिन बालबािलकाका 
य�तो �वा��य �याहार सेवाह� उपर पह�ँच पाउने 
अिधकारबाट वि�चत नभएको सुिनि�त गन� प� 
रा��ह�ले �य�न गन�छन् भ�ने �यव�था रहेको छ ।

६. यसरी नाग�रकको �वा��यस�ब�धी 
अिधकारलाई िविभ�न अ�तरा�ि��य कानून तथा 
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नेपालको संिवधान र ��ततु �रट िनवेदन दायर ह�दँाको 
समयमा िव�मान रहेको नेपालको अ�त�रम संिवधान, 
२०६३ ले समेत आधारभूत मानव अिधकारको �पमा 
�वीकार गरकेो पाइ�छ ।

७. �वा��यस�ब�धी अिधकारमा क�तो 
�कारको अिधकारह� रहेको ह��छ भ�ने स�ब�धमा 
हेदा� यसअ�तग�त �वा��यस�ब�धी �वत��ता र 
�वा��यस�ब�धी हक वा दाबीको सम� �व�पलाई 
ब�ुनपुछ�  । यसै स�ब�धमा संय�ु रा�� सघंको आिथ�क, 
सामािजक तथा सा�ँकृितक अिधकार सिमितले 
आ�नो िट�पणी नं.१४ (General Comment 
No.14) मा �वा��यस�ब�धी अिधकारको �या�या 
गद� �वा��यस�ब�धी अिधकारले �वा��यस�ब�धी 
�वत��ता (Freedom) र �वा��यस�ब�धी हक वा दाबी 
(Entitlement) दवुैलाई समेट्छ । �वा��यस�ब�धी 
�वत��ताले यौन तथा �जनन �वत��ता, आ�नो ई�छा 
िव��को िचिक�सक�य परी�ण र �वा��योपचारको 
िव��को �वत��तासमेतलाई समावेश गद� आ�नो 
शरीर र �वा��यमािथ िनय��णको अिधकारलाई 
जनाउछँ भने हक वा दाबीले सबैलाई समान�पमा 
�वा��यको उ�चता �ा�य�तरमा अवसर �दान 
गन� �वा��य र�ा �णालीको उपल�धतासमेतलाई 
जनाउछँ भनी �या�या गरकेो देिख�छ । सम�तामा 
�वा��यस�ब�धी अिधकार नाग�रकह� सकेस�म बढी 
�व�थ रहन स�ने वातावरणको ��याभूित हो र सोको 
��याभूित िदलाउने दािय�व रा�यको हो । सिंवधान 
तथा िविभ�न अ�तरा�ि��य कानूनले �वा��यस�ब�धी 
अिधकारलाई मानव अिधकारको �पमा �यव�था 
गरकेोमा यसको काया��वयन गरी नाग�रकलाई यस 
अिधकारको ��याभूत गन� दािय�व रा�यमा रहेको 
ह��छ । �वा��यस�ब�धी अिधकारअ�तग�त 
�वत��तासगँ स�बि�धत अिधकारको काया��वयन 
गराउनको लािग रा�यको अह�त�ेप नै पया�� ह��छ तर 
हक वा दाबीसगँ स�बि�धत �वा��यस�ब�धी अिधकार 

सकारा�मक �कृितको अिधकार (Positive rights) 
ह�न् जसले अक� प�बाट काय� (Action) खोजेको 
ह��छ । अथा�त् यस�कारको �वा��यस�ब�धी 
अिधकारको काया��वयन गन�को लािग रा�यले िनि�त 
काय�ह� गनु�पछ�  । 

८. �वा��यस�ब�धी अिधकार नाग�रकलाई 
�दान गनु�को अथ� �यसको ��याभूत गन� कत��य 
रा�यमा रहेको ह��छ र रा�यले आफूसगँ उपल�ध �ोत 
साधनको अिधकतम उपयोग गद� गणु�तरीय सेवाह� 
�दान गन�को लािग स�पूण� समूिचत उपायह� अपनाई 
यो अिधकारको �गितशील �पमा काया��वयन गद� 
जाने गरी कदमह� चा�न ु पछ�  । संय�ु रा��सघंको 
आिथ�क, सामािजक र सा�ँकृितक अिधकार सिमित 
(Committee on Economic, Social and 
Cultural Rights) ले आ�नो िट�पणी नं. १४ मा 
�वा��यस�ब�धी अिधकारको �या�या गद� अन�ुछेद 
१२ मा अ�य अिधकार उपयोग गन� ज�तै यो अिधकार 
उपयोग गन� चार आयामह� ह�नपछ�  भनी उ�लेख 
गरकेो छ जसअ�तग�त पिहलो, �वा��य सं�थाह�बाट 
उपल�ध साव�जिनक र �वा��य हेरचाह सेवा, व�त ु
तथा सेवाह�को साथै काय��मह� पया�� मा�ामा 
उपल�ध ह�नपुन�, दो�ो, �वा��य सिुवधा, व�त ुतथा 
सेवाह� सबैलाई िवनाभेदभाव उपल�ध ह�नपुन�, ते�ो, 
�वा��यस�ब�धी सिुवधाह� �वा��यस�ब�धी मया�दा 
सापे� र सा�ँकृितक�पले उपय�ु ह�नपुन� तथा चौथो 
उपल�ध सेवा सिुवधाह� वै�ािनक तथा �वा��यको 
�ि�ले उपय�ु र गणु�तरीय ह�नपुन� रहेका छन् ।

९. �वा��यस�ब�धी अिधकारको 
काया��वयन गन�को लािग रा�यको के क�तो दािय�व 
रहेको ह��छ भ�ने स�ब�धमा हेदा� �वा��यस�ब�धी 
अिधकारको ��याभूत गन�को लािग रा�यले यो यो 
कदम चा�नपुछ�  भनी सीिमत त�रकाले सूचीब� गन� 
सिकँदैन । दशेको सामािजक, आिथ�क र सा�ँकृितक 
अव�था, नाग�रकको चेतना�तरलगायतका िविभ�न 
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अव�थाले रा�यले चा�नपुन� कदमह� फरकफरक 
ह�नस�छ । य�िप �वा��यस�ब�धी सेवा र सिुवधाह� 
नाग�रकलाई उपल�ध गराउने, उपल�ध सेवा सिुवधामा 
कुनै �कारको भेदभाविवना सबै नाग�रकको समान 
पह�चँ कायम गन�, उपल�ध गराइएका सेवा र सिुवधाह� 
सा�ँकृितक तथा �वा��यको �ि�कोणले �वीकाय� तथा 
गणु�तरीय छन् भ�ने कुराको सिुनि�त गन� लगायतका 
दािय�व रा�यमा रहेको ह��छ र रा�यले सोहीबमोिजम 
कदमह� चा�न ु पछ�  । �वा��यस�ब�धी अिधकार 
आिथ�क, सामािजक तथा सा�ँकृितक अिधकारअ�तग�त 
पन� अिधकार हो । यी अिधकारको काया��वयनको 
लािग रा�यले उपल�ध �ोत साधनह�को अिधकतम 
उपयोग गद� �गितशील �पमा �ा� गद� जानको लािग 
आव�यक उपायह� अपनाउनपुछ�  तर मानव जीवनको 
आधारभूत आव�यकतासगँ जोिडएका िवषयह� 
ज�तै खा�ा�न, आवास, आधारभूत िश�ा तथा 
�वा��यलगायतका अिधकारह� रा�यको Core 
minimum obligation अ�तग�त पन� भएकोले यी 
अिधकारह�को काया��वयनको लािग देशको आिथ�क 
अव�था तथा �ोत साधनको उपल�धतालगायतका 
िवषयह� असा�दिभ�क ह��छन् र रा�यले यी 
अिधकारह�को काया��वयनको लािग त�काल 
कदमह� चा�नपुछ�  ।

१०. ��ततु �रट िनवेदनमा िनवेदकले 
उठाएको म�ुय �� भनेको रा�यले सदुरुपि�ममा 
दादरुा िव��को खोप काय��म स�चालन गदा� औषधी 
र खोपको परी�ण नगरी हेलचे�ाई ं गरी िवतरण 
गरकेोले बालबािलकाको म�ृय ुभएको भ�ने  भएकोले 
कुनै पिन खोप काय��म स�चालन गदा� वा औषधीको 
िवतरण गदा� रा�यले के क�तो सावधानी अपनाउन ु
पछ�  र रा�यले सदुरु पि�म �े�मा स�चालन गरकेो 
खोप िवतरण काय��ममा उ� सावधानी अपनाएको 
िथयो वा िथएन भ�ने दो�ो ��को स�ब�धमा िवचार 
गर� ।

११. मािथ�ला अन�ुछेदमा उ�लेख गरजे�तै 
�वा��यस�ब�धी सेवा र सिुवधाह� नाग�रकलाई 
उपल�ध गराउने र उपल�ध सेवा सिुवधामा कुनै 
�कारको भेदभाविवना सबै नाग�रकको समान पह�चँ 
सिुनि�त गन� दािय�व रा�यमा रहेको ह��छ । तर रा�यले 
नाग�रकलाई औषधी / खोपलगायतका �वा��य 
सेवाह� उपल�ध गराउन ुमा�ै पया�� ह�दैँन र यसो गद�मा 
नाग�रकह�को �वा��यस�ब�धी अिधकार ��याभूत 
भएको भनी मा�न िम�दैन । रा�यले उपल�ध गराएका 
यस�कारका सेवाह� कुन गणु�तरका छन् र ितनले 
लि�त वग�को �वा��यस�ब�धी सम�या समाधान 
गन� स�छन् वा स�दैनन् भ�ने सवाल पिन उि�कै 
मह�वपूण� ह��छ । गणु�तरीय सेवा पाउन ु नाग�रकको 
हक हो भने गणु�तरीय सेवा उपल�ध गराउन ुरा�यको 
कत��य हो । यही कुरालाई �ि�गत गद� उपभो�ा संर�ण 
ऐन,२०५४ को दफा ६(१)(क) उपभो�ाको हक 
िहतको संर�ण गन� �योजनको िनिम� उपभो�ालाई 
जीउ �यान, �वा��य तथा स�पि�मा हािन प�ुयाउने 
उपभो�य व�त ुतथा सेवाको िब�� िवतरणबाट सरुि�त 
ह�न पाउने अिधकार रह�छ भ�ने �यव�था ग�रएको छ 
भने सोही ऐनको दफा ८(२) मा उपभो�ाको हक िहत 
सरं�ण, आपूित� �यव�था िनयिमत र उपभो�य व�त ु
तथा सेवाको मू�य एव ं गणु�तर िनय��णस�ब�धी 
�यव�थाह�को �भावकारी ढंगबाट काया��वयन गन� 
नेपाल सरकारले आव�यक �यव�था गन� भ�ने �यव�था 
गरकेो पाइ�छ । िबरामीलाई खोप िदई उपचार गन� काय� 
उपभो�ा संर�ण ऐनको �योजनको लािग (सेवा) िभ� 
पन� भएकोले उपभो�ालाई िवतरण ग�रने व�त ुतथा 
सेवामा गणु�तर कायम गन� दािय�व रा�यमा रहेको 
ह��छ । �वा��य सेवाज�तो मािनसको बा�ँन पाउने 
हक (Right to Life) सगँ ��य��पमा जोिडएको 
सेवालाई रा�यले संवेदनशील �पमा िलई यसको 
िवतरण गदा� पया�� सावधानी अपनाउन ुपछ�  । �यसैगरी 
औषधी र खोपको िवतरण गदा� तथा अ�य उपचारको 
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िविधह� अपनाउदँा उपचारमा संल�न िचिक�सकले 
पिन पया�� सावधानी (Due Diligence) अपनाउन ु
पछ�  । �भावकारी उपचारको लािग सही औषधी, सही 
मा�ामा, सही त�रकाले, सही अविधिभ�, सही मू�यमा 
सेवन / �योग गन� आव�यक ह��छ । 

१२. िबरामी र िचिक�सकको स�ब�ध 
पर�परागत �पमा Professional Standard of 
Care भ�ने  मा�यतामा आधा�रत रहेकोमा सन् 
१९६० को दशक यता िबरामी र िचिक�सकको 
स�ब�ध Informed Consent Theory मा आधा�रत 
ग�रएको छ । जसअनसुार िचिक�सकले िबरामीलाई 
उसको रोग, �यसको उपचार, िवक�प, उपचार गदा� 
वा नगदा� ह�नस�ने जोिखम िवषयह�को बारमेा 
जानकारी िदई िबरामीको म�जरुी िलएर मा� उपचारको 
काय�लाई अगािड बढाउन ु पछ�  । यसरी पिछ�लो 
मा�यताअनसुार िचिक�सक िबरामी�ित बढी िज�मेवार 
ब�नपुछ�  र पूण� होिसयारी र सावधानीको साथमा 
उपचार गनु�पछ�  सो नगरी िबरामीलाई कुनै �ित पगेुमा 
�यसको िज�मेवारीसमेत संल�न िचिक�सक तथा 
�वा��यकम�ले िलनपुछ�  । औषधी / खोपलगायतका 
साम�ी गणु�तरीय नभएको वा िमित गिु�सकेको भएमा 
�यसको �योगले �वा��यमा झनै जिटलता उ�प�न 
ह�न स�छ । अतः य�ता सा�गीको िवतरण गदा� 
गणु�तरीय भए नभएको, वै�ािनक िहसाबबाट उपय�ु 
भए नभएको कुराको सिुनि�त गन�  तथा दघु�टना वा 
जोिखमको �यूनीकरण गन� दािय�व पिन रा�यको नै 
हो । रा�यले नाग�रकलाई खोप तथा औषधी 
िवतरण गनु�  कोरा औपचा�रकताको िवषय होइन । यो 
नाग�रकको �वा��यस�ब�धी सम�या समाधान गरी 
नाग�रकको �वा��यस�ब�धी अिधकारको ��याभूत 
गन�को लािग रा�यले गनु�पन� अहम् दािय�वको िवषय 
हो । तसथ� औषधी / खोपको �तर क�तो छ र �यसले 
�योगकता� नाग�रकह�लाई नकारा�मक असर गछ�  वा 
गद�न भ�ने स�ब�धमा रा�यले पया�� गहृकाय� गनु�पछ�  र 

कुनै �कारको नकारा�मक असर वा हािन प�ुन गएको 
अव�थामा अपनाउनपुन� उपायह�को स�ब�धमा 
समेत रा�य सजग र तयार रहनपुछ�  । अझ हा�ो ज�तो 
आिथ�क �पमा िपछिडएको मलुकु जहा ँजनसं�याको 
ठूलो िह�सा अिशि�त छ र क�तो �कारको औषधी 
तथा खोप �योग ग�रदँै छ भ�ने कुराको समा�य 
जानकारीसमेत िलन स�दैन �यहा ँ रा�यले आफूले 
िवतरण गन� �वा��य सेवाको गणु�तरको परी�ण 
गरी गणु�तरीय सेवाको सनुिु�तता गनु�पन� दािय�व 
अझ बढी ह��छ । यसै स�ब�धमा  संय�ु रा��सघंको 
आिथ�क, सामािजक र सा�ँकृितक अिधकार सिमित 
(Committee on Economic, Social and 
Cultural Rights) ले आ�नो िट�पणी नं. १४ मा 
�वा��यस�ब�धी अिधकारको �या�या गन� �ममा 
�वा��य सेवा सिुवधाको गणु�तरीय ह�नपुन� कुरालाई 
जोड िददँै अन�ुछेद १२ मा िन�न कुरा उ�लेख गरकेो 
देिख�छ ।
12(d) Quality- As well as being culturally 
accepted, health facilities, goods and 
services must be scientifically and 
medically appropriate and of good quality. 
This requires inter alia skilled personnel, 
scientifically approved and unexpired drugs 
and hospital equipment, safe and potable 
water, and adequate sanitation. 

१३. यसरी उ� सिमितले रा�यले उपल�ध 
गराउने सेवा सिुवधाह� वै�ािनक तथा �वा��यको 
�ि�ले उपय�ु र गणु�तरीय ह�नपुन� र सोको लािग  
द� जनशि� तथा वै�ािनक �पमा �मािणत तथा 
�याद निसि�एका औषधी र उपकरणह� र पया�� 
सरसफाइलगायतको आव�यकता पन� भनी उ�लेख 
ग�रएको छ ।

१४. यसरी नाग�रकलाई �वा��य सिुवधा 
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उपल�ध गराउदँा सो सेवा, सिुवधा उिचत र उपय�ु 
गणु�तरको भएको सिुनि�त गन� दािय�वसमेत रा�यमा 
रहने दिेख�छ । सदुरुपि�म �े�मा स�चालन गरकेो 
खोप िवतरण काय��ममा उ� सावधानी अपनाएको 
िथयो वा िथएन भ�ने स�ब�धमा िवचार गदा� ��ततु 
�रट िनवेदनमा िनवेदकले खोप काय��म स�चालन 
गदा� खोपको बारमेा गिहरो अ�ययन गरी सोबाट आउन 
स�ने नकारा�मक प�रणामलाई रोकथाम गन�को लािग 
कुनै उपाय नै नअपनाएकोले बालबािलकाको म�ृय ु
भएको भनी िजिकर िलएको देिख�छ । िवप�ीह�ले 
पेस गरकेो िलिखत जवाफ हेदा� काय��मबाट कोही पिन 
नछुटुन् भनेर ��येक गा.िव.स.मा ५ वटा खोप के��ह� 
�थापना गरी खोप काय��म स�चालन गरकेो देिख�छ 
भने मतृक बालबािलकाह� रहेको काडामाड� गा.िव.स. 
सानागाउ ँ इलाका �वा��य चौक�अ�तग�त पन� 
देिख�छ । उ� इलाका �वा��य चौक�ले िमित 
२०६६।५।३ गते काडामाड� गा.िव.स. मा कुल १९ 
जना बालबािलकालाई खोप लगाएकोमा दादरुाको 
खोप लगाइएका ६ जना बालबािलकाम�ये ४ जनाको 
म�ृय ुभएको देिख�छ । यसरी म�ृय ुह�नेमा काडामाड� 
गा.िव.स. वडा नं. ६ ब�ने वष� १२ को िमलन 
नेपालीलाई िमित २०६९।५।३ मा खोप लगाइएकोमा 
िमित २०६९।५।४ गते म�ृय ुभएको देिख�छ । अक� 
बािलका सोही गा.िव.स.को वडा नं. ७ ब�ने ८ मिहनाक� 
बािलका सजुाता नेपालीलाई िमित २०६९।५।३ मा 
खोप लगाएकोमा िमित २०६९।५।४ मा म�ृय ुभएको 

१५. �रट िनवेदकले आ�नो �रट िनवेदनमा 

डडे�धरुा िज�लाको गणेशपरु गा.िव.स.मा समेत 
खोपको कारणले बालकको म�ृय ुभएको भनी उ�लेख 
गरकेो भए तापिन म�ृय ु भएको भिनएका बालकको 
िववरण खलुाउन सकेको देिखदैँन भने िवप�ी 
िज�ला जन�वा��य काया�लय, डडे�धरुाको िलिखत 
जवाफमा खोपको कारण उ� िज�लामा कसैको पिन 
म�ृय ु नभएको भनी िजिकर िलएको देिख�छ । यसरी 
खोपको �योग भएपिछ डोटी िज�लाको काडामाड� 
गा.िव.स.मा ४ जना बालबािलकाको म�ृय ु भएकोमा 
उ� बालबािलकाह�को म�ृय ुभएपिछ सो स�ब�धमा 
अनगुमन र अनसु�धान गन� �वत�� सिमितको गठन 
ग�रएको र उ� सिमितले िदएको �ितवेदनअनसुार 
बालबािलकाको म�ृय ु खोपको कारणले नभई Toxic 
shock syndrome को कारणबाट भएको जनु �थानीय 
�पमा उ� खोपको भायल �दूिषत भएको कारणले 
ह�नस�ने भनी उ�लेख भएको देिख�छ । �यसैगरी उ� 
भायल दूिषत ह�नमुा �वा��यकम� �वयं सजग ह�दँाह�दैँ 
पिन सेवा �दान गन� �ममा मानवीय �िुटका कारण 
वा �थानीय �तरमा वातावरण �दूिषत भएको 
कारणले वा सरसफाइमा भएको कमीका कारणले 
पिन ह�नस�ने तर उ� भायल �योग भइसकेपिछ 
न� ग�रएकोले उ� भायलको �योगशालामा थप 
परी�ण गन� सिकएन भनीसमेत उ�लेख ग�रएको 
छ । यसरी िवप�ीह�को िलिखत जवाफमा घटनाको 
स�ब�धमा अनगुमन र अनसु�धान गन� सरकार�ारा 
गिठत �वत�� आयोगको �ितवेदनअनसुार सरकारबाट 
खोप िवतरण काय�मा ग�ती भएको त�यलाई �वीकार 
गरकेो देिख�छ । बालबािलकाको म�ृयकुो कारण 
खोप नभई �थानीय �पमा उ� खोपको भायल 
�दूिषत भएकोले भ�नेस�म िजिकर रहेको भए तापिन 
बालबािलकालाई खोप िदइसकेपिछ बाकँ� रहेको 
औषधी पनुः �योग गदा� अपनाउन ु पन� सावधानी 
नअपनाएको कारणले सो औषधीको भायल �दूिषत 
ह�न गएको देिख�छ । खोप िवतरण गन�को लािग द� 
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जनशि� र तािलम �ा� िवशेष�को �यव�था गरी 
खोपलाई सरुि�त�पमा गणु�तरीय रा�नको लािग के 
क�तो �िविधको �योग ग�रएको िथयो भ�ने कुरासमेत 
िवप�ीह�को िलिखत जवाफमा उ�लेख गन�सकेको 
देिखदँैन । यसरी सरकारले द� जनशि�को �योग गरी 
खोप औषधीलाई सरुि�त रा�नको लािग अवल�बन 
गनु�पन� वै�ािनक उपायह� अपनाउन नसकेको 
अव�था देिख�छ भने �य�तो �दूिषत भायलको 
�योग गरकेो भोिलप�ट नै बालबािलकाको म�ृय ु
भएको दिेख�छ । यसरी रा�यले खोप िवतरण गदा� 
अपनाउनपुन� सतक� ता नअपनाएको कारण चार जना 
िनद�ष बालबािलकाको म�ृय ुह�न ुअ�य�त द:ुखद ्कुरा 
हो र यस घटनालाई यस अदालतले ग�भीरताको साथ 
िलएको छ । िवप�ीह�ले खोपको भायल दूिषत ह�नमुा 
मानवीय �िुटको कारण वा �थानीय �तरमा वातावरण 
�दूिषत भएको कारणले भएको ह�नस�ने भनी उ�लेख 
गरकेो देिख�छ । खोपको भाइल �दूिषत ह�नकुो कारण 
जेसकैु भए तापिन �यसको िज�मेवारी रा�यले नै 
िलनपुछ�  । रा�यले आफूले िवतरण गन� खोप तथा 
औषधीलगायतका सामानह� सही र गणु�तरय�ु छन् 
भ�ने कुराको सिुनि�तता गनु�को साथै िवतरण गदा�को 
अव�थामा स�म सरु�ापूव�क रा�नपुछ�  । �यसैगरी उ� 
खोपको िवतरण गन�को लािग तािलम �ा� जनशि� र 
वै�ािनक उपकरणको �यव�था गन� िज�मेवारीसमेत 
रा�यको नै हो । मानवीय �िुटको कारण वा वातावरण 
�दूिषत भएको कारणले खोपको भाइल �दूिषत भएकोले 
बालबािलकाको म�ृय ुभएको भ�ने भनाईबाट रा�यले 
उ�मिु� पाउन स�ने ह�दँनै । कुनै अमकु कारणले खोप 
�दूिषत भएको कारण देखाउदँमैा आफूले िवतरण 
गरकेो खोपले पारकेो नकारा�मक �भावको कारण 
सिृजत दािय�वबाट रा�यले उ�मिु� पाउन स�दनै ।

१६. ��ततु �रट िनवेदनसाथ संल�न 
िमिसलको अ�ययन गरी हेदा�  �ितपूित� िदलाई भराई 
पाउ ँ भनी मतृक बालबािलकाका अिभभावकह� 

शा�तबहादरु नेपाली, गगन नेपाली, जनुदेवी िव.क.र 
रघनुाथ िचरालले िमित २०६९।०५।१९ गते िज�ला 
�शासन काया�लय, डोटीमा िनवेदन िदएकोमा उ� 
काया�लयले िज�ला �वा��य काया�लय, डोटीमा  
आव�यक कारबाहीको लािग पठाएको दिेख�छ भने 
सो काया�लयले ...मृतकका प�रवारलाई �ितपूित� 
िदन मनािसब देिखएको ह�ँदा �ितपूित�स�ब�धी 
िट�पणीसिहतको फाइल थान १ आव�यक 
काय�वाहीको लािग ताँहा पठाइएको बेहोरा अनुरोध 
छ भ�ने बेहोरा उ�लेख गरी सदुरु पि�मा�चल �े�ीय 
िनद�शनालयमा िमित २०६९।५।२४ मा पठाएकोस�म 
देिख�छ । सो प�को बेहोरा हेदा�  मतृकको प�रवारलाई 
�ितपूित� िदनपुन� दािय�वलाई रा�यले �वीकार गरकेो नै 
देिख�छ । य�िप हालस�म मतृकका प�रवारले के कित 
�ितपूित� �ा� गर ेभ�ने स�ब�धमा किहकँतै िमिसलबाट 
ख�ुन आएको देिखदँैन भने िवप�ीह�ले पेस गरकेो 
िलिखत जवाफमा पिन �ितपूित� �ा� ग�रसकेको भनी 
उ�लेख गन�सकेको देिखदँनै । यसरी रा�यको एउटा 
िनकायबाट �ितपूित� िदन मनािसब देिखएको भनी 
प�ाचारसमेत भइस�दा पिन �ितपूित� स�ब�धमा 
हालस�म कुनै �ि�या अगािड बढ्न नस�न ु�यायोिचत 
ह�न स�दनै ।

१७. अब �रट िनवेदकको मागबमोिजमको 
आदशे जारी गनु�पन� हो वा होइन भ�ने ते�ो ��को 
स�ब�धमा िवचार गदा�  मािथ िववेिचत कारण र 
आधारमा रा�यले आफूले िवतरण गरकेो खोपको 
बारमेा गिहरो अ�ययन गरी सोबाट आउन स�ने 
नकारा�मक प�रणामलाई रोकथाम गन�को लािग कुनै 
उपाय अपनाएको दिेखन नआएबाट बालबािलकाह�को 
म�ृय ु ह�नबाट नेपालको अ�त�रम सिंवधान, २०६३ 
को धारा १२, १६, २२ समेत�ारा �द� हकको 
उ�लङ्घन ह�न गएको पाइयो । असावधानीपूव�क 
खोप लगाएको कारण डोटी िज�लामा नाबालकह� 
िमलन नेपाली, सजुाता नेपाली, गौरी िचराल र अ�ज ु
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िव.क.समेतको खोप लगाएकै िदन केही घ�टापिछ 
नै िबरामी परी भोिलप�ट नै म�ृय ु ह�न गएको भ�ने 
िज�ला जन�वा��य काया�लयको िलिखत जवाफबाट 
देिखयो । यसरी संिवधान �द� हकको उ�लङ्घन भई 
रा�यका अिधकारीह�को असावधानी र गैरिज�मेवार 
काय�का कारण िनद�ष बालबािलकाको �यान गएको 
देिखएकोले ितन मिहनािभ� मतृक बालबािलकाह�को 
अिभभावकलाई जनही दश (१०) लाख �पैया ँ
�ितपूित�  िज�ला �शासन काया�लय, डोटीमाफ� त् 
िदलाई सो �दूिषत भायलको �योगबाट िबरामी 
भएका अ�य बालबािलकाह�को हकमा िन:श�ुक 
उपचार तथा उनीह�ले बेहोनु�  परकेो हैरानीको लािग 
उिचत �ितपूित�समेतका लािग िवप�ीह�को नाममा 
परमादशेको आदेश जारी ह�ने ठहछ�  । साथै आगामी 
िदनह�मा खोप तथा औषधीको िब�� िवतरण 
गदा� देहायबमोिजम गनु�  भनी िवप�ीह�को नाउमँा 
िन�नबमोिजमको िनद�शना�मक आदेशसमेत जारी 
ग�रिदएको छ ।

� �वा��यस�ब�धी खोप तथा औषधीको 
िवतरण गनु� पूव� ख�रददेिख िवतरण 
गदा�स�मको हरके तहमा परी�ण गरी 
अ�तरा�ि��य मापद�डबमोिजम उ� खोप 
तथा औषधी सही र गणु�तरीय भएमा मा� 
िवतरण गरी िवतरण काय�लाई सरुि�त 
बनाउनको लािग आव�यक साम�ी तथा द� 
जनशि�को उिचत �ब�ध गररे मा� िवतरण 
�िकया अगािड बढाउनू,

� खोप काय��म स�चालन गदा� खोपको 
�योगबाट ह�नस�ने नकारा�मक प�रणामलाई 
रोकथाम गन� िव�ततृ पूव�तयारी गरी 
खोप तथा औषधीको िवतरणपूव� यसको 
�योगकता�ह�लाई सो स�ब�धमा पया�� 
जानकारी िदई सोको �योग गन� अनमुित 
िदएको अव�थामा मा� �योग तथा िवतरण 

गन� गनू�,
� खोप तथा औषधीको िवतरणको काय��म 

उिचत तवरबाट स�चालन भएको छ र कुनै 
िकिसमको �दूषण भएको छैन भ�ने कुरा 
सिुनि�त गन�को लािग �भावकारी अनगुमनको 
�यव�था गरी खोप तथा औषधीको �योगबाट 
�योगकता� नाग�रकलाई कुनै �कारको हािन 
प�ुन गएमा त�काल िनश�ुक उपचारको 
�यव�था गरी कानूनबमोिजम उिचत 
�ितपूित�समेतको �यव�था गन�को लािग 
आव�यक �ब�ध गनू� , 

१८. यस आदेशको काया��वयनको स�ब�धमा 
अनगुमन गन�को लािग यस आदेशको जानकारी फैसला 
काया��वयन िनद�शनालयमा पठाई तथा यस आदेशको 
जानकारी िवप�ीह�लाई िदई ��ततु �रट िनवेदनको 
दायरीको लगत क�ा गरी िमिसल िनयमानसुार 
अिभलेख शाखामा बझुाइिदनू ।

उ� रायमा सहमत छु ।
�या.डा.आन�दमोहन भ�राई

इजलास अिधकृतः स�देश �े�, दगुा��साद भ�राई
इित संवत् २०७५ साल असार १४ गते रोज ५ शभुम् ।

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

माननीय �यायाधीश डा.�ी आन�दमोहन भ�राई
आदशे िमित : २०७४।८।२९

०७४-WH-००२९

म�ुाः ब�दी��य�ीकरण / परमादशे

िनवेदक : स�तोके ग�ुङको छोरा �याङ्जा िज�ला 
राङभाङ् गा.िव.स.-१ को प�रवित�त पतुलीबजार 
न.पा. वडा नं.२ घर भई का�क� िज�ला पोखरा 
लेखनाथ म.न.पा. वडा नं. १२ मा बसोबास गद� 
आएको हाल कारागार काया�लय का�क�मा 
थुनामा रहेको नर�वज ग�ुङ

िव��
िवप�ी : �ी उ�च अदालत पोखरासमेत

 § जे� नाग�रकस�ब�धी ऐन, २०६३ 
जे� नाग�रकह�को िहत, सुिवधा तथा 
क�याणका लािग जारी ग�रएको िवशेष 
ऐन हो । िवधाियकाबाट िनिम�त ऐनले 
गरकेो �यव�था�ितकूल यिद कुनै िनयममा 
�ावधान छन ्भन ेपिन �य�तो �ावधानले 
मा�यता पाउन स�ैन । ऐनकै �यव�थाको 
अनशुरण ग�रनु पन� । 
 § कारागार िनयमावली, २०२० को 

िनयम २९(२क) मा उि�लिखत “असल 
चालचलन भएका” र “स�री वष� उमरे 
पुगेका” कैदीह�को हकमा उ� िनयम 
२९(१क) मा उ�लेख भएबमोिजम 
नकारा�मक सूचीमा परकेा म�ुामा नै कैद 

परकेो भएपिन िनयम २९(२क) बमोिजमको 
कैद छुट पाउन स�ने । 
 § जे� नाग�रकलाई कानूनले �दान गरकेो 

सुिवधालाई सकुंिचत अथ�मा �हण गरी 
सुिवधा िदनबाट वि�चत गनु� मनािसब 
ह�दैँन । जे� नाग�रकस�ब�धी ऐन, २०६३ 
को दफा १२ तथा कारागार िनयमावली, 
२०२० को िनयम २९(२क) ले गरकेो 
�यव�थाअनुसारको सुिवधा �दान गन� 
ई�कार गनु�पन� कुनै कानूनी आधार तथा 
मनािसब कारण देिखन नआउने ।

(�करण नं.६)
 § िनण�य गन� अिधकारीले िववेकपूण� र 

त�यपरक तजिबजको �योग गरी ऐनले 
तोकेको दायरािभ� रहरे उिचत िनण�य 
गनु� नै पद�छ । तजिबजी अिधकार हो 
भ�ने कुराको आडमा िनण�य नै नगरी ब�न 
िम�दैन । कानूनबमोिजम आफूले गनु�पन� 
िनण�य नै नगरी ब�न े र प�रणामतः ऐनले 
गरकेो �यव�थालाई िन��भावी तु�याउने 
छुट कुनै साव�जिनक अिधकारीलाई ह�न 
स�ैन । जे� नाग�रकलाई सजायमा 
छुट िदने स�ब�धमा उिचत समयमा 
नै त�यसङ्गत िनण�य गनु� स�बि�धत 
अिधकारीको कानूनी कत��य देिखने ।

(�करण नं.७)

िनवेदकका तफ� बाट : िव�ान्  व�र� अिधव�ा �ी 
िव�राज भ�राई र िव�ान्  अिधव�ा �ी सरोज 
अिधकारी

िवप�ीका तफ� बाट : िव�ान्  सह�यायािधव�ा �ी 
संिजवराज र�ेमी

अवलि�बत निजर :
 § नेकाप २०७३, िन.नं.९५५५, प.ृ२३

�नण�य नं. ९९९८
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स�ब� कानून :
 § जे� नाग�रकस�ब�धी ऐन, २०६३
 § कारागार िनयमावली, २०२०

आदेश
�या. ई�र�साद खितवडा : नेपालको 

संिवधानको धारा ४६ तथा १३३ बमोिजम दता� 
ह�न आएको ��ततु �रट िनवेदनको त�य र आदेश 
यस�कार रहेको छः

िमित २०७१।०९।२७ देिख म थुनामा 
छु । िमित २०७४।०२।१४ स�ममा नै मेरो कैद 
सजाय ३३.५६ �ितशत भ�ुान भइसकेको छ भ�ने 
कुरा िवप�ी नं.६ र ७ ले गनु�भएको २५ �ितशत कैद 
भ�ुान भइसकेका व�ृ र िनको नह�ने रोगीको हकमा 
बडादश� २०७४ को उपल�यमा बाकँ� कैद िमनाहा 
गन� �योजनको लािग ग�रएको िसफा�रसबाट �प� 
ह��छ । हालस�म मेरो झ�डै ४० �ितशत कैद भ�ुान 
ह�न लािगसकेको अव�था छ । हाल म ७६ वष� पूरा 
ग�रसकेको अित व�ृ अव�थाको शारी�रक तथा 
मानिसक�पमा कमजोर डायिबिटज रोगबाट समेत 
�िसत अव�थामा छु । जे� नाग�रकस�ब�धी ऐन, 
२०६३ को दफा १२(१)(ग) मा �प�सगँ पचह�र 
वष� उमेर पूरा भएको जे� नाग�रकलाई पचह�र 
�ितशतस�म कैद सजाय छुट िदन सिकने �यव�था 
ग�रएको छ भने कारागार िनयमावली, २०२० को 
िनयम २९(२क) मा स�री वष� उमेर पगेुका कैदीह�को 
हकमा पचह�र �ितशतस�मको कैद सजाय छोट्याउन 
सिकने �यव�था छ भने ऐ. िनयम २९(३) मा ग�रएको 
�यव�थानसुार कैदको सजाय छोट्याउन जेलरले 
रायसाथ �मखु िज�ला अिधकारीसम� पेस गरी �.
िज.अ.ले �े�ीय �शासन काया�लयमाफ� त कारागार 
�यव�थापन िवभागमा पठाउन ु पन�छ र कारागार 
�यव�थापन िवभागले पिन िनकासाको लािग गहृ 
म��ालयमा पेस गनु�पन�छ भ�ने �प� �यव�था ग�रएको 

छ । यस ि�थितमा उ�च अदालत पोखराले गरकेो 
िमित २०७३।११।१० को अि�तम फैसला, िमित 
२०७४।०३।१५ को आदेश, कैद छुटको लािग मैले 
पटक-पटक माग गरकेो िनवेदन तथा �वयं िवप�ी 
िज.�.का. र जेलरले गरकेो िसफा�रससमेत उपर 
हालस�म कुनै िनण�य कारबाही नै नगरी िवप�ीह�बाट 
मलाई गैरकानूनी�पमा थुनामा रा�ने काय� भएको 
छ । जसबाट मेरो संिवधान �द� �वत��तापूव�क 
बा�ँन पाउने हक, जे� नाग�रकलाई रा�यबाट �दान 
ग�रने िवशेष संर�ण तथा सामािजक सरु�णको 
हकलगायतका मौिलक हकमा आघात प�ुन गएको 
अव�था भएकोले जे� नाग�रकस�ब�धी ऐन, २०६३ 
को दफा १२(१)(ग) तथा कारागार िनयमावली, 
२०२० को िनयम २९(२क), (३) बमोिजम अिवल�ब 
जे जो गनु�पन� आव�यक काय� गरी गैरकानूनी थुना 
म�ु ग�रिदन ु भनी िवप�ीका नाममा परमादेश ब�दी 
��य�ीकरणलगायत जे ज�तो आव�यक आदेश जारी 
गरी गैरकानूनी कैद म�ु ग�रपाउ ँभ�नेसमेत बेहोराको 
�ितवादी नर�वज ग�ुङको यस अदालतमा परकेो �रट 
िनवेदन ।

यसमा के कसो भएको हो? िनवेदकको 
मागबमोिजम ब�दी��य�ीकरणको आदेश िकन जारी 
ह�न ुनपन� हो? आदेश जारी ह�न ुनपन� मनािसब आधार 
कारण र �माण भए सोसमेत खलुाई सूचना �याद �ा� 
भएको िमितले बाटाको �यादबाहेक ३ (तीन) िदनिभ� 
िवप�ीह�लाई महा�यायािधव�ाको काया�लयमाफ� त 
िलिखत जवाफ पेस गनु�  भनी िवप�ीह�को नाममा 
�याद सूचना जारी गरी िलिखत जवाफ पर ेवा अविध 
�यितत भएपिछ िनयमानसुार पेस गनु�  भ�ने यस 
अदालतको आदेश ।

िनवेदक �ितवादीले िमित २०७४।०३।०५ 
मा कारागार काया�लयमाफ� त जे� नाग�रक ऐनले 
गरकेो कानूनी �यव�थाअनसुार कैद म�ु ह�ने गरी 
आदशे ग�रपाउ ँभनी िनवेदन िदएकोमा सो िनवेदनउपर 
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कारागार काया�लय का�क�सगँ कैिफयत �ितवेदन 
माग भएबमोिजम पेस भएको कैिफयत �ितवेदनमा 
मौजदुा कारागार िनयमावलीको िनयम २९(१) मा 
असल चालचलन भएका कैदीलाई तोिकएको कैदमा 
बढीमा ६० �ितशत कैद छोट्याउन सिकनेछ भिनए 
तापिन सोही िनयमको उपिनयम १(क) मा जबरज�ती 
करणीको हकमा कैद छोट्याउन सिकने छैन भनी 
उ�लेख भएको छ । जेलरलाई जे� नाग�रक ऐन, 
२०६३ को दफा १३(ग) काया��वयन गरी कैदी पजु� 
संशोधन गन� अिधकार मौजदुा कारागार ऐन तथा 
िनयमावली र जे� नाग�रक ऐन, २०६३ मा नभएको 
भनी उ�लेख भएको सो कैिफयत �ितवेदनसिहतको 
िनवेदन यस अदालतको संय�ु इजलाससम� पेस 
ह�दँा “यसमा कारागार िनयमावलीको िनयम २९(२क) 
को �ि�या अवल�बन गरकेा बखत ठहरबेमोिजम ह�ने 
नै ह�दा यसमा केही बोिलरहन परने । कानूनबमोिजम 
गनु�होला” भ�नेसमेत बेहोराको िमित २०७४।०३।०५ 
मा यस अदालतबाट आदशे भएको । सो आदेश तथा 
िमित २०७३।११।१० को फैसला कानूनबमोिजम भए 
गरकेो र उ� आदेश तथा फैसलाबाट यी िनवेदकको 
कुनै सवंैधािनक एव ं कानूनी हक अिधकारको हनन् 
नभएकोले ��ततु �रट िनवेदन खारजे ग�रपाउ ँ
भ�नेसमेत बेहोराको उ�च अदालत पोखराको 
िलिखत जवाफ ।

िज�ला अदालतबाट भएको फैसलालाई 
सदर गन� गरी उ�च अदालत पोखराबाट िमित 
२०७३।११।१० मा भएको फैसलाअनसुार �रट 
िनवेदक आफूले गरकेो कसरुबमोिजम कारागार 
काया�लय का�क�मा थनुामा रहेको दिेख�छ । स�मािनत 
अदालतको फैसला काया��वयनको िसलिसलामा िनज 
�रट िनवेदकलाई आफूले गरकेो कसरुको सजाय 
भ�ुानको लािग थनुामा रािखएको, यस काया�लयलाई 
िवप�ी बनाउनपुन� �प� आधारसमेत िनवेदनमा 
उ�लेख नभएको साथै िनजको संवैधािनक तथा कानूनी 

हक अिधकारसमेत हनन् ह�ने काम यस काया�लयबाट 
नभएकोमा यस काया�लयलाई िवप�ी बनाई दायर 
भएको ब�दी��य�ीकरण �रट िनवेदन खारजे ग�रपाउ ँ
भ�नेसमेत बेहोराको �े�ीय �शासन काया�लय, 
पि�मा�चल िवकास �े� पोखराको िलिखत 
जवाफ ।

िवप�ी �रट िनवेदकले नेपाल सरकार, 
�धानम��ी तथा मि��प�रषदक्ो काया�लयको के 
क�तो काम, कारबाही वा िनण�यबाट िनवेदकको के 
क�तो संवैधािनक तथा कानूनी हक अिधकारको 
हनन् भएको हो? �प��पमा उ�लेखस�म गन� 
नसकेको अव�थामा यस काया�लयलाई िवप�ी 
बनाई �रट िनवेदन ला�न स�दैन । साथै, �चिलत 
कानूनबमोिजम स�म अदालतबाट अि�तम फैसला 
भई सोही फैसलाबमोिजम कारागारमा बसेको िवप�ीले 
गैरकानूनी थुनामा रहेको भनी दाबी िलई �रट िनवेदन 
दायर गन� िम�दैन । िनवेदन िजिकरमा कैद छुटको लािग 
पटक पटक िनवेदन गरकेोमा हालस�म कुनै िनण�य 
नै नगरी गैरकानूनी थुनामा रा�ने काय� भएको भ�ने 
स�ब�धमा जे� नाग�रकस�ब�धी ऐन, २०६३ को दफा 
१२(१) मा �चिलत कानूनमा जनुसकैु कुरा लेिखएको 
भए तापिन सरकार वादी भई चलेको कुनै म�ुामा 
कैद सजाय पाई कैद भोिगरहेको �ये� नाग�रकलाई 
िनजको उमेर र कसरुको अव�था हेरी कैद छुट िदन 
सिकने �यव�था गरी जे� नाग�रकह�को भलाई एवं 
क�याणको लािग रा�यले गरकेो िवशेष �यव�था हो । 
रा�यले छुट िदन स�नेस�मको उ� �यव�थालाई छुट 
िदनैपन� गरी अथ� गन� िम�दैन । साथै रा�यले सिुवधा 
िदन स�नेस�मको �विववेक�य �यव�थालाई आधार 
बनाई संिवधान �द� हक उ�लङ्घन भएको भनी मा�न 
िम�ने र सोही आधारमा �रट जारी ह�ने अव�थासमेत 
नह�दँा �रट िनवेदन खारजे ग�रपाउ ँभ�नेसमेत बेहोराको 
�धानम��ी तथा मि��प�रषद् को काय�लयको 
िलिखत जवाफ ।
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िनवेदकको माग दाबी स�ब�धमा हेदा� असल 
चालचलन भएका कैदीको सजाय छोट्याउने �यव�था 
गरी कारागार िनयमावली, २०२० को िनयम २९(१)क 
ले जबरज�ती करणीस�ब�धी म�ुामा कैद छोट्याउन 
निम�ने �यव�था गरकेो छ । सजाय माफ� मलुतबी 
प�रवत�न वा कम गन�स�ब�धी काय�िविध, २०७१ 
को ३ नं. ले पिन जबरज�ती करणी म�ुामा सजाय 
माफ� मलुतबी प�रवत�न वा कम ग�रने छैन भ�ने �प� 
�यव�था गरकेो छ । कारागार �यव�थापन िवभागले 
सजाय छुट िदनेस�ब�धी �यव�थामा जबरज�ती 
करणी म�ुा नपरकेो ह�दँा िनवेदकले सजायमा छुट पाउ ँ
भनी िदन ु भएको िनवेदनमा कारबाही नभएको हो । 
जे� नाग�रकस�ब�धी ऐन, २०६३ को दफा १२(१) 
ले सरकारवादी भई चलेको  म�ुामा कैद सजाय पाई 
कैद भोिगरहेका �ये� नाग�रकलाई िनजको उमेर र 
कसरुको अव�था हेरी कैद छुट िदन सिकने �यव�था 
िनवेदकले भनेझ� कानूनी अिधकारको कुरा होइन, 
सिुवधा मा� हो । सिुवधा र अिधकार पथृक कुरा 
भएकोले सिुवधालाई अिधकारको �पमा मागदाबी गद� 
परकेो �रट िनवेदन खारजेभागी छ भ�नेसमेत बेहोराको 
कारागार �यव�थापन िवभागको िलिखत जवाफ ।

कारागार काया�लयको म�ुय काम भनेको 
कारागार ऐन, २०१९ को दफा ४(१) मा भएको 
�यव�थाबमोिजम �चिलत कानूनबमोिजम रीत प�ुयाई 
थु�न वा कैद गन� पठाइएको �यि�लाई बझुी िलई 
कानूनबमोिजम थनुामा वा कैदमा रा�ने काम हो । िनज 
�ितवादी नर�वज ग�ुङलाई पिन का�क� िज�ला 
अदालतको च.नं.९७३७ िमित २०७३।१२।१३ को 
कैदी पजु�बमोिजम २०७१।०९।२७ दिेख आठ (८) 
वष�को लािग अथा�त्  २०७९।०९।२६ स�मको लािग 
थुनामा रािखएको हो । जे� नाग�रक ऐनको काया��वयन 
गन� िनकाय कारागार काया�लय होइन र अिधकार �ा� 
कानूनी िनकायबाट िलिखत आदेश �ा� ह�नासाथ िनज 
�ितवादीलाई जनुसकैु बखत पिन त�ु�त थनुाम�ु 

ग�रने बेहोरासमेत अनरुोध छ । कारागार िनयमावली, 
२०२० को िनयम २९(२क) को �यव�थाबमोिजम िनज 
�ितवादी नर�वज ग�ुङको हकमा यस कारागारमा 
थनुामा रहदँा िनजको चालचलन असल भएको, उमेर 
७५ (पचह�र) वष� नाघेको तथा तोिकएको कैदम�ये 
२५ �ितशतभ�दा बढी अविध कैद बिससकेको ह�दँा 
यस काया�लयको तफ� बाट बडादश� २०७४ को शभु 
अवसरमा बाकँ� कैदको माफ� िमनाहा ह�न कारागार 
�यव�थापन िवभागमा िसफा�रस गरी पठाइएको 
हो । उ� सिुवधा िदने वा निदने काम नेपाल सरकारको 
हो । िनज �ितवादी नर�वज ग�ुङको हकमा यस 
काया�लयबाट ग�रएका कुनै पिन ि�याकलापले मौजदुा 
सिंवधान�ारा �द� कुनै मौिलक हकको हनन् नभएको 
र कानूनबमोिजम नै थुनामा रािखएको ह�दँा �रट 
िनवेदन खारजे ग�रपाउ ँभ�नेसमेत बेहोराको कारागार 
काया�लय का�क�को िलिखत जवाफ ।

�चिलत कारागार ऐन, २०१९, कारागार 
िनयमावली, २०२० तथा काय�िविधह�मा िनि�त 
अविध पूरा गरकेा कैदी ब�दीह�को कैद छुट िदन 
सिकने �ावधानह� उ�लेख ग�रएका छन् । कारागार 
िनयमावली, २०२० को िनयम २९(२क) मा असल 
चालचलन भएका स�री वष� उमेर पगेुका कैदीह�को 
हकमा पचह�र �ितशतस�मको कैद सजाय छोट्याउन 
सिकने �यव�था रहेको छ । साथै, जे� नाग�रक ऐन, 
२०६३ को १२(१)(ग) मा पचह�र वष� उमेर पूरा भएका 
जे� नाग�रकलाई िनजको उमेर र कसरुको अव�था 
हेरी पचह�र �ितशतस�म कैद छुट िदन सिकनेछ भ�ने 
�यव�था भए तापिन कारागार िनयमावली, २०२० 
को िनयम २९(१क) मा जबरज�ती करणी म�ुामा 
कैद सजाय पाएको �यि�को कैद सजाय छोट्याउन 
सिकने छैन भ�ने �यव�था रहेको छ । �यसैगरी 
सजाय माफ�, मलुतबी, प�रवत�न वा कम गन�स�ब�धी 
काय�िविध, २०७१ को दफा ३ मा जबरज�ती करणी 
अपराधलगायतका २१ वटा अपराधमा कसरुदार 
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ठह�रएको �यि�को सजाय माफ�, मलुतबी प�रवत�न वा 
कम ग�रने छैन भनी कैद माफ� नग�रने अपराधह�को 
नकारा�मक सूची उ�लेख ग�रएको छ । िनवेदक कैद 
माफ� नग�रने नकारा�मक सूचीमा रहेको अपराधबापत 
कैद सजाय भोिगरहेको कैदी भएको ह�दँा िनजलाई 
�य�तो छुट निदइएको हो । जे� नाग�रक ऐन, २०६३ 
तथा कारागार िनयमावली, २०२० मा भएको कैद छुट 
िदन सिकनेछ भ�ने �ावधानह� बा�यकारी होइनन् । 
�चिलत कानूनमा भएको “सिकनेछ” भ�ने �यव�थाले 
�रट िनवेदकले भनेज�तो कैद छोट्याउनको लािग 
बा�या�मक अव�थाको सजृना गरकेो छैन र जनाउदँैन । 
गहृ म��ालयको के क�तो काम कारबाहीबाट िवप�ीको 
संवैधािनक एवं कानूनी हक उ�लङ्घन ह�न गएको हो 
भ�ने स�ब�धमा �रट िनवेदनमा उ�लेख गन� नसकेको 
अव�थामा यस म��ालयलाई िवप�ी बनाई दायर गरकेो 
�रट िनवेदन बदरभागी छ । �चिलत कानूनबमोिजम 
िवप�ी नर�वज ग�ुङलाई कैद भ�ुानीको लािग 
कारागारमा रािखएको हो । िनजलाई ब�दी बनाई 
रािखएको होइन भ�नेसमेत बेहोराको नेपाल सरकार 
गृह म��ालयको िलिखत जवाफ ।

�रट िनवेदन मागदाबीको स�ब�धमा िज�ला 
अदालतबाट भएको फैसलालाई सदर गन� गरी उ�च 
अदालत पोखराबाट िमित २०७३।११।१० मा 
भएको फैसलाअनसुार �रट िनवेदक आफूले गरकेो 
कसरुबमोिजम कारागार काया�लय का�क�मा थुनामा 
रहेको दिेख�छ । अदालतको फैसला काया��वयनको 
िसलिसलामा �रट िनवेदकलाई आफूले गरकेो कसरुको 
सजाय भ�ुानको लािग थुनामा रािखएको अव�थामा 
िनजको संवैधािनक तथा कानूनी हक अिधकारसमेत 
हनन् ह�ने काम यस काया�लयबाट नभएकोमा यस 
काया�लयलाई िवप�ी बनाई दायर भएको उि�लिखत 
ब�दी��य�ीकरण �रट िनवेदन खारजे ग�रपाउ ँ
भ�नेसमेत बेहोराको िज�ला �शासन काया�लय, 
का�क�को िलिखत जवाफ ।

यसमा िमित २०७४।०४।२९ मा कारागार 
काया�लय का�क�ले असल चालचलन भएका �यि�को 
७५ �ितशतस�म कैद छोट्याउने �योजनका लािग 
यी िनवेदकको हकमा समेत कारागार �यव�थापन 
िवभागसम� लेखी पठाएको देिखदँा सो िवषयमा 
कारागार िनयमावली, २०२० को िनयम २९(२) 
अनसुार कारबाहीको �ि�या के कुन अव�थामा रहेको 
छ सोको जानकारी कारागार �यव�थापन िवभागबाट 
मगाई आएपिछ िनयमानसुार पेस गनु�  भ�ने िमित 
२०७४।०७।२७ को यस अदालतको आदेश ।

िनयमबमोिजम दैिनक पेसी सूचीमा चढी यस 
इजलाससम� पेस ह�न आएको ��ततु �रट िनवेदनउपर 
सनुवुाइको स�दभ�मा िनवेदकको तफ� बाट उपि�थत 
िव�ान्  व�र� अिधव�ा �ी िव�राज भ�राई र िव�ान्  
अिधव�ा �ी सरोज अिधकारीले ४० �ितशत कैद 
भ�ुान भइसकेको ७६ वष�को व�ृ अव�थाको जे� 
नाग�रकलाई जे� नाग�रकस�ब�धी ऐन, २०६३ तथा 
कारागार िनयमावली, २०२० ले �यव�था गरकेो 
स�री वष� उमेर पगेुका कैदीह�को हकमा पचह�र 
�ितशतस�मको कैद सजाय छोट्याउन सिकने 
�यव�था भएबमोिजम कैद छुटको लािग पटक पटक 
िनवेदन माग गरकेो सोउपर हालस�म कुनै िनण�य 
कारबाही नै नगरी गैरकानूनी �पमा थुनामा रा�ने काय� 
भएको ह�दँा जे जो गनु�पन� आव�यक काय� गरी गैरकानूनी 
थनुा म�ु ग�रिदन ुभनी िवप�ीह�का नाममा परमादेश, 
ब�दी��य�ीकरणलगायत आव�यक आदेश जारी गरी 
गैरकानूनी कैद म�ु ग�रपाउ ँभनी बहस गनु�भयो ।

नेपाल सरकारको िविभ�न िनकायह�को 
तफ� बाट उपि�थत िव�ान्  सह�यायािधव�ा �ी 
सिंजवराज र�ेमीले जे� नाग�रकस�ब�धी ऐन, २०६३ 
ले �ये� नाग�रकलाई िनजको उमेर र कसरुको अव�था 
हेरी पचह�र �ितशतस�म छुट िदन स�ने कानूनी 
�यव�था भए तापिन कारागार िनयमावली, २०२० 
को िनयम २९(१)(क) ले जबरज�ती करणीस�ब�धी 
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म�ुामा कैद छोट्याउन निम�ने भनी �यव�था गरकेो, 
सजाय माफ� मलुतबी प�रवत�न वा कम गन�स�ब�धी 
काय�िविध, २०७१ को दफा ३ ले पिन जबरज�ती 
करणी म�ुामा सजाय माफ�, मलुतबी प�रवत�न वा 
कम ग�रने छैन भ�ने �प� �यव�था ग�रनकुा साथै 
कारागार ऐनले पिन जबरज�ती करणी म�ुा सजाय 
छुट िदन िम�ने िभ� नपरकेो ह�दँा िनवेदकको िनवेदनमा 
कारबाही नभएको हो । जे� नाग�रकस�ब�धी ऐनले 
�ये� नाग�रकलाई �दान गरकेो कैद छुटको �यव�था 
सिुवधाको िवषय मा� हो, अिधकारको कुरा होइन । 
�चिलत कानूनबमोिजम अदालतबाट अि�तम फैसला 
भई सोही फैसलाबमोिजम कारागारमा बसेको िवप�ीले 
गैरकानूनी थनुामा रहेको भ�ने दाबी िलन िम�दैन भनी 
बहस गनु�भयो । 

अब �रट िनवेदक तथा िवप�ीह�को तफ� बाट 
��ततु बहस िजिकरसमेत सनुी िमिसल संल�न स�पूण� 
�माण कागजातह� अ�ययन गरी िनण�यतफ�  िवचार 
गदा� मूलतः देहायका ��नह�को िन�पण गनु�पन� 
देिखयोः-

1. जबरज�ती करणीको कसरुमा कैद 
सजाय भोिगरहेको जे� नाग�रकले जे� 
नाग�रकस�ब�धी ऐन, २०६३ बमोिजम कैद 
सजायमा छुट पाउन स�ने हो वा होइन ? 

2. िनवेदक गैरकानूनी �पमा थुनामा रहेको हो 
वा होइन ? �रट िनवेदकको मागबमोिजमको 
ब�दी��य�ीकरणको आदेश जारी ह�न ुपन� हो 
वा होइन ?

२. िनण�यतफ�  िवचार गदा�, िमित 
२०७१।०९।२७ देिख थनुामा रही झ�डै ४० �ितशत 
कैद भ�ुान ह�न लािगसकेको अव�था रहेको र हाल ७६ 
वष� पूरा गरी व�ृ अव�थाको शारी�रक तथा मानिसक 
�पमा कमजोर डायिबिटज रोगबाट समेत �िसत 
अव�थामा रहेको ह�दँा जे� नाग�रकस�ब�धी ऐन, 

२०६३ को दफा १२(१)(ग) तथा कारागार िनयमावली, 
२०२० को िनयम २९(२क), (३) बमोिजम सिुवधा िदई 
अिवल�ब गैरकानूनी थनुा म�ु ग�रिदन भनी िवप�ीका 
नाममा परमादशे, ब�दी��य�ीकरणलगायत आव�यक 
आदशे जारी ग�रपाउ ँभ�नेसमेत बेहोराको �रट िनवेदन 
देिख�छ । जे� नाग�रकस�ब�धी ऐन, २०६३ मा 
�ये� नाग�रकलाई िनजको उमेर र कसरुको अव�था 
हेरी पचह�र �ितशतस�म छुट िदनस�ने कानूनी 
�यव�था रहेको छ । तर कारागार िनयमावली, २०२० 
को िनयम २९(१)(क) ले जबरज�ती करणीस�ब�धी 
म�ुामा कैद छोट्याउन निम�ने �यव�था गरकेो छ । 
सजाय माफ�, मलुतबी, प�रवत�न वा कम गन�स�ब�धी 
काय�िविध, २०७१ को िनयम ३ ले पिन जबरज�ती 
करणी म�ुामा सजाय माफ�, मलुतबी प�रवत�न 
वा कम ग�रने छैन भ�ने �प� �यव�था गरकेो छ । 
सजाय छुट िदने �यव�थामा जबरज�ती करणी म�ुा 
समावेश नभएको ह�दँा िनवेदकलाई सजायमा छुट 
िदन िम�दनै । जे� नाग�रकस�ब�धी ऐनले �ये� 
नाग�रकलाई िनजको उमेर र कसरुको अव�था 
हेरी कैद छुट िदन सिकने भ�ने �यव�था सिुवधाको 
िवषय भएको र सिुवधालाई अिधकारको �पमा िलन 
िम�दैन । �चिलत कानूनबमोिजम अदालतबाट अि�तम 
फैसला भई सोही फैसलाबमोिजम कारागारमा बसेको 
िवप�ीले गैरकानूनी थनुामा रहेको भनी दाबी िलई 
�रट िनवेदन दायर गन� िम�दनै भ�नेसमेत बेहोराको 
िवप�ीह�को िलिखत जवाफ रहेको पाइयो ।

३. �रट िनवेदक ७६ वष�को जे� नाग�रक 
रहे भएको भ�ने िमिसल सलं�न �माणह�का 
साथै िवप�ीह�को िलिखत जवाफह�बाट समेत 
िववादरिहत तवरबाट पिु� भइरहेको देिखयो । अब 
जे� नाग�रकलाई ह�ने सजाय र सजाय छुटको 
स�ब�धमा जे� नाग�रकस�ब�धी ऐन, २०६३ ले गरकेो 
�यव�थातफ�  �ि� िदन ुआव�यक देिख�छ । उ� ऐनको 
दफा १२(१) मा िन�न �ावधान रहेको छः 
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“�चिलत कानूनमा जुनसकैु कुरा लेिखएको 
भए तापिन सरकार वादी भई चलेको कुनै 
म�ुामा कैद सजाय पाई कैद भोिगरहकेो �ये� 
नाग�रकलाई िनजको उमेर र कसुरको अव�था 
हरेी देहायबमोिजमको छुट िदन सिकनेछः-
(क) पैस�ी वष� उमेर पूरा भई स�री वष� 

ननाघेका �ये� नाग�रकलाई प�चीस 
�ितशतस�म

(ख) स�री वष� उमेर पूरा भई पचह�र वष� 
ननाघेका �ये� नाग�रकलाई पचास 
�ितशतस�म

(ग) पचह�र वष� उमेर पूरा भएका �ये� 
नाग�रकलाई पचह�र �ितशतस�म”

४. उ� कानूनी �यव�थाअनसुार अदालतको 
फैसलाबमोिजम कैद सजाय भएका िविभ�न उमेर 
समूहका �ये� नाग�रकलाई फरकफरक �ितशतको 
आधारमा कैद छुट िदन सिकने देिखयो । उ� दफामा 
"...कैद भोिगरहकेो �ये� नाग�रकलाई िनजको उमरे 
र कसुरको अव�था हरेी कैद छुट िदन सिकनेछ" 
भ�ने श�दावली �योग भएको देिख�छ । यसबाट 
कसरुदारको उमेर, कसरुको �कृित, घटना�मको 
अव�था र प�रि�थितसमेतका सम� प�मा िवचार गरी 
कित �ितशत कैद छुट िदने भ�ने िवषयको िन�पण 
गनु�पन� देिख�छ । जे� नाग�रकस�ब�धी ऐन, २०६३ 
को दफा १२ ले गरकेो कैद छुट ह�नस�ने उप�लो 
हदको �यव�थालाई िनरपे� हकको �पमा हेन� 
िम�ने देिखदँैन । िनण�य गन� अिधकारीले त�यपरक 
र बिु�म�ापूण� तजिबजको �योग गरी कैद छुट िदने 
कुराको िनधा�रण गनु�  पद�छ । यसरी तजिबज �योग 
गरी िनण�य गनु�पन� कुरामा िनण�य नग�रएकोस�मकै 
कारणबाट िनवेदकलाई थनुामा रािखएको काय�लाई 
गैरकानूनी भनी ठहर गनु�  मनािसब देिखदँैन । यस 

स�ब�धमा यस अदालतबाट रामदेव मिुखया िव. नेपाल 
सरकार, ने.का.प. २०७३, िन.नं.९५५५, प�ृ २३ 
मा िस�ा�तसमेत �ितपादन भएको छ । �रट िनवेदक 
नर�वज ग�ुङलाई जबरज�ती करणी म�ुामा उ�च 
अदालतबाट िमित २०७३।११।१० मा ८(आठ) वष� 
कैद सजाय ह�ने ठहर भएअनसुार िनजले २ वष� ११ 
मिहना कैद भ�ुान गरकेो दिेख�छ । अदालतबाट 
भएको फैसलाले तोकेबमोिजमको अिधकांश कैद 
िनजले भ�ुान गन� बाकँ� नै रहेको पाइयो ।

५. जबरज�ती करणी गरकेो कसरुमा कैद 
सजाय भोिगरहेको जे� नाग�रकले कैद सजायमा छुट 
पाउने हो वा होइन भ�ने स�ब�धमा हेदा� कारागार 
िनयमावली, २०२० को िनयम २९ मा देहायअनसुारको 
�ावधान रहेको देिखयोः

२९(१): “असल चालचलन भएका कैदीलाई 
तोिकएको कैदको सजायमा बढीमा पचास 
�ितशतस�म कैदको सजाय छोट्याउन    
सिकनेछ” । 
२९(१क): “उपिनयम (१) मा जुनसुकै कुरा 
लेिखएको भए तापिन देहायको मु�ामा कैद सजाय 
पाएको �यि�को कैद सजाय छोट्याउन सिकने 
छैनः- 
(क) जीउ मा�ने बे�ने,
(ख) जबरज�ती करणी,
(ग) कैदबाट भागे भगाएको,
(घ) भ�सार चोरी िनकासी पैठारी,
(ङ) लागु औषधको कारोबार,
(च) ��ाचारस�ब�धी,
(छ) जासूसीस�ब�धी,
(ज) सरंि�त व�यज�तुस�ब�धी,
(झ) पुराताि�वक व�तुस�ब�धी ।
२९ (२क): “उपिनयम (१) र (१क) मा जुनसुकै 
कुरा लेिखएको भए तापिन असल चालचलन 
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भएका स�री वष� उमेर पुगेका कैदीह�को हकमा 
पचह�र �ितशतस�मको कैद सजाय छोट्याउन 
वा दुवै आँखा नदे�ने वा दुवै खु�ा नच�ने वा 
अङ्गभङ्ग भई ओ�यान परी िनको नह�ने 
अव�थामा पुगेको भनी सरकारी िचिक�सकले 
िसफा�रस गरकेा कैदीको हकमा बाँक� कैदको 
सजाय छोट्याउन सिकनेछ” ।

६. कारागार िनयमावली, २०२० को िनयम 
२९ मा रहेको �ावधानलाई सम�मा हेदा� असल 
चालचलन भएका कैदीलाई तोिकएको कैदको सजायमा 
बढीमा पचास �ितशतस�म कैदको सजाय छोट्याउन 
सिकने �यव�था रहेको देिख�छ । तर जबरज�ती 
करणीको अपराधलगायतका केही कसरुबापत सजाय 
भोिगरहेको कैदीह�को हकमा कैद सजाय छोट्याउन 
नह�ने अपवाद �व�पका अव�थाह� समेत उ� 
िनयममा उ�लेख भएको देिखयो । यो सामा�य �पमा 
लागू ह�ने �ावधान हो । उि�लिखत िनयम २९(१क) मा 
रहेको �ावधानका आधारमा जबरज�ती करणी म�ुाका 
कसरुदारलाई कैद छुटको सिुवधा िदन नपन� भ�ने 
अिभ�ाय िवप�ीह�ले िलिखत जवाफमा �य� गरकेो 
पाइयो । यो िजिकरलाई उिचत मा�न सिकने अव�था 
देिखदँैन । जे� नाग�रकस�ब�धी ऐन, २०६३ जे� 
नाग�रकह�को िहत, सिुवधा तथा क�याणका लािग 
जारी ग�रएको िवशेष ऐन हो । िवधाियकाबाट िनिम�त 
ऐनले गरकेो �यव�था�ितकूल यिद कुनै िनयममा 
�ावधान छन् भने पिन �य�तो �ावधानले मा�यता 
पाउन स�ैन । ऐनकै �यव�थाको अनशुरण ग�रन ु
पद�छ । यसका अित�र� कारागार िनयमावली, २०२० 
को िनयम २९(२क) �वयंले अ�य अव�थाका अित�र� 
स�री वष� पगेुका कैदीको हकमा उपिनयम (१क) को 
�ावधान आकिष�त नह�ने �यव�था गरकेो देिख�छ । 
िनयम २९ को उपिनयम (२क) मा “उपिनयम (१) 

र (१क) मा जुनसकैु कुरा लेिखएको भए तापिन 
असल चालचलन भएका स�री वष� उमरे पुगेका 
कैदीह�को हकमा पचह�र �ितशतस�मको कैद 
सजाय छोट्याउन...सिकनेछ” भ�ने �यव�था रहेको 
देिख�छ । िनयमावलीको िनयम २९(२क) मा उि�लिखत 
“असल चालचलन भएका” र “स�री वष� उमेर पगेुका” 
कैदीह�को हकमा उ� िनयम २९(१क) मा उ�लेख 
भएबमोिजम नकारा�मक सूचीमा परकेा म�ुामा नै कैद 
परकेो भएपिन िनयम २९(२क) बमोिजमको कैद छुट 
पाउन स�ने नै ह��छ । यो अपवाद �व�पको िवशेष 
�ावधान हो ।  �रट िनवेदक ७६ वष�को जे� नाग�रक 
ह�न भ�ने कुरामा िववाद छैन । यस अव�थाका जे� 
नाग�रकलाई कानूनले �दान गरकेो सिुवधालाई 
सकुंिचत अथ�मा �हण गरी सिुवधा िदनबाट वि�चत गनु�  
मनािसब ह�दैँन । जे� नाग�रकस�ब�धी ऐन, २०६३ 
को दफा १२ तथा कारागार िनयमावली, २०२० को 
िनयम २९(२क) ले गरकेो �यव�थाअनसुारको सिुवधा 
�दान गन� ई�कार गनु�पन� कुनै कानूनी आधार तथा 
मनािसब कारण देिखन आएन ।

७. जे� नाग�रकस�ब�धी ऐन, २०६३ तथा 
कारागार िनयमावली, २०२० को िनयम २९(२क) 
बमोिजम सिुवधा �दान गदा� तजिबज �योग गरी 
मू�याङ्कन ग�रन ु पन� अव�था रहेको देिख�छ । तर 
यसको ता�पय� िनण�य गन� अिधकारीले यस�कारको 
तजिबजी अिधकार हो भ�ने कुराको आडमा िनण�य 
नै नगरी ब�ने (अिनण�यको अव�थामा रहने) छुट भने 
पाउदैँन । कानूनले कुनै साव�जिनक अिधकारीलाई 
कुनै तजिबजी अिधकार िदनकुो ता�पय� �वे�छाचारी 
ह�नका लािग नभएर उ�चतम बिु�म�ाको �योग गरी 
�यायोिचत प�रणाम सिुनि�त गन�का लािग तजिबजी 
अिधकार िदइएको हो । जे� नाग�रकको लािग कानूनले 
सजायमा छुट िदने �यव�था ��ट श�दमा गरकेो 
देिख�छ । िनण�य गन� अिधकारीले िववेकपूण� र त�यपरक 
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तजिबजको �योग गरी ऐनले तोकेको दायरािभ� रहेर 
उिचत िनण�य गनु�  नै पद�छ । तजिबजी अिधकार हो 
भ�ने कुराको आडमा िनण�य नै नगरी ब�न िम�दैन । 
कानूनबमोिजम आफूले गनु�पन� िनण�य नै नगरी ब�ने 
र प�रणामतः ऐनले गरकेो �यव�थालाई िन��भावी 
त�ुयाउने छुट कुनै साव�जिनक अिधकारीलाई ह�न 
स�ैन । जे� नाग�रकलाई सजायमा छुट िदने स�ब�धमा 
उिचत समयमा नै त�यसङ्गत िनण�य गनु�  स�बि�धत 
अिधकारीको कानूनी कत��य देिख�छ । 

८. अतः िनवेदक नर�वज ग�ुङ जे� नाग�रक 
भएको त�य िववादरिहत तवरबाट पिु� भइरहेको, जे� 
नाग�रकस�ब�धी ऐन, २०६३ को दफा १२ मा �ये� 
नाग�रकलाई उमेर हदको आधारमा बढीमा पचह�र 
�ितशतस�म सजायमा छुट िदन सिकने �यव�था 
रहेको, कारागार िनयमावली, २०२० को िनयम २९ 
(२क) मा समेत असल चालचलन भएका स�री वष� 
उमेर पगेुका कैदीह�को हकमा कैद सजाय छोट्याउन 
सिकने �ावधान रहेको देिखयो । सोबमोिजम सिुवधाको 
लाभ िनवेदक नर�वज ग�ुङलाई िदन ुनपन� वा िनजले 
सो सिुवधा नपाउने कुनै कारण दिेखन आएन । तसथ� 
जे� नाग�रकस�ब�धी ऐन, २०६३ को दफा १२ तथा 
कारागार िनयमावली, २०२० को िनयम २९(२क) 
समेतका �चिलत नेपाल कानूनबमोिजम के कित 
सिुवधा िदने हो भ�ने स�ब�धमा अिवल�ब िनण�य 
गरी �रट िनवेदक नर�वज ग�ुङलाई कानूनबमोिजम 
िनजले पाउने कैद छुट सिुवधा िदन,ु िदलाउन ु भनी 
िवप�ीह�को नाममा परमादेश जारी ह�ने ठहछ�  । 
ब�दी��य�ीकरणको आदशे जारी ग�रपाउ ँ भनी 
िजिकर ग�रएको स�दभ�मा हेदा� फैसलाबमोिजम 
लागेको कैदको अिधकांश भाग भ�ुान ह�न बाकँ� नै 
रहेको दिेखदँा िनवेदकलाई कैदमा रािखएको काय�लाई 
गैर कानूनी मा�न र ब�दी��य�ीकरणको आदेश जारी 
गन� िमलेन । यस आदशेको जानकारी िवप�ीह�लाई 
महा�यायािधव�ाको काया�लयमाफ� त िदई ��ततु 

िनवेदनको दायरीको लगत क�ा गरी िनयमानसुार गरी 
बझुाइिदनू । 

 
उ� रायमा सहमत छु ।
�या.डा.आन�दमोहन भ�राई

 इजलास अिधकृत: गीता �े�
इित संवत् २०७४ साल मंिसर २९ गते रोज ६ शभुम् ।

सव��च अदालत, संय�ु इजलास
माननीय �यायाधीश �ी ई�र�साद खितवडा
माननीय �यायाधीश �ी सपना �धान म�ल 

फैसला िमित : २०७५।१।२८
०६७-CR-०७२६

म�ुाः स�ब�ध िव�छेद

पनुरावेदक / �ितवादी : काठमाड� िज�ला, का.म.न.पा. 
वडा नं.१ न�साल ब�ने परुण शमशेर ज.ब.रा. 
क� �ीमती िकरण राणा

िव��
��यथ� / वादी : काठमाड� िज�ला, का.म.न.पा. वडा 

नं.१ न�साल घर भई हाल ऐ.का.म.न.पा. वडा 
नं.४ बालवुाटारमा डेरा गरी ब�ने परुण शमशेर 
ज.ब.रा.

�नण�य नं. ९९९९

&
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९९९९ - �ीमती िकरण राणा िव. परुण शमशेर ज.ब.रा.

 § आमा, छोरा, छोरी र �ीमतीको र�ा-
िश�ाको िज�मेवारीबाट उ�क� घरै छोडी 
िहड्ँन ेलो�नेले आ�नी �ीमतीसगँ िनजको 
म�जुरी नह�दँा नह�दैँ पिन स�ब�ध िव�छेद 
गन� पाउँछ भ�न े मनसाय मलुुक� ऐन, 
लो�ने �वा�नीको महलको १ न.ंको देहाय 
१ को कानूनी �यव�थाको नभई �ीमतीले 
�ीमान ्को म�जुरीबेगर घर छाडी अलग 
बसकेो हकमा मा� आकिष�त ह�ने ह�दँा 
उ� कानूनी �यव�थाले ��यथ� वादीलाई 
स�ब�ध िव�छेद गन� छुट िदएको भ�न 
निम�ने ।

(�करण नं.३)
 § प�नीले घर प�रवारको (सासु र 

बालब�चाको) िज�मा िलई घरमा ब�दा 
घरको आिथ�क �यवहार िमलाउनका िनि�त 
अशं िलनस�ने तर पा�रवा�रक पिहचान 
(Identity) र सामािजक स�ंकारको 
िनि�त स�ब�ध िव�छेद नगरी ब�नस�न ेनै 
ह��छन ्। अतः प�नीले अशं िलएमा पितलाई 
आ�नी प�नीसगँ िववाहवारीको महलको 
१० न.ं ले अक� िववाह गन�स�ने भ�नुको 
अथ� स�ब�ध िव�छेद गन� बाटो खुलेको 
भनी अथ� गन� निम�ने ।

(�करण नं.५)

पनुरावेदक / �ितवादीका तफ� बाट : िव�ान् व�र� 
अिधव�ा �ी लोकभ� राणा

��यथ� / वादीका तफ� बाट : िव�ान् व�र� अिधव�ा 
�ी मकुु�द शमा�  पौडेल र िव�ान् अिधव�ा �ी 
सिशनाथ मरासीनी

अवलि�बत निजर :
 § नेकाप २०६७, अंक १०, िन.नं.८४८७

स�ब� कानून :

स�ु तहमा फैसला गन� :
�ी लेखनाथ िघिमरे
काठमाड� िज�ला अदालत

पनुरावेदन तहमा फैसला गन� :
�ी देवे�� गोपाल �े�
�ी िदनेश कुमार काक�
पनुरावेदन अदालत पाटन

फैसला
�या. सपना �धान म�ल : त�कालीन �याय 

�शासन ऐन, २०४८ को दफा  ९(१) बमोिजम दायर 
ह�न आएको ��ततु म�ुाको संि��त त�य एवं ठहर 
यस�कार छः

िवप�ी िकरण राणा र मबीच धािम�क 
पर�पराअनसुार िववाह भई १ छोरा �सनु शमशेर र 
१ छोरी क�र�माको समेत जायज�म भइसकेको छ; 
१५।१६ वष� अगािडदेिख मबाट छु�ै बसी मेरो उपचार 
नगरी उ�टै मानिसक यातनासमेत िदई मेरो पैतकृ 
स�पि�मा समेत िनजले नै भोगचलन ग�ररहेको छ; 
यसैगरी िवप�ी िकरण राणाले यस अदालतमा अशं म�ुा 
दायर गरी हामी ४ जना अिंशयारम�ये छोरी र आमाको 
समेत अशं िलई िभ�न बसेको अव�थामा हामीह�बीच 
स�ब�ध िव�छेद गरी छु��ई जीवनयापन गन� उिचत 
ठानेको ह�दँा लो�ने �वा�नीको स�ब�ध िव�छेद ग�रपाउ ँ
भ�नेसमेत बेहोराको वादी परुण शमशेरले काठमाड� 
महानगरपािलकामा पेस गरकेो िनवेदन प� ।

मलाई स�ब�ध िव�छेद गन� म�जरु छैन । 
आधा उमेर पार गरपेिछ छोरा छोरीको िववाह नह�दँैको 
अव�थामा समेत लो�ने �वा�नीको स�ब�ध िव�छेद गन� 
उपयु�� ह��न । िवप�ीले पलायनवादी नीित अवल�बन 
गनु�भएको दिेख�छ । आ�नो सामािजक, �यावहा�रक  र 
नैितक कत��यबाट मािनसले िवमखु ह�न ह�दँनै । लो�ने 
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�वा�नीको स�ब�ध स�पि� र अशंमा मा� सीिमत 
ह�दँनै । �वा�नीको म�जरुीबेगर कुलत र कुसङ्गतमा 
लािग �वा�नीलाई १५।१६ वष�स�म छाडी हेरिवचार 
नगरी उ�टै स�ब�ध िव�छेद गन� �ीमान् को िनयत मैले 
ब�ुनसकेको छैन । �वा�नीलाई कामदारको �पमा 
�योग गन� र परुानो ज�ुा ज�तो फुकाली फा�न 
िम�ने अमानवीय काय� �ीमान् बाट गरकेो ह�दँा य�ता 
सानाितना िववादलाई िबस� �ीमान् सगैँ जीवनयापन 
गन� �ण गरकेो ह�दँा स�ब�ध िव�छेद ह�नपुन� होइन 
भ�नेसमेत बेहोराको �ितउ�र प� ।

म हालस�म पिन �या�सर रोगबाट पीिडत 
रहेको अव�थामा पिन प�नीले गनु�पन� कत��य पालन 
नगरकेो र आमा खड्ग कुमारीसगँ िमली मलाई 
अंशहकबाट पिन वि�चत गराएको ह�दँा िनवेदन 
दाबीबमोिजम स�ब�ध िव�छेद ह�नपुछ�  भ�नेसमेत 
बेहोराको वादीका वारसे िधर�े� िसंहले काठमाड� 
िज�ला अदालतमा गरकेो बयान ।

वादी �ीमान् लाई मैले छाडेको नभई म घरमा 
नै हालस�म बिसरहेको अव�था ह�दँा स�ब�ध िव�छेद 
ह�नपुन� होइन भ�ने बेहोराको �ितवादी िकरण राणाले 
काठमाड� िज�ला अदालतमा गरकेो बयान ।

वादी �ितवादीबीच १५।१६ वष�दिेख छु�ै 
बसेको अव�था रहेको, �ितवादीलाई वादीले अशंसमेत 
िदइसकेको र सगैँ ब�ने वातावरणसमेत टुिटसकेको 
ह�दँा वादी �ितवादी बीचको लो�ने�वा�नीको स�ब�ध 
िव�छेद ह�नपुद�छ भ�नेसमेत बेहोराको वादीका सा�ी 
िनरज के.सी.ले अदालतमा गरकेो बकप� ।

�ितवादीलाई छोडी वादी अ�तै ब�द ै
आउनभुएको छ । प�रवारलाई हेरिवचार गनु�भएकोसमेत 
छैन । अंश म�ुा परी फैसला भइसकेपिन अंश पाउन ु
भएको छैन । छोरा छोरीको भिव�य तथा िहतको लािग 
स�ब�ध िव�छेद नगरी िमलेर ब�न ुउपय�ु ह��छ भ�ने 
�ितवादीको सा�ी श�ुमा राणाले गरकेो बकप� ।

मलुकु� ऐन, लो�ने �वा�नीको महलको १ 

नं. को देहाय १ को कानूनी �यव�था हेदा� �वा�नीले 
लो�नेको म�जरुीबेगर लगातार ३ वष� वा सोभ�दा 
बढी समयदेिख अल�गै ब�ने गरेको ख�डमा �य�तो 
�वा�नीसगँ लो�नेले स�ब�ध िव�छेद गन� पाउने 
भएकोले सोही �यव�थाबमोिजम वादीले स�ब�ध 
िव�छेदको कारबाही चलाएको पाइ�छ । तथािप ��ततु 
स�दभ�मा �ितवादी आफँै घर छाडेर अलग ब�ने गरकेो 
नभई वादी नै घर छोडी डेरा िलई बसेको भ�ने ि�थितमा 
उि�लिखत कानूनी �यव�था आकिष�त ह�ने अव�था 
भएन । वादी �ितवादीको बीचमा अंश म�ुा चली 
�ितवादीले दाबीबमोिजम अशं िलई �यवहार अलग 
भएको कारण स�ब�ध िव�छेद गन� बाटो खलेुको अथ� 
गन� िम�दनै । साथै वादी �ितवादीको उमेर अव�था, 
पा�रवा�रक ि�थित, छोराछोरीको उमेरसमेतलाई 
िवचार गरी सामािजक तथा �यावहा�रक �पले समेत 
स�ब�ध िव�छेद गन� बेम�जरुी जनाएको �ितवादीको 
भनाईमा असहमत रहन ुपन� कुनै कारणसमेत नदेिखदँा 
पित प�नीबीचको स�ब�ध िव�छेद ग�रपाउ ँ भ�ने 
वादीको दाबी प�ुन स�दैन भ�ने काठमाड� िज�ला 
अदालतको िमित २०६५।१०।८ को फैसला ।

कानूनी आधारमा लो�ने �वा�नीको महलको 
१ नं. को देहाय १ बमोिजम कुनै पिन लो�ने �वा�नीका 
बीचमा असल स�ब�ध ह�न नसक� अ�यथा �वा�नी 
मािनसले ३ वष�स�म घर छोडी अलग बसेमा वा लो�नेको 
�यानस�म जाने कुनै काय� गरमेा लो�नेले स�ब�ध 
िव�छेद गन�स�ने कुरा �प� उ�लेख भएकोमा मैले आफू 
�या�सर ज�तो रोगले ��त भएको अव�थामा मेरो 
हेरिवचारसाथ सहायतासमेत केही नगरी पैतकृ स�पि� 
अ�लाई नै ह�ता�तरण गन� आमा खड्ग कुमारीलाई 
सहयोग गरकेो तथा आफू बा�य भई घर छाडी अलग 
ब�न परकेो बा�यतालाई लो�ने �वा�नीको महलको 
१ नं. को प�रभाषािभ� नपन� भनी गरकेो �या�याले 
अ�याय गरकेो छ । �यसैगरी िवप�ीले काठमाड� 
िज�ला अदालतमा गरकेो बकप�मा छोरा छोरी ठूलै 
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भइसकेको कारण यस समयमा आएर स�ब�ध िव�छेद 
गनु�  उपयु�� नह�ने भ�ने भनाई तथा मैले आफँै घर 
छाडी िहडेँको र िनज �ितवादीले मलाई िनकाला गरकेो 
होइन भ�ने भनाई कुनै �माणबाट समिथ�तसमेत भएको 
छैन । अतः िवप�ीले म�ित गरकेो अ�याय अ�याचार सबै 
कुरा िनजबाटै �प� देिखदँादेिखदैँ उ� आधारह�लाई 
वा�ता नै नगरी त�य �माणमा �वेश नै नगरी लो�नेले 
िदएको िनवेदनउपर स�ब�ध िव�छेद गन� निम�ने भनी 
गरकेो फैसला अ�यायपूण� ह�दँा उ� फैसला बदर गरी 
�ितवादीसगँको मेरो लो�ने �वा�नीको स�ब�ध िव�छेद 
ग�रपाउ ँभ�ने वादी परुण शमशेर ज.ब.रा. को त�कालीन 
पनुरावेदन अदालत पाटनमा परकेो पनुरावेदन प� ।

�ितवादीले अंश म�ुा दायर गरी मानो 
छु��ई अलग बसेको अव�थामा स�ब�ध िव�छेद गन� 
इ�कार गरकेो स�ुको फैसला फरक पन� स�ने दिेखदँा 
अ.बं.२०२ नं. को �योजनाथ� छलफलका िनि�त 
िवप�ी िझकाई हािजर भए वा अविध नाघेपिछ पेस गनु�  
भ�ने त�कालीन पनुरावेदन अदालत पाटनको िमित 
२०६६।७।११ को आदेश ।

�ितवादी िकरण राणाले वादी परुण शमशेर 
ज.ब.रा. को म�जरुीबेगर लगातार ३ वष�भ�दा बढी 
१५।१६ वष�दिेख �या�सरबाट पीिडत पितको उपचार 
�याहार स�भार गन�तफ�  नलागी उ�टै िनजउपर 
अंश म�ुा गरी पितलाई छाडी अलग बसेको कुराको 
पिु� ह�न आएको अव�थामा दाबीबमोिजम वादी 
�ितवादीबीचको लो�ने �वा�नीको स�ब�ध िव�छेद गरी 
िदनपुन�मा वादी दाबी नप�ुने गरी स�ु काठमाड� िज�ला 
अदालतबाट िमित २०६५।१०।८ मा भएको फैसला 
िमलेको नदिेखदँा उ�टी भई वादी दाबीबमोिजम वादी 
�ितवादीबीचको लो�ने �वा�नीको स�ब�ध िव�छेद ह�ने 
ठहछ�  भ�ने त�कालीन पनुरावेदन अदालत पाटनको 
िमित २०६७।३।९ को फैसला ।

मलुकु� ऐन लो�ने �वा�नीको महलको 
१ नं. को देहाय १ मा उि�लिखत कानूनी �यव�था 

(�वा�नीले लो�नेलाई िनजको म�जरुीबेगर लगातार 
३ वष� वा सोभ�दा बढी समयदेिख छोडी अलग ब�ने 
गरमेा) अनसुार घर छोडेर जाने �यि� नै दोषी ह��छ 
अथा�त् घर छोडेर अ�य� ब�न गएमा ऐ. कानूनी 
�यव�था आकिष�त ह�नस�ने ह��छ । ��ततु म�ुामा 
म घरमै रहेक� छु । यस त�यलाई िवप�ीले नकान� 
स�न ु भएको छैन भने पनुरावेदन अदालत पाटनले 
पिन मानेको छ । यस ि�थितमा ऐ. कानूनी �यव�था 
आकिष�त भई स�ब�ध िव�छेद ह�ने ठह�याएको फैसला 
पूण�तः कानूनी �िुटपूण� रहेको सो फैसला बदर गरी 
��ततु म�ुामा स�ु काठमाड� िज�ला अदालतबाट 
िमित २०६५।१०।८ को फैसला सदर ै कायम राखी 
�याय पाउ ँभ�ने बेहोराको �ितवादीको यस अदालतमा 
परकेो पनुरावेदन प� ।

यसमा वादी परुण शमशेरलाई लागेको 
भिनएको रोगको स�ब�धमा �माण नै नबझुी स�ब�ध 
िव�छेद ह�ने ठह�याएको पनुरावेदन अदालतको फैसला 
फरक पन� देिखएकाले अ.बं. २०२ नं. बमोिजम िवप�ी 
िझकाई आएपिछ िनयमानसुार पेस गनु�  भ�ने यस 
अदालतको िमित २०७०।०७।१० को आदेश ।

िनयमबमोिजम पेस ह�न आएको ��ततु 
म�ुामा पनुरावेदक �ितवादीका तफ� बाट िव�ान् व�र� 
अिधव�ा �ी लोकभ� राणाले लो�ने�वा�नीको 
महलको १ नं. को देहाय १ को कानूनी �यव�था 
�ीमतीले घर छोडी �ीमान् सगँ अलग भएमा लागू 
ह�ने हो, �ीमान् �वयलें घर छोडी िहडँी अलग भएको 
अव�थामा उ� कानूनी �यव�था आकिष�त ह�न 
स�दनै । ��ततु म�ुाको प�रवेशसमेतलाई िव�ेषण 
गन� हो भने वादी नै दोषी देिख�छन् । य�तो अव�थामा 
वादी दाबीबमोिजम स�ब�ध िव�छेद ह�ने ठह�याएको 
पनुरावदने अदालत पाटनको फैसला �िुटपूण� ह�दँा उ� 
फैसला उ�टी भई स�ु काठमाड� िज�ला अदालतको 
फसला सदर ैकायम ह�नपुछ�  भनी बहस िजिकर ��ततु 
गनु�भयो । 
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��यथ� वादीका तफ� बाट िव�ान् व�र� 
अिधव�ा �ी मकुु�द शमा� पौडेल र िव�ान् अिधव�ा 
�ी सिशनाथ मरासीनीले पित प�नीको आपसी स�ब�ध 
र समझदारी कायम नभएको अव�थामा १५।१६ 
वष�देिख अलग रहेका �ीमान् �ीमतीलाई जबरज�ती 
वैवािहक स�ब�ध कायम राखी रा�न औिच�यपूण�  
ह�दँनै । वादी कृ�ण शेरचन र �ितवादी पदम कुमारी 
शेरचन भएको ने.का.प. २०६७ अंक १० िन.नं. 
८४८७ मा �कािशत स�ब�ध िव�छेद म�ुामा 
�ितपािदत भएको निजर िस�ा�तसमेतका आधारमा 
पनुरावेदन अदालत पाटनको फैसला सदर कायम 
ह�नपुछ�  भनी बहस ��ततु गनु�भयो ।

उपयु��ानसुारको बहस िजिकर सनुी 
पनुरावेदनसिहतका िमिसल कागजात अ�ययन गरी 
हेदा� पनुरावेदन अदालत पाटनको िमित २०६७।३।९ 
मा भएको फैसला िमलेको छ वा छैन? र पनुरावेदक 
�ितवादीको पनुरावेदन िजिकर प�ुनस�ने हो वा होइन? 
भ�ने स�ब�धमा िनण�य िदनपुन� दिेखयो ।

२. िनण�यतफ�  िवचार गदा� , ��ततु म�ुाक� 
पनुरावेिदका आ�नो �ीमान् सगँ १५।१६ वष�देिख 
सगैँ नरहेको भ�ने कुरामा कुनै िववाद देिखदँैन । 
पनुरावेिदका आ�नो �ीमान् बाट यित लामो समयस�म 
सगैँ नबसी अलग रहे तापिन िनजले आ�नो घर छाडी 
अ�य� गएको भ�ने देिखदँैन । पनुरावेिदका �ितवादी 
आ�नो घरमै सासू र ब�चाह�लाई हेरचाह गरी बसेको 
भ�ने कुरा िनजको �ितउ�रप� र स�ु अदालतमा 
गरकेो बयानसमेतबाट देिख�छ । सो कुरालाई ��यथ� 
वादीले अ�यथा ख�डन गन�सकेको दिेखदैँन । वादीले 
आफू घरमा नरही अ�य�ै डेरा गरी छु�ै बसेको भनी 
आ�नो िफराद प�समेतमा �वीकार गरकेा छन् । 
��यथ� वादीले आफँै घर छाडी िहडेँको नभई घरबाट 
िन�कन बा�य पारी िव�थािपत ग�रएको भ�ने िजिकर 
िलए तापिन के-कसरी घर छाड्नेस�मको ि�थित पैदा 
भयो भ�ने कुरा उनले �प� खलुाएको पाइएन । िनज 

��यथ� वादीले मंजे�ी राणासगँ िमित २०४७।१।५ मा 
अक� िववाह गरकेा रहेछन् भ�ने कुरा बहसको �ममा 
पेस भएको �थानीय पि�जकािधकारीको काया�लय, 
नेपालग�जबाट िमित २०५६।११।२३ मा जारी भएको 
िववाह दता�को �माणप�को �ितिलिपबाट देिखन 
आउछँ । यसरी अक� मिहलाको िनि�त घर छाडी िहड्ँने 
वादीलाई पनुरावेिदकाले घरबाट िन�कन बा�य गरके� 
होिलन् भनी िव�ास गन� सिकएन ।

३. �ीमान् �वयंले �ीमतीलाई घरमा छाडी 
लगातार तीन वष�भ�दा बढी समय अलग रहेको 
कारणबाट िनजलाई �ीमतीसगँ स�ब�ध िव�छेद 
गन� अिधकार ह��छ वा ह�दँैन? भ�ने �� िवचारणीय 
देिखन आउछँ । सो स�ब�धमा िवचार गदा� , नेपालको 
कानूनले सबै अव�थामा सरल त�रकाले स�ब�ध 
िव�छेदको अिधकार िदएको नभई दवुैको म�जरुी ह�दँा 
सकेस�म मेलिमलापको वातावरण बनाउन ु पन� कुरा 
कानूनमा �प� �यव�था रहेको छ भने अ�य अव�थामा 
सत�सिहतको स�ब�ध िव�छेदको मा� �यव�था गरकेो 
छ । अब लगातार ३ वष�स�म अलग रहेमा स�ब�ध 
िव�छेद गन� सिकने भ�ने �यव�थाको स�दभ�मा 
हेदा�"�वा�नीले लो�नेलाई िनजको म�जुरीबेगर 
लगातार तीन वष� वा सोभ�दा बढी समयदेिख 
छोडी अलग ब�ने गरमेा....�य�ती �वा�नीिसत 
लो�नेले आ�नो स�ब�ध िव�छेद गन� पाउँछ" भनी 
लो�ने�वा�नीको १ नं. को देहाय १ मा उ�लेख भएको 
पाइ�छ । ��ततु म�ामा �वयं �ीमान् ले नै घर छाडी 
अलग बसेको भ�ने त�य तथा �माणबाट देिखन 
आयो । यसरी आमा, छोरा, छोरी र �ीमतीको र�ा-
िश�ाको िज�मेवारीबाट उ�क� घर ैछोडी िहड्ँने लो�नेले 
आ�नी �ीमतीसगँ िनजको म�जरुी नह�दँानह�दँै पिन 
स�ब�ध िव�छेद गन� पाउछँ भ�ने मनसाय उ� कानूनी 
�यव�थाको नभई �ीमतीले �ीमान् को म�जरुीबेगर घर 
छाडी अलग बसेको हकमा मा� आकिष�त ह�ने ह�दँा उ� 
कानूनी �यव�थाले िनज ��यथ� वादीलाई स�ब�ध 



787

९९९९ - �ीमती िकरण राणा िव. परुण शमशेर ज.ब.रा.

िव�छेद गन� छुट िदएको भ�न िम�दैन ।
४. ��यथ� वादी परुण शमशेर लामो 

समयदेिख िबरामी भई अस� भएको भ�ने िनजको 
िफराद प�मा उ�लेख भई अदालती बयानको �ममा 
समेत �य� भएको पाइ�छ । यसैलाई आधार िलई 
यस अदालतबाट ��यथ� िझकाउने आदशेसमेत 
भइसकेपिछ आव�यक �माणह� गजुारी आ�नो 
भनाईलाई पिु� गन� र अदालतको आशंका हटाउने काय� 
गनु�पन�मा ��यथ� वादीले सो गन�सकेको देिखएन । वादी 
�वयंले आ�नो भनाईलाई आफँैले पिु� गन� नसकेको 
ि�थित तथा पनुरावेिदका �वयंले पितक� आमा तथा 
स�तानलाई हेरचाह गरी बसेको प�र�े�यमा उनले 
पितको हेरचाह नगरी �ीमान् लाई शारी�रक र मानिसक 
क� ह�ने काय� गरके� होिलन् भनेर मा�न िम�ने अव�था 
पिन रहेन । यसरी �ितवादी आफँै घर छोडी डेरा िलई 
ब�ने गरकेो नभई वादी नै घर छाडी डेरा िलई बसेको र 
िनजलाई शारी�रक र मानिसक क� ह�ने काय� प�नीबाट 
भए गरकेोसमेत देिखन नआएको अव�थामा लो�ने 
�वा�नीको महलको १ नं. को देहाय १ बमोिजम वादी 
�ितवादीबीचको लो�ने �वा�नीको स�ब�ध िव�छेद गन� 
िम�ने देिखएन । 

५. वादी �ितवादीबीचमा अंश म�ुा चली 
�ितवादीले दाबीबमोिजम अंश पाउने ठहर भएको 
अव�थामा वादी �ितवादीबीचको स�ब�ध िव�छेद ह�ने 
वा नह�ने ��तफ�  िवचार गदा�, प�नीले घर प�रवारको 
(सास ुर बालब�चाको) िज�मा िलई घरमा ब�दा घरको 
आिथ�क �यवहार िमलाउनका िनि�त अंश िलन स�ने 
तर प�रवा�रक पिहचान (Identity) र सामािजक 
सं�कारको िनि�त स�ब�ध िव�छेद नगरी ब�न स�ने 
नै ह��छन् । अतः प�नीले अंश िलएमा पितलाई आ�नी 
प�नीसगँ िवहावरीको महलको १० नं. ले अक� िववाह 
गन� स�ने भ�नकुो अथ� स�ब�ध िव�छेद गन� बाटो 
खलेुको भनी अथ� गन� िम�दनै । �चिलत कानूनले यस 
मा�यतालाई �वीकारकेो पिन छैन । अतः अक� िववाह 

गन�, छु�� िभ�न भई ब�ने र स�ब�ध िव�छेद ह�न ुफरक 
अव�था ह�न् । 

६. वादी कृ�ण शेरचन र �ितवादी पदमकुमारी 
शेरचनको स�ब�ध िव�छेद म�ुामा �ितपािदत िस�ा�त 
(ने.का.प.२०६७, अंक १० िन.नं.८४८७) ��ततु 
म�ुाको हकमा आकिष�त ह�ने हो वा होइन भनी उ� 
म�ुाको फैसला अ�ययन गरी हेदा� �ीमतीले �ीमान् को 
म�जरुीबेगर लामो समयदेिख घर छाडी माइतीमा 
बसेको भ�ने त�यसगँ उ� म�ुा स�बि�धत भएको 
देिखन आयो । ��ततु म�ुामा �ीमान् ले नै घर छाडी 
अलग बसेको र �ीमतीले आपसी समझदारी बढाउन 
घर प�रवारलाई नै हेरी बसेको दिेख�छ । यसरी एउटा 
फरक त�य रहेको म�ुाको हकमा �ितपािदत िस�ा�त 
��ततु म�ुाको हकमा लाग ुह�ने देिखदँैन । अतः ��यथ� 
वादीतफ� का कानून �यवसायीले ��ततु गरकेो निजर 
िस�ा�तले यस म�ुाका वादी परुण शमशेरलाई आ�नी 
�ीमतीसगँ स�ब�ध िव�छेद गन� सहयोग प�ुयाउने 
देिखदँनै ।  

७. तसथ�, वादी दाबीबमोिजम वादी 
�ितवादीबीचको लो�ने �वा�नीको स�ब�ध िव�छेद 
ह�ने ठह�याई पनुरावेदन अदालत पाटनबाट िमित 
२०६७।३।९ मा भएको फैसला िमलेको नदेिखदँा 
उ�टी भई पित प�नीको स�ब�ध िव�छेद ग�रपाउ ँ
भ�ने वादीको दाबी प�ुन स�दैन भ�ने ठह�याएको स�ु 
काठमाड� िज�ला अदालतको िमित २०६५।१०।८ 
को फैसला सदर ह�ने ठहछ�  ।  ��ततु म�ुाको दायरीको 
लगत क�ा गरी िमिसल अिभलेख शाखामा बझुाई   
िदनू ।

उ� रायमा सहमत छु ।
�या.ई�र�साद खितवडा

इजलास अिधकृतः िशव�साद आचाय�
इित संवत् २०७५ साल वैशाख २८ गते रोज ६ शभुम् ।
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सव��च अदालत, संय�ु इजलास
माननीय �यायाधीश डा. �ी आन�दमोहन भ�राई

माननीय �यायाधीश �ी अिनलकुमार िस�हा
फैसला िमित : २०७४।१०।२१

०७१-WO-०७७७

म�ुा : उ��ेषण / परमादेश

िनवेदक : �ान मनुी शा�यको नाती र�न मनुी शा�यको 
छोरा का.िज. का.म.न.पा. वडा नं.२० कोिहटी 
टोल ब�ने वष�  ५६ को अिनतबहादरु �े�समेत

िव��
िवप�ी : काठमाड� िज�ला का.म.न.पा. वडा नं. 

२२ धम�पथ, नया ँ सडक ि�थत नेपाल ब�क 
िलिमटेड, �धान काया�लयसमेत

 § कुनै कम�चारीले सवेाबाट अवकाश िलयो 
वा पायो भ�दैमा �य�तो िनज काय�रत 
रहकेो स�ंथा िनजउपरको िज�मेवारीबाट 
पूण�तः म�ु ह��छ भ�ने ह�दैँन । तोिकएको 
अविधस�म सेवारत रही आ�नो िज�दगीको 
अमू�य तथा उ�पादनमूलक समय खच�पिछ 
�य�ता स�ंथाको सेवा सत�बमोिजम 
सेवा िनवृ� भएको कम�चारीह�को सखु 
सुिवधाको बारमेा हने� चासो िलन िनजह� 
उपरको दािय�व बेहोनु� कानूनी मा� नभई 
सामािजक �यायको एक आयाम पिन ह�ने । 
 § कम�चारीले कानून तथा आ�नो सवेा 

सत�िवपरीत कुनै कामकाज गरबेापत कुनै 
�कारको कारबाही भएको रहछे र �य�तो 
कारबाहीको प�रणाम�व�प �य�ता सवेा 

सत�ले कुनै �कारको सिुवधा पाउनबाट 
वि�चत लगाएको रहछे भने �य�ता 
कम�चारीलाई अ�य कम�चारीभ�दा केही 
फरक �यवहार ह�नस�छ तर �य�तो फरक 
�यवहार पिन कानून एवं सेवा सत�अनु�प 
नै ह�नुपन� ।
 § िनवृि�भरण कम�चारीलाई िदइने दान वा 

कम�चारीमािथ ग�रएको दया होइन, लोक 
क�याणकारी रा�यमा मानव अिधकारको 
मू�य र मा�यतालगायत सामािजक 
�यायअनुसार �यवहार ह�नु वा�छनीय 
ह��छ । उनीह�लाई अवकाशप�ात ्
सामािजक वा पा�रवा�रक बिह�करण 
भएको ज�तो अनुभूित ह�न िदइनु 
ह�दैँन । य�ता अवकाश �ा�त वा वृ�ह��ित 
ग�रन े स�मान, �यवहार तथा �य� ह�ने 
धारणाले �यस अवकाश�ा� �यि�ह�को 
बाकँ� जीवनकालमा िवशेष मह�व रा�न े।

(�करण नं.४)
 § ब�कले आ�नो �यव�थापन सुधारको 

माग�िच� बनाई कम�चारी �शासनलाई 
बढी चु�त र द� बनाउन िलएको नीित 
एव ं आव�यकता िवचार गरी य�तो कदम 
चालेको अव�थामा कम�चारीले आफूले 
पाउन े सुिवधामा पन� �ितकूल �भावलाई 
�वीकार गरी अवकाश िलएको �व�पमा 
हनुे� उिचत नह�ने । 
 § त�कालको अव�था र प�रि�थितमा 

त�काल काया��वयनमा रहकेो सेवा 
सत�बमोिजम सिुवधा िलई सवेाबाट 
अलि�गए पिन �य�तो सवेा सत�बमोिजम 
अवकाशप�चात् को बाँक� जीवनको लािग 
आशा गररे बसेको िवषयमा स�बि�धत 
प�, रा�य वा अदालतले बेवा�ता गन� 

�नण�य नं. १००००
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िम�दैन । स�बि�धत कम�चारीले आफूले 
�ा�त गन� यस �कृितको लाभको माग गनु� 
�यायोिचत ह�ने । 
 § य�ता सुिवधा उपल�ध गराउने भ�ने सवेा 

सत�को �यव�थाले कम�चारी एक छु�ै वग�को 
हो भनी पुि�ट गद�छ, �य�तो वग� स�ंथाको 
लािग दािय�व मा� हो भ�न ेधारणा राखी 
अवकाशप�चात ्को सिुवधामा कटौती 
ह�नुपछ� भ�न े भावना रा�न ु ह�दैँन । 
उनीह�को बाँक� जीवन स�मािनत तथा 
सुखकर रा�ने काय�मा योगदान िदनु र 
ियनीह�लाई सवेा सत�अनु�प नै केही 
मा�ामा आिथ�क �पमा सुर�ा �दान गन� 
काय�लाई सामािजक उ�रदािय�वका 
�पमा िवकिसत गनु� पिन आव�यक ह�ने ।

(�करण नं.५)
 § पिछ बनेको कानूनले कानून ब�नुपूव�को 

कामकारबाही तथा �थािपत हक 
अिधकारलाई भूतल�ी �पमा �भाव पान� 
स�दैन भ�न े कानूनको मा�य िस�ा�त 
हो । िस�ा�तत: कसैले पिन पिहला 
भए गरकेो काम कारबाहीलाई असर 
पु�याउन े गरी िनयम वा भूतल�ी कानून 
(Retrospective Law) सामा�यतया 
बनाउन वा �यसमा सशंोधन गन� िम�न े
देिखँदैन । यिद �य�तो काय� भए गरमेा सो 
भए गरकेो िमितदेिख नै खारजे ह�ने भनी 
कानूनको सव�मा�य िस�ा�तसमेत रहकेो 
देिखने ।

(�करण नं.६)
 § नेपाल सरकारसमेतको लगानी भएको 

नेपाल ब�क िलिमटेडमा काय�रत 
कम�चारीह�ले पिन आ�नो सवेा सत�को 
अधीनमा रही समान �यवहारको अपे�ा 

गनु�लाई अ�यथा भ�न ुउिचत नह�न े।
(�करण नं.७)

 § िनवृि�भरण पाउने कुरा कम�चारीसगँ 
स�बि�धत सवेा सत�ले तो�न ेिवषय हो भने 
�य�तो रकम कसरी पाउने भ�ने भु�ानीको 
िविधसगँ स�बि�धत िवषय ह�ने । 
 § कुनै पिन िवधाियक� वा ��यायोिजत 

िवधाियक� अिधकारको �योग गरी 
बनेको ऐन, िनयम वा िविनयम इ�यािदमा 
भएको �यव�थामा सोही �ि�या अपनाई 
सशंोधन ह�नस�छ, तर भइरहकेो �य�ता 
�ावधानह�को प�रिधलाई कुनै �कारको 
�प�ीकरणबाट सकुंिचत गन� निम�ने ।
 § कानून बनाई वा आ�नो अिधकारिभ� 

रही िनयम िविनयमको �यव�था गनु� जुन 
उ�े�यले उ� िनयम िविनयम बनाई लागू 
ग�रएको हो, सोही उ�े�य र मनसाय 
अनु�प �य�को �यव�था ह�नु �यायको 
मा�य िस�ा�तिभ�को िवषय ह�न े।

(�करण नं.८) 

िनवेदकका तफ� बाट : िव�ान्  व�र� अिधव�ाह� �ी 
ह�र�साद उ�ेती, �ी पूण�मान शा�य, �ी रमन 
�े� र िव�ान् अिधव�ा �ी केदार�साद गरुागाई

िवप�ीका तफ� बाट : िव�ान् अिधव�ा �ी कुमार र�ेमी, 
�ी िनरा ता�चामडेल, �ी रशेम राज र�ेमी, �ी 
समुन आचाय� र �ी रामशरण पोखरले

अवलि�बत निजर :
स�ब� कानून :
 § नेपाल ब�क िलिमटेड कम�चारी सेवा 

िनयमावली, २०६८

आदेश
�या. अिनलकुमार िस�हा : त�कालीन 
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नेपालको अ�त�रम संिवधान, २०६३ को धारा ३२ 
तथा धारा १०७(२) बमोिजम यसै अदालतको 
अिधकार �े�िभ� पन� ��ततु �रट िनवेदनको सिं��त 
त�य यस�कार छ :

हामी िनवेदकह�ले िविभ�न िमितमा 
“विृ� भएको िनविृ�भरण रकम उपल�ध गराई पाउ ँ
भ�नेबार”े मा िदएको िनवेदनमा “हामी तपिसलका 
भ.ुप.ु कम�चारीह� िविभ�न िमितमा अवकाश भई 
ने.ब�.िल. कम�चारी सेवा िविनयमावली, २०६८ 
मा �यव�था भएबमोिजमको सिुवधाअनसुार ७ 
वष�को एकम�ु िनविृ�भरण रकम भ�ुानी िलई सेवा 
िनव�ृ भएकोमा सोप�ात् तलबमानमा विृ� भएको 
फरक िनविृ�भरण रकम मािसक �पमा भ�ुानी 
पाउने �यव�था गरी िदनहु�न अनरुोध गद�छ�” भनी 
ने.ब�.िल. �धान काया�लय �यव�थापन समूहका 
संयोजक�यूलाई स�बोधन गरी िनवेदन पेस गरकेा 
िथय� । �यसैगरी हामी अ� �रट िनवेदकह�ले पिन 
सोही बेहोरा उ�लेख गरी �यव�थापनसम� िविभ�न 
िमितमा विृ� भएको िनविृ�भरण रकम उपल�ध गराई 
पाउ ँ भनी िनवेदन पेस गरकेोमा, सो िनवेदनउपर 
िमित �मश: २०७१।११।१४, २०७१।०८।२३, 
२०७१।०७।१७ मा िवप�ी ने.ब�.िल. �धान काया�लय 
मानव �ोत �यव�थापन िवभागबाट हामीह�लाई 
स�बोधन गरी “नेपाल ब�क िलिमटेड कम�चारी सेवा 
िविनयमावली, २०६८ को िविनयम ६१(९) मा 
भएको �यव�थाबमोिजम एकम�ु िनविृ�भरण िलएका 
कम�चारीह�ले जित वष�को िनविृ�भरण एकम�ु िलएको 
हो सोही अविधिभ� पनु: िनविृ�भरण दाबी गन� िम�ने 
नदेिखएकोले तपाइहँ�को मागअनसुार िनविृ�भरणमा 
विृ� भएको रकम उपल�ध गराउन निम�ने भनी 
िमित �मश: २०७०।०९।०१, २०७१।०७।१७, 
२०७१।०८।२२ र २०७१।११।१३ मा िनण�य 
भएकोले सोही बेहोरा जानकारी गराइ�छ” भनी प� 
िदएबाट हामी �रट िनवेदकह�लाई विृ� भएको तलब 

उपभोग ग�ररहेका बहालवाला तथा एकम�ु िनविृ�भरण 
िलएका कम�चारीबाहेकका अ�य अवकाश �ा� 
कम�चारीह�भ�दा पथृक �वे�छाचारी एवं भेदभावपूण� 
�यवहार गरी नेपाल अ�त�रम संिवधान, २०६३ को 
धारा १२(३)(च) �ारा �ा� पेसा रोजगारीको हक धारा, 
१३(१) �ारा �ा� कानूनको समान सरं�णको हक, 
धारा १८(१)(२) �ारा �ा� रोजगारी तथा सामािजक 
सरु�ाको हक, धारा १९(१) �ारा �ा� स�पि�को हक, 
धारा २४(९) �ारा �ा� �यायस�ब�धी सवंैधािनक 
हकका साथै मौिलक हकको �चलनमा ग�भीर कु�ठा 
एवं अवरोध िसज�ना भएको र अ�य �भावकारी 
वैकि�पक उपचारसमेत िव�मान नभएको ह�दँा बा�य 
भई धारा ३२ र १०७(१)(२) समेतका अधारमा यो 
िनवेदन प� िलई स�मािनत अदालतको असाधारण 
अिधकार �े�अ�तग�त यो िनवेदन प� िलई उपि�थत 
भएका छौ ँ। 

हामी सेवा िनव�ृ ने.ब�.िल.का कम�चारी जसले 
िविनयमावली, २०६८ को िविनयम ६१(९) बमोिजम ७ 
वष�को एकम�ु िनविृ�भरण िलई सेवा िनव�ृ भएप�ात् 
िमित २०६८।०४।०१, िमित २०७०।०४।०१ र 
िमित २०७१।०४।०१ मा ने.ब�.िल. का कम�चारीको 
मािसक तलबमानमा विृ� भएको अनसुार हामी �रट 
िनवेदकह�को पिन मािसक िनविृ�भरण रकम उपल�ध 
गराई पाउ ँभनी िदएको िनवेदनउपर िवप�ी ब�कले िमित 
�मश: िमित २०७०।०९।०१, २०७१।०७।१७, 
२०७१।०८।२२ र २०७१।११।१३ को िनण�यले 
हामी �रट िनवेदकको अ�त�रम संिवधान, २०६३ को 
धारा १२(३)(च), धारा १३(१)(२), धारा १८(१)(२), 
धारा १९(१), धारा २४(९) �ारा �द� सवंैधािनक 
हक हनन् भएको ह�दँा उपयु�� िवप� ने.ब�.िल.को िनण�य 
र सो िनण�यको आधारमा भएको अ�य प�ाचार एवं 
काम कारबाही उ��ेषणको आदेश�ारा बदर गरी हामी 
�रट िनवेदकह� िनव�ृ भइसकेप�ात् िविभ�न िमितमा 
विृ� भएको तलबमानको अनपुातमा विृ� भएको 
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फरक िनविृ�भरण रकम तत् तत् समयदेिख नै तत् तत् 
पदको िनविृ�भरण रकम िदन ु िदलाउन ु र अवरोध 
�यवधान नगनु�  भनी िवप�ीह�को नाममा परमादेशको 
आदेशसमेत जारी गराइपाउ ँभ�नेसमेत बेहोराको िमित 
२०७१।१२।१९ गतेको अिनतबहादरु शा�यसमेत 
२५९ जनाको �रट िनवेदन । 

िवप�ीह� नेपाल ब�क िलिमटेडबाट कम�चारी 
सेवा िविनयमावली, २०६८ को िविनयम ६१(९) 
बमोिजम एकम�ु िनविृ�भरण िलई अवकाश�ा� 
कम�चारीह� भएको र हामीह�को अवकाशप�ात् 
नेपाल सरकार तथा ब�कसमेतले िविभ�न पटक 
कम�चारीह�को तलबमा विृ� गरकेो र सोहीबमोिजम 
हामी िनविृ�भरण �ा� गन� कम�चारीह� समेतले 
विृ� भएको िनविृ�भरण पाउन ु पन�मा ब�कले िमित 
२०७१।०२।२२ मा उ� िविनयममा संशोधन गरकेो 
तथा सोहीबमोिजम विृ� भएको िनविृ�भरण रकम 
पाउ ँ भनी ब�कमा िनवेदन िदएकोमा ने.ब�.िल.को 
प.सं.७७/६६३६ िमित २०७१।०७।१७ को प�बाट 
जित वष�को एकम�ु िनविृ�भरण िलएको हो सो 
अविधिभ� पनु: िनविृ�भरण दाबी गन� निम�ने भनी 
प� िदएकोले ब�कको प� तथा िनण�यह� उ��ेषणको 
आदेश�ारा बदर ग�रपाउ ँसाथै ने.ब�.िल.का बहालवाला 
कम�चारीह�को तलबमान विृ� भएको अनपुातमा 
हामीह�को िनविृ�भरणसमेत विृ� गरी सो विृ� भएको 
रकम िदन ुभनी परमादेशको आदशेसमेत जारी ग�रपाउ ँ
भ�ने िववािदत �� रहेकोमा िवप�ीह�ले नेपाल ब�क 
कम�चारी िविनयमावली, २०६८ को िविनयम ६१ 
मा भएको िनविृ�भरणस�ब�धी �यव�था र िविनयम 
६२ मा भएको उपदानस�ब�धी �यव�थाअन�ुप 
िविनयम ६१(९) मा भएको �यव�थाबमोिजम ७ 
वष�को एकम�ु िनविृ�भरण रकम उपभोग गरकेो र 
उ� िविनयमावलीमा एकम�ु िनविृ�भरण िलएको 
कम�चारीले जित वष�को िनविृ�भरण एकम�ु िलएको हो 
सो अविध भ�ुान भएपिछ मा� मािसक िनविृ�भरण 

आजीवन पाउने �यव�था रहेको छ । िविनयमावली, 
२०६८ को िविनयम ६१(१) बमोिजम मािसक 
िनविृ�भरण िलइरहेका कम�चारीह�को हकमा ब�कले 
िविनयम ६१(७) बमोिजम विृ� रकमसमेत �दान 
ग�ररहेको ह�दँा िविनयम ६१(७) र िविनयम ६१(९) 
स�ब�धमा कम�चारी िविनयमावलीमा पथृक �यव�था 
रहेकोले एउटा �यव�थालाई िनि��य गरी अक� एक 
�यव�थाको मा� अनशुरण गन� िम�दैन ।

िवप�ीले �रट िनवेदनमा एकम�ु िनविृ�भरण 
िलएका कम�चारीले समेत सो अविधमा विृ� भएको 
रकम िदने �यव�था नेपाल रा�� ब�क, नेपाल सरकार 
तथा अ�य सं�थाह�मा समेत रहेको भनी उ�लेख 
गरकेो स�ब�धमा भएको कानूनी �यव�था तत् तत् संघ 
स�थालाई िनयमन गन� ऐन कानूनको �यव�थाबमोिजम 
ह�ने भ�नेसमेत बेहोराको िमित २०७१।०१।१७ गतेको 
��यथ� नेपाल ब�क िलिमटेड �धान काया�लय, ब�कका 
स�चालक सिमित, ब�कको मानव �ोत �यव�थापन 
िवभाग, मानव �ोत �यव�थापन िवभाग �मखु र ब�कका 
�मखु काय�कारी अिधकृत देवे�� �ताप शाहसमेतको 
िलिखत जवाफ ।

िनयमबमोिजम दैिनक म�ुा पेसी सूचीमा चढी 
पेस ह�न आएको ��ततु िनवेदनमा िनवेदकका तफ� बाट 
िव�ान्  व�र� अिधव�ाह� �ी ह�र�साद उ�ेती, �ी 
पूण�मान शा�य, �ी रमन �े� र अिधव�ा �ी केदार�साद 
गरुागाईसंमेतले सेवा िनव�ृ ने.ब�.िल.का कम�चारीले ७ 
वष�को एकम�ु िनविृ�भरण िलई सेवा िनव�ृ भएप�ात्  
िमित २०६८।०४।०१, िमित २०७०।०४।०१ र 
िमित २०७१।०४।०१ मा तलबमानमा विृ� भएको 
अनसुारको मािसक िनविृ�भरण रकम नपाउने गरी 
नेपाल ब�क िलिमटेडले गरकेो िनण�य र सो िनण�यको 
आधारमा भएको अ�य प�ाचार एव ंकाम कारबाहीसमेत 
उ��ेषणको आदेश�ारा बदर गरी विृ� भएको रकम िदन ु
िदलाउन ुर अवरोध �यवधान नगनु�  भनी िवप�ह�को 
नाममा परमादेशको आदेशसमेत जारी गराई पाउ ँभ�ने 
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बेहोराको ��ततु गनु�भएको बहस तथा िवप�ी नेपाल 
ब�क िलिमटेडका तफ� बाट उपि�थत िव�ान् अिधव�ा 
�ी कुमार र�ेमी, िनरा ता�चामडेल, नेपाल रा�� ब�कका 
तफ� बाट अिधव�ा �ी रशेम राज र�ेमी, समुन आचाय� 
र �ी रामशरण पोखरलेसमेतले िनवेदकह�ले नेपाल 
ब�क कम�चारी िविनयमावली, २०६८ को िविनयम ६१ 
मा भएको िनविृ�भरणस�ब�धी �यव�था र िविनयम 
६२ मा भएको उपदानस�ब�धी �यव�थाअन�ुप 
िविनयम ६१(९) मा भएको �यव�थाबमोिजम ७ 
वष�को एकम�ु िनविृ�भरण रकम उपभोग गरकेो र 
उ� िविनयमावलीमा एमम�ु िनविृ�भरण िलएको 
कम�चारीले जित वष�को िनविृ�भरण एकम�ु िलएको हो 
सो अविध भ�ुान भएपिछ मा� मािसक िनविृ�भरण 
आजीवन पाउने �यव�था रहेको भनी गनु�भएको 
बहससमेत सिुनयो । 

यसमा सेवािनव�ृ ने.ब�.िल.का कम�चारीले 
िविनयमावली, २०६८ को िविनयम ६१(९) बमोिजम ७ 
वष�को एकम�ु िनविृ�भरण िलई सेवा िनव�ृ भएप�ात् 
िमित २०६८।०४।०१, िमित २०७०।०४।०१ र 
िमित २०७१।०४।०१ मा ने.ब�.िल. का कम�चारीको 
मािसक तलबमानमा विृ� भएको अनसुारको मािसक 
िनविृ�भरण रकम उपल�ध गराई पाउ ँ भनी िमित 
२०७१।७।१० मा िदएको िनवेदनउपर िवप�ी ब�कले 
िमित �मश: िमित २०७०।०९।०१, २०७१।०७।१७, 
२०७१।०८।२२ र २०७१।११।१३ को िनण�यले हामी 
�रट िनवेदकह�को सवंैधािनक हक हनन् ग�रएको ह�दँा 
उ� िनण�य र सो िनण�यको आधारमा भएको अ�य 
प�ाचार एव ंकाम कारबाहीसमेत उ��ेषणको आदेश�ारा 
बदर गरी हामी �रट िनवेदकह� िनव�ृ भइसकेप�ात् 
िविभ�न िमितमा विृ� भएको तलबमानको अनपुातमा 
विृ� भएको फरक िनविृ�भरण रकम तत् तत् 
समयदेिख नै तत् ततत् पदको िनविृ�भरण रकम िदन ु
िदलाउन ुर अवरोध �यवधान नगनु�  भनी िवप�ीह�को 
नाममा परमादशेको आदेशसमेत जारी गराई पाउ ँभनी 

नेपाल ब�क िलिमटेड, के��ीय काया�लयका नाममा 
परमादेशको आदशे जारी ग�रपाउ ँ भ�ने बेहोराको 
�रट िनवेदन रहेकोमा �रट िनवेदकह�ले नेपाल ब�क 
कम�चारी िविनयमावली, २०६८ को िविनयम ६१ 
मा भएको िनविृ�भरणस�ब�धी �यव�था र िविनयम 
६२ मा भएको उपदानस�ब�धी �यव�थाअन�ुप 
िविनयम ६१(९) मा भएको �यव�थाबमोिजम ७ 
वष�को एकम�ु िनविृ�भरण रकम उपभोग गरकेो र 
उ� िविनयमावलीमा एकम�ु िनविृ�भरण िलएको 
कम�चारीले जित वष�को िनविृ�भरण एकम�ु िलएको हो 
सो अविध भ�ुान भएपिछ मा� मािसक िनविृ�भरण 
आजीवन पाउने �यव�था रहेको छ । िविनयमावली, 
२०६८ को िविनयम ६१(१) बमोिजम मािसक 
िनविृ�भरण िलइरहेका कम�चारीह�को हकमा ब�कले 
िविनयम ६१(७) बमोिजम विृ� रकमसमेत �दान 
ग�ररहेको ह�दँा िविनयम ६१(७) र िविनयम ६१(९) 
स�ब�धमा कम�चारी िविनयमावलीमा पथृक �यव�था 
रहेकोले एउटा �यव�थालाई िनि��य गरी अक� एक 
�यव�थाको मा� अनशुरण गन� िम�दनै, िनवेदन माग 
दाबी बदरयो�य छ भ�ने बेहोराको िलिखत जवाफ 
रहेको पाइयो ।

२. अब िनवेदकह�को मागबमोिजम �रट 
जारी ह�नपुन� हो, होइन भ�ने िवषयमा िनण�य िदनपुन� भई 
त�स�ब�धमा िवचार गदा�, नेपाल ब�क िलिमटेड कम�चारी 
सेवा िनयमावली, २०६८ को िनयम ६१ को उपिनयम 
९ मा “उपिनयम (३) र (८) बमोिजम िनवृि�भरण 
पाउन े कम�चारीले बढीमा ७ वष�को िनवृि�भरण 
िलएको कम�चारीले जित वष�को िनवृि�भरण 
एकम�ु िलएको हो सो अविध भु�ान भएपिछ 
मा� मािसक िनवृि�भरण (वृि� भएको भए वृि� 
भएको रकमसमेत जोडी ह�न ेमािसक िनवृि�भरण) 
आजीवन पाउनछे” भनी उ�लेख भएको अव�थामा 
नेपाल ब�क िलिमटेड कम�चारी सेवा िनयमावली, 
२०६८ को िनयम ६१ को उपिनयम ९ मा िमित 
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२०७१।२।२२ को प.स.ं ७७/१९३२ को प�रप�ले 
�प�ीकरण थप ग�रएको पाइयो । उ� �प�ीकरणमा 
“कुनै क भ�ने कम�चारी िमित २०७०।११।१ 
गतेदेिख अवकाश �ा� ह�दँा �.१००।- मािसक 
िनवृि�भरण कायम ह�ने देिखएबमोिजम िनजले 
७ वष�को एकमु� (९१ मिहना) िनवृि�भरण रकम 
�.९१००।- भु�ानी िलए भने ७ वष�को अविधमा 
२०७४ सालमा �.१० र २०७६ सालमा �.१२ 
िनवृि�भरण वृि� भएको रहछे भने िनजले मािसक 
िनवृि�भरण �.१२२ का दरले भु�ानी पाउनछे तर 
७ वष�को एकम�ु िनवृि�भरण उपभोग ग�रसकेपिछ 
उ� अविध (२०७०।११।१ देिख २०७७।१०।३० 
स�म) को वृि� भएको िनवृि�भरण रकम भने पाउन े
छैनन”् भ�ने उ�लेख गरकेो पाइयो ।

३. यसै अदालतमा चलेको िनवेदक 
ई�वरी�साद उपा�याय तथा िवप�ी नेपाल ब�क 
िलिमटेड �धान काया�लयसमेत भएको २०५२ 
सालको �रट नं. २९९२ को उ��ेषणको �रट िनवेदनमा 
िमित २०५४।९।२९ मा फैसला ह�दँा “िनवेदकले 
भता मा� पाउने भनी तलब वृि�पिछ �वतः वृि� 
ह�ने िनवृि�भरण �ेड, सि�चत िबदाको रकम 
इ�यािदलाई बाहके गरकेो अव�था देिखँदैन । कुनै 
कम�चारीको तलब वृि� भएपिछ तलबको अनुपातमा 
वा मािसक तलबको अकंबाट िहसाब ह�ने गरी 
िनवृि�भरण, �ेडलगायतका सुिवधाह� तलबमा 
आधा�रत वा तलबबाट िन�प�न ह�ने �कृितका 
िवषयह� ह�न ्। यस अदालतको सयंु� इजलासको 
िमित २०५१।७।२२ को आदेशबमोिजम िनवेदकले 
सेवा िनवृ� भएको िमित २०४९।५।२१ स�मको 
बढी तलबसमेत पाउन ेभएपिछ सो तलब वृि�सगँ 
अनषुािग�क �पमा रहने िनवृि�भरण, �डे र सि�चत 
िबदाको रकमसमेतमा पिन �वतः वृि� ह�ने देिखँदा 
सो वृि� भएका सुिवधाह� िनवेदकले नपाउने भ�न 
कानून तथा �यायसङ्गत नदेिखँदा िनजको सवेा 

अविध कायम भएको िमित २०४९।५।२१ स�मको 
आिखरी तलबमानअनुसार िनवेदन मागबमोिजम 
िनवृि�भरण, सि�चत िबदाको रकम र �ेड वष�को 
एक मिहनाको दरले पाउने तथा िनयमानुसार 
पाउन े सिुवधाह�को िहसाब गरी सो सिुवधाह� 
िनवेदकलाई िदनु भनी ��यथ� नपेाल ब�क 
िलिमटेडसमतेका नाममा परमादेशको आदेश जारी 
ह�ने ठहछ�” भ�ने आदेश भएको देिख�छ । �यसैगरी यसै 
अदालतमा चलेको पनुरावेदक/वादी गहृल�मी महाज ु
तथा िवप�ी स�चालक सिमित, नेपाल ब�क िलिमटेड 
�धान काया�लय समेत भएको २०६० सालको 
दे.प.ुनं. ९३७३ को रकम िदलाई पाउ ँ म�ुामा िमित 
२०६५।७।२१ मा फैसला ह�दँा “वादीले पिन पिछ 
भएको तलब वृि�को आधारमा िनवृि�भरण, �ेड र 
सि�चत िबदाको रकमसमेत पाउने नै देिखयो, अतः 
सेवा िनवृ� भएपिछ ब�कमा काम गरकेो अविधको 
अ�य वहालवाला कम�चारीसरह बढी तलब मा� 
पाउन े तर िनवृि�भरण, �डे र सि�चत िबदाको 
रकम तथा अ�य सुिवधा नपाउने गरी भएको सु� 
मोरङ िज�ला अदालतको फैसला सदर गन� गरी 
गरकेो पुनरावेदन अदालत िवराटनगरको फैसला 
�ुिटपूण� ह�दँा सो फैसला उ�टी ह�न ेठहछ� सो ठहना�ले 
तलब वृि�को आधारमा अ�य सिुवधा (िनवृि�भरण, 
�डे र सि�चत िबदाको रकम) समते पाउने ठहछ�” 
भनी यस अदालतबाट फैसला भएको देिख�छ ।

४. कुनै कम�चारीले सेवाबाट अवकाश िलयो 
वा पायो भ�दैमा �य�तो िनज काय�रत रहेको सं�था 
िनजउपरको िज�मेवारीबाट पूण�तः म�ु ह��छ भ�ने 
ह�दैँन । तोिकएको अविधस�म सेवारत रही आ�नो 
िज�दगीको अमू�य तथा उ�पादनमूलक समय 
खच�पिछ �य�ता सं�थाको सेवा सत�बमोिजम सेवा 
िनव�ृ भएको कम�चारीह�को सखु सिुवधाको बारमेा 
हेन� चासो िलन िनजह� उपरको दािय�व बेहोनु�  कानूनी 
मा� नभई सामािजक �यायको एक आयाम पिन हो । 
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अवकाश पाएका कम�चारीबार े यदाकदा अन�ुपादक 
भनी नकारा�मक�पमा ��ततु भएको देिख�छ । यसले 
समाजमा अवकाश �ा�त कम�चारीह��ित स�मान विृ� 
गद�न । कम�चारीले कानून तथा आ�नो सेवा सत�िवपरीत 
कुनै कामकाज गरबेापत कुनै �कारको कारबाही 
भएको रहेछ र �य�तो कारबाहीको प�रणाम �व�प 
�य�ता सेवा सत�ले कुनै �कारको सिुवधा पाउनबाट 
वि�चत लगाएको रहेछ भने �य�ता कम�चारीलाई 
अ�य कम�चारीभ�दा केही फरक �यवहार ह�नस�छ तर 
�य�तो फरक �यवहार पिन कानून एवं सेवा सत�अन�ुप 
नै ह�नपुछ�  । सामा�य अव�थामा अवकाश �ा� कम�चारी 
समाजमा स�मानका पा� ह��छन् र ह�नपुछ�  । उनीह�को 
बाकँ� जीवनमा िवशेष संर�णको आव�यकता ह��छ । 
अवकाश �ा�त वा व�ृह�को लािग नेपाल ज�तो पूण� 
सामािजक सरु�ाको कानूनी �यव�था नभएको देशमा 
आ�नो उ�पादनमूलक समय सं�था�ित समप�ण गरकेो 
र त�कालका सेवा सत�अन�ुप सेवा िनव�ृ भएपिछ 
आ�नो आिथ�क सरु�ाको लािग तोिकएको िनविृ�भरण 
पाउने  वैधािनक अपे�ा राखी बसेकाह��ित उदार 
�ि�टकोण रािखन ुआव�यक ह��छ । यसको अथ� कुनै 
दबाब वा �भावमा परी सिुवधा विृ� गद� ल�नपुछ�  भ�ने 
पिन होइन । सेवा िनव�ृ ह�दँाको अपेि�त वैधािनक 
सिुवधा �दान गन� िवषयमा �या�याको आव�यकता 
परमेा सं�थाले �यव�थापक�य स�मता र कुशलता 
�दिश�त ह�ने गरी उदार �या�या गनु�  वा�छनीय 
ह��छ । िनविृ�भरण �य�ता कम�चारीलाई िदइने दान वा 
कम�चारी मािथ ग�रएको दया होइन, लोक क�याणकारी 
रा�यमा मानव अिधकारको मू�य र मा�यतालगायत 
सामािजक �यायअनसुार �यवहार ह�न ु वा�छनीय 
ह��छ । उनीह�लाई अवकाशप�ात् समािजक वा 
पा�रवा�रक बिह�करण भएको ज�तो अनभूुित ह�न 
िदइन ु ह�दँनै । य�ता अवकाश �ा�त वा व�ृह��ित 
ग�रने स�मान, �यवहार तथा �य� ह�ने धारणाले �यस 
अवकाश�ा� �यि�ह�को बाकँ� जीवनकालमा िवशेष 

मह�व रा�दछ ।
५. ��ततु �रट िनवेदन हेदा� यी 

िनवेदकह�लाई ७ वष�बापत एकम�ु रकम िदई 
अवकाश िदइएको दिेख�छ । ब�कले आ�नो �यव�थापन 
सधुारको माग�िच� बनाई कम�चारी �शासनलाई बढी 
च�ुत र द� बनाउन िलएको नीित एवं आव�यकता 
िवचार गरी य�तो कदम चालेको अव�थामा कम�चारीले 
आफूले पाउने सिुवधामा पन� �ितकूल �भावलाई 
�वीकार गरी अवकाश िलएको �व�पमा हेनु�  उिचत 
ह�दैँन । त�कालको अव�था र प�रि�थितमा त�काल 
काया��वयनमा रहेको सेवा सत�बमोिजम सिुवधा िलई 
सेवाबाट अलि�गए पिन �य�तो सेवा सत�बमोिजम 
अवकाशप�चात् को बाकँ� जीवनको लािग आशा गररे 
बसेको िवषयमा स�बि�धत प�, रा�य वा अदालतले 
बेवा�ता गन� िम�दैन । स�बि�धत कम�चारीले आफूले 
�ा�त गन� यस �कृितको लाभको माग गनु�  �यायोिचत 
ह��छ । य�ता सिुवधा उपल�ध गराउने भ�ने सेवा 
सत�को �यव�थाले यी कम�चारी एक छु�ै वग�को हो भनी 
पिु�ट गद�छ, �य�तो वग� सं�थाको लािग दािय�व मा� 
हो भ�ने धारणा राखी अवकाशप�चात् को सिुवधामा 
कटौती ह�नपुछ�  भ�ने भावना रा�न ुह�दैँन । उनीह�को 
बाकँ� जीवन स�मािनत तथा सखुकर रा�ने काय�मा 
योगदान िदन ुर ियनह�लाई सेवा सत�अन�ुप नै केही 
मा�ामा आिथ�क�पमा सरु�ा �दान गन� काय�लाई 
सामािजक उ�रदािय�वका �पमा िवकिसत गनु�  पिन 
आव�यक ह��छ ।

६. यस अव�थामा िवप�ीह�लाई नेपाल 
ब�क िलिमटेड कम�चारी सेवा िनयमावली, २०६८ मा 
िमित २०७१।२।२२ मा �प�ीकरण लेखी, स�याई वा 
�प�ीकरणको �ावधान राखी अिघ �थािपत भएको हक 
अिधकारलाई समेत असर प�ुयाउने गरी िनयमावली 
सशंोधन गन� िम�ने हो वा होइन भ�ने स�ब�धमा 
िवचार गनु�पन� देिखन आयो । पिछ बनेको कानूनले 
कानून ब�नपूुव�को कामकारबाही तथा �थािपत हक 
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अिधकारलाई भूतल�ी �पमा �भाव पान� स�दैन भ�ने 
कानूनको मा�य िस�ा�त हो । िस�ा�तत: कसैले पिन 
पिहला भए गरकेो काम कारबाहीलाई असर प�ुयाउने 
गरी िनयम वा भूतल�ी कानून (Retrospective 
Law) समा�यतया बनाउन वा �यसमा संशोधन गन� 
िम�ने दिेखदैँन । यिद �य�तो काय� भए गरमेा सो भए 
गरकेो िमितदेिख नै खारजे ह�ने भनी कानूनको सव�मा�य 
िस�ा�तसमेत रहेको देिख�छ । नेपाल ब�क िलिमटेडको 
िमित २०७१।२।२२ को प�रप�मा उि�लिखत 
�प�ीकरण हेदा� यी �रट िनवेदकह�लाई “िविभ�न 
समयमा मािसक तलबमानमा विृ� भएअनसुारको 
मािसक िनविृ�भरण रकमलाई लि�त गरी “(िमित 
२०७०।११।१ देिख २०७७।१०।३० स�म) को 
वृि� भएको िनवृि�भरण रकम पाउने छैनन”् भ�ने 
उ�लेख गरी यी िनवेदकह�लाई ��य� असर पन� गरी 
उ� िनयमावलीको �यव�था �प�ीकरणको मा�यमबाट 
संशोधन गन� खोजेको दिेख�छ ।

७. नेपाल सरकार�ारा �वेि�छक अवकाश 
िलन चाहने िनजामती कम�चारीह�को सत� र सिुवधाको 
जानकारीको लािग िमित २०६६ साल वैशाख ३१ गतेमा 
�कािशत नेपाल राजप�को भाग ५ मा उ�लेख भएको 
सत� र सिुवधाको �म स�ंया ४ र ५ मा “�वेि�छक 
अवकाश िलने कम�चारीह�लाई िनजले सात वष�को 
िनयमानुसार पाउन े िनवृि�भरण रकम एकम�ु 
अि�म �पमा �दान ग�रनछे र वहालवाला िनजामती 
कम�चारीको तलब वृि� भएमा िनवृि�भरणमा 
वृि� ह�ने रकम अवकाश िलएका कम�चारीह�ले 
िनयिमत�पमा िलन पाउनेछन्” भ�ने उ�लेख गरकेो 
देिख�छ । यसैबाट पिन नेपाल सरकारले िलएको 
नीित अवकाश �ा� गन� कम�चारीतफ�  उदार रहेको 
बिुझ�छ । नेपाल सरकारसमेतको लगानी भएको नेपाल 
ब�क िलिमटेडमा काय�रत कम�चारीह�ले पिन आ�नो 
सेवा सत�को अधीनमा रही समान �यवहारको अपे�ा 
गनु�लाई अ�यथा भ�न ुउिचत ह�दँनै ।

८. िनविृ�भरण पाउने कुरा कम�चारीसगँ 
स�बि�धत सेवा सत�ले तो�ने िवषय हो भने �य�तो 
रकम कसरी पाउने भ�ने भ�ुानीको िविधसगँ 
स�बि�धत िवषय हो । नेपाल ब�क िलिमटेड कम�चारी 
सेवा िनयमावली, २०६८ को िनयम ६१(७) मा 
“वहालवाला कम�चारीको तलब वृि� ह�दँा तलबको 
सु� अङ्कमा जित रकमले वृि� ह��छ िनवृि�भरण 
पाइरहकेो �यि�को पिन िनजले खाईपाई आएको 
िनवृि�भरण अङ्कमा सो पदमा वहालवाला 
कम�चारीको वृि� भएको तलबको दुई ितहाई बराबर 
रकम थप गरी �दान ग�रनेछ” भ�ने �यव�था यी �रट 
िनवेदकह� अवकाश ह�नभु�दा पूव�कै अव�थामा कायम 
रहेको र कम�चारीह�ले अवकाश िलदँा यसमा िकटानी 
�पमा संशोधन भइसकेको अव�था नभई नेपाल 
ब�क िलिमटेड कम�चारी सेवा िनयमावली, २०६८ 
को िनयम ६१ को उपिनयम ९ मा �प�ीकरणस�म 
थप ग�रएको अव�था देिखयो । कुनै पिन िवधाियक� 
वा ��यायोिजत िवधाियक� अिधकारको �योग गरी 
बनेको ऐन, िनयम वा िविनयम इ�यािदमा भएको 
�यव�थामा सोही �ि�या अपनाई संशोधन ह�नस�छ, 
तर भइरहेको �य�ता �ावधानह�को प�रिधलाई 
कुनै �कारको �प�ीकरणबाट संकुिचत गन� िम�ने 
ह�दैँन । कानून बनाई वा आ�नो अिधकारिभ� रही 
िनयम िविनयमको �यव�था गनु�  जनु उ�े�यले उ� 
िनयम िविनयम बनाई लागू ग�रएको हो, सोही उ�े�य 
र मनसायअन�ुप �यसको �यव�था ह�न ु �यायको 
मा�य िस�ा�तिभ�को िवषय हो । ��तुत िवषयमा 
काया��वयनमा रहेको िनयमावलीको िनयम ६१(७) 
को �यव�था संशोधन वा प�रवत�न नगरी िनयम ६१ 
को उपिनयम ९ मा �प�ीकरण थप ग�रएकै आधारमा 
उपयु�� िनयम ६१(७) को �यव�था पिन संकुिचत 
भएको र सोअन�ुप संसोिधत �कृितबाट भएको 
�यव�था काया��वयन ह�नपुन� भ�ने तक� सगँ सहमत 
ह�नस�ने देिखएन । यसबाट िमित २०६८।०४।०१, 
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िमित २०७०।०४।०१ र िमित २०७१।०४।०१ 
समेतमा विृ� भएको तलबमानको दईु ितहाई रकम 
यी िनवेदकह�ले थप पाउनमा िमित २०७१।२।२२ 
मा भएको �प�ीकरणले �भािवत गरकेो छ भनी मा�न 
�यायोिचत ह�ने देिखएन । 

९. यसरी नेपाल ब�क िलिमटेड कम�चारी सेवा 
िनयमावली, २०६८ को िनयम ६१ को उपिनयम (९)
मा “बढीमा ७ वष�को िनवृि�भरण िलएको कम�चारीले 
जित वष�को िनवृि�भरण एकम�ु िलएको हो सो 
अविध भु�ान भएपिछ मािसक िनवृि�भरणमा वृि� 
भएको भए वृि� भएको रकमसमेत जोडी ह�ने मािसक 
िनवृि�भरण आजीवन पाउनछे” भनी उ�लेख भएको 
अव�थामा यी �रट िनवेदकह�ले बीचमा विृ� भएको 
तलबमानबमोिजमको िनविृ�भरण रकम नपाउने 
गरी िवप�ी नेपाल रा�� ब�कले िमित २०७१।२।१३ 
मा िदएको �वीकृित एवं िमित २०७१।२।१३ 
को प�बमोिजम िवप�ी नेपाल ब�क िलिमटेडको 
�यव�थापन सिमितको िमित २०७१।२।२२ को 
प�रप�बमोिजम नेपाल ब�क िलिमटेड कम�चारी सेवा 
िनयमावली, २०६८ को िनयम ६१ को उपिनयम ९ 
को “�प�ीकरण” तथा िवप�ी नेपाल ब�क िलिमटेडले 
गरकेो िमित २०७०।०९।०१, २०७१।०७।१७, 
२०७१।०८।२२ र २०७१।११।१३ को िनण�य र 
सो िनण�यको आधारमा भएको अ�य प�ाचार एव ं
काम कारबाहीसमेत सो हदस�म नेपाल ब�क िलिमटेड 
कम�चारी सेवा सत� िनयमावली, २०६८ को मूल मम� 
र आसयअन�ुप नदिेखदँा �यायोिचत भ�न सिकएन ।

१०. अतः यी िनवेदकह�ले सो ७ वष� 
िनविृ�भरण योजनाअ�तग�त एकम�ु िनविृ�भरण 
िलने गरी िनव�ृ भएका यी िनवेदक कम�चारीह�को 
हकमा समेत बीचमा विृ� भएको तलबको जनु 
िहसाबबाट िनविृ�भरण पाउने हो, �यसको िहसाब 
गरी सो िनविृ�भरण पाउने नै ह�दँा सो बीचको 
अविधको िनविृ�भरण निदने भनी नेपाल ब�क 

िलिमटेड �यव�थापन सिमितको २०७१।०२।२२ को 
प�रप�बमोिजम नेपाल ब�क िलिमटेड कम�चारी सेवा 
िनयमावली, २०६८ को िनयम ६१ को उप िनयम ९ 
मा थप ग�रएको “�प�ीकरण” यी रीट िनवेदकह�को 
हकमा काया��वयन ह�नस�ने अव�था नह�दँा सो बीचको 
अविधको िनविृ�भरण निदने भनी िवप�ी ब�कले 
गरकेो िमित २०७०।०९।०१, २०७१।०७।१७, 
२०७१।०८।२२ र २०७१।११।१३ को िनण�य र 
सो िनण�यको आधारमा भएको अ�य प�ाचार एवं 
काम कारबाहीसमेत उ��ेषणको आदशेले बदर ह�ने 
ठहछ�  । अब उ� ७ वष� िनविृ�भरण योजनाअ�तग�त 
एकम�ु िनविृ�भरण िलने कम�चारीको हकमा समेत 
बीचमा विृ� भएको तलबको नेपाल ब�क िलिमटेड 
कम�चारी सेवा िनयमावली, २०६८ को िनयम ६१(७), 
(९) समेतले जनु िहसाबबाट िनविृ�भरण पाउने हो 
सोबमोिजम िहसाब गरी यी �रट िनवेदकह�लाई सो 
विृ� भएको फरक िनविृ�भरण रकम िदन ु िदलाउन ु
भनी िवप�ीह�को नाममा परमादेशको आदेश जारी 
ह��छ । ��ततु आदेशको सूचना िवप�ीह�लाई िदई 
��ततु म�ुाको दायरी लगत क�ा गरी िमिसल अिभलेख 
शाखामा बझुाइ िदनू ।

उ� रायमा सहमत छु ।
�या.डा.आन�दमोहन भ�राई

इजलास अिधकृत: िदपे��कुमार ितवारी
इित संवत् २०७४ साल माघ २१ गते रोज १ शभुम् ।

&
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सव��च अदालत, संय�ु इजलास
माननीय �यायाधीश �ी प�ुषो�म भ�डारी

माननीय �यायाधीश �ी बमकुमार �े�ठ
फैसला िमित : २०७४।७।३०

०७३-WO-१०५८

म�ुा: परमादेश

िनवेदक : का�ेपला�चोक िज�ला, खरलेथोक 
गा.िव.स. वडा नं.४ खरलेथोक ब�ने अिधव�ा 
अ�यतु�साद खरले

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

िसहंदरबार, काठमाड�समेत

 § व�तुतः एउटा उपेि�त र उ�पीिडत 
कमजोर वग� (Weaker Section) को 
पीिडत मिहलाको �ित�ा एव ंआ�मस�मान 
र गोपनीयताको िवषयव�तुउपर जुनसकैु 
सव�साधारणको साथ�क तथा सारभूत 
स�ब�ध �थािपत भई साव�जिनक चासो 
एव ंमह�वको िवषय कायम ह�नु �वाभािवक 
नै देिखन आउने । 

(�करण नं.६)
 § मानव अिधकारको �ि�कोणबाट हदेा� 

�यि�गत मया�दा, �ित�ा, आ�मस�मान र 
गोपनीयताको अिधकार ��येक �यि�को 
नैसिग�क अिधकार हो । आ�मस�मान तथा 
गोपनीयताको अिधकारले स�मानपूव�क 
मया�िदत भएर बा�ँन पाउन े (Right to 
Life with Dignity) अिधकारसमेतलाई 
��याभूत गन� ।

(�करण नं.७)

 § पीिडत मिहलास�ब�धी समाचार 
�काशन गदा� �काशन ह�ने िवषयबाट 
पन�स�ने �भावको सु�म�पमा ��येक 
पाटोको म�ूयाङ्कन गनु�पन� दािय�व 
स�बि�धत प�कार र आम स�चार गृहको 
हो । प�पि�का तथा छापाखानाको 
अिधकारको मह�व �काशन गृह तथा आम 
नाग�रकसमेतलाई भएपिन उ� अिधकारमा 
कसैको पिन मया�दा तथा आ�मस�मानमा 
�ितकूल नह�ने गरी गोपनीयताको अिधकार 
अ�तरिनिहत ह�ने ।

(�करण नं.१९)
 § �भािवत पा�को स�पूण� िववरण उ�लेख 

गरी त�वीरसिहत यौनकम� एवं देह �यापार 
र प�रवारसमेतको नाम समावेश भई कथा 
िच�ण ग�रएको अव�थालाई �भािवत एव ं
पीिडतको सवेंदनशील प�लाई उपे�ा 
नगरकेो भनी भ�न िमलेन । साथै य�तो 
काय�ले िन�य नै स�बि�धत मिहला एव ं
िनजको प�रवारको इ�जत �ित�ठा एव ं
आ�मस�मानमा असर पुगेको �प�तः बु�नु 
पन� । 

(�करण नं.२२)
 § प�का�रता तथा आम स�चारको स�दभ�मा 

वत�मान ��र��ेयमा िवकिसत िविभ�न 
मू�य मा�यताह� तथा ऐन कानूनसमतेले 
�ितव�ध लगाएको अव�थामा देशको 
मह�वपूण� राि��य दैिनक पि�काबाट यसरी 
वादी समूहको एक �भािवत पीिडतको नाम 
र त�वीर तथा पेसा नै �काशन ह�नुले 
�भािवत पीिडतलाई हौसला �दान गन� 
उ�े�यले समाचार �काशन भएको भनी 
भ�न िम�ने अव�था नह�ने ।

(�करण नं.२३)
 § �चिलत कानूनह�ले समाचार �काशन 

�सारण आिद गदा� गोपनीयता कायम 

�नण�य नं. १०००१
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गनु�पन� भ�नेबार ेिविभ�न कानूनी �यव�था 
गरकेो अव�था ह�दँाह�दैँ पिन कानूनको 
�ितकूल काय� गन� कसैलाई छुट नरहकेो 
ह�दँा सबै प�पि�का तथा स�चार 
मा�यमह�ले उ� कानूनी �यव�थाह�को 
पालना गनु� परम कत��य एवं दािय�व ह�ने ।

(�करण नं.२४)

िनवेदकका तफ� बाट : िव�ान्  अिधव�ा �ी अ�यतु�साद 
खरले

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

अवलि�बत निजर :
स�ब� कानून :
 § �ेस काउि�सल ऐन, २०४८
 § प�पि�का तथा छापाखानास�ब�धी ऐन, 

२०४८
 § प�कार आचारसंिहता, २०७३

आदेश
�या.पु�षो�म भ�डारी : नेपालको 

संिवधानको धारा ४६ तथा १३३(२) बमोिजम 
यस अदालतको असाधारण �े�अ�तग�त दायर ह�न 
आएको ��ततु �रट िनवेदनको संि��त त�य र आदेश 
यस�कार छ:

Women’s Human Rights
(Women’s Violence) 
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को िवषय ह�नकुा साथै प�का�रतास�ब�धी मू�य 
मा�यताको �ि�टकोणबाट हेदा� पीत प�का�रता 
Yellow Journalism समेत 

भएकोले 
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 िहसंा, बेचिबखन िव��को 
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कारबाही स�प�न भएप�चात् असल मनसायले 
सफलताको कथाको �पमा नाम नामेसी उ�लेख 
गररे ै�कािशत ग�र�छ । �ेस काउि�सल नेपालले जारी 
गरकेो प�कार आचारसंिहता, २०७३ ले प�कार 
र स�चारमा�यमह�ले गन� ह�ने काय�ह� र गन� नह�ने 
काय�ह�को �यव�था गरकेो छ । तसथ� नाम नामेसी 
�काशन गन� नह�नेस�ब�धी �यव�था �काशनस�ब�धी 
नेपाल कानूनमा गनु�  गराउन ुभ�ने �रट िनवेदकको माग 
खारजेभागी छ । अमे�रकन इितहासकार तथा प�कार 
�याङ्क लथुर मोटका अनसुार पीत प�का�रता 
(Yellow Journalism) का िवशेषताह�मा "सामा�य 
िवषयलाई पिन ठूलो ठूलो अ�रमा �थम पृ�ठमा 
�काशन ग�रनु, का�पिनक िच�ह��ारा ��तुत 
ग�रनु, जालसाजी त�रकाले अ�तवा�ता� ��तुत ग�रनु" 
लगायतका पद�छन् । उ� �कािशत समाचारमा दाबी 
ग�रएको श�दावली Yellow Journalism नभएको 
ह�दँा सो िनजको दाबी अथ�हीन भएको र उ� �कािशत 
समाचारले स�बि�धत मिहला र िनजको प�रवारको 
इ�जत, �ित�ठा एवं मान स�मानमा �ित पगेुको कुनै 
संवैधािनक र कानूनी आधार नभएको ह�दँा �रट िनवेदन 
खारजे ग�रपाउ ँभ�ने �ेस काउि�सल नेपालको िलिखत 
जवाफ ।

अ�य� तथा �ब�ध िनद�शक �ी कैलाश 
िसरोिहया, काि�तपरु िमिडया �ा.िल., �धान स�पादक 
�ी सिुधर शमा�, काि�तपरु राि��य दैिनक, काि�तपरु 
िमिडया �ा.िल. र संवाददाता �ी वस�त �ताप 
िसंह,काि�तपरु राि��य दैिनकको तफ� बाट �यादिभ� 
िलिखत जवाफ पेस भएको नदिेखएको ।

िनयमबमोिजम पेसी सूचीमा चढी यस 
इजलाससम� पेस ह�न आएको ��ततु �रट 
िनवेदनसिहतको िमिसल अ�ययन गरी िनवेदकतफ� बाट 
उपि�थत िव�ान्  अिधव�ा �ी अ�यतु�साद खरलेले

�ित�ामा 
एकाितर आचँ प�ुयाएको छ भने अक�ितर प�का�रताको 
मू�य मा�यताको िवपरीत उ� काम भएको छ । तसथ� 
अब आइ�दा य�तो काय� नगन� नगराउन र पीिडत 
मिहलाको पनु�था�पना गन� तथा यौन िहसंाबाट पीिडत 
मिहला एवं 

नेपाल सरकारको तफ� बाट उपि�थत िव�ान्  
उप�यायािधव�ा राजेश कटुवालले प� पि�कामा 
�कािशत ह�ने समाचारको िवषयमा अनगुमन गन� 
िनकाय �ेस काउि�सल हो । नेपालको सिंवधान र 
प� पि�का तथा छापाखानास�ब�धी ऐन, २०४८ 
लगायतका िविभ�न ऐनह�ले प� पि�कामा �कािशत 
ह�ने समाचारलाई िनयिमत गद�छ । तसथ� स�बि�धत 
सरोकारवाला िनकायह�ले िनयिमत ग�ररहेको 
िवषयमा �रट जारी ह�ने अव�था नह�दँा िनवेदन खारजे 
ह�नपुछ�  भ�नेसमेत बेहोराको बहस गनु�भयो । 

िवप�ी �ेस काउि�सलको तफ� बाट उपि�थत 
िव�ान्  अिधव�ा �ी ह�र���साद राईले काि�तपरुमा 
�कािशत भएका उ� समाचार एउटा सफल कथाको 
�पमा �कािशत भएको छ । गलत मनसाय राखी 
उ� समाचार �काशन भएको छैन । िवगतका िततो 
घटनाह�लाई उजागर गरी समाजलाई सचेत बनाउने 
काय� भएको छ । आमस�चारलाई िनयिमत गन� िहसाबले 
प�कार आचारसिंहता, २०७३ लागू भएको छ । सोही 
अनसुार काउि�सलबाट िनयिमत�पमा अनगुमन 
भइरहेको ह�नाले ��ततु �रट िनवेदन खा�रजभागी छ, 
खारजे ग�रपाउ ँभ�नेसमेत बेहोराको बहस सिुनयो । 

उपयु��बमोिजमको त�य एव ं बहस िजिकर 
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रहेको ��ततु �रट िनवेदनमा मागबमोिजमको आदेश 
जारी ह�नपुन� हो, होइन ? भ�ने स�ब�धमा िनण�य 
िदनपुन� दिेखयो । 

Women’s Human 
Rights

(Women’s Violence) को िवषय ह�नकुा साथै 
प�का�रतास�ब�धी मू�य मा�यताको �ि�टकोणबाट 
हेदा� पीत प�का�रता (Yellow Journalism) को 
िवषयसमेत भएको छ । 

३. िवप�ी नेपाल �ेस काउि�सलको 
िलिखत जवाफमा 

िहसंा एवं बेचिबखन 
िव��को कारबाही स�प�न भएप�चात् असल 
मनसायले सफलताको कथाको �पमा नाम नामेसी 
उ�लेख गररे ै नै �कािशत ग�र�छ । �ेस काउि�सल 
नेपालले जारी गरकेो प�कार आचारसंिहता, २०७३ 
ले प�कार र स�चार मा�यमह�ले गन� ह�ने काय�ह� 
र गन� नह�ने काय�ह�को �यव�था गरकेो छ । साथै 
उ� �कािशत समाचारमा दाबी ग�रएको श�दावली 
Yellow Journalism नभएको ह�दँा िनवेदकको सो 
दाबी अथ�हीन भएको र स�बि�धत मिहला र िनजको 
प�रवारको इ�जत, �ित�ठा एवं आ�मस�मानमा कुनै 
�ित नपगेुको ह�दँा ��ततु �रट िनवेदन खारजे ग�रपाउ ँ
भ�ने  िजिकर रहेको पाइ�छ । 

४. �यसैगरी, िवप�ीह� कानून �याय तथा 
ससंदीय मािमला म��ालय, सूचना स�चार तथा 
�िविध म��ालय, िसंहदरबार र कानून आयोगसमेतका 
िलिखत जवाफमा 
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रहेको पाइ�छ ।

eaker  Sect ion) 

Prime acie

Social Dignity
व�ततुः

eaker  Sect ion) को पीिडत मिहलाको �ित�ा 
एवं आ�मस�मान र गोपनीयताको िवषयव�त ु उपर 

जनुसकैु सव�साधारणको साथ�क तथा सारभूत स�ब�ध 
�थािपत भई साव�जिनक चासो एवं मह�वको िवषय 
कायम ह�न ु�वाभािवक नै दिेखन आउछँ । साथै ��ततु 
स�दभ�मा उि�लिखत

Right to Life with Dignity 

Right to Privacy

Universal Declaration on Human ights

ह�त�ेप अथवा चोटका िव�� कानूनी 
सरं�णको अिधकार ह�नेछ” । (No one shall be 
subjected to arbitrary interference with his 
privacy, family, home or  correspondence, 
nor to attacks upon his honor and reputation. 
Everyone has the right to the protection 
of the law against such interference or 
attacks). उ� धाराले �यि�को स�मान, �याित तथा 
िनजको आवास, प�रवार तथा प�ाचारको गोपनीयताको 
अिधकारलाई सिुनि�त गरकेो पाइ�छ भने नाग�रक 
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तथा राजनीितक अिधकारस�ब�धी  अ�तरा�ि��य 
अनबु�ध (International Covenant on Civil 
and Political Rights) १९६६ को धारा १७ ले 
“�यि�को �ित�ा तथा मान मया�दामा कानूनी िवना 
ह�त�ेप गन� लगाउन पाइने छैन । ��येक �यि�को 
�य�ता ह�त�पे वा आ�मण िव�� कानूनबाट 
र�ा पाउन े अिधकार ह�ने छ” । (1. No one 
shall be subjected to arbitrary or unlawful 
interference with his privacy, family, home or 
correspondence, nor to unlawful attacks on 
his honor and reputation. 2. Everyone has 
the right to the protection of the law against 
such interference or attacks) भ�ने �यव�था 
गररे �यि�को मान स�मान तथा �ित�ा आिदको 
गोपनीयताको संर�ण ह�नपुन� कुरामा जोड िदएको 
पाइ�छ । �यसैगरी म

अ�तरा�ि��य 
onvent ion on t he El iminat ion of  Al l  f or ms 

of Discrimination Against Women

niver sal  Decl ar at ion on Bioet hics and 
Human Rights) को धारा ९ ले पिन “स�बि�धत 
�यि� तथा िनजको �यि�गत सूचनाको 
गोपनीयताको पिन सरं�ण ग�रनु पद�छ” । (The 
privacy of the persons concerned and the 
confidentiality of their personal information 
should be respected) भ�ने अिधकार सिुनि�त 
गरकेो पाइ�छ ।

१०. मािथ उि�लिखत महासि�धह� र 
घोषणाप�ले �यि�को गोपनीयताको हकलाई संर�ण 
गन� �मखु दािय�व रा�यको देिख�छ । यी उि�लिखत 

मानव अिधकारस�ब�धी अ�तरा�ि��य महासि�धह� 
सि�ध ऐन, २०४७ को दफा ९(१) बमोिजम राि��य 
मा�यता �ा� भई यसअिघ यस अदालतबाट भएका धेर ै
िनण�यह�ले �श�त �या�या ग�रसकेकोले �यसतफ�  
थप �या�या ग�ररहन ुपरने । 

ight  t o Pr ivacy)

Right to Life with Dignity) सगँ 
अ�तरस�बि�धत पिन रहको दिेख�छ ।
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 १५. प�कार आचारसिंहता, २०७३ ले 
प�कार र स�चार मा�यमह�ले  गन� ह�ने काय�ह� 
र गन� नह�ने काय�ह�को �यव�था गरकेो छ । गन� ह�ने 
काय�ह�सगँ स�बि�धत बुदँा नं ४(३) र ४(४) “प�कार 
तथा स�चार मा�यमले बालबािलका, मिहला, �ये� 
नाग�रक अश� असहाय, अपाङ्गता भएका �यि� 
तथा पछािड पा�रएका उ�पीिडत वग� समदुाय �े� 
भाषाभाषी र अ�पस�ंयक लोपो�मखु समदुायको 
उ�थान र िवकासमा सहयोग पु�याउने सूचना 
स��ेषण गनु�पद�छ” भ�ने उ�लेख रहेको देिख�छ । 
गन� नह�ने काय�ह�सगँ स�बि�धत बुदँा नं. ५(४)१  मा 
“प�कार तथा स�चार मा�यमले िवपि� वा शोकमा 
परकेा, दु:ख पीडा भोिगरहकेा �यि� वा उनका 
आफ�तजनमा थप पीडा पु�न ेगरी वा साव�जिनक 
सवेंदनशीलतामा �ितकूल असर पन� गरी कुनै पिन 
िववरण, िच�, सकेंतलगायतका साम�ी उ�पादन, 
�काशन, �शारण र िवतरण गनु� ह�दैँन” र ५(४) २ 
मा “प�कार तथा स�चार मा�यमले यौन अपराध 

वा सामािजक िवभेद तथा घृणाका कारण उ�प�न 
घटना वा मानवतािवरोधी अपराधबाट �भािवत 
�यि� (Survivor) वा पीिडत �यि� (Victim) 
लाई नकारा�मक असर पान�स�ने सामा�ी उ�पादन, 
�काशन र िवतरण गनु� ह�दैँन । �भािवत �यि�को 
�वीकृित िवना र �भाव म�ूयाङ्कन नगरी ��य� 
वा अ��य��पमा �भािवत वा िनजको तफ� बाट 
उजुरी िदने �यि�को नाम ठेगाना र पिहचान ��य� 
वा अ��य� �पमा खुलाउनु ह�दैँन” उ�लेख रहेको 
पाइ�छ । ऐ. आचारसिंहताको बुँदा न.ं ५(२) मा 
“यौन अपराध वा समािजक िवभेद तथा घृणाका 
कारण उ�प�न घटना वा स�दभ�मा �भािवतको 
सचेत �वीकृित र �भावको मू�याङ्कन िवना नाम 
ठेगाना र पिहचान खु�ने गरी समाचार, त�वीर र 
��य उ�पादन, िवतरण वा �काशन – �शारण गनु� 
ह�दैँन” भ�नेसमेत उ�लेख रहेको पाइ�छ ।

१६. उि�लिखत �यव�थाका अित�र� 
प�कार आचारसिंहता, २०७३ को बुदँा नं. ५(१) र 
(२) मा “प�कार तथा स�चार मा�यमले अश� 
असहाय तथा अ�पस�ंयक समदुायका बारमेा 
समाचार  सामा�ी स��ेषण गदा� उनीह�को 
मया�दा, भावना तथा आ�मस�मानमा �ितकूल 
असर पु�याउनु ह�दैँन” । “प�कार तथा स�चार 
मा�यमले मिहला तथा जे� नाग�रकबारमेा समाचार 
साम�ी स��षेण गदा� उनीह�को मया�दा, भावना 
तथा आ�मस�मानमा �ितकूल असर पु�याउनु 
ह�दैँन” भ�ने �यव�था रहेको पाइ�छ । 
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१९. उि�लिखत अ�तरा�ि��य द�तावेजह�, 
सवंैधािनक एवं कानूनी �यव�था, यस अदालतबाट 
�ितपािदत िस�ा�त तथा जारी िनद�िशका र प�कार 
आचारसिंहतासमेतले �भािवत एवं पीिडत मिहलासगँ 
स�बि�धत िवषयमा �काशन ह�ने कुनै पिन िवषयको 
समाचारलाई एउटा संवेदनशील प�को �पमा िलएको 
देिख�छ । समाचार �काशन-�सारण गदा� िवशेषत: 
मिहला, जात, जाित वा स��दायको  स-ुस�ब�धमा 
खलल पान�, मान, मया�दा, भावना तथा आ�मस�मान 
ज�ता �यि�गत तथा सामािजक मया�दामा �ितकूल 
असर पान� नह�नेतफ�  उिचत �ितब�ध लगाएको 
देिख�छ । पीिडत मिहलास�ब�धी समाचार �काशन गदा� 
�काशन ह�ने िवषयबाट पन� स�ने �भावको सू�म�पमा 
��येक पाटोको मू�याङ्कन गनु�पन� दािय�व स�बि�धत 
प�कार र आम स�चार गहृको हो । प�-पि�का तथा 
छापाखानाको अिधकारको मह�व �काशन गहृ तथा 
आम नाग�रकसमेतलाई भएपिन उ� अिधकारमा 
कसैको पिन मया�दा तथा आ�मस�मानमा �ितकूल 
नह�ने गरी गोपनीयताको अिधकार अ�तरिनिहत ह�ने 
गद�छ । उि�लिखत त�यले �भािवत प�को सचेत 
�वीकृित र �भावको मू�याङ्कन िवना नाम, ठेगाना र 
पिहचान ख�ुने गरी समाचार, त�वीर र ��य उ�पादन, 
िवतरण वा �काशन - �सारण गनु�  ह�दैँन भ�ने उिचत 
रोक (Reasonable Restrictions) 
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२१. मािथ उ�ृत सबै �ि�कोण मनन गदा� 

ode of onduct

Watch dog) 

Success 
Stories

( Journalists should tell the real story 
and be careful about selecting a narrative 
when reporting on violence against women 
as part of another social issue) । 
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१०००१ - अिधव�ा अ�यतु�साद खरेल िव. �धानम��ी तथा म��ीप�रषद ्को काया�लय, िसंहदरबारसमेत

Women’s Human Rights

२५. पीिडतले जनुसकैु �व�पको िहंसा एवं 
अ�याय भो�न ुपरकेो होस,् �यसमा मलहम लगाउनकुो 
स�ा कितपय गलत िव�ासको कारण िनजउपर नै 
हा�ो सामािजक �ि�कोण नकारा�मक बनेको पिन 
ह�नस�छ । �य�तो भयो भने उसले पिहला भोगेका 
यौन िहंसाको अित�र� उसको ि�थित साव�जिनक 
ग�रएबाट वा सो कुरा अिभलेख ग�रएबाट दो�ो 
चरणको िहंसा वा पीडा पिन िनर�तर �यहोनु�पन� 
अव�था ह�नस�छ । िहंसाको कारणले �यि�मा पन� 
मनोवै�ािनक तनाव वा हािन पनु�ि� भइरहने भई थप 
िहसंा भएको �प िलन सिक�छ । �भािवत �यि�को 
सचेत �वीकृित र समाचारको �भाव मू�याङ्कनिवना 
�कािशत समाचारले उ� अव�था िन��याउदँनै भ�ने 
अव�था रहदँैन तथा पीिडत तथा पीिडत प�रवारलाई 
पनु�था�पनाको आव�यकता पन�स�ने अव�था 
नआउने पिन होइन । उि�लिखत प�ह�लाई मनन 
गदा� िनवेदकले माग गरकेो पनु�था�पनाको अव�था 
िसज�ना भएको ि�थितमा र स�बि�धत पीिडत 
प�बाट पनु�था�पनाको दाबी िलइएमा रा�यको 
स�बि�धत िनकाय र आव� सं�था िज�मेवार भई 
पनु�था�पनासमेत गराउने ह�दँा ��ततु �रट िनवेदनको 
रोहमा पनु�था�पनाको दाबीतफ�  थप बोिलरहन ु
परने । पनु�था�पनाका पाटोमा समाचारमा उि�लिखत 
पा�को त�काल �रट िनवेदनको रोहबाट मनन गनु�  
नपन� भएपिन पनु�था�पना र पनुः एक�करण आिदको 
ि�थित भिव�यमा य�तै �कारका �सा�रत समाचारबाट 
आउन नस�ने भ�ने होइन । अतः यी प�तफ�  पिन 
िवप�ीह�ले भिव�यमा �यान केि��त गनु�  ज�री रहको 
�मरण गराउन उपय�ु नै देिखयो ।  
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प�का�रतास�ब�धी मू�य 
मा�यताको �ि�टकोणबाट पीत प�का�रता (Yellow 
Journalism) को िवषयसमेत भएको भ�ने िनवेदन माग 
दाबी रहेको छ । यस स�ब�धमा अ�तरा�ि��य अ�यास 
हेन� हो भने पीत प�का�रता (Yellow Journalism) का 
िवशेषताह�मा "त�यमा आधा�रत स�य समाचार नह�न,ु 
सामा�य िवषयलाई पिन ठूलो ठूलो अ�रमा �थम प�ृठमा 
�काशन ग�रन,ु त�यलाई अनाव�यक�पमा बढाई 
चढाई गरी ह�ला िफँजाउन,ु का�पिनक िच�ह��ारा 
��ततु ग�रन ुर जालसाजी त�रकाले अ�तवा�ता�  ��ततु 
ग�रन"ु आिदलाई बझुाउछँ । �यसैगरी पीत प�का�रता 
वा पीत �ेस भनेको य�तो प�का�रता हो जसले त�यमा 
आधा�रत वा�तिवक समाचार स��ेषण गद�न । यसले 
भड्िकला शीष�कह�को �योग�ारा पाठकको �यान 
आकष�ण गरी धेर ैपि�का िब�� गद�छ । यसमा अितरिंजत 
त�य तथा अफवाह फैलाउने खालका िवषयव�त ु
समावेश ह�न स�छन् । (Yellow journalism is a type 
of journalism that does not report much real 
news with facts. It uses shocking headlines 
that catch people›s attention to sell more 
newspapers. It might include exaggerating 
facts or spreading rumors). उपयु�� स�दभ�मा 
स�बि�धत वादी मिहलाको स�ब�धमा उ� �काशन 
गहृबाट �कािशत समाचार अवलोकन गदा� ��ततु 
समाचारलाई पीत प�का�रता (Yellow Journalism) 
को स�ंा िदन िम�ने नदेिखए पिन उ� �कािशत 
समाचारले स�बि�धत मिहला र िनजको प�रवारको 
इ�जत, �ित�ठा एवं मान स�मानमा असर नप�ुयाएको 
भनी भ�न िम�ने देिखदँैन । 

२७. अतः उपयु�� त�यह�को िव�लेषण, 
कानूनी �यव�थाको �या�या र िववेचनासमेतको आधारमा 
काि�तपरु राि��य दिैनक पि�कामा �कािशत समाचारले 
स�बि�धत वादी मिहला र िनजको प�रवारको इ�जत, 
�ित�ठा एवं मान स�मानमा आचँ प�ुयाउने काय� भई 
स�बि�धत �यि�को गोपनीयताको अिधकारसिहतको 

मया�िदत एवं स�मानपूव�क बा�ँन पाउने अिधकारको 
उपे�ा भएको देिखदँा य�तो �कारको समाचार �काशन 
नगनु� , नगराउन ु तथा समाचार �काशन गदा� प�कार 
आचारसंिहतासमेतलाई �याल गरी समाचार �कािशत 
गनु�  गराउन ु भनी िवप�ीह� काि�तपरु मेिडया �ा.
िल.का अ�य� तथा �ब�ध िनद�शक र काि�तपरु राि��य 
दैिनकका �धान स�पादकसमेतको नाउमँा परमादेश 
जारी ग�रिदएको  छ ।

२८. साथै गोपनीयतास�ब�धी छु�ै एक�कृत 
कानूनको अभाव रहेको देिखदँा नेपालको सिंवधानमा 
उि�लिखत मौिलक हकह�को काया��वयनको स�दभ�मा 
भिव�यमा कानूनह� िनमा�ण ह�ने नै ह�दँा सो �ममा 

कानून िनमा�ण गनु�  भनी िवप�ी कानून 
�याय तथा ससंदीय मािमला म��ालयको नाउमँा तथा  
 प�पि�का तथा स�चार मा�यमबाट �काशन - �सारण 
ह�ने समाचारको �भावकारी िनयमन र अनगुमन गरी �ेस 
काउि�सल ऐन, २०४८ तथा प�कार आचारसंिहता, 
२०७३ ले तोकेको दािय�व वहन गन� गराउन ुभनी िवप�ी 
�ेस काउि�सलसमेतको नाउमँा िनद�शाना�मक आदेश 
जारी ग�रिदएको छ । यो आदशेको काया��वयनको लािग 
आदशेको �ितिलिपसमेत साथ राखी महा�यािधव�ाको 
काया�लयमाफ� त िवप�ीह�लाई जानकारी िदई दायरीको 
लगत क�ा गरी िमिसल िनयमानसुार गरी बझुाई िदनू ।

उ� रायमा सहमत छु ।
�या.बमकुमार �े�

इजलास अिधकृत: न�दिकशोर �साद यादव
इित संवत् २०७४ साल काि�क ३० गते रोज ५ शभुम् । 


